
Bugün kar yağacak 
le llkly hava r•sat merkezi bugfln 
latanbul havaaının kısmen kapab 

kumen karh geçeceğini 

haber vermiıtir. 

· tin muhakemesi 
Oilİı . ~~i ardeıten biri: "Onu bed 
'hd:ü;ilt,,'f'öldiirdüm, kardeıim boıuna 

yabyorl ,, dedi. Bu muhakeme tafai• 
lib iç aayıfamızda'dır. 
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Celal Beyin 
tetkikatı 

l'•lıaa usulünün tamamen 
kaldndmaaından zarar 
ıeleceğı an aşılmıştır. 

Gazi Hazretlerinin refakatlerin 
llZun bir tetkik seyahati yapmı§ 
iktııat vekili Celal Bey bu ak 
Ankara ya hareket edecektir. 

llıretle tetkik seyahati nihayet 
~llluı oluyor. Bu tetkik seyahati 

lliıı lleticesi nedir? 
Celal Bey bu nokta üzerinde ga 

~ilere bazı umumi sözler söy
eda. Fakat teferrüatlı surette be· 
)~tta bulunmadı. Bunun ıebe • 
01 lçrktır: Çünkü henüz efkarı u· 
~iyeye bir hükumet kararı ıek 
~ alınacak tedbirlerden hah · 
-...ek zamanı gelmemiıtir. 

d,~lil Bey tabii Ankaraya var -
.~sonra bütün müşahedeleri · 
~ lleticeıini toplıyacak, iktııa'
~ letinde alakadar mütehasu · 
l'lll rey ve fikirlerini bir kere da 
'1acak, bunun üzerine şahsi ka 
1-rını kat'i olarak verecek, ıon 

. bu kararlar ile beraber sebeple 
ili bir rapor halinde yazarak hü· 
,. te takdim edecektir. Nihayet 
~etin fikir ve mütalealan ile 

ber tespit olunan rapor Gazi 
etlerine de arz olunarak yü! 
ilhamlarından istifade olunn 

Amerika reisicümhu
r11na atılan kurşunlar 
Başkalarını yaraladı ! 

Yakalanan suikastçı : "Ben biitiin devlet reialerjni öldilr· 
mek istiyen bir bol19vik taraftanyım,, diyor 1 

1 

Saikaata uğnvan yeni reisi 
cümhur M. Rozvelt 
çocuğunu seviyor 

MIAMI, 16 (A.A.) - M. Roo- f mit, o da bu telgrafa tqekkür et· 
sevelte bir suikast yapılmııtır. Su· tıaittir. 
ikaat, müıarünileybin teref ine ve
rilen bir ziyafet esna11nda olmut· 
tur. 5 kurtun atılmıştır. Chikago 
belediye reisi ile bir kadmın yara 
lanmıt olduiu bildirilmektedir. 

MütecaYiz tevkif ediJmittir. 
M. Rooıevelte bir fey olmamıt• 

tır. Müıarünileyh sağ ve salimdir. 
MIAMI, 16 (A.A.) - M. Ho • 

ver, ıuikaıti atlatmış olmasından 
dolayı hissetmiş olduğu memnuni 
yeti telgrafla M. Roosevelte bildir 

Mütecaviz, Joe Zingara isminde 
bir Nev· Y orkludur. Aslen ltalyan 
olrluğu söyleniyor. Polise fU be • 
yanatta bulunmuttur: 

"Bir kaç sene evel ttsılya kralı
nı ôldürmiye teşebüs ettim. M. Ro
o~üvelti öldürmeğe muvaffak ola · 
madığıma müteessifim. Bütün dev 
let reislerini ve siyasivezatı öldür 
mek istiyordum. Ben bolşevizm ta
r:ıftanyım. 
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Meclis reisi şehrimizde -· .. ···-·········-···········-··· .. ············---····-
Mecliste 
edilecek 

müzakere 
18yihalar 

Y en1 bir intthaba lüzum yok ! ·······································································--··-
Hakem heyeti aleyhine 
10 bin liralık bir dava 

Feriha hanımın hukukunu muhafaza 
için hakemler mahk~meye çağırılacak 

Dün avukat Rami B. 
bir muharririmize gü· 
zellik müsabakasında-
ki ilk seçmede birinci 
gelen F eriba hanımın 
vekaletini a !<lığım,ikiı.
ci bir seçme ile hak· 
kının kaybolmasma se· 
bep olunduğu için, F e-
riha hanım namına 
"Cumhuriyet,. gaze· 
tesi ile hakem heyeti 
aleyhine dava açmak 
üzere bulunduğunu söy 
lemiıtir. Rami bey, da· 
vaya dair şu izalı"*
vermiştir: 

- Güzellikte birin 
ci gelene verilmesi .,a· 
dedilen bin lirayı, ay
nııamanda kraliçelik 
hakkının ziyaa uğra· 
hlmasından dolayı, do· 
kuz bin lira t zminat 
istiyeceğim. Mecmuu 
on bin liralık bir dava! 

istidayı birinci bu
lcuk mahkemesine ve· 

1 

receğim. Muhakemede Son mQsabakanın birincisi Feriha hanım 
hakemlerin müsabakanm nasıl Fransız gilzeli seçildi 
yapıldığım mahkemeye gelerek fakat pazar yerinden •• 
jzab etmeleri talebinde bu!una· 
eatım, 

Htiaeyia C•lıit Beye 11öre 
DtlnkU (HABER) bakPm hPyetl azaamdan 

HUM-yln Cahlt Beyin bir arkada,ın-. ııöyle
dlğl fU ıılSzlcrlnl yazıyordu: 

"- Dlrlnci intihaptan sonra ikincisini 
yapmalt doğru değildi. Birincinin neticesini 
kabul etmclt 14.zlmdı. H•lncl bir hareketle 
bu hata dUzeltilmczsc. gelecclt senelerde 
hakemliği kabul etmlycccğim . ., 

Dün Hüseyin Cahlt Il<'yc bu ıı8zlerln 

doğru olup olmadıj:;'lnı sorduk. Onhlt Bey 
gllzclllk mUsnb:ıknsı , .c nt•tlccıol hakkında 

biç bir FY söylt·mek l'ltem!'diğinl n bu 
suretle ne d<'mek tstedlğlnbı anlaşılacağını 
ııöyledl. 

Yeni bir milsabakaya 
lilzum yoktur 

Hakemlerden bir çofunun, bu meyanda 
Abdülhal• HAmlt, Halit Ziya • nihayet ı,.e 
etmek lstemf'ml'kle beraber • Hüseyin Cabl& 
Beylerin fikirleri ıu noktada toplanıyor: 

Evvelki gün 
Puiate de gü
zel intihabı 

yapılmışhr, fa 
kat ancak pa· 
zar yerinde 
çalışan sahcı 

kızlar arasm· 
dan .. 

Birind ge· 
lenin resmini 
dercediyoruz r 

Yeni bir intihaba lüzum yoktur, Ferllıa 
Hanım, aon intihabın blrlncltddlr. Ek8erlyet
le o Türkiye gllzell lntUıap olunmu5tur. 

Cumhuriyet rellklmJ:dn gittikçe dilini 
kabala,tırarak bu bakir neticeyi neden ka -
bul etmek lstemedltlnl anlama!t kolay de
ğildir. Refiklml:dn lsran bin Ura mt'.ael~lnde 
çıkan dedikoduları kun·ctlendlnnektct11r. 

• Neticede bu rapor üzerine 
tele tetkikattan bir iktııadi 
So et Proğramı çıkacaktır. · 
'de~ leyahat hakikaten çok iıti
ıı.._: 01nıuıtur. Zira seyahate çı· 
,

1 
ıd-.ı evel nerelerde, hangi 

Bllytlk Millet ~leo
Uııt Belal IUmn Pata 
ez.. dün sabahki 
trenle ıtebrlmlze gel • 
mit. Baydaıpafa lata&- • 
yonuncla ljehrtmlz4e bu
lunan meb'aalar, vUf. • 
yet erk&m ve diler 
zatlar tarafından kar• 
ıdanmıtlardır. 

IUzmı Pqa Baz • 

retleri Haydarpeıadan 

Betlktq ııaraynıa ceo • 
mi,, öileclen 110nra 
Be.lıılcllmhur Hazret • 

·Terbiye müderrisi 
de müsabakalara 
taraf tar değildir 

i eler üzerinde tetkikat yapı • 
i~ lcararla§tırılmı§tır. Ona gö· 

~tıp eden yerlere hazırlık tet -
~lı.ıi ~apılmak üzere talimat 

f lar. Esasen tetkik mevzuu 
~eıeleler üzerinde vekaletin 

~oktai nazarları muayyen 
de h dan her uğranılan yer -

' t al alakadarlar ile doğ • 
dotru karşılaıarak görüşül 

lerino mlllAkl ohmı§tur. Gazi Hazretlerile KAZ1m paşa son seyab:ıtlerinde .. 

Meclis relelmlz son Anadolu eeyabatt 1 layihaJan mecliste müzakere edi-
hakkında dUn bir muharrlrlmlze IU beya • • 
natta ballUUDQftur: focektır. 

Mehmet A•ım 
r<1lt 

latalı 2 inci sayıfamızda) 

"- Seyahatimden çok mem • 
nunum. Gittiğim yerlerde halkla 
temaslarda bulundum. Ahalimi .. 
zin efkar ve hissiyatr memnuni • 
yet verici bir derecededir. Bu se
ne memlekette çok feyiz ve bere
ket olacağı anlaşılıyor. Bu neti • 
ceden halk, tabii son der\?ce mem
nundur. 

flatıralar ve Büyük Millet Meclisi Martın 
ilk günü tekrar toplanacaktır. Bu 

Vesikalar içtimada bütçe müzakere edile • 
l'efrı1r cektir. Bütçe encümenlerde mü • 

anıızın bu···"n iç s.. zakere edildikten sonra umumi 
811ell formasını heyete verilece:b."tir. Bu devrede 

llakdlaa ecllyorus. başta kazanç vergisi layihası ol • 
--.-..._......,_....., ___ ..._.~l mak üzere bir çok mühim kanun 

Dört münhal meb'usluk var • 
dır. Bunlar, vefat eden Trabzon 
meb'usu Hakkı, Tokat meb'usu 
Bekir LUtfi Beylerle Ziraat Ban • 
kası umumi müdürlüğüne tayin 
edilen Konya meb'usu Kemal Za
im ve Kabil sefiri olan Elaziz 
meb'usu Memduh Şevket Beyler
den inhilal eden meb'usluklardır. 
Meclis bu münhallere ıttıla kes • 
bettikten sonra yeni intihabat ya
pılacaktır. Meclis açılmadan ev • 
vel intipabat yapılması mevzuu 
bahis değildir.,, 

IUum Pata Jb., ~ tlc &1ln ka
hoaldar, dltlerlnl tedaYl eUlrdlktea 80llra 

Aabıa1.a dlnecelderdlr. 

Son mUsabakadakl aibl bir 
hakem heyetinin şekil esns 

itibarile gayri tabiidir 1 mail Hakkı be-y 

Güzellik müıabakalan etrafm· ı zere dün Darülfünun terbiye mü• 
daki telakkilerini öğrenmek ü • (Baı tarafı 6 ıncı sayıfamızda) 
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- Aman kardeı iyi ki müaabakaya gırmedim, ya bentm için 
de F eriba daha pzel, deıe1erdi vallahi yDreğime inerdi 1 •• 



2 Sayda 

Gazi Hz. 
DOn gece Halkevl ba
losuna şeref verdiler 

latanbul Halkevi içtimt yardım 
,ubeıi tarafından hasılatı hayır it· 
}erine ıarfedilmek üzere tertip olu 
nan balo dün gece Perapalaı ote· 

VAKiT 

-SON;HAB~RLE~R-
Ankara vilayeti meclisi İlyas hoca 
Yeni mesai devresine başladı. An
karada yapılan ve yapılacak iş!er .. 

Ir.ticai mahiyette 
mektup yazdı mı? 

Amerikada 
-········ ..... -----

Suikast 
nasıl oldu? 
M. Ruzvelt vurulmadığını 
elini kaldnarak göaterdi 1 

linde verilmi' ve çok güzel olmut 
tur. 

A N K A R A, 16 (A.A.) -
Reisicümhur Hazretleri gecele· Vilayet umumi meclisi dünden iti 

yin Perapalaaa giderek baloya hu 

ihale suretile 53 köprü ve inta· 
1»1 ve 33416 metre mik'abı tat ih • 

baren yeni mesai devresine batla zarı ve 5707 metre uzunluğunda 
mı§tır. Geçen seneki iıler hakkın •. müceddet köprü inşa ve Yah~i 
da okunan ve tasvip olunan izah • handaki büyük demir Kızıl ırmak 
nameye nazaran: .köprüsünün tamiri müteahhitleri -

1 Z M 1 R, 16 (Husussi) -
Evkaf ba§ katipliğine irticakar ma 
hiyette mektup yazmaktan suçlu 
tlyas hoca bugün istintak dairesiu 
de isticvap edildi. llyas Efendi bö} 
le bir mektup göndermediğini söy 
lemeketdir. 

MlAMl, (Florida) 16 (A.A.>' 
- Şikago belediye reiıi M. Cer • 
mak, M. Ruzvelte kartı yapılall 
ıuikaıtte ağır surette yaralannur 
br • ~ 

zurlarlle şeref vermitlerdir. 

Celal Beyin 
tetkikatı 

( Btı1makaleden deoam) 

müıtür. Az zaman içinde birçok 
meıeleler aemereli tekilde tetkik 
edilebilmiıtir. Bu ıuretle yapılan 
seyahat hakiki manasile bir tetkik 
seyahati olmuıtur. 
Şimdi buıeyahatten bizim aldıA 

ğımız ıahıl intiba ıudur: 

1 - Bu ıene memleketimizin ik 
tıaadl vaziyeti reçen ıeneye niıpet 
le daha iyidir. Üzüm, incir, zeytin 
yal, tütün ve saire gibi mahıiılle -

rimizin hemen hepıi satdmııtrr. 
eıkiden kalan stoklar elden çık . 

mı9tır. Bu vaziyet önümüzdeki iı· 
tihtal ıeneıi için de kuvvetli bir 
ümit noktasıdır. 

2 - Acaba bu suretle satılan 
mallar hakikaten maliyet fiyatını 

konıyor mu? Arada müstahsiller 
için kir sayılacak bir ıey bırakı -
yor mu 7 Bilhaaaa üzüm, incir ve 

Vilayetin 932 senesi bütçesi va ne ihale edilmit ve sinemalar ıe
ridat ve masarifi umumiyesi nei maliye nihayetine kadar ikma 
2.021.990 lira 75 kurut tutmuş ve Ii mukarrer bulunmuftur. 
bunun 535.748 lirası masarife ve Bu sene zürraa 139 adet sap ar'l 
931 senesinden müdevver 11,045 bası ve 150 adet pulluk dağıtıl • 
lira 99 kuruşla gene 931 senesi b~ mı~ vilayetlerin i~tirakile tehri • 
deni mükellefiyetlerini yapmıyan mizde yapılması takarrür eden em 
mükellefler karşılığı olnrak nakte niyet abidesine iştirak hisselerin
tahvil edilen 103,484 lira ilave e· den timdiye kadar 212.544 lira 62 
dilmek ıuretile 189,529 lira 99 ku kurut tahsisat ayrılmış ve abide · 
ru9 ta yol vergiler inıaatına tah • nin teıviyci turabiyeıi ve kaide ve 
sis edilmittir · heykeltra§ kısmı 85.299 lira kar • 

Vilayet maarifi 932 • 933 senesi 
faaliyetine 20 si merkezde ve 117 
si de mülhakatta olmak üzer 197 
mekteple batlamıt ve bütçeye ko· 
nulan intaat tahsisatının darlığ~ 
dolay11ile yeniden mektep yapıl • 
mamıttır. Buna mukabil mevcut 
mekteplerin bir çoklarına ilaveler 
yapılmıt ve bu meyanda üç sen~ 
ev el köylü tarafından bati anarak 
bitirilmiyen - Hasan Dede -
mektebi ikmal edilmittir. 

Geçen seneye nazaran 1588 ta· 
lebenin fazla olarak tahsili tah!:ı 

temine alınmııtır. 

~ılığında müteahhitlerine ihale e · 
dilmiıtir. lnıaat ikmal edilmek ü 
2eredir. 

932 senesinde bedeni mükel -

lef adedi 28433 olarak tebeyyün 
etmiş ve bu mükelleflerin 23717 

adet ıonbahar inşaat devresinde 
it batına çağırılan 4716 adedi de 
ilkbahar inşaatına bırakılmıttır. 
Sonbahar in,aat devresinde işe ça 

ğırılanlardan ancak 14.800 mükP.1 
lef davete icabet etmiş ve diğerleri 
de nakdi mükellefiyete tahvil ed;ı 
miştir. 

Rüşvet iddiası 

1 Z M 1 R, 16 (Husussl) -
l.zmir dördüncü icra memuru Rüt· 
tü Bey hakkında takibata ba,lan 
dı. Buna ıebep Rü9tü Beyin rüt 
vet aldığı zannıdır. 

Bir define daha! 
1 Z M 1 R, 16 (Huıuaat) -

Kadife kalesinde bir define bulu11 
c'uğu müze müdürlüğüne haber ve 
... iJmiıtir. Söylenilen yerde araıtır· 
ma yapılacaktır. 

Münhal meb'usluğa 
namzet 

ANKARA, 16 (Huıuıt) -
Sabık Ardahan meb'uıu Tahıin 
Beyin münhal bulunan meb'uıluk 
lardan birine, C. H. F. tarafındau 
namzet gösterilmesi takarrür et • 
miştir. 

Bir sul istimal 

Mumaileybe bugün yapılma ' 
ıı icapeden ameliyatın tebiriol 
karar verilmittir. 

Hemen Nevyorka avdeti ma ., 
karrer bulunan M. Ruzvelt, bd 
taaruzdan sonra seyahatini tehir 
etmiş olup hastahanede M. Cer " 
maka rafekat etmiştir. l 

Hidiae esnasmda hazır buhı " 
nanlardan birinin anlatbklarına 

göre, bu taarruzun hedefi M. Rur 
velt olmayıp M. Cermakti. 

Vak' ada hazrr bulunanlar milıı 
tearrızı yakalamıılardır. 

M. Ruzvelte refakat etmekte r 
lan ıivil zabıta memunı, bir kur 
şunla ba,ından yaralanmıttrr. 

M. Ruzvelt, kurtun ıeslerinl 
ve gürültüyü işitir i!İtmez, dön • 
müt ve yaralanmamıı oldufun11 
göstermek için kolunu ıallam11 • 
br. 

Suikasti milteakıp gizli pollt 
te§ldlatı müdürleri, allkadar me • 
murlara müstakbel raiaicümhundl 

zeytinyağı üzerinde bu noktadan -----------·-----------.ı!'.-!P" ___ .,..~ '; $2 

1 Z M 1 R, 16 (Huıusai) -
Akhisar posta müdürü Orhan Be· 
yin zimme~ ıörüldiljünclen hak • 

kında tahkikata başlanıldı. Or · 
han Beye itten el çektirildi. 

muhafızlarının iki misline çika " 
rılması için emir vermiılerdit• 
Beyaz saray etrafındaki muhafa• 
za kıt' ası da takviye edilmiıtir. 

Suib.ı ~apıldıiı ııracla, 
parkta M. Ruzvelt ıerefine ı,;ı: 
kabul resmi yapılıyordu ve M
Ruzvelt, yürümekte bulunuyor ' 
du. 

tetkikat yapılmıttır. Bu üç nevi 
malları iıtihaal edenlerin hepsi 

satıılanndan en aıağı (o/o 30) nis 
pelinde klr almııtrr. Bazılarınm 
:tüzde yüze kadar kar aldıkları da 
vardır. Diler nevi mahsuller üze -
rinde bu tekilde tetkikat yapılama 
mıt olmakla beraber bütün tetki
kat aahaımda tüccarların, muıtah 
ıillerin mali vaziyetlerinin geçen 
ıeneye nispetle daha iyi olduğu 
aiSrülmüttür. Bankalarda proteı -
tolar geçen ıenelere nispetle ek • 
ıilmi§tir. Bunu en büyük bir salah 
alameti olarak telakki edebiliriz. 
Demek ki, memlekette buhran va
ziyeti durmuıtur. lyiliie doğru ıi· 
den bir safhaya girmittir. 

3 - Tetkik ıeyahatine çıkıl • 
mazdan evel takaa usulünün tama 
men kaldırılacağı söyleniyordu. 
Son tetkikat ıimdiki halde mah
dut bir tekilde tatbik edilmekte 
olan takaı usulünden çok iıtifade 
edildiii, bilhaıaa tiftik, tütün gibi 
harici ıUrümünde zorluk çekilen 
bazı mallanmızm elden çıkması • 
na çok yardım eylediği sabit ol • 
muıtur. Bu itibarla takas usulünün 
tamamen kaldmlmaımdan fayda 
değil, zarar geleceği anlatılmıttrr. 

4 - Milli mahsullerimizin tağ· 
fitinden dolayı ihracat tica~etimi • 
sin gördüğü zararlar malumdur. 
Fakat timdiye kadar ticart emui -
yet ve ahlak meseleleri üzerinde 
ıadece neıriyat yapılmakla iktifa 
ediliyordu. Son teyahatin neticesi 
bu hususta hükOmetin fili müdaha 
leıine lüzum olduiunu göstermiı· 
tir. Onun için ihracat mahıulleri -
mizin - mümkün olanlannı -
nandardize etmek, yahut diier ba 
zı tedbirler almak, alınan tedbir· 
lerin tatbikini merkezden kontrol 
edebilmek için önümüzdeki ıene 

ifinde iktuat Teki.Jetinde bir teıek 
kll ricude ıetirilec~. 

llehmet Aaım 

Bursa 
tel'in 

hadisesini 
ediyorlar 

lSTANBUL, 16 (A.A.) - Bur· 
ıa hadisesi münasebetile, Silvan, 
Elaziz, İzmit, Palu, Ovacık, Maz· 
kirt, Hozat, Soma, Trabzon, Çü • 
lemrik, Sandıklı, Ceyhan, Çemiı • 
gezek, Boldan, Maden, Antep, 
Osmaniye, Akhisar, Biga, Sinop, 
Karaca.bey, Harput, Urfa, Yoz • 
gat, Gümüşhane, Baskil, Şile, A • 
laiye, Develi, Maçka, Petürge, 
Malatya, Akçai.batt, Karaköse, 
Hekimhan, Kemaliye, Keban, A -
rapkir, Kandra, Mihalıççık, Ça • 
nakkale, Mardin, Ürküp kaza ve 
vilayetlerinden, Reisicümhur Hz. 
ne teessür ve teessüfü mutazam • 
mm telgraflar gelmi§tir. 

Bu telgraflarda öz dilimizin 
hakimiyetine kar!ı gelmek isti • 
yenlerin şiddetli bir ıurette ce • 
zalandırılmaları istenilmektedir. 
Halkın ulu Gazisinin açtığı nur • 
lu yolda daima kendisile beraber 
olduğu bildirilmektedir. 

Telgraflar bu u~urdaki andla -
nn tekrarile bitmektedir. 

Halk evleri 
21 yeni evin 

açılma merasimi 
21 Halkevinin açılma merasi • 

mi 24 şubat cuma gününe tehir e
dildiği için pazar günü lstanbulda 
Halkevinde yapılması kararla§an 
merasim de 24 ıubatta yapılacak· 
tır. Merasimin mükemmel olması 
için hazırlıklara devam edilmek • 
tedir. 24 ıubat Cuma günü Halke
vinde nutuklar söylenecek, alatur 
ka ve alafranga konser verilecek, 
ıeceleyin alay kötkünde ve Hal • 
kevinde temsiller verilecektir. 

Mitlerin sözünü 
kestiler .. 

STOTGART, 16 (A.A.) 
Ba,vekil Hitlerin Ştütgart beledi • 
ye dairesinde dün aktam mikro -
fon önünde söylediği nutuk es • 
nasında bazı meçhul şahıslar bi -
nadaki telsiz tertibatını telgraf 
bürosuna bağlıyan teli balta ile 
kesip koparmışlardır. Bu nut • 
kun telsizle neşri bu yüzden müm
kün olamamı9tır. 

Zabıta, bu harekete kalkıştık • 
larmdan ıüphelendikleri bazı 
kimseleri tevkif elmittir. 

Okunmadan 
Evrak• havale eden 

memurlara ... 
Belediye reisi Muhiddin Bey 

dün şubelere bir tamim gönder • 
miştir. Muhiddin Bey bunda di -
yor ki: 

"Bazı evrakın okunmadan ve 
tetkik edilmeden ait olmadığı 

daire ve şubelere havale edildi • 

ğini görüyorum. Bu gibi yanlıt • 
Iıklara bundan ıonra kat'i surette 
nihayet verilmesini istiyorum. Bu 
gibi havaleyi yapan memurların 

bana hemen isminin bildirilme • 
sini ve bunu bildirmiyen amirle
rin derhal terkini kayıtlarını ya • 
pacağımı ehemmiyetle bildiri • 
riın.,, 

Fransa ile ticaret 
ltlUlfı • 

PARlS, 16 (A.A.) - Fransa hü 
kUnıeti Türkiye - Fransa ticare~ 
itilafının alb ay sonra münfeıih 
olacağını haber vermiıtir. 

Vagne~ günü bugün 
memleketimizde 

tes'it ediliyor 
A N KARA, 16 (A.A.) -

Yarın ıaat 15 te Ankara musiki 
muallim mektebinde Zeki Bey ida 
resinde bulunan riyueticilmhur 
orkestrası tarafından bir Vagne< 
giinü yapılacaktır. 
Proğramda büyük musikit ina • 

sın en güzel parçalan çalınacaktır 
gerek Ankara ve gerek transmi • 
&İyon tarikile lıtanbul radyosu 
bunları netredecektir. 

Ankara ve latanbul radyoları a· 
Yasındaki bu nakil ilk defadır. 

Yapılan tecrübeler muvaff aki • 
yet verdiii için yarınki neşriyatrn 
muntazam olacağı ümit edilmekte 
dir. 

Hukuk talebesi 
araslndaki ihtilaf 

Suikast esnasmda M. Cermd 
M. Ruzvelte 5 • 6 metre mesaledl 
bulunuyordu. 

MIAMI, 16 (A.A. - M. Rus' 
velte suikaıt yap111ağa tefebhil' 
eden Zindara, M.. Ruzveltl &ldür ' 
mek iateyip iıtemediiini anlam~ 
üzere zabıtanın ıordutu blr ıu•• 
le ıu cevabı vermiıtir: 

"Evet, muvaffak olamadılt • 
ma mütee11irim. M. Ruzveltl pla" 
sen ıeverim, fakat hük6met reit • 
lerini sevmem.,, 

Zindara, ltalya kralım d• 
öldürmek iıtediğini, fakat ltalya • 
da bulunduğu müddetçe bu fırı•• 
h ele geçiremediğini ıöylemittİf• 

Suikast vak'asmı gözle gBrdil ' 
ğü gibi anlatmak üzere talıitlik _. 
den bir kadın if adeıinde dem it ' 
tir ki: 

"Suikast esnasında Zindarandl 
yanmda bulunuyordum. Zind_,., 
M. Ruzveltin mikrofon önünd• 
söz söylemek üzere ayağa ka~ 
ğını görür görmez, ateı etmel' 

Hukuk fakültesi talebeleri ara· batladı. Miltearrızm bilejini .,- ' 
tunda cemiyet reisliği ve azalık • kaladım ve havaya doiru çevir" 
ları yüzünden büyük bir ihtilaf rek imdada çağırdım.,, ..u.Jt 
çrkmıı, hukukta bulunan talebe • M. Ruzvelt, büyük bir tol""'" 
ler lstanbul lisesi mezunlan ve kanlılık göıtermittir. Kurıunl_,.
diğer liseler mezunlar ıolımak Ü • kendisine atıldığını anlamıf, ff 
zere iki partiye ayrılmışlardır. tehlikeyi cesaretle karıılamııtıt• 

Ekseriyeti teıkil eden diğer Doktorlar, M. Cermakm iti' . ' liseler mezunları, on bet gün ev • lefmesi veya ölmesi ihtimallert 
1 

vel lstanbul lisesi mezunlarının nin ayni derece ve kunette ol 
toplanarak aralarından seçtikle • duğunu söylemektedir. f 
ri heyeti istememekte, kendi nam· 
zetlerinin de bulunacağı bir he. Mektebe sftmecllif 1~11 ':_.J 
yetin seçilmesi için kongrenin bir lngilizceyi kolaylıkla ve ~ 
an evvel içtimaa davetini iste • konutmıyan suikaıtçı Zanıata. , 
mektedirler. Had bir tekil alan kametine kızım ve darsm ~ 
bir ihtilafın halli için bazı mü - iunu, çünkü çoculdufunda _,., 
derrislerin tavassutta bulunacaiı I be ıidecek yerde çalıpnal• 
haber verilmektedir. bur kaldıinu ben.il etmlıtir· 



S()ffHETLER 

Ün şehir 
eclisinde 

Seviye düşkünlüğü 

8eş senelik yol 
rogram1 ne oldu? 

· ldar~ı hususiyeye 
alt fasıllar .• 

Alacak yUzü den •• ........................................... 

Bir kavga 
iki kardeş bir olun· 

ca biçak çeki idi · 
·~bul Şehir meclisi, dün bi- Beyazrtta Tavşan taıında dün 

reiı vekili Sadettin Ferit Be- bir kavga olmuı, bir bakırcı ya • 
l'ei.Jiği altında toplanmıthr. ralanmııtır: 

celıeye ait zabıt okunup Bakırcı Burhanettin, ayni ıo • 
1 edildikten sonra azadan kakta bakırcı Veysi Efendinin 

İ1t Ali, F ortun zade Murat ve kardeıine satmak üzere bir tepsi 
ihli zade Feridun Beylerin vermi!, para.mı satıştan &onra a
c.a.tları üzerine rahatsızlık • ! labileceğini de ilave etmi,tir · 
an dolayı mazur sayılma - Veysi Efendinin kardeti Yunus 

llıuvafık görülmüttür. tepsiyi ıatmıı, fa.kat parasını ge-
~llıdan ıonra azadan Hüıa - tirip sahibine vermemiıtir. Ala • 
İıı Paıa, Mehmet Ali {Bey • caldı b"akrrcı )/eysi Efendiyi ıı -

), Sadi, Celal ve Kamil Bey • kııtırmıf, o da kendisinin bu iş~e 
~l.fmdan verilen bir takrir alakadar olmadığını, maamafıh 

ftur. Takrirde meclisce kaı·deıini parayı vermek için ıı • 
1"i sene kabul edilmiı olan kıştmıcağını söylemiştir. 

· ~elik yol programından hl - Dün Yunus karde§inin dükk~ • 
•ene geçmiı olduğu halde nına gelince alacaklı Burhanettın 

·.~İt eıer göriilemediği kaydc • hemen dükkirundan fırlıyarak 
İlitar ve belediye reisliğinin bu Yunustan alacağını istemiş, Yu • 

izalıat vermesi istenili - nus bir kaç gün daha beklemesi • 
Gtdıa. Takririn maka.ma tevdii ni ıöylemi~tir. Bunun üzerine a • 

il) edildi. lacaklı ile verecekli arasında tid-

Jleıediye hademeleri namına dctH bir kavga başlamıı araya 
• eıne tarafından belediye Veyıi de girmiıtir. iki kardeı • 
htiııe verilen ve oradan da ten dayak yiyeceğini anhyan Biır
liıe havale edilmiş olan arzu· hanettin eline geçirdiği bıçakla 
0kundu. Hademelere beledi • Veysiyi sağ kakasından ~ğrr su · 

rette ynra lrunıştır. Y nralı hasta · 
haneye kaldırılmış Biırhanrt~· 

··akRbnmroıbT. 

L_ •erilen elbiseler için evvel • 
~dilerinden bedel alınmaz · 
~ ıene verilen clbi::c bedel
laıaaılarından kesilmektedir. 

ler. maa~Iarmm esasen az Gavnm Jbad•ıler Au 
1'nu $Öyliyerek er İte bede- ar aya gönder€cekltrı 
. ~ndilerinaen alınmaması • 

.;:: etmektedirler. •stida mec- hf"' yet• seçecekler 
~.l>utçe encümenine havale Gayri mübadiller Pazarteıi gü 

1( 'ttir. nü Halkevinde toplanarak Anka -
l~~ lta aiaç müe5sc:clerinin ro.ya gönderecekleri üç kişilik he· 

~ali~cı büt~esindc yüzc.!e bir yeti seçeceklerdir. Bu içtima hak· 
. ~ Cumhurıyet B.ınlraaı his • kında gayri mübadiller idare he -

, ' 
Bankalarda 
Hükumete geçe
cek 6 milyon lira!.. 

Türkiyede u unan ecneb 
uankalardan bir ço!darmda 

l<anunt-n hül fımete intıkal et· 

mesi azım gelen 6 milyon lira 

cu'unma'<tadır. 

[u rr.eb'ag miras bırakma· 
dan v~fat eden kimselerle, 

mem!e\elten firar edenlere ait 

ve muhtelif şet.dide kanun 

mucibince hü ümete ait o'ma 
sı lazım gelen paralardır. 

Oğreodiğimize göre hükfı· 

met, bu bankalardaki para 

ların hazineye devredilmesi 

için muameleye başlamıştır. 

Paralardan mühim bir kısmı 

Kredi Liyone bımkası ile di 

ğer iki bankada bulunmak· 
tadır. 

" Gazinin eseri , 
lsmınu.eki resim Albümü\ 

~alarak 4690 lira tahs ·sat ko • eti azasından birisi demiştir ki· 
laı icap ederken geçen sene "On beş gün evel yapılan içti • l.aT.t Hz. ntn merhum valdeler1 

Ynpzlırl:en bu para nazarı ma~a .Ankaraya şönderilecek he _-

1 

Foto Vaynberg tarafından 
ille almmarn:ftı. Şimdi bu •etın ıdare heyetı tarafından seçıl G . H tlerine Ankaraya 

''• K · k 1 .. . azı azre , , ara ağaç müesıe!elcri mcsı ·arar aşmıştı. Du karar uzerı .. . . . 
1bıı M ı ·· ı · · t'k A k .. d meb'uslara büyuklerımıze aıt ~ er tez Cümhuriyet ban • ne uç n~ı seç ı ·. n araya gon e ' . .. .. 

•ennek l:izım geldiği için rccektik. Fakat azaların isimleri mükemmel bir reıım albumu çı • 
~ -~~ müeucscleri ve heaa9 üzerinde bir hayli itirazlarla kar karılmıttır. Fotoğraf san'atini Bu 

il ltıudürlüklerinin müracaat· şılnştık. Paz2.r günkü içtimada he albüm kadar mükemmel bir ıu -
'l 1etine daimi encümen Ka • yetin seçilmesini umumi heyete bı rette gö:)tercn bir eserin şim . 
İıı 'ç lrıüe~seseleri haliye büt - raktığmuzı bildireceğiz. İdare he diye kadar neşredilmemiı oldu • 
~ lnunzam tnhsisat konula - yeti, yeniden bono çıkarılın. asını 
lllQ ğünu ilaveye mecbururz. 

, l>aranın verilmesine ka - istemiye gidecek olan heyetın sc-,. ı Albümden Gazi Hazretlerinin L 1ftir. Mezbaha varidatın- çilmesine kat'iyyen karışmamaya 
""l ~ne .. "I f 1 · · ı · · t · ~ k validelerine ait fotoğrafı nakledi-t ~ ı, goru en az aı varı • rnrnr vermıştır. çtımaaa ne arar 
· • u tahsisata knrşılık göa • verilirse o, muta olacaktır.,, yoruz. 

itti. Daimi encümenin bu Diğer taraftan bazı gayri mü · 
İ mazbatası, okundu, badiller cemiyetin feshini iıtemek 

ellcüınenine havale olun • tedirler. Bunlar feshe sebep ola - VAK 1 T 

············································ 
Müz kere 
Neden inkıtaa 
uğramıştı? 

Hükumetimizle Yunan hükii · 
meti arasında takas esasına müs • 

tenit bir ticaret mukavelesi mü -
zakeresi yapılırken anla§ılama • 

yan bir meseleden dolayı müza • 
kere inkitaa uğramıı ve Atinada 

bulunan murahhaslnnmız avdet • 
etmitlerdi. 

Dün müzakerenin inkitaa uğ • 
raması sebebini tahkik ettik; Yu· 
nan hükUmeti bir sene evvel Yu • 

goılavya hükUmetile yapını§ ol -
duğu bir takas mlıkavelesinde 

yüzde otuz bet niıbetinde takas 
esasını kabul etmişti. 

Murahhaslarımız Atina elçi • 
miz Enis Beyle ticaret mümessili 
Halil Mitat ve ihracat ofisi mü -
dürü Cemal, Ticaret odası umumi 
katibi Vehbi Beyler Atinada mü • 
zakereye batlayınca, Yunanlılar, 

murahhaslarımıza yüzde kırk nis· 
betinde takas teklif etmiılerdir. 

Bu esas üzerinde müzakere cere -
yan ettikten sonra uyuşulamıya • 
cağı anlaşılmıt ve bu madde bı • 
rakılarak diğer esaslara geçilmiş • 
tir. 

Diğer maddelerde de kamilen 
itilaf hasıl olmu§tur. Bundan 
ıonra tekrar uyu,ulamıyan mad -
denin tetkikine başlanınca mu • 
rahhaslarnnız yüzde yirmi nisbe • 
tinde takasla Yunan mamul mad· 
delerinin Türkiyeye kontenjan 
harici olarak gelmesini mukabil 
teklif olarak söylemişlerdir. 

Fakat uzun süren son müza • 
kereler gene fay dalı bir şekilde 
tamamlanmamıştır. Bunun üzeri -
ne murahhaslarımız hükUmetten 
talimat almak üzere avdet etmiı -
lerdir. 

Verilen haberlere göre bu nis
bet diplomasi tarikile halledile -
cektir. Bundan sonra murahhas -
larıımız hazırlanınıf olan muka -
veleyi imza etmek üzere Atinaya 
gideceklerdir. 

Bilyllk seyyah kafile· 
lerl gelmek üzeredir 

Jı rak cemiyetin timdiye kadar gay· 
e~ilu eYlenme memuru la • ri mübadillerin hukukunu müda • 

" ~ bir İstida ile makama faa edemediğini ileri sürmekte • 
'~.. ebnitti. Kendisinin es - .. rler. 

UUndelll<. Slyas1 Uazete 1 
lstanbul Ankara Caddesi. \'AKM fUrdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l~lcrı te'efonu 2437~ 
idare telcfocu • 2437CI 

Belediye seyyahlar ıubeıine ve· 
rilen habere göre, ilk ıeyyah vapu 
ru 9 martta limanımıza gelecek • 
tir. Ogüıtoa namındaki bu seyyah 
vapuru 500 lngiliz ve Fransız ıey 
yahinı getirecektir. Nisan ve ma· 
yıs aylarında da bazı büyük sey· 
yah vapurları gelecektir. 
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lınııı~ııu!~,,,ın!!,!,,m~!~!~ı~nıu~ı!~,~1!.ııımııJ 
İfeı'!-'eıtaur olduğunu, şimdiki 

i1a lllde ücret aldığını, bu va -
tekaütlük hakkının kay • 

~ ltıı nıucip olduğunu söy • 
• ')'elli' ita 1 sene bütçesinde bu üc· 
, .... tahvil edilmesini is • 

i.;. P.feclise havale edilmit 
· •de. oku d b"t .. . n u, u çe encu -

IÖnderilmesi kabul edil -

Ticaret müzesi l'elgrnı adrcşl. Istanbul - VAKI1 
Posta kutusu No 46 

Abone bedeller1 
TUrklye Ecnebi 

::)eneli' 1400 Kr. 2700 l(r 

fi aylık 750 " 
1450 

3 aylık 400 800 
ı aytılı 150 " 

800 

IAn UcreUerı 

Kesml ııo.nıarın bir s:ıtırı 10 Kuruş 

17 ~uba 1917 
- Fenlandiya heyeti mahsusaBı 

dün Evkaf müzcsile müzei /ıümayu-

nu ve AgaBOlya camii şeri/ile lstan • 
ı bulun sair şayanı temaşa mahalleri-

' 

ni ziyaret etmi§l r, akşam hariciye 
nazır veldli Halil /Jeyelendiye hüku • 

j metlerinin resmen teşekkülünü mü • 
b~yyin tcblignameyi vermişlerdir. 1&aı 

~e~~i hesap kesimi hak -
lcıkı hesap encümeni ta • 

Piredeki Türk ticaret mümes -
ıilliği binası dahilinde Türk ti - , 
caret müzesi namilc bir müze a
çılacaktır. Ticaret mümessili ali -
kadar makamlara müracaat ede • 
rek Türk ihrnç maddelerinden bi
rer nümune gönderilmesini rica 
etmİ§tir. 

rıcarı ııa.nı::ınn bir s:ıtırı ın.rı ı-:uruıs _ Hakanı sabıkın irtihali dolayı • 

~ b~&zırlanmıı olan maz -
rr kıınıı geçen celıede 

. te ed'I 
~ ı mitti. Mazbatanın 

~ d~~ıanırnın müzakereıi • 
I~ cel~de devam olun

"-u.ıyeye ait itler 

rıcar! llAnların bir ııantlm' 2l'I Kuruş ... • t Al 
hakkındaki fuıllar bitirildi, Be • sile Avusturya ve ırAacaru an, • 
lediye itlerine ait faaıllarm mü • ı<UçUk flinlar man!Ja, Bulgar krallarından samimi 
zakeresi de gelecek celseye hıra . Bir defası 80 iki dcfll8ı ııo uç dctas. "ô taziyet telgrafları gelmiştir. 

h lörı <lefaııı 7:1 \'C on defası 100 kurıışt •ır D ·· 'l..! t l' • • • • kılarak içtimaa ni ayet verildi. - un vı uye mec ıaı umumısı ıç· Uç aylık ıın.n \'erenlerin bir defası mccca 
Şehir mecliıinin gelecek içtimaı nendir r:>ört satırı geçen ıınnıarın fll7.ı, tima etmiJ re sıhhiye bütçesini miiza-
önümüzdeki pazarteıi günü saat I ~tfl'lan heş kıırııştnn heaap .. rıııır kere ederek, yanm saat sonra dağıl · 

on dörtte aktedilecektir. ~-----••••••tfll' 1 llUfbr. 

Bir kaç ay evvel, Peyami Safa 
bey dostumuz, Cumhuriyet gaze • 
lesinde "Seviye dü§künlüğü11 ser· 
levhalı bir yazı yazmı§ ve seviye 
düşkünlüğünden acı acı şikayet 
etmi§ti. Dün de "Ne oldu bizle • 
re?,, serlevhası altında, gazete • 
lcrden acı acı tikayet eden bir 
fıkra karalamıt ve bu fıkranın bir 
yerinde, bir kaç ay evvel yaıdığı 
"Seviye dü~kiinlüğü,, yazısından 

b:ıhset-:niş. 
Güzellik seçımı bayraktan 

Peyami Safa bey diyor ki: 
Alı, bir kaç ay evvel, gene bu sil • 

tunda, sedye düşkünlüğünden acı acı 
bahsettiğim ı·aldt ne kadar haklı ol • 
duğumu bilmiyormuşum .• ·.,, 

Peyami Safa bey, seviye düt • 
künlüğünden ıikayette haklı ol • 
duf!unu bu güzellik müsabaka • 
sından sonra anlamı§.. Meğer asıl 
ıeviyeıi düşkün olan gazeteler ve 
gazetecilerm it .•• 

Şimdi, gazete ve gazetecileri 
seviye düşkünlüğü ile itham eden 
gazetecinin, kullandığı li • 
sana bakalım. itte Peyami Beyin 
bir kaç cümlesi: 

" Artık bir ikisi müstesna, gazete • 
!erimizin ilk sahifelerine bakamaz 
oldum. Beni aff etsinle: Onların he

sabına ben sıkılıyorum, t i k ı i n i • 
yorum, iğreniyorum ..... 
bu ne r e z a l e t ! 

Bize tekzip iistüne tekzip yağıyor, 
sırasilc dcrccdiyoruz yine ı e z v i r
l er yumurtlamaktan çe
kinmiyorlar..... kendi I ollel>f'iyon • 
lar·ından utanacak derece 
y a inmi§lerdir.,, 

Doğrusu, seviye düşkün .. vün • 
den ~ikayet eden ve kendf i bu 
şikayetinden <lok.yı haklı b •1an 
bir gazetecinin, gazetel ı ve 
meslektaşlarını "tczvil' yu ıtı.rt • 
lamakla,, "a~ağı ık,, la "rezillik,, 
le itham etmesine ne denir artık 

siz dü~ünün. Peyami Safa bey, e· 
ğer bu kadar ağır ve küfürc ka • 
çan kelimelerle gazetelere ve er • 
kadaşlarma hücum etmeyip de, 
yalnız ve sadece kendi gazetesi • 
nin dünkü ilk sahifelerinden ıı • 
kıldığını söyleseydi, daha dürüst 
davranmış olur ve ıeviye düıkün
lüğünden tiki.yet etmekte hak 
kazanırdı. Çünkü Peyami Safa 
Beyin mensup olduğu gazetenin 
ilk aahifeıinde, üç ıütün üzerine 
ve kalın siyah yazılarla tunlar 
okunuyordu: 

"Kuru gürültü devam ediyor. 
Fakat ne kadar t e p i n s e 1 e r 
nafile!,, ve bu serlevhanm altın • 
da, gazeteler gene utanmamaz • 
lıkla, yalancılıkla itham ediliyor • 
du. 

Maahaza eğer Peyami Safa 
bey, kendi yazııım ve Cumhuri • 
yet'in dünkü aay11ında ilk ıahife
den 4 üncü sahifeye geçen yazıyı 
okuyup ta seviye düşkünlüğünden 
tikiyet etti ise, gene takdire ıa • 
yandır. Gene irfan sahibi bir mu
harrir demektir, çünkü: Kiti nok· 
sanını bilmek gibi irfan olmaz! 

Se'am· izzet 

Veni muhacirler 
Memleketimize her gün Bul • 

garistan, Romanya ve Yugoslavya 
dan muhacir gelmekte ve iskan 
idaresi tarafından karşılanan bu 
muhacirler memleketin muhtelif 
taraflarında iıkin olunmaktadır• 
lar. 

Haber aldığımıza göre veki • 
let 339 aeneıindenberi bu suret • 
le gelen muhacirlerin bir istatis • 
tiğini istemiıtir. iskan idaresi tim 
di kayıtlara bakarak istenilen 
malLımab hazırlamaktadır. 
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Yeni para 
Henüz ne şekli, ne 
ağırlığı malum! 

Bugün her halde A R T 1 S 'l' 1 K ainemaınıda 
gidip büvuk ve san~ın ~ ıldız 

MA~THA EGGE~T'I 

Muharriri : Celil Nuri 
Utif ~2.rkılm ve O T T O S T R A N S K "'nin musikisi hui 

GRAND OTEL 
• lkUbas.ııakll. tercllmc haklan mahlnzdıır • 

muazzam \e neşeli filmini ~ôıüniiz. \C cand::.n alkışla ınız 
llA\•,ten: rOX JCR.'lAL'de Alman B:ı$\ekili l\1öcyo A. Bil1~F.R"in 

nutuk soylerkc!o ve~air dun\ a hu adi(leri gorülmelitcdir. Geçmiş zamanın Keriman Hf. leri 

Gorucü huzurunda damat 

Gelin gibi müşir paşalar ... 

Yeni paralarımızın ne şekilde 
ve nasıl basılacağı hakkında dün 
da.rphanc mi.idürile görüşti.ik. Bi -
ze şunları söyledi: 

~'----------------.-ı------------.-.ı 
Yeni paralarımızın baaılması 

hal~kında bir kanun layihası ha • 
:zırlanmaktadır. Bu kanun layiha· 

Şetirlrnfıde çevrllen 
bir Yunan filmi 

ve artistler 
11 Millet Meclisine verilip ta~di • İpeh film stüdyosunda rumca o-

BORSA 
16 Şubat 1933 
Nukut (Satıt) 

{Yakın evvel zaman içinde) 
büyük caddelerde, meseli, aktam 
!arı Beyoğlunun doğru yolunda, 
yahut donanma ve kandil gecele· 
ri Direlderaraıında ve her saat 
Bt-tiktat, Yıldız, Ortaköy, Kuru
~fme, Arnavutköy taraflarında, 
hAzı insan tiplerine tesadüf eder -
diniz. Bunlar gibisini ba§ka yer • 
lerde ve her zaman göremezdiniz. 

Kadına benzer erkekler .• Ya • 
hut erkek elbisesi ıiymif kızlar .. 
Evet, düzgünlü, allıklı, belki kor
ıeli, yüzünde sun'i birkeç ben 0 • 

lan kimıeler; fakat bunlarm bı • 
yıklan da yok değil. Şahane bir 
arabaya kurulmu§lar. Arabaları 
da berkeainkiler gibi olmaktan 
,ok uzak.. Elbiıeler mükemmel. 
Şu kadar ki si zve ben, ne kadar 
zengin olursak olalım, bu biçim 
ciyinemeyiz. 

Bu mahluklar dururken ve otu
rurken hep kırıtırlardı. 

Rin ederim, muhterem ve Aziz 
karilerim, yalnız fU satırları oku
yup bu, insanlara kötü bir huy at· 
fetmeyiniz. Hata! Bu zatlarm bü
yük ekseriyeti bu itibarla garanti
li idiler. Yok, yüz defa yok .•• . . .. 
Bizim Vehbi efendi, Rumeliden 
hicrette, beraberinde pek çok al
bn ıetirmiıti. Bizim Vehbi efen· 
di bu sermaye ile, o zaman, bir 
Araf dükkanı açmııtı. Para çok 
ama idare kabiliyeti yok. Rasge -
lene krediler açb, ıonunda ıerma· 
,eyi tekire yükletti. itte aıağıdaki 
vak'ayı 0 Vehbi efendi anlatıyor. 
Söze batlamadan enel kahvesini 
içti. Enfiyesini çekti ve kocaman 
mendili ile ıilindi: 

- Filan P&fa bizde vali idi· 
eonra dahiliye nazın oldu. Bir cu: 
ma günü eteklemeye gitmiıtim. 
Bana dedi: 

- Vehbi efendi! "arın ıana 
ıenç bir efendi gelecek adı Ra _ 
gıpbr. LGtfen ona yüz keıe akçe 
Bdünç ver. Kefil benim. 

- F ermaa buyurdunuz! de • 
Cfim. 

Ertesi sabah, ismi Ragıp bey o
lan bir kız kartıma geldi. Yaradı
lııta hafa olmuf. Ebe hanım kız di
yeceğine, erkek demif .. O gidittir, 
aldiyor. Parayı verdim. Beı, on 
ıün 90Dra Ragıp beyden bir davet
name alıyorum: Beni düğününe 
çairrıyor-. Anladım, bu parayla 
otlan kendisine ~ir çeki düzen 
nrmiı. Raııp bey kim? Dahiliye
de katip. Kimin oğlu? Şöyle böyle 
birinin. Maqı? 350 k-.ıruf. Kime 
damat oluyor? Bekleyiniz. 

Muazzam bir konak. Sanki bir 
sultan evleniyor... Haremaiaları. 
lalalar ve saire. O gece mükem • 
melen eğlendik ve fena sarbO§ ol
Cluk. Fakat, yarabbi! Bu Ragıp 
1'ey kime (varıyor) ? 

.... Dahiliye vekiline bir acele 
irade aelmit: Derhal güzel bir oğ
lanm irae ve arzı. Pqa, Babıllide 
pkıtıldılıiı ile tanmmıt be§, on 
otlana kendi huzurunda bir geçit 
remıi pptırm.19. (Bu ciheti ben 
l&ylüyorumr Şu aünlerdeki miıle
da bıtflnhı ıribi. Meaell Keriman 

hanımefendi jüri heyetinin önüne ka iktiran ettikten sonra kesbi larak "fona yol,, isimli bir film 
çıkıyor ... ) Bunların arasından da kat'iyyct edecektir. çevrilmiyc baılandığını yazmı§tık. 
Ragıp efendi denilenini aeçmİf. Paralarımızın biçimi, ağırlığı Bu filmin ~tüdyo dahilinde çcv 
Ragıp efendi mümeyyiz, müdür ve saire:li henüz tesbit edilmit rilen son kısımları, dün gece ~a
muavini, müdür, mutasarrıf, vali, değildir. Ancak kanun çıktıktan baha J.ar~ı bitirilmiştir. 
müsteşar olacağına daınnt oluyor. sonra açacağımız müsabaka ne • Artistler dün, l:fı.milen Atimıya 
F nkat kime? Bu cihet belli değil. ticesinde meydann çık~caktır · dönmütlerdir. 
Ragıp efendiye bu nimet teb§ir Simdilik martı beklemek lazım Artistleri Atinay:ı uötüren vo.· 
olunuyor amıı ... gelin Mın clacak? ;elir. Darphane hazırlığına de • purda filmde geçen bir ~ahn.e ya· 
Bu ciheti arattırmak §İmdilik faz· vam etmektedir. Yakında hazır • pılmıt ve Kumk~pı ~çıklll.rındnn 
la. Mailim bir cihet varsa o da lığımız nihayete erecektir. filmi çekenler ve artfotleri te§yİ e · • 
nikah cemiyetinin bu per§embe o- ============== denler bir motörlc dönmü§lcrdir, 
lacağıdır. den. Kale fethettiklcrinden müşir! kadın artiı;tlerdcn Madam Kivelli 

Son dakilcad:ı i~ anlnşıhyor: Dcvletlu utufetlu efendim hazret• bu filmin rejisörü Ertugrul Muhsin 
1 

Padişah bir c:ıriye:sini gayetle se- leri ... Yani tam sarasker payesi... Beye bir demet ~İçel;: hediye et · 
vetmi§ Fakat c:ıriye bir jurnal Bunlar hangi a:slccrc kumanda edi· mittir. Filmin Atino.dn ve Korfo a 
yemi§. Cariyeyi kıymak lazım. yorlar? Sultan ta.rayında bir alay dasında geçen parçaları pek yakın 
Belki de zavallının karnı dolu. E- cariye .. Paradc d'amour - a§k da mahallinde çckilccejinden bir 
fer kadını muhafaza edecek olur- resmigeçidi - filminde Jeanette haftaya kadar Ertugrol Muhain 
sa ulursuzluk gelebilir. Saray en· Macdonald gibi ... Kafe konser ku· Beyin de Yumıcisbno 1-ı~reketi 
trikası bu .... Ne çare? Padiıah mandam ... Evet! Üniformaları sa- muhtemeldir. 
kızı kandrrıyorA Ona bir ı~onıık, rasker pafanınkinden farksızdı. 
bir maaı, arabalar, piyadeler, ca· Bir sürü haremağı:ı:;ı, bir sürü dal· 
riyeler ve köleler ...• Ve bir güzel kavuk "Ye bunların tam göbeğin • 
damat ihsan buyuruyor. de damadı tehriyart mütir filan 

İtte Ragıp Efendi bu hanıma pata hazretleri .•. Evet! Ordunun 
(vardı), yahut (verildi.) ve harem dairesinin mütirleri ... 

* * * Hem öyle mü,irler ki aairleri bun· 
lardan sonra gelirlerdi. 

OarültOnundaki 
slenogr11ff f mi lhanı 

neticesi 
Darülfünün hukuk fakültesinde 

yapılan stenoğrafi imtihanının ne
ticesi yarın belli olacaktır. Bir. ga 

'"or ·~ 1 
20 ı h:ın•ıı 111.-

1 ıcrlio 7l!3 -
1 nnı 1 !1-4.-
~ f,lreı !!10.-
2/l 1 flelı;il>a 11 -
20 11rahmi 27 50 

1 ~11111 Av 
1 reztlı 
ı l\larl; 
ı 7.el•ıtı 

1 renı:~ 
~ l.ev 
!!< 1 ili nııı 

20 l•\ içre ~O - ı çc:n rıııeç 
!O 1 C\o'l ~" - ı ı Altın 

ı lhırlı 5,- ı hcldl~c 
~ıı Kur ın Çek 1!2.- ı 8:ınknor 

Çek 
I'. r.s 
1 nndıa \ ' nı 

C\ ·' orl hdrlı 

l\I !!on a2:ı- r.er in 
Erukscl 3 3781 \ ~r,O\ a 
At na 81 65 () Pcttc 
Cenc\ ır ?.4<S7S~ J uı..ıe' 
Soha t6S6- rcıı:rar 
AmMcrd:ın. 1 1 :37lO ~1. ~\;O\ 1 

Esham 

1 Pankıs• 
Anadolu Çime l"I Aı 
Reı 4 3• ( O}O 1 llty 

Şlr Ua~rl\t: 15, ~:ırL; nev 
rr:ınn v 4.30 ltaha 
l '. ~ l~orıa ~4.-
Bomonıı 25.?5 

ist ile razlnr 

ı~t. d:Jhlll F.lel.:ırı 

~arlc I'.) otları ,ıJS Tram\ av 
D Mu' ahhldc b3 - ' Tünel 
Gumrul; er ltıhtı"' 
Sa\di nıah 
Ba~daı 

Evet ... Sultan Hazretleri evle • 
necek. Buna karar verilmif. İra • 
de çıkmıı. Ustalar hani harıl ıul
tan sarayı dötüyorlar. Terziler 
harıl hani Sultan hazretlerile ma· 
iyetini giyairiyorlar. Kuyumcu • 
lar harıl harıl yüzük, broı, küpe 
ve bilezik yapıyorlar. Kahyalar 
hani harıl para çalıyorlar. Sultan 
hazretleri seTİn~ i~inde. Daire 
tintdiden te9kil edilmif: ŞGrayı 
Devlet bumdan filln bey kah • 
ya ohnuf. Her memuriyet ehline 
tevcih olunmuf. Fakat henüz bir 
memuriyete ehli tayin olunma • 
mıf. 

Mütir? Bir adam naııl müti! 
olur? Uzun bir müddet ukerlikte 
hüner glSıtermekle, ve, harpte 

zetenin yazdığı gibi birinciliği ka ._iiııiııiıiıili•-------•..-" 
zanan henüz boUi olmamııbr. Cu ı. ... --~~l!lll!lpıom~~~~!9--,;;:: 
martesinden jtiharcn dri Ameli n 

Son bir iki hafta içinde emni • 
yet buyurulan bir büyUk zat da • 
mat avına koyulur. Bu pafo. ıür· 

cüdür. Sultan hanımın acemi göz· 
lerile göı mck için çabalıyor. Gü • 
zel bir damızlığa ihtiyaç var. Be
deni fl\t.İletlerden b~tka hi~ bir 
fCY ll~m değil: Akıl, fikir, ilim ... 
Bunlara zerrece ihtiyaç yok. Yal· 
nız tm biye lazım. Damadın ruhu 
ıultu.ın ruhu içinde kaybolmalı. 
Damat ıiülenmeli, yemeli, içme • 
li; bilhuaa güzel yemekler yeme· 
li. ... Ott tarafı yok. 

l9te bunun içindir ki pamuklu 
kutularda muhafaza edilen ar • 
mutlar:ı benziyen damatlar, sair 
insanları pek andırmıyorlardı. 
Gelin gihi drımatlar. Küçük elli, 
küçük l'lyaidı dıı.."llatlar. Çok gü -
neı görmediklerinden tenleri ba
zı mert !be ıolııktu. Snir heni be • 
~er gibi yay:ın yürümediklcrin • 

den ayakları bir kilometreden 
fazla ychı ee!emezdi. Terziba§ı 
Mösyö Pal'tla damatlara mahsus 
bir üıhlp icat ebnitti ve onları o 
tekilde giydirirdi. Fesleri de ona 
göre. Bunlar vücutları için yaşı • 
yorlar. 

Gün görmezler o.layı ... I§ yanak, 
güç memnu! Bunların çoğu mÜ§İr
diler. Evet, yanılmıyorum, mÜ§İr. 
Hani bir muharebede b6yük bir 
yararlık ı&teren Jenerale mare§al 
Irk rütbeli verirler •• hte o rütbe • 

muzaffer olmakla. 
Ya bunlar nasıl müıir olmuı • 

lar? Görücü huzurunda .. hkemle· 
ye oturmuılar. Gülümeemiıler. 
Kırıtmıılar. Cilve etmifler. Ha • 
kem heyeti: 

- Sultan efendiye llyık ! Diye 
kararını basmış; olmu§lar mare • 
tal. Haremlik maretalhırı, haki • 
katte sultanların odalıkları! 

Damatlar ve haremağaları .. Bi· 
rinciler bir zait ( +), ikinciler bir 
nakıs (-) ipretleri sayesinde bu 
mertebeyi bulmu!lar. Eğer bu alA· 
met olmasa veya olıa ... Bu mah • 
luklar böyle yükaelcmiyeceklerdi ! 

..... Şehzadenin karısı olan (Kll 
dınefendi) teşrifatta hi~bir paye· 
yi haiz değildi. Buna mukabil sul
tanın kocası aarasker payesini ih • 
raz ederdi. Şehzadeler buna daya· 
namazlardı. Onun için, metrutiye· 
tin ilanından sonra, hanedan ara· 
ıında görütmeler kabil ol unca, e· 
fendiler, damat pa94lara hiç yü:: 
vermediler, halt&. onlara fena mu· 
amele ettiler. 

* • • 

yat mektebinde umuma mahıuı ol 
mak üzere bir kurs daha açılacak· 
tır. Dersler Cumarteai ve Çartaın · 
ba günleri saat altıda verilecelc ve 
lcura üç ay devam cdecelrtir. 
Yakında stenografi ı;ürat rnüsa~ 

bakası da yapılacaktl1'. 

Kara Alinln 
muhakemesi 

Gebze, Darıca ve civarında ba
zı kinueleri adamlarıns öldürt • 
mekten suçlu Kara Alinin muha· 
kemeaine, dün l:stanbul aiırceza 
mahkemesinde devam edilmi~, 
bazı fahitler dinlenilmi!tir. Mu • 
hakeme, b&§ka tahitlerin çağırıl -
maıınn kalmıttır. 

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

halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

Cuma Cumartesi 
17 Şubat 18 Şubat 

22 Şevval 23 Şevnl 
Cun do u~u 6,S7 us 
(.un 1 atı~· 17. ıı 11.46 
~ahah o:ım:ııı e,oı «.Ol 
ô«tc namazı l ','l?8 '~" hindi c:ımaı.ı ıs.~ı 15.!4 
Ak~ım namnı 17.4- 17.-
\ :ı Si 11:ım~7.I 19,13 1t.16 
lm~ak s.ı r 5.TI 
\ıtırı eçen cllnkrı -45 " talan ;ıuıı 

UA VA - y.,ııkay Askeri rasat rlJ'f 
kezinden \"eı11e.n maltırnata gtsre. tus\bl 
\'e kap.ılı ve kıamc:ı ı.arlı ~ececekUr. :al' 
G'Ar otmal Lııtlkametlerinden esecektir. 

DllnkU sıuklılt en fazla 6, en u 1 
rece. hava tazyiki 760 milimetre idi • 

Radyo: 
lSTAN'B1 L - ıs den 18,45 • kadar 

m:cm~ Niyazi Bey ,.e arkad&flan), i& 
ten :o 4! kadar Orke:ıtra, %0 den 1JJ,rJ 
kad"'r Ilclkls liluıım. zo.a OdAn !1,IO • 
dar llanımlıır sıu: heyeti, %1,3 Odan %~~ 
lu:.d!l.r Orke:ıt.ra • .Ajanıı b:.\berl, eaat ~P' 

Holivut 
Holi\ıJt un "3 .. üncn aene (7) incl 

zengin mUnderecst \c güzel 1"C8imler1• t' 
tı~ar clmlştlr. 

Eski zamanla yenisini hayalen • • • 1 
ynklaştxrıyonım: Şimdiki idilda! 5·1· d. k lstanbul Beledlyes s 
cadde~inden, kanarya aarısı ren • ) JD Jr şap 3 DarUlbeda,I tfehlr Tly•tro•-' 

g·ıyen ko··yıu·· ! Tem•••ıerı ginde döşenmi§ §ık arabasının i - 1 

d b b. k . SugUn matine ISTllllDI. çin e ir a§ağı, ır yu arı pıyasa sa•t 15,30 da 
ld ? Tevzi veri: Vakıt idarehanesı u eden gelin kılıklı pqa ne 0 u. , .. ________ ...., ___ .-.mi ak,am suvara ~~ 

O da bir tipti. Memuriyeti ıuratı· saat 21,30 da 

nı ylaruz beğendirmekten ibaret Vefat ~ n K n 
olan bir zat .. 

- Yeni damadı gördünüz mü? ihracat Ofisi istatistik şefi 1 1 
Hanımefendi cevap vriyor: Faruk Beyin pederi tüccardan Naklll: Bedia 1111 
- Gördüm: Bir yudum su! Mustara Arif Bey dün gece 1. Galip Hanım 1 
-· Kaıına, gözüne, çehresine i· vefat etmiştir. Cenazesi bugün Komedi 4 1111111 h 

timadı olanlardan bir haylisi, mer· Harbiyede Poyraz sokağında pe~de 
hum zamanlarda, damatlığa hazır- 13 No. Iu hanesinden kaldırı· U M U ıt A __,/ 

..----------------------------------hını r l ardı. Suratlarma, tabir caiz lacaklir. Öjle namazı Feriköy Kadık6y Süreyya Sinemı..-. 
ae batka bir (ifade) verirlerdi. camiinde eda edilerek Ferik6y Ben HU 14 
Tembel harcı, ilkin ıanb, ıöhretll aile kabristanına defnedilecek· ..,, 
Wr mellelu O.madik.. ti . Allah rahmet eylesin. Emsnlsiz movaffaklyetlerle d 

Cel&I Nuri etmektedir 
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CA IIM AY 
================-Selami izzet 

kemalin kafasına dank etti. j Kemal içini çekti. 
Ahmet Baruni Beyin çevirdiği Hayır, Senihin bilmediği bir ?e! 

frrıldakları ıimdi anlıyordu. Ay - varsa, o da Kemalin babası ıdı. 
§eye kur yaptığı belli olmasın di - Kemalin babasını bilmiyordu. Şe· 
~e, ortaya bir Katerin Daragon fik Nuri Beyin neden Kemali ter
S•karnıı§b ve nihayet Kemali sür- cih etmiyeceğinden bihaberdi. 
nıiye :rnuvaff ak olmuştu. Derin bir düşünceye daldı. 

Ve ni~yet, Ahmet Baruni Be - Ne yapacaktı?. Kollarını bağla 
riıı, Şefik Nuri B.in ani hastalığın yıp oturacakmıydı? .. Ayteyi o ha 
dan istifade ederek, genç kızı na· İn adama mı bırakacaktı? 
•ti kıskıvrak yakaladığını anlatı - Hayır!.. 
~rdu. lsatnbula gitmesi elzemdi, şart-

''Ben bu yemine aldırış etmiyo- tı. Her ne olursa olsun lstanbula 
l'lı:rn Kemal. Böyle bir yeminin hıç gidecekti .• Ane ile evlenmese bi
bir hükmü yoktur ve böyle zorla le, her halde Aytenin Ahmet Ba· 

s 'terilen söz de tutulmaz. Ayşe H. runi ile evlenmesine mani o • 
.._ da bunun böyle olduğunu biliyor, lurdu. 

fa.kat verdiği sözden bir türlü ge- Eline kalemi aldı, Senihe çeke· 
li dönmek istemiyor, dönemiyor, ceği telgrafı karalamağa baıladı. 
)eminden korkuyor. Babasını öl- Birden durdu. Hatırına. başka 
düreceğini zannediyor. bir şey geldi: Ya Şefik Nuri beyin 
"Ayşe Hanımın nasıl bir azap sihhati? .. 

8 isinde olduğunu tasavvur edemez Onun lstanbula gelmesi, düğü
•iniz. Bir cehenne:n azabı yaşı nün geri kalması, biçare hastanın 
~'>r ,. .. yemininde hanis olmamak üzerinde ne tesir yapacaktı? .• Her 
içi-.-, .. ,.,L bile çağırmıyor. halde heyecanlanacaktı. Bu heye -

:. Bense bunu size haber verme Canla tekrar bir <lımaği nezf e uğ-
• b 1 raması ihtimali kuvvetlidi... Onu, eydim, fena ir fey yapmış o a -
t~ktnn. Benim vazifem, size vazi- kendi aşkı uğuruna öldüremezdi. 
teti olduğu gibi bildirmekti. İşte İyilik gördüğü, elinde büyüdüğü 
bildirdim. Bu adamın, Ayşe gibi bir adamı öldüremezdi. 
bir kızla evlenmesi cinayettir. Kemal elinden kalemi attı, yü -

''Bütün bunlara sebep, sizin Is- zünü avuçlarının içine alarak, ço· 
tanbulda bulunmayı~ınızdır. Bir cuklar gibi, omuzlarını titrete tit
an evel geliniz, Ahmet Baruni Be rete, lunçkırmıya başladı ... 
!İn maskesini yüzünden sıyıralım. - 5 -
Nişan\mıza kavuşunuz. Ahmet Ba Düğün arifesi 
l'Uni Beyin zenginliği Şefik Beye 

- Ay§e! .. 

VAKiT 

Dil Köşesi .............................. 
Yurttaş Türkçe, 

Yaz! 
Türkçe kar,ılığı aranan birkaç 

örnek: 
Büyük ülkü ba§ı - Reisi cüm· 

hur. 
Büyük başbuğ - BaJvekil. 
iç iıleri beyliği - Dahiliye ve 

kaleti. 
Dış işleri beyliği - Hariciye ve 

kal eti. 
Yaralı işler - Nafıa. 
Ordu işleri - Müdafaa. 
Toprak işleri - Ziraat • 
Davarlı işler beyliği - Maliye 
Kazanç işleri - İktisat 
Bilgi işleri - Maarif. 
Esenlik ve büdünce yardmı i§· 

leri - Sıhhat ve içtim.ai muave· 
net. 

Doğruluk işleri - Adliye. 
Kingaf - Müsteşar. 
Tapık - memur 

Değerli ve gönülden arkada -
ımı Celal Nuri, bizde en çok oku
muş, en çok gezmt§, kocaman bö
lüm bölüm yazmalar ortaya çıka· 
rarak bastıı·mış, günümüzün ı§ık· 
lı bir yazıcısıdır. Yanlışsız Türk· 
çe yazar, yapı ve çatma türesini 
en iyi bilir bir arkadaştır. 

Söz düzenine, yapı türesine 
uymayan bir söz onu tiksindirir. 
Hele (kindili, lmndil .•. minberi, 
menber, revgnni, rugan, zeytunu, 
zeytin) gibi söylediniz mi? He
men sözünüzü keserek düzeltir. 

Vakıt'ta bize geçmit günlerin 
bin bir tuhaflıklarını okutan Ce • bir ıey ifade etmez ve onunla si-

lin aranızda mukayese yapmaı: 
~e sizi muhakkak tercih eder. 

- Efendim. 
- Ayşe senin hararetin var. 
- Var Leyla. 

, lal, en açık Türkçe yazan bir ar -
kadaş iken bakı~?z neler karıştı· 

''Düğün 15 giln sonra. Eğer 
ektubu alır iıJmaz ha.rel~ot t!der 

•eniz yelitir ve bu işi durdurursu
ttuz... Hareketinizi bana telgrafla 
blldiriniz. 

"Büt.ün bunları oize yazmak için 
sok dü~ündüm nihayet yazdım. 
Ayıe Hannnın mes'ut olmasını is 
tiyorum... Telgrafınızı beklerim. 

Senih,, 
Ke:rnal mektubu bir nefeste o -

kudu. 

Bitirdikten sonra, tepesinden tır 
lla.!fına kadar buz keı>ilmişti. San· 
ki donmuıtu. 
Şakaklarmdan soğuk terler dam 

l~ordu. 
Bu sersemliği uzun oürmedi. Ya 

'tat yava~ kanı kayn~mıya, gözle
~i dönmiye, kalbinde hiddetin pen 
Seaini hissetmiye baıladı. 

Dayısının ahlaksızlığı onu ku -
durtuyordu. 

Ve birden, kıskanmıya başladı: 
Neden Ay!e bunları benden 

a~ladı !. Neden yazmadı? Neden 
herıj çağırmadı? •. ,, 

--

1 

Hastasın sen! 
- Nasrl hasta o)mıyaynn isti • 

yoraun Leyla?. Her an ölümümü 
bekliyorum... Her an boğulaca -
ğım sanıyorum da boğulamıyo • 
rum .. Biı- kere kalbiın durı;a ••• E· 
ğer hu intizar daha u:=un sürerse 
öleceğim ... 

- Ne bekliyorsun Ayıe t 
-Hiç! 
Leyla asabileşmiş, einh·lenmiş · 

ti. 

- Allah aşkına söyle, ne bek · 
liyorsun? 

- Ben de bilmiyorum Leyli. ... 
Bu düğünü bozacak bir hadfoe bek 
liyorum .• Ne bileyim ben, metsela 
kıyamet kopacak ta, evlenmiyece 
ğim gibi geliyor .. 

Leyla dedi ki: 
- Belki Kemal gelir. 

- Ah bir gelse ... Ha.niya o gün 
ler ... 

- Gelmesini istiyor musun? 

- Hem istiyorum, hem de kor · 

rıyor: 

Bu namla yadolunan - Bu at
la anılan. 

iptida mfüılüman olnıUJ - Ön
ce müslüman. 

itimatları nzdı - inanmaları 
azdı. 

Bendegan- Kullar. 
Maruf - Belli başlı. 

MiJliyetten: 
Gümrük m:?amclatınc!a sürate 

misal - Gümrük işlerinde çabuk
luğa örnek. 

Teşmil - Yaymak. 
ithal -Girme, solrmn. 

~ "" :v. 

Akşamdan: 

Nihayet derdest edildiler -
En son yakalandılar. 

İhracat noktai nazanndan is
tifadeli bir İş - Çıkarına bakı
mından kazançlı. 

Kendilerine pederleri refakat 
edecek ve bu sey;.ıhat iki ay de • 
vam edecektir - Kendilerine ba
baları arkadaşlrk edecek ve bu 
gezme iki ay sürecektir. 

Edirne nıeb'usu AY§enin derhal Ahmet Baruni 
l!eYin kendisine kur yaptığını Ke 
~•le bildirmesi lazımdı ... Evlen -
:iye karar vermiş ve bu kararını 

kuyorum .. Gelince neler olacağı -
nı, neler yapacağını, Ahmet Ba -
runi Beyle aralarında nasıl bir kav 
ga çıkacağını ·dü§Ünmek istemiyo
rum •• Gelıneain daha iyi .• Yalnız =============== 

Şeref 

' •aklamııtı .• Tevekkeli değil son 
ttlektubu kısacıktı. 

lıeenıal iae ona körü körüne em 
l'litet ediyordu. 

başka bir şey olsun, evlenemiye -
yım ... 

Leyla gülmiye çalııtı: 

- Ahmet Banıni Beyin bacağı 
kırılsa .. 

yardım! dedi. 
- Vay!.. Hani sen Ahmet Beyi 

severdin? 

Savda S 

Haseki kadınlar 
hastanesinde 

Dün Hase'ki kadınlar hastanesini Zİ\"aret cden1er bckh'~1et1e bir :ırada 

Haseki kadınlar hastahanesi baş ı· da be§ yüz kişiye bakmı§~, 932 de 
hekimi Esat Bey dün hastahane • iki bin dokuz yüz kırk bır ront • 
nin yeni yapılan idare kısmında ken :muayenesi yapıhnııtır. 924 ae 
hususi bir çay ziyafeti vermiştir. nesinde hastahanede üç bin kiti 
C. H. F. İstanbul vilayeti idare he yatarak tedavi görmüftü, 932 ae • 
yeti reisi Cevdet Kerim, belediye nesinde alh bin dokuz yüz on ki· 
reis muavini Nuri, şehir meclisi bi §İ hastahanede yatırılıp tedavi e
rinci reis vekili Sadettin Ferit, dilmiştir. 

ikinci reis vekili Necip Beyler, dai Haseki kadınlar hastahanesinin 
mi encümen azaları Nakiye H., sıhhi ve idare heyetlerinin mesai 
Tevfik, Avni, Suphi, Yusuf Ziya, ve hizmetleri büyüktür. Fakat mü 
Ihsan Namık Beyler, bütçe encü - essesenin şehire layik bir hale ge .. 
meni reisi Galip Bahtiyar, fırka tirilmesi için ahşap barakalardan 
idare heyeti azasından Ali Rıza ibaret olan kısımlarının kat'i ıu • 
sıhhiye müdürü Ali Rıza Beyler rette yıktırılma~ı ve beton olarak 
ve hastahane hekimleri bu ziyafet inşası lazımdır. Belediyenin bir 
te hazır bulunmuşlardır. Davetli -

kaç senedenberi kaydedilen meş· lere hastahane gezdirilmiş, hasta· 
kur sıhhi faaliyetleri arasında kı• hanenin ihtiyaçları hakkında ma· 
sa bir zamanda bu muvaffal(ıyeti IUmat verilmiştir. 

h de görebileceğimizi ümit ediyo • Şehrin eski ve kıymetli bir sı • 
hat müessesesi olan Hateki ka - ruz. 

dınlar hnstahanesinin lstanbula ------------
uzun zaman hizmeti dokunmuştur. 
Hasekide Kanuni Sultan Süley -
man zamanından beri Darüşşifa 

isimli bir hastahane bulunmakta 
idi. Rumi 1286 yılında htanbul 
şehremaneti idaresinde Haseki 
hastahanesi tesis edilmişti. 1300 
yılında da belediye şimdiki hasta 
hanenin bulunduğu yerdeki taş ko 
nağı satın alarak 80 yataklı bir has 
tahane vücude getirmişti. 1305 te 
hastahane baş Iıekimliğine tayin 
edilen merhum doktor Nurettin 
Bey, hastahaneyi tevsi etmiş, pav· 
yonları yaptırmıştı. 1324 te de bu 
gün Nurettin Bey pavyonu ismi ve 
rilen daire vücude getirilmişti. Nu 
rettin Beyin vefatından sonra ha! 
lıekim olan Esat Bey de hekim ar

kadaşlarile beraber uzun zaman 
hastahanenin tekemmülü için ça • 
lışmıştır. Geçen sene hastahanenin 
önündeki idare kısmı tamir ettiril 
miştir, evelce iki odadan ibaret o· 

lan poliklinik tamamen yeniden 
yapılmış, beş altı odalı bir daire 
vücude getirilmiştir. Doğum yeri 
de evelce otuz otuz beş yataklık 
iken e!li yataklık tesisat yapılmış· 
hr. 

icra reisliği 
lstanhul icra reisi Ahmet Suat 

Beyin lzmir ağır ceza reisliğine 
dokuz bin kuruş maaşla terfian ta 
yin olunduğu, dün kendisine bil -
dirilmiştir. 

icra reisliği vazifesini dün ak -
§amdan itibaren muavinlerden Ke 
mal Bey vekaleten görmiye hat • 
lamış, Suat Bey devir muamelesi· 
ni yapmıştır. 

İcra reisliğine, istinaf mahke • 
melerinin teşkil edileceği haziran 
ayma kadar asaleten kimsenin ta .. 
yin edilmiyeceği, ancak adliye 
müfettişlerinden Osman Talat Be 
yin vekaleten tayin edilmesi muh 
temel bulunduğu söylenilmekte -· 
dir. 

. 
Suat Bey, yakında lzmire gide

cektir. Kıymetli bir adliyeci olan 
Suat Beye, yeni vazifesinde de mu 
vaff akiyet temenni ederiz. 

iskandaki sut istimal 

l!irden Senihin bir cümlesine 
telcı-ar gözü ili§ti. 

lı Ayte muazzepti. Ayşe bir ce • 
•, lı etlnenı azabı yaşıyordu. Senihin 
I ~kltı •ardı. Bir an evel lstanbula 
~h:tiesi, Ayfeyi kurtarması, onu sa 
rete eri§tirmeai lazımdı ... 

F'akat bunu nasıl yapacaktı? 
• Gene ınektubu okudu. Senih: 

Leyla beyhude gülmiye, beyhu
de neşelenmiye çalışıyordu. Ayşe 
kafeste bir kaplan gibi odanın için 
de dört dönüyordu .. 

Ayşenin odası, lake mohilyalaı 
la dö,enmiş, zarif bir odaydı ... Bü 
yük, beyaz bir sedirde oturan Ley 
la, tekrar etti: 

- Ahmet Baruni Beyin bacağı 
kırılsa .•. 

- Severdim amma, ben onu, 
sade ben yaşta kadınlara göz ko
yar sanıyordum ... Halbuki o kuzu 
kapan kurtlardanmış ... 

Bunu tsöylerken Aneyi işaret e · 
diyordu. 
Ayşe omuz silkti: 
- Onun gözleri öyle dönmüş, 

ki kafası kırılsa, sardırır, gene ni
kah memurunun karşısına çıkar. 

Leyla içini çekti: 

Haseki kadınlar hastahane:ıinin 
faaliyeti günden güne artmakta • 
dır. 924 yılında hastahanede yüz 
doğum vakası olmuştu, 932 de bin 
sekiz doğum vakası olmuştur. Po

liklinik tc 926 da yedi hin hasta 
muayene ve tedavi edilmişti, 
932 de burada yirmi bin yüz on do 

İskan muamelelerinde görülen 
suiistimal ve sahtekarlık gibi suç
lar dolayısile bazı memurlarla 
alakadarların tevkif edildikleri 
ve tahkikat evrakının da devlet 
şurasında bulunduğu malumdur. 
Haber aldığımıza göre ayni maz • 
nunlar hakkında başka bir auiia • 
timal dolayısile vilayet idare he -

yetince verilen lüzumu muhake • 
me karan adliyeye bildirilmit ve 
tahkikat evrakı d:ı müddeiµmu • 
miliğe gönderilmiştir. ~efilc B . · 'h d d' d ey sızı tercı e er, ıyor -u. 

her halde Seiıihin bir 
•-l'dr. 

bildiği 
Dadı, hu sefer dayanamadı: 
- Kırılacağmt bilsem, ayağı -

nm altma bir karpuz kabuğu ko· 

- Hakkın var... Bu düğünün 
geri kalması için ölmesi lazım. 
Dadı diş gıcırdattı: 
- Rahmet bile okumam ..• 

( Devanu var) 

kuz kişi muayene ve tedavi olun 
muştur. Laboratuvarda 926 da se 
kiz bin tahlil yapdmııtı, 932 de 
yapılan tahlillerin sayısı on üç bin 
iki yüz kırk ikidir. Rontken 926 

Suçlular, bu kısmı üzerinde i
tiraz etmedikleri için bu kısma 
ait evrakın devlet şurasına gön • 
derilmesine lüzum kalmamı!tır. 
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[ 1kt1 sa d i Haber 1 er ]Terbi~~ müderrisi Bir iskambil oyunundan 
~~~~~~~~~~~~~~= de ~usabakalara • 

Beynelmilel ticaret 
odaları kongresinde biz .. 

Beynelmilel Ticaret Odaları ı merikaya murahhas göndermek 
kongresinin 1933 senesi mayısının müşkül olduğu için Nev-Yorktaki 
ilk haftasında Viyanada toplana- ticaret mümessili Ticaret Odasını 
cağı İstanbul Ticaret Odasına bil kongrede temsil etmişti. Bu sene
tiirilmiştir. Ticaret Odası beynel • ki kongre Viyanada toplanacağın 
milel Ticaret Odasına kayıtlı ol - dan Ticaret Odası namına üç mu 
C:luğu için bu kongreye iştirak ede- rahhas Viyanaya gidecektir. 
cektir. Bu murahhaslar Ticaret Odası 

lki sene evel 1931 senesinde reisi Nemli zade Mithat Beyle Oda 
beynelmilel Ticaret Odaları kon· umumi katibi Vehbi ve istihbarat 
gresi Va,ingtonda toplanmı!tı. O şubesi müdürü Hakkı Nezihi bey· 
z;aman Ticaret Odası namına A - lerden mürekkeptir. 

Yunanistanın 
harici ticareti 

:Yunan hükumetinin T riyestedeki 

Ticaret mümessili M. Anastaki Yu 

nan harici ticaretinin uğradığı 

müıkülat hakkında bir tetkik yap 

Jlll§ ve bir de rapor hazırlamıştır. 

Memleketimizi de son derece a

lakadar eden bu raporda M. Anan 

taki harici ticaretin mütkülatına 

karşı bazı tedbirlerden bahsetmek 

tedir. 

Yunan ticaret mümessiline gö -

re Harici ticarette en mühim me

sele vaziyetin iyi tanzim edilmesi

cıir. Bunun için bütün ihracat ta -

cirlerinden mürekkep bir konfe -

rans yapılarak bu tacirlerden mü -

rekkep ihracat şirketi kurulması 
lazım gelmektedir. 

Yunan ticaret mümessilinin ra

poru 1stanhuldaki ihracat tacirleri 

arasında bilhassa nazari dikkati 

celbetmiştir. Verilen haberlere na 

zaran iktıaat vekaleti de bu me -

sele ile alakadar olmaktadır. Ve

kil C..slal Bey Ankaraya gidince 

ilk İ§ olarak hu mesele üzerinde 
tetkikat yapacaktır. 

Beynelmilel bir 
sergi 

MiltmtYda pek yakında heynel

-milel ltir sergi aç•lacaktır. Ru ser 

giye hükumetimiz de davet edil • 

mittir. Fakat bu sergiye 

iştirak edilmiyecektir. 

, 
resmen 

Maal!nafih iş, sanayi ve maadin 

bankaları ile tütün inhisar idaresi 

bu sergiye hususi surette iştirak 
edecektir. 

Bazı ithal maddeleri· 
nlo mllsoodesi 

f Vekiller heyeti kontenjan ka -

rarnameaine göre ithal edilecek 

maddelerden bazılarını muhtelif 

vekaletlerin müsaadesine tabi tut 
muftu. 

Ziraat vekaleti de hu kararna

meye göte çif çil eri alakadar ede· 

cek mühim maddelerin tespiti ile 

bunların aerheıtçe ithaline müsa
ade etmek için tetkikata başla -

mıştır. Bu tetkikatta bütün vila -
yetlerdeki ziraat müdürlüklerin -

den gelecek malumat esas tutula
caktır. Vekalet bu maksatla bütün 

vilayetlere bir tamim göndererek 
kendi mıntakaları dahilindeki çif-

çilere lazım ve hariçten tedariki 
zanıri olan maddelerin tespiti ile 
Yekilete ıönderilmesini bildirmit ..,. _ .. 

Balkanlılar arasın 
da gümrük ittihadı 

Balkan hükumetleri arasında 

gümrük ittihadı yapılma.sı için bal 
kan Ticaret Odası tarafından tet· 
kikat yapılmakta idi. 

Öğrendiğimize göre Balkan hü 
kumetlerinin umumi mesahai sat
hiyesi olan 1,564,524 kilometre 
murabbaı dahilinde 60 milyon nü 
fus bulunmaktadır. 

Fakat bu kader geniş hudutlar 
dahilinde gümrük ittihadı yapılma 
sı imkansız addedilmektedir. 

Bu vaziyet üzerine Balkan Ti • 
caret Odaaı 6 Balkan hük-Umetini 
alakadar eden maddeleri tespit 
etmiye başlamışlardır. 

Tespit edilecek bir kaç madde 
bütün Balk~n hükiimetlerinin güm 
rük ittihadmda esas olacaktır. 

Bu maddeler üzerinde alakadar 
lar arasında müzakereler cereyan 
etmektedir. 

•• uç rapor 
Ticaret odasında 

müzakere edilecek 
ISTANBUL, 16 (A.A.) - ls

tanbul mıntakası Ticaret ve Sana
yi odası kongresi şubatın 26 sın • 
da toplanacaktır. Ticaret, sanayi 
ve maadin hakkında hazırlanan 

başlıca üç raporu müzakere ede -
cektir. 

Bunlardan biri: 
Türkiyede ticari zihniyet ve bu· 

nun inkişafı tedbir ve çareleri 
hakkındadır. Bu roporda eski za
manlardan itibaren Türkün tica -
retindeki rolü ve ticari zihniyetin 
kısaca tarihi yapılmış ve son va -
ziyetlere geçilerek muhtelif un • 
surların hangi tarihlerde memle
ketimizde ticari işlerde rol aldı -
ğı ve hunların sebepleri ve ne -
ticeleri anlatılmıştır. 

ikinci rapor: 
Memleketimizde sanayi nasıl 

himaye edilir? Ve muhtelif hima -
ye tarzlarından hangisi daha fay
dalıdır? Suallerine cevap vermek
tedir. 

Bu rapor, sanayi işlerinde sala
hiyet sahibi zevat ile muhtelif iktı 
satçılarımızm kanaatleri toplana -
rak vücude getirilmiştir. Bu itibar
la raporun haarretli bir münakaşa 
zemini teşkil etme3i muhtemeldir. 

Üçüncü rapor: 
Madenlerimizin bugünkü hali ve 

maden itlerinin kuvvetlendirilme · 
si hakkındadır. Rapor, madenci u 

Ier birliği umumi katibi Sadrettin 
Bey tarafından yazılmıştır. 

Kongreye her istiyen ticaret er -
babı ittirak edebilir. Söz söyler 
ve tahriren mütalea verir. Ve mü· 
nakata hakkına maliktir. 

taraftar değildir çıkan cınayet davası 
<Baş tarafı l ıncı sayıfamııda) 

derrisi İsmail Hakkı Beyle ko -
nuştuk. lsmail Hakkı Bey, çok 
meşgul ve yorgundu. Bu itibarla 
bu mevzu üzerinde beyanat şek -
linde söyliyemiyeceğini işaret et
ti. Bununla beraber kısa olmak -
la beraber düşüncelerinin esas 
hatlarını öğrenmiye muvaffak ol
dum. 

Hasbihale yakın olan bu ko • 
nuşma hududu içinde ileriye sü· 
rülen bu düşünceleri şöyle hula -
sa etmek mümkündür: 

Terbiye müderrisi, güzellik 
müsabakaları denen şeye taraftar 
değildir. Sebebi de şu: Müsaba • 
ların esası.rekabet zembereğine 

müracaat ederek ferdin iradesi -
ni kuvvetlendirmek, onu çalıştır -
maya sevketmektir. Halbuki vü • 
cut güzelliği dediğimiz şeyin ira
de ile, ferdin azmile doğrudan 

münasebeti yoktur. Güzellik uz • 
vi verasetin eseridir. Bu itibarla 
böyle bir toplantıda müsabaka 
yapılmış olmamakta, tabiatın es
rarlı hilkatlerinden biri veya bir 
kaçı teşhir edilmiş olmaktadır. 

lsmail Hakkı Bey, her Avrupa 
milletinde böylece tabiatin lUtfü 
olarak güzel kadınların ve erkek
lerin bulunabileceğini, binaena • 
leyh böyle müsabakaların ne bir 
millet için, ne de onun güzel bir 
ferdi için bir şeref teşkil edebile
ceğini anlamadığını söylüyor. Se
çilen güzelde milli mikyaslar a • 
ranması ve hakem heyetlerinin 
şekli hakkında da terbiye müder -
risinin düşünceleri şöyledir: 

Güzellik seçihneıinde milli 
mikyaslar olamaz. İnsani mikyas
lar vardır ve esas insani mikyas • 
lar olabilir. Mesela Venüs dö Mi, 
lo, bütün Avrupa insanları ıçın 

güzeldir. Binaenaleyh hu cihet • 
ten itiraz edilecek bir şey yok -
tur. 

Hakem heyeti işine gelince; 
son müsabakada görülen şekilde 
bir hakem heyetinin teşekkülü e
sas itibarile gayri tabiidir. Böy • 
le bir heyet ancak mütehassıs • 
lardan ve plastik san'at erbabın • 
dan teşekkül edebilir. Binaena • 
leyh güzel bir kız kendi iradesine 
taalluku olmıyan bedii mukadde
ratından dolayı maşeri bir takdi
rin mevzuu olmamalı, daha az 
güzel olanlar ve yahut güzelliği 
muayyen bir heyetin takdiri ha • 
ricinde kalanlar da münke:.ir ol • 
mamalıdır. 

Son şiddetli ihtilafın zuhuru da 
gösteriyor ki he.kem heyeti efkarı 
umumiyede bir velayet tesis ede • 
memiştir .. 

İsmail Hakkı Beyin bediiyat 
ve san'atle kuvvetli rabıtaları ol
duğunu bildiğim için kendisinden 
Nazire Hanımı mı, yoksa Feriha 
Hanımı mı beğendiğini sordum. 
Resimleri tetkik ettiğini ve kendi 
idealine yaklaşan güzelin iki • 
sinden başkası olduğunu söyle • 
di. 

Şunu da İşaret edeyim ki, ter • 
biye müderrisi güzellikte olduğu 

gibi herhangi bir sahada da mü • 
sabaka taraftarı değildir. 

A. S. 

Alış veriş arasında 
Kumkapıda Nişancada oturan 

Ali oğlu Hüsnü Perşembe paza -
rından ahı veriş yaparken Sezai, 
Zihni, Şükrü isminde üç satıcı ta
rafından dayak yemit, terazi ile 
de bqından 1-aralanmıftır. 

iki kardeş suç u, küçüğü"Ben öldürdülll 
kardeşim boşuna yatıyor,, dedi 

İstanbul ağır ceza mahkemesin ı na karşı kadınlar locasından ınaı 
de, dün öğleden sonra yeni b ir da nunların yakınlarından biri oldu• 
vanın muhakemesine başlanmış · ğu anlaşılan bir kadın, "aman, da 
tır. vası da dnvamış, bak hele!,, diye 

Bir cinayet davası: Geçen sene seslendi. Etrafındakiler tarafın • 
T eşrinievvelin yirmi sekizinci Cu- dan susturuldu. 
ma günü, "Enver,, gazoz fabrika· Şahit fırıncı Bedros Efendi, 
sı arabacısı Seyit oğlu Ali ile ma· "Mehmet, Aliyi kucakladı, vur • 
nav Ekrem, tatil gününden isti - du,, dedi. Kunduracı on dört ya • 
fade ederek, lskambil oynamak su ~ında Cemal, "çakı, Ekremin elin 
retile eğlenmek istemiş!er. Ko:; - d.!n düttü, Mehmet yerden aldı, 

kada Cümhuriyet caddesinde Aliye sapladı,, , dedi. Manav Ka1 
İranlı lsmailin kahvesinde, karşı· serili Ahmet te, Aliyi vuranın Meh 
lıklı, masa başına geçmişler. Ka · rnet olduğuna şahitlik etti. Mana\' 
zanan tarafından kaybedene ç:ıy Ali, kahveci Mehmet Ali oğlu Ali, 
ikram edilmek şartile, altmış altı hu ifadeyi teyit ettiler. 
oynamıya başlamışlar. Suçlulardan Ekremin on sene 

Bir müddet, oyun sükunetle de· evel "izalei bikir,, den, sonra cerh 
vam etmiş, fakat Ekrem, Aliyi üst ten sabıkaları olduuu anlaşıldı. 
üste yenerek, dört finci\n çayı hak Tahkikat bitti. 
edince, kavga çıkmış . Ali, "daha 
oynıyalım,, demiş, Ekrem, "Eve -
la çayları içelim de sonra devam 
ederiz,, demiş ve bunu söylerken. 
cinaslı bir laf ta ağzından kaçır -

mış. Ali, buna karşı öfkelenmiş, 

karşılıklı küfürler savrulmuş ve 
nihayet yumruk yumruğa gelerek, 
kaldırıma çıkmışlar. Oradaki ho· 
ğuşma sırasında, Ekrem, sustalı 

çakısını çıkarmış, Ali, bileğ~ni bü· 
kerek bunu yere düşürmüş. Ayn; 
kaldırım üzerinde, ikisinin yakı · 
ninde duran Ekremin küçük kar · 
deşi on beş yaşında Mehmet Ziya, 
yere düşen sustalı çakıyı almış, a · 
rabacı Alinin kasığına sokmuş, 
kaçmış. Ekrem de vak' y rin 
uzaJdaşmış, Ali hastahaneye kal
dırılmış, ameliyat yapılmış, fayda 
etmemiş, ziyade kan l:aybettiği. 

kalbi zaafa uğradığı için, ölmüş. 

Suçlular, yakalanmış. 

Sorguya çekiliQ 

Mahkemece, önce Ekrem sor -

guya çekildi. Otuz yedi yaşmdu 
olan Ekrem, bu cinayeti işlemekte 
hiç bir iştiraki olmadığını söyle · 
di, "zaten Ali de yaralı olarah: 
Laleli mevkiine gelince, kendisi • 
ni benim kardeşim Mehmedin vur 
duğunu anlattı . ,, dedi. Kavgnya 
gelince, onu inkar etmedi: 

- Altmış altı oyununda yenil -
di, kızdı, bana sövdü, ben "geç • 
mez akça, kötü lakırdı sahibinin
dir,, dedim. Dışarı çıktık. Orada 
ne oldu ise oldu işte ! 

Ekremin küçük kardeşi, Aliyi 
vuranın kendisi olduğunu açıkça 
itiraf etti, yalnız şu şekilde bir iti
raf: 

- Ali, kardeşimle kavga eder · 
ken, ben, "niçin kavga ediyorsu · 
nuz?,, ~edim, Ali kızdı, "seni de 
tepelerim, ha!,, diye üzerime yü -
rüdü. Ben, sopa ile elindeki biça · 
ğı Y.ere düşürdüm, sonra yeı-den a · 
larak canımı kurtarmak için ken
di sili.hile onu vurdum, korktum 
da ondan .. Sonra kaçtım. 

Kardeşim, değil ben ! 
Mehmet Ziya, kendisine bu hu· 

susta bir şey sorulmadan, sesini 
yükselterek, ilave etti: 

- Kardeşim Ekrem, bo~una ya
tıyor. O kavga etti, amma öldür • 
medi. Hatta biçak ta onun değil , 

ölenindir. Öleni öldüren de benim. 
Yalnız ben! 

Öldürülenin karısı Zeynep hn · 
nımla kardef i lsmail Efendi, da -
vacı yerinde idiler. Zeynep Ha -
mm, "Davam, davadır!,, dedi, bu 

Şahitler bitince 
müddeiumumi 

~ 
Müddeiumumi Kaşif Bey, esat Dlara, 

hakkında mütaleasını bildirdi. Ek asrııa 
remin Aliyi biçağilc öldürmek İS" ~: 
tediğini, teşehbüsünün Ali tarafın Ja1 
dan bileğ i bükülmek suretile, na· ~hi 
km bırakıldığını, bunun üzerine ~ 
karde::i Mehmedin Aliyi öldürdü • ~ d 
ğünü, te~ebbüsü tekmillediğini !a· ~ d ~ 
bit gördü. Mehmcdin tehevvürlo '- a: 
cinayetten yac;ı düşünülerek, ceza ~~ai 
landırılmasını, Ekreme de nakJ5 tt d 
teşebbüsten ceza verilmesini iste • ~illa 
di. 

Ekrem, "benim hakkımı mah " 
me korusun. Ben, cru~lu J~: 

Hm,, dedi, kardeşi Mehmet, Öoyu• 
na. tekrarlıyordu: 

- Onun suçu yoktur. Öldüren 
be~1im, ben! 

Muhakeme bitti. Reis Aziz, nzıı 
Asım ve Tahir Beyler, verecekleri 
kararı 23 şubat Perşembe günü sil 1 trü 
at on üç buçukta bildireceklerdir. ~İ}'o 

Yugoslavyada 
hükumete karşı 

hareketler 
"l\lanchester Guardian,, yazı • 

Sir 
le,... 

.. •lr 
l~,}' 
bıi\at 
•Ittıl!ı 

l>a 
l lçk yor : 

Hırvat köylü fırk.ısı reisi dok· tt ed 
tor Vladimir Matchek Yugoslav • klatfiı 
ya hükumeti tarafından tevkif et· ~k 

tirilerek Belgrada ve oradan, ~e 

Bosnada bulunan Cajanica tehri· llıı. O 
ne nakledilerek hapsedilmiştir. '1 J 

tp 
Nim renmi bir surette söylen • ~1&.n 

diğine göre bu tevkif, fırka rei • ~ 
. . b. A . b\l 
sının, ır vusturya gazetesıne J 
verdii;i beyanat neticesinde ya • lil tp 
pılmııtır. 4 . t"llti.i 

Bu mülakatta, doktor Matchek ;~ı, 
Yugoslavyanm federal bir suret • ~Itri 
te yeniden teşkilata tabi tutulma· ~\>l". 

sını, aksi takdirde, Hırvatların, J, 
Sırplarla birleşmeden evvel mev • ll~h,r 
cut olan statukoya müracaat ede • ~ ,

1 
ceklerini söylemiştir. Belgrattan . clı.~ 
haber verildiğine göre doktor l"i , 1 
Matchek, diktatörlük idaresi ta • 
rafından tesis olunmut olan ve 
hükumete karşı yapılan hareket • 

1 
leri muhakame eden heyeti ha • () 
kime huzuruna çıkarılacaldır. 1 '11 ile 

Saray Bosnadan haber veril • 
diğine 'göre, Müslüman boşnakla • e 
rın reisi Doktor Mehmet, 20 gün Pe 
hapsedilmiştir. Sebebi, matbuat ~· .. 
vasıtasile Yugoslavyanm federal 
bir meşrutiyet ilin ebneıini iato • 
mesidir. 



Xt tta .....,'.,UJCI, --
~ Japon sahnesi ne halde 
da l\abuki nedir? - Kadın ro1Uoi1 yapan 
:: f\rkekJer - Yeni cereyawıır - Asri tiyatro. 

di, 
• 

at/ 

Ji, 

Japon tiyatrosundan bir sahne : Kabukl 
[ Burada görülen kadınlar kadın kıyafetine girmiş erkeklerdir j 

o} llu yazıyı Japonların ingilizce 
as arak neşrettikleri Asahi mecmu 
Ek ~:21dan tercüme ve iktibas ediyo
s- ;IQ;. 

ın Japonyayı ziyaret eden her ec

.. ~hi orada demiryollarınm, diğer 
: ~ınleket demiryollarından da -

a• ~ da.ı- olduğunu görürler. Fakat 

le darlık, yolculuğun rahat geç -
~es· .. · ı B'l"k' J a tne manı o maz. ı a ıs a • 

ıs lo11 demiryolları temiz, rahat ve 
• • ~ntazamdrr. 

Japon tiyatrosu da buna ben· 

" ~.~•.Japon t iyatrosunda hala kla

~1~ .. ··Kal>uki", beynelmilel dram 

~•iine göre dnrdır. Çünkü hala 

11 l• Ilı, sahneye iştirak etmez. Ha 

musikişinaslar onlara refakat e • 
derler. Kadın rollerini, kadm kı
yafetine girmiş erkekler yaparlar. 
Bunların kadın rollerinde fevka
lade muvaffak oldukları, bilhas
sa nazarı dikkati celbedegelmek -
tedir. Erkeklerin muaşaka sahne
lerinde, erkek olduklarını büsbü -
tün unutturarak vak'anın bütün 
heyecanını muhafaza ettikleri gö 
rülmüştür. 

Japonyanm bu kendine mah
sus sahnesi mazinin bir eseri ol-

duğundan, bu sahnede rol alan -

lardan her biri eskidenberi ayni 

rolü yapagelmekte olan ailelere 
mensupturlar. 

Japon halkının en çok sevdi

ği ve rağbet gösterdiği sahne hu

dur. Bunun sebebi, artistleritı ton 

VAKiT 

Münir Nurettin 
Beyin konseri 

Kıymetli muganni Münir Nuret
tin, evelki akşam ikinci konserini 
verdi. Glorya salonu, başlama sa· 
atine rasgelen şiddetli yağmura 

rağmen baştan başa dolmuş, he -
men hiç nturacak yer kalmamıştı. 
Proğram, birincisine nispetle da-

l ha dolgundu. Dede Efendi mer -
I bumun yirmi dört makamdan mü • 
1 
rekkep "karı natık,,ı bu proğramın 
ilk numarasını teşkil ediyordu. 
Münir Nurettin Bey bunu sanatı · 
na layık bir maharet ve vukufla 
teganni etti, çok alkışlandı. Fa -
kat gecenin daha çok alkış toplı · 
yan kısmı ikinci kısım oldu. İzmir 

li H. Rakım Beyin "Kürdili Hicaz 
kar,,dan "demedim hiç ona kim
sin,, ve Yesari Asım Beyin "Neha 
vent,, ten "Bir kış gecesi,, şarkı • 
' -:ırı çok alkışlandı, tekrar ettiril -
di. "Çamlıca,, isimli şarkı da, de· 
ğerli sanatkarın söyleyiş ve muh 
telif makamları biribirine bağla -
yış noktasından yeni bir muvaffa
kiyetinin tebarüzüne vesile oldu. 

Üçüncü kısım halk şarkıların -
dan mürekkepti. Bunlar da çok ho 
şa gitti. 

Münir Nurettin Beyle, arkadaş 
ları Mes'ut Cemil, Ruşen Ferit ve 
Artaki Beyleri tebrik ediyoruz. 

A. S. 

Behzat Heyin sahneye 
intisabı yıld6nümü 
Darülbedayiin kıyJJ).etli sanat · 

1 ..... . 
karlarından Behzat Haki Beyin 
sahneye intisabının 25 inci yıl dö 

Sav1ta 7 

L _..A_E.D811 
·~ ş: 

Boş saat erde 
.. Mehmet Nuı· ettin'in meosure1erl -

Sıcak yaz gecelerinde, ay ışı -
ğile sarılarak, otların üzerine uza
nıp gök yüzüne baktınızsa, u -
zaktaki denizi, yanınızdaki çam -
ları seyrettinizse, kolunuzu daya · 
dığmız toprağın kolunuzun al -
tında çarpan kalbini dinlediniz • 
se içinizi tatlı, ılık bir heyecan 
doldurmuştur. Bu, sinirlerinize 
kadar işliyen, vücudünüzü baştan 
ba,a dolaşan ve dimağmızın tat 
alma ve düşünme kabiliyetini art
tıran bir heyecandır. 

Tabiatin içinde, tabiatle baş · 
başa kalmak, insana bütün güzel 
şeyleri, gelmiş geçmiş sevgileri 
hatırlatır ve gelecek zamanlar i -
çin istekler verir. 

Mehmet Nurettinin "Boş saat
lerde,, sini okurken içim bu hisle 
doldu. 

Bu kitabı matbaadan çıkar 

çıkmaz ilk eline alanlardan biri 
benim.. Onun hakkında en son 
yazı yazanlardan biri de ben olu
yorum. Bu gecikmenin sebebi, o • 
nu şimdiye kadar oku.mağa vakit 
bulamayışım değildir; çünkü bu 
kitabın çıkmasını alaka, merak 
ve heyecanla bekliyordum. Çün • 
kü bü küçük kadehin içindeki 
tatlı ve tesirli içkinin lezzetini bi
liyordum, bu kitaptaki parçalar · 
dan bazılarını basılmadan evvel 
okumak zevkini tatmışıtm. Buse· 
bepledir ki "Boş saatlerde,, çık -
tıklan sonra onu okumak için boş 
saatler beklemeğe tahammülüm 
olamazdı. 

okudum, kitabın yapraklarını ka· 
padım, dimağımın aldığı hazzı 

sindire sindire hissettim. Bu ki • 
taptan bahsetmekte gecikişim, o
nu yavaş yavaş, yudum yudum 
olruyuşumdandır. 

:/o 

Mehmet Nurettinin mensure • 
lerinden bir tane okumak, dima -
ğı bir zaman için doyuruyor. O· 
nun icindiı· ki bütün kitabı bir • 
den bitirip muharririn bize ver • 
diği bedii kıymeti israf etmemek 
muvafık olur. 

Bu mensurelerden her biri 
komprime bir hale getirilmiş şi • 
ir mahiyetindedir. Kalp çarpıntı• 
sı, doymak ve bitmek bilmiyen 
ve bunun için bir kat daha gü • 
zel olan hasret, birleşmenin şu • 
uru durduran büyük tadı, bu 
mensurelerde biı·ibirine karıştırıl
mış bir haldedir. Ve hu hal, şiire 
yeni bir çeşni vermektedir. 

Sürekli olan şiir, içinde düşün • 
cenin lezzetini taşıyandır. Meh -
met Nurettin'in mensurelerinde bu 
kaynaşmayı görüyoruz. 

Üstadın mistik ruhunda Hay -
yam, Mevlana ve T agor dile gel • 
miş gibidir. Işığını naırlardan asır 
lara uzatan meşale, bu kitabin sa· 
tırları içinden ruhları aydmlatı -
yor. Olgun bir varlığın kuvvetli e
seri Türk dilinde çoktan beri sus· 
muş olan bir nağmenin yeniden 
canlanmasıdır. 

Bu küçük kitap, edebiyatının 
için büyük bir kazançtır. 

~eski san' at hükümfennadır. Bu 

3 la berajer Japon sahnesinin 

ri lıkli manzaraları, e~siz dekor la

a 1 !rtizel bir dram mektebi teşkil 
r. ldil'or. 

Bir kaç sene evel Japonyanın 
~etlliryolu mühendisleri Sovyet 

\tgl"ada çalışmak ve demiryolu 

~aatrna iştirak etmek üzere çağ
•lllll'§IardL 

nümü için büyük bir proğram ha

zırlanmaktadır. Merasim gecesi 

olarak 31 mart cuma gecesi tespit 
dere~e m ümtaz olmaları, sahne- edilmiştir. Merasime Rusyadan ve 

!erinin renk ve musiki ile canlan- A vrupadan bu merasimde bulun _ 

drrılması, eserlerin milli zevki mak üzere sanatkarlar davet edi . 

Bu kitnnt;m her aiin hiT narca Pelik AS,met 

- --

• . Daha sonra Japonyanm Sadn
l 
1s.kowo tropu da Rusyaya da-

et ed·ım· R H··•-"!o · · b' ı ıf, usya U.K.umetının 

• ~lıafiri olarak izaz olunmuş, 
~'kova ve Leningratta temsil • 

' ~ ~erınit, ve hararetle alkışlan
i rt lt, O zaman bu eski ve an'ane-

• ~IJl.\Pon ıan'atinin, Rusyada ko-

• I~ \n Yeni medeniyete de yardım 
huJunacağı anlatılmıştı. 

• t\l J~~on sahnesi, Japonyarun bu 
4 • ~u hayatını aksettirmekten 

k ~la. Japonyanın derebeylik de -
'•l'le • 

• ~ rındeki hayatını ve 1600 se -

~· e~elki günlerini yaşatır. 
~, il Jal>onyanm en büyük piyes 

•• ~'-ha.rriri, Margaemon Çikamot -

~;ıağı yukarı Şekspire mua -
~ k~ •. Japon sahnesi hala onun te
l . l.\ltrndadrr. Bu itibarla Japon 

lleai, mazinin kıymetli bir mi
e t '-

0!1lJlakla beraber, bu günün 
~ı değildir. .. () 

1 pı halde Japonyada "Kabru • 
• lııe nıahiyettedir? Bu bir nevi 

·· adrr. Yalnız artistler teren • 
• p etnıezler. 
: ,, erde açıldığı zaman ortaya 
J ·~tki.rla.r çıkar, iç per.delerin 
• nıd,.. bulunan muganni ve 

tatmin etmesidir. lecektir. 

Mazinin bu san'ati, şüphesiz, 
bugünkü zevki tatmin etmiyor. 

Herkes, bugünün san'atine de iş
tiyak duymaktadu. Çünkü halkın 

itiyatları, fikirleri, telakkileri, de

ğişmiştir. Bununla beraber vuku 

bulan teşebbüslerin hepsi, sahne 
üzerinde pek fazla tesir et • 
memiştir. Bilakis yeni teşebbüsle

rin hepsi Kabukinin bir istihale -

sinden başka bir şey değildi. 

Son zamanlarda Kabukiye ka 

dmlar da alınmış ve bu suret1e 

bu sahne intikal devri geçinneğe 
başlannştrr . 

Fakat Japonyada klasik mahi
yette olmıyan eserler, pek fazla 
rağbet göremiyor. 

J aponyanm asri bir tiyatroya 
sahip olup olamaması meselesi 
henüz mevzu bahistir Japonya 
1910 dan beri bu mesel~ ile meş· 
gul olduğu ve liberal tiyatro na· 
mında bir tiyatro tesis ettiği hal-

de, ammenin rağbetsizliği bu ti
yatronun inkişafına mani olmuş, 
ve halk Kabukiye karşı sadakati
ni muhafaza etmiştir. 

Bir müddet mukaddem, Profe
sör Osanai Küçük Tiyatro namı 
altında yeni bir tiyatro vücuda ge 
tirerek yeni aktörler, yeni aktris
ler yetittirmeğe çalıımış ise de 
prof ~örün ansızm ölümü bu te • 
ıebbüıü akinı bıralmuıtn. Maa • 

OUzel sau'atlar 
sergisi 

Balkel-1 Gtlzel san'atlar §Ubesinden: 

9 Mart perşembe günU alay köşkünde 

Güzel san'atlar sergisi • resim, heykel, mi • 

mart, tezyin!, san'at • açılacağından eserle

rin martın beşinci günU akşamına kadar 

sa.at 17 - 20 arasmda alay köşkündeki 

müdiriyete teslimi • 

mafih her şeye rağmen Japonya

da beş yeni tiyatro bulunmakta • 

drr. Sol Cenah Tiyatrosu, Yeni 

T sukiji Tiyatrosu bunlar arasın -

dadrr. Bunların ikisi de komo

nizm tesiri altındadır. Tsukiziza 

Tiyatrosu ile Tokyo Dram Grubu 

"san'at san'at içindir,, esasını gö

zetmektedirler • 

Bunların ikisinden hangisine, 

asri tiyatro demek icap ettiği he

nüz taayyün etmemiştir. Bunu an 

cak halkın zevki ve rağbeti tayin 

edecektir. 

Japon tiyatrosunun bugünkü 

vaziyeti, Japonlar için heın ifti • 

har, hem teessüf vesilesi teşkil 

ediyor. 

Japonyarun mazisini muhafa

za ebnesi kendisi için bir şereftir. 

Fakat Japonyanm asri bir tiyat· 

roya ıahip olamaması hiç şüphe
ıiz teessüfe değer. 

Vagner'in yıldönümü 
Zeki Beyin beyanatı 

Operet~ mi, operaya mı daha evel başlamalı 
Bu hafta, beynelmilel şöhretli/ provalarına çalışmakta oldukları 

büyük musiki sanatkarı Vağnerin için esas vazifelerile - bu arada 
ölümünün ellinci yıl dönümüne te "! agner gününün programile -
sadüf ediyordu. Bu münasebetle tayıkile uğraşılamıyordu. Netice 
bütün Almanyada ve diğer bazı 

yerlerde 13 şubatta musiki ihtifal 
leri yapılarak büyük sanatkarın 
namı tebcil edilmiştir. Bizim mem 
leketimizde de bugün Ankarada 
riyaseticümhur senfonik orkestra
sı tarafından bir Vagner konseri 
verilecektir. Bu münasebetle riya
seticümhur senfonik orkestrası şe
fi ve musiki muallim mektebi mü -
dürü Zeki Bey şu beyanatta bulını 
muştur: 

- Vagnerin ölümünün yıldönü 
mü 13 şubata düşmektedir. Vağ

nere karşı beslediğimiz hürmet 
hissinin ifadesi olarak münhası ~ 

ran Vağnerin eserlerinden mürelf 

kep bir proğramı o gün orkestra 
ile çalmağı ve bu suretle müstakil 
bir Vağner günü yapmağı hafta 
lardanberi düşündüm. Proğramın 
provalarına başlamıştık. Fakat 

gerek orkestramın mühim birkaç 
azası ve gerek M.M.mekteıbinin alt 
mış talebesi bir aydan beri Halke 
vinde verilmesi mukarrer revünün 

Zeki By 
de Vagner programını ayın 17 in 
ci cuma gününe bırakmak mecbu 
riyetinde kaldık. 

- Vagner musikisile orkestra • 
nız ne derecelerde temastadır? 

- Vagner umum! mesaimizin 
en yüksek mevzularından birini 

(L4tfen sayı/ayı ~eviriniz), 
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Verdun Müdafii Navar 

Yazan: Nakleden: 
Jall ques Mortane - 17 - fa. 

Jan birkaç gün daha bu civar· muhasebesini tutmuyorau, ken • 
da kaldı. Fakat Almanlar artık di kazandığı zaferlerin, resmen 
görünmüyorlardı. Yalnız bir ke· tamlıp tanıLmamasına ehemmi • 
re, Navar küçük bir düşman Avi· yet vermiyordu. 
atik tayyaresine hücum etti ve az Navar bu zaferden sonra, ar • 
kalsın kardeşinin ak:betine u~rı- kadatlarından Boillot'yu kay • 
yacaktı. Düşman tayyaresi kendi- betti. Bu tayyareci bir düpnan 
ainden çok daha ıeridi ve ıiddetl"! tayyaresi tarafından öldürülmüş • 
mukabele etmişti. Navarm tayya • tü · 

resi delikdeşik olmuf, "gauchis · Navar onun intikamını almak 
aement,, borusu kopmuştu. Navar için bir düşman tayyaresi daha 
bir eliyle bu boruyu kapatarak clü;zürdü. 
bir eli ile tayyareyi idare edip ve Resmi kayıtlar, 1bu zaferini on 
vücudü ile de parça parça olmuş ikinci zafer olarak kaydediyor • 
tayyarenin &ağa sola iğilmek su- du. Halbuki bu rakamı üç ile 
retile muvazenesini temin ederek zarhedersek, belki hakikaten bi • 
yere inebildi. raz yaklaşmış olurduk. ·· 

* * :ır 

Büyük harp neden 
beş sene sürdü ? 

t 
1 
\ 

Fransız meclisinde meb'usların mtibim if~aab 
- 15-

Nansi için yapılan niçin Briey 
için yapılmadı? (Çok doğru ses • 
leri) Alman demir madenlerinin 
hudutta ve top ateşimizin altında 
olduğu asla meçhul değildi. Bunu 
ben bizzat kendi vesaitimle 1915 
te öğrendim. Benim öğrenmiş ol -
duğum bir ıeyi diğerlerinin bil -
memesi imkansızdı. Bunun için de 
mirhaneler komitesinin tamimi • 
ni gözden geçirmek kafi idi. Şark· 
taki sanayiciler Loren madenleri· 
nin ehemmieytinden gafil olamaz· 
lardı. Hükfunete ve erkanıharbi • 
yeye müracaat ettiler mi? Böyle 
diyorlarsa o vakit meselenin bir 
esrarı hükfunet olduğu kanaatine 

iki üç defa gönderdim. Vesatette 
bulmıan zat bili.hare büyük er • 
kamharbiyede vesikayı tevdi et • 
tiği zabitin ismini söyledi. Bu za· 
bit büyük erkniruharbiyeye mer • 
but demirhane müdürü idi (gü • 
rültüler). 

Bunu ancak bir eıeri tesadüf 
addediyorum. Maamafi.b bir de • 
mirhane müdürünün büyük erki • 
nıharbiyede ne iti olduğunu ha -
la anlıyamadım (tiddetli allat • 
lar). 

1916 senesi mart ve nisan ayla
rmda Navar bir hayli faaliyette 
bulundu. 20 Martta V erdun' da 
yedinci Alınan tayyaresini düşü
riiyordu. Bir nisanda zabit vekili 
rütbesine çıkarılan NavQr hu mü
mıasebetle bir düşman tayyaresi 
<!aha düt ürdü. 3 Nisanda, bir tay
yare daha ona kurban gitti. 4 ni -
sandl'\, üç uçuf yaptı, ve bir gün
Cle dört dütman tayyaresi düşür
(iü. Birincisi sabahleyin, iki fa • 

neai öğle yemeğinden sonra, dör • 
düncüsü de gün batal"ken düşü • 
rülmüftü. 

' varırım. Bu da mümkündür. (Gü • 
Bir defasında Na var, bir gün • rültüler). 

Nihayet meyus olarak efki.n 
umumiyeye müracaat ettim. "Va· 
tanperverler mahfeli,, nde bir 
konferans verdim. Correıponc:lant 
da ve Echo de Pariı' de bir ma • 
kale serisi yazdım. 

Daha evel 24 nisanda Navar 
, 1 

Clokuz saat mütemadiyen uçmut -
tu. Sadece, beıızini bittiği za • 
man iniyor, benzin alıyor, iki yu • 
murta yiyip tekrar havalanıyor • 
du. O gün de üç dü,man ta.yya -
resi indirmi~ti. 

19 Mnyısta, havada on saat 
uçtu ve o günkü emri yevmide 
tunları okuduk: 

Navar bir d~ınan tayy:ı!·esini 
yere inmiye mıacbur etmi::;, onun -
cu zaferini kazanmıştn·. 

Onuncu :ı:af er mi? Re3men 
belki! Fakat hal<ikatte Navar, 
dütitrdüğü tayya~·e!erin sayısını, 

tetkil etler. Eldeki artistlerin isti· 
Clat ve çahçkanhğı sayesinde üı • 
tadın bir çok mühim parçalarını 
plıyoruz. Jf ade itibarile çok defa 
mükemmeliyete yaklaımıı olaak 
itile sa hacmi itibarile hafif kalı • 
Joruz. Çünkü bugünkü orbttrui
:ronun aıil baniai olan V aiaer her 
197den eTel aeı paletinin zeoaia 
liiini ve tiddetini iıter. Vqnerci· 
lilile bilhaua teferrüt eden orkes 
tralann bdroıu 120 elemandan 
llflliı delildir. Halbuki biz askeri 
idareden maarifin emrine ıeçer • 
ken e1&1 kadromuz yalnız 40 kiti 
idi. Kadro nokeanmı takdir ede· 

'M!.t-'~ bir maarif vekileti olabilirdi. 
eni rejimde ilk adım olarak M. 

M. Mektebinin iıtidatlı talebelerin 
4len orkeatra11 tabi7e namma iı· 
tifacle edebildik. Cümhuri,.eti ya • 
ratanlu ebilderimm tamamla • 
mak itinde lüzumlu tedbirleri al· 
~ ... larclır: Eaaa kadromuzun ıeniı 

letilmeel, artiatlerin aarfettilderi 

de üç düşman tayyaresi düşür • 
müttü. Resmi tebliğlerde bun • 
dan hiç bo.hsedilmedi aımna, yüz· 
b8.!ı \Villennoz buna şahittir. 

Bir tayyareci grupuna, gidip 
Brieulles'ü bombardrıman etme· 
leri emir verilmişti. Kumandan 
Roisin yüzba§ı Wille:rmoz'a: 

- Filotillanın kumandanlığı • 
na ıizi tayin ettim, dedi, ben 
sonradan gelirim. Y alruz ça • 
lı!mayı tercih ediyorum. Gidip 
Saint - Mihiel' de de dütmanla -
rın yollarını keseceğim. 

- F aket bu çok tehlikeli ig. 
Dü!man tayyareleri oralarda pek 
çok.. 

Fakat cesur kumandan -:J 

nasihati dinlemedi: 
- Hayır, dedi, orada küçük 

bir tayyare filosu da var. Onla • 
rı da görmek istiyorum. Kendi • 
lerile al5.kac!o.r olduğlmnuzu göı • 
termek ister;m. Hem görecek 
itlerim de var .. 

- O h::ılde ne diye tayyare ile 
gidiyorsunuz. Trenle, otomobil • 
le aidin!z. Çok .tehlike var. 

(Devamı var) 

Opera ve operet 
Opera temsilciliğine geçe • 

bilmek için operetten ite bqlamak 
lazımdır, deniyor; halbuki baki • 
kat hiç te böyle değildir: Her 
genç Avrupa memleketi, milll bir 
opera hareketi uyandırabilmek 

için pefİn bu 7olda müterakki o • 
lan ecnebi memleketlerden daimi 
veya muayyen temsil mevsimleri 
için lüzumlu sahne artmlerini ıe
tirir. ilk temıilleri bu ecnebiler -
mevcut memleket artiıtlerile bir· 
likte - vererek hem balkm ihza• 
rt opera terbiyesini temin ederler, 
hem de memleket artiıtlerine muh 
telif aerleri tanıtarak bu eaerler 
de ihtisas aahibi sençleri bilfiil ve 
sahne üzerinde J'etiıtirirler. 

Operetin sayeai, U.14bu, terbi
yesi, tahsil ve İc:ratı baıka bir İf, 
operanm ıayeai, üal6bu, terbiyesi 
ve icrası ise büsbiitiin batka bir 
yoldur. Operet, operaya seçilecek 
bir köprü delildir.. Bunun gibi, 
ciddi muıikilerden anlamak 8"i • 

Farzedelim ki bu maden sana· 
yicileri meselenin hüki'imet me· 
9elesi olduğunu zannetmi,ler. Fa 
kat hükUmetin bir uzvu vardı ki 
bu bapta aöz söylemekle mükel • 
lefeti. Bu da madenler idaresiydi. 

Madenler müdürü bu vaziyet\ 
bilmez olamazdı. Erkanıharbiyf' 

d. ·7 ye lazımgelen malumatı ver ı mı· 

Vaziyeti bilmemesi mümkün o • 
. '7 lan baıkumandanı ikaz ettı mı . 

Bu suali eski madenler müdürü • 
ne umum muvacehesinde sordum. 
Aldığım cevap iki manalı idi. 
Bence meclis bu noktayı tavzih et· 
melidir. (Alkı!lar) 

Harpten evvel Briey havzası 
meselesi budur. Hareket harbini 
mevki · -ırbi istihlif edince vazi • 
yet de~.şmi~ti. Almanların gerek 
Briey, gerek Tüjonvil havzaların· 
dan harp mah:emelerine lazım o • 
lan maden filizini istihraç ettik -
leri muhakkaktı. Bunu kendileri 
de ikrar ediyorlar. 1915 mayısın· 
da altı büyük Alman şirketi Loren 
maden filizi olması Almanyanın 
harbi kaybedeceğini söyledile:
ve bu itiraf beş altı defa tekrar e

dildi. Şu halde ne yapıp yaparak 
bu iki havzada maden filizi ibra· 
cını durdurmak lazımdı. Çünkü 
ahnan eanayii madeniyeai filizleri 
ancak orada bulabiliyordu. 

Almanlarm bütün demiri çı • 
kardıkları bu Loren madenlerini 
llzımıa yok etmek icap ediyordu. 
(Çok doğru sesleri). 

Ön soldan - Hakiki harp 
böyle olur. 

Ayni zaman M. Tery, CE.uvre 
gazetesinde ve M. Henry Beren • 
ger, Paris Midi gazetesinde ken • 
dilerini tanımadığım halde benim 
noktni nazarımı müdafaa ediyor • 
lardı. 

Efkarı umumiye alakadar ol • 
mağa ba§lamıştı. İşte o vakit M. 
Barthe 'ın telmih etmit olduğu 

hndise vukua geldi. O vakte ka • 
dar ismi o derece söylenmiyen 
bir iktııatçı mühim bir gazetede 
iddialarımı tekzip ederek Briey 
madenlerinin Almanlar tarafın • 
dan işletilmesi meseleaini bir ef • 
aane olarak kaydetti. 

Şurada dosyamda Briey hav· 
zası demirhane müdürlerinden 
birinin bir mektubu vardır. Bat • 
hca madenlerden birinin sahibi 

olan bu zat 1916 da madenleri • 
nin Almanlar tarafından İ!letil • 
diğini tasdik etmekte ve istihraç 
ettikleri ton miktarını da talaibi 
bir surette bildirmektedir. 

Ban:ı itiraz eden zabn kim ol· 
duğunu anlamak istedim. ismi 
Fransıza benzemiyordu. Dahiliye 
nezaretinden malumat istedim. 
Nazırın mektubu yanımdadır. 

Bunda Mare Hoschillerı'in babası 
Avusturyalı, anası Ruı olan ve 
ikamet müsaadesi almıı olan bir 
ecnebi olduju haber verilironlu 
(bir çok sıralardan gürültü)• 

O vakit Briey meselesinin ol • 
ıun bu garip müsaadenin olsun 
üzerlerindeki earar perde.ini kal· 
dırmak iıtedim. Mühim bir hii • 
kamet recülilnil görerek vaziyeti 
ona izah ettim, o da bana ıayet 
ıamimt olarak Briey mmtabaı • 
mn bombardıman edilmemeei • 
nin Doubarle' deki Sud maden • 
!erimizin mukabelei bilmisile ui· 
re.maması için olduğunu aöylecli 
(ıürültüler). i1. 

in (Devanu var) 

829 doğumlular 
Emlnönll Askerlik Şabe91adell: 
329 dotwnlUl&rm Uk yoklama11 20/Şu • 

b&t/931 t&rlhlnde lıqlıyarak Mart pyetdne 
kadar devam edecektir. 

Meztror dotuınlularm nUtu.I ctısd&m ve 
Uçer veelka fotograflarlle Pazar, Çarpm • 
b& ve Perpmbe stlDJerl fUbeye D10racaat • 
lan. 

İhtiyat ve ruhsatlı efrat yokl&malarmm 
d& ayni &1lnler de yapıl&c&lı tıln olunur. 

• • • 
V'ııktldar AlkerUk _... r~: 

Harp malt\llerlne 
MUt.ekaU Harp Ma161lerl ~llllJ'etl _. 

mt meıtEezlnclen: 
1 - Gerek on ııeııelik ma&flarDU .ı_. 

olmak ve gerekse l&ir maaenıUerle 931 _., 
932 ikramiye defterlerine kaydedllmemİI "' 
lup ta ikraıulyelcrini alamJyaD n .,.. 4111' 
§Ubelerl..o.ce isimleri yeni defterlere ~ 
dedilml§ olan Mal!ıl Gazilere ve Şeblt ye 
lerlne ait ikramiye defter ve havaleleri il' 
k erllk §Ubelerine gelmiştir. AlAkadar arka • 
d&§lamnızm hemen askerlik ıubelerine: 

2 - Memur olup ta tahalsatı fevkal& • 

"' deleri kesilen harp mal{lllerfniıı tahriren U• 
ya ılfahen derhal Merkezi Umumlmlze ııı 
racaatıarı rica olunur. 

t.tanbul Dördttnctı icra 

dan: 
Tamamı 8863 lira kıymeti muhm,,,_. 

Ferlköyünde P'erlldly m&hallulncle Kır ,. 
tzzet pqa aok&fmda kAln uld 10 - 12 1" 
ni 12 No.lu maabah~e Urgfr blr bap hP' • 
nln taınamı ile rene tamamı 34" Ura tar 
metl muhammtnell ayni mahalle ve ..,.. 

ta ve bu hane tttlaal1nde uld 8 • 1 :r-1 10 ' 
8 No.larla mUrakkam k&yden blr halen ut· 
lerindek1 odalara bir methali olup bu oda ' 
ları havi iki bap dUkkAnm tamamı Ue ,

tamamı 6270 lir& kıymeti mııhammtnell ı" 

ne ayni mahallede kır ve hzetpq& llO~ 
rmda kAln altmda 4 NoJu dUkkAnı bavt ,6' 
74 yeni 69 No.lu kArgir hanenin tamamı Ot 
gene tamamı 730 Ura kıymeti muhamml ' 

neli ve eski 74 yeni 159 No.lu altında 4 !l• 
ıu dlıı.ka.nı havi olan kA.rgir hane uusaıııs· 

de ve Kır aokafmda kAln eakl mUkerr" 

12 mükerrer 12 yeni 61 - 63 No.larla !1'111' 

rakkam blr kıt'a arsanın tama.mm.dan ılıt· 

ret olan i§bu dört kıt'a. gayl'f me:ııcuııerfll 
tn.mamlan ayrı ayrı ıartnamelerle açık art' ~ 
tmnaya vazedUml§ olup %1/Şub&t/933 ı- ' 1 
rthinden itibaren §artnamenin clalremisd' 

herkes ta.ratmd&n g6rUlebU~eği ve 13/Jıı(~ 
f 033 tarthl..D.e mUs&dit Pazartesi gUnU ııa-' 
H ten 16 ya kadar da dairemizde açık art· 

tır. .ı ile satılacaklardır. Arttırmalar lld • 

dir: Birinci arttırmal&rmda 6863 lira kJ1 • 
metl muhı.unminellsine 4~ liraya 1~6 Ut' 
kıymeU muhamminellsine 2600 liraya g%1f 

Ura kıymeti muhamminellsine 4000 uraY' 

ve 730 Ura laymeU muııammtnelialne 6t 

400 liraya talip tıkmış olup bu kerre ell 

çok artrranlarınm üzerinde bırakılae&klardtf'• 

Arttırmalara S§tlrak edecok t3llplerin mu • 

bammen JıuymeUeri yüzde yedi buçutu ıı.11' 
betinde pey &kçeı::L"li ve y:ı. u miktAbt 
üzerinden mll!t bir \:anknnm t eminat me1' • 

tubuııu hft.mU bulunmcıl&l'I l!cım.dır. UUt• • 

raktm vorgtlcr ile belt~yeye ait tcnvirnt 'ff 

tanzifat resimleri ve val;Jf ic:ı.releri mllfU • 

rUere aittir. 1424 No.lu lcra ve lfl'-' kş_nıJ• 

nunun 119 uncu maddesine tevfikan haklar' 

tapu aieillerile sabit olmıyan ipotek!! aıa· 

caldılarl& diğer al1Uw1ar&nnl ve lrWak hak• 

kı s:ıJılplerinln bu haklarını ve buaualle tali 
ve ma.ııari!e dair olan iddialarını UA.n tart • 
blnden itibaren 20 g1ln içinde evrakı mtı.I • 

bitelerile blldlrmelert llzmıdir. .Akııl haldi 
haklan tapu aicillerile sabit obnıyanl&r ... 

t11 bedelinin paylaşmasından harlı; kalır • 

J&r &Wc&darlarm 1.§bu maddel ıwıunb" 
hllkmUııe göre banıket etmeleri ve --' 

ıazıa maıbıat almak ~ m,ttd 
doeya No.slle memurfyetlmlze mOracMtJa • 
n l1An olunur. 

, ....... mcı ........ ı 

Blr de)'Dln tmdnl l8tlfur zmmmda fi • 

tanbulda Balık Puarmda pe;rnlrcl ....,. • 

da t• Dumanda mabcU ft atdlua _. 1 

karrer 'btr adet Jaıa .,., mmpe,,..ı JUi .., 

k1nul ya.mbana ve çini soba prea ••,,,,..., 

22/ 2/ 933 Çart&mba ,ana l8&t • - 11 ,. 

kadar aablacaktır. Tallpl..m maw11r•-' 
memunma mGr&eatlan llAll ohmm. 

tstaalıal yedinci icra wılula .... 
Hı.edar llrilıto '" TOl'll SfJ_.. ... 

nora ve An11te.el)'t. Jlemnilua: 

%brablm BeJln ..... lla81& ........ 
de ~ olan para t• -tdm•.,.. ....., 
verilen KadıköyO.nde C&fenl& m•lı•IJetP ' 

de Duv&rdibl llOkalJlld& ..ısl 12 J'IDl 11 

maralı halle 18/ 3/ HI tarUılDde .at ta 

uda blriııct aoıJc antmıwı len oı 

i1&n varak&n tebUf mekaaım& 
mak Uzere l1An olunur. 

muai ile ~ütenuip bir tekilde ter 
fihleri ve ikametleri ile çalıımala· 
nna mahıuı olarak büJiik bir da· 
lrmin İllf&ll lüzumunu, Ye diler 

h ıibi mübrem ihtiyaçlarımızı, 
•rulduğunu memnuniyetle gör • 
dlifimüz reıml ıuallere cevap o
larak bildirdik. Teleplerimiz isaf 
olanduiu takdirde üç dört ıene 

ICllll'ald leralarmm aılma bihak • 

yesine yükıelebilmek için de ha • 
fif muıikilerle ite baılamak la • 
zım ıelmez. Hafif musiki ciddi 

M. Fernand Enguerrand -
Burada tahal bir ıehadeti arze • 
deceiim. 1915 ıeneai iptidum • 
da Briey havzaımın bu vasi • 
yetini anladım ve ıubatt• Cor • 
reapondent' a yazdığım bir maka • 
lede İfaret ettim. Fakat ben ma • 
den aanayiinden behredar olma • 
dıiım halde bunu bilmediiime gö· 
re bütün bilmesi lazım gelen· 
lerin de vakıf olduklsrmı zenne • 
diyordum (Doiru ıesleri). 1915 
ıonunda bir ıey yapılmaclıiını 
görünce bunu ademi vukufa ham· 
lettim ve büyük erkinılıaı4>iyeye 
haber vermeyi vazifem addettim. 
Büyük erkimharbiye ile alakası 
olan akademi azasından mühim 

bir tahıiyete meseleden bahset • 
tim. Böyle bir vaziyete nazarı 
dikkati celbetmeoin lüzumunu o
da benimle tasdik ettit. Bir not 
yazdım ve bunda Almanlann en 
çok maden filizi iatihaal ettikleri 
Lorren mıntablarmı plinla ıöa • 
terdim. 

l - 931 ve 932 ııeııeetııde tQtUn lkram1 • 1--------~---............ -

kin mutabık olacaktır. it devletin 
.n hiıametbıe kalauttır .. 

musikt aeviyeıini hazırlıyacak bir 
geçit değildir. Böyle olsaydı bar 
ve kahve orkeatralarmdan ve ıeı· 

li filmlerden bolbol danı ve ope • 
ret musikileri dinliyen muayyen 
bir ztlmremizin eenfonik muıiki • 

lere aenelerdenberi hazırlanmıt ol 
ma11 lizım aelirdi. Bir te7 ppılmadı. Bu notumu 

yelerinl alanuyanl&l'dan ,ubeye mOraca&tıa 
k&ydedilmlı olan maUU abltuı Ye etratıa 

19hlt yeUmlerlnhı ikr&m1yeterbd &lm&k Q • 
zere evrakfle 'O'aktıda.r malmtldllrlOIOne mil· 
ncHtlan. 

2 - Paraı:un tevzii rıluD 981 llldQ9Ull• 
de hltanı bulacagmdaıı istihkak ..ııtpleri • 
n1n o tarihe Jcad&T maımtıftrlqtble mera • 
caatıa panlanm &lma1an. 

a - m tattın lkraml)'981 ka::rdl 20 mart 
ta ate bltecettndeD mUracaat etmeınlf o • 
ıanıarm tulıeyıt mUracutıan. 

Kadlk&J lera ...,......: 
Blr borcun temini latftam ....,._,. ~ 

cm olup atdar&k paraya onrDm.Ml -
Jrarrer bulunan Ud koltuk bir __,. -..~ 
1/ 933 t&rlh!ne teeadQf eda a.Jı .. .,.,._ 
10 - 12 J'9 ~ tlfll ......... 
artmmaD••td&ealmdaa •M 
nail deıwtıe mlfterilılM alt ollUll 
re taliplerin mezk6r g1bı ve aatte 
Unde bulr bahmacak nıemura ~ 
lvı Ob oıuaur. 
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Hiklye Deli 

Ca.vcav Hanım (asıl ismi ile 
C..'ride Hanım) oğluna yalvar -
dr: 

- Henüz 1bir karar vermeden 
İJi düıün oğlum. 
b - Dütündüm, taıındım anne. 
oen §aİr olmak istemiyorum. Mu
hakkak bakkal olacağım. Ne söy· 
le.en na.file. 

- Fakat yavrum, seni, biz kü· 
Siiklüğündenberi Çallı lbrahimin, 
Şevket Beyin, Namık İımailin, 
~~et Beyin tabloları, Abdül • 
'114Lkhamitlerin, Namık Kemalle -
tin, Orhan Seyfilerin, Yusuf 
Zinıarın. Peyami Saf alarm e • 
terleri arasında büyüttü!<, uyu • 
hınadığın gecele!', 5abahlara 
kadar onların eeerlerini okut • 
t\dc.... Halbuki şimdi bakkal ol -
~ niyetindesin. 

- Zaten işte hunun için bak -
lce.ı clmak İstiycrum anr.e ! Hem 
diiıün, ha mühim zevatın bizzat 
hzdıkları e:;erlerde, anneleriLin 
'-balarının kendilerine: "Sakın 
0ilum, ressam veya muharrir o -
la.Ynn deme,, diye nasihat ver • 
dilr:Jerini unuttun mu? 

- Öyle amma, vakitler .eleği~ • 
ti. Şimdi, şair ve muharrir mes • 
leai, en yüksek bir meslek oldu. 
Ne vergisi var, ne bir şeyi .. Hal -
buki bakkal olursan bir sürü ver • 
tiler altında ezilirsin. 

- Olsun .. Ben bakkal olaca -
inn. 

Cavcav Hanım oğlunun inadı 
kar,ıımda biran durdu. Sonra: 

- Mademki, dedi, israr edi • 
~ors:ın. O halde birihirimizi bir 
ial1::ı gc•e::neyiz. 

Ve ciui kocasının kucaeına a -
··ı~r. 

• * • 
Sahir Hulynvi Bey - Annesi 

'>rta bu şairane fomi koymu,tu -
Citti, büyük be.:.ı-.5m.dan kencliei • 
lle hıtlcn ı:ervet ile Bcyoğh.mda 
'büyük bi·,· bak!c::::liye n::ığ~~ası 
açtı, büyük bir rağbet gördü. Bir 
lnüddet r;.onra da asil bir ailenin 
kızı ile kr.ıçarnk s~viştiler. 
Şimdi Sahir Hulyavi Bey Sc -

lıer Hanım ile evleneceklerdi. 
Annesinin, ô.sil bir aile kızı ile 
evleneceğine memnun olacağmı 
<liişünerek, gidip kendisile baı·rş • 
l'tıa.1: istedi. Nihayet Sahir fena 
bir çocuk değildi. Hem kızm i1ki 
)\iz bin liralık serveti de vardı. 

Bakkaliye dükkanmdan çr~ -
tı. Şi~liyc gitti. 

• * * 
Taııt bu dakikada Cavcav Ha· 

l'tun kocasına: 
- Şu oğlanı evlendirsek tc ha. -

1'tJ&a:k. 
Diyordu. Kocası sordu: 

- Bari birisini buldun mu? 
- Hatta iki .. Maksimbara ye • 

ili bir dansöz gelmif. Annesi l · 
ta.lyan, ba:baaı Rus, kendiıi de 
}:' l"~nuz İmİ§. Güzel bir k!z. Son • 
l'a, bir de, Hasan Beyin kızı. 

- Hangi Hasan Beyin ! 
- Hani şu methur Hasan Bey. 

C.eçenlerde kızının aşrkını '!T\l!' -

lnuıtu da, hapİ3e atılmış, sonra 
lberaet etmişti?. 

- Anladım .. AnladJm .. 
Tam bu esnada, içeriye Sahir 

liulyavi girdi ve: 

- Anne, dedi, sana bir müj -
de:ftl Yar.. Evleniyorum. 
k" FıUcat Cavcav Hannn, onun 
ııninle evleneceğini öğrenim:e: 

..ı, - Sen, dedi, bir türlü asri bir 

laıa olamıyacaksın.. Bu kızb 
ev ennıene asla müsaade ede • 
nıeua. 

Lakin Sahir Hulyavi, Seherle 

kim? 

--------- VAKiT 

Nakleden: 
fa. Şimdiye 

Savıfa 11 

kadar 12 liraya 

evlendi. Üç ay kadar mes'ut bir 
aile hayatı yaşadılar. Üç ay 
sonra ise, bilinmez neden, Se -
her birdenbire çıldırmış, kocası -
nın dükkanına gelerek, şapkası • 
na çiçek yerine bir süpürge, ko -
luna çanta yerine bir sepet tak • 
mıf, zeytin taneleri ile de zıpzıp 
oynamıya baılo.mıftı. Kendişi • 
ni bu halde gören halk dükkanın 
onune birikti. Cadde doldu. 
Seyrüsefer tatil edildi. 

Cordon Rouge. Veuv 
Gibi dünyanın 

aldığınız 
Clh~quot, Moet et (;handon Monopole 

en meşhur fransız şampanyaları 

Belediye memurları Hul -
yavi Beye ceza yazdılar, gazete -
ciler yeti~erek, Seher Hôlyavi 
Hanımın fotografını aldılar, ga -
zetelerine bastılar. 

Cavcav Hanım, ertesi gün bu 
haberleri o.kuyuw:a derhal oğlu -
nun evine koştu, üzerine sekiz 
lı:ürk giyerek, kendisini Kutup -
larda ayı olmus zannederek oda -
do. dört ayak üzerine yürüyen 
gelinine: 

- Gel benim sevgili gelinim! 
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BUNDAN Bö\'LE 
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ISA R 
Satış Mağazalarında 

Beyoğlu, Parmakkapı 

Galata Rıhtımı 

et 

Ankara - iz mir 
Meğer sen ne enteressan bir ka -
dınınışsın ! Bir türlü kıymetini 

.... ,,, ... :+• 14 Ah' 8 §.2-

takdir edemediımdi. • . 
Diyerek onu kucakladı. "U 

Artık 'bu sefer Sahir Hulyavi 
Bey annesinin ho§una gidebil • 

mişti amma, bir müddet sonra: 
- Delidir! 
Diye onu tımarhaneye attılar. 

tM&F Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Hclsoğukluğu ve ihcilô.tlarına karşı 
pek tesirli ve taz~ aşıdır. Divanyolu 

- Sultan l\1nhmut türbe~i No. 189 

Doktorlar 
İstanbul Dördüncü lcra memurluğun- ''jl•••••••••-dan: IR .......... . 

Tamamına 1500 Ura kıymeti muhamme
neli Firuz ağada Terllkçl ve Çorapçı halen 
Havyar sokağında kaydı 2f mUkerrer 1/3/ 
!?0/ 22 yeni numaralarla. muraltlcam bir kıt'a 
arsanın tamamı şuyuun izalesi zannında a
çık artrrmaya konulmu~ olup şartnamesi • 
nln 25/ 2/933 tarihinden itibaren dairemiz • 
de herltes tarı:ı!mdan görtilebileceğl gibi 
18/3/933 tarihine mUaadlt Cumartesi gilnU 
saa.t 11 ten 17 ye kadar dairemizde açık 
nrtırma flc sntılacııktır. Arttirma bedeli 
muhammen kıymetinin % 75 yüzde yetmi~ 
be,ını bulmadığ'ı takdirde en ıson a.rttmuım 
teahlıüdll bakf kalmak Ozere 2/•/933 tarihi
ne müsadif Pazar günU gene saat H ten 
l 7 ye k:ıdar dalr.ornizde yapılacak olan art
tırmasmd:ı ge.yri menkul en çolt artırana 

ihale edilece~inden taliplerin muhammen 
kıymetin yUzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
a!t~csini veya Millt bir ba..-ıkantn tcmino.t 

mektubunu hAmil bulunma·arı lAzımdır. 

Müterakim vergilerle vakıf icaresi ve be -
lediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları 
mu,teriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflA.s 
kanununun 126 meı ınnddesinin 4 Uncll fık
rasına tevtlka.n bu gayri menkul üzerinde 
ipotekli nıacaklıla:rla cliğer a.la.Ia.ı.darlarm vo 
hakkı irtifak aııhlplorinin bu haklarım ve 
husu.ol'e faiz ve masarlle dair ol:ın iddiala

rını il~ t!lrlhinden itibaren 20 glln içinde 
evrakı mUsbitelerile bildirmeleri aksi halde 
haltları tapu sic!Uerile sabit olmadrkça ııatııı 
bedelinin paylaşmasmdAn geri lmla.cakları 

Doktor - Opera•ör 

Ahmet Asım 
Doğum \'e kadın hastalıklarr birinci sınıf 
mUtehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, lstikJa.ı 
caddesi No. 193 (Opera sineması karşrnı) 

Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir mOtebas~mıı 

Cum:ı ve pazardan maada günlerde •aat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehımesını Babıt!.11 kar~ısmda An· 
kara caddesi Na. 47. ye tevstan naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 23469, 
lkaınetgt!.b: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları bıuııı.a.lıklan mlltehaaann 
Eminönil (Sabık Karııl:ıış) hanınıı 

naltletmt~tlr. Cumadan maada bet gün 
hastalarını kabul ve tedal•I eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hastalıklar mUtehassısı 

oıvanyolu No. 118 Telefon: 22239/i 

lstanbul Belediyesi ilanlar• f ___ ,;_ ___ _ 
Kadıköy Daires=nden: Rasim paşa mahallt>sinin Halit ağa ve 

Karakolhane caddeleri no!<tai iJtisalunda bulunan su terazisinin 
bedmile çıkacak taş ve S3İre enl<azr pazarlıkla müıayedeye kon
muştur. Talip olanların 27-2-933 pazartesi günü saat 14 le daire 
encümenine müracaatları ilan o~unur. (722) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takassız ve bedelleri Türk parasile ödenmek üzere muhte· 

lif elektrik malzemesi pazarhkla satm alınacaktır. 
Taliplerin listeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 

üzeıe % 7,5 teminat akçelerini hamilen 22-2-933 çarşamba günü 
saat 15 le Galatada Alım satım komisyonuna müracaatları. 60:l 

İstanbul Posta T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

idaremiz için bir deniz Motor botu yaphrılacakhr. Münakasa 
kapah zarf usulile 4-Mart·933 tarihinde icra olunacaktır. Talipler 
bu baptaki şartnameyi ve planı almak ve görmek için lstanbul 

Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti kalemine, münakasaya iştirak 
için de yevmi mezkfırde saat on dörtte Başmüdüriyet Komisyo
nuna müracaatları. (578) 

ı Ziraat Vekaletinden:. ,,. 

Mers'nde yevmiye 8 saat çalışmak şartile günde yüz balye 
pamuğu dezenfekte edebilecek bir fümigasyon cihan tea.ı edi
lecekt ir. Bu cihazı satmağa talip o!aolarm diğer şartları öğren· 
mek üzere Zıraat Vekaletine müracaatları ilan olunur. (465) 

cihetle alAkadaranın i~bu maddenin mez • ıa---------------il --------------------------------
kQr fıkrasına göre hareket etmeleri ve da· Göz hekimi doktor 
ııa tazıo. maıeımat almak istlyenıerın 932/ Süleyman Şükrü 
1743 dosya nume.nı.sile mUraccatıan Ua.n o - Birinci sınıf mUteha.ssıs 
lunur. 

Babılll (Ankara Caddesi Numara tlO) 

tatanbul Dör<llineU icra memu:rıutun- ! .. ---------------~~ 
dan: Diş doktoru 

Tamamın~ 4000 lira kıymet takdir e- Mustafa Zeki 
dlle-n Kadırgııd:ı llostım Ali Emin Sinan m:ı-
lınlleslnln Cami Y enl mektep SilAhtar nğa 
8<1ka~ılıı eııkl H, yeni 48, 45 numaralı 
maa bahçf" hanenin tamamı açd, arttum.ıı
ya vazedilmı, olup %3 Şubat 988 tarihinde 

şartn:ım<'si c!lvanhaneyc tıılllı edilerek ıı : 
Mart 988 tarihine mtlsadif Cııınartesı günU 

Muayenehane: OskUdar Atıamata~ı No. 1>3 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edlllr. Her oevı diş 

rahatsızlığı teda\•I olunur. Muayenehane: 

OskUdar Ahcıbıı.şı ?>Iektep sol;alı No. !:O 
H:ı&t U ten 16 ya l<Adar İstanbul Dördün
cü lcra. daircııılndo ~çık artttm:l3 euretile aa-

tıiacaktır. Arttrnna UdncJdlr. Blrlncl art- ac«m••·----------*••!İiıj 
tırmuda 8000 liraya talip tıkmıştır. Bu ker- o b• ı 
:re en çok arthmnrn liurinde bıralolacıılt- ~ t om o l 
tır. Arttırmn;rn ı.,tıral• için :1 üzde yedi bu-

çuk tcmiıc:.t altçeıııl almır. l!.lütera1dm ver • 
gl, BeledJye, Vakıf ic:ıreı.51 mlllft2rlye aittir. 

929 tarUıll fcr:ı kanuımnun lll> uncu 

maddesi ahltı\mma. tevfikan bl\kları Tapu 

1 
slcll1erlle sahlt ohnrsan ipot.PltU alacakhfar

la. diğer aldkndnraıım \'C irtifak hattı., sa -
hipl<-rlnin bu halda.tını 'l'c hususile faiz ve 

rna'3rifc dııir olan lddi:ılarmı1 HAn tarihin • 

den itibaren 20 gün içinde evrakı mUsbite -

lerile bildlrn:elerl li:ınndır. Aksi halde hal• -

7 kişilik, açık, Sludeba1'er 

markalı, Sn'ı gürıü saat 12 
de Gran Garrjda müzayede 

ile satılacaktır. Müzayede 300 
liradan başlıyacak. Yunan 

konsoloshanrn:nc m:iracaat. 

htanbul ye.Jlnci tera memu-;-!!.!f;u:ulıın: 
..,,_ b ı:cıın temini zmınmtia mahcuz ve 

ları tapu 11ldllerlle ııııblt olmryanl:ır &ıı.tış paraya çevrilr.ıe.'.line k:ırıı.r verilen Komodin, 
lx'dellnJn pa~ ın,m:ı3md:ın h.:ırlç k::ı.lırlnr. All- .• -·· ..... mnsusı: ltoltt le ,.e ayr.el:ırı \'C yi-

lt:M!:ır:ınıu 1,b!t m:ıd~el k:ımm':ro ~'1\mma. ne Lostro !car:.np::ıleri ve Yantrntur v_ srirc 
&evfll'8.11 bart:ket ctmt'lcri U1n olunur, Dıı • ı 'l/2;933 lnri!ılne mur::ı.~if ~:ız:ı.r ı;ünU saat 

15 de Saraçhane cactctc~ı 23., No. lu berbt!r 
ha fazla malflıuat alnuk l.stlycıılerln 1 dlll\ktlnı önünde hazır bulunacak memuru 
932/934 dosya nıımaraııılle memurl,yetlmize ta.rafından nçık artırm:ı. !!!!::"t:>Lil::ı =~tı!nca.tı 

miiracantıarı Uı\n olunur (6710). lltlıı olunur. {6700J 

1
3UncU Kolordu S3bnalmal 

Komisyonu ilanl:ır1 

Ankara M. V. Hava Sa. Al. 
Kom. dan: 

Hava lrnvvetleri ihtiyacı için 
pararlıkl" kanat bezi, kanat şe· 
ridi, it elen ) umak ve l<apsül 
salın alınacaHır. ihalesi 5- Mart· 
933 palar günü saat 14 tedir. 
Talip~erin şartnamesini görmek 

üzere her gün Fmclık!ıda 3. K. 
O . Sa. AJ. Kom. nuna ve pazar· 
lığa işt;rak için mezkur günde 

Ankara M. M. V. Hava ~atın 

a!ma ~o.n:syo rnna mi:racJatları. 
(3019) (608) 

ı- ... ... . .. 

An1<:a :ı Ha v.ı Le vazını ft'J d. -
den: 

Mava ru: ı t ır.rrlaz'eri ıç n 

asri v~ son s atem alü ı ı 2:;1di· 

ye s:ı ııı a ınaca~ ı -clan Lu,u 

vt-re b ilt'ce!{ fi rına 'arıı1 nami 5-
Mart '}33 t · rı1ine le~ 'ar kala 

f o _jla r ın 1 i'.1Jıl ı i r.ı ıidc. rıa Iia v :ı 

Ras:.:t Merkezine göndermeleri. 

(30241 (700) 

İstanbul nc,ıncı icra memurlnğwıdan: 

Sirkecide Nur hanında. "16,. No.da. mu -

kim ilten ikametga.hı meçhul Ali Ekber 

Efendiye: 
Nahum ve şuton Efendilere borcunuz 

olan ( 1425) liranın taPBlli içl.ıı alacaklılar 

dairemize takip talebile mUracaa.t eyledik -

lerindenn naınmız& doldutılhın ödeme emrl • 

nin lkametg.lhını:t.m meçhuliyetl hasebile 

tebll;t edilemediği müb~lrt ~erhindcn \'e 

zabıtaca yapılan tahltikat neticesinden an • 

ıııı:ıılmı§ olm!l.Slna bina.en ödeme emrinin lıı

ratınıza bir ny mUddetle tlAnen tebliğl.ne ka· 

r:ır verilmiştir. Bir itirazınız oldu~ takdir -

de t.arilll iltndıın ve 21 inci gilnünd~n iti -

baTon 10 gUn zarfında dairemizin 033 / Z:"ı 

No.lu dosyasına tahriren veya şifahen mU • 

rac:ııı.t!il dermeyruı eylemeni:!: 1$ımdt:-. İti • 

razrmz olmıı.dıj;'l veya tezviyei deyin etme .. 

dlğiniz takı!lrde mUddctin mUrurunda gı -

yabımz ~a cobri icraya devanı o~un:ıca.;ı mı-

ıcır.1 olmalt \'e öd~m~ er:ıri makamına ı;:eç • 

melt Uz~ı.-e ı:~ıncn tebliğ o!unur. 

btımtıuı i:cincl i<'r3 mcı.rır:u.';mıduıı: 

ua:ıc..ız \"C pıırııyıı çovr11 e<:~lc Gıırdrop, 

PJrtmanto, \"e c:Urc e\ e;yası J 'J/2 DJ3 t -

r'!!Lı r~ • ı.: - ": C:e Şl~{I Gr-.z.i ca.:desl 

~:ı;;u ı: :':t v:ırt·m~nm.ın k~pı..,ı <.nünde 1 -

ı.ı.1 .:. nç.k c.r"tn'r.la Ue s:ı t·l:.c::.~m:!::.n t::.lh

lcrin maııalllnde haı:.ır bulunıı.cak memu -

runa 933/~07 dosya numaraslle mliraca.cıı • 
ıa:-ı IH\:ı olunur {6701) 



lş Bankası Kumbaraları 
Bambara Saldplerl 

g33 Birinci Kur'ası 
1nisandaçekilecek! 

memlekette tasarruf iş Bankası, 

teşvik gayesile, 
sene 5000 

hareketini 
kumbara sahiplerine 
lira mükafat veriyor 

her 

r·-......................... _ .................. "' ............ _··---·--··--·-----·------··-·-" 
Kar'aya girmek için: ı 
''1 m a r t 9 3 3 t a r i h i n e 
kadar tasarruf mevduatınız 

asgari 5 lira olmalıdır,, 

: 
! 

ı-------•••• -•==-•=-=uw-w.__ •• _ ucweea-•....-----=•••W••••••eeuueaawwwnwweneeewea•••••••-••nenec_e ___ .J 

sonuna kadar siz de bir kumbara alarak biriktiriniz ! 

• 
lpekiş fabrikasının yeni mamulatı 

['1aroken' ter 
geldi 

Şimdiye kadar bu derece ner11eti olmıyan, 
aynı ayara yakm ecnebi MAROKEN leri 
10 • l 2 liraya aahlıyordu. ipekit bunu: 

• 450 kuruşa 
satmıya baıladı. 

Krep Döşin 95 kr. ~Krep Birman 195 kr. - Krep Saten 325 kr. 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekllet fabrikilannda yetiştirilen köklO, aıılı kCSklO Amerika 

aıma çubuklarile meyve fidanları tükenmiş olduğundan dajıtma 
qine nihayet verilmiftir. 

Fidan iateği hakkında devam eden müracaatlara muamele 
yapılmıyacakbr. Keyfiyet alAkadarlann malumu olmak Ozere illıı 
olunur. (466) 

Deniz Levazım Satınalma 
Kom is yo nundan: 

2500 Ton Kazan Mayii Mabruku: Kapalı zarf: 18-Şubat·933 
Cumarteıi ,Onll saat 14 te. 

35 Ton Benzin : Kapalı zarf: 18 ·Şubat. 933 Cumartesi 
rOnO ıaat 15,S da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yakanda mikdarlan yazılı Mazot 
Ye Benzinin mDnakanlan icra edilecetiaden takassız olarak 
laya talip olaalann temiaatı maftkkate makbularile birlikte 
hizalannda muharrer gDn Ye saatlerde Ka11mpata'da Deniz Le· 
ftlllD Satmalaaa Komiıyonnna mDracaatlan. (544) 

Beyoflu 5 lacl Noter canibi &Ualne: 
Efendim, 

2t Kart 1931 tarlhll bir kıt'a mukavele

name mucibince Gala~ Havyar banm • 
da 27 / 5 numaralı yazıhanede zahire lthal&t 

ihracat, komlayorı muamellWe f§Ugal etmek 

Ozere meyanemlzde mOnaklt bulunan Ilı' • 
keU (Burhan Kemalettin ve ŞkJ. ŞlrkeU) 

bu kerre hesabı c!5rWdUkten sonra tarafe • 
)'in bllriza feah ve mezkQr yaziJıaneyt Burhan 

KemaıetUn beye terkeytemlı ve kanuna Uca

rettn mevadı mahau8uma tevfikan artık 

'bll&dakt firma ile b1rgüııa §lrket mevcut bu· 

lmım&mJI ve Ticaret mahkemeslle al&kadar 

mak&mata dah1 aıeıa.uı haberdar edllmlt 
bulunmakla keytiyeUn U&ıımı nca ederim 
efendim. 

BaT)'&r hanında 17/5 ll1IDIU'IM1a 

Burhan Kemalettin 

Burgu adamıda, Llvadya aokafmda 

Haı1ton K1ryazll 

LUl!Bl: MJ:tfMll!'l A21111 

umumı ı.eor1Jat 11Ud9111: ll'1KRBT ADiı 

VA.KJT llATBAAm - IBTA.NBUL 

Milli müdafaa 
v. k letinden· 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vaktinde 
milracaat ederek ikramiyelerini alalbıyan malüllerle ıebit ve ye· 
timlerinin istihkaklarma ait l:ordroları Maliye veklletine ve cet· 
velleri de askerlik • {ubelerine gönderilmiıtir. Buna g6re esbabı 
istihkalnn askerl ık şubelerine mvraccat etmeleri. 

2 - işbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin parala11 933 
t evziahnda veri:eceğinden beyhude yere M. M. vek&Jetine mil· 
racaat edilmemesi. 

3 - 933 senesinde vaktinde müraıcaat etmemit olanlar i~in 
ayrıca bir tevzi yapılmıyacağından ma16llerle ıebit yetimlerinin 
behemehal 1 N:san 93,; tarihine kadar ıub~lerine mnracaatla 
kayıtlarım yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmıyan• 
ların müracaatlarının bilihare kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

(3022) (655) 

ınhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1,000,000 KapsOI: 27-2·933 Pazartesi aat 14. 

2,000 Adet Demir Bidon 1· 3 9j3 Saat 14 
20,000 Kilo ambalij kAğıdı : 1-3-933 ., lS 
60,000 Ki!o Çember : 4.3.933 Cumartesi aat 14 

400 Kilo Esans Bergamot : 4 3.933 ,, " 15 
Mezk(ir levazım takasla satın alınarak bedelleri (13,502) 

numaralı kararnamenin (2) icci maddesi bükmOne tevfikan ıahip
lerine verilmeyip Türk parasile Cümburiyet Mukez Banka11na 
yatırılacak ve bu efYaya rr:ukabiı ihracat vuku buldukça Banka 
tarafından peyderpey tediye edilecektir. 

Pazarlıkla satın alınacak olan mezkGr eıyayı vermek illlJea
lerin ( % 1,S ) teminatlarını hamilen her birinin bizasmda ı•· 
terilen gün ve ıaatte Galatada Mübayaa komisyonuna mDracaat 
etmeleri. (555) 

Devlet Demlryolları llAnları 1 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (219) kalem tes

viye rubu, mesaha ıeridi, çekme boru, çelik kaynak telim, cıva• 
ta ve lsveç demirl~ri, çelikler, boya fırçalan, bezir, motar, din•· 
mo ve Neft yağları sikatif boyalar, çinko Dıtilbeci, zrma-ar• kl
ğıtlan, oksijen ileti, torna tezgAhı ateı toprağı kırtallye, mtl
rekkep, yazı makine ıeritler;, gestetner ve renea kljıdı, Maji· 
nol, ikinci hamur "lğıt perçin çivileri, alet ve edevat, ampara 
taılan, ve saire gibi muhtelifDlcıns malzemenin pazarhfı 22·2·933 
tarihine mOsadif çarşamba gOnO mağazada icra kıbnacafmdaa 
taliplerin yevmi mezı 6rda saat 9 dan 11 e kadar iıl,ab Yllcat 
ederek tahriren fiat vermeleri, ba baptaki malzemenin mtlfreclat 
liateai matau dahJJiade aaılmq olap alkaue ,.tirtlllHi ialp 
eden malzeme için paıarllk pi a8maneleri1119 bera"-r ı•• ... 
meli, nl1111111esiz tekliflerin kabul eôılmiyeceii ilin ohmar. (Dt) 


