
Deli bir genç babasını 
yaraladı, fakat kardeşi •• 
Onu yaraladıktan sonra bir kurıunla 
dllıtil ve öldti .•• [l\lemleket sütunumuzda! 

16 ncı Yd • Sa)ı: 5413 

Konuşan Türkiye 
C. H. Fırkaaı Umumi ki. -

tibi Recep Beyefendi evvelki gün 
Alay kötkünde Mete piyesının 
tansilinden ıonra yaptığı hasbi -
hal arasında memleketimizin 
bütün münevverlerini muhitleri 
ile konutmıya tetvik ederken şu 
güzel sözü söyledi: 

- Fikir, kala içinde donmuş bir 
haldedir: Yazı ile fekil alır, sahnede 
canlanır, dille hareket eder • ., 

Bu ifadeye göre, bir memle -
kette fikir hayatı bütün tecelliyatı 
ile uyanabilmek için münevver de
diğimiz bütün vatandaşların ken
di muhitlerinde mümkün olduğu 
kadar ç.ok yazması, çok konuş -
ması, ayni zamanda sahne ve 
san'at faaliyetlerine kuvvet ve 
kıymot vermesi icap eder. insan· 
lar arasında fikir ve hislerin bu 
üç türlü telkin ve teati vaaıtala -
rından 'ç bir:ni ihmal etmek doğ· 
ru değildir. işte memleketimizin 
bir çok ye::-lerinde açılmış halk -
evleri bu sahada milli hayatımızın 
ink'~afına çalı§maktadır. Ve bu 
yolc.la s!:.rfedilen emekler hakika· 
ten hepimizi memnun edecek de
re:ede iyi semereler vermekte • 
dir. 

Bu noktai nazardan Recep Bey 
efendinin Mete piyesi hakkındaki 
takdirleri tamamen yerinde idi. 
Cünl.."ii evvelki gün Alaykötkünde 
bulunanlar bu piyeale gene .=.SA;. 
Yatar Nabi Bey~n'Qa bugü
DÜD değerli bir edebi istidadını 
ve yarının bijyük kıymetini gör .. 
dü ve anladı. Ve Mete piyesinin 
mevzuu eski Türk hayat ve kah -
ramanlrklarına ait menkabeler ol
duğu için bu yolda ilk defa Akın 
piye:ıini yazan Faruk Nafizi, on
dan sonra Çobanı yazan şair Beh
çet Kemali hatırladı. 

Recep Bey yüksek ruhlu bir in
sandır. Vatandaşlar arasında en 
~üçük bir kıymetin kaybolma -
sını istemez. Bununla beraber 
kendisini yakından tanıyanlar ko
nuşurken kalbindeki he r fikir ve 
h · ssi olduğu gibi açıkça ifade etti· 
f 'ni de pek iyi bilirler. Onun için 
Mete piye:;i, ve bu münasebetle 
Akın ve Çoban piyesleri ht.kkın .. 
da.ki tal;:dirleri bir kıymet ifade 
ede:. 

Şüphesiz yalnız tenkit maksa • 
dile hareket e:lilirse piyeste bir 
C::.eğil, bir cok kusurlar olabilir. 
Ilu arada "bu eserler Türk tarihi· 
nı bir Hakım edebiyatında temsil 
ediyor; bu tern$il, Cüınhuriyet ve 

l\"ehmet Asım 
< Alt taralı ? ir.l'i Raıııfamızdndır) 

Umumi ha· b 0 n esrarı - .... ._. __ _. ______ _ 

Harp niçin beş 
sene sürdü? 

Neden hnli sulhu tehdit 
etlen s'Jihlanmakta 

ısrar ediliyor? 

Umumi harpte Frans1z demir 
sanayii erbabı Alman ordu· 

larına nasıl yardım ettı ? 

fl'anaız meb'uslannın 

mühim ifşaah 

Bugiin 8 inci sayıf amızda 
okuyacaksınız. 

Tahrir Telefonu: 24379 c u M A ' 3 - ŞUBAT (2 inci ay) -

-------------------------------------.., 
Gazi Reisimiz 

Dün lzmirde Ziraat mektebini gezdi 
lımir, 2 (A. 4) - Reisicüm:-ıur Hz. bugün öğleden sonra 

yanlarında vali Kiıım paşa olduğu halde otomobille Karşı· 
yaka tarafında bir gezinti yapmışlar, sonra Bornovada Ziraat 
m~ktebine gıtmişlerdir. Gazı Hz. mektepte talebe ve mual· 
lim!er tarafından karşılanmış "Merhaba efendiler, nas.ısınız,, 

dive talebeoın hatırlarını sormuşlardır. 
Yeni yapılan mektep çok güzel ve modern birmüessesedir 

Reis·cümhur Hazretleri mektebin o\uma odalarıuı, yatak, ye· 
mek ve konferans salonlarını gezip görmüşler, vali ve mek· 
tep müdürü tarafından verilen izahatı alaka ile dinlemişlerdir. 
Gazi Hazretleri yollarda halkın samimi sevgi ve saygı teza 

0

hürleriyle selamlanarak saat 17,30 da konakhmna dönmüş· 
!erdir. 

Bitler komünistleri 
silip süpürüyor ! 

Alman komünistleri reisi Taelman ve Hitlercilerfn 
bir kavgadan a\•dcti .. 

Alnlluı,..- IR4le.r lldltar mevldlne ge- J fe,lbe ü.t:lftar giStUı cı~oııılu. .Baııunla :be -
lince kıyamet koptu, komUnlstlE'r başlanna rnber Ş14)bcrln istifa ederek yerine Fon 
plecıett blllyomrat sfM ayeldamldar. Bir Papen - Bitler fılHdhnetl ~en sonra 
tok kana girdiler; bütUn memlekette WllUml birdenbire lıtlerln maıızaruı deliı;lyor. Hlt
«rev hazırbfma seçtiler. Fakat nihayet k-r iktidar mt'vkUne geçer geçmez ilk it 
BIUer 9lddetU bir hareketle btttlln bunların olarak Raylştaf meclisini feshediyor! 
önUne geçmete hetl•mqtır. KomllnleUerln 
B"rllndE'kl merkezll'rt basılmış, her türlü lç
tlmalan menohınmuıttnr. Nihayet tclöraf 
haberlerlmh:de okunacaı;-ı Uttrc Rayi,tag da 
feshedildi . 

Almanyada Raylştaf meclJslnln feshile 
\'at.lyE't l'.Brarenglz bir!lllfbsya girdi. Çünldl 
bu fesih kararı hiç bt'kJe-nmlyordu .Fllhakl -
ka daha evvel ŞIAyher bllkOmetı bu fesih 
teklifini y:ıpou!f ise de rel51cilmbur lllnden
burg buna mın':ıfnkat l'tmemı,tı, dlğf'r ta • 
raftan ba~b IIltler buJundnfn halde mev -
cut Alman fırk:ılanndan hiç biri böyle bU' 

Bundan baıtka son gelen (Tan) gazetesi 
) azdı~ bir makalede ıtimcllye kadar Bin • 
dllnti'ur'°n nUfıuu bUtün fırkalar arasında 
miinaka.,a mevzuu yapılamazken artık alt
tan alta relalcUmburluk makammm da ta
rizlere uğramafa başladıfrnı ve ) akın bir 
zamanda rlyaaetıcümhur intihabının <'iddi 
bir l'Dtlll("fe olarak orta) a rıkması ihtimali 
bulunduto.ou ka)dedlyor. 

Bu itibarla Almanya<b hAdlAatm yarın 
ne gibi inkişaflar guaterettğlnl tayin etmek 
m.lmkün olmuyor. 

············································~·············································· 

Bedia Hanım Evleniyor 
Kendisi için müslüman olan bir 

Avusturyalı ile nişanlandı 
Darülbedayi san' atkarlarından 

Bedia Han~ın nişanlandığını 

haber aldık. Bedia Hanımın ni • 
ıanlısı, konservatuvar piyano mu• 
allimleriııden ve Darülbedayi or
kestrası piyanisti M. F erdinand 
fon Ştatser'dir. M. Ştatser, tehri• 
mize evvelki ıene gelmit Viyanalı 
genç b!r san'atkirdır. Möıyö 

Ştatser, Bedia Hanıma evlenmek 
teklifinde bulunmuş, Bedia Ha • 
mm bu teklifi kabul etmittir. 
Genç piyanist ayni zamanda Müs• 
lüman olmak arzusundadır. Bu 
maksatla İstanbul müftiliğine mü• 
racaat etmiş, ihtida etmek istedi· 
iini bildirmittir. M. Ferdinand 
fon Ştataer "Ahmet Ferdi,, ismi
ni almaktadır. 

Ahmet Ferdi Beyin ihtida mu• 
amelesi bitmittir. 

Bedia Hanımla Ahmet Ferdi 
Beyin nitan meraaimi birkaç gün 
evvel Darülbedayi rejisörü Er
tuğrul Muhain Beyin evinde ya
pılmıttır. 

Bedia Hanım 

Genç nitanhlar, evlenme ıtı· 
nin tescili için Beyoğlu belediye· 
ıi evlenme memurluğuna müraca
at etmiılerdir. Kağıtları asılmıı· 
br. 

ilibiyat fakültesine gir
...... ~· çin lisana lüzum yok 

. · Ac;in~ Arapça bilmek kaydı kalkb 
~ kinci sayıfamızda hu~u i telJ?;ranarımızda) ..... 

Sayısı 5 Kuruı 

Harpten evef ve bugün hayat •................................................................................•...... 

Ayda 67 kuruş ekmek 
parası yerine 489 kuruş 
HULASA: Harpten evvel 1161 kuruıa geçinen 

Bugün 13260 kurup geçinebiliyor 

Al1IW1yad~ 4, ~ransada 9, hpanyada 3, Almanyada 126, Fransada ~ 90, Ispanya-
RiR KiLO PATATES l BiR KiLO TEREYAGI 

ltalyada J, Isvıçredc 4, lngilterede 5, da l 00, Jtalyada 300, lı\lçrede 200, 
Tüıklyede 5 kuruş Ingilterede 184, Türkiyede 200 kuruş 

Bugün muhtelif memleketlerde ve Türkiyede bazı eşyanın fiyatlan 

BiR ÇiFT Kın\DURA 
Almanyada 400, Fransada 372.5, Ispan- J BiR KiLO ŞEKER BiR KiLO El\ MEK 
)nda 372,5, ltalyada 300, lsdçrede 850, Almanyada 37,Fr:ı.n- Almanyada Ji',Fran· 
!'lgilterede 500, Tıirkiyede 450 kuru~ sada 32,5, lspanya- sada 15, ispanyada 

• • ~ da 20, Italyada 71, 11, }talyada 21, Is· 
Tıcaret odası 932 senesı Ka • J-viçrede 14, Ingil- j viçrede 14, lngilte-

nunu evveli zarfındaki geçinme terede 13, Türki- rede 11,5, Türkh'e· 
endeksini hazırlamı!tir. ~ede 40 .kuruş de 8.5 lmruş 

Buna nazaran hayat pahalı • velinde 10,88 kurut olmuftur. Ya• 
lığı tu suretle yükıelmittir: 

1914 senesinde elmıeğin okka- ni evvelce ekmek parası için ayda 

ıı (60) para iken 1932 kanunuev- <Alt taralı 2 inci aayılamızda) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
En kıdemliler kimlerdir? ...................................................• 

Hanım 
57 yaıında olduğu halde tiyatrodan ayrılmıyor 1 

Bugün 35 sene oluyor ki sahneye çıkıyor ve şarkı söyliyorl 

Şamram hanımı tanımıyan ve 
hiç değilse ismini ititmiyen kalmıf 
mıdır? Şarkıları, düetoları, oynak 
ve kıvrak edalarile yakın zaman· 
lara kadar büyük halk tabakaları· 
nı kendisine bağlıyan bu sayılı 
şöhret bugün elli yedi yaşında bu· 
lunmaıına rağmen hali sahneden 
çekilmemittir. Hali yeni far kılar 
yazıp besteliyor ve hala oynak 
edasile alkıt topluyor. Bunun ıır· 
rı ne olsa gerek diye uzun uzun 
dütünmeyiniz. Bu; çok alakaya 
değer bir meslek atkından ibaret· 
tir. Öyle bir meslek atkı ki Şitlide 
müstakil bir evi olmasına rağmen 
Şa.mram H.ı, sahneye en yakın bir 
yerde oturmıya kadar sevkedi • 

(Alt tarafı 6 ıncı sayıfamızda) 
Ş•mram Hanım 

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

BugU~~ımız 1 

Sayıfadır. 

• 
6 ıncı :ıa) ıfamız<la 

Sanayi ve 
Sürüm 

.\J. ermi 
7 inci · a~1fıım1zda 

Güzel 
San'atlar 

- ~ana bir ~ey söylıvece~im idamı 
mahı..um oldum .. 

- Sahi mi ; Kurtulabildin miydi bari ? .. 



Sayıfa 2 

Konuşan Türkiye 

( Bafmakalemizden devanı) 

inkıl&p terbiyesine uymaz,. di -
yenlu bulunabilir. Fakat bütün 
bu tenkitlere rağmen eserin ma -
hiyetinde y\ tertibindeki kıymeti, 
vakayiin seyrinden hasıl olan ne· 
ticeyi ve aan'atkarlarındaki hud • 
reti inkar etmek doğru değildir. 
Zahiren kuru ve baıit olan bir 

mevzu üzerinde iılenmiı olan pi
yesi ıeyredenlerin yer yer hisset
tikleri tiddetli heyecanlar bu kıy
metin en kuvvetli delilidir. Diğer 

taraftan piyesi sahne üzerinde ya· 
ıatan gençlerin ve hammların gös
terdikleri yüksek kabiliyetin de 
bu kıymette ayrı h · sseleri bulun • 
duğunu kabul etmelidir. 

Görülüyor ki, Hnlkevlerinin 
açılması daha bir sene olmadan 
bir takım yeni istidat ve kıymet
ler gözlerimize görünme\ e ba;la -
mı§tır. Gün gectikr.e bu istidatla • 
rın adetleri artacak, ayni :-aman
da kıymetlerin derecesi yübe e -
cektir. Halkevleri bir taraftan 

istidatların ayrılmaıına, diğer ta
raftan kıymetlerin yükselmesine 
hizmet edecektir. Münevver genç· 
Jikle halk tabakası arasında fikir 
ve his rabıtası teıekkül etmeıine 
de yardım eyliyecektir. 

Şimdiye kadar bir hatibin sö

zünü nihayet bir kaç yüz kiıilik 
bir kalabalık dinliyebiliyordu. 
Fakat fenni terekkiyat radyo vuı· 
tasile yava! yavat ayni dilden ko· 
nuıan bütün bir memleket halkı -
nı bir hatibin etrafına toplanmıı 
bir cemaat haline getiriyor. 

Eier Recep Beyefendinin ev • 
velki gün izhar ettiği arzular fi • 
liyata geçerse, iptida halkevle • 
rinden ba,lıyatak bir gün her ta· 

rafta radyo cihazlan tesis etmek 
imkinlan hasıl olursa memleket 
kartı kar§ıya konufan vatandat • 
lardan mürekkep bir meclis vazi· 
yetine girecektir. 

Mehmet Asım 

Yedi Bulgar 

Komilnlslllk tahrlkA
tlle muhakeme 

edlllyorlar ••. 
latanbul aiır ceza mahkemesi, 

dün komüniıtlik tahrikatile maz • 
nun yedi Bulgarm muhakemesine 
kapalı celsede devam elmittir. 

Bunlar, lıtoyen Barof, llya Hi 
riıtof, Deyi o Petkof, Uya llyef, ls
taYrO Yorgiyef, Şahi Çenkof ve Mi 
lo lıtavrof isimlerindedir. 

Vapurculuk şirketi ve 
Seyrlsefalnln yeni 

teşkllAlı 
Vapurculuk Türk anonim şir -

ketine ait kanun layihası lktıaat 
Vekaleti taraf mdan hazırlan • 

maktadır. Öğrendiğimize göre 
yeni kanun layihaaında Seyrise • 
f ain teıkiJitında mühim değitikJik 
elacaktır. 

VAKiT 

l?f4l~ğs"o N;H A s:~RL E"R 
Gazi Hz. ve Başvekilimiz Arapça ve Acemce 

lspartada buluşacaklar. Ispartalılar 
sevinç içinde bekliyorlar 

ISPARTA, 2 (A.A.) - Şehri • ı Son alman haberlere göre ismet 
mizde, Gazi Hazretlerinin İzmir - P,. Hz. yarın saat 16 da lspartayı 
den ismet Paşa Hazretlerinin de §ereflendirecel:lerclir. Vali ve meb 
Ant~lyadan teşrifleri beklenilmek uslarımızla fırka ve belediye reİ4· 
tedir. leri ba~ve!dl pa~ayı buradan istik 

Şehir baştan başa donatrlmıt ci· bal etlece!derdir. 

var köylerden itibaren güzergaha MANiSA, 2 (A.A.) - lzmirc 
taklar yapılmıştır. Şehir içinde be- teşrifleri haberi üzerine vilayet na 
lediye ve müe11esat tarafından 12 k ı d. 

mına arzı tazimat etme ve rnn ı-
tak kurulmuştur. Isparta iplik fab lerini Manisaya davet etmek üze· 
rikasında bir yerli mallar sergisi 
hazırlanmıştır. ismet Pa§a Hz. ta· 
rafından açılış resmi yapılacaktır. 
lspnrtaya vilayefn hububat ve fül 
hassa afyon ve gülyağı mahsull~ri 
ile halıcılığı ve gülyağcılığı hak -
kında mi.!~arünileyh Hazretlerine 
takdim edilecek raporlar hazırlan· 
mıştır. 

re lzmire giden heyetimizin dün 
akşam kabul ve iltifata mnz ar ol 

dukları ve fırsat zuhurunda Mani· 
saya teşriflerini vadeyledikleri ha
beri halkımızı fevkaı· c'e meserret 
içinde bırakmı~trr. Halk büyük Ga 
zinin gelmesini heyecanla belde
mekte:l?r. 

Japonların Çinde yeni 
işgal hazırlıkları 

lmt hanı, ilahıyat faklllte· 
sinde kalktı 

A N K A R A, 2 (Husu3i) -
Darülfünun ilahiyat fakültesine gi
recek talebenin arabi ve farisiden 
imtihana tabi tutulmamaları esa • 
sını vek;ıı~,. h .... ,.t: k;..ı..nı etmiştir. 

l {\ısat vekitimiz 

lzm rde bazı fa brl
k a lu rt ~ezdi 

IZM!R, 2 (A.A.) - lktııat ve· 
kili Cclul Beyefendi beraberlerin· 
de vali Kazım P§. ile mütehassıs • 
lar olduıju hnlde iplik ve kumaş 
fabril.-alarile Turan yağ fabril<ası
nı trikotaj sanayi evlerinden birini 
ve meb'us Sadettin beyin nal v~ 
demir fabrikasını tetkik buyurmuş 
Iar ve esaslı notlar iizerine malu . 
mat edinmi~lerdir. Öğleden son • 
ra Müşarünileyh lzmir sanatlar 
mc!::tebi ile ticaret ve lisan mekte· 
bini ziv<\T'et etmi!'.lerdir. 

lngiltere 
Cenevredeki Çin İıeyeti sabırsızlanıyor Borç~arı hakkında 

mahye nazırının 
CENEVRE, 2 (A.A.) - Çin he 1 Hazırlık lor 

yeti, Milletler Cemiyeti büyük mec CENEVRE, 2 (A.A.) -Çin he- beyanatı 
Haine tevdi edilecek olan raporu yeti bildiriyor: Ciddi mem'!Jalar • LO 
hazırlamak hususunda 19 lar ko • dan alınan haberlere nazaran mev 

caine Press Association tarafından miteıi tahrir komitesinin göster • 
mekte olduğu betaetten dolayı aa 
bır11zlanııtaktadır. 

Çin heyeti, bu taallüllerin müte· 
madiyen Japon taarruzuna kartı 

koymak mecburiyetinde olan Çi • 

ne karıı bir haksızlık teşkil etmek 
te olduğu mütaleasındadır. 

lngllteredekl Çin 
heyeti 

MANCHESTER, 2 (A.A.) 

Çin iktısat heyeti reisi M. Kung re 
faka.tinde Çinin Londra sefiri M. 

Quotaichi olduğu halde dün Man· 

Chesterde sınai müeuesatı gezmi! 
tir. 

Silah lor ve .. ,ransız 
pi Anı 

CENEVRE, 2 (A.A.) - Silahla 
rı azaltma konferansında Franıayı 
temsil eden M. Massigli Fransız 
planının ana hatları hakkında bu· 
gün öğleden sonra konferansa iza 
hat verecektir. Silahları azaltma 
hakmdaki bu planın metni geçen 
ikinci te~rinin 11 inden beri etraf 
h bir surette netr ve tefsir edilmi§ 
tir. 

Müzakereyi ltalyan ve Alman 
murahhasları açaçaklardır. Bu mü 
zakerede ileride sürülecek muhte
lif mütaleaları M. Pol Boncur pa· 
zartesi günü cevı-.., verecektir. 

Anadoluda kar 
ÇANKIRI, 2 (A.A.) - Devam

lı bir surette kar ya.ğmaktadır. 

cudu 30.000 i geçmekte olan Ye ce verilen bir ziyafette M. ŞanbQrlayn 
neral Nischi, ceneral Hirose ve ce· 
neral Matsukinin kumandaları al · borçlar mesel~sin~n ~umi vıp~e 
tında bulunan ıekizinci, onuncu ve 
on dördüncü Japon fırkaları Jehol 
eyaletini istila etmek için şark eya 
}etlerine doğru ilerlemektedirler. 

Şark eyaletlerinde ve Jehal 'eya 
leli hudutlarındaki vaziyetin vaha 
metine ve bu vehametin yeniden 
bir takım kanlı müsademelere ıe · 
bebiyet vermesi ihtimaline binaen, 
Çin heyeti 19 lar komitesinden ra· 
porunu ne§retmeıini ve mühletin 
tespiti hususunda mümkün oldu • 
ğu kadar misakin ahkamına göre 
bare!<et etmek zaruretini h~tırdan 
çıkarmamaıımı lale!> etmiştir. 

Vatandaş ığı mıza 
kabul edilenler 

ANKARA, 2 (Hususi) -
Yugoslavya, Romanya ve Bulgari& 
tan muhacirlerinden 253 Türk va~ 
tandaşlığımıza l::abul edildi. 

Anlepte yeni lise 
ANTEP, 2 (A.A.) - Yeni te!iis 

edilen Antep lisesinin açıht re~mi 
bugün ıaat 14 te hafüın coıkun ve 
samimi tezahürü arasında yapıl · 
mıttır. 

Vali, Meb'usl:ır ve te!:mil me -
murin merasimde hazır bulunmuş 
lardır. 

Bir hafta içinde kay olunan ta 
lehe 2ô yı bulmuştur. Mnı·ta ita.tar 

ti hakkında vazih ve sarih beyanat 

ta bulunmutlur. Mumaileyh evve .. 
la İngiliz hük\imetinin Fransanın 

kabul e:!ebileceği bir itilaf elde et

mek hususum!aki azmin •en bah · 

setmiş ve ıonra borçlar meselesi • 
nin alaca!dı ile borçlu arasında 

mevcut alelade bir ihtilaf ve niz" 
telakki edilmiyeceği prensipini or 
laya koymuıtur. 

M. Şamberlayn, lngilterenin M. 
Leith Ross tarafından cihan iktı .. 
sat konferansının ihzari komisyon 

da tarif edilmiı olan şartlar yeri • 
n~ getiı·i!medikçe altın mikyaıına 

dönmivece;y;ni bil ::t:rmi!ltir. 

Petro • • 
ıçın 

Iranla lngiltere 
arasındaki ihtilaf 

hallediıiyor 
CENEVRE, 2 (A.A.) -· lngilt~" 

re ile lran arasında lran petrolla
r1 kumpanyası imtiyazı dolayısile 

çıkan ihtilaf m sulh dairesinde hal
lini temine çalışan M. Benes, mu· 
vak!~at bir itilaf tekli bulmağa mu 
vaffak olmuştur. 

Eu şeklin milletler Cemiyeti mec 
lisi tarafından yarın tetkik edilme· 
si m •'1 e~eHir. 

Seyrisef ain iç, dıt hatlarile fab
rika ve havuzlar müdüriyeti nami 
le üç tubeye ayrılacaktır. iç hatla" 
.Adalar, Kadıköy ve Yalova hatla
rıdır. 

MALATYA, 2 (A.A.) - Dün 
den beri kar yağmaktadır, çifçiler 

Dıt hatlar ise Karadeniz, Ege memnundur. 
denizi ve diğer u~ak seferlerdir. 

mevcudunun 80 e varacağı muhak 
kak gibidir . 

Kütabyada meclis 
Adanada yağmurlar re·sıne karşı hazırhk 

Maarll müsteşarı 
Maarif müsteıarı Salih Zeki B. 

buıüıı Ankaraya hareket edecek • 
tir. 

Karsta un fabrikası 
Karata büyük bir un fabrikası 

olan bir müe11ese Şarkta bir do • 
kuma fabrikası teıiıi için hükUnıe; 
te müracaat etmiıtir. 

ADANA, 2 (A.A.) - iki gün • KÜTAHYA, 2 (A.A.) - Büyük 
denberi vilayetimizin her tarafın Millet Meclisi reisi Kazım Pı. Hz. 
da mahsul için çok faydalı ve fe · nin bu günlerde §ehrimizi tetrifle· 
yizli yağmurlar yağmaktadır. ri sabırsızlıkla beklenilmektedir. 

Son yağan yağmurlann miktarı Müşarünileyhi karıılamak için ha 
18 milimetreyi bulmuıtur. zırlıklar yapılmaktadır. 

Harpten evel ve 
bugün hayat 

( 1Ja11 taı aı ı ı uıcı 11a11ıfadaJ 

( 67) kuruş veren bir kişi geçen se
ne 489,5 kurut ödemek mecburi • 
yetinde idi. 

Su fıçısı 5 kuruş iken 30 kurut 
olmuştur. Etin okkası 7 kurut iken 
timdi 48 kuruıtur. Balık 3 kurut• 
tan 20 kuruıa, taze sebze 1 kurut• 
tan 10 kuruta, sa.de yağ 10 kurut• 
tan 112 kuruşa, zeytinyağı 8 ku • 
ru1tan 54 kuruşa, §eker 2ı20 kurut 
tan 52 kuruşa, kahve 12 kuruttan 
140 kurufa kadar yükselmiştir. 

Yakma ve aydınlatma, temiz • 
leme maddelerinden petrol, 60 
paradan 29 kuruşa, odun çekisi 
35 kuru§lan 350 kuruıa, sabun 7 
kuruştan 39 kuruşa yükselmiştir. 

Elbise 152 kuruşa tedarik edi· 
lirken şimdi 2366 kuruştur. 

yakkabı ise 58 kuruştan 516 
kuruşadır. Ev kirası ise 150 kurut· 
tan 2500 kuruşa yükselmiştir. 

Cigara ve tütün ise 45 kurut • 
tan 375 kuruşa, vesaiti nakliye 
45 kuruştan 400 kuruşa, sigorta 
parası ise 89 kuruştan 767 kuruşa 
yükselmi~tir. 

Şti hesaplara nazaran 1914 se· 
nesindeki yiyecek emteası yüzde 
(958), yakma, ısıtma maddeleri 
yüzde (1111) ve giyecek eşya. 

yüzde (1342) ev kirası yüzde 
(1656) muhtelif e~yalarda yüzde 
982, sigortada yüzde (851) defa 
çoğa!mıştır. 

Yani 1914 senesinde 1161 ku
ruta geçinen bir ~ahıs 1932 k5.nu• 
nuevvelinde 13260 kuruşa ancak 
geçinebiJmektedir. 

hkô.ôi 
Hapishan~de Cliş ~ 
fırçası yutmu~ ! 
Geçenlerde Avusturyada muha· 

keme edilen ve sekiz kadın öldür· 
düğü sabit olara~ müebbet ağır 
hapis cezasına mah!tum olan Layt 
göb, hakkındaki karar bildirilince 
bağırarak yerinden fırlamıı ve bir 
anda mahkeme salonunun pence • 
resi yanına sıçramı§, oradan aıağı 
) a atlıyarak kaçmak istem itti. Ad· 
liye dairesinin ikinci katından av• 
luya atlıyan katilin bir bacağı kı· 
rılmıı, dolayıaile tekrar ele geçiril· 
mi§ ve te:lavisine başlanmı§h. 

Bu kaçış tecrübesinden evvelki 
celselerden birinde, maznun ken • 
disinin bir dit fırçası yuttuğunu id
dia etmiş, bunun aslı olmadığı zan 
edilmiştir. 

Son günlerde, müebbet ağır ha· 
piı mahkumu, midesinde sancı hiı 
ettiğini, bunun evvelce yuttuğu dit 
fırçasından olduğunu tahmin et • 
tiğini söylemiş, bunun üzerine ken 
diıine bir ameliyat yapılmıt, haki· 
katen dit fırçası bulunmu§, çıka • 
rılmıthr. 

Katilin kırılan bacağı da iyileş· 
miştir. Şimdi biraz topalhyarak 
adım atabilmektedir. 

Laytgöbün diş fırçası yutması • 
nm sebebi, ameliyat edilmek üze • 
re, tevkifhaneden hastahaneye gön 
derilmesini temin etmek içinmiş. 

Bu kana ıusamıt cana var, mahke .. 
me salonunda yaptığı kaçış teıeb· 
büsünü, hastahanede daha kolay • 
lıkla ve her halde muvaffakiyetle 
yaoabileceği kanaatinde imiı! 

Fakat, o zaman kendisine ina • 
mlmamıt, o da mahkeme aalo • 
nundan kaçmıya davranmıf. Bua 
dan sonra 'hastahaneye yatırıldril 
zaman da, kaçması imkinıız ola• 
cak derecede ırkı tedbirler alnınııı 
tır. 
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İŞARETLER 

inkılabın müdafaası 
VE 

Kültür muharebesi Tütünler 1 Bir davacı 

Savıfa .3 

SOHBETLER 

Bir fıkra 
VE 

Bir sual 
Antenlere binen fikir radyo • 

la§IJor ••• Gökte, hava tabakala· 
n araamda yalmz tayyareler de -
ğil, yalmz elektrik cereyanlan de
ğil, fikirler dövüfüyor. 

iskambil başında 931 ve 932 senele- Babasını öldüren-

Dün matabaada, söz Ağaoğtu • 
Şevket Süreyya beyla münaka • 
şasına intikal etti. Sadri Eteme 
dedim ki: 

Rejimler fikirlerini gökten ye· 
re bir istiva yağmuru gibi akrtı -

biri ötekini rinde ihracatımız den kana karşı 
b. ki l dı 1932 yılının ilk on bir ayı zarfın kan istiyor' IÇa a yara a da Türkiyeden muhtelif memleket • 

- Kadro münakaşası hayli i • 
lerledi. Söz, ilimden ve fikirden, 
şahsiyata döküldü. .Meseleye Ya
kup Kadri de karıştı. Bir köşe mu• 
harriri sıfatile, benim de içimden 
Ağaoğluna bir iki söz söylemek 
geliyor. 

yorlar. • 
Roma böyle konuşuyor. 
Mosko"f'a böyle konuşuyor. 
Berlin böyle konuşuyor. 
Hatta Varşova böyle konuşu • 

yor. 

Kamyonlar, yalnız köyden ka· 
bak alıp, §ehirden kuma~ ta§ımı • 
yorlar. Kamyonlar, trenler katar 
katar rejimlerin l:itapla;an fikir -
)erini ta~ıyorlar. 

Kızıl tren Moskovadan, Kara 
tren Romacfan, renk, renk trenler 
Pariaten, Ber!lnden, Londradan 
rotatifin bir kolu gibi esney.or. . .. . 

Dilli, dilsiz sinema rejimlerin 
emirber nefe: bri. Dünyanın en 
uzak köşesinde Heryonun öksürü
ğü işitiliyor. Duçcnin sesinin to • 
nunu Anadohı kasabalarmda bile 
mahalle mcyzininin sesini tanır 
gibi tanıyorlar. 

l'/. •• 

Garp cephesinde sükunet var. 
FakM bu sükunet 1918 deki si • 
lahbrı bırakmadan kinayedir. 
Siper muharcl:esi yerini kültür 
harbine bırakt?. Kültür muhare • 
beai bugünkü dünyanın hayat ni-
zamı ...• 

Kühür muharebesi en çetin ta
arrll2la.rını ya.pı~ora en kanlı mü -
dafaa günlerini ya~ıyor. 

Kültür· muharebe:ıinin ncferber
lik ne~mı: 

Halkın siyasi terbiyesidir. 
Bu harp n· :um hem hudutla -

ra, hem de geriye kültüre kar~ı 
ileri ı~arakollJarmı hazırlaınıştll'. 

Köyde, şehirde, evde, ga2ete -
de, kartpostalda, diyagramda, 
mecınmıcla, sinemad~, radyoda, 
gü:ıel san'atlarin her çubesinde 
aefe:ber edi!ecek ku·rvet kültür 
ınuharebes:nin bir lcade:nesi ola
caktır. 

• ,, :f. 

Evvelki gün Halkevi güzel san· 
atlar ~ubcsinde H. F. umumi ka
tibi Re:ep Beyefendinin inkılap 
terbiyesi etrafında anlattıkları e· 
aaala.r Türkiyenin kültür zaferini 
ka.:anm~k i~in geçeceği merhale
leri de i,~re~ etti. 

• lf. lf. 

Türkiyede inkılap terbiyesi • 
nin hedefi, inkılap fikir ve pren -
sip1eri-ni her rejimde olduğu gibi 
halka indirmektir. Bu, halkın si
yasi terbiyesini kuvvetlendirmek 
için kullanıJacak metoddur. 

Bu metodun muhtev~ı Türk 
inkılap fırkasının kendisine ver • 
diği ana vasıflardır. Fırka prog -
ramının ana vaaıfb.rı gayet her· 
raktır. Vuzuhla ifade edilmiştir. 

Türk halkının siyasi terbiyesi· 
nin ilk hedefi, Cümhuriyeti her 
tehlikeye karşı her vasıta ile 
müdafaa edecek vatandaş yetiş _ 
tirnıektir. Sonra sıra ile halk, 
"milleti dil ve kültür ve mefkfire 

' birliği ile biribirine bağlı vatan -
daşlann tt!şkil ettiği siyasi ve iç -
timai heyet diye,, tanıyacak ve 
"milletin müstakil hüviyetini mu
hafaza etmeği;, §ıar edinecektir. 

Türk hatla hakimiyetin ken -
dinden geldiğini ve millat mecli • 
sinin kendi namına hareket etti • 

Evvelki gece Bülbül deresinde 
Şeref ve Mustafa isminde iki kişi 
bir kahvede iskambil oynarken 
aralarında kavga çıkmıştır. 

Fakat müşteriler tarafındaµ ay • 

rılan bu iki kavgacı kahveden çı
kınca tekrar mücadeleye başlamıı 
!ardır. 

Bu esnada Mehmet isminde Mus 
tafanın bir arkadacı.ı da peyda ol· 
muş ve Mehmet hi; alahası olmadı 
ğı halde belindeki biçağı çekince 
Şerefin iki kürek arasına saplamı~ 
tır. 

Şerefin kaburga kemikleri par • 
çalanmış ve olduğu yere yıkılmı~ 
trr. 

Şeref ifade veremiyecek derece 
d~ ağır yaralıdır ve hayntı lehli • 
kcdedir. 

Mehrı"'t ""' k~ in nmı~hr. 

Maarifte 

Umumi Maarif müfettişlerinden 
Ekrem Bey, dün Anndoluda yaptı 
ğı teftiş tunresinden dönmüştür. 

tik tedri!at müfettişleri dün top 
}anarak söz derleme faaliyeti et 
raf mda meşgul olmuşlardır. 

ğini en büyük imar.la kavrıyacak
tır. Türk halkı bilecektir ki: 
"Tiı'}lüyeae ne bir şalism, ne bir 
srnrfm, ne bir ailenin imtiyazı 
yoktur. V tı imtiyaz ~anımıyanlar 
halktrr.,, 

Türk halkı bilecek ki, memle -
ketin yüksek menfaatinin icap et
tirdiği sahada devletçi olacaktır. 

Türk halla bilecek ki, artık 
dünya işlerile, ahret işleri biribi -
rind~n ayrılmıştır. Bunları biribi -
rine karıştrrmryacaktır. Türk hal· 
kı iliklerine kndar layik olacaktır. 
Türlt halkı kendisinin kanile ka
zandığı inkılap prensiplerinden 
ayrrlmıyacald;ır. Bu prensipleri 
müdafaayı esas vazife bilecektir. 

Türk inkılabının şıarları hun -
!ardır. Bu şıarlar bize hayatı na -
sıl göreceğimizi, halkı ruuıl ha -
zırlryacağnnızı anlatıyor. 

Artık, ana vasıfİar gösteriyor 
ki inkılap şıarını aıılamak için, 
Türk mil!etinin kültürünü kuvvet
lendirmek için taı-ihi bir terbiye 
vasıtası diye kullanmıyaca~ız. 

Tarih hür yaşanuyan milletler i -. 
çin terbiye vasıtasıdır.. Gelecek 
günleri ve yaşadığı günleri clmı -
yan milletler kendilerine tarihten 
destek yaparlar. Güzel san'atları· 
na örnek bula.mıyan milletler e -
debiyatlarmda da maziye döner -
ler ve mazinin rejimlerinde ken· 
dilerine hayatı sevdirecek örnek· 
ler ararlar. Bu,eıir milletlerin şı
arıdır. 

Y aşryan milletin inkılap şiarı ı 
keskin hatlarla başka milletlere 1 

ve geri kültüre karşı cephesini al
mışıtr. inkılapçı bir kütle yaratır
ken (Hakan) edebiyatına, padi -
şah mazisine a~la yanaşmıyaca • 
ğız. Türk inkılabı bütün tarihin 
şereflerinden daha üstün bir se -
reftir. Bunu unutmamak lazı~ -
dır. 

Sadri Etem 

lere 20,720,766 lira kıymetinde Bir müddet ev\?el Tahbkalede 
22,996,361 kilo yaprak tütün ihraç işlenilen bir cinayete ait ml1hake -
edilmiştir. meye dün İstanbul ağır ceza mah

Y aprak tütün ihracatı, 932 yılı~ kemesinde bakılmıştır. 
nın ilk on bir ayı zarfında bütün Bu davada maznun, Simitçi Saf 
931 seneesi içindeki tütün ihraca - ranbolulu Emindir. Safranbolu -
tından fazladır. Fakat fiyatlar dü dan lstanbula yeni gelen gene E
şük olduğu için ihracat kıymeti ge min isminde birisi, öldürülendir. 
çen seneden azdır. Bu sene Alman Dün mahkemede, davacının oğ 
ya, Amerika, Avusturya, Belçika lu evvelce istediği on bin lira taz· 
ve Holandaya tütün ihracatımız minattan vaz geçtiğini, "kana kar 
artmış, Çekoslovakya, Mısır ve Ma şı kan,, istediğini söylemiştir. 
caristana ihracat azalmıştır. 932 se Mahkeme bazı şahitlerin çağrıl· 
ne"inde ltalya.ya tütün ihracatı 2 ması için kalmıştır. 

milyon kilo kadar azalmışhr. Bu. Çoban Mustafanın 
na, tütünlerimizin diğer memle - katli 
ketlere şimdiye kadar olduğu gi • 
bi Triyesteden değil Amisterdam • 
dan sevkedilmesinin :sebep olduğu 
zannedilmekteedir. 

Son ay"arda 
Son aylar zarfında memleketi -

m1zde tütün satışı iyi şartlar altın· 
da ceereyan etmiştir. 

Kanunusaninin ikinci on beş gü 
nii zarfında, İzmir yerli tüccar ve 
ecnebi kumpanyalara fiyatı kilo 
başına 45 kul'uşa kadar olmak üze 
re 3 hin kilo, Adagidede 50 ku · 
:ruşa kadar 8 bin, Tirede 50 kuru· 
şa kadar 93 bin, Seferihisarda 50 
kuruşa l<adar 5 bin, Karaburunda 
50 kuruşa knclar 44 bin Bergama • 
da 35 kuruşa kr.dar 7 bin Dikilide 
50 kuruşa kad~r· 5 b~n· kilo tütün 
satılmıştır. 

Samsunda, Taş ova ve Bafra ha 
valisinde ecnebi ihracat tüccarları 
kilosu 40 kuruşa kadar olmak üze 
re epeyce tütün almışlardı~·. 

Suadet H. nerelerde? 
ne o!do? meçhul ! 
Eski ricalden Yusuf Paşanın re -

fikası ve pek zengin olan Saadet 
Hanımın Çanakkaleye gittikten 
sonra tegayyüp etmesi üzerine bir 
çok dedikodular çıkmıştı. Bazıla -
rı Saadet Hanımın bir cinayete kur 
ban gittiğini bile söylemişti. 

Çanakkale zabıtası yaptığı tah
kikatta Saadet Hanımın son za -
manlarda müthiş sinir buhranı ge
çirdiğini tespit etmigtir. Maamafih 
Saadet Hanımın ne olduğu hala an 
laşılamamıştır. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyası Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

te1eton Numaralar' 
Yazı işleri telefonu : 2~379 
ldare telefonu : 24370 

l'elgrat adresi : Istanbuı - v AKlı 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedellerı 
Tllrklye Ecnebi 

Silivri civarında bir köyde ço -
ban Mustafayı öldürmekle maz -
nun korucu Nuhçe ve Hüseyinin 
muhakemelerine, dün İstanbul a • 
ğır ce:za mahkemesinde devam e· 
dilmiştir. 

Muhakeme, çağırılan şahitler 
gelmediğinden, getirilmeleri ıçın 

\.almıştır. 

Hu sene muallim 
mektepleri mezon 

vermiyecek 
Tedris sen3lerinin beşten altıya 

çıkarılması dolnyısile bu sene mu
allim mektepleri mezun vermiye • 
ceklerdir. Bu mekteplerden her se 
ne altı yüze yakın gc:ıç irfan or -
dusuna iltihak ediyorlardı. Bu se
ne açılacak münhallere açıkta bu
lunan muallimler tayin olunacak -
!ardır. 

Recep Beyefendi 
Şehrimizde bulunan C. H. Fır

kası umumi katibi Recep Ecyefen· 
di hu akşam Anharaya dönecek
tir. 

iş bankası müdürü 
iş Bankası umumi müdür vekili 

Muammer Bey bu akşam Ankara
ya gidecektir. 

lspanyol konsolosu 
lspanyanı!l İstanbul ikinci kon • 

solosu M. Saro Madritte başka bir 
vazifeye tayin edilmiştir. Ay so -
nunda memleke~ :.,..,. ,... i~1ecektir. 

Isviçre eıç·sı 
İsviçre elçisi M. Henri Martin 

mezuniyetle memleketine gitmiş· 
tir. 
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3 ~ul:a .. ı sı 7 

Seneli!: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

1400 Kr. 
7150 .. 

400 " 
150 .. 

UAn UcreHeri : 

2700 l{r. 

14150 " 
800 
800 • 

- On paralık p:ıllarla, kırk ve yüz 

paralık evrakı naktiyeden es.'•iyenle-
ı ı rin mali9e ve::nei umumirilc tahsil 1 

şubelerinde mübadelesine btıJlanın ·ş -
tır. 

Resmi ilA.nların bir satın ıo Kuruş 

Ticari il~nıann bir satırı 12.5 Kuruş 
Ticari Ue.tılarm blr santimi 25 Kuruş 

KUçUk ilanlar 

- Haber aldığımıza göre /Jvl:af 
miizesinin bir sureti miikemmeledc 
tertibi ve bilhassa eşya kataloğlarının 
tanzimi karargir olr.ırıotur. 

Sadri: 
- Söyle, dedi, mesela geçen ... 

lerde Ağa.oğlunun Kooperatif 
mecmuasmda bir makalesi vardı. 
Bu makalede, teşkilatı esaaiyc ka· 
nununu kendisinin yaptığını, Frr· 
ka nizamnamesini yapanlarla bir
likte bulunduğunu, Fırka erka • 
nının, kendisine itimadı oldukla • 
rını yazıyordu ..• Ağaoğluna sor 
bakalım, böyledir de, neden ıim • 
di Fırkaya dahil değildir? 

- Güzel! dedim. 
Sonra ilave ettim: 

- Şu makalenin çıktığı mec "' 
muayı bul da getir! 

Sadri Etem gülerek bir sigara 
yaktı: 

- Dur, dedi, sana bir fıkra an· 
latayım: 

"Vakti evaüde, padişahın biri has
talanmış. Derdine bir türlü deva bu

lamamışlar. Bir gün adamlanndan 
birine emretmiş: 

"Git, bu derdime şifa olacul> bir 
ileiç bul! Sana kırk gün mühlet. Bu· 
lamazsan boynunu vurdururum. 

"Adamcağız yola revan olmuş. 

Edirneye kadar gitmiş. Edirncde bir 

kahvede, yanayakıla işi anlatmış. Ora 
da bulunanlardan biri: 

"Üzülme be birader, demiş, dör( 
yapraklı bir yonca bul, ezip :ıuyunıı 
padişaha içir, bir l}eyciği kalmaz'! 

"Adamcağız sevinç içinde lstanbu
la gelmiş, huzura çıkıp devayı ar -
zetmiş. 

"Padişah ferman buyurmuş: Söy • 
leyin o herife, dört yapraklı yoncayı 

bulsun! 

"Adam fermanı alınca, Edirneden 

kalkmış, lJJeriç sahilini tutmuş, dere 
kenarı, dere kenan lstanbula gelmiş, 

karşı yakaya atlamı.ş, Sakarya bo • 

yuna düzülmüş . .• 

"Oralarda dolaşan Köroğlu, müte
madiyen yere eğilip kalkan, bir şey
ler arayan bir adam görünce, lıaykır

ınış: 

"- Ulan! •••• Ne yapıyorsun be? 
"Adam boynunu büküp cevap ver

miş: 

"- Edirnede bir haltettim, bura • 
larda temizlemeğe çalışıyorum.,. 

Sadri sigarasından dolu bit 
nefes çekti: 

- Beni bu adama~u benzet • 
mek istiyorsun? 

l'/. ~ 

Şa!~a bertaraf Ağa o7;lu Ahm~t 
Beyden sorahHiriz: Mademki, 
T e:k!litı esaşiyeyi kendisi yap • 
mı~tır, Fırka nizamnamesini ya• 
panlarh beraberdir, neden Fırka· 
nın dışınchı.dır? 

,. e' ~ m· ı ..... et 

höp,rü b~şında 
b 1 r li · v .,. a 

Dün Köp:rü başın:la s:mitçi fırı· 
nın .la Satı~:mş ile K1mi) kavgaya 
o~şlamışlaı·dır. Bir def:ısı 30 iki defası W Uç aetası .,~ 

dört defası 715 ve on defası 100 kuruştıır. 

Uç aylık l!An verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satırı geçen Ua.nıarın fazı.:ı 

satrrlan be~ kuruştan besap edilir. 

... 

- Petresburg iktısat l:omisyonu 
kitabetina tayin cfonan Baban zade 

Şükrü Bey dün al:şam llall.:cn treıile 

malıalli memuriyetine haı e.· .. ct etmiş -
tir. 

Kamil cehin 'e'~i ç'a:ile Satılmı • 
şı yare.hmı: tır. ~~A ,., :1 ~·· '-alanını' 

ve Satılmış hastahaneye kaldırıl • 
mıştır • 
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Sayıfa 4 

O.IMAllLI DEVLE 
6LÜllKEN ••• 

Muharriri. : Celal Nuri 
• itti bas. nakil. tcrcilme hakları mahfuzdur. 

Devirler değişiyor, mahalle kahvesi 
yerinde sayıyor rahmetli Karagöz, 

rahmetli meddah 
1ki İngili:z toplanınca bir (klüp) 

iki Alman birleşinc~ bit (biraha -
ne) teşkil edilirmiş. Evet! Bazı 
milletler (cemiyet) ve (şirket) 
kurmıya pek müsteittirler. 

Bizde, vaktile cemiyet teşkil et
mek yasaktı. Şh·ket te~kili memnu 
deiilse de evvel zatnana ait kum 
panyalatm adedi biri, ikiyi geç -
mez. 

Pek ata! İstibdat rejimi cemi -
yete, halta şirkete manidir. Fakat 
insanların y~:-addışmd:ı, mizacın · 
da bir toplanma kabiliyeti var. Bu 
bir iht1yaçh':'. O hdde eskiler bu 
ihtiyacı nasıl tatmin ediyôrlardı? 
Buna cevabım kısadır ve :zanne • 
derim ki yanlı~ da değildir: Se
lamlık sohbetlerile ve t~kkelerle ... 
ve bir de mahalle kahvehaneleri
le ! 

Şu liç aeklin hAricinde, kanu· 
nu esasiler ve teşkilatı esaaiye ka.· 
nunlarile hor vatruıda9 için tamn
mıt olan cemiyet hakkının tecelli 
ettiği diğer bir §ekli tanımıyorum . 

Sultan Hamit zamanında (Ce· 
miyet) kelimesi bile bir dereceye 
kadar aforoza uğramıştı. Gümrük 
emanetinin meclisine her nasılıa 
(Cemiyeti ri.!sumiyc) derlerdi; bu 
kelime bile zaman zaman curnal
cılnrm bombt\rdımamna uğrardı. 

Düğünler (velime, hitan, nikah) 
cemiyetleri bile, eğer mühim:seler, 
gfü: altında bulundurulurdu. 

Bilmiyorum nına, Yaktlle (Ce 
miyeti ttbhiye) den başkn böyle 
bir ilr..li ldüp de 3•oktu; ona dn bir 
(şahane) vtı.~fı ila-ve kıhnmı~tı ki 
bu vasıf bir nevi sİ&ortP.dır. 

Şlrltele gelince 2 Henfü~ !irket 
te~kil etmek çnfiınl!. gelinmemişti. 
Türklerin idare ettiai du,mez 
kalkmaz bir (Şirketihııyriye) den 
ba§kaaını biliyor musunuz? Rejim
lerin değiımeıile bile temelli şir
ketler kurulemadı. Bu · husuıtaki 
faaliyetimiz gayet gevıektir. 

Tekkeler, vnktile, pek itlekken 
aonraları bütün bütün itibardan 
dü9mü1tü. Onlar, toplanma, dedi -
kodu iht iyaçlumdan ziyade ava
mın tasavvuf ihtiyacım tatmine ça
lıııyorlar, ona da yüzde yüz mu· 
vaffak o amıyorlardı. 

Kalır mahalle kahved. 
Evet, bu müessese eski devir

de de, yeni devirlerde de ehemmi· 
yetini muhafaza ediyor. Fakat 
mahalle kahvesile ala.franga gazi· 
noyu karıştırmıyayım. Kahvehane· 
nin iyisi, alafrangası, güzeli, mun· 
tazamı makbul değildir. O derece 
makbul değildir ki bunu hudud1:· 
muzdan dı~arı eörüyoruz. Böyle 
yüksek kahvehaneler diki§ tuttu -
ramaz. Çok tecrübelerini goördiik. 
Pek güzel müesseseler açıldı. La· 
kin açılmalarile iflatları bir oldu ... 
Vatandaşlarımızın rağbet ettilc. 
leri mahalle kahvesidir. Oraya 
sellemehüsselam girilmeli. Giı-en 
bir selam verip herkesle hemen 
dost olmalı. Kendisile konu!acağı
nız, tavla ve iskambil oynıyacağı
nız adamı• evvelden bilmeniz la· 
zım değildir. Yabancı kahveye ko
na.r ve istediğini orada bulur. Ge· 
ce yarıaından ıonra kahve bir otel· 
dir; orada yatılır. 

Gazetelerin icadmda kahveha· 
neler, bu unvanı bir~z kaba buldu
lar. O gibi yerlerde masanın üze~ 
rinde bir iki gazete dururdu. Bun· 
dan dolayı Sarafim efendi ismin
de bir zat kahvesine {Kmıath::ıne) 
namını verdi. Oğlu doktor Dikran 
efendi Beyazıttaki bu kahveyi u· 
zun mUddet temadi ettirmİ§tİ. 

Sonra bilmem ne oldu? 
(Gazino) kelimesi de kahveha· 

neye atfedilen baya~ılığı örtme1c 
için italyancadan alınmı~tır. Bu · 
gün kahvehane, kıraathane, gazi · 
no hep ayni rnanayn gelir. 

As:l kahvehaneye, gece, yemek· 
ten sonra, gecelik entarisile, pa · 
mlJklu hırka ile, belki terlik ve 
takke ile gidilir. Kahvehane tek· 
lif tekellüf yeri delildir. Yeni gc
lenlerd ikram olunur. 

Ben, bundan birkaç cene evvel· 
ki telkiklerimde, kahveyi bir tem· 
belhane addeımittim. Bu fi!crimı 
hiç değİ!tirmcdim; evet! Mahalle 
kahvesi bir miskinler tekkesidir. 
Lakin mahiyeti bundan ibaret de· 
ğildir. Mııh dımı izch edeyim~ 
Eskidenberi bizde toplanma, cc • 
miyet ihtiyacımı. tekabül edecek 
müe!seseler yok gibi. Tekkenin 
mahiyeti biraz dinidir. Vakıa tek · 
kelerde mandalar kndar rakı içi · 
lirdi; lakin bir tekkede makaat 
haricinde laubalilik, ıerbeatlik ola· 
mazdı. Onun için dergah, kahve· 
hanenin ve hatta meyhanenin ye· 
rini tut~madı. 

Dikkat ediyor musunuz? Re
jimlerin dcği~mesilc mahellc knh· 
vehnned mÜ~!seaeni yerinden kı· 
pırclamadı. Sultan Hamit zamanın 
da cln, İttihat ve Teraklci de-ırrinde 
de, bugünlerde de kahvchnnele: 
fabrikalnrclnn fazla i;liyot. Ah! 
Memlekette kahvehane kadar tez
g~h olsaydı! Bir gün alıcı gözi.i ile 
bir tenezzüh yapınız. Şi;liden 

Edimekapıama kadar bir seyahat 
uzunsa da. yorucu değildir. Karar
lamadan kahvelerde oturan, kah· 
ve içen, tavla oymyan, laf atan 
kim$eleri sa7ınız. Her memlekette 
va:satt bri amele ücreti vardir. Sa· 
etine !U kadar. Saat hesabı yoksa 
gün heaabı malumdur. Bu mali!m 
olunca onu iş saatlerine taksim et
mek güç değildir. Ufak bir darp 
ameliyesi yapınız. Bakınız her gün 
ve her gün mahalle knhvesi yüzün· 
den millet ne kaybediyor! Erkek 
lcr de kadınlar gibi çora:> ürıeler 
binlerce lire. kazanılır. Acaba is 
mi yok da bu halk mahal!e kah-ve: 
lcrine sürükleniyor? Belki b:.ı ihti· 
mal knmen doğrudur. Fnkat hnh· 
vede al kızı, ver pnpnaı ! diye sa
bahtan geceyarısma değin oyun 

oynarnakln da İ§ denilen l'!ecne 
halkcdilmez. O dumanlı ha"Ja için 
clü~manıdır. Eski devirde de, YP.· 

ni devirde de mahalle kL'-hvehnne· 
şinin İflediğine baki:.cak oiurcak 
bu k8.h9eho.neyi doğuran zihniye -
tin, ihtiyacın kalkmadığına hük -
mederiz. 

Bizde henüz klüp teşekhül ede· 
miyor. Her nerede klüp yafta~ma 
tesndüf ederseniz bi!iniz ki orası 
dühedüz bir kumarhanedir. lngi -
liı;ce Club şeklinde yazılan ve iç· 
t1ma, toplam!, arifane manal:ırt -

VAKn 

( • kari Mektupları 
Bir doktor baık a bir ı,ıe 

meşKul oıebilir mi ? 
§ "Okuyucularınızda.n biri,, im· 

zasile aldığımız bir mektupta. biz· 
den !U ~uali soruyor: 

"Bir mimar veya bir mühendis 
gibi bir doktor da hem kabine iş -
letebilir, hem de bir kereste, bir 
demir veya saç fabrikası işletebi -
1. • ? 
ır mı.,, 

Bu sualin cevabını Sıhhiye mü • 
düriyetinclen sorduk. Bi2:e: 

- Hayır, i~letemez ! 
Cevabını verdiler. 

l'ayyare balosu 
Şubatm 9 uncu Pergembe akşamı Pera 

Pal!U: ta.lontarmda verilcce1< Tayyare balosu 
menlniliı •n gllzel ve ctıence-U baloau ota • 
cakttr. 

Bu be.loda kıymetli e~yayt havi piyan -
golıır çek11Ccck ve gayet zarit kotıyonlar 
d:ığıtııru::aktır. 

Balo bllet.lert Tayyare şubetertrtde aa • 
tıımakbdır. Bir çok ıubelerde :ııneuor kA • 
ınllcn utıldıtmdo.n mevcudu ualmıııtır. 

Bir aralık, yani mefrutiyetin 

Türkçe Sözlii - Şarkılı Operet Filmi 

KARIM BENi 
ALDATIRSA 

Şimdiye kadar hiç bir filıne nıiıyesse r olm1yan bir rağbeti kazanmaktadtT 

Melel{ ve Elhamra Sinemalarında 
Bugün saat 10.4S le EHıamra'da; 11 de Melek'te 

tenzHatJı matine 

VAKiT neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suanalı münkir 
Ası ımıztn en meşhur ediplerinden Gerbart Hauplmann'ın 

eseridir. Bir papazın fevlrnlade heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkını, san'atk!rane bir şekUde anlatır. 

Tevzi yeri: Ankara caddesinde lnkı
IAp kiltUpanesi. FJatı 25 kuruş. 

Cuma Cumartesi 

3 Şubat 4 Şubat 

8 Şevval 9 Şevval 
c:un dcı~ıı~u 7,10 

Giln 1 atı$• 17.tT 

Sabah namat• b,46 
O~Je oam.lzı i'',28 
ikindi namuı 15.10 
Akşam namazı 17,27 
r. 51 namttı 1S,50 
im~at 5.~ 9 

Yılın geçen l(ÜDlcrl 34 
.. ı.alao 1 331 

2 Şubat 1933 

Nukut (S3tış) 

ıT ıır·· ~ 

20 r. Fun<ı1 lif.- ı Silin Av 
ı Stctlin 1~5.- ' rcıeıa 
1 l>nfoı tl4,- ı l\1 arı.: 

~o r.ır~ı 218.-
1 Zolorl 

trı r. P.elçlk' 117.- t Ptor;ii 
20 Lcv 

20 Drahnıl rf\,- 20 Olnar 
20 ls\•lçrc }22- 1 çcr\'ODCÇ 
20 r.erı 26- ı Altın 

1 • lori1 ııs.- ı l\1cccdlve 
211 1-:cron Çek 122.- ı B:ınknoı 

Çek fiatları (kap. sa. 

Par!~ 

1 ondra 
J\e\'· York 
Mlllnn 
flrilkscl 
Atlna 
<'cne\•re 
~Of}a 
Asıerdam 

ış nankası 

Anadolu 
Reji 

Sir. Hayriye 
lrıımv ıy 

l 1• ~ıı:ortil 

1! 03 1 Prıı~ı 

722- \'i\·ana 

0.4702 Madrir 
9. T9SO Flerlin 
~ 37:5 \·arşova 

8~ 32~0 Pest6 
2.42.90 ı dtrcs 

6·M6- Belgraı 
1. l5d:" !llr skrıva 

Eıtham 

m- ı Terko9 
24 30 Çlmeıtrı Aı 

ıı.ıo l'n\'Oı rıev 

1.~. Sarı.: Ocv 
4,30 iıalya 

24,- Sark m. CC2"1 

i.10 
ı:,2:' 

6.46 
12.2~ 

15,1 .) 

17.27 
18,5'1 
5.29 

35 
831 

Koru$ 
27-
17.-
51 50 
!4.-
MI-
23.-
56 -

Q25.-
!'.4.-

240, -

16} 
!58425 
4.1125 
s 73~5 
1.9:"25 
4.l'l-

:ı.6625 

7Qll2-

:\4 ~50 

1094 50 

s~s 

I'.! ~il 

24.-

J,90 

irtihal 

Ferik Galip Patanın, Necdet 
Beyin ve Kabataş inhisarlar ınüa· 
kirat deposu amiri Ihsan Beyin 
yeğeni, mütekait kaymakam Zihni 
Beyin gelini, inhisarlar umum mü· 
dürlüğü merkez levazım şefi Sa
lih Beyin refikası Yegane Hanım 
henüz pek genç ya§ında iken kısa 
bir hastalıiı müteakip vefat etmiş
tir. Cenazesi bugün öğleden sonra 
Kadıköy Hale sineması ilerisinde
ki Hacı Şükrü sokağında 7 numa· 
rah evden kaldırılacaktır. 

Allah rahmet eylesin. --:ı 

Sarı Zeybek Operetinin 
son haftasıdır. 

• 
\ 

§ Bir güce mahsus olmak 
üıere pazartesi akşamı Uç per· 
delik piyes Renkli Fener oyna· 
nacaktır. 

Havacılık öğüUni - Orhan Haydar V9 

Şakir Hazım Beyler. Türk çocuklanna ha· 

vaClltk öğütleri is imli gUzel bir kitap neş • 

rettiler. Bu blrüıcl kitapta, havacılığa d&ir 

rc.!imli gtlzcl \'e istltndeli yazılar verdrr. Ço

cuklarımıza tavsiye ederiz. 

ilam hengamlarında, konferanı 
F l ' oTmonti ~4 '.ll:20. fc'don 

gayet moda olmuştu. a -.:at (robe 
!iJ .2~ 

!iOO;l::r-U! mecmuası - Aylık Koope • 

ratif mecmuasının dokuzuncu sayısı da pek 
gf.\zcl bir tahıla ve zcnffln mUndericaUa çık· 

mıatır. Bu sayıda A. H. bc~in "Türk koope

ratl!!:lllğinc ib:ınct ediliyor .. b~ığı altında 

bir bn.şmıı.ıu:.:eııl Uc Burhan Asaf bel1D 

"~~-nclmllel 11.tınt konferansı,, b3§1ıkh 

yıw111 ve 11üt !~!eri, Aydın fe]ıri elektrik 

kooperatifi, gibi yazılar, Ağaot1u Ahmet 

Beye coYap teııkll eden ıınyıını dikka.t bir 

ynzı ve kooperatif havadisleri vardır. Oku

yueuıo.rımız:a Uı.,·s!yc ederiz. 

princec33c} gibi bu moda da unu· lstikrular Tahviller 

tı.ılJu. Zaten oraya gidenler bir J hı dahili •>s 50 1 r.ıeLarıı 
~ey dinlemek, Öğrenmek için git · ; 'ark ı .yolla rı 6. • l'ramv:ıv 
ruiyorlardı. Maks:ıtları vakii. geçir· 1 ll.:ı t uv:h~ide tı~ ~5 Tünel 

5UO 

Cumriı \..ler s .'is j Rıhıı ın 
mcltti. O de7irde, tramvayda, per· Saydı m:ıh ı 4~1.~ Arı.ıtl ııu 41.20 

denin arl:nnmdan bir genç kızın · Rddııı ~ ~s ı Aııııdol ıı il 44.2J 

4,~0 

18.1)0 

a.no.3ma fU sözleri söylediğini İ§İl· l~- i.ı.Aiı:ı~t11c11nıliıiv·._ ... _.lllliirİlll''lliııiıiM•Uııiıı'"iı!s•~i111t 1._11:P.ıım,f)(:?ıı[)• 
tım: :r ..................... -............................. , 

- Anne! Hamama mı gidelim, H.ılkevi içtim ot rnuavenet !I 
Ortaköydeki tiyatroya mı, yoksa ş<Jbtsi 
konferansa mı?. 

- Yavrum l Hava eerin, tiyatro· 
dan, konferanstan ise hnmama. gi· 
deriz, iliklerimiz ısınır. 

BALO 
su 16 ;ubat perşembe ak-

. ., ·· .. ~ : ~ ! :. ',;, ' , , ... ~ t ~ . . ~ . 

BOŞ Saatlerde 
1 emiz, h·ıli, şiirli. san'at

harane bir ifade ile yaııl· 

mış nesirler ... 

Mehme~ Nurettin'jn eaeri 

Bütün kitapçılarda arayıntı 

Celil Nurı 
ıamı Perapalasta \._ ................................................. .J'••••• 
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V AKIT'ıa edebi tefrikuı 
..... ,,_ - -~ 

CANIM AY 
Kemal, uzun seneler, beyazlar 

siymiı niıanbımm hayalini ıözle· 
rinin önünden ıilemiyecekti. 

-11-
y az, bermutat, htanbula. baı· 

kın etti. 
Her taraf, herkes, kızgın bir gü· 

netin altmda, çayır çayır yanıyor· 
du. Boğaza, Adalara, Y e9ilköy sa
hillerine akm haşlamıftı. 

Sıcak bir gün, Şefik Nuri Bey, 
maeaıının batında ter dökerken, 
Aneye dedi ki: 

- Kızım, lstanbul insanı boğ· 
mrya başladı. Hele bizim tarafta 
oturulrnıyor artık. Seninle kalkıp 
Adi.ya gitsek. 

- Kidelim baba. 
Sonra, gayri ihtiyari ila~e etti: 

- Kimbilir, Tunu• ne aıcaktırl 
Şefik Nuri Bey kqlanm çattı. 
lıte gene lafa Tunusun minare-

leri karıımıftı. 
Mahaza cenubi Amerikada.n 

veya Kutbuıimaliden bahsetse, 
spordan veya iktisadi buhrandan 
söz açsa, ıüıten, balodan dem vur
sa, naııl olaa krzmm sözü evirip 
çevirip Kemale intikal ettireceği
ne emindi. 

Her neden baheedilirse edilsin, 
:Ayfe, Kemalden bahis açmanın, 
onun ismini anmanm fınatmı bu
luyordu. Mesela: Kemal de bu fi. 
kirdedir ••• Kemal de bir gün de· 
mitti ki ..• Amma Kemal her %a· 

man '6yler ... Derdi. 
Şefik Nuri Bey, kızının bu söz

lerine için için kı2ıyordu. Ayte· 
nin aklı, fikri hep Kemaldeydi. 
Kaf aımm içi kovan gibiydi. V r· 
eılt111 Kemalden ibaretti. 

Şefik Nuri Bey dütünilyordu: 
'~On1an ayırmanın, biribirlerİn· 

t-len uzaklaıtırmanın tam sıraıı İ· 
mi, ... ,, 

Kemal gitti gideli, Ane babası 
ile Kemal hakkında görüşmek ar· 
!uaunu göstermifli. Fakat Şefik 
Bey hiç o taraflı olmamı§, daima 
kaçttnf, lafı kapatmıftI. 

Amma bugün artık biraz daha 
irade ıahibi oln:ası, bu meseleyi 
kökünden halletmesi, Ayıenin ak· 
bndan Kemalı çılu·.rmaıı lazımdı. 

Bunun için, kızmm açtığı Ke· 
mal bahıini kapatmadı. Dedi ki: 

- İstanbul Kemaiin gözünde 
!üter. 

Kemal aitti, gideli, babaımm 
•izında iı 11ini ilk duyan Anent., 
Jüreii sevinçle çarptı. Gözlerinin 
içi güldü: 

-- belki izin alıp geHı. 
·- )"ok r.anını, n<' izini? .. Dahcı 

ftii(~ye yeni '1aşlnr.h. 
Ayte, Kemali gene göklere çı . 

karrıaak fn·v·~tını buldu: 
.. -:-- Hem de ne mühim biri§ .. Dü-

Junünüz bı'r b. .. 
b. T ' ecne ı muesaese 
ır ürk .. 

kı . u çalıttırıyor. Kemalin 
ymetı buradan b 11· 
Ş file e ı. l, N':;i Bey batmı salladı. 

• .y§eye era vennek sırası gel· 
mııtı: 

- Kemalin kıynıetini ı-ok f 1 
1•• d f 1 " az a, uzumun an aza takdir ed' 

1. , • ıyor-
ıun. Kema ı zıhnınde bu kadar 
büyilltme. 

Arte bu söze itiraz edecekti. 
Şefik Bey vakit hıraknıadı. Ke· 

nıa1in değerini aıaltmak için, Ah
ınet Barunt Beyin kendisine söyle
diği tözleri kızma tekrarladı. 

ğum için, bu gibi işlerden anlama· 
dığıma zahip olursun. Peki, hay
di l>u hususta sana hak vereyim. 
Fakat Ahmet Baruni Beye ne der
sin? 

- Ne gibi? 
- Onun iş hueusundaki tecrü· 

besine inanır mısın? 
Ayşe, Ahmet Baruni Beyin, Ke· 

malin lehinde idarei kelam edece· 
ğine emin olduğu için: 

- inanırım, dedi 
- Kemal hususunda benim göz-

lerimi açtı ... 
- Ne gibi, baba .. 
- Hayır, aleyhinde bulunmadı. 

Hiç bir işe yaramaz demedi. De· 
medi amma ... 

- Ne dedi? 
Ayşe ürperdi. Acaba Ahmet 

Ba.runi Bey, babasının gözlerini a
çacak ne demi~ti? 
• Sefik Nuri Bey devam etti: 

__:_ Kemalin tecrübesiz olduğun
dan, fazla kabiliyeti olmadığın
dan bahaetti. Kemalin bütün mu· 
vaffakiyeti müdür muavınının 

sayesinde imi§. O, mütevazı bir 
aclammı§. Onun çalışmasını, ka· 
biliyetini, kemal benimseyormuş ... 

Ane aizmı açıp ses çıkarma• 
d.ı. Yalnız sapsarı oldu. Nutku 
tutulmuştu. 

Aytenin müteessir olması, Ke· 
malin kabiliyet&izliğinden dolayı 
değildi. Bu sözlere İnannııyordu. 
O, Kemalin ne derece kıymet• 

li bir genç olduğunu biliyordu. 
Hayır, siniri, yesi bundan müte• 
vellit değildi. 

Babası, farkında olmıyarak Ah
met Baruni Beyin maskesini aç· 
mıştr •.• Demek bütün bu ahlaksız· 
hltları yapan Ahmet Beydi. 

AY§e, Alımet Baruni Beyi sev· 
miyordu.Fakat bir insandan, bu de 
rece dalavere ümit edemezdi. Bu 
derece alçakça kimse hareket e· 
d~mez sanıyordu. Böyle bir hare
keti bir insana yakışhramıyor· 
du. 

Kalbi duracak gibi oldu. 

Babasına ne söyliyeceğini bile· 
mi yordu. 

Şefik Bey kızının sarardığını 
far ketti. Sözlerinin İyi tesir yap· 
tığına zahip olup devam etti: 

- Sen Kemalin zekasına boş 
yere güveniyorsun. Kemalin ze .. 
kası yaldızdan ibaret. Biraz ka ., 
zıdm mı, altı teneke çıkıyormuş. 
Ahmet Baruni bey ona: "Boş a· 
dam,, diyor. 

Ayşe derin bir düşünceye dal· 
mışh. 

Bir türlü akıl erdiremiyordu: 

"Acaba Ahmet bey, ne diye 
Kemali bu derece aşağılatmışb ! 
Neden Şefik beye onun aleyhinde 
bulunmuştu? Bunda maksadı ne 
idi? .. ,, 

Bunları anlamak kastile sor "' 
du: 

- Demek Kemalin istikbali 
parlak değil. 

K t
,. 

- a ıyyen ... 

- Onunla evlenecek kıza ya-
zık olur desenize .. 

- Muhakkak ki yazık olur .. 
Esasen evlenmesindeki · mahzu -
ru biliyorsun... Ona kim kızını 
verir. Bunu kendisine Ahmet bey 
de söyledi .. 

Ayşe yerinden sıçradı: 

insan hazan, istemeye isteme
Ye, başkasmm ırrrmı ifşa edive· 
rir •• 

- Ahmet bey Kemalin evlen
. - kttım, belki benim sözlerime mesine taraftar değil mi? 
ınanınaz.ın, ya,h bir avukat oldu· ı (Devamı var) 
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Tiirk konservelerinin f h d• d• f 
Avrupada satılması eS e IVer ) • 

lt;in .•• 
Avusturyada tanınmış bir mü • 

essese lstanbul ticaret oduma mü 
racaat ederek Türk konıerveleri -
nin Avrupada satılmasını ternin 
için delaletini iıtemittir. 
Müeueıe; Avuaturyada ve mer

kezi Avrupada Türk konserveleri· 
nin fazla rağbet gördüğü için ken 
di teşkilatile bu rağbetin ziyadeleş 
tirileceğini bildirmekte ve bir fir -
ma ile tanıştırılmasını istemekte -
dir. 

Müessese, Türk konservelerinin 
ucuza mal olması için de en az 
gümrük vergisi alınacak ma11ar .. 
dan olmasını; icap edene ambala· 
jınm da Avusturyada yapılmasını 
teklif etmektedir. 

Mısır haplsaoelerlnde 
sabun Jmalı 

Mısır hükumeti hapishanelerin
de bir sabun imalathanesi açmış • 
tır. 

Bu sabun imalathanesi için la -
zım olan zeytin yağlarını memleke 
timizden tedarik edeceği haber a· 
lınmıttır. 

Öğrendiğimize göre bu maksat• 
la bir de münakasa açılmışt~r. 

Giil yağları 
tktısat vekaleti memleketimizin 

mühim ihrnç maddelerinden biri o 
lan gül yağları için ticaret odası • 
nın tetkikat yapmasını bildirmiş • 
ti. 

Ticaret odası; bunun üzerine 
gül yağlarının Avrupada sürümü· 
nün tezyidi İçin alakadarların fi · 
kirlerini toplamıştır. 

Ayrıca yapılan tetkikatı da mez· 
cederek bir rapor haıırlamışbr. 

Rapor. dün iktısat vekaletine 
gönderilmiştir. Bu raporda gül yağ 
larmın iıtihsali eınaımda alınacak 
tedbirler ile satış vaziyetleri gös· 
terilmekted ir. 

Suriyede inhisar 
Verilen malumata göre, Suriye· 

·de cigara fabrikatörleri, yerli bir 
şirket taraf mdan işletilmesi şarti • 
le, tütün inhisarı tesisini kabul et· 
mişlerdir. Cigara fabrikaları sindi 
kası bu maksatla bir !irket te,kil 
etmitler ve inhisarı işletmiye talip 
olmuşlardır. 

Kara Ali ve çetesi 
Gebze, Darıca ve cıvarmda a· 

dam öldürmekten suçlu Kara Ali 
ile adamlarının muhakemesine 
dün öğleden sonra İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde devam olun· 
muıtur. 

Dünkü muhakemede, Kara Ali· 
nin vekili, müekkilinin lıastahğm· 
dan bahisle, serbest bırakılmasını 
tekrar istemiş, reis Aziz, aza Ta -
hir Beylerle aza Süat H., bu isteği 
reddetmişler, gelmiyen şahitlerin 
getirtilmesi için muhakemeyi ba,. 
ka güne bırakmışlardır. 

Evlenme 
Sipahi oğlu Nuri Beyin kızı, Sa

mime Hanımefendi ile Uşak şeker 
fabrikası umum müdürü ve sabık 
Antep meb'usu Şiraz oğ • 
lu Remzi Beyin düğünleri dün ge· 
ce Perapalas otelinde yapılmıştır. 

iki tarafa saadetler dileriz. 

Bir balonun geri kalması 
"Türk Hanımları Esirgeme Der· 

neği,, menfaatine Şubatın doku • 
zuncu Per§embe günü Tokatliyan 
otelinde verilmesi mukarrer olan 
Balo Martın dokuzuncu Perşembe 
gününe teehhür etmiştir. 

Komünistler Hitlercilere hücum etmek
te, onları öldürmekte devam ediyorlar 

BERLtN, 2 (A.A.) - Hüktinıet ' takip etmek ve milli parayı tehli • 
le tetriki meıai edebilecek bir par keye dütürecek olan her türlü tec• 
lamento ekseriyetinin tetekkülü rübelere mani olmak arzusunda • 
mümkün olmamasma binaen reisi 
cümhur mareşal Hindenburg, Ra· 
yiştağı feshetmittir. 

BERLIN, 2 (A.A.) - Reisicüm 
bur, fesih kararnamesinde Alman 
milletine, başında başvekil Hitler 
bulunan milli temerküz kabinesi 
hakkındaki kararını vermek im • 
kanını bahşetmek istediğini ehem· 
miyetle kaydetmektedir. Kararna· 
metle yeni intihabatın tarihi 5 
mart olarak tespit edilmiştir. 

BERLIN, 2 (A.A.) - Başvekil 
M. Hitlerin ve Prusya maliye ko • 
miıeri M. fon Papenin talebi üze· 
rine sabık elçilerden M. Popitz Al 
manyanın Prusya maliye komiser • 
liğinde kaim ağa muvafakat etmiş 
tir. 

BERLIN, 2 (A.A.) - Prusyanın 
sallhiyettar bir membamdan ve • 
rilen bir tebliğe nazaran komüııist 
ler geçen gece Homberg' de yeni 
kabine lehinde nümayif yapmak • 
ta olan milliyetçi sosyalistlere ta • 
arruz etmitlerdir. Müsademeler bu 
sabah tekrar ba§lamıştır. 

3 Hitlerci ile bir Jandarma öl· 
müttür. 

Diğer taraftan komüniatler, 
dün alay halinde bir nümayiş yap· 
mak teşebbüsünde bulunmutlarıa 
da milliyetçi sosyalistler buna tna· 
ni olmu9lardır. Asayiş iade edil .. 
miştir. 

M. Hitlerin beyannameai 
BERLIN, 2 (A.A.) - Başvekil 

M. Hitler, Alman milletine bir be· 
yanname neşretmiştir. Beyanname 
bütün lcabine erkanı tarafından im 
za edilmiştir. 

Beyanname, Alman milletinin 
şeref ve hüriyetinden ibaret olan 
en kıymetli servetlerini zayettiği 
gündenberi gerek dahilde ve ge .. 
rek hariçteki sukutunu tasvir ile 
başlamaktadır. 

Milli hükumet, kendisinin uhde
sine terettüp eden vazifeyi ve Al • 
man milletinin mevcudiyet ve is • 
tikbali hakkmdaki kaygularım kay 
dettikten sonra yeni hükUmetin ilk 
işinin Alman milletinin manevi 
vahdetini tesis etmek olacağını be 
yan etmektedir. 

MiJli hükumet, iktisadiyatı ye • 
niden tensik meselesini, her biri 
dörder sene zarfında tatbik edile· 
cek iki büyük planla halletmek ta· 
savvurundadır. 

"Dörder senelik,, iki plan 
Beyannamede şöyle deniliyor: 
"4 sene zarfında Alman köylüsü 

sefaletten kurtulmut olacaktır. 4 
sene zarf mda işsizlik kat'i surette 
ortadan kalkacaktır.,, 

Beyanname, iktııadi salahın, Al 
manyanm, eyaletlerin ve kommün· 
lerin inkişafına ve federatif Al • 
manyamn vücut bulmasma bağh 

olduğunu ilave etmektedir. 

Hükumet proğrammm esasında 
mecburi çalı~ma ve çalıştırma siya 
seti vardır. 

Bizim Alman milletini gündelik 
maişetini temin etınit görmek kay· 
gumuz, hastalara ve ihtiyarlara 
karıı içtimai taahhütlerin yerine 
getirildiğini görmek kaygusu ile 
müterafiktir. Ve çifçi aınıfmm hi .. 
mayesine matuf bir iktısat sivaseti 

yız. 

Harici siyasete gelince: Milli hü 
kumet, en yükıek vazifesinin Al • 
man milletinin hayat ve hüriyet 

hakkını temin etmek olduiuna ka .. 
ildir. ' 

Almanyada hüküm ıürntelite o• 
lan karı,ıkhia nihayet vemıefe 
azmetmiş olan hilk\rmet, Alman • 
yayı müsavi kıymet .;e hukuka la• 

hip bir halde diğer milletler arası• 
na koymağı kendisine emel edin ._ 

• • 1 
mıştır. 

1 

Be.yanname, şu suretle 'devam e• 
diyor: 

• 1 

Mazinin bir timsali olan orduya 
karşı muhabbetimiz ne 'derecede 
büyük olursa olıun, bütün cihan ai 
lahlarınr tahdit etmek suretile bi· 
zim milsellah kuvvetlerimizi tez • 

yit etmemiz zaruretini ortadan lial 
dıracak olursa bahtiyar oluruz& ı 

Almanya, siyasi ve ikttsadi h'a •' 
yatını yeniden canlandırmak ve 

diğer milletlere kar§ı taahhüdatmı 

yerine getirmek için, her !eyden 
evvel komünist inhilaline mani ol-
ınak mecburiyetindedir. 

Beyanname, timdiki Rayiıtağın 
milli hükumetin kalkınma aaha11n 
da sarfedeceği mesaiye milzaheret 
etmek kabiliyetinde olmadığmı 

kaydetmekte ve millt hükiimetin 
teıekkülü ile tahakkuk etınit olan 
büyük u:daşma işini tasdik etmen• 
ni talep için Alman milletine harır 

retle hitap eylemek ıuretile niba • 
Y:et bulmaktadır. 

Markist fırkalar, 14 sene zarfm· 
da ne yapabileceklerini gösterdi • 
ler. 

Netice, "Harabi,, oldu. Beyan.• 
namede netice olarak deniliyor ki :ı 

"Alman milleti, bize :il ıene miİ 
saade et, ıonra hükmünü ver.,, 

Alman başvekili, beyannameYi 
dün gece Alman telsiz iataıY.omm• 
da okumuttur. ' ' 

Beyanname, telsizle ~erilia: • 
ya da verilmittir. 

Türk - Yunan 
mahkemesinde 

Türk-Yunan muhtelit ha.liem 
mahkemesinde geçen aY, içinde 
dokaan dokuz davaya. hakılmııtır. 

Mahkeme bunlardan elli yedisini 
talik, kırk ikisini reddetmiıtir. Ret 
edilen davalardan bir kısmı hükG· 
metimizden tazminat talebinde bu 

lunuyorlardı. istedikleri paranm 
yekunu 883,550 lira tutuyordu, 

Şehir meclisi btltçe 
encUmenl reisliği 
Merhum Hamdi Beyden in1ıilil 

eden şehir meclisi bütçe encümeni 
reisiliğine Galip Bahtiyar Bey ıe • 
çilmittir. . 

" 

istenoğrafl kursu 
DarÜlfünunda bir müddet evvel 

açılan istenoğrafi kursu bitmiıtir. 

Kursa devam edenlerin nazari im· 

tihanlarr bu ayın on ikisinde yapa
lacaktır. 
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En Kıdemliler Amerika da 
(Baş tarafı Z inci sayıta.da) 

yor. ETi tiyatronun içindedir. Na
şit bey tiyatrosunun kapısından 

içeriye girdiniz mi, soldaki merdi
veni tutturunuz, nihayete kadar 
çıkınız. Kendinizi paradide bulur· 
sunuz. Şamram hammrn evinin 
kapısı da işte bu p::ıradiye açılan 
kapılardan birisidir. Bununla be -
raber cadde ;.;zerine raslıyan bu 
dairenin manzara:n::ıa diyecek 
yoktur. Yalnız caddeyi değil ls · 
tanbulun yarısını görüyor. 

- Sahneye nasıl çıktınız, an • 
latır mısınız? 

Tatlı dili ve mültefit edasile 
başla:lı: ' 

- Biı· ermeni patırtısı olmuştu 
evladım, bilmem duymuş musu -
nuzdur. O tarihte ben evli barklı 
bir kadındım. !ki çocuğum vardı. 
Fakat bu hidise üzerine kocam 
işsiz kaldı. Geçinme!~ için ne ya • 
pacağrmızı şaşırmıştık. Peruz ha • 
nım teyze kızımdı ve çoktandır 

sahn~ye çıkmış, muvaffak olmuş
tu. Geldi, benim de sahneye gel • 
mem için ısrar etti. Ben de mecbur 
oldum, rız::ı gösterdim. işte sahne
ye çıkışım, o çıkıştır. 

Ah evladım ah; ilk ::ahneye 
çıktığım gün kendime malik de -
ğildim. Rahmetli Ha::.an efendinin 
kumpanyaaına girmiştim. Oyunu -
muz "Pembe kız,, dı. B.:ına şalvar
lar giydirdiler, süslediler, takıp ta
kı§tırdılar sonra: 

- Haydi, çık, ~"'.rkı söyle, oy· 
na, dediler. Gördün mü başıma 

geleni evladım. Ben şanteden hiç 
ho§lanmazdım. Onun için anlamı· 
ya ba.:şladım, çıkmam tek başıma .. 
dedim. Bunun üzerine teyzem dü· 
~ündü taşındı ve ilk defa ol
mak üzere rahnede düeto usulü· 
nü çı1rnrdı. Fal<at ne dersiniz? Bu 
ilk geceden itibaren çok ama pek 
çok sükse gördüm ve bugün tam 
otuz beş sene oluyor ki sahnede· 
yım. 

- Söylediğiniz şarkıları siz mi 
tertip edersiniz? 

- Evet evladım; yaptığım şan· 
telerin, kuvarto)arın güftelerini de 
bestelerini ele kendim yaparım. 

Hem musiki bilmediğim, hiçbir 
saz çalmadığım halde beyim. Bes· 
teyi zihnimde hazırlar.ım, söyle • 
rim, notaya alırlar. Tabii, buna 
hepsi de §aşarlar. 

- Demek eğer nola da bilsey· 
'diniz? 

Şamram hanım ince kara kas· 
larını çatarak, haşım sallıyarak1 
gülerek: 

- Kimbilir ne olacaktım, de • 
ğil mi, evladım, dedi, kimhilir ne 
olacaktım hakikaten .. 

Ah .. Eskiden ço~-:.ıkları:nızı "pa· 
§a olacak .. ,, diye büyütürdük. 
Kimse çıkıp da çocnğum san'at · 
kar olsun demezdi ki .. 

- Nasıl şarkılardan hoşlanır· 
ıınız? 

- Kıvrak ve oynak !arkıları 
pek severim. Esasen be~denizin 
branşım komiktir. Fakat rollerde 
komikliği değil, v::ılide rollerini 
severim. Evlada düşkün kadınım 
da galiba onun için olacak. 

- Kaç çocuğunuz var? 

- Allah iki tane verdi. İkisini 
'de evlendirdim. Kimin varsa ha • 
ğı~lasın rabbim. 

- Hayatınızdan memnun ol· 
'dunuz mu? 

- Biraz memnunsam da (ge . 
niş bir hareketle içini çekerek) 
çok da şikiyctçiyimdir.Ben yaşımı 
taklame• evlatçığım. Yaş saklı -
yan, be, yaş için biribirlerine gi -
ren, maraza çıkaran kadınlara da 

Bilmiyerek toru
nile evlenen kadın1 

çok gülerim. Ben şöyle böyle elli 
altımı bitirdim, elli yedime bas
tını. iyi günler gördüm, iyi zevk
lcı- sürdüm. Fakat halk hala şarkı· 
!arımdan hoşlanıyor, patronum 
Naşit bey hala kapımı çalarak be- Amerikada son günlerde müthiş 
ni arıyor .. Bunun içindir ki, hali. . bir hadise olmuştur. 
çalıııyorum ve çalışacağım. Sonra San Fransiskoda yaşıyan yirmi 
cevherim çoktur. Yaşım çoktur a- bir yaşında yakışıklı bir genç, elin 
ma, san'atım daha yirmi yaşında- de, avucundaki parayı sefahat a -
dır evladım. Sonra evlatlarıma da lemlerinde yiyip bitirmiş, borçlu 
bar olmak istemiyorum. Fakat §İm düşmüş. Alacaklılar, kendisini fe
di tabii eskisi gibi oynamıyor, sa· na halde sıkıştırmıya, alacakları -
dece şarkımı söyleyip, ba.şrmı iği· nm derhal verilmesinde ısrar ct

yorum. Bundan başka lüzum ol • miye başlamışlar. 
dukça erkek rolü, valide. rolü yapı· Zevk ve saf adan, refahtan son • 
yorum. Adeta parçacılık ediyo - ra mahrumiyet içerisinde kıvranır-
rum. k , en, ayrıca alacaklılarının da ' po. · 

- Parçacılık nedir? ra da para!,, diye kendisini tazyik 
- işte benim yaptığrm gibi etmeleri, yirmi bir ya~ındaki genci 

muhtelif rolleri oynamak evlat • 
bu vaziyetin ıslahı için çare aramı 

çığım. Biz buna parçacılık deriz. 
ya sevk etmiş, uzun uzadıya dü -

- Halktan, yani seyirciden 
memnun musunuz? şünmüş ve nihayet tek kurtuluş ça 

resi olarak, şunu bulmuş: 
- Halk bizce velinimettir. On· 

lar teşrif etmezse işimiz bozulur, Yaşlı ve zengin bir kadınla ev • 
lenmek! geçinmekten aciz kalırız. Seyirci 

sınıf sınıftır. Avam takımı başka "Yaşlı, hatta yüzüne bakılamı -
şeyden hoşlanır. Zeki efendiler yacak derecede çirkin de olsa za
başka türlü isterler. Gençler ve ih· rarı yok. Yeter, ki hali, vakti ye -
tiyarların ayrı ayrı arzuları var • rinde, yaşayışı yolunda, parası 

dır. İşte bu çeşit çeşit halkı mem- bol olsun!,, Bu düşünce ile, yakı · 
nun etmek lazımdır. şıklı genç, hemen bir gazeteye aşa-

Bak burada gene ya§ bahsine ğı, yukarı bu mcelde bir ilan ver -
geleceğim evlatçığım; çok kişi mış. 

sahnede orta yaşlı bir kadın gör· Düşündüğü gibi, ilan, tesirini gös 
düler mi: h termiş1 da a ilanın çıktığı gün, gös 

- A .. Ko3koca karıya bak, gö- terdiği adrese bir çok mektup gel· 
bek atıyor! Evde büyük anan yok miş, genç, evlenme teklifinde bulu 
mu senin, on.u da getir! derler. nan yaşlı, çirkin, fakat servet sahi 
Halbuki san'at yaşta değildir. Her hi kadınlar arasından birisini seç-
ya,ta adamın sahnede yeri vardır. 
Beyoğluna son günlerde bir Yu -
nan kumpanyası gelmi~ Subretle -
rl::ıin bi&isi altmış dif;cd elli dört 
:ra~mdaymış. Şidcletb alkışlanı· 
yorlarmış. Ne mutlu onlara .. Ben· 
ce bir kadın esasen kırk yaşını 
geçti mi onun için artık yaş mese· 
lesi kalmam ıs demektir. Onun icin 
her ş~y gel~i,, geçmiş, bitmiştir. 
Onların artık vazifeleri mahdut -
tur. Mc::elU. bana şimdi patronum 
hafif bir rol verse ben bic kabul 
ecler miyim? Tabii etme~, çünkü 
haddimi bilirim, branşımdan ay • 
rdma:n .. 

- "Darülbedayi,, i nasıl bulu • 
yorsunuz? 

- Ah vaktimiz müsait değil 
beyim. Gidip göremiyoruz bir tür
lü do{?rusu. Değil oraya kadar, ya
mbaşımızda oymyan hokkabaza 

. 
mış. 

Altmış iki ya~ında bulunan bu 
kadınla, kısa bir görüşmeden son-

ra anla§mışlar, genç, fevka l5.de z.ı 
ruret halinde olduğu ve alacaklı -

ları peşini bırakmadığı için, evlen.: 
miye ait resmi muamelenin bir an 

evvel yapılmasını temin yollu uğ~ 

raşmış, çok geçmeden nikah kı • 

yılmı~, ihtiyarla genç, evlenmiş -
ler! 

Fakat bir müddet sonra., iki ta
raf delı~etle donup kalmışlar, Biri 

birlerinin mazilerini, neseplerini 

biraz daha araştırınca, şu müthiş 

hakikatle kar~ılaşmışlar: ihtiyat 

kadın, gencin büyük annesi imiş! .. 

Genç, hiç yüzünü görmediği bü

yük annesini çoktan ölmüş biliyor 
muş. ihtiyar kadının da, bir toru • 

bile gidemiyoruz. 

- En heyecanlı 
hangileridir? 

nu mevcut olduğundan haberi yok 
hatıralarınız mu,. Bu, nasıl böyle olmuş? Bu hu 

- Vallahi beyciğim, hatırda ka 
lır mı bunlar ... İnsan zamanla fi -
lozof oluyor da her şeyi hoş görü
veriyor. Bazan uzak yerlerde tem
sil veririz; gece yarısı motö:-Ie dö· 
neriz. Bu esnada ço!c heyecanlar 
geçirdiğimi hatırlarım. 

- Efendim, teyze kızınız olma
sına rağmen Peruz hanımla ara· 
nızda çok şiddetli bir rekabet var· 
mış diye anlatırlar? 

Şamram hanım bu nazik bahse 
pek girifmek istemiyordu, niha -
yet: 

- Rahmet olsun, dedi, Peruz 
çok kıskançtı, kendisini de alemi 
de çok üzerdi bu yüzden. 

Kıskançlık da nedir evlatçığım, 
kim daha iyi oynar, oynak olursa 
o daha çok alkışlanır. Hepimiz 
kendimizi aynada görür, kıymeti -
mizi ölçeriz değil mi? Size şimdi 
piyankodan yirmi bin lira çıksa, 
buna mukabil benim de cebimde 
yirmi kuruşum olmasa benim ıize 

susta, evlenme hadisesinden bah

seden Ameı·ika gazeteleri fazla iza 

hat vermiyorlar. iki tarafın isim -

leri, hüviyetleri de yazılmıyor. Yal 
nız yaşları kaydediliyor! 

Yazılanlara göre, hakikat anlil. · 

şılınca, büyük anne çıldırmış, to • 

rununun da asabı fena halde bo -

zulmuş. ikisi de hastahaneye ya -

tırılmışlardır. 

Evlenmiye gelince, tabii bu va

ziyet üzerine, resmen hükümsüz sa 

yılmıştır. Alacakhlar da, bütün ıs· 

rar ve takiplerine rağmen, eli bo:ı 

dönmüşler, artık borcun ödenece • 

ğinden ümidi kesmişlerdir. 

hatta ba~kasma küsmiye hakkım 
olur mu bu yüzden? r;~nce herkes 
kaderine razı olmalı, yanlış gör • 
memeli, üzülmemeli, kin ve garez 
tumamalıdır, i~te bu kadar r 

(Sonu yarınki sayrmızda) 
A. Sırrı 

g ~nhnt 1933 

Sanayi· ve Sürüm 
Dresden : 28 - 1- I 933 

T anınmıı Alman iktısatçısı 

Franz Oppenheimer, uzun zaman 
önce, Vossische Zeitung'ta Rusya-

nın beş yıllık planı üzerinde yaz -
dığı bir yazıda şöyle diyordu: 

"Bana, beş yıllık planın naGıl 

tatbik edildiğini görmek için, ne -

den, Rusyaya yollanıyorsun, diyor
lar .. Fakat orada ne yapacağım?. 

Bir iktısatçı, fabrikanın ve fahri • 
kaların kolaylıkla yerden yüksele-

ceğini bilir. Fabrika kurmak gü~ 

bir şey değildir. Fakat onu verimi t 
bir hale getirmek büyük ve çok 

ehemmiyetli bir iştir. Onun için 
fabrika her şeyden önce bir ve -
rim ve sürüm işidir. Bunu da bir 

iktısatçı oturduğu yerden muha · 
keme edebilir.,, 

Biz burada beş yıllık Rusay pla· 
nından bahsedecek değiliz. Ru<J -
lnr, dünya savaşının sonunda yük
sek sanayili yerlerinin büyük bir 
kısmını kaybetmişlerdir. Bu elden 
çıkan sanayiin ne uzun yıllar için·· 

de doğduğunu söylemeğe burada 
lüzum yoktur. Elden çıkan f:anayi 
ile, beş yıllık planın yaratbğı fark 
o kadar ehemmiyetsiz değildir. , 
Resmi Rus raporlarından öğrenil· 
diğine göre beş yıllık plan iyi neti· 

celer vermiştir. Halbuki, Franz 
Üppenheimer, beş yıllık planın ne· 
ticelerini münakaşaya değmiyecek 
kadar iskilli buluyordu. 

Rusya gibi komünist bir istihsal 
ülkesinde sanayi ve verim arasın
daki münasebetleri tesbit etmek o 
kadar kolay değildir. Çünkü: bü ~ 
tün iş hayatı, fabrika sermayesi, 
sarfiyat teşkilatı devletin elinde . 
dir. Halbuki serbest istihsal haya .. 
tında b~1 çok ba§ka türlüdi!r. Bit 
fabrikanın verimli olup olmadığı 
kolaylıkla anla~ılabilir. işte böyle 
bir vaziyette F ram~ Oppenheimeı-· 
İn sanayi için söylediği sözle!", tam 
manasiyl~. ehemmiyet kazanını§ o. 

lur .. Her yeni kurulan sanayiin 
hemen ilk günden haşhyarak ve • 
rimli olması, her zaman, mümkün 

değildir. Sanayi yükselişleri de 
pek çok insan didinmesi ve çalış • 
ması ister. 

Sanayi hayatına giren her mem· 
lekette bir çok değişikliklerin baş 
göstermesi tabiidir; küçük ev sa • 
nayii oratadan kalkar, muhtelif 
meslekler hayal haline gelir. 

Avrupa sanayi tarihinde bu. 
nun son3uz misalleri vardır. Fakat 
bizde yeni başlıyan sanayi hayatı
nm böyle bmel farsan değişildik . 
lere meydan vermesi ihtimali yok 
gibidir. 

Çünkü; gümrüklerimizin, cüm . 
huriyet kuruluncaya kadar ardına 
kadar a'Çık bulunmuş olması, za • 
ten, bir ço!{ küçük lianayiimizi te 
melinden yıkmıştır. Bu rolü kendi 
sanayiimiz değil, Avrupa sanayii 
yapm?ştır. Bun-anla beraber, bizim 
genç sanayiimiz de bazı değişme· 
lere sebep olabilecel{tir. 

Onun için böyle vaziyetlere kar
~ı, vaktinde, hazır bulunmak ve o

na c-öre tedbir düşünmek daha 
doğrudur. 

Genç Tiirk sanayii doğarken, 
bunu, hemen çok kuvvetli yabancı 
sanayi ile başha,a bırakmak doğ -

ru değildir. Çünkü; bu, sanayiimi· 
zin hiç bir yemiş vermeden yıkıl . 

ması demektir. Öz yolunu huluncı
ya değin bir çok sıkıntılarla çar -
pıı:maın icabede:ı genç sanayi, mu-

azzam sermayeli yabancı sanayi 
kar,:sında hemen eriyebilir. Sul -
tanlık devrinde bunun çok acı ör· 

nekleri vardır. Fakat ilk devirleri
ni pazar güreşinden uzak ve dev • 
let yardımı içinde geçirmİ§ sanayi· 
in de geleceği o kadar ümit do· 
lu değildir. 

Böyle sanayi günün birinde ken
diliğinden yıkılabilir. Bunun da 
örnekleri az değildir. Sağlam sa • 
nayi, güregmi§, verimli sürüm ye· 
rini öz kudreti ile ele geçirmiş Sa· 
nayi demektir. Sanayii lilıumun • 

dan fazla korumak, onu tembel • 
le~tirmek, işe yaramıyacak bir ha• 
le getirmek demektir. Onun için 

sanayii korumak maksadı ile takip 
edilecek iktısat politikasının ilk 

zamanlarda çok büyük bir ehe~ • 
miyeti vardır. 

En verimli ve en sağlam sanayi, 
ülkenin coğrafyasından doğar ••• 
Böyle sanayi bilgili insan eliylP. 

dünya sanayii derecesine de yük· 
selebilir. Onun için yalnız kurula· 

cak sanayii değil, ayni zamanda 
onların istihsal yerlerini seçmek 

de başlıca ehemmiyetli meseleler • 
dendir. 

Verimli olabilmesi için her ta
nayiin1 ayni zamanda, devrin tem
posu ile adım tutması lazımdır • 
Yeni bulunan bir usul, bütün ve • 
rim sistemini altüst edebilir. O -

nun için modern sanayi, ayni za· 
manda, bir laboratuvar sanayiidir. 
Fakat d:ır bir pazar içinde kapan· 

mış, arkasını devlet yardımına 

dayamış sanayiin laboratuvar sa .. 

nayii haline gelmesi nasihat iıi de· 
ğildir. Bunu yalnız rekabet ve şah· 
si teşebbüs yaratabilir. 

Bu çerçevenin dışarı:iında kalan 
sanayi, makineli istihsal olabilir . 
Fakat modern eanayi deljl ... 52'.ni.\• 

yiin verimini artırmak, onu mo .. 
dern bilimlere dayandırmakla 

mümkün olabilir. Sanayide veı·im 
ve sürün1 elele gider. Devlet yar • 

dımı gören, sırasına göre yüksek 
gümrüklerle canlanan sanayiin 

sürümü, ilk zamanlar normal sa • 
yılmaz .. Fakat gaye, normal olmı· 

yan bir sü1·üm değildir, ~anayiin 
ucuz ve verimli istihs~lidir. Çünkü. 

pahalı istihsal, kendisi için, her va· 
kit, uygun bir pazar bulamaz . 

Müstehliklerin satın alma kudreti 
içi~ muayyen imkanlar vardır. Bu

nu a,an bir istihsal, kendi sürüm 
yeı-ini kendisi yıkmış olur. 

Biz yeni bir sanayi hayatına gi· 
rerken, karşımızda, kendi pazarı· 

mızı bulacağız. Sanayi eşyasına da 
büyük ihtiyaçlarımız vardır. Fakat 

sanayiimizi verimli bir hale getir· 
mek ve ona iyi bir sürüm temin et· 

mek istiyorsak çok fazla bir koru· 
ma politikası yapmaktan çekinme· 

liyiz. Çünkü bu ı;anayiimizin ken
di5indcn doğması icabeden hızı 

ço!< menfi bir surette müteessir e· 
debilir. 

Halbuki: Bizim gayemiz, sırası 

gelince en büyük fırtınalardan 

korkmıyan Türk sanayiidir. 

M. Nermi 

Mimari kongresi 
Dördüncti beynelmilel mi~ari 

kongresi, Haziranın, birinde Mos-

kovada toplanacak, on gün süre • 
cektir. Moskovada bu kongrenin 

devamı müddetince bir de sergi ter 
tip olunacaktır. Bu sergide mo • 

dern mimariye ait projeler ve re· 
simler teşhir olunacaktır. 

Kongreye iştirak edecek millet· 

lerin mimarlc,rı bu sergiye eser ye
receklcrdir. 
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Ha it Ziya Bf. ve Meşhur lngiliz 
edibi öldü 

Amerikada bir seyyar 
Memleket hikiyeleri • 

resım 
• • 

sergısı 

Ufa}d zade Halit Ziya Beyefen· 
diden, "Memleket Hikayeleri" ad
lı eserimin intişarı dolayısile, bir 
mektup aldım. Üstat, bir teşvik ese 
ri olmak üzere, bu küçük eserim 
hakkında lütufkar takdirlerini bil 
dirdikten sonra, beni bir noktadan 
da tenkit ediyor, diyor ki: 

"Ancak isterdim ki, bu hikaye -
ler bizde memleket hayatmm pek 
doğru olan kötü bir tarafmr pek sa 
rahatle gösterdiği gibi, bunun yn
nr başında gene o hayatın pek doğ 
ru olarak iyi ve güzel tarafların r 
da göstersin. Bu ikinci tarafı elbet 
te siz de görmüşsünüzdür, belki 
memleket hikayelerinin bir ikinci
sinde bu neviden intibalarınızı da 
bize göstereceksiniz.,, 

Halit Ziya Beyefendinin hususi 
bir mektupla dermeyan ettikleri 
bu fikri V AKIT sütunlarına geçir 
diğim için üstadın aflarını dilerim. 
Ancak ba~ka fikir adamlarımız ve 
okuyucularım da, Halit Ziya Bey
le müşterek olarak, bu fikri besli· 
yebilirler ve beni bedbinlikle it -
ham edebilirler. Böyle bir itham 
altında kalmamak için, bu mesele· 
yi herkesin önünde, açık olarak, 
mevzu bahsetmeği lüzumlu gö -
rüyorum. 

:Sanat bahsinde iyilik ve kötülük 
diye bir tefrik olmadığını söylemi· 
ye lüzum yoktur, zannediyorum. 
Fakat ben kendiıni bu cepheden 
izah etmiyeceğim. Çünkü "mücer· 
ret sanat,, benim telakkilerime uy~ 
gun değildir. Ben iyilik, doğruluk 
ve güzelJik için yapılan sanata ta
raftarım. Daha doğrusu, sanattan 
fayda bekliyorum. Süsten, fantezi
den ibaret olan faydasız sanatın 
manasız bir ~ey olduğuna kaniim. 
Okuyucularım, ihtimal ki, hem 

iyiliğe taraftar olduğumu, hem de 
kötülüğümü yazdığımı düşünerek, 
tenakuza düştüğüme hükmede • 
ceklerdir. Asıl izah edilecek nok • 
ta da budur: Ben, iyilik için kötü
lüğü yazıyoruın; hem de bir tesa • 
düf eseri olarak, rast gele ve geli • 
§i güzel değil, tam bir ıuurla, bile 
bile yazıyorum. Çünkü bunu yap • 
malda bir "fayda,, buluyorum. 

Niçin mi? 

tü taraflarını da olduğu gibi gös • 
tererek - sevdiren bir edebiyat 
lazım. Hastalığı teşhis eden dok • 
tor hastasına bir mükeyyifat lis· , 
tesi değil, bir ilaç reçetası yazar. 
ilaç elbette acıdrr. Fakat ne yapa
lım ki, devayı ve sihhati bu acı 
!!açlardan beklemeğe mecburuz. 

Bu kötü hayatın yanı başında -
üstadın dediği gibi - iyi ve güzel 
bir hayat ta olabilir. Fakat evvela 
hastanın, mühtacın yardımına koş 

mak gibi bir hisle, insan her şey • 
den evvel kötülüğü görüyor ve 
kötülüğü yazıyor. 

Çünkü kötülüğü deşmekte bir 
fayda vardır; taki o kötülük izale 
edilsin. 

Halit Ziza Beyefendinin hüsnü 
niyetlerinden eminim, şüphesiz ki, 
üstat, memleketini çok seven, te -
miz yürekli, içi iyilikle dolu büyük 

Kimdir, nasıl yetişti, Son günlerde Amerikada Colle· 

eserlerinin mahiyeti : ge art association'un idaresi altm-

1867 _ 1933 J da muasır resim sanatını gösteren 
. j beynelmilel bir sergi tertip olun -

A1anslar bu me!lhur romancı ve t S l k A "k 
. _ -~.. .. .. . J muş ur. eyyar o ara merı a -

pıyes yazıcısının olumunu evvelkı nın mühim şehirlerinden bir kacı· 
gün bütün dünyaya kısaca yaydı • nı dolaşacak olan sergi ilk olar~k 
lar. Böylelikle İngiliz edebiyat ku· Vorçester §ehrinde kurulmuş, seyir 
tuplarından biri daha yirmi sekiz cilere açılmıştır. Muhtelif milletle
senelik şöhret tahtından inmiş, rin ressamlarının ese~leri yanında 

toprağa göçmüş bulunuyor. 

Galsworthy (Galzvördi) 14 a-

ğustos 1867 senesinde doğdu. Oks 

fortta hukuk okudu, Baroya çağı • 
rıldı, fakat edebiyat hayatına atıl

mayı tercih etti. Uk eseri J ocelyn'i 

yirmi üç yaşında iken neşretti. Fa· 

kat okuyucuların alakasını asıl 
1904 te The Islana Pharisees ve 

The Mon of Propertysile celbetti. 

Fransız empresyonist lerinin yap
mış oldukları tablolar da bu sergi
de mühim bir mevki işgal etmek -
tedir. Bu arada Cezanne, Gauguin 
ve Picasso'nun eserleri vardır. 

fevç ziyaret etmektedirler, ıergi, 

götürüleceği şehirlerde de alaka 
ile beklenilınektedir. 

Seyyah getirmek için 
Mısırda kral F uadin himayesin 

de bir sergi tertip olunmuştur. Bu 
sergide Mısıra seyyah getirmek 
için yapılan afişler teşhir olunmak 
tadır. 

Ressamları 
himaye için 

bir Türk edibidir. Benim meınle - Bu son eseri takip eden öteki ro 
ket hayatının hep kötü taraflarım ı V'k 

Sergi, Şubat içinde Vorçester 
§ehrinden Nevyorka nakledilecek
tir. Nevyorkta Rokfeller merkezi -
nin bir katı bu büyük sergiye tah -
sis olunmuştur. Sergi Nevyorktan 
sonra da Şikago, T oledo, Baltimor 
Sinsinati şehirlerine götürülecek • 
tir. 

Fransız ayanından olup yeni 
Fransız kabinesinde de milli ter -
biye nazırlığını kabul etmit olan 
Mösyö Dö Monzi, Fransız sanatkar 
tarını himaye için bir fikir ileriye 
sürmüştür. M. Dö Monzi, Paris be .. 
lediye bankasının bu iş için yirmi 
milyon franklık bir para ikraz et• 
meıini, bu para ile re1&amların tab 
lolarınm satın alınmasını, bir pi .. 
yango tertip edilerek bu tablola • 
rın piyangoya hediye olarak ve • 
rilmesini, piyango hasılatile de be
lediye bankasına olan borcun öden 
mesini teklif etmiştir. 

man arı ı torya devrinin sonları yazmam, onun iyilik hislerine do-
ile Edvart zamanınm yüksek tabakunmuş olacaktır, tenkit ve tavsi· 

Sergide dört yüz tablo vardır. 

Böyle mühim dünya ressamlarının 
eserlerini toplıyan ve şehir şehir 

gezdirilen bir tıergi, Amerika sa -
nat aleminde büyük bir alaka uyan 
dırmıştır. Sanatkarlar ve sanatı se 
verler Vorçester'de sergiyi fevç 

yelerinin sebebi ve saiki bu olmak kasını en ince noktalarına kadar 
gerektir. canlandırır. Gözünün önünden ce-

Bu fikrin, fiil sabasına geçebil • 
mesi için teşebbüste bulunulmak • 
tadır. 

Bana gelince: Ben de memleke- miyeti uzaklaştrrmıyan bu velilt 
timi çok seviyorum, halka ve köy~ yazıcı, bütün eserlerinde sadık bir 

lüye derin bir ya~lık_ ~u~Y-<>....:, J~,~kı~! "müşahit,, gibidir. Ve kü • 
rum. Bütün manevıyatım ıyılık ve rük'~ ··- h"k" 1 · ·· d l'k · · .. 
d "' ı k h ' ı ·ı b d y . ~ ı aye erıı gun e ı ıçtımaı ogru u ıs erı eme§ u ur. aru A A • 
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h. b · H ı·ı z· B f d' ve ahlakı meselelere d.aır yazdığı ıssen em a ı ıya eye en ı· 

den ayıran bir cihet yoktur. O hal kronikler ondaki insani ve hür fi l Boş Saatlerde 1 
de aramızda bir fikir ve bir görüş kirleri biUurlandırır. 

::~ Kıymetli muharrir Mehmet Nurettin Beyin basılmakta olduğunu ~= farkı olmak lazımdır. Ben kendi 
noktai nazarımı yukarıdaki satır
larda söy)emit oluyorum; hiç te 
bedbin değilim. Nikbin olduğum 
için hakikati olduğu gibi yazmak· 
ta mahzur değil, fayda görüyo -
rum. 

Bekir ~ıtkı 

-----
Darülbedayide 

Darülbedayide bir aydanberi 
"Sarı Zeybek,, operetinin temsi!i
ne devam olunmaktadır. Yakında 
1. Galip Beyin Fransızcadan ada
pete etmiş olduğu Şaka ismili vod 
vilin oynanmasına başlamlacaktrr. 

Kahraman 

Romancı olarak ön salan Ga1s· = __ ::- e;·elce bu sütunlarda edebiyat okuyucularına müjdelediğimiz ==-= 

worthy bir dram ınuharriri sıf atile BOŞ SAATLERDE isimli eseri bu hafta çıktı. l\lehmet Nuret· 
~ tin 'in eseri büyük bir zevk ve alAka ile okunulacak güzel bir .§ 

de şöhret bulmuştur. Piyeslerinde -_;; __ :=: nesirler mecmuasıdır. Gelecek haftaki san'at sayıfamı zda bu ~=---
kullandığı tezler daha ziyade İçli · kitap hakkında yazılmış bir tenkit makalesi intişar edecektir. 
mai ve ahlaki esaslara dayanır. E- ~ Bugün yalnız bu eserden rastgele bir ild parçayı alıyoruz. €' 
serlerinde, sun'i, süslü konuşma ye 

1 
\ Okuyucularımıza bu güzel kitaptan birer tane edinmelerini J 

~~ ~~ -rine tabii diyaloğ üslubunu tatbik ~ § 
- 1 -

eden ilk dram yazıcısıdır. 1926 da ~ Tespibim koptu. ~ 
neırettiği Escape Halas isimli ti· _=:_=_:_= ~erd~iri yeşil ve iri birer göz bebeğini hakhrlatan ttaneler, __ -;===--= 

yatrosunda sinemadan mülhem 0 • şım ı çayırlar, otlar ve çakıllar arasına anşmış ır. 

larak yeni bir teknik kullanan mu- = Y anyana iken ne güzel dururlardı. = 
~--= lçleri11den gelen ve içlerinden geçen bir bağla biribirlerine_ i:~ 

harrir, bir piyesin bazen sinema - bağlandıkları için 0 dizilişte biz, kutsiyet bulurduk. • 
dan daha fazla alaka ve heyecan ==:_=---~ Zamanın yıprattığı bağı, asabi ve dalgın iki parmak kopardı. , .. 
uyandırabileceğini ispata muvaf. Şimdi çayırlar, otlar ve çakıllar arasına karışan taneler, 
fak oldu. - sevg;siz gönüller kadar boş ve bedbahttırlar. I 

~===~----_-_=-__ --_- Biz de seninle biribirimize içten gelen ve içten geçen i 
Galsworthy, Wells gibi bir mü - bağlarla bağla değil miydik ? 

teceddittir. Hakim, yumuşak ve Ve zaman, günün birinde, bu bağı koparmca bir de boş 

Darülbedayi geçen sene Faruk 
Nafiz Beyin "Akın,, isimli man • 
zum piyesini temsil etmi~ti. Şa -
irin "Kahraman,, adlı manzum pi 
yesi de bir müddettenberi Darül -
bedayi sanatkarları tarafından pro 
va edilmektedir. Bu sene temsil o· 
lunacaktır. 

:. ve bedbaht birer tespih tanesi gibi biribirimizdcn ayrıf.. = güzel bir üslubu vardır. Bütün e • = 11 
~ madık mı? ~ 

Berlerinde, yeniliğe muhalif, ken - -= - 2 - l 
s ~ 

dini beğenmiş, hareketsiz, aristok- ~ Evelki gece bir köydeydim; dün gece gene kulübe kadar 1 
rat sınıfla her §eyi yenilemiye sa- ; küçük bir köy evinde uyudum. ~ 
va•an, cevval cezri tabaka rarpı _ : Şehir, bu köylere o kadar uzak ki, uğultusu duyulmuyor .s: 

-r :r ~ ve ışıkları görülmüyor. 5 
şır. ( Şehirde bu köylerin ismini bilen yoktur. Ve ben, bu j 

67 senelik bir öınürden sonı·a E kulübelerde uyurken kimse benim nerede olduğumu g 

h b. k dd k b ~--= bilemez. ==~ er fani gi ı mu a er a i ete u- d ' h l k J '- • • t d 

latan Galsworthy İngiliz edebiya - Meçhul kalmakta yükıek ve sonsuz bir zevk olmasaydı. 

Bize ta ilk mektepten başlıyarak 
darülfünun tahsilini ikmal edinci
ye kadar memleketi güllük gülüs _ 
tanlık gösterdilerdi. Orada bağlnr 
da bülbüller öter, akşam olunca, 
köyün en güzel kı.ıına vurgun ço· 
ban, kavalını çala çala, kar gibi 
beyaz kuzularile çiçekli dağlardan 
dere kenarındaki zümrüt gibi ye • 
til, şip şirin köyüne iner, köylerde 
bacasından duman tüten pek balı
tiyar çiftçiler vardır. ila .. ila .. 

Gayesi yeni nesle ınemleketini 
aevdirınek olması icap eden bu ede 
biyatın tesiri altında, Anadoluya 
gittim, halk ve köylü arasına karıs 
hm. O zaman ihatamı örten afyo~ 
btilutunun dağıldığını ve Anadolu 
nun maalesef, bize anlatıldığı gibi 
olmadrğrm öğrendim. 

Başkırt Türk terinde =----_==-=. iki gece ır; meç u a manan zev"mı a ıyorum. =:: ___ l!I __ 

Başkırdistan muhtariyetli S. S. tının daima me§gul olacag"'ı ve gün Allah meçhul kalır mıydı? 
Cümhuriyetinin merkezi olan Ufa ~ - 3 - ~ geçtikçe kıymetlenecek bir sima - § § 
§ehrinde bir opera vücude getiril - = D · k 1 r a baktm mı k da d · · ' ' d" " = 

Bjz oyalryan bir masalı değil ha 
•ik•ti ıöy!iyen ve duyuran bir ~de 
biyata muhtacız. Bize memleketi 
-bi lva.flaruu olduğu kadar kö-

:..:~::~:·;.~~:;~:::vi~i~ k::;:::; sıdır. lbrahim Hoyi j j f~~~:~;~:~t: bakınca y~ i:;~de 
0

çırp::::~: ıç~~;.lar:ş:: l 
ve muganniler yetiştirmektedir. ==============_ ~ derin saoıyor; ne esrarengiz buluyor! ~ 
iki opera eseri hazırlanmaktadır; 1 

-=--======:-::: Kıy•lara yalı penceresinden, yahut denizin üzerine doğru ===~-==-=_--:-==-
bunlardan birinin ismi Şerafeuin ç ö ı Gün eşi uzanan büyük ~ğacın dalından bakmalısın r 
Kaşkin, mevzuu Rusyanm birinci O zaman, boz renkli kumları, yeşilimsi yosunları ve üstü 
Napolyonla olan muharebesi es • ı R O M A N - parlar tatlariyle dibini görürsün. -

nasında Başkırtlann isyanıdır. t- Yazan·. Şu"'kA~e Nı"ha· ı \ Yakından derin sanılan kıyıların derin olmadığı yukarıdan f 
k. · · · · · "S 1 b d ua ~ ve uzaktan bakınca anlaşılır. t\ 
ıncısının ısmı a avat atrr,, ır, ~-- Kadın, kıyılardaki deniz gibidir. JI 

mevzuu Rusyanın Pugaçov ihtila • Ç 1 K T 1 _ 
tinde Baıkırların ittirakidir. i•••·········· 1. ._... •• :aua•:wur...,,..ı..,.1;uııntıwıı.........,..'"'9lırtlfl~•11ıuııııııı11111ıı1111ıı1111ııt111111111ıınnııı 1 



Bava Mallarebele -· .. ·--···-·-··-··-··-··-···-.. -·-----·------······----------·-
Verdun Müdafii Navar 

Yazan: Nakleden: 
Jacques Mortene - 3 - fa. 

Navar bu ıuretle elde ettiği namelerinin numara 11raaı ile gir· 
veıikayla havacılık müdiriyetine mitlerdi. Artık bu ıefer muhak • 
müracaat etti. ka k falıoıu meydana çıkacaktı. 

Orada kendiıini pek iyi kartı· Fakat Navar, Ortolinin pefini bı· 
lamadılar. iki ıaatten fazla ka • rakmıyordu. O nereye gidiyorsa, 
pıda bekledikten ıonra içeriye a· o da yanındaidi. Ve kendi pilot 
lmdı, biribiri pefine aorulan ıual· ıehadetnameıinin numarasını 
lere kat'ı cevaplar vermekte ıordukları zaman, Ortolinin nu • 
mütkülit çekti. Bunun için, zabit: maraıından sonra geleni ıöyledi, 

- Sizin gibi adamlara, dedi, kimse sesini çıkarmadı. Bir pilo-• ihti7acımız yok. Gidip piyadeye tun, tehadetnamesi olm:ıdan 
kaydediliniz. "var,, diyeceği kimin aklına ge • 

Fakat müstakbel tayyareci, lirdi? 

cesaretini kaybetmedi, tekrar Kahır y Uz Un den 1t\tu1 
Saint • Cyr mektebine döndü. O· Navar ıivil pilot tehadetna • 
racla kantrkhk devam ediyordu. mesi olmadan askeri pilot olmuı· 
Kimsenin ki.mseden haberi yok • tu. Şimdi de avcı tayyareciıi ol • 
tu. Sahada, bir sürü ıivil pilot mak lizLmdı. Navar buna nasıl 
dolaııyor ve biribirine: muvaffak olabildiğini şöyle anla· 

- Burada ne yapıyoruz? Di- byor: 

yorlardı, yoksa adama ihtiyaç - 1914 senesinin ıonuncu 
mı yok? günleriydi. Yılbatı gecesi geliyor· 

Navar, bava müdiriyetinden du. Arkadaılarla eğlenmek fena 
elde ettiği bqlıklı bir zarfa elin- olmıyacaktı. Fakat daha evvel 
deki vesikayı koyarak k\DDanda· ciddi meselelerle me~gul olmak 
na çıktı: lazımdı. Dcğruca Saint • Cyr'e 

- Evrakınız tamam değil! gittim. Şunu da ilave edeyim ki, 
Navar bu sözleri duyunca fev· o ıırada, mensup olduğum kıt'a • 

kalide müteeııir oldu. Partiyi dan, beni ceza olarak geriye gön· 
kayip mı edecekti. Boğuk bir dermiılerdi. Bunun için, Saint • 
aeale: Cyr kumandan~: 
-Yüzbqım, dedi, hava müdi- - Mqallah, dedi, sizi kıt'a • 

riyetinde de söylediler, vatanın dan atmıtlar öyle mi? 
bütün evlatlarının gayretine ihti • - Ne münasebet yüzba§ım. 
yacı var. Elimdeki vesikalar kifi Ben MoraneSaulnier tayyareleri 
imiı. Onun için vakit kaybetme • ile uçmak iıtiyorum, onun için 
den gelip size müracaat ettim. buraya ıönderdiler. Bir tayyare 
Yibbafı, lakayt bir aeıle: alıp cepheye döneceğim. 

- Ya! .. dedi, öyle mi? 
Navar yavq yavq itimat ka

..,, zantyord"u: 
- lsterıeniz, dedi, telefon edi· 

niz, sorunuz. 
O zamanlar, telefon itleri 

pek kantıktı.. Belki de zabit üte· 
niyordu. Hem telefon biraz uzak· 
ta idi. 

- Lüzumu yok, dedi, lüzumu 
yok! 

• Navar kazanmıttı. Artık res· 
men orduya m~naup ıayılabilirdi. 
Fakat kendiıin~ elbiıe ambarın • 
dan ancak bir f&pka Yerilebilmit· 
ti. Zira, henüz üniformalar tama• 
men hazırlanmamıfb. Na var, an· 
cak f,q tarafından resmi aaker ol· 
muıtu. Buna da razı oldu. için • 
den: 

""T- Hiç olmazsa, diyordu, harp 
bitmeden bir üniforma tedarik 
edebilsem. 

Navar, kendiıi gibi birkaç ar· 
bdqla Tourı'a ıönderildi. Oç 
sün tren seyahatinden ıonra, 
karargaha geldiler. Navar bir 
f&fkmhk eıeri olarak, iki grupa 
ayrıldrklarmı f arketmemitti. Bi
rincil IJ'UP pilot ırupu, ikinci ise 
amele grupu idi. Navar bu ikinci 
grupta sıraya girmifti. Harpte 
methur olan tayyarecilerden Or • 
toli de yanlıtlıkla ayni ııraya di • 
zilmitti. Navar meseleyi anlayın· 
ca İf itten ıeçmitti. Bir yüzbatı 
ıelmit Ortoliye ıualler soruyor -
du. Ortoli buraya yanlıtlıkla ıel· 
dilini söyledi. Yüzbqı kendiıini 
brtıki grupa ıönderdi. ·Navar da 
derhal ayni ıuretle zabite müra • 
caat etti. O da Ortoli ile beraber 
kartıki grupa ıeçti. 

Orada, bir mülizim NaYara 
10rdu: 

- Ne zamandanberi pilotluk 
ediyonunuz? .. 

- o~ ıenedir. 
Pilotlar, nraya, pilot tehadet • 

- Ya ..• Demek F armanlardan 
memnun defilıiniz. Zavallı ço • 
cuk. En emin tayyarelerin bunlar 
olduğunu unutuyor musun? 

- Şunu unutuyorsunuz ki 
yüzbatım, ben Arjantin ve Şilide 
uzun müddet Morane'larla çalıt • 
tını. BeJti cepheye sevketmelerin· 
den maksat, alelacele F armanda 
uçabilecek bir pilota ihtiyaçlan 
olduğu içindi. Y okaa ben ötekile
re alıtıktım. 

Yüzbaıı yalanlarr.mı yutuyor • 
du. 

- O halde, mesele değiıir ! 
Diyerek bana bir Morane ver· 

diler. Bu tayyareler, fevkalade 
nazik tayyarelerdi. Zira, methur 
Kahire • Hartum ıeferi kahrama· 
nı ·Marc Pourpe bu tayyarelerden 
biriıinde dütüp öldüğü için, her • 
kea bu tayyarelerden korkuyor • 
du. Ben, bunun aksini iıpat et • 
mele iıtiyordum. Bunun için, he • 
men bu tayyareyle antrenmana 
bqladmı. Fakat her uçuftan son· 
ra, bütün zabitler toplanıp delili
ğimden dolayı bana bir ıürü laf
lar ıöylüyorlar, tayyareyi elim • 
den alacaklarını tehdit makamın
da ileri ıürüyorlardı. Ben iıe 
her ıeferinde bir daha yapmıya • 
cağımı ıöylüyordum. 

Morane'larla burp hareketi 
yaparak ( vrille) bq qajı inip 
birdenbire doğrularak yere kon • 
mak çok güçtü. Maksadım bu tec· 
rübeyi yapmaktı. Onun için bir 
tenha zamanda tecrübe yapmıya 

karar vermittim. Önce, birçok 
tehlikeli virajlar yapmıya bqla
dnn. Fakat bu virajlardan biriıi 
"vrille,, e tahavvül etti. iY erden 
ancak 150 metre yüksekte idim. 

I ,,,, •• ,...... ,.,,...) 

Tashih - "Üç perdelik fameni fa· 
ciuı., tefrikanuz1n dokuzuncusunun ilk 
slltununda "'bir yalan uydurduk,, kelime· 
ler l "bir plan Japak. olacak kil. tulull 
ederiz. 

merika 
)'eni reisicümhu .. 

run bir p'anı .• 
WARMSPRINGS, 2 (A.A.) M. 

Roosevelt, bot ve işlenmemit top • 
rakların orman haline getirilmeıi 
hakkında hazırladığı bir plinı, ga 
zetecilere anlatmıttır. 

M. Roosevelt, bu planın tehir • 
lerle köyler arasında nüfus müva· 
zeneıini eski haline getireceğini 

ummaktadır. 

M. Rooıevelt'in verdiği izahata 
göre bu planın tatbikine evveli 
Tenneaae havzaları hududu içinde 
ki yüksek yerlerde ve ıanayi sa • 
hası olan vadilerde batlanacaktır. 

F eyezana mini olmak üzere bir 
takım tesisat yapılacak ve bu işler 
de 70,000 e yakın İflİZ kullanıla • 
caktır. 

M. Rooıevelt. bu planın iııizle • 
re çalııma imkanı ve it temin et • 
memeıi için hiç bir ıebep görme • 
mektedir. 

Bu planda muharrik kuvvet ola 
rak hadden daha fazla bir mikyaı 
ta istifade edilmesi ve zirai mak • 
ıatlara toprak ayrılmaıı meıelele • 
ri de derpif edilmittir. 

Bu plan çok iyi neticeler verecek 
oluna memleket:n her tarafında 

tatbik olunacaktır. 

Sabık Hidiv Istan
bula geliyor 

ADANA, 2 (A.A.) - Sabık 
Mııır Hidivi Abbas Hilmi Pı. mai 
yetinde çiflik müdürü Niıır Bey 
olduğu halde bugünkü ekspresle 
Baidattan 9ehrimise 1r~ıt ve ay· 
ni ekspresle lstanbula gitmiştir. 

• • • 
Bağdat, 29 K. aani (Hususi) -

Sabık Hıdıv Abbaı Hilmi P,. Bağ 
dada gelmit ve kral Faysala mi • 
safir olmuftur. Sabık Hidiv daha 
evvel Filistinde bulunuyordu. Ken 
disi Kuduste ve Ummanda bir müd 
det ikamet ve ıeyyahat ettikten 
aonra Bağ dada gelmitti. Kral Fay
sala misafir olan sabık Hidiv in· 
gilterenin Bağdat sefiri tarafından 
izaz olunmuf ve terefine verilen 
ziyafette hazır bulunmuttur. 

Hidiv Bağdada muvaıalatından 
aonra "Kerbeli,, ile Necif,, i de zi 
yaret etmit ve her tarafta resmi bir 
surette kabul olunmuf ve halk ta • 
rafından doıtane tezahürlerle kar
tılanmıttır. 

Sabık Hidivin Filiıtinde bulun· 
duğu sıralarda bir çok pyialar 
İntipr etmit ve hatti onun bir ta· 
kım dini ve ıiyasi tetebbüılerde 
bulunmak iıtediği ve bunun için 
ıeyyahat ettiği de aöylenmitti. Bu 
tayialar üzerine sabık Hidiv aey • 
yabatinin hi~ bir dini veya siyaıi 
maksatla alakadar olmadığını izah 
ederek bütün bu tayialan tekzip 
etmittir. 

Bağdat mahafili de sabık Hidi· 
vin ıeyyahatlerinden bir tey istih
daf etmediği fikrindedirler. 

GayrlmUbadlller 
cemiyeti od~ 

Gayri mübadiller cemiyeti idare 
heyeti dün toplanmıftır. içtimada 
Apdülhamit vereseıine bono veril 
mesi etrafındaki tikiyetler tetkik 
edilmittir. Neticede, bono mesele
si için Ankaraya gidecek heyetin 
bu mesele hakkında da maliye ve 
kileti nezdinde tetebüılerde ba • 
hmmauna karar Yel'ilmittir· 

Büyük harp neden beş 
sene sürdü? 

Franaız meclisinde meb' ... lann mühim İf(aab 
-i-

24 Kinunu•ani 1919 Pazar 
gilnll Fran•ız mecliainin 

bir cel•e•inde ı 
M. Bartbe - Temin ederim ki, 

Fransız demirhaneler komitesi u· 
muml harbe takaddüm eden sene· 
lerde Franıız aanayiini daha iyi ha 
raca keımek için dökme demir, de 
mir ve çelik iıtihsalitmı tahdit et· 
mit ve bunun akıüli.meli olarak 
Alman aanayiini müsait bir mev • 
kie çıkartırarak F ranıız milletini 
tehlikeli bir vaziyete aokmıtttur. 
Temin ederim ki, sırf para kazan • 
mak emeline kapılarak, mevadı İp 
tidaiye üzerine cinicesine bir dam 
ping koymak ve bqlıca düşman 
maden sanayii f abrikatörlerile ik· 
tısadl uzlqmalar aktederek Al • 
manyanm Franaaya vaziyet et • 
mesine müsait bir muhit vücuda 
getirmittir. 

Temin ederim ki demirhane • 
ler komitesi harptenberi ayni si • 
yaseti takip etmit ve fayanı tak • 
bih usullere müracaat ederek bir 
madan ıtoku vücuda getirilmesi • 
ne mini olmut, hatta mevaddı İp • 
tidaiyeyi piyasada azaltmak için 
tetkilit yapmış ve böylece bir 
speküliayon piyaaaaı husule gel • 
metine müıaade etmittir. Bu ıu • 
retle millet milyarlan bulan bir 
vergi vermeğe mecbur tutulmuı· 

tur. (Pek doğru! Pek doğru!) 
M. Louis Guochere - Bu ko • 

mitenin azalarını tevkif etmedi • 
ler mi? 

M. Barthe (Devam ederek) -
Temin ederim ki, dmıirlıaneler 
lıomitealtıltt iM fiil&.'I. 'lı~.ııa.,; 
madeni yem izirı i!letilmeek i9i1r li.
zım gelen yüksek f ınnlann tesi • 
ıini mene tetebbüs etmişlerdir. 

Eğer bu yapılmasaydı. Millet 
harpten ıonraki iktııadl mücade • 
leye hazırlanmıt olacaktı. 

Temin ediyorum ki; çelik in· 
gilterede evveli otuz franktan 
ucuz ve ıonraları kırk franga ıa • 
blırken Franaada iki yüz fran.ıa 

kadar ıatılıyordu. Bu demirhane 
komitesinin tankı vikaye makaa • 
·dile yaptığı dalavereler neticesi 
olaraktır ki ithal edilen mamul 
etya halihazırda mevaddı iptida • 
iyeden çok ucuza maloluyor. 

M. Charles Bernard - HükU
met bunlan bilmiyor muydu? 

M. Barthe - Temin ederim 
ki demirhaneler komitesinin bazı 
mensupları harp esnasında Al • 
manyaya mevaddı iptidaiye teda· 
rik ettiler ve demirhan'e komitesi 
bu iti kapatmak için Fransız ad • 
liyeıinin taharriyatını itki.I etti.. 
(Muhtelif ııralarda gürültü) T e • 
min ediyorqm ki; en f&J&nı nef· 
ret nükut ticareti bu itte f aaliye
tini göıterdi. Bu barekitm izleri 
divanı alideki dosyalarda mev • 
cuttur. 

Temin ediyorum ki; Demirha· 
neler kcmitesinin batında umu· 
mi harp eınaımda ecnebiler bu • 
lunuyordu ve bulunmaktadır .• 
Bunlar meyanında babası Berlin· 
de fabrikatör olan bir de Alman 
tebeuı vardır. 

Temin ediyorum ki; matbua • 
bn bu hadisat hakkında ıüküt et· 
meai için iamini ıösterecetim bir 
ilanat acentesi tarafmdan mühim 
meblağlar tevzi olunmuttur. 

Temin ediyorum ki; ya büyük 
maden aanayiinin beynelmilel te
s• ... :idü tesiri albnda olarak ve ya· 
hut huaual menafii Yikaye etmek 
mabadile ubıt rGeeamma düt· 

manın harp eınaaında itlettiif 
Briyey havzası fabrikalarının 
bombardıman edilmemesi emre• 
dilmittir. 

Temin ederim ki; tayyare kuv
vetlerimize, düıman toplannı dö
ken yüksek fırınlara tecavüz e • 
dilmemesi emri verildi ve bu em• 
re aldırıt etmemeğe kalkan bir 
ceneral takbihle cezalandınldı. 
(Muhtelif ııralarda gürültüler). 

Bundan batka temin ediyo • 
rum ki; harp eınasında F ransada 
ikamet eden bir Avuıturyal~nm 
yalanlarının ve tezvirlerinin ga • 
yesi Fransız rüeaayı askeriyesini, 
Verdunu kurtarmak fikrinden 
v:ızgeçirmek harp harekibnı Bri· 
yey iıtikametine götürmek pro • 
jeıid suya dütürmekti. 

Maden aa11ati nin derebeyliği 
M. Barthe - Umumi harbin 

ortasında muhtelif zaruri masraf· 
lar büker.neti azami iktısada mec• 
bur tutarken, çeliğin, dökmenin 
ve demirin fiatları ba,ka hiç bir 
memlekette görülmemiş bir dere • 
ceye yükaelmitti. Miıa.I: Saçlar 
lngilterede takriben 29 franga i • 
di. Demirhaneler komitesine tibi 
olan imalatı madeniye ihraç (kon• 
tuvar) ı bu saçları (9$) franga 
ve daha dün (121) franga fatu • 
ralamııtır. Halbuki kendieine 
Fran'Jada tediye (52) Franga 
maloluyorlardı. 

Şark ve timal mıntaka.larırun 

itıali üzerine • en mühim made· 
ni merkezlerimiz oraları olduğun· 
dan • madenlerin kıımı azami ln
glltereden ithal edılıyorau. '1U~ • 
hesiz yüksek fırın sahipleri bu 
fazla satıf fiatlarmdan iıtihsalle· 
ri hududu d::ıhilinde bol bol isti· 
fade ettiler. Fakat ithal olunan 
miktarlar üzerinden tahakkuk e• 
den yüzde iki yüz gibi azim kir 
hangi kasalara ıirdi? Böyle::e 
"tahvil edici sanayi,, üzerinde iı· 
tisnal bir ötür alınını, oldu. Bun• 
dan bu ıanayi gerek hal, gerek 
istikbal için mi.:him bir zarar gör
düler~ Çünkü mevaddı iptidaiye • 
lerini ecnebi memleketlerden üç 
dört misli pahalı almaja mecbur 
kalıyorlardı. 

Daha mühim bir nokta varı 

Bu ıanayiin kıımı izamı milli mü
daf aa için çalıttıklan cihetle hü • 
kGmete mamul maddenin bedeli 
miktan zammından başka iptidai 
maddenin satın alınıtında uğradı· 
ğı zamr.nı yükletmitlerdir. Acaba 
devlet tetebbüıatı menafii milli • 
ye için günden güne daha tehli • 
keli bir tekil alan bir grupun kö· 
rü körüne hodbinliği uğruna kaç 
yüz milyon ıareftmittir? 

• • • 
Demirhaneler komitesi bütün 

~htel~z iıtihıali kontrol eden 
ve böylece Franıız müatehlikleri • 
ne istediği fiatı verdiren kudret• 
li bir te,kilittır. Onun mensup lan 
mahduttur. Onlar büyük demirha 
nelerle büyük kömür madenleri • 
dir. Ben bunlara Fransız maden • 
ciliği derebeyliii sıfabnı verece • 
~im Bu derebeyliğin ilml bir tq• 
kilit sayesinde ve biraz sonra ıö
receğiniz veçhile memleketin za • 
r:ırına olarak F ranaanın iktıaadl 
faaliyetini idareye ve milll iatib • 
liki iskanda) uyandıracak bir tara 
da vergiye raptetmeğe muvaffak 
olmuıtur. 

M. Rignier - H Arkadqlar 
ciimhuri7eti,, desene. •• 

(Dmunı IJflr). 
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Benim anlamadığım dilde 
pırasanıı as ı neymiş? 

Ayva da arapça imiş - Lati lokum 
hasret mektubu mu? dilenci duası mı? 

Yunus Nadi Beyefendi, türkçe • f - Nasıl, nasıl? 
ye dair yazdıkları dünkü yazıların - Latilokum! 
da, me§hur ve mahut (bal yemez - Yağma yok bilemedin! .. Hay 
topları) hikayesile eskiden (et) ve di göreyim seni, eğer bunun admt 
(odun) yerine kullanılan (lahım) doğru söyler ve yazabilirsen sana 

' ve (hatap) kelimelerinden bahse- bugün bir çil çeyrek var. Akşama 
diyorlardı. kadar salıncak, e§ek para:n çıktı 

Bakınız, bunlar benim de aklı - dF-mektir. 
ma neleri getirdi: Bu çil çeyrek sözü, fena h.ıldc 

Vaktile, kış geceleri mahalle zihnimi tırmalıyordu. Fakat lati · 
kahveeinde bizim gibi cahil lo~umun başka adı varmıydı, yok 
~ençlerle, görgüsuz orta yaş - muydu? Bunu bulmak güçtü. Bir 
lılara boyuna fuzuli ukala ~ haylı düşündüm ve tabii bulama • 
lık "dan yaşlıca biri vardt. dım. Neden sonra ev sahibi öğre~
Kendi rivayetince vaktile çok oku ti: 
muş, çok görmüf olan bu adam, ay - Rahatülhulkum ! 
ni zamanda o vakitki dairelerin bi 
ı·inde de mümeyizdi galiba ... iki
de bir tutar, kahvenin ortasında 
iJimden milim den dem vurur; ken 
dine göre çok mükemmel olan o ca 
nım, külüstür bilgiçliğinin, tapon 
kafasına yığmı! olduğu ne kadar 
hayat sermayesi varsa hepsini or
taya döker; biz zavallılar da onun 
karşısında alık alık kulak kabar -
hr, Efendi Hz. nin yumurtladığı 
bu pestenkerani cevherlere par -
mak ısırırdık! 

Fakat mahalle kahvesi bu, boru 
'1eğil; içinde her çeşit insan bulu
nur. Hele muzip mi dediniz, o za· 
manki mahalle kahvelerinde gırla 
giderdi. 
Uzatmıyalım efendim, gene bi,· 

gece Efendi Hz. mübarek ağızla -
nnı açmışlar, ortaya bir hayli hik
metler filan savurmuşlar ve niha -
yet sözü döndürüp dolaştırıp lisan 
ve imla bahsine getirmişlerdi: 

* • * 
Haydi ben o gün bayram yerin· 

de h!lngi çocuğa rast geldimse ay~ 
ni şeyi tekrarladım: 

- Ahmet be, litilokumun asıl 
ismi neymiş biliyormusun? 

- Neymiş? 
- Rahatülhulkum! ! 
Zavallı köylünün birile arzühnl· 

cinin hikayesini bilirsiniz. Hatta 
bu hikayeyi Besim Atalay Bey, ku 
rultayda da anlatmış ve herkes 
gülmeden katılmıştı. 
Tıpkı ona benzer bir hikaye de 

şudur: 

Boğaziçinde bir yerde, hususi b!r 
sünnet düğününde orta oyunu oy· 
namyordu. Oyun (yazıcı) oyunu 
idi . . 

Pişekar kavukluya nasıl mek -
tup yazılacağını öğretiyordt•. 

Ve mesela diyordu, bir teveili· 
ye karşı yazılacak hasret mektubu-
Jl'4 şöyle yazar.m,, ı 

"Hasret ve iştiyakınıza tabaveri 
mukavemet olamıyarak dilnalan 

- Maydanozun aslı midenüvaz, 
prasanm ash pürhassa, karnabaha 
rın aslı karıni bahar, zerzevatın as sine uryan, ciğer piryan, dide gir· 

h sebzevat .. 

Adamcağız hem tatlı tatlı söylü 
yor, hem de bu söylediklerinin im
lasını tebeşirle mermer masanın 
üzerine yazıyordu. 

Tanrı rahmet eylesin, kahvede • 
kilerin içinde fenerci Hasan Ef. 
denilen biri vardı. O zamanın ga

yet tchnflarındnn olan ha adamm 
birçok gülünç menlmbelerini bilen 
ler hala çoktur. 

Rtıhmetli dayanamadı; sordu: 
- Efendi Hz., hu kelimelerin 

aslı nece? 

- Ya arabi, ya f arisi ! 
- O halde ayvayı da bunların 

içine dahil edeceğiz! 
- Niçin? ayva türkçe ! 

d' - Hangi t.ürkçe a benim efon . 
ım, sen henı kara cahil mi sanı • 

Yonun? (Ayva) halis muhli:l aran 
çadır!! Arapç.a<la (ayva) demc!c 
evet demektir! ! 

- O (ayva) başka! 
- Öyle i~e bu s . .. 1 d'kl rin d b' . enın soy e ı e-

e ızım kır' il k 
maydanozd b .~ yı 1 prasa ile 

H d" an usbütün başka ı 
ay ı etraf tan bir k hk h . 

• • ~ a a a ... 

Ben küçükken y . h 
. 'el • l b . , anı enüz bir 
ıptı aı ta e esı ikc:ı b 1 • azı arı oku
ma ve yazmamı çok be· . 1 b b 

genır er ve 
a amın yanında her sır Jd'I ası <>-e 1 c 

çe pehpehlerlerdi. "" 

Bir şeker bayramı babamı b' 
l 'k a ır· 

1 te bayram tebrikine gitt'.... . . ıgımız 

evın mütekait efendisi önüm.. d 
t l uz e 
epe eme dolu olan koca !e!cer ta-
bağından bir lokum aldı. bana U· 

:tatarak sordu: 

- Bunun adı nedir bakayım kü 
~lr lr&tt• ., a p. 

- latilokum! 

yan ..... ,, 
Buraya gelince kavuklu, dua e

der gibi ellerini açtı ve: 
-Amin! 

i bastırdı. 
Pi,ekar - Canım ne amini? 
Kavuklu - Ne amini var mı bi· 

rader? Sen bana hasret mektubu 
yazmasını mı öğretiyorsun, yoksa 
cami kapısında dua ile sadaka is· 
tenıeyi mi? 

* * * 
Gene, ne güzeldir o, orta oyu· 

nundaki muhaverede kavuklunun 
Pişekfı.rla alayı ... Kavuklu Pişeka· 
ra sorar: 

- Baban ne alemde, baban? 
- Efendim, peder çoktan azimi 

darı baka oldular! 
- Hazımın darbukası mı oldu -

lar, iy: ki, çifte narası olm~mışlar ! 
- Canım efendim, senin anlıya 

..:ağır., peder irtihal etti! 
- intihar mı etti, vah zavallı, 

muhakkak sa_!)ılrnı~tır da ... 
- !iayır canım, yani b izim pe -

dar tepdili makam eyledi. 
- Yani hicaz yaparken hicaz

kcira mı geçti? 

- Yok, u :ak yaparken nevaya 
geç ti. Canım, bunun açıkcası pe -
,]er vefat etti! 

- Madem ki, Vefaya gitti, öy
leyse, sen de git, Zeyrehte yol:.nnı 
he~de ! 

-.: Tuu, Allah müstahakmı ver· 
s~n he adam! Ayol cenim peder, 
sızlere ömür 0··1d ·· ··ıd·· 

J u, o u. 
-Allah, asıl senin müstahakım 

versin herif! Bunu deminden bel"İ 
ne söylemiyorsun da benim anla -
rr•.,dı.i!tm d'l·' d 1 '3 ı ..aen ır anıp duruyor· 
sun? 

Osman Cemal 
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\. ~onra • ç 
Avrupanın ağır güreş şampiyonları şehrimize gelecekler 

önümüzdeki bahar 
heyecanlı giireş 

ve yaz mevsimlerinde fevkalade 
müsabakaları seyredeceğiz 

lSTANBUL, 2 (A.A.) -Tür
kiye Güreş federasyonu umumi 
katibi hazırlanan beynelmilel te • 
maslar hakkında Anadolu ajan • 
sına şu beyanatta huiur.muştur: 

"Güreş sahasında kazanılan 
son beynel:nilel muvaffakiyetin 
federasyonumuzu bazı ecnebi le· 
maslar hazırlamaea sevketmiştir. 
Kat'i surette tal::urür eden bu te
maslar şunlardır: 

1 - Macarlarla temas önü • 
müzdeki kurban bayram:nda Peş
tenin en kuvvetli güreş klübü olan 
V. A. S. güreş ckipi lstanbcla ge
lecektir. Bu takımın içinde Maca· 
ristan güre~ ~ampiyonlarından 
üçü bulunmaktadır. Bu güreşçile • 
rin hepsi beynelmilel muhtelif 
büyük müsabakalara iştirak et • 
miş ve hazan derece almışlardır. 

Bu takıma İstanbul güreşçile • 
rinden üç ayrı tak:m cıkarılacak • 
tır. Bu suretle güreiçiİerimize ka
bil olduğu kadar istifade temini 
düşünülmektedir. Bu karşılaşma -
da elde edeceğimiz muvaffakiyet 
derecesine gelince: 

"Kat'i bir şey söylemek kabil 
olmamakla beraber çıkaracağı • 
mız en kuvvetli takımın bunlar la. 
berabere kalması veya galip gel
mesi tahmin olunabilir. 

332 senesinde lstanhula gelen 
ve içinde Fehir, Nemet, Ferensi, 
Selki gibi Macatistamn beynel • 
milel derecelerini ellerinde tutan 
meşhur güreşçilerinin dahil oldu
ğu Mav takimile berabere kalmış· 
b~. Güre~çiliğiınizin o vakitten • 
beri kaydettiği terakki nazarı 
dikkate alınırsa bu seferki güreş
lere bağladığımız ümitler yerin -

dedir. 
2 - Avrupa turnesi; 

Macar güreşçilerini müteakip 
seçilecek bir takım Romanya, Ma
caristan, Avusturya, Yugoslavya 
ve Yunanistanda bir turne yapa -
caktır. Bu temaslar, Temmuzda 
yapılması mukarrer olan Balkan 
birinciliklerine bir hazırlık mahi
yetinde olacak ve güreşçilerimizin 
sıkı bir imtihandan geçmesini te • 
min e dc-:ektir. 

Ziyaret edeceğimiz bu ecnebi 
memleketlerin en kuvvetlileri Ma
carlar, Avusturyalılar, Romanya. 
!dardır. Balkan gürc: lerinde en 
büyük rakiplerimiz olan Roman -
yalılarla ikinci Balkan güreşle • 
rinden evvel temas etmek bizim i
ç in çoy faydalı ck.caktır. 

3 - Bütün Avrupa milletleri -
n in i~tird.:i le şehrimizde yapıla -
cak lıiiyük şampiyona; 

Federa;;yonnmuz bütürı Avru
p:ı rnil!e~lcriı:i a!akad~r eden lıey· 
n::'n.' lel tenıas ~r·n yapılahi~me -
s indc!t i faydcyı <.!ü§Ün~:·ek 1:.u gi
bi temas imklnlarmı nraştırmağ:ı 
ba:lamı~tır. Ancak, ı:1emleketi • 
mizin coğrafi vaziyeti c~olayrsile 

!stanbula gelecek eüre~;i kadro -
sunu dara ltmak macburiycti ha -
sıl olduğundan şimdilik m ünha -
s ıran a[iır sihletler ara!mda bir 
turnuva tertibi takarrür etmiştir. 

Bunun için Fransa, Almanya, 
İspanya, İtalya, Macar:stan, Yu • 
goslavya, Romanya, Çekoslovak -
ya, Lehi~tan federasyanların3. mü-

Bulgarlarla Balkan güreşlerinde 

temas edemediğİ:niz için hu mü -
sabakalar kcmşu milletle yapaca• 
ğımız ilk karşılaşma olacaktır. 

Bu itibarla hazırlanan bu temasın 
şayanı dikkat bir hususiyeti var • 
dır. 

Hugünkü maçlar 
Evvdki gün işaret ettiğimiz gi

bi bugün lig maçlarına devam edi

lecek Taksimde Vefa ile Beşiktaş 

racaat edilmiş ve bunların büyük 
bir ekseriyetinden muvafakat ce
vabı alır,nuştır. Bu müsabakalar 
ilkbaharda yapılacaktır. Her mil· 
bt azami iki güreşçi tarafından 
temsil edilecektir. Bu müsabaka • 
hra iştirak edenler arasında son 
olimpiyatlarda dünya ikincisi o
l an Çekoslovakyalı Urban da bu
lunmaktadır. Yeni maruf heynel
milellerden Hirchi ve Gernik tur
nu·.ıı\ ?11Üsabakaları arasında hulu· 
nacaklardır. 

B:zim ağır sikletler imizden Kadıköyünde de lstanbulsporla -
I-Hmr.ıetle Mehmedin Türkiyeyi F eneı-bahçe karşılaşacaklardır. Bu 

temsiletmesi kuvvetle muhte""Del • iki maç ta mevsimin hayli alakaya 
dir. değer maçlarındandır. Bilhassa İs· 

4 - İkinci Balkan şampiyona· tanbulspor - Fenerbahçe maç.ı • 
sı; 

Önümüzdeki ikinci Balkan 
~ampiyonası gene lstanbulda Tem 
muz ayı içinde yapılacaktır. Birin 
ci Balkan güreşlerinde Türk spor
culufiı:nun kazandığı n:uvaff aki -
yet federasyonumuza büyük ,,a -
zifeler tahmil etmektedir. İkinci 
şampiyonayı da ayni parlak neti· 
ce ile kazaIL-nak için güreşçileri
miz daha şimdiden çok sıkı bir 
idmana tabi tutul""Duştur. Hafta -
nın dört gününde güreşçilerimiz 

antrenörün nezareti altında sıkı 

idmanlar yapmaktadırlar. 

5 - Şehrimize Bulgar gü • 
reşçileri gelecek; 

Şehrimizin Haliç idman klü -
bü Bt~lgar federasyonu ile tema· 
sa girişmiş ve Mart bidayetinde 
Bulgar güreşçilerinin şehrimizi 

ziyaretinde mutabık kalmıştır. 

nm çok heyecanlı olacağını tahmin 
ediyoruz. 

Kongre 

Bugun Galatasaray terbiyei 
bedeniye klübünün de senelik 
kongresi yapılacaktır. Bu kon • 
grenin malum ihtilaflar dolayısile 
çok hararetli ge;eceği muhak • 
kaktır. 

Voleybol lig maçları 

Valeybol Heyetinden: 

Voleybol lig maçlarının kat'i fikis 
türü 6-2-933 pazartesi günü :;aat 
17 de mmtaka merkezinde karar -
laştırılacaktır. 

Müsabakalara iştirak edecek 
klüplerin murahha, ~öndermeleri, 
aksi takdirde haklarım kaybede • 
cekleri son defa olarak ilin olu .. 
nur. 

Almanyada kar üstünde 
hareketleri 

beden 
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Resimlerini gördüğünüz genç Alman kızlan beden hareket
.erini buz üstünde bile yapmaktan geri kalmadıklarını gösleı ı · 

\'Orlar. Eu çelik vücutlara baka'ım da biraz örne'c alalım. 

Avusturyalılar el üstünde ! 
Avusturyalıların Londrada yap· 

tı!darı son maç, kendileri ıçın 

fevka lade faydalı neticeler ver -

mckte devam etmektedir. Bu 
maçtan sonra Viyanaya çevriicn 

gözler hain o büyüle heye=:ınm ver· 
di f': i hayranlığı ve teceszüsü muha · 

faza ediyor. H er tarafta Viyanalı 

ları görmek, Avusturyalılarla oy . 
namak heve:5 İ artını~ ve Avustur . 
ya taku:ıb:-ı her gün yeni müraca

atlar karşıs:nda kalmıya başlamı§· 

tır. Bunun neticesi olarak bir çok 

takır.llar sık sık yola çıkmıya mec-

bur oluyorlar .. Bu arada Admira, 
Vicuna, Rapid takımları Avrupa -
nm ve Afrikamn muhtelif tehirle· 
rinde seyahat halindedirler. 

Admira Cez:ıirden çağrılmı§ ve 
o havalide muvuffakiyetli bir 
turne yapmı~ tır. Rapid ise İskoç • 
yalılar tarafından b ilhassa davet 
olunmuştur. 

Viyana gazeteleri Avusturya 
futbolunun bu p3rla.masmı bir mu
cize eseri olarak değil, tabii bir 
yükseli§ diye telakki ediyorlar. 

Bir mucize ve ya hut tabii bir 
yükseli§ ... Ne mutlu onlara! •• 



Bir kuş 

Saime kocasına doğru koıtu, 1 Sacidin bir meseleye canı ııkıl
derin bir muhabbetle öptü. Çün • mıı olacaktı. Hiddeti muhakkak 
kü evleneli henüz üç ay olmuı • bundandı. Yoksa sakın, ıabahle· 
tu. yin, yalnız batına sokağa çıktığı• 

Sacit te onu ayni muhabbetle na canı 11kılmıt, kıakanmıı olma· 
öpmüıtü. sın? Saime bu düıünce ile biraz 

- Sacit, sana bir sürpriz var? müsterih oldu, ve kafesi, oda.sın• 
- Nedir o bakayım? da münasip bir köıeye koyduk • 
- Söyliyemem. Sen bil. tan ıonra salona koıtu. 
- Bana lpekiıten bir boyun Fakat Sacit orada yoktu. Ma -

• 
VAt<lT 

Ciha.nbeyli' de 
Günden güne bir inkişaf 

vmran görülüyor 
ve 

bağı mı aldın? sanın üzerine bir kağıt bırakıp , 
- Hayır. gitmitti. Bu kağıtta "madem ki 
- Gömlek aldın öyle ıse. . yanında eğlenecek cici kutun 
- Hayır canım!. . Yalnız se - var, hoıça kal. Ben arkadaılarla 

nin için bir ıey değil, ikimiz için yemek yemeğe gidiyorum,, ya-ılı 
de.-.. Daha doğrusu ev için! idi. 

Sacit, eline gazetesini alarak O aktam, Saime, ilk defa L 

koltuğa gömüldü: rak yalnız başına yemek yedi. Bu, jl\]~!~!~~!l~ 
- O halde, beni yarı yarıya sonuncu da olmadı. Artık Sacit, l m...;ı~..,.,.~fiİJ~~~~!q~ 

alakadar eder. Ben sade kendim hep kuıu bahane ederek sık ıık 
için zannetmiştim. dı~arda kalıyor, kendisile konu • 

- Ama sen de istifade ede • şurken "ıen ve cici kuşun,, diye 
cekıin ! istihfafla bahsediyordu. Arka • 

Cihan be' ilden manıara
lar : 1 lalk . fırkası binası, 
yeni yapılmakta olan cad-

de, şehrin umum[ 
manzarası 

- Ey ... Söyle bakalım. daılarma da: 
- Oyle iıe gözlerini kapat •• Cihanbeyli hususi muhabirimiz-ı yonlara uzaklığı ve fosanm bulun· 

Ben "aç,, dediğim zaman aç, gÖ· 

receksin, ne memr.:m olacaksın! 
Sacit gözlerini kapadı, bekle· 

di. Odada bir •~kım hareketler 
oldu nihayet Saime: 

- Bak! 
Diye haykırdı. Sacit, gözlerini 

açınca, Saimenin koltuğun yanı -
na ıetirdiği küçük bir maaamn ü
zerinde bir kafeı gördü. içinde 
küçük bir kut vardı. 

Sacit, kafeıe ve l<uşa, iıtihf af· 
la bakarak: 

- Bu muydu? Dedi, 
in!.. 

- Evet Sacit! 

sürpriz· 

- Canım bu bir ku~, bunun 
sürpriz nere:; inde? 

- Aman Sncit, ne güzel kuf, 
aörmüyor musun? •. Pek hoıuma 
gitti, dayanamadım aldım .. Hem 
bir de iıim koydum: Cici .•. 

- Fena değil.. Hoş bir isim. 
Şimdi,artık cicini kaldırıp, hiz -
metçinin odaaına götürebilirsin! 

- Hizmetçinin odasına mı? 
- Öyle ya. Orada canı aıkıl -

ma2, hem hizmetçiyi eğ1endirir. 
Burada, yem yerken halılara dö
küp ortalığı piılettiğini istemem. 

Saime, büyük bir inkisarı ha • 
yale uğramıttı. Kıpkırmızı kesi -
lerek ıordu: 

-Benim odama koymama mü
saade eder misin? 

- Senin odana mı? Ne diye 
benim yazıhaneme koymuyor • 
ıun? Hem bunu kaça aldın? 

- On liraya! 
- On lira mı? Kaf eı de bera· 

ber mi? 
- Hayır kafes için bet lira 

verdim. 

- Yem için de tabii ayrıca pa· 
ra verdin! 

- Öyle ya .. 
Sacit, yüzünü buruşturuyordu; 

Saimenin taklidini yaparak: 
- Öyle ya, dedi, nerde ise be

davaya aldığını iddia edeceksin! 
Birdenbire ciddileşerek: 
- Bak, haberin olsun, sana, ci· 

ci kutun için beş para verecek de· 
ğilim. Eğer hoşuna gidiyorsa, 
kendi parandan ona istediğini 
alır, bat bata verir, eğlenirsin. 
Artık bu saçma meseleyi de ka • 
patalım. 

Saime, kafesi alıp odasına gö· 
türdü ve hüngür hüngür ağlamı • 
ya ba§ladı. Kuş, hanımın kederi· 
ni anlamış gibi, ciyk .. ciyk yapa· 
rak ötüyor, sıçrıyordu. 

Saime, Sacidin bu kad\\r katı 
kalpli olduğunu, küçücük bir maı 
raf için bu kadar söz söyliyece • 
ğini hiç te bilmiyordu. H~r halde 

- Karım kuşlara bayılır. Ev, 
kuşçu dükkanına döndü. Ayda 
on beş lira da masraf ediyoruz. 

Diyordu. 

Bir gün, Sacit, vaktinden evvel 
eve dönmüştü. Karısını, masa 
başında yazı yaz "ken gördü: 

- Ku~unu eğlendirmek için 
roman mı yazıyorsun? 

Dedi. Sc-.ime ba~mı kaldırarak 
cevap verdi: 

- Hayır. Kujun bana verdiği 
ilha..-nlarla bazı hakikatleri not e
diyorum. 

- O halde muvaffakıyet te -
menni ederim. 

s~-:it, giyinerek çıktı. Arka· 
daşları ile eğlenmiye gitti. Sonra, 
geç vakit, sabaha karşı eve dön
dü. 

içeri girerken, patırdı edip ka· 
rısmı uyandırmemıak için hiç gü-

• 
rültü etmemiye çalışıyordu. Fa· 
kat, evde o kadar tam bir sükut 
vardı ki, Sacit, merak etti, karısı· 
um odasına iler!edi, elektrik düğ
meıini çevirdi. 

lçerde kimse yoktu. Y almz ma· 
nnın üzerinde şu mektup: 

"Hakkın var, Saclt. Cici, manasız 

bir kuı. Bununla beraber, bu mana· 
sız kuı, ıenin asıl hüviyetini meyda
na çıkardı. "Cici,, den evvel seni ta
nımıyordum. Şimdi öğrendim. Sen 
hem kendini beğenmiş, hem haııis, 

hem de miskin bir adam.sın. Sende 
muhabbet namzna bir şey de yok. 
Beni de sevmiyorsun. Benimle sırf 

menfaatin için evle11mi1sin. Biraz 
daha sabretsem, beni aldatacaksın 

da. Gidiyorum. Zayıf, manasız, küçü
cük bir malılfıl:la gidiyorum. Bu ma 

nasız malılük, insan teselli etmesini, 

den: mamaaı yüzünden bilhaasa kıt 
Cihanbeyli kazası, Koyunculuk günlerinde nakliyat yapılama· 

ve çiftçilik membaıdır. Yağmurun mal:tadır. Konya - Ankara vi
bol senelerinde Konyanın zahire !ayetleri için de iktisadi noktayı 
ambarı ve yapağı tiftik deposu nazardan çok ehemmiyetli olan ve 
denilecek kadar ehemmiyeti haiz- bir kısım tesviyei türabiyesi yapı· 
dir. Kazanın bu seneki ağnam ye· lan Konya -Ankara ıosasının ik· 
kiinu "258,000, dir. Geçen sene malinde bu ~osa kaza merkezin
sayıma dahil olmıyan kuzular da den geçeceği, bir çok köylere de 
ilave edilirse yekun "325000,, ne uğrayacağı cihetle kazanın iktisa· 
baliğ olmaktadır. Bu sene güzlük di vaziyetini ihya edecek derecede 
ve kışlık külliyetli miktarda ekin mühimdir. Arazinin düzgün ol· 
ekilmiştir. ması, ıosaya lazım gelen taşların 

Kazanın merkezi bulunan "ine da pek yakından tedarik edilebi· 

vi,, tabii manzar'4sı ve coğrafi va· 
ziyeti itibarile imar ve ihyaya çok 
müsaittir. Pek yakında §İrin bir 
kaza merkezi olacağı muhakkak
tır. 

leceğine göre bu ıosanın kolayca 
baıa~·ılacağını göstermektedir. Bu 
~osadan ayni zamanda Tuz gölün
den külliyetli miktarda tuz sev· 
ketmek imkanı da bulunacaktır. 

Kazanın önünden geçen "lnsu- Yurdumuzun ıimendifer ve yol gi· 
yu,, çayından kanalın intizamsız · bi mühim hayati ihtiyaçlarını dü" 
lığı dolayıaile hakkile istifade te şünen, başaran Cümhuriyet hü
min edilememekte:lir. Bir kaç kfö:nctimizin bu ehemmiyetli şosa· 
defa keşif icra edilmiştir. Bir kıs· nın da biran evvel ikmali' ile kaza• 
mı bir haylı para sarfile ya· nm ikhsadi refaha kavu,maıını 
pılan bu kanal fenni bir surette temin ~deceği şüphesizdir. 
yapılır ve sular bir araya toplanır· Çoktanberi beklenen faydalı 

sa binlerce dönüm tarlaları sul:ı · yağmurlar yağmıştır. Yağan yağ· 
yacak miktardadır. Bu suretle mur 23 milimetredir. Teşrinievvel
kaza halkını, çok tehdit eden den itib:ıren parça parça yağan 
kuraklıktan kısmen kurtarılmıt o· ya~murların miktarı 63 milimet· 
lacaktır. Anadolunun orta~ında reyi bulmuştur. Şu vaziyet çiftçi· 
bulunan bu sudan azami istifade nin yüzünü güldürmüştüt. Şimdi· 
temin edilmesi beklenilmektedir. lik mahsul da bir zarar yoktur. 

Kazaya merhut köylerin istas· , A. Fuat 

Çok acı bir facia 
Deli bir genç babasını yara'adı, f~kat 

kendisini yara ıyan kardeşi ö tdü ! 
eğlendirmesini de bildiği gibi, unut • 1 · d K h l d b' ı · 1· Ah L:J'l · B ") . zmır e a raman ar a ır j m ş ır. m~t c: ı mı ey og unu 
turmasır.ı da bilıyor. Ve giderl~en bu 

1 

. l 'k. k d t · b' t" I" 1 · d · lA 
cınayet o muş ve ı ı ar et en , ı r uru tes un e emeyınce, am• 

evden 11adoce onu nötürüıtorum.,, b. · k l d l d' ... · 1 b l d 1 k · · · - ırı o un an yara anmış, ıgerı ayı n ıp o acan çı mak ıstemış-

incir reko temiz 
lzmh·de bu seneki incir rekcl • 

tcsi 300 bin çuval olarak tahmin 

ediliyordu. Halbuki şimdiye ka • 

dar lzmire getirilip satılanların 
miktan 160 bin çuvala baliğ ol • 

de ölımüttür. tir. Fakat Sebri, bu sefer eline ge-
Cinayet, Şehitler caddesinde çirdiği bir demir parçasile baba • 

10 I'Umarada, maliye memurla • sının koluna vurarak 15.mbayı e • 
rından Göneli Ahmet Hilmi be • )inden düşürmüştür. 
yin evinde olmuştur. Cinayet ne • Bu esnada bülün bunları bü • 
ticeıinde yaralanan Sabri, vuru • yük bir asabiyet içerisinde ıey -
lan kese kağıdı fabrikasında ame· reden Tevfik, babasına yapılan 
le Tevfik iki kardeştir ve Ahmet bu şuursuz harekete idrakini kap• 

muıtur. Rekoltenin de böyle az Hilmi Beyin çocuklarıdır. hrmış ve tabancasile kardetinin 
Sabri beş senedenberi aklından üzerine üç el ateş etmiştir. Kur • 

muztariptir. Çocuğun bu hali ev- şunlardan üçü de Sabrinin koluna 
vela aileyi fazlamütessir ve son isabet etmi~ ve zavallı deli yara -
zamanlarda da bizar etmi~tir. lanL'.rak kardetinin ayakları dibi
Bilhassa Tevfik, karde~i Sabrinin ne yuv"rlanmı§tır. işte tr.:n bu 
hareketlerine üzülmekte ve hatta e&nada bir silah sesi daha ititil -
siniı·lenmektedir. miş ve yaralının üzerine. bir cisim 

z"'1ur etmesinin sebebi, mühim 

miktarda incirin dahilde sarf ve 

istihlak edilmis olmasıdır. 

Muğlada tutun 
MUCLA, 2 (A.A.) - Son gün· 

lerde tütün satışlan üzerinde hara 
retli muameleler vardır. Halen 

kumpanyalar mübayeatla metgul

dür, Fiyatlar 55 kuruta kadardır. 

Evvelki atttam Sabrinin şuu • da.ha devriHifii görülmüşti.::·. Kar· 
runu tamamen kaybettiği akşa..-n • detini yaralıyan Tevfiktir. Karan· 
lardan biri olmuı, yanan lambayı Mda yaralı yere yuvarlanırken 

iki defa kırmıt, ortalığı altüst et- ayaklarına çarpmasile Tevfik te 
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Koca çocuk 
Oyun oynarken 

arkadaşını öldürdü 
hapse girdi 

Bayramın ikinci Cumartesi 
günü Bucada bir cinayet olmut ve 
bir genç arkadaıını feci ıurette 

öldürmüştür. 

Katil Ramazan oğlu 24 yatla • 
nnda Ahmet, maktul de Recep 
oğlu 22 yaşlarında Muhtardır. 

Ahmet ile Muhtar her nuılsa 
akıllarına gelen bir çocukluk ha • 
tıraaını yada kalkışmıılar ve yere 
daire teklinde bir çizgi çizerek 
reviz oyna.mağa ba!lamıılardır. 

1 Oyun hararetlendiği bir esna• 
J a Muhtar, elinden fırlattığı me· 
te cevizile daire içindeki cevizleri 
çıkartınca Ahmet: 

- Olmaz, sen ayağını çizgiden 
geçirttin. 

Diyerek mızıklanmıştır. Muh • 
tar, buna itiraz etır.emiş: 

- Öyle ise cevizleri yeniden 
dikeriz. 

Demiştir. Olurdu, olmazdı ile 
başlıyan bu çocukça münaka§a, 
biraz sonra ağır küfürlerin yar • 
dımile bü~k bir kavgaya kalbol· 
muştur. Nihayet, biribirlerini 
yumruklıyan iki arkadaştan Ah • 
met, bıçağını çekerek Muhtarın 
kalbine saplamıı ve ağır surette 
yaralamıştır. 

Mecruh, hastahaneye götürü • 
)ürken yolda ölmüştür. Katil ya• 

kalanmıştır. 

Bir kadını gece 
evinde öldürdüler! 

AYDIN, 2 - Orta mahallede 
Osman kızı Şerife başından ve 
kulağının altından bıçakla yara • 
lanmak suretile öldürülmüştür. 
Şerif enin ölümü kızının ihbarile 
48 saat sonra haber alınarak müd· 
deiumumilikle zabıta memurları 
Şerifenin evine gitmişler ve kapı • 
yı kırarak içeriye girmi~lerdir. 

Zabıta yaptığı tahkikat neti • 
cesinde duvardan girilerek cina • 
yetin yapılclığını tesbit etmiştir. 

Şerifenin yatağında bulunan iki 
sigara kutusundan katillerin iki 

kişi olduğu tesbit edilmi§tir~ Za • 
bıta katillerin izi üzerindedir. Şe
rife pazarlarda sergicilik yapar • 

clı. Ayni zamanda faizle para da 
dağıtırdı. Cinayetin parasını al • 
mak için İilendiği tahmin olunu· 
yor. 

llç günde 45 vak'a 
lzmirde bayram cünlerinde 

45 zabıta vak'ası olmuştur. He • 
men hepsinin sebebi sarhoşluk • 
tur. 

Bir kitabe 
Eski lzmir hafriyatında yeni • 

den yarım bir l:it3be bulunmut • 
tur. Bu, clc:::npiyat oyunlarında 

kazan:ınn bir sporcuya aittir. Ya
zının tamam~n okunması için iı· 
tanpajları A'i!:lanyaya gönderil .. 
miştir. 

========================;====-
müvazenesını kaybetmiş ve yere 
düıeceği esnada elinde tuttuğu 
taban-:ası c-; et ulmış, beyninden 
yaralanmıştır. Tevfik, pek az ıon· 
ra ölmü,, yt-.ralı Sabri de haata • 
haneye kaldırılmıştır. 
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3 Şubat 193 

Harp malulleri cemiyeti umumi 
Asya da malulleri Harp 

G b merkezinden: 
O İ ÇÖiünde genç ı _Harp malullerinin aldıkla-
kadın kaşifler 1 rı maaılardan ne kada:~ın teka· 

LONDRA, 2 (A.A.) _Mis Mild üt ve ne kadarı.nın malulıye~. ~~a· 
şı olduğuna daır bazı malmudur • 

red Cable, dün akşam Royala Cen
tral Aaia Society' de Çin hudutların 

daki Gobi çölünde başından ge • 
çenleri anlatmıştır. 

Mumaileyba, ayni heyetten iki 

arkadaşı ve beraberlerine almış 
oldukları sağır ve dilsiz bir Mon -
gol kızile Gobi çölünü geçmeğe te 
ıebbüs etmişlerdir. 

Başlarına birçok vak' alar gel -
dikten sonra seyyahlar evveli Ed 
zingol mmtakası prensi tarafından 
dostane bir surette kabul görmÜ§· 
ler, sonra Machoungin isminde 
genç bir kabile reisi tarafından 
8 ay hapis edilmişlerdir. 

Bunlar hapisten kaçtıktan son · 
ra 1603 tarihinde Hindistandan 
başlıyarak çini yürüyerek katetm~ 
ğe teşebbüs etmiş ve Gohi çölünde 
büyük seddin önüne defnedilmi~ 
olan münzevi Benedikten rahibi 
de Goesin mezarını bulmuşlardır. 

Kaşifler ahiren kesfedÜmis olan - -
1000 Bu dalı mağaralardaki hari -
kaları seyreden ilk beyaz insanlaT 
dır. 

lüklerinde tereddütler hasıl olmut· 
tu. Bir harp malulünün tekaüt 
maaıı yoktur. Yalnız maluliyet 
maafı vardır. "1683,, numaralı 
kanunun 30 uncu maddesi ve 2 • 6 
929 tarih ve 516 numaralı büyük 
millet meclisi kararı mucibince bir 
harp malulü, terfih zammından 
başka maaf namile hükumet büt • 
çesinden ne kadar para alıyorsa 
bunun yekunu maluliyet maa,ıdır. 

2 - 1847 numaralı kazanç ver· 
gisi kanununun 2 inci maddesi A 
ve D fıkralarile bu kanun izahna· 
mesinin 16 ıncı maddesindeki çok 
açık sarahatlere göre maluliyet 
maaşlarından kazanç vergisi kat -
iyyen kesilemez. 1847 numaralı 
kanunun 2 inci maddesi A fıkra -
smdaki 50 liradan fazla tekaüt 
maaşları ibaresinin harp malulle· 
rile hiçbir alakası yoktur. 

3 - 1890 numaralı buhran ver· 
gisi kanununun 2 inci maddesinin 
8 inci fıkrası mucibince malUliyet 
maaşlarından buhran vergisi kesi· 
lem ez. 

4-- 1 ila 3 maddelerdeki kanun ıı.h 
Hiodistanda 1 kamının tamamen tatbikı maliye 

BOMBA Y, 2 (A.A.) - Umumi vekaleti celilesinin 21.7.932 tarih 
vali, parlamentonun içtima dev • ve 3634·34 numaralı tamimi ve Is· 
resini açmıştır. Bu içtima bütçe tanbul defterdarlığının 31.7.932 
müzakerelerine tahais edilmiştir. tarih ve 24434 - 602 numaralı zey• 

Umumi vali, bir ihtiyat bankası li ile malmüdürlüklerine tamim 
tesis edilmiş olduğunu haber ver • edildiği gibi bu kere 24.1.933 ta • 
mit ve hükumetin Gandhi lehinde rih ve 2822 numaralı tahriratla ke
ki nümayişlere karşı alınan tedbir · silen kazanç vergilerinin iadesi ve 
leri hafifletmek tasavvurunda ol • badema kazanç vergisi kesilmeme
madığmı söylemiştir, şu halde si malmüdürlüklerine tamim edil· 
Gandhinin tahliyesi ihtimali uzak miştir. 

tır · 5 - Kanun ve emirlerin bu e • 

'k:rhoşlar1n evinde 
biryabancının baskını 

Galatada oturan Cemal evvelki 
geı:e Ahmet Kemal isminde bir ay 

kadaşını davet ederek yemişler, 1ç 
mişlerdir. Gece yarısına doğru iki 
ai de keyif hale gelmişken Yusuf 
ııminde bir ~ahıs Cemalin evine 
gelmiştir. 

Fakat Yusuf çok sarhoş olduğun 
dan iki arkadaş bir lıidiıe çıkma· 
sm diye eve almak istememişler -
dir. 

Buna rağcıen Yusuf içeriye gir· 
miş b!!lindeki bıçağı çekerek Ce 
mal ve Kemalin üstüne seldırmış
tır. 

Cemal derhal kaçmı~, fakat bu 
lldam Ahmet Kemali birkaç ye· 
rinden yaralamıştır. 

Yusuf yaptığı i,ten !;Onra kaçıp 
giderken polisler keyfiyetten ha· 
herdar olarak Yu:;ufu yakalamış· 
lardır. Kemal da hastaneye kal
dınlmı§tır. 

Holkevi dil işlerlle 
de uğraşacak 

Cümhuriyet H. Fırkası umurni 
katipliği, fırkanın İstanbul vilay~
ti idare heyetine bir tebliğ gönder
miştir. Bu tebliğde Halkevlerinin 
dil, tarih ve edebiyat şubelerinin 
ayni zamanda Türk dili tetkik ce· 
miyetinin vilayet merkez heyeti 
makamına kaim olduğu, bu fube
lerin Ev talimatnamesine göre esas 
vazifelerine devam ederken ayııi 

zamanda bu cemiyetin vilayet şu· 
besi olarak da çalışmaları bildiri?· 
tniştir. 

C. H. F. İstanbul vilayet idare 
heyeti, bu emri İstanbul Halkevi 
reisliğine tebliğ etmiştir. 

&asları dahilinde en ufak bir mÜ§· 
külata uğrıyan meslektaşlarımızın 
tahriren veya şifahen merkezi u .. 
mumimize behemehal müracaatla
rı rica olunur. 

6 ~ Maluliyet maaşı ve kazanç 
vergısı hakkında büyük hizmetleri 
görülen malul binbatı Fahri beye· 
fcndiye alenen arzı tefekkür olu· 
nur. 

7 - 931 • 932 inhisar ikramiye· 
leri bakiyelerinin bordroları, ha • 
valelerin ir~ali zımnında maliye 
vekaletine gönderildiği M. M. ve • 
kaleli yiiksek makamından mer • 
kezi umumimize tebliğ buyrulmuş. 
tur. 

İstanbul AıUye İklnel Hukuk Datreıtn
den: 

Daire! zevclyetlnde bulunduğu bir Sll'ada 

ai'e oca~ını terkle bir semti meçhule firar 

ederek eşyayı zattyesini de alıp götilrmll§ 

olduğıından bahisle bedeli olan 369 liranın 
tahsili taiebile mUddel !smatl Beyin KüçUk

pazarda Hoca Gtyasettın mahallesinde ta • 

vanıı çeşme ııokatında 21 numaralı hanede 

mukim NigA.r Hannn aleyhine ikame olu • 

nan davadan dolayı usulen mUddelaleyhaya 
gönderilen arzuhal sureti mume.ileyhanın 
mezkür lkametgAhı bir çok zaman evvel 

terkle bir semu meçhule gittiği. me§ruhatlle 

bUA. tebliğ iade edUmesl üzerine aebkedcn 

talep mucibince H. U. M. K. Hl inci mad • 

deııi mucibince mezkıır arzu!ıal nUshai l'lani

ye3lnin bir ay mUddetıe mUddeialeyhaya Uf.
nen tebliğine tahkikat hAkimUğince karar 

verilmiş ,.e arzuhal nüshai saniyesi mo.hke • 

me r.tivanhanesine talik edilrni§ olmakla 

mczlttlr mUddet zarfında cevap vermediği 
t:ıkdird() gryabe 1 n crayı mue.melo edileceği 
malümu olmak üzere ua.n olunur. 

İstanbul ikinci tcra nıf'murlufundan: 
Bir borçtan dolayı: mahcuz ve satılma -

sına karar verilen ev C§Yası 5121933 te.rthi

ne mtisadif Pazar günü saat 9 _ 10 da ŞI§-

. fide S:ı.burluyan apartımam 10 No.lu dalre • 
sinde açık arttırma BUretıle aatılıı.eağından 
te.lip~erln yukarda yazılı gün ve saatte ma-

hallinde hazır bulunmaları llll.n olunur (6501) 

VAKiT Sıvıfa 11 

latanbul lklncl icra memurlufondan: 

Blr alacatm temfnl için ipotekli olup, 

paraya. c;evrllmeai tekarrl1r eden ve tama. • 

mma 2300 iki bin üç yüz lira kıymet tak • 

dir edilen Beyoğlunde. Ferik!lyünde Rua ao

ke.fmda atık 32 cedit 78 No. ile mure.kkam 

ve tevrıil intikam methaıt mU§temil müfrez 

bir bap hanenin tamamı 20 gUn müddetle 

ve en tazıa bedel ne talebi bulunan mU§teri 

lliıtUnde bırakmak üzere açık arttırmaya 

konulmu§tur. 215/2/933 tarihine mtisadi! 

CUme.rteııi gUnU saa.t 14 ten 16 ya kadar 

dairede artmnuı icra kılınacaktır. Artırma· 

ya J§tlrak etmek 1Btiyenler mezkür gayrl 

menkulün kıymeti m11hammlnesl olan meb • 

Je.ğı mezkOnın yüzde yedi buçuk nisbeUnde 

teminat akçesi vermeleri Ilzimdir. Hakları 

te.pu sicllllle sabit olmıyan ipotekli atacak

lıle.rla diğer allkadıırlar irti!a hakkı sahip • 

Jerl bu haklarını ve bu hususla faiz ve ına

sarite dair olan idd!alarmt ilA.n tarlhlnden ı 

itibaren 20 gUn zar!ında evraldarile birlikte 

daireye bildirmeleri ı~ımdır. Aksi takdirde 

tapu slcilllle sabit olnı.ıyanlar satış bedeli -

nin paylaşmasmdan hariç k&Iırlar. MUte • 

raklm vergile belediye rtisumları ve vakıf 

icariyesi müşteriye aittir. Da.he. fazla. ma • 

ınmat almak istiyenler 932/ 1027 No.lu dos

yaya. müracaatla mezkt:ır dosy:ı. meyanında 

mevcut ve mahalli me~1lrun evsaf ve me -

saha ve sairesine havi vaziyet ve takdlri 

kıymet raporile 5/2/ 933 tıı.rihlnden itibaren 

d&ire divanhanesinde astlı bulundurulacak 

arttırma uartnamesini görllp anlıyabile -

1 rıınnı1ıııııınıı1111nıııdllllllt1111111111dllllt1t11111ıı~ıııııııı11111111ıııımııı1111111ıııı11ııııııu1ııınınııııııı111rııııııııııııııı111111ıııı' 
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cekleri na.n olunur. 

Usktldar İcra Memurluğundan: 

Tamamına - 400 - lira kıymet takdir 
edilen UskUdarda Kısıklı mahallesinde Tür-

bei Şerif Arka soka~da Eski 1 yeni 1 No. 

!arla murakkam biri mae.ı mU§temel bir kıta 
arsa. Satı§ı pe~lııdir. MUşterilerin yüzde 7 

buçuk pey akçaları vermeleri icap eder. Ver

gi, tanzifat, tenviriye ve Vakıf borçları ve 
belediye rl1sumu rnll§tertye aittir. Arttırma 

prtnamest 11/2/933 tarihine müsadit CU -

martest günU divanhaneye talik edilecektir. 

Birinci arttırması 6/3/ 938 tarlhlne mt1sa.dif 
pazartesi günü sa.at u, den 16 ya kadar 

Üsküdar icra dairesinde yapılac&ktır. Art • 

tırma bedeli kıymeti mubammeneslnin yüz

de 75 ini bulduğu takdirde ·ilfıtUnde bıra • 

kıle.caktır. Akel takdirde on son artbranm 

t:ıhhUdU baki kalmak üzere artbrmıı. 15 

gUn daha temdit edilerek 21/ 3/ 933 tarihine 

mUsadif Salı gUnU ayni Natte en son a.rt
tıranm UstUnde brrakılace.ktır. 2004 No.lu 

icr:ı. ve ıno.s kanununun 126 inci maddesine 

teVfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer &· 

lA.kadaranm ve irUfe.k hakkı sahiplerinin 

gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile 

faiz·ve masarife dair olan iddialarmı evrakı 

mUsbltelerile birlikte 20 gün içinde icra da-

1re$1.ne bildirmeler! ıcap eder akai halde 

haklan tapu aiclllile sabit olmıya.nle.r satı§ 

bedelinin pe.yla§ma.mıde.n hariç kalırlar. A • 

lAkadaranm icra. ve tn&.s kanununun mevad

dt mahsusıı.sma tevfikan hareket etmeleri 
ve daha fazla mala.mat almak istlyenlerin 

932/1546 No.lu dosyaya müracaat etmeleri 
tıa.n olunur e!endim. 

İstanbul beşlncl icra mıımıırlukundan: 

Dimitrl veledi N!kola Efendiye (1300) 

lira ve fıı.lz ve masarif borçlu bulunan E!

tatiyos veledi !stefan Efendinin ubteslnde 

bulunan ve tamamına (2800) lira kıymet 

takdir edilen Kasunpaşada Camii kebir ma

hallesinde Sel kapısı ve KWhan sokağında 

eski 47 1/ 3 Sel kapm ve KWhan ve yeni 

1/3 KWhansokağı No.lu sağ tare.tı Eşref 

Mehmet Et. ve arka tarafı myork ve salre

nln gayri menkulU ve son Ve ön tarafları 

wnwnl yolla. hudutlu ikl kattan ibaret ve 

mesahası 44 metro murabbamda olup zemin 

katı kahvehane ve üst ke.tı bir koridor üze

rinde tahta b!llmelerle aynlmıo üç odası 

ve bir hel&.sı olan gayri menkulün yarısmm 

22/1/ 933 T.de icra. olunan birinci arttırma

sında (Bin) lira bedelle alacaklısı üzerinde 

kalmı§br. İkinci arttırması 1/ 3/ 1033 tarihi· 

no mlisadl! çaroamba. gUnü ıııat (H) ten 

(113) ya kadar icra edllecektlr. En çok art· 

tır&nm üzerinde ihalesi ye.pılacakttr. Şart -

namesi 8/ 2/933 tarihinde herkesin görebile
ceği yere dairede konulacaktır. MU§terile • 

rln yüzde yedi buçuk teminat pe.ruı verme

leri JQzımdır. 1hale tarihinden sonra i§llye -

cek valnf ve maliye ve se.ir vergiler muş -

tertye aittir. Hakları tapu aiclllerile sabit 

olınıyan ipotekli aıacaklılarla diğer allka -

darlarm irtifak hakkı sahiplerinin bu hak -

ıa.nru ve hususslle faiz vo masa.ri!e alt olan 

iddlalarmm ua.n tarihinden itibaren yirmi 

gUn içinde evrakı mlli!bltelerlle bildirmeleri 

ıa.zrmdtr. ~kal takdirde haklan te.pu slcll

lerile SBblt olmıyantar satı§ bedelinden ha· 

riç kalırlar. AlAl<arlarm mUlga icra ve iflı\s 

kanununun (119) uncu maddesi htikınUne 

göre te\'!lki hareket etmeleıi ve daha fazla 

maJQmat ve ta!silAt almak istiyonlerln 

932/ 2549 No.lu dosyaya mUracaat etmeleri 

llA.n olunur (6500). 

a ~ 

~ 14 üncü tertip başlıyor j 
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1
3DncU f(olordu Sabnalmal 

Komisyonu IUlınları 

3 taksıtte alınmak şartile 
52,800 kilo un kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
27 • Şubat • 9.33 Pazartesi günü 
saat 1 S te İzmir Müstahkem 
mevki Sahnalma .komisyonunda 
yspılacakhr. Şartnames:ni gör· 
mek ilzere her gün ve münaka
sasına iştirak edeceklerin o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te· 
mtnat mektuplarını mezkur ko· 
misyon Riyasetine tevdi eyleme-
leri. (3012) (457) 

tstanbul aslfye mahkemesi 4 üncü bu • 
kule dairesinden: 

Eftlk namı diğer Ojeni ' 'e Ma.krohl ve 
Hayganoı hanoıılıı.r veklJlerl avukat Meb -
met Fevzi bey tarafından Orta.köyde rış · 
miş oğlu sokağında eski aJ yeni Gt No. lu 
hanede muldm iken elyevın mahalli ika • 

metl m~hul bulunmuş olan Artfn A
rapyan efendi aleyhine mahl<ememlzde 

932 - ınz No.style açılan Fekki haclZ 4a

vaatndan dolayı cereyan eden muhakeme! 

gıyablye neticesinde mllddeabth gayri men

kullerin üzerindeki mevzu he.ezin mll.nmı 
:r;amandan. dolayı fekkine :ı ı. - 12 - 982 

tarihinde knrar ,·erilmJ!! ' 'e bu huıustakl 

23 - ı - 933 tarih ve ıs adetli UAmm lL 

A. Artın Arapyn.n. efendlnln mahalli lka -

metinin meç.hullyeti hnseblle kendlıılne teb

llfl kabll olamadtğmdan mezk1lr DAmm blr 

sureti 80 - ı - 933 tarihJnde mahkeme 

divanhanesine asımu, olduğundan mmna -

Ueyh Artın Arapyan efendiye tebliğ ma

kamına lralm olmak Uzere keyfiyet 15 gUn 

müddetle gazetele!'de de Uln olun.tı.r. 
(6'9!) 

İstanbul ikinci icra. memurluğundan: 

Tamamına ( 4800) dört bin sekiz yüz lira 

kıymet takdir edilen Be§lktaşta. Muradiye 

mahallesinde Nüzhetiyye sokağında atik 5/7 

cedit 15 numara ile murakkanı ve fevkinde 

natamam ebniyeyi he.vi ve tamaınen ktl.rgir 

bir bap !xrmm birinci e.çık arttrrması 

4/ 3/ 933 tarihine mUse.dif Cumartesi gUnU 

saat H ten 16 ye. kadar dairede icra kılma

cabr. Arttırmaya iştirak etmek !ııtiyenlerin 

mezkfır gayri menku!Un kıymeti muhamrni

nesinin yüzde yedi buçuğu nlsbetinde temi

nat akçesi vermeleri 10.Zxmdır. Hakları tapu 

slcillerlle sabit olmayan ipotekli alacaklılar

la diğer alA.kadarlıı.rm, irti!alc hakkı sıı.hlp
lerinln, bu he.klarmı ve hususile talz ,,c mas

rafa dair olan iddialarını tarihi llAndan iti

baren 20 gün zarfında evrakı mUsbltelerile 

birlikte daireye bildirmeleri IAzımdir. Aksi 

takdirde hakları tapu siclllerile sabit olma

yanlar satış bedelinin pe.ylaıımasından hariç 

kalırlar. Müterakim vergi ile belediyoye ait 

ta.n.zltlye ve tenviriyeden mtitevellit vergi • 

lcr ve vakıt lcaresi r.ıüşteriye aittir. Daha 

fazla maıt:ımat almak istiyenlerın tl/ 2/ 933 

tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 

dairede e.çık bulundurulacak olan arttırma 

şartnameııile 932/746 numaralı dosyasma 

mUracaaUa mezk1lr dosya. derununda mev

cut ve mahalli mezkôrun evsaf, mesaha ve 

saireslnl muhtevi vaziyet ve talcdiri kıymet 

raporunu görUp anlıyabllecekleri ilAn olu -

nur. 

fstıınbuJ Beıtlnci İcra l'IIcmurluğundan: 

Beyo~lunda: KAtip :Muste.ta Çelebi mahal

lesinde Ayyetiriyade kilısesi karşısında İbll 

sokak (18) No.da mukim il<en elyeYm lka

metgAlu meçhul bulunan P.:ttat Yeledi 1ste

fan Efendiye: 

Dlmitri Veledi Nlkoln Efendiye (1300) 

lira ve faiz ve ma.sarltten dolayı mumailey

h& rehnettiğiniz Ka.s1mpa,ada Camii Kebir 

mahallesinde sel kapısı ve killh:ın so~mğın -

dıı eski 47 - 1, 3, sel kaprııı ve ki.ilhan ve 

yeni 1/ 3 klllho.n sokağı No.lu lld kattan i

baret altı klllıvchane ve Ustu lkametg4.h it

tihaz edilen binanın ııize alt olan yarısının 

22/ 1/ 933 tarihinde yapı:an birinci arttırma

da bin lira bedolle mU~ter1sl Uzerlnde kal • 

rnıştrr. Mulga icra ve ifl&.s kanunu mucibin

ce ikinci arttırması 1/ 3/ 933 T. Çarşamba 

günü saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak -

tır. En çok !azla para verecek U;;erinde bx

rakılacalttır. !10.nların tebliği mıı.kamm:ı. geç

mek Uzere tarafmıza ilanen tebliğ olunur. 
ı 6500) 

Sadı kzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTALARI 

Dumlu Pınar 
vapuru 6 Pazartesi aaat 

Şubat 
16 da Sirkeci rıhtımından ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gi. 
resun, Trabzon, Sürmene, Rize 
ve Hope) ye azimet ve avdet 
t!d ecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen-. 
tahğına müracaat. Tel. 2~134 

lııtanbul dördüncü icra. memıırlnğnncla.n; 

Tamamı 2000 Ura kıymeti muhamm:lne .. 

ll ve ahara Uç yüz liraya. birinci derece 
ipotek Koskada Çoban çavuş mahalleslnd~ 
Camil§erit sokağ'm.da eski 1 mükerrer, ye .. 
n1 6 numaralı hanenin tama.mı açık arttır• 

maya konmuıı olup ~e.rtnameıı1n1n 20 • 2~ 

933 tarihinden itibaren de.freınizde herkes 

tarafından görülebileceği gibi 6 - S -

933 tarihine mUsadif pazartesi gUnU saat 

14 den 16 ye. ke.de.r dairemizde açık 

arttırma. Ue satıle.ce.ktır. Arttırma. bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yetmJ§ beşini 

bulmadığı takdirde en son arttıranm taah• 
htidU baki kalmak üzere 21 - 3 - 933 

tarihine müsadif ııalı günü gene ııaat H 
den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan 

'" arttırmasmda gayrimenkul en çok arttı • 
rana ihale edileceğinden taliplerin muham

men kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetin• 
de pey akçesin! veya mllli blr bankanın te-

minat mektubunu hA.mil bulun.malan ıa. • 
zı:mdrr. MUterakim vergilerle va.kıt icaresl 

ve belediyeye e.it tenvirat ve tanzüe.t re
simleri müoteriye ait ve 2004 numaralı icra 

ve ına.s kanununun 126 mcı maddesinin 
dördüncU. tıkrasma tevfikan bu gayrimen

kul ipotekli alacaklılarla dlğer alA.kadara· 
nm ve irtifak h:ıklu sahiplerinin bu hakla· 

rını ve huswıile taiz ve muarife dair o • 
lan iddialarını; ilAn tarihinden itibaren 20 

yirmi gUn içinde evrakı mlisbitelerile bil • 

dinnelerl; aksi ha.ide he.klan tapu slellli· 
ıertle sabit olmadıkça ııatıt bedeUnln pe.y • 

ıaşmasından hariç kalacakları cihetle ala. • 
kadaranm i§bu maddenin mezk1lr fıkrasına 

göre hareket etmeleri ve daha tazla. me. • 
ıo.me.t e.lmalt latiyenlerln 1932 - 2544 dos· 

ya numara.sile mUracaatırı illl.n olunur, 

(6496) 

tst:ı.nbul dördUncil Jcra. memurluğundan: 

Tame.m.uıa. be§ bin altı yüz lire. kıymet 
takdir edilen Yedikulede Hacı Hamza ma .. 
halleslnin Ağaçkakan sokağında eski 36; 
yeni 42, 42 - 1, 44 No. lu maa bostan Ut! 
evin nısıf hissesi açık arttırmaya vazedil • 
mJ.ş olup 16 gubat 933 tarihinde ıe.rtnamc· 
si divanhaneye talik edilip 4 mart 933 tari· 
hine mUsadif cumartesi günü sae.t 14 deıı 

16 ya kadar !stanbu 1 dördüncU icra daire· 
sinde açık arttırma surctile satılacaktır, 
Arttırma ikincidir. Birinci artbrmada eıı 

ziyade sekiz yüz liraya mU§terl çıkmı§tır. 
Bu kere en ziyade arttıranm lliıtünde bı· 

rakılıı.caktır. Artbrme.ya l§tirak için yüzde 
yedi buçulc teminat akçesi alınır. Mütera • 
kim vergi, belediye, vakıf icaresl mU§terl• 
ye aıtur. Hakl81'I tapu siclllerilo sa.bit ol • 
mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer e.lAka
dara.nın ve irtifak hakkı salılpleriııin bu 

haklarını ve hususile falz ve masarl!e alt 
o!an iddialarını ua.n tarihinden itibaren 20 
gUn içinde evrakı mtisbltelerile bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicille • 
rile sa.bit olmıyanlar sat;ş bedelinin pıı.yla§• 
masmda.n hariç kalırlar. Ala.kadar • 
ların işbu madde! kanuniye ahkA.mma 
göre hareket otmelerl Ye c!aha fazla ma
ıo.mat almak 13tlyenlerin 930 - 5:52 doa • 
ya numaraıılle memuriyetimize müracaat .. 
ıarı iltlJı olunur. (6495) 

ht.-ınbı:l Asliye Uçllncil hulmk l'tlahke -
mt>!linden : 

Cemil :Ceyin Bcyoğlunda TarlabB.§ında 

Sa.kız ağa.er Karanlık sol:al• ıı No.Ju ha • 

nede ik:ı.me t ctmekt~ ıı~en te;ayyUp eden 

karısı Mete. ha:um aleyhine füamo eylediği 

terk selıebile bo;:ıanma dav:ıı;mın icra kılt • 

nan muhakeme& neticesinde: mahkemeden 

sadır 0 111'1 ve iki tarfltın llo~anmalarma mü

tedair bulun:ı.n 2/ 2/ 933 tıırih ve 65 No.lu 

i!Am hUkmtin:.ln mumalleyh:ının halen ika • 

netc:-t\.hı nıeçhul bulunmasına binaen UA.nea 

t Jbliği tensip edilmiş olduğundan tebliğ ma· 

lcamma kaim olınıı.k ll:ıcl'o illi.mm bir nU.. 

hııemm nıa.hkeme divanhanesine a.ııılmıııı ol• 
duğu Meta he.ruma ilAnen tebliğ olunur. 



Hasan zeytin yağile, Hasan ko!onyasile 
ve Ha•11 kremile yaptlmış 

BASAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is
parta gUllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu· 
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan teve~ki ediniz 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah: 
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 
GayrJmilbadlller Cemiyetinden : 
Geçen kongrada Ankara'ya gönderilmesi takıırrOr eden heyet ve bu heyete 

\'erilecek selAhiyct hakkında görü~iilmek üzre fe\ kııldde bir kongr:ı akdine lüzum 

görüldüğünden mukayyet azanın Şubatın onuncu günü saııt 14 te Jstanbul halk
e\·inde hazır bulunm:ılıın rica olunur. 

istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

ıOO Metre yerli astarlık bez. 
1J8 ., ,. kışlık elbiselik kumaş. 
850 ,, ,, yazlık elbiselık ,, 

10 Adet Tüccar eşyasını örtmeğe mahsus muşamba. 
1 - Yukarıda yazılı dört kalem eşya pazarlıkla (Muşamba 

takasla ) satın alınacaktır. 

2 - Şartları öğrenmek ve evsaf ve nümuneleri görmek 
İsleyenler Muhafaza Başmüdüriyeti Satınalma Komisyonuna gel
meleri. 

3 - Kırdırma günü 18·2·933 tarihine rastlayan Cumartesi 
i'ünü saat 14 trr. 

4 - istekliler % 7,5 teminatlarile beraber muayyen saatte 
k•ııisyona gelmeleri ilin olunur. (4591 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2500 Ton Kazan Mayii Mabruku: Kapalı zarf: 18 Şubat· 933 
Cumartesi gUnü aaat 14 te. 

35 Ton Benzin : Kapalı zarf: 18 · Şubat· 933 Cumartui 
günü saat 15,5 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İçin yukarıda mikdarJarı yazılı Mazot 
ve Benzinin münakasaları icra edileceğinden takassız olarak 
itaya talip olanların teminatı munkkate makbuzlarile bir:ikte 
hizalarında muharrer gün ve saatlerde Kasımpaşa'da Deniz Le-
vazım Satınalma Komi,ıyonnoa mür11caatları. <344) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30 Ton Motorin: PazarhkJa: 4 ·Şubat· 933 Cumartesi günü 
saat 10 da 

20 Ton Gaı ı 
" : 4 • Şubat - 933 Cumartesi güoii 

saat 14 de 
20 Ton Benzin 

" 
20 Ton Makine yağı ,, 

1 Ton Hint yaği ,, 

4 · Şubat • 933 Cumartesi günü 
saat 15 de 

4 ·Şubat· 933 Cumartesi günü 
saat 16 da 

: 5 · Şubat· 933 Pazar guou 
saat 14 de 

Deniz: Kuvvetleri ihtiyacı iç n lüzumu o'an yukarda cins ve 
mikdarı yazılı malzemenin pazarlıkla mübayaalan hizalarmdaki 
~ün ve saatlerde yapılacağından şartnamelerini görmek isteyen
lerin her gün ve mezkur malzemeyi itaya talıp o acakların da 
münakasa gün ve saatlerinde muvakkat temin:ıt arile bir'.ı'cte 
Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma Komis~onuna müracaat an. 

(426) 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare merkezi .· IS1ANBUL 

Tilrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanistandakl Şubeleri : 

SelAolk • Kavıtla • A tlna • Pire 
Biltm•m Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 

lar küıadı. Esham ve Tabvillt. Kasalar icarı. 

Doktorlar 
Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 

mUteha.ssısı 'Muayene: lO - 12 Ortaköy, 

Şita yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, 1.stıklAI 

caddesl No. 103 (Opera stııemnsı kargw) 

Telefon: 41000 - 4,2221 

Doktor 

Bahkfıyan 
Muayenehanesl: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 

Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir mUteba.sauu 

cuma ve pazardan maada günlerde saat 

3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehruıesını Babı!ll karşısında An· 

kara caddesi No. 47. ye tevslan naklet· 

mlşUr. Telefon muayene: 234fi9. 

lkametgllh: 607(0 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet AJI 
idrar yolları baııtulıklan mUtetı ...... 

~mlnönO (Sabık Karakaş) banma 

nakletmiştir. Cumadan maada her gtln 

hastalannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mUtehaasıa:ı 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 22239ıl 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şilkril 
Birinci aınıt mUtehaaaa 

BııbılUI (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUdar AUamatqı No. 53 

Di• tabıbi 

Zeki Nuri 
Her gUıı tııısta kabUI edilir. Her nevt dlş 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

UskUdar Abı:ıba§ı Mektep aokak No. 60 

Zayi 
3251 numaralı arabacı ehllyetnameml 

zayi ctUm. Yen1sin1 alacağlmdan hUkmU 
yoktur. (6498) 

Türk 

ferinin en 

büyük vazitesi 

nedir 

Çoouklarını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

B:r Aınız 

Fatih MalmildilrlUğUnden: 
Edirnekapıda Hacı Muhittin mahallesinde Acı çeşme ve Ak· 

tar sokaklarında 16, 75, 77 No. h 88 metre ve 66 desimetrelik 
mahallin dörtle bir hissesi açık müzayede ile satılacaktır. Müza
yede müddeti 25 · ikinci kanun· 933 tarihinden l 8 Şubat· 933 
tarihine kadar yirmi bet gündür. Taliplerın 18 · Şubat· 933 
tarihine mllsadif cumartesi günü saat onda Fatih Ma müdürlü
ğünde müteıekkil müzayedat ve ibalit komisyonuna müracaatları. 

(348) 

KARYOLAvemad~nıeşya 121/, liraya 
fahrıkası 2 Uke " 

karyola 

Sirkeci EbUssuut caddesı Tel. 22652 
Çocuk. !\esme, l\emerli, Amerikan sistem ı çt-lik yaylı. beyaz lAke ve muhtelit renk 
!erde karyolalar hastane ameliyat odaları m:ılzemelerı ucuz riatla 5atılır l ler türlü 
ölçüye ,öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon-

mar$eat ve Yerll Mallar Paz6r1nda da avnı fıatla s:ıulır 

Devlet Demlryolları ilanları 

150 adet vagon örtüsü münakasası 13 3· 933 tarı hinde Anka
rada Devlet Demiryollan işletme umum müdürlüğünde yapılacak· 
hr. Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li-
raya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. ( 366) 

İstanbul UçUncU icra ml'murloğundnat 
Bir borcun temini iı;:ln mahcuz ve para· 

ya çevrilmeat mukarrer muhtelif erkek ve 
zenne kunduraları 4 - 6 - 8 - 9 Şubat 
933 tarihinde öğleden l!IOnra Sandal bedcs -
tanmda aatııacaktır. 11An olunur (6503). 

İstanbul 6 meı terasından: 
Bir borcun temini istifası için mahcuz 

olup paraya çevrUmestııe karar verilen Halı 
oda takımı Soba 5/ 2/ 933 tarihine mUsadlf 
pazar gUnU aaat dokuzdan on bire kadar 
Harbiyede sSpo.hl ocağı ka?'§lSlllda meyva 
sokağında merclmekyan apartunanınm sekiz 
numaralı dalrcstııde mahallen satılacağm • 
dan taliplerin mahallinde bulunacak memu· ı 
runa müracaatıan llln olunur (6605). 

htanbul Jldncl lem memurluğundan: 
Bir alacaktan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer bulunan muhtelit cins 
ve ııiııtemlerdc mUceddet gramaton maklne
leriıc gramaton pllll.klan 5/ 2/ 933 tarfhıne 

mllaadlf Pazar günU saat (10) dan {12) ye 
kadar 1ııtanbulda btlyük post.alıane clvann
da Katırcıoğlu hanında açık arttırma ne sa
tııacağmdıı.n taliplerin yevm ve saati mez. 
kürda mahallinde hazır bulunacak memu • 
nma 932/ 6413 dosya numanuılle müracaat • 
lan llAn olunur (8499) 

SAHJBI : MEHME1 ASllıl 

Umumi Neşriyat MUdUrU: FiKRET ADIL 
YAKIT MATBAASI - lSTANBUL 


