
19 Şubat 
Halke•lerimn memleketimiıde 

'ftltdaınmun yıldönümüdür. Bu yıldönümll· 
luıtlalanması ve yeni Halkevlerinin 
açı ması cuma günü yapılacaklar. 

Beşiktaşlılann ceva~ 
Cuma günkil maç hakkında ''lstanbulspo. 

· ı.ın ıtirazlarma '' Beşiktaş ,, klllbn umumi 
~tanı tarafmdan verılen cevabı bugün 

9 uncu sayıfamızda bulacak11nız 

5429 Tahrir Telefonu: 24379 PAZAR, 19 - ŞUBAT <2tncıay> -1933 idare Telefonu: 24370 Sayısı S Kuruı 

Meınleketimizde bugünlerde ls-
ul ile Ankara arasında iki mo · 

~li bir posta tayyaresi işletmek 
lll hazırlıklar devam ederken 
l'IJıaa, ile cenubi Amerika arasın 
.. üç motörlü bir tayyare ile tec-
be ıeferleri yapıldı ve bu tecrü
ler büyük bir muvaff akiyet ile 

eticelendi. Afrikadan cenubi A
aya kadar olan (3.200) kilo 

etrelik bir mesafe bir uçuşta ve 
) laat, (27) dakikada alındı. 
~ ile cenubi Amerika arasın 

llluntazam tayyare postaları 

ek mümkün mü, değil mi? 
uhiti bir uçu§ta tayyare ile 
~ imkanı temin edildikten 
ı... bu mesele üzerinde ehemmi 
~ tetkikat yapılıyordu. Fakat 
ld.i.~ikat büyük zorluklarla kar
-~rdu. Çünkü ... meselenin esa-

lllel' hangi bir tayyarecinin bir 
~ilci defa için Avrupadan kal
~ bahrı muhiti havadan af· 
,, Amerikaya gitmesi, ayni su· 
:ıe tekrar geriye dönmeıi değil
.._~~pa ile Amerika arasında 
~aman yolcu ve eşya nak
~ postalar tesis edebilmek 
a.... kullanılacak hava vasıtasının 
~inen emniyet altında iıleme
~ •1ni zamanda bu vasıtanın ka

del'ecede yük ta,ıyabilmesi, bil
poata hizmetini görecek va -

rn yolculara emniyet verme -
lazım geliyordu. 

k '1k zamanlarda böyle bir posta 
~etinin tayyare ile olamıyaca-

Ne olu\or ? 
·······················-···-·--

KAYSER 
Tekrar Almanya ya 

dönecek mi? 
Karı•ı Almaoyada salta

natın iadesini konuşacakmış! 
. %"" ::; .. , . 

Vllhelm 
BERLIN, 18 (A.A.) - Sabık 

Kayserin zevcesi prenses Hermine, 
bu sabah beraberinde katibi oldu· 
ğu halde Berline gitmek üzere F e 
lemenkten ayrılmı§tır. 

Fes meselesi 
······························-

MISIRDA 
Meb'us:ara 

Hariciye nazırının verdiği 
izahat ilzerine me•ele 

kapandı 

.KAHİRE, H - (Hususi) - 1'1111r ha

riciye nazırı Mısır mecllalnde fet1 meselesi 

b.aldnnda izahat vermı1, bu meaele tama -
men kapaııDU§tır, 

Hariciye nazın fes meııcleahıe dair n • 
rllmJt olan Uıı takrire ce\·ap verirken orta

da meaele denecek bir lıAdlacı olmadıjmı et

raflı bir surette izah ctmlı ve Tllrklyenln 

l\lıaır ve Muublara ~· en derin, m temiz 
duygulannclan emin bulundufunu UAve et • 
mı,. alkışlaııDllftır. 

Takrir sahipleri bu izahata f.etekkOr et

mitler ve bunlardan Abdurrahman Biyeli 

Bey nazımı beyanatına demlttlr ki: 

"AnlB§ılıyor ki ne bir hakaret ne de bir 

tecavüz yoktur ve 1Uphe etmem Jd bu kub

be altmda ytlkaelen ıse.sler Aıık&rada duyu • 

ıacak ve Türkler Mıııırlılarm hll& TllrJdye

ye kuıı nezih bir karde,llk, .amfml bir 

vefakarlık bealediklertnı öğreneceklerdir • ., 

Takrir ııahl.Plerindt'Jl AhcJfllhuntt Salt 
Beyin Ttlr~yeye ve TUi'ldere dıı,man ol • 

madiği mukacJdeıneaUe batlacbtı ve Jmaea 

ııöyllyccetı kaydını ileri sürdllitl nuari711 -
lere cevap veren Uıtaz Aziz Abu&: 

.. TUrldyede elçimize hakaret edll.mlf ol -

.saydı 1Su mUtaıeaıara belld ıtısum olurdu, 

halbuk) yegane aı~ makamı remıı olan 

haridye nazm böfle bir f8Y mevcut oıma -
dığmı ııöylUyor, o hillde hakaret nerededir!,, 

Ded1ktea llOIU'a ~ llUll'IDID be,.. -

işte bir hakem daha söylüyor: 
··-·-....... -··-···------··-·----········ .. -···-···················-

Türkiye güzeli intiha-
bı da haksız yapılmış .. ır 
"Cumhuriyet erkanından bazılan: Ne 
yapalım muztar vaziyette kalarak 
Nazire Ha~ma rey verdik! dediler" 

Feriha Hanımın şehir ve ev byafetilc 

lzmir ıüzelile beraber lzmire gi 
den hakem Hüseyin Rifat Bey iz
mir gazetelerine ıunlan söylemit 
tir: 

yeni resimleri - Foco : Etem 

~ edildi. Onun için Almanlar 
~ pa.I.... merikaya gitmek 
~eplin vası asını kullanmaK 

Resmen bildirildiğine göre bu 
seyahatin hayırlı bir it için yapı
lacak bir merasimin açılmaıı için 
dir. Fakat diğer taraftan mumai -
ley hanın bir çay ziyafeti eınaıın -
da Hitler - Naıyonal soayaliat -
ler ve .wlza"de~er ile tema• BIA
--~ • "' 'lru "'~maa eınumda fiilidi--: 

- Güzel intihap edilecekıe ve 
bana lzmiri temıil hakkı verilecek 
ıe ayni zamanda vlıi salahiyet iı 
terim. Hatti öyleki, hakıızlığı gö 
rünce derhal güzelimizi (lzmir 
güzelini) alıp hakem heyetinin hu 
zurunu terkedebilmeliyim.. Yahut 
ta bmlrliler pzellerini intihaptan 

•ll!llill~f-jwllM•-t-• ••••• ......... Ben .ı. 

lı,a • • Geçen senelerde Kont - Zep 
\ ile yapılalı hava seferlerinin he 

1 
fi hep bu idi. Doktor (Ecener) 

I tçen sene bu makoatla dokuz de-
' A_ 'k 'd" -uıerı aya gı ıp geJmitti. Bu 

;:etle bu aletin Bahrımuhiti ge • 
~ ek Yagane muntazam bir vaaı -
~lahileceğini ispata çalışmıştı. 

en ~lbuki şimdi Arkansiel (Arc-
-cıel) ı'ı . d k' .. .. l" F 

•ız t mın e ·ı uç motoru ran 
let ay~aresi göstermiştir ki, bu a
t,1 ZepJıne nispetle Bahrimuhit pos 

lrı · · d tullk··ıçın aha çok elverişlidir. 
•ti.,_ u bir kere bu tayyare gerek 
~ı~' ıerek emniyet noktasından 
I~ •ne faiktir. Hakikaten zep • 
bit ~1Yareye nispetle çok büyük 
~İla •aııtadır. Bunu idare etmek i
~detleri otuzdan kırka kadar 
'lıt bir çok adam kullanmak za
~fr.eti ~ardır. Ayni zamanda mas -
.__, d• o derecede büyüktür. Ni -
~Zeplinin yere indirilmesi için 
~İt lelen manevre İ!i d~ adeta 
~ Ol-duya benziyen bir kalaiJalı

Çalı!lnuını icap ettirmektedir. 

Mehmet Asım 

~t tarafı 2 inci sayıl amızda) 

'1,ııar Osman B. e 
&'Ote müsabakalar 
ı..Clizide doktor 
-ı•zb ae ar Osman 

YCaıeHı'k .. '-1> mu· 
~ •kalan bak 

"da bir ilim 
'd•nıı 
"-kt . ııfatile 
~ite •ı nazarını 
8._ bildirmiıtir. 
'- Y•1111 9 uncu 

•"'••••da oku· 
~kıınız. 

ki meselelerle Hohenzollern hane
danı saltanatının iadesi meıelele -
rinin görüşülmesi muhtemel oldu • 
ğu söylenmektedir. 

Sabık Kayserin sıhhati yerinde -
dir. Dünyanın her tarafından ve 
bilhassa Alman naıyonalistlerin -
den her gün bir çok telgraflar al
maktadır. 

Kahve muka\·eJesl 
A N K A R A, 18 (Huıuıi) -

Kahve takası hakkında Brezilya 
ile hazırlanan mukavelename, ik -
tısat vekili seyahatinden dönmüt 
bulunduğu için bir kaç güne ka . 
dar imzalanacaktır. 

Bir jandarma kaza 
ile arkadaşını 

öldürdü 
ALUCRA, 18 (V AKIT) - A -

lucra jandarma dairesinde nöbet 
beklemekte olan Ankaralı jandar 
ma Kemal, nöbetini terkedeceği 
arkadatı Ankaralı Mahmudun ya 
tağı yanına gelerek: "kalk, nöbeti
ni al!,, demit ve bot sandığı tüfe
ğini şaka kastile arkadaıına çevi
rerek dururken birden patlıyan bir 
kurşunla Mahmut vurulmuı, ifade
si alınamadan ölmüttür. Müddeiu· 
mumilik vak'aya vaziyet etmittir. 

Pek yakında VAKiT 

Güzel 
bir dul kadının 
maceralarını 

Tefrika edecektir. 
Muharriri Mediha Mflair 

Mı•ır meb'usan mecll•fnde 
kral ve nazırlardan 

bir kısmı 
natmclan çıkan netıcıelerl bal&aa ederek llOD 

battalarda 1k1 mıuet anamda a.radnut zan
nolunan mlbıaaebatm bugün esklalnden da

ha iyi bir hale geldiğini aöyUyerek ııöztbıll 

bltlnn!t ve meaele de kap&llllllftır, 

Vekiller 
Toplandı, konten-
jan Jistesini görüştü 

A N K A R A, 18 (Huauıi) -
icra vekilleri heyeti bugün baı-

vekiJ lımet Patanın reisliğinde 

toplandı. Saat on betten akşam 

geç vakite kadar süren bu toplan
tıda vekiletlerden gelen muhtelif 
işlere ait evrak müzakere ve intaç 

edildikten sonra neıredilecek olan 
ve iktııat vekiletince hazırlanmış 

bulunan yeni kontenjan ilıteainin 
tetkikine baılanılmıf, iktısat veki

li liıte hakkında izahat vermiıtir. 
Vekiller heyetinin yarın ıene top
lanman muhtemeldir. 

hakaızlıklann devam edeceline 
kani olursam, ıüzelimi o merasime 
o baloya ittir ak ettirerek: 

- itte benim de güzelim; de
mekle beraber kızımızı müsabaka 
ya sokmıyahm ! . Böyle vaıi bir ıa 
lihiyete malik olmak, bence bir za 
rurettir. Çünkü haksızlık vardır. 

Bunu, benimle beraber, hakemler 
(Alt tarafı 9 uncu sayıfamızda) 

Feriha H. 

Cumhunyet gazetesine cevap 
············-·-.. ······•······································ ··--·--·-

Hangi gazetelerin haline 
bakalım acaba ! .. 

Dünkü (Cumhuriyet) te A. D. 
imzuile bir yazı çıktı: 

"Şu gazeteforin haline bakın. 

Birinci sayıfalannın en müliim, 
en mutena yerleri memleketin, 
milletin şu veya bu mühim ihti -

yacı yerine Nazire - Feriha Ha -
rumlar mücadelesine tahsis edil -
ıniş,, diye batlıyan bu yazı bile, 
hayret, gazetenin yalnız birinci 
sayıfuında değil, o birinci sayıfa-

< Alt tarafı 2 inei Bayıfamızda) 

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

- Efendi, gene mi eli boı l'e!dın, ne var ne yok ayol 1 
GOzellik ... 



Sa,..fa 2 

(Baı taralı l fncl sayıf~mıı~a) j cek kadar A i~eri .g~den hükümler, 
mn da hem bat makalesı yerınde ! bakınız, hala hızım sütunlarnnı -

Bu yazıda güzellik müsabaka· za girmemittir. 
sı meaeleıi etrafındaki ne§rİyata Senelerdenberi bu sahada gö· 
dokunularak meb'us Mahmut, rüp geçirdikleri bin bir çetit mi· 
meb'us Necmettin Sadık, mebuı sal kar§ısında oize garezkar de • 
Asım ve Hakkı Tarık Beylerin mekte, bizi be§ on kurut kazanç 
gazetelerinde meb'us Yunuı Nadi için inanmadığımız §eyleri söyler 
Beyin gazetesine hücum edildiği göstermekte hele Cumhuriyetin 
yazılmak ıuretile siyasi arkada§ • asla hakkı olamıyacağını neden 
Irk tesanüdü ile telifi kabil olmı • bu gazetenin ba§ına nadilik kür • 
yan bir tarzda hareket olunduğu· süsüne oturan bir kalem sahibi 
na itaret ediLmittir.. (V AKIT) dütünmüyor ve bu tavus ku§u ne· 
kendi hesabına meb'us Yunus Na- den bir kere eğilip tekendi ayak· 
di Beyin siyaıi tahsiyetini renci • lanna balanıyor? 
de edecek en küçük bir imada bi· Tecavüze kartı müdafaa, tt:k • 
le bulunmadı. Bilakis Cumhuriyet zibe kartı ispat neden kusur ola -
ref ikimizde daha ilk gün Aka rak gösteriliyor? 
Gündüzün meb'uıluğu mevzuu Nitekim bugün bile hala vazi
bahaedildiği zaman güzellik mü - yetimiz bundan ibarettir: Çünkü 
aabakası ile ıiyaai vaziyetler ara - Cumhuriyet Abdülhak Hamit, 
•ında hiç bir münasebet bulun • Halit Ziya Beyler gibi zatlann ağ· 
madığmı, binaenaleyh, bu müna - zından gazetelere yazılmıt olan 
kaıada ıiyui tahıiyetlere tema • beyanatı tekzip ediyor. Bu zatla· 
sın doiru olmadığım açıkça yaz - rm hi~ biri öyle teY ıöylememittir, 
dık. diyor. Bu suretle mesela (Yakıt) 

A'ka Gündüz Bey de gazeteci yoktan yalan netriyat icat etmiş 
idi. Hatta bizzat başka gazeteler- gibi bir mevkide bırakılıyor. 
den fazla (Cumhuriyet) in malı Susalım mı? Bir adam belki 
sayılacak bir gazeteci! Bu mem • kendi nefsine kartı pek kolayca 
leketin en küçüğünden en büyü • yalancılığı kabul et.mek tavsiye • 
ğüne kadar dostlan teessüre dü. sinde bulunabilir; amma bunu 
§Üren, dütmanları güldüren bu baıkaaı için bir ahlak dersi ıek
aatırlar meb'us Yunus Nadi Beyin Iine sokmak pek tehlikeli bir cür· 
gazetesinde çılanamıt mıdır? et olur. 
(Cumhuriyet) ertesi gün kendine Eğer h~kikaten bu zatlara at· 
gelip te okuyucularına kartı "bu fen (V AKIT) te uydurma beya • 
satırlar ani ve beteri bir infial eıe· nat netredilmitse neden dolayı 
ridir; bir kalem ıürçmeıidir ol - asıl alakadarlar bizi tekzip etmi • 
du, af istiyoruz,, demek faziletini yor? Cumhuriyet için alakadar • 
neden göıtermedi? lardan doğrudan doğruya birer 

Kaldı ki ıüzellik münaka§a • tekzip varakası alarak neıretmek 
larmda da (V AKIT) in neıriya • yolu varken neden dolayı ıadece 
tı tecavüzl deiil, ıadece tedafii kendi kavli mücerretlerile bizim 
bir mahiyettedir. Çünkü Tokatli. sözlerimizi reddediyorlar? 
yan gecesini ilk aün diğer arka - Hakemlerden Helit Ziya Bey 
datlanmızla beraber yazdığımız Feri ha Hanımın birinci çıktığı ilk 
için gazetemizin de adı katılarak intiha:ba rücu fikrinde bulunma • 
Cumhuriyet tarafından hücum e· mıı mıdır? Abdülhak Hamit Bey 
dildi. Bize garezkarlrk ve kıs _ iki güzeli bir ıkere daha hakem 
ka.nçlık isnat olundu. Bundan heyeti huzuruna çıkarmalı sure -
<lolayı hadise etrafında hakem • tinde bir noktai nazar söyleme -
]erin sözlerini yazmağa, neıriya • mi§ midir? Hüseyin Cahit Bey, 
tımızda ne garezkirlık, ne de kıı· bizzat bu A. D. imzasını atan zat 
kançltk gibi bir his!lin teeiri ola • olduğu zannolunan zatın da 
mıyacağını ispata mecbur olduk. muttali olmuı iltizam olunan 

Madem ki kendisinin Anka • bir yerde bir mesai arkad&§ına bu 
rada, fsviçrede bulunduğunu bil - mesele hallolunmazsa bir daha 
dikleri bir sırada bir gazetede ya- hakem heyetine filan gelmiyece -
zıhın ve hatta imzaıız çrkan bir ğini ifade etmemiş midir? 
yazı yüzünden o gazete ile alaka· Nazire Hanımı müsabakaya 
1ı olan bir meb'uı bile ahlak ıuçu bizzat hakem Ruhi Vamık Beyin 
itle.mit bir adam gibi Cumhuri • getirmesi hiç te söz götürmiyen 
yetin batmakale kötesinden ta§a bir İf midir? Hakemlerden dör .. 
tutulabiliyomıu§, o halde §U meb· dünün müıtenkif kalmasmda hiç 
uı Yunuı Nadi Beyin gazetesi, bir itiraz manuı yok mudur? 
gazetelerine niıbet dolayısile na· Amma Cumhuriyette, hakem· 
sıl meb'm Asnn ve Hakkı Tarrk leri de, bu eğlenceye istirak eden 
Beyleri adeta garezkir, kıskanç güzeller de bu neticel;ri kabul e· 
adamlar yerine koymak cür'etini diyorlarmıf, etmiyorlannıf; hep 
takınan yazılara yer verebili .. bunlar kendi bilecekleri §eyler • 
yordu? dir. 

Eğer ibu gazetelerde çıkan söz· Cumhuriyetin tu bet buçuk de· 
lerde Cumhuriyetin hoıuna gitmi· diği - §Üpheıi21: bu buçuğun med • 
yecdk ıeyler var ve bunlar kendi lulünü tevazuu faziletleri ıebe
bqmuharrirleri olan meb'usun bile kendilerine alıkoymuılar· 
meslektqlrk masuniyetine doku • dır • altı gazeteden beşi bu eğ • 
nur mahiyette görü)üyorıa böy • lencede hakem heyetinin geçenki 
le görenler her §eyden evvel mü· intihap tarzını değiştinn~ini 
sabaka neticesini müdafaa ede • doğru bulmadı. Hadisenin Tür • 
yim derken ayni meslektaşlık ma· kiye haricinde Türkiyeye izafe 
euniyetinin ayni mevkide bulu - edilmesi gibi bir geçmişi vardı. 
s • ı ~ilerinin de tecavüz· Tokatliyan hadiseıi gazetele· 
den JUksek tubnaları i;in verdiği re bir cereyan açtı. Eğer Cumhu· 
emri neden dinlemiyorlar? Bütün riyet, gazetemizin bu itte ne ka· 
b•1 nc!riYata toptan rezalet! diye- dar dürüst davrandığını bili an • 

İzmir güzeli yeni bir Abidesi için Mene 
müsabakaya hazır.. mende tetkikat 

l Z M l R , 18 ( Hususi ) -
lzmir güzeli Neriman Hanım, bu
gün gazetecilere, müsabaka mü • 
rettipleri tarafından ikinci çıka • 
rılan Feriha H. ı, Nazire H. dan 
daha güzel bulduğunu, Bursa gü • 
:ı:elinin kendi hakkındaki sözlerine 
cevap vermeğe lüzum görmedi • 
ğini, Nazire ve Feriha Hanımlara 
kartı yeniden yapılacak bir mü .. 
sabakaya girmeğe hazır olduğu -
nu ıöyledi. 

Veni bütçe 
hazırlanıyor 

A N K R A , 18 (Husust) -
933 yılı bütçesinin hazırlanması· 
na maliye vekaletince devam e • 
dilmcktedir. Bütçe bir martta iç· 
timalara başlryacak olan Büyük 
Millet Meclisine verilecektir. 

lktıset vekili 
An karada 

A N K R A, 18 (Huıusi) -
lkbıat vekili Mahmut Celil Bey 
bugün lstanbuldan geldi. lstas • 
yonda vekiller, meb'uslar ve di -
ğer zatlar tarafından kar§ılandı. 

Bir boca hakkında 
tahkikat 

1 Z M 1 R , 18 ( Hususi ) -
Bir müddet evel camide, dünya • 
nrn düz olduğundan, Türkçe ezan 
dan aaçma ıapan bahsettiği ha • 
ber verilen Tunuslu hoca Habip 
Ef. hakkınd yap dan tahkikata 
bugün istintak dairesinde devam 
edildi. 

Halkevleri 

l Z M l R , 18 ( Hususi ) -
Şehit Kubilay için Menemende 
in§a edilecek abide hakkında tet· 
kikler yapmak üzere C. H. F. iz
mir vilayet idare heyeti reisi Ha • 
cim Muhittin Bey ve Vali Klznn 
P&§a ile mühendislerden mürek • 
kep bir heyet bugün Menemene 
giderek Abidenin yapılacağı ye • 
ri tesbit ettiler. 

Rıhtım şirketi davası 
telirar gUrDlecek 
l Z M 1 R , 18 ( Husust ) -

İzmir rıhtım §irketindeki ıuiisti -
mal davası bakında verilen karar 
temyiz umumi heyeti tarafından 
bozuldu ve dava evrakı lzmir 
mahkemesine iade edildi. 

Jzmlrde fskAn lşlerl 
l Z M 1 R , 18 ( Hususi ) -

İzmir iskan itleri ıubat sonunda 
bitecek, iskan kapıları kapatıla • 
caktır. 

izmlrdekl define! 
1 Z M 1 R , 18 ( Hususi ) -

Kadife kalede bulunduğu haber 
verilen definenin araıtırılmaaına 
batlanıldı. , 

ı 

izmlrde bir 
muhakeme 

1ZM1 R, 18 ( Huauıt) -
KomUniatlik tahrikltı yapmaktan 
suçlu modelci Kerim efendi ile 
arkadatlarmın muhakemeler ne 
bugün ağ.ırceza 

batlandı. 

bir yaşında 
---~---~----------~----------

Gençliğe iman ve kuvvet kaynağı 
olan Halkevlerıi bugün kurulmuştu 

ANKARA, 18 (A.A.) - Ya· kıLmıttır. O güne.kiden açılmıt 

rın 19 Şubattır.. Bu tarih Türk 34 halkevile yeniden açılacak o • 

gençliğine bir kuvvet ve iman lan 21 halkevinde toplantılar ya· 
kaynaiı olan halkevlerinin ku • pılacaktır. Yeni halkevleri An • 
rulutunun yıldönümü günüdür. utukl 

kara halkevinden bir n a a-
Bu yıl dönümünün kutlulamna .. 
ıı ve yeni halkevlerinin açılması çılacak ve bu nutuk memleketi .. 
merasimi, halkımızın en geniı mizin her tarafmda dinlenilebil • 
bir surette ittirak edebilmeleri i • mesi için radyo ile de ne~redile • 
çin 24 !Ubat cuma gününe bıra .. cektir. 

lngilterenin Şarkta 
vazifesinden feragati 1 
Sabık İngihz rnalıye nazın böyle bağırıyor ! 
LONDRA, 18 (A.A.) - Dün sos 

yalist ve komünist aleyhtarları bir 
liğinin Londradaki bir içtimaında 
Hindistan meselesinden ba.hseden 

M. Vinıton Churchil, !U suretle ha 
ğırmııtı.r: 

"lngilizlerin ıarkta haklarından 
ve vazifelerinden ne hazin bir f e· 
rağat!,, 

la.mv.nıtsa gelip te saklanan ve 
neşredilmiyen mektupları oku • 
mak, veya telefonla, yahut mat
baaya kadar gelinerek ıöylenen 
sözleri öğrenmek icin itidalini 
muhafaza ebneıini bilen bir ar • 
kadaşım bize gönderebilir. 

Mumaileyh sözüne §U suretle de 
vam etmittir: 

Milli denilen bir hükumet dam 
gası altında gözleri bağlı olarak eı 
ki amele kabinesinin Hindiıtana 
ait proğramını kabule amade olan 

muhafazakar ekseriyetin bu yu • 
mu§aklığını görmek ne kadar elim 
bir tey ..• 

Umumu intihabata ittiraki usu· 
lü Avrupada iflas halinde iken bu 
usulün müthit dini ve cezrt reka • 
betlerle yekdiğerlerinden ayrıl • 
mış olan müıterek hüviyetleri bu
lunmıyan ve entrikacı bir awç po 
litikacılar tarafından idare edil • 
mekte bulunan 380 mil,on nüfu .. 

Güzel bir 
(Baımakaleden deoam) 

Bununla beraber zeplinin bu 
dar külfet mukabilinde nakle 
yolcunun mikdarı dokuz, on kifl 
den ibarettir. 

Arkanıiel' e gelince: Bunu 
ve idare etmek için bet altı kiti sJ.

8 
b' 

fi gelmektedir. Sonra timdiye ki U 

dar Bahrimuhiti geçen hava alet 1 

lerinin hemen hepsinden daha -';~ 
ratli ve emniyetli bir surette tee~"1t 
rübe seferini ikmal etmiıtir. .1

1 

motörlü olan bu tayyare iki mo 1•r 
ile hareket ettiği ve üçüncü mo~ ~! 
ihtiyat olarak durduğu için t iJDl.~U 
ye kadar Bahrimuhiti geçen bii l 
v~ııtaların hepsinden daha em~ ~ 
dır. Bu suretle cenubi Amerika 1 
Avrupa araımda muntazam 
itletmek meaeleıi halledilmiı d• 
mektir. · 

Fransız matbuatı Arkanıiel.: 
ıon tecrübelerini büyük bir ifti 
ile yazdılar. Hala da yazıyorl 
Fransız matbuatına bu müfteh • 
ne netriyatlarında hak vermek 
zımdır. Bilhassa Arkansiel'in mO 
hendiıi hakkında verilen malO 
mat her memleketin idarecile · 
ve terbiyecilerini alakadar ed 

mahiyettedir. Şu itibarla ki, At 
kansiel'in mühendisi (Rene Coll 
zinet) isminde henüz yirmi ıe ' 

yatında bir genç imiı. Yaptığı al 
tin esasını bundan altı sene ev .. 
yani daha yirmi iki ya§ında ik 
dü§ünmÜ§ bugüne kadar bü · 
mütküli.t içinde uğraımıf. Kart' 
ıına çıkan bütün zorlukları yeO 

mit. Bazı tecrübelerinde aleti~ 
yanması, ve dütmesi gibi tehlik•' 
ler önünde bile asla fenni im~ 
bozmamı~. Nihayet girittiği mu' 
delenin neticesini muvaffakivet f' 
a mııtır. 

Bir çok insanlar nazarında yit 
mi iki, yahut yirmi sekiz yaı hen 
gençliğin tecrübesiz devrelerid• 
Halbuki mühendis Rene Couzi 
lıaıka memleketlerde bu yattf 
gençlerin ne gibi harikalar yar ~i 
makta olduklarını, yaratabilece ill 
lerini eseri ile ispat etmittir. Bu ı 
bi misaller her memlekette genÇ' 
lik kuvvetinin ne mühim bir kt1 ı. 
mek olduğunu gösteren birer de

1
Jd 

olarak daima gözlerimiz önüo 'r 
bulunmalıdır. ld 

Mehmet A•ılll. ~ F 

Otomobil sergisi • 
BERLlN, 18 (A.A) - 11 t İ\)· 

batta Berlinde açılan beynelmi 1 

otomobil ıergiıini bugüne kad ~ 
200,000 kiti gezmitlir. Ser · 
gezenlerin çoğu ecnebidir. 

luk bir memlekete tatbikine ka 
tılıyor. 

M. Churchil, muhafazakar fır 
kaya mensup kitlelerin Hindiı 
hercümerce ~evk ve lngilterenin 
refini ihlal etmek tehdidini arz• 
den sosyalist siyasetine kartı i• . 
yan ettiklerini görmek için pek 
kadar geç kahnmamıt olduğu ,. 
naatindedir. ~ 

Uzak fark itilifından bahıed; ~ 
M. Churchil Japonyayı mUdafl' ~· 
etmit ve demiıtir ki: 1>': 

"Milletler cemiyeti her türlü ı' ~ 
müeyyidenin tesir haricinde k~ \ 
Japonya ile bozufacağına Av~ ~ 
da Sovyet Ruıyanrn muzlim t -ı 
didin diler taraftan 4-5 eyaleti ~ 
milnizm boyunduruğu altında ill ~ 
yen içindeki hercümerce kartı ~ ._ 
malıdır. _ J 1 

M. Churchd netice olarak tbo.9'" 
iri siyasi vaziyet dolayııile bir ti ~, . 
kmı endifeler izhar etmiftir. 
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~YerLotiye heykel 
-i-

l' alıitiyi hatırlarsınız. Büyük M. Leon Nikorn 
anusun ortalarında, Cenubi 

....................•............... 

Rus edibi • :·1.. ~ika ile Avusturalya arasın • 
ı P- bır küçük adadır. 
kaeu ada engindedir. Fakat dal -
et 1 &akin bir deniz kenarındadır. 
.~~ tuzlu fakat güneş altında 
-~111f hı· k b d""k'"I ·· · ÇO' .. r a a o u muş zeytın • 
~f,f1 gibi pırıldar. Üstündeki ge· 
toı::11er kımıldanmadan iklimleri 
taF •tır. 
d. 8 d 'll U a ada, mercan ve sedef lar-

·taı, ~ı, l-lindistan cevizlerinin, ka· 
İJI 1 ° ilrın gölgesinde nefes alırlar. 
w:~ldeJi göz kamaştırıcı medar 

f lrı ile, gene medar kuşları 
l d" unyayı sade renk, sade pı • 

~d dan ibaret gören yerliler bu • 
J'~ .. ~ Y'a§arlar. Dünya üzerindeki 
hA g •tın tepeleri, denizlerin dibi 
ıJ:'tırrken bir gün buraya bir 
. , ~ıı harp gemisi geldi. Bu 
1 llç bahriyeli Atlas sahillerin • 

il, aiali kıyılardan, sıcak su a • 
~darının buz denizlerine doğ· 

• 
0ttuğu yerlerden geliyordu. 

1 t .Genç. gemicide Tahitiye, yerli· 
e '-?ine karşı maymununu seve.11 
. kf,ahnını düşünen bir meraklı 

" 
1 'ardı. 

)ıi il 
lll lotinin ismini Tahiti yerlileri 
elı ~di. Avrupa devletleri nasıl 
e' ~•tenılekelerden gelen yüksek 

etlerle zengin, müreffeh, 
~'\ıt ve ileri teknik sahibi ol • 

11 lr3a, Loti de Tahitiden ve 
i' ktan aldıklarile geçindi. 

d '~~~.ti İstanbul!! da böyle aşık . 
~ S()ıde Türkleri de severdi. 

J b. 
·i ~•- ~r gün Paristeki bir Türk a· 
j'ı ~~iliteri ondan bir davetname 

)l)t Oa.vetnamed şöyle deni -

t i ': lı~ 
ii1 bııı ir ziyafetimiz vaı·. Sizin de 

llh~ • . y . . it• ·c..manızı ıstıyoruz. em;:erı 

~ ~llı~fetinde gelirseniz misafirle -
tf 1ı nlemnun olacak ardır.,, 
t' i~·l!ir zamanlar bu cin!) dos· Iuk 
Jr , 1l\ı .tnemleketimi~de bulunmaz 
~ 1

1ld kuma~ı gibi karşılandı. 

' lotinin sevgisini artık anlıyo • 
1 )!, 

11 
Lor · 4ir ının bahrı muhitleri aşan 

bldu~ eınperiyalist komisyoncusu 
t Unu tanımıyan kalmadı. 

~~lll~kat Tahiti yerlileri henüz bu 
11,aYondan ve bahrı muhit!eriil 
~t • tı:ıda geçen maceradan ha • 
• •ı·•d' l ,ıtib' .. ır er. Ve medar kuşları 

ht~·ra.ı:dtıya hayran olan Tahiti 
1 1 erı başta für yerli prenses 
~ak .. p· L . . h 

~ı· . uzere ı~er otmın ey -
1 •tıı d'I -.t ı rmek için para topluyor-

~ .. 111 

l lahı't• ı· · · · L · d ~t b' _ı yer ısı ıçın otıye sa a· 
ır ıptidailik, bir saffet, isti • 

etini bulamamı§ bir sevgidir. 
f;' 

~l tansa.ya göre; Tahiti istis -
tın h 

~~k 11on addidir. Çünkü Loti 
l~i en, ve ondan evvel T ahiti yer 
tj :ettıedi, içmedi bahrı muhitle
~i~:!aşan yabancıları doyurdu. 
~f!l"k 1 de işsiz kalan bir Fransız 

I eltraşma iş buluyor. 
.ı. atiaın . 1 1·1 • 
111~()1' ar zencır eme usu ı e gı· 
l . 

" .~1ti İ ahitiyi istismar etti. F ran
<> ij 

~t tnünden sonra Lotiyi istis • 
~~~·ediyor. Yüzülen deri sadece 

•ti "'e ı·ı . . d. 
J r ı erının ır. 

f• ~ Sadri E•em 
4ıt --=:::=:'='======~======== 
l' talebe cemiyetinin ça, ı 

1 'htl talebe cemiyeti 2 mart per
~~ e 8'Ünü Perapalasta hocaları 
~İ):e•~ektaşları şerefine bir çay 

etı \'erecekt• ır. 

Memleketimizde 
tetkikata geldi 

Rus edip ve muharrirlerinden 
M. Leon Nikolin dün Çiçerin va · 
purile şehrimize gelmiştir. 

M. Nikotin, evelce de yazdığı • 
mız gibi, memleketimiz hakkında 
bir eser yazacaktır. 

Buraya da bunun için gelmekte 
dir. Muharrir, anlattığına göre, 
1925 te bir defa daha lstanbula 
gelmiş, Türkiyeyi daha yakından 
tanımak ve bir eser yazmak fikri 
o zaman kendisine gelmiştir. M. 
Nikolin memleketimiz hakkında 
bir eser yazmıya karar verince 
Moskova elç;miz Hüseyin Ragıp 
beyle gfüü~müş, bu mülakat neti 
cesinde Tür!dyeye gelmek ve hü -
kumet ricalimizle görüşmek kara· 
rı kuvvet bulmuştur. 

Muharririn söylediğine göre, 
memleketimiz hakkında yazacağı 
eser vesikalara müstenit bir ro -
man olacaktır. Eserde, Türkiyenin 
12 sene hemen hemen fasılasız bir 
surette nasıl harp ettiği, bu harp -
lerden sonra istiklalini temin için 
yeni bir harbe nasıl katlandığı an
latılacaktır. Eserin tipleri arasın • 
:la hükUmet adamları, genç mü • 
hendis1er, harp eden askerler, mür 
teciler, milleti şahsi menfaatleri 
uğurunda alet etmek istiyenler 
Tür. kadını bulunacaktır. 

merikada: bazı tabiler eseri 
Rusçadan İngilizce ve Almancaya 
terci.!me ve neşretmeği kabul et 
mi: lcrdir. 

M. Nikolin memleketimizde iki 
ay kalacak, An!tara ve lzmire de 
gidecektir. Türkiyeden, ltalyada 
bulunan Ma!tsim Gorkiyi görmek 
üzere oraya gidecek, sonra Rusya· 
ya dönecektir. Türkiye hakkında
ki eserini altı ayda tarnamlryabile 
ceğini tahmin etmektedir. 

M. Nikolin Rusyada tanınmış bir 
ediptir. Eserlerinden bazıları şun
lardır. Moskovada üç sene müd • 
detle mütemadiyen oynanılan "mü 
hendis Mets,, piyesi, "bir muasırın 
mektupları,, ve "Kahramanımın 
gençliği,, kısımları neşredilmiş o· 
lan üç kısımlık "zaman, mesafe 
ve harP.lcctlern romanı, ispanya 
nıeirtupları, iki ciltlik küçük hika· 
yeler. 

Adliye tayinleri 
İstanbul hukuk mahkemesi aza~ 

sından Muhittin ve Hüseyin Bey . 
ler, İstanbul istintak hakimlikleri
ne, İstanbul müddeiumumilik mu
avinlerinden İsmail Hakkı Bey, 
ilamat müddeiumumiliğine tayin 
edilmitlerdir. 

İstanbul müddeiumumi muavin· 
liğine tayin edilen Zonguldak aza 
mülazımı Salim Bey gelmiş, yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Tıp fakültesi 
salnamesi 

Tıp talebe cemiyeti, hazırlamak 
ta olduğu tıp fakültesi salnamesi 
yakın bir zamanda neşredilecektir 
Salnamede, fakültenin tarihçesi, 
seriryatları geçirdikleri tekamül 
safhaları, hoca ve talebelerin isim 

lunacaktır. 

VAKiT 

· Bulunan yedi kulu 

Dük kin da Belediyen n borçları 

············································ •• 
Ode 

kaçak kibrit mu- Eski borç ardan da 
hakemesi bir kısmı verilecek 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi, dün bir kibrit kaçak -
çılığı davasını bitirmi;tir. 

Dava edilen, bir köyde hakka~ 
Recep Efendidir. Dükkanı aran · 
mış, yedi kutu İtalyan kibriti bu -
lunmuş. Bir kısmı, inhisar kibrit 
kutuları içinde imiş. Buna göre, 
Recep Efendinin bu işi bir kazanç 
vasıtası yaptığı netice:ıine varıh · 
yor. 

Kendisi, mahkemede arama sı· 
rasında dükanda bulunmadığını, 
kibritleri başka birisinin oraya hı 
rakmış ofa.cağını söylemiş, kaçak· 
çılık iddiasını reddetmiştir. Ayni 
zamanda, mahkemeye bir ilmüha· 
her vermiştir. Bunu veren köy ih · 
tiyar heyeti, Recep Efendinin na •. 
muslu, işile gücile meşgul iyi bi: 
ndam olduğuna şahitlik ediyoı· · 
la.rdı. 

Müddeiumumilik, ceza ve tev 
kif istemiş, mahkemede kaçakçı • 
lığı sabit görerek, altı ay hapis ve 
tevkif kararı verm;ııtir. 

Belediye 933 senesinde muhte · 
lif yerlere olan borçlarım ödemek 
le devam edecektir. 

Geçen sene 30000 lira ödenmiş· 
ti. Bu mikdar bu sene 50000 lira· 
ya çıkarılmıştır. Bundan başka. 
mülga şehremaneti borçlarından 
da 30000 lira ödenecektir. 

Islan bulun planı 
İstanbul plinmın müsabaka şart 

namesi belediye fen heyetince ha· 
zırlanmıştır. Yakında dahiliye ve
kaletine gönderilecektir. Bu iş için 
belediye 50000 lira tahsisat ayır -
mıştır. Yeni den bazı mütehassıslar 
belediyeye müracaat etmişlerdir. 

Belediye biitçesi 
Belediyenin 933 bütçesi, şehir 

meclisi azaları tarafından tetkik P. 

dilmektedir. Bütçenin bu hafta zar 
fmda mecliste müzakeresine baş • 
}anacaktır. 

Mağazada 
Dilenci kadının Dün bir deste çorap 

çorabındakiparalar aşırırken Hızır 
Dilencilikle geçinen Behiye is · 

minde bir kadın, geceleri Galata· 
da bir kahvede sabahlarmış. Be • 
biye, yatarken, paralarını çorabı· 
nın içine yerleştirir, ayaklarında 

çorapları bulunduğu halde uyur · 
rnuş. Bu suretle, bunların çalınma
sı ihtimalinin önüne geçebilece · 
gini zannedermiş ..• 

Fakat aldanmış. Ayni kahvede 
yatıp kalkan Ali ve Recep isimle . 
rinde iki arkadaş, bunun farkına 
varmı~lar, dün gece kadın uyur . 
ken, usulca ayağından çorabını sı
yırıp, içine sakladığı paraları aşır· 
mışlardır. 

Kadın uyanınca, kıyameti ko -
parmış, Ali ve Recep yakalanmış 
lardır. 

Suat Derviş Hanım 

Bir müddettenberi Almanyada 

bulunmakta olan Suat Devriş H. 
dün şehrimize gelmiştir. 

I> •• 

VAK 1 T 
GUndeUlt, Siyasi Gazete 

IstanbuJ Ankara Caddesi, VAKn yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazx l.iılerl telefonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: Istan bul - V AKl'l 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedellerı : 
TUrldye Ecnebi 

Seneli!: 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 ayhk 750 .. 1450 n 

3 aylxk 400 .. 800 • 
ı aylxk 150 .. 300 • 
llAn Ucretıeri : 
RcsmJ il<\nlarm blr satın 10 Kuruş 

rtcarı ilD.nlarm bir satın 12,5 Kuruş 
flcart UA.nların bir santıml 23 Kuruş 

tutuldu 
Dün sabah, saat onda Beyoğlun 

da "KarJman,, mağazaşında bir 
hırsızlık teşebbüsü yapılmış, teşeb 
büs eden hemen yakalanmıştır. 

Hırsızlığa teşebbüs eden, on ye 
di yaşında bir gençtir: Elazizli Hı. 
zır ... Bu genç, "Karlman,, pasajı -
na girmiş, giren bir çok kişi gibi, 
muht,,.Jif malların önünde durarak 
gözden geçirmiye başlamıştır. 

Bir aralık, çorap istif edilmiş 
sepetlerin önüne gelmiş, çorapları 
karıştırmış, bir kaç çift alarak, 
seçmek istiyen bir müşteri gibi mu 
ayene etmiştir. Aydınlığa tutmuş, 
yoklamış onları bırakıp başka bir 
kaç çift almış, bu suretle hayli 
nıüddet orada kalmıştır. Sonra, et 
rafının tenhalaşmasını fırsat bile
rek, eline geçen çorapları ceketi -
nin altına sıkıştırmış ve pasajın 
T epebaşı tarafındaki kapısından 
çıkarak, uzaklaşmıya davranmış -
~ır. 

Fakat, bu sırada mağazada ça • 
hşanlardan biri, işin farkına var -
mış, hemen bağırmış, koşuşmuş -
lal', kaçmak istiyen Hızırı yakala 
mışlar, çağırılan po1ise teslim et -
mişlerdir. 

Üzerinde tanesi otuz beş kuru! 
olan bir düzine çorap ele geçmiş -
ti:-. 

lstanbulda yeni 
mektepler 

Yapılan temenniler üzerine Ma
arif vekaleti Ü sküdarda yeniden 
bir ]ise ile Kasımpaşada, Sarıyer· 
de ve Bakırköyünde birer orta 
mektep kurulmasını esas itibarile 
kabul etmiştir. Fakat ~ütçe müsait 

KUçük ilanlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç detası ı;5 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık un.n verenlerin bir defası ı:necca. 
nendir. Dört satırı geçen UAnlaruı faz'a 
sntırlan heş kuruştan hesap edilir. 

I olmadığı cihetle bu mektepler, vi
layet tarafından münasip bina • 
lar tedarik edildiği takdirde tesis 
edilecektir. Vilayet hu hususta 
tetkikata başlamıştır. Bu mektep • 
Ier 933 - 934 ders senesi içinde 

ı ola ak r 

s~wıfa 3 

StJHHE l'L.EH 

ihtiyarlar - Gençler 
Ve 

Güzelleı 
Zannetmeyelim, ki güzellik mü • 

sabakalannın münakaşası sade ga • 
zete idarclıanelşrinde ve gazt:te sü "' 
tunlarında devam ediyor. Hayır, ye

disinden yetmişine kadar, herkesin 
ağzında bu iş. Kadınlı erkekli; ihti • 
ym·. genç, çocuk; ağızlarına iki gü -
zelin ismini almışlar, çiğneyip duru .ı 

yorlar. Feriha ve Nazire isimleri, 

milletin ağzında. çil:lesin yerini tut • 

tu. Sal•ız gibi bunlar çiğnc>ni!Jor. Na
zire hanım da, çamsafazı gibi, güzel

lik talıtına yapıştı: "Nafile uğraş • 
mayın. kaldıramazsınız!,, diyor. 

"Cumhuriyet,, gazetesi de, akıllı dav • 
,.an•yor, Feriha lıammı bu talıta ya • 
naştırmıyor. Çünkü biliyor, ki yak " 

laşsa, çamsakızı eriyecek. • • • ~ 
Daha dün biri, kar yağmadığından 

bahsederken, diğer biri Ferilıa lıarıı • 

nıın resmini gösterdi: 
- Na.>ıl yağsın, dedi, bu sıcaija kar 

mı dayanır? 

Güzellik seçiminde lzakemlik eden

ler de, kendi aralarında, fırsat bul -

dukça münakaşa ediyorlar. 
Onların beyninde de, gençlik, ilıtl • 

yarlık ayrılığı var. Hoş, bu genc;lik -
ihtiyarlık meselesini, yalnız hakemle

rin bazılarından değil, başka kimse • 
lerden de duyuyoruz. 

Geçen gii.n biri dedi ki: 
- Dikkat etmişsinizdir, Feriha lır 

nıma rey verenlerin çoğu ihtiyar. 

Abdülhak Hamit bey, Halit Ziya be: · 
Hii.seyin Calzit bey hep Feriha han 
ma rey verdiler. Halbuki Nazire ha 

nınıa rey verenlerin çoğu genç ••• 
Elbettel.:i gençler, güzeli dalıa iyi a 

yırt ederler • 

Yaşlı bir zat başını ,<Jalladı: 
- Aldanıyorsunuz... Güzl'lden c 

ttıl ihtiyarlar anlar ••• 
- Boş şey söylemeyin, genç göz· 

başkadır. 

Yaşlıca zat gülümsedi: 

- Olabilir. dedi, fakat güzel seri -
minde ben ihtiyarların gözlerine rı1. 

zevklerine daha çok itimat ederim. 

- Neden? 
- Çünkü gençler, hepsini ve lıer 

genç kadını güzel görürler de ondan 

Se imi bzet 

üzerinde afyon 
bulunan kadın •• 

Mevkuflardan Ahmet oğlu Mu 
lafayı ziyarete geldiği sırada, tev 
kifhane kapısında üzeri aranıla · 
rak bir mikdar afyon bulunduğt 

için mahkemeye verilen Naim,.. 
Hanımın muhakemesi, dün lstan 
bul ağır ceza mahkemesinde gö • 
rülmüştür. 

Naime Hanını, "ben hastayım 
Doktorun tayin ettiği kadar pel 
az afyon kullanırım. Senelerden · 
beri bu benim ilacımdır. Üzerim 
de biraz vardı. Bunu tcvkifhanedi' 
birisine getirmiş değilim,, demiş . 
tir. 

Neticede, tevkifhaneye gizlice 
afyon sokmak istediği sabit olma· 
mış, beract etmiştir. 
~ın111m111n111HIJIUllllllllUllllllllllllll 111111111Ulllbllllll1Dtllfl11111111UHIUll111111ntllffllf!'" 
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19 ~ubat 1917 
- Trabzon valisi Cemal Azmi Bey 

görülen lüzum üzerine azledilmiştir. 

- Rusya Ukranya ile cereyan C• 

den müzakeratı sullıiyeye birinci mu· 
ralıhas sıfatile iştirak eden sadrazanı 
Telcit Paşa Hazretleri ile hariciye na· 

zırı Alımet Nesimi Bey ve izzet Par-a 
dün aı•det buyurmuşlardır. 

- Harp matbuatı karargahından 
tc/Jlii) edil.wU.]iir: 

tıl:Jlrezelerimiz dün ciıarda/'i c;e
teleri defederek Pol6t/1aneye girmiş • 
/erdir. 



Sayıfa 4 VAKiT 

O.IMANLI DEVLE 
i Ü Kli eoo U·· ıku·· çıktı [l liz:ılannda ) ıldız i~areti olanlar 

Boksörlük 13 O R S 

Muharr:rj : Celal Nuri 
• h:tlb?S.na.11 ıcrcume hakları mahfuzdur • 

Son ölüm hadisesi 
Üzerine esasından 

değişecel{ 

ı !erinde 18 şubatta mu:ım le ola 
Ankarada iki ayda bir çıkmak 1 H:ıkk:ımlar kapanış fi)ntlanm g 

üzere kurulan Ülkü isimli Halkev· ---
leri mecmuasının ilk sayısı çık - Nukut \Sataş) lh 

Osmanl:o. dev.eti demek, bir memurlar 
devleti demekti 

T eigraflar meşhur ltalyan bok· 
sörü Karnera ile Ernie Shaof ara-

Osmanlı devletinin son elli, alt 
mış senesinde basılan "Salname,, 
yi bilir misiniz? Bu kitabı cansız, 
ruhsuz, tatsız, tuzsuz sanmayınız. 
Fikrimce salname o zamanların 

sadık bir aynas!.ydı. 
Sultan Hamit ahtında en mü • 

him şey neydi?. Memuriyet, rüt -
be ve nişan! Ticaret, istatistik, 
malumat, hesap, kitap.. Bunların 
hiç ehemmiyetleri yoktu. Herkesin 
gözü padişah tarafından ihfian e
dilen man .. rolara mün'atıfh. 

Sürü sürü, tabur tabur vezirler 
ve müşirler, halalar ve ulalar, 
~ylerbeyleri ve ferikler .. Ambar· 
lar dolusu nifa!l ve madalyalar .. 
Kof meclislerin boş azaları .. Kim 
kimden kıdemli? •• işte mesele! 

Paditahm orta bir şehir kadar, 
Manisa veyahut Tekirdağ kasaba
sı kadar nüfusu havi bir mahalle
si vardı. Açınız salname snyfala -
rmı: Mabeyni hümayun, kurena • 
lar, katipler, hususi katipler, cet> 
katipleri, mütercimler, ecnebi tah
rirat kat~pleri, ••. Ko.lemlerden, ev· 
raktan bahsim yok. Padişahın i
mamları: Bir güruh. Padişahın ya
verleri, yaveri ekremler: Tam bir 
alay asker. Teftişi askeri komis
yonu diye bir heyet vardı ki o da 
tam bir alaydı, lakin, asla bir İ§ 
görmezdi. Yaverlerin arasınad ço· 
cuklar da bulunuyordu. Tam ter· 
tip bir imarethane ... Kocaman bır 
hazinei hassa. Bu dnirenin nazır
ları, son zamanlarda, ermeni ol • 
mak şart gibiydi: Agop paşa, 
Portakal pa§a, Ohanca pafa ! Ha
zinei hassa deyip de geçmeyiniz. 
Burası mutfakları, ahırları, fabri
kaları, madenleri, çiftlikleri idare 
ederdi. Devlet içinde bir devletti! 

Salnameyi okursanız bütün bu 
çürük te!kilatı zaruri ve tabii gö
rürsünüz. Halbuki 1908 de bütün 
hu itlere paydos dediler. Kürci . 
arz gene hareketinde devam etti. 

Abdülhamit devrine gelinceye 
'değin sadrazamdan, şeyhülislam • 
dan sonra devletin en büyük ada
mı kızlarağası idi. Devletlu inayet. 
lu ağa hazretleri. Afrikanm kız . 
gın çöllerinde, küçük yaşında, bir 
tvaşan veyahut keklik gibi avlan· 
mış, derhal erkeklik azası üzerin
den ve dipten ustura geçmiş, üze· 
rine kızgın yağ dökülmüş, sonra 
bir gün bir gece kuma gömülmüş 
bu mahlUkat Osmanlı imparator
luğunda prens rütbesini haizdiler. 
Kırk tanesinin bir tek incir çekir
deği dolduracak kadar akılları 
yoktu; bununla bero.ber dalavere 
çevirirlerdi. işin garibi karıları 
da olurdu! ••• 

Bu usul (Bizans) tarl!Osman· 
lılara aynen geçti ... 

Salnamenin ı;ayf alz.rmı çeviri • 
yorum: Hariciye isti§are oda:oın -
da, tahrirat kaleminde her iskem, 
leye 17 efendi isabet ediyor. 

Osmanlı devletinin ne çok rica
li varmış, yarabbi! Kaldırım üstü 
büyük adamlarla dolu. Binlerce 
Excellence ! Şurayı devlet bet, al
tı daire ... Bunların içinde cidden 
mühim adamlann, alimlerin, tec . 
riibeli memurların yanında henüz 
Jfrml yatma ge1memit pa§azade 
leri, yahut çöl araplarını da göre
bilirdiniz. Oımanlı devletinin 

sındaki maçtan, ve Ernie Shaofun 
meclisleri pek çok·. Sehremane· 

- ölümünden bahsetmişti. 
tinde, rüsumatta, maarifte, evkaf· 
ta, sıhhiyede de meclisler harıl 
harıl çalışıyor. Bu meclislerin en 
iyisi (cemiyeti rüsumiye} idi, çün 
kü orada aylık muntazam çıkardı. 
Aza gelir, gelmez, iş görülür, gö· 
rülmez ... Bunun hiç ehemmiyeti 
yok. Kağıt üstünde iııe devletin 
teşkilatı mükemmeldi. 

Verilen malumata göre Shaof, 
hasmının müthiş bir yumruğiyle 

yere serildikten sonra derhal has
taneye sevkedilerek beynine son 

derece mühim ameliyat yapılmış, 
ameliyat ile beyni tazyik eden kan-

larm atılmasına. ve bu suretle ha
sıl olan felcin izalesine çalışılmı~-

Doktorlar çok ümitvnrdılar. 

Karneranm kendisi de zabıta 

Salnamenin sayıfalarını hep çe- tı. 

viriyorum: Şeyhülislam kapısı ... 
Orası da başka bir alem.. Çeşit 

çeşit, cins cins sarıkh!nr ... Bunla· tal'af ından idicvap olunmuş, o -

nun isticvap edildiği sırada Shaof 
un ölmesine rağmen, zabıta onun 
suçlu olmadığını görmÜ§tÜr. 

rın içinde büyükleri, ortaları, kü
çükleri, küçücükleri karınca gibi 
kaynıyor. Rütbeleri de (!ayet mü· 
tcnevvi. 

Meşihat koraman bir fabrika 
gibi, Ayvansaray değirmeni gibi 
harıl harıl işliyor. Sarıklı memur· 
hır makine gibi çalışıyorlar. Yazı
ları da başka: T nlik. Lakin, aca
ba bu muazzam değirmen ne ö ~Ü· 
tüyor? Hiç Şeyhülislô.m kapısını 

knpadılar. Pe oldu? Güneş ı;:ene 

şarktan doğuyor, garpten batıyor. 

Osmanlı devleti bir memurlar 
devletiydi. 

Gene sayıfaları ç~viriyorum: 

Vilayetlere geldik. Her viliyettc 
ayni memurlara rasgelirsiniz. Vi -
layet merkczlcı·inde baf:maka!ıp 

erkan. Sancaklar biraz daha muh
tasar. Knymakamlıldar onlardan 
daha az. 30 vilayetin her birjnde 
ayni te~kilatı görürsünüz. Zanne· 
dersiniz ki Ankara ve Konya hea· 
neyse Yemen ve garp Tı·ablusu cb 
odur. ilahi! Bu (Memnliki mnhru· 
sa) ne kadar yekne.5akmış !... Hal· 
buki arada ne büyük farldcr ~ar · 

dı ... Hicazla adalar, Bağdatla Yan 
ya hiç ayni ~ekildc idare olunah\· 
lir miydi? O,,manlılar müstc;nle • 
ke kelimesini bilmiyorduk. Lakin 
salnamede biraz derin tetkikat ya 
parsanız bnzı gor::.betlcı·e te::ıdüf 

edebilirdiniz. Mes-la Hicazda hem 
vali vardı, hem de emir. Bunlar -
dan hnngisi devleti temsil ediyor? 
Kim bilir. 

Bu binlerce memur ne yapar· 
lardı? En basit i~ler bile görül· 
mezdi. Mesela koca bir nüfus ida
resinden sarfınazar bir tek defa 
olsun nüfus tahrir edilmemi~ti .. 
Maliye nezaretinden, divanı mu • 
hasebattan, o divane muhascb&t • 
tan, rüsumat emanetinden, defte
ri hakani nezaretinden, düyunu 
umumiye idaresinden, muhtelif 
maliye komisyonlarından sarfına · 
zar koca devletin bir bütçesi bile 
yoktu. Varidat, masarif gelişi gü· 
zel idare olunuyordu! Divanı mu. 
hasebat ta~ra hcsnplarına bak· 
mazdı. 

Kocaman bir bahriye nezare . 
ti, muazzam bir tcrzane.. Bunlar 
tahsfoatları resmi ve hususi bir 
surette yemekten ba§ka bir it gör
mezlerdi. Zırhlılar, birer gemi ce
nazesinden başka bir şey değildi. 

Maarif mi? Uyduran ne güzei 
uydurtnuş ! Maarif nazırı demit 
ki: 

- Ah, ıu mektepler olmasa .. . 
memurların maaılarım ay tonuna 
gelmeden öderdim. 

Kuru kalabalık. Botuna yor
ıunluk. 

Bu nezaretlerin hepsi birdeıı 

Bununla beraber Karnera büs-
bütün gayri mes'ul sayılması, dok-

torlar taraf mdan verilecek rapo· 
rn bağlıdır. 

Zabıte. doktoru, Shaofun tabii 
sebeplerden öldüğünü takrir et • 

mişae de dört mütehassıs omm 
ringle duı;ur oldu[!u sademeden öl 
düğü fikrindedir. 

Hadise, Ncvyorkta boksörlüğün 
bütün ~crn:tini deji~tirecek mahi
yettedir. 

Onun için boh:sörlük nizamah 
kamilen dcğiştirilecel tir. muta -
hasssıslar )leni layihalar ha:zırla -

ma eh meşguldürler. 

bir kabine teşkil etmiyorlardı. Vü
kela, bostan korkuluğu. Memuri • 

yetler birer imaret. Sarıklılar için 
ne güzel, ne n~fis mc;.nşlar ihdat 

cdi~mi:ti: Arpalık!. .. Bu latif ma· 
a.şı ihd::ı.s edeme aşkolsun. Arpa 

hk, lafzı da, mann:.ı da, ihtiva et· 
tiği cinas da gerçekten çahezer. 

Bu tabiri bulan pek zarif, zama
nını müdrik, psil olog biriymiş, 
her halde! 

Kezalfü, ( Kapıaltı hatı1atı) ta· 
birini icat eden de, besbelli, kula-

fiı eayetle delik biriymiş. 

Bahriye, :;on kısım Osmanlı ta· 
rihinde, en ziyade para garkeden 
nezaret olmakla meşhurdur. Kap· 

tan paşa ölmüş. Rivayete göre 
türbe yapmışlar. Türbe türbedar

sız olmaz. Evkaftan oraya böyle 
biri tayin olunmu~. Bilirsiniz. Bu 

makule insanların aylıkları az o· 
lur. Gelenler, geçenler, evliyala· 

rın üzerine mangır atarlar. Tür • 
bedarlar, sonra, bu paraları top· 

layıp geçinirler. Kaptan paşaya 

r.asholunan türbedar, üç beş gün 

sonra evkafa gelir, istifasını ba · 
sar. Sebebini sorarlar. Cevaben 

eler ki: 
- Efendim, bana bir şey kal -

mıyor ki ... Merhum gece yarısl 

kalkıyor, sandukanın üzerinde ne 
varsa topluyor. Eski huyu... Ke -

zalik rivayet ederler ki kaptan pa
§a ölür ölmez ahretin en sıcak ye· 
rine - tabiatile - gönderilmiş. 
Lakin biraz sonra orada bir ku · 
tup so(!uğu hüki.imf erma olmıya 

başlamaz mı? Cehennem halkı 

donmuşlar. Sonra tahkik edilmi~. 
Meğer kaptan pa!a cehennem i -
daresile taahhüde girişerek oraya 
Ereğlinin toz ltömürünü vermıye 

bqlamıt-

Celil Nuri 

mıştır. 

Ülkünün ilk sayısı Gazi Hazı e~ 
lerinin ve ismet paşa Hazretleri -
nin mecmuaya hediye ettikleri bi -
rer fotoğrafileri ve el yazılarilc 

bir kere daha kıymetlenmiştir. 
C. H. F. umumi katibi Recep B .. 

bat yazıda mecmuanın niçin çık -
tığını anlatıyor: 

Ülkü, karanlık devirleri arkada 
bırakarak şerefli ve aydmlı1c bir 
istikbnle giden yeni neslin heyeca 
nını beslemek, cemiyetin hanında· 
ki inkılap unsurlarını ısıtmak, ile
ri ad:mları sıklaştırmak için, mil· 
li dile, milli tıırihe, milli sanatlara 
ve kültüre hizmet için, bütün bu 
gayelere hizmet yolunda çalışan 

halkevlerinin ruhundaki harareti 
yazı vasıtasile yaymak için çrkı -
yor. 

Mecmua, hiç bir kar ve kazanç 
fikri takip etmeden vazifesini ya~ 
paeaktır. Ülküye ilan konulmıya· 
caktır. Ülküye yazanlara yazı pa • 
rası da verilmiyecektir. 

Ülkü bir mefkure mecmua:ndır. 
O, herkesin mütterek malı olacak
tır. Ülkü'de fikir, bilgi ve sanat 
teşhir olunacak, fakat onun vası • 
tasile hiç bir şey alınıp sahlmıya -
cnktır. 

Mecmuanın bu sayısında şu ya· 
zılar vardır: 

19 Şubat (Ne:.ip Ali), Halkevle 
rinin açılma nutku (Recep}, Anka 
ranın Gazi bnyramı (Naşit Hakkı) 
Gazi Mustafa Kemal hakkında nu 
tuk (Reşit Galip), Ergenekon-şiir 
(Behçet Kemal), Ölü ve diri ta .. ilı 
(Ayd9:;lu Sdt}, Ko uz ve l<o· 
nuşturunuz ! (Recep), birinci Türk 
tarihi kcngresi (Akçora oğlu Yu • 
suf), Türk dili tetkik cemiyeti (Ra 
gıp Hulusi), milli misakın tarihi 
kıymeti (Ağa oğlu Ahmet}, inkı
lapçılık (Mehmet Emin), Halk 
kuvveti (Nusret Kemal), Dahili 
borç (Kemal Zaim), Demiryolu si 
yasetimiz (Ali Süreyya), Turizm 
(Reşit Saffet), Spor telakkimiz 
(Burhan Asaf), Halk sihhati (Ze
ki Nasır), llim ve fen aleminde 
(Salih Murat), Yağı alınmış süt 
- hikaye (Sadri Ethem), Geçen 
yılın kitapları (Mustafa Nihat). 

Mecmua, kaim ve iyi kağıt üze
rine temiz ve güzel bir şekilde ba
sılmı~tır, fiatı ancak 25 kuruştur; 
alınız, okuyunuz. 

TAKViM' 
Pazar 

19 Şubat 
24 Şevval 

Gün doguşu 
c:un ı acısı 
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Tcrkos 
•Çimento Ar 
Onron Oey 
S:ırk Dev 
lcalya 
Şark m. cez.a 
Tcldon 
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Tuncl 
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HAYA - Yeşi\köy Askeri rasat1 Ilı 
zinden verilen malQmata göre, bu~ it 
trunamile kapalı \'C yağı§lı, müteha 
Uknmctlcrde lmvvetli rUzga.rlı olac 

DUnkU sıcaklık en fazla 15, en ti 
rece, hava tazytld 7153 mlllmetre idL J it 

1 RAD~ 
1 TA:llı"BUL - 18 den 18,M e~ 

Saz (Nihal Tevfik Hanım), 18,45 t il 
a kadar Orkestra, 19,30 dan 20 e k b 
ııt 1amail Bey tnratmdan (01§ hıfz r 
sı haltkında) konferans, 20 den 21,30 
d:ı.r 'Rl>clıurll -....u.ı:ro ~· sı/}n 
22,30 1\ kııdrı <trlımaron, :Ajans 99 

fuı.berl, Saat ayarı. 

Bugün 
VİYANA (~18,1 m.) 

S,40 Konser - 10,3:> Org konseri -"' d 
Eski Fransız aarkılan - 12,SO ~ 
konser - 13,50 Orkestre - 16,30 • 
st'dsi - 17 ,55 Askeri bando - ıs, ı 
man musikisi - 19,50 Serge Bortıe 
22.so Konser - 23,20 Konser. 

J..ElPZto (SSO,O m.) 

7,115 Jimnastik - 7,35 Konaer 
Org konseri - 13 Konaer - 16,30 
piyano ve ltemenc;e trio - 19,35 Ko 
seri - 22,20 Konser - 23,05 Konter 

B'Ü'KREŞ (SOU m.) 

11,30 Dini merasim - 12 Konset 
ı onscr - 19,25 IConser - 21 Operet. 

RO~IA (441,2 m.) 
21 Haberler - 21,45 Keman ko 

son haberler. 
BC!D \PEŞTE (550,5 nı.) 

11 - Kon.ser - 18,30 Kon.ser 
Konser - 20.45 Çtrran orkestreal 
Jazb:ınt orkestresı - 24 Trio konser 

1\IOSKO\'A (t!ıOl nı.) 

10,30 Konservatuar - 22 lngi 
rlyat - 22,55 l{ızıl meydan - 23,o6 
ber. 

\"AUŞO\'A (U12 m.) j • 
13,15 Sen!onik konser - 15,20 P 

kcstrcsl - 17,25 Pll!.k - 18 Solo kO 
19 Konser - 20,25 Lembcrt; - 21 
- 22,20 Piyano konser - 23,20 "Jıi 
24 Dans musikisi. C. 

Yarın 
\'l1'AXA (518,l m.) 

12 30 Konser - 13,tO Plak -
Konser - 18 Konser - 19,30 :M 
20,3!i Opera - 23.05 Dans musiki.si· 

LEIPZlG (889,6 m.) 
7,lt> Jimnastik - 7,35 Konser 

Konser - 17 Pltı.k - 20 Harmonlkll 
ser - 21 Senfonik konser - 23.05 

BUKRE~ (391,t m.) 

13 Pili.it - 14 Pltı.k - 18 RomeJI 
ldsi - 19,25 Konser - 21 Oda. m 
21,45 Taganni: Nina Aurelina taraf 
22,05 Oda musikisi - 22,35 Jnz. 

ROl\IA (441,t m.) 

21 Plllk 21,(5 Kons r - 23 
bcr. 

BUD \PEŞTE (550,5 m.) 

10,15 Salon orkcstresl - 13,015 
- 18,30 Pl~k - 10 Konser - 23 
eğlenceler 24,30 Çigan orkcstr si 

MOSKO\'A (1801 rn.) 
18,30 Mozart, Beetboven, SchU 

parçalar - 19 Münakaşalar - 22 ı 
ne~riyat - 2~ Kızıl meydan - ıs. 
ıradls. 

\'AHŞO\'A (1412 m.) 

13,10 Pıtı.le - 16,150 plA.k - lA 
- l 9 Hatif konser - 21 Halk k 
22,10 Konser - 23,115 Dan.1 Dl 

.. 
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AYŞE 
anlar -------------.................... Selami izzet 
olaıı C h B ,. B 

6 
anım Ayte, A met arunı ey 

m g le yap yalnız, başa başa kalacağı· 
hş) ht dütündükçe tiksiniyordu. 

ta 

Ahmet Baruni bey anlatıyordu: 

- Doğru Majurk adasına gide· 
tiz. Palme limanında demirleriz. 
Anııpaya gitmekten ne çıkar? •• 
Balear adalannın güzelliğini ta • 
'-VVur edemezsiniz. Parlak bir gü 

ll~in altında pırıl pırıl ışıldarlar. 

Sahiller, ağaçların gölgelerile yem 
}>eıildir. Gök yüzü daima berrak 
'te mavidir. 

Orada bir kaç gün kalacaklar -
. dı. Dünyadan kam alacaklardı. 

il ' 

Böyle bir h11-yat, iki sevdalı için 
Cidden bir cennet hayatı idi. Sevi· 
ten iki kişi için, bundan daha gü • 
:tel bir seyahat olamazdı. Fakat 
4rte bu sözleri dinlemiyordu bile. 

o Ar Onun kulağı hep dıtandaydı. Oto 
vey lttobil seslerini dinliyordu. Hep 

bekliyordu. Muhakkak bir hadise 
sıkacaktı. o düğün geri kalacak -
tt. 

Yemek hadisesiz bitti. 

doldu. Duvarda asılı duran bir 
resme baktı. Birden hatırladı: 

Bu reımi alırken, düımüt, ca· 
mı kırılmıttı. O zaman Leyla bunu 
uğur telakki etmemişti ... 

Güne§ iyice doğduktan sonra da 
dısı geldi. Ayte dedi ki: -~ 

- Ne var ne yok dadJ' 
- Hayırlar. 
- Gelen giden? ·"' ..... 
- Kimse gelmedi. Amma dur 

bakalım, daha vakit var ... Hiç me 
rak etme, Cenabıhak kuzuyu kur· 
da kapbrmıya razı olamaz. 

Fakat zaman geçiyor, Ayıe sa• 

bırsızlanıyordu. 
Sık · sık konağm kapısı çalıni • 

yordu. Her kapı çalınııta, deli gİ• 
bi dı,arı fırlıyordu. Merdiven ba • 
§mdan &§ağı sarkıyordu, hakryor, 
dinliyordu. 

Gelen Kemal miydi? 
Birden aklına baıka bir ıey gel· 

di. Belki de Kemal bahçenin arka 
kapısından girerdi .•• Bu aklına gel 
diği zaman terzi de geldi. Ane, o 
esnada terziyi, elbiseyi görecek 

Ayte tek kelime ıöylemiyordu. halde değildi. Derhal arka tarafa 
Şefik Bey kızından ayrılacağı için gitti, pencerelerden birini açtı, 

u ı ÇQk müteessirdi. Hele, husust bir bahçenin arka tarafını gözetlemi .. 
u il 

1 )'atla gideceklerini dü§ündükçe ye batladr. es~I 

bütün bütün canı sıkılıyordu. Ah • Bahçede kimseler yoktu. Küçül! 
asat illet Baruni beyin, genç kızı sırf kapı kapah idi. Kemal yoktu. 
t!~~ kendine hasretmek, onu dünyadan Terzi ile çırak hayret ediyorlar, 
oıac Uzaklathrmak için bu seyahati ter Ayıenin düğün elbisesine lakayt 
en s1i t' t ' "'' • ] d b ] k 1 b' • l d 'd' ıp e tıgını anıyor uve u an ayı§ a ışına ır mana veremıyor ar ı. 
1 ı. L 

fteyfini kaçırıyordu. Nihayet Ayte odasına geldi. El-
Şefik Nuri Beyin, Ahmet Barunt biaesini giydi. Bu elbise ona. öyle 

Deye pek fazla emniyeti yoktu. Bu yakıştı, öyle güzelleşti ki, terzile • 
!ık, zarif vapur, helki de kızı iç.in rin ikisinin de ağızları dört kar19 

e ka bir mahpeı olacaktı. Zavallı yav· açık kaldı, adeta haykırdılar: 
:~~o 1' tak, o vapurda, kimseyi imdadı- -Aman ne güzel oldunuz hanı 
!nl na ca2rramıvacakt.L. . mefendi ! .. 

u düşünce, Şefik Nuri Beyi fit :Ayfetı'fn içı kan a ıyor u. Ke· 
retiyordu. Bu seyahatten sarfma- mal görmiyecek olduktan sonra, 
~ar etmesi için Ahmet beye çok bu güzelliği neye yarardı? 
söylenıiı, fa.kat onu fikrinden dön Bu esnada Şefik Nuri bey odaya 

erı ..- dürememitti. girdi, sordu: 
30 s t . 
ao o_1 Ahmet Baruni bey tinıdilik seJS· - Hazırmısm kızım? ·. ' 
ıs~j aiz duruyordu. Sanki ağzı var, dili Ayşe ürperdi. Ağlar gibi: ' " 

ortıe yoktu. Fakat nikah kıyılır kıyıl • - Hazırım, dedi. 
ınaz, hakim mevkie geçeceği anla- Yakıt ne çabuk geçmİ§ti? .• Ya 

~;01 •~lıyordu. Şefik Nuri bey bunu se- Kemal, Kemal nerede idi? 
Koı":i ~ıyor ve endişeye düşüyordu. Ay§e, biraz daha vakit kazan-

jonser. , Hem, artık §İmdi ne yapabilir - mak İstedi: 

(onset di? Artık it işten geçmemişmiydi? - Doğru gidecekmiyiz, yoksa 
eret. leızmr, Ahmet Baruni beye ni§an· a§ağıda oturacak mryız? 
korıı laması için mevcut olan sebepler _ Biraz benim odama gel kı • 

ha.la mevcuttu. ihtiyardı, hasta • zım. 
•di. Ölürse kızını yap yalnız, kim· 

ınser 

~ 'eaiz bırakmak istemiyordu. Ayşe 
onseı" hin Kemalle evlenmesi de iyi bir 
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ley değildi. 

Şefik Nuri bey İçini çekiyordu. 
binıağı ve müfekkiresi yorulunca., 
İte iyi bir gözle bakmıya baıhyor
du. Ahmet Barunt bey yaşını ba -
lnıı almıt. mükemmel bir adamdı .. 
~eki idi. Naırl olsa karısına ken • 
dini sevdirmek yolunu bulurdu. 

Yemekten kalkınca, Ay§eye: 

- Haydi, sen arhk git yat, dedi. 
Ayte gidince, Ahmet Baruni be 

l'e döndü: 
- Müsaadenizle ben de odama 

~duyorum, biraz yorgunum. 
- Allah rahatlık venin efen • 

d' ura. 1 
Gece ıeçti. 

Bu, lıta.nbulun güzel gecelerin
den biri idi. Etrafta çıt yoktu. Tat 
lı bir rüzgAr, hafif hafif dalları ok~ 
flJor, yaprakları hışırdatıyordu. 

l
ttraf, yıldızların ışıltısı ile aydın· 
dctr. 

Ayte, bütiia ıece gözünü yum ----Tan yerinin a~ırmaımı seyretti. 
CUııe.tln ilk pembelikleri odasına 

- Ahmet bey orada mı? 

- Hayır, kimse yok. Seninle 
yalnız konu,acağız. 

Ane. babasmm ellerine sarıldı: 

- Bana söyliyeceklerin mi var 
baba? 

- Evet. ' 

Şefik Nuri beyin, Ay§eye söyli· 
yecekleri vardı. Nihayet, kızı ile 
konufmağa niyet etmişti. Nihayet 
kızının gönlünde bir sır olduğunu 
sezmif, bu sırrı anlamak kaygusu· 
na düımüttü. 

Ahmet Barunt heyden emniyeti 
bütün bütün kaçmııtı. 

Odaya girdikleri zaman, Ayıe. 
babasının ağladığını farketti: 

- Baba, babacığım, dedi, de • 
mek biliyorsun, demek anladın, 
demek beni kurtaracaksm !.. 

Dııarıdan sesler aksetti: 
- Gelin nerede? .. Gelini isti -

yoruz! ... 

Bunlar, Ayşenin kadınlı erkek· 
fi arkadaşları idi. Hepsinin ellerin 
de birer kocaman çiçek demeti var 
dı. Gülerek, bağırarak, nete için
de gelini arıyorlerdı. 

(Der>amı var l 

VAKiT 

304-324 
Doğumlu efradın 
ihtiyat yoklaması 
329 doğumluların 
ilk yoklaması ve 

328 itler •• 
F. 1 c:.skerlik dairesinden: 
1 - 304 • 324 (dahil) doğum

ların ihtiyat yoklamaları yapıla • 
caktır. Jıtanbul tehremaneti hudu 
du dahilinde bulunan bilcümle mü 
kellefinin nüfusunda ınukayyet 

oldukları mahallelerin mensup ol
dukları kazaların Askerlik şubele
rine hemen müracaatları. 

Mazereti kanuniyesi dolayıaile 
şubelere gidemiyen mükellefinin 
nüfusta mukayyet oldukları ma ~ 

halle, hane ve sokak gösterilmek 
ve yeni adresi açık olarak yazılı 
birer taahhütlü mektubun şubelere 
göndermek suretile malumat veril 
mesi. Bu suretle şubelerine müra • 
caat etmiyen ve bu gibi müracaat 
etmiyenleri malumat vermiyen ih-

tiyar heyetlerine yoklama müdde • 
ti hitamında askerlik mükellefiye· 
ti kanununun (95) inci maddesi 
ahkAmr tatbik olunacağı. 

2 - lhtiyatlar ile beraber 329 
doğumluların ilk yoklamasına da 

başlanmıştır. Bu doğumluların biz 
zat veya bilvasıta şubelerine müra 

caat ederek yoklamalarını yaptır· 
mal arı. 

3 - . 316- 328 doğumlu kısa 

hizmetlilerden ahzı asker meclisin 
ce asker edilip le henüz talime sev 
kolunmıyan ef .lerle askerlik mec • 

lisince askerlik edildikten sonra 
tahsil dolayısile tecil edilmit ve ya 

ut tallail cfoJayıarle lienöz asker e
dilmiyerek ertesi seneye terkolu -
nan bilcümle mükellefinin 15 mart 

933 tarihine kadar şubelerine ge -
rek bizzat ve gerekse bilvasıta mü 

racaat ederek ilk yoklamalarını 
yaptırmaları ilan olunur. 

1000 Türk altını 
kaçıran şef 

Avrupaya bin tane Türk altını 
kaçırmıya te~ebbüs etmekten suç. 
lu Avrupa ekspresi §efi M. Marsej 
Pillonun muhakemesine dün latan 
bul üçüncü ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Suçlu, evelce bir sene hapise ve 
altınların müsaderesine mahkUm 
edilmi§, temyiz, bu kararı bozmuş 
tu. Bozmaya uyulmuş, bazı cihet· 
lerin daha tahkikine baılanmış y 

tı. 

Dünkü muhakemede, suçlu, ıer 
best bırakılmasını istemi§, hazine 
vekili, hazinenin zarara uğrama • 
masr için bu isteğin ancak kaçırıl
mak istenilen para mikdarında ke. 
falet gösterilmek suretile yerine 

getirilebileceğini ileri sürmüf, 
suçlu vekili, bin altının müsadere 
edilmi§ olmasına göre, buna lü -
zum olmadığını söylemi§, mahke· 
me kefalet isteğinin tetkiki ve mü 
daf aa §ah itlerinin çağırdnıası için 
muhakemeyi yirmi bet şubata hı· 
rakmı§tır. ~ 

1 \, • • 

Darülfilnunda bir konferans 
Darülfünün müderrislerinden 

Halil Nimetullah bey tarafından 
"dil inkılabının mahiyet ve şümu· 
lü,, mevzuu ile Darülfünun konfe • 
ranı salonunda şubatın 20 inci pa 
zartesi günü saat 17 de umuma 
mahsus bir konferans verilecektir. 

[ lktısadi Haberi!! ] 

Kunduracı ve terlikçi 
esnafının korktukları 

Geçen sene şubatında perakende ı maktadır. . İ&tanb~l piyasa~~n~a 
kunduracı ve terlikçi esnafının yap 1928 senesı zeytın mahsulunun 
mış olduğu yazlık keten iskarpin duble cinsinin toptan okkası 23-24 
ler büyük esnaf tarafından derhal kuruş, birinci 18-19, ikinci 16-17 
satın alındığı halde bu sene için kuruştur. 929 senesi mahsulü 17-
yapılan ayni iskarpinler şimdi bü- 25 arasındadır. Fiyatların yakında 
yük esnaf ve mağazalar tarafın yükseleceği tahmin edilmektedir. 
dan satın alınmamaktadır. Onun Memlekette hayli mikdarda iyi zeY, 
için şimdi küçük dükkanlarında tin stoku vardır. ~ 
yazlık iskarpin yapan esnafın bu Hayvan satışları 
iskarpinler ellerinde kalmaktadır. d u rd o 
Bunun sebebi de her sene bu ay · 
larda bu gibi yazlık iskarpinleri 
toptan alan büyük esnaf ve mağa 
zalar bu sene lstanbulda açılan ciz 
lavet lastik şirketinden çekinmek 
tedir. Çünkü bugün küçiik esnafın 
yapıp büyük mağazalara devretti 
ği bu yazlık iskarpinlerin yarın 

Cizlavet şirketi tarafından daha 
ucuz olarak piyuaya çıkarılmasın 
dan korkulmaktadır. Nitekim E • 
yüpta kurulmuş olan bir lastik şiY 
keti bu kı§m başlangıcında büyük 
mağazalara taneai yüz elli beş ku 
ruştan lastik dağıttığı halde bir ay 
sonra ayni lastiMeri küçük esnafa 
yüz kırktan vermiş ve bu suretle bü 
yük mağazaları zarara uğratmış -
tır. 

işte bunun için şimdi de büyük 
mağazalar, küçük esnafın kendile 
rine arzettiği iskarpinlerin yarın 

~irket tarafından daha ucuz olaYak 
piyasaya dökülmesinden çekinmek 
tedir. 

Buna mukabil ise az sermayeli 
küçük esnaf timdi yeni bir çareye 
baş vurmuılardır ki, o da yazlık 
keten iskarpinlerin altlarinin Jıia • 
tik yerine daha dayanıklı olan yer 
1i kösele ile ve ökçeli olarak yapıl 
masrdır. 

Küçük esnaf şimdi hep buna ça 
lışmakta ve bu seneki yazlık ke -
ten iskarpinlerin altlarını sade kö 
sele ile ve ökçeli olarak yapmak • 
tadırlar. Hatta buna çalışan es • 
naf şimdiden lzmire bir çok nümu 
neler de göndermişlerdir. 

Belçika ve tütün 
Londra ticaret mümesailliğimiz 

den gelen habere göre, Belçika hü 
kumeti tütün ithalatından aldığı 
resim mikdarrnı arttırmıştır. Mem 
leketimizden Belçikaya gönderi • 
len yaprak tütünlerin beher yüz ki 
losundan 350 frank resim alınır -
ken bundan sonra 500 frank, ecnc 
bi malların damarı alınmış beher 
yüz kilosundan 600 frank alınır . 
ken 900 frank alınacaktır. 

ltalyanın zeylin 
mahsulü 

T riste ticaret mümessilliğimiz • 
den ticaret odasına gelen bir ra • 
porda, İtalyanın zeytin ve zeytin 
yağı vaziyeti ve piyasa hakkında 
şu malumat verilmektedir. 

Bidayette geçen seneye nazaran 
fazla çıkacağı tahmin olunan zey
tin mahsulü resmi tahminlere gö -
re noksan çıkmaktadır. 1932 mah
sulünün 13172550 kentaldan fazla 
çıkmıyacağı teeyyüt etmektedir. 
Filistin, Bingazi, Portekizde zey • 
tin mahsulü pek az olduğu gibi 
randman da keyfiyet ve kemiyet 
itibarile fenadır. Bu seneki dünya 
istihsalatmın 8 milyon kentala ba
liğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Memleketimizin zeytin istihsa -
lAtr ise gayet iyidir. Zeytin ve zey 
tin yağlarımızın bu sene dünya pi 
yasasında aranacağı ümit olun • 

Koyun ihracat mevsimi olması· 
na rağmen son zamanlarda ihracat 
durmuş gibidir. Bilhassa Yunanis 
tan pek az hayvan almaktadır. 
Hayvan ihracatı ile meşgul olan 
tüccarlar arasında diğer maddeler 
gibi hayvan ihracatının da takasa 
tabi tutulması hususunda bir ce .. 
reyan uyanmıştır. lktısat vekale .. 
tinin bu işle uğraşacağı ümit edil • 
mektedir. 

Memlekete çıkarıl
mıyan mallar 

hakkında 
Gümrüklere gelmiş ve konten :.; 

jan ve diğer bazı sebeplerle mem• 
lekete çıkarılmamış malların cinsi 
ni, mikdarmı bildiren listeleri tüc 
carlar gümrük birliğine vermekte .. 
dirler. Müracaat müddeti şubat ni 
hayetinde bitecek ve memleketin 
her tarafındaki gümrüklerde biri .. 
ken malların yekunu alındıktan 
sonra hangi ihraç mallarımızla ta 
kasa tabi tutulacakları mart ort!l· 
!arma doğru bildirilecektir. 

Romanya ve buğdaylarımız 
Romanya da büyük bir firma 1s 

tanbul ticaret odasından Türkiye• 
nin buğday istihlak ve istihsalatı
nı ve ihracatını mufassal an bildir• 
mesi istenmiştir. Oda verilecek ce 
vahı hazırlamaktadır. 

Amerikada siddetli 
~ 

bir soğuk var ! 
Nevyorktan gelen haberlere gö· 

re, bütün Amerikada çok şiddetli 
bir soğuk dalgası hüküm sürmek· 
tedir. 130 kişi, soğuktan donmu~
tur. Henüz tesbit edilemiyen don• 
ma hadiseleri de olduğu tahmin o• 
lunmaktadır. 

Bu vaziyetin, ziraat sahasında 

büyük menfi tesirleri görüleceği 

muhakkak sayılmaktadır. Zara 
rın, şimdiden milyonları bulduğu 

anlaşdmıştır. 1 
Birçok fakir için, sığınacal( 

yerler temin edilmiş, bu arada 
Nevyorktaki tünellerin bekleme 
yerleri de bunlara tahsis olunmuş 
tur . . • ' ; " , 

ı 
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Yeni ispanya 
konsolosu 

Yeni ispanya konsolosu M. Jü1· 
yo Palançiya Alvarezo şehrimize 
gelmiş ve dün vali muavini bevi zi 
yaret etmi,tir. 

Dün geceki yangın 
Dün gece saat 23 te Bah~eka • 

pıda Salahattin Vehbi Beyin ma• 
nifatura mağazasından yangın 
çıkmıştır .Yangın biraz sonra ye• 
ti~en itfaiye tarafından mağaza 
kısmen yandığı halde söndürül • 
müştür. Yangının sebebi hakkın • 
da tahkikat Y:apdmaktadır. .. 



Sapla 6 

Mısırın dillini de
ğiştiren Firavn'ın 

heykeli 

1

..._f _Ka ...... rı_M ...... ~-t~-~a-rı ..... I ~(A ~· J 
Kurtarma -
işinde ecnebi Amerika bir tayyare _hü· 

En eski Mısırın en güzel 
kadını da ortaya çıktı 

n:,~~~r~~~:::~~: şul cumu karşısında kalırsa ~. 
me~:~~~.:~d~!/~/9SS fArlhll nllabaaında ı' Harp birden bire başlıyaçak, habe_r 

KAHiRE, 13 (Hususi) - Es -
ki Mısırın en güzel kadını oldu -
ğunda Jiiphe olmayan kraliçe Ne • 
fertitinin, tabii hacimde yeni bir 
heykeli keşfolundu. Ve bu heyke· 
lin bulunm:ııı bütün Mısırda de · 
rin bir sevinçle karşılandı. 

~lısınnen güzel kadını 

Bu firavunun ölümünden son
ra onun yerine son senelerde dün
yanın her tarafında şöhret kaza -
nan Tut· ank • amen gelmiş, ve 
Mısırlıları eski dinlerine çevirmif, 
selefinin bütün mabetlerini yık 
mış, onun yaptırdığı şehri hak ile 
yeksan etmişti. 

Türk Gemi kurtarma tlrketlndekl ecnebi • ı d · ı " d · ı d 
mütehassıslar me8t'leıııl hakkında mllnaka - 1 verı me en, 1 an e 1 me en •• 

Bunun sebebi, kraliçenin daha 
evvelce almanlar tarafından keş -
folunan büstünün alman alimleri 
tarafından Berline götürülmesi 
idi. Hatta hu yüzden Mısırla Al • 
manya arasında birçok müzake -
reler, münakaşalar vukubulmuştu. 
ıY eni heykel, eski büstü aratmıya
cak det t'cede nefistir. 

Mısır hafriyat heyeti tarafın -
Clan bu heykelden başka, bir çok 
heykeller bulunmuştur. Bunların 
biri mila.ttan 1392 - 1374 seneleri 
arasında hükümran olan ve on 
sekizinci sülaleye mensup olan 
Firavun dördüncü Amenofisindir. 
Firavunun kaşları, ve kirpikleri 
mavi renktedir. 

Firavun Amenofis eski Mısırın 
en fayam dikat şahsiyetlerinden 
biridir. Çünkü bu firavun Mısırlı . 
Jarı Amon Raya tapmaktan vaz • 
gt>Çirmek ve onları güneşe taptır
mak İstemiş, onun için adını da 
değiştirerek kendine "Güneşin ru
hu,, manasında Ahenatin adını 
takmış, bu mezhebi terviç için 
kendine yeni mabetlerle tezyin o
lunmuş yeni bir payitaht ta yaptır 
rnııtı. 

Onun için Ahenatona ait mü • 
him bir şey keşfolunması umul • 
muyordu. 

Kaşif, pek büyük müşküllerle 
snvaşarak bu yeni heykeli bulmuş
tur. 

Heyet bundan başka kraliça 
Nefcrtitinin heykeltraşı tarafın -
dan yapılan gone heykelleri de 
1rnşfetmiş bulunuyor. 

Nubye sahasında yapılan araş· 
lırma neticesinde Roma devrine 
ait bir habeş reisinin mezarı da 
keşfedilmiştir. 

W. ezarın tetkiki neticesinde o 
zam;~n bir habeş büyüğünün nasıl 
gömiHdüğü anlaşılmıştır. Mezarın 

kapısı yanında gömülü olmıyan i
ki kölenin kemikleri duruyordu. 

17a cereyan ettiğini okudum. Gemi kurtarn1a 
l~lerlnde talı,maklıtnnın bahtettlğl salA -
hlyete bln~n bu hususta bir kaç sen ııöy -
lfyeecğlm. 

Hükumetlnılı.tn pek lıııabetll bir kararma 
istinaden resmi , .e hususi mlieıJlleM'IE'rln ba
zıl:ırrnda ecnebi müU-haıtın8lar istihdam o -
hınmakta, ancak bunlıırın lhtl!la8ı derece -
ıılnde Türk yetı,tıkç«' vazifelerine nihayet 
wrllmekt.•dlr. Gemi lmrtarma l§lcrlnde ec
nebi mllt.<>haııımıa. lllzum yoktur. Türk mil -
h•haaınıılann kumandıısrnda bulunan gemi 
kurtarma §lrketıne mensup Sezar ve KaJ
ka\·un zedelere alt AdaJet gf'mllerinJn baş -
hbaşına baş:ırdığı işleri tdklk etmek bu id
diayı ispata kAfldlr. Kurtarma lşlerlnln 

Türk gemllnlne tahsisi tarihinden itibaren 
ba fül geminin kurtardığı gemllerln adedi 
mühim bir yekb tl'~kll eder. Kurtarma ı,. 
lcrlnde mlitchassıs meaelealnln halli buS11su, 
mUteh:ıtı!nıı f'<'nC'bllc rln ka,·lf mücerredlnce 
dejtil, ~·ukarıda lıılmlerlnl ııaydığtm iki gemi
nin başardıfı iıılere htlnat etmelldJr. Türk -
lerin gemi kıırtarrna işlerini ~rabilt•cck -
lerlnc dair lngillz nıütehusııılnrınrn rapor
ların!\ lntl7.ar ede<'t'k kadar 1afdll olrnryahm. 

Yakın zamanlara l<adar şlrkt'tin gfml
lerlnde makine müteha11111sı ecnebUer lııtlh -
dam olunmal'tu itil . nunfarm vazl!elC'rice 
nihayet , ·erlllp Yt>rlı•rlnL• Türk makinistin 
alındıktan sonra mucibi "lkAyet bir harekt:t 
görlilmu, mlldür '! 

Kara 11ularımı:ıcıa kazaya u~rıyan gemi· 
lerln kurtarılması ameUyatı oldukça basit -
tir, ve bu işleri bataran Türle kaptan, Türk 
makinist, Türk dalgı(', Türk marangoz ,.e 
Türk gemicidir. ~nebi mUtE'hassıs lçln ya
pa<"AIC nazari H~ ameli hiç bir iş yoktur. 

Şirketin yüzde yetmı, bt'ıj hlııseslne sa
hip olan hUkQmetlmizln bu mC9f'leye lüzumu 
kadar f'lıemmlyet wrmesını rica rhaksadlle 
bn satırları yazn~ğı bir Vicdan borcu say • 
dım. 

Vaziyetin tetkiki neticesind~ 

hab('ş reisin mezara gömülmesi 
üzerine bu iki kölenin kesilerek 
kurban edildikleri an1a,ı1mııtır. Ne olur, iki lamba ! 
Habeş reisinin batında gümüş- Sur haricinde oturan bir karii -

ten bir taç vardı. Bu taç tamamile miz yazıyor: 
elde e:-f iJmi9, bundan bafka reİ&İn ı- N o olur, yalnu~ lkl lhıba! iki tzıneoıı. 

gümiiş kılıcı da ele geçmiştir. limba, §lmillllk İiı.ıc yeter de artar bile!~ 
----------- HattA iki tanecik IAmba, §imdilik bizim 

' -------------------------------A canımızı alır! tkl gün e,·velkl razetelerde 

Vustury d be k d mu~rem belediye reisimiz pek yakında sur a a 1 r a 1n1 haricindeki yolların kAmllen asfalt yapda -

c.atını , ·aad buyuruyordu. Biz, bu vaada 

nl.Çl•D bıçakJadıJar '• -:ok ııevınmekıe beraber, eıma.uık Edımeka -
pı dıprısınclan defterdara inen zifiri ka • 

ranlık ve çamur deryası yol için yalnız iki 

Bu kadın muharrir, kimse beni vur
madı, ben uydurdum 1 diyor, niçin? 

sebep, ne müsebbip malum! 

tan~lk IAmba lı.Uyoruz. Hem de bu IAmba • 
lar ne IAmbası oluna ol"un ! Buradan ak • 
ıtamdan sonra geçmek mecburiyetinde ka • 
lan bir çok yolcular, ameleler, kadınlar bu 
simalyah een·ller arıuıındakl mllthft batak -
lıktan reçerlerken neler çekiyorlar. Karan • 
lıkta çekilen korku da caba! Ne olur lkl 
IAmba. Şlmdlllk burasını ihya eder. 

ne 
Avuıturyada son günl~rde o -

lan bir hadise, fevkalade heyecan 
uyandırmıtbr. 

Bütün gazetelerde taf silah sü
tun •Ütun yer tutan bu hadise, şu· 
dur: Avuıturyanın oldukça tanın· 
mıı kadın muharrir ve bakteriyo· 
loılanndan Dr. Rozi Meller, bir 
ıün Viyanadaki hasta itçilere yar 
dun •ndığı binasındaki çalışma 
odaamda otururken, kendisine 
bir auikaat yapdmıı, bir genç, ken· 
diaine görünmeden odaya girmiş, 
bıçalmı çekmiı ve kadının sırtı -
na dört defa •plamıştır. 

Madam Rozi Meller, bu ani 
hücum berine, kendisini koru · 
mıya dananmq, boiuıma ııraıın · 
da ıenç tarafından alnma iki tid 
~yumruk indirilerek, ıerıem
letilmiıtir. 

Bitler tarafından •• 
Bu hüviyeti meçhul genç, taar

ruz aıraıında "Ben Adolf Hitler 
tarafmdan geliyorum!,, diye ba -
iırmıttır. Mücadeleden hafifçe? 
yaralanmıt olarak çıkan meçhul 
genç, pencereden atlıyarak, kaç • 
mıya muvaffak olmuttur. 

Biru tonra, odaya girilince, 
bdm, yerde baygın ve yaralı ola
ra balUDD'IUf, derhal doktor ça-

ğırılmıı, haıtaneye kaldırılmıştır. 
Odada, meçhul gencin acele fifçe bıçaklatmı9. 

kaçarken cebinden yere dütür Bu kadın deli midir, kendisini 
düğü anlatılan bir kağıt parçası niçin bıçaklatmıf? .. 
b 1 b Maksadı neymi•? Kadının id · u unmuı, unun üzerinde, öldü ~ T 

rülmeıi dütüniilen Avuıturyanın diaıına göre, sebep, kendisini ıe • 
h 'ki ha ven ve tarafından reddedilen bir met ur ı mu rririnin iıimleri 

yazılı olduiu ıöriilmüttür. doktorun, bu ret cevabından ao~-
K d ra haıtalanmaıı, çok meyus olma· a ım yaralıyan meçhul genç, 

her tarafta aranmıı, bir türlü bu- ıı, Madam Roza Melleri müteeaair 
lunamamıttır. etmit, vicdan azabı duymuf, itıkı 

na çektirdiği ııbrabı, kendiai de 
Acaba, evveli zannedildiği vücudunda yaralar açtırmak, acı 

gibi hakikaten bir ıuikaıt yapıl • 
çekmek ıuretile duymak iıtemif. 

mı§ mıdır, yoksa bu uydurma bir Kadının, tıbbı adlide mütafıede 
ıuikaıt mıdır? altına alınmuma lüzum görülmi -

Her iki ihtimal de vardır. Ha . yecek derecede asabı doktorlarca 
1kikat, henüz örtülüdür! aailam ıörülmeıi, onun ruban ıı· 

Tek ıahidi olmıyan bir ıuikaat ! brap çekecek yaratıbtta olmadığı 
Bu ıüphe uyanınca, madam Rozi fikrini kunetlendirmiıtir. Kendi· 
Meller, tekrar ıorguya çekiliyor ıini batkaaına bıçaklatarak ıstı • 
ve dört ıaat ıüren sıkı bir iıtic • rap çekmekle, zevk aldığı netice· 
vaptan ıonra, taıırtıcı sualler kar- sine vard~ııttır ! 
tııında, herkeıi hayrette bırakan Diğer bir mülahazaya göre de, 
itiraflarda bulunuyor: kadın, bu hadiaeyi töhretini art -

- Suikast filin uydurmadır. brmak için tertip etmittir. 
Bunu ben uydurdum! Müddeiumumilikçe, madam 

Diyor. itiraflarına göre, kadın, Rozi Meller nefıine eza verdir • 
telefon memurunu ve kapıcıyı. mek, hadise uydurmak Ye zabıta· 
mahaua uzaklqtırmıı, ismini bir yı yanbt yola aevketmek ıuçlann
türlü söylemek iıtemediii bir ta • dan mahkemeye verilmek üzere • 
nıdıiına, evvelce kararlqtırdıkla· dir. Onu bıçaklı7an ıenç yakalan
rı veçhile, kendiıini ıırtmdan ha· mamııtır. 
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Donald E. Keyhoe, havacılığa 
ait muhtelif eserlerile tanınmış 

Amerikalı bir mütehassıs muhar -
r;rdir. Kendisinin "Lindbergle u · 
çuşlar,, isminde bir eseri de vardır 
vr. bu eser, şöhretini arttırmıştır. 

Donald E. Keyhocnin "Amerika 
Müttehit cümhuriyetleri üzerinde 
bombardıman tayyareleri, miis· 
t~kbcl bir hava muharebesinin 
dehşeti,, serlevhası altında son 
hafta içersindc neşrettiği dikkate 
değer bir yazısını naklcdiyonız: 

Haber verilmeden harp ! 
"Askeri mütehassısların kana

atine göre, müstakbel bir harp, ev· 
vela bir devlet tarafından diğer 

bir devlete nota verilmeden ve 
harp resmen ilan edilmeden, bi.
denbire ba,hyacaktır. Ani olarak 
hu a filoları, düşman memleket · 
)erin büyük şehirleri, sanayi mer 
kt :•li.rİ ve askeri mevlrileri üzerin 

de görünecekler, eğer düşmanı ta

rafından bu suretle müthiş bir hü · 
cuma uğrıyan devlet, bu ani hü · 
cuma karfı memleket üzerine kap 

hyan dügman tayyareleri sayıcın · 
dan üç kat fazla tayyare havalan· 
dırarak, kuvvetli bir müdafaaya 
giritemezae, harbi birkaç saat i · 
çinde kat'i olarak bitiriverecekler-
dir. Zehirli g~z salıveren, infilak -
]ar temin eden, yangın çm:aran 
bombalar ve alçaktan, fakat son 
derece süratli uçan hücum aerop-
lanların, ahaliyi paniğe uğrala · 
cak, her türlü mukabil tedbir al· 
ma vaziyetini, im!cansız bırakacak 
tır. 

Fransı:zfarın planları 

Fransız hava nezaretinin elin
de yeni bir takım aeroplanlar vü
cuda getirmek üzere gizli tutulan 
bazı planlar vardır. Bu planlarn 
nazaran, yapılacak son siıtem bir 
aeroplan, 15,000 metreden ziyade 
yüksekten uçabilecek, saatte 700, 
800 kilometrelik bir nıesaf eyi ge · 
çebilecektir. Şu halde, altı saat 
içerainde, Fransa sahilinden Ame· 
rika sahiline varacak, demektir. 
Yani, böyle aon ıiıtem aeroplan -
lardan tetekkül eden bir filo, or· 
talık karardıktan ıonra Avrupa • 
dan havalandı mı, ayni gecede, 
karanlıktan bol bol istifade ede· 
rek, kendisini hiç f arkettirmeden, 
Amerika ya eritecek, Amerikalıla · 
ra korkunç bir ıürpriz yapacaktır. 

Sun'i adacıklar 
Fransızların vücuda getirmeyi 

tasavvur ettikleri bu esrarengiz a• 
eroplanm, böyle fevkalade bir va· 
ziyet ibdaı edecek mahiyette ya • 
pdamadığını, tasavvurun tam ola
rak tahakkuk etmediğini farzede· 
lim. Amerika, gene Avrupadan 
gelecek tayyare filolarının tehdidi 
altmdadır. Atlantik okyanoıunda, 
tayyare filoları için istasyon vazi · 
fesini ıörmek üzere ıun'i adacık
lar yapılması için uğratılıyor, 

Bunlar, pek tabii olarak ani hü • 
cum tehdidini Amerika toprakla· 
rma daima yakın bulunduracak • 
br. 

Bu aun't adacıklardan birinci • 
ainin Okyanoı Gıtünde yer tut -

ması maksadile, faaliyete geçildi 
bile. Böyle bir hava filoları iıtaa• 
yonu yapıldı mı, bunun tatbikı ka• 
bil olduğu ilk örnekle anlatıldı mı, 
ikinci, üçüncü, dördüncü, betinci, 
altıncı ve yedincisinin, sayıları bet 
an biraz daha çoğalmak üzere, 
vücuda getirilmesi faaliyetine ge
çilecek, dolay11ile kııa bir zaman 
sonra, Amerika ile Avrupa ara• 
unda, birinin diğerinden uzaklıiı 
tahminen 400 milden ibaret olacak 
birçok adacıklar haritaya ili.ve e
dilecektir. 

Esrarengiz tayyareler gibi, ıunf 
adacıklar planlarının da suya düt• 
tüğünü f arzedere~, faraziyede bir 
az daha ileri gidelim. Tehlike, ge-
ne ortadan kalkmıt olmuyor. Tay• 
yarelerle teçhiz edilmit deniz fi• 
)olarının tehdidi karıııındayız. 

Şimdi, hiçbir devlet, donanmasını 
tayyarelerle de teçhiz etmeyi, bu 
suretle taarruz kabiliyetini kuv• 
vetlendirmeyi ihmal etmiyor. 

Amerikanın tetb'rlerl 

Amerikalı mütcha$IS muharrir, 
memleketini tehdit eden vaziyeti 
böyle tesbit ettikten sonra, Ame • 
rikanm, bu tehlikeye karşı aldığı 
esaslı tedbirleri anlatıyor: 

"Ke~if ve aeroplan, tehlikeyi 
ı .... ı. ..... _.1 ___ _ , ------ · il 1 ' 

denize açılacaktır. Taarruzu im • 
kansız bırakmak için, genit bit 
saha dahilinde yayılacak, her zırh 
lıdan aeroplanlar havalanacak, 
düşmanın vaziyetini yukardan tet• 

kik edecektir. Düıman filosu iyice 
seçilir seçilmez, aeroplanlar, ita• 
ret verecek ve büyük harp gemi • 
!erinden ajır bombardıman tay • 
yareleri birer birer havaya yükse• 
lecektir. Bu bombardıman tayya • 
relerinden herbiri, küçük bir tehri 
tamamile havaya uçuracak miktar 
da bomba yüklüdür. t 

Bu kocaman bombardıman tay• 
yarelerinin pefi ııra, Amerika do
nanmasının en hususiyeti haiz ha• 
vadan müdafaa vasıtası olan kü • 
çük bir takım tayyareler, üçer il• 
çer uçacaklardır. "Tepeden inme,, 
tabir edilen bu tayyareler, her 
ıeyden evvel dütman donuma• 
ımı rahat bırakmamak, mümkün 
olursa tahrip etmek vazif..Ue 
mükelleftir. En aon ıiıtemde ya• 
pdmıı olan bu tayyareler, ftd7o 
ile de menıup olduğu harp ıemi• 
lerile muhabere edebilecek, ora • 
dan talimat alabilecek tekiJdedir• 

Tepeden inme 1 
Bunlar, evveli donanma topla• 

rının gülleleri yetitebileeek J(ik -
seklikte üçer üçer uçacaklar, IOll"' 

ra aldıktan talimata ıöre, tahrip 
etmeyi tasarladıkları difman zı ... 
hıma doiru. birdenbire hızla P"' 
kuli olarak alçalacaklar, 800 met., 
re yukardan zıhlmın tam ~ 
nitan alıp bomba atacaklar, __.. 
hemen son ıüratle tekrar ,..,. • 
ya çıkacaklardır. isabet vaki oıur
r&, tabii m&him IUNtte rahne _,. 
lacak, zırhlı saf harici olacak, da
timal batacaktır. 

(---~ 



Gençliği 

'-ııkeairli amatör artlat 
.. hmet Bey •an'ata dair 

•6yUlyor 

1 M~s~bakam:ız ] [ U~çllk babt.>rlerl 1 
1 
kim verecekti. Halti kendileri it ••tiklil li•ealnde 

Bel.keair maal· 
'- mektebinin 

aatreainde· 

llihmet Ye bir 
arkadaılara 

•rııladılar. 
llektebin kori· 
dartanaı, salon· 
ı....;, odalarım 
ltıerken ben de 
~kir artist Mehmet Bey 
.. ~-- Beyle mülakat yaptım: 

1 - Sahneye ne zaman çık • 
...... ? 

Sahneye ilkmektebin dördün • 
'I ımıfmda çıktım. Çok hevesli 
lılh.ı. Heveıim ta bu ana kadar 
4e.aın etti. Hali sahneden ken • 
'-ı alamıyormn. Daima sahne -
.. Uir&flllak, daima sahneden ba-
~ istiyonnn. Bilhuıa son 
"-lenle hiç olmazsa haftada bir 
lr.adimi aalınede görmek iıtiyo -
~. Bu sönmez •!kım ilanihaye ..,am edecetine kaniim. 

2 - Amatörler ve profeayo -
'ellerden takdir ettikleriniz? 

Amatarlerden çok takdir etti -
'- Akmda lıtimi han rolünü a -
'- Hilmi, Demir rolünü alan 
lia,.dar Beylerdir. Rollerinde çok 
..._.affak olan Hilmi ve Haydar 
Be,ıerden ati icin ümitvar olabi -
~ • ......;. .Muhsin Ali Bey 
.. aiaine verilen rolleri abnaffa• 
~e bqarmıştır. Ankaranm 
~i halkevi daha bir çok a • 
...... ~irecektir. lstanbuldan 
-.Jc 8 ...... için oradaki ama • 
tlrlerimizi Yakrnaan takip ede • 
~ Balıkesire aelen Genç • 
ler mahfeli içerisinde kıymetli a· 
lllallrlerimiz yok değil, Yahya, 
Ali Zihni, Nurullah Beyler çok 
~:affak oluyorlar. Prof~yonel 

'inaeei botuma gitmez. Amma 
~~ !'i İltiyorsnuz söyliyeyim: 
-loUll'UI Mubein, Rqit Rıza, Is • 

lf
lllail Galip Beylerle Neyireneyir 
UUmı çok takdir ederim. 
3 - Türkiyec:le yeni bqlıyan .,_et aallDU hakkında fikriniz? 

Gençler için açtığımız edebı j!!!!!!!!!!!! 
yazı müsabakası devam ediyor. Kızıl sular •• 
Müsabakamız daha bir müddet de 
vam edecektir. Her hafta bir hi -
kaye ve bir manzume neşredece .. 
ğiz. Y azılann neşrinden sonra o -
kuyuculanmızdan en çok beğen -
dikleri hikaye ve manzumeyi bize 
yazı ile bildirmelerini istiyeceğiz. 
En çok rey alan genç yazıcı bu 
suretle müsabaka birincisi olacak
tır. Müsabakayı kazananlara mü
kafat vereceğiz. 

Bugün müSabakanm dördüncü 
hikayesi ile dördüncü manzume -
sini dercediyoruz. 
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Nefes nefese gelen delikanlı 

muhtarın kulağına iğ ildi: 
- ltittin mi diye söylendi. lıit· 

tin mi aia? .• 

••• 
Taze kokularla esen sabah rüz

garı bahçedeki menekteyi salla • 
dı. Menekte ıülün kulağma iiildi: 

- Haberin var mı kızıl sevgili 
dedi, haberin var mı? 

- Ya .. Kardef .• 
Bir leylek kuru yuvası üzerinde 

gerindi. Çablar çabrdadı. Dilet 
ygyadan buna dal kmlrıları ce • 
vap verdi. iki leylek konuttular: 

- Duydun mu bacı? .. 

Ufaklar, 
Glbletln ladaımı tarıyor: 
GönlU arıyor lleVdlllaL 
Kızıl mlar, 

Dadaldanaa ...... kanlı ... nıaıtaı. 
BIUllW )'aVllf ,)'aY&f atlqan abenPal 
Bir Oml4ln beete.ue dlnll7or. 
&mi ııularm kalbi lnllyor" 

Ve akpm, 
Bin bir kederln, 

Derin 

Bir, lk1 cam. .. 
Ve llUlann 

Perde, perde kan! ... 
Akpm, 

lallyor .. 

lcU lılr .ak*tan .... 
SaolarmJ tel tel autryor llUJll. 
~. yapr&kJarmda, 
........ Dflleelle, 
Yattı kalbim &1bl endalıf aylnıya
Ay, aarbot bulotıarm 
Ataçlarma takılan aaç1amu maU1, 
Ve UDkl buluttan kanatlarm 
Sırtına kmdlnl attı. 
Ve .alarm, 

Kızıl ...... 
Kalbi lallyor, 

tnııyor" 

Ha-n ''••ek 
Tarsus : 14-3 932 

nünde katı bir mevcudiyetle ıe • 
rildi. 

• • • 
Ağa günahsızdı halbuki.. Son 

günlerde büabütün çofalan ıü • 
rüyü otlaktan sonra tekrar çiftli
ğe ıötürmek yorucu oluyordu. A· 

- Ah, kınalı, ne günlere kal . ğa, dütündü, taımdı. Yeni yapbr
dık. dığı evin büyük bahçesine bir aid 

..... ~'*~~84an_ ~-ür- yapmayı doiru buldu. Ama, bah· 
-u.ua~~.i;Jı 1'' ~i ... _.,_. ........... 
smm omuzuna .urdu ı f"l~Mleldi. Nlhafet •ta\ld;i;.ıQU. 

nü yaptı. Oıtünü iyi kapamadık. 
- Duydun mu neler olmut, de· ları kuyu bir hafta sonra iki ko _ 

di, duydun mu? .. Toprağm altm • yun yok etti. 
da kalan bir karmca çıkmıya ça· • • • 
balarken kireç parçası kaydı. Ki- • Bir ıün otlaktan dönen küçük 
remide dokundu: çoban da dütmüı, düterken hır· 

- Duydum ya, dedi. Duydum palanan batı onu ıenem bırakmı· 
ya... ya kafi gelmitti. Nihayet kırda ••• bulduğu küflü çanı yerlqtirdi. 

Haber mühimdi efendim. "Sa· Doğrusunu iıteneniz "Givur,, 0 • 

dık ağa,, nm evinde "Çan,, bulun- lacağmı dütünmemitti. 
muftu. Ama, bani deye çam ıibi • • • 
filan değil ha ... Öyle olsaydı eler, Köylüler, muhtar diitündüler. 
it kolaylaşırdı. Likin bu ıörülme- Çam köyden uzaklattınnak li • 
ye değer koca bir kilise çanıydı. zn'ndı. Hem çan köyde durdukça 

• • • beli ekıik olmıyacaktı. 
• • • Çay kenarından, çamatır yıka • 

Ba malin cevabı bence çok u· maktan dönen köylü karılan mea-
'-ıdm. Fakat ben fazla söyliye • çidin önüne toplanmıf kalabalıi1 
~· çok sevdiğim operet görünce tatırdılar.. y apnaklarına 
~hazırda çok rağbet görmek· daha sıkıca büründüler. Bürıüle · 
t.dir. Operet bu rağbeti muhafa· rine daha çok l&l'llldılar. Ve f& • 
'-edene büyük muvaffakıyetler dırvanm önüne seğirttiler. Haber 
tide edilecektir. Fakat biz bir feY kulaktan kulağa bir an ıibi dolq

"Y ako,, o sün gene köye ufra· 
mıı, köylüler tarafmdan Çınarlı 
köy yolunda kartdanmıtb. Köy -
lüler "Y ako,, ya Musa ıibi inanır
lardı. O peyıamber yapdı bir a • 
damdı. Belki de "Musa,, da oydu. 
Her derde deva bulur, her IDÜfküL 
lü hallederdi. "Y ako,, buidayı, 
arpayı da pahalı alırdı. Muhtar 
misafir odumda dinlenen "Y ako 

~ ~ ne olursa olsun ister tı: 
~r fena çok severiz. Sonra 

soluruz. itte bunun için 
- Çan bulunmut··· 
- Çan bulunmut··• 

~ Herke.in hofUD& ıi· 
operet sonra yapyalnız kala· 

~ 

~?Film sanayii hakkında 

Her ne cihetten dütününek 
~lim bizim için film sanayü 
So1t fa,dalıcbr. 
.. ~- binlerce lira dıtarı çı 

~Bunan için film ihtiyacımızı 
imis temin edersek ne bahti-

~ Som-a kendi lisanile, kendi 
lrendi hareketile •ak' ala • 

-. •Jıecler. Diyeceksiniz ki: 

- Çan bulunmut··· 

• • • 
Sadık ağaya, ıünlük, haftalık, 

aylık erzakmı temin eden köyün 
bakkalı yüz vermez oldu. Kanaı 
Ferdane hanım, tadırvandan bak· 
raçlarile, eli bot döndü. Küçük oi 
lu köylü arkadqlarmdan yüz bu· 
lamadı. Ağayı bqüne kadar ib • 
mal etmediği canıie sokmadılar. 
Nereye girdiyse koiuldu, nereye 
bq vurduysa "Gavur,, tahkiri ö · 

-· -··-11-----·-·--,··---·· -······· .......... 

,, 
ya ıitti: • 

- Ne olursa, senden olur, Ya· 
ko dedi. Dinin qkma •• Vak'ayı an
lattı. O batmı önüne iğdi. Gözle . 
ri parladı. Rütubetten patlaınıı du 
varlara göz gezdirdi. Son zaman
larda buiday fiatı bayii yükse) • 
mitti: 

- Olur ama, dediler • 
- E •.• ama diye sevindiler. 
Onlar ne oluna olsun yapau • 

ya, güç de olsa katlanmıya razı 
idiler. 

- Elli tinik baiday olursa ••• 
- Hay bv .• 

l 
lememiılerdi ya... Çarpmba gec:eat l8t1kW U8eslııde mu-

tad talebe gecelerinden cMSrd0nc0811 )'&pil • 
• • • mı§tn'. Programa muallim Senet Beyin km 

"Y ako,, köye tekrar uğrayıtm· feramlle ba§laDDUftır. Servet Bey d~ 
buhranmda para ve altm me8eleal mevsu • 

da cami avlusunda saklı çanı, ıu bir konterana vermifUr. Bu konteramı 
"Sadık aia,, nm kıtlık zahiresini dünyanın eon vazlyeWe allkadar bulunmuı 
de yüklendi. Köylüler: Jıaaeblle çok dikk&Ue dinleıımlftfr. Kcıafe • 

ranaı: mUteakıp mektep mualllmlerbldeD 
- Toprak tut, altın olsun.. Nurettin Bey bir konaer verndt nen. bir 

- Var ol, Yako dediler. kaç parça çalJDlftır. ŞlddeUe a11nt1anan 1ıa 

O k h "S konserden sonra akademi temall grupa 
, öy alkmm duasını, a • Mahmut Yeaart Beyin (Leon Bonet) ten 

dık,, alanın ıünahım da aldı. naklettifl mektep arkadafı l8lmll komedlJt 
• • • tem.ıı etmifUr. Eaer umumiyet ltibarlle ctl• 

Fakat çanm köyden uzaklq · 
muı ağaya dinini iade etmedi. O 
ıene köyün ağzmda "ıi.vur,, diye 
gevelendi. Gene bakkaldan yili: 
bulamadı. Aiayı ıene camie sok
madılar. Kansı komıularm kapalı 
kapısmı ıene kapalı buldu .. 

• • • 
Bir gün "Gavur,, öldü dediler. 

Kimse bakmadı. Kimse aldırmadı. 
Civar köyden gelen bir adam ona 
son hizmeti etti. Köylüler onun 
asıl m~zarlıktan uzak mezarma 
çapraz iki tahta diktiler. Her ih • 
timal" kartı da:. 

- Dinin<·e dinlensin .. dediler. 
• • • 

Alanın otlu büyüdü. O da ba
baıı ıibi yüz bulamadı. Köyde bir 
çiftçi oldu. ihtiyarlar: 

- Erkek evlat babasmm fena· 
lıimı benimıe• ~ediler. 

• • • 
Yıllar geçti. Uzun yıllar geçti; 

ı''nler hiçlik kabma bir ıu gibi 
aktı. 

Falrat "G&YUra i,.Uik ıünabm,, 
_,.. .. ~.,Sa ... , a. 
lanm oflu tarlaların çofunu sattı. 
dar ucuz, Y ako yüklendi. 
dar ucuz, Y akoya yüklendi. 

• • • 
Bir gece ana, oğul, köyden giz· 

lice kaçtılar. MÜMTAZ ZEKi 

Vlyanada bir TUrk 
kızının muvallakıyetl 

zeı Oyn&DJDI§ ve talebe gUzel bir gece p • 
çlrnıi§tlr. Bu gece gelecek Çarpmba talebe 
velllerine de tekrar edilecektir. 

llaaikli komedi 
Genç ve kıymeUI mwılldflDU Necip Ce

lil Beyin yazdıtı ve t.wcw u.e.t taıeııe.tn
den ve caz eefl lbaan CellllD bellteledlll 
gUzel bir mwılkill komedi yakında ı.tlkW 
U8e8lnde vazı ııahne edilecektir. Operette 
ihtiyar kadm rolllnll Nuaret Rma. papu 
rolUnU Tank Niyazi, ve difeı' belli bqlı 
rolleri de lılUmtaz Zekl ve Ku8tafa ~ 
oynıyacaklardır. Komedin1D mOllemmel cıl • 
muı için çalJfdmaktadır. Gençlere munt. 
fakıyet dileriz. 

lstlklAI lisesi 
mezun lan 

tltikW ll8eal mezunlar cemiyeti ~ 
aJqam Park otelde bir etıenU tertip etmlf • 
tir. Bu eflenti de mektebin bu uman• U.. 
dar yeu,tlrdltl bQttın gençler, muaJHmJer 

hazır bulunmUf}ardlr. Cemiyet reı.a mu • 
&lllm l'uat Beyin rabatm bulunmuı luımQ 
nu mUteumr etmfpe de gittikçe lylUle 
cSotnı glt:meal mecU8e yeni bir Del'• vennlf 
gençler geç vakte kadar eflenceler tertip 
ederek etlenmlflerdtr. 

o.k8dar gençler mabfellade 
Geçenlerde on birinci mtıamereıerbd 

yapan Üaldld&r gençler mahfeli bu defa da 
muvaffalayeUerUe halkm takdlr!erlne mu
har oldu. MUsaınerede mahfelin 10 ldfl • 
Uk cazbandı ve atız armonlklerlle çalmma 
parçalar musikiye verilen ebemmlyeUD can
lı birer m1aJ1 idiler. Bundan ...... llUllltll 
PDCiedDdm Nedim. Be71a. ~ ~ 
llfla> ı.mlndekl ~ bCrbıd alrf&ID bir 
parça durgun oynanmakla beraber, ~ 
a1qam !evka.14.de olmUf ve hDb•m bl' pi ' 
yeal yazan gençteki edebi kabiliyet ~07 • 
myanl&rdan Nlbat, lhaan Ali Beyler pd • 
deUe allnfl8nnn1lardlr. Bundan m pae 
m&h!el gençlerinden A. Zeki Beyin Yazdıll 
(Bir çiçek, Uç böcek) lmıllldeld Uç perdelik 
komedi oynandı. 

1 

• • • 
Bir kaç aJqam 110Dr& gene fırka 1ıl • 

(Latfen itil/ifayı ~rlniz) 

1 
Stenka AUna al>allmne aoruyordu: 
- "Hangi hayvandır ld •balıleytn dart 

ayakla, öfleyln lld ayakla, akf&ID Uç ayak
la ytlrllr!,, 

Bunun cevabmı yaJmz "lldfpo11,, verdi. 
Nud ıdz de vereblllr mlmD.ls? 

MU"Afnt kazananlar 
Geçen Jıattakl bllmecemlsl dolru bal • 

ledenlerden, ı.tanbul telefon flrketi m111Q9-
ne memurlarmdan All ŞUkrll, ı.tanbul :ıı:r • 
kek u.eet taıebealılden 111' Numaralı BD • 
mi Şaban, Gazi Omıuı Pap. orta mekte • 
binden 391 numaralı Mehmet, Kaamıpqada 
Tekke aokafmd& Kebmet Beylerle Be10f • 
lunda ' OncU llkmekt.ept.e lılvaaez, ıc_,. 
muhtelft orta mektebi talebealnden '80 ı... 
man, Fatihte l(enfuJı !um 80kafmd& 21 
numarada Ummnımeum Hammlar birer ki· 
tap ktunmıfl&rdır. 

V~~::-~·::..ı:~iainde 1 <i~aç!erle :Yere~lk 11 
f&D tahsil etmekte olan devlet de· ------------.:---.. •· 
miryolları müfettitlerinden Nuri Copafya der• ade 
beyin kızı Vahdet Nuri hanım Vi· Jum ı:ua111m - Dentzler ntçln tuzludur ot • 
yana akademi tiyatrosunda büyük Talebe - Balıklar kokmamı diye! 

bir muvaffakıyet kazanmıfbr. Hendeıe der•"ade 
Vahdet Nuri hanım, (Scbein · Kualllm - Yanyana lld daire __. 

f bakayım? 
pfluı) un tarkılarmı pek mu•a · Talebe - Zfraat bankUUe maarif....,_. 
fakıyetli bir surette tqanni etmiı~ dirtyeuı 

tir. Tapnni yirmi dakika ıürmüt· Hı!zııHha deraiade 
tür. 

Konserde hazır bulunan muıi • 
kitinular bu ıüç eserin muvaffa 
kıyetle taganni edilmesini bay • 
retle takdir etmitlerdir. 

lılualllm - Burnun kanayınca ne yapar • 
.mı Feridun 1 

Talebe - Ah, hani o stınl• muallim 
bey, bele bir kanua da ne yapac&lmu cO • 
rQrııQn! 

lılualllm - Ne yapanm bü&)'llll? 
Talebe - 8ladeD ll:1D alır, ne giderimi ~ film bize yetiıir mi? 

._711', fUm sanayii ne demektir. 
1-GaJeDiz? 
Cı!llD. mektepten ~ 

soma müsait bir muhit 
bulup orada bütün varbtnnla ça • 
lıtmaktır. Bu ainmez qkmu ba • 
kalım hayatta aiderebilecek mi • 
Jim7 ........... 

-Peki peki.. 
- Naaıl olmaz cannn. 

• • • 
Giseldi efendim ama.. 

Türk zeklsmı ve Türk istida ·• 
dmı AYrUpada mUYaffalayetle 
temsil eden Vahdet Nari lwnnnı 

Bama tebrik ederi&. 

z;l'••t der•lade 
Muallim - Toprak !ula klreçJl oluna 

IUI )'&pal'lllDIS? 

Talebe - Jhbı duftl'IDI badua •• 
rlSDeadlml 
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Verdun Miidalii Navar Bir Amer•ka vali

sinin emrile bir gün 
içinde kapandı 

Yazın: 

Jac ques Mortane -19 -
Nakleden: 

••• 
- Siz deli misiniz?. Cambaz • 

hk yapmanın yasak olduğunu bil
miyor musunuz?. Size emirlere 
kartı ıelmenin ne demek olduğu • 
nu timdi ıösteririm. İsminiz ne • 
d• , 
ır •• 
- lsmim mi? Zabit vekili Na

var ! .. 
Bu ismin tesiri de ani olmuı • 

ta. Kumandana vekalet eden za • 
bit vekili Le Coz isminde birisiy
di, tatll'dı. Zavallı, havalar kra. 
ima L-arıı yaptığı bu hareketi a· 
deta bir imparatora kartı bir ha
karet gibi telakki ediyordu. Şim
di, bu hadiseyi unutturmak la • 
zmıdı: 

.....L Bizimle bir fey içer misiniz? 
Diye sordu ... Navar: 
- Hayır, dedi, zabitlerle içilen 

içki pek tatlı olamaz .• 
Ve bir Ç&VUfa dönerek sordu: 
- Sizde içilecek bir ıey var 

mı?. 

- O halde haydi size gide • 
lim ••• 

Navar, za.bit vekilini orada bı
rakarak, asker ve çavutların ya • 
nma aitti. Bunlar, bu fevıkalide 
misafirle eğlenmeğe bqladılar . 

Biraz sonra Navar, telefonla 
kendiıine yeni bir tayyare hazll'• 
lmuıııaanu söyledi... Trene binerek 
derhal hareket etti. Le Bourget • 
ten yeni tayyareyi aldı. 11 ,30 da 
uçtu, 13,30 da Verduna gelerek 
öile Jemeii yedi .• 

• * • 
Bütün bu hadiselere sebep olan 

alınan tayyaresi, nihayet T erline 
iıialli bir Fransız tarafından dü • 
lliriilmüıtü. Fakat nasıl biliyor 
lllUIWluz? •• 

erline, bir sabah erkenden 
f h&loıu belası alman tayyaresine 
raaaelmitti. Terline, o gün, arka· 
dqlanna, bu tayyareyi muhakkak 
dütürecejini vadetmiıti. Felike· 
te bakınız ki, Almanla karıılattığı 
zaman, Fran11zın kurıunları, bir 
başka Almanla kartdaıtığı için 
bitmitti. 

Franaız, Almanı kaçırmak iste· 
miyordu. Delice bir hareketle tay· 
)'aı e-ıi ile onun · tayyaresine hü
cwn etti, Almanla beraber iç içe 
tirdiler, ikisi de yere dü§tÜ, par· 
çal~dı. 

Bu suretle F ranaız T erline arka
datlanna verdiii sözü tubnu§, fa· 

nur dahililldekl 1&,ond& g411çler bu.uat ma· 
Jd19tte lılr çaylı dana tertip •tml§ler ve o 
pce, •baha kadar aamtmı bir etıentl yap
IDJflardır. llahfcl gençlert gelecek mU... • 
mere1erincSe (Bir hayat 'b6J!e 8Ölldll) piye • 
.Ue ( Llde9) ismindeki komediyi oynıya • 
caklardır. KuvattaluyeUer temenni ederiz. 

Aaadolubiaaıında blr 
miiaam~re 

A.Mdolu Hban Halk fırkumm bir da· 
wtl tlsertne, ctlmhurtyct gençler mabfeU 
Bla.rda :v-t yapdan mektep blnumda bir 
m1Jamel'9 wnnifUr. Küsaıııereye bir çok 
aileler daveW bulunuyordu. MUllamerede 
kouer, kGçllklerln mektep temslllerile, mah· 
fellıı oynadı#I lkl komedi hazır bulunanları 
1ıok memnun etmi§tlr. !etanbulun ınuhtellf 
~de. en kuvvetli malıfelimlz olan bu 
.. kkWUn mllııamereler vermut, bem geonç
ltll taıırtınak nokta! nuarmd&n, ıı.m de 
oralarda temqa ı :c yakmdan alll.kadar olan
ları memnwı etmek noktal D&Zarmdan çok 
lyt bir §eY oluyor. 

M. N. 
Fatih Gençler mahfellnd~ 

b"r milsemere 
Cuma gilnU mahfel salonunda gençler 

bir mtınmere verdiler. lflll:amerede Ali Zllh· 
Ul Beyin bir perdelik (Yap11kanlar ) kome • 
dlllDl (Pifklnler) namı ıı!tmda c:ynadılar. 
_.._ ma (Arzuhalciler) nammdakt 

-·--· ........ alDI oynadılar. Rol alanlar 
SçlDlll 1IMrl. lllm. ve Ziya Beyler 11111..ı • 
,.. cıNıdar. 

kat onunla beraber kendisi de öl
müttü. 

Navar yaralanıyor 
17 temmuz 1916 günü Navar 

için fena bir gündü. 
Sabahın saat altı · buçuğunda 

Pelletier Doisy ile beraber uçtu. 
Biraz uçuf lan sonra, iki arka · 

dat, dütmanın topçu aletini idare 
eden bir alman tayyaresi gördü • 
)er ve kolaycacık dütürdüler. 

Sonra Argonne havalisine doğ· 
ru uçtular. Ve kendilerinden 1000 
metre yüksekte uçan bir baıka 
alman tayyaresi ıördüler. 

Önce Navar hücum etmek is· 
temedi. Çünkü tayyare kafi dere· 
cede yüksekte uçmuyordu. Fakat 
bu kadar ıüzel bir av bırakılır mı? 
Navar, Pelletier Doisy'ye itaret 
etti. O aralık kendilerine Guiı • 
nand iıimli bir arkadaıları daha 
iltihak etmiıti, üçün birden Alma· 
na ıaldırdılar. 

Navar, tayyarenin hizasına ıe· 
lince, arkadaılarına yol verdi. ilk 
defa Pelletier Doisy hücum etti ve 
ateı açarak düımanın yanından 
geçti. Navar, bu sefer sıranın Gui· 
ınaud'a olduiunu ıöıtermek için 
sadece dütmanı takip ediyor, atef 
etmiyordu. Alman tayyaresi bü · 
yük bir cesaret ıöstererek düm • 
dün uçuşuna devam ediyordu. Zi • 
ra baıaıaiı inerek kaçmaia teteb 
bili eUiii takdirde, muhakkak ö • 
leceiini biliyordu. 

Navar, Guiınaud'nm atet aç • 
maımı beklerken, fena bir vaziye· 
te düşmüştü. Bunclan kurtulmak i · 
çin bir ıeriye dönüt hareketi yaptı 
ve kırmızı renkli meıhur tayyare • 
sile derhal Almanın nazarı dikka • 
tini celbetti. 

Alman, en mülhit düımanmın 
o oldujunu bildiği için can havlile 
ona saldırmıttı. Navar da vaziyeti 
anlamıttı. F"k.-.t tam hücum ede· 
-:eji ııracla kolunda ve gölsünde 
!iddetli bir sarsıntı hissetti: 

- Bu dakikada, diyor, vuruldu· 
ğumu anlamıttım. Fakat ıztırap 
duymuyordum. ilk hareketim, el· 
li metrelik bir init oldu. Sonra, der 
hal intikam almalı dütündüm. Fa· 
kat boiazımda bir p:ık oldu. ök· 
sürmek iıtedim. EldiYenimin ter • 
sini aizıma ıötürünce kan tükür • 
düiümü gördüm. Vaziyet fenala • 
ııyordu. Sağ kolum dütmüıtti. Gağ 
sümden ııcak bir kan sız11or, kal
çalanma inerek donuyordu. Nere· 
de iıe öleceiim zannettim, zaifla· 
dım. 

Bir kaç gün evelki telıraflar A· 
merikada bir çok bankaların ka • 
pandığını bildiriyordu. Londra ga 
zetelerinin verdiği tafsilata ıöre, 
Miçigan ülkeıinin valisi Mister 
Viliam Komstok, bu ülkenin ma· 
ii buhranını bertaraf etmek için, 
dilediği bankayı kapatmak sali · 
hiyetini haiz olduğunu ıöıteren 
bir beyanname neıretmiıti. 

Bu salahiyet, Miçigan valisine 
1 ,500,000,000 dolara varan depozi 
tolar üzerinde moratoryom ilam· 
na imkan veriyordu. Yalnız bu dik 
latörlük sekiz gün devam edecek· 
ti. 
Miçiganın nüfusu bet milyon ka 

dardır. Amerikanın ağır sanayii o 
radadır. Bu ülkede bulunan ban • 
kalann sayısı (540) dır. 

Miçiıan valisi sabah saat üçte 
beyannamesini neıretmif, ve be · 
yannamenin çıkmasını bekliyen 
maliyeciler, sabaha doğru vaziyet 
ten haberdar olmuılardll'. 
Miçiıan valiıini bu tedbiri al • 

mağa aevkeden imil, oradaki en 
büyük trüatun. en buhranlı vaziye
te dütmeaidir. Bu tedbir almma • 
dığı takdirde trüst kapdarını ka • 
pamıya mecbur kalacaktı. F ordun 
oğlu Oael bu tMtün en belli bat· 
h ricalinden ve sahiplerinden biri· 
dir. 

Vali, yeni salahiyetini kullana • 
rak bet yüz bankayı kapadıit için 
ahali cebinde bulunan ••ya lca • 
lan para ile idareye mecbur kal • 
mııtır. 

Bilbana Detroit ahalisi paraııs• 
hk yüzünden müthit bir sıkıntıya 
uğramıt bulunuyor. 

Tiyatrolar, sinemalar, topladık 

ları paraları, nereye koyacaklan • 
m taııraral: müsellih muhafızlar 
kullanmıya mecbur kalmıtlardll'. 

Büyük müeucseler muhtaç ol • 
dukları paraları bqka ülkelerden 
getirtmekte ve zırhlı otomobil kul 

lanmaktadırlar. Ortada para dön· 
medisi için belediye ceza kesmek 
ten vaz geçmittir. 

Hüldimetin kasasmda bütün pa 
ra da bir kaç bin dolardan ibaret • 
tir. 

Amerika •etiri Hz.nia daveti 
Amerika sefiri ve zevcesi Mi ... 

ter Şeril V atinıtonun tevellüt ıü 
nüne müaadif 22 Şubat aünü Sten 
yediye kadar vatandqlannı ka · 
bul etmekle memnun olacaklar • 
dır. 

itte o zaman hayatımm en bü • 
yük heyecanmı duydum. Bir an 
içinde, gök yüzü tiddetli bir aydın Yumurta taloşları 
lık içinde parladı. Albmda, yer, San11un ticaret odası, kabulü 
yaz aabahlanna mahsus bir sis için muvak~at surctae hariçten ithal e
de kalmıfb. Güneıi harildilide gü· dilen yumurta tala!larmm sandık 
zel buluyordum. Altımda Argon• lar içinde ihracmdan sonra beher 
ne'nin ormanlan görünüyordu. sandık için kaç kilosunun mahsup 
Arkadaılarunm gelip beni bura edildi[iini ticaret odasından sor • 

da poetil olmuı bir vaziyette bu • muttur. 

lacaklannı düıünüyordum. Son dü -----------------
tüncem fu idi: Buraya inebiliraem 
belki bir tarafım sakat kalmak ıar 
tile kurtulabilirdim. 

Motörü durdurmuttum, böyle • 
ce iniyordum. Bir an dütündüm. 
Gaza tekrar baabm. Aklımca yere 
inmek, bu ıuretle, ölürsem bile ce · 
sedimi sailam muhafaza edebil -
~ek gibi garip bir teselliye düt • 
mü9tüm. 

Saint Menehonld' da dolra in • 
mele baıladım. Orada tanıdıtım 

bir init yeri vardı. Sol elimle, ica· 
bında ıazı kesmek üzere hazır bir 
vaziyette bulunuyordum. Yerde 
yo.nmıya hiç niyetim yoktu. 

Kör topal, init yerine kadar in • 
dim, ve, belki bu sonuncu olur di · 
ye, en cüzel init nıqparalarımdan 
birisini tatbik ederek indim. 

lnit aahasmın Gzerinde askerler 
futbol O)'Dİ70rlardı. 

(,,..,.,. f1fl1') 

Büyük 
beş sene 

Framız mecllıiade meb'ualar.1a mfih;m if,aab 
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Bir kaç ıün sonra ıece ~na • ı vekiline verilen mahrem bir 
smda ikinci ordunun bir tayyare tıradan bir parça okumakla ildi 
filoıu tarafından Jöf'ün bombar • fa edeceiim. "Bereket Yeraia 
dıman edildiiini öirendik. Arka· Fransızlar Fransız Alman budu• 
dqlanm ve ben hesapsız duman· dunun iki le.raf mdaki aden 
ları asabımızı hll'palıyan bu mü • takalarını tahribe muvaffak ol• 
esseselerin bombardımanı için u• madılar. Yoksa top mühilftllıaaıı 
zun müddettenberi beslediğimiz mızm fıkdanmde.n dolayı harp 
emellerin tahakkukuna seviniyor kaç ayda aleybimiz~ olarak 
ve ikind ordu kumandanını teb • ı · d. ce enır ı.,, 

rike hazll'laruyorduk. Fakat bir Sözlerim bitti. Vatandat sıfa 
kaç gün sonra birinci bombardı • le ve ihtira.ta kapılmadan bu ı.iiır.'f'ai 
manı bir ikincisinin takip etme • 

süye ıelip hakikat zannettilim 
diğini gördük. Haftalar ı:eçti. yi vicdanımın ilhamı veçhile 1111 
Seyyi erkinıharbiyesine avdet lcmek vazifemdir. M~liıte vasi 
edebildiğim zaman bombardıman 
hareketinin birdenbire kesilmesi 
hakkında malCimat araştırdım. 
Erkamharbiye reisi Jöf bombar • 
dımanından az sonra ceneral Gi
yono'nun iki ıebep için bu hare • 
keti tatil etmek emrini aldıimı 

haber verdi: Eneli Jöf ikinci or· 
du mıntakaaı dahilinde değilmit 
(aza solda kahkahalar) ıaniycn 

büyük erkinıharbiye bcıınbardı · • 
man filolanna böyle emirler ver • 
mek salahiyetini kendine tahıia 

ediyormuı (ıürültüler ). 
Son derece müteaccip ve müte· 

e11ir oldum. T ayyaredeki arkadaş 
lanmdan Jöp bombardımanmda 

bulunanlar bombardımanın niabl 
bir kolaylıkla, zarartız ve müeı • 
sir bir surette yapddıimı haber 
vermitlerdi. 

Bu ıerait dahilinde mümkiln 

sini bilir bir tahkikat komİIJOD11 
nun teıkiline karar verir. Bu ko 
misyonla teşriki mesaiye veaa • • 
le yardıma amadeyim. Memlek• 
time hizmet etmek istedim. Per 
vasız rakiplerin aleyhimde ol 
bühtanlarma ula itibar etmem. 

Kahraman askerlerimizin 
leketlerine avdet edince, meıV"Z•-~ 
bahsedilmit mes'uliyetleri tay 
için bir §ey yapılmadığınf , .. 
leri imki.nıız bir harekettir. Ei 
böyle bir teY olsa, onlar kendil• 
rinin maden fabrikatörlerinin o 
büıleri ile yaralanırken maden l• 
rikatörlerinin cep doldurdukl~I. : 
nı gayet Jı.ıldı ıurette iddia ed 
ler. (Şiddetli alkıtlar. Hatip ye 
rine aTdet ederken arkadatlan ~ 
rafından tebrik edildi.) 

Sf>N 
olur olma. Pariae s•lwelc m ... ı.. .. ...... ~:ıııııı: --ı==-=----lliıııllr 
yi harbiye nazınna bildirmiye ka· r Le 
rar verdim. Bu ıeyahati ancak T.. k • 
1917 fUbatıl\da yapabilaim.11Jl İ • ur çeDJD 
tim jeneral Liyoteden bir milli · "Journal d'Orient,, refilrimi 
kat talep etmek oldu. ı,a, muharriri Ziya Matlaeclc:lia 

Jeneral Liyote teıebbibümü Lebistana yapbiı bir eenaba 
tasvip ederek jeneral Gujonoya oranm tanmmıt türkiyatplarm1n111•-.ı 
verilen emrin nereden ısdar edil • profesör Kovalaki Ue ıöriitmüt 
dilini ve bu emrin verilmesindeki tür. 
esbabı arattıracaiını söyledi.. Güzel bir türkçe konQfUI ft 

Netice büyült erklnıharbiye Lo zan profalr Kovalaki, Türk di 
ren havzasındaki madenlerin ra • liaden ,.abancı kelimelerin abildll 

hatça itletilmesine mani olmakta· •• hakkında tunları ~yl~miftirı 
ki büyük faydayı geç anladı. Al· - Dolmabahçedekı dal im 
manlar yirmi yedi ay müddetle ve Y~ itlerini yakmdan ~ip edem• 
hiçbir zahmet çekmeluisin imall· dım. Polon1a ıazetelen de l>u 
t h bi f b ·1caıarma lazım 0 . suıta pek u tafailit verdiler. Fa 
ı ar ye a rı ka .. k .f d ini • .:&.& 

1 ·ı 1 tonluk maden fi t, tur çe, ne ı a e leDI laa, an mı yon arca • • • 
lizini buradan istihsal ettiler. ınce mana farkları ve ne de ahe 

Bu mütahed~ elemleridir. Ba . ıetiren yabancı, Arap ve Acem 
limelerinin atılması hakkında buaua ki Almanlar bile eier ma. 
cereyan olduiunu biliyorum. den filizi ietihıalitına halel ıelir· 
cereyanı bütün kalbimle alkıtl• 

19 harbi kaybedeceklerini tuc:lik rım ve eminim ki, lüzumam 
etmiılerdir. Şu halde harbi kısal • bir kenara atılmıt eski Türk kel 
tacak bir çare vardı. Bu çare iki meleri kullanılırsa, Türk dili ib 
sene müddetle ihmal edildi. (Al • yacı olan her ıeyi ifade edebil 
kıtlar) tir. Burada bir noktaya İ§U'el el 

Mösyö Jean Bon - Müracaatı· meme müsaade ediniz. Arapça 
nı~dan sonra ne yaptılar? Acemce lüzumsuz kelimeler atı 

MÖ3yö Charles Berr.ard - Meı ken, garp Haanlarından almmıt 
ul kim?. limelerin de atılması lizundll'. 

Möıyö Paul Conıtant - Umu naalindeyim. Türkçenin berraktı 
mi karargahta Briey bombardım• ~mı gideren her şeyden çekin 
nma mani olan zabitin ismini aı
renmedik. 

Möıyö Duclanoe Montul - Şüp 
hesiz mlni olan bir tek zabit de· 
ğildir. 

Möıyö Mayeraı - Zabit delil 
demirhane müdilril. 

En ıol - Demirhane müdürü 
nün ilmini aöyleyiniz .• 

MiSsy6 Barthe - Sözlerimi bi 
tirecetim. Maden filizinin iıtibra 
cma mümanaat edilmesini haldı 

ıöıterecek olan alman raporlarını 
okaft••lmt· Y&hm alman hat-

Uç top poplin aıır
mak tun suçlu olanla 

Kaldırımcılık euretile Kacbld5 
yünde pazar yolunda manifatud' 
cı Haçik Dilberyan Efendinin 
tazaımdan üç top poplin &fi'_ .. 
~ ıuçlu Saime, Fatma, 
hanımların muhakemetine diilt 
tanbul ajır ceza mahkemeıia .. 
kılmııtır. 

Muhakeme, kumqlana ı 
meai ve tah~ikabn tam:'+:'~ 
• için, - bır marta kal.ujclr. 
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Türkiye güzeli intihabı da haksız yapılmıştır 
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(Baş tarafı l inl'ı sayıfada) 

~bir çok kimseler de teyit etti· 
~·r ve bunu temadi ettirdiler. Tür 
a'Ye güzeli intihabında da ayni 
akaızhk yapılmıştır. Ben, iddia 

• ~iın ve dedim ki: 

1• - Nazire hanımın gözlerinde 
&'" lirıne vardır. 

: Bu iddiam üzerine bir tetkik, bir 
_ ~~ayene lazım değil miydi?. Hal 

"IUCi bunu yapmadılar. Balo es • 
.- ııt1 •ında Callı lbrahim Beyle karşı 
ıt -.'!tık. Neriman Hanım yanımda 
. ıd' ı 
' 1• znıir güzeline teveccühle: 

. be - Sizin mağ!ubiyetinize ben se 
ı· P oldum hanımefendi, size rey 

~~tnıek lazım gelirken şaka.olsun. 
' h 'Ye ötekine verdim. Dedi. Ne tu 
' 

1 
af lakırdı?. Bi~ on altı rey almış· 

f9 b~' Nazire H. 18 demek ki böyle 
: lı~. taka olmasaydı 17-17 olacak • 

Saniyen içimizde Cümhuriye':. ga 
ıet · d eaı erkanından bazı hakemler 

• e \tardı. Bunlar bana; 

' -...... Ne yapalım, muztar bir vazi· 
rette kalarak Nazire Hanıma faz 

111 ~"erdik. Dediler. Çok değil, bu 
d keınlerden bir tanesi de bize ver 

rs ~~t olsaydı, Neriman H. Türkiye 
~tııe]· 1 kt ç·· l ·· b' · · • ı o aca ı. un <u ·zım reyı 

~iı on doku~u tutacak, Nazire H. 
6 da, 15 te kalaca~dı. 

• ~Netice F e:rihe H. güzeldi. Elbet 
b ~'.bu muhakkaktır. Fakat birinci, 
rı f hıci ve üçüncüler ayrılırken, Na 
r• .~re Hanımın intihabının istenildi 
• ~anlaşıldı ve böyle de yapıldı. 
• .~Yler aleni idi. Hafi olsaydı, bi 

'1ll~ilik muhakkak Feri ha Ham 
~1tıdı ... 

itiraz t-tden hakem 
yok ınu imiş ! 

~ ~:1uriyct ga:::ct .... _i bir çok 

1 <l~ıaJ:ırı ve ifadeleri değiştirmek 
, ~devanı ediyor. Bize hiç bir ha· 

~ intihe.bın yolsuzluğunu bildir 
tııed· d. k · ı. ıye endıni haklı göster • 

• ~ek istiyor, acaba bu kadar karı· 
tı~, haksız bir intihaba nası!sa gel 
~1! olanların bir daha bu işe karı
fitcaklurınr mı sanıyor? 
r Saşka işleri yok ta hakemler bi · 
er bire C • . 1· . . bl r um lurıyete ge ıp ıtıraz 

t' 
1 

edeceklerdir? 

• h liakemlerden bir kısmının inti • 
ı C~·ı> hııkkındaki sözlerini yazdık. 
l~bl~uriyet bunların aslı olmadı -
~· 11ddia ediyor. Bunlardan Halit 
tı· ıya_ Bey aynen şöyle söylemiş • 

t: 

''13 
bı en meseleyi ikinci bir intiha -
>.vorı. halledebileceğini ·zannetmi -
~l l'lıın. En doğrusu Feriha Ham -
İJl~ en çok rey aldığı ilk intihabı 

a etınekti.,, 

~et Bu sözler Vakıtten başka ga· 
lır elerde de dört gün evel çıkmış· 
blt' ~ Ründenberi Halit Ziya Bey 
hir'fl cttın doğru olmadığını böyle 

f
ı1 te •

1
§ey söylemedit:ini hiç bir gaze 

e ~e 1 
e tekzip etmemiştir. Hamit Be 

•: t~ e:lince Hamit Bey wn intihap 
~.?nustenkif kaldığını söylememis 

''il l}'d'? ~ 
~i~ 1 

• •• Bun:.ı şimdiye kadar tek· 
etmiş midir?. 

t~~~lelim Hüseyin Cahit Beye: 
t ~e ıt Beyin eğer intihap yenilen -

~e~se artık böyle biı· intihaba ha 
~, lİll'J olarak girmiyeceğini kime 

ı edi"" · b 'f . ,. ~İ~· gımı ve u ı adenın aynen 
~ hi~ ~il tarafından nakledildiğini 
~ı ~ .. ı~ae etmek istemiyoruz. Fakat 
" '4 ?\l .. 
ff &el' ~~.aba~aları tertip eden A. D. 
11 tj ~ useyın Cahit Beye ait sözle-

"a?ete · ~~t ın1z mensuplarından bir 
il• ~t ı! nereden işittiğini pek ala b1 

". ~a.tt" ' u, ..., a o sırada arkadaşımız A. 
Cieye:. . 

.._ Ce), bak Cahit Bey ne diyor! 

Sen de işit diye çağırmış ve ayni 
sözleri A. D. Beye de dinletmiştir. 

intihabın bozukluğu 
Avrupaya bildiriliyor 

Dünkü "Akşam,, refikimiz lstan 
buldaki intihabın bozukluğunun 

ve neticenin doğru olmadığının Na 
zire Hanımın birinci olamadığının 
Avrupadaki müsabaka heyetin~ 

şehrimizden bildirileceğini yaz ~ 

maktadır. 

Doktorlara göre 
maddi güzellikten 
ne çıJ,acak ? Hiç !. 

Güzellik müsabakalarını nasıl 
telakki ettiğini öğrenmek üzere 
dün de maruf asabiyeci doktor 
Mazhar Osman Beye müracaat et· 
tik. Bu mevzu üzerindeki telakki · 
leri bilhassa büyük bir dikkat ve a· 
likaya değer bulunan doktor bize 
şunları sövledi: 

- Biz dottor olmak sıfatile her 
~eyi hoş göı-en ve bilhassa medeni 
yetin en esaslı şartlarından biri ta 
hanımül olduğunu bilen bir ada · 
mız. 

Binaenaleyh yenilik namına ne ka 
dar garibeler yapılırsa yapılsın o 

nu hoş görmek ve ondan medeni · 
yet namına bir istifade çıktığım 

görmek şıarımızdır. 
Güzellik müsabakası da bizim 

bu çeşit az çok zararsız telakki etti 
ğimiz modanın teceUilerinden biri 
dir. Lakin bu müsabakaların bir 
memleket halkı hakkında terbiyet 
kar ve faziletkar bir tesiri olduğu
na inanmak şöyle dursun bunları 
biraz da mütehaşi suı·ette seyre • 
elen eski kafalılara hak vermekte. 
yiz. Güzellik hilki bir şeydir. Bina 
ennleyh bir adıı.nıın fazla güzel ol 
ması nncnk bir mevhibei rabbaniyi 
takdirden başka bir şey değildir. 

isterdik ki, gazeteler bir kadı • 
mn Allahın verdiği meziyetlerden 
ziyade kendisinin haiz olduğu mP. 
ziy.?tleri arıyarak müsabaka açsın 
lar. Me:;da memleketin en fazıl kı 
zmı, en hayırlı kızını, en iyi valde 
~~ni hatta en iyi bir terzisini seç · 
sınler. Bu, kendi hesabıma Türki· 
yede dünya güzeli birinciliğini ka 
zanmaktan ziyade bizim için ve ai 
leleri için de mucibi şeref olunur . 
du. Bahusus güzel kızlarımızm a· 

rasında bu suretle açılan müsaba -
kalarda tarafgirlik, kıskançlık if • 
lira ve rakibini mağlUp etmeyi bil 
mek için icabında biraz mübalağa 
ve yalan karışması zaruri olduğun 
tlan bu gibi müsabakalardan halk1 
hir kaç gün oyalamaktan başka ne 
'ayda çıkar, bilmiyorum. 

Bir adam kendi arzusile güzel 
olmaz ki .. Diğer taraftan memle • 

lsta.nbulspor .. Beş· t 
maçı hakkın 

Beşiktaş klühü lstanbul spor 
• 

murahhasına cevap verıyor 

Dün, cuma gunu yapılan İs • ğa karııt candan bağlamş ve incelik tzharı 
ketler ne kadar serbestiye giderse surctile) şu m~tt'rl'k ılileğt tenio ettiler. 

gitsin her memleketin gayet muha tanbtılspor • Beşikta~ maçı hak • Hımmm yağmurlu olması dolayısile 
kında, lstanbulspor murahhası mnçm tehiri flkriııilzh:ır edenlere knrr;ı 

fazakar ananeye düşkün bir çok ai "o~ll·den cvv<'l de rı?smi maçlar devam ettı, 
leleri vardır ki, bunlar bu müsaba Hamdi Beyden aldığımız bir o:lar teııır cdilm(•di bunun tC:hlrine sebe-p 

mekt b n Ş etm. t"lr Bu mektup ne di•·enll'r do ,-ardı .... Salt Salılhattin bey 
kaları hiç hoş görmiyecekleri için u u e r lŞ 1 •· " ·' 1 · bl S · (l!!ıılıunm çizgllrr yenlclen lüreç ensın, r 
hiç bir memlekette dünya güzeli ta, maç hakemi Salahattin aıt defa ı.ahnyu çılrnr; oynanacak vaziyet gö • 

diye iddia olunanlar hakiki güzel Beyin havanın ve sahanın fenalı· rürst>m o~ ıı::ıtırım) demek suretile hakemli· 
ğı dolayısile maçı tehir ettiğini ğin ıc•ab.ıtını dıı yapmış!ardı. Hatta bu s-ırıv 

olamazlar. Sonra güzellikte iki şey d·\ Hamdi Bey ımrdPt-imlz (Salt Saldhattin 
aranır: 1 - Tenasüp, 2 - Sem . söylediğinden, sonra hu kararın lll'y halcenıllfti hakkında) liendl tarnflann-

p
ati. değştirilerek maçın yapıldığından dan yazılmış, lmznJannnş bir kllğıdı yuka • 

b h dT h f " rıda sö3'lcdlğlm ze,·at huzurunda bana ge • 
Bazı insanlar fevkalade güzel oi a se 1 ıyor ve sa anın ennı ~ tirmlştı. işte s:ııt Salah.attın Beyin hakem • 

maç yapmıya müsait görülüp gö • liğl ,u ııun't ,.e -;ekil tahtında tesbit ve it.ar 
duğu halde sempatileri olmaz, so· rülmediği soruluyordu • bul olunnıakJ:ı her şey ona terltedilml!J ~e • 
ğuktur. Diğer taraftan çirkin görü .. . .. .. " ml'ı.ti. Hal(em Sait S:ıl!Uıattln Beyin gös .. 

ı b .. d f k l" d 'k Dun Beşıktaş klubu umumı tnrdJ7·ı ıu· zıım üzerine sabadaki çlz'"ter he-en ırı e ev a a e sempatı ve ' "' "'' 
kaptanı Kılıç oğlu Ziya Beyden ml'n lı:im;lı> tecdit edildikten sonra Beş!ktuş 

bir çok, ruhlar için caziptir. hunla d b .. . .J b" 'h _ t.spor birlnel futbol takunl:ırı Salt SalA • . _ e u mevzu uzerınae ır tavzı 
rın Spenserın uzun uzadıya yaptıgı 

1 
ld k lk" l .. . d d hattin Beyin hakenıllğl altında olarak sa • 

·· rlk 'b k k ·ı a I · ı me tlup uzerın e e haya ~ıkmı~lartlı. Yolı:sa mektupta iddia e-
guze 1 ve cazı eye tet i atı e k d' d'" .. . . k dildlbi cribi lıu fül tnktm mutlak bir sere .. en ı uşuncem1z1 sonra yaZ!lla ~ ~ 

anlaşılmış hakikatlerdendir. Sizin hakkımızı muhafaza ederek Be • mont yapmalı: üzere sııhayo. çıknıı' dcğiller-

için güzel olan benim için çirkin şiktaş klübünün bu mektubunu da dl. Biz stıı.dyomda. Hamdi Beyle beraber .. 

bir diğeri için ortadır. aynen neşrediyoruz: dlk. Bu ma~ın bütün cereyanı sı:rnJarmda 

B h d 
lıattı\ sladyomdnn ayrtlrrken Hamdi Bey 

U ususta rey toplamak a "Bt>şlktaş - !.Spor birincl talmnlarmm 
k::ırıleşimlz Pliml sıl<arak &[jilda.şı tebrik 

maksadı temin edeme ff şahsın geçen cuma glinli öğlı>den sonra Taksim ettı~l z::ımnncl!\ bile ~.·azısında. göriileıı ıstlt-
. . z. ır stadyomunda l·aphkları maçın gal·ri nlza • ı; 

ufak bır sempatısj bütün kusurla • mi Lir fl!lhada icra Nlildiği hnl•kmda !.spor hamJardan bir kelime bile bnhsetml'mlŞ ve 
hiç bir itiraz ser<Iı>ylememlştl. Qünl,ü: iti· 

rmı husufa uğratabilir. kfübli murahhıı.'lı llrundi B. lmrdcşi.ınlzin bu raza srbt'p ~·oktu ,.c olamazdı. Zira Takjlllm 
sütunda. nE't-redilmi:'} olan mektubunu olm -

S dd" ·· ll'kt stadında iiğ'lcdeıı evvel B~şlktaş - t.spor B. onra ma ı guze ı en ne çı· dom. Bu muhterem arkadaşımıza bir ha • 
t:.ılnnıları: öı';ledcn sonra d:ı. ikirıcl itilmeden 

kacak? Bu tarz gu''zellı'k nı'hayet tırlatma yapmak mecburiyetinde ıu:.ldım. 'T oııknpı - Aıtınordu maçları l"llpılmı':'h· Biz 

gençıı.k ve .çocukl ki k . nu llti klübiin birinci t::ılmnları arasın - gene Hamdi Ilt>Jle bı>raberdik. 
u a aım v~ da cıımı:ı. günii ~-apıl:ıcak maçm hakemini 

dd 
• d Bu tııkıml:'ırın o~·ruıdıldarı !18.ha l"llZI • 

mü etı on sene ir. Her güzel in tayin etmeı' üzere ı:;/2/933 Ç11rşambıı gü-
yctı ni7.ami ,-e ı ıaç )':lpnı.aj:;-a müsait imi' 

•an bahtı'yar olmtış mu? Bı'la"kı's gu·· nü tstanbnl mmtakasr futbol reisi Zcl•i ney t ıtı h 1 ., c; ranı nı.\ al )"okımı'j ta ~·:ılnl'Z .spor -
nezdinde H:undi B. l<nrde~lmizle l;lrllkte 

il k 
k d f b fl ı-şiktaş l•!riııci l:ılmn!arıııın oyııadı~ı ııynl 

:ı'e İ ÇO e a e.dbahtlığa bile se topbnmış hnl•cm Aptul!:.ıJı B. (hasbeh·ekAle saha mı ı;n~ ri nlzaıni iml5 ? ... Bu teltıkki· 
heptir. Onun için güzelliğe hayat deruhte etliği tir arazi davası İ:Jini cuma ytı sebep nt>dlr acaba':... nur ası :mıaııtl • 

gUnü maç saatinden evvel halledilirse); 
kadar devam eden ve belki hayat altsi halda Fencrbnhçı'li Avcı Salt Salahittin 

tan sonra bile kalan manevi hüsün Be~·ın hnl<emliğini lrnımşmuş Ye §U şeldldc 

ler için bir rekabet açarsanız, ey 

gazeteler, o vakıt ben sizi okurum. 
Şimdi doğrusu merak bile etmi -
yorum. 

Nihayet güzellerin daima etra· 

fmda bir ipokrit muhitin olduğu, 
bunların dosttan ziyade güzellfa 
için düşman olduklarını da unut -
mayınız! ... 

Mazhar Osman Beye Nazire ha 
nımı mı, yahut Feriha hanımı m1 
beğendiğini sordum: 

- Re:;imlerini bile merak edip 
-·örınedim, dedi. 

• 

baltem mı•sı•leııinln lnt:ıcmı rel~ Zrkl Beye 
birlikle fınvaı~ f'tnılştll•. 

Oıım:ı glhıil 7_-ım:ınınıla Aptullab Bey 
gclcnıi)e.ceğl anl:t5thlıldnn ı;onra (şahsi mu
arifcm olmamasınıı rnğmcn spor efkll.rı u • 
mumiyesinde bitaraf ve o.sil bir sporcu ru
hu taşıdığını ötcdenbcrl işitmekte oldı.ığı.ım) 
S:ılt S::ılalıattin Beyi reis Zeki J~ry st:ıdyom
da. b:ına takdim etti. Bu takdimde Ham:ll 
Bey lmrdeşlmlz dJ mevcuttu. l\Iü~terclil'n 

l<eıılllerlndt>n maçı idare ctmt>lcrini rica et -
tile. :'\lulıterem Sait S:ıl:ihattin Cey reis Ze
l•I, Süll'ymnnlydi l\luht:ır ve sair fedcras:yon 
azaları müvaccheııinde (spora ve sporculu· 

madığı lc:ıcbr bu tl'lfılıl>inin ayni günde; ay -

nl sah::ıda ayni ~crait tahtnıda maç yapmr!J 
olun Be,lkta., - İ.!ipor B tuknnlarının Hum-
dl lll'y lmrde~lnılz t:ırafmd1111 Sf'rd-Olııruın 

lc!clla l'e ltlr::ı:r. çr.rçPH•slndl'n mrnlı \"e lıı:riQ 

tulıılmıısın~ d:ı bu deree<' h:ıyrct edi!rnt,tir. 
ı,to bu <'ilıı-t nıcsbtJ[, lıJt!i nın malıiyetl için 
lmvvı•tll bir delil t~ldl rt,;e 3 eri vardır. 

Asıl arı.etmek lstecliğlm nokta: lzah etti • 
ğim §U vaziyet karşı~•nda hakeme sorgu 
tevcihinin ne dereceye 1:2 lar doğru o!ahl· 
leceği lir. Du rıı _iwıbuını:..."l mevrnu baricin-
de olm::ı.1ila Df'r:ı'ber . ..• 
S:ıl1hattin R'Jlıı b'.ıl,t'mlik s·ı.J:ıhı:of•tiıü her 
zaman oldu:;u gı;,ı lııı ı.ef~ı de trım ~ ı•ı hıdo 
,-c isabetli ıllaml• çolt ı;liı.Pl l•timal l'ttiı;t 

görülmüştilr. 

Bundan lı.-ı<ıl<:ı "lalınnm 'azlyetl hE'r ıa.-

man oldtı~u ~ihl ııb.anı idi. j 

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

se bile buhran devrinde kabulü im 
k&n:;ız olduğunu ileri sürüyoı·lar -
dı. Muahedelerdeki bu esaslar ha
kikaten Fransanın fevkalade za · 
rarına idi. 

Şunu d" il!L\'C? ı•tmeme müsaade olun • 
sun: Türk sporcuları dtinya sporcuları gfül 
~·::ığ-mıırda dn, harda dı.ı, s?ğukta ıl!ı. oynıı. • 
m:ıl<tan uz..ıl< lmlmadıklnrım bu cun:ı..ı lılz

lcre ç:>k ı;-Uzcl göstermelıle candan tr.l<dir 
n~ sc\·gllcriınlzi kazanmı,, ve çoğaltmışlar
dır. 

Türkiye " Fransa ticaret 
muahedesinin f ~sh· se ebi 
Gümrük taıife'erinın yenıden hazırlanması 

kararlaştırılm ştır, feshe sebep budur 

Bir misal: Fransa 1929 da Eston 
ya ile aktettiği bir ticaret muahc -

desi mucibince EstonyadCLı gele · 
cck keresteleri asgari tarifeye ta 
hi tutmağı kabul etmi~ti. Estonya· 

dan gelecek keresteler azdı. Sene 

de ancak 9 milyon frank tutuyor · 
du. Fakat muahedelerle "en ziya· 

de müsaadeye mazhar,, hakkı ve· 
rilmi~ obn memleketlere de bu as 

Şu yazım: :rnlnız ik1 klüp gençlerlnln 
dl'/tll; biltlln spor gençlik tı.ıentlm..lzin d:ıha. 

kuve,-tıı \'e nolı:snnsız olarak iklncl ffülstüre 
bl\) ili< bir ı!evJ,Ic hıızırlanmalarm:ı vesile 
te-:ım Pdeceğl teml'nnlsl:ıi lzh:ır etmi~ ve 
Hamdi Dt·y karde:;ılmlzin de :yaz.ısının I.::ına

atımre zühul vrya ;ranlrf bir tel!llill:l:ye mUs· 
tt'nlt olduğunu h:ıtırlutııuş ol:ı<.'al<tır. 

Beşi ı, tuş k liıbii umumi kaptanı 
f( tlıco~lu Ziya 

Fransa hükumetinin, Türkiye -ı yaptığı mukavelelerde "en çok mii 
Fransa ticaret muahedesini altı saadeye mazhar millet,, esası bu -
ay sonra f esh ctmiye karar verdiği lunuyordu. 

ni ve bu kararım hükümetimize bil Bu suretle Fransa, muahe:!e ak 
dirdiğini ajans haberi olarak yaz- tettiei memleketin eşyasını, diğer 
mıştık. · 

üçüncü bir memleketin eşyasına 
Dün bu haber etrafında tahki- tatbik ettiği tarifeden yüksek tari-

kat yaptık. Şehrimizdeki alakadar feye tibi tutmaınağı kabul et • 
Fransrz mahafilinde böyle bir ka- mektedir. 
rar alınmasının sebepleri hakkın _ 
da şu izahat verilmektedir. 
Fransanın Türkiye ile olan ti . 

caret mukavelesini feshe karar ver 
mesi gümrük tarifelerinin yeniden 
hazırlanması hakkında verilmiş o
lan bir karardan ileri gelmiştir. 
Bu da şundan ileri geliyor. iktisadi 
buhranın uzun müddet devamı 
Fransada, ticaret mukavelelerinin 
ve bilhassa 1927 senesindenberi ya 
pılmış olan mukavelelerin yeniden 
tetkiki meselesini ortaya çıkarmış 
lır. Fransanın diğer hükumetlerle 

Ayrıca Fransa 3 cü bir meınle
ketin eşyasını tenzilatlı gümrük ta 
rife!line tabi tutarsa bu hakkı mu-

ahede aktettiği memleketlere de 
vermek mecburiyetindedir. 

Fransanın ticaret muahedelerin 
de bulunan bu şartlar buhranın 

ba,langıcından itibaren F ransada 
ki ticaret odalarının ve sanayi sen 
dikalarının itirazlarına sebep oldu. 

Bunlar muahedelerin yeniden tet· 
kikini istiyorlar ve bu gibi şartla -
rın normal ahvalde kabul edilebil 

gari tarifeyi tatbik etmek mecbu • 
riyeti hisıl oldu. Neticede asgari 

tarife ile hemen bütün dünyadan 
Fransaya kereste ithal edildi. Ve 
bir senede bir milya:- frank kıyme· 

tinde kc;,·este adeta Fransa piya • 
salarım istila etti. Fiyatlar düştü. 

E:ınun iç:n ticaret mukavelelc -

rinde yeni bir sistem kabul edilme 

sine karar verildi. Bu suretle müd • 
deti biten ticaret mukaveleleri te: 

dit edilmiycrek fesholunmakta ve 
yeni mukaveleler akti için imkan 

hazırlanmaktadır. Yeni mukavele 
lerin müzakeresinde şu esas göz Ö· 

nünde tutulncaktır: 

"Asgari gümrük tarifesi ecnebi 
bir memleket eşyasına ancak Fran 
saya mukabilinde bazı menfaatler 
temin etmesi şnrtile tatbik oluna
bilir" 

l(ücük 
~ 

itilaf 
l\1isakı Armanlarca 
taarruz mal<sadına 

istinat ediyor 
BERLlN, 18 (A.A.) - Roman· 

ya, Çekoslovakya ve Yugoslavya 
arasmd:ı imzak.nan mi~~k Alman 
y.:ıda iyi ha.r!}ılanmamıştır. 

Hükumet taraftarı gazeteler, 
bu itili'-. küçük itilafın bir taarruz 
manev:ası addetmektedirler. Nim 
re~~i bir notada küçük itilafın 
ml"~tcrck siyasetinin Tuna havza
sındaki ihtilafların daha ziyade 
artmasına sebebiyet vereceği ve 

Stre::a l::v.-:reransınm Tuna cle;rlet• 
)erine yardıma müteallik olan ka • 
rarlarmı tahdit edeceği beyan edil 
ınektedir. 
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Hildlye Peritonit Nakleden: 
fa. 

Doktor Hüseyin birdenbire 
kartıma çıktı, taşırdım: 

- Nerelerdesin yahu?. 
- Uzaklardan geliyorum .. 
- Evet, biliyorum, Efganistan-

da ol:tusruııu söylemişlerdi. Eey, 
anlat bakalun, ne biçim yer? •.. 

dı. Örtüyü kaldırınca, geri çekil
dim. Baştan başa yarılmış bir ka· 
rın tasavvur et ki bütün bağırsak· 
ları dışarı fırlamış, hunların üze

rine de daha şimdiden bir sürü si
nekler ve böcekler konmu§. Sor· 
dum: 

Ne biçim adamlar?. - Ne zaman yaralandı?. 
.... Vallahi bunu anlatmak pek - Bu sabah gün çıkarken .• 

güç, lakin istersen, sana, hem o- Vakit ikindi idi. Demek bu a -
radaki itim, hem de ora ahalisi dam, altı yedi saattir böyle kal
hakkında biı fikir vermek için mışh .. Ölmediğine şaşıyordum ... 
bir hikayr. daha ı.loğrusu bir Hoş, kurtulmak imkanı da yoktu. 
vak'a anlatayım. Maamafih, bu, vazifemi yapmak -

- Hay hay, Jn.iiyorum.. lıcıma mani teşkil etmezdi. He-
- Efganlılar gayl"I ct!rt rı.dam- men hasta bakıcıya çanbyı açtı • 

!ardır. Hepsi ferdiyetçidir, bunun ;:arak aletlerimi çıkardık. Bir ta
için ara!annda anlaşmaları pek raftan elimle sin.ekleri -bu mik
gilçtür, ve kabile hayatı ya;arln:r. ;·op yuvalarını- kovarak, bağır
Dağlrk arazide ya~nyı:mları o ka - mklarm d.elinmi;: yerlerini dikerek : 
dar sağlam insanlardır l:i, hayret topladim, karnına doldurdum, 
edersin. diktim.. Pek tabii bu ameliyeyi, 

Bir ıabah. dispanserde öte beri hiç bir anestesi kullanmadan 
itlerle meşgul olurken, içeriye yapmıştım. Zaten yar!ımda olma -
altmı§ yaşında kadar bir kadın dığı gibi, yaralı o kadar zayifti 
girdi ve bir feyler söylenmeğe ki, kendis!ne verilecek anestezih 
batladı. Hemen hademeyi çağır· bir maddeye mukavemet edemi -
bp sordurttum. Kadının kocası • yeceğinc şüphe yoktu. 
nm kamını, bir öküz, boynuzu İ· Aletleri."tli toplarken, hasta ba· 
le detmit, sizi istiyorlar.. kıcıya, yarahnın iki güne kalmaz 

Hemen yanıma öte beri aldım. peritonitten öleceğine ,üphem ol· 
Hasta bakıcıyı da yanıma aldım. madığını söyledim. Maamafih, 
Arabaya- bindim.. Arabamız, iki kendisine sade çorba verilmesini, 
tekerlakli eaki bir İngiliz briki batka bir şey verilmemesini de 
idi. Kadını alacak yerimiz olma- tenbih ettirdim. Ölülere son ve· 
dığı için düşünmeğe bqlamıştmı. rilen yer.."lek gibi . 
Fakat o, çoktan önümüze düt • Aradan on gün geçmİ§, bu me· 
mÜ§, kota kota yol gösteriyordu. seleyi artık unutmuştum. Bir öğ· 
Esasen, bir dakika olsun arabaya le üstü, dispanserin önünde bir 
binmek aklına gelmemişti. Ara • at durdu .. Hasta bakıcrm içeriye 
halara ancak erkekler binebilir - girerek : 
di. Kadınlar için böyle bir ıey ta· - Efendim, dedi, Hasan gel -
aavvur etmek bile kabil değildi.. di ... 
Hoı, biraz gittikten sonra bir da· 
im eteğinde durduk kadın kaya -
lrklara brmanmağa bqladı. Biz 
de arkasında çıkıyorduk .. Böyle • 
ce yirmi dakika kadar yürüdük . 
Ben kanter içinde kalmıştım. Ve 
kendi kendime, geldiğime adeta 
Pitman oluyordum. Kadın, hiç yo
rulmamış gibi, ve yaşının ilerle • 
mit olmasına r:ığmen, mütema -
diyen yürüyordu. 

Nihayet, bir yaylayn çıktık. 
Bir kulübenin önünde durduk . 
Kadın, bir ağacın altında yatan 
kocaamı göaterd i. 

ismi Hasan· olan bu ynı-ı:ılı 65 
yaıındaydı. Sırt üstü yeı·e yzı.tmış, 
üstüne pis ve kirli bir örtü cek -
mitlerdi. Hemen hemen bay~ın • 

- Kim bu Hasan?. 
- Hımiya geçen gün karnı de· 

şiJmişti de dikmiştiniz ... 
Büyük bir hayret içinde kal -

mıştım .. Demek hu adam, bu ih
tiyar adam ölmemi~ti. Şimdi za • 
ten içeriye girmiş bana hem te • 
!}eklcür ediyor, h~m de knrnın -
dan tikayeti olduğunu s.:Jylüyor 
du .. Neresinden şikayeti olduğu· 
nu sordum .. Açtı, uösterdi. Bun • 
lar, dikiş yerlerindeki bağlardı .• 
Artık bunkwa lüzum kalmadığı İ· 
çin kcatim .. 

Hasan, teşekür etti , çıktı . 
Atma bindi, gitti. 

lştet azizim, Ef ganiııtan hak -
kın sana bir fikir vermiş oldu,m 
zanncd~rin1 .. 

, ... ıı•mı I ' ~ ~~ m~lllW!l ll~I' ı lll!'lffi il' il mnıı ijOO~ffllPl!~~H~IDillni' ~ ~l~ll~ij il~ 
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Lisedeki yangın niçin 
kolay söndürülemedi? 

Kayseride belediye teşkilib 
yapılmalıdır 1 

Kayserilfsesiain m&dürlük dairesi yanarken 

Kayseri hususi muhabirimiz • 
den: 

Lise yangınını tel yazıaile gaze
temize bildirmiştim. Bu kıymetli 
irfan müeaaesesinin geçirdiği ka u 

za, halkımızı müteessir etmittir, 
Bu teessürün asıl sebebi kurtarma 
imkanı varken yalnız vesaitsizlik 
yüzünden koca bir binanın kül ha 
line gelmiş olmasıdır. 

Pazar günü on buçukta batlı · 
yan yangın akşama kadar devam 
etmiı, bir taraf söndürülürken di
ğer taraftan alevler yükıelmittir. 
Yangının sebebi henüz kat'i ola -
rak bilinmiyorsa da mutfak ba • 
casmın geç~iği tavanla çatı ara 
sından çıkbğı anlaşılmaktadır. 
Tahkikat devam ediyor. 

Yanan kısım; üçüncü kabnda 
bir kısım talebe yatakhanesi bu · 
lunan müdürlük evi ile mektebin 
mutfağı, erzak ambarı, eşya de M 

posu, hil.mam, ~amaşırhane ve ma 
rangoz atdyesidir. 

Yangın daha başlangıçta gö • 
rülmüş v~ tedbir alınmışsa da is 
mi olup cismi olmıyan itfaiyenin 
teşkilatsızhğı ateşin genişleme · 
sine sebep olmuştur. Canla başla 
çalı~nn yedi yüze yakın talebe, mu 
allimler ve müstahdiminle bunla · 
ra ilave edilen halkın gayreti an. 

Bu son yangınla belediyemizin 
itfaiye tetkili.bna ne kadar ehem
miyet vermesi li.zımgeldiğini bir 
daha anladık. 

Burada binalar taş, damlar top
rak diye yangının bir tehlike ve 
afet olduğuna ininılmıyor. Fakat 
bu sene zarfında gördüğümüz 

dört bet yangın belediyeyi hali. 
ikaz etmedi mi? bilmem. Bütün 
e§yasile muallimler birliğini kül 
haline koyan; daha bir ay evvel 
iki kişinin hayatına ve beş altı o· 
cağın sönmesine mal olan; bugün 
de bir irfan müessesesinin budu • 
du içine yanık Ye harap bir iske · 
le; bırakl!n ·fel&ketle1" gözönünde 
dururlff.n bala..~eride ~aDgJU. 
ohnaz diye kendini teselli edecek· 
ler buiunur mu acaba?. 

Vakıa kargir binalar, toprak 
cı~mlar atetin fazla teveaaüüne 
meydan vermiyor ama, daha ge • 
çenkinde eğer bir ev daha ilerle -
miş olsayrlı, binlerce gaz mazot ve 
benzin tenekesi bulunan koca bir 
clepo ateş alacak, bütün memleket 
halkı sokak ortasında knlacaktı. 
llu darlık zamanda bir tedbirsizlik 
) üzüntlen bir iki ailenin dahi pe· 
•İ~?.. nolması günah değil midir? 

Esasen vazifesi olan belediye • 
niı~ Mmmetile, yakın zamanda, İt· 
faiye teşkilibnın istifade edilir 
bh hale getirileceğini ümit edi . 

cak erzak ve eşyayı kurtarmış; 
söndürmiye gelince herkes elini 
bağlayıp seyirci olmak mecburiye yn··nz. 

9=. o. 

Koeas1111 Öldüren 
kadın 

tınde kalmıttır. Çünkü yedi bin 
beş yü zlira verilerek getirtilen 
memleketin bir tek arozozu bozu!< 
olduğundan garajdan bile çıka -
madı. lzmirde Torbalının Tepeköyün-

Süzgeç gibi eskimiş on bet met· den kocası balıkçı Ahmet efeyi öl· 
relik hortumu ile köhne bir el tu- dürmekle maznun ve mevkuf bu· 
lumbası, Kayseri belediyesinin lunan Sıdıka hanımın 18 sene müd 
yangın yerinde görülen yegane it· detle ağır hapise konulmasına da· 
fa vasıtasıydı. ir evelce ağır ceza mahkemesince 

Sonradan kolordu, alay efradi. verilmiş olan hüküm temyizce ho· 
le jandarma ve demiryollar teşki . zularak iade edilmiş, bu davanın 
litı imdada yetişti ise de artık bu tekrar ruyeti~e lzmir ağır ceza 
binayı kurtarmak mümkün ola . mahkemesinde başlanmıştır. 
madı. Fakat bunların gayretile Otobüs şof6rlcri 
mektebin diğer kısımlarına bilhas. bekAr olam.tız 1 
sa çok yakın olan yemek salonu lzmir tehir meclisince şehirde 
ve yatakhaneler tarafına geçme · işliyen otobüsler hakkında bir ta · 
:lİne mani olundu. Ayni zamanda liamtname yapılmıttır. Bu talimat 
mahalleye sirayet etmesinin önü · namenin bir maddesinde de lzmir 
ne geçildi. otobüslerinde toför olabilmek için 

Eğer askeri kuvvet ve vesaitten yirmi beş ya~ını bitirmi~ ve evli ol 
istifade edilmeseydi, yangın - al mak şart ko,ulmaktadır. Bu mad· 
lah göstermesin - çok büyük fe denin müze.keresi esna.ıındn lzmir 
llket haline gelecekti. belediye reisi doktor De 1 r.et Salih 

• 
Izmir'de 

Adı değiştirileo 
yerler 

Geçenlerde lzmirde aabık a 
ye vekili ve lzmir meb'uau 
mut Eaat bey bir gazinoda d 

rile konuturken hasbühal a 
lzmirdeki bazı ıemt isimi 
cümburiyet devrinde göze ba 
ğmdan tikiyet etmit, bu aözün 
lenilmesinden kısa bir zaman 
ra lzmir gençlerinden bazdan 

yecanla Retadiye iskelesinin 1 
hasmı söküp getinnitler, bu 
"Cümhuriyet yalısı,, ismini 

mek istemişlerdi. lzmirde bir 
raftan bu meıele etrafında ta 
kat yapılırken öte taraftan 1 
şehir meclisi gençliğin bu galey 
ve irşadı üzerine lzmirdeki 
ve mahalle isimlerinden salt 

devrine ait izler taşıyanları de 
tirmit, yaptığı listeyi tastik e 
mek üzere vilayet makamına 

dermiştir. Yeni isimler, viliy 
tasdik edildikten sonra kullanı 

ğa başlanılacaktır. Tanzim ed 
liste tudur: 

Orhaniye: (Kubilay), ikinci 
leymaniye: (Çimentepe), Dör 
cü Süleymaniye: (Tmaztepe), 
rinci Sultaniye: (Namık Ke 

ikinci Süleymaniye: (30 Ai 
Esnaf teybi: ( Günaydm), H 
hoca: (Efe), Sarıhafız: (S 

bek), Hacı Mehmet: (Ömer Se1 
fettin), Haıtidiy.~ ~:Yddrz), ,,_, 

niye: (Kemalyeri), Re~di1e: ( 
zelyab), Birinci Karantina':' (1' 
lulut), lkinci Karantina: (Sa• 
Salhane: (Turgut reia), Birinci 

leymaniye: (Metres tepe), Bet 
ci Süleymaniye: (Çaldıran), 
ratq Mecidiyeai: (Dördüncü 

ratat) , Mecidiye: (Dua tepe), 
miye: (Anafarta), Fatih: (Y 
lan), Mahmudiye: (Ali Sua 
Hasta: (Dirlik), Memduhiye: 

tay), 'Cedit: (Yeni), Selatin: ( 
nidirim), Tama9alik: (Gezim 

Şeyh mahallesi: (Altınordu), 
Ali: (Doktor Behçet Salih), 

ziye: (Barbaros), ikinci Te 
(Yeni mahalle). 

lst:ınbul 6 un lrasmdan: 

Bir borçtan dola~, mahcuz ve 

çevrilmesine karar verilen Sinema 

tifi Ye elektnlt iltıisU ve saironin lfl/ 

muameleleri. Kredı mekt~p1arı. Cari hesap· 
Esham Ye TabYıllt Kasalıır ıcarı. 

Yangın mahalline vali bey bb~· Bay, bu suretle me:nleket~ nüfusu· 
zat gelmiş, burada bulunan meb • aıl!l hızmct ı:..:;!"Dek istenildiğin~ 

l uı beyler de sonuna kadar alaka· ı:.;ylemiş, madde kabul olunmut • 
dar olmuşlardır. tur. 
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Suriye neden h8.18. 
müstakil olamıyor ? 

SEYRISEFAIN 
l\lerkezi idaresi Calaıa lı:öprül aşı 82623 

~ulıc A, :>irkccı Mühürdar zade ilan 22640 

İzmir - Pire - iske.;deriye 
Postası 

Fırka ihtilafları; bir kısmı Fransızlarla 
anJa·şmak,diğerleri anlaşmamak istiyor 

(Ankara) il ~~~at salı 
Trabzon Postası 

Antakyada bir Türk lisesi açılacak (K d • ) 22 şu· ara enız bat çar 

şamba 18 de GaJata rıhtımın
dan. HALEP, 12 - Şimal ve cenup 

Yani Şam ve Halep vatanileri a • 
raaında muahede meselesi etra -
fında tam bir. ittifak olmadığı ve 
bu kütlenin ikiye ayrıldığı hak • 
kında çıkan haberler -Vatanile· 
l'İtt tekzibine rağmen- bazı ha· 
diıelerin zuhuru ile teyit etmekte
dir. Mesela: .Şamda bütün Vata· 
nilerin i,tirakile toplanacak olan 
umumi kongreye Şam Vatanileri, 
Halep Vata.nilerini davet etmi, • 
ler, fakat hu davet Halepten men
fi bir cevapla karşılanmıştır. Bu 
iki kütle hakkında bira~ izahat 
vereyim: 

Cenup Vatanileri, yani Şamlı
lar, mu1ediller namile ·anılan bu 
kısım Fransızlarla mümkün mer· 
tebe iyi şartlar dahilinde anlaş · 
nıak ve Suriye muahedesini aktet · 
ınek istiyorlar. Bunların fikrince 
!İmdilik tam bir istiklal imkam 
yoktllr. 

Ancak yavaş yavaş temin edi -
lebilir. Bunların başında bugünkü 
kabinede Maliye ,·czırı Cemil 
Mürdcm Bey, Adliye veziri Maz· 
har Aslan Paşa, Faris Nuri, Fahri 
Barudi Beyler '\·ardır. 
Şamldar yani lhr.ıhim Hananu 

B . . ~ . d , 
ey n u::aresın e.ti Ha.lep ve ci • 

varı Vat~nileri ki, bunlar "Müf • 
ritfor,, n:ı.rnile anılırlar. 

Dunlar her ne bahaaına olursa 
oh:tm tam ve vahdet esasına mii•
tennt bir istiklal İ5tiyorlar. Bunlar 
Yarım istikialle ve Suriyenin bu -
günkü kısmile- ki iki vilayetten 
ib~retti~- bir hükumetin ya~aya
cagına ınanmıyorlar. 

Her halde b-:.ı vahdete Lübnan. 
Lizkiye, Cebeli Oruz, hatta An • 
zara muahedesile husu3İ bir ida • 
reye malil;: olan hkendernn tan -
cacağını ela ilhah edeı-ch tam bir 
Suriye devleti kurmak çmelinde • 
dirler. Bunlara göre, Fransızlar 
hemen Suriyeyi bıı-aJap gitmeli 
dirler. Harici temsil de Suriye hü • 
lcumetinin hakkı olmalıdır. 

İ§te müfritlc1·le mutedillerin 
maksatları hulasaten bundc:.n iba 
rettir. 

Umumi !ider El'etas! Bey, he~ 
ayJanheri Humusa çekilmiş, ora~ 
da münzevi bir hayat geçirrnek -
tedir. 

Meb'us olduğu halde bütün kış 
hiç bir celseye iştirak etmeme~j 
mü,arünileyhin müfritlerle bera • 
her oıduğunu meydana koymuş · 
tur. Bahusus dün Hananu Bey • 
den Haıirn Beye bir telgı·af çekil· 
mi9 ve ken dbi Halebe davet edil· 
rniştir. 

Hn~im Bey bu daveti kabul et
tiğini ve bugün Halebe geleceği -
ni cevaben bildirmişitr. Halepte 
büyük bir müfritler kongresinin 
toplanacağı artık tahakkuk et -
rnektedir. 

ne§retti ve bu makale bütün Suri· 
ye Vatanilerini büyük bir heyeca· ıll--------------

b.mir • Mersin Postası 
na sürükledi. 

Makalede; Türkiye hükumeti - (Anafarta) 22 ~ubat 
çarşamba 

nin Antakyada bir lise açmak için l U da idare rıhlımından ka!-
bütçesine tahsisat koyduğunu karlar. 1744) 
ve bunun manası ne demek oldu 
ğunu soruyor ve uzun uzadıya 

tenkitlerde bulunduktan sonra di· 
yor ki: 

"-Bu hal her halde Franklen
buyun taı·afından aktedilen mua · 
bedenin bir cilvesi olsa gerektir . 

§J+ cwzwu 
Usl<ildnr Sulh hulmk hılklmliğinden: 
Saim Efendi ile Halide ve 'Fatma. Hanmı

ların şayian ve müştereken mutasarrıf ol
dul<ları Usküdarda Gillfem hatun mahalle • 
sinde Karacaahınet caddesinde 104 :Xo.Iu 

bir bap dUkkô.n hUkmcn izalei şuyuu zım -
nmda alent açık arttırma ile satxlme.sma ka
rar verilmiştir. 

Türkiye hükfuneti (Antakya) nın ı - Gayri menkul mczkfir Mgir halen 

bir Suriye !ehri olduğunu unutu - aktarıye dUkkA.ntdır. 
yor mu?. Biz öyle zannediyoruz z - Gayri menkulün kıymeti 1200 lira -

ki, Türkiye hükumeti her vesile • 
den bilistifade Antakyayı bir 
Türk ıehri olarak tanıyor. Türki· 
ye hükumeti bunda aldanmakta ... 
dır. Eğeı· bu haber doğru ise, Ali 
komiserlikten soruyoruz: Buna 
nasıl müsaade edilecektir ve bize 
her halde izahat verilmelidir. ,, 

Bu haber Antakya muhitinde 
çok büyük bir sevinç uyandırmış· 

dır. 

3 - Tapuca müseccel \'e gayri mUsec • 
cel hak sahipleri tarihi ilAndan itibaren 20 
gUn zarfında evrakı mfuıbitelerile müracaat-

ları l!zımdır. Aksi takdirde gayri müsec • 
cel hak sahipleri satış bedelinin paylaşma -
smdan hariç tutulurlar. 

4- Müzayedeye iştirak edebilmek için 
luymetl muhammenenin % 7,5 ğunu depo 
etmek lAzımdır. 

5 - Gayri menkul mezkılrun tamamı 
23/ 3/933 tarihine müsacllf Perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya J,;adar kıymeti muham -

menen!n ~ô 75 şini bulmadığı takdirde en 
tır. Çünkü bugünAntakyada yüz el son arttıranın taahlıtidU üzerinde bakl kal -

liliklerin ve Hoybuncularm idare mak ıı~rtile arttırma. on beş gün daha tem

ettiği bir Türk lisesi vardır ki, hu dit edilerek 15/•/933 tarihine mtısadit Cu -
mıı.rtesi günti saat 14 ten 16 ya kadar en 

lisede ne Türk tarihi, ne Türk tula bedel veren zatın UstUne bırakılacak • 

coğrafyası okutulmryor. tır. !halesi üstüne icra kılman zat bedeU 

Türk edebiyatını yüz ellilik Ali, mtizayedeyl beıı gUn içinde mahkeme vcz -

ilmi Türk tarihini de Hoybun ce . nesine tesllm ctmelt la.zımdır. Aksi takdir -
de ihale foah ve bundan mütevellit zarar 

miyeti umumi katibi Memduh Se· ziyan ve faiz andı:m tazmin edilir. 

lim okutmaktadır. Bu vaziyet kar· ı 6 - Vergiler rUsumu ta.nzlflye ve ten -
vsında burada hakiki bir Türk vırtye ve vakıt oorçtarr tarıhJ ihaıeye kadar 
. • • mal sfl.htpler!ne ''e rtlsumu deJJMiye satana 
hsesınm açılması sancak için ha- ihale pulu ve tapu harcı müşteriye aittir. 

yırlı ve hayati ehemmiyeti haiz j 7 - Fazla malumat almak istiyenlere 

bir meseledir. 933/1 No.hı dosyası herkese açıktır. 
• u Talip olanların tarihi mezkOrda Usktidar 

Antakyalılar hu haherın dogru Sulh Hukuk mıı:lmli~ine müracaattan illin 

olmasını çok arzu ediyorlar. Ve olunur (6721). 

Türkiyede bulunan ecnebi mek -
tepleri gibi Türkiyenin de Antak -
yada Türk liı::esi açmağa hakları 

olduğunu çok tabii görmektediı· · 
ler. 

Antakyadaki Türk gençlerini 
sevindirecek ve h:urtaracal: olan 
bu haberin bir an ev\.·el tahakku. 
kunu temenni etmemek elden gel. 

miyor. 
---- -- ---- --

HeykE lime da'r bir izah 
Bir ııan'atkft.rımız, (heykelimi) yapmak 

isliyor. Y:ıpcrsa !otoı;-raflsl gnz~telerimize, 

hayatrmcL-ın sonra drı. (a.ıılı). içinde yetl~ti

ğ!m (Dıırillfünun:ı) verilecektir. 

TUrk şiir Krah 
Fılorlnah Hlzım 

lı'•tlh icra dairesinden: 
Bir cleyindcn do1Sj"I tahtı hacizc alman 

lltJ konsol iki ayzıa bir adet kUrt bal.ısı bir 
adet Anadolu halısı sakat iki kanape 22 şu
bat 933 ç&r;,amba günü saa.t 10 da Koca 
Mustafapa§a Ali !aki mahallesinde ma, na
mı diğer armuttu sokağında 3 N"o.lu hanede 
bllmüzayede satılacağından talip o!anların 

mahalli mezkOrda. memuraıu mür.ı.eaatıa -
rm illln olunur (8725). 

tııtanbul UçUncU lcr-G Jll('murluğundım: 
Bir ·oorcun temini istltası için ma.hcu% 

ve paraya çevrilmesi mukarrer Büfe, Avize, 
J.yne.lx dolap ve sair eşyayı beytiyc Beyog • 
lunda Bereket zade mtı.halleainde Hacı Ali 
sokak 18/11> No.da. Erıı hanınm ıı No.lu 
dairesinde 23/2/933 tarihine mUsa.dif Per -
~embe gtlnU sıı.:ıt 11 den sonra ac:ık arttırma. 

Askeri Fabrikalar ilinlar1 1 
Kalorifer Tesisata 

1 ı ,000 lira bedeli keş fli Kı· 
nk ka:e San'atfar mektebi ka~ 
lorifcr tes:sah kapalı zarf usulıle 
mevldi milnakuaya konmuştur. 
Münakasası 20·3·933 tarihinde 
s1at on dörtte yapılacaktır. Ta
lipler teki fat ile beraber tekl.f 
ettikleri tes·satın resim ve pro 
jeletini de vereceklerdir. Tekl.f
Jerin l<abul edilebilcıesi için bu 
res.m ve projelerin fen hey'eti. 
mizce tetkik ve kabul ediımiş 

o'm ası şarttır. Şartname almak 
isteyenlerle daha fazla izahat 
talebinde buıunanlar her gün 
saat 131 S: 15,5 kadar Komisyona 
müracaat etmeleri. (7 30) 

* * * 
30 Ton E'f'k lrolit Bet kır 

Kongrenin günü henüz tesbit suretile satılacaktır. Taliplerinin mahallinde 
• bulunacak memuruna müracaatları i!A.n 0 • 

Evvelce pazarlıkla satın alına· 
cağı ve esmanı Banka vasıtas:'e 
tediye edileceği i:an edi!en 20 
Ton El~klrol!t bakır supalao 
teslim f>di!mek şartile 22· ~- 933 
tarihinde saat 14 de p; zarlıkla 
alınacaktır. Şsrtnemes r.i görmek 
ve tafs tat almak İs'eyen!crin 
her gJn ] 3,5 dan J 5,5 kadar 

edılmemekle beraber her baldJ:" ı ıunur (6720ı. 
bu hafta içinde toplanacağı kuv • -----.--.. --------

' 

btanbul tJçilncu İcra memurluğuntl:m· 
vetle tahmin edilebilir· Bu kongre Y3.hcuz ve satılması mukarrer debağ~te 
kararlarının çok mühim olacağı- mahsus bir adet perdah makina.sı su tuıum-
nı aöylemeğe hacet yoktur. bı\ aıamura pervanesinin 23/2/933 Çar~am • 

Antakyada Türkler bıı. gllnü saat 9 - ıo na kadar YedUrulede 
'•a. d V f k Kazlıçeıımede ort~ sokak 31 No. dlbağ tab-
~ nı a atani ır asmın fikir· 

ı . . rlkasında ikinci açık arttırması icra edile· 
erını neıreden "El' eyam,, gazete .. eeğtnden talip otanlarm mahalU mczkfırda 

•İ iki gün evvel bir ha~makale memuruna. mUracaatları ll4n olunur. 

mürc:c1atları. (727) 

btnnbal 6 mC'ı lC'r:ısmdan: 

Uahuz ve p:ı.r:ıyıı çevrilmesi mukarrer 

38 .;ıft erkelı: YC kcdın iskarpini :!2/2 !>33 

Çar§amba güııü ııaat 13,30 da Sandal be • 

dcstc.nı resnıf s:ıtış yerinde açık arttırma 

ne aatılacatmdan taliplerin yevmi mezkflr ve 

s:ı.altc hıtzır bulunmaları ilAn olunur. 

Savıta l l 

Bandırma iflas idaresinden : 
Bandırmada müflis arabacı oJ-!u H:ımdı ef. nin hane ve 

dükkanında mevcut ve if as idaresince vazıyet edıimiş bu~unao 
emvali menkulenio sah~ına dair veri'.en l < rar [2erine marazada 
mevcut Manifaturaya müteallik eşyanın birinci müzayedesinde 
kıymeti rnu~13mmenenin yüzde yetmiş beşini bu:maması hasebile 
ikinci müzayedeye vazına mecburiyet hasıl o!makla ikinci arttır· 

ma için tayin lulınan 28 2 933 günü l<at'ı ihale yaptlacakhr. 
Müflisin hanesinde mevcut eşyavı beytiyenin de müzayedesi 

için 23 2· 933 günü kararla~tırılmış o up yevmi mezL iirde kıymeti 
muhammenenin yüzde yetm:ş beşini l:u 1 duğu taktirde talibine 
ihale edilEc~ktir. Şayet birinci arttırma g"foü yilzde yetm;ş beşi 
bu'unamazsa ikinci arttırma için 28 2· 933 tarihinde ikinci mü~a
yede yapılarak ta!ibine ihale o'unacaktır. 

(Satış - Ş~raiti) 
1 - SltıŞ peşin pua iled r. 
'l - Satışta bedelin yüzde iki buçuk Jellalivcsi ve s::ı 'r ma• 

sarif müşteriye aittir. 
3 - Emvali mevcudc hali hazırdaki vazıyeti üzere satıla

caktır. ilerde her hangi bir ihtilafa sebep olmamak için müşte
rilerin daha evvelden mallan görmeleri icabeder., 

4 - Müşteri o l< cak kimse taakal ·yüzde yedi buçuk hesa
bile tutarı olau iki yüz elli lira depozito tevdi etmesi şarttır. 

5 - Müşteri, Was idaresi tarafından ta:lzim ve tertip edil
miş olan cetvel mucibince mevcut malı top veya arşun v~ya 

metre üzerine olduğu şekilde ve defterde mukayyet metre veya 
top üzerine teslim alac1ktır. 

6 - Müşteri ihale tarihinde derhal parayı vermediği tak
tirde kendisine azami yedi gün müsaade verilebilir. Ancak, malı, 
bedeli tamamen ödenmedikçe teslim ediJemez. 

7 - emvalin salışı bulunduğu mahallerde yani Manifaturaya 
ait emval dükkanda hane eşyası da hanede sahlacağındao gör· 
mek istiyenlerin iflas idaresine müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

.l\lürlis Oksen Ataryan efendi maMsınn ait sıra defteridir 
K N'o. Alacaklıların isim ve Talep olunan Ka\ ıı olunan S. Ret olunan Esbabıret 

hü\ iyetleri L. K. L~ K L K. 

l 

3 

5 

!\ l ehrnet Şclik ve mah· 387,85 
dumu ~irkcli Y. Ahmet 

En,·cr B. 
Aıtin Agosyan Ef. Ye- 471.8-:: 
ni postahane Alyanak 
han 3 No. 
Hayik Kazanciyan Ves- 303,90 
tiı-ak Vartanyan ve şe-
riki şirketi Fincancılaıda 
Çavuş oğlu han 24 No. 
Mustafa Hikmet B. Sul · J 65,90 
tnnhamam A~ir Ef. So. 
62 !\'o. 
S3batay Kalımi Ef. Y. 177,48 
Samocl Ef. Sultan h.ı· 

marn l 2 No. it mevsim 
mağazasında 

G F:ınt:ızi men:ıucatı Limi- 528.6G 
tet ~irkcti Y. ..\hmct 
Em·cr B. 

7 Jbrah·m Refik B. V. 391.27 
ı\hmet En,·er B. 

8 1\ lehmet ~min B. \ '. 164 05 
Ahmet Em·er 13. 

9 l l üsnü zadeler ve Şinasi 116,0-t 
~irketi V. Ahmet En-
\'Cr B. 

10 Aram Zcril,yan ve ~ir- 188.91 
keti Fincancılar Sofıa.. 

zade han Numara G 
l 1 Ccl:ll I\Jchmet B. 'e· 272,26 

38';',t5 G --------------1!'9 - -- ~ 

471,82 G 

303,90 G 

165,90 G 

177,48 G 

528,6fı G 

391,27 G 

16405 G 

1':'6,0l 6 

188 91 5 

2:'2.26 o 

kili Ahmet ~:nvcr B. :v22:-.84 3227,84 Ye'kun 
Hüyük çar~ıda Kalpakçılard:ı 159 11uın:ıralı dtildıi\nda icrayi ticaret ederken 

ifl:l::-ı ihin ulun:ı.n O .~en ı\ıaryan efendi ına~asına müddeti kanuniyı:~i zarfında 
müracaat eden 1 ( al:ıcaklıntn k:ı~ dmı tah:p c\·ledıklcri 3~2:- lira 8 f .kuruş 'e~:ıike 
mustcnit ~örülmekle cam:ımen b~ıt \c kabul edilmiş \C cümlc!'i altıncı sıı:nı 
tc";tkil ctmi~tir. ~eticei tı:t ikatca tanzim olun.rn s ıra ddteı i mcmuıiyetimizc hıra
kılmış \e birer ııüsh:ısı alaca!,Jılara p.ündeıilm i ~tir işbu Ct'(kd aynen ilJn \C 

J:l.l\]art 9.tl pıızaltC~İ günü S.'.13( f,l de il: ı a~ı llltık:.m:I' olan ikinci topJanmau:ı 
:ılacaklıların hazır bııllllımaları tebliğ; olunur. 

l Devlet Denıirycliarı ilanları i ________ ı 
Yük ve \01cu vago:ıları ·yedei< aksamınııı kapı'ı nrf.a r.ı~n -

kası:sı 3 Nisan 933 pazartesi günii saat IS te Ankara'da ldc::r! 

mcrkcz'r.de yapı ac:ıktır, 
Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerindP. beı,.er liraya sn-

tılan şartnamelerde yazılıdır. (i02) 

ls1.ar~bul Eeledlyesi i!antarı _f 
Mubayaasına lü1um görülen 16,000 metre hortum kapa ' ı 

zarfla münakasaya lıo u mu~tur. Talip o!an!ar şcıtlnarne alma';: 
üzere her gün leva21m müdürlüğüne müracaat etmeli, mürıalrn· 

saya g·rmek için de 2000 Jira'ık teminat makbuı veya meldu 11 

ıle teklif mekluplarmı ~3·2·93..) perşembe gilnü s.:ıat oı beşe 

l<adar daimi encümene vermelidirler. (737) 

YENi T ARiH 
Her sınıf tarih kitabının hulasas1 

Tarih imtibanım Termek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 · kurut fiatla lstanbulda Kanaat Kütüphanesinde sahhr. 



Sayıfa t2 VAktT 

• 
iş Bankası Kumbaraları 
Kamllara Sablplerl 

933 Birinci Kur'ası 
1nisandaçekilecek! 
iş Bankası, memlekette tasarruf hareketini 

kumbara sahiplerine her teşvik gayesiJe, 
sene 5000 lira mükafat veriyor 

r·········-·····················································-·-.. --·--·---··---· .. --... ·--·--········-... ···-··--, 
Kar•aya girmek için: ! 

tarihine 
kadar tasarruf mevduatınız 
''1 mart 933 

A 5 lira olmal.ıdır ,, 

: 
• 

asgarı 
--••-•• .. -....-.-.............. - ............. -....-.ı•••••••• .. ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••n•••••••••••••••n••••••-" 

' .. 

sonuna kadar siz de bir kumbara alarak biriktiriniz ! 

s A T 1 E 
Mahdut Mık darda 

Elektrik su ve banyo ısıtıcı cıhazlar 
imal etmiştir 

, 
\ ,,,,,,.'-~ ,. . . , 

• \ ,-- . . ,·} 
'r'p .,,.- .. °'(- . "' ..... ' .. . / -.:i • • '\ 

~ "" ..... , 

" I r .... 

12 ili 48 ay 
vade ile satılacak olan bu aletleri 

tedarik etmek için acele ediniz. 
El~ktri~ Şirketinin bu cıhazlara sahip olanlara tatbik 

ettiği tarife hakkında malumat isteyiniz. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

lstanbul'daki Gümrükler için daktiloda da kullanılmak üzere 

12 lira asli maaşlı bir kaç katip alınacakbr. 

Laakal orta tahsiJi bitirmiş olmak ve memurin kanunundaki 

vesaiki ibraz edebilmek şartilc taJip olanlarm 21-Şubat-933 sah 
günü saat 14 te yapılacak olan müsabakaya iştirakleri, ve müsa· 

baka gününden evvel vesikalarını Başmüdürlük Muhasebe şube· 
)erine getirmeleri, {733) 

~------------~' Doktorlar 
Doktor - OperaUir 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın ba.staııklan birinci ımuı 
roütebassm Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şlla yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, latiklAl 
cadde.si No. 193 (Opera sineması kar§ıaı) 

Telefon: tlOOO - t,2221 

Doktor 

Cevat N. Zekat 
Slntr mütebaaaım 

Cuma ve pazardan maada günlerde aaat 
S ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıAIJ k&r§ısmda An· 
kara caddesi No. t7. ye tevsfan naklet· 

mJştlr. Telefon muayene: 23469. 
tkametgAh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolla.n basta.tıklan mUtehasaıaı 

Emln6nU (Sabık Karakal) banma 
nakletmiştir. cumadan maada her gün 

butaJarmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hastalıklar mütehassw 

Dlvanyoıu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Silleyman ŞUkrU 
Blrlncf smıf mUtebassıa 

BabıAll (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: üskUdar Atlamata§ı No. 53 

oı, tabibi 

Zeki Nuri 
Her gün baata kabul edilir. Her ııev1 diş 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane 

Üsküdar Abcıbaııı Mektep sokak No. ocı 

Emniyet Sandılt mlidürliiğünden: 

Ahmet İzzet Bey 22 Nisan 931 tarihinde 

Sandrğımıza brraktığı para için verilen 

1886i Numsralı bonoyu kaybettiğini söy -

lemlştlr. Yenisi verileceğinden eskisinin 
hükmü olmıyacağı ntı.n olunur (6718). 

SAHlBI: MEHMET ASI.M 

Umumt Neşriyat MüdUrU: FlKRET ADIL 

VA.KIT MATBAASI - ISTANBlJL 

Milli müdafaa 
veka etinden: 

1 - 93 l ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vaktinde 
müracaat ederek ikramiyelerini alao:.ıyan malullerle şehit ve ye• 
timlerinin istibkaklarına ait bordroları Maliye vekaletine ve cet
velleri de askerlik şubelerine gönderilmiştir. Buna göre esbabı 
istihkakıo askerlık şubelerine müraccat etmeleri. 

2 - :şbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin paralan 933 
tevziatmda verileceğinden beyhude yere M. M. vekaletine mü· 

racaat edilmemesi. 
3 - 933 senesinde vaktinde müracaat etmem:ş olanlar iç.in 

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

kayıtlarını yaptır~aları, bu tarihe kadar kayıtlarmı yaptırmıyan· 
)aran müracaatlarının bilahare kabul ediJmiyeceği ilin olunur. 

(3022) (655) 

Galat asar ay Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz talebesinin Mart· 933 üçüncü taksit Ucretle· 
rinin tahsiline başlamlmıştır. Bu muamele nihayet Martın onuncu 
günü akşamına kadar devam edecektir. 

2 - Tahsil olunacak bu ücretlerden tenzile tabi olanlar be

hemehal babalarının Devlet memuru olduğunu ve Baremdeki de· 

recesini gösterir gayet açık ve mensup bulunduğu dairece mu· 

saddak ve pullu bir vesika getireceklerdir. Getirmiyenler veya 

getirip te isi:enildiği şekilde vesikaları yazılmamış olanlar tenzi

lattan istifade edemiyeceklerdir. 
3 - Taşradan gönderilecek paraların ve vesikalarm şimdiden 

irsaline başlanılması icabeder. (669) 

Adalar MalmüdürJüğünden: 
Satılık Fırın ve ev muhtacı tamirdir 

Büyükadada Cami mahallesi yeni sokakta 16. 16- l No. la ' 
zemin kat bir miktar taşhk birinci kat bir hamurluk üç oda 

ufak sofa. Tahmin edilen kıymet 1000. lira olup ihale bedeli 

def'aten ve peşinen alınacaktır. Satıf muamelesi 12-3-933 pazar 

günü saat 14 te Adalar MalmüdürlüğOnde alent mOzayed" ile 

yapılacaktır. ıa5) · 


