
Bir muhtar intihabında 
.!df' Denizli, 19 ( A. A.] - lrliganh köyünde 

ttıu ıtu intihabı yapılırken çıkan bir kavga 

da üç kişi, ölmüş, bir kaç kişi yaralanmıştır 
'I'ahkikat yapılmaktadır. 

Almanya ile Fransa 
Bir Fransız gazetesi diyor ki : "Al
manya bir çok yerler gibi Alaaa • 

Loreni geri almak istediğini 

açığa vurmuıtur,, 
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Asfalt mı, yoksa 
parke mi? 

Bir gün rasgele bir dostunuza 
tu suali sorunuz: 

- lstanbulla Edirne arasında 
l)tomobil ve kamyon işlemesine 

lnüsait bir ana yol yapılacak. Bu 
:tol asfalt mı olmalı, yoksa par -
k . ., e mı.,, 

ASYADA HARP 
AVRUPADA PUSU 

50 bin Japon askeri, 150 bin Çin askeri 
karşı karşıya silah çattı 

Deyiniz. Acaba nasıl bir cevap 
alacağınızı tahmin edersiniz? Bi
ıe öyle geliyor ki alınacak cevap 
Yiizde doksan dokuz şöyle olacak· 

~ ltr: 
- - Bunda şüphe mi var? Elbet-

te asfalt!,, 
Hakikaten ilk bakışta asfalt 

}'()lla parke yol arasında insan 
tılukayese bile yapmak istemiyor . 
.\afalt yolun temizliği, otomobil 
~e kamyon nakliyatı için fevka .. 
fide kolaylığı karşısında insan 
derhal bu kararı veriyor~ Daha 
'onra bütün medeni memleketler· ı 
de bütün büyük şehirle. '-asm • 
dakj ana yol1arm asfalt yapıl · 
~akta olmasına göre Avrupa 
transit yollarile irtibatı olan İs -
lanbul - Edirne yolunun da o su-
1'etle yapılması lüzumu hatıra ge
li,or. Nitekim şimdiye kadar İs • 
tanbul • Edirne yolunun yapıl -
ltıaaından bahsedildikçe hep as
f,It sözü işitiliyordu. 
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Istanbul Edirne şosesi 

I Bununla beraber son zaman _ 
'1-da İstanbul - Edirne yolu et • 
~~fında bir seyahat yapnıış olan 
h~t dostumuz bir iki gün evvel 
.:ı •ıe bu yolun asfalt yapılmasın -
qak 

• bıahzurlardan bahsetti. Bu· 
na ın· 1 ıaal olarak ta gecen sene 
k•ta.ı:ıhuJdan Küçük Ç~kmeceye 
t~da.r Yapılmış olan asfalt yolu 
h 0 •terdi. Sözüne itimat ettiğimiz 
u ıat bize dedi ki: 

et ''lstanbulla Kü:ük Çekmece 
l'l ra~rndaki köylüler, umumiyetle 
~klıyat işlerinde otomobil, yahut 
kı..ı~Yon yarine hayvan vasıtasını 
!ti lannnlar pek çok zorluklar çe
le ~Orlar. Bu yolun bir takını yar-

oı~ ~~illi, hem de çok meyilli 
tU ugt.l ıçin asfalt üzarinde yü -
la Yen hayvanlar kayıyor, bir çok
kin.~n ayakları krrılryor, bazı 
ın:~u.ıe: bu tehlikeden kurtul -
tarı ıçın asfalt yolu bırakarak 
oıl! aiar arasına sapmağa mecbur 
ltış Yor: Fakat burada hayvanlaı· 
~anıYagıuurlarile ıslanmış olan 
(h, Ur bat:"klrklarma saplanryo~·. 

·ıı.ın . . 
~111 ıçın a~f~lt yol otomobil ve 
~oyl0n Slhıbı olımyan bütün 
haı~tler için adeta bir felaket 

e gelmiştir.,, 
(Al , Mehmet Asım 

t , ,.·rafı 2 inci sayıfamızda) 

Çin askerlerlnin kumandanları harp sahnesinde .. 

PEKiN, 20 (A. A.) - 50,000 
Japon askeri ile, bir çok Mançuri 
kıtaatı, 100 tayyare, müteaddit 
tanklar, Jehol'a karşı yapılacak ta
arruza girişmek için jeneral Muto
nun bir işaretini beklemektedir. 

Bu esnada 150,000 Çin askeri 
ve gönüllüsü, Jeholun tepelerinde 
mevzi almaktadular. Bu tepeler, 
tabii ve müthiş birer müdafaa 
hattıdır . 

Ayni isimdeki eyaletin merkezi 
olan .Jehol şehrini Pekine bağlıyan 
bir tek yol, kamyonlarla dolmuş • 
tur. 

Japon askerinin tehdit ettiği 
Jehol henılisl 

Pekindeki doktorlar ,ehrin ha&· 
lahanelerini hazırlamaktadırlar . 
Pekin'de büyük bir heyecan ve 
iztırap hüküm sürmektedir. 

Kamyonlar, Çin askerlerine mü· Japon taarruzu her an bekleni • 
himmat ve erzak nakletmektedir. yor. 

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

Tayyare ile bir kaçış ! 
Dün şehrimizde maruf bir musevi 
ailesinin kızı bir Yunan artisti ile 

uçtu, Yunanistan yolunu tuttu. 
Dün şehrimizde garip ve me

raklı bir hadise olmuş, Beyoğlu -
nun tanınmış bir ailesine mensup 
bir genç kız ortadan kaybolmuş • 
tur. 

Kaybolan kız, "Sahibinin sesi,, 
müessesesinin şehrimizdeki mü • 
messillerinden biri olan M. Şor• 
un kızı Matmazel Şordur. Haber 
verildiğine göre, Matmazel Şor 
bir müddet evel Kiveli Kotopuli 
Yunan tiyatro kumpanyasile şeh· 
rimize gelmiş olan Yunan artisti 
M. Papasla tanışmış ve sevişmiş· 
tir. iki genç, kızın ailesinin ev • 
leıunelerine razı olmıyacağmı 
tahmin ettikleri için, beraberce 
Yunanistana gitmeğe karar ver • 
mislerdir. Maamafih bu karan 
vermeden evel bir kere de kızın 
babasına başvurmuşlar, ret ceva· 
hı almışlar. Bu ret cevabı üzerine 1 

M. Şorun arkadaşlarından biri 

llutıralar ve 
'lesllialar 

l'efrikamızın bugün 

be "nci formasını 
takdim ediyoruz. 

( 
genç kızı takibe başlamış, onun 
artistle görüşmekte devam etti • 
ğini tesbit etmiş. Hatta beraber 
kaçmaları ihtimali de düşünül -

Yunan artisti M. Papas 

teşyie gelelim. 
Diye sormuştur. M. Papa.s ken

disine bir tuzak kurulduğunu, ka· 
çacakları gün genç kızın babası 
tarafından bastırılacağını hesaba 
katarak şu cevabı vermiştir: 

müş. Bir başka zat bundan bir 
iki gün evel M. Papasa müracaat 
ederek: 

-Acaba Yunanistana ne günü 
ve ne vasıta ile gideceksiniz? Sfa:i 

- Pazartesi günü saat ikide 
Bulgar vapurile. 

<Alt tarafı 2 lnci sayılamızda) 

,- ---~ Borçlar meselesi 

itilif, martın 15 ine ka
dar imzalanmazsa.o 
Anlaşma hükümsüz sayılacaktır 
Osmanlı borçları hami!Jerile 

murahhasımız Saracoğlu Şük· 
rü Bey arasında, evvelce ka
rarlaştırılan esaslar c:!abilinde, 
Pariste müzakerelere devam e· 
dilmektedir. 

Hamillerle prensip itibarile 
anlaşılmışdı. 

Haber aldığımıza göre ev
velce yapılan bu anlaşmanın e-

sasları arasında kat'i mukave
lenin martın on beşine kadar 
imzalanması da bulunmaktadır. 
A~<si takdirde tarafeyn ilk an
laşmayı hükümsüz addetmekte 
serbest kalacaklardır. Bu itibar
la borçlar meselesi hakkındaki 
kat'i mukavelenin martın on be
şine kadar imzalanması bekle
nilmektedir. 

10 senedenberi ermeni 
diye vatan haricinde 

kalan Huriye H. geldi 
Mütareke senelerin • 

de Bebekte oturduğu e

vin kapısı önünden Er • 
meni iddiasile yakala • 
nıp bir Ermeni yetim -
hanesine verilen Huriye 
Hanım on senelik bir 
ayrılıktan sonra dün sa• 
hah Adriya vapurile 
şehrimize gelmiştir. 

Huriye Hanmı 18 ya• 
tında iyi tahail görmüt 
bir gençkızdır.. 8 yqın • 
da iken me~'um müta • 
reke senesinde Ermeni 
yetimhanesine verilmiş 

bundan sonra ltalyada 
T orinodaki Ermeni ye • 
timhanesine gönderil • 
miştir. Bu yetimhane 
sonraları F ransada Saint 
Gratien şehrine nakle ... 
dilmiştir. 

Huriye Hannn aklı 
başına geldikten sonra Huriye H. diin vapurdan çıktıktan sonra ·~ 

Türk olduğunu hissetmiş ve mem· ye Hanım vapurda kalmış ve dün 
leketine iadesini istemiştir. Ya - sabah 8 de vapurdan çıkmıştrr. 
pılan tahkikatta hunun doğru ol • _ Dün Huriye Hanım bir muhar• 
duğu anlaşılmış ve hariciye ve • ririmize şunları söylemiştir: 
kaletinin teşebbüsü üzerine Hu • - Kırklarelinden muhacir ola~ 
riye Hanım Fransadan ltalyaya rak !stanbula gelmiştik. O gün -
gelmiş ve Milano konsolosumuz leri şöyle böyle hatn-Iryorum. 
tarafından memleketimize gön - Bundan sonra !stanbulda toplu 
derilmiştir. bir halde bir yerde oturmuştuk. 

Huriye Hanım evvelki gece Annemin öldüğünü iyi biliyorum. 
Adriya vapuriye şehrimize gel - Babam beni bir beyin yanma ev~ 
miş fakat vapur gece yarısından latlık olarak verdi. Bu bayin ismi 
sonra limana geldiğinden Huri - (Lütfen sayıfayı çeviriniz) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Yann akşam bize buyurun, e\'V'!T~ ben şaı ki sii) Jiyec<'ğim, sop · 
sonra da oğlum çalgı çalaca!,lar. Tam dokuzda yemeğe oturacağız., 

- 'fam dokuzda gelirim Efendim ... 



Sa.yıfa: 2 

Tayyare ile bir 
kaçış! 

(Ba~ tarafı l ıncı sayıfada) 

Fakat dün kızın ·sabası saat 
ikide Bulgar vapurunu beklerler• 
ken onlar Atina yolunu tutmUJ -

lardır. 
Matmazel Şor, ailesile birlik • 

te oturduğu Harbiyedeki Geser • 
yan apartımanından dün sabah 
saat 8,30 da çıkmış, M. Papasla 
Harbiye civarmda buluşmuşlar -
dır. M. Papas ve Matmazel Şor 
Harbiyeden bir otomobile bin • 
mişlcr, Büyükdereye giderek saat 
10,15 de kalkan İtalyan posta tay
yaresile Yunanistana hareket et • 
mişlerdir. 

Matmazel Şor, babasına hı .. 
raktığı bir mektubu buradan bir 
zatla göndermiş ve kendi rızasile 
gittiğini bildirmiştir. 

Dün bu haberler üzerine geç 
vakit Matmazel Şorun oturduğu 
apartrmana telefonla sorduk. Bi • 
ze şu cevap verildi: 

"- Matmazel burada yoktur. 
Sabahleyin sekiz buçukta bura • 
dan çıktı. Hala gelmedi. Biz de 
on.u aramakla meşgulüz. Nerede 
olduğunu bilmiyonız.,,. 
. Qi~er taraftan ltalyan tayyare 

şırketıne de müracaat ederek 
dünkü tayyare postasile şehrimiz· 
den gidenlerin isimlerini sorduk. 
Şirketin bildirdiğine göre tayyare 
yolcuları arasında filvaki M. Pa -
pas ve bir matmazel beraberce 
Atinaya gitmi§lerdir. 

Halepte 
Suriye milJiyetper 
· verter i büyük 

kongresi 
BERUT, 20 (A.A.) - Bir haf

tadanberi devanı etmekte olan 
Suriye milliyetperverlerinin Ha • 
lepteki büyük kongreleri bitmek 
üzeredir. Kongreye iıtirak eden 
meb'uslar ve azalar kongre mü • 
zakereleri ha:kkında arkı bir ketu· 
miyet göstermektedirler. Kongre
ye maliye veziri Cemil Bey ve ad· 
~iy.e .veziri. Mazhar A:ılan pa~ 
ıştırak e~mış ve aon celsede hazır 
bulunmuşlardır. 

<la Hamza Beydir. Kendisi Be _
bek taraflarında oturuyordu. B~n 
o zamanlar sekiz yaşlarında idim. 
Bir giin sokakta oynarken bir ka
dın benim yanıma yaklaştı. Sonra 
naSJl olduğunu bilmiyorum, bir 
çok çocukların bulunduğu yetim -
haneye yerleştim. Sonra da bizi 
hir yere gönderdiler. Burasr !tal
yadriki yetimhane idi. Büyüdükçe 
aklım başıma geldi. Kendi var -
lr~a sahip olmağa. başladnn. 
Bır çok defalar mektep idaresi -
ne müracat ederek benim Erm~ni 
olmadrğıım söyledim. Fakat bu • 
l~~duğum yer tam bir Ermeni ye
tımhanesi idi. Beni kolay kolay 
sa~ı~erm.ek ist~mediler. Nihayet 
b.enun hır çok. müracaatlarnn üze 
rıne bıktılar. Hakırnda tahkikat 
yapmışlar. HHkikaten Türk oldu _ 
ğumu anlamrşlar. O yabancı 
memlekette yabancılar arasmda 
geçirdiğim g{inler beni çok mütc
esir ediyordu. Vatanına kavustu -
ğumdan çok memnunum.,, .. 

Huriye Hanım Türkçeyi unut· 
mamı,tır. Güzelce konu,abiliyor. 
Fakat İtalyancası daha kunetli. 
dir. Huriye Hannnı küçükken ev• 
lidı manevf olarak alan Hanu:a B. 
; ~:-: .. ~f ainde memurdur. 

VAKiT 

VAKIT'ın Hususi Telgrafları -
izmirdeki hoca Borsadaki- f Vekiller 
lerle muhaberedemiydi? Yeni bütçeyi ve 

kontenjan listesini 
Tevkif edilen Habip hocada çıkan bir görüştüler 

adres Üzerine Bursadan soruldu 

1 Z M l R , 20 (Hususi) -
Türkç'e ezanın ter'an caiz olamı· 
yacağı iddiasında bulunarak hal· 
kı tahrike çah~maktan suçlu bu • 
lunan ve camide "dünya düzdür. 
Dağlar onun çivisidir,, ,eklinde 
bin türlü saçmalar dolu vaazlarda 

Efganistan- Brezilya 
dostluk muahedesi 
ANKARA, 20 (Hususi) - Efga 

nistan ile Brezilya hükumeti a· 
rasında dostluk muahedenamesi 
akti için yapılan müzakereler ne· 
ticelenmİ! ve muahedename bu· 
gün şehrimizde Efgan hükUmeti 
namına Ankara sefiri Ahmet Han 
ve Brezilya namına da Ankara se· 
firi M. Mario Brando tarafından 
imza edilmİ§tİr. 

Yeni 

bulunduğu haber verilen Tunuslu 
Habip hoca hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. Mevkuf bu • 
lunan hocanın üzerinde çıkan bir 
adres üzerine Bursa ve Ankara • 
dan bazı malumabn istenilmesine 
lüzum görülmüttür. 

Horsa hAdlsesl ve 
Kuracasulular 

KARACASU, 2 O(Hususi) -
Kazamızda kadın, erkek binlerce 
halk toplanarak öz dilimizle o • 
kunan ezana dil uzatmak cür'et 
ve küstahlığında bulunan Bursa • 
da:ki yobazları tel'in ettiler ve 
Tanrımıza bütün yakarıtnnızın öz 
dilimizle yapılmasının temin bu· 
yurulmasını ulu Gazimizden dile· 
diler. 

AN KARA, 20 (Hususi) -
icra vekilelri heyeti bugün baş • 
vekil ismet Paşa Hz.nin reisliğin· 
de toplandı. Toplantı saat 15 te 
başladı ve 7 saat sürdü. Vekiller 
heyetinin 933 yılı bütçesini göriiş· 
tüğü ve yeni üç aylık kontenjan 
Ji.stesini tetkike devam ettiği an • 
laşılmaktadır .. 

KAzım Paşa Hz( 
An karada 

A N K AR A, 20 (Hususi) -
B. M. M. reiai Kazım Pata Hz., 
bugün buraya geldi. İstasyonda 
vekiler,meb'uslar ve diğer zatlar 
tarafından kar§ılandı. 

SHz derleme işleri 
İZ M 1 R, 20 (Hususi) -

lzmir aöz derlueme heyeti tarafın
dan timdiye kadar toplanarak 
tasnif edilen türkçe kelimeler An
karada Türk dili tetkik cemiyeti
ne gönderilmiştir .. 

21 Şuliat 1933 ;;a .. 

Asfalt mı yoksa 
parke mi? 
(Başmakaleden derxımJ 

Doğrusu bu sözler bizi epey~ 
düşündürdü. Büyük masraflar ya
parak memlekete büyük otomobil 
ve kamyon yolu yapmak iıterkeıı 
bütün Rumeli Türkiyesinin jüı 

binlerce çif çisine büyük bir f e -
nalrk yapmış olmak tehlikeıi yü .. 
reğimizi titretti. ' ~ 

İstanbul • Edirne yolunu yap-' 
mak için hazırlıklar vardır. Fa " 
kat henüz bu yolun asfalt ını; 
yoksa parke mi olması daha mu .. 
vafrk olduğuna karar verilınit 
Cleğildir. Bu itibarla meseleniıı 

bu mühim cihetini ayrıca tetkik 
etmek lazım gelir. 4 

Eğer Türkiye, lsviçre gibi U"' 
rada hemen sadece bisiklet, mo • 
tosiklet, kamyon, otomobil gibi 
makine vasıtalarile hususi nakli '" 
yatını idare eden bir memleket 
olsaydı tabii lstanbul • Edirne 
yolunun asfalt mı, yoksa parke 
mi olması bir mesele teşkil etmez• 
di. HallAlki memleketimizde ge• 
rek bugün, gerek yarın için nak • 
liyat işlerinde hayvan vasıtası • 
nı kaldırmak, yahut kaldırmağ• 
çalıımak ne mümkündür, ne de 
doğrudur. Binaenaleyh meseleyi 
o noktai nazardan tetkik etmek 
bir vazifedir. ı 

Bundan batka İsanbul Edir • 
ne yolu esaslı bir surette yenideo 
yapılırken düşünülecek fCY yal • 
ruz seyyahların ve köylülerin, çif .. 
çilerin ihtiyaçlarından ibaret de
ğildir. Çünkü bu yol icabında bit 
milli müdafaa vasıtası olarak ta 
kuHanılacaktır. Mi1li müdafaa İf'" 
\erinde: i- &.•~J.i-a-.,..&U:Qo.ı~ uıcu~ı .. 

kazanç vergisi liyihası 
Doktor, avukat, mühendis, mimar 

ve serbest mütehassısların 
Verecekteti · --v-etgilıiıl ıormütrl 

ANKARA, 20 - Bütçe encü • 
menince tetkik ve müzakeresi ik· 
mal edilmit bulunan yeni kazan~ 

kanunu layihasının aldığı son şe • 
kil matbu olarak Martta Millet 
Meclisi azalarına tevzi olunacak -
br. Bütçe encümeninin la:. ihaya da 
ir mazbatasını encümenin mazba· 
ta muharriri Konya meb'usu Ke • 
mal Zaim bey tarafından tanzim 
edilmiştir. 

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasın
da olan tehirler de ise birinci sınıf 
serbest meslek erbabı 50, ikinci 
25, üçüncü 15, dördüncü 7 lira ve· 
recektir. 

.. ket hayvan nakliyatmdan müı ~ 
tağni kalamaz. Bunu ayrıca na • 
zarı dikkate almak lazmıdır. 30, ikinci 15, üçüncü 10, dördün· 

cü sınıf beş lira verecektir. 

Kemal Zaim bey Ziraat Banka • 
sı umum müdürlüğüne tayin edil • 
mit bulunmasına rağmen, layiha • 
nın encümende tetkiki sırasında 

ınazbata muharriri bulunmuş ol • 
ınasına binaen; kendisi tarafından 
kaleme alınmıştır. 

Yeni layiha Nisana kadar mec -
lis heyeti umumiyesinde müzakere 
edilerek kanuniyet ke~bedecck ve 
Haziranda 933 bütçesi ile beraber 
tatbikine geçilecektir. 

Layihada doktorların kazanç 
vergisi daha mutedil bir §ekle bağ. 
lanmıştır. 

Avukatların, mühendislerin , 
mimarların ve alelumum serbe:.t 
müşavir ve mütehaasııların vere • 
cekleri vergi miktar; da §Öyle bil' 
formül ile tesbit olunmuıtur. 

Bu tarzdaki serbest mealek er . 
babı İstanbul, lzmir gibi nüfusu 
200,000 den fazla olan şehirlerde 
bet sınıfa ayrılacaklardır. 

F ev kala de sınıf 2.000, birinci 
sınıf 250, ikinci sınıf 100, üçüncü 
sınıf 50, dördüncü sınıf 25 lira 
maktu vergi vereceklerdir. Nüfusu 
elli binden fazla ve 200.ÖOO den 
a§ağı ola nıehirlerde böyle mes • 
lek sahipleri 4 sınıfa ayrılacaktır. 
Bu tehirlerde birinci aınıf 100, i . 
kinci 50, üçüncü 25, dördüncü 10 
lira maktu vergi verecektir. 

Nüfusu 10.000 ile 30.000 arasın
da bulunan yerlerde birinci sınıf 

Nüfusu on binden aşağı olan 
yerlerde birinci sınıf 20, ikinci ıı· 
nıf 10, üçüncü sınıf 5 lira vergi 
verecektir. Bu gibi yerlerde dör -
düncü sınıf yoktur. 

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

Türk kooperatifçiliği 
(A.H.) Bey meselesi tazeleniyor mu? 

Kooperatifçiler birbirlerine giriyorlar 
A. H. Bey Liman Şirketi tara -

fmdan çıkardan (Kooperatif) 
mecmuasında neşrettiği yeni bir 
makalede tstanbul meb'usu ve Ko
operatif Cemiyeti umumi katibi 
Alaettin Cemil Beyi kastederek 
şiddetli mukabil hücumlarda bulu
nuyor.. "Ti.irk kooperatif çiliğine 
ihanet ediliyor ,dikkat edelim,, di
diyor .. 

:A. H. Bey bu suretle hücum et • 
tiği şahsiyeti (bir cemiyet teşkil 
etmiş ve ara sıra bir mecmua çı· 
karmış olan zat) tabiri ile tavsife
derek ve bu zatin Tütün kredi ko
operatif kanuniyle afyon müstah 
sıllarr kooperatif kanununa mu • 
halif olduğundan bahseyliyerek 
şu sözleri ilave ediyor: 

"- Bu zat ile o fikirde olanlar 
bu kanunları garp kooperatif fik· 
rine ve telakkisine uygun bulma • 
dıklarından reddederler. Onların 
bu yeni Türk kooperatifçilik fik
rini kavrıyamamış olmaları kendi
lerinin Türk inkılabını ihatadaki 
iktidarsızlıklarma da bir mikyaı· 
tır. işin en garip noktaıı bu gibi 
zevatın icabında inkılaba ve dev -

letçiliğe kendilerini bizlerden da
ha yakın gibi göstererek ortaya 
çıkmaları ve bir takım gürültüler 

yaparak şahai hücumlarda bulun· 
malarıdır. 

Sanayi meselesi hakkında haklı 
bir davayı ortaya attığımız za • 
man bu davanın esasen hükumet
çe de nazarı dikkate alınını§ oldu

ğuna kani idik.. Vaziyet bu mer -
kezdeyken derhal mevzuu bahset

tiğimi zihniyet bize çirkin şekilde 

ark~dan hücum ederek ve bizi 

memur zanneyliyerek amirlerimi • 
ze ihbarlarda bulundu. Biz ~a.hsi 

hücum yapmıya veya onlara mu • 
kabele etmeğe tenezzül etmemek
le beraber bu zevatın kooperatif 

cemiyeti ve mecmuası . ile hüku -
metten de yardım görerek Türk 
inkılabının ruhuna aykırı ve geri 
bir kooperatif fikrini yaymıya ça· 

lıştıklarını, bu fikirlerin Türk ko

operatif fikirlerine taban tabana 
zıt ve tamamen muzır olduğunu 

açıkça beyandan da asla çekinmi

yoruz •• Türk kooperatifçiliğine i
hanet ediliy,:or .• IYıkkat edelim!,, 

Hulasa parke yoldan hayvaıt 

nakliyatı yapılabildiği gibi ot~ 
bil ve kamyon da asfalt yol kadat 
kolaylıkla olmasa bile aene itli" 
yebilir. Diğer taraftan parke yol 
asfalttan daha m.uraflı olma • 
makla beraber adeta niıbet ka .. 
bul etmiyecek derecede dah• 
fazla dayanıklı olduğu da ma • 
lumdur. İ§te hu mülahazalar• 
göre İstanbul • Edirne yolunuıt 
asfalt değil, f aka.t parke yapıl -
ması bize daha muvafık görü -
nüyor. 

Mehmet Asım 
~1'*8111tlf!PllllltllmJUlfUUDDPB~&lid 

lngilizler 
Harp tayyareleri
nin ilgasını teklif 

ettiler ! 
CENEVRE, 20 (A.A.) - Ha.

işleri k..lmitesi, İngiliz murahh-' 
heyetinin teklifini tetkik etmittİ'' 

Bu teklif, kara ve deniz aıketf 
tayyarelerinin ortadan kaldırıllll-

1 

sı ve sivil tayyınecilik teıkilatııııı' 
beynelmilel murakabeye tabi tu 

1 

tulmatı için hava kuvvetleriıt' 
malik başlıca devletler murahh•'~ 
)arından mürekkep bir komi•Y0" 

teşkiline dair bulunmaktadır. 

Komite böyle bir komiayoıı te.!: 
kilinden evvel esas hakkında ıots~ 
iakere yapılmasını icabed~ d 
mahiyeti olan Alman teklifio• 1 
müstenkif ve 6 muhalife karfl 
reyle reddetmi§tir. 

Fransa müstenkifler ara.amel• ' 
dır. 

• 
·~ -
B 

IUabcu 
l'aaUıa 

~ 
ıu 'l'ej 
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Resmi dil ne 
sularda? 

Btr deynbı temlnl t.sUfaaı zımnmda 
... ın .... _ 

~uz ve- paraya çevrilmesi mukarrer kı· 
il '&a•'--- -""<l.De eşyası • • • • • • tarihine mllsadit 

l>azarteaı günü saat 8 don 10 kadar Beyoğ
ltı 'repe~mda Şeyh Hanı altmda No. 73 

,. ~ane önUnde açık arttırma usulile sa
,. bıaca.tnıda.n taı.lplorln ayni gUn ve saatte 

ııı.ııamnde memuruna müracaatıan UA.n 
Olunur. i 

P" 
,; Şu ıatırla.rı okurken muhak • 
~ durakladınız. Çünkü bu yazı 
lncak kamıf kalemle yazılabilir. 
~u Yazıyı fesleri çatık kaşlarının 
~&tünde bağda§ kurmuş ketebe ve 
bhabı mesalih,, tercümanı, yani 

dairede İ§ takip eden adamlar o· 
~Iar. Bu yazı ile halkın ahş ve · 
~i yoktur. Halka ancak manası 

,. laktan anJatılrr. 

• 

• 
e 

• 

~ 1(. ~ 

Bu ya2ı 1330 da yazılmıyor. 
1324 te de yazılmıyor. 

Bu yazı 1933 de yazılıyor. Bu 
~21 halk için hazırlanmış bir i· 
'ndır. 

::. J(. 

h·· Sanıyorum ki zaman, zamnn 
likumet, dairelere halkın anlı • 
~~ağı bir dille yazı yazılmasını 
ıt hayli tamim etti. 

lt. Bu tamimleri bir tarafa hıra • 
k hın, memleketin havasır..ı saran 
ll' dil kurultayı sanki bizi'!ll ilin 

~..ı... .. t' b 'I w coıya.ının sem ıne ı e ugra • 
IQ~I§! 

~ Henüz dilini çetrefillik~en kur· 
1-ta,·:ıuyan bu ilan her gün çıkan 

tdan bir nümunedir. Hem bu • 
' dikkat edilmiş, itina gösteril
~iı, bazı yerleri de Türkçeleşti • 
li\"°'. ' A b' t" l" 1 ~:~ . mm , r uru yo unu 
h' nıamış, hiç olmazsa anln~ılır 

fe!dl alrunamıJ ! 
"' ,,. :{. 

d· ~u ilanların dilinden ş;1::yct e· 
) 

1J>oruz. Fakat memurların da 
~ 'ıiyet_~erini dü~ünüyorum. On • 
~ ~n hukumet dairelerin , e keı' ul 
dılen ıstılahları ~ahsen de .. frtir 
~ " .., . ege hakları yc!p•u. 

't nunun ir.in resmi bir lcar.:.ra 
lııt. -

• 
1l'a.~ vardır~ Fakat bl!nun hari-

~~n~e ınemur!arın yapabilece~ !e-
ı nıc • 1 d e ı~.er var ır. Bunları ya • 

~a.~la.r. Resmi dili ıstılahların ha· 

l ltınde .ınhısılır bir hnle koyar -
ar. • 

,,. ,,. . 
)' liaıa yaşıyan resmi dil, b~zde 
d 'ı>ılacak dil inkılabının ne ka • 

h:t. ~arua·i olduüunu bir kere da
~ 11Pat ediyor. Çünkü Türk hal-

ltı;ı T" k ~il ' ur mer.mru, Türk halkı 
1 , ahla bile Türkçe konu~urken 
oıt 
ı> aca}p kug dililc i~aretler ya • 
1roı-. 

'-- Sadri Etem 
11~•-1t111-nuıınııuuı~ı--1•1t111•-•• 

ır şirktt vapuru-
llun devirdiği 

't bir kayık 
l-f ~al>yada oturan balıkçı Koço ve 
~İd1•to, dün Kireçburnu önlerinde 
~eıı,)~ ~ıkar~ak İç.in uğra§ırlar • 
hı._ Şırketı Hayrıye,, nin 69 nu
~l'a) 
~ ı \1apuru kayıklarına çarp· 
~e._~ kayık parçalanmı§, balıkçılar 

bite atlamıflardır. 
"' ,~nize dü§en kayıkçılar, vapu • 

•narak kurtarılmıflardır. 

~i~a aefiri Hz.nin daveti 
~ ~ erıka ıefiri ve zevcesi Mis . 
tı~11 ril V a.ıingtonun tevellüt gü
>e.J~ lrlüıadif 22 Şubat günü 5 ten 

"'•>'ele d '1ekı a. ar vatandatlarını kabul 
e ıneınnun olacaklardır. 

İpekciler C"G·;;i""'""H;:ı Ormancılık 
Bir toplantı yaptılar 1 Rei•'cümhur Haz,etleri dün İ Mektebin tahsil 
bir teşekkül yapı'- ·~ bir. tarafa çıkmamışlar, daire· ~zamanı beş seneye 

E lerınde meşgul ol muşlardır. ~ 

maSJDJ İstiyorlar \ C. H. Fırkası umumi kAtibi l çıkarılacak 
~ Recep Beyefendi, öjJeden son· § 

Önümüzdeki ders senesi baş -
langıcmdan itibaren Orman mek· .. ipek mensucat f~bri~a!~~leri ~ ra Do'mabahçe sarayına g.de· ~ 

d~ İstanbul Sanayı Bırlıgınde ~ rek Rdsicümhur Hazretlerine ~ 
hır toplantı yapmışlardır. Bu top· ~ nrzı tazimat etmiştir. ~ 
lantıda İstanbul meb'usu Vasıf \ ~ 
B 

ım 1 ı ırı1 111 11ıırııı1111 1ıı1111111 111 ııı ıııı ı 1111 ııııııı ıı 1 ııııııııııı1rm1' 

eyle Ziya.ettin Bey de hazır bu - Z h l dd l 
lunmu,lardır. t 1 r 1 m a e er 

içtimada bilahsaa 9u meseleler 
görü§ülmü§ ve şu kararlar veril -
miştir : 

1 - Bugünkü ipek sanayii buh
ranının mevcudiyetine bathca se· 
hep ipek fiatlarının mütavassıtlar 
tarafından gayri tabii surette yük· 
seltilmesidir. ipek fiatla.rının stan· 
dardize edilmesini temin için koza 
nın bir elden satın alınma~ı ve sa· 
tdması lazrmdır. 

Bunun için millt bir bankanın 
müzaharetile bir tc~ekkül vücuda 
getirilmesi için lktısat Vekaletine 
müracaat edilmesi takarrür et • 
lilİ~tir. • 

2 -- Şuursuz rekabetin milli 
servetin malıvine cebep olacağı 
dü~ünülerek İstanbul İpek do • 
kuma fabrikatörleri bu tehlikeli 
vaziyetin izalesi için lazrm gelen 
projeyi tanzime Reto.t Beyi memur 
etmişlerdir. 

Retat Bey ipe kit fabrikaları 
müdi\rü ol ı.!uğu için kendisi bu 
hususta çok selahiyet sahibidir • 

Bu projenin tanziminden aonra 
vekalet n~t:dhf'cle '!e~ebb'üslerde bu 
lunulacaktır. 

ls~anbul ipe!c sanayicilerinin ar· 
zu!arına Bur:;a ipek fobril:atörlerİ· 
n in de i~tir:..1d için Eur:;alı~ar nez · 
dinde teıehhü~tc bul"nması Re:tit 
Beyden ric.ı cdilm'fir. 

Geç va1·te ka•1ar c'evarn cc' "'n 
rn''za.!-::ere!~r;n !rarn'an rn ta•· .. i 
iç:n S:ınayi Ei:l' ~i fo:ıliye!e ı;;cç . 
miçtir. 

·············································• 
Bır mücadele 

Kanunu hazırlanı
yor. Meclisin bir 
işi de bu olacak 
Millet Meclisinin Mart içtimaın· 

da müzakere edilecek kanunlar • 
dan biri de kokain, esrar, eroin ile 
mücadele kanunu olacaktır. Veri· 
len malumata göre Sıhhat Vekale· 
ti lstanbulda alakadra sıhhi mü • 

esııeselerden, zabıtadan, Y eşilhi • 
lal cemiyetinden istatistikler iste • 
miş, mütalealar sormuş ve bunlar 
hakkındaki malumatı vekalet~ 

gönclerilmi~tir. 

Bu intııtistildere g~re, heroin ipM 

tilası bir sene içinde çok inti§ar 

emt'1tir. Bilhassa fakir ve iıçi ta· 
baka~ı arasında. taammüm ed~n 

hu iptilaların şiddetli ve cezri ted
birlerle önüne g~mek JAznndır .. 
Kanunda eroin, esrar, kokain sa -
tanlarla kullananlar hakkında çok 
şiddetli cezalar bulunacaktır. Na
sıl!d kaçt\k ufo.k bir çakmak için 
pir §ahıs altı ny hapisle cezalan· 

dınlıyorsa, bu ze!'ıirleri satanlar 
dah~ r.3rr surette cezalandırıla . 
C.'.lktı~. 

r:u k~mm ha~.:~cında Y eşilhilal 
Ccm:ye:i umumi katibi Fahrettin 
Kerim Bey demiştir ki: 

TU r k- \'una n m u r 8 h- "Biz elimizden geldiği kadar 
basları Brhsındakl halla, gençleri kokain, morfin, es. 

i h t 1U\f1 ar rar, eroin gibi zehirleri kullan • 

Muhtelit mübadele koıni,yonun- mamafarı için tenvir ediyonız .. 
d T .. ı y · hh 1 l\1anmafih haber alıyoruz. Yakm-a ur c ve unan mura as atı 
arasında çıknrak, halli bitaraflara da meclisten gayet şiddetli ceza -
havale edilen ihtilô.flardan bir kıs- 'farı taşrya.n bir kanun çıkacakmt;ı, 
mı hnkkında. bitnraf mürahhaslar o zaman kanunun ahkamı ve ce -
kararlarını bil~irmi~Icrdi. miyetlerin mesaisi sayesinde bu 

Henüz halledilmiyen diğer ih - zehirleri kullanmanın önüne geçi. 
tilAflar hakkındaki kararlar bu - leceğinc eminim.,, 
günlerde bildirilecektir. . 

~ 

Bir kavga vebirdayak 
Dün öğle vakti F eriköyünden 

Pangaltıya gelen Maksut Efendi 
isminde bir fırın ıahibi, orada ek· 
mek satan Andon Efendi ile kav· 
ga etmif, Andon Efendiyi döv • 
müştür. 

Kavganın sebibi, Andon Efendi
nin ekmeği daha ucuz satmak ıu· 
retile, rekabet göıtermesi imiş .• 

Bir k11dınuı çocuğu· 
nun on llra aşırması 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyıı..st Gazete 

tstaııbul Ankıı.ra Cıı.r1de!f, VAKiT Y\Jrdu 

T etefon Numaraları 
Yazı işleri te'ctonu : 24379 
ldare telefonu : 24370 

felgrat adresi: tstaııbul - V AKl'I 
Posta kutusu No 46 -

Abone bedelleri ı 
Türkiye 1.1.:cnebt 

Seneıc: HOO Kr. - :noo Kr. 
6 aylı!< T50 • 1450 .. 
a aytrk 400 • MO • 
ı aylılr HIO .. 800 • 
llln Ocreueri : 
ReamJ U&nlann bir satın 10 Kurug 
Ncar1 ll&nlar:u:ı bir satın 12,3 Kuruş 
1'tcar1 htntarııı bir sanUmt 2~ Kuruş 

KDçUk lllnlar ı 

tebinin tahsil ı~nesi üçten beş se • 
neye çıkarılacaktır. 

Mektebin ilk iki !lınıf ı Ankara • 
da bulunacaktır. Bu sınıflar gele
cek sene Ankarada Ziraat enstitü
sü binasında açılacaktır. 

Son üç sınıf mektebin şimdiki 
binasında kalacaktır. Ankaradaki 
ilk iki sınıfta tabiiye dersleri, Is • 
t:ınbuldaki sınıflarda ise mesleki 
dersler o!cunacaktır. Mektebe bu 

sene 30 leyli ve meccani talebe a -
lınmı§~ı. Bu sene bu miktar artırı
lacaktır. Mektebin ders proğramı 
yeni ba~tan hazırlanacak, yol, a • 
menejman ve sair dersler ilave e
dilecektir. Avrupadaki or • 

man mekteplerinin proğramları 

getirilm!ttir. Üzerlemide tetkikat 
ynpılmalctadır. 

Mektebin kıt sömttr tatili 14 

Şubatta başlamıştı. 25 tinde niha· 
yet bularak der~lere batlanacak· 
tır. 

işten el çek tiril en 
memurlar 

Bir vergi kaçakçılığı ihtikarı Ü· 

zerine tetkik için Beyoğlu mal -
mUdürlüfUne getirilen defterler • 
den birisinin değiıtirilmesi üze
rine Defterdarlık tarafından h!di
senin ehemmiyetle tahkikine ha§ • 
landı~ını yazmıştık. 

Haber alclığımıza göre "~ı tah· 
itikat mü~pet neticeler vermiye 
ba~lnmış ve ille olarak bir kaç me
mura i~ten el çektirilmiştir. 

Memurlard1'.n birisinin de istifa 
ettiıli söylenilmektedir. Mahaza 
hadisenin hakiki hatları tahkika • 
tm neticesinde tesbit edilmil\ ola • 
caktır. • 

Bir otomobilin 
çarptığı hamal 

Dün, saat on bir buçukta Tarla· 
baıında.n geçen 1220 numaralı o· 
tomobil, hamal Mehmede çarpmıı, 
hamal muhtelif yerlerinden yara • 
lanmıştır. Şoför Mehmet yakalan· 
mıştır. 

Bir Yunan ceneralı 
şeb rl mi zde idi, gitti 

Bir müddet e·1Vcl şehrimize gel
mi~ olan Yunan cencrallerindE-11 
Mazarakis dün Aero Espresso tay· 
yare ~ostasilc Atim~ya gitmiıti •. 
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21 Şubat 1917 
- iaşe müdiriycti umumiyesin -

den: 21 şubat 33' tariTıi.'1den itibaren 
ahaliye kemaf issabık 360 gramdan 
ekme!' ita olunacağı iUin olunur • 

- Şehremanetincc vazaili bele • 
diycye müteallik nıevaddın icrasına 

çalışmak üzere bir zabıtal belediye 
teşkiline teşebbüs olunmuştur. Busu • 
si bir komüyon bu yeni teşekkülün 

Haydarpafada oturan Ayte iı . ' 
minde bir hanım, dün, muayene e· 
dilmek üzere, Haseki hastahane • 
sinin bekleme ıalonunda oturur • 
ken, bir kadınla çocuğu tarafın • 
dan on lirası aıırılmııtır. 

Bir detaaı so iki defası eo Oc;; defası .,3 teşkilile uğraşmaktadır. 

Bu kadının Salihe Hanım iımin
de birisi olduğu neticesine varıl • 
mış, tahkikata baılanmıttır, 

dört defuı 73 ve OD defll81 100 kuruşt•ır 
Oc;; aylık U&n verenıerln blr detaaı mecca - Şehrimizde bulunan Finlandiya 
nendtr. Dört satırı ge~n ll!nlarm fa.zıa heyeti şeref ine dün Türk ocağında 
911trrl&n bef kuruştan hesap edilir blr çay ziyafeti verilmi§ Hamdullah 

.... 
~-•••••••••••..ııı~ 1 Suphi Beu bir nutuk irat etmiftir. 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Bir beşinci sınıf 
kaydı! •• 

Doktorların, mühendislerin,' 
mimarların, avukatların bir ga • 
yel eri vardı: Fevkalade doktor 
olmak, fevkalade mühendis ol • f 
mak, fevkalade mimar olmak, ~ 
fevkalade avukat olmak. Fevka • ı 
iade bir töhret temin etmek, meı· 
)eğinde teferrüt ve temeyyüz et• 
mek, hiç şüphesiz fevkalade bir 
şeydir ve bu fevkaladeliğe ulat • 
mak arzusu da, her in.sanın beı· 
lemekte haklı olduğu bir arzudur. 

Bugüne kadar, şehrimizde, bir 
çok fevkalade doktorlar, mühen· 
dislek·, n1imarlar, avukatlar var • 

dı. ~ 
Me~ela, söz arasında §Öyle mu• 

havereler duyardık: ~ 

"- Ahmet beyin aparlmıanı • 
nı gördün mü? F cvkalide bir mi· 
mara yaptırdı. 

"- Nuri bey mi? Aman ne 
fevkalade bir mühendistir! 

"- Sezai beyin davayı kay • 
betmesine imkan yoktu, fevkala • 
de bir avukatı vardı. 

"- Mehmet beye tedavi edil • 
aenc, fevkalade doktordur. 

Serbeşt meslek sahibi yurtdaş 
larımızı methederken, muhakka!: 
kendisine fevkalade aıfatını iza · 
fe ederdik. 

Bundan, o yurtdatlarımız < • • 
memnun olurlardı. 

Fakat hundan böyle, fevkal 
de sıfatı, eıimiz dostumuz iç· 
rnedih değil, adeta zem olacak ... 
Şehrimizde fevkalade sıfatını hr . 
nimseyecek serbest meslek ıahi1 . 
kalmıyacak ! 

Niçin mi? Gelin sizinle kaznı- · 
vergisinin son teklini okuyalı:-.. 
l~te: 

•.... Alelılmum serbest mü,ad · 
ve mütehassısların verecekleri ı·cr · 
miktarı. da §Öyle bir lormülle tesı 
olunmuştur: lstanbul, lzmir gibi n: . 
!usu 200.000 den fa.zla olan şehirler· 

de, be~ &ınıfa aynlacaklardır. Feı:k< 
Mele ıınıf 2000. birinct sınıf 250, ikir. · 

ci sınıf 100, üçüncü ıınıf 50, dördü,. . 
cü sınıf ZS lira maktu vergi verece/. 

lcrdir." 

Bu formül tatbik edilmeğc 

batlanınca, eğer ortalarda fevka-
1,de bir serbest meslek sahibi be~ 
lursamz lQtfen bize gösteriniz .•.. 
Hatta, bugüne kadar: "Ben bi . 
rinci sınıf bir avukatım!,, diy .. 
öğünenlerin, yarın: "Azizim be·· 
dördüncü smıf bir avukatım, yal . 
nız sulh davalarına bakarım,, de . 
yeceğine §Üpheniz olmasın. Hat 
ti bu serbest meslek sahipleri a • 
rasında, bir betinci smıf olmadı • 
ğına teessüf edecekler bile çok • 
tur. 

Bilmem fıkra hatırınızda mı? 
Zengin bir zatı, dottlarından bir; 
trende, üçüncü mevki bir vagon· 
da görmü§. Hayretle sormuş: 

- Yahu neden üçüncüye bin • 
din? 

Öteki gayet tabii cevap vermit: 
- Ne yapayım birader, dör • 

düncü sınıf yok ki ... 
SelAmi bzet 

T6rk talebe birliği kongresi 

Millt Türk talebe birliği kon • 
gresine bu Per§embe günü saa.t 
13,30 da Halkevin<le devam ede· 
cektir. Ruznamede eski ve yeni 
murahhasların mü§tereken mü • 
nakata edecekleri intihap encü • 
meninin rapor ve izahab, yeni i• 
dare heyeti için faaliyet progı"a • 
mı ve yeni idare heyeti intihaba• 
tı vardır. · 
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ö§.ut ıan r evın açıl- bir senelik ticari 
musı aylar sOrtlyor münasebetimiz 

htibas. aal:il. tercüme ba"kları mahfuıdur • 

·r keçi, bir horoz, bir kız, b-r 
otomobil, bi t oğJaiı 

Dün aldığımız bir mektupta 
deniyor ki: 

Beyoğlunda Tünel civarında· 
ki evimi icara vermiştim. Kiracı 

uygunsuz takımından olduğu i -
çin emniyet müdiriyetince evin 
seddine karar verilmiş ve haneyi 

C\tvasta veya Diyarıbekirde, Ur- ı alınmı§hr: Bir Ford veya Chevro· alelusul açtırmak için vilayete 
fau.ı. veya Edirnede oturuyorsu • le otomobili pahasına... bundan bir ay evvel istida etmiş
nuz. Oralarda melbusata, manifo. Karısıyla birlikte şirin bir arap tim. lstidanın polis müdiriyetin • 
tura e§yasına dair her istediğinizi oğlanının bir kısrakla tranpa edil- den kaymakamhğa ve Beyoğlu 
bulamıyorsunuz. lstanbulda bir diğini gördüm ve bilirim. Şüphe merkezine dolatıp tekrar müdiri -
muhabiriniz var. Ona, bittabi, si • edene adresini veririm. yete gelmesi bir ayı geçmiş olu -
parişler verebilirsiniz: Bir sofra Esir alıp satmak şer~an de, res· yor. Hala bir cevap yok. Ben bir 
takımı, bir miktar kumaş, birkaç men de rnübahtı. ameleyim işimi gücümü bırakıp 
cilt kitap ve saire... . .. Muhafazakarlar buyuracak- ta evrak peşinde dola~mak işime 

Fakat hiçbir vakit aklınıza gel- lar ki bu esaret, tarihte gördüğü · mani oluyor. Hanede kendim otu
mez ki, 1stanbulda karde§inize, a· müz ıair esaretlere benzemezdi. racağım. Bu ev nevakit açılacak 
damınıza şöyle bir siparişte bulu- Esirlere zulmedilmek ıöyle dur acaba? 
nsanız: Elleri, ayakları, ağzı kü- sun, bil kis, onların bilhassa kız • Şehremininde Tatlı Kuyu 
çük, gözleri mavi, saçı sarı, boyu lan, kadınları içtimai merdivenin caddesind~ 59 No.da Faik 
bir metre altmış santimetre, sık - en yüksek basamağına kadar çı • Bir maldlün istidası 
leti altmışla altmış beş kilo ara • karlardı. Ankaradaki komisyon riyase -
ısında, okumak bilir veyahut bil - Mesela Sultan Azizin sarayın - kı 

tine gönderdiğim malul evra m 
mez, piyano çalar veya çalmaz, on da tam üç bin (rakamla da ifade hakkında üç seneyi geçtiği halde 
sekiz ile yirmi ür yaıt arasında a· edeyim 3000) cariye varmıf. Bun· f b 

:r :r ne müsbet, ne men t ir cevap a-
~ami dört yüz liraya .. bir kız!. lar meı'utmutlar, aarayda yaşıyor- lamadım. Halime merhamet edi • 

Hele bizim torunlar, aile evra- larm•!· Bazı fertler için belki! Bu- lerek muamelemin bir an evvel 
kını karı tırdıklannda böyle biı· :ıunla beraber bir kafes altından, 

ikmalini istirham ederim. 
mektuba tesadüf edince büsbütün müce~herden yapılsa içindeki kuş Davutpaşa iskelesinde 239 
§3.§uacaklar, zıp zıp sıçrıyacak.lu.. için daima bir hapishanedir. No.lu hanede mürettip Yusuf 
Lakin bilmiş olunuz ki, bu ıiparİ§ Bir de, her devirde beş, on ka· oğlu Ömer Vasfı 
edilen ve döl't yüz liraya aatm alı- dın padi§ah zevcesi 'oldu diye u • !=============== 
nan hanım belki o torunun büyük mum köle ~e cariyeleri mes'ut 
an~ıdır ! sanmakta salahiyetimiz yoktur. 

Eıvet, dünya çok değişti. Bir ıürü cariye: Kadın efendi" 
Bizden evvel, hergele hayvanla~ ler, gözdeler~ ikballer, odalıklar, 

rı satılır gibi, meydanda kadın A- hizmet halayıkları .. 
tdırmış. Fakat bizim zamanımız - Bir sürü beyaz ve siyah köle: 
da da (Esirci) denilen esnaf mev- Akağalar, inıanhklarma ve hatta 
cuttu. Esirci! Bizi hiç olmazsa hayvanlıklanna karşı cinayet irti· 
yirmi beş dakika düşünmiye davet kap edilmiı baremağaları. 
edici bir kelime... Osmanlı rejiminin devam ettir· 

Karpuzcu, limonatacı, fıstıkçı, diği bu uıul hürriyet mefhumu~~ 
kağıtçı, gazeteci, aktör, katip, a • kepaze ediyordu. Odalıkların ha • 
vukat, doktor gibi meslek sahihi. yatını sakın Pierre Loti'nin e!er
Ne ıabyor?. lncan. Kaça?. Yirmi lerinde öğrenmiye savaımayınız. 
liradan bin liraya kadar çe§itleri Çok aldanırıını;r;. Yüksek kaldırım 
mükemmel. dan geçerken bir takım taş baıma-

yok. Keseye bağlı bir iş. Bir zen
,ein, bu gidişle, evini bir benibeter 
harasına çevirebilirdi. Me§ru zev· 
celerin dörde inhisarı nerede kal· 
dı? Para ile alınmış ve alınmamıt 
karıların, zevce olmak itibarile 
farkları ne? 

Dört karıdan bir f azlaaını ha -
ram eden usul, acaba neden üç, 
beş bin cariye istif raşına ruhsat 
vermişti? Bunu geç.mit zamanın 

ulemasından birine sorsanız baı · 
makalıp şu cevabı alacaktınız: 

- Bir insan bir kadının zatına 
sahip oluraa onun mülki müt' asına 
da bizzat sahip olur ve ondan is · 
timta eder. 

ihracat ofisi memleketimizin 
muhtelif memleketlerle olan 1932 
senesi ticari vaziyetini tesbit et · 
mittir. 

Bu statistiğe gö:re ihracatımızın 
yek\ınu 101,301,355 liradır. ithali· 
tımızın yekunu ise 85,983, 723 li • 
radır. 

Böylelikle 1932 senesi ihracat 
fazlalığı 1931 senesinde 614,914 
lira iken 15,317,632 lira düımüt • 
tür. 

Baıhca ihraç. merkezlerimiz o -
lan memleketlere 1932 senesi zar· 
fında yapılan ihracatın kıymetleri 

1931 senesine nazaran şu nispette· 
dir: 

Almanyaya ihracatımız 1931 ve 
1932 senelerinde büyük tebeddü
lat olmamqtrr. 

Maamafih en fazla ihracatta 
bulunduğumuz memleket ltalya -
dır. Sonra sıra.aile Almanya, Ame
rika, lngiltere, Fransa ve Rusya 
gelmektedir. 

Gümrük statistiklerine istina · 
den hazırlanan bir listeye göre 
ltalyaya göndermit olduğumuz 

malların miktarı 16 milyon küıur 
liradır. 

Fakat bu miktarın çoğu transit 
ıuretile Amerikaya ve merkezi 
~ vrupaya sevkedilmiştir. ltbalat 
miktarı ise geçen seneye nazaran 
Almanya, İngiltere ve İtalya ile 
Fransa ve Rusya ya fazla yapıl -
mıttır. 

Elim Bir Ziya 
Tıp fakültesi Seririyah {:Udiye 

ve efrenciye müderfls\ Ot. Ha-
san Reşat Bey~n pe~e~leri Mira
laylıktan miltelcait Dr. Mehmet 
Selim Bey irtihali dari beka et 
miş ve cenazesi bugilnkü Sah 
günü Kızıltoprak'ta Kuyubaşı'n
daki 30 numerolu baneıinden 
kaldirılarak Eyüp Sultan'c!aki 
makperei mab111Jsuna defnedile· 
cektir. Merhum fe•ka1lde haluk, 

Sah Çarşaınb• 
21 Şubat 'il Şubıı1 

20 Şevrıal 27 Şev•• 
Gün doj!u~u 6,50 6,46 
Gun •auşı 17,"8 ı1.~• 
:>abalı nama1. ı 6,01 6,01 

Ol!lc namazı 12,28 12.~ 
lı:ıudl nam11.ı 15.~IJ ıs.~ 
AkşAm namazı 17.48 11,SI 

Yatsı namazı 19,f9 19,tl 
lm<al.: s.rn s,or 
Yılın geçengüolcrt ~2 ~ 

lı:ala n .. 314 31! 

ıu.\·A - Yefilköy A.skerl rasat 1 
kezinden verilen malf.ımata göre ~..i 
\'& kapalı olo.ca.k ve §imal iat.Ut&meWı 

rllzPrlı olarak devam ed.eeektır. Y~ 
tim.ali de vardır. .J 

Dün sıcaklık en ziyado 7, en a.z ı "' 'i vo bava ~u~ ~T6~ :·~ j 
Bugün 

ts·r ANBUL - 18 den 18,46 • kadat J 
(Makbule Hanm ı, ıS,45 ten 19,30 a ıı...ı 
Orkestra. 19,30 dan 20 -ye kadar Fratı". 

dcrıı (llerlemlş olanlara), 20 den 20,~ '1. 
dar Hikmet Ru:a Hanrm, 20,4:S den 21 
kadar Hafız Ahmet Bey, 21,30 dan " 
kadar Nimet Vahit Hanım tarafından l 
garını, 22 den 22,30 a kadar Gramaton, J. 
ve Borsa habcrlen, Saat ayarı. 

\11.ANA (518,1 m.) 1 
12,30 Konser - 13,40 Plılk - 14,10 

koruıeri - 16,2-0 Taganni - 18 DaJl-1 
20,85 Orkel!lt.re kooııeri - 21,65 Kubt'! 
ve mlnarcJer \'e bir dram - 23,10 Bar rl. 
slkis1. 

LElPZiG (88V,G m.) 
7,15 Jimnastik - 7,35 Konser - ıs 

ser - H ,15 PlA.k - 17,80 Kon.ser - ! 
Pllk - 21,30 Konser - 23,15 Oda musır 

BÜKREŞ (89',% m.) .~ 
ıs PlA.k - ıs Konser - 19,25 K~ 

20,4-0 Plft.k - 21 Senfonik konııer -
Konser. 

ROMA (,n,ı m.) 

21,16 Plflk - 21.•5 Operet. 
BUDAPEŞTE (650,G m.) ~ 
10,15 Orkestrc - ıs,05 Pllk PlAk 

Konser - 20,M Opera sonra ja% -
Çigan musikisi. 

MOSKOVA (lSOt m.) 

18,25 Opera - 2~ FranlQca ııefrlY&' 
:tspo - ..._,._ ~ ~.N vacSl.,... 

VARŞO\'A (HlJ m.) 
13 10 PlA.k - 16,50 Pllk - 18 setıf . ~ 

konser - 19,25 'Muslkl - 20,30 'M\181 
21 Operet - 2!,ı5 Dans muılkisl """ 
Dans. 

Yarın 
\·tvANA (518,l m.) 

12.30 Kon.ser - ıS.40 P\lk -
Plft.k konseri - 21,16 Kllmaval -
Konser. 

LEİPZtG CS89,6 ın.) 

7,15 Jimnastik - 'T,85 Konser - ıs 

ser - 20,30 Dans ve orkeıstre - .23,20 
ber ve musiki. 

Şöyle tasavvur ediniz: Bu da ıı yavan boyalı tablolara tesadüf 
kika, ıri, Divanyolunda bir dük - edersiniz: Odalık, altında fransız· 
kan açsa ve üzerine şu zeminde · cası l'Odalisque. Bu kadın bir sul
bir tabela koysa: Ala kadınlar, ne· tandır. Süı içinde y&§ıyor. Olabi
fis kızlar, ucuz hizmetçiler, ufacık lir. Fakat buna mukabil nice veni· 
siyah oğlanlar ... Ehvenlik, meta - ce kadınlar ölünceye kadar azap 
net, zarafet .. Muhtelif kelepirler.. çekmiştir. Bildiğim kızlarağası, 
Mevsim ronu ... Fırsatı kaybetme· devletlu, inayetlu ağa efendimiz 
yiniz ! Yüzde elli iskonto. Duhuli· hazretleri elbette bahtiyardı. Sad· 
ye yoktur. razamdan, şeyhülislamdan sonra, 

Müsaade buyurunuz da size bu 
sözü şerhetmiyeyim. Manasını an
lamakta güçlük çekmezsiniz. Fa • 
kat o hocafendiye sorsanız: 

nazik ve müstakim ve m~sleğın· 
de muvaffıtkiyetli, tam manasite 
bir insanı klmil idi. Mevla ğa· Rt'tKREŞ (SN,2 m.) ~ 

1:~ Pllk - 14 PID.k - 18 Radlo of!. 
tre - 19,25 Orkeatrc - 20,40 PlAk -

\ Taganni - 21,!Kl Keman solo - 22,:?f 

riki rahmet evliye. - Bir hanım bir erkeğin za~ı· 
na sahip olursa ondan istimta hak- { 
kını haiz midir?. 

Hemen cümhuriyet müddeiu· Osmanlı teırifatında o gelirdi. Hal 
mumisi, polis, jandarma oraya hu.. buki tabiat aleminin kedilere, sı· 
cum eder. Vali derhal arkadan çanlara, sineklere hile bahşettıği 
yetişir. Gazete muhbirleri ellerin· erkeklik haıleti onlardan esirgen
de fotoğraf makineleri olduğu mitti. 
halde kapıdan mümkünse kapı · Kurunuvusta, bu itibarla, Tür· 
dan, değilse bacadan oraya girer· kiye cümhuriyetinin ilanına defiin 
ler. Eıircinin ellerine kelepçe vu • bu memlekette devam etti. Altıncı 
rularak tevkifhaneye gönderilir; Mehmet Reşat ahtında devletlil i · 
içerdeki kızlar ve oğlanlar da azat nayetlu elkabı kızlnrağasına çok 
edilir... görüldü; !U kadar ki, o memuriyet 

Bu yıllarda bu ticaretin şakası ipka edildi ve kendisine sadecF. 
bile bir skandal zemini teşkil edi- izzetlu ağa dendi; hazretlerisi bi· 
yor. Halbuki Osmanlı ellerinde bu le yok. 
ticaret ta 1920 senesine kadar Avrupa romancıları ve şairleri 
serbestti, şeriat mahkemeleri kul- (Odalık) ta daima romantik bir 
ların alım ve satımını hüccete renk arıyorlar. Ne yanlış! Bir de 
raptediyordu. Galata kadısının hu- zırdeli Sultan lbrahime bir kadı · 
zuruna gidilirdi. Ali bey Veli beye:: nın odalık olması felaketini ta· 
bir kadın satardı. Bedel hakimir. savvur ediniz .. Demirden bir leh ~ 
huzurunda verilirdi. Şahitler de lehi, ne çiğnenir, ne yutulur! 
resmi senede imzalarını basıırlar • istifraı adeti yalnız hürriyet 
dı. mefhumunu öldürmüyordu, aile 

Şöyle dütününüz : Mesela padi
§ah saraylarına ancak satın kadm 
alınırdı. O manh imparatoriçeni 
yahut şehzade ·arısı olmak için 
son devirde bir hatunun mut aka 
kul cinsinden olması şarttı. Şu iki, 
iiç asll'daki Osmanlı hükümdarla -
Pt' hep cariyezadel rdirler. Jlt'.oc 
hükümdar karısı mesela 500 altına 

esaoını da sarsıyordu. Baba, bü · 
yük bir zat; l~kin ana. birka~ yüz 
lira lılt bir mal... Bir adet halı, bir 
tarla, bir pa rton maa bir çift ma
ca r ka anası .. 

Hem usul de gayet geniş! Bir 
insnnın paranı ne kadar çok ol11r

o ka r O'd lık al bilir. J:rnn• n 
şeriatta da, adette de bir hududu 

Hocafendi: Rezalet diye bağı : 
racak ! Nasıl olur?. Efendim. 

•... iki ölçü olmaz; hocam. Ma· 
dem ki erkeğe bu hakkı verdini~, 
kadına da, lutfen... Bin yaşasın 

cümhuriyet ! T e,kilatı esasiye ka · 
nunu mucibince he.t Türk hür do· 
ğar, hür ya§ar. Altı yüz senelik 
Osmanlı devleti bu sözü söyliye · 
memişti. ·Onun içindir ki Osmanlı 
diyarları bu itibarla alt üsttü. Hiç 
unutmam, Rados adasına yüzlerce 
Yemenli sürmü§lerdi. Bu Yemenli
ler izdivaç amatörleridir. Her beş 
yüz kuruş maaşa bir zevce. Zev -
celerinin miktarı dördü geçerse ve 
varidat 2500 kuru!u bulursa nöbet 
ile en eski zevce ıskaı·ta edilir. 

.... Medeniyetin bunca terakki
sine rağmP.n, daha düne kadar, 
yani Osmanlı devletinin tarihe in
tikaline değin insanların da keçi 
ve t avuk gibi müteko:vvim mal ad .. 
declilmesi ve iervet şartile yüzler · 
ce cariye istifraşına imkan veril 
me!:i yaman bir tenakuzdu. 

Ne idi o cariye alemleri? Ev 
ler, sara ylar, kö~kler l.ep şehvet I 
kokuyordu. isimler bile meyha • 1 
neJ'"İ andırıyordu? Nazi mestan, 
Tiri Mi•;gan, Bezmi alem ve saire. 

.... O devir de yok oldu, uçtu, 
rüynlal'a karıştı ••• 

Celal Nurj 

BORSA 
[Hiıalaıında yıldız iŞAreri olanlaı üzer 
!erinde ~O şubatta mıumele olanlatdırJ 

Rakkamlar kapanı~ fiyatl:trını gosterir 

Nukut (Satış) 

Kuruş 

*20 ı. ıtraasıı 170,- * ı .. illıı A ... 
* 1 Sterlin 728.- * ı Pczcta 
• I Onlıu !f3,- * 1 Mark 
*20 Llı e ! ! I ~.- * ı Znlııtt 
+ .. n r. Aclçıkıı 11:-. - *ı Penı:ö 
ııı20 Drahmi ~h.- *<?O l.ev 
• 20 Is\ içre '120 - +20 Ol İm 

•ı çcn one, 
* .!o Lc\a Sfi .- * r Altın 
• ı • lorı" 4,- ı • t Meddi~t 
~ 2ıı Kuron <,;clı: 122.- • ı Ranknot 

L urn~ 

'l'!, -
17.
s ı -
~4-
:n -
23.-
54 -

ı..?4.
~:<.
~30,-

Çelt fiatları (kap. sa. 16) 

•Parıs * ond rıı * 'lı,e\ ·Yor• * C1.1H.ı n11 
+ llrlikscl 
• At ina * C'encnc 
•~ıı( ·ıı 
• .\msıcrdaıı 

'* Bank ası 
Anııdol u 

rı ctı 
Str. Hı) rl) l' 
frll lT' \ ' \ 

12 06 1 •Pra~ıı 
795 .... • \7ı) ano 
O 47511 j * ~1adrfr 
O.!t!50 * fi er il o 
!i ~il ı * \' a r~oı·a 
2 3.4 - * Pe~tc 
2 44:'5 , * ükre~ 

tı'l' . 11- 1 +Bel~raı 
l. l :'!lli- •Mı slı:oı·ıı 

Esham 

ıı.- j Terkns 
'ifi40 ·~ lrrc r tn \ ı 
4.3 l' nvon De\' 

ı s. Sark ile\ 
4.~o lrah·a 

:6o:rs 
4.. 8511 
'7:1:"5 
1.fl6Sıı 

4 2.3;-5 
38:'50 
09450 

•. 1450 
1082 <S 

~9 !iti 
12.10 
24.-

2.,1!\ 
~-

( '. , İ J:Orl:ıı 24.- ~arı.: m ccz.• 2.3• 
nmnnrı 5.9!' Tel d on 13.2 

istil:rııEiar 'lanviller 

+Bt d:ıhilf Q6,- F:lelmi~ 

• arı: .volla ı i,85 rratnı·h sı.so 

• D. l\1u ,•ııhl: iuc tJ2 iS Tun el 4,to 
Rıht1m l ,90 

C: üırru klcı s ss • ,\ ndtılO 1 47,l'I '\aydi mıh 4,35 
•Aoadnlu il '4:'°.J5 Balld ıı 11 ;s 

..i\St IİYC *A . tnoır• sll 5t.~j 

yano konser. 
RO:\IA (4U,"! m.) • 

20,10 Ha ber - 21 PlAk / 21,45' Ti)~ 
BUDAPEŞTE (550,6 m.) 

10,15 .Konser - 17 Tagannl - ı 1 
aer - 19,45 Çigan musikisi. - 23,15 l ' 
no konseri - 24 Çigan musikisi. 

10 KOVA (UM m.) 
ı ,80 Konser - 19,30 Senfonik kons'1 

22 İngilizce neşriyat - 2:?,s:i Kızıl ııı 
dan - 28,05 Havadis . 

VAUŞOVA (Ul2 m.) 

l 3, 10 Plılk - 17 Pltık - 18 MwıiJı 
19,2fi Kon ser - 20,41'i Havadis - 21 O~ 
- 22,5!> Oda musikisi - 24 dans. 
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1 Yeni neşriyat 1 
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Mimar 
Ru mecmwının 25 ci sayısı müt 

dıt mesh:ki \azı \'C e~e r)er ile n efi~ 
tat11da ç ıı. tı . Yalnıı m üntesiplerin i dl 
glizcl an·aıları , e, enleri de :ılt1'' ı 
edecek bır ışckil '\C kıvmette <' U' 

mecmuayı herkese ta\•si~·e ederiz. 

lstanbul Beledly 
OarUlbedayi Şehir Tiyatro 

1 

Temsilleri : 
Bu akşam 

saat 21,30 da 

e t ı i 
f f n ı 

' aklcdcn Ertul· 
•ul uh•İn B. 
19tf S 3 D rde 
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CA iM AY E 
================Selimi izzet 

Buz gibi esen rüzgar, fazla dü -
tünmesine mani oluyordu. 

Vapura binmeden evvel, lstan -
bula neden gittiğini, gidince ne ya· 
pacağını dütünmüf, fakat bir türlü 
kat'I bir karar verememiş, bir pro
je hazırlıyamamıştı. 

Bir aralık kenara yaklaftı. Dal
aalara baktı .. Sonra yanında du
ran bir yolcuya: 

- Tuhaf şey dedi, Çanakkale 
istikametine gitmiyoruz galiba?. 

Yolcu omuz silkti: 
-Tabii gitmiyoruz .. Küçük bir 

çark çevirmek mecburiyetinde ka
lacağız •• Fırtına fazla .. Rota de -
iitti .. 

-Peki nereye gideceğiz?. 

- Gene Çanakkaleye, yalnız 

bir kaç ıaat geç kalacağız .• 

- Eyvah! .. 
Adam güldü: 

- Siz galiba ilk defa olarak bu 
seyahati yapıyorsunuz? Bir kaç 
saat geçikmeden ne çıkar?. Ben 
günlerce deniz ortasında kaldım . 

Kemal bu adamın gırtlağına ıa -
rılacaktı .. Onun geç kalmak umu· 
runda değildi .. Halbuki Kemalin 
biran evvel lstanbulda bulunması 
tarttı ... 
Eğer fırtına böyle devam eder

le vaktinde yeti§emiyecekti .• 

Bu dü§Ünce ile Kemalin içinde 
bir fırtına koptu ... içinden kendi • 
ni kaldırıp denize atmak geldi ve 
11Jn ııkı parmaklığa tutundu. 

Rüzgar bütün tiddetile esıyor, 

deniz dağlara çıkıyordu. r 
o\• ,,. .. 

Senih de, Galata nhtrmmda, 
M:ırsilyadan gelecek vapurun bir 
kaç saat geçikeceğini haber a1mı§· 
tr .. O drı, be§ n§ağı beş yukarı do • 
latarak sabırsızlanıyordu. 

Şimdi o da pİ§mandı. Bu ite 
bornunu &oktu, araya girdi diye 
k~ndi kendini yiyordu .. 

Kemnl bu meseleyi nasıl halle . 
decl.\'.ti?. Ahr~ıet Barunt beye ne 

yapabilirdi?. Her halde cebir ve 

tiddet gösterecekti, bundan ba!k!\ 
çan.·si yoktu .. 

Amma nasıl bir cebir ve ş id 
det?. 

Ne Kemal, ne de Ahmet Baruni 
ht•y külhanbey değillerdi. Biribir· 
lerile hamal gibi dövütemezlerdi . 
Muhakkak birinden biri, diğerini 
ölc1 ürecekti ... 

- Görüraünüz ... 
Senih Kemalin ağzından batka 

bir ıöz alamadı .. 
Otomobile bindiler .. 
Kemal bir §ey konufmryor. Se • 

nih yan gözle Kemale bakıyordu. 
Kemal sapsarı idi ..• 
Senih içinden: 
"Hallettim, diyordu, bu adamı 

ne diye latanbula çağırdnn !,, 
Birden otomobili yavatlattı •.• 

- Galiba bir bozukluk var, de· 
di .. 

Yalandı, bozukluk yoktu .. Yolu 
uzatmak istiyordu.. Kemal dedi 
ki: 

- Yerinizi bana veriniz Senih 
bey ... Ben volana geçeyim bozuk· 
luk kalmaz .. 

Senih otomobile yol verdi. Fa· 
kat biraz sonra: 

- Sizi temin ederim, ki daire· 
nin önünde gene durmak mecbu -
riyetinde kalacağım .. 

- Şu halde batka bir otomobi
' e binelim .. 

Artık olan olmuttu... Senihin 
yaptığı çocukluktu .. Kemali daha 
fazla sinirlendirmekte mana yok" 
tu ... 

Otelin kapısında durdular. 

Kemal fırladı .• 

Tam bu esnada Ahmet Baruni 
bey siyah elbiselerini giymif çıkı
yordu ... 

Kemali kartı11nda gördü. 

O zaman, her fey bir timtek 
sür'atile cereyan etti .. 

Ahmet Barunt bey, Kemali gö • 
•• ' I LiU d y 1 a akl d ruııce .oaıma ı.. a nız ın an 

bir ıe:r seçti .• Her bansi bir raaeı 
lete meydan vermemek •• 

Otelde, herkesin içinde, KemaJ
le konuımak istemedi.. Yeğenine 

işaret etti: 

- Gel! .. 

Ve kartı kaldırıma doğru ıe ~ 

ğirtti. Fakat birdenbire, yukarı • 
dan gelen bir yük arabaımı aör • 
medi. 

Hayvanlarm ayakları altın!l 
dü§tü •• 

Etraftan bağırıttrlar .. Hayvan • 
lar, Ahmet Barunt beyi çeğniyor M 

lardı ..• 

Kemal. o anda, inıant bir mer u 

hamete düttü.. insanca kotlu, 
hayvanların batından tuttu, ara • 
bayı durdurdu .• 

Ahmet Baruni beyi ayak altın • 

Maamafih, Kemal iyi söz ıöyli - dan kurtardı. 
Jt!n, mantığı kuvvetli bir adam - Hayatı bahasına, candan düt · 
1ı .. Belki de dört bet satırlık söz - manını kurtarmıttı. 

lıe ba iti hallediverirdi.. Belki de Sokak doldu. Herkes koıuttu .. 
aörünmesi, bu nikahın geri kalma~ Ahmet beyi kaldırdılar. Göğ ~ 
sına kafi gelirdi... ıünden ağır surette yaralanmıttı .. 

Nihayet Marınaraya girdiler.. Kemalin de omuzu kanıyordu .. 
İstanbul uzaktan göründü.. Ahmet Barunt beyin ağzından 
Vapurdan ilk çıkan Kemal ol - kan geliyordu .. Hemen oduma çı· 

du. Hararetle Senihin elini sıkb: kardılar .. Doktor ve komiser gel • 
- Si•e çok tefekkür ederim di. Ahmet bey kendini bilmiyor -

'-enih bey .. Cidden doslnıutıunuz.. du. 
_ Otomobile giderlerken, Senih (Devarm var) 

'ekrar etti: 
•nıımıımıı111n-.tınmnııaıuru11111h1M11n.........,.,... ............... _,..,. 

- Bir fey dejil Kemal bey. . . ,... 
~ akat iyi dütünün . . Hayatmızm VAKiT 

-~etin bir anını yafıyoraunuz.. Bir kaç güne kadıT 
~1 Kemal doğruldu, durdu, Seni • I: !( he baktı: 

11 
Mediha MDnlr 

- Eğer beni Ahmet beyin bu • 1 Hanımın çok ıüıel bir esetini 
l\Oıduğu yere götürmek istemiyor - '! tefrikaya baı!ıyacakbr. 
~ız,. açık söyleyiniz, ben yalnız Mediha MOnlr 
liderım .. 

Senih endiıe ile ıordu: Hanamm yazılan, hayali 

- Ne yapacakımız, ne yapmak 
4ikrindeainiz?. 

değil, yaıınmıı bir maceradır 

VAKiT 

Balıkesir ovası 

Sular altında kaldı 
Perıembe ve cuma günleri bila 

fasıla yağan yağmurlar dereleri 
taıırmıt Ve Balıkesir ovaımı adeta 
bir göl haline getirmittir · 
Ovanın Çayırhisar köyünden 

Y akup köyüne kadar olan kısmı 
ile Tepecik deresinin Simav çayı 

ile birlettiği noktaya kadar bütün 
dere boyundaki arazi ıular altın -
da kalmıttır. 

Selderesi de ovanın Menzilçayı 
denilen kıımını su altında bırak • 
mııtır. 

Diler taraftan Simav çayı da 
tatmı, ve geçtiği yerleri ıular iıti· 
il etmiştir. 

Şehirle bir kısmı ova köyler ara
smda münakalat durmuttur · 
Yağmurlardan evvel tehre gelip 

de billhare köylerine dönmek isti
yen köylüler derelerden geçmeğe 
muvaffak olamamıtlardır • 

Yeniden yağmur yağmadığı 

takdirde ovadaki suların fU bir 
kaç gün içinde çekileceği zanne • 
dilmektedir. 

Rıhtım şirk~ti davası 

Temyiz mahkeme
since nakzedlldl 

lzmir Rıhtım tirketi ıuiiıtimal 
davası hakkında lzmi-r aıliye ceza 
mahkemesinin karan temyiz u • 
mumf heyetince nakzedilerek iz· 
mir müddeiumumiliğine iade o • 
lunmuftur. Bu davaya ait evrak; 

Sayıfa: 5 

Gayri mübadıller ıçtimaı ·····-·--· ................................................. ·--· 
Üç kişilik 

intihabın an 
heyet 
sonra 

Mücteba IJey söz aldı ve Gayri müha· 
diller azasına bir tebşirde bulundu! •• 
Gayrimüabdiller dün saat ikide 

toplanarak Ankaraya gönderile -
cek heyeti seçtiler. 

Sabık Konya valisi Hüsnü Bey, 
Halil Pata, Haıan Vessaf Beyler 
ekseriyetle intihap edilmişlerdir. 

Maliye Vekaleti heyetin harcırahı
nı gönderdiği için heyet bugün. 
olmazsa yarın akşam Ankaraya 
gidecektir. 

Heyet, evvelce verilen ve dün 
de teyit edilen fU kararlar hakkın· 
da Maliye Vekaletile temasta bu
lunacaktır: 

1 - Gayrimübadiller işinin bir
an evvel tasfiye edilmesi, 

2 - Gayri mübadiller için yeni 
den bono çıkarılması, 

3 - Muhtelit mübadele komis • 
yonunun emrinde bulunan 62,500 
İngiliz lirasının derhal gayri müba 
dillere dağıtılması, 

4 - Abdülhamit veresesine ve
rilen üç buçuk milyon liralık bo· 
noların geri alınması ve bundan 

!onra bu vereseye bono verilme • 
mesı. 

lioogre eğleniyor 
Bundan sonra esbak Vaşington 

sefiri Ali F crruh Beyin oğlu Ali 
Mücteba bey söz alarak demit • 
tir ki: 
"- Bu derece vakıf ane idarei 

kelam eden müstesna hatiplerden 
sonra bütün gayrimübadilleri ali.
kadar edecek bir havadis mevzuu 
bahsolma!a.ydı maruzatta bulun • 
mağa cesaret edemiyeceğim. Se
nelcrdenberi gayri mübadiller ko
misyonunda biçare gayri mübadil• 
lerin ensesinde boza pi~iren birisi 
vardır. ismi Faik Nüzhettir Bu zat 
işlerim için kendisine müracaat et• 
tiğim bir sırada beni tahkir etti • 
ğinden kendisine bir dayak attıiı• 
mı tebşir ederim.,, 

Alkıılanan bu beyanatı üzerine 
kongrede mevcut bütün gayri mü• 
badiller Ali Mücteba beyin ellerini 

• sıkmıtlardır. 

Bahçekapıda yanan ma
ğazanın sahibi tevkif edildi 

temyiz mahkemesi ceza dairesince Du" kk Anda nazlı talaşlar ve üstüne 
tetlriir'"Te-.cltlt c.htnduktan aonra a 6 

temyiz mllddeiumumilifince bu yanan bir mum bırakılması şüpheleri 
karara itirazda bulunulmuftu. "" 

Bira yevvel temyiz mahkemesi uyandırdı.Dükkan29500 liraya sigortalı 
heyeti umumiyesinde tetkik edilen 
bu dava üzerinde ceza dairesinin 
k.ı.rarını nakzeden son bir karar 
verilmittir. 

Heyeti umumiyenin nakz kara • 
rında lzmir müddeiumumilitinin 
mütaleaaı atsdik edilmekte ve hu
l<uku Amme tezi kabul olunmak • 
tadır. 

M. Jurdan, iv Gifre ve muhase· 
beci Pere Efendiler birer ıene iki
fer ay hapse, tirketin sabık hukuk 
mütaviri avukat Gat Franko Bey 
53 gün hapıe mahkum edilmit ve 
maslahatgüzar Galip Bey beraet 
etmişti. Aynı zamanda M. iv Gif -
re'nin de emniyeti suiistimal su • 
çunda alakadar olduğu mahke • 
mece kabul edilmiyerek bu suçtan 
dolayı da beraetine karar verilmit· 
ti. 

Temyiz mahkemesi heyeti u • 
mumiyesi; M. iv Gifrenin emni. 

Bahçekapıda Salihattin Vehbi f kıldığı, bu suretle üç saatte mum 
Beyin manifatura mağazasından eriyince, tala§ların tutuştuğu zan· 
çıkan ve d'~kkan kısmen yandığı nedilmektedir. 
halde söndürülen yangın tahki • Sigorta bedelinin, 29,500 küsur 
katı ile, zabıtanın ve adliyenin e· lira olduğu anlaşılmıştır. Dükkan• 
hemmiyetle meşgul olduğunu yaz· daki malın kıymeti daha az oldu• 
mııtık.. ğu tahmin olunuyor. 

Yapılan ilk tahkikat neticesin- Vehbi Bey, kast iddiasının doğ• 
de, Vehbi Beyin, dükkanı o ak • ru olmadığını söylemiştir. Kendi .. 
tam saat yirmi raddelerinde ka • si, dün tevkif edilmiştir. i 
padığmı söylemesine göre, saat Hadisenin tahkikatını vak' .. 
yirmi üçte, yani üç saat sonra yan· 
gın çıkması, kast f Üphesini uyan · 
dırmıthr. içeride gazlı talaılarda 
ele geçmittir. Bu itibarla, yangı -
nın sigorta bedeli için yapıldığı, 
gazlı talatların üzerine mum diki· 
lerek bunun yanını§ olarak hıra -

a yerinde yapan müddeiumu • 
mi muavinlerinden Sadun Bey11 

tahkikatını bitirmif, evrakı müd .. 
deiumumiliğc vermiştir. 

T ahkikatm derinleştirilmesi ne• 
ticesinde, hakiki vaziyet, kat'iyet• 
le tesbit olunacaktır • 

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

Amerika donanmasının manevraları 

yeti auiistimalden, Galip Beyin LONDRA, 20 (A.A.) - San 
evrak imhasından doalyı mahke • Fransiskodan Deylitelgrafa bildi -
menin verdiği beraet kararını riliyor: 

arruzla neticelenmiştir. Yalnız 
kruvazörlerle himaye edilen bu 
tayyarelerin San Fransiıko • Loa 
Angeles ve San Pedroyu tahrip 
edebilecekleri şüpheli görülmek • 
tedir. 

nakzetmi9, avukat Gat Franko • Büyük Okyanustaki Amerikan 
nun hakkmdaki cezanın tecil edil· manevreleri bugün bitmi§tir. Bu 
memesi noktası da nakzın bir se • manevrelere 226 gemi, 236 tayya
bebini teıkil eylemiıtir. Temyiz re, 39 bin bahriye z~bit ve neferi 
heyeti umumiyesi; diğer mahkU • ittirak etmittir. Manevreler düş • 
miyet kararlarını tasdik etmiıtir. man tayyarelerinin Kalifomiyada 

Onun için temyiz yalnız nak · kiin Puget Sound deniz üsleri 
.zettiği noktalardan asliye ceza üzerinde yapmıt oldukları bir ta· 
mahkemesinde tekrar muhakeme· ...... ""'-"*'*' •••••ıa•••-=••=..,ıı•---··•••www-=a. .... ..,"* .. "•••-·=·-
ye bati anacaktır. 

Maznunlardan Mösyö Jurdan, 
iv Gifre ve Pero'nin Türkiye hu -
dutları dahilinde bulnup bulun • 
madıkları malum değildir. 

Karadenizde kara 
yel ve kazalar 
F ATSAı 18 L(HUIUIO. - Pa • 

zartesi günü Karadenizde büyük 
bir fırtına çrlanıttır. Karayel sa • 
hillerde bazı kazalar yapmıttır. 

Sürmene sahillerinde balık av • 
lıyan yirmi halkçı kayığının bü • 
yük kazalar geçirdiği ve bunlar • 
dan bir kıımımn izi bulunamadı • 
iı hakkında Fatsa kayıkçılarm • 
dan ~et rei•e telsraf eelmittir. 

Bundan başka düşmanların 
Havaiyi alıp ta onu bir deniz üı • 
sü olarak kullandıkları farzedil • 
se bile onların tayyare gemileri • 
nin Kaliforniya ıahillerini müda • 
faa eden kuvvetli donanmaya 

rağmen 2100 mildan ibaret olan 
mesafeyi kat' a muvaffak olup o
lamıyacakları suale şayan görül • , 
mektedir. ~ 

Mcbmafih, Amerika ordu ve 
donama mütehassısları, k.va ve 
deniz ordularının takviyesi ve btl• 
yük okyanus üslerinin ulahı lü • 
zumuna kail olmuşlardır. 
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Almanya Alzas -Loreni 
de geri istiyor ! 

Fakat beri taraftan Hitlercilerle 
komünistler hala boğaz boğaza ••• 

BERLIN, 20 (A.A. ) - Prusya 
clahiliye nezaretine Alman hüku" 
eti tarafından komiser tayin edi· 
len M. Goering, merkez fırkaları · 
nın fikirlerini tanıtan ve müdafaa 
eden gazeteleri katolik cemiyetle -
rinin intihabat doalyısile çıkardık
ları beyannameyi neşrettiklerin • 
den dolayı tatil etmişti. 

Bu cemiyetlerin reisi olan sabık 
Başvekil M. Marx, katolik cemi • 
yellerinin hükumeti her hangi bir 
suretle tahkir niyetini beslememiş 
olduklarını kat'i surette beyan et
tiğinden M. Goering tatil edilen 
gazetelerin •tekrar çıkmasına mü . 
saade etmiştir. 

BERLIN, 20 A. (A.) - Do be • 
rna, Hanovr, Bohum, Wuppertal, 
Erfurt, Chemritz şehirlerinde Hit
]ercilerle komünistler arasında 
çarpışmalar olmuştur. Çarpışma -
larda 3 kişi ölmüş, 16 kişi ağır su~ 
rette yaralanmıştır. Bir çok da 
hafif yaralı vardır. 

Almnnyanın harici 
siyase,ti 

PARIS, 20 (A.A.) - Alman 
siyasetinin harici gayeleri hak -
ikmdaki bir makalede Le Journal 
diyor ki: 

"Halihazırda Almanyayı idare 
etmekte olan kabinenin harici si
ya.sete ait programı gün geçtikçe 
tavazzuh etmektedir. 

Hitlerin ifşaatından sonra şim· 
di de mesai nazırı M. Seldte, çe· 
lik miğferlilerin naşiri efkarında 
bir makale ile sadıkane bir su -
rette neşrolunan ifşaatına mutta
li bulunuyoruz. 

Le Journal devam ediyor: 
Ş:.mdi artık iphama ve şüphe· 

ye mahal kalmıyacak bir surette 
biliyoruz ki Almanya, yalnız aske 
ri ve iktısadi serbestisini istemi-

yor Fransadan Alsas Lorenin, Bel 
çikadan Eupen ve Malmedy'nin, 
Lehistandan Danzig koridoru ile 
Poznan ve şarki yukarı Silezya -
nın, Litvanyadan Mamelin, Çe • 
koslovakyadan Bohemyanın geri 
alınmasını ayni zamanda Avus • 
turyanın siyaseten Almanyaya 
bağlanmasını ve nihayet eski 
müstemlekelerinin de iadesini is
tiyor.,, 

Le Journal, netice olarak diyor 
ki: 

"Bu ölçüsuz programın ne ka
dar manasız olduğunu söyleme · 
ğe lüzum yoktur. i 

Bilhassa vahim olan nokta Ver· 

say muahedenamesinin imzası ü

zerinden henüz 14 sene bile geç· 

mediği halde bu kabil hayelerin 
Alman dimağlarında yer etmiş 

olmasıdır . ,, 

Efgan kralının kardeşi 

Ahmet Han 
Memleketimize 

geliyor 
Efgan em iri Nadir şahın kar· 

deşi emir Ahmet han refakatinde 

hariciye nazırı ve miralay Sadık 

han ve emir Aziz han ve daha 
bazı zevat olduğu halde yarın ak-

şam Halebe gelecek ve merasim

le karşılanacaktır. Emir hazret • 

lerini Efgan hükumeti umuruna 
da hakan Suriyedeki Türkiye hü· 

kfimeti ve Halep konsolosları 

Şa.mda karşılamışlardır. Emir Hz. 

salı veya çarşamba günü Türkiye

ye hareket etmek üzere Halepten 
ayrılacaklardır. 

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

Fransa ile ltalyanın etrafında toplanan 
birbirine düşman devletler 

Fransa ile Jtalya arasındaki çe, iki t~rafa müzaharet eden kü
meseleler gün geçtikçe çapraşık çük devletler de, mensup oldukları 
bir hale gelmiştir· Fransa, en ta - büyük devletlere sadakat göster • 
nınmış siyasilerinden biri olan a- , mek rolünü yapmaktadırlar. 
yan azasından Mösyö Hanri de Bu vaziyet bütün Avrupada a · 
Jouvenel'i bu işe memur ederek kisler yapıyor .. Her ihtilafın had 
Fransanm Roma sefirliğini ona bir şekle girmesine yardım ediyor, 
tevcih etmiş, o da vazife!ii başına ihtilafları hal için vuku bulan te· 
giderek müzakerelere girişmişti. şcbhüsleri akamete uğratıyor. 
Fran~a ile İtalya arasındaki ih- iki taraf anlaşamadıkları tak-

tilaf noktaları bir çoktur. Bunlar dirde Balkan devletlerinin, biribi
arasında bütün Avrupayı derinden rine rakip olan devletlerin nüfuz 
alakadar edeni, iki devletin sulh ve tesirinden kendilerini sıyırarak 
muahedeleri hakkındaki telakkile· serbest hareket etmelerine bir ma
ri ile orta Avrupa ve şarki Avru - ni yoktur. 
padaki küçük devletlere karşı va· Hatta Yugoslavya kral ve krali· 
ziyetleridir. çesile Yugoslavya hariciye nazırı-

Fransa Avrupadaki vaziyetin: mn Romanyayı ziyaret etmeleri, 
sağlamlaştırmak ve kendi masu • bu vadide bir teşebüs telakki 0 • 

niyetini temin ebnek için küçü?; lunuyordu. 
itilaf devletlerine, Lehistana mü- Balkan devletlerinin a • 
zaharet et«lektedir. ralarmdaki müşterek menfaatleri 

İtalya da ayni yolu takibetti ve takdir etmeleri ve aralarında bir 
Macaristanla, Bulgaristanla anlaş· 
tı. 

Fransa ile anlaşan küçük dev -
!etlerle İtalya ile anlaşan küçük 
Cfevletler biribirlerine muhalif 
hatta daha doğrusu husumetkar 
bir vaziyet almaktadırlar. 

Onun için ltalya ile Yugoslav· 
ya arasında, İtalya ile Fransa a • 
rasmda münasebetler gerginleştik-

federasyon vücuda getirmeleri, 
Avrupada yeni bir birlik yapma • 
ğa muvaffak olmaları ve bu suret · 
le elli milyonluk bir kütleyi birleş· 
tirmeleri, onların mukadderatm1 
büyük devletlerin pençelerinden 
kurtarır .. Onların harici tesirler 
altında hareket etmelerine mani 
olur. (Londrada çıkan Near East 
ten). 
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Filmler 1 
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Ye rı i 
Artistik Sinemasında : 99 ............ ,. ....................................... . 

PAPRiKA 

Flllmden bir sahne 

Otti dostu tlonaya soruyordu: 
- Nasıl oldu da kayin birade -

rin Pol Şröderi kendisine refakat 
etmeğe razı ettin? 

llona ona cevap verdi: 
- Paprikanın işi! 
- O halde hu pek garip bir 

nebat olacaktır. 
Gen çıbir macar dilberi olan llo

na V. Taba, bu sözleri söylerken 
vatanında çok sevilen bu nebatı 
düşünmüyor fakat o nebatla da • 
marlarında cevelan eden ateşin 
kanı mukayese etmek istiyordu. 
3 sene evvelbir baloda güzel bir 
delikanlıya rasgelmiş ve ona çıl· 
dırırcasına aşık o!ımuştu. Bu, de • 
likanlı ile yegane tesadüfleri idi 
ve bir daha ondan bahsolundu -
ğunu bile işitmemişti. 

O zamandanberi M acaristan -

da bulunan ebeveyninin malika -
nelerinde yaşamış ve şimdi de bir 
müddet kalmak üzere Berlinde 
bulunan arkadaşı Ottinin yanına 
gelmişti. Fakat daima sevmekte 
olduğu Şröderin, Ottinin kayın bi
raderi olduğunu ve bekar hulun -
duğunu öğrenince artık sevinci • 
ne nihayet yoktu. 

Pol izdivacın tetkikatına bir 
mani teşkil edeceğine inanmıştı. 

Onu noktai nazarından vazgeçir· 
mek kolay bir mesele değildi. 

Bununla beraber 1lona bu ka
darcık bir müşkülat karşısında 
serf üru etmedi, ve bir hizmetçi, 
gibi giyinerek kendisini bu su -
retle tanıttırdı. 

Ottinin evindeki vaziyet şaya• 
nı hayret bir şekil almağa başla • 
mıştı. llonanın oynadığı hizmetçi 
rolleri earip şekiller alıyordu. 
Bundan maada evvelce karısını 
ve küçük kızını sirkte birlikte ça· 
lıştığı bir kızla kaçarak terkeden 
uşak Frençte ilk karısının da 
Berlinde olduğunu öğrenmişti. 

Garip bir tesadüf olmak üzere 
llonayı görür görmez 15 seneden 
beri görmediği kızı zannetmiş ve 
tesadüf onu kendi bulunduğu eve 
hizmetçi olarak sevkettiği kanaa· 
tinde bulunmuştu. 

llona rolünde muvaffak olmak 
için onun bu zannını tashih et • 
memiş ve Franç ta onun hakiki 
babası olduğu kanaatile Polle o
lan münakaşa işlerine bile burnu
nu sokımağa kalkışmış ve bu da 
hemen hemen iki aşıkı büsbütün 
biribirinden ayırmak tehlikesine 
maruz bırakmışh. 

iki aşık arasına uf ak bir ihti -
laf sokan bu suitefehhüm Pole 
llonaya karşı hissettiği aşkın kat'i 
ve gayri kabili tezelzül olduğu • 
nu ve onsuz yaşaması kabil olma· 
dığmı anlatmıştı. Bunun üzerine 

Françı bularak ondan kızının 
desti izdivacını talep etti. Böyle 
bir damada malik olacağından 
dolayı kol takları kabaran F ranç 
kendini haberdar etmek üzere se
nelerdenberi dargın olduğu ka -
rısını bulmağa gitti. Fakat F rc:.n;: 
karısının yanında hakiki kızını 

bulunca, şaşırmış ve genç llona • 
nm bir maceraperestten başka bir 
şey olmadığına karar vermişti. 

O esnada Oıti, Polc meseleyi 
anlatmış ve muhabbetini İspat 

etmiş olan nişanlısını afettirmiş • 
tir. 

Bu film, 23 Şubat Perşembe akşa
mından itibaren artistik sinemasın • 
da gösterilecektir. 
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Fena yol 

Madam Kiveili ite Mösy() Gavrilidis ' 

İpek film stüdyoları, sadece 
Türkiyede açılmış bir stüdyo, sa
de Türkiye için ilk film sanayi 
merkezi değildir. 

İpek film stüdyoları, bütün 
Balkanların ilk ve yegane stüd • 
yolarıdır. Bunu da, Yunanlıların, 
burada bir film çevirmeleri ispat 
etmiş bulunuyor. 

~ :(o ~ 

Bundan bir müddet evvel lstan 
bula gelmiş olan Kivelli - Ko • 
topuli tiyatro heyetinin bir film 
yapacağını yazmıştık. Bu film 
şimdi, bitmiş bulunuyor. 

Filmi, rejisör Ertuğrul Muhsin 
Bey yapmıştır. Fakat henüz ta • 
mamile bitmiş değildir, Yunanis· 
tanda Korfu adasında çevrilecek 
bazı kısımları vardır. 

~ ~ ~ 

ismi ''Fena yol,, ve Yunanca 
sözlü olan bu filmin iki kadın baş 

Opera sinemasında : 100 ....................................................... 
Deniz kahramanları 

Tim ve Pinki dalğıçlık san'a • 
tini kendilerine meslek ittihaz et· 
miş, biribirinden ayrılmaz iki 
dostturlar. Tim, kadın }>e§inde, 
eğlencelerde dolaşan, kavgacı fa· 
kat iyi kalpli bir adamdır. Pinki 
ise, çalışkan, idareli, hassas bir 
gençtir. 

Bir gün, Pinki, Tim denizde 
çalıştığı esnada sergüzeştçü bir ka 
dmla tanışır. Bu kadınla evlenir. 
Pinki, Timin çalıştığı takımı de
ğiştirdiği esnada ondan gidip ka.· 
Tısını görmesini ve canının sıkıl • 
mamasının teminini rica eder. 

Ti.m karaya çrkar çıkmaz, eğ· 
lcnmek üzere kendini bir bara 
atar. Orada güzel bir kızla tanı· 
şır ve geceyi birlikte geçirirler. 
Bu kadın, Pinkinin karısından 

başka kimse değildir. iş anlatı • 
lınca, kadın, biribirinden ayTılmı• 
yan bu iki dostu, düşman yap • 
makta gecikmez. 

"Fena cezasını bulur!,, kaide· 
sini unutmamalı. iki arkadaş iş ba 
şında iken bir yat batar. Pin.kinin 
karrnı da kocası gittikten sonra 
ahbap olduğu bir milyonerle bil' • 
likte bu yatta bulunmaktadır. 

Denize önce inen dalgıç Tim, 
yat sahabinin yanında yatan ka· 
dmın cesedini görür. Pin.kiyi mü• 
tecssir etmemek için cesedi sakla
mak ister. Fakat, bu fedakarlığı 
esnasında başlığı iki demir ıı:.-nsı• 
na sıkışır, kendini kurtaramaz. 

O esnada deniz kuclurımuş, 

dalgıça muva:ıala te~kil eden ge • 
minin batması tehlikesi haıgös • 
termiştir. Kaptan gemidekileri 
kurtarmak için Timi feda ederek 
git.~o-lc .-..iyıcıt•~ •• .lcr-.1:.~ • ı:" -.lıc...L1 P~a.ı 

kin, arkadaşını bırakmaya razı 
olmaz. Kaptanı ikna ederek de -
nize iner. Orada eördüğü ve Ti • 
min saklamağa vakit bulamadığı 
karısının cesedi, ihanetini ve iti • 
madının ne kadar boş olduiJunu 
kendisine anlatır. iki arkadaş, bu 
tecrübenin takviye ettiği dostluk
larile hayatta yanyana mücade • 
lede devam etmek üzere biribiri· 
ne sarılırlar. 

Bu film 22 Şubat Çarşamba giinün-
den itibaren Opera sinemasında gös· 
terilmeğe başlanacaktır. 
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§ Asta Nielsen, Parise gitmiş -
tir. 

§ Bir Alamn şirketi Giyom 
Tel filmini yapacaktır. 

§ Amerikaya gitmiş olan Al • 
man yıldızı Şarlot Suza kendisi • 
ne layık roller verilmediğinden 

konturatmı feshetmiştir. 

§ Rosita Moreno "Bekar koca,.. 
isimli filmini çevirmiş, bitirmiş -
tir. 

rolü vardJT. Bunları Madam Ko -
topuli ile Madam Kivelli oynu • 
yorlar. 

Erkeklerden küçük Mirat ile 
Mösyö Gavrilidis ve Mösyö Pa • 
pas vardır. 

Film Yunanistanın meşhur mu
harrirlerinden birisinin büyük bir 
hikayesinden alnumş bir mevzua 
sahiptir. Bu mevzu ise kısaca şu
dur: iki kız kardeş vardır. Birisi 
güzel öteki çirkin. Herkes, bütün 
erkekler güzele kur yapıyorlar ve 
onu fena bir yola sevkediyorlar. 

· Çirkin kız kardeşe ise hiç kimao 
bakmıyor. O, bundan müteessir • 
dir. Nihayet, o da kız kardeşi gi-ı 
bi fena yola sapmak istiyor .• Fa' 
kat nihayette fena yola sapan da, 
doğru ;rola dönecektil'. 

tir: 

is.in 
~dd 
dı, 
~ek 

~ 
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Şehir Meclisinde 
mühim kararlar 

Kurbağalıdere temizlenecek,Kadıkö
yünde kanalizasyon yapılacak 

Vail Muhiddin Beyin beş yıllık yol 
proğramı hakkındaki Jzahatı 

İstanbul Şehir meclisi, dün i -
ldDci reiı vekili Necip Beyin reis
liği altında toplanmıştır. Geçen 
celseye ait zabıt okunup azadan 
Sadettin Ferit, Etem lz:zet, Mu • 
lllımer ve Aswı Beylerin mezu • 
lliyetleri kabul edildikten sonra 
tali ve belediye reisi Muhiddin 
Bey söz almıf, şunları söylemiş -
tir: 

Valinin beyanatı 

Bazı muhterem arkadaşfo.r 
\'erdikleri bir takrirle geçen sene 
ka.bul edimi9 olan beş senelik yol 
l>rogramırın tatbikatına ait fili 
bir es"?r görülemediği için izahat 
lermemi istemişler. Evvela mec -
)i.• Al" o o k 1 .. ı a ınızın arar arına karşı ar -
lcadatlar tarafından gösterilen 
hkmlık ve dikkatten dolayı 
lbemnuniyet ve teşekkürlerimi he
>'an ederim. 

Geçen sene kabul edib1iş olan 
>'ol programının tatbik mevkiine 
ltonulabilmes; bütçedeki tahsisa • 
\ııı kabulüne bağlı idi. Bütcenin 
l'ekiletçe tRsdik muamel;sinin 
)apdması ve elimize gelmesi ey -
lQJün on beıini buldu. O zaman -
~an ıonra heyeti f enniyeyi bu iş 
ISin seferber ettik. T etkikaı ya -
.,rldı, fenni ıartname hazırlan -
dı, Ankaraya gönderilip nafia 
lekaletinin tasdikına arzedildi ve 
~dik olundu. Fakat bu sırada 
>'ol intaabnda daha mütekamil 
bir ıiıtem m~vcut olduğu anla -
~•ldı. Beton asfalt dedikleri tarzı 
!11katm Ankarada tatbi~n:r.,tlan da . ,. 

ı neticeler alınmıştır. Yollarımı · 
~n bayle daha iyi bir sckildc ya -
l>dmaıını dütündük. B~ sefer ye _ 
biden tnrlna.me yapmak ve 0 for
~aliteyi tekrar etmek lazım gel
dı. Bu yeni ~artname de nafia ve
~letinden tasdik edilip dün ak • 
rltı elimize geldi. Şimdi tekrar 
1~ cetvelleri yapılıp veka lete 
~Zedilecek. Umuyorum ki Nisan 
~l>tidalarında münakasayı ilan e-
~bileceğiz. Esasen şimdi inşaat 

~evsimi değildir. O zamana ka -
lf ~ nıevıim de gelmiş olacaktır. 
1 eı-halde meclisi alinizin karar -
'tnıı dikkat ve hassasiyetle takip 
~ekte olduğumuza emin olabi-
tıiniz. 

leadıköyde kanal 'zasyon 
Muhiddin Beyin izahatı kafi 

t()~:ı . ·" erek ruznamedeki maddele-
~ müzakeresine geçildi. Üskü • 
't ve Kadıköy semtlerinin ka -

"'ı· , h ı~asyonu hakkında nafia ve 
~ hıye encümenlerince ha::ırlan -
~ birer mazbata vardı, onlar 
~ ~u. Bu mazbatalarda Kadı • 
~nde Mısırlıoğlu, Osmanağa, 
, l hane cihetlerinden gelen pis 
~rla Kurbağalıdereye akan la -

'tti ~~ ~ ~e.mtin ııhha~ini tehdit 
> ~ bıldırılıyor, sıhhatı umumi -
~~·ihlal eden bu vaziyetin de • 
~~ı muvafık olamıyacağından 
~ İÇİn ICırk bin lira kadar bir 
~ ın herhangi bir suretle ay -
~ . tahıiıi mümkün görüldüğü 
~d~ tim.dilik bu vaziyeti ön
~ uzere yapılma11 lazım ge
~ .._,afiat kanalın bir an evel 
' ı latenl!iyordu. Sıhhiye en • 
-.....!eni &Jni zamanda televvüı 
,.... olan Kurbağalıdereıinin de 

bir an evvel tathirini istiyordu. 
Her iki encüm~n, bu işin inşası 

ayrı bir kırk bin liraya ihtiyaç 
gösteren Üsküdar ve Kadıköyü 
umumi kanalizasyonu avan pro • 
jesinin yapılmasına talik edilme · 
mesiı"?ıi de öne sürüyorlardı. 

Mazbatalar okunduktan son • 
ra fen işleri müdürü Ziya Bey söz 
almış, Avan projeler yapılmadan 
bu inşaat yapılırsa bu iş için sar -
fedilecek kırk bin liranın bilaha -
re umumi kanalizasyon yapılınca 
heder olacağını söylemiş, önce a
van projenin yapılmasını istemiş
tir. 

Doktor Tevfik Salim Paşa, fen 
işleri müdürüne cevap vererek o 
civardaki bütün lağımların Kur -
bağalıderesine döküldüğünü, te -
levvfü~ etmis olan derenin acık -

~ -
tan aktığım, muhit için tehlike 
teşkil ett:ğini söylemiş, "Kadıkö -
yün umumi kanalizasyonunu ynp
mak uztm zamana mütevekkif tır; 
onun için inşaat avan projeye ta
lik edilirse senelerce kalır, halbu 
ki tehlike acildir,, demiştir. 

Kadıköy kazası azasından 

Rana Sani Yaver Hanım da söz 
almış, tunları söylemiştir: 

- Kadıköy bu işten çok muz
tariptir; nasıl yapılacaksa yapıl -
sın,bir an evvel yapılsın. Bu nok
taya meclisi alinin b ir kere daha 
nazarı dikkatini celbederiaı. 

fisküdarla alakau ne? 
Üsküdar azası avukat lsm~il 

Şevket Bey, mazbatalarda Üskü -
dar ve Kadıköy kanalizasyonu 

lafı geçtiği halde meselenin Üs -
küdarla hiç bir alakası olmadığı · 
nı, halbuki Üsküdarda asırlardan 

beri iptidai lağımlar bulunduğu -
nu ve asri inşaata orada da kat'i 
lü:>"um olduğunu söylem~ştir. 

Meselen·n haUi çaresi 
Cevdet Kerim Bey, geçen sene 

kanalizasyon şirketile yapılan iti
laf üzerine Beyoğlunda açıktan 

akan lağımların örtülmesi temin 
olunduğunu hatırlatmış ve Kadı • 
köy için de yeniden p::ıra verme-

Üen gene kanalizasyon şirketile 
anlaşılarak böyle bir vaziyet te -

min edilebil ip edilemiyeceği nok · 
tasında dikkati cel·betmiştir. 

I:' en işleri müdürü Ziya Bey, 
bu hususta kanalizasyon şirketile 
yeni bir müzakereye girişmeden 
bir şey söylenilemiyeciği cevabı
nı vermiş, avan proje yapılmadan 

yapılacak inşaatın hedrolacağm· 
da israr etmit, derenin kışın sel 
azmamnda temiz olcluğunu, an -

cak kuraklık za.manında televvüs 
ettiğini ve avan projenin işi ancak 

bir kaç ay geciktirebileceğini 
söylemiştir. 

Tevfik Salim Paşa, derenin 
yağmurlu zamanda da, yağmur • 
suz zamanda da pis ve tehlikeli 
olduğu mukabelesinde bulunmuş
tur. 

Dereyi temizleyin ! 
Sıhhiye encümeni reisi Safiye 

Hüseyin Hanım, encümenin maz . 
batasında ayni azamanda dere • 
nin tathiri de istenildiğini ileriye 
ıürmüttür. Cevdet Kerim Bey de 

VAKiT Sayıfa: !._ 

Halk evleri Ege Güzelinın ıdd1aları ................................................................ 

Cuma günü Başve- "Nazire, Feriha ve Leman H 
kilimizin bir nut- larla boy ölçüşmeğe hazırım. ,, 
kunu din ' iyeceğiz 

Cümhuriyet Halk Fırkası umu -
mi katibi Recep Beyefendi dün 
~bahki trenle şehrimize gelmiştir. 
Recep Bey yarın Ankaraya döne • 
cek ve cuma günü yeni Halkevleri 
nin açılması münasebetile Ankara 
Halkevinde bir konferans vere -
ccktir. 

Bu münasebetle Başvekilimiz 

ismet Paşa Hazretlerinin de mü· 
him bir nutuk söyliyeceklerini ve 
bu nutkun memleketin her tarafın· 
da dinlenmesi için radyoda terti -
bat alındığını öğreniyoruz. 

Eski İran saray 
nazırı hapiste 

TAHRAN, 20 (A.A.) - Şiın
diye kadar evinde göz hapsinde 
tutulmakta olan sabık saray nazı
rı Timurtaşhan,hapse atılmıştır. 
Timurta~ han, cinayet mahkeme • 
sine sevkedilecektir .. 
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derenin temizlenmesinin faydalı 
olacağını söylemiştir. 

Sıhhiye encümeni mazbata 
muharriri doktor Hulusi Ertuğrul 
Bey de söz alarak encümenin 
mazbatasını müdafaa etmiştir. 

Karar 
Reis vekili Necip Bey mesele

yi bir ka; hı:;ma ayırnrak her 
kıs.mını ayrı ayrı reye koymuş, şu 
üç teklif te kabul edilmiş.tir: 

1 - KurbGğah derenin te;;niz· 
lettirilmesi. 

2 - Kadıköyünde mevzuu ba
his havaliye avan projeyi bekle -
mcden muvakkat l:anal yaptırıl -
ması . 

3 - Bir taraf tan da umumi 
. ave.n prcjenin yapdmasır.a imkan 

İzmir güzeli Neriman Hanı -
mm bir İzmir refikimizde beya -
natım gördük. Epeyce eğlenceli 
olan bu beyanatı, karilcrimiz için 
de hem ibret hem eğlence teşkil 
edeceğini umarak alıyoruz: 

"Dün bir muharririmiz Ege 
güzellik kraliçesini evinde ziyaret 
etmiş ve kendisile görüşmüştür. 

Kraliçemiz, muharririmizin su -
allerine şu cevabı vermiştir: 

- Söyliyecek söz kaldı mı bil
mem. lstanbula gittik. Muhterem 
(Cumhuriyet) ailesi bizi çok iyi 
karşıladt. T okatliyanda komşum 
ve rakibim olan Bursa güzeli Le
man Hanımla iyi günler geçirdik. 
Çok samimi arkadaşlık ettik. 

Müsabaka günü İstanbul gü -
zelinin seçilmesini biz, Leman 
Hanımla beraber başka bir salon· 
da bekledik. Çıka çıka karşımıza 
Nazire Hanım çıktı. O birinci ol
du, ben ikinci, Bursa güzeli de ü-
çiincü. 

- Bunu biliyoruz. Siz bu ikin
ciliğe razı mısınız? 

- Ne mfü1asebet. Ben sureti 
kafiyyede birinci geleceğime e
mindim. Hatta şurasını da ıöyle
yebilirim ki ne vakit isterlerse ye· 
niden Nazire Hanımın karşısına 

çık.mağa razıyım. Z:ıten benim al
dığım reylerle, alamadığım reyler 

etrafında Hüseyin Rifat Bey size 
icap eden malumatı vermiş. Ne 
yapalım. O, şimdi Türkiye krali
çesi addediliyor. 

Aramızda iki rey farkı var. 
Fakat mevcut otuz altı hakem 
araaında bana rey veren §Ahaiyet
lerle kraliçeye rey verenler a!'a -
sında bir mukayese yaparsınız, 
benim de, lzmirin de lehine bir 
netice almış olursunuz. Şairiazam 
Abdülhak Hamit, refik~ı Lüsyen 

aranır: ~ı. Hamit, Sami Paşa zade Sezai, 

ihtiyar heyetlerine ikramiye Cenap Şehab~ttin, İzezt Melih, 

Hayli hararetli münJ.kaşaları refilcası, 1931 Türkiye kraliçesi 
mucip olan lağım meselesi böyle- Naşide Saffet, Vala Nurettin, hey
ce bitirildikten sonra ruzname • keltraş Nejat, heykeltrat Kenan, 
deki öteki maddelerin müzakere- ve refikası Hanım ve Beyefendi -
sine geçilmiştir. ler gibi Türkiyenin en yüksek tah. 

Yol vergisi tahkikatına ait siyetlcri reylerini bana verdiler. 
cetvellerin esaslı bir sureUe tan - Nazire Hanım müdafilerinin, di
zimi için ihtiyar heyetlerine mu • ğer gazetelere cevap verirken ile
ayyen bir ikramiye verilmek üze ri sürdükleri bu zevat beni, Na -
re bütçeye tahsisat konu'masına zire Hanımdan çok güzel buldu -
dair hesap i~ lcri müdürlüğünün lar. · 
müzekkeresi bi:t;e encümenine Bursa güzeli Leman Hanımın 
havale edilmiştri. benden güzel olduğunu iddia et-

ilk tedrisat muall 'm ve me.. mesine gelince, buna cevap ver -
mut ları ve hasta bakıcdar mek bile lüzumsuzdur. Otuz altı 

Bütçenin vilayet işleri babın • kişilik hakem heyetinden yalnız 
dan rnaat alan muallim ve me • iki Bursa hakemi ona rey verdi • 
murlar için bütçeye konulmuş o- ler. Tabii vazifeleri bunu amirdi. 
an maaş tertiplerinin yüzde iki- iki rey alan bu sevimli kızın böy

si nisbetinde tahsisatın bütçeye le bir iddiada bulunacağını zan -
il.ivesine dair hesap işleri müdür- netmezdim. Ben şaka yaptığını 
lüğünün müzekkeresi bütçe en _ tahmin ediyorum. 
cümenine gönderilmiş.tir. - Siz Nazire ve Feriha Hanrı:n-

Cerrah?aşa ve Haseki başta • lardan hangisini tercih ec!ersiniz? 
haneleri kadrosuna birer ve Be _ Hangisi daha güzel? 
yoğlu hastahanesine iki o1,ma!t ü- - Gelelim bu meseleye. Feri
zere ücretle müstahdem dört has- ha Hanımda alımlı bir güzellik 
ta bakıcı tahs:satının 933 bütçe • var. İnsan onu görünce derhal: 
sine konulm~sına dair daimi en _ "Güzel kız!,, diyor. Fakat veç -
cümen mazbatası s1hhiye encü • hen çok güzel olm::ı.sına rağmen 
menine havale olunmuştur. füinci Feriha Hanımın vücudü hiç te 
celsede 931 senesi hesap kesi • mütenasi:> değil. Nazire H:ınıma 
mi hakkındaki tetkiki hesap en _ gelince, yüzü hiç güzel değil, sa • 

cümeni mazbatasının müzakere • niyen çok esmer. Fakat onunken
sine devam olunmu: tur. dine göre jestleri var. O bir Türk 

Meclis ön.ümüzdeki Perşembe güzelinden ziyade bir lspanyol 
günü ıaat on dörtte toplanacak • J tipini andırmaktadır. 
tır. Bence Nazire Hanıma güzel 

denemez. Fakat vücudü çok mü • 
tenasip.. • ~ 

- Feriha Hanım İstanbul gÜ· 
zeli olsaydı ona.galebe edebilir
miydiniz? 

- Daha evel de söyledim. Ben 
gerek Feriha Hanımla, gerek Na
zire Hanımla tekrar boy ölcüşme• 
ğe razıyım. Hatta Nazire Hanım, 
Feriha Hanım ve ben Avrupaya 
gitsek, oradaki hakem heyetinin 
hzuruna çıksak eminim ki birin • 
ciliği ben alırım. Buna benim ka
dar lstanbulda hatta Nazire Ha • 
nmıa rey verenlerden bazıları da 
kanidir. 

Geçen seneki dünya güzelliK 
kraliçesi Keriman Halis Hanım 
da Maksimdeki ilk seçmeden son
ra meydana çıkan Nazire ve F~ 
riha Hanımlar dedikodusundan 
sonra bana: 

- Sen ikisinden de 
Türkiye kraliçeliğine 

dedi. 

güzelsm. 
layıksın. 

Size daha ne söyliyeyim. Bu 
geldi geçt.i. İnşallah 1934 müsa .. 
bakasında benden güzel bir kız 
kraliçeliği alır ve lzmire getirir. 

Burhan ümit Beyin 
mektubu 

Burhan Ümit Bey son güzefliK 
müsabakası hakkında yazdığımız 

sözlerini izah için dün bize bir 
mektup göndermiştir. Hatırlat • 
mak isteriz ki biz kendisinin in • 
tihap şekli hakkında manidar bir 
sükut muhafaza ettiğini yazmış .. 
tık ve bu sükutun manasına dair 
bir ıey ilave etmeği de lüzumauz 
bulmuştuk. İkinci defa intihaba 
taraftar olmadığını söyliyen Bur
han Ümit Bey bu hususta hiç bir 
şey biluirmiyerek mektubunda 
yalnız "in!ihabın icrasında yol -
suzluk var mı? Sualimize cevap 
vermediğini ve cevap vermemek "" 
le ne demek isteuiğinin izah e • 
dildiği,, kaydımı:r.a itiraz etmek • 
tedh-. Diğer sözlerini kabul eden 
arkadaşımızın bu izahı bize raci 
olamaz; çünkü intihap şekli hak • 
kmd'lki sükfıtuna mana ve;meği 

biz esasen karilerimize bırakmış • 
tık ve gene de bunun üzerine bir 
ıey ilave edecek değiliz. 

Kıskançlık 
Bir hanende kacı.uan öldü· 

rillmesine sebep oldu 
Ankarada Taflan gazinosunda 

hanendelik etmekte olan zenci 
Müyesser Hanım 
bir müddetten· 
bni Şoförler ce· 
m:yetinin l<eitibi 
Sa abattin Ef. ile 
yaşama~ tay rnış. 

So:ı g iinlerde 
Salaha ilin ile ara· 
larında kıskanç· 

lık yüzünden ba· 
zı k <ı vga 1ar ol-
muş. Katil SaHh:ıttin F.f. 

Evvelki gece Salahattin Ef. 
bazı ark adaşlaı anı evine davet 
etmiş, gece saat yarıma kadar 
içmişler, eğlenmişler, misafirler 
g .ttikten sonra tekrar Müyesser 
ile kavgaya tutuşmuş ve sonun• 
da kadını tabanca ile vurmuş ve 
ö.dürmüştür. 

!)a ahatti!S Efeııdi, tabancayı 
kadının elinden almak isterken 
patladığım iddia etmektedir. Za· 
bıta maznunu adliyeye teslim et• 
mişt.r. 
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Bava Mabarebelar · 
---· ... ··-············-·--_.._... .............................. _ ................................. .. 
Verdun Müdafii Navar 

Yazan : Nakleden: 
Jac ques Mortane - 21 - fa. 

Fakat arkamdan polisler ate§ uçuşta 3000 kilometrelik bir mesa
etmiye başladılar. Derhal süratimi fe icat' etmekti. Bunun için de in • 
arttırdım. Önüme iki polis ôaha giltereden Ter - Növ yarımadası -
çıktı. Durduracak vaktim yok. Po- na uçmak istiyordu. İngilizler bu 
lisleri devirdim. Bununla berabcrı teklifi memnuniyetle kabul ettiler. 
makineyi geri hareket ettirdim. Fakat sonradan vazgeçtiler, ve 141 

Çamurluğun birisine takılmış olan 15 haziran 1919 da bu teşebbüsü 
polisi kurtardım. Ötekisi çoktan Alcock ile Brovn yaptılar. 
kalkmıştı. Basamağa atlıyarak Na var Londradan dönüşte Mo 
saçlarımdan çekmiye başladı. rane - Saulnier müeaaeseıine 
Bir eli ile de az kalam gözlerimi baş pilot olarak girmişti. Na.var' 
çıkaracaktı. ın şimdi bir başka maksadı var-

Pek tabii derhal mukabele et • dı. O da, 14 Temmuz milli bay· 
tim. Bir yumrukta adamcağız ye . ramında, Parisin meşhur Takı za
re serildi. ferinin altından geçmekti. Vakıa, 

Tabanca sesine başka polisler Verdun kahramanı olarak huna 
de koşuşmuştu. Otomobile binmiş hakkı vardı amma, Navar yayan 
olan askerle sivil, inmişlerdi. Me • olarak değil, tayyare ile oradan 
ğer bu kim olduklarını anlamadan geçmek istiyordu. Müessese sa • 
otomobile aldığım adcımlar sahı hiplerinden Robcrt Mora.ne: 
kalı iki serseriymiş, ve kendilerine _Azizim, diyordu, senin yap· 
yaptığım bu iyiliğe mukabil beni mak istediğin delilikten ha,ka bir 
derhal haber vermişler. Bu suretle şey değildir. Takın kemeri 18 
polisler ismimi öğrenmiş oldular. metre bile yok. 

Şimdi karşımda bir sürü polis 
vardı. Ellerinden kurtulmak için 
Üzerlerine saldırdım. Hemen ge· 
ri çekildiler ve geçtim. Biraz ton
ra tenha bir yere gelmi~tim. Ben
zin bitmeı:in mi? Ar!mdaşımla in · 
dik. Otomobili yüz metre kada:
ellerimizle iterek götürdük. Bir de 
podan benzin alıp yolumuza de -
vam ettik. Nihayet garaja geldim 
Otomobili yerine koydum. O ge -
ceyi, Pereire sokağında benim a
partımanda geçirdik. Ertesi günü, 
tanıdık ve ahbapların evine iltica 
ettim. 

Fakat yaptığım hareketin mü -
nasebetsizlic ini anlamıştım ama, 
biraz geç. Doğrusu bir ~erseri gibi 
hareket etmiştim. Birçok kimseler 
hu macerama güldüler. Lakin ben 
onlarla beraber değildim. Vakıi 
bunu yaptığım zaman kendime 
nıa!ik değildim. Bununla beraber 
düşmanlar~m haleti ruhiyemi na • 
zarı itibara almadılar bana karsı . , . 
ne m \.irnkünse yaptılar. 

"" ... ~ 

Filhakika Navar, biraz soma 
hapse atılacaktı. 

Yalnız, Navar bu kabahatini 
yeni bir zaferle örtmek istiyordu . 
Bunun için lssy - les Monlineaux -

.ya giderek bir tayyareye bindi, 
uçtu. Fakat havada bir tek düş • 
man gfüünmüyordu. 

Bu aralık polisler gelmişler, 
Navarı arıyorlardı. Bir polis tay _ 
yare kararzahının müdürüne sor· 
du: 

- Navar burada mı? .. 
- Hem evet, hem hayır! 
- Nasıl olur?. 
Karargah müdürü, gökyüzün -

de küçük bir noktayı gösterdi, ve: 
- işte, dedi, uçuyor, gidip ya· 

kal ayınız. 
Vakıa polisler onu bu sefer ya

kalıyamadılar ama, birkaç gün 
sonra yakaladılar ve Navar hapse 
atıldı. 

Navar, hapishaneden, ancak 
mütareke imzalandıktan sonra çı r 

kabilmişti. Hapishane Navar için, 
kendini toparlamıya vesile ol • 
muştu. Yalnızlık, sinirlerini yatış
tırmış, kendisine verilen müsaade 
üzerine dışardan getirtmiş oldu ~ 

ğu jimnastik aletlerile yaptığı 

spor, bedenen olduğu kadar ma • 
nen de onun eski meziyetlerine ye
niden sahip olmasına büyük mik -
yasta yardım etmişti. 

Mütarekeden biraz sonra, Na • 
var, lngiltereye gitti. M~ksadı, bir 

- Biliyorıtm. 18 metre yok. 
Tamam 12 metre 70 santimdir. 
Tayyaremin genişliği ise, 8150 
metredir. Geçmekliğime hiç ma -
ni yok. 
Faka~ Navar bu te§ebhüsünü de 

yapamadı. Zira, bu tnrihte:ı ev· 
vel, :zavallı kahraman, bütün ma
nasile pisi pisine diye;bileceğimiz 

bir şekilde ölmüştü. 

Navar'ın ölümünden bahset • 
meden evvel, Takı zaferin altın • 
da.ıı Fransız tayya.recilcı·inden 
Godefray'm geçmiyc muvnffnk 
olduğunu da kaydedelim. 

Nava: nz sıl öldü ? İ şte dinle -
yınız. 

10 Temmuz 1919 da, saat 15 
de, Navar her zamanki gibi uçtu. 
Y arrnı .saat kadar dolaştrktan 

sonra adeti cl:luğu veçhile, per -
vnne:;ini durdurarak inmiyc ha~ -
ladı. 

Acnba ı~cndisini yerden ayıran 
mesafeyi yo.nlış mı hesaplamış -
tı? Zannetmiyoruz, çünkü bu bi -
rinci defa ohnu~ cla-:aktı. 

Navar'ı aşağıdan seyredenler, 
onun birdenbire dikilmek istedi -
ğini gördüler. Zira önüne bir sü· 
rü telgraf telleri çıkmıştı, maksa· 
dı bunlardan kendini kurtarmak 
tı. Fakat muvaffak olc.madı, per· 
vanesi telleri kopardı, makine de 
baş aşağı yere inmiye ba~ladı.. 

Navcır .sola dönerek tayyareyi 
düzeltmek istedi. Bu !efer de süra .. 
ti kayboldu, Kanat üzerine kaydı, 
ve tayyare gitti, bir duvara çarpa· 
rak hurdahaş oldu. 

Navarı, bu yığın içinden, parça 
Parça olmu~ bir halde çıkardılar. 

Ve bu kahraman, böylece öl -
dü. 

SON 
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Ermenistanda yeni 
muhacirlerin iskanı 

ER1VAN, (Tas) - Sovyet 
Ermenistana son vakitler Yuna -
ni~tan, Fransa, ve Bulgari.standan 
150!) e yakın Eımeni muhacirleri 
gelmiştir. Gelen muhacirlerin ek· 
seriyeti san'atkirdırlar. 

Bunları iskan etmek için hü .. 
kUmet komisyonu vücuda getiril
miştir. Muhacirlerin bir lmnnı 

Ani Pemzede iskan olunmuştur. 
Geri kalan kısmı ise Sovyet Er -
menistanı E:rivanda in~a olunmut 
kasabalarcla i&kan edilmektedir -
ler. 

t~::ye 1 Kelebek 'Amerikan 1 
hlkAye.:J 

Jak, Maberin yanında ayakta 
duruyor1 notaları !teviriyordu. 

Birdenbire içeriye Mabel'in kocası 
Edgar Haviland girdi. 

Kocasının bu an.i gelişinden ca
nı sıkılan ve yüzü sararan Mabe-

lin parmakları, piyanonun tuşları 
.. . d d d s 
uzerın e ur u .. 

- Hello !. .. Niçin durdun? .•.• 

Sizi koıkuttum mu?. Pek fazla 
hassassın küçük kelebeğim!. 

Genç kadın gene sinirlendi: 

- Bana kelebeğim demeyiniz! . 
Rica ederim .. 

- Niçin?. Fena bir ~ey mi? 
Hem benim gibi bir ha~arat mü • 

tehasaısı için, karısına hundan da· 
ha güzel bir isim bulmak kabil 

cleğil... Şunu da unutmayınız ki 
üç bin cinsten fazla olan kelebe!• 

kolleksiyonumun siz, pırlantası • 
!ınız .. 

- Hain mi?. 

- Evet.. Mesela kelebekleri, 
batkaları iğneliyerek kolleksiyon -
larma koymadan evvel, Üzerlerine 
bir parç::ı "o.sit,, dökerek öldürür
ler ,sonra iğnelerler .. Halbuki Ed~ 
gar, onları diri diri iğneler, saat -
lerce can çekişmelerini büyük bir 
sevinçle seyreder •. Şimdi, niçin he· 
ni "kelebeğim,, diye çağırrnc.:;ım 

istemediğimi anladın mı?.· 

-Anladım ruhum. Merak et
me, seni ondan kurtaracağım ... 

Jak eliyle biraz ileride cluran 
yeni motörünü göstererek: 

-Şimdiki halde, dedi, yeni al
dığım motörle bir gezinti yapalım. 

Bindiler. Her nşkın başlangıcın
da, bir kaçıt, bir kurtuluş hissi 
vardır.. Bunun için, Jak motöre 
&on sür'atini verip de denizi, yır • 
tılan bir çar,af gibi yarmağa baş· 
ladık)arı zaman Mnbcl , yeni bir 

M:ıbel cevap vermeden b2'.şmı Ö· hayata eirdif!ini zannetti '\"e 

nün2 eğdi .. Kocasının d5zlerindc rıldandı: 
mı· 

müstehzi bir tehdit manacı :;ezi , 

yor ve mi:;afirleı·inin huzurunda, 
kendisin!n h.ocası tarc.fından bu 

derece tahakküm altın:la bulundu
rulmuş olmasınm meydnna vurul· 

r."lasma tahammül edemiyordu .. 
Sonra, kocasının yakalayarak diri 

cliri vücuduna iğne 3okup, mantar 
bir sathın üzerine çivilediği zaval-

lı kelebeklere benzetilmesine de 
sıkılıyorclu. 

Haşarat mütchnsıası, cözünc de
vam etti: 

Musiki ziyafetinizi böyle bir · 
clenbire gelip kestiğim için beni 
mazur cörünüz .. Fakat şimdi bir 
telgraf aldım d:ı, :;elip aöaterme~ 

intiyordur.:ı .. 

Mabel, telgimf ı okudu. Kocasına 
geri vererek: 

- Pek memnun oldum, eledi, 
muvaffak olduğunuz:ı pe!.: mcz::ı ·· 
nun oldum. 

- Haydi Mabcl, yalnn s:. _, lemc· 
yiniz ! Nevyor!<un en büyük t:ıbii · 
nin vooloji lugatimi b~cmağa ka -
rara vermesi, eminic ki sizi ta -
mamen lakayt bırakı~ror. Eunclmı 

başka ei:::in yalnız şi.ir, re:;im ve 
musiki sevdiüinizi de biliyorum .. 

Alim bu son kelimeyi o kadar 
manidar bir şekilde söylemişti b, 
Jak Beresford müdahale etti: 

- Ne demek ietiyorsunu Ed -
uı:ır?. 

-Hiç! .. Şunu deme!< fotiycrur.1 
ki, musiki kadınlar için, kelebek • 
leri için çiçekler ne is~, cdur. Ya· 
ni biı· zevk, yaşamn!c için bir se -
hep! .. 

Edgar kensır.a dönerek: 
- Yarın sabah, dedi, 7,50 tre

ni ib N~vyorka gidec.Jğim .. Bavu · 
lumu o sa~tte hazırlatı~·:;ınız de -
ğil mi Mabcl?. 

- Emin o!nbilirsini;;:. 

etmeyiniz .. 

~·: * * 
Mabcl, sahilde bir kaç adım iler-

ledi ve seslendi: 

- J ak, orada mısın?. 

Bir lmyalığın dibinden genç bir 
gölge sıçradı, koşarak aeldi ve 
1\-iabel'i kucakladı: 

- Gitti mi?. 

- Gitti ... Oh, kurtuldum de · 

mek ..• 

- Oh, :;.c ~üz~l ! .. 
Bir kaç dakika, böylece büyül;: 

bir ı;ilr'at içbdc e:ıstub.r. Sonra, 
bir facia haber veren bir çı~lık gi
bi bir düdük ı;esi duyuldu. Bu, 
uümı·ü!: kon~rol ı:ıotörünün düdü -
ğü idi ve, mot~re "dur!,, işareti 

veriyordu .. Mnbcl titriy~!·ek sorc!u: 

- Ne var?. 

- Bir şay yok canım. Gümrük 
memurları .. BiliY.orsun ki ka~akçı· 
lar pek çok bugünlerde .. 

- Aman yarabbi .. Beni eöı-ür · 
b;-se kocama h~ber verirler.. Ne 
yapa:rım?. 

J"k, rno~örün arka larnfın~a, 
benzin t~nekelerinin buluncluiju 

yeri açtı, tenckc1eri çıkarc!ı : 

- Buraya, de::li, gir aakkm ! 

Bir dakika sonra, gümrük mo -
törü yana~mıştı .• 

Ja!;;, kcn::lilorinc evrakını gös • 
tc~·di .. 

-Bu eaatte burad:ı. ne yapıyor· 
sunuz?. 

- Yeni aldığı•11 motörü tecrübe 
ediyoı-urn .. 

Gümrül: memurfarmın ba~ı ol -
dl!ğu lL'.l::nin cclihm iri bir adam: 

- Güzel bir vesi!~ .. 
Dc:li .. Du adamın elinde, cüm· 

rük m~mudarının balyalara soka • 
r:ık içinde bir şey bulunup bclun • 
madı~mı nragtırdı!:::lr.rı çelikten 
bir zıpkın vardı ... 

- Eminim, eledi, hiç ohn::lz:;~ 
cıı ter.ehe alkol v~u·. 

Adem, bunkrı cöylerken, ır.otö
rün arlm brnf ıncbki benzin tene· 
kelerini koym~ğn. r:.ı ııhcus yer~ 
zıpkını şidde~le i:ıdiı·di. 
Müthiş bir çığlık koptu. Gümrük 

memuru, zıpkını ~iddetle geri çek
miş, h:ı~ye!lc yü~ün ·1 l:a::>amıştı .. 
Maliel'in vücudu, saklandığı yer • 
den önce kalkınmış, sonra, yüzü 
koyun motörc dü;]mÜ~, kıvrnmyor· 
du .. 

l 
- Bedbaht, ne yaptın?. 
Gümrük memuru, kendi motör

lerinde dur.ın bir cd~ır.ı gö:;tere -
rek: 

- Alkol kaçırdığınızı bize bu 
ndar.ı haber vermişti .. Ne bileyim? 

J .ıh: haykırdı: 
- Edgar ... Seni öldüreceğim .. 
fakat boğuk bir ses cevap ver • 

di: 
- Zavallı kelebeğim .. 

- Ondan çok mu nefret ediyor· küçük kelebeğim .. 
sun?. 

Sevgili 

- Seni ne kadar ıeviyor!am . 
ondan o kadar nefret ediyorum 1 • 

Bilsen ne kadar ainsi ve haindir !. 

Zayi - Cihangir :ıı;k erlik ~ubı·sin· 
den almış olduğum terhiı; teikereml kar 
bettim. Yeni!li alınııcağmdan z:ıyiin hük· 
mü yoktur. • Ali oğlu J~yüp 

Jstan bul dördüncü icrasından : 
lstanbuld:ı Bahçeknpusunda Hobiyar 

mahallesinin Eski Aşır elendi kütüph'-' 
nesi Yeni zaptiye )O"uşu rnk:ığında ye• 
ni 31, 33 No. lu altında dükk:\nı ve de· 
rununa cari rubu masura tatlı suyu olaıt 
Tür kiye hanının s:ıhipleı i Arnavut k6• 
vünde T ram\'av caddesinde ilk rnekteP 
iıti ~alindc I 8~· no : lu hanede mukİCl 
iken clyevm ikameq~tıhlaıt meçhul Şeref 
Yedia 'e L~mia ·hanımlar :ı. 

i\Jıll! Rca~üıans Türk anonim Şirke· 
tinden 19 K:\nunue\'el 929 uı ihinde bir ~ 
~ene müddetl e borç aldığın ız Altmış Ü\ 
hin liıa\'a mu l. abil Ye yekdiğerin ize ke; 
fili mtitr!>dsil Ye mü~terek mütesdsı 
bor çlu olmak kayı t ,.e ~artıla hahçe J;a· 
pusunda Hohiyar mahallesinin Yeni ıaP' 
tiye i oku şu sokııjı;ında ~·eni 31, 33 n~ 
'J'ürl.i\'C hanmı birinci derecede ve b:· 
rind ;ıra i!c ipotek tc5İS edüp ınüdde~ 
hitamında borç ödenmediğinden güıcıııtl 
edecek e~ yam için yi.i.r,de 9 fai:r. n mcd· 
yunu müı emerr,t olmak dolayı sıyla 7,3.Ur 

Ye zİ\·an mu kabili tazminatı maktua o· 
laı ak · yüzde üç lıuçuk ,·e bilcümle ın•: 
sarifin tediyesi hakkmda tebliği mulmt 
ödeme emri ikamt> cı:-ahınızın meçhulirctl 
hasebıle tebliğ edilmemiş oldu~undıtP 

tarihi il:\ndan itibaren otuz gün müddet· 
içinde 9.1J - 197 dosya no : sıla Isıanbııl 
dürd üncü Ic ı a memurluğuna müracaat!• 
borcunuzun tamamına Yeya bir kısm111' 
\'e ya alacaklının takip icr3sı ha t.; k ırı• 
il i razınıı 'ari:'e tıi l diı meniz ve ya tarıh 
ilandan itibaren al tm ı ş gün z:ırrında bor· 
cunuzu vermeniz ııbi takdirde mcrhll' 
nun paı aya çe,ı ilec~ği ödeme r mri ms· 
ham ı na kaim olmak üzre ildn olunur. 

(6:-4 .. 1 

lstanbul asliye ikinci hukuk dairesin ~ 
den: .\ lüddci : lstanbul Ddterd:u lt~ 
'eıdllcıinden .\ Iehmct l~min 13cyin, hak 
Lı iskanı haiz mültecilerden olup kcrı 

disine mukaddtm:ı bir hane n·rilmişke 
hile ve dcsi5c İ!timalile l:ireç bumund 
ıniıhend !s so~ :ıgınd:.ı firari m:ıd:ım ı\ 1ari 
deıı metrn:, 1 O r\'o.lı haneyi dahi n:ımt 

• na kayıt ,·e tcsçil ettir mi~ oldujı;unda 

tapu kaydının ha7.inc namına tashihi ' 
hidayeti i~galden beri 6:-0 li ra ecri mi! 
Jin tahsili ta lebile müddei al~\ b r~t:ınlıı; 

C:ıgal oğlunda molla 1 cn:ıri mah:ıllesi rı 

de ~2 :\o. lı hanede mukim ı\y~c Sı· 
dı li:ı 11. :ı leyhir.e ika me cvlcdi~i ('.:I\ adıC 
dola\I alelıl ul müddei alc) he 6Öndcıilcf 
m zuhııl nuı;luıi ·ııh,e.s" mıınmilA~ h a. 

mezldır :ıd rrri t •·ı k ile hir semti meçh 
le ıı;itti~i şeıh jle iade olunnıa.-ı üt.erir. 
müddei wkilinin t:ı!clıik usulün 14 l < 
maddesi mucibince t ;ırİhi il:\ncian iıilı' 

ı en bir ay müd<letlc me7.J.. llr :ı ı ztıh3 

nushl i ~:ın i yesin in il~nen tebliğine ı :ı 
rar 'eı ilerck bir :ıy müddetle ilan edil 
dl~i halele ce , ap Yeı memi ş 'c bu her 
sepi, eden tal ep HÇhile tahkiJ..:ı:ın 16·2 3 
tarihine mü~adif perşemb~ ~ünü ::ı~ 

nn dörtte icnı~ın :ı ' c ye\·mi me7. ~ • u 
da il4nına ~ arar \'erilerek ilAn cdi'di~ 

halde ıtclmcın i~ olduğundan ~ep~ t'dr 
talep wçhile t::hki~at 25·4 93:1 saat 1 
de ta> in \ e ha~ 1.ında gıy:ıp 1 :ır:ırı ilf 
h:ı7. ile me~~ ur kararın c'a bir :ıy müd ~ 
detlc ilanı r :ı td11iıtcn k:ır:ır \'erilmi~ cıldtı l 
ğund:ın \"C\'mi mıı:ıyycnde de gdnıedi~ 
ta' tirde hakkında gıyaben icra\'ı mtı3' 

mele edı le ceği ır.nltim olmok üzer' 
kc) tiyet ilan olunur. _.) 

l~tanhu l ,\ .;lh e MnM emesi fi : ırcı 

llu ~ uk Dairesi~drn : 1 lnlime hnnını 1~ 
kııca~ı :\Jclek hatun mahallesinde bıç~I:~ 
~u· ağında 4~ Xo : Ju hanede s:ık n ,-ı 
halen ikamctv,ilhı IU l' Çl- ul Akif er. ale~" 

hine ikame olunan tescili akı t dn,·3" 
h:ı~l.ında gıyaben cereyan eden muha ·e· 
mcsi neticesinde mu mailcyhimanın be\'' 
nindı::ki 11 ·Şubat !U:'i tarihinde \'a l-' ı ola 
ah tin tt:~C Jine 2<İ 1 f-9.l2 tarihinde tarl 
'erilmiş \ ' C hir ı Ü:,ha:-ı mah' t' 
mt' dn nnhanes'ne talik edilm iş olrr.agl 
tarihi il~nc!:ın itlbaı rn bir a\• Ynr fınd 
iıir:ız ulilnıedi~i t:ı'<dirde h:ıkkı nızd 
muamclei kanuniye ifa cdilcccAiııdt 

tebl •ğ nı:ık:ımın:ı l a i ın olmak Uzeı e ti 
olunur. (67'41 J 

li ırıc ı kra memurluğundan ; 
Kızı ltopı:ıkta l\: u\"Uhaşı Cııddcsinde (1 

nomnralı hanede mukim i .(en ikamet~ 
h ı meçhul rnlr:ıl ay rniite aidi :'alAhııı ıll ~ 
Beye : 1 

nıri Efendiye horcu ol:rn li4 lir.1r 
t es\'İyrsi zımnında tehliıt olunan ödt'fl" 
emı i mucibince borca i tiı :ı z e ttl~in iz ,~ 

! 
!aşı lmış ,.e merci hO l.. im liği tara fın dl 

i<.:ra kı lınan nı ürafan neticesinde ise ı 

raz ı n ka t'i~en ı el'ıne ~:ırar \eri: m ~' 
J\aıar nııeti i1' smetg~hır.ı zın mcçh ulı)~ 
h,ıscbiJe t::lTilrtnl/'.a ttlıJıg CUllt m~mİŞ , 
duğundan ifüazın ı zın ~at'i)en ıefine dJ 
olan merciin karar suretinin tebliği f 
ıine geçmek iızeıe il~nen tebli~ oJuo~ 

932. 369> 
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iirkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
16/2/1933 vaziyeti 

.AKTiF ~ 
K•a•: Lir• 

Altın : saU kilogram 11. 640. 40 l j L. 16.373.1 ?O .85 
Banknot . . • . • . . . " 17. 903 2:>0. -
Ufaklık: • • . . . . . . •• 583.776.11 34.865.716.96 

Dahlldekl Muhab!rler: 
Altın: Safi r:g . . t788,024~ L. 2.515.003.7 
Türk lirası . • J.. 650.653.27 3.165.656.97 

H•rlçtekl Muhabirler: 
Altın Sıa kilogram 1541,044 ft 2.167.606.9 
Altını tah\ili kabil Seıbc!t döviz;lerll 1.139.138.1 3.306.745.13; 

PASiF' 

Sermaye .............•..•.•. 

Tedavüldeki Banknotlar: ) - ./ 
Deruhte edilen evrakı naktiye L. 158.748.563.-
Kanunun 6 ,.e 8 inci madde-
delerine tedikan uki tcdiyat > 4.28).563.-

154.452.000. -

L•ra 
15.000.000.--... 

H•zlne Tahvlllerl : 

Deruhte edilen C\'u.kı naktiyc 
bıkıyesi ...••.••..•• 
Karşılığı tamamen altrn olarak 
tedavüle vaıcdilen. • • • • . L. ~.68ROOO. - 163.150.000. 

Deruhte edilen evrakı naktiyc L.158.748.563. Mevduat: 
karşılığt 
Kanunun 6 'c S inci mad· 
delerine tcvfıkıın vaki tediyat 

Türk lira<:ı 
" 4.286.563.- l54.462000- l)ö\IZ 

...... 
CUzdan: 

Sen edat . • . . • . • • ~ L. 3.412.005 .5 
Esham ve}Dcruhte edilen evrakı 

rahvi!At nıktiye k:ır~ılığı (iti· 
bar! kıymetle) • . . . . .. 27.123 823. 
Esham ve Tah\•ildt . . . . .. l.02S.2Q) .9 • 

Albn ve dl5v'z Uzcrlne avar.s 
Hlasedıu lar • • • . . . . 
Muhtel!f 

Muhteltf. ... 
I 

Is'ıonto h~ddi 0~ 7 

' l'ı 16.12:!.685. 5 7 
. 4.Q1S57> t" -. . . . . . 

21.121.258.05 

38.435.959.6~ 

\ ........ 

~\ 

YekOn l37.708.217.71 

Istanbul Gümıük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Altaö' üzerine avans %5 1/l 

SEVRISEFAIN. lst~ GUnırUkleri 
1•-~~~~;..:.:..::.:.::...--11 

Benzine aittir 
j,,;'~:·:,:~::,";;::;~~:: =~r;':~~ = Başmüdür lüg\J ünden: 
İzmir - Pire - iıke..aderiye 

roıtaıı 

1 - Glimrük Muhafaza umum l:u:nandanhğı emrindeki den:ı 
•esaıti için (30} tondan aı ve (100) tondan ço1< o!mamak üzere 
aahn alınacak benzin kapalı zarfla kırdırmağa konulmu,tur. · 

2 - Kırdarma şartları kağıdının tasdikli suretleri Istanbu\da 
GOmrDk Muhafaza BAtm6dürllğünden Ankatada GilmrUk Muhı· 
faı:a umum kumandanlığından ahoacaktar. 

3 - Krrdırma lstanbul Gümrük Muhafaza Baomüdürlilğünde 
lcuıu'acak alam sahm kon?syonu tarafından yapılacaktır. 

4 Kırdırma 7.3 933 tarihine ras ıyan Salı günü saat 1 S te· 
dir. 

5 Teklif meklup'.arı ka'lundaki bülıUıa'ere aöre aln ve sa· 
atinden e•vel bu ilanın 3 Oncft maddeainde!cı komisyo:ıa verite-

ce1< lir. 
6 - Her istekli, biçil:n'ş bedelin yüzde 7,5 ğu o'an 2025 lira 

m~•.ıkkat gUvenme!erile "teminat 11 bel.i saatten eu~l ko .nls· 

yona srelmeleri. 
7 - Alınacıİ< benzinin ev.::1fını g3Jteren kfıjıt es1s şartn·1· 

rneye ilitiktir. 
8 - Belli o'an saatte tutu'ması adet o'an ubıt ka1ıdı do~· 

duru 'duktan sonra biç bir teklif kabul edılmlyecektir. (613 

(Ankara)~~ ~~~at sar. 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) ~~t ::; 
tamba 18 d~ Galata 11btımın· 
dan. 

izmir - Merıln Poıtaıı 

(Anafarla) 22 (u'lıt· 
çarıamba 

JU da idare rıhhmındaa lra!· 
karlar. c744) 

30 llra lkr•mlye 
Graham, Jou, Knlpp, Thoa. Tomplon 

London markalı e.ııld eaatlert bulana Utra

miye ve ayrıca komiıyon. Tcpebaşı Kabri•· 
tan sokağı No. 42 Y. ll. G. A. (e72G) . 

Istanbul ikinci icra Memurluğund~n: 
~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~· ~1ahcuz \e pa~ya çevrilmesi mukarrer 

ısta bul Gu .. mru·" kle · M h f bir adet dikiş makinası 25- 2. 933 ••• n r 1 u a aza ıihine mü·3dif cumartesi günü sut 9 

Bacmu••du••rıu•• fiu••nden •. dan itibart'n BJl:ıt Ayistir;ıti caddesi 
~ Tatlı menb:ı soka'< 2 !\o. lu hanede 

birinci açık arttırma suretile satılacağm· 
d.ln taliplerin aynı ıı;ün ve saatte mahal1 - Istanbul ve Galata R1hbmları üzerindeki 2ümrük bina

larile atnbar tarasalarıoın tamiri paıar!ıkla yaphrılacaktır. 
2 - Kırd1rma şartlan kağıdının tasdikli ıuretleri lstanbul 

Gümrük Mubafazı Başmüdürlüğünden ahnacaktır, 
3 - P .narlık: latan bul Gümrük Muhafaza Başmüdürlllğiin· 

deki kom;ayon tarafrndao yapılacaktır. 
4 - Pazarlık: 23·2·933 tarihine raalıyan perşembe günü 

uat 14 on dörttedir. 
5 - Her istekli biçilmiş bedelin °O 7,5 ğu olan 600 Jira 

69 l:uruş'uk muvakkat güvenme (teminat) larile belli saatten 
evvel komisyona gelme!eri. (753) 

1 lstanbul Belediyesi illtnları 1 
Fatih Belediye Şubesi Mlldirivetinden: Edirnekapı çukur bos· 

tanda Belediye mala arsa kiraya verileceğinden talip olan1arın 
13 • 3 · 933 tarihine müsadif pazartes; gün·~ saat 14 te daire en· 
cDmenine müracaatları ilin o'unur. \783) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2500 To~ kazan mayii mabruku: Paıarhk!a mOoakasası 
22-2-~33 Çarşamba günU Saat 14 te. 

18 Şubat 933 tarihinde kapah zarf usulile yapılan mllnaka· 
ıada teklif edilen fiatlar velclleti celilece galt görOldOğOnden 
yukarda cins ve mıktarı yazılı kazan mayii mabruku paurhkla 
&ekr• münakasaya kDnulduğundan daha ehven f.atla itaya talip 
elacaldaraa m11nakasa gOn ve saatinde muvakkat teminat mak· 
baılarile birlikte Ka1ımpa11da Deniz Levazım aabn alma ko:nıs· 
yonuıaa mOraciatları. 11773,, 

linde bulunacak memuruna müracaattan 
ilan qlunur. \67 501 

1
3UncU Kolordu Satınalmal 

Komisyonu llln13rr 

3 taks:ue ahnmak şartile 
452,800 lcilo un kapalı ıarfJa mU· 
nakasaya lrnnn:uştur. ihalesi 
27 • Şubat· 933 Pazartesi günU 
saat l S te izmir Müstahkem 
mevki Satınalrna koın:syonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve münaka· 
SJ•ıına iştirak edeceklerin o giln 
ve va1dioden evvel teklif ve te
minat ınektuplarıoı mez!iii: ko· 
misyon Riyasetine tevdi eyleme· 
leri. (3012) (457) 

tıfQOI • * • 

M. M. V. Sa. Al. Korn. dan: 
Kapalı zarf uıulile mubayaa 

edilecek infıllk maddeler'nin 
mllnakasası l 5 Mart 933 Çar· 
ıamba şılinü uat 1 l de yapıla· 
cıktır. Talip eri evufı ve şerai· 
tini görmek üzere her gün ve 
mOnakasa gününde dahi vak· 
linden evvel temioatlarile M. M. 
V. Sa. Al. Kom. nuaa m6raca· 
atları. «3029» .. 780,, 

GümrOk kanununun 19 uncu maddesi mucibince lstanbul ve 
Haydarpafa Gümrükleri mıntakası dahilinde merakibi bahriyenin 
en yakın gümrllk idaresinden müsaade almağa muhtaç olmaksızın 
yo'larına ancak aşağıda yazıla olduğu Ozere devam edebilirler. 

btanbul sahasında lioğa:ıiçi ile Hahcıo tabii vaziyetleri nazarı 
dikkate alınarak bu kısım kanunun 19 uncu maddesinin tahdi
datı haricinde kalmk üzere. 

1 - Karadeıı:z:fe Bu!garistan hattı boyundan itibaren Boğaz 
metbaliodeki Rumeli fenerine ve Karadenizde Şıle mmtakasındarı 
itibaren Boğaz metbalindeki Anadolu Fenerine kadar olan s1hil 
boyunca imtidat eden sularda merakibi bahriye için bir mil me• 
Hfe tayin edilmiıtir. Haydarpaıadao itibaren Adalar dahil olmak 
Ozere bmit'e kadar olan mıntakanın tabii vaziyeti nazın dikkate 
alınarak Boğaziçi ve Haliç hakkında yapıldığı veçhile bu mm~a· 
ka dabi tahdidattan istisna olunmuştur. 

2 - Ya'ovadan baıhyarak Gelibolunun karıısındaki Lapseki 
sahiline ve Ahırkapıdan itibaren Gelibo'uya kadar olan saha 
için de bir mil kabul edilm;ştir. 

3 - Lapseki ve Gelibo'.udan Kumkaleye ve Seddülbahire 
kadar o!an boğazın imtidat ettiği saha tahdidatlan müstesna 
olmak üzere Kumka!eden itibaren Çanakkale GiimrUk miidlir• 
lüğü mıotak.ıısıom iootidat ettiği sahil boyunca ve Seddülbabirden 
lnozı kadar olan sıb:ı iç:n muarız kö:fezi dahil olmak üzere bir 
mil tayın o'.unmuştur. 

4 - Çanakkale boğazı har:c:ndeki Bozcaada ve lmroı seva• 
bili Bozc1ada kana~ı müstesna olmak üzere bir mil kabul edilmiıtir. 

5 - Bandırala kö:fezi dahilindeki fener adasından BandırmJya 
k:ıdar o:an sahanın tabii vaziyetine binaen Bandır.na körfezinin 
imtidat ettiği uba yar1m mil tayin edilmiştir. Fener adasile 
Preme adasını teşkil eden bojaz l:u kayıaan müstesnadır. «774. 

Klrahk Şerbetçlllk ve Aş~ıhk Mahalli 
Em'nönü malmUdürlüğünden: Balıkpazarı caddesinde Nevşehir 

ham nami'e maruf banm alt katındaki şerbetçilik ve aşçılık ma· 
halli senevi 72 lira muhammen bedel üzerinden 13 Mart 933 
Pctıartesi günü saat oıı dört buçu'da açık arbrma usa'ile kiraya 
verileceğ :nden taliplerin yüıde yedı buçuk n'sbetindc pey akçe• 
lui'e satış komisyonuna müracaatları. "758,, 

A•kert Fabrikalar illnlara 11 
Ka1orifer Tes'sah 

1 J ,000 ı:ra bedeli keş fli Kı· 
rık ka'e San'atlar mektebi ka· 
lorjfer tu'satı kapalı zarf usulıle 
mevkii münakasaya konmuştur. 

Münakasa11 20 3· 933 tarihinde 
sut on dörtte yapılacaktır. Ta· 
lipler teki fat ile beraber tekl ıf 
ellikleri tes'satın re3İm ve p:o 
je!erini de veı c:eklerdir. Te'd f. 
Jerin kabul edılebiloesi için bu 
resim ve projelerin fen hev'eti. 
miıce tetkik ve kabul edilmiş 
o masa ıarthr. Şartname almak 
isteyenler'.c daha fazı~ iza'ıat 
talebinde buiun:ınlar her glin 
saat 13,5: 15,5 kadar l<omisvona 
mllracıat etmeleri. (7 30) 

l':ıuh • ulh ]kinci Hukuk 1 l:\kiml• n
den: \rtin ~:ss:l\ :ın Ef~ndinin Top ı,a. 

pıda Paşa i\leydanında Bc\azıt \l!a \tı. 
hallesı K:ıla) cı o1,at)ında 28- 2:' :\um ı-

ralı J Janedc :\lukim, Pembe f fonım :ı : • 
hine i ı:ıme C\'lediği :ı)açJk d:ı\:: ınd. n 

doln) ı ) apıl:ın tcblı~.ıt 'e tahki :ıta mud· 
dei a!e) hin ba~k:ı h'r 'ere gittiği \'e ne 

z:ınll!ıd ı g-l!lcc 'hi 'c ıı:"tt'~i 'erdeki ıka· 
meı,,.~lı ininda nnlaşılam:ıdığınd:ın hu u-

ku u ul muh:ıkcmelcıi kanurıunun 141 

'.! 1 ı~ i :ıci mı l l::leri m J;~bincc 20 gtin 

mud letle ılAnen tebligat i..:r:ı .. ına k:ıı al' 

\~r lıni, 'c muha' eme glinu olan 13 3 
9.1.1 ~aat on d:ı f:ıc:h ikıncı 1 foku 

1\l:ıh\em: i'le gelmeniz H\:ı ~elmcdıği· 

niz ta ,dır'!: kununt bir ve il gönderi • 
.me ı ak ı takdirde muhı.ı.keme gl\aben 

ecre) an edeceği d:l\ eti ye makamını ka.· 
im olmak iizere ilan olunur. 



Kumbara Sablplerı· 

933 Birinci Kur' ası 
1nisandaçekilecek! 
iş Bankası, memlekette 
teşvik gayesile, 

sene 5000 lira 

tasarruf hareketini 
kumbara sahiplerine her 

mükafat veriyor , ......... ·-····················································-·- ····---·· .. -·--·-·---· ... ·····-·----··-··--, 
Kar'aya girmek için: 
''1 m a r t · 9 3 3 tarihine 
kadar tasarruf mevduatınız 

asgari 5 lira olmalıdır,, -----......... _ ......... ___ ............................................................................................ ,./ 
kadar • 

sız sonuna bir kumbara alarak para biriktiriniz ! 

ClL.11. 
Mağazasındaki yeniliği bir defa ziyaretle öğreneceksiniz 

1 liralık sergi 
Sergimizden alacağınız her hangi mal 1 liradır. 

Flatlarımızdan bir kaç nttmune 
1 adet yün fanila 1 Lira 1 1 adet büyük pamuk bataniye 1 
3 ,, kaşkorse 1 ,, 7 ,, fantezi kadm mendili 1 
2 ,, Erkek kaıketi 1 ,, 10 ,, Erkek mendili 1 

Lirs 

" 
" 3 çift yün erkek çorabı 1 Lira 

3 ,, futbol çocuk çorabı 1 
1 ,, Hanımlara halis ipek Avrupa çorabı 1 

1 O adet Aslan marka keten yaka 1 
1 ,, Poplin gömlek çift yakasile (düz ve fantezi) 1 
2 ,, çift fantezi erkek çorabı 1 
2 adet fildekos erkek fanillsı ı 

" 
" ,, 

" 
" 
" ........................ , ........ 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Benzine aittir 
1 - Gümrük muhafaza umum kumandanlığı emrindeki deniz 

vesaiti için "100,, tondan ve "135,, tondan çok olmamak üzere 
satın alınacak benzin kapalı zarfla kırdırmağa konulmuştur. 

2 - Kıdırma tartları kağıdmın tasdikli suretleri lstanbulda 
Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden Ankarada Gümrük Muha
faza Umum kumandanlığından alınacaktır. 

3 - Kırdırma lstanbul Gümrük Muhafa7a Başmüdürlüğiln
de kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 7-3-933 tarihine rashvan salı günü saat 14 
tedir. 

5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve 
saatinden evvel bo ilanın 3 üncü maddesindeki komisyona veri
lecektir. 

6 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan 3148 lira 
88 kuruşluk muvakkat güvenmelerile "teminat,, belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

7 - Alınacak benzinin evsafını gösteren kağıt esas şartna· 
meye ilişiktir. 

8 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıdı dol
durduktan sonra hiç bir teklif kabul edilmıyecektir. 11644,, 

. , . ,· ~ .' - . 
. . 

. . . ~ 

öksürük şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
\'c kızamık öksürükleri için pek te 
sirli ilAçtır. Her eczanede ve t'C~a 

depolarında bulunur. 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın bastalıklan birinci ıımıt 
mUtchassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, IstlklA.1 
caddesi No. 193 (Opera sineması kar§ısı) 

Teleton: 41960 - 4,2221 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollan ba.~t.l!ıldan mUtchıuısısı 
EmJ.cönU (Sabık Karakq) banına 
oakletmlşUr. Cumadan maada her gün 

ba.stalannı kabuJ ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll b.a.stalıklar mUtebasıııın 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Gaz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf mütcbassıa 

BabıAJJ (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: OskUdar AUamatqı No. 53 

---------------------------Diş doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edilir. Her ccvt dlş 

rahatsızlığl tedavi olunur. Muayenehane: 

Oııküdar Alıc;ıba§ı Mektep sokak No. ~o 

Istanbul üçün(;Ü icra dairesinden : 
1\fahcuz ve furuhtu mukarrer bulunan 
Bcyoğlunda Telgraf soka~ında 29 numa
ralı 1\lobilya fabı ikasında t iyatro san dal
yaları ve oda takımları 26 2-933 tarihine 
müsıı.dif pazar günü saat ı 2 den I 3 ka
dar saıılacağmdan talip olanların ,mahal
linde memuruna miıracaat eylemeleri ri-
ca, olunur efendim 6743) 

l:iAHlBl: MEHME1 A~IM 

Umumı Neşriyat MUdUrU: FiKRET Ann 
YAKIT lıl.ATBAASI - lSTANBUL 

, 

lstanbul Evkaf Müdürlüğii ilinlan 

Kıymeti 
Mubammenesi 
~ K. 
420 

96 30 

305 08 

260 

30 

170 13 

1095 

Edirnekapısında Keçecipiri mahallesinde Sofah~ef• 
me ve Zeynelağa sokağ1Dda Müyesserçelebi camii 
arsası ve mevcut taşlar. 
Kadirgada Eski Bostanıali yeni Eminsinan mahalle· 
sinde Cami içi sokağında eski ve yeni 35 No. iL 
bir kıt'a arsanın tamamı. 
Küçükmustafa Paşada Mollabtisrev mahallesinde 
Küçükmustafapaşa caddesinde eıki 19, 21. ~5 yeni 
33, 35, 37, 39 No. lı ve 152 metrb 54 santim mik· 
tarıoda bulunan müfrez bir kıt'a arsa. 
Edirnekapısında Kariyeiatik Alipaşa mahallesinde 
camii şerif sokağında 21 mnkerrer ve cedit Aya
yorgi so!<ağında 76 No. la dükkan arsası 
Tamamı 70 metro 50 santim terbiinde bulunan Çe
lebioğlu Alaettin mahallesinde Y enicami aylusunda 
67170 No. lı kagir dükkanın 3b/3600 hissesi. 
Tamamı 319 arşın terbiinde bulunan Ortaköyde 
Yeni Meyhane sokağında eski 1.7 No. h arsanın 
8/12 hissesi 
Tama mı tahminen 3650 arşın terbiinde bulunan 
Cerrahpaşada Hobyar mahallesinde Yokuıçeıme so
kağında eski 23 yeni 43/45 No.h meırutahane ar
sası tamamı. 

Baladaki emlak 4 hafta müddetle ilina konmuşlar. ihalesi 16-
Mart - 933 perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçele
rile beraber Istanbul Evkaf müdiriyeti binasında Mablülit kale-
mine müracaatları. (647) 

Milli müdafaa 
vekaletinden: 

1 - 931 ve 932 senelerinde mazeretlerine binaen vaktinde 
müracaat ederek ıkramiyelerini ala1Iı1yan m!llullerle şehit ve ye
timlerinin istihkaklarına ait bordroları Maliye vekaletine ve cet· 
velleri de askerlik şubelerine gönderilmiştir. Buna göre esbabı 
istibkakın askerlık şubelerine müraccat etmeleri. 

2 - Işbu tevziattan sonra müracaat edeceklerin paraları 933 
tevziatında veri!eceğinden beyhude yere M. M. vekiletine mli· 

racaat edilmemesi. 
3 - 933 senesinde vaktinde mürılcaat etmemit olanlar için 

ayrıca bir tevzi yapılmıyacağından malullerle ıehit yetimlerinin 
behemehal 1 Nisan 93 3 tarihine kadar şubelerine mtıracaatla 

kayıtlarını yaptırmaları, bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmıyaa
ların müracaatlarının bilahare kabul edilmiyeceği illn olunur. 

(3022) (655) 


