
..... •er haykmyor •• 
~ 12 milyonluk orda•u yaaıacla 
"8ba 100 bin klılmiz var, mll•avl 

iZ olmalıyız. •• ,, 

eçim ve pahalılık 
,,1 teJ evvel 100 kuruı yerine geçen 

~ ~ ;.~~-~ zarfında pahalılık 1094 kurup 
!/IJHl\ çıkmııh. Yani on bir kere daha pabah 
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Halkevlerinin günü 
Bugün yapılacak merasim programı 
Yeni açılanlarla birlikte bugüne kadar 55 yerde Halkevi 

açı mıştır; Bugün mühim nutuklar işiteceğiz. 
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lleınleketimız n 53 yer nc?e açılan Halkevlerinin bulundukları yerleri göateren harita 
'-..:.: , Anadolunun muhtelif tehir • 
)' enİ ma}İ Sene ' lerinde yeni Halkevlerinin açıl· 

Operatör ısrar ediyor: 
-········· .. ··············································-··· 

Ekmek narhını buğday 
fiyatına göre yapmalı! 
Sabık ~hremlnl operatör Emin Bey ek

mek narhının un flatı üzerinden yapdması
na itiraz ctmı~. narhm buğday :flatı t1%erln
den yapılmasının hallun menfaatlno daha 
uygun oldutunu orık bir mektupla lktısat 

'\'ekAletlne bUdlrml11tı. 

Zahlro bonaıımın idare heyeti lçtlmam· 
da norhm hangi esaa üzerinden teıtbltl me
selesi tekrar gözden geçlrllmlt vo narhın 

un flatı Uzerlnden teabltlnln en mu\"afık 16-
kll olclutuna karar verllmlıttl. 

Belediyenin narh uıruIUnll te~1t eden bu 
karar üzerine bir muharrlrlmlz dün opera
tör Emin 114-yl görmU,tltr Emin Bey bu ho-
8Usta clemlttlr ki: 

''Herkesin kendi menfaatini anyacağı 

tabiidir. Bittabi gerek ekmekÇller, gerek d~ 
ğtrmencller ekmek narhmm un !iatı üzerin
den tayinini taterıer. Benim kanaatim fac 
bu dU§Uncenln aleyhinedir. Ben ötcdenberl 
ekmek narhmm buğday !latma göre tayini• 
Din halkm lehine olacatı kanaatindeyim... Sabık ~chreminl !'.n*t- Bey 

-···········---·-·-·-···-·-··-.. ···-····-····- ····-mM!!.,)lplf .. , 

• • muı münuebetile bu,Un Halke - ' 
•çın hazırlanırken vinde büyük meruim yapılacak· 

Evvelki gün Anadolu ajanaı 

ıtaaile hükumet tarafından Def
"' ten t~oug ner Larana buyUk 
~.41 .• memnuniyet uyand.mıjbl'. 
.~ü bu teblii 1933 • 34 aeneei 
S:i li.yihaaırun (175) milyoıı 
i,.;-:'. ~rinden mütevazin bir fe • 
~ tanzim edileceğini ve önü • 
~~~ aene içinde hiç bir yeni 

ıı ıhdae..olunmıyacağı gibi ma· 
'tl-..dan da hiç bir tenzilat yapıl· 
~)'&cağını temin etmittir. Bugün

llınumi vaziyet içinde bu tarz. t ~ir tebliğ ne§redilmeai memle· 
IÇİn hakikaten büyük bir beta

~~, hükumet için de çok kıymetli 
ır lll11vaffakiyettir. 

ı.. F'i.lhakika kağıt üzerinde mü
d 'zııı bir bütçe yapmak kolay
-:· Nitekim Abdülhamit zama • 
lae ~I. bile maliye nezareti her se
~ bütçe yapardı. Hem de bu 
ftıı irin varidatı masrafından 
'-ed - olurdu. Bununla beraber ae· 
't eıı atağı dört,bet ay memur ma 
,ı.,.. Verilemezdi.. Abdülhamidin 
~ leye hikim olan iradesi bile 
'•~dbıeınurun maaıına sene orta -
~ lneaeli be! yüz kurut zam • 
~ eğe kafi gelmezdi. Şayet 
-~da bir irade çıkarıa maliye 
' tinden maatına zam yapı -
"t~~ura para verilemezdi: 
~d· ırade maqa za.m icruına 
~~· Maa!ın verilebilmesi için 
'i iç· e o miktarda tahıiıat ilave
~ '" .. ikinci bir irade lazımdır,, 

alili.inç sebepler icat edilirdi. 

Mehmet Aaım 
<.tı 1 '-'ıralı 2 inci ıagılamızda) 

hatıralar ve 
Vesikalar 

l'eft.ilcamızın bugUn 

y •diaci forma81nı 
1•1rdlm ediyoruz. 

tır. İstanbul Halkevinin birinci •e
neaini doldurmuı buhınmu~ da 
buJnünaaebetle t~s'it edilecektir. 

~ ......... ·~--
ruime Mat ıs te letildll lllU'file 
batlanacaktır. Sonra Cümhuriyet 
andı içilecek, radyo açılarak An
kara Halkevinde söylenec~k nu • 1 

tuklar dinlenecektir. Ankara nu • Yeni 9Dzeller - 1933 Senesi Jçtn !eçflen Yugoslavya ,.e Ita1ya güzeller· 
[resimde görülduğü gibi ltalya güzeli ancak aln yaşındadır ve orada yalnız 

-tokları bittikten sonra vali ve be- çocuklar arasında yapılan intihapta seçilmiştir. ] 
lediye reisi, Halkevi reisi, frr'ka ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••m••••••••••••••• 

Bug(ln nutuklannı cJinliycceğimlz 

Başvekilimiz ve .Necip Ali Bey 

Başveklllmlzln 
bugflnkO nutku 
ANKARA, il (Hu.asi) - &,vekil 

lsmet Pa.,a Hz.nln Halkevlerlnln yıldö
nllmU mUnasebetUo aöyUyecıeklt-rt nut
ka çok bUylik ehemmiyet wrllmektedlr. 
Batveklllmlz bu nutuklarında menılekc • 
tin cemiyet hayatına gösterdlfl al&ka4an 
balıseyllyettk ,.e memleketin umumi va-

~lyetlne:: te=- edecek:;___ J 

vilayet idare heyeti reiıi Cevdet 
Kerim Bey birer nutuk ıöyliye • 
ceklerdir. Bu merasime ait tafsi • 
lit ve proğram iç sayfaır.ızdadır. 

Recep Bf. bugÜn 
Ankarada 

C. H. F. umumi kAtlhl Rettp Bf. clttn 
Dolmabahço sarayına glclettk Relslcllmbur 
Rz.ne arzı taz.lmat ve veda etmlttlr. Recep 
Bf. nkfanı llsttı Hayclarpqaya geçerek ak
eam trenUe Ankaraya batt.ket t'ylemlıttlr. 
Recep Bey bugUn Ankara Jlalkm1nde yapı
laeak merasimde bulunacaktır. 

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

Kötü yola sapan iki 
kız kardeşinin katili 

Beı •ene 8 ay ağır hapae 
mahkGm oldu 

Adananın Hacı Hasan bey kö • 
yünden Memili ağanın oğlu lmıa• 
il iki hemtiresi Mürtide ve Şefika· 
yı fena yolda gittiklerinden dolayı 
öldürmüttür. Vekilin isteii üzeri· 
ne mahkeme kararile lıtanbulda 
akli hastalıklar haıtahaneıinde bir hk h 

"dd t .. h d alt al Karii Jsmall ma eme uzurunda mu e muta e e ına ınan 1 
katilin tuurunun yerinde olduiu Karar evelki gün Adana ağır-
anlatılmıt ve Adanaya gönderil • cezasında verilmittir. 
mittir. Muhakemeye devam olun· lımail; gerek yatından ve gerek 
mut ve müddeiumumi katilin ağır se bazı tahfif edici aebeplerden ı 
bir ceza ile cezalandırılmasını is • istifade etmek ıuretile bet aene se 
temittir. Katilin vekilleri tarafın- kiz ay ağır hapis cezasına mahkUm. 
dan müdafaası yapdmııtır. edilmiıtir. 

Arnavut Zeynep hanım 
iki devlete birden casusluk ediyorken 

__..,, -
yakayı ele vermitşi 

• 
Zeynep Hanrm isminde bir Ar

navut kadının Londrada zehir· 
lenmit ve ölmüt bulunduğunu, bu 
·kadının bazı maceralannı yazdrk. 
Arnavutluk konsolosunun tekzi • 
bine rağmen bu kadının esraren· 
giz hayatını Londra gazeteleri 

yazmakta devam ediyorlar. Hem 
İngiltere zabıtası, ayni zamaJ da 
Franaız emniyeti umumiye daire
ıi ona ait evrakı derinden derine 
tetkik etmiıler. Zeynep Hanımın 
senelerdenberi bazı Avrupa dev· 

(Alt taralı 6 ıncı ıayıf anıızda) 

Bugün beşinci 

sayıfamızda; 

Bir 
Yastıkta 
Kocayın 

6 ıncı sayıfamızda : 

Atiaaya kaçı
rılan kızdan 

ve ıevgiliaiadea 
haber yok 

7 inci sayıfamızda: 

Zeynep Haı..m 

Güzel 
San'alhır - Gene fnsanın sağt solu dilenci dolu ••• 

• 



Sayıfa: 2 VAKiT 

Yeni mali sene 
· çin hazırlanırken 

(Baımakalcden devam) VAK 1 T' ın Hususi Telgrafları 
~-------------------------------------------------~----------------------------

azı lanı yor Bursa da 
-------~--------~------

··tçe ve esbabı mucibesi ,cumartesiye 26 mevkuf Çoruma 
vekiller heyetine verilecek gönderiliyor 

Halk evinde 
Bugün yapılacalc 

merasim progradll 
24 tubat gündüz: Halkevi Cai• 

loğlu merkezindeki merasim P 
ramı (tam saat 15 te ba§lar) 

1 - istiklal marı ı. · 
2-Ant. 
3 - Ankara Halkevinin nutdi 

ları. 

Sonra 1924 senesinde (10) 
Temmuz meşrutiyeti ilan olundu. 
Bir meb'usan meclisi toplandı. 

Kanunu esasi mucibince her ~ene 
gene mütevazin bütçeler yapıl -
dı. Fakat bu bütçeler de filiyatta 
hiç bir vakit mütevazin olmadı. 

Maaşları muntazam surette vere· 
bilmek için o vnkitlti hükfunetler 
de hariçten milyonlarca lira is -
tikraz etmek mecburiyetinde kal
dı ve bu hal tn umumi harbin ni
hayetine kadar devam etti. 

A N K A R A, 23 (Husuı;i) -

Vekaletler muho.tebe müdürlerinin 
içtirakile bugün mnliyc vcldlletin· 

de bir toplantı yapıldı. 

zırlandı. Varidat umum müdürlü· 
ğü de bütçenin varidat kı!mmı te· 
ferruat itibarile tesbit eylemekte 
devam etmiştir. Cumartesi günü 
93 3varidat bütçesi ve esbabı mu· 
cibesi kanun layihası hazırlanmış 
olarak vekiller heyetine verile -
cektir. 

BURSA, 22 (A.A.) - Bursa ~\'.! 4 - İstanbul Halkevinin n~ 
hadisesi tahkikatını bitiren Kon· ları. 

Herkes bilir ki Türkiyede fili 
surette müvazeneli bütçe tanzimi 
yalnız cümhuriyet idaresine na • 
sip olmuftur. Hariçten on para is
tikraz yapmaksızın yarısı ecnebi 
kuvvetlerinin i§gali altına geçmiş 
olan memleketin ta.dece milli ser
vet kuvvetlerine istinaden b"ı·· •

11 
u un 

mı i mücadele muvaff akiyetleri 
elde edildikten başka Lozan sul _ 
hünden sonra da gene ayni su • 
retle dahilde imar te!l'.e:ı...bu",,le . • • • • :ı o .. rıne 

gırı~ıldı. Binlerce kilometrelik şi-
mendiferler yapıldı. 

Normal ahval ve şerait içinde 
?ile hem memleket, hem hükumet 
ıçin büyük bir şeref teı;kil eden 
hu mu\·aff akiyet gerek zengin 
gerek fakir diğer memleketleri~ 
buırün çekmekte oldukları mali 
zorluklar karşısında "'dcta bir mu
cize denecek kadar mühimdir. 
Mesela Balkanlarda her memle • 
ket memurlanna senenin ancak 
beş ,altı ayında maaş verebil • 
mektedir. Ruayaya hemhudut ol -
mak itibarile Fransamn her türlü 
mali yardtmlarını gören Roman -
ya bile ayni vaziyettedir. 

Nih yet Avrupanın en zengin 
ve maliyece en kuvvetli memlc • 
keti olan Fransanın bütçesinde 
bu sene 12 milyar franklık 
bir açık vardır. Bu açı{!ı 
kapatabilmek zorlukları yüzün • 
den 3, 5 haftada bir hü • 
immet dü!mektedir. Ve yeni ge· 
~en hükumetler ise yeni vergiler 
ıhd.as etmek.izin bütçede müva -
zene teminine imkan göremedik· 
lcri için ne yapacaklarını bilemez 
hale gelmektedir .. 

... lşt~ ~u itibarla ismet Paşo. hü-
kumetının evvelki gu" n n tt' .... . . eşre ıgı 

tcblığın hakiki kıymeti ancak ci-

T oplanbda 933 yılı bütçesinin 

vekfıletlere ait masraf kısmı üze -

rinde çalı ıldı ve bu kısımhır hn. -

• e 1\ 

ıncı mumı müfe tiş . 
ey şerefine bir ziyafet verildi • m 

ANKARA, 23 (Huııusi) -
Birinci umumi müfetti~ Hilmi bey 
şerefine bugün ıbir öğle ziyafeti 
verildi. Ziyafette B. M. Mecli&i re· 
foi Kazım Paşa Hz., vekiller, me • 
buelnr bulundular. 

Hilmi Bey cumartesi günü Di -
yarıbekire hareket edecektir. lda· 

re merhalelcrinin hepsinden mu • 
vaffakiyetle yükselmiı olan Hilmi 
Beyin bu yeni vazifesinde memle
kete büyük hizmetler yapacağı şüp 
hesizdir. Bütün vekiller kendisine 
olan itimatlarını, ziyafette büyük 
bir samimiyet havası içinde izhar 
ettiler. · 

·ıyonlukFransız ordu
s 1 da 100 bin Alman 

BERLtN, 23 (A.A.) -- Baıve • ı tedikleri sistem, bizi alakadar et· 
kil M. Hitler beyanatında demiş - mez. Fakat, bir millet müttefikle· 
tir ki: Tile biı-likte en asri taarruz silahla 

Milis teıkilatında göz önünde bu rile mücehhez 12,000,000 kişilik 
lundurulnn en etas ı nokta, as {eri bir kuvvete rnalik otmıgu halik" '1\ 

teşkilat ynpmalt değil, fakat hu • ğer bir milletin ihtiyat efradından 
kuk beraberliğini hakikatleştir • ve teknik vasıtalardan mahrum 
mektir. 100,000 kişilik bir kuvvete sahip 

olmo.sı bizi hiç bir veçhile lakayit 
bırakamaz. Milletlerin galipler ve mağlup -

lar diye iki sınıfa ayrılmaıı itimat 
mzlıfn ve lüzumundan fazla silah 
lanmn faaliyetlerine vücut vermek 
tedir. 

Bnşka milletlerin kabul etmek ı·s 

Diğer milletlerin de Veraailles 
muahedesinde derpiş edildiği veç· 
hile ıilablarım azaltacaklarını 13 
&enedenberi bekleyip durmakta -
ız. 

ya müddeiumumisi Sadettin bey 
Konya ya dönmüştür. 

Mevkuflardan kahveci Lütfi tah 
liye edildi, diğerleri iki güne ka • 
dar Coruma sevkedileceklerdir. 

Yeni bir tevkif 
B U R S A, 23 (A.A.) - Bur -

sa hadisesile alakadar Ahmet oğ
lu Baltacı Mehmet hoca tevkif e • 
dildi. Bununla beraber mevkufla· 
rm adedi 26 ki~iye bnliğ olmuş • 
tur. 

lzmlrdekl mevkuf
lar gönderildi 

1ZM1 R, 23 (Hususi) -
Burada tevkif edilmi§ bulunan ve. 
Bursa hadisesile alakaları görülen 
llyas ve Tunuslu Habip hocalar 
bugün jandarma muhafazasında 
Çoruma aevkedildiler. Gayri mev· 
kuf olarak haklarında tahkikat 
yapılan diğer üç maznunun yalnız 
tahkikat evrakı Çoru:na gönderil· 
mi~tir. 

lktısat vekilinin 
seyahati 

ANKARA, 23 (Huıuıi) -
lktısat vekili Mahmut Celal Beyin 
~--!,- :1'-... ---5 --=-.__.._ 1 ·-

kaç gün geri kalmıştır. 

Yeni kontenjan 
listesi 

ANKARA, 23 (Hususi) -
Yeni üç aylık kontenjan listesi • 

nin neıri cumarteıiye kalmııtır. 

lktısat vekili Celal Bey bugün ak
ıama kadar kontenjan liıtesi üze· 
rinde çalıştı. 

e i bütçe ve kazanç vergisi : 
bu sene hiç kesilmiyecek 

• olanlar 

5 · - htanbul konaervatuvar dJd 
allimlerinin konseri. 
6-Şiir. 

7 - Şehir bandosu konseri. 
Bu mera.im salonun darlığı, do 

layısile yalnız davetiye alanlatf 
mahsustur. Mezkur merasim rad' 
yo ile neıredileceğinden radyoP 
olanlar istifade edebileceklerdir• 

(Alay kö!kü) saat 16 da 
1 - Nutuk. 

2 - Faruk Nafiz Beyin Ö7. ,..,_.t 
piyeıi temsil edilecektir. 

Gece: 
Halkevi Cağaloğlu 

saat 21 ,30 da. 
1 - Nutuk. 
2 - Radyo orkettraın tarafıJI' 

dan konser. 
(Alay köşkü) 

1 - Nutuk 
2 - Öz yurt piyesi tekrar ted 

edilecektir. 
Gece merkezde, gece ve gündil 

Alfty köşkünde verilecek müsadlt 
reler için arzu e'denler Halkevi idi 
re memurluğundan davetiye ala' 
bilirler. Fırka kaza, ~ahiye ve O
cak binaları gündüz ve gece do' 
nanmak suretile Halkevlerinin 
'incine i~tirak edeceklerdir. 

Halkevine davet 

1stanbul Halkevi reisliğinden: 
lstanbulda bulunan B. M. Mec~ 

ıi azası beyefendiJerden bugün 
at 15 te evimizde yapılacak me' 
ruimi ıereflendirmeleri ve adret 
ler.i bilinmediğinden bu ilanı da., 
tiye yerine kabul buyurmaları ~ 
ca olunur efendim. 

lzmlrHatkevlnde 
IZMIR, 23 (Hususi)./ 

Halkevinin yarın yıl dönümü mü• 
neıebetile fevkalade merasim fi 
sevinç tezahürleri yapılacaktır. 

Türk dili hanın bu umumi vaziyeti nazarı 
dikkate almdrktan sonra anin • 
1 b·ı· şı a ı ır. 

Şimdi pek iyi hatırlıyoruz: Ge
çen sene bütçesi hnzırlanll'ken ma
liye İ§lerinde ihtisns oahibi olmak
la tanınmış olan bo.zı zatlar ( 170-
180) milyon nrasmda taınnin e • 
dilmiş olcın bütçenin haltikatte 
mütevazin olmadığını iddia et • 
mişlerdi. Bu ~eneki umumi vari -
datm olsa olsa 145 milyonu ~n -
cnk bulacağım söylüyorlardı. Bi -

e ı kazanç vergisinden 
ANKARA, 23 - 1933 senesine ait umumi 

bütçe hazırlığı tamamen yapılmış vekiller heye • 
tinde son ~ehlini almıştır. Bütçe, mart ayı içindeki 
ilk içtimada mecliste konu~ulmak üzere, sevke • 
di!miştir. Yeni bütçe 175 milyonluk bir yekun teş· 
hil etmel"'tedir. Tevazün için bütün tedbirler alın
mıştır .. Fnkat bunu haber vermek lazımdır iti, hü
lnımet mnnşlnrdan yeniden tenzilat yapmamayı, 
yeni bir vergi tarhedilmemesini karar altına 
almıştır. 

istisna edilecek 
şartiıe>, aylık kazancı ıs lirayı geçmiyen memur ·Tetkik cemiyetine 
hu, müstahdemler, işçiler, elli lirayı tecavüz etmi- v·ı ta"' yeti erden geJeJJ 
yPn maa!larda maaşın ilk on bet lira11, harcırah-
lar, iknmet ve seyahat yevmiyeleri, mesken bedel
leri, tedavi ve ölüm yardımları vefat veya bu gibi 
anzaferla verilen tazminatlar, para mükafatları, 
ikramiyeler, sigorta tazminatları, yemek ve hayvan 
yem bedelleri ,her nevi atı!, uçuş, dalı,, yarı, mü· 
sabak:ı ve spor ikramiye ve mükafatları, amatör 
oyuncular arasında tertip ednen müsabakaların 
duhuliye ücretleri, sefirler, mümessiller konsolos· 
larla maiyetlerinde çalışan memur ve ~üstahdem· 
Jer, bankalarda bulunan be~ bin liraya kadar mcv. 
duat, tasarruf ve kumbara faizleri, dahili ve hari· 
ci devlet İstikrazlarının faiz, amortisman ve 1kra· 
miyeleri, imtiyaz mırl<avele ve §artnamelerinde te· 
mettü ve kazanç vergilerinden muafiyetleri kabul 
olunanlarla hususi kanunlarla temettü ve ka:ıanç 
vergilerinden istiınaiyeti ko.hul edilenler de ka
zanç vergisinden muaf bulunmaktadn·lar. Ankara
nın hususi vaziyeti nszarı dikkate alınarak Anka· 
rada dört yüz liraya kadar maaı alanlardan ka· 
zanç vergisinin nısfı kesilecektir. lradı gayriıafi 
üzerinden vergi veren mükelleflerclen de yüzde 
otuz tenzilat yapılarak mülebakiıin:len vergi alı· 
nacaktır. Gayrisafi iradı bq yüz lirayı geçmiyen 
binalardaki küçük ensııaflar çıraktan için bordro 
vermek mecburiyetinden istisna edilmiılerdir. 

Vergi muafiyet liste5inde daha bazı istisnaiyetler 
vardır. 

naennleyh hükUmctin tebliği bu !\azan~ vergisi 
nevi !kehanetlerin de doğru cl.:na- ANKARA, 23 _ yeni kazanç vergıaı 
dığınr filiyatla ispat etmi~ oluyor. lilyihı:unnda vergiden istisna edilenlerin diğer bir 
Memleketin mali kabiliyeti geçen kısmı da ~unlardır: Çifçi!er ve avcılarla balıkçı· 
seneye nisbctle daha emin bir va- ların kendi mahsulleri, hayvanları ve bunlardan 
ziyete geldiğini cröstcriyor. ı d 1-1 dd 1 "' çı {ar ı uo.rı ma e eri dükkan olmaksızın aatma· 

Büyük bir zevk ve memnuni - sı, ziraatta müstahdem iıçiler, hususi evlerdeki 
yetle kaydettiğimiz bu neticenin hizmetciler, ~üfusu beş binden aşağı olan köy ve 
dahil İçin olduğu kadar hariç için kasabnlardakı ebeler, h:ısta balucılar, eczacılar, 
de memleketimize karşı emniyet nüfusu on binden aşağı olup iskele ve istasyon ol· 
ve kuvvet esası te~kil edeceğini mıy'nn yerlerdeki doktorlar, iki gözü ama veya ma· 
ilaveye hacet var mıdJT?. I"'l J • ak z ',-.r'l 1 u , e sız ve ay sı ııı;:'ı er, seyyar satıcı ar ve 

Mehmet Aoım müstahdemlerle mütekaitler, nüfusu beş binden a· 
c==============I ~ağı olan yerlerde yenecek, içilecek, yakılacak me· 

lzmirde maç 
lZMlR, 23 (Husm;~) -

Altay ve lzmirııpor futbol takımla
rı arasında' yarın (bugün) Şild 

· · ··-:-+• cnktır. 

vaddı r.eyyar olarak satanlar, bu gibi mevaddı şe~ 
hir ve kasabalara getiren köylüler, hususi deli has 
taneleri, verem sanntoryomları, hu&usi ilk ve or· 
ta tcdrinat mektepleri, fü;eJer, meslek mektepleri. 
ı;salt·, makale yazanlar, forma halinde tercüme ya· 
panlar, (bir müessesenin daimi memuru olmamak 

raporlar .• 
A N K A R A, 23 (A.A.) ~ 

T. D. T. cemiyeti umumi merke-' 
dün maarif vekili Dr. Reıit Ga' 
lip Beyin reiıliği altında toplan•' 
rak derleme itleri için vilayetler' 
den gelen raparlardan malumat ,J 
mı§ ve kollardan eelen takriri-' 
gözden geçirmiıtir. On altıncı 91d 
da hicri 937 de yazılmıt olan bif 
gramerin, on dördüncü asırda bi~ 
ri 734 te tezhip edilmit olan tef•if 
li bir kuranın dilimizde arapça ~ 
acemceden başka dillerden gelrOit 
olarak kullanılan kelimeleri gCS•' 
terir bir lugatçenin ve eski bir •t' 
lar sözü kitabının tetkiki ve bull' 
lara benzer eserlerden değerli •"' 
rülenlerin cemiyetin çıkara~İ' 
bültende icabına göre ve tam ol•' 
rak yahut forma forma ili ve 9elc' 
lincle basılması kararla§brıloııl ' 
lır. 

Birinci dil kurultayı zabrtlarffld 
basılı§ tarzları üzerinde müzaket' 
ler yapdmıttır. 
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de iŞARETLER 
S<>HBETLER 

Küstahlık \1 apur şirketleri 
\'e tarife siyaseti Talebe birliği ....................................... 

Münakaşa 
Murahhasları kon
greyi bırakıyorlardı 

vaz geçtiler 

Geçim 
Harpten evelkine 

•• gore 
Geçen kanunusani ~yıuda 

geçinme pahalıhgı 

1000 seyyah gelecek 

·Aımanıar 
Sanayi erbabından 
bir grup memle

ketimize geliyorlar 

Ecnebi şirketler komiser• 
)erinin işleri nedir ? 

Zannetmeyelim, ki Yeniçeri o• 
cakları yıkılmıştır; sanmıyalım, 
ki artık içimizde Asasbaşılar yok· 

tur; bu toprakta çalışan müesaeıe 
lcr, bu toprağın evlatlarına hör • 

mctkardır deye aldanmıyahm. Ha 
yır, bazı ecnebi şirketler birer Yeni 

ar ıod 

Türkiyenin deniz ticareti ya • 
kında yeni bir safhaya girecek • 
tir. Epey zamandır etrafında mü· 
lllkaıaların dönüp dolaştığı va -
l>urculuk teklif edilen kanun la • 
Yihaıina nazaran daha derli top· 
hı bir teıekkül halini alacaktır. 
tlıak ıef erler son senelerde Tür • 
ltiYede deniz ticaretini kuvvetlen· 
dil'lliedi, aıındırdı. Münferit ser • 
lkıayelerin, münferit rekabetleri 
l'Üıiinden Türk bayrağını taşıyan 
kemiler zarar gördü. 

Milli Türk talebe birliğinin sene 
lik kongresi dün saat ikide Halke 
vinde yapıldı. Kongreyi talebe bir 
liği reisi doktor Muzaffer Canbo • 
lat Bey açtı, birliğin bir senelik fa· 
aliyet raporunu okudu. Rapor ka· 
bul edildikten sonra yeni idare h~ 
yeti intihabatma geçilecekti. Biı· 
müddet evel seçilen intihap encü· 
meninin mesaisinin tenkidine baş 
lamldı. Bu intihap encümeni, bü • 
tün fakülte ve yüksek mekteplere 
giderek mekteplerde birlik azala 
rı intihabatmı yaptıracaktı. Dün 
bir çok azalar intihap enciimeni · 
nin bazı meldeplere hiç gitmedi 

Ticaret odası istatistik şubesi Is 
tanbulda kanunusani ayındaki ge 
çinme mikdarını gösteren bir ista 
tistik hazırlamı§tıı·. 

Almanyadaki Türk Ticaret Oda 
sı Alman sanayi erbabı ile amele 
grubundan büyük bir kafilenin 
Türkiyede tetkik yapabilmelerini 
temin için bir seyahat temin etmiş 
tir. 

çeri ocağıdır, bazı ecnebi şirket 
müdürleri Asasbaşıdır ve bu mües 
seselerde hörmet görmeyenler, 
yalnız Türklerdir. ı 

rı. 

ğı, dD 
anlat' 

rad' 
dyaP 
rdir• 

ziııdl 

fJJI' 

1(. :{. ~ 

Rekabet yüzünden kaybolan 
•eıınayenin zararı yalnız serma • 
Yey\ koyanların kesesine ait de· 
aildir. Görmesi lazım olan iti ya· 
l>&ınıyan sermayenin açtığı boş • 
hık ancak milli bünyeden kopan· 
ları Parçalarla kapanır. 

l\irkiye için sermayenin yerin
de kullanılması bir t araftan mil· 
le' 1 "d' ç ·· k "" \ l'rıese esı ır. un u az serma • 
Ye ile çok is yapmak mecburiye r . 11\de olan bir memleket elindeki 
~Yınetleri en cok verimli bir şe • 
İlde kullanm;ya mecburdur. 
. Batka bir cepheden Türkiye İ· 

Sırı nakliye i şi sade sermayenin, 
~~e ?u işe hayatlar.mı vakf.~de.n· 
tın ısi olmaktan zıyade Turlu • 

renin ~mıtmi istihsal ve mübade 
: r-aliyet cihazının bir parçası • 
il'. 

g.., inden salahiyetini ba~kalarına 
' d .., devrederek intihabat yaptır ıgm-

dan şikayet ettiler. Tıp fakültesi 
ve mülkiyede intihap yaptırılma • 
ması içtimaa gelen tıbbiyelilerin 
heyecanlı sözler söylemesine se · 
hep oldu. Bir aralık orman, mimar, 
baytar mektepleri murahhasları da 
kendi mekteplerinde yapılan inti
habın usulsüz olduğunu söyliye • 

' f. lf. ~ rek kongreyi terkettiler. Bu sırada 
ala 1 

, l'ürkiye için nakliye mesele • bir çok münakaşalar oldu, kon · 
e O' 'itti cihan nakliyeciliği yapan gre dağılıyordu. Nihayet yapılan 
do' ~leketler kata~?risi i~inde de· bir teklif üzerine intihap encüme· 
n - ıl kendi malını cı lan pıyasasına nin:n hareketlerini tetkik etmek i· 

~den memleketler sınırı için· ç." n gelecek cuma günü Halkevinde 
~\ttkik etmelt lazımdır. bir içtima yapılmuına karar veril 
ti'1<!iyecilik niçin yapılır? .. 

ı., aı. 

k ''lkliyccilik ya, vaktile Porte -----------
l';-': İtpanyol, Hollanda gemicile- 7 Hu l gar maznun 
ı ~ııı }'aptığı gibi muhtelif mem• Komünistlik tahrikatı ya:>tıkları 

e' l~~t.11~r arasında sade deniz n ü.dk· kayclile m~h1~emcye verilen yedi 
.ı,, ı ıği yapmaktır. Bu zaman a B l 1 k · t t nbul 
11~ u aarın mu.1a. eme:une, s a 
l }'anın bir ucundan başka mil· 0 d k l 
M_ a;;.ır ceza mahkemesi, ün apa ı \,-" ~it malı bir bn§l{a milletin pi· ... "'.h . celsede devam etmiştir. lı,-.ıtnıı götürmekle nakliyecilik 
.ı te.:rnamlanmış olur· 

...; 1 8u nevi nakliye işçiliğini dev · 
eue . h ·11· b" ~ tın imayc etmesi mı ı ır za· 
liket ~eğildir. Bu nevi nakliyeci· 
ı, tarıhte de nümuneleri çok o• 
tı.ıt\ tn~nferit sermayeciliğin doğu· 
ciJl\ı.ı 1farct eder. Gözü pek gemi· 
•· er ' 11\üstemlike elde etmek her· 
~r,r 
~t • serbest rekabet sahasında 

il. ~ ~dil~leri gibi çalı~ırlar. Onların 
" tıf elcrini rekabetler tayin eder. 

tir. Ucuz malın kerameti nakliye 
tarifesinin milli hh· mahiyet al • 
masile mümkün olur. 

Vapur tarifelerine devletin ha· 
kim olınası her şeyden evvel bu 
noktadan ehemmiyetle göz önün· 
de tutulacak bir meseledir. 

Buna göre 1914 senesinde 100 
kuruş ile tedariki mümkün ola~ 
maddeler 1933 senesi kanunusanı 
ayında ancak 1094 kuruşa tedarik 
edilebilmektedir. 

Umumi vaziyette olan bu rak · 
kam yiyecek ve içecek maddelerin 
de şu suretle değişmektedir: 
Ekme~t 1914 senesinde (60) pa· 

ra icli. 1933 senesi kanunusanisin · 
de 10,60 kuruştur. Yani evelce ay· 
da 67,5 kurut veren bir kimıe 1933 
kanunu!lanisinde 477 kuru§ vermiş 
tir. Evelce 15 lturuşa alınan su fı· 
çısı ise bu sene 90 kuruştur. Et e· 
velce okkası 7 kuruş iken timdi 50 
kuruıtur. Diğer yiyeceğe ait taze 
sebze, patates, fasulye, nohut, so· 
ğan, zeytin yağı, teker, pirinç, ma 
karna, peynir, zeytin, yumurta, 
süt, yoğurt, kahve, meyva, ve muh 
telif maddelerin umum yekiinu 
1914 te 426 kuru! tutarken 1932 
kanunusanisinde 4071 kuruşa yük 
selmiştir. 

Odun, kömür, au, petrol, sabun 
gibi maddelerde evelce 104 kuru· 
şa t""clarik edilirken şimdi 1139 ku 
ruşa tedarik edilmektedir. 

Giyecek eıyadan ell;iae, ayakka 
bı, ev eşyası da 252 kuruta tedarik 
edilirken 2850 kuruşa tedarik edil 
miştir. 

Ev kirası ise 150 kuru§tan 2500 
kuruşa yükselmiştir. 

Cigara, tütün, nakliye vasıtaları 
s~hhat masrafları da e'Velce 140 
kurusa tedarik edilirken timdi 
1375-kuru~a yükselmiştir. 

Velhasıl 1914 senesinde 1161 
kuruşa geçinen bir adam 1933 se
nesi kanunusanisinde 12702 kuru· 
şa ancak creçinebHMektP-tlir. 

Tra nslt ba lıları n 
ücreti 

Halı tadrleri iktısat vekaleti 
ne müracaat ederek rıhtım tirketi 
nin transit halılardan fazla ücret 
aldığından şikayet etmiştir. 

Seyahat mayıs sonlarında tertip 
edilecek ve seyyah kafilesi, eve· 
li lstanbulda daha sonra Bursa, iz 
mir, Ankara ve Zonguldakta tet • 
kiklerde bulunacaktır. 

Kafilenin mikdarı kadın ve er • 
kek 1000 seyahtan fazla olacağı 

için Almanyadaki Ticaret Odası 
lstanbulda muhtelif makamlara 
müracaat etmiştir. Ve bu arada Is 
tanbul sanayi birliğine de müraca· 
at ederek Türk sanayi erbabına 
haber verilmeıini rica etmittir. Sa 
nayi birliği idare heyeti bu müra· 
caat üzerine fevkalade surette top 
lanmıı ve vaziyeti tetkik ederek 
Almanyadaki ticaret odasına bir 
mektup göndermi~tir. 

Bu y eniçcri ocaklarında, Kaza• 
nı, ecnebi müessis ve müstahdem• 
ler kaldırır, umumi müdürler, ne 
nizam ne kanun tanırlar, türkleri 
kapı dışarı ederler, istediklerini 
kovarlar istediklerini tutarlar. Aı· 
tıkları a~tık, kestikleri kestiktir. 

Milli sanayi birliği bu mektubun 
da, Alman sanayi erbabının mem· 
leketimize gelmesini takdirlerle 
karşılamı§ ve bu seyahatin Ağus· 
tosta yerli mallar sergisi açıldığı 
zamana tehirini rica etmittir. 

Birlik; bu takdirde Alman sana 
yi erbabının Türk sanayi erbabını 
toplu bir tekilde bulabileceğini, 

tanıtmanın daha kolay olacağını 

ve Türk mallarının bir sergi içinde 
kolaylıkla tetkik edileceğini bildir 
miştir. 

Sıhhat vekili 
Doktor l\efık Bey dün 

~ehrimize geldi 
Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 

kili doktor Ref:k Bey dün sabah 
Ankaradan tehrimize gelmi§, Hay 
darpaşa istasyonunda mebuılar, 
vilayet erkanı ve diğer zatlar tara 
fmdan ka.rtılanmıttır. 

Refik Bey Haydarpaıadan lı • 
tanbul tarafına geçmif, Dolmabah 
çe sarayına da giderek Reisicüm • 
hur Hz. ne arzı tazimat etmiştir. 

Ve biz elimiz kolumuz bağlı, kar· 
şıdan ;eyirci kalırız.. Mesela, bir 
çok türkün sokağa atıldığı, aç kal· 

dığı günün akıamı, müdür cenap· 
ları otomobiline kurulur, pipo ve· 
ya prosunun dumanlarını savura
rak evine gider. 

Senede üç dört defa, üç dört ec· 
nebi müe11esenin türk memurlar
kapı dışarı ettiğini biliriz, biçar 
memurların tikayetlerini dinleriz 

Son günlerde, yataklı vagonlr 
şirketi, bazı rüfekasmm yaptı~ 
rezaletlerin üstüne tüy dikti. Tele 

fonla türkçe konutan bir türk rn 
murun on bet günlük yevmiyesir 

kesti ve memuru on beş gün içi 
muvakkaten kovdu. 

Bize, bu vakayı anlattıkları zr 
man, bir türlü inanmak istemedi! 
Bu inanılır teY değildi. 

Türkiyede, türkçeyi - Cümhur 
yetin dilini - yasak edecek kada 
küstahlık gösterilebileceğini havn:-

lamız almadı. Sorduk, soruştur · 
duk; ben bizzat tirkete telefon et· 
tim. Haber doğruydu. Yataklı va· 
gonlar ıirketinde, memurların türk 
çe konuşmaları müdür tarafından 
yasak edilmişti! .. 

Bu yasak huıusunda ıöyliyecek 
söz bulamıyoruz. Bu meıele, bizce 
Bursa h5.disesi kadar mühim ve o· 

nun kadar mücadele edilmesi, ha· 
fi ezilmesi, yokedilmesi elzem bir 
hadisedir. 

Hem bu küstahlığı tirket komi • 
seri nasıl haber almaz? Meseleye 

JI l:tl Bı.ı rekabetlerden münferit ser-
)e~)eler kazanır, münferit serma
ll\l e: kaybeder. Milli bünye bu • 

.,,,,, 't,~' o l:aclar alakalı değildir. 

Kabotaj hakkı Türklere geç· 
meden nakliye işinin mahiyetini 
hepimiz biliriz. Demiryolların ta· 
rife siyasetine devletin hakim ol· 
madığı zamanda, tarifeye hakim 
olan ve Türkiyede, sade Türkiyeyi 
istismar etmek davasında bulu • 
nan sermaye grupları tanzim c • 
derlerdi. Mesela Ankaradan Hay· 
darpaşaya kadar gönderilen bir 
ton kilometrik eşya, Haydarpaşa· 
dan Ankaraya kadar gelen ayni 
miktardaki eşyadan daha pahalı 
ya nekledilirdi. Yol Ankaraya gi 
derken daha kısa, gelirken uzun 
olmadığı halde nakliye işinde bu 
fark oluyordu. Sebebi açıktı. Hay· 
darpaşadan Ankaraya fabrika 
mamulatı ıevkedilir, Ankaradan , 
Haydarpaşaya yerli mahsul gön • 
derilir. Tarife siyasetine devlet 
hakim olmadığı için Türkiyenin 
milli iktısat unsurları bu tarife • 
lerden boyuna zarar görürlerdi. 

Halıcılar ayni zamanda ticaret 
odasına da müracaat ederek vazi • 
yetin tetkikini rica etmişlerdir. 

En eski! 
neden elatmaz? .. Şirket komiser · 
leri ne it görürler? .. Ne yaparlar? 
Vazifeleri nedir? .. Bir tirket ko • 
miseri, ecnebi bir şirket müdürü • 
nün müessesesinde türkçeyi ya • 
sak 'ettiğini nasıl olur da bilmez? .. ell "'1l \l~ la nakliyecilik, kendi mah· 

ı t\t erıni cihan piyasalarına daha u 
~~ ~~ha. emin bir surette götür· 

, ~~ 1S•n teşekkül eder. Bu za • 
dit- d, nakliye işi bir millet igi • 
~ h ~illetçe düşünülecek, millet· 
~ll~:l~ediJecek dava halindedir. 
l~d ııyette bulunan memleket • 
)~ee tarifeler artık yalnız nakli· 
'l1tt •errnaye koyanların hakkı 
~i lk~an çıkmıttır. Tarife siya • 
l 'i tnıllı iktısadın bir unsuru ha· 
lıli ~~ıttır. Türkiye nakliyeci • 

ti ~'1-Utk mahsullerini dünya pi· 
~l tına daha ucuz daha kolay 

ı;- ~ lloktai nazarından milli bir 
~~)',dır· Bu cihaz, pamuğa, huğ· 
·it~ .. lcoYuna, yüne, kömüre, in • 

, 'l~ .. 
' lil~ urrıe, fındığa, portakala, 

il~ tabi bir varlıktır. 
~ "ttıı b '...... d .. .. .. 
tll~ u llOKla an goz cnun • 

>'-,ı •1ıdır. Türkiye cihan pi • 
,,~a. satıcı olarak çıkarken 

)\ile ıağlim mal götürecek· 

Türkiyenin deniz nakliye ti • 
caretini de ayni zaviyeden gör • 
mek lazımdır. Türkiyenin milli 
iktısat unsurlarını kuvvetlendir • 
mek için deniz ticareti tarifeleri· 
ne devletin hakim olması bir za-
rurettir. 

Sadri Etem 

VAK 1 T 
GUndellk. Siyasi Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi. VAKIT >'llrdu 

Telefon Numaralara 
Yazı işleri t elefonu: 243i9 
i dare telefonu : 243i tl 

f elgrat adresı: lstanbul - VAK11 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedeller• : 
Türkiye Ecncbt 

Seneli': HOO Kr. 2700 lü. 

6 aylılt 7:10 • 1450 • 
3 aylık f OO .. 800 • 
ı aylık 150 " 

300 -
Uln Ucretler• . 
Rcamt UAnlann bir satın 10 Kuru§ 
I'icarl ııa.nıarm bir satın 12,5 Kuruş 
Ticar1 Ulnların bir santimi 23 Kuruş 

KUçUk lllnlar · 
Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası t\5 

dört dcfuı 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık UAn verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satın geçen llMların fazla 
satırlan beş kunıştan hesap edilir 

Istanbulun tarihi 
ahşap binası 

Beyazıt kütüphanesi yanındaki 

Hayret!... j 

Selimi izzet 
dört buçuk asırlık tarihi bir bina· ~~~~~~~~~~~~~~ 

lıııııınıııııılııımnımSY ııınn1ı 1 11111eınuıve11 luıuk7'ı 11mVunıA"""mııKnılıııT11111nunmuıl nın yıktırılmak istenildiği müze • ~ 
ler idaresine haber verilmiş, müze ~ım••""''""" mnı-mııı lld!Ull 1 il 111 il ım~ıuııunııl 
tarihi kıymeti bulunan bu binanın 24 ~ubat 1917 
muhafazasının temini için teşeb • - Harbiye müsteşarı Mahmut l(d. 
büste bulunmuştur. mil Paşa hariçte ekmek satanların 

Simdi harap ve tamire muhtaç şiddetle cezalandırılacaklarını söyle • 
olC:n bu bina, 895 senesinde yapıl mi~ ı•c : 
mıştır. lstanbulun bugüne kadar "-Sokakta ı:c dül.-1:6.nda ekmek sa· 
muhafaza edilen en eski ahşap b! tanlar bilcikaydü şart adliyeye ı·erile
nası bu olduğu tahmin ediliyor. cckiir. Sokaklarda serbest ekmek sat· 

Suriye - 'l'Urklye 
ltllAfnamesl 

Suriyede Türklere ait emlak ile 
Türkiyede Suriyelilere ait emlak 
hakkında Fransa hükumeti ile An 
karada aktedilen itilafname hak· 
kındaki kanunun bir sureti vilaye-

mak bir J.:arakçılık meselesinden baf· 
ka bir şey değildir,, demiştir. 

- Harbi lıazınn en büyük müscf>. 
biplerinden biri olan sabık erl-Gnı 
lıarbiye reisi Yankösociçin kızıl has• 
salar taralınaan /;.atlcdilm;ş olduğu 

Pctresb!lrğtan bildfrilmektcdir. 

1111111 ... 111111••••••••••• ... ..,. • te tebliğ edilmiıtir. 

_ .Ayan meclisi azasından Abr• 
ham Pa,a fücceten vefat etmlftir. 



Sayıfa : 4 
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VAKiT 

Hıristiyan olanlar 

Antakyada 40 geo~
ten şüphe ediliyor 

~--·Dün akşamdanberi GLORV A Sinemasında 
Ağlatırcasına güldüren Arma.nd Bernard 

CANIN iS TERSE ••• 
Mu ha rriri : Celal N ur i 

lktiba~.ııa.l.:i l, tercüme hakları nıahfuzdur • 

" Günah", "Yasak ", Eski devirde 
"Ayıp" pek çoktu 

G eçen zamanda, Osmanlı diya- la erkeğin ayrı ayrı yaşaması şe 
rında, (Günah) la (Yasak) şimdi· tareti ihtisara uğrattı. Musikimiz 
k ine n ispetle biraz fazlaca idi. uyuştuı·ucudur. Biz; eğlendirmek
Lakin günler geçtikçe günahlar ten ziyade tasavvufa davet eder. 

Antakyada söylendiğine göre 
protestan misyoneri Adkins namın 
da bir Amerikalı, bazı gençleri ik 
ne ederek protestan ayinlerine iş
tirak ettirmiştir. Bu haber evela 
ağızdan ağıza ~ehirde yayılmış , 
nihayet efkarı umumiyeyi ciddi su 
rette meşgul eden umumi bir hi.di 
se mahiyetini almıştır. 

eğJenceli komedi mii ı i ka lde hal kı eğleodıriyor. ilaveten 
FOX JUR NAL 

'·---· Bu~ün saat 11 de ten t al:lı fıatla rla matine ---~ 

Rüşvet 
Bir memur üç 
aya mahkum 

' TAKViM 
Cuma Cumartleli 

:l4 Şubat ıs Şu bet 
29 Şevval 30 Şettel 

azalıyor. Bu gidişle günah kelime- - Günah. yasak! 
si bile lugat kitaplarından çıka - İki ufak AzraiJ... Bütün zevkle· 
cak. Neydi o b itmez tükenmez rimizi öldürüyorla r. 
günahla r ?... Bu itibarla diyarımızın birçok 

ZavaIIı insanlar şu günah nu, yederi manastıra dönmüştü. 

Mesele diğer taraftan zabıtaya 
aksetmiş ve bu zanla şüphe altın
da bulunan gençler polis merke7:İ·· 

ne celp olunarak isticvap edilmiş 
!erdir. Süpheli görülenlerin adedi 
40 dan fazladır. 

Başta müftü ef. bulunduğu halde 
tanassur hadisesine dair ülema ta 
rafından kaymakamlığa ve mesa
lihihassa zabitliğine tahriri bir mü 
racaal vaki olmuş, bu müracaat 

Fatih belediyesi fen heyetindf' 
bir rüşvet cürmü meşhudu yapı l -
mış1 heyeti fen niye katiplerinden 
Nazmi efendiye işten el çektiril -
miş, ıer mühendis ile kısım mühen 
dişi hakkında da tahkikata başlan 
ınıştı. 

Bu ı·üı vet muhakemesi netice -
lenmiş, Nazmi efendi üç ay hapi1'e 
mahkum edilmiştir. Ser mühendis 

Gün do~u~u 
Gün l•atı~ ı 
Sahah namazı 
Cıııte narnıı7. ı 

lı.:ındı naınazı 
,\J.;~~ nı namaz 
Yatsı naınaz.ı 

l nı~ak 

rııın 14eçcn !!Ünlen 
kalan .. .. 

"-

6,44 6,44 
ı:-,5,l 17,P 
6,UJ 6,0f 

l't,!7 12jl:' 
15,<;!•ı 15.~ 
J;",SJ 1'!,S~ 
!9,2J 1 9,Z~ 

5,05 s.os 
:'iS 6tı 

311 ~ıo 
bu günah m~?. diye tereddütler A laturka çalgı hazindir. Rakı · 
içinde kalırlar, aptal olurlardı. sız gitmez. Köhne (Bizans) Lan 

Meseli. ayak üstü su içmek günah· ka lma bir şetaretsizlik vasıtası .. 
tır, suyu mutlaka oturup, yahut Alaturka çalgı iazla cibre koku 
çömelip içmeli. Evin içinde insan yor. polisin tahkikat listesine raptedil- iJe kışım mühendisi beraet etmiş-

H.\ \ 'A - Yeşilköy askerl rasat tnf'rli 

zinden verilen malt'ımata göre D\ıgün h•,ıt 
az bulutlu ve mütehavvil rüzg6.rlı oladlid" 

DUnkü sıcalık en fazla 14, en az 6 

rece, hava tazyiki 768 milimetre idi. miştir. 

Bu müracaatta, Mister Adkinsin 
iğfal edici faaliyetine nihayet ve· 
rilmesi talep olunmaktadır. 

resmi bulundurmak da günahtır. lstanbuldan, vaktile, vapurla 
Evde köp~k beslemek de günahtır. veya trenle çıkardınız: Y.unanis · 
O kabil yerlere melek girmez. E- tan, Bulgaristan, Sırbistan, R~ -
f endim, hesaba gelmiyecek dere . manya, bilhassa Macaristan, Avu:> 
cede çok, fazla günah! turya ... Topraklarına ayak bastı · 'fürk cerrahi 

Ya.sak meselesine gelelim: Ya- nız mı, ne günah var, ne de yasak. cemiyeti 
sak, YAktile, günahtan daha az Halk zevkinde, sef~sında. Türk cerrahi cemiyeti, beynel-
mühimdi. Şimdi ise iş berakistir. Emin olunuz, sevgili karilerim , milel cerrahi cemiyetine dahil ol ~ 
Yasak, hükumet yasağıdır, beledi- bizde eğlencenin fazlaca günah muştur. Operatör M. Kemal, Mu
ye yasağıdır. Eğer buna kulak ve yasak olması milli sayüamelre rat, Burhanettin, Kazım lsmail, Ö 
asmazsanız ceza yetitir, yakanız ~ engel olmuştur. Hayat, başka tür· mer Vasfi, Rifat Beyler de beynel 
dan yapışır... lü telakki edilmi~ti. Çok çahşamı· milel cemiyetin azalıklanna kabul 

Evet, tekrar ederim, günahla yorduk, çünkü hayat mutasavvıf" edilmişlerdir. Türk cenahi cemiye 
yasakla hepimizi mangafa etmiş • larm gözü ile görülmüştü. Rakı ti gelecek sene Kahirede yapıla -
ti. Dikkat ettin iz mi? Eskiden eğ- ise, kederi, sıkıntıyı defetmek için cak ol~n beynelmilel cerrahi kon~ 
lencenin her türlüsü günahtı. A - içilirdi. gresine de davet edilmiştir. Kon -
rapça : Küllü lübün haram! (Her,: Rumlar ve hatta ermeniler, ay· r;reJe murahhas olarak M. Kemal, 
~ğlence haramdır. (Her ) süs ha • ni iklimde, b izden ziyade eğlenir · Burhanettin, Kazım İsmail Beyler 
·amdır. İpekl i elbise bile öyle. İpe- lerdi. lçkinin günah olması ona gider.eklerdir. 

e bira~ yün karışırsa günah orta~ gizli ve kapaklı bir surette rağbe · '}"j;'"d';~~;~~d;"'ff;;ü;~;"."""Aia't;;'1~' 
an kalkar. ti arttırırdı. Kadın suratının ha · d k 

ı ralgı biraz modadan üşıe, ra ı B h b il w b'lh ram olması da öyle. Bundan do a· -; f ._ 
u güna o ugu, 1 assa da müslümanca değil de renKçe T kl d wl f yıdır ki gizli, kapaklı zevkler ta· ür er arasın a , eg enceye ena icilse şetaret fazlalaşacak. 

bir gözle bakılmasına sebep ol · ammüm e tti. - Müslümanca rakı içmek kötü 
muştu. Bundan elli, altmış yıl ev- :f. :f. :f. şeydir. Bu tarz içki neıeden ziya -
vel, Namık Kemal merhum, bü - Efrenç diyarında eğlence gü • de uyuşukluk veriyor. Şu iki imil 
tün belagatini harç ve sarfederek nah, yasak ve ayıp değildir. ortadan bir kalksa ... 

t iyatroyu methü sena etmi§t i. Ha- Resmen eğlenceler, balolar ter- Rakı ile şarabı halef selef yapa· 
tırlarım: Mahza tiyatroyu böyle tip edilir. • maz mıyız? . . Millet, Ayasofya ve· 
yükselttiği için Namık Kemale Tiyatrolara hazineden para ve- ya Sultanahmel meydanlarınd~n 
tanederlerdi. r ilir. birinde toplansa, rakı ilga edı -

Fena bir politika. Bunun zara· Halbuki eski ıefaretnameleri · lip onun yerine şarap ve bira ika-
rım çekiyoruz. Osmanlı devrin in mizi okuyunuz. Tiyatroyu bir re · me edilse... Bakınız o zaman 
günahları ve yasakları bizleri so 4 zaJet addederler. Der vasfı kumad meşrebimiz nasıl değitecek ! Gü · 
murtkan etti. Babalarımızca eğ - }"ahane diye Nahifi efendi mer· nah, yasak lazımsa rakı günah ve 
lencenin en masumu, en hafi fi bi· hum Büyük Katerinanın t iyatrosu yasak olsun. Emin olunuz, bu be· 
le ciddiyetle telif edilemezdi. nu öyle bir kepaze ediyor ki sor· yaz içkinin yerine kırmızı içkinin 
Yaşım 13. Taşrada bir yerde - mayınız. Bunun için edebiyatı • kabulü milleti yedi senede genç · 

yiz~ O zaman sinema bile yok. mız da hazindir, tuzsuzdur. Unu· !estirecektir. Hususile hen Tekir -
Her nasılsa bulunduğumuz şehre tulması lazım gelen bir edebi- d~ğ meh'usu olmak sıfatile Hafızı 
bir (kukla) cılar gelmiş. Duvarla- yat. Kasvetli gazeller. Bunlarda Sirazi derecesinde şarabın med· 
ra el yazısı ilanlar yapıştı:rılmıŞ. hayattan ziyade ölüm yer tutuyor. dahı olmak mecburiyetindeyim. 
Oraya gitmek için can attım. La - Nedir 0 abuk, sabuk (adem) ka- Ne diyorsunuz ? Dairem dahilinde 
kin babam bir türlü benim kukla sicleleri ! dünyanın en nefis şarapları çıkı • 
oyununa gitmeme izin vermiyor. Lutfen şu edebiyatı yakınız, yor. Frans;;t bağlarına filoksera a· 
Annem şefaat etti. Gene olmad1. eigortaya vermeden ateşe veriniz. nz olduğu vakit Mar.ilyadan Pa
!çimi çektim, durdum. On gfü. Yeni harfler e~ref saatte geldi . quet ve Fraissinet vapurları :ekir· 
sonra kuklacılar gitti. Akranla · Oh, ne iyi ! Artık bu divanlaı· ve dağ. Ganoz, Hora , Mürefte hman
rımdan bir haylisi bu oyunu gör- divaneiikleı· tekrar basılamıya larma uğrar, bütün şaraple.rı~ızı 
dükleri halde ben hu n imetten cak. Zaten bunlar yeni imliya ge alırlar ve onları halis Bordo dıye 
mahrum kaldım! lemiyor. Tümüne birden yuf! dünyaya satarlardı. Dünya da 0 

Neden? Çünkü kukia oyunu - Günah, ya~ak ! niyetle içerdi. 
ciddi değil. Pek ala ama, ciddi ol· Bunlar hayatımızı zehirliyordu. Allah Rahmet etsin, Ah.met Ra 
mıyan şeyler de insanlara, bilhas· Hele "ayıp" pek çok suii~timal e · sim, ben ilk defa Geliboludan 
sa çocuklara lazımdır. dilmişti. Evet, itiı-af ederim, ka • meb 'us çıktığımda : 

Bizim cliyarlarımızda şetare~ bul ederim, dünyada ayıp damga· _ Ah, keşki Erdek' ten çıkeay· 
eksikti. Buna mukabil Osmanl• sı vurule.ca lt çok ne3ne var. Lakin dm da bana rakı gönderseydin ze
ülkelerinin Türklerle mesl;.un ol · eğlence ayıı~ doj.;°!dir. E~~.i kafa 1 min=nde faııih hir makale yazmış· 
mıyan kı!ımlaı·ıdla şetaret d"ha ise eğle".1ce!1ın her çe~ı-.me hu ll. Bittabi kendisine bir binlik b;r 
fazla idi. Mesela Suriye, Şam bi!· yaftayı yapu~tırmııJh. İnsaf... "te~rii,, rakı takdiminde kusur et· 
daimi düğün evidir. Araplar çok • ~ :,. :t- med1'm. Keşkı' u··0 tat sag- olsaydl 
oynar, fazla eğlenil'. Rumlarb. Dik!:at buyuruyor musunuz? da bencleit Mürefte şarabı iatesey-
meskun vilayetlere, mesela, Akde- Günah pılıyı pırtıyı topladı. Ya · di. 

niz adalarına gidiniz. Ahali şu üç sak ise bir sehı·emaneti, bir bele · - Biliyor musunuz? Tekirdağ 
beş günlük hayattan daha fazla diye mesele~i he.line müncer oldu. arabı şu günlerde sefarethaneler· 
istifade ederler. Hora i:eperler. Resmen rl~n IA.r tertip olunuyor. de su<;ces yapmış. 
Türküler daha şendiı·. Bizim tür - (aç, göçün u.Jkmak üzere bulvn - Rakı, günah, yasak; §arap 
külerimiz firaklıdır. Oyun ( t"aks ı ması o ·t hi!a bir fere.h verdi. De helal. 
l:ıususunda ileri 2idemP.dik. Kadrn mek k: zam~n değişivor. Hissedi- 1 Celil Nurı 

lcrdir. 

'l'Urk - Yunan 
mahkemesinde 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde dün 38 davaya ba
kdmıştır. Bunlardan 23 dava ka -
rar verilmek üzere talik 15 dava 
reddedilmittir. Reddedilen da va· 
)arda t•zminat olarak hükumeti • 
mizden 1,591,480 lira isteniyordu. 

•• 
O ilim 

E abak Er%Ururıı defterdarı merhum 
Okçu zade Mahmut Nedim Bey.in refikası, 

SU1eymt1n R adi, Yusuf Sadi ve B!di Nedim 
Beylerin an.neet Katkaeya hanedanmdıtn 

Fer ide Hanım evvelki gece Kadıköyündcki 
evinde vefat etmiş, dtin şehitlikteki aile 
makbereaine gömUlmtiştUr. 

Merhumun ofullanna taZiyetıerimizl 
beyan ederi$. Allah rahmet eylesin. 

RADYO 1 
Bugün 

lS'l' . .\N BUL - 15 den itibaren H alll,t 

ıeri neşriyatı, ı 8 (jen lS,45 e !<adar KeJO' 
Niyazi bey rn arltadaşlarr, 18,45 ten 'JJl 
Jmdar Oı-keat.ra, 20 den 20,30 l<adar Bel 
Hanım, 20 .30 dan 21,30 a. k!J.dar Haıı.ıJll11 

Saz heyeti. 

\'l\'ANA (1518,I m.) 

12,30 konur - 13 kon•er - l3,•o pJ~ 
14.,'10 operet - 16,20 musiki - l7.45 m 
- 20,30 keman duet - 23,55 dans. 

LEl'P'ı:to (389,6 m.) 

7,15 Jimnastik - 7,35 konser - 13 ~ 
ser - 17,30 konser - 21 musiki - 2s. 
haber, konser . 

BtlKRE~ (391,2 m .) f 

13 plAk - 14 p1Ak - 18 orkurı.-a - ı• 

radyo orkeııtra - 20,40 kon1er - Zl ıe~ 
nik konser. 

ROMA (1H ,2 nı .) 

BORSA "' ai 
20 1:3a ~~~~ur E·~i.3:~f1a,i::ı = f§;55 
BUDA'PEŞTE (550,5 m.) 

Hi:r.alarmda yıldı2 i~al'eci olanlar üzer 
!erinde 23 şubatta muamele ol:ınlatdırl 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) 

Kurus 
* 20 r. Fra ı • ı ;-o,- * ı Şilin Av * ı Sterlin 720.- * ı Pezeta * ı Dolar 'IJ,- *1 Marl: - * ı Zolııti * 20 Liret '.!!~.- p .. 
•2ıı r. Bel~i k'ı> r ı ;-,- * I eııgo 
* 20 Dralımı '.!o,- *20 Ley, 

* '!O Dinar 
*20 fsviçre cs'.20 .- ı çerwııeç 
* 20 Le\ il 26.- * ı t\ l rıa 
• r 1 lorirı 84-,- 1 * ı Mecidiye 
•20 ı.-:uron Çek 122, - • * ı Bank.not 

''uru~ 
2:-, 
r:-.-

51 -
24 -
31 -
23, -
54 -

9!?4,-
34.-

232, 

Çek fiatları (kap. sa. 16) 

• Parls 
*' ondra * :-..· c,·-Yor~ 
•:ıJilano 
*Brüksel 
1'Atlna 
*Cenev ıı: 
• Sofya 
•Anısterdaırr 

12.03 
7ll!-
0.4ifü? 
<l.'l85o 

3.JIHI 
83 ı·ıı;· ı 

2.4.~-":-.~o 

6tı .e35U 
t. 1 73~~0 

*Prn~a 
1 • Vı~aruı 
, *~ladril 

• Berlin 
* Var~O\'a 
* ı>e~re 
* " ükreş 
• Helgrar 
•l\ln~lcm·ıı 

!.5.9Q~O 
4.'i!l25 

S.7:125 -
1.9866-· 

•. 2;ı;-s 
3.89:'5 

SU.Otı
.44 ~~

ıo:- :- .-

Esham 

b flaolrnsı 
Anadolu 
f{elı 
.;ır . Hııı rı} r 
'r ran11· ' 

"IJ. ~İj(Ortll 

oınnnti 

r1.-
10 -

4 •• ı' 
11İ, 

.ı..:3 rl 
.?4.
\15,50 

istikrazlar 

l'erko) 
* Çimcnrn . ~ ı 

Ünvon ney 
Şark Dev 
ltah·~ 
~ıırk m, Cl!ta 

Telefon 

,19 ;;n 
1 2.~o 

2,1 .'i 
'2-
2 .• ı~ 

{3.'2S 

Tahviller 

ı,t. dahili %.- Efel;uil.. 
* :ı.rk ı rullııı fi.tiO Trnınnıv St. ~n 

Tünel 4,211 *l>.~luıahhi<le ol - Rıhttıı1 18.')0 
1.unırıikleı 5 ~5 • .\ nadrılo ı 4;ı.-
~ \yıll tnııh ı 4 ı;; • .• nadol ıı 11 •s 
Ba~ıl"ı ı ı :-s "' ... . -
,\s~ rf\·e • .\. \lUm~s~i l .~ .3.o5 

"-----------_) 
l

ıınttıııı1111t11ıım11ttnıırtnı ıı\111111ıuııııuı ıını1111-.rııırıı11umıntıffnıtı11ıııtını1111nı111ı1; 

ııııııııııııoı1111111111111!1~!.~11111~:.!~.~.~!.!11111111ıııııııı11 11111 111111 
)IUlklye mecmuası 

2a Uncü nüshast intişar etmiş bulunan 
MUlklye meemua~ının bu say1sm.d.a Ahmet 
HA.şını Beytn "Milletleri se\-nttk ve neteı.ı.· 

mek,, Macit Şükrü Beyin "İçtimaiyat na
zariyeleri .. A. Macit B eyin "J3eşerl coğralya .. 
Nacı Beyin "Belediye kanunu ve etta~lllrı .. 
Ab«Ulhak Kem&! Beyin "İçtimaı ve ferdi 
hukuk., Hayri Osınan Beyin "Yapı yollar 
kanunu., A yni ıad~ Hasan Tahsin Beyin 
"DUnya. lk ttut kon!transı., RIU. lialia B.e• 
yin 'Bankacılıkla tasarruf,. Gıyas Beyin 
"Bina vcrgisı,. Menemenli zade Etem Beyin 
"Politik., Hasan Refik Beyin 'Çcmberl&yn 
b.llcsl.. l !!im il yazrlal'ı vardır. Bu <;ok kry -
metli lctklklcl'İ karll~rimi:ı:e la.vsiyo ederiz. 

10,15 musiki - 13,05 konser -

"'lln mtı»ikisi - 19,45 filulerdeıı 

j ~o.ao op~ra - 21 konser 

M OISKOVA (130-l m . ) 

1 19,30 konl'er - 22 İngiliz= uqur-~ 
22,55 kızıl meydan - 23,05 haber. 

VARŞOVA (HU m.) ı# 
13,10 plAk - 16,50 plt.k - 19.25 lll 

- 20.45 radyo - 21 muııilti - 2J,15 senfO 
nik konser - 24 dans. 

Yarın 
VtV A"SA (518,1 m.) ~- 11 
12,30 Konser - 13 Konser - 13,40 f') 

_ 14,10 Operet - 16,20 Musiki - ıf r 
Mıısikı - 20,30 Keman duo - 23,35 orJ>f 
tre ile dans. 

LE!PZ1G (389,6 m .) ti 
7,15 Jimnastık - 7,35 Konser - 13 ~~ 

ser - ı 7,30 Konser - 21 Musiki -
Musiki - 23,10 Konser. 

BtKREŞ (SH,~ m .) 

13 Pllk - H Plak - 18 Orkeatrf 
l!l,25 Orkestre - 20,40 Senfonik ko:ıı .. r 
21 Senfonik konser. 

ROMA (Hl ,"l m .) 

20,10 Pllk ve haber - 21,.(5 Yuıri~~ 
22,30 Komedi - 23 Konser - 23,SO 
- 23,55 Haber. 

BUOAPEŞTE {550,3 m .) ı& ' 
10,15 .Mut.iki - 13,05 Ork~ıtre - ,C 

Çigan musikisi. - 19,45 Musıki -
Operadan nakil - 21 PIAk konseri. 

.MO!oiKOVA (1304 m .) ,,t 
19,30 t~onser - 22 İngilizce neş~ 

22,55 Kııtıl nıeydtuı - 23,05 H a ber. 

\ ',\RSO\ 'A (l4le m .) . -' 

13, 1 o· Pırı.k - 16,so Plak - 19,25 Jl1;' / 
- 20,41\ Gazote - 21,15 Senfonik koıtl' 
23.46 Gaıete - 24 Dans. ../ 

~ıı lstanbul Beledfy.,~ 
DarUlbadayl Şehir Tiyat,., 

Temsilleri = J////J 
Bugün matine ISTMBUL lf~ 

akt;•m suvare ........... 
s a at 15.30da ~~ 
saat 21,30 da 

~ n K n ,,. 
1111 

1 

Saklcden· Bedia 

i. Galip H. 

f< omed i4perde 

UMUMA 
1 tlltll 

.ı\ ltı ,.a ındaıı a~n~ı olan 
) atı u~ ;ı kabul <.:dilmc/.lcr. 
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VAKIT'ın Edebi Tefrikası : .N2 2 --2-2 - --
Bir Yastıkta Kocayın •• 

• Ta Yeni-köye kadar aeuiz git • 
tılc. Hiç birimiz konutmıyorduk. 
Hele otele girip te yemeklerimi • 
zi ısmarladıktan sonra, geldiği -
lllİze pitman olduğumuzu anla • 
dık. Kıt günü ne diye kalkıp 
buraya gelmiıtik? 

Yemekten ıonra Ratide sa • 
bırıızlandı: 

- Haydi gidelim, dedi. 

Annesi istemedi. Teyzem gel -
ıni§ken biraz daha otwmak isti -
Yordu. 

. Boğaza kartı kahvelerimizi iç -
tık, ıonra koltuklarımızda bir 
müddet uyukladık. 

Bereket versin kış ~eri kı -
sa, aktam çabuk oluyor. Şiıliye 
ıeldiiimiz zaman ortahk karar • 
lllıftı. Rqide, Ambaıadörde çay 
~meii teklif etti. Gitik. 

Salon kalabalıktı. Oturduk. 

Raıidedüşünceli idi. Sordum: 

- Kuzum, senin nen var? 
- Bir §eyim yok, yoruldum. 

Hayır, Raı ide yorgun deiil • 
di ••. Bir ıey bekliyordu, bir bek • 
lediii vardı. Fakat neydi, kim • 
d., 
ı. 

f Bir bisküviyi ditlerken, etra • 
fıma ıöz attım. Biraz ötedeki 
llıaıalardan birine takıldım. Bir 
erkekle iki kadın kahvaltı edi -
Jordu. Kadınların ikiıi de gü • 
zeldi. Fakat bir tanesi feykala • 
de aüzel ve f evkalide ırktı ... 

Bu muaclan bir türlü ıözümü 
alamıyordum. 

~-. Teyzem dedi ki: 
, tt - Ayol çayın aoğuda, 

baiayOl'aan 7 
Cünnümetut halinde yakalan• 

llllfbm. Biraz kızardım: 
- Şu güzel kadına bakıyor • 

dum. 

- Hanai kadın bu? 
Teyzemin tanımadığı kimse 

yoktu. Derhal a&nerdim: 
- Lutr mantolu kadın mı? .• 
- Evet, tanıyor musunuz? 

- Tanımaz olur muyum, lı. 
P&nyol operetinin primma don • 
llUı ... Yanında da Samiye var ... 
Meıhur Samiye ... Sesi güzel Sa • 
'lllİJe diye methurdur. 

-Bey kim? 

l - Muharrir Ali Cemal Bey ••• 
!le yanlarına ıelen de Nazif Şa

lcir bey. 
Muharrir bey, yanlarından ge· 

çen uzun boylu, götteritli, zarif 
birisinin kolundan tutnıuftu .. 

Nazif Bey kırk yaıında bir er
kekti. Kendini iyi muhafaza et• 
lllİflİ. Dinç Te gürbüzdü. Hafif· 
Çe efilerek kadınların ellerini öp· 
tfi, Ali Cemalin elini ırktı. 

Yer ıöıterdiler. Oturdu. 

Samire Hanım, kahkahalarla 
aülerek bir §eyler anlatmıya bat· 
ladı. Yarı türkçe, yarı franıızça 
bllUf'lyordu. lıpanyol aktrisi la
lcayı duruyor, aöze pek az karıtı· 
Jor, fakat gözleri Nazif Şakir 
Be:rin ütiinden aynlmryordu. 

Benim alakadar olduğumu gö• 
riince te~ izah etti: 

- Nazif Bey eski Türk hawa. 
f'lm J ı franaızça olarak Pariıte çev-
lilmiı. Odalık rolünü &u lspan· 
Jol iradını yapmıf ... Nazif bizim 
"'*'-t•n akrabamızdır, yani ıe • :t::: akrabandır. Dünyayı sezip 

Bu kadmı Madritte 

F..ki doat d~aenize .... 

• 

Yazan: Mediha Münir 

- Evet, mi dost ... Fakat sa -
na nasihatim olsun, eğer bir gün 
benim eTde rugeliraen pek IO • 

kulma... Hınzırın üstünde şey • 
tan tüyü vaTd11'... Sevilir amma, 
ıevmez ... 

Cevap vermedim. Dedim ki: 
- Ben bu Nazif Beyin annesi 

ile babuını tanıyacağım.! Koca • 
ının sağlığında Adada Şakir Bey 
diye bir ahbabımı:: vardı. Karııı 
bana akraba olduğumuzu söyledi 
ve hiç yüzünü görmediğim bir 
oğlundan bahaederdi. Ona, karı 
koca "Serseri ıeyyah,, iımini tak· 
mıılardı.. •• 

- İyi ya itte, Şakir Beyin oi· 
lu Nazif Bey ... Anneıinin bir tek 
emeli var: Oğlunu evlendirmek. .• 

ihtiyar kadmcaiız bir türlü buna 
muvaffak olamıyor .... 

Teyzem bundan başka bir teY 

söylemedi. Umia ile arkadaı • 
ları, ıülerek girdiler, yanımıza 

geldiler ... Ambaıadörde neıeli 
bir hava eıti. Mua getirttiler, 
yanımıza ııralandılar. 

Yalnız Raıide neşeaizdi. 

Umia aordu: 

- Anne, Nazif Beyi ıördün 
mü? .. lıpanyolla beraber .. 

- Gördiim... Bedia kadının 
güzelliiine hayran oldu. 

- Yok canım, pek fazla hay • 
ran olmadım ... Beğendim. 

- imkanı yok Bedia teyze, 

bu kadın ıadece beienilmez, hay· 
ran olunur .• Ne ıüze~ey ... 

Tcluo.r mo.ao.lanna. baktım. Np.~ 
,,,,,,, ' " . 

zil BeY sitmek ..... lralmvt, •• 
;,akta lronutUYerda. 

lıpanyol kadmı bqını havaya 
~alcımnıf, lakayt görüımıek iste -

meıine rağmen, Nazifi alakoy .. 
mak kastile ıöıü uzatıyordu ... 

Kımıldıyan dudakları, ıanki 
öpülmiye hazırdı. 

Nazif Bey kadının yüzüne öy • 
le bir bakıt baktı, ki, içim cız ! 
Etti. Kendi kendime acıyarak 
dütündilm: 

"Ömrümde hiç bir erkek bana 
böyle bakmadı!,, 

Buna müteeuir olduiumu 
kendi kendime itiraf ettim. 

(o.,,.,, ,,.,. ) 

Gümrük tarifeleri 
Tacirlerin, •enayi erbabtnın 

fikirlerfAakaraya bildlrlleeelr 
lktııat vekaleti, gümrükler V(. 

inhisarlar v~kileti tarafından ye · 

niden tetkik edilmekte olan güm· 
rük tarif el eri hakkında tacirlerin 

ve l&DaJİ erbabının fikirlerini eor 
muttu. 

iki aydanberi her hafta munta· 
zaman içtima eden sanayi birliği-

nin ipek, pamuk, yün menaucat 
f abriJ<atörlerile diğer maddeler 

imal eden fabrika sahipleri bütün 
arzularmı teapit etmiılerdir. 

Sanayi birliii idare heyeti dün 
kü içtimamda bu muhtelif mealek 

ıahiplerinin fikirlerini bir rapor 
teklinde bazırlamıttır. Rapor cu • 
marteti ,Unü sanayi birliii idare 
heyeti azumdan iki muralıhula 

Ankara ya gönderilecektir. 

Marahhaılar Ankarada sanayi 
er1Mıbmın diğer arzulan hakkın • 
da Teklletlef nezdinde teıebbüa .. 
lerde de bulunacaklardır. 

VAKiT 

Katil Ziya 
Yaşı küçük oldu
ğundan 6 seneye 

mahkum 
lstanbul ağır ceza mahkemesi, 

bir hafta evet batlıyan bir cina -
yet muhakemesini dünkü ikinci cel 
ıede bitirmiştir. 

Davada maznun iki kardettir. 
Manav Ekremle küçük kardeşi ma 
nav Mehmet Ziya .. Ekrem, geçen 

teırinievelin yirmi sekizinci cuma 
ıünü, Koıkada Cümhuriyet cadde· 
ıinde lranlı lsmailin kahvesinde, 

"Enver,, gazoz fabrikası arabacısı 

Seyit oilu Ali ile iakambil oyni • 
yormuf. Ekrem, oyunda Aliyi üst 

üate yenmif, Ali, oyuna devam et
mek, yenilmenin ac11mı çıkarmak 
iıtemiş. Ekrem, buna razı olma • 

mış. Kar~ılıkh küfürler aavrulmuı. 
Yumruk yumruğa gelerek kapını~ 
önüne çıkıldıktan sonra Ekrem 1 

ıuıta~ı çakısını çıkarını§. Ali, bile
ğini bükmüı, çakıyı yere düşür • 
mü§. Bu sırada yanlarında bulu -
nan Ekremin küçük kardeıi on beş 

yatında Mehmet Ziya, çakıyı yer • 
den alarak Alinin kasığına sapla • 
mış. Ali, biraz sonra ölmiiJ. 

Muhakemede Ekrem, kendisi -
nin çakı çıkarmadığını, çakının 
arabacıya ait olduğunu iddia edi· 
yor, kardeti Mehmet Ziya da, "öl· 
düren benim. Ekrem, ıade kavga 
etti. Çakı çıkarmadı,, diyordu. 

Şahitlere ıelince, onlardan bü· 
yük bir kumı çakmm Ekreme ait 
oldujunu, onun elinden veya ce
binden yere dii!tüğünü söylüyor • 
lar.dı. 

Mücldeiannllrit K&tif Bey, Ekn
min .Ah7i 6ldarmek mak•clile ça· 
kı çıkardıimı, Ali tarafından bi • 
leği bükülmek suretile te~ebbüıü 

yarıda bırakıldığını, yere düşen 

çakıyı kardeşi Mehmet Ziyanın al· 
dığını ve Aliyi vurduğunu sabit 
görmiif, Ekreme ·yarıda kalan öl· 
dürmek tefebbüıünden ceza 'Yeril 
meıini, Mebmedin de yatının kü • 
çükliiğü dütünülerek, tehevvürle 
cinayet iılemekten cezalandırılma 
ıını iıtemitli. 

Dün, karar bildirilmiı, Ekrem , 
bir ıene bet ay hapise, karde§i 
Mehmet Ziya da, yaşı dolayısile 
on bet ıene hapis cezaıı indirile • 
rek, altı ıene hapise mahkum ol • 
MUftur. 

Gayri mübadiller 
Ankaıaya sönderilecek 
hey.et buıün gidi7or 

Gayri mübadiller cemiyetinin 
son kongresinde cemiyet namına 
Ankarada maliye vekaleti nezdin 
de lefebbüalerde bulunmak üzere 
seçilen üç ikitilik heyet bu akıam 
Ankaraya gideceklerdir. 

Gayri mübadiller idare meclisi 
dün bu heyet azumm da ittirakile 
toplanmıf, Ankaraya gidecek he • 
yete kongre mükaneratı bir tali
matname halinde Terilmittir. Bu 
heyet bu mükanerat dahilinde ça 
h9acakhr. 

Devletçlllk hakkında 
konferans 

Yarın ticaret oda11 salonunda 
latanbul liman ıirketi müdürü 
Hamdi bey tarafından devletçi • 
lik mevzuu etrafında bir konf e ~ 
ram verilecektir. 

Konferau münakqah olacak -
tır. 

l 

işçilerin belediyedeki 
muayeneleri bedavadır 
Şehir mecUsinde dünkü 

hararetli celse 
lıtanbul umumi meclisi dün bi· bir de para vermiye mecbur tu .; 

rinci reis vekili Sadettin Ferit be· tulm:ısınm doğru olmadığını söy• 
yin reisliği altında toplanıtııştır. lem iştir. 
Geçen celseye ait ?.abıt okunduk- T e!kiki hes:ıp encümeni mazbata 
tan ıonra zaptın taıtiki münakaşa muharriri lsmail Şevket Bey, her 
yı mucip olmuf, geçen celsede Ka hizmetin bir külfet mukabili oldu• 
dıköyündeki KÜrbağalı derenin te ğunu söyliyerek bu kabil kimsele
mizlenme&i ve o civarda kanalizas 1 ması .cıantıki olduğunu ileriye ıür 
yon yapılması meselesi hakkında· ' mii§tür. Avukat Esat Bey, Tevfik 
ki kararın zapta eksik geçtiğini id Salim Paşa, Mehmet Ali Bey (Be· 
dia olunmu,tur. Bu hususta muh- yoğlu) bu mevzu üzerinde ıöz söy 
telif kimseler söz töylemi~ler, gc - lemişler ve bu muayenelerde üc • 
çen celseye riyaset etmis olan Ne· ret alınmamasını müdafaa etmiı • 
cip bey izahat vererek ~eçen cel- lertlir. 
sede cereyan eden müzakereler ı Mesele reye konulduğu zaman 
neticesinde Kurbağalı derenin te· bu kabil kimselerden sıhhi muaye
mizlenmesinin, o civarda muve.k · l ne ücreti alınması yolundaki te .. 
kat kanalizasyon yaptırılmasının menninin izJearına lüzum olmadı .. 
ve ayrıca o havalinin umumi ka· ğı kararlattırılmıştır. ~ 
nalizasyonu için avan proje ya - ikinci cel5c<le mazbatanın mü • 
pılmasının ayrı ayrı eıas itibarile zakeresine devam olunmuf, bu a• 
kabul edildiğini ve bu işlere ait tah rada sıra mezarlıklar maddesine 
siıat cihetinin tetkikinin de büt - gelince İsmail Şevket Bey latan • 
çe encümenine havale edildiğini bulda muntazam ve asri bir mezar 
aöylemiıtir. hk bulunmamasının meclisi iki se-

Azadan bazı zevat ile birlikte nedir pek bakh bir heyecan ve te• 
Doktor Tevfik Salim Pa§a bu iza - esaüre sevkettiğini, bu yolda maz• 
hata itiraz etmiıler, meselenin büt but mezarlıklar yapılması karar • 
çe encümenine kadıköyde yapı • l~t.~rıldığı halde hiç bir fili eser 
lacak kanalizasyona mutlaka tah gor~lemediğini söylemi§, bu mad• 
siıat bulunması için havale edil - demn müzakeresinin mezarlıklar 
diğini söylemiılerdir. Diğer taraf • müdürünün huzurile cereyan et .. 
tan zaptın Necip beyin ifadesine mek üzere gelecek celseye bırakıl· 
uygun olduğu ve tashihine lüzum masını istemiştir. Bu talep kabul 

olmadığı söylenilmif, zabıt, bir kı edilmitlir. 
sım azanın muhalefetine rağmen Meclis önümüzdeki Pazartesi 
tuhih edilmeden ekseriyetle ,ka • günü saat on dörtte toplanacaktır. 
bul edil.mittir. 

Bundan sonra ruznamedeki 
maddelerin müzakeresine geçil -
mittir. Aydınlı, Orhanlı, Tepe Ö • 
ren köylerinin tekrar Kartal kaza · 
ıına raptı ve ilhakına dair vilayet 
makamının tezkeresi mülkiye en -
cümenine havale edilmittir. 

Karaağaç, Darülbedayi, Darü -
liceze ve konaerYatuvara ait 1933 
senesi teklif bütçelerinin verildi -
ğine dair heıap iıleri müdürlü
ğünün müzekkeresi bütçe encüme
nine havale edilmiştir. 

1933 yılı bina ve aı-azi vergiler! 
taksit müddetlerinin tayini hakkın 
daki defterdarlık tezkeresi mülki · 
ye encümenine havale edilmiıtir. 

Bunlardan sonra 1931 seneai he 
sap kesimine ait tetkiki hesap en· 
cümeni mazbatasının müzakere -
sine devam edilmistir. Mazbatadn 
ki muhtelif maddeler hakkında en 
cümenin mazbata muharriri lsma
il Şevket bey izahat vermiştir. 

Tetkiki hesap e~cümeni ma:zba
tası müzakere edilirken bir madde 
bilhassa uzun böylu münakaınyı 
mucip olmuıtur. 

Şoför, katıkçı, iıçi, hizmetçi gi
bi kimseler, sanatlarını yapabil -
mek için belediyece sıhhi muaye -
neye tabi tutulmaktadırla:-.Tetkiki 
heaap encümeni, ınaZbata.ıındn 
bu huıuaa ait mu:ıyene mauafını 
mevzuu bahiı ederke:ı bu kabil 
kimselerden muayene mukabilin • 
de bir ücret alınmaıının lüzumlu 
ve faydalı olacajını temenni ma . 
hiyetinde olmak üzere ileriye sür· 
mekte idi. Azadan T eTfik Salim 
Pata, bu adamlarm ııhhi muaye • 
neleri~in hıfzı11ıhha kanununca 
belediyelere bir vazife ve mecbu • 
riyet olarak verildiğini, eıaaen bu 
it için ıünlerce itlerinden güçle • 
rinden kalan kimıelerin üstelik 

:····-·············--······--··-·····-···· 
~SPOR 1 . . ................................................. i 

Boks ma~ı 
SAN FRANSlSKO, 25 (A.A.)' 

- ~ksör Y~ng Korbet, yarım ..... 
ta sıklet dünya şampiyonu Yackie 
Field'i 1 O ravuntta sayı hesabile 
mağlup ederek bu şampiyonluğu 

kazanmı~hr. . 
Otomobil ile dilnya 

rekoru! saatte 
427 kilometre 

DA YTONA BEACH, 23 (A.A.) 
- (Mavi ku~) otomobilini sevk ve 
idare eden Sir Malcolnı Campbe!I, 
hız almak :;uretile yapmıt olduğu 
mil ve kilometre yz.rış:nda 437 ki· 
bmetre 908 metre ile lneiliz milli 
yarışına VP. 427 kilometre 149 met 
!"C i!e kilometre yarı!ma ait c:?ün "' 
ya rekorl(irmı kırmıthr. 1 

Mumailcylı, Ayni zamanda saat 
te vasati <!14 kilometre 129 metre 
.. t 1 5 k"' s~ra .a 110 .. netre katederek yeni 
bır rekor !esis dmİAtir . . 

Yugoslavyeda 
bir sergi 

t 933 haziranının ilk haftasın • 
dan itibaren temmuzun ilk hafta• 
sına kadar devam etmel: üzere Yu 
goslavyanm Lubiyana şehrinde bü 
yük bir sergi açılacağı haber alın .. 
mıştır. 

Sergi tertip heyeti lstanbul ti • 
caret adasını da bu sergiye dav~ 
etmİ§tir. 

Oda bu müracaatı çarşamba gün 
kü umıuni mecliste görüıecektir. 

Yunan aefirl 

Yunan ıefiri M. Sakelaropuloı 
dün aktam Ankaraya gitmittir • 



Sayıfa: 6 VAKiT 

"Kü ük itilaf ,,ın yaptığı ittifak! ArnavutZeynepH. 
Ç ( Baf taralı 1 tnci aayıfamızda) 

Yeni ittifak, üç devleti birleştirdi.Fakat 
bu devletler bundan sonra "Müstakil,, 

olarak hareket edebilecekler mi? 

letleri tarafından kiralanmış bir 
memur olduğu anlatılmıttır. 

Onun bilhassa iki devlete hiz • 
met ettiği tesbit olunmaktadır. 
Zeynep Hanım faaliyetlerini giz· 
)emek için diplomatlara mahsus 
imtiyazlardan istifade ediyormuş. 

Küçük itilaf namile tanılan 

'devletler, bir kaç gün evvel yeni 
bir teşekkül vücuda getirdiler ve 
yeni bir tarzda, fakat daimi bir 
~eki ide bağlandılar. 

Çekoslovakya, Yugoslavya ve 
Romanya hariciye nazırları Ce • 
nevrede bir ittifak hazırlıyarak 

her hangi birinin diğer devletler 
siyasetine muhalif harici bir si -
yaset takip etmemesini deruhte 
ettiler. Bu suretle bu üç ayn 
memleket, harici alemle olan 
münasebetlerini birleştirmiş ol -
<lular. Onun için doktor Beneş, 
yahut Mösyö Y evettiç, yahut 
Mösyö Titulescu milletler cemi · 
yetinde bir meseleden bahis, ya -
but bir vaziyeti izah ettiği zaman 
on dört, veya on sekiz milyon 
halk namına değil, belki 47 mil -
yona varan bir topluluk namına 
söz söyliyeceklerdiı-. 

Bu üç develtin ittifakı netice -
sinde, yeni varlık, hatta muaz -
zam bir devlet sayılabilecek bir 
teşekkül vücut bulmuş oluyor. 
Aktolunan "ittifak,, ın, "daimi,, 
olduğu da tasrih edilmiştir. Kü -
cük i'lilifı vücuda getiren, yaşa . 
tan, taarruz ettiren bütün ahitna
meler bu ittifak ile birleştirilmiş, 
şimdiye kadar müttefik devlet -
lerden her birinin, diğer devlet • 
lerle aktettiği miıahedelerin itti -
f a:k şeraitine uygun bir hale ge -
tirilmesi kabul edilmiştir. İlerde 
bu devletlerin her hangi biri, di · 
ğer iki devletin rıza ve müsaade -
sini almadıkç~, başka bir dev -
letle siyasi veya ikt1sadi bir mu -
kavele imzalıyamıyacaktır. 

Bu suretle küçük itilaf devlet -
)erinden her biri, milli hakimi -
yetin en belli başlı imtiyazların · 
dan birini feda ediyor ve daha 
vasi bir siyasi teşekkül vücuda 
getirmek uğrunda bu fedakarlığa 
katlanıyor. 

Küçük itilaf devletleri çok -
tanheri müttefiktiler. Fakat bu 
yeni ittifak, onların birliklerini, 
ve siyasi ehemmiyetlerini arttı -
racaktır. 

Bu üc devlet, yeni ittifaka gö -
re, kendilerini idare için Cenev -
rede birer dai.mi büro vücuda ge -
tirecekler ve bunların hariciye 
nazırları, hiç olmazsa senede üç 
kere ve icabında daha fazla top · 
lanacak daimi bir meclis teşkil e • 
'.deceklerd ir. 

Bu yeni tecrübenin tekamül 
safhaları, hiç şüphesiz, bütün Av -
rupa tarafından derin bir merak 
ve alaka ile takip olunacaktır. 

Acaba lcüçük itilafın daha 
kuvvetli bir teşekkül halinde or -
taya çıkması, Orta Avru -
pa ınukadderatı üzerinde daha 
esaslı bir tesir İcra edecek Or -, 
ta Avrupanın eskisine nisbetle 
daha müstakil yaşamasını temin 
edecek mi? 

Küçük itilaf, yeni ittifak sa . 
yesinde Avrupanın her hangi bü -
yük devletlerinden birinin tabii 
olmaktan kurtulacak mı? 

Küçük itilaf devletlerini biri -
birinden ayırmak, itilaflarını 

bertaraf etmek için bir çok te • 
,ehbüsler wku buluyordu. Biri • 
Liriaine ralcip olan devletlerin bi -
ri bu itilafı kuvvetlendinniye ça -

lıtbğ_ı halde öteki hu itilafı p_ar-

çalamıya, bu itilafa karşı dura -
cak kuvvetler vücuda getirmiye 
çalışiyordu. 

Yeni ittifak sayesinde küçük 
itilaf devletleri biribirlerinden 
ayrılmamak istediklerini göster -
miş oldular. Belki de bu s~yede 
onları ayırmak için vuku bulan 
teşebbüsler nihayet bulacaktır. 
O halde küçük itila.Em istiklalini 
göstermesi noktası kalıyor. 

Küçük itilafın yeni ittifakı 
sür'atle vücuda getirmesinin en 
mühim amillerinden biri, şüphe -
siz, Almanya'da Hitlerizmin ve 
milliyetperverliğin kuvvet bul -
ması ve Almanyanın mukadde · 
ratına hakim olacak bir vaziyete 
gelmesidir. Onun için küçük iti -
laf devletleri aralarında devam 
eden müzakereleri sür'atle ikmal 
etmişlerdir. Diğer taraftan kü • 
çük itilafı zaafa uğratmak için 
vuku bulan teşebbüsler de, yeni 
ittifakın sür'atle imzalanmasına 

hizmet etmiş bulunuyor. Bilhas -
sa son yedi ay zarfında küçük i · 
tilafı parçalamak için vuku bulan 
teşebüsler azami dereceye var -
mışbr. Küçük itilaf devletleri 
bu vaziyet karşısında derlenip 
toplanmışlar ve yeni ittifakı im · 
zalıyarak bu entrikalara karşı 

gelmişlerdir. 

Fa1kat bu tecrübenin muvaf -
fak olup olamıyacağı, bilhas • 
sa küçük itilafrn istiklal da -
iresinde hareket edip edemiye · 
ceği bundan sonra anlaşılacak -
tır. 

ônıer Rıza 

Son zamanlarda Zeynep Ha -
mmı istihdam etmekte olan bir 
memleket, onun başka bir mem -
leket hesabına da çalıştığını anla
mış, ondan şüphelenmiş, Zeynep 
Hanım iki yüzlü casusluk yap -
makla itham olunmuş ve onun 
teşhir edileceği de kendisine ih • 
tar edilmişti. 

Bu tehlikeli ihtardan korkan 
Zeynep Hanım derhal Paristen 
Londraya koşmuş, Londrada bir 
şahsiyetin himayesine sığınmak 
ve bu şahsın tava.sıutile teşhirden 
kurtulmak istemişse de buna mu
vaffak olamamıştır. 

Cünkü Londrada onu hima -
yey; muktedir olan şahsiyet, müş~ 
kül bir vaziyete düşeceğini anla -
mıt ve onu himayeden çekinmiş
tir. 

Zeynep Hanım ölümünden ev
vel Parise bir kaç mektup yaz -
ımıştı. Bu mektuplar Fransız em
niyeti umumiyesinin elinde bulun· 
maktadır. 

Zeynep Hanımın diplomatlar, 
deniz ve kara zabitleri arasında 
bir ç.ok dostları vardı. Fransız 
zabıta.sı kendisini uzun bir müd • 
dettenberi takip etmekte idi. 

Paristen Londraya geçtiği za
man Fransız zabıtasına mensup 
bir siyasi memur kendisini takip 
ediyordu. Bu memur onun peşini 
ancak zehirli olarak Londradaki 
meçhul a.ke..r i.bideıi önünde ölü 
bulunduğu vakit bırakmıştır. Bu 
meseleden sonra Arnavutluk Lon
dra sefiri Cemil Bey istifasını ver· 
miştir. 

···························~;~··~··~~~·~~····~~~~i··························· 

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

Japonlara karşı · 225 
bin kişilik Çin ordusu 

••• fakat Japonlar Çinlilere askerlerini 
geri çekmelerini ihtar ediyorlar 

Nankin, 23 (A.A) - Japon ı ıunan beşinci Çin ordusunun u· 
hükumeti, buradaki jeneral kon · mumi karargahının bulunmakta 
solosuna Çin hükiimetine Jehol' olduğu Lin-Yuan'a taarruza ha· 
deki Cin kıtaatını büyük seddin zırlanmaktadırlar. 

cenub~na çekmesini şifahen ih • 35,000 kişiden mürekep olan 
tar etmesini bildirmiştir. dördüncü ordunun kumandam 

Pekin, 23 (A.A) _ Japonlar, Ceneral Tang-Yu-~in~, dün 
Nanling, Peipias ve Chaoyang'ı Japon kıtaatının Nan~ıng e karşı 
bombardıman etmişlerdir. Japon- yapmış oldukları hır taarruzu 

·· k'. tm•• ld v nu ve bu taar· lar, askerlerini ve harp levazım • pus ur uş 0 ugu .. 
larını N l. , ·d d · ruzda Japon piyadesmı topçu an ıng e gı en emır yo • . hl 
lu şubesine doğru sevketmekte _ kuvveti ile tayyarelerın~ 7 zır ı 
d . ı trenin ve dört tankın hımaye et-
ır er. . . . 

· b 1 d v b'ld mı"tır J h 1,.. k h d d d kA. mış u un ugunu ı ır :ı: • e o un şar u u un a aın 

Suichung'da toplanmış olan Ja _ 60,000 kişiden ibaret .olan ve 
pon alayının garbe doğru istika • Lon nehri üzerinde mevzı almış 

ld ~ ·· l kt d' bulunan üçüncü Çin ordusu ku • meta ıgı soy enme e ır. 

(iki ordunun kıymeti 
Paris, 23 - Nim resmi Çin a

jansına göre, Japon kuvvetleri sa
lı günü akşamı Nanling- Pei -
Piao hattmaka rşı bir taarruz yap• 

mışlardır. Bu taarruz püskürtül· 
müş ise de dün öğleden sonra tek
rar edilmiştir. Muharebeler, de· 
vam etmektedir. 

Japon kuvetleri ile Mançuri 
kuvvetleri, 45,000 kişiden mürek· 
kep olan ve Ceneral Sun -Tse
Yuan'ın kumandası altında bu· 

mandam Ceneral Chan-Tchen, 
Japonların Çin sağcenahını ihata 
etmek teşebbüslerine mukave -
met etmeğe hazır bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Çin kuvvetleri, 6 ordu halinde 
ve 225,000 kişiden mürekeptir. 
Bu kuvvetler, iki grupa ayrılmış · 
tır. 

Birinci grup, Mareşal T ehang 
-Sue-Liang'ın kumandası al • 
tında olup şu ordulardan mürek -
keptir: 

1 inci ordu Tien • Eıin' de ka • 

24 Şul»at 1933 

Kaçırılan kızdan ve 
sevgilisinden eser yok! 

Onun iadesi de kolay olmıyacak, anası 
babası gitmediler, haber bekliyorlar 
Sevişerek tayyare ile Yunanista 1 de doğduğuna göre henüz reşit de 

na giden Matmazel Şor ile Yunan ğildir. Bu itibarla zabıta Matma" 
artisti M. Papasın firarları etra • zel Şoru bularak ailesine teslim et 
fındaki dedikodular devam edi ~ mekle mükelleftir. Esasen kızına· 
yor. Firarın bir musevi kızı ile bir ilesi bu maksatla Yunan zabıtası· 

1 1 f . .. t 
ruma ait olması hadiseye merak na ve ta ya se aretıne muracaa 
uyandırmıştır. etmiş bulunmaktadır. 

Kızın ana ve babasının dün kal- Kız sahte pasaportla gittiği için 
kan Adriya vapurile Yunanistana bu noktadan Türkiyeye iadesi li· 
gitmeleri bekleniyordu. Fakat dün zımdır. 
her ikisi de gitmemişlerdir. Yuna· Yunan kanunları reşit olmı • 
nistandan haber bekledikleri anla yan bir kızı kaçıranlara ağır ce • 
şılmaktadır. M. Şor Atina polis zalar vermektedir. Bunun yalnıı 
müdürlüğüne mürac~at etmiş ve bir istisnası vardır. Kaçrrılan kız
polis müdürlüğü vasıtasile eski po la erkek arasında münasebet iler 
lis memurlarından bir kaç kişiyi lemişse evlenmeleri şartile ceza af 
yüksek ücretle tutmuştur. Bunlar fedile!>ilir. Fakat M. Papaala Mat 
orada kızı arıyacaklardn·. mazel Şorun evlenmeleri varit o-

Şimdiye kadar kızın da, M. Pa- lamaz. Cünkü M. Papas eıasen ev
pasın da izleri bulunamamıştır. li ve çocuk sahibidir. 
Her ikisinin de Pirede tayyareden Tanışmalarındaki garabet 
indikleri muhakkaktır. Ondan Hadisenin firardan evelki saf • 
sonra Pireden beraberce bir oto · halarına ait elde ettiğimiz mütenı 
mobile binmişler ve meçhul bir mim malumata göre M. Papasla 
semte hareket etmislerdir. Matmazel Şorun tanışmaları olduk 

Bazıları Yunanistanın bir köşe· ça garip olmuştur. Bu hususta ve· 
sinde tenha bir köye çekildikleri - rilen malumatın, ileriye sürülen 
ni iddia etmektedir. Diğer bir ihti faraziyelerin doğrusu bize söyle • 
male göre de iki genç Atinadan nildiğine ve iddia edildiğine göre 
Avrupaya geçmişlerdir. şudur: 

Maamafih ltalyaya kadar gide· Matmazel Şor M. Papası sahne· 
bilmeleri ihtimali zaiftır. Çünkü de görmüş ve beğenmiştir. Fakat 
Matmazel Şorun taşımakta bulun ikisini biribirlerine tanı~tıran Mat 
duğu ve hakikatte Matmazel Smi· mazel Şorun arkadaşlarından bir 
riyotise ait olan pasaport yalnız genç kı~dır. Bu kız M. Papasla ıe 
Yunanistan için vize edilmiştir. vişmekteymiş ve aralarındaki mü· 
Gene ayni sebepten Yunanistan • naaebet tam manasile ilerlemis 
\İci.il uJ:CAhlc;ı;~Uld.lc:\Tl UQ. :n.u.-ı,,n .:l'- mll?• DU I'-•~, ~.u ıa,ı uır nate • 
ğildir. Buna cesaret etmelerine de ket göstererek aşıkım arkadaşına 
pek ihtimal verilmiyor. Çünkü fi. takdim etmiş, fakat bir müddet 
rarlarınm büyük bir gürültü uyan sonra Papasın Matmazel Şorla sı
dırdığım, Atinaya da müracaat e- kı fıkı olduğunu görünce arkadaşİ• 
dildiğini bilmemelerine imkan yok le kavga etmiş ve darılmışlardır. 
tur. Diğer taraftan garip bir nokta 

M. Şor kızı bulununca beraber· da şudur. M. Papas, evelce de yaz 
ce Avrupada bir seyahate çıka · dığımız gibi, şehrimizde "fena 
cak, Matmazel Şora aşkını unuttur yol,, adlı bir film çevirmiştir. Bu 
mnğa çalışacaktır. filmdeki rolü genç bir aşık rolü .. 

İtalyan kanunları mucibince bir dür. 
kızır: reşit olması için 21 yaşını Sevdiği kadını kaçırmaktadır. 

doldurmuş olması lazımdır. Hal - filmde iki aşık trenle kaçmışlar • 
buki Matmazel Şor 1913 eylulün- dır. Hayatta ise tayyare ile .. 
-~--- . Hadise etrafında şehrimizde tah 
rragah kurmuştur, mevcudu 40 kikat yapılmaktadır. Bu tahkikat 
bindir. esnasında Galati Efendi isminde 

2 inci ordu Pekinde karargah bir zatın ifadesine müracaat edil· 
kurmuştur. Mevcudu on hindir. miştir. Kendisinin iki aşıka, Bü • 

3 üncü ordu mareşahn muha yükdereye gittikleri sırada otomo• 
fız kıtaatından müteşekkildir. bilde refakat ettiği zannolunmak-

lkinci grup, jeneral Chan'ın ku tadır. Firarilerin Büyükdereye M. 
mandası altındadır. Bu grup, şu Madras isminde birinin hususi o• 
orduları ihtiva etmektedir: tomobilile gittikleri zannedilmiş -

4 üncü ordu, ti. Fakat M. Madras hususi otomo 
5 inci ordu; bilinin firar günü aaat 9 dan 14 e 
6 ıncı ordu. Bu ordu, 35,000 ki· kadar F ort garajında tamir edil • 

şiden mürekkep olup ihtiyat kuv· mekte olduğunu garajdan aldığı 
veti olarak Jehol şehri civarında bir vesika ile ispat etmektedir. 
bulunmaktadır. Japon kuvvetleri· 
nin üç fırka halinde 38.000 kişi 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Çin seddloin gerisine 
çek! ihtarı 

ŞANGHAY, 23 (A. A.) - M 
Soung, şimali Çindeki çin kıtaatJ. 
nın Mançuri _davasına iltihak et • 
miş olduklarına dair olan şayiay~ 

kat'i surette tekzip etmiş ve bila · 
kis bu kıtaatın memleketin müda · 
faası emrinde Çin milli hükumetı 
ile sıkı bir surette teşriki mesai et· 
miş olduğunu teyit eylemiştir. 

Çin ordusu başkumandanı ma· 
reşal Chang - Kai - lehk, sonuna 
kadar Japon ileri haıekatına mu· 
kavemet etmiye azmetmi§tİr. 

Bulgar hududunda 
Yugoılavlarla çarpıtma ve 

ölenlerin cenaze•i 
SOFY A, 23 (A.A.) - Bulgar 

Yugoslav hududunda bir küçük 
zabitin ölü.mile neticelelen hadise 
hakkında tahkikat yapmak için 
Yugoslav - Bulgar muhtelit komis· 
yonunun yapılan toplanma talebi· 
ni Yugoslav hükfuneti reddetmİ§• 
tir. 

Yugoslav makamatı daha dü .. 
ne kadar cenazeleri tealimden İm· 
tina etmekte iken bugün bunları 

vermişlerse de bu gibi ahvalde 
yapılması icap eden protokolu 
imzasından istinkaf eylemitler' 
dir. 



;ı 

le 

Şehrimizdeki Rus edibi 
Leoo Nikolln muharrlrlmlze memleketimiz 

hakkındaki duygularını anlatıyor 

t; 'ht Sovyet Rusyanın tanınmış mu· 
[_ l' l'tirlerinden Yoldaş Leon Niko
f lll" 
1• ın lstanbula geldiği yazıldı. 

Ve kendisi komünist fırkasına da
hil değildir. Gene sırasr gelmişken 
iHive edelim, bugünkü Sovyet Rus 
yanın edebi temayülü, bundan bir 
müddet evelki gibi sade makine 
edebiyatr değildir. Bir zamanlar, 
eserlerde insandan bile iz görün -
miyen Rus edebiyatı, şimdi, Girau 
doux, Balzac, Stendhal, ve Marcel 
Proust'un tesiri altındadır. 

lt ~endisi ile yaptığımız bir müla L 

~~tı nakletmeden evel, muharririn 
lı~ tın olduğunu kısaca yazalım: 
k d ~on Nikulin 1891 senesinde 

ogmll§tur. Edebi hayata 1911 se-
:esinde girmiştir. Bir çok tarzlar

• a eser yazmıştır. Şiirleri, mizahi 
Parçaları, macera romanlarr, tiyat 

• ~o eserleri vardır. Piyeslerinden 
r ttühendis l\Iertz,, ile hiciv piyesi 
f 0lan "Tarakanoviçina,, eseri Sov-

t Jet ti:vatrolarmda cok oynanmıs -t • o# .. 

it. 

la bünya harbine ait "serseri kra1 
t,, ve bilhassa "ulu tannrun ya

:erıeri,, ~serleri çok okunmuştur. 
l3ir yol arkadakşınm seyahatna

ll'ıesi,, isimli eserinde Efganistam 
~ıı.I~tan muharrir, İspanya seya
,at111den getirdiği notları "!span

~cl. ıueı:tuplarr,, isimli bir eserde 
Plamrn Ye muvaffakiyet kazan -

?'tııştır. · 

~ l'{~lin !oldaş son r?mamnda 
endı ncslıne mensup bır gencin 
~Yatını anlatmaktadır. Bu eserin 
lSinı.. " t· ı zaman, mesafe ve hareket,, 
lr, 

Derhal şunu da ilave edelim ki, 
~Uhart-ire ait esP-rlerden bahseder 
en "roman,, diye bahsettiğimiz 
e~rler, hakikatte bizim bildiğimiz 
~ alelumum bu kelimeye verilen 

1~anada romanlar değiJ, birer Kro
~1~ halinde romanlardır. Şimdiki 
ın alde tiirkçede bu tarz için bir isim 
t ev-cut olmadığı için buna Kronik 
0nıan diyoruz. 

Nikulin yolda§, ismet Pa§a Rus
)ay 'tt'~· 
~ a ~1 ıgı zaın~n ~asta idi. ismet 
l ~a ıle oraya gıtnııı olan edipler 
e tanı§amadığmdan müteessirdir. 

. - Ben, diyor Nikulin yoldaı, ye 
l'll l"ürkiye hakkrnda bir eser yaz
blak istiyorum. Çünkü yeni Türki
}'e hakkında beynelmilel bir kitap 
l'ok, Yalnız yazacağım kitap, 

.\rınstronğ'un kitabı gibi bir düş· 
;'ltı kitabı olmryacağı gibi, bazı 
~ansız muharrirlerinin, bu eksan 

k §eyler arıyan muharrirlerin e· 
~rleri gibi de olmıyacak. Ben me~ 
~la b. . f ·ı G · · , , ır reıs sı atı e azıyı ele a-
~Ci\ğım gibi, inkılap harbini yap· 
~ 1f.?ir askeri de göreceğim ve pek 
d h11 ufkum, bir gazeteci ufkun -

llrt daha geni§ olacak. 

Leon Nikulin yoldaş, Moskova
dan gelmeden evel, sefirimiz Ra
g1p Bey ile görüşmüştü. 

Daha tstanbula gelmeden Niku
Iin yoldaş şunlan söylemişti: 

- 1924 senesinde Ödesadan 
ltalyaya giderken lstanbula uğra
mı~ bir kaç gün kalmıştım. Bu kı
sa ziyaret için bir ~eyler söyliye -
cek değilim. Türkiyeye, ben, in • 
kdap muharebeleri hatıraları da -
ha pek yeni iken, Türk düşmanla 
rımn, bu memleketi tekrar eski ha 
line, (Hasta adam) haline getir • 

meğe uğraştıkları sırada gitmiş. 

lstanbulda, hııris tatlı su frenkleri
ni, Sultanın gayri memnwı memur 
larmı, yeni girilen inkılap devresi 
ni anlamıyan adamları görmüş. 

Asya sahillerinin kuvvetli nefesi -

ni orada duymu§, Versay muahede 
sini tanımak istemiyen şahsiyet • 
lerle görüşmÜ§lüm. 

1924. te • .ı:Y eni Türkiyenin kalbi 
ol(t.n Ankarayı görememiştim. Fa -
kat Türkiyede o zaman gördükte 
rim, benim için, müstakbel eserim 
için orijinal mevzulardı. Sonra Bo· 

ğazlarr geçerken, Osmanlı İmpara 
torluğunun müdaf aasmı kırmış o· 
lan dretnotları gördüm. Fakat bü
tün dikkatim on iki sene mütema -

diyen harp ettikten sonra Avrupa 
kıt'asındaki yerlerini bırakmamış 
ve bu kadar kan döktükten sonra 
damarlarında bir kurtuluş harbi 
yapmak için kan bulmuş insanla -
rın üzerine toplanmıştı. 

O zamandanberi sekiz sene geç 
miş bulunuyor. Yeni Türkiyenin 
yeni adamları bir çok noktalarda 
muvaffak oldular. Bu sefer Anka 
rayı, lzmiri, Konya ve büyük hadi 
selere sahne olmuş olan mücadele 
yerlerini gezmek, bu .mücadelelere 

iştirak etmiş olanlarla görüşmek 

istiyorum. Bu suretle eskiden beri 
beslemekte olduğum bir fikri, Tür 
kiye hakkında bir eser yazmak fik 
rini tatbik etmiş olacağım. 

fa. 
~.lier §eyden evel, nazari dikkati 
,.

1 celbeden üç nokta var. Birinci
bı~ 12 sene süren Balkan ve umumi 
t~ten çıktıktan sonra, bir mille- ltalyada folklor 
~~kurtul~§ harb!ne girebilmek faaliyeti 
~ 1ll kendınde yemden nasıl bir 1talyada son zamanlarda halk 
~ ~et bulabildiği, ikincisi sultan bilgisine hususi bir ehemmiyet ve
ti.ir-11\ irticaa karşı mücadele, üçün- ıilmektedir. Folklor mesaisi gün
• 'ii İse yeni Türkiyenin iktısadi den güne artmakta, halk türküleri 
~11eaansıdır. h~kayeleri, adetleri tespit edilmek· 
~·Şunu söyliyeyim ki, yazacağım t«';dir. M. Mussolini, Lort Rozberi
~'labın nasıl olacağını daha bilmi- nin bıraktığı Pansilippe'deki Roz
bı~'f\un. Belki dokümanter bir ro beri köşkünün Etnoğrafya ve Folk 
~~. belki tarihi bir eser olacak. lor müzesi ittihaz edilmesini ka • 
'~t her halde, Avrupanın hasta rarlaştırmıştır. 
d~ dediği Türkiyenin yeniden l\apoli belediyesi bu işle meş -
~fundan bahsedeceğim. ~ gul olmaktadır. Bu köşkte hususi 

~ ~ikulin yoldaşın eserleri İngiliz t~rtibat vücude getirilmektedir. Bu 
~tercüme edilmiştir. Burada arada plağa alınmış F oll~lor eser
lıq • ~elmlşken söyliyeyim ki, mu lerinin muhafazası için büyük bir 

tririrı tarzr sosyalist realisttir. aiskotek yapılmaktadır. 

VAKiT 

5lqatta 
~,_ _, .-

Gavrilidis 

Önümüzdeki 
pazartesi günü 
akşamı, Darül· 
bedayide Yu· 
nan artisti Pe-

rikli Gavri!idiıs 
.,, kendi b aşına 

Sayıfa: 7 __ 
' . .. . . . .. . ~i :~ ... # ~~ 

Darülbedayiden Bedia H. 
Dün .tJeyoğlu kaymakamlığında evlendi 

bir piyes oyna· ' 
Giavrllldls 01e11o yacakbr. 

roleındo O akşam için 
Darülbedayi, Yunan artisti men· ı 
faatine terkedilmiştir. Bu suretle 
Türk artistlerile Yunan artistleri 
arasında bir dostluk eseri g6s
terilmiş oluyor. 

M. Gavrilidis, esasen halkımız
ca yabancı bir artist değildir. Ken 
disi "İstanbul sokaklarında,, isim· 

li filmde rol almıştı, ve ismet Pa· 
şa Atinaya gittiği zaman, Bedia 

Hanımla beraber oynamış, 
bundan bir müddet evel de O
pera sinemasında, Ertuğrul Sadet· 
tin ile Türkçe ve Yunanca ayni za 
manda olmak şartile Othello,, yu 
oynamıştı. 

M. Gavrilidi~, Darülbedayide, 
Polivio Dimitrakopulo'nun eserin---den "T o Kritirion,, türkçe ismi 

"mahkeme,, piycoini oyniyacak • 
tır. 

Bu piyesin hulasası kısaca şu .. 
dur: 

Bir adam karıemı öldürüyor, 
sonra, kendi hayatına. da nihayet 

veriyor, ve ruhu gök yüzüne çıkı • 
yor. Orada, bu adamın ruhu, yap 
tığı cinayetin hesabını verecektir. 

·Mahkeme kurulmuştur. Bir taraf· 

ta Allah, bir tarafta Şeytan vardır. 

Gavrilidin, mahkUm vaziyetinde -

dir, kendisini müdafaa ediyor. Bu 
müdafaada fevkalade facialı, lirik 
parçalar vardır, ve bu piyesin bir 

tek aktörü vardır. 

Eseri sahneye, bizzat Ertuğrul 
Muhsin Bey koymuştur. Sahneye 
konuş çok itina ile yapılmıştır. 

Allahm olduğu taraf mavi renk 
te, Şeytanın olduğu kısım kırmızı 

renktedir. Sahneye konuşun arşıa
layı tasvir eden kısmında bulutlar 
do laf maktadır. 

M. Gavrilidis'in muvaffak ola
cağına §Üphe etmiyoruz. Daha şim 

diden o akşam için birçok localar 

ve yerler tutulmuştur. 

iki yeni mecmua 
ve güzel bir şiir 
Ankarada Çığır, Afyonkarahi -

sarında Taş pınar isimli iki yeni 

mecmua çıkmaktadır. 
Çığır mecmuası Ankara gençle

rini etrafına toplamış, ergin ka -

lemlerin de yardımlarım temin et

miştir; canlı bir fikir hayat ve fa. 
aliyetine sahne olmaktadır. 

Afyon karahisarmda çıkan Taş· 

pınar mecmuası hakkında bir kaç 

gün evel gazetemizde Sadri Et • 

Yeni evliler ve davetliler merasim esnasında 
Sahnemizin kıymetli sanatkarı dia Hanımın amcası Suat Pa§a ile 

Bedia Hanımla konservatuvar pi- İstanbul liman işleri inhisarı !İr • 
yano muallimlerinden Ferdi Fon keti umum müdürü Ahmet Ham .. 
Ştatser Beyin nişanlandıklarmı, di Bey yeni evlilerin şahitleri sı • 
Avusturyanın tanınmış bir ailesi - fatile evlenme defterine imza koYj 
ne mensup olan Fon Ştatserin Be - muşlardır. 
dia Hanımla evlenmek için müs - Darülbedayi müdürü Memduli 
lümanlığı kabul ettiğini yazmiŞ---: Bey ve Darülbedayi sanatkarları· 
k nın hepsi, konservatuvar müdürü 

tı . 

iki genç sanatkarın evlenmeleri 
dün akıam Beyoğlu evlenme dai
resinde tesçil edilmiştir. 

Dün saat on dokuza doğru Be • 
yoğlu evlenme dairesi, bu merasim 

de bulunmak üzere davet edilmiş, 

ve gelmiş olan birçok güzide kim
selerle dolmuştu. Nikahı Beyoğlu 
kaymakamı Sedat bey kıynuş, Be-

Yu!)uf Ziya Bey ve konservatuvar 
muallimlerinin hepsi ailelerile bir· 
likte gelerek merasimde hazır bu
lunmuşlardır. 

Bu iki sanat ailesi mensupların 
dan başka iki tarafın ahbapların
dan bir çokları davetli olarak bu· 
lunuyorlardı. 

Yeni evlileri tebrik eder, saadet 
dileriz. 

Garp edebiyatında yeni biı kitap 
"Yedi kişi muharririni arı -

yor [l],, , "Size öyle geliyorsa 
öyledir [2] ,, eserlerinin muharri
ri Pirandello, sayısız küçük hika
yelerinden on üç tanesini bir ara
ya toplıyarak (En iyisi iki kere 
düşün) ismi altında neşretti. Her 
ne kadar bu hikayeler, kendi 
janrlarında "en muvaffak olmuş 
eserler,, olarak kabul edilemezse 
de, fikir, yazılış itibarile gene 
güzel, ve seve seve hatta bir kaç 
defa okunacak mahiyettedir. On 
üç hikayeden (Chants to Epistle) 
en san' atli ve kudretlisidir. Bu 
yazılarında Pirandellonun piyes • 
lerdeki metafizik hüviyetini se • 
zemeyişimiz pek dikkati çeken 
bir noktadır. 

bir zenci kızın ormandaki gezin· 
tilerini anlatıyor. Bu genç kızın 
seyahatleri esnasında geçirdiği 
maceralar da, insan oğlunun bü • 
tün hayatında, tabiatı anlamak ve 
Allah ülküsünü kurmak için yap
tığı bir çok teşebbüsleri canlan • 
dırıyor .• Şovun bu eseri masal ola
rak pek lezzetle okunabilir; sonu 
biraz karışık ve bitirilmemiş gö • 
rünürse de; bu da muharririn ka
bahati değildir. Zira din tarihi ve 
münakaşası daha henüz sona er • 
memiştir ve muhanirin de eseri -
ni kat'i b ir bitirimle bağlıyamıya

cağı pek tabiidir. Bununla bera • 
her yazıcının kendisine has sa • 
vaşıcı bir uslupla yazdığı bu ese
rin son faslı; diğer kısımlarile bir 
ahenkte değildir, adeta lüzumsuz. 

Yirminci asrın sosyalist pey • binaenaleyh, yorucu, sıkıcıdır. 
gamberi Bernard Show uzun i _ Şoyu tanıyanlar, onun ekser pi .. 
simli küç.ük bir kitahile edebiyat yeslerinae daima uzunca bir ön 
alemini gene karıştırdı. Kitabın yazı ile eserinde müdafaa etmek 
ismi de gayet manalıdır: "Allaıhı istediği tezi sistematik bir şekilde 

kullandığını bilirler. İşte kendisi· 
arıyan zenci kızın maceraları,,. 
İngiliz örf ve adetlerini keskin ze· ne karşı büyük bir alaka uyandı· 
kasının süzgecinden geçirerek, ran ve şöhret getiren bu ( önya -
bütün hususiyetlerile İngiliz aris· zı)' böyle kitabın sonuna geldi 

k mi kıymet ve cazibesini ta.mamile to rasisini meydana çıkaran, ve 
büyük bir kütleyi arkasından sü - kaybetmiş gibi görünüyor. 
rükliyen Şo bu kitabında, fakir Bütün hu kusurlara rağmen 

IHUltllllflllmll mll1UUJ11'1llUllU1JIUJlllUlllftllUUllllllllUJlllJlllUlllllUllW.llUlllUUllll'lllllm • bilmem kusur diyebilir miyiz? • 

Cem beyin aşağıdaki şiirini 

mecmuadan iktibas ediyoruz: 
Taşpıntu 

Pınar senin ııc belAlı başın \'ar ! 

Ya.renin \'ar, yolıla5ın var, ('Şin var; 

Ba'}ucunda civan civan tasın va r. 

bu Bernard Şovun bu kitabı nükteli 
muharririn muvaffak olmuş bir e
seri sayılamazsa da, içinde bulun
duğumuz edebi buhran - kelime , 

Yundnn kı:ılar, bir su verin pınardan . .• • 

tam yerindedir • çırpınma devrin
de üzerinde düşünülecek engin 
bir fikir muhassalMıdır. 

Pınar, &!'nln nynğmı kazarlar, 
İbrahim Hoyi ------

hem Beyin bir yazısı intişar etmiş Kazarlar da inci, mercan dizerler. 
[1] Halit Fahri Dcy tarafmdan Türkçe. 

ye çevrllmlş ""' Dnrilltcdayi sahnesinde oy
nanmıştır. ti. Ta,pınar mecmuasını çıkaran .. Top top olmuş geliyorlar güzeller: 

lardan edebiyat muallimi Eflatun Yandım kızlar, blr su verin pınardan! [2] Mehmet Fua t B C'y tarafından Türk
çeye çevrilmiştir. 
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~!ICRB~ı r 

Güıniiş savatlı eğeri üstünde ı lunduğuna hükmetmeyiniz. O -
doğruldu, ileriye dik dik ha.ktr. nun söylemek i stediği şey, başka 

Deve boynundan Harput Ovası - bir şeydi. Buna aklınız ermezse 
na baknn bu ~üvari, genig o:nuz • bana darılmayınız; siz 1930 se • 
lu, uzun sakallı bir A3ur kralımı nesi mnnl:ığı ib düşünüyorsu -
benziyo:du. B•t ndamı ti::hayyül nuz... Onlar kab1ettarih aklıyla 
edebilmek i~in iptidaiye n:eh.ie _ c!üşiinüyor!ar... Size kısaca söy -

b inde okuduğunuz tarih Mtapl;:ı _ leyim: Asur krallarının lafları -
rım hatırlayınız: Ora.da alçak na benziyen sözlerden maksadın 
boylu atlar ü.,t''ntlc J·urum tanb _ ne old:.tfunu, kalabalık içinden 

yan luvır kıvır !; kallo.ı·ı cöbcldc - ecçip (Zaza) nın önüne uelen 
rının üstüne yzalanrnış Asur topal, kan bur anladı : 

krallarının hab:ıı tma hey he Heri - - " Şimdi, dedi ... Bana bir k~ 
ni gözüniizün önüne getiriniz. iat;vİr veriniz .. 

Kılık, kıyafet le aynidir. Bir Bir dclilmnh gazeteler den ke • 
fa.ıhla: Ezirlerinin gö-1 erini oyan silmiş resimleri ara bm onune 

müthi~ ve er::el ri ya~ lı adamle.r koydu. Arap hemen cebinden 
b ir ka!; bin senec ir bir cluvarın bir kaç lmlıp sn.bun çılcardı... Ve 
köşesine mı' lıılır. Ne nefes alır - bir hama ile s.ıhunları oymağa 
lar, ne clc ntlnrı biı- -dım atar . başladı. Oydu, oydu ... O ydukça 
D~vc boynundan !forput Ovası - Z<ıza'nin gözleri büyüyor, Zaza -

na b:?.bın dh :ıı-i, mü::clerin bir nın adamları büyük zafer kaza -
köşc!linden canl<'ma•·nk Jmçmı1 nan adamlar gibi seviniyorlar ve 
bir kabartmn, bir heyh:el değil - kcltuklaı·ı lcabş.rıyordu. Arap 

dir. 1920 senasinde ynşıyan bir yarı buçuk benziyen küçük hey -
insandır. Bu .:.dam ihti15.l or - kekiklerin göğüslerine çivileri 

dustmun kur.ıandnnbrmchın biri - batınrken herkes müthiş bir hı • 
<lir. ~mı ile titriyor: 

Süvari bir kac n<l ::n d.nha iler • 
ledikten sor.ra s~ ~ elini kn .. Iarı -

~ ~ 

nın üstiine bir ı:;İper yaptı ve ile -
ı·iyc hn.kh. G;·nc: tlizi::'in ileri -

sintl~ki tc. ~· c:dc nc..rarıy,.,rclu . 
Dev~ cnym1 mir:ıre -;:;"bi bir ba -
vırdn·. Da:ı.1 etrafına h:r reriı 
gibi sarılmı:rbr. Ü\·a bagt~n b::ı. -
şa yany~n"'. b.rka"ı i:{;rn yer~ ya -
brılr.ıı~ i~J. "'.mbil lc.!:ltlnı-ı r;ibi i -
di. Bazı yerff!r kahve rengi, ha -
zı yerle: c=:rnc:· murl! 1-:ıbabr lın -
]: •

11
a '• • •• 1 • •• n ... ~ (;v?l l'U.:f~rt: u. B·ı g~aı:J o • 

va(b tc.k t'"l: Z\::-:~c.r, l::ı~!t.uı yu " 

karı yuhan, tc::;nf:~ c:ı~ıbnmı'.} 
kibrit !:Öpler:re Pe l·::':ır bc:ızcr. 
Süv:.ri d'h !. ~y .. ·tb r.!IrJ rr:n~ı -
mud:.~lı. Pn'bu!:i c'lım yrnm -
<lak~ "l1•1" el' . l • •• • tl . ~ • ur ı.... n.~n ınhyu a 
tulu} orlar. !~tl-.r u"urnmlarc. 
<leh~c~le bnk;.-··nk kul-'.;İ.:.rmı di -

kiyorfor ve ndımlarmı kı:mltıyor -
l ardı. Ilu in· Ln ar~ ba veya o -

tonwbiJle ge-enler inisin nih.ıyc -
tine l:ad t b~!lıı.rmı ::;;:ığt1an & lcı, 
sol de.n sn:a çe• irrne-.Ier. Müva • 
zen~ hozulı.::r diye... Bu inis iıote 
böyle bir ir.i•'tir. Bu l:orkun~ ·yol 

l 1 -
n e nmı.r araha, ctcocbil ve ı::;ü • 

varinin bn'"mı ycm~ştir .. 

l~te bizim ci.ivnri atını bunı _ 
da n dörhr.h türdü ve derhal "·r • 

kadaşlermchın çek, p~'ı: rck ileri • 
ye geçli. Berikiler iet:fk~·ini l::oz • 
madılar. 

Siivari MoUi lı:öyiin ... indiği za
m an etraf mı gene r.cayiıı As ur 

ikrallnrma benziyen adnmlar ı:ıar • 
dı, ona rardc.!dı frdıvcnin önün • 

de gümüı kupalerla n.yran eun • 
dulnr. Onu bilenler, bilmiyenle -
re: 

- " l_te (Zaza Kurhnn) ; En 
ce:mr ado.r.1 ! .... 

Diye ank.aılar. Zaza I~urbı:m 
e traf nda.1tilere 7.~Io :h.1 R;·.,km 
gibi h~ybE:b b~ J.tı ... 

"EJA . ' . _ı· Y - :ızız c <" lC"t~·nn z... olu -
muz ~a;l<ı ilerile: e he.dar lızaya • 

cak, bize bir (Akıl) 1.1.zz':"!ö, dedi; 
kabb.•.ld:lnn bi/ni i!crlcdi : 

- "Kurban, dedi, ihtiyar arap 
ç.ok y:!manclı:·. El'nden kimse 
k urtulmaz, Şem ~Lin gdir.ciye 
kadar kumandan?ıwın c!l ... ri, n -
~aklar1 bağ lens kalplcl' ·ne bi -
ret c:ivi ç mı. .. 

Bu adamın sözlerine bnkıp tn 
Molla köyünde c::ir insanların bu ~ 

- "Görsünler onlar ... Görsün -
fer .. . Hepsinin ruhları elimizde ... 
Diyorlardı. 

Biri:ıi yanındakine f ısıldndı: 
- "İşleri bitti... işleri bitti ... 

Zaza Kurban sevinçle yanın -
du dur~n köy nğ'.:.sının cğluna: 

- "İnsan, dedi, doğdu m u? 
Doğdu, onun içinde kendine ben -

ziyen bir C!?İ vardır. Bu eş insan • 
dan ayrılmaz, ayrıld rcı zı-,man 

in::":l ölür. Görüyor r.msun A -
rabl, o b ir çok adamların e~ini 

buldu. n~ı adarniaı·m canı şimdi 
aı-ab:n avucu için~e.. Bilseler 

hiç canlarını böyle elalemin eli -
ne bırakırlar mı? Cahiller bile -

rr.e:der. Ha ne diyordum? İn -
zanı~1 eşi b&::.z~n beden den de çıkar, 

d:>la~ır, gezer, gelir onun için uy· 

kuya yaı·ım ölüm elerler . İçimiz • 
den çıkıp dolil~an (eş) dönüp 

dolaşıp geldiği zamnn biz de u -
yamrız. E!e gelecek z iyan be -

de:ıedir, ziyanını beden gorur .. 
Bir adamın eşi canından o.yrıldı 

mı o adamın i~i hitmi~tir. 

T a5Vİr çıkaran ~daım düşma -
mr.::ı "gel beni öldür,, diyen a -

damdır. . Hey nidi budalalar .. 
Hey .. Giderler bir de tasvir çıka • 
nrlar. İşte görüyorsun ya.. T as -

virlerini : karan bu adamlar he -
men ş!mdi ölecekler .. 

İhtiyar, kanbur, ifikelet 
Kurbana :;on bir heykelcik 
t~r<l i ve : 

- "Bitti, dedi .. 

Z aza 
gös -

Zaza Kurban hcyhelcildere 
baktı, hepsini gözden geçirdik -
ten &om·a ; 

- "htnnbul yclu açıldı .. Diye 
söylendi "C atma c:.tla.d ı, ö.." rkasın • 
dan maiyeti hıılkı .. Atlılar o hız -
b. Ellziz'e atıldılar. 

... 
Mnzdfcr k:.ıv·:cthn·i:ı k urr!an -

elam sabahleyin uy2.n· r uyunmaz 
emretti : 

- D"irı.n:ır.lilrın ltellelcri t !CU -
~ -

rulncak .. 

Bu c:nir yarım S2'.atte 
yerine geldi . 

derhal 

Zaza l' urban öğleye doğrn dı · 
şnrı cıhı. Kapıtlan dışarı, omu • 
zunr:fa lüfoi:i, orknomdn mı:ha -
fızları ilcrliycrc!u •• P rotestan ki • 
lisesine s:ı.pa<C:ık I:öçe başına ge -
lince Zc.za Kurbanın gözleri bir 

dükkanın camekanına ilişi i ." Za -
za gözlerini kırpıştırarak: 

"- Bu tasvir ler kalkım.. · 

Zazanın gördüğü dükka n, bir 
fotoğrafçının vitr ini idi. Zaza -

nın emri dorhal yerine getirildi. 
Beş dakikada camekanlarda bir 

kıy.mık b ile kalmadı . F otcğraf 
makinelerini t uzla buz ettiler. 

O bjektikleri tüfek dipç ikler i ile 
ezdiler. Zaza Kurban bu man • 

zarayı vecitle seyrederken beri 
taraf tan kolla n bağlı, başının 

üstünden yumruk ve tüfek d ipçi -
ği yağmuru sağnakla~an bir a -

dam meydana çıktı . Bu adam fo -
t uuraf cı idi. Z aza : ·"' . 
"- Şeytan s.ihirhaz .. Sen bizim 

c:ınımıza kastettin. Tasvirimizi 

alacaktm.. Bi~ :;enin canını ala -
Jrm . 

Tüfeğini çekti, adamı sağ gö -
zünden vurdu. Zazanın yarım hı -

raktığmı muhafızları tamamla -
ri ı. 

Güreşler 
Eskişehirde mühim 

müsabakalar var 
ESKiŞEHiR, (V AKIT) - Bu

rada pek büyük pehlivan güreş mü 

cabakaları tertip edildi. Müsaba • 
kılarn Park sinemasında devam 

olunacak ve ha&ılatı tamamen ıner 
hum Kızdcıklı Mahmut Pehliva -

nın bikes kalan aile ve yavruları -
na verilecektir. Bu büyük güre~le 

re her yerden namdar pehlivanlrır 
telgrafla çığırılmaktadır. 

Müsabakalara dün geceden iti· 
baren başlandı. Küçük Cemal ; Di · 
narh Mehmet, kara Ali, Namık 

pehlivanların da bu ak~am Eskişc.
h ire gelmeleri beldenmektedir. 

H er geee üç ç ift güreşecek ve gü· 
reşler (Alafranga., serbcıt) güreş 

olacaktır. 

Müsabakalar arasında Eskişehi 
Zaza çarşıya doğnı ilerledi. ri hararetle alakadar eden müsaba 

Önünde bir liğen asılı berber ka Cemal ve Dinarlı Mehmet peh

dükkanı gördü, ne zamandanberi livanın tutuşmalarıdır. Bu iki peh 
sakaUarı düzeltilmemişti, etra • ı livan adeta biribiı·lerinin hasmı hi· 
fınd:ıldler de: amanıdırlar. 

"- Kurban, bir kahve içelim, 
d iye 15l'ar ettiler. Berber dükka • 

n ma maiyeti halkı ile bi ~·Ilkte 
ç0kLıi . 

Berber eline ı~1alu•.!>m1 aldı ve 
sokalmm uccnu ke:smiye başla • 

dı . Z aza yanındaki ~· damlardan 

biri ile konuştuğu için berber is -

kemle~in de tam oturı'1amıştı, yü. 

zi..ı ayn:ıya karşı cl·~s i!di. Fakat 

konuşması biti:ıce ) :ı.hatlaşmak 

için koltuğa adamaJulJr yaslandı. 

Yashuımasile e lini heline götür • 
mesi bir oldu ... Kar~ o nda birisi 

•mrc:ı . Tam <-.run karşısına otur -

~u~. ~a:~almm ·ucı•ı~u ıraş ettiri • 

yor du. O nun da .'.' akc.J ~ uzundu. 

Onun da gözleri sin1 s'. yahtı. O · 
nun da boyu uzundu. Onun ar • 

Kızılcıklı Mahmut (merhumun) 
son güreşler Asri sinemada sey

rettiğimiz zamanlarda Cemal peh 
livan Dinarlı Mehmedi defi etmiş 

ti. Fakat Dinarlı Mehmet pehlivan 
bu defiden o zaman nedense u -

zaklaşmıştı. ltte o vakitten beri 
her yerde biribirlerini arayıp do -
laşan bu iki pehlivanın burada ya 
pacak]arı müsabaka şitndiden 

memleketimizin c:ledikoclu•u. oldu . 

Şayet bu iki pehlivandan birisi ge 

ne bu gür~tleı·e gelmekten imtina 
ederse gelmiyen pehlivanın gelen 

pehlivandan kaçıp dola~tığına ve 
tutuşmak istemediğine mutlak ka 

naat getirilecektir. Bu iddialı mü· 
sabo.kanın neticesini yazacağım. 

Meraklı güreş müsabakalarım 

tertip ederek Eskişehir halkının 

k :lsmclaki elbise l :en ı.i : elbisesine güreş zevki ile merhum Kızılcıklı 
benziyordu. Zaza ' Jini beline Mahmut pehlivanın bikes kalan a ( 

salmı~tı, 0 da elini beline sal - le ve yuvru!anm düşünen Park si

dı, Zaza '.;Özunü k;rptı,o da kırp • 

h .. 7.aza tabancasını r. l<ardı.. O 
ela tab:m.:asını çı'k ardı .. Zaza ta -

bnncasını ona doz tu t' ı.ottı, o da 

Z a ?:a l a doğı·u L'~ <lll ı.. Zaze. bir • 

den tabancasının lt~t1ğini çekti .. 

A!'ntı ortasından ~at Ja<lı, çatlak • 

lar bir yelp~ze teşkil ediyordu, 

yelpazenin her parçasında bir 

Zaza iskemlede oturan Zazaya 

bakıyordu. 

Zaz:ı karşxsmdo.!c inin ölmedi -

ğini ve kendisi aibi ha reket etti -

ğini eörünce şn~ırdı .. 

Berber: 

"- Ci'.'ı.m bu, cım .. · Ayr..adır .. 

Diye elile aynaya do·kundu, haki -
k aten onun derinliği yoktu. Şim -

diye kadar ayna nedir görmemiş 

olan Zazayı başka bir korku aldı. 

Kcrktuğu başına gelmişti . Ken -

di kendine şur.ları düşündü: 

"- Eyvah ... Bana görünen e -

şimmiş, ben ona ateş ettim .. E.şi -

mi öldürdüm. Ben artık yaşıya • 

rne.İn: lmkiını yok .. Bu düşünce o· 

mm \"Ücuclunda bir elektrik sey -

yalesi gibi dcla~tı .. Ve bir yı!dı -

rım oldu, d a.marlanna, sinirlerine 

düştü. Zaza kırık aynanın dibi • 
ne yuvarlandı. 

neması sahibi A. Kemal beyin ha-

reketi takdire şayandır. 

Veı·emli inekler 
lzmirde satılan sütlerden bir ço 

ğu inek sütüdür ve belediye hudu-

du dahilinde (260) kadar inek 
vardır. Bu hayvanlardan bazıları· 

nın veremli olması yüzünden süt .. 
lerini kullanan ç.o~ukların bu r.:ıen 

hus hasLa1ıiJa yakalanmaları teh
likesi baş göstermektedir. 

Belediyece bütün inekleı·e Tü -
berkülin latbik edilmesi ve hasta . 
olduğu te3bit olunan hayvanların 

imha&ı h;ırarla~tıı-ılmıştır. 

ilk olanık çocuk yuvasına süt 
veren sütçünün ineklerine a~ı tat

bik edilecektir. Ondan soma şe -

hir hududu içindehi bütün inekle .. 
araştırılacaktır. 

Muğlada ~ide kalan 
tütün 

MUGLA, 2:1 (A.A.) - Milasta 
931 tütün mhsulünden 300,000 ok 
ka kadar mal kalmıştır. Bu mal • 
lar üçer be~er yüz balyalık büyük 
partilerdir. Alıcılar mütem~cliyen 
gidip gelmektedir. Bu partilerin 
yakında satılacağı umulmaktadır. 
Milasta tütün fiatları 25,55 kuruş
tur. 

Çiftçiye para 

Ziraat bankası 
il<raza başladı 

Ziraat bankası İzmir şubesi zür 
raa 15 şubattan itibaren ikrazata 

b:ı.şlamı,tır. Bu vakıta kadar ya • 
pılan mürac:ıat 200 e baliğ olD1~ 
tur . 

Banka müdürü Atki Naili B. ik 
razat etrafında şu izahatta bulllfl 
muftur. •• 

- "Bankamız 15 şubatta ikraza 
ta ba,Iadı. Ancak, bankanın usul 

ve mevduatı mucibine~ çiftçinin 
ihtiyncatı mevsiminde ikrazattıı 

bulunmak üzere köylünün tahri • 

ren vaki olan müracatları banka
nın müracaat defterine kayıt 'fe 
kendisine bir sıra numarası ...-erilir· 

lkrazat mevsimi gelince banktı 
müracaat defterindeki kayıt sıra"' 

sım takip eder. Bu suretle kimte • 
nin hakkına tecavüz edilmiş ol • 

maz ve müsavata riayet edildiğiıı 
den tabiatile hi-; kimse ele şikayet 
etmez. ı 

Bnslanılan ikrazat bu usul dai • 
~ ı 

resinde yapılmaktadır. 

Ziraat bankası ikrazat yaparketı 
müracaat eden köylünün alacağı 

parayı münhasıran umuru ziraiye 
sine sarf edeceğini tetkik eder. Bu 

na kanaat getirdikten sonra tedi • 
yed~ bulun~ır. 

Esraır içinde bic 
gebe kadın 

Çocuğunu doğurdu, 
bil" dere l\enarıoda 

ölüleri bulundu 
Torbalının Taşkesiği köyünde 

çok garip bir hadise olmuttur. 

Bunclan bir ltaç gün evel, geJ1Ç 
ve güzel bir kız, Torbalının T a~ke 
siği köyüne gelmiş; bir eve gide • 
rek ev sahibine hasta olduğur.tıı 

misafir olarak kabul etmesini ri .. 
ca etmiştir. Ev sahibesi derhal bıJ 

kızı evin~ kabul ederek biı.- ocak 
ate~ yakmış ve karşısına. koyınııt 
tur. 

Bir aralık cenç kız, ateşin kar • 
§ısında vecalar içerisinde bağır • 
mağa bnşJam1ş ve bir çocuğu düf.l 
yaya gelmiştir. 

Ev sahibesi bu garip vak'a kar: 
!Isında kızdan şüphelenmiş ve e\fl 

ni terketmesini söylemiştir. 

Bu hadisenin ertesi günü Taşke 
siği köyüne bir kaç Yörük gele • 
rek böyle bir kızın köye uğrayıp 
uğramo.diğır.ı ~ormuşlardır. 

Yörükler kızı bulamayır . ..:a git .. 
mişler; fakat bir iki gün :;onrıı d• 
bir dere dibinde zavallı kızın -;e 
ölü çocuğunun cesetleri bulunnılll 
t .~· ~ . 1 ur . 

Hadiseye müddeiumumilik vaı • 
ıyet etmişfo·. Söylendiğine. göre; 
zavallı kadm bir cinayete kurbsrı 
gitmiştir. 

Muğloda zeytin 
MUCa.LA, 23 (A.A.) - Bu sen.~ 

l\lHiista zeytin rekoltesinin ild 111
1
• 

yon iki yüz bin okka olacağı tah b 
· · d'l' M'l~ tak. bun fs mın e ı ıyor. ı a& ı sa 

d b. b ' nıil. l'iknlarnun se.ıe e ır uçuı< 

f ikl . "'ör• yon okka yağ sar ett erıne o t 
"h .ca ancak 700 bin okka kadar ı r~ k 

yapılabilecektir. Zeytin yağınıtl 0 

kası 26-27 kuruıtur. 



t 

-~ 
1 

O"" ,,, 
~ -· :r "1 ......... 
lı' -o.. o ... 
- OQ< . -· 

p 
:: 
111 
:r 
9 
ı:: -

51 ot;• 
cı : .. 
:r -· ... o.. 
51 e.. 
B ~ 
I» ...... .... ... .... 
< o 
~ "O .. 

ı'lS c: ... ... 
ı'lS -... N as 

,.Q 

-~ ;.. 
• t 

ı: 
r.S 

'"ti 
as s 

....... 

N --



1 

---

a .... 
'< c.. .... 
·~ . 

""' (!I 

'< -to .... 
CIQ 
iP .._.. 

C) 

~ 
Dol 
:ır;" -· -.... 
Ot 
C' • ....... 
I» 
(il 

7' 

' 

• 1 
ılS '!":: e e 
ftS 
N "'" c il) 
o .t:ı 

C'1 N 

ı~ 

N 

a .. 
>bil 

~ :a 
<ıS_ ..... 
o ~ 

ı.. 
uı. fil 

... «S 
·9 e 
.ı..o ı:: 
• il) 

bll -

-Q. ·-..c 
11$ 
~ 

1 

~ 



[.__" ___ ,_•t_a_n_h_a_ı _E_•k_af __ it_'•e_c1_t1r1_lfl __ ı_an_ı._n ____ f 
Müddeti icar 

ı - Babçekapıda dördüncü vakıf banan 
ikinci katında 6 No. oda. 

2 - Hırkaişer.fte Akseki caddes'nde 711 No. hane,, ,. ,, 
- Zeyrekte F crhatağa mahalles:nde 120 No 931 ,, 

dü kln 
4 - Beyoj:;ı, Katip Mustafa çelebi, Abdullah, ,, 

18 No. hane. " tı 

5 - lhbçekapı, d6rdüncü vakıf hın ikinci katta ,, 
8·1 No oda " ,. 

6 - Galatada Mehmet Ali paşa hanında 21 No. ,, 
Mahalieoıcı dükkanı. 

,, ,, 

7 -. Çcmberlitaşta Atikali paşa camii av!usunda " 
23 No. oda 

,, 

8 - Hatap'rnpısında mcyva hali karşısıoda Macı " 
Salıhağ•ı camisi. 

" ,, 

9 - Çakmakçı'arda büyük y,n· han dahilinde " 
Tarakçı ar tarafında 5 No o:!a 

,, 

;o - Kapandaldk, Yavuzers·nan, cami altında 935 
·ı No dükkan 

,. 

l 1 - A•emdağı, Du~ullu, çayır so1uğında kan· ,, 
vebane ve saire 

" .. 
Balada cinsleri yazılı o'an vakıf em'ik hizalarındaki müd

detlerle kiraya verilm:?'· üzere m)zayerleye ko:ımu;tur. Ihale'eri 
Martın on sekizincı cur.1artesı gJnü sut on beşre yapılacı'-<tır. 
Tu•malc stiyenler Çember itafta ev.<af Müdüriyetinde akarat 
lcalem.ne müracutları. ( 809) 

htunbııl dordüncü kr-.ı m~murlufund:ın: 

Tamamına Altmıo J>eŞ bin iki yü.~ c.::ı ye
di buçuk llrn lnymet lakınr cdılcn Galat:ı· 
da Arap camii mahal"~lnin ıı::aıatat yeri 

c&ddeslnde e ki 74, 7 , yeni 74, H / 1, 2, ı, 

3, 74/1, 2. 82 numaralarla mural:kem de-

rılzd :1 dolma mahalU mU~temll mııa mUıte
mllAt k ııf:lt ) :-1 nr~ll'!ı 'e d•r ıı.~cının 

t:ınıamı atmı;, ı ı c itibarile dört hissesi 
açı ~rltırmı)a voz 1ıınıı, olup 11 Mart 

933 ,artn:ıme ı duvnra t:ı.llk edilerek 27 
M3rt 033 tnrl n mu l Pazartesi gUnil 

zııut 14 ten 16 yn ı.adıı.r lstanbul dördilncil 
cra dalı sn-• &"ti: arttırma ynpılnA<>ktır ve 

ac k arttırma 8\Jrcllle satılacal.tır. Arttır • 
mar& lşUr3J· için yt~dc yedi buı:tık teminat 

:ı.1<çesl ister. Mütern dm \ r ı, te•edi) e. va
kıf lcareııl m.ı terly allUr. 029 tarihli icra 
kanununun ll9 ncu maddesıne tcv1'fh1.n hal<
ınrı tapu Elcllllh. :ıbit olınıyrı.n ipotekli nıa

caklıta:Ja d ğ r a!Akad;'lranın ve irtifak 
ha'tkı hfplcrlnln bu halıl nnı Vl' hu u~ıı 

!ruz ve masarlfe dair olnn iti lalarını illin 
tnrihlnd n IUbftr n 20 cu.-ı ıcır.de c' rakı 
ınUııblte'erllc blldırmelerl 1 ıındır. Akırl tak· 
dlr<le h~ darı ta~u slcıl'eril • atit o'mıyan-

lar aııtış be~ !in, p, , iıı;:n:ı cındıın h:ırlç ka· 

lrrtar. J l"kadaranın işbu naddel kanuniye 
ahkilmına görf. har : et ttr.e!cri ,.e d:-.1 a 

tazın mıııunıat almak ıstlyenlcrfn 9:l2 336 
dosya numa.raaııe mcmurlyctlmlze mUraca • 
atları 1 n olunur (evse) 

~;ıUıuhul i'.hırl l<'ra mcmurhı~uLn: 

Bir nlacağın temini için mahcuz ve pa
raya Çc\•rllmeıi takarrı r edı.:n ve tnm:ımı
na (Altı bin beş yu~ ı tırn kı) met takd.r e-

c.llicn Calatada eınekyemez mr..hnlles!nln Şl§
hane ıokağındn atik 8 cedtt JS numnra ile 

:rnurakknın l:ısmcn k~rgir kısmen :ıh~p bir 
bap hanenin yarısı ~ıl: nrttırmaya l<on • 

mu~ olup gıartnameslnln 2.5 2 933 tarihin • 
den IUb:ıren dairemizde herl:es tarafından 

görUlebilcce'i gibi :?5 3 03~ tarihine mu~a
diC dmartest gllnU saat 14 ten 17 ye ka

dar d3lremizcle açılt arttırma ile satılııc3ktır. 
Arttırma bedeli muhammen l;ıymetin 'ö 
yctmtı be~nl bu•m:ı.dığı takdirde en son 
arttıranın tnnhhUdU bal 1 kalmak Uzere 

9 4 933 tarihine nıUsadıf Pa.uır gilııU ııaat 
H tcıı 17 ye !tadar keza dnıremlzclc yapıla· 

cak oJnn arttırmaınnda gayri menin:! <'n 
çol< arttıran:ı ihale edileceğinden tallplertn 

ınuhammen kıymetin r{ı yedi buçuğu nlııbe
llnde pey nkçcı;f vcyn ınilll bir bankanın te-

minat mektubunu hamı! bulunmaları Uızım· 
dır. !ılGterakim vcr.,11 rle valtı! icarcsl \'C 

belediyeye ait tenvlrlyc ·e tanzlflycden mU
tcv 1 it resumlar mU§terlyc nitllr. :::004 nu

maralı Sera ırı~s kıı.'lununun CördUncU !ık • 
ruına tc~ flkan bu gayri menkul Uzcrlnde 

ipotekli aıncaldılr.rlıı. diğer a!Akadarla.nn 
ve trute.k hakkı aahlplertnln bu haklannı 

\C husu ile faiz ve ıııasrafa dair olan iddl· 
alannı ta.rlhl l'Andan itibaren 20 giln içinde 

o\•ta.ın mUsb1t~crlle blrllltte dalrrye btldır· 
mel ıi al:sl halde haltları t:ıpu siclllrrıle ~a
hit olmadıltca satış bulellntn p:ıyl~muın
llan hariç kıılacal:lıırı cihetle al.ıkadarların 

lşlıu maddenin mezkur fıkrMına göre ha -
rel: t etmel"rl \C dnhn fazla malümnt al

nıak lıtıyenleri;ı 9.'.:2 300i Dos,> ıı. numara -
ene da re:re müracaa~ları ilan olunur (6i96l. 

htanbııl ikinci icra memuı hıtlJndıuı: 

MMC"..ız 'e parnyo. eevrilmesi mukarrer 

.. :ızıno e17:,jsı 27 2/9!S tarihine müudlf Pa

...._ ~ dokulld&D tUbareıı Talı.im stad

~ mı.auııde atadyom kn-aathaneslnde 
lkbıct ~ arttırma ııureuıe satııacağmda.n 
tallpJerta maha!Unde memuruna mO.raca&t • 
4 1"1 '11\n olunur. 

Safıhk ev 
Kadıköy Caferağa malıa!lesl Sivutopol 

EOl<a~ı !!I numara. 3 oda. mut!alc, elektrik 

, c kuyusu vardır. İskeleye beş daltlka me

saredcdir. Tnllpler!n Gedlkpaşa caddesi 61 

numarada İkbal piyanko gişesinde MUmtaz 

llcye mllracaatırı (670t). 

t tnnbııl Be,lııcl icra nwmurluğundan: 
Hır borç için mııhcuz ,.e satılması icap 

eden D:ılılt i~neııl ,.e ııalre 4 31933 tarih 
cumartesi gilnU .saat 12 den lUbaren Balık 

pazarında Peynirci ıokağında 14 No.lu dUk
k4.nd4 ac:ık arttırma ile ııatııacafmd&ıı mU§· 
terllcrln yevm ve euU mezk6rda mahallin· 
de hazır bulunmaları illn olunur (678t). 

lııtanbul dordüncl\ icra m~murtuğundan: 
Tıunamlarma 1188 ve 772 ve 250 llrıı 

kıymeti muhammlnell Edirne l<apıımda 

Hatice Sultan tnnhalleatnln kayden Kiikcn
cller Sofalı çeıme aUk 6T mükerrer cedit 
9 No.ıu mabahçe bir b&p hanenin tamamı 
ve ayni mahalde atik 67, 67 mUkerrer cedit 
5 - 7 No.lu lkl bap hanenin nısıf htısesl 

açık arttırma ile eartname.ıılnin 16/3/933 
tarihinden itlb:ırcn dairemizde herkes tartı· 

:Cmdan görillebllcccti gibi 3/f 933 tarihine 
mlllfadlt PaZ3rlcsl gtınil saat 14 ttn 16 ya 

kndar dc.lrcmlzde ac:ık arturma ile f:O.tıla • 
caktır. Arttı:-ma bedeli muhammin lnymetı-

nio yüzde yetınl§ beşini bulmadrt;ı tn!cdirde 
en son arttıranın tnnhl.\\dU bal:l l::ılmal< U

zere l9/4/9l3 tarihine mUaadif Ç'.arşamba 
rrtınU gt'ne aaat 14 ten 16 ya kadar daire • 
mizdo ynpılncalc olnn nrtlırmasında gayri 

menkul en çol: arttırana iha!e cdilecetınden 
ta'tplertn muhammin kıymetinin yüzde ye
c!i buı;:uğu nisbcllnde pey nkçetini veya 

milll bir banknnın teminat mel<tubunu ha· 
mil bulunmaları ltızımdır. Müterakim ver • 

~ilerle \•akıf icarcsl ve belediyeye alt tt'm1· 
ı·at ,.e tıın:::ifat rUsumları mU11terlye ait \'C 

200' No.lu lcrn ve ım.s ko.nununun (12$ ncıı 
maddesinin 4 QncU fıkrasına tevClkc.n bu 

ga;>Ti menkul Uzcrlndc ipotekli alıı.cal<Iılarla 

diğer a'hkad:ı.ranın ve irtifak h:ıkl:ı sahip-

lennln bu hnklarını ve hususile faiz \'C ma

ııarlfc dair o"an kldialnrını illn tarihinden iti· 
batt.n 20 gUn içinde evrak müspitelerile bildir 

meleri altsi halde hakları tapu sicillcrile: fiablt 
olmadılcça satı§ lıedolinln payl:ışm:ısmdan 

lıariç ka•ac:ıkları cihetle alllkadarnnın iebu 

maddenin mezkur !ılcrasına ı;örf' harekrt 
ctınelcrt \'C daha fazla. malumat almak iııtl

yenlerln !l:.?S 3'351 dosya No.r:lle müracaat • 
tarı 1Hin olunur (0i!>2). 

l\ndıkoy ıılh lt'ra~ındM: 

131r borcun ödenmesinin temini için mah
cuz olup satılarak parıtya çevrilmesine kıı.-

rnr \ rllınl!J bulunan bir adet piyano ve 4 

halı ve dokuz [\3~rlan ibaret bir oda ta-

kımı ,.e clBrl perde nıaa tUI vebir orta mn

snsı ve saire 8/3/933 tarih ve Çarşamba 

gilnU nat on dôrtten on cltıya ita.dar Kn· 

dıköytlnde p:ı.::ar mahallinde açık arttırma 

Wc satıınc:ağından dellAllye ve pul paraları 

milıterlyc ait olmak Uzere taliplerin mez-

kQr gUn ve saatte mahalllnde bulunacak 

memura m!lracaaUarı UAn olunur. 

lstanbul ikinci Ull meınurluğundıln: 
lstanbuldn • Uncü Vakıf hanında zemin 

katında 12 4 numaralı nıahaldc Ucarct et
mekte iken lnlaına karar v rllen Slbat ee· 
sa depoStl §lrketlle fUrcklsına alt tasfiye
nin taUllne mahkemece karar verllmlı ol· 
duğu ilA.n olunur. 

VAKiT 

Doktorlar 
Doktor - Opera'ör 

Ahmet Asım 
Dogum ve kadın baııtalıkları birinci ııınıı 
mUtehauısı lluayene: 10 - 12 Ortaköy. 
ŞUıı yurdu, ı~ - ıs Beyoğlu, lstlklAI 
caddesi No. 193 (Opera sineması knrflSl) 

rclefon: 41060 - 4,2221 

Doktor 

Hafız Cemal 
Onhlll haııtalıklar mütehassısı 

Olvanyolu No ı ı Telefon: ~'2230<1 

G Sz hekimi doktor 

Süleyman ŞDkrU 
Bırıncl sınıı mUtchassı.! 

Batıııı.ıı (Ankara Cadde~!! Numara ı>O) 

Oiş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: tlskUdar Atlanıataıı No. IS3 

Dl~ doktoru 

Zeki Nuri 
Her gUn basta kabul edfllr. Her nevt diş 

rabntsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

üııklıdar Ah~ıbaşı Mektep sokak No. ~ 

l3UncU Kolordu Sallnalmel 
Komisyonu llAnbra 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(160 hin metre çamaşırlık bez 

lcapalı zarfta münakasaya kon· 
muştur. ihalesi L6 • Şubat • 933 
tarihine müsadif Pazar günü 9aat 

14 de yapılacaktır. TaHp!erin 
şartname ve nümunes'ni görmek 
üzere her gün Ankara'da M. M. 
V. SA. AL. KOM. nuna müra· 
caatları ve münakasaya iıtirik 

edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teklif ve teminat mektup· 

larınt makbuz mukabilinde mez· 
lcür l\omisyon Riyasetine verme· 
teri.. (3013) (458) 

t11tanbul 4 Uncu icra Dlt"murlutandanı 
Tamamına 850 llra Jrıymet tnk • 

dlr edilen Gnlatada camı cedit mahallesi· 

nln esltl b:ıci foU yeni Ali yazıcı so

k'l~ında:- eski ve yeni on numaralı klrgir 

mağazanın tamıımı yüz yirmi hisse ıtıbarile 

115 buçuk sehmt tnm \·e ltiabrı mezkQrdan 

Uç sehminln sekizde yedi sehmi açık ıı.rttır· 

nıaya çıkarılmıı olup ıı Mart 933 tarihinde 

§artnamesi herltese açıktır. 27/Mart 033 ta

rihine mlisadif p:ı.zartesı gllnU saat H ten 

16 yn kadar İstanbul 4 üncti icra daireııln

lll' ııtıtılacaktır. Arttırmaya ijtır&k için yüz

de yedi buçuk teminat nkceat alınır. Müte

rakim vergi bı:ledlye ve vakıf karesi milş

leriye aittir. Arttırma bedeli hiaseye musip 

kıymeti muhammcncnin yilzde yctmlı be§lnl 

bulduğu tal:dlr<le ihalesi yapılacaktır. Aksi 
halde en çok nrttırıının taahhUdil baki ltal

maı: Uzerc ıırttınnanın 15 on beş gün daha 

temdıt edilerek ll • ·ıaan 933 tarihine mU· 

sadl! Salı gtınU nynl santte en çok nrttıra

na ıhale etUrllecekUr. 200t numaralı icra 

kanununun 126 ıncı maddc~lne tevfıkan i

potelc sahibi alac:ıltlılarla diğer alAkadaria

rın irtifak hakkı sahlplerınln clahı gnyrl 

menltuı Uzerıncleld haklarını \'e hususıle 

faiz ve masnrl!e daır o!nn iddialarını evra

kı ınUsbitelerlle 20 gUn içinde icra dairesi· 

ne blldırm lcrl Jlızımdır Aksi halde hakları 

t:ıpu slclllcrlle snblt otmı.}'anlo.r satış bede

linin paylıı,masından hariç kalırlar. İ§bu 

nıaddei kanuniye ahk!nıına gôre lııırcket 

etmeleri ve daha fnz'a malümnt almak is

Uyenlerln 32 2220 dosrn numar:ısile daire
mize mUracaallan llAn olunur. 

S:ım 1111 \ııll"r. Hıılm!. ~lalıl,cnı<'11iııdcıı: 

Samsunda P.e~:ı.diye mahallesinde mulcım 

Halll Efendi kızı Servet bey zevcesi Ceva· 

hlr hanım tarafından kocası mumıı.lieyha 

Servet bey aleyhine lltıımc olunan boJtln· 
mi\ davasının cereyan eden mulınkemesin

d" s~n·ct beyin ilcamct cttiğı halıcılarun 

molla Şeref mahalle inden çıkarnk baıık:ı 

nıahnlleye naı.ıettlğl \'C elycvm mahalli ika

meti meçhul ı uıundusu mezlcür mo'la Şc· 

ret mahallesi muhtarı \'e mUb:ışlrin meşru· 

hatındnn anlcışılınası U::erlne ilanen tebli • 

gnt icrası ltararı:ir olmuş ve muhakemrsl 

18/Mart 033 Cum:ı.rte'"i gUnil S3at 14 de 

talik edilmiş bulundugundan yevn-.ı mczkür

dn Samsun asliye hul<uk mahkemesinde ha

zır bulunmHı davetiye makamına kaim ol· 

mak Uzcre llı\ncn tebliğ olunur (67!>5J. 

L 

Şirketi Hayriye 
Hlsscdaran heyeti umumi~rcsl içtimaı: 

flı,:.ed:ıran he\ eti umumi\ e ı 193.J ne i :\J:ıı tının 27 ınci P:ız:ırt ı g-unCl 
aat 15 ce ırketin G:ılata"d:ı I t:rmen cıl~ıdc ~ ın m rkc ıdaıc ındc :ı1el:\dc 

rene içıinıaıı d:ı' et olunur i•hn ıçtinu:ı cl'ı 'c <lah ı "') de hı' c ahı hı ol:ın h • 
cdaılar i, cirak t·dcrlcr \ c ı ey ahibı ol:ıbıliılcı. 

Ru2ncımei müza'<erat: 

1 - 1932 c:ene~i hi-abııtı hakkında :\lccli ı ilfar" 'e muı :ıkıp raporlarının 
1 llO:llİ \C h',a\ı:ıtı lTilZkUiCnİn tacdıki ile ,\Jcl'Jj,j iduıenin ıbı:ıs] 

2 - ikmali miıddct eyle ·en 117.,ıl.ırın \ cı lı rine :ız:ı ıntihal ı, 

3 - ikmali mLiddct C)lc,en ~lur:ıkıı lerın )t:ılcrıııe mur:ı ''P im habı ve 
ücretler inin ta) ini. 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 1 
idaremiz için pazar:ıkla satın alınacak o:an (198) kalem su 

mus'uğu, rafya, pirinç çubuk, beyaz sabun, maroken deri, su 
cenderesi teferruatı, elektrik motör:eri 187 kalem lfıburatuvar 
alalı ve eczlları, yelken bezi, kaynak tozu ve feroprusyat kağıdı 
ve gazete kağıdı sa=re gibi muhtel fü'c 'ns malzemenin pazarlığı 
27·2·933 tarihine müsadif pazartesi günü m:ığazad:ı icra kılına
cağandan taliplerin yevmi mez' iırd:ı aaat 9 dan 11 e kadar is
batı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzeme• 
nin müfredat listesi mağaza dahilinde ası'mış o'up nümune geti· 
rilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin 
beraber getirilmes:, nümunesiz tcklif:erin ~:lbul edilrniyeceği 
ilin o·unur. (836) 

Emvali Gayrı Menkule ve ikrazat Bankası T. A. Şirketinden: 

Emvali Gayrı Menkule ve ikr~zat Bankası Türk Anonim Şir· 
ketinin hissedarın heyeti um.umiyesi Martın 27 - ne müsadif Pa
zartesi günü saat 11 ,30 da Gala tada Dcutsche Orientbank bi· 
nası dahilinde kiin Şirket merkezinde sureli adiyede içtima ede
ceğinden hissedaranı kiramın yevmi mezkürda teşrifleri rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat 

1 - Şirketin 1932 senesi zarfındaki muamelatına dair idare 
meclisi raporunun okunması, 

2 - Bilanço ve murakıp raporunun okunması, 

3 - ) 932 senesi hesabat ve bilançosunun tasdik ve tasvi
biy!c mezkur sene zarfındaki muamelattan idare meclis:nin teb
riyesi, 

4 idare meclisine aza intihabı, 

5 1933 hesap senesi için murakıp İntihap ve tayini 

6 - Ticaret kanununun 323 · ncü maddes·ne tevfıkan Şir

ketle ticari muamelelerde bu'unmak üzere idare Mecl si azasına 

mezuDİJ~t itaaı. (6787; idare Meclisi 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih Belediye Şube~i Müdiriyetindt!n: Cerrahpaşada Da\ ut 
paşa mahallc3İnin Çarda:~:ı hamam sokağında 25 numarala hane 
enkazı bilmüuyede satılacağından tal p olanların tahmin kıymeti 
olan 70 lira üzerinden yüz:de yedi buçu'• pey akçesini yatırmak 
üzere her glin daireye ve ıniizayedeye iştirak etmek için de 
18 3 933 tarihine müsadıf cumartesi günü saat 14 te daire en-
cümenine müracaatları ilan o'unur. { 844) 

Leblebid hanının rst katında 17 N. da: Teminat 4,5 lira 
Dizdarive medresesi ,, 21 

11 

Yu'<arıda yazılı mahaller ldray:ı verilecektir. Talip olanlar 
tafsilat alma'< için L~vazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek 
için de teminat makbuz veya mektubu ile :l0· 3 9J3 pazartesı 
günii saat on beşe kadnr Daimi encümene müracaat etmelidirler. 

~842) 

Adafar f\r1almüdürlüğünden: 
Vergi l:orcundan do'ayı Büyülrndada yazır.ı so1rnğında 7 No. h 

hanen;n ':. /t 6 ve Lonca so!<ağındd G No. !ı dükkan ve 8 No. h 
hanenin ':. /;2 hissesı 20 Şubat· 933 den 21 gün müddetle ffiÜza· 
yede ye çıkarılmıştır. Taliplerin 12· Mart· 933 p:ı2ar günü saat 
dörtle Adalar idare hey'etine müracaatları. 1838) 

Deniz Levazım Satına ima 
Komisyonundan: 

35 Ton benıo'u benzin . Pazar!ıkla nıünakusı: sı: 25 Şubal·933 
• Cumartesi günü Sd3t 14 de 

Dtn'z kuvvetleri ılıtiyacı için 18 Şubat 933 larıhınde kapa:ı 
zarf usu:ı.e yapılan münakasasınc'a verılcn f atlan \/ekaieti Ce'i· 
ı,ce gali gö:ülen ~uHarıda mikc!arı yazı'ı l'cı z n )fniden p11zar
lıkla müııahasaya 1 oı u ia.;ğt r.c'tn c ·la tl Hıı { ~l'a İh)a lal p 
olacakların n U\'aldrnt lf m mıl mald;t. zlaı ile b ·r:ik le münakasa 

·· ı· ' I' 1 
' D L <: l' gun \'t: s2;. ırce ,,s,n P{~ ca tn z C\'ZZını ..,atır.a•ma ,om·s-

yonuna mürac atları. (317) 

inhisarlar Un1um Müclürlüğünden: 
Takastan ist.snaen ve pazar"ı'da almaca'< ele'<lrik leva21m1D1 

verme~ istiyenlerin listes"ni göcdüktcn corra paznl ğa · tira'c 
etmek rzere 0ıı 7,5 yüıt!e yedi buçu'< tem·natlarını hamilen 
13 3 933 pazartesi saat 14 le Ga!atada alım satım komisyonuna 
müracaatları. (709) 



• 
iş Bankası Kumbaraları 
Kumbara Sablplerı 

g33 Birinci Kur'ası 
1nisandaçekilecek! 
iş Bankası, 

teşvik gayesile, 
memlekette tasarruf hareketini 

kumbara sahiplerine her 
sene 5000 lira mükafat veriyor 

- .... -.---·-----·-·· .... ·-... -· ..... __..., r ·····-····················· .. ···································-··· ·- ·- ' 
Kar•aya glr•ek lçla ı l 

• 

''1 m a r t 9 3 3 t a r i h i n e 
kadar tasarruf mevduatınız 

asgari 5 lira olmalıdır,, 
\.ı .... .,,_ .. •••••H••H••••••••U••••uouunoHnnuonuoH••nnınooo••••nnuno••Uoo•n••••••H•••uuonuuon•uuouıunuuou•NJ 

: • 

sonuna kadar siz de bir kumbara alarak para biriktiriniz ! 

•• 
• 

Tenzilit 
Herekenin döşemelik kumaşlarında 

yüzde 50 tenzilit 

Here ı r 
Bu emsalsiz güzel halılarda 

mühim tenzilat 
Yerli Mallar Pazarı 

Aokara'da 
Çocuksarap caddesinde 

İstanbul icra itiraz tetkfü mercilndcn: _ ı 

Beyoğlunda !stlkIAI caddesinde 197 nu -
mnral1 lokantanın mll!!teciri iken bilahare 

nınhalll mczktlru t~rklc clycvm ikamctgAht 
meçhul bulunan Havagazı şirketine borçlu 

Saim beyin İstanbul icra itiraz tetltik mer

cllnce tayin kılınan 16/3/933 tarihine mu -
sadif Perşembe gilnU saat 14 te İstanbul 

icra itiraz tetkik rnerclinde bıızır bulunrnnsı 

veya. bir vekili kanun! göndermesi aksi tak
dirde ademi huzurllc murafaa. Jcra vo tet-

kikat ita olunacağı malUmları olmak Uze
re keytJyet 11Anen tebliğ olunur (6790). 

istanbul'da Samsun'da 
Bahçekapı'da ve Bcyojtlu'nda Bankalar caddesinde 

istiklal caddesinde 

Ankara şubesi Ankaradakl Devlet me
morltırıoa Hereke halılarını 12 ay vade 
ile satmaktadır. 

Zayiler 

şııc şubesinden almrş oldu&'Unı a.skcr 

tezkeremi zayettim. Yenisini çıkaracağım: 

dan e1'Jkislnln hUkmU yoktur (6786). 

~ Ankara harita dairesinden almış ol ~ 

duğum askeri vasikamı zayettim. Yenisini 

alacağımdan eskisinin hllkmU yoktur. 

Al.:!lnray şubesinden 318 tevellll:tlll 

ııuıaıı oğlu Saim 

miyctindcn : 

20-1-933 Cuma günü, ekseriyetin 
bulunm aması yüzünden tehir edilen se

nelik kongremiz; 24-2-933 Cuma günü 
saat 14 te Istanbul Erkek lisesi l;onEe

r:ıns salonunda aktedi leccğinden mezklır 
gün \·e saatte bi lumum mezun aı k:ıdaş-
lann te~rifi rica olunur. (67 55) 

SAHlBl : ME!UIE 'l ASllll 
UmumJ N~riyat MUdllrU: FlKRET ADn 

YAKIT JılA.TBAASI - ISTANBUL 
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Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tab1etçik ve bunların içinde isti· 

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ise bu tabletçık

ler, ,,~·· Adalin tabletleri . s~yesınde ertesi sabah in
sanın yataktan keyiflı ve neş elı olarak kalkmasım temın 
eden bir istirahata ve uykuya naıl olur 

dal in 
tabletleri. 

ECZAN EL ERDEN RECETE i LE Al..INASTL.IA 

Jlrikara Nafıa Baş
mühendisliğinden: 

1 - Bedeli muhammeni (13008) liradan ibaret Polatlı• Hay
mana yolunun birinci km. sinden dördüncü km.sine kadar (4800) 
m~~rc mik'ap ham taş ih:zarah kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konmuştur. 

2 - llıale 2 • Mart - 933 perşembe g\!nü saat 15 te Ankara 
ViJayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler ihale gününden evvel münakasa ve müzeyede 
kanunu dairesinde teklif mektupları ile birlikte bedeli mubam· 
menin °!o 7,5 çuğu nisbetinde (976) Jirahk banka teminat mektu· 
bu veya o miktar paranm vilayet ldarci Hususiye veznr.sine ya· 
tırıldığına dair makbuz ilmühaberini zarf derununa leffetmeleri 
lazımdır 

4 - Şartname ve keşifoamesini görmek istiyenler, vil!yet 
Başmühendisliğine müracaat etmeleri ve ihale gününde Daimi 
encümende hazır bu'unmalan ilan olunur. (631 


