
Verem cemiyeti 
Mücadele cemiyetinin dünkü kon• 
gresinde cemiyetin Istanbuldaki 
hizmetleri, sanatoryomun hasta• 
lara yardımı, projeler görüşüldü 

. Anıerikada suikast 
S~ı 35 yaşında bir anarı'stmit

Halk onu öldürün diye bağırdı, 
polisler zorla kurtardılar 

e::!_6 ncı Yıl • Sa)ı: 5428 Tahrir Telefonu: 24379 Cumartesi , 18 - ŞUBAT (2 ıncı ay> - 1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Tayyare postası 
başlıyor 

Artık lıtanbulla Ankara ara • 
~·~da tayyare postası bir iki gün 
ıçinde başlıyacaktır. Bu posta tıay• 
Yaresi geçerken Eskişehire de uğ
tıyacaktır. Binaenaleyh Es'kişe .. 
hirlilerle Ankaralılar İstanbul 
!azetelerini şimdiye kadar oldu • 
gu. gibi basılışmdan bir gün son
ra değil , nihayet üç, dört, saat 
'

0nra okuyacaklardır. Çünkü sa • 
b~leyin saat altıda basılan ga • 

:ıeıeler saat dokuz buçuk, onda 
la.Y'Yare ile Ankaraya varmış ve 
ora.da satısa cıkmıc. bulunacak -l ~ . ~ 

An karada 

tesis 

edilen 

il'. Tabii bu tayyare postasından 

Gazi Hazretleri -

Atlı 

Spor 

klübü 

ttlektupla muhabere de istifede e
decektir. lstanbulla Ankara ara -
'
1llda günü gününe mekt~p ya • ' 
~1l> cevap almak imkanı hasıl ola
C\ktır. Şimdiki halde yalnız ga -
~ete ve mektup nakledec& olan 
ta}'}'are postası Marttan sonra 
:tolcu da götürüp getirecektir. 
Ondan sonra her gün posta ve 
Y'olcu nakliyatı devaın edecektir 

Memleketimizde atlı sporu 
canlandırmak için Ankarada At -
lı spor klübü teşkil edildiğini yaz
mıştık. Klübün reisi olan Zira -
at vekili Muhlis Bey bu klüp hak
kında şunları söylemiştir: 

he hu nakliyat yazın ve kışın, iyi 
al'ada ve fena havada hiç bir 

liin kesilmiyecektir. 
İyi havalarda olabilir; fakat 

fella. havalarda ve hele sisli gün • 
lerde bu postaların intizamını te
ıııin etmek hakikaten mümkün 
1'ılidür? 

lstanbulla Ankara arasında 
~liyecek olan tayyarelerin terti -
~ ve techizatmı bilmiyenler bu 
~o~lada §üphe edebilirler; fakat 
llll tertibat ve techjzatı öğrendik -
te11 sonr.:ı böyle bir şüpheye ma -
~lll olmadığına derhal kanaat ge
tıriJir. Filhakika posta tayyarele -
~· İçin hatıra gelebilecek iki mü -
h tl)ı tehlike vardır: 1 - Tayyare 
l -"ada uçarken ımotöre bir sakat
rlt arız olarak durması ihtimali, 
~ -1fayyarenin hava tahavvüla -
tl'tıdan mütevellit zorluklara uğ -

--~aaı, bilhassa sis tabakası içe -
'iai... d·· · -..e U§mesı. 

İstanbul Ankara posta tayya • 
~etinde bu iki türlü tehlikeye 
t !ı emniyet tertibatı vardır. 
b~elenıirde tayyarenin motörü 
ı 'r değil, ikidir. Şayet bu motör -
terden biri herhangi bir sebep -
~-- dolayı bozulursa ikinci mo -
t' tl~ Yoluna devam ederek seyaha 
ı::i ilc:rnal edebilir. Binaenaleyh, 

1 
l' iki motörün ayni zamanda 

~'ka.tlanarak durması hiç bir za • 
'ııv · ı .., ·· t·· arıt o mıyacagına gore mo-

h~t durına tehlikesi mevzuu ba -
, .. •• değildir. Yağmur, bora ve aa
•e ıfb l>e.ı- 1 i hava cereyanlarının tay • 
~h enin hareketleri üzerine tesiri 
hi ~ttınıiyeuizdir. Yalnız Eski~e -
b:ı e Ankara gibi ini§ yerlerinde 
1-\ 'llnacak sis meselesi vardır. 
t~ ka.t hu da telsiz vasıta.sile ber· 

af ed'l . . z· h re . 1 mıştır.. ıra, er tayya • 
taın • . ti t ıçınde hem alıcı, hem veri· 

lat elsiz aletleri bulunduğu ve 
lltıbuUa Ankara arasında muh-

Mehmet Asım 
( '4lt 

tarafı 2 inci sayıfamızda) 

'-....._----------.-------.... --.,. 
llatıralar ve 

Vesikalar 
l'efrikaınızın bugün 

döl'düncü formasını 
takdim ediyoruz. 

- Klübü m~mlekette ata hin· 
mek, at merakını yaymak Türki
yede milli tarihin guıuıu olan at 
sporunu canlandırmak için açı -
yoruz. Teşebbüsün gördüğü rağ -
bet büyüktür. t~e ilk defa üç atla 
ziraat mektebinin yanındaki ma -
nejde b:ı~ladık; ~imdi 20 at ye .. 
tişmiyor. Klübün tesis hazırlıkla
ıı.na kadın, erkek 7 4 zat iştirak 
etti. Ilc1ki bir sene sonra 40 atı -
ımz ve 200 binicimiz olacak. 

Eski nafıa vekili 
Feyzi Bey öldü 
Eski meclisi m eb'usanda ve 

Büyük Millet Meclisinin ilk dev -
relerinde meh'us ve nafıa vekili 
olan DiyarıbekirJi Pirinççi zade 
Feyzi Arif Beyin dün vefat etti -
ğini teessüı·le öğrendik. 

Merhumun cena.::esi yarın Ka
lamıştaki köşkünden kaldırılarak 
Karaca Ahmede defnedilecektir. 
Ailesine taziyetlerimizi beyan e -
deriz. 

Istanbul spor 
Beşiktaşa 

2 - O yenildi 

Dünkil maçtan b;r safha 
r Tafsilttt spor sayıfanuzdadır l 

İntihabın yeniden yapılması mukar
rer iken neden yapmıyorlar acaba! 

Amerika da 
·················--·-· 

Reisicümhura 

suikast 

Mesele güzellik değil, 
intihabın bozukluğudur 

Ahali "Bu aaamı öldürünüz,. 
l nç ediniz!,, diye bağırdı,, 

Nazire Hanımı müsabakacılara tanıtan 
Paşa Avrupayada götürecekmiş? 

MIAMI, 17 (A.A.) - M. Ruz
velte suikast yapmak istiyen Zan· 
gara, bir sıranın üstüne çrkmıt ve 
rev-0lverinin namlusunu başka bi
risinin omuzuna dayamıı olduğu 
halde M. Ruzvelte doğru silahım 
botaltmağa başlayınca halk "bu 
adamı öldürünüz, linçediniz,, di • 
ye bağmnııtır. 

Bir çok kimseler Zangaranm 
üzerine doğru hücum etır.:~lerdir. 

Relsl riimhur yulne kurşuna ytyen ve çok 
tehlikeli bir surette yaralanan 

l\1. Cermak 

Zabıta, mutaarrızı halkın elinden 
büyük zorluklar]a 5ekip al.mi! ve 
Zangarayı derhal hareket emri 
verilen bir otomobilin yük kona -
cak yerine bağlıyarak ahalinin 
öfkesinden, tehevvüründen kur -
tarabilmiştir. 

Bir kaç kişi Zangarayı götü -
ren otomobili takip etmek ve mü· 
tearrızı dövmek istemiştir. Fakat 

<Alt taralı 2 inci sayıfamızda) 

Gözlerini kan 
bürüyen baba 
Birisile sevişti diye kızıl 
bir demir le kızını dağladı 

Adana Yumurtalık nahiyesinin Tahlrlye 
köyUnde Mehmet Jsmlnde bir acıa.u ve bu
nun da yirmi Od yaşJamıda Ayşe a.dmda 
bir kızı vardır. Ayşe ayni köyde bir deli • 
kanlı De sevişmekte ve onunla evlenıııek 
fikrindedir. Mehmet bUDa. kat'Jyyen razı de
ğil. Fakat hel' ne yapıyorsa bu sevJşen 1kl 
kalbi a.yırm:ığa. muvaffak olamıyor. Kızm 
bn inadından hlddcte gelen Mehınedtn göz. 
Ieri kanırıyor vo Ay§eyl yere yatırıp elle -
rlnl ayaklarını bağladıktan sonra amellya • 
ta girl5fyor: 

Dk önce a~te kızdırdığı: kıpkıuJ. de -
mir parçasını zavallı kızın çene aıtı:na, vu • 
cudünUıı muhtelif yerlerine, bacaklarına ba
sıyor. Fa.kat i!J bu kadarla bitmJyor. Göz • 
lerlnJ kan bürüyen bu bJsıılz ve vabşl baba 
eline aldıA'J blr baltanm t.crs taraflle Ay • 
ı:teıı.ln ba§ma ~'"Urarak adamakılll Yaralıyor 
ve zavallı kızı baygm bir bale getıdyor. 

Bir ay kadar mUtW' ıstıraplar çeken 
Ane nihayet biraz ltf'dlne gelebllerek 
Adana.ya kııçmı, ve Oümhurlyet mlid -
delumumlllğlne blr istida Ue mürıwaat et • 
mı,ıır. 

Ay~, hükftmet tababeti tarafından u -
zan uzadıya muayene edllmlıt ve kendll'lne 
kırk beı.f günlük bir rapor verUıntıtt:ır. 

MUddelumumllikçe bu baba hakkında 

kaııtllll takibata bB§l.anmlf tu. 

Nazire Hanımın kaştan _ 

r --u .. , 
Ankaradan dün 
aldığımız telefon: 

ANKARA, 17 (Hususi) - Gü
zellik müsabakasının yeniden ya -
pılması burada müsabakayı tertip 
edenlerin de rızası dalıüinde karar 
altına alınmıştır. Bu karara göre, 

• birinciliklerinde üıtüfıf olan iki 
güzel Nazire ve Feriha Hanımlar 
tekrar hakem huzury.ına çıkanla • 
caldardır. 

i 

1 

Yalnız bu hakem heyeti, evvel
ki hakem heyetine üçte bir yenileri 
ilave edilerek teşkil olunacaktır. 

Kararın hdld tatbik edilmemesi ve 
Nazire Hammın lıdlli Türkiye gÜ· 

t 
zeli gibi illin olunması işin içinde ı 

bazı gizli ellerin hdkim olduğu ka- i 
naatinl uyandırmaktadır. 1 

\. ........... ••••••-•-••nn•--• .. -• .. _J 
Ankaradan dün verilen şu te -

lefon haberi de anlatıyor ki, son 
güzellik intihabında uyanan ~üp
heleri haklı gösteren sebepler ve 
deliller gün geçtikçe çoğalmak -
tadır. Biz ötedenberi hu intihabın 
yenilenmesine lüzum olmadığı, 
intihabın ilk kısmını mer'i addet
menin en kestirme yol olacağım 
yazıyorduk. Yoksa hatalı bir in • 
tihabı yeniletmek güç bir iş de -
ğildir .. Müsabaka mürettipleri i -
çin, ihtilafa sebep olan iki genç 
kı~ı ayni hakemlerin önüne geti
rerek: 

- Buyunın, hangisini beğendi
ğinizi bir kere daha bildiriniz! 
demekten daha kolay bir şey var 
mıdır? 
Meğer müsabakayı tertip eden• 

fzmlr gQzell Nazire H 

ler hu teklifi evveli kabul eder 
göründükleri halde sonra bundan 
vazgeçmişler. Sebep ne? Haydi 
Feriha Hamının birinciliğini ka • 
bul etmiyorlar,"asıl birinci Nazire 
Hannndır,, diyorlar. fakat hake
mi, seyircisi, lstanbulun beş ga • 
zetesinden dördü buna aleyhtar 
olduğu halde neden yeni bir in • 

tihaba razı olamıyorlar? Bunun 
sebebini anlamak kolay iş değil! 
Hele ortada müsabakayı tertip 

edenlerle Nazire Hanım arasında 
müsabakadan çok evel yapılinış 

bir anlaşma olduğu, bin lira mü • 
kafatin hala verilmediği, veril -
mit olsa bile şüpheleri izale ede· 

(Alt taralı 2 inci 8ayıfanuzda) 

Erenköy kız lisesi 
müdürü de "doğru 
değildir ,, diyor ! 

Güzellik müsabakaları etrafında maarifçilcri· 

mizle koouşmıya devam ediyoruz. Erenköy kız 

lisesi müdürü Mahir B. suaJimize şu cevabı verdi\ Mahir B. 
- Oe~·abım lruıa ve kestirme olacak -

tır. Bllmt'I< 111.zımdır kJ bu günün kızı her 

şeyden evvE'l yarının anası, bir aile ocağı -

nm temel ta,ı olacak, gelecek neslin terbi
ye mes'ullyetlnt deruhte. edecektir. C-emJyet 

ve aile hayatında mUhlm ve değerli bir Ta

dfe deruhte etmesi IAzım gelen bu varlığın 
rolünde hıı.kkllo muvaffak olabilmesi için 

her suretle bcnllğlne sahlp olarak yetişme
si 111.zundrr. 

Başat moadcleslnde neticenin mllabet 

olabllmesl için benliği sarsan hareketler el • 
bettcı doıtru ve yerinde olamaz! 

Mahir Bey, diğer sorgulan • 
mıza cevap vermek istemedi, gü· 
lümsiyerek: 

- Biz riyaziyeciyiz, X etra • 
fında meşguİ oluruz, lügatimiz üç 
yüz altını§ kelimeden ibarettir, 
dedi. 



2 Sayıfa 

Tayyare postası 
aşlı yor 

(Başmakaleden devam) 

telif on iki yerde gene telsiz va -
brtalarile teclıiz edilmiş tayyare 
istasyonları yapılmış olduğu için 
sis mıntakasına varmazdan evvel 
vaziyetten haber alınabilir ve sis 
olmıyan bir istasyonda inerek ha
va açıhncıya kadar beklenebilir • 

Dem.ek istiyoruz ki bugün ls
tanbufla Ankara arasında Yeşil • 
köy - Tuzla - Yalova - Aşa· 
toloz - Yenişehir - Eskişehir -
Alpıköy - Sarıköy - Beylikahır 

- Malrköy - Sincanköy - An· 
kara istikametinde olmak üzere 
havadan bir yol yapılmıştır. Bu 
hava yolu üzerinde posta tayya • 
resilc gidip gelmekteki emniyet 
trenle gidip gelmekteki emniyet • 
ten az değildir. 

Diğer taraf tan İstanbul dan 
ibaşlıynrak Anndolunun göooğine 
kadar giden bu hava yolu An • 
karada kalacak ta değildir. Bir 
:müddet sonra Diyaribekire ka • 
dar gidecektir. Ondan &onra da 
bir taraftan Avrupanın muhtelif 
merkezlerinden lstanbula kadar 
gelen, diğer taraftan Suriye ile 
Irak ve Hindistana giden beynel
milel tayyare postalarile anlaşa • 
rak Anadolu Avrupa ile Asya 
ikrt' ları arasında bir hava tran • 
sit yolu haline getirilebilecektir. 
Bu suretle beynelmilel hava 
tran itlerinden memleketimiz i .. 
çin büyük faydalar temin oluna -
bilecektir. 

VAKiT 

• üçü it• 
• 
1 t ver·yor! 

Bu itilaf Balkanlarda ve meı kezi 
Avrupada sulhun nazımı o acakmış 

CENEVRE, 17 (A.A.) - Fran 
sız hariciye nazırı Pol Bonkur, in
transigeant gazetesi muharrirlerin 
den birine şu beyanatta bulunmuf 
tur: 

- Küçük itilaf hükumetleri ha 
ıiciye nazirlannın dün yaptıkları 
toplantı büyük bir ehemmiyeti ha
izdir. 

Bu içtima küçük itilafın iyi ve 
parlak bir teşebbüsü, merkezi Av
rupada arzu olunmıya değer bir 
topluluğa doğru atılmış bir ileri a-

dımr, bir sükfm ve intizam bloku -
nun başlangıcı, Balkanlar ve Tu -
na memleketlerinin bir arada top-
lanmasına doğru kurulmuş bir ha · 
samak mahiyetindedir. 

M. Pol Bonkur, küçük itilafa da 

hil üc; devlet arasındaki bağlılı • 
ğın yeni ba§tan kuvvet ve sağlam 

hk bulduğunu, sulhu seven bütün 
memleketlerin bundan memnun ol 

duklarmı da ehemmiyetle kaydet • 

mi§tir. 

Amerika Reisicümhuru suikastın 
nasıl yaprldığını anlatıyor 

(llaı taralı 1 inci 011ıfada) 

zabıta Zangarayı muhafaza ede • 
b:lmi§tir. 

Calabre'da doğduğu söylenen 
ve 35 yaşlarında olan Zangara 
Patersonda çalışan öir yapı işçi • 
sidir. San'ati yapılara tuğla koy • 
mal<tır. 

Pateraon "yeni Jeney hüku -
metinde,, daki tuğla harmanında 

nldım ve otomobilin yolunu tuttu· 
ğu hastahaneye kadar yanımda a
la koydum. 

Otomobilimin iki basamağında 
da polis memurları duruyordu. 
Bunlnrdan biri elinden, batka bi
ri de gözünden ynral nmııtı. 

Amer·ka a içk· ya
sağı aktı! 

,~:-~~':"':~==:::=::~=======' çnhıan arkada~ları Zangararun V AŞINGTON, 17 (A.A.) 
Ayan meclisi içki ya ağının kal • 
dırılmo.aı hakkındnki takriri 23 mu 
halif reye karşı 63 reyle kabul et• 

miıtir. imparatorluk mec 
lisinin içti aı 

BERLIN, 17 (A.A.) - impara
torluk meclisi dün içtima etmiştir. 
Bu toplantıya ille defa olarnk Prus 
ya hükumeti nezdindeki Alman 
komiserinin mümessilleri de Prus 
ya murahhasları :nfatile içtirak et 
mişlcrdir. 

Meclis Bade hükftmeti namına 
verilen bir takriri 26 muhalif ve 1 
müstenkif reye karşı 39 reyle ita· 
bul etmiştir. Bu takrirde deniliyor 
ki: 

''imparatorluk meclisi, Prusya 
hükumeti nezdindeki Alman ko • 
mineri tarafından Pruoya namına 
murahhaslar tayin edildiğini res• 
mi surette knydetmittir. Meclis, 
M. Bravnun riyasetindeki ınbık hU 
kumet tarafından yapılan ve reisi 
cümhur Hindenburgun Prusya hü 
kumetine ait salahiyetlerin Alman 
komiserine devri hakkındaki emir 
namesinin hükümsüz olduğunu be 
yan edilmesini istiyen müracaat 
hakkındıı Layipzig muhakemesin
ce bir karar verilinciye kadar bil -
h~ssa en müstacel meselelerin mü· 
zakcresile iktif etmeği karaı· al -
tına almıştır. 

e 
• • 
ırz ya 

Meşrutiyetin batlangıcından be
:ri meb'usluğa seçilerek ve vatan 
ve memleketine merbut olarak hiz 
met etmiş bulunan sabık Diyarıbe 
kir meb'usu ve esbak nafıa vekili 
Pirinççi zade Feyzi Arif Beyefen
'dinin dün gece saat altıda Kala • 
mı§taki köşklerinde vefat ettiği te 
essürle haber alınmıştır. 

Cenazesi yarınki pazar günü sa 
at 11 de köşklerinden kaldırılarak 
Karaca Ahmet mezarhuma defne 
dilecektir. 

· · ,, :-~ '·-. .... t eylesin. 

sık sık tiddetli ve ileri giden iddi
aları bulunduğunu söylemekte • 
dir. 

Zangara midesinden rahatsız 

bulunmaktadır. Akıl hastalıkları 
mütehassıslarından ba:zısının be • 
yanatmn. göre bu ha5talığın Zan· 
garada bir tehevvür nöbeti hasıl 
etmiş olmacı ihtimal dahilincle 
görülmektedir. 

Gazetelerin verdikleri tafnill
ta göre ıivil zabıta memurlan 
Zangaranın Paterıs.ondaki anar .. 
§İ t grupuna mensup olduğunu 

bilmekte idi. 

MIAMI, 17 (A.A.) - M. Ruz -
veltin Miamide maruz kaldığı sui 
kast hakkında kendisini Nevyorka 
götürmekte olan trende ranındcı 
bulunanlara verdiği tafsilata gö • 
re bu taarruz esnaı;ında G kişi ya • 
ralanmı,tır. Bunlardan ikisinin y:ı 
ni M. Cermak ile Misteres Gillin 
yaraları ağırdır. 

M. Ruzvelt bu sui kast hakkın
da anlattığı §eyler arasında bilh<..s 
sa demiştir ki: 

- Yanımda bulunan adamla.
dan biri uzun bir telgrafta olan 
!eyleri bana bildirmekte olduğu 
bir sırada bir gürültü i ittim. 

tik önce bunun patlıyan bir fi · 
şek sesi olduğunu sandım. Biraz 
sonra bir kaç patlayış daha duy ~ 
dum. 

Benimle konuşan adam geri çe· 
kildi, şoförün otomobili hareket et 
tirdi. O esnada ba§ımı arkaya doğ 
ru çevirdim, M. Cermak'ı iki bük 
lüm bir halde ve Mistere~ Gilli ye 

re yıkılmı§ gördüm. Şoföre durma 
11nı söyledim. 

Şoför dört metre ileride durdu. 
Fakat polis memurlarından biri 
§Oföre "halk araıından çık, ayrıl· 
diye bağırdı. Otomobil yeniden ha 
rekete geldi ve biraz uzakta gene 
durdu. Ba~ımı gene geriye doğru 
çevirdim ve baktım. M. Cerma.k'ı 
yerden kaldırıp götürmekte olduk 
larını gördüm. Kendisini arabama 

Mebuıan meclisinin de kendisi -
ne gönderilen bu takriri oülüsanı 

ekseriyetle kabul etmesi lazımdır. 
Bu takririn mer'iyet mevkiine 

nirmesi için şimali Amerikadaki 
48 hükumetin dörtte üçü tarafın -
dan kabulü icap eder. 

Mahpusun cezası 
MIAMI, 17 (A.A.) - Zaneara, 

gayet yüksek bir bina olan hapis · 
hanenin 21 inci katındaki hücre • 
lerden birine kapatrlmı§hr. 

Zangata aleyhinde 20 sene ha -
pis cezası tayin edilmi! birinci de 
recede bir cinayet itlemek maksa· 
dile ve elinde ııilah olduğu halde 
taarruz s!lçundan dolayı takibatta 
buhın11 lacaktır. 

Sui kast esnasında yaralananlar 
dan biri ölecek olursa Zangaran.ın 
idam cezasına çarptırılması li • 
zım gelecektir. 

Nevyork polis mfldU
rilnUn beyanatı 

NEY·YORK, 17 (A.A.) - Nev· 
Y ork polis müdürü şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Her hangi bir vak'a olması muh 
temeldir. Onun için şimdiki hal 
de ne kadar fozla ihtiyat tedbirı 
alınsa gene az görünmek icap e • 
der. Zangarayı kendilerine örnek 
yapacak ve onun gibi hareket et • 
mek istiyecck daha başka kimse • 
!er çıkması da ihtimal dahilinde -
dir. Bunun için M. Ruzveltin Nev· 
Y orlda emniyet ve &elametinc çıı· 
lıtmak için 800 sivil polis zabıta 

memuru aynlmıştır. itibar ve şöh· 
ret sahibi ba~ka ldmselerin de ko· 
runmasına fevkalade çalı ılacak 
hr. Son zamanlarda M. Hooverc 
düzinelerle tehdit mektupları gel • 
mişti. Fakat M. Roosvelte §İmdiye 
kadar böyle bir tehdit karşısında 
kalmamıgtı. 

ntihabın yeniden yapıl-
2 

k .k f 5 
ması mu arrer ı en •• 1 

~e 
., 

(Baş taralı 1 inci ıal/lfada) f ıenin filphesi olmaz ve İntihap,., 
miyeceği şayiaları dönüp dola .. dilen Hanımın memleketi temıikt 

k biraz daha hakkı olurdu. Fakat şır en ..•. 
Daha dün şöyle bir rivayet i · memleketi temsil iddiasile öne ıü• lb~ 

§İttik: rülen intihap neticesi daima böy• 
Güzellik müsabakası müret - le bozuk bir hakem heyetile te • 

tipleri intihaptan üç gün evvel min edilmittir ve biz bir çok iç • 
Nazire Hanımla tanıımrılardır. timat, nıht, ahlaki sebeplere inzi• 
Nazire Hanım bugün ticaretle marn eden bu sebep dolayiıiledir 
mefgul olan Sal!hattin Adil Pa • ki güzellik müsabakasına öteden-, 
şanın evinde kendilerine tanıtıl • beri aleyhtar bulunuyoruz. ( 

mıf, orada bu hannnın birinci çı· Hem hakem, hem dav•cı • ~ 
karılması karar altına alımnqtır. Feriha Hanım nam_ına a't'Ukat la~ 
Böyle bir kararın mutlaka tatbiki "" 
yolunda bir hayli israr edildiği de Rami Beyin birinci hukuka mü • l)n· 

racaat edeceiini ve hakem he • h 
intihap safhalarından anlatılıyor. 
Elyevm Salahattin Adil Patanın yetini tahit ıastererek Cumhu • be d 

riyetten Mı bin lira tazminat isti• 
refikasına misafir olan Nazire 

yen bir dava açacağmı yazmıflık· 
Hanr.m §ayet bir Avrupa ıeyahati Nazire Hanım namına da Musta• 
mukadderse gene onların de1A1dti 

fa MUn'im Beyin gazeteler aley • ve refakatile Avrupaya ıidecek • 
hine bir dava açacağı mevzuu 

tir. bahsolmaktadır. Fakat bu ne da .. 
Han"İsi gil:r:el 

vasıdır? Anlıyamadık. Gazetele • Şimdiye kadar iki genç kızdan 
rin hiç hir tarafında Nazire Ha • hangisinin daha güzel olduğuna 
nımın ıa.hsı aleyhinde bir fey ya· dair bir çok yazılar yazıldı. Feri· 
zılmamıftır. Biri güzel öteki çir • ha Hanım hiç tanımadığı bir mu • 
kin diye bir iddiada bulunan ol • bitte. Maksimde ve T okatliyanda 
sa bile Feri ha Hanımm daha gü • yüzlerce ki!İYİ kendine taraftar 
zel olduğunu yazmak Nazire Ha• bulduğu gibi Nazire Hanım da 
nrma neden hakaret olsun! Bunu 

bir çok taraftarlar toplamııtır. 
da bilmiyoruz. Diğer taraftan e • iki kı;:ın lehinde, aleyhinde bir 
sa.sen bu Mün'im Bey raHba rü • 

çok sözler söylendi. Her iki hanı • zellik müsabakasında Cuınhuri .. 
mm güzellikleri derecesi mevzuu yetin ayırdığı hakemler arasında 
behıedildi. Bizce böyle bir idi. Hem hakern, hem ayni mese
münakafaya lüzum yoktur. Belki lede dava vekAleti .•• Plll"l:ık de .. 
Nazire Hanım hakikaten güzel· ğil mi? J 
dir ve belki hakikaten asıl birin -

ci olması lazım gelen de odur. 
Amma biz mutat olan intihap 
tarzının de~itı; ilmeaini doğ • 

ru bulmadık. Ötedenberi bu inti -
habın yanlı§ yapıldığını, 25 gü • 
zelden sekizi ayrılırken ve 

bu sekizden de ilçü seçildikten 
sonra bir üç güzel intihabına da· 
ha lüzum olmadığı kanaatini ileri 
sürdük. Amma, 3 güzel içinde ü
çüncülüğü kazanan iki kız müsn -
vi rey almıılar. Bunun ehemmi -
yeti yoktu. Çünkü ~asen ikinci ve 
üçüncülük Bursa ve lzmir güzel -
lerine yeni bir intihapla verilmİ§· 
ti. 

Hülasa intihabın abesliğini in· 
tihapta bulunan hakem heyeti a -
zasından Halit Ziya, Abdülhak 
Hamit Beyler açıkça, Hüseyin 
Cahit Bey zımnen söylemişlerdir. 
lzmir i~.in gene gazete tarafından 
verilen hakem Hüseyin Rifa.t Bey 
de intihabın bozukluğunda iaraJ' 
etmektedir. lzmir güzeli Neriman 
Hanım ise intihabın la!'zınd.ın 
çok meyus olınuttur. Şimdi İzmir· 
de ve ikincili~e vadedilen 500 li· 
rayı henüz almamı~ olan Neriman 
Hanımla birlikte İzmir hakemle • 
ri yeni bir intihaba i9tirak etme • 
meğe kar r vennitlerdir. 

Hahkem heyetinin ıak•tlıi• 
Hakem heyetini tetkil eden 

31 zatın hepsini Cümhuriyet gaze
tesi intihap etmi,tir. Aralarında 
memlelcetin en güzideleri olmak· 
la beraber gazeteye mensup ve 
yakın olanlar çoktur. Bu çokluk i .. 
çinde iki taneGİ bitaraf olsaydı 
güvendikleri ı~n intihapta da Fe· 
riha H. birinciliği k zanacaktı. 
Bundan dolayıdrr ki hakem heye• 
tinin intihabı da yanlıt ve bozuk· 
tu. Doğrusu müıabakayı tertip e
denlerin ıüzel ıan' atlar mektebi -
ne, birliğine, doktorlar cemiyeti • 
ne ve bunun gibi güzellikle alA • 
kadar ol bilecek heyetlere mü -
racaat ederek üçer 'be!er hakem 
gönderilmesini iatemeıi idi. O za
man intihabın doğruluğunda kim· 

Mün'im Bey eğer böyle garip 
bir dava için sebep olarak ıa~e • 
telerin Feriha Hanımı daha aü • 
zel bulmalarını Nazire Hanmıa 
bir hakaret addedecek ve ileri sü• 
recekse Nazire Hanımın rakibi ~ 
lan bütün diğer güzellerin de dol 
rudan doğruyn. hakem heyeti a • 
leyhine ayni iddia il~ mahkeme • 
ye bat vunnlaraı icap etmez mi? 

81-r hakemin reyi 
1 

Dünkü "Ha,ber,, gazetesi Na .. 
zire Hanıma rey verdikleri ilaıı 

edilen hakemlerden birinin haki • 
kattc Feriha Hanıma rey Termit 
olduğunu yazmıttır. 

Bu hakemin kim oldu • 
ğunu da icap ederse illna hazır 
olduğunu ilave etmektedir~ Gene 
Haber gazetesi Hü.eyin Cahit Be• 
yin dünkü beyanatmın doğru ol • 
duğunda 11rar etmektedir. 

Amerikadan 
Büyük bir vapur 
Istanbula 1000 
seyyah getiriyor 
NEV·YORK, 17 (A.A.) - Mô-' 

törlü Auruıteı transatlanliii 1 ooO 
den fazla yolcuyu hamil oldui" 
halde yakınd:ı Avrupaya gide •J 
cektir. • 
Auguıteı 20 tubatta Cebelütt•' 

rika gelecek ve oradan hareketiıs" 
den aonra Canneı, Riviera, Nap0 ' 

li, Me11ina, Atina, lıtanbul, Hayf• 
ve Porteait limanlarına uğranı.1' 
üz~re yoluna devam edecektir. 

içinde deniz gezintisine ittira1' 
edecek kibar Alemine mensup )." 
merikalılar vardır. 

Bir ıralı elçlsl 
LONDRA, 17 (A.A.) - Irak~ 

bık baı•eklli Nuri Sait Pata Jr•. 
hükUmetinin Roma elçilijinc tf. " 

yin edilmittir. 
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• 
iŞARETLER 

25 Stoe ev~lki dünya 
''e bugünkü dtAvletleı 

., ~ir alim diyor ki: j 
~ - Ben yirmi beş senedir ayni 

t ~ . &alteyim o zamanlar da dev -
etın :ı.... t · 1 · ··d h 1 · • ~ uuısa ış erıne mu a a esı -

• e a.leyhtardmı şimdi de .•• 

VAKn 

Vereme m··ca ele 
ce m ·yetinin kongresi Ankara va git i 

Savtfa 3 

~oHK~fLER 

agne e d.a·r 
13 şubat 1833 tc, Venedik şeh • 

rinde, yetmiş senelik ömrünü ma· 
ceralnr peşinde dolaşmakla geçi • 
ren serseri bir musikişinas öldü. 

13 şubat 1933 te -bu ölümün 
tam ellinci ydı oldllğu için- mu
sikişinasın hatırası, bestelediği e· 

• ~· Güıel, enfes bir fikir, kim ne 
• 1~>'ebilir? Kim bir başkasının dü-
• t llceıine karışabilir? Fikir muh -

;enıd~r. Fikir hürriyeti vardır. 
tıe>ktePsı doğru, hepsi iyi fakat bir 

Cemiyetin hizmetleri : Sanatoryomda 
hastalar 69günde 4 kilo alarak çıkıyorlar 

lktısat veıi.&h lök n bulc!a sc..!cr çnlmar~l:: tebcil edildi. 
gezdiği bahkçııık mües!le e- Ölüm~nün ellinci yıl dönümü 
sin~ dıl,kati cel.:>etme~te_ .. ir 1 münasebetilc, hatıra!lı tebcil edi • 

Bır kaç gündenberi şehrımızdc- len ımı3iltisinas Richard \Vagner· 

I &.. • • • 

Bir gün birisi çıksa da: · 

~ - Ben bu yumurtayı yirmi beş 
ile CYy 1 . w b. e muayene ettım sag -

,,tn.d~. Çürük değildi, ıimdi de 
!h nı kan atteyim. Bu yumurta -
tıe ~luçkanın altına koyun, dese 

ersiniz? 
:f. 11- ~ 

dt .ıs sene evvel devletin iktısa ~ 
r,~ere müdahale etmesine ta • 

r değilim diyene sorarız: 
i!i '.Alim Efendi bu fikrin, han
dir~ıllete, hangi cemiyete göre -

Dün toplanan cemiyet Azası (Ortada Ali Pş.) tir~Ül>hesiz o bize cevap verecek· 
İstanbul veremle mücadele cemi- da 45 yatağa çıkarılmıştır. 

'"· 11 yeti dün öğleden evel halkevinde 16 mayıs 1932 den itibaren bu· de l "Ü i ve umumi manaaile 
c,.-\~ et için! Yahut beylik tabirle senelik kongresini aktetmiştir. güne kadar verem sanatoryomuna 
~e "aın1 mütemeddine,, için! di- Kongrede; cemiyete mensup, 105 hasta müracaat etmiş bunun 

Cekr lstanbulun tanmmı~ dahiliye dok- 47 si iyi olmuş, 2 si salaha yüz tut () ır. :r 

e\'let, miHet, cemiyet havada, torları ile birçok hanım ve beyler muş, 21 i de hali ile ve 2 si de ve· 
illha>'Yel bir mevcudiyet değil . 1 hazır bulunuyordu. fat suretile sanatoryomu terketmiş 

il' O K · ·· d 1 · lerdir. Tutulan statistigw e göre sa· \b; rta zaman simyagerinin, . o~gre.y~ vere~ ?1~ca e esı ce -
~ ha~at arıyan derbederin ar • mıyetı reısı ve Hılalıahmer reısı natoryomda tedavi olan hastalar 
ta rEırınde yeller esiyor. Müsbet, Ali Paşa açmış ve muvakkat reis biribiri üstüne 69 gün yatmakta ve 
d ~ e görülür elle tutulur, yaşar, intihabım teklif etmistir. Ekseri • bugünlerde 4 kilo kazanmaktadır 
~İtir, büyü;, küçülür bir insnn yetle kongre reisliğin~ doktor Ne· J lar. Sanatoryon:n.m umumi bütçesi 
fı ltıluğu vardır. Bu topluluğun şet O:ıman ve katipliğe de verem de 46,375 liradır. 
~~gibi, kimya gibi olmasa bile sanator~omu baş hck.im~ doktor Eyüp dfor>ann~ri 
~ 1}at kadar doğru esasları var. j Ihsan Rıfat Beyler scçıldıkten son-
t~/~cmiyct ilmi hayalle değil, rn içtimaa başlanmı,tır. 
~ı ite ile yaşar. Mücerret, hayali Cemiyetin umumi kutibi Tevfik 
~tekilde cemiyet hadiselerin ..,ail Bey nöz nlnrnk cemiyetin 
!.._ hahsetrr · .,rtık ilim o.dam -::nelik raporunu okum-:ı§tur. 
'QJllı harcı değildir. .ı rapora göre 6 ıncı faaliyet 

~ ~ 0 ı;enesine bacan verem mücadele cc 

~~ ~e~tyet h~disesinden bahse • mi yeti 1932 senesinc!e ::~natoryom 
\alım, tahlıl yapan kimyager • tesis etmiş ve bun· nn l:: i' a mem 
~.farklı değildir. Hadiseleri 'ckete ço.ı:: hayırlı i:lcr ~:'!"n!I: ır. 
~~eder ve miy'-rını bulur. 1 Cemiyete bu işbrcle en z"yade 

I~ 1tnıi beş senedir dünyada ne- •nrdım eden HiP.l=nhmer 1ir. 
O}dll N 1 b 0 "? y· . b 1 H 0 l"' . l 'tile • • e er ıttı · ırmı eş ı .:ıhınmer yalnız ::..,ratoryo ~ 

' tıın farln röncsansla orta za - mun tesisi için 41 san l'ra vermiş· 
t~.t\ arasındaki far ı::tan pek çok · 

1 
Lir. Esasen oa.nntoryom ilk defa 15 

&· ~ • ~ 

ı lt &ı· 
eti . ıın Icendi kendisine ben dev 
~ ~ktısat işlerine müdahalesi -
·~li a.ftar değilim der. Bu bir 
~Ütk:e oh1r. Amma, bu profesör 
~% ':Yed~ ya bir ithalatçı gru · 
~~~ :Ya Yabancı serrnay<>nin ta -
l'ti 

0 
~na taraftar olursa.. Ya -

~let~arnan bir zümrenin düşün -
llli!ı '~e tercüman olur. Fakat bir 
~,I> etın h:lkiki ihtiyaçlarına ce -
li}'~ertnek için o milletin ya i~ -
hlll t ltına tercüman olmalı, ya -
~eli; tnüsbet ilim yolundan git -
b~kaır. liayalattan kurtulmanın 

~aresi yoktur. 
• • * 

~ \'il'ttı. 
l l ~I 1 beş sene içinde dünya -
~ler ~l' o kadar değişti ki dev -
~ ic·1ktısat işlerine nazariye ha· 
1Q.1tı-•n değil milletlerin yaşayış -
~l.lıa.~ tabii neticesi olarak mü -

c:. e ettiler 
1 • 

~~~el 1ls cins devlet müdahalesi 
~ll~ .... a.lln, sıktı. Devletçilik mil -
ln

1

~1~ayatına göre ayrılabilir: 
'th.._ lh •z d 1 t ·ı·.... .. f . . "1 ev e çı ıgı; mun erıt 
'~ a~eyi silahla müdafaa et -
~tiı.ır:ı.csela İngiliz donanması 
lıı:. rıt ae-- l . . . l '11 ,.. •• • •uaye erın ıstısmar et-
~ "'liste l°k f~q_ rn ı .eleri fetheder, mu-

t:' ede 
..., lfiıt devlet ·1tw•, 
rt\f I çı gı. 

ıtt talyada devlet korpo -

yataklı olarak nçılmı~ fakat :ıon de 
rece hayırlı bir müessese olduğu 
'cin tl']C'~ 'mıs ve l ! .. "' ?c-man· 

rasyonları himaye e ... er, Devlet, 
iş verenle iş alanın va~İyetlerini 

korumak ve bu külden teşekkül e· 
den İtalyanın kuvvetini arttırmak 
için iktısada müdahale eder. 

Rus devletçiliği: Rusyada dev
let proleter hakimiyetini temin i
çin devletin iktrsat işlerine müda· 
halesini zaruri addeder. 

Alman devletçiliği: Milli iktı • 
sadı korumak için banlı::aları ve 
milli parayı murakabe eder. 

Türk devletçiliği: Türk dev -
letçiliğinin gayesi Türkiyede sı -
nıfların mücadelesine mani ol -
mak, ve milleti bir an evel refah 
ve medeni tekniğe sahip etmek -
tir. Daha bir hayli müdahale tarz· 
ları misal olarak gösterilebilir. 
Bunlar, nazariyelerden değil, na -
zariyeler bu hakikatlerden kuv -
vet alarak yaşıyabilirler. 

25 sene evelki dünya bügün -
kü dünya değildi. 

Dünyayı hala bıraktığı yerde 
ottluyor sananlar kendi kafala - 1 
rmm kütüphanelerinden biraz ol - 1 
sun dışarıya baksınlar. Cünkü i - 1 

Hm için hayat kitaptan daha el -
zemdir. 

Sadri Etem 

"Bundan maada cemiyetin ha
yırlı işlerinden biri de Eyüp dis · 
pnnseridir. Bu müen~e::eye 1932 se 
nesinde 912 hasto. rnürncant elmiş· 
tir. Bunun 500 Ü kadın 157 si er 
kek 255 i çocuktur. 

Bunlardnn 1~3 luıı;ta yenidir 
7G9 hasta eski müracnnt eclenler 

dendir. Ancak bu dispnnserdt 
ront cen cihazı olmn<lığ'ından ha:ıtn 

lar Gureba haotahnne:ı
0

le Heybeli 

sanatorvomundn muayene edil -
mc'·tc ider. 

Cemiyet tarafm•fan şimdiye ka 
dar muhtelif ranhallerde 404 has· 
taya ilaç 22 Pnömotoroks insuflas 

vonu ve 20 haı:;tahaneye ve sanator 

·omu yatırılmış, 15 Hilaliahmer 

merkezinde iaşe edilmiş diğerle -
rine de tereyağı, film, kuvvet şirin 

gası, balık yağı verilmiştir. 

Cemiyet propağanda yapmak 

(.t1lt tarafı 5 inci sayıfamızda) 

VAK 1 T 
GUndellk, ~lyıısl Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi. VAKl1 Ytırdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı işleri telefonu: 243711 
idare telefonu : 24370 

reıgrat adresi: Istanbul - VAK11 
Posta kutusu No. f6 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Seneli!: 1400 l{r. 2700 l{r. 
6 aylık no .. 14110 
3 aylık 400 .. 800 
1 aylık 150 .. 800 

ilan Ucretlerl 
Hesml 110.nlo.rın bir satın 10 Kuruş 

rıcarl ll!lnların bir satın 12.5 Kuruş 

rıcarl ıııı.nıarın bir santimi 2:S Kuruş 

KUçUk iUinlar 
-

Bir defası 30 iki defası 60 üç <tefıun fi5 
dört defası 7:i ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık llı\n verenlerin bir defası meccn
ncndlr. Dllrt C!ltırı gc~cn UO.nlıınn fazın 
sııtırlnrı beş kuruştan hesap edilir 

bulunan iktısat vekili Celal Bey dir. • 
dün akşamki trenle Ankaraya ha -
reket etmiştir. 

·· Celal Bey Reisicümhur Hazret
lerine arzı veda ettikten son • 
ra Dolma bahçe sarayın · 
dan, riyaseticümhuı- hususi kalem 
müdürü Hasan Rıza Beyle 
birlikte, motörle Haydarpa -
şaya geçmiştir. Vekil Bey 1s • 
tasyonda, trenin hareketine kadar 
geçen müddet zarfında kendisini 
teşyie gelen zatlarla görüşmüş ve 
reisicümhur Hazretleri namına 
yaverleri Cevdet Beyle, meb'uslar, 
iş Bankası, Ticaret Odası ve Vi -
layet erkanı tarafından uğurlan • 
mıştır. Celal Bey istasyonda bir 
muharririmize şunları söylemiş • 
tir: 

- Bu seferki gelişimde, 1stan -
bulda esaslı telkikatta bulunmuş 

değilim. Burada Ticaret odasını, 

ticaret mektebini ve balıkçılık mü 
essesesını gezdim. Maksadımız 

bütçe zamanı olmak itibarile ne • 
ler yapabileceeimbi tespit etmek 
ten ibarettir. 

Balıkçılık müessesesi memleket 
için faydalı bir müessesedir. Bura 
da yapılmakta olan ilmi tetkikat 
bu müeHese ile yakından alaka -
dar oJmağı icap ettirecek derece
dedir. Onun için bu müesseseye na 
zari dikkati celbederim. 

lktısat vekilimize bu seyyaha -
tinde refakat eden iş bankası u -
mum müfettişi Sami, bankanın ıef 
lerinclen Mümtaz, İktisat velcaleti 
ticaret mukaveleleri müdürü Avni 
mnclen mühendisi Şahap Beyler 
de Ankaraya dönmüşlerdir. 

Birinci umumi miifet· 
t · ş Ankara 3' a git l I 
Birinci umumi müfettiş Hilmi 

Bey dün akşamki trenle Ankara
ya gitmiştir. Hilmi Bey Haydar • 
paşadav ali muavini ve vilayet 
erkanile dostları tarafından uğur -
lanmıştır. Ankarada bir kaç gün 
kaldıktan sonra Diyarbekire gi -
decektir. 

14 taeir mahi,emede 
Sicili ticarete kaydedilmiyen 14 

tacir mahkemeye verilmiştir. 
1 tıınuımııuııımımnınttımıınnıın11L1111u111111111muıuııı ııımuu111umuı111111mcuı•= 
e 15 Yıl evelki VAKiT 1 
i ınımıımımıımıııuı11wıu111w111u11uııımmwnuınnıımıımııı ııımınnıııuıımuıu_ 

18 ..,ubat 1917 
- Alman tebliği: Yukarı Alsas 

cep/ıcsinde faaliyeti /ıarbiye başla • 
nuştır. Düşman kur:ayı haı-aiyesinin 

verdiği zayiat 29 sabit balon ve 151 
tayyareye baliğ olnıu§tur ki bunlar • 
dan 67 si lıututumuzun gerisine dü • 
şürülmiiştiir. iliz 68 tayyare ı·e 2 sa
bit balon zayi ettik. 

Diğc•r salınci harplerde yeni bir 

* * * 
\Varrner, 22 may13 1813 te, Le· 

ipzigdc doğdu. Pnra~ız büyüdü ve 
ccfalct çe!:ti. 

Waencr, büyük bir mu• 
vaf fokiyet kazanan ilk operası Ri
cnzi'yi besteledikten $Onra, cihan
şümul bir şöhret knzanmıya ha~ • 
ladı. Sonrn Hollandaiı;yi he$tcledi, 
ilk operası kadar beğenilmedi. 

Tannhauseri hiç alkışlanmadı. 
Çünkü Wagner, Rienzi ile halka 
yaklaştıktan sonra, diğer eserlerile 
halktan uzaklaştı. Kendi idealine 
doğru yol aldı ve aldıkça "sanat 
sanat içindir,, diictUrunu benimsP. 
di. Nihayet musikinin elenı:rcasını 
bilenlerce mergup oldu. 

"Güzel sanatlar,, müntesipleri
nin pek çoğu züppedir. Eğer Tev· 
fik Fikret "beşerin böyle delalet • 
leri var, putunu kendi yapar, ken· 
di tap~r,, diyeceğine "sanatın böy 
le delaletleri var, putunu kendi ya
par, kendi tapar,, deseydi, doğn· 
söylemiş olurdu. Çünkü beşer pu1 
yaratamaz. Misali yoktur. Fakat 
sanat yaratır ve bir çok züppeler 
de -inanmadıkları, anlamadık · 
ları halde - bir kaç kişi inanını~ 

ve anlamış diye bu puta taparlar 
bunun aksi adeta ayıp saydır. Me· 
sela bizim memleket ne Wagneri 
tanır, ne Şekispiri okumuştur, ne 
de Götenin Yerler tercümesinden 
başka bir eserini görmüştür. Fakat 
haddiniz varsa bir şey söyleyiniz. 
Gramofon çalmasını bilenler müt-

hiş bir Wagnerci kesilirler, Yes de 
mesini öğrenenler Şekispirin hay· 
ranı olurlar ve Verteri, kimin e&e· 
ri olduğunu öğrenmiye lüzum gör· 
meden nasılsa okumuş olanlar Al· 
man edibine toz kondurmazlar. 

Bu aşağı yukarı Avrupada da 
böyledir. Bilhassa musiki bahsin· 
de... Zannetmeyiniz, ki herkes 
Wagneri anlar ve hoşlanır. Bil -
hassa harpten sonra musiki kıyme
tini çok kaybetti. Sebebi, herkesin 
duyğularmı serbestçe ortaya koy• 
mak cesaretini göstermesidir. Me
sela bir çok yerde, biribirine kızan 
lar, biribirlerine şöyle bed dua et
miye başladılar: "inşallah Parsi -
fal dinlersin !.,, "Bir şeycik demem 
Tannhauser dinlemiye mecbur ka
lırsın!,, 

Viyana ve Paris operalarında in 
cin top oynadığını her gün duyu -
yoruz. 

"' l(. • 

Ben musikiden anlamam. Fakat 
ölümünden elli sene sonra bütün 
dünyayı ayaklandıran bir adamm 
her halde büyük bir kıymeti olsa 
gerek. Aşağı yukarı, iki nesil ken
disini tebcil etti. Fakat bakalım Ü• 

r·ak'a i§'ar edilmemiştir. çüncü bir nesil ayni hürmeti gös -
- Brest Lilovsktan gelen resmi terecek mi? .. Zannetmiyorum. Ni· 

bir lıabere güre Rusyanın aldığı garip çin mi? .. Size 1931 tarihli (Maten) 
vaziyet üzerine Almanya Rusya ile gazetesinden kısa bir yazının bir 
mün'akit olan mütareke muahedesi • kaç satırını tercüme edeyim: 
ni feslıctmiş, lıali lıarp tekrar avdet "Musiki ölüyor. Dün operaya, 
eylemiştir. Wagncrin Parsifalini dinlemek 

- Hüktlmet memaliki Osmaniye • için topu topu 150 kişi gelmişti. B• 
nin muhtelif yerlerinde şeker fabri- yüz elli kiş;ilİn de bir kısmı uya • 
kaları tesisi için meclisi meb'usana 1 yor, bir kısmı uyuklıyordu ... ,, 
bir ltiyilıayı kanuniye tel'di etmiştir. Selami izzet 



uharriv.i; C~laf Nuri 
• lktibı .oı~il. 'tcn:umc hei.lan mtıh1uzduı • 

Hiçbir şe rimize benzemiyen bir şehir 
.... 
O ! Pera Conıique ... 

Osmanlılıktan Türklüğe inti • 
kalde, şu yirmi be~ sene içinde, 
memleketin sim.ası iyiclen iyiye de 
ğişti. Eski çamlar bardak oldu. .. 
insanların kafasında, tarlalarda 
dalgalanan ekinlerde, b:ina1ann 
cephesinde bile fark zahirdir. 

Acaba bu umumi inkılaplar., te
l::allüpler içinde değişmiyen, bir 
dereceye ka.dnr kırk, elli s.e:oe1ik 
Osmanlılı~ı muhafaza eden nere
sidir?. 

Mc~~foyj hfrnz açayım: Osman
lı d~vJetj bir mill,,,tlcr, yar.i ıın -
surlar devlet i:vdi. Bir alay müa • 
lijı;paJJ. unsur~ Türk, ar;ıp, arna • 
vut, kürt,fc ~ ·cp, laz, ~ürcü, bir 
dereceye kadar Jr,nni, bosnak ve 
f • a· t 7 .... :ı: saırc.. U' a ay da müsJü.m:u.ı ol-
mıyan unsur: Rum, yahudi_, her 
çeşidinden Ermeni, Bulgar, Sırp, 
Ulah ve türlü türlü hıristiyen 
araplar ve belki m1uttuüwııaz bir 
kaç cemaat daha .. 

Muharebeler, mu&.bec!eler 
Türkler,i milli udutlarmn iroa et· 
ti. Anıp vimyetler~ Rum~linin 
büyük kısmı bi2den cy.nldL Ku -

Türkçe bilmez. Tiplerin bir 
haylisi Osmnl'Jıdır. Kafa Osn::an
lıdır. 

Demek istiyorum ki bir An -
kara ve bir Konya, bir Adana ve 
bir Samsun, bir Adnpazarı ve bir 
Tarsusla bir Bey.oğlu ve bir Bü
yükada az ~ok fark eösteriyorlar .. 

Otuz sene .evvel ve .geçen sene 
Büyül.m-dnya gezintiye gelenler 
esruılı biı- değişiklik görmezler 
cnmrnn.. Belki ihtiyarlar:ı bi~o.z 

laan ıgirnıi~tir. 

Lnkin gençler <:r.lcırın yerini 
tutmuş1ur .. Y alro Efendi &ldü,; o

nn Mösyö Nesic halef oldu. Va
~ilfılci Efendi izlere ömür; onun 
y.eriııe A1&syö Dlınitraki .geçti ...... 
Klüpte ayni ~eker O)"I!anıyor~ •• 
Hava.da, man:;::ı.r.:ırln. 'ıse bir t~ -
bcddül olmadı .. 

VAKiT 

Yangınlar 
Büyümeden ev el 
itfaiyeye haber 

verilecek 
Evelce belediye tarafından ve -

rilen bir karar mucibince yangın 
olduğu 'Zaman itfaiyeye haber ve
rilir ve yangın da büyümeden eT 

icinde söndüriilmüş bulunursa ev 
sahibinden ceza ahnmakta idi. 

Bu karar bir çok yangınların bü 
yümesine ısebebiyet \•erdiğinden 
belediye yeni bir karar ~er:miftir. 

Bu karam göre en ufak bir ateş 
bıle o~ derhal ıitfa:iyeye haber 
verileeıek-fu. 

Giresunda v·ıayet 
m mi meclisi 

GiRESUN, 17 (Hu5u.si) - Vi
layet umumi n:x.lisi senelik top -
lantıcını yapb. eclis, yeni bi• ;.çıe
:yi b.nzim edede.en s:lhhaı bi:.&:çemıi 
a:ı:altmış, memleket hastahanesi 
kadrosunu 135 yata6a indir:niştir. 
Bundan b~a a\tı ay eve! 'başla· 
nılan fi:rcngi ile mücatlele te-şkila
tını ve knza, nahiye1erc1eki belcai
ye ebelerine muaveüe't fasimı kai • 
dırmıştır. Bu kararların, 933 yı1m· 
da fakir tıa~'tnlara yardım imkanı 
nı azaltacağı iddia cdilmekteair. 

süz Türhçe ile cevap verdi: 
- On ilriyi on gajyOl", cf.en -

dimt . 

18 =?ubat 19!1!--' 
=== 

Sabık Kayser Vilhelm 
ta tına dönecek mi ? 

Vilhelm tahtında bir kaç gün oturara 
• 

Alman milletine bir beyanna,me neŞI 
ve kendini müdafaa etmek istiyor 

Bugünlerde bütün Avrupa dev
letlerini en ç.ok meşgul eden hi. -
dise, sabık kayser Vilhelmin tah· 
bna dönüp dönmiyeı::eği mesele -
aidir. Bu mesele eb':afında,, eaa.s -
b. esassız bir ç.ok f&Yİa!ar deye -
ran etmektedir. 

Sa.bk Kayserin kendisi de bu 
mese!e et.rafm.da dostluma ve 
akrabalarına bir takım beyanat· 
ta bulunmUf ve bu beyanat her 
tarafta akiııler bıralanqbr. 

ikinci Vilhelmin "Dorn,, deki 
maiyetini ,ıabık Kayserin hiç bir 
ıvakit, kuvvet istimaliyle tahtını 

cak ve onun arzulanıu yerine f' 
tinneden tahta çıkmıyacaktıt .. 

Bu pek nazik meselenin, sab .. 

Veliahtı evvelbeevvel, naibi .-1 

tanat ilan etmekle halli bekleo 

m.ektedir. 

Alman monarP.rleriain a,.1: 
ha-zmlaki düşünceleri bu met"~ 
dedir. Faknt bu maksadı tah .. 
kuk ettirmek icin Reisicünıhı.I'. 
H.indenburgun ;a ansızın ôlnt41" 
yahut ;&ttfa etmesi laumdır. 

Martın beşinde yapılacak A1 

man intihabatm ela, bu mesele!' 

ıüzerinde derin bir tesiri haiz dl 
ca.ktır~ 

lntihabat, Hitler - Papen • fl 
genberg hükiimeti aleyhinde ~ 

8eiki 
Öldür 
!İl'IQi 

-
A 

l~ür 
diıile 

mahiyet a1acak oluna, Reis~ 
lhur belki istifa eder. F a'kat ~ 
lbir şey beklenmemektedir. Şa~ t' 
lReisicümhur istifa ederse, 1~

1 

~rrtıe 

merkez frrkalarınID kudret illet 

ru ile birlikte yaş ta ,.,ider <lerler. 
Öyle -oldu. ~ürl:: clmıyanlarla bir· 
liktc lbir ~raç mi!ı'<>n hnlis Türk de 
kaynadı. 

Muharebelerden sonra mübade
le ler ve lıic.retler mem1eketi -
mizdeki Türk ıolın11•enların da 

Duna. mukahii, ını~t·l Ayvalık 
ve yab..ı1 bir Karatlcniz hmb:ıSI 
ayni ha.lcfo mi? AyvaM:t:ı i~m 

ve kııdı var::!ı, ftltı..t oc:ı:nnt yok • 
tu.. Pon'c:; <ledihleri Tr.ııb:::un 
~h 'ileri tchaf bir Rı!mca ile çın· 

lardı. Oralarda,, ~:neli .a:ıca!: ve 
~ıncnk Türkçenin ah~ngiru duyu· 
:ırorcunuz. 

".az günleri tam caat 18 de 
köprüden A yo. clo&ru -gldttı '1a
purr. ıblııiniz: Yüzde sek~en ya -
lıt!:dioe., <>n .rumt:a,, d~"UZ Fıran • 

sıu.a .kelimenin nrasmda belki 

Bir gece loke.nt:uına gittik . -
Kapıdnn girerken Tür~e konu· 
ısuyorduk. V cstiyer bize halis \ 
Türkçe ile: 

- Şu tllTaftan, -beyefendiler! . 

Veliahtın naibi saltanat] ı. 
1
• ~ 

!bekleniyor ve bu suretle sol s:ı 

nüf .uz etmelerine kar~ı aeli Ah 
si isleniyor. dan 

Fak.at Hitlercilerin, ~ 1,,1 y 

gil:>i klıvvetkrini arbrırla..sa, fİ eliği 
.serliği iade etmek istiyenlerinfl doldu 

' mitleri hayli zafa uğ'rıyac&ldıt• ·•kça. 

~ka 'l'atanlar tetb:.9t etmeieri -
ne baai oidu.. 

Büyük inkı1ip Det1şetli bir in -
kıiap._. 

dedi .. 
Ne W - Y crk'ta bir kilometre 

tesadüfen bir 'f cr!:çc kcli:::::cye uzun1uğun<!a bir yob. 't~adüf et· 
kulağınız miuı.fir "O! ~!lir. tim ıı...; orada Amerikan dili be • 

Antalya.da bir hıkal .diildcfı.w • men hemen konUJu'l:naz.. Sokak Sa bık Kay•er ve zt!vcesi 

Çünkü Hitler ile onunla bir O a!.:' 
t lan .milyonlar, Hitlerin Cürob ı' a 
I reisliğine geçip diktatörlük et:tJI flJı ol 
ısini istiyecekler ve Hitler bu '1 Sen 
zuya. müımanaat edemiyecektir· lolıra 

f ~at bu inkılaba karşı gelen 
hiT iki yerimiz, bir iki kazamız 
mevcuttur. Osmanfdık orada bir 
müstehase halinde yaıamai."tad!ll. 
Acaba neresidir or&5! ~. 

na ıgiri:ıiz. .&kl:.ala F~zc.a i.İ· ta.kilere Almanca veya Lehçe bi- istirdat etmek fikrinde olmadığı -
ta.p ediniz.. IW!:nm... dn llerbere tap etmelisini .. Uzcn ve gayet ıru ilan edegelmiıtir:Vilhebı, Al-
Fr.a.USJ:u:a ıcl>ylcyiniz. mu.r.dou- bir cadde elan Washing- manyadan vuku bulacak davet •============'l?'I 

Tekirde.ğrnda lokcntacıya, y - ton trecl'in bütün dükkancı yaf- üzerine geri dönmeyi düşünüyor- lstanbol Beledlye8 1 
'-ılın 
'-attı 

ci el ilde bir mç ke1irne fHıldayı - talnrı ru-apçadır. Kendinizi ~abık muş! OarUlbedeyi Şehir TJyatr°" 
mz .. Bu br:.kka•, bu br.!!"bcr, bu aş- lstanbulda sanırsınız.. Bu davetin ne mahiyette ola • 'lfetnsllleri.: 
Ç1 r.aşJr:aci!l:lar •. Siz.i ya bir ya - Laltin bu büyük limanlar, bu al d 1 d K · Ba aka.a-s ka ~ - cağı m um eği ıe e ayserın y ... il" ~ kammız ~rdrr ki ora- bancT ,.,a bir zctı"'.here.cn b!lzu'k Metropole'lerde sakin olanlar 

d .,, .1 - kullanmalt .iıtemiyerek bir da-Yet a Türklerin miktıın yüzde :adclcdccekler:.. ,.._ravar. yava• oranın milliyetini a-
-;s :ı beldediui muhakkak .sayılıyor. 62,'12; Türk olmıyaniaruıki ise U.kin, Beyoğlunda 1~hlal !ıyorlal'. Nesil geçince es'ki mil- , 

..::.....:ı 30 88 d' M·· ı·· -1 ;::.ı Deyli telgraf gazetesinin dip -.1U4.UC t ır. U5 umaıuum caddesinde Er:ınis 'fürl:: anonim liyct ae unutu1uyor.. Beyoi;;ıu 
• .::_.ı_ 64 8 ..J• ! ] lomat muhabiri tarafından veri • 
.1UCA.l'IC: , cır~ nıüs ümuı o mı- ;ıirketinin, ynhut Nea Agora veya gehri -Oy'le değil .. Orada, asırlar -
yarıları yü7'de .:SS,2 dir. Orada Dimitrakopulos'uu bakkal clük - danberi bir :z.ile dilini muhafaza len malUmata göre Kay~er Vil • 
mukim · ta _.:ı_ h-ıı_ .. _,_,._hükümran olmalc :fik- Nekiliı Bedia msan nn yüun:: 9,46 ısı kanlarına cidiniz.. Frru-.sızcn, edebilir.. Eski milliyete büyük e.un u:AT.... ı. GaUp Hanırw 

...._. 
~ef 
'8Jle 
İttıeıni 
ddar 
~ıııi 

Ay 
li. ke 

~! 
ya.banadır. Almanca emir veriniz.. Derhal bir merbutiyet kalma~ .fakat ye- rinde ~eğildir. Onun bütün dile· Komedi 4 

fGnnbat vilayetinden ve hu - sözünüzü anlarlar ve size o dil - ni milliyet: .te as-la iktisap edilmez. ği Alıman milleti nazarında itiba- psrde ~ ._ 
ausile Beyoğlu ıeh!;nden bahse - lcrde teoıekkür ederler. Sami Pn§a zade Sezayi Beye - rını tekrar kazanmak, kendisini • ~llyo 

~8ııdu 

d. Be ı :ı k Halk gecesı ...., h Tyoruın... yoğ unda (ruh} ıta Kuled.ibinde her hangi .berbe • fencli üstadım Beyoğlunun Doğru memleketinden a.çmıı saydır • ~ e 
hila esiridir. Yalrtile halkının lire girerseniz eiriniz, snç!aranıza yoluna (Paris bul-varlarmın bir maktan kurtarmaktır. Onun için ..,.T--A--K---V--1-~~n ille 
mülıim bir krımı Türk olmıyan vereceğiniz şekli AI.manen söyle - karikatörü demiŞL. Ne isabetli Kayser Vi!helm tahtının üzerin - Cumartesi Paı:ar ....... 
lzmire gidiniz.. Manzarayı bü. • . 1 k . . ~aftis !.. de b"ır kaç ı...,,fta, 1-attaA b"ır kaç ı Ve 

yimz; mut a a emnnız yerme n.... .n 18 t".ubat 19 Şubat oa.l•d 
bütün deiitmi§ g-Orecek&iniz. Ora- gelir. Beyoğlunun lstitkli.l, caddesi gün bulunmak istemel<tetlir. Kay- "<i , ~ 
da bir Rum, şiımdi parmakla g<)s- h:ı yeni ve güzel :İsmine rağmen, k '23 Şevval 24 Şe•Y•' -. I< 

O d_ı__ _. 'Galatada, KuTo.köyden it1ha • .. .d. Ot ser, bu ·ısa müddet zarfında bir ,<:un <l$~11 6.~3 6.5' •onr terilir- ıto ~ Cl'ıİya:sm.m en . . . . ,. l bir Osmanlıhk muzcsı ır. omo· 
1 1

t1 o"J 
r "n Şııt"ıdc'-ı C•mıllc ın mes ıur l beyanname neşre•1ere!,. geçen ~e • C:uo atışı ıi,ı6 ı • ululanndan ob.n Ay Va5üi'n ~h- ... ~1 

K "'" - :billeri, eiel ::.trik ı~ıklanm, -sine • u -~ - S:ıbah namazı 6.oı 6.01 ._ C 
!Nı.ce Lahres·1n° k .. da- h- lo•~an - nelerin hndi:;eler'ın;. anlatacak, ve o 

1 
.. ,oc- 2e'f!I ' rine, Kayseriye gidiniz.. Kili~e - b.·

0 
:: • .. ~.... • '"' • • malnrı, yeni tramvayları bir tara- ~le namazı • = ... il\ H 

lerin yerlerinde ydlcr eser. Fa • ı t~,. ırahan_e v~ satr haneye gı - fu bırakınız, ~chtf" gene Abdüliiziz veliahtı hesabına istifa etmek ~~~~~:n "~:~~~. ~ .. ~: :::: Serheı' 
kat B .. 1 .. E.h rımz-: !Belkı Turkce anlama~lr.r; d · d k"d. isteaig"ini birdirccektir. 

1 
.... 

16 
, .. ,,6 .. 

eyog ana ugarynuz.. em- ~ ıvc Abdülhamidin evrın e ı ır.. ''rıı sı nıımar.ı ,. : 1~ ~lt§e 
"yeta• b' A.. ·- d yabancı biT dil ltcndiierine daha akd Jmsak ~.ı3 .,. """ 

mı ız ır cn.eamıın en wnra Ana.doludan a'""lan topr aş • Velia:htı da kendi oalu lehine ı!JD -qd •tlr. • uygun geiir.. r· · t> Yılın geçen gUolcrı 49 ı romların muazznm (Eh.nimi far bile lstanbulda ( etabli oldu • tahtınde.n İgtif a edip etmemesi .. ı.:ııan . Sli sı6 il, eın 
~elaee) kiliser.ni, ber ~it :knto- Evetı Maddi şey!er böyle .. Bu lar: meselesi omm karmına bırakıla· Jf'.....ii----------"",/ ~.._tızuı 
lik.lerin zarif ve pk Kated1·al ve iddiar:ıı klmse tekz;p edemez. Bu _t>••eı·h-.b;ı Papa Eftim fen- caıktır. Çu""nku·· Veliahtın hüküm- HAVA - Yc§llköy A:ıked naat ..J.. b 

n k 1 ~ -ıı · ın " Dtczlndcn verilen maltıınata c;öre, • .ıJ • U e kifl.selerı"ni, ha1-.. ::. Ha!Pn!j kilise - 1 ıyas a. manevı temnyu crın rt7 lle ı .... 
0 u.c ""11.- d t -ı~ O di !.. darJığı hariçte ıbir çok ışüpheter, hava bulutlu, J:ısıncn yağışlı, kar•> at., sini bile yerli yerinde bulur.su • e 'la a smanlt kaidığına ço.l~ · I I · · 1 

!}Üphe etmeyin:::.. Beyogwlu biı· Esba'k Osman ı ıa~ıc?ye naJ:ırt husumetler, uyandıracak mahi • rUzr;t.rlı oıacnlıtır. ' ' 
nuz.. J I F Pc. tıcarct umum d · 10Unkll mcnkhk en t:ız1:ı. '8, en sı: ' Baıbil ,culesidir. Fazla beyne'm·ı _ o&ep 1 ranco =-·• yette ır. 

-..a 
.._N, Resmen Türk milletinden: Ko- 1 d z "d' Ef Diih ıroca. lıava. "t.ıır.J1ld 758 milimetre :tdl. 

leldir. Lakin hu ha1 lti.il'ei ar;: mü ürü curı 1 ., anı za- Sabık Kayserin bu meramına 
,.,.. Yani, .Elcni, Marika,· Türk d S ·:. B b" lay katt>lik pat- ....... '.hı 
~· ·u·zerı'n..:ıe ya'n.zz Beyof71unn mu··n - e nı.. ey, ır n ·ı l 1 .. h ·· .. ml.Jletı"nden·. .Boonr. Kiragoa, u ·

1 
o ili''} . bık naı o up o mıyacagı cnuz şup -

_tı_,, hasır değildir. Büyük 1iır.an1ardn riki, protestan ha.dv" 1 erı, :>a helidir. Çünkü monarşistler bile 
Solpik, Aznif,a.. daima bu haHerc tesadüf olunur. mevlevi şeyhleri, Fer.er beyleri Kayserin hu emellerini tahakkuk 

Keza Tür1dc.rden: Salamon, biribirine benzcmiyen bin bir tip 
T k New - Y or't~, büyük cadde - ettirmek lehindedir~ Bolıor, Ester, Rebeka.; keza ür her ak!am Tünel ile Takaim mey-

J . f M·' .. lerden birinde,, merhum Celal Mü d 1 fal,nt Hohenzolern haned-"• milletinden : Mösy.ö oJe , osyo anı nrasmda gezinti yapzı.r ar •• '"" ~ 
11.•-, J h' M t ınif Beyle dolaşıyordum: 1900 seı1--ı"ndc de l'adde de bu Jacqus, 1YU'.Onm osep ıne., .=l - ..... ., .,.. 

mnzel Jacque1in. - Saat,, cıcabn kaç?. dedim. 

Bu retUDi Türklerin bir kısmı Karşımızdaki derhal pürüz • 
zatları ıörür idiler. 

Celal Nuri 

arasında hanedan nn'anesi çok 
Jmvvetlidir. Olnun için sabık Ve
liaht babasını knt'iyyen kırmıya • 

Radyo: . ._ B 
a,.t f t lali, 

ISTA .. ·:nuL - ıs den ıs.•s ~ ~ ıı. s • 
cı.ı:u,errer Hanım). ııs.•5 ten ıtt.ao ~· ~ •nil 
Orkestra.. ltı,ao dan 20 e kadar V ,o 1 , &oıı 

ders (MUptedilerc mahsus), 20 del1 r,Od; lıledi, J 
lkadnr J{ıı.rngl!.z: (Htı.z!m Bey taratın ~ Onla 
20,30 dllll 21,30 a 'kadar Ha!!% ~h!J\:- /' i~İllcle 

1 
21,30 dan 22,30 a kad:ır Orlteııtra. A dı,111111 Boran hcbcrl, Saat ayarı. 



. 
••• 1a .... 1:.~a••'•1•'•ss~~==~===========~~~==~~~~---:-~=v=A_K~t=T~~==~~---=~=--~~--'."""-"___,,,====~-~---=~~==~~s= • .,,,_===s==-• 

..., 4Ki!'m !debi tefr!!a•! Nı 47 Dil klişesi 

CA 
=================Selami izzet 

- Babam rahatsız edilmesini - Dadıcığım müjde! .. 
iatemiyor. Onun istirahate ihtiya - - Ahmet Bey öldü mii? 
CJ Yar .. Nikah ,Yarm kıyılacak .. An -- Hayır, Kemal geliyor. 
lıtor muaun? •• Bu fecaati kavrı • - Deme! .. Ne vakit? 
'- muaun? Senih de meydanlar- - Bilmiyorum .. 
da Jok. 

1 
- ln~allnh çabuk gelir .. 

Dadı dedi ki: - Geleceğine hem seviniyorum 
- Sahi •• O ,fitkoya da ne oldu?. hem de korkuyorum dadı. 

1 f'ıı lian,ı cehennemin dibine gitti?.. - Korkacak ne var? 
Ayte, Leylaya döndü: - Babam ne diyecek? !:J - Az kalım Ahmet Baruni be- - Sen merak etme .. Bu işi ba • 

e
.-1~ )İ öldürecekti. Elinden bir cinayet na bırak. Ben beyefendiyi idare e-

~caktı. derim. O iyi adamdır .. 
- .Son de hemen ate~lenme.. - Eğer böyle bir ~ey yaparsan 

Beııti de Ahmet Baruni ·bey onu 'leni bir kel'e daha minnettar eder 
81clürürdü. Arabın eli armut dev· sin dadı ... 
tİtaai1or ya... - Sen merak etme dedim ya ... 

S ' u·· zerinde bunca. senelik cmegv im - uı •... 
Ayıe parmağım dudaklarına var. Ben de senin anan ıayıbrım. 

lltitrdü, ,kulak kabartıp dı,anmı - Sen melek gibi bir kadınsın 
cliaıedi: dadı ... 

•• oz 
............................ 
Türl'çe 
sözleri 

ata 

Söz derleme itlerinde latife, 
hikaye ve masallarla meşgul oaln 
hocalarımız cok alakalı mevzu • 
larla karşı kar!ıya gelmektedir • 
ler. Bir kısım kimseler Türkçemi· 
zin kelimelerinin eksik olduğunu 
ve ecnebi l::elimelcrin bazı yer -
lerdc muhakkak l:ullamıhna • 
sı lazrm geldiğini ileri sürdüler .. 
Fakat canla baıla yapılan arat • 
tırmalar esnasında bugün bir 
hakikat olarak meydana 91anıt • 
tır ki Türlcçemiz bize yeter. Ya • 
hancı söz kullanmıya hiç lüzum 
yoktur .. 

Lisanımızda. ecnebi kelimeler • 
le yapılmı~ hazırlanmıt darbı me· 
seller ve nükteler vardır. Halbu· 
ki tetkik edecek oluraak ıörürüz 
ki a11I nna Türkçe dilimizde ata 

Veremle mücadele 
cemiyetinin kongresi 

_t: ~ 
( Ba~ tarafı 3 üncü ıayıf amızda) [ fridman a~ıaı ile kalmet &§ııı haa • 

maksauile (Ya!amak yolu) nami· kındn mukayese yaparak kalmet 
le bir de mecmua ne§retmcktcdir. n~ısını beğendiğini söylemİ§tİr. 

Cemiyetin aza miktarı ise 1700 Kongre mi!ne~ehetile Gazi Haz 
ü geçmi9ti. Bu miktnr 1932 d~ retlerine, Millet Mecliıi reisi Pqa 
2028 c çtkmıtlır. ileBaıvekil ismet Pı.ya, sıhhiye ve 

Cemiy~tin mühim var:d;::.t mcm· kili Refik Beye ve Erkanı har • 
baları rozet tevzii, aza varidntı ve biye ,.,yas~tine tazimat telgrafları 
muhtelif teberrül~rdir. çckilme!'ine karar verildikten IOD• 

Ccm;yet bu suretle bir !!enedc ra idare heyeti intihabına geçil • 
(13,25S) varidat temin dmi~tit. rni~l~r ve konrrreye nihayet veril • J 

Teldiflcr, münakaratar mı~tır. . 1 

Ccr.1iyetin senelik raporu okun -
dul<tan sonra doktor N:ımi Bey 
söz alm1s: 

V crem mücndelc cemiyetinin 
!enelik r:\porunda ba::ı e!:siklikleı· 
gördüğünden bahsederek bu has · 
tahktan senede ka~ kişinin öldü -
f,ü hakkında malumat verilocdi -

Yapılan intihabatta Mecıt Maf • 

- Beni çağırıyorlar galiba.. Bu esnada kapının çalındığı du 
Dıtudan küçük beslemenin se· yuldu. 

sözleri ve nükteler pek çoktur. 
Hemen her hadiseyi bir at~ sözü uini izah etmi§tir. 
ile tamamlayabiliriz.. Avukat Galip Bey de dairelerde 

rnunıi, Kutsi, Zeki, Behçet, Rifat. 
Hamdi, S.shh, Ihsan Rifat, Zühtü, 
Ali Paşa, 'Tevfik, Beıim, Muıtafa 
Talat, Tevfik lsmail, Nami B.ler 
Safiye Hüseyin Hanım, Kl • 
zn:ı Nami, Omer Lutfi, Ne • 
!el Osman, Şekip Habip, Ke • 
mal, Haydar Beyler heyeti merke·' 
ziye az:ıJ •gına ıeçilmi,tir. ~ 

Heyeti merkeziye bu hafta için 
ele toplanarak =dare heyeti azala~· 
rmı aralarında. seçeceklerdir. 

• dUJUldu: - Kim geldi acaba? 
- Küçük hanımefendi! .. Küçük Dı§arı çıktılar. Merdiven baıın-

1 N d . · da durdular. Terzi 0 elmi•ti. •• ere eıınız... • ,. 
- Buradayım, ne var? Ay,e, belki yüzüncü defa, eına · 
Beıleme odaya girdi: fın tebriklerini dinliyordu. Terzi 

- Senih bey geldi efendim .. Si- de, bir kere daha tebrik etti. Ya • 
" pllk ıetirmiı. mnda çıraklarından biri de var · 

Senih eve ıirmek için, plak ge- dı. Sürmeli gözlü, çok boyalı du -
tlr..aeyİ behane etmitti. Leyla ile dakh bir kızdı. Hayran hayran Ay 

• 4))e -derhal atağı indiler. şenin yatak odasını tetkik ediyor· 
r A1te çarpıntı içindeydi. du. Bir çok çiçek demetleri, üzer • 

Salona girdikleri zaman, Ah • lerinde tebrik kartları ile, oraya 
tlaet Barunl beyi gördüler. buraya atılmıftı. Suya konmadık· 

Ahmet bey, Senihle havadan ıu ları için sararıp soluyorlardı. 

Tu"rkçemı' h .. ·n 1 ve urn'!.lrni yerlerde, mekteplerd,.. z .. er mevzu uzerı • -
de bir ata sözü bulmağa kafidir. \'erem mücadelesi i~in pr?p~gan . 
Bugün söz derleme i.tlerile me§gul da yapılmaımı teklıf etmıştır. 
olan muallimlerimizin ellerinde Doktor Şekip Habip Bey de do
öyle ata sözleri vardır ki aramız- ğacak çocukların verem mücadel ! 
da moda olmu, ecnebi darbı me - cemi yeline bildirilmesini teklif et. 
sellerden çok yüksektir . mİ!tir · 
A,ağıda yazacağımız bir kaç a- Dnktor Ömer Lutfi, Cevdet, Ka· 

ta ıözü tamamen Türkçe sözler • nm :~ami Beyler de ıöz alarak ve 
den yapılmı§tır. rem :ıe mücadele h:ıkkında izahat 

Delalet ettikleri manaları arattı verm~~lerdir. Heybeli eda sanato: 
rınca içinden çok kıymetli fikirler }'omu ha§ hekimi Tevfik İ!mail B. 
çıkacaktır. Bundan sonra gazete -

Kabataı lisesi mezunları 

Kabataş liaeai mezunları dün 
öğleden 11onra Halkevinde toplan.ı 
rnk yeni ituraCAkları mezunlar ce· 
miyetinin nizaT.nameıini tespit ilc:i 
mefgul t)lmu9lerdır. ~ 

Dünkü içtimllda nizamnamenin 
mühim bir kıamı ikmal edilmi9tir. 
Gelecek içtimada idare heyeti aaa 
sr seçilecektir. ' 

.._.. koııuıuyordu. Her halde on • Ayte öyle heyecanlı idi ki, etraf 
ltrı yalnız bırakmamağa karar ver larına bakınan ve bu çiçekleri bir 
diii anlatılıyordu. incir çekirdeği saadet zanneden ve belki deiçin 
doJdurmıyan bir muhavereyi uzat- i~in kendisine gıpta eden bu kız • 
~-'Uzatıyordu. lal'a, ıöyliyecek tatlı bir aöz bula .. 

mizde bu gibi latifelere, nükte ve V J b ı Dü 
ufak hikayelere sık ıık rast gele. efada bir ku Ü e yunu umumlyede 
ceksiniz.. Gaztemizi takip eden esrarhaneymİŞ t bir kollej tesisi } 

.... ............................... ._ ........ _. ................... ._ ......... _.. ........ ...... 

mualli.mlerimize iyi bir rehber • E5ki düyunu umumiye binaır • 

1 ll_Leyll bir hayli uğraıtı, Ahmet mıyordu. 
olmak mo.kaadile af&iıya bir kaç Vefa civarında bir kulübeye ge· nın ne olacağı ve ne suretle kul • 
ata aözü ilave ediyoruz: , lenJ.rin vasiy~tleri poliıin nazarı lanılacafı düfünillüyor. Belediye 

, oWQUnl 1ıeti metsul etmek, oda - Son bir proYadan 80ftra, terai ile 
'alıp çıkarmak istedi, muvaf - çırajı aittiler. Küçük kız, odadan 
1 .. olamadı. çıkarken ıeri döndü, etrafa, dö -

Yantal özünü bağ eyler, dikkatini celbetmitlir. bir taraftan bu binayı isterken 
Kamgak özünü dağ eyler.. Kulübede yapılan ara,tır:mada kumel te bu binayı mektep olarak 

Senih nell için için sinirlendi, ıemelere, karyolaya, çiçeklere bir 
'-ıra kendini topladı. Aneye, ma kere daha baktı. 
~il üserlnde duran iki üç plE.ğı Ayşe iki büyük demeti yakaladı, 
'-ttu küçük kıza verdi: 

-.. Sia bu pllkları getirdim Ha - Alınız, dedi, evinize götürüp 
._.efendi. Bir de, lvon Prentanın ıuya koyunuz ... 
~ledifi "ıizli nıtanlı,, §arkısını -Tefekkür ederim Hanımefen 
"'6ınittinis. Maalesef bitmiş, yaz- di.. .. 
~lar, gelecek. Bu gün uğrarım, Memnun olarl\k gitti. 
""liri rann gelir dediler. "' ... :,: 
• Ane Senihten plak iıtememit • Sofrada Ahmet Baruni Bey de! 

Baştan a§ağıya Türkçe sözler• 
den yapılm.ı! olan ata ıözünün ev
v.ela kelimelerinin minalanru 
izahede\im: 

Y antağ: Dikenli ot, kUm ve 
mezarlıklarda tesadüf edilir .• 

Öz: Kendi. 
Eyler: Eder .• 

Kamgak: Bir nevi ot, kumruk 
yerlerde çıkar. Kendi U2'!Un boy • 
ludur, fakat kökü küçüktür. Gö -
rünii!te süpürge otuna benzer • ~endlıine bu suretle haber ver vardı. Halbuki Ay§e, bu geceyi, 

• b b 'I b Kelime kelime mana verecek ili anladı. Yanlarma Ahmet bu ıon gecesinı a ası e ll! başa 
· k · · 1 oluraak, fÖyle söylememiz lazım •- t bey relirken, Senih ona ge~ırme ı~tıyorau... -

.,..dD: Ahmet Barunt bey, nikah mera~ gelir: 
' ' d h' b h' d Y l Dikenli ot kendini, bağ zan • 

laq
..._ Siz "gizli nitanlr,, ~arkısmı ıımın en ıç a ıs açma ı. e. -
&... G b l .ı l 'd ki ncder. Uzun boylu fakat ufak •7or muıunu2?.. üzel bir rum· nız a aym'"'a nere ere gı ece c-

L. h b · · dök ·· <: h k d · köklü ot da kendini dağ z:ınne • ~ erke• u 'nrkıyı söyleyip tını ıayıp tu ...... ey:ı ate en ı 

-.qeediyor. Dansı da şöyle, bakı • yatı ile çıkacaklr.rdı. Y :ıtın ismini der· 
"-··· "Canım Ayşe!,, koymuştu. Yukarıdaki at;ı sözünün dela • 

'Ye Aneyl yakalayıp, c!önmiye - Size herkes Canım Ayte de • Jet ettiği manayı dü~ünecek olur-
~ladı ve derhal kulağma fısladı: eliği için bu ismi intihap ettim, fe· sak bunların bir çok ecnebi ke • 

- kemale yazdım geliyor. Ea etmedim değil mi? limelerle yapılan darbı meseller • 
Sonra hızlı sesle iltive etti: - Bilmem.. den daha §rk ve daha güzel olduk 
._ Omuzunuz omuzuma dayan- (Dcı-anıı ı-ar) larım görürüz .. Başka bir ata ıözü 
~ . Hanrmelendi... Bırakınız... daha: 
.._beıt adım atın.. Bir Rus muharriri ösme gider k:ıt katır 
..,~1ıenln ıönlünde bir ümit uyan geliyor Sürme gider göz kalır .. 
i'lı. Artık ıerbest adım atıyor • Sovyct muharrirlerinden M. Le Bu ata sözüttt Au çuz çı: çç 
~-niyetle Senihin omuzuna on Nikelin bugün Çiçerin vapurilc Öame: Rastık manasına gelir .. 

b 2!Unu dayıyordu... ıehrimize gelecektir. Rusyanın ta- ı Bu ata sözü:. Sel gider kum ka· 
il 1l eınada, Ahmet Bey Leyla nınmı§ ediplerinden olan ve bir J hr darbı meselıne çok benzer .• 
' lt&nufuyordu: çok eserleri bulunan M. Nikotin ~ Rastık yıkanmca aene eski ka!} 

' -.. Bu titko adamın aldı yok. memleketimiz hakkında bir e:;er ~ meydana çrftar .• 

.._ Neden? yazmaktadır. Muharrir, "Gazi'nin J Sürme de yıl<ımmca gene eski 
....... llu oynadığı rumba değil.. yeni Türkiyesi,, ismini verdiği bu ı göz kalır, demektir. 

.J! -.. Bu .Ucutla insan danı edebi eseri hakkında tetk.k!er ""Z."'mak ! ~ lf. , .... i? , ki ( 

üzere memleketimize gelmekte -
• ~8-ilı bir kaç adım daha attık • dir. Bu makıatla Ankaraya da gi· 
-...;IU'a Ayffyİ bıraktı. Müsaade decektir. 

Ona, le11& ile beraber gittiler. Ruı muharrirleri cemiyeti reisi 
~d iv rldince, Ayıe, heyecan M. Gronakl muharririn hareketini 
.....:. Mll1111a ~ıktı, kendini da • ı telgrafla Sovyet konaoloıluiuna 

kolları aruma attı: bildirmiıtir. 

A vcuıgı teşvik 
Maarif vekaleti avcılığın fayda 

h bir spor haline cetirilmesi için 
vilayetle~deki maarif müdürleri 
taraf mdan tetvik edilmeıiııi ta -
mim etmittir. 

birçok nargileler ve esrar kabakla k II ı kt d u anmayı tasar ama a ır. 1 
rı bulunmuıtıır · Son gelen haberlere göre bu bi • 

Bu kulübe!lin bir esrarhane oldu nada büyük bir kollej tesis edile • 
ğu anlaşılmış ev sahibi Safiye ile cektir. 
kocası Eto adliyeye teslim edil -
miştir. 

Hamamda 11<1 kızın 
elbtselerlnt çaldılar 
Beyoğlunda oturan Virjin ile 

Klara ismindeki iki matmazel e
velki gün Kaıımpafada bir hama
ma gitmi§ler ve rahatça yıkanmış 
lardır. Fak~t dışarı çıktıkları za • 
man entarilerinin ortadan kaybol 
duğunu görmü!lerdir. 

Matmazellerin feryadı üzerine 
polise haber verilmiş ve kızlara da 
birer iğreti elbise bulunarak evle· 
rinc göndcrilıni~tiı-. Zabıta memur 
ları yaptıkları t:ıhkikııtta elbinele
ri çalanların Acem Fatma olduğu 
nu öğrenmi!ler ve Fatmayı yabı • 
lamı~lardır. 

Şüpheli bir adam 
Üıküdarda Hayri isminde bira

damdan füphelenen polisler onu 
yakalamıt ve üzerinde yarım ok· 
ka afyon bulmutlardır. 

Sebze halinde 
kumarhane! 

Kadıköyündeki sebze hali bina 
ıının bir odaeının son günlerde 
garip insanların merkezi olma11 
nazari dikkati celbetmi§tİr. 
Yapılan ara!hrmada burasının 

kumarhane ittihaz edildiği anla -
tılmıftır. 

Bu odayr tutan Hüseyin ile Mu· 
zaff er ismindeki tahıslar adliye • 
ye teslim edilmittir. 

Pamuk fiyatları 
' Londra ticaret müme11ilimiz pa 

muk fiatlarmm ıon günlerde düt· 
meıinin sebebini araftırmıf ve bir 
rapor yazarak vekalete gönder • 
mittir. ( 

it ol yada yeni kararlar 
ROMA, 17 (A.A.) - M. Mua· 

solininin riyaseıtinde toplanan na• 
zırlar meclisi bir çok projeleri 
tasvip etmiştir. 1 

Bunlarm :ırasında Erytree ve 
SomaHe'nin idari te,kilatına ait 
yeni kanun layihası, annelerin ve 
çacukların korunması, otomobil 1 

sanayii hakkında göıterilecelC 
gümrük kolaylıkları, ipek böce • 
ği yetİ§tirenlerc prim verilmesi 
hakkındaki layihalar •e Arna • 
vu!lukta petrol sahaları arqtırıl • ' 
.mauna müteallik proje vardır. ) 

Fransada mali proje 
P ARtS, 17 (A.A) - Ayin mec· 

Jiıi maliye encümeni tarafmdan 
hazırlanan projede mali vaziyeti 

düzeltmek için 1933 aeneıiae ait 
olmak üzere üç buçuk mil)'&I' 
franklık bir tasarruf teminine ça • 
lıtılmaıı derpif edilmittir. ~ 

Bu projede yergilerin arttın! • 
masından beklenen hudlt 2 mil• 
yar 287 milyondan 1 milyar 715 
milyona inc!:rilmittir. Kontrolüa 
kuvvetlendirilmesi neticesinde el
.de edileceği umulan 750 milyoıı 
da bu yeldin içincledir. -
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o M~m!eket- -Habeififrl--··-·--·o·-··--·-ı Bir vapurda 

Mahpuslar 
Adanada müthiş 
bir hadise çıkar
mak Üzere iken .. 

Adana hapishanesinde bir ha . 
1

diae çıkmak üzere iken müdür Hil 
mi beyin aldığı tertibat sayesindt, 
bastırılmıştır. 

Büyüklerimize sövmekten bir 
sene hapise mahkum makinist 
Remzi, rüşvet vermekten suçlu ve 
mevkuf tüccardan Ahmet Necati 
Efendiye ait bir kitabı haberi ol • 
madan alıyor. Ahmet Necati Efen 
di bunu müdür beye haber veri · 
yor ve baş gardiyan vasıtasile a • 
rattımıada kitap Remzinin sandı -
ğmda bulunarak iade ediliyor. 
Her hangi bir hadisenin çıkmasınn 
JDeydan verilmemesi için de Rem· 
zinin yattığı koğuş değiştiriliyor. 
Bundan muğber olan Remzi, Ağrı 
dağı isyanına iştirakten suçlu mev 
kufları tahrik ile Ahmet Necati E· 
fendinin üzerine hücum ediyorlar. 

Neye uğradığını bilmeyen Ah • 
met Necati Efendi nvaı::. çıktığı ka 
dar bağırıyor ve süratli adımlarla 
gardiyanların bulunduğu iç kapı • 
ya doğru koşuyor, müdür ve ha -
pishanede bulunan bazı mahkum 
ve mevkuflarla gardiyanların ve 
jandarmaların müdahalesiyle Ah· 
ınet Necati Efendi bu mütehevvİ\· 
mütecavizlerin elinden kurtarılı • 
yor. 

Remzi, kalafat kısmına kon -
muttur. 

Adana muallimleri 
arasında 

Adana erkek muallim mektebi 
müdürlüğüne lzmir erkek lisesi e· 
debiyat muallimi Necmettin Halil 
Bey terfian tayin edilmiştir. 

§ Adana erkek muallim mekte
bi müdür muavini ve türkçe mual· 
limi M. Sait Bey idari ve tedris va 
zifeıinde gösterdiği muvaffakiyet 
ten dolayı maarif vekaleti tarafın 
dan bir takdirname ile taltif olun· 
muıtur. 

§ Adana muhetlit orta mektebi 
tarih muallimi ve muallim mekte· 
bi tarih-coğrafiya muallim vekili 
Ömer Kemal Bey derslerinde gös 
terdiği muvaff akiyetli mesaiden 
dolayı maarif vekaleti taraf mdan 
bir takdirname ile taltif olunmuş· 
tur. 

Ömer Kemal Bey, arkadaşlarına 
talebesine ve muhitine müspet me· 
aaiıile kendisini sevdirmiş, Adan?l 
lılarm muhabbet ve sevgilerini ka 
zanmıf, değerli muallimlerimiz • 
dendir. 

Ömer Kemal Bey arkadaşımızı 
bu muvaff akiyetinden dolayı teb . 
rik ederiz. 

Feci bir cinayet 
SAMSUN, 16 (Hususi) _ Pa· 

zartesi günü Samsunnun Pazar 
mahallesinde ve eski medrese ci
varında bir cinayet olmuştur. mü
teveffa Hacı Ethemin oğlu fethi 
namında birisi Nazife adlı genç 
bir kadını muhtelif yerinden bi -
çaklamak suretile öldürmüştür . 
Genç kadının uygunsuz takımın -
dan olduğu tespit edilmiştir. ikisi 
arasında bir para meselesinden 
kavıa pktıiı anlaşılmıştır. 

~atO yakalanarak adliyeye tes
lim olunmuıtur. 
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Gemlik'te bir muallimin 
elle yaptığı küre 

l\1uallimlere ve memurlara derleme 
fişleri dağıtıldı, esnaf da alakadar 

Son günlerde Muallim Nedim B. 
adlı bir gencin muvaff akıyeti bü 
tün kazayı sardı. Bu bir muallimiu 
elite meydana gelen mücessem kü· 
redir. 

Yetmiş santim kutrunda ve 
19,200,000 mikyasında olan küre 
mualilm Nedim Beyin talim ve ter 
biye işlerinden ayırdığı diğer sa· 
atlerde yapılmıştır. Küre yalnız 
mukavva parçalarından yapılarak 
taksimatı ve üzeri yağlı boya ile 
sanatkarane bir şekilde boyanmış· 
lır. Nedim Bey küreyi, çalışma sa

atlerinden gayri zamanlarda ve 
ancak iki ayda bitirebilmiştir. Fa· 

kat bunu muntazam çalışmak şar
tile on günde bitirebileceğini de 

söylemektedir. Bunun Avrur .. 1an 

gelen kürelerden daha ucuza mal 

Muallim Nedim it \t: yaptığt küre 

ta bütün esnaf ile bir görüşme ya

pılacak ve esnafın bildiği kelime -
• 

ler toplanacaktır. Muallimsiz köy· 

lerde de bu İ§e ait derlemeyi ilk 

tedrisat müfettişi f evzi Bey yapa-

caktır. 

olabileceğini ilave etmektedir. GemHI< ticaret odası 
Küre, kendisine on iki liraya mal 

olmuştur. Nedim Bey, bu muvaffa. 
kiyetinden dolayı maarif müdüri • 

yetinden bir takdirname ile taltif 
edilmiştir. 

Nedim Bey küreyi kendi mek

tebine hediye etmiştir. 

Söz derleme işleri 
Söz derleme toplantısı burada 

da olmuş bu işe kaymakam Gani, 
Fırka reisi Dr. Ziya, hükumet dok-

toru Sacit, şube reisi Hulusi, maa· 
rif memuru Hüseyin, muallim 

Mustafa Hayret, muallim Raşit 

Beyler seçilerek çalışmıya başla • 

mışlardır. Bu çalışma yolunu ge • 

nişletmek için geçen gün muallim 

ler toplanmıt kendilerine derle · 

me fişleri dağıtılmıştır. 

Bir iki gün evel de memurlarla 

bir toplanma yapılarak derleme 

fişleri verilmiş. Önümüzdeki haf . 

Okumak ihtiyacı 
Köylerin irfan iştiyakı 

ve maarif vekaleti 

Mektebi olmıyan birçok köyler 
vekalete müracaatla ücreti kendi -
leri tarafından verilmek üzere köy 
lerine muallim tayin ve izamını is· 
temektedirler. 

Köy çocuklarının okumalarına 
matuf olan bu samimi teklifleri 
memnuniyetle kartılamnıt ve vi
layetlere gönderdiği bir tamimde 
ezcümle şu noktalar etraf mda 
malumat istemittir. 

1 - Maaş ve maiıetini temin ta
ahhüdü ile bir muallim istiyen kö 
yün ismi, ve coğrafi vaziyeti. 

2 - Tahsil yaşındaki çocukla -
rın miktarı. 

Ticaret Odaaı seçilmesi bitmiş 

ve oda reisliğine fabrikatör Neca • 

ti, ikinci reisliğe zeytin kralı Kar

saklı İbrahim, azalıklara da Ada 
pazarı bankası Gemlik tubesi mü

dürü Seyfi, fabrikatör Eıref, fab · 

rikatör Veli, zahireci Hasan Bas

ri, zeytin tüccarı Osman Feyzi 

Beyler ayrılmışlardır. 

Gemlik ve spor 

"Gemlik spor,, gençleri son bir 

toplama yaparak idman cemiyet ~ 

leri ittifakı yasalarına göre idare 

baıarıcılarını seçmitlerdir. idare 

başarıcılıklarmdan reisliğe Nuri 

Pata oğlu Kerim, umumi kitipli • 

ğe ben, muhasipliğe Memduh, vez 

nedarlığa Sedat Rıza, idare me -

murluğuna da Nihat Beyler geç • 

mişlerdir. 

Kiraz Ali oğlu 

Samsun ucuz 
Pirinç 20, Et 3 O kuruf 

sebze de düşük 

SAMSUN, 16 (Hususi) - Şeh

rimizde havayici zaruriye fiatları 

düımüttür. Birinci terme pirinci -

nin okkaaı 17,5 ile 20 kurut ara -

amda satılmaktadır. Etin okkası 
30 ila 40 kurut yağ ve sair yaş seb 

ze ve kuru sebze fiatları da o nis -

pelte ucuzdur. Eski senelerin bu 

mevsimlerinde bilhassa et ile kuru 

ve ya§ sebze fiatları çok pahalıydı. 

Domuzların 

öldUrUlmesl 
Mezruata daima zarar veren 

domuzların itlafı için Mersin zi • 
.3 - Bina vaziyeti. raat müdürlüğünce 
4 - Ders levazımı, sıra ve di • tertip olunmaktadır. 

sürek avları 

ğer müteferrik masrafların ne su· 
retle temin olunacağı. 

5 - Aynen ve ya naklen mual
lime vermeyi taahhüt edecekleri 
miktar. 

6 - Kendilerine verilecek mual 
limi en az bet yıl köylerinde tuta• 
caklarma dair noterlikte veya ma-

arif müdürlüğünde imza veya ta
ahhüt verebilirler mi? 

Bir kaç gün evel kırk silah te • 
minile çavak insu, hamzabeyli, 

seydi şıh, araplar köyleri ahalisi 

tarafından sürek avı yapılarak o 

mıntakalarda tarama. yapılmıştır. 

Domuz sürülerini itlaf için dört 
kola ayrılan avcılar bu hayvanları 

dar boğazlara sıkıştırmışlar elli 

kadarını itlaf etmitlerdir. 

Bahalciler 
Reislerile 49 mev-
kfıf ilk defa sor-

guya çekildi 
Bahai tarikati naı:ıı altında ef 

kar ve hissiyata müstenit gizli cc · 
miyet teşkil etmekten suçlu ve 
mevkuf Abdülvehhap Naci Efen 
dile kırk dokuz arkadaşı Adana 
ağır ceza mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. 

Bunların muhakemelerine 21 şu 
bat 933 Sah günü başlanacaktır. 

Çobanlar tarafın
dan bulunmuş olan 

bir ceset 
IZMlR, 16 (Husuı.i) - Dün 

Selçuk nahiyesinin Belevi köyü ci
varında küçük mendres nehrinde 
su içincle bir ceset görülmüştür. 

Cesedi gören çobanlar derhal na· 
biye müdürlüğüne haber vermişle1· 
dir. Yapılan tahkikatta cesedin Na 
zillili Veli oğlu Musa olduğu anlft 
şılmıştır. Musa askerdi. Üzerinde 
Nazillinin Mastavra köyünden an· 
nesinden aldığı bir mektup ile hü 
viyet çüzdanı ve daha bazı evrak 
bulunmu~tur. Anasının mektubun 
da şu cümleler vardı: 
"Oğlum; Ben, sen gitmeden e -

vel bu işi hallet ve bunları mahke 
meye ver demiştim. Şimdi beni fe 
na halde tazyik ediyorlar. Bunun 
için iziq al ve gel!,, 

Musanm bu mektubu alddctan 
sonra memleketine gitmek üzere 
sudan geçerken boğulduğu anla -
tılmaktadır. Ceset on beş gün evel 
suya düştüğünden kokmuş bir hal 
dedir. 

Mersin portakalları 
Mersin ziraat dairesi Mersinde 

yetiıen Portakalların ihracatını in 
tizam dahilinde temin etmek için 
istandarize yapmağa batlanmıştır. 

lktısat vekaletince bu hususta ti 
caret odasında emir gelmiştir. 

Bir kntll 
IZMIR, 16 (Hususi) - 930 se· 

nesinde Balıkesir ile Kütahya ara
sında inşa edilmekte olan demir -
yolu üzerinde ve 173 üncü kilomet 
rede bir cinayet ol mut Nazif Efen 
di isminde birisi; F azh adlı bir a· 
mele tarafından öldürülmüştü. 

O vakittenberi aranmakta olan 
katil nihayet Kemalpaıa kazasın • 
da ve jandarmalarımız tarafından 
tutulmuttur. Jandarma muha· 
fazasında İzmire getirilen Fazlı; 
cinayette alakası olduğunu inkar 
etmekt-edir. 

Erzurumun Hasankale kazasın
dan Tenzile köyü halkından lbra
him oğullarından Halil oğlu Fazlı 
ismini ta§ıyan bu adam; katilin 
fotoğrafında görülen şahsın tam 
kendisidir. Jandarma muhafaza • 
aında Bergama tarikile Balıkesire 
gönderilmiştir. 

Kardeşini kazaen 
öldürdll 

RiZE - Ormanlı köyünde acık · 
lı bir kaza olmuştur. Veysel ve Ö
mer isimlerindeki iki kardet deli
kanlı domuz avına çıkmıılardı. 
Köy civarında avlanırlarken Öme· 
rin attığı bir kurşun kazaen karde· 
tine isabet etmit, Veyselin ölümü· 
ne sebep olmuştur. 

Misli nadir görülür 
kaçakçılık .! 

Evet ama •• Böyle bjr ,ey yok .. 

Dünkü "Son Posta,, limanımıs• 
da misli nadir görülür, bir kaçak• 
çılık hidisesi meydana çıkarıldı • 
ğını ve Kalkavan zadelere ait Nr 
zım vapurunun muhafaza altına 
alındığını yazıyordu. 

Refikimizin verdiği malumata. 
göre, Rusya limanlarından gelen 
bir geminin kaçak eşya yüklü oldu 
ğu haber alınmıf, bunun Nazım va 
puru olduğu anlaşılınca gemi evef 
ki gün limanımıza geldiği sırad 
durdurulmuştur. Gümrük muba 
faza memurları derhal araıtırmıt• 
lar ve mühim mikdarda kaçak ku• 
z.u derileri, samur kürkler, Ru 
kalpakları, lastikler, ipekli ve pa 
ınuklu eşarplar, kibrit ve ıeket 
bulmuşlardır. Bunun üzerine va• 
purun üçüncü kaptanı fikri, ka 
marot Kadri, Ateşçi Ali Rıza, To
sun ve tayfa Mehmet Ali Efendi • 
ler tevkif edilmiılerdir. 

Dün bu haber üzerine remi aa • 
hiplerinden Kalkavan zade Meh· 1 

met Beye müracaat ettik. Dedi ki: 
" - Böyle bir kaçakçılıktan h• 

berim yoktur. "Nazım,, vapartl 
,..,"mal Kaptan idaresinde kömür 

:ri.1kile Rusyadan geliyordu. İçin • "el 

ılc başka eşya bulunduğundan bi· d-r: 
zim malUmatmuz yoktur. Mürette o 
batın tevkif edildiklerini de bil • '-s 
miyorum.,, \lo 

Diğer taraftan poliı betinci ıu• ber 
Le muJ..-.. 1u.9:1ı9' • ..a. -.:::. .......... ·• • " 

tik. Bize verilen cevap fU oldu: ~ 

" - Nazım vapuru müretteba • tte 
tmdan tevkif edilen kimse yoktut• ~iı 
Gemide kaçak eşya bulunduğu d• de11 
!'esmen tespit edilmemiştir. Yalnd 
vapur ecnebi memleketinden gel• 
cUgi için Kuru Çeşme önlerinde bll hi., 
lunan gemiye nokta ikame edil • Lir 
rniştir. Gemideki eşya boşaltılmcı ..... 
ya kadar polis ve gümrük mem~ 
Jarı bekliyeceklerdir. Yük boşalıtl 
ca da kaçak eşya bulunup bulun ' ~ 
ınadrğı belli olacaktır. 

Hizmetçi 
Boyacı köyünde 70 numaralı 

lıda ikamet eden Mazhar P 
mahdumu Necmettin Bey dün S• 
rıyer merkezine müracaat eder 
evindeki sandık içinde ve bir 
baya sarılı bulunan 80 adet T' 
altın lira olduğunu, bunun 34 a 
dinin çalındığını, bundan batk• 
lngiliz lirası 8 gümüt mecidiy~ ' 
de çalındığmı söylemiıtir. 

Bunun üzerine tahkikata ~. 
lanmıt ve bırıızhğm yal 
hizmetçi Bulgariatanh Da 
oğlu Hüseyin tarafından yapıl ' 
dığı anlatılmıttır. ~l 

Hüseyinin üzeri arandığı vakit lJti 
5 Türk altın lirası bulunmuıtut• t 
29 altın ve 13 lngiliz lirası 8 me ~ 
cidiyeyi de Çekmecede Anıoljf llo 
çiftliğinde bir yere sakladığını itt tr 
raf etmiştir. Tahkikata devam ,. ~~ 
dilmektedir. ttis 

Kırkoğaçta bir ka•. ş 
dına yapılanlar · ~ 

KIRKA(iAÇ, 16 - Bundan bi' " 
hafta evel Kıkağaçta bir kad-- "dı 
burnunu kesmiıler ve tenasül al~ 

tini de yakmıtlardır. Zabıta wJı'' 
failini veya faillerini aramaktacll" 

~ 
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Beşiktaşlılar lstanbulsporu da 
yenmiye muvaffak oldular 
Lig maçlarının birinci devresi bitti 

lsta.nbnlspor Beşiktaş takımları bir arada 

~evıimin en mühim maçların · kımın hücum hattı, muavin hattı 
a • da.n birisi telakki edilen İstanbul mn kuvvetlenmesi pahasına zaif 
eh· 1P<>r - Beşikta§ maçı da dün Tak lamı§ görülüyordu. Buna rağmen 

•• kiı k11lıde yapıldı. Beşiktaılılar sıfıra birinci devre daha çok İstanbul 
h3 lt§ı iki sayı ile rakiplerini yene - sporlulara ümit verecek manzara

prtl tek birinci devrenin ikinciliğini ka larla geçti. Müdafaa çok iyi çalı -
h.ür tandılar. şıyor, ve Salahattin Beşiktaş hü -
ln' . ~açm tafsilatına girişmeden e- cumlarmı kesmekte belli başlı bir 

'tel §unu i•aret edelim: Saha oka- mevcudiyet oluyordu. Fakat bu bi· d :r 
ilr aulu ve vıcık vıcık, yağmur mücadeleden lstanbulsporun ga -

tte 0 kadar devamlıydı ki, bu maçın lip çıkması ihtimali daha maç baş 
il - l\aıd olup ta tehir edilmediğine lamadan evel birdenbire zayıfla • 

doğrusu hayret ettik. Günlerden yı:vermişti. Çünkü hu çamur tarla
fU" beri devam eden yağmurun bir ha sının kom'bine oyuna pek az im -
• .. ~~ık haline getirdiği bu saha eve kan vereceği mııhakkaktı. Bu iti • 

k fen11I tartlardan çok uzakb. O barla bu saha, hu halile daha sağ 
\dar uzaktı ki, maç başlamadan lam, daha vücutlu olan ve genic. 

a" ~ "" \>el muayyen bazı noktalara ve paslarla iş gören Beşiktaş taknnı 
' Siıailere "Nakşı her ah,, kabilin - için daha müsaitti. Bu vaziyette Is 

da den üç beş torba kireç dökmek za- tanbulsporlular için baş vuracak 
[. ~eti duyuldu. Suyun ve çamurun yf;gane çare rakipleri gibi açık ve 

e ~ünde çizgi durur mu? Bittabi geniş paslara dayanan bir sistem 
-~~ h~ iki dakika sonra dökülen bu tutturmaktı. Fakat nedense lstan· 
1 

lr avuç kireçten eser hile kalma· bulsporlular maç sonuna kadar 
cı tıqth. böyle bir saha üzerinde kat'iyyen 

aur· ı. ı· · · ik" · b" kıy 'f d d lJ11 ~ ''laça ge ınce; yırmı ı genem ır met ı a e etmiyen, yer en 
, h bııt görünüyordu. Buna rağmen oynamak, kısa paslarla İ! görmek 

n ~ına didişmelerine rağmen bu tarzından ayrılmadılar. Devreni11 
!dqmanın bu ıerait altında aü lirmi dokuzwıcu dakikasında b: 

Maçtan bir gl5rünOf 

~~ •e zevkli bir maç olmasına ve frikik cezası Beıiktaıa ilk sayısı· 
t'~ 1~afm da hakiki kabiliyetini nı kazandırdı. Feyzinin bir şütü 
b~;erıneıine imkan yoktu. Bu iti kalecinin hemen elleri arasından 
tlo 8. dünkü nispeti iki takımm sıyrılıp geçmişti. 
l') tnlal terait altında karşılaımala 1stan·bulsporlular, daha iyi oy -
~e~eticesinde ortaya çıkan bir nis nadıkları halde birinci partiyi kay 
~! olarak kabul etmek bir hayli betmişlerdi. 
'\{St"' ı.u-. 

- ~ li~.İtııdi maçın tafsilatına geçe • 
lstanbulspor takımmm ikinci 

devrede kuruluş şeklinde bazı ta
dilat yapılması, bu arada Salahat" 
tinin mühacim hattına alınarak, 
sayı çıkaramıyacakları tahakkuk 
eden bu hattın daha işlek ve mü· 
essir bir hale getirilmesi lazımdı. 

l\h · Saat dördü beş geçe, Sait Sa 
i' t,d flttin Beyin hakemliği ile baş -
ıJ' l,~. liasanın oynıyamaması do • 

s,, .. lııle lıtanbulsporlular büyük 
a att· · 

'' ~· ını merkez muavin yerine 

ıt· lflerdi. Bu itibarla genç ta· (Alt taralı 8 incı sayıf amızda) 

VAKiT 

Dereceler 
ve sayılar 
Maçların birinci 
devresine göre •• 
Dün lig maçlannın birinci dev

resi bitmiştir. Ônümüzdeki iki cuma 
şilt maçlarına tahsis edilmiştir. Lig 
maçlarının ikinci kısmına on martta 
başlanacaktır. 

Birinci ve ikinci küme ta.kımlan 
nın birinci devredeki vaziyetleri, pu. 
varılan kazandı"ları ve kaybettikleri 
sayt adetleri şunlardır: 

1 - Fenerbahçe 
Beş galibi yet, bir beraberlik. 17 

puvan.Kazandığt sayılar 21, kaybettiği 
sayı 5. 

2 - Beşiktaı 
Beş galibiyet, bir mağlılbiyet 16 

puvan. Kazandığı sayılar ı l,kaybettik
leri 3. 

3 - lstanbulspor 
Dört her aberlik, bir galibiyet, bir 

mağlılbiyet l 2 puvan. Kazandığı sayı
lar 9, kaybettikleri 4. 

4 - Vefa 
iki galibiyet, üç mağltfüiye, bir 

beraberlik. l 1 puvan. Kazandığı sayı
lar 9, 1<aybettıkleri 8. 

5 - Beykoz 
Bir galibiyet, üç mağlılbiyet, iki 

beraberlik. 10 puvan. Kazandığı sayı
lar 13. kaybettikleıi 17. 

6 - Galat asar ay 
Dört mağlöbiyet, bir galibiyet, bir 

beraberlik. 9 puvan. Kazandığı sayılar, 
10, kaybettil\leri 17. 

7 - Sülel maniye 
Dört maıt!Obiyct, bir galibiyet, bir 

beraberlik. 9 puvan. Kazandığı sayı
lar 3, kaybettikleri 11. 

)1-

1 - Eyüp 
Altı galibiyet, 18 pu\·an. Kazan

dığı sayılar 20, avbettikleri 5. 

2 Anadolu 
Beş galibiyet, bir mağlubiyet. 16 

puvan. Kazandığı sa) ılar I 8, Jiaybct
tiği 5. 

3 - Hilal 
Iki galibiyet, iki mağlObiyet, iki 

beraberlik. 12 puvan.Kazandığı sayılar 
I 1, kaybettiği 15. 

4 - Topkapı 
Üç mağlubiyet, iki galibiyet, bir 

· craberlik. 1 l puan. Kazandığı sayılar 
ı 1, kaybettiği l ı. 

5 - Alh .. ordu 
Üç mağlObiyet iki beraberlik, bir 

galihiyet IO puvan. Kazandığı sayılar 
"/, kaybettiği 12. 

6 - Beylerbeyi 
Dört mağlılbiyet, bir berahere, bir 

galibiyet 9 puvan. Kazandığı sayılar 
13, kaybettiği 19. 

7 - Kasımpaşa 
Beş mağlılbiyet, bir galibiyet. 8 

puvan. Kazandığı sayılar 5, kaybetti
ği 14. 

İtalyanlar Belçika
ldarı yendiler 

BBV'KSEL - ltalya ve Belçika mıru 
takmılan al'88D1da yapdım maç pek kala • 
balık olmu!Jtur • 

İtalyan takımı, iki sayıya karşı üç sayı 
lle galip gelml5tJr. 

Boksta dritnavt 
siklet! 

NEVYORK, (A.A.) - PrJmo Carnora 
aleyhine "Teknil' surette katli netse sebe _ 
blyet,, vermı, olmak ithamiyle bir tevkU 
müzekkeresi rıkarılmı,tır. 

Ne"-york hUkOnıotı boks komisyonu, 
haziran ayında yapılmruıı mutas.a.V\'er car
nera - Şba.rkey maçının yapılmasma muarız 

olduğunu bildirml,ttr. 

Komisyon, bl.r"Drltna.vt 8iklet,, bok • 
sörler SDlifı ihdas etmi,ttr. Bundan dolayı 
Camera, bundan sonra ancak &ıkletıerı 102 
kilogramı ve boylan 188 ıanthnetre:>1 &e • 
sea boksörlerle cltivUfebllocektlr. 

Savtfa 7 

Deniz federl1syonunun faaliyeti 
•••••n•••••••••••••••••-••••••n•nn••••••ııııııııııııııını•••••••••••••••••••••••••••••••••n•ı ... - .... -

y arış vasıtaları beynelmilel 
bir tipte birleştirilecek 

Halle klilbünde bir fıta ntlmunesi yapılıyor 

Fenerbahçe ktllbiinOn dcnlzciiik lokalinde çalışanlar yüzme bocası 
ve Ekrem Rüştü Beyle birlikte 

lST ANBUL, (A.A.) - Deniz- ni na.zarı dikkate alan federas • 
cilik federasyonumuz, neticele • yon, bu mahzurun önüne geçmek 
ri önümüzdeki mevsimden itiıba - için bütün yarış vasıtalarını mu • 
ren görülebilecek müsbet bir me - ayyen ve beynelmilel bir tipte bir 
sai programı takip ehnektedir. leştirmeğe karar vermiştir. Bu su· 
Federasyonun meşgul olduğu yüz retle hem Türkiye kürek birinci• 
me, kürek ve yelken sporlarına liğinin hem de beynelmilel temas
ait mahalli ve ~ynelmilel niza - lann icrasına imkan verilmiş ola
;matı tesbit etmek, kürekçilikte caktır. 

beynelmilel temaslara kabiliyetli Bu gayenin kurtarılması için 
bir hale gelmek için yarış vası • Macaristandan Her Ponzo ümin· 
talarmı muayyen bir tipte birleş • de mütehassıs bir zat getirilmiştir. 
tirmek bu mesai cümlesindendir. Bu mütehassıs memleketin ke-
Bu sporlar etrafındaki muhtelif reste menabiini esash bir tetkik. 
gayretleri bir araya toplamak ve ten geçirdikten sonra bu vasıta • 
en faydalı neticeler verebilecek Jarm inşasında kullamLması en 
;şekilde tensik etmek için 1bazı e· münasip cimi tayin etmiş ve Ha· 
saslar hazırlanmııtır. lı'ç kiu··b··m·· d b' t J ·· d u uz e ır a e ye vucu a 

Federasyonun meşgul olduğu getirerek bir "Gone frta,, yapma • 
üç spora ait beynelmilel nizamat 1 ğa başlamıştır. Şubat nihayetine 
henüz bir kül halinde tercüme e· kadar ikmali mukarrer olan frta 
dilmiş ve toplanmı' değildir. Bu federasyonwı inşaiye mütehassıs· 
noksanın, mazbut bir şekilde ça - !arından mürekkep teknik heyeti 
lrşmağa mani teşkil ettiğini gören tarafından tetkik edilecek ve in -
denizcilik federasyonumuz, ayni şa eaasları muvafık görülürse bu 
zamanda bu sporun Türkiyedeki fıtalarm eşleri yaphnlacaktır. 
tatbikatına taalluk eden bir de ta· Mevsim başlangıcında yetiştiril • 
limatnaıme vücuda getirerek bey • mesi mukarrer olan bu ilk bey -
nelmilel nizamnamenin tercüme • nel milel tiplerimizden üçü, Türk 
lerine başlanmıştır. Federasyo • yüzme birinciliklerine İştirake. 
nun meşgul olduğu kürek, yüzme den İzmir, Kocaeli ve Bandırma 

ve yelken sporlarına ait program, mıntakalanna ve diğerleri de Is -
bu sporun idare makanizmasını tanbul kürek birinciliklerinde de
tutan ayrı teknik heyetler tarafın- rece alan klüplere bazı kuyut tah
dan, federasyonun umumi kontro- tında teşkilatın hediyesi olmak ü
;lü altında hazırlamıştır. Bu prog- zere takdim olunacaıktır. 
ramlar şunlardır: 

KÜREK 

Kürek sporuna ait beynelmilel 
nizamna.menin tercümesine baş • 
lanmıştrr. Ayni zamanda bu spo
run memleketimizdeki tatbika • 
tına ait talimatname de vücuda 
getirilmiştir.. Bu iki eser mevsi -
min başlangıcından evvel tama • 
men hazırlanmış bulunacaktır. 
Talimatnamede yarışlara ait mu -
ayyen noktaların ta.mamen tesbi
tinden maada her zaman ihtilaf -
ları mucip olan mesafe bahsi de 
beynelmilel kavait ve teamüle 
göre tamamen tecdit olunmuştur. 
Bu nokta, bundan sonra yapıla • 
cak yarışların selameti noktasın • 
dan bilhassa mühim görülmekte -
dir. 

Türkiyenin her tarafında ayrı 
şekillerde yarış vesaiti kullanıl • 
dığmı, hatta lstanbulda bile bi -
ribirine benzemiyen sınıftan va -

ııtalann yarııtırılmaaı icap ettiği • 

YÜZME 
Yüzme sporuna ait olmak üze

re sabık T. l. C. 1. merkezi umu -
miai reisi Ali Sami Bey tarafın • 
dan iktisahen hazırlanan beynel. 
milel niza.mat ve talimatname 
denizci federasyonumuz tarafın • 
dan münasip görülmüştür. An • 

cak beynelmilel yüzme f ederasyo 
dilatı bildirmek üzere olduğunu 
haber vermiştir. Tadil edilecek 
kısımlar ve tadil şekilleri henüz bi 
linmediği için Ali Sami Beyin e
seri bu tadilden sonra, küçük ba
zı ilavelerle neşredilecektir. Bu 
işin Hazirandan evel ikmal edil • 
miş bulunacnğı ümit olunmakta .. 
dır. 

YELKEN 
Memleketimizde mazbut bir 

şekilde henüz yeni teessüs etmif 
olan yelkendliğe ait talimatna • 
me de, federasyon yelken komi • 

(Lütfen sayıfauı. çeviriniz). 



Sayıfa 8 VAKiT 

B va Mnbarellelerl 
·-·-··············· .. ··· ·-·······--· ......................................................... ·-······ 

Verdun Müdafii Navar 

!Çamur deryasında 
bir maç 

Yazan: Nakleden: 

Jac ques Mortane - 18 - fa. 

_ Hayır, hayır. Hem tayyare Ncıv:ır ko:.r~rrıuhl:ırm:ı dönen Al • 
en rahat bir na!dl ve.:atr.sı def::il riıü.n t:ıyyo.re!erini, yolbrını kes • 
mi? Manzara dn güzel. mck ümidilc tekrar ı:gmu~tu. Bu 

- Evet amma, düşman ifgali ar:!lık, topçular, hnvaya ateı aç· 
altmda bir yerden ı;e;ec:?ksiniz. nu~tı. Navnr bunu gorunce he· 

F o.kat l:umnndnn:ı laf dinlet • men o t.ırafa o.tılclı, faknt düş-
mek kabil olmadı. Tnyynrcs~ne, 
geçerken Brieulles ictasyonunı:ı 

atmalt üzere bombalar alarak ha· 
reket etti. Fakat zavallı, vazi • 
fesini yn!)tılttan ve bir ~ok düş • 
man tayynre!cri ile ~cırpı~hktan 

sonra yere inmiye .mecbur edil • 
di. 

Bu esnada, öeeki tayyare gru • 
pu, vazifesini yapıyordu.. Fakat 
düpnan hntlarının üzerinde iken, 
Fransız tayyareleri bir sürü düş • 
man F okkcr'lcri taraf ında.n hü • 
cuma maruz lmlmıştı. 

O zamanlar, V ei~teminde 
muho.:rebe usulü me;huldü. Bcm • 
bardıman ve u~uş usulleri pek 
iptidai idi. Herkes, kolnyına gel· 
<liği gibi clöğüşüyordu. 

Fo!cker'ler, ken=lileri için ko • 
lay bir av olan bombardıman 
tayynelerine ulcln·mıyn hazır · 
lanıyorle.rdı. Hepsi birer tayycı • 
re se;r.nişti. Yüzbaşı \Villermoza, 
üç Foker birde:ı: hü~tı.'ll etmişti. 
Tayyareci m:ıhvoldu{;umı anla • 
dı, fo!cat birdcr-birc, ü~ A!mnn 
layyareti, hemen hc!nen ayni ::n • 

manda denilebilecek lı:~dar az bir 
zaman forkile tutuşorah dü~tü • 
ler, öteki F cke:r'ler de, bu nni ve 
korkunç rnildlLhale hnrşısında 
k~trler. riııv~r, bir o : r. ·bi dü;ı • 
man tnyyere!crinin m n:nndnn 
geçmi!ti. 

Navar'ın sa yetinde, Fransız 
tayyarelP.ri, Gağ ,.c snlb olarak 
dönebil-iilcr. SF.dccc kumz.r.dan, 
~cdb!rsizlif i neticesi ö1rn~~tU. A • 
nan!' i imli Frans•z tnyynreci3~ni 
de, bi::z:r.t Fr.:;.ı:sız top;ullln, ye -
re inrr.iyc mecbur etmi~ti. Böyle 
kazalo.r, J:nrp csna:;mdn d;:Geriya 
vaki o1uyo;- l\. -latt.l, me~htw 
Guy.1cmer ele böyle bir kaz;:ıyn 
u~·amı,fı. Franı;ız b1~usu onu 
yere indirrni~. Gu;."tlcme; zorla 
ker.cHni ölümden hu·tarmı~h .. 

Ho,, böyle bir hüdise Navcırın 
da ba,ına aclrtiişti. Şimdi onu 
anlatacaüız. 

Navar bir Fransızın 
bücun1uua uğruyor 

24 Nisanda, Nnvar dokuz saat 
mütemadiyen luwndn u~muş, ve 

iki Alman tayynrc:ıi düyünnüıtü... 
Buıılardt\n birisi L. V. G. , öteki 
'.Albatros cnarl;n idi. Birincisi ko
layca düşürülmü~tü. Lil{in ikin -
ciai, az };al .. ın Navı:ırı uı;uracaktı . 
Bu tayyaradc bomb~!nı- vardı, ve 
'.Alman bombnlnrı nlıyordu . Bom
balardan birisi, Nnvarm tayyare· 
sinin yamndnn t1yrılarnk seçmiı
ti. Navar buna fena halde lcız<lı, 
derhal yetişerek onn, nle! elme • 
ğe val.it bırnl .. ".nudn~ cliirıiirdii • 
Akşam oin:u§tu. Gün batarken, 

tcsi tnrafındnn ihzar edilmiştir. 
Beynelmilel ni:z:nmnamenin 

tercümesi de ikmal edilmek üze -
redir. Bu iki eGer, mevsim bida -
yetinden cvvc] birlikte neşredile

ccktir. 
Denizcilik federasyonunun ha • 

zırlaclın.ı bu esaslar bu sporun (> 

111emlek~imizde kazandığı ehem· 
miyeti arttıracaktır. Ve beynel • 
milel temaslara imkan verecek 
~ekildedir. 

"Chi.lou::;,, un her sabah üzeri • 
ne gelen ve ~ehri bombardıman 
ed :m,, bir Alman tayyaresi vardı 
Bu tc.yyarenin ismi, Charlous fe· 
lal:eti olarak konmuıtu. Bir çok 
Fransız tayyareleri bu Almanın 
yolunu bekledikleri halde bir tür· 
lü onu ynknlamıyorlardı. Navar 
25 Niıan 1916 günü, erkenden uç· 
tu, ve bu tayyareyi yakalamaia 
kartır verdi. Fakat o gün Alman 
tayyaresi cürünmemi~ti. Dü~man 
aanki Nıwr.r'ın orada olduğunu 
hissetmi§, görünmemitti. 

Navar, h~ t:ı.yyareyi beklerken 
2000 metre kadar yükseklikte bir 
Maurico Farman tayyaresi gör • 
dü. Bu tayyaı-eler, düşmana halay 
bir av te~kil edeceği için, Navar, 
ekseriya olduğu gibi, icabında 
kendi~ine yardım için, onun pe -
~ine takıldı, ve arkasına geçerel<, 
kar~ıdan gelecek dii~mnnın gözün 
den saklandı. 

Birdenbire, N::wnr bir mitralyöz 
!esi duydu, ba§mı kalclırmca, tek 
mo!örlü bir Cau<lron'un ateş et • 
tiğini gördü .. 

Navar biraz sonra ,ateşin ken· 
eli üzerine a';ıldığm: cörerek §& -

~ırdı, kanadını yan yatıraralc, 
Frmmz renklerini r;österdi. 

Fakat Fransız tayyaresi bunu 
her halde görmemiş olacak ki, 
mütemcıdiyen ateş ediyordu. 

N3var kızdı, usta bir manevre 
ile hemen tııyynı-enin arkasına 
geçti ve on:.ı k~rkutmak için, ha · 
vnya ateş etti. Bunun tesiri ani 
oldu. Tayy\lrc ha; n~nğı yere in -
mece başladı .. Na var, onları da • 
hn ziyade korkutmak için, arkn -
)arından tcl:ip etti, ve o zaman 
ancak kendisi tarafında nyapıla • 
hilen uvrille,, hareketile inıneğe 
hnl}!adı. Sonra, sırt üstü gelerek 
renkleri tayyaredekilere, adeta 
zorla gösterdi. 

Fran:nz tayyuresinde, onbaşı 
Rager vardı. Hücum ettiii tay • 
yarenin bir Fransız tayyaresi ol • 
duğunu görünce mi.iteenir oldu ... 
Nihayet yere indi. 

Bu yer Navar'm tayyaresinin 
inehile::cği bir yer değildi. Maa -
mafih Nav.ır, tayyarede.kileri ta • 
nnnak istcdi~i i;in indi. Fakat 
tayyaresi ba §afağı geldi. Kendi
si iç:ndcn mütkülatla çıktı. Ve 
tntyyareciierc yakla~tı : 

- Kimöiniz, siz? 
- Ben on bati Roger .. 
Navnr onun eözlerinin içine 

br.l;tı.. Sonra elini uzııtarak: 
- Aldattınız, dedi, lakin, mu· 

hr.rebeden çekinmeyiıini takdir C• 

derim. 
Onba!ı Ro~er ıa~ınnı~tt. Ken • 

disinin arkadaşı ile Afr.nan tayya
resini bekleıneie gittiklerini söy· 
ledi. Bu arkodaş da biraz ileride 
bulunan karagaha inmişti. Halhu· 
ki Navar o karagahm üzerinden 
geçerken bir takım cambazhldar 
yapmış, aıağıdakilcrin nazarı 
dikkatini celbetmişti. Bu sebep • 
ten, oı·aya gider eitınez, oranın 

kumandan vekili tarafından bir 
haşlandı: 

(Devamı var) 

.. , 
(Spor sayıfanıı::dan devam) 

Bu takdirde takımın ndeta akıntı 
ya kürek çekme vaziyetinden kur 
tulr.ıası pek mümkündü. Bilha~sa 
Beşiktat müdafilerinin çamurdnn 
top kontroluna imkan hulamadık
iarı ve muto.t oyunlarını yapama -
dıldan meyclanda iken. Fakat ls • 
tanbulsporlular vaziyetlerini bo:z
madılıır ve maç ta tabii netice•İne 
doğru te!cro.r yürilmiye ba~ladı. Bi 
rinci devrede olduğu gibi, İstanbul 
&i)orlular rakiplerinden gene da • 

ha iyi oynadıkları dakikalarda, 1~ 
üncü dakikadu, bir sayı dnha kny 
bettiler. Kornerden gelen topu ka· 

leci tutmu~, fakat beş on adım öte 
ye çelebilmiı:ti. Be~iktaş mühacim 
lerin:len birinin oaijlnm bir şütü 
lalnnbulspor kalesine ikinci defa 
giı-di. 

Bu sayı mücadeleyi daha sıhht.t 
le halletmiş iİbi kat'i bir tesir yap 
tı ve ağır basma vaziyeti dahn 
çok Beşiktaşlılara geçti. İstanbul 

tporlular taliıiz bir maç daha ya • 
pıyorlardı. Fahri sakatlanarak ma 
çı terketti. Ve maçın bitmesine 

beş on dakika kala bir l&tanbul -
sporlu daha sahadan çıkmak va -
ziyetine dü~tü. Fakat müdafaa mü 
kemmel yer tutmasını sonuna ka· 
dar devam ettirmiye muvaffak ol
duğu için kalesini başka sayılar -
dan kurtardı. 

Birnz ıert oynamakla beraber, 
muvaf f:ıkıyetli bir maçla netice • 
yi kazanan Be,iktaşlıları tebrik e· 
diyoruz. 

A. S. 

lstanbulspor itiraz 
ediyor 

Bu yazımızı yazdıktan sonra ls
tanbulspor murahhası Hamdi Bey 
den şu mektubu aldık, aynen der
cediyoruz: 

"Dün hnvanm ve Takıim saha· 
unın vaziyeti bir şampiyona ma • 
çt yapılmasına gayri müsaitti. Ni -

lekim aeıl hakem Aptülluh Beyin 
gelmemesi üzerine Beıiktaf takı • 
mt ha! kaptanı ile mutabık kala -
rak haeınliğe in:ihap ettis~miz 
Sait Salahattin Bey va::dyeti gör -
mü!, futbol heyeti reisi Zeki Be -
yin yanında bize maçın bu şerait 
altıu<la oynanamıyncağmı, tehir el 

tiğini sarahatle söylemiş ve takım 
ların alelüıul seremoni yapılmak 
ü:ıere sahaya çıkmalarını istemiş
ti. Bu kararla :;ahaya çıkıldı. Fa • 
kat hu ar~da neden icap ettiğini 
anlıyarnadı§ımız bir deği§ildik 
oldu. Ve maç oynandı. 

Soruyoruz. 11akem Boy neden 
kaptanlara ve bize töylediği te • 
hi,· kararını sahaya çıkın:a defiiş· 
tiı"di ve n.lınnm va~iycti nh:ami 
bir maç oynamnıya ınüscit miydi? 

DJğer maçlar 

Bundan evel yapılan B takımla· 
rı maçım da Bcgikt:-.şlılar bire kar 
tı 5 sayile kazanmışlardıı-. 

ikinci kümeden Altınordu -
T opknpı maçı ela bir hayli heye::an 
it olmug ve n:ticeyi Altınordu iki 
ye ltar~ı 4 sayi ile ktlznnmt~tır. 

Mısır~ italya 
ROMA, l "i (A.A) - Meb'u· 

c~n m~dici Mısır ile Bingnzi nras· 
smtlaki hududun lnyini ve vazih 
bh· surette nyrılması hakkında Mı
sır - ltolyan itnlafı hakkındaki 
kanun layihasını müzakere etmit 
tir. 

harp neden Büyük 
beş sene sürdü ? 

Frans:ız mecliiiade meb,usların miihim if(aatı 
-16 -

Az sonra muhatahlımm da iil · 
fal edilmiş olduğunu farkettim. 

Şurada M. Alberts Thomıu'ı gö .. 
rüyorum. Onu haı·p esnasında 

Caen'dc çok defa gördük, Hatır -
lıyorum ki ziyaretlerinin birinde, 

HH6 Teşrinisanis\nde olacak, o -

rada bir yültsek fırın yahut bir 

kok fırını lıakmağa gelmitti. 

M. Alhertl Thomaı - Bir 
yüksek ocak mı? Bir değil bir kaç 
tane bakmaja reldim. 

M. Barthe - Den1irhaneler ko· 
milesi aleyhine .... 

M. Fernand Enguerran:l -
M. Alberts Thomas bu müllkatı 

kcnd· ainc nakleUii;ı:ni belki ha -
tırlar. Harp bqlıyah iki sene ol • 

duğu halde böyle esas bir mlldde 
iıtihıalinin diitman topu altında 

te!<a!iuüf ettirilmiş olmasından 
hayretle bahsctticim zaman, ar • 

tık böyle olmadığını ve bu fotih -
aalin en mühim kısmının u:mn 
rnüddettenberi harp mmtakasın • 

dan uzak yerlere dağıtıldığını 
söyledi. işte Briey mecelesinde 
rolüm bu olmuştur. ltham etmi -
yorum. Sual soruyorum. 

M. Barthe harptenberi doğru -
yu farketmit olduğunuıu ıöyle -
diniz. Bundan tefahür etmiyorum. 

Ve yanılmış olsam, ynnrldığımı 
söylemekten asla çekinmem. Dört 
sene müddetle zulmetler araıında 
kalmndık mı? Emin olunu~ hi bir 

§ey anlamak ve onu tekrar ettiği 
halde dinletememek ayni zeman· 
da bu ısrar edilen cehalet yüzün • 

den binlerce Franaızın öldüğünü 
düşünmek ıülüneeek değil ağla • 
nacak hir muvaf fakiyettir (Bü • 
tün sıralarda şiddetli alkı~lar). 

M. Barthe - Şimdi bir mesele 
mevzuu bahiıtir. Hatırlarımız ki 
meclisteki bir teminim bütün va -

tıındıı~larımın nazarı dikkatini 
cclbetti. Harbin devan11 müdde • 

tinco bir ceneralin tayyare ile 
Briey'i bombardıman eltird!ii i · 
çin takbih olunduğunu, ve uke • 

ri rüeaanın Briey havzasını bom • 
bardıman et~eyi tayyarocilere 

mcnetijini ıöylcmiftİm. Alman • 
ların faaliyetini ıördüklerinden 
böyle emirler kar111ında boyun 
eğmiyenlerden baallarının ceza • 
landırıldığını da zannediyorum. 
Bu meselede, hakikatin lama • 
men tevazzuh ettmeai llzımdır. 

Naaıİ M. Engucrrand vatani 
vnzifeıini ifaya ç:ılt!mıgsn, di • 
i!er bir . mcşlııktaıım cin orduda 
ayni faaliyeti cöstc:-iyordu. Cc • 

::ur:ınc h~.rbettikten sonra ~ramı
:ıll avdet etti. Azizl,'11 Flemden er· 
l:fınıharbiyeJl\izin noktci n~zarı· 
m tadil için ne teşcbbü:;!crdc 
bulunduğumı:!u siz de memlek"'le 
cöyicyiniz. -

Briey neyu honıhar
dıman edilnıiyordu 
M. Eı·nest Flr:ınden B . - rıcy 

m:ıden h:ıvza:nnın l:ornbcrdımanı 
m~scle~i~~e ne suretle ve no- §e • 
raıt dnhılınde müd~h;ıle cttifüınt 
anlatayım. 

Mensup .olcluüuın lopçu grupu 
muharebe ıptidaıında VerdUne 
gelmi§tİ. Kendisine tahsis olunan 

mıntakayı ıeki:ı ay ıonf& ınuha"' 

rcbc bilin~c tcrketti. Bu ıüt ı• · 
çirilcn devre esnasında arhadaf • 

lar arasında konu,urken Verd61I 
. f 1 •• harbı devamınca o kadar aa 
1 l . . . edell çok o an tayyare erımızın n .• 

berrak hav~da dumanlarını t• 
mali •arkide gördüğümüz nı• : 

'l' .. ,·.,ı 
denlcri ~mbardıman etmedıgt 
sorustururduk. Bundan bir ço~ 

• • 
bah•etmittik. 1916 Ki.nunue~ 
tinde dostum M. Enıuerraocb' B., 
makaleleri bize kadar reldi. r1 

ey havzası maden filizlerinin i• ' 
tihracından Almanların ne kad-' 
istif ade ettikleri nazarı dilcliatİ' 
mizi celbetti. 

Faaliyete ge;mek lizmı ıeldi• 
ğini tahmin ediyordum. 23 ıa' 
nunuevvel 1916 da Seyyi cr.nuıof 

•• kararglhındo. amirim olan ••• 

kinci orduya emreden cener•1 

G. • . . ı11.tl .. 
ıynoa mn yanına ııttım. u 

beni kabul dti., Meaelenin ehe~• 
miyetini anlattım ve ikinci ot 11 

tayyaredlerinin bu işe oevki nıiiıl" 
kün olup olmadıiını aordum. JCc9' 
diıine Briey havzasının ınufa•,.I 
bir haritasını verdim. Bu harit• • 

(j• 
da faaliyette bulunan başlıca r:ı 

cs!Scıeler vazıh bir surette götle • 

rilmişti. Bundan haıi(a teredd~ 
etmesine imkan kalrımımaıı içi 
haritayı ne ıibi bir ciddi meınba • 
dan tedarik ettieimi izah ettİll1• 

( D""mnı unr) 

~~~~~~------~--=----:-~ 
btıınbı:I 15 inci ler.'\ ~mu:ittl;'1lndAJI,.:._ 
latanbuldA Eınl.,üntinde 1ımlr llO~, 

fi No.tu dükkıl.nda iken oıyevm ild .-. 
metgA.l'ır meçhı.:ı buluruln Yuve.nclcl ~:ti 

~= • 
OelcUdarda Batlarbafında ıuntar -

ka#Jnda 11 ~o.lu rumede muldıu Halil:::. 
rı Beyin 3/8/925 tarihli senede ı..U~ 
180 liranın maa masraf haciz yoUle - _,JJ6J 

t&lebl:ıt havt ita ettJtt takip talebi OS8P-, 

adresinize gönc!erllen ödeme emrine ı:nU~ 
ııtri tarafından \•erilen me§rUhat ve ıs .,,. 
Ue icra eturııcn ta.hklkıı.ttruı bu ad.-te 

1 
, 

lunmadıfntu: a.ıııa,ılarak tıl.vn tebllg'•t tıl' 
!Hma \tarar vertlınt,Ur. Tarthl tıbda• I' 
baren bir ay Zllr!mda borç ''e maarata"' 

demeniz ve bo:-cun tamamına veya bit ~ 
mına vo ~·ahut lllacaldınm takibat les"'" 
hakluna d4ir tır itlrumrz vaı'ta bU ~ 
içinde tlfahen veya yuı ile btıdtrm..., lf 
tınıdır. Akal takdirde !Uru edilıa-:::;t 
yılaca§t ve borcu tediye ,., iti~ • d' 
n!ı tııkdlrdc )1ne bu n1Uddet lgll\M ~ ...J 
ıu kıumnunun H Uncu rnaddenno ~ 
mal beyanında bulunmuıa ve m.ı ~ 
nınaa buJwımauanız h&pUte tuylk oı......-

tıına ve h&ktkat6 muhallt ~yl.ı\da llUI~ 
aaınz haptı'e cu.tandırı.Jacatm11 v• .JI 
~enm11 veya fUraı etunmaua cebrt ~ 
devam olunacatı mezkCır ödeme --;;, 
lebUt makamma kaim olmak ~ 
olunur. 

Taıhlh 
DUnkti nU:ıho.mrıda dördUDcU ~ 

olu!l I<t\dirsııda nost:ın Ali ?:rntn :ı:ı· 
11\atın·ıcdn!n Camı mektep soıcıı.ğında 11 ;t ... _ ..... u 
el cçıı~ artllrma ile aatılacak .__.. ;ti 
cv11 nıt lllnda dosyıı. num~111 t'2 Jll' 
yc.ırt;:c::.ıt yoflle y:uıır;ı:ıttıo 932/934 dC 
de çıkmı§trr. J{cytrye~ı tas?ıih eder,/ 

lau .. cu K.olor~u ~etın••-·ı 
Ko111i•ronu Hlnl•rt ~ 

r-tcf.• 
Ankaıa Bava LtVaıırn 

den: 
. içiCI 

Hav:ı ra:ı:st merkulerı J' 
pi~ 

asrl v~ son sistem alltı r•ııa 
11 

... d b&J" ye s~l ın n!anacagın an _ §-

vırel il,celc firnıı1arın aıarDI 
1
, 

Mart· 933 tarihine kadar ı.•t ti 
loğlerını Milli Müdafaa ti~ 
Rasat Merkezine göndernıe;.,) 

{30241 t 





1 

1 

' "" o 

1 

... 
('D 

iC .... 

-· c... -· .. . ..,, 

"~' M 
" -c.. g .... 
- c.. ı::ı.. .... .... ·- -~ 

ı.;-
=;· 
c.. 
p.ı 

CICl< 
'-' 

;=; er ... 
l 

. 
~ 
G> 
> 
o. 
111 
> 
Q) 
u 

.... .... 
~ 

(,/) .... 
~ .... ..... 
CI) .. 

1 

~ 
1 



• '_:ı..· • 

• ' • ' ~ . !> • 

. " · · ·'t' ı' 
··•..'.'!"~ . ,.ft.:'·i ... . 

""· ...... · ... ',. . 
•. t I .J. ·. ~. ~ ' .. ~.· .. J. . . .. . 

~~!~~~:~·· . 

- Hayret! bu adamın sırhndaki ne ? 
- Ne olacak 1 btr dag 1 
- ( .. ?!! 
- Hem de 10.000 ton sıkletinde ! 
- 11 !! 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor ! 
- Evet ! Qördüm : 

ZiRAAT BAN ASI 
T.lmam, •• Bu adamın 

-~·. . . . .... . . ' ...... 

;.,_~~- )~;:/~· ·~ .. 
·;: . }··· ~ ~i 1 ) ' . 

ZIRAA T BANKASI 
nd-i! ir 

Tasarral Besab va!· ! 
- Öyl~ ise, daha bunun gibi iki yük tatır ve 

Sırtı Yere Oe m z ~ 



Sanfa 12 VAKiT 

GRiPE karşı ~SPiRi komprimeleri kullanınız 
Taklltlerden sakınınız 

•• 
1 
1 

Çamaşır 

•• 

Paris'in en son moda modellerini 
muntazaman getirtmektedir 

lpekiş çamaşır daires1 : 

1 - }peki~ kum~larının ne
f tuetini tebarüz ettirmek, 

;ı - lktuadi buhran dola)'ı· 
sile ıztırap duvarı aılelere ev
Jerinde bizzat vapacakların
dan daha ucuz ve daht1 guzrl 
çamaşır temin etmek, 

Gayelerile açılmıştır. 

en basitinden en mükemmeline 

kadar, modaya en muvafık şe· 

kilde ve Paris'io en son modc11e 

ri üzerine her türlü : 

Pijamalar, sabahlıklar' 
gecelikler , kimonolar, 
kombinezonlar, iç çan1a -
şır ları, salon perdeleri ya
tak tak1n1ları ... ilah .•. 

Yaptırabilirsiniz 

Milli müdafaa 
vekaletinden: 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vaktinde 
müracaat ederek ikramiyelerini ala11ııyan mahilJerle şehit ve ye· 
timlerinin istibkaklarına ait bordroları Maliye vekaletine ve cet
velleri de askerlik şubelerine gönderilmiştir. Buna göre eslıabı 
istihkakm askerlık şubelerine mliraccat etmeleri. 

2 - Işbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin paralan 933 
tevziatında veri ! eceğinden beyhude yere M. M. vekaletine mü· 
racaat edilmemesi. 

3 - 933 senesinde vaktinde mür.ıcaat etmem:ş olanlar için 

ayrıca bir tevzi yapılmayacağından malullerle şehit yetimlerinin 
behemehal 1 Nisan 933 tarihine kadar şubelerine müracaatla 

kayıtlarını yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtlarım yaphrmıyan· 
ların müracaatlarının bilahare kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(3022) (655) 

Ankara Posta T. T. Baş 
müdürlüğünden: 

Ankara istasyonuna her gün gelip gidecek postayı hamil 
bilumum trenlerdeki postaları ve alakadar memurları ile birlikte 

merkez postahanesi ile istasyon arasında götürüp getirmek ve 
günde üç defa yine merkez posta han esile Cebeci, Yenişehir ve 

Çankaya merkezleri ile Yeğen bey şubesi postalarını memuru 
aababetinde taşımak ve aynı zamanda Etimesut civarındaki Tay-

yare meydanına gelip gidecek tayyarelerdeki postaları götürüp 
getirmek üzere bir posta nakliye müteahhitliği 9-2-933 tarihin-

den itibaren yirmi gün müddetle aleni münakasaya çıkarılmıştır. 
Teminata muyakkatesi 675 liradır. Münakasa şartnamesi her gün 

Başmüdiriyet kaleminde görülebilir. Talip olanların 28-Şubat·933 

salı günil saat 16 da Posta ve Telgraf Başmildürlüğünde mütC9 
ıekkil komisyona müracaatlara. (630) 

1111 

.Tenzilit 
Herekenin döşemelik kumaşlarında 

yüzde 50 tenzilat 

Hereke Halıla 
Bu emsalsiz güzel halılarda 

mühim tenzilat 
Yerli Mallar Pazarı 

Ankara'da 
Çocuksarayı caddesinde 

AMAN HE SAHCI! 

lstanbul'da 
Bahçekapı'da ve Beyoıtlu'nda 

istikl~I caddesinde 

(ABUK! 

Samsun'da 
Bankalar caddesinde 

SAMCI CE(Ti 

Bır Alkolı yaJııu •&nyı ~ eder. Bandao ınaada bu 
Mkolı yalıl&l • betao llaçlana billfl.oa obrak·biü fuala 
ıcsıri.U icra YC tuk.io 'l/c tcda•ı eder. SU quıulc mq&al 
olarkco o dA nzifainı yapar. G6&.._ arlra,-u&ar,dizlcr 

elhasıl had bır uoa bıwdılco yere ıııemaa ••-b • 
all Alkolr yalntıoı tatbılı ediniz. Dcrbala&nJ'I ....._eder.) 
Fakat Alkok ismmı babnouda tal•-." .laklitlıtrdca 
ulııoıoız. Her ec:uocde bslanar. 

Terkiye U•••I Acccat•klri ı 
G. lı A. BAKER Ltd 1.1uaıe ~ ~·IiJ :m:nu .. , ..... 9L ....................... 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Dofum ve kadın bastalıklan birinci ıımıt 
mUtehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, l:S - 18 Beyoğlu, lsUk.lll 
caddesi No. 193 (Opera sineması kar;ıısı) 

Telefon: 0960 - 4.:?221 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Slnlr mUteb&ISW 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul oıwıur. 

Muayenehanesini BabıAU kar§ıııında An· 
kara caddesi No. 47. ye tevstan naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 23469. 
lkametglh: 607 40 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yoUan lıuWıklan mD~haaaıaı 

Emtnonu (Sabık Karakaş) hanına 
nakletnı.l§Ur. Cumadan maada ber gün 

baııtaıarmı kabul ve tedavi eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hastalıklar mDtehaasım 

Dlvanyolu No. 1111 Telefon : 2223911 

SAHIBI : ME HME'l A~Uof 

Umumi Neşriyat MUdUrU: FlKRE'I Aon 
V.A.KIT llATBAASI - ISTANBUL 

SANCIYI ZALE EDER 

Orta~ anyorum 
Teminatlı \ ' C çok karh bir iş için Galata Kredi Liyone Bank ırkuı 

~)elek ilan No. 89 saat 11 -14 müracaat 

lstanbul Posta T. T. Baş
müdürlügünden : 

lstanbu! postanesi için yaptarılacak olan masa dolap ve saire 
13-2· 933 tarihinden itibaren kapala zarfla mUnakasaya konul• 
muştur. Tal ip olanların şartname ve plinlarını g&rmek Uzere her 
gün başmüdiriyet kalemine ve münakasaya iıtirak için de yevmi 
ihale olan 5-3 933 tarihinde saat 14 de başmlldDrlOk m6bayaa 
komisyonu riyasetine müracaatları. (658) 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Eğrikapıda Avcı bey mahallesinde ivaz efendi sokajıada 

atik 89 cedıt 91 No. la hane bedeli defaten ve peılaen tecll1e 
edilmek üzere 11-Şubat-933 tarihinden 7 Mart·933 tarihine kadar 
25 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 7·Mart·933 
tarihine müsadif aah günü saat onda Fatih MalmlldOrlDillDde 
müteşekkil sahş komisyonuna milracaatları. (629) 

YENi TA RiH 
Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

Tarih imtibamnı Yermek isteyenlere IDzumlu bir rehberdir· 

100 kuru7 fiatla lıtanbulda Kanaat K&tDpbanaiDde aabllf. 


