
hapishane binalan Btr kaçakcı ihtiyaı
lladın, mahkôm 

Din mahkeme 60 ya~ıada ihtiyar 
bir kadım kaçakcıbk yaphğı için 

altı ay hapse mahhiim etti 
===• 

yapılaeak 
T•ldyede 30 bin mahpus oldap 

tahmin ediliyor , banlar fena 
vaziyetten kartaralacaklarchr 
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Borsada dini siyasete ilet edenler •• 
Gazi Hz. Borsaya hareket ettiler 

(" .. :. Afy~nd; Gazi Hz. ile"'""'"ı.Rı;.an- g-ıı"ieii Ahniet biısiılı-ve-ka;. 
! ismet Paşanın mülakatı ( nanasını nasıl öldürdü? 
i i = • i 

(Gazi Hz. Bursa hadisesine ehemmı-1 
z : 

\ yet vererek Borsaya hareket ettiler ( 
\ · 1 k · · B'I !l- üzerin· ~ .i Reisicümhur Hazretleri ev - yı an ama ıçın ı ecra . 'i 
\ velki aece lzmirden trenle ha • den Burs:ıya hareket e~ıtl~r • ~ 
I reket etmiılerdir. Saat yirmiye dir. Baıvekil Pqa Eakitehır • i 
i çeyrek kala Af yon kara.hisara ~en Ankara ya avdet edecek • f 
= vamııtlar, orada daha evvel tır. ~ 
\ lspartadan gelen Baıvekil Is • ANKARA, 4 (Hususi) - i 
j met Pata Hz.ne mülaki olmut- Bursada tevkif e~ilenler hak • ~ 
i lardır. kında adli tahkıklere devam~ 
I AFYON KARAHISAR, ·4 edilmektedir. Hidiıe~n, cam!· ~ 
\ (A.A.) - Reisicümhur Haz • d~. Tü~kçe kamet getıren bır ( 
: retleri Afyon Karahiaarda Bat· mue~zıne k~ı _bafladıiı, IOD • ~ 
i k'l p ··ı~ ,_. l ak Ba• ra bır kaç kitının kanunauz te- : 
i ve ı af aya ımu aaı o ar ~- .• • lar 'f i 
E vekil P••a H:z:.nin aeyahatı cemmu ile memur m vazı e • : 
§. ._,. ' • t .. d' . . t = 
5 tetkikati hakkındaki raporunu sıne ecavuze ve ~nı ••Y~ .e İ 
f din1emitlerdir. alet kılarak de•letın em!1!retı· :ş 
= R • • ·· h H ti · _ ni hozacak harekete geçtıgı an- : 
!! eısıcum ur azre erı - 1 1 : = d b' qı ıyor = ( IGmat alırlarken Bursa a ır • .. . ğ = tubatta Türkçe ezan ve kamet Ummnı takbıhe maruz ka· E l ıebebile milli biniyatı ilet ede- lan cami hatibi tevkif ve müsa· ~ 
j rek d•letin emniyetini ihİal maha gösteren Bursa müftisi ~ 
~ edebilecek harekete halkı teı • azledilmi!tir. g 

ı 
vik eder mahiyetteki bir kaç Gazi Hazretlerinin yarın ~ 
kitinin teşebbüsüne bilhusa öğleyin Buruda bulunmalan j 
ehemmiyet atfetmiıler, hidiıe - muhtemeldir. 1 

\ ı• w ....-ı'llJW#a•ıa.,.......,._w , ... ,,,...._na w mnw,.-.......,...,,,.....,.,.........J 
Amerikada idare 
sisteminin tecelli

lerinden 
Mali!mclur ki, Amerika ka • 

llÜnu e:sasisi mucibince Teşrini • 
•ani iptidasında intihap edilen 
Amerika reisicümhurlarınm Mart 
İptidasında i~e ba,laması büyük 
nıt:ıkülitı mucip oluyor. l\kmle· 
ketin itimadını kaybeden eski re· 
İıici!mhur bir. bir mühim işte ka· 
rar veremiyor. Yeni reiıicümhur 
~e filen işe ba!lamamış olduğu 
•çin itlere karışamıyor. Bu suret • 
le karışrklrk ve karar11zlık içinde 
ae;:en dört tıy bütün manaaile bir 
hiildimet fasılası tetkil ediyor. 

Bu vaziyeti artık Amerikalılar 
da anladılar. Onun için dört ay • 
Irk f aaılayı iki aya indiriyorlar • 
Dllf. Bundan aonra Amerikada 
reiaicümhurlar T qriniaani ba • 
tmc:la iatihap olunacak, Kanunu • 
aani iptidasında ite bqlıyacak • 
larmıı. 

Mademki T qriniaanide inli • 
hap edilen reisicümhunuı Marta 
kadar ite bqlamamasındaki mah
zurları Amerikalılar artık anla. 
mışlardır .. Bu mahzurlan kaldır • 
~ıt olmak için dört aylık faaılayı 
•ki aya indirmeğe lüzum ıönnüt
lerdir. O halde bu iki ayı da orta
dan kaldırmak daha doğru değil 
blidir? Meıeli Tetriniaaninin dör
dilııcle reiıicümhur olan zahn ni· 

~ beı on gün ıonra ite bat • 
..1 • ı daha makul ve manbki 
.. •id midir? 

Mehmet Asım 
( ..,, ,.,.alı 1 ir.d ıagıf anuzdadu J 

Bir vücutta yirmi 
sene kalan iğne 
KA YSERI, 2 (Hususi) - Ope· 

ratör Şerif Bey, Develi idarei hu· 
susiye memuru Haliı Beyin parma 
ğmdan yirmi senelik bir iğne çıkar 
mııtır. 

iğne yüzük parmağındadır, Yü· 
züğün tazyikile ve iğnenin ucu kı· 
rık olduğundan hareket imkinmı 
bulamamış, iğne etle beraber ide· 
ta kaynamışt, yirmi sene olduğu 
yerde kalmı!tır. 

Hıntlı mücahıdin 
karısı da yakalandı 

Madam Gandl dıger mt!cahlderle 

BOMBA Y, 4 (A.A.) - Can -
dinin kanır teYkif edilmittir. 

Madam Gandi, iki sün evvel 
Yanında bir çok bdmlar olduiu 
halde kadınlar tarafmdan bir nü· 
m~~t yapılması için Gujerata git
mııtı. T evkifinin bu sebepten ile-
ri gelmit olması muhtemeldir. 

Bu tevkif, mumaileyhanm 13 
ay zarfmda iiçünee teVkifidir. 

Pnısyada ve Almanyanm diğer 
birçok yerlerinde güzellik müsaba 
~ası tertibi menolunmuştu. Buna 
rağmen Berlinde küçük bir grup 
resmini koyduğumuz genç kızı in
tihap etmişlerdir. 

Bu kızın ismi Frolayn Mueller
dir. Fro1ayn Mueller on dokuz 
yaşındadır. 

italya'da ...... .-................. . 

Bir yanardağ 
ateş saçıyor 
NAPOLİ, 4 (A.A.) - Vezuv volkanı, 

Ud senellk bir stlkQnet devreainden aonra 
yeniden feYeraD aIAmetl göatermefe bqla -

JDJfbr. 
Kızım gazıar fırlatıp çıkarmaktadır. 

Volkanm neıretUği kızıllıklar geceleri Na
pollden iUbareD uzaklara kadar görUlmek-

tedir. 
Dün bir çok yerlerde sarınntılar duyul-

mU§tur. 
VezUvUn gıssterdiğl bu faaliyetin indifa 

yoıunun tıkADJP kapanmasından ve yanar 
datm ateı saçan ağzının daralmasından De
ri geldiği zannoıunmaktadır. 

VezUvUn 1918 aenealndenberi olduğu gi
bi bu sene de ilkbahara doğru tekrar faali
yet ııanıasma gtreceğlne ihtimal verilmekte-

dir • 

Burfln 6 ıacı aayıfamızda 
Mütarekeden az evel lstanbolo 

müdafaa eden Fazıl 
7 lnel .. yıfamızda ı Genlçlk 

Kaynana randevu evi işle
tiyor, ana kız hastalıklı Ah
medi pek hakir ve züğürt 
görerek evden kovuyorlardı 

Yeıildirekte beı numaralı evde iılenen 
cinayeti yazmıf, Zeliha ile kızı Muzafferi, 
Muzafferin kocası Ahmedin öldürdllğiln· 
den fOpbe edildiğini de ilive etmiıtik. 

Ahmedin evvelki glln Oaklldara geç· 
meıi ve evvelce tedavi edildiği Haydar· 
paıa hastahanesinde C>lmeıi de kendisinin 
katil olduğunu meydana çıkarmııtır. Ahmeclin kansı Muzaffer 
Zabıta dün de tahkikata devam Gelelim cinayetin naııl yapıldı-

ve cinayetin nasıl yapıldığını tea -
pit etmittir. iki kadm ve katil öl· 
düğü için bu huıuıtaki evrak hif· 
.-: .: .:1 ilecektir. 

ğına: 

Zelihanm randevb evi it1etmeıl 
terzi Ahmedi fazla kızdırmaktay

(Alt tarafı 2 inci salllfamızda) 

Doktorların en kıdemlisi 
Hacı Suphi Bey 

Tıbbiyeye açıldığı tarihte girmiş, 
timdi 78 yaşında; hili çalışıyor 

Doktorların en kıdemliıi Hacı 
Suphi Beyle Muıtaf a Münif Pqa· 
dır. Ta Sultan Aziz zamamndaı 
mektebe girmiıler ve talebelikle -
rinde bile kendilerinden doktor 
olarak iıtifade edilmit-

Mustafa Münif Pqa, timdi ça· 
lıtmıyor, fakat Hacı Suphi Bey, 
yetmit ıekiz yaıında bulunması • 
na rağmen çalıııyor ve Eyip dis
panserinde temin edebildiği kü • 
çük 11hhiye memurluğu vazife • 
sile uğrqıyor. Bu itibarla kendi • 
ıile konuımayı daha muvafık bul· 
dum. 

Diıpanaerin içi, kızıl atısı 
için ıelen yavrularla dopcloluy • 
du. Bu itibarla Eyip sokakların -
da bir hayli gezindikten sonra 
Hacı Suphi Beyle konuımam ka· 

(Alt taralı 9 uncu sagdanuzda) Hacı Suphl B. 

•• Bizde yeniden kıı sporlarına Hizam varma? 

Yeni 

Bina 
Vergisi 

Nizamnamesi 
Yarından itibaren 

Forma 
halinde karileri· 
mize vereceğimiz 
bu nizamname üç 
gOnde tamam 

bir kitap halinde 
toplanacaklll'. 

•· 

,, .. .. 

Kanalizasyon lstanbulda dağlara tırm:ınmak spoıwua 
hepimize talim etmektedir. 



Sayıfa 2 

Ahmet karısını ve 
kaynanasını nasıl 

öldürdü? 

(Baı tarafı l ıncı sayıfamızda) 

::J 

dı. Hatta Ahmet ön beş senelik ka 
rısmı kendinden soğutanm da kay 
nanaaı olduğuna emindir. Ahme -
din az para kazanması, sonra ve · 
remli bulunması kendisinin ana 
kız nezdinde hakir görülmesine se 
bep olmu§hir. Zelihanm yaptığ• 

kötü it ona bir hayli para temin et 
mif, l>u kazafiç sayesinde Zelilia 
Fatih taraflarında bir ev alm1t, 
emniyet sandığına da bir kaç bin 
lira yatırmııtır. Ahmet hastalığın 
dan dolayı terzi dük&nını kapayıp 
la Haydarpaşa hastahanesine ya -
lınca Zeliha kendisini yoklamıya 
gelmediği gibi kızını da gönderme 
miye çalıtmıtlır. Hatta bir aralık 
Ahmet kendilerinden para iste .. 
mit, ret cevabı almııtır.Ahmet bu 
hallerden çok müteeaair olmuf, fa 
kat bir teY yapamamuıtır. 

Haatabaneden çı :unca •• 

Ahmet haıtahaneden çıkınca e· 
ve gelmiı, kar11ından töyle bir ce• 
vap almııtır: 

- Sen veremliıin, senden ayrı · 
lacağım. Zaten kendine bakmıya 
vaktin yok! it bununla da kalma . 
mıı, Muzaffer mahkemeye müra · 
caat ederek kocasının hastalıklı ol 
duğunu, kendiıine bakmadığını, 

kendiıini daima döverek ölümle 
tehdit ettiğini ıöyliyerek ayrılmak 
istediiini bildirmİ§lir. Bir kaç gün 
sonra ~a Ahmetle karısı gene kav 
ga etmiıler ve nihayet Ahmet ef • 
yalarını alarak ba§ka bir eve git • 
miye karar vermiştir. 

Fakat ana kız eıyaları vermemiı 
ler, Ahmedi evin içinde dövdük 
ten sonra sokağa atmışlardır. Has 
ta olan, ka:ıançsız kalan, bütün 
mahalleliden kaynanası ile kar111 
hakkında çok fena sözler iti ten Ah 
met bir gün evin civarından geçer 
ken raat geldiği koı:iıtulardan biri 
ne: 

- Ben bunları öldüreceğim. Be 
ni verem eden bunlardır! 

Dem it, teessürünün fazla olduğu 
nu söylemiştir. 

Bir hafta evel de kendisinden 
nafaka kestirileceği· haberini iti ~ 

lince Ahmet karıaile kaynanasını 
öldünniye karar vermİ§, bir brov· 
ning tabanca11 tedarik etmiıtir. 

61Um kararından •onra .. 

Cinayetin evelki-gece ıaat onbu 
çuia doğru yapıldığı anlaıılmı§ · 
tır. Ahmet sokakta bir köıeye ıak 
lanmıı biraz bekledikten sonra ka 
nıı Muzafferin ıokaktan geldiğini 
aörmüt, bir müddet daha etrafı gö 
zetliyerek evin içinde ana ile kız· 
dan başka kimse olmadığına ka • 
naat getirmi§tir. Tam bu sırada 

bekçi Murtaza görülmüş, fakat u· 
zaktan poliı düdükleri öterek bir 
hırsızın yakalandığını haber ve · 
rince bekçi mahallesinden ayrılmıo 
karakola ·~muştur. Ahmet, bek· 
çinin mahalleden ayrılmasını fır • 
sat bilmittir. Perıembe akıamı ol· 
maarna rağmen evin biraz aşağısın 
da bulunan bakkal İbrahim dük . 
kanını onu beş geçe kapamııtır, 
Mahalle ve sokak tenhadır. Ahmet 
tabii yürüyüşle evin kapmna gel· 
miş, kapı evin kiracısı Saim için 
açık bırakıldığından içeri girmit • 
tir. 

Ahınedin içeri girdikten sonra 
kaynanasile karJGmı nasıl öldürdü 
ğü, vak'anm şahidi bulunmadığı 

için anlaşılamamııtır. Yalnız mu· 
hakkak olan katilin hem ekmek bi 

VAKiT 

~~s-oN~üAs.ERLERii&l 
VAKIT'ın Hus~s!_ T~l!r~ 1 Fırka 

Tayinler Anadoluda Umumiidareheye

Sıbhal müdUrlerl 
arası oda değişik ilkler 

A N K A R A, 4 (Husust) -

Kayseri sıhhat müdürlüğüne Nig • 

de sıhhat müdürü Halit, Erzurum 

sıhat müdürlüğüne Erzurum hüku 

met doktoru Salim, Burdur ııhhat 

müdürlüğüne Bursa belediye has · 

tahanesi bat doktoru Esat Beyler 

tayin edildiler. 

Sıhhat vekaleti hizmetler ıubesi 

müdürü doktor Faruk Bey terfian 

içtimai muavenet müdürlüğüne ta 

yin edildi. 

Madeolerlmlz için 
A N K A R A, 4 (Huausi) -

Maden ocaklarında kullanılan pat 

}ayıcı maddelerin gümrük resmin

den muaf tutularak yalnız inhisar 

resmi alınmasını 

kabul etti. 

vekiller heyeti 

Kış ve kar devam 
ediyor 

A N K A R A, 4 (Huausi} -
Burada dün gece yağmıya bqlıyan 
kar bugün de devam etti. Her ta· 
raf bembeyazdır. 

KONYA, 4 (Husu&i) - Bu 
gece yarısmdanberi kar yağmak
tadır. 

Be nehri· Konya araımdaki mü
nakalat karın çokluğundan dur • 
muıtur. 

Sıvas · ~rzuru.oı 
demir yolu 

ANKARA, 4 (Huıuıt) 
Sivu·Erzurum hattı inşası projesi· 
nin, prtlannı nafıa vekaleti bu işi 
yapmıya talip olan grupun mümes 
sillerine vermittir. 

Nafıanıo yeni binası 
A N K A R A, 4 (Huıuıi) -

Nafıa vekileti, burada Y enitehir· 
de yapılacak vekalet binası için 
bir proje hazırlatmaktadır. 

Gazi Hz. nin seyahatleri 
Reisicümhvr Hazretler! Afyona gitti. 

ler, Başvekilimiz e bu~uştular 

lZMtR, 4 (A.A.) - Reiıicüm~ 
hur Hz. dün gece saat 3,30 da hu
susi trenle Basmahane istasyonun· 
dan hareket buyurmuşlardır. 

U.;aklan geçerken 
UŞAK, 4 (Husust) - Reisicüm 

hur Hz. bugün saat 15 te ıehrimizi 
teşrif buyurmuşlar ve istasyonda 
büyük bir kalabalık taraf mdan ha 
raretli ve çok candan tezahürlerle 
karşılanmııtır. 

Gazi Hz. halkın bu samimi teza 
hürleri üzerine tirenden inmişler, 
halkın ve mekteplilerin hatırlarını 
sormuşlardır. 

Büyük Gaziye, Uşakta yapılan 

!ayak kumaşı takdim edilmiı, Ga· 
2i Hz. kabul buyurmutlardır. Reisi 
cümhur Hz. bet on dakika sonra 
ayni heyecanlı tezahürler arasınde 
Afyonkarahiıara hareket etmiştir. 
Afyon valisi Gazi Hz.ni Ut~kta 
karşılamıttır. 

B ,vekil Paşa Afyonda 
AFYON, 4 (A.A.) - Baıvekil 

lsmet Pata Hz. bugün saat 17 de 
lspartadan Afyona selmit ve ha · 
raretle karıtlanmıştır.Yol boyunda 
athlar ve göğüslerinde Gazi Hz. 
nin resmini ta§ıyan köylüler bat ~ 
vekili karşılamı,lardır. 

Rehicümhur Hz. AfJ onda 
AFYONKARAHISAR, 4 (A.A.) 

- Reisicümhur Hz. bu aktam 20 
ye çeyrek kala Afyonkarahiıarına 

gelmitler, iıtaıyonda Baıvekil Is· 

met Pı. Hazretlerile umum Jandar 
ma kumandanı Kazım Pata, Af • 
yon meb'usları, binlerce halk tara 

fından karıılanmıttır. lıtasyon 

ıııklar içinde ve bayraklarla süslü 
idi. Gazi Hz. halkın tiddetli alkıt 

ları arasında trenden inerek baıvc 
kil paıanın ve diğer karııcıların el 

lerini sıktılar. Aıkeri teftit ederek 
tekrar ismet Paşa ile birlikte trene 
bindiler. 

Kalede elektrikle "Yaşa Gazi,, 
yazılıydı. 

Başvekil ve lktısat veki~ 
lin'n lspar'tada te kikleri 
ISPARTA, 4 (Hususi) - Baş • 

vekilimiz bugün iplik fabrikasını 
gezdiler, yerli malları sergisini 
açtılar. Saat on birde candan al • 
kışlar arasında afyona hareket bu· 
yurdı1lar. tktısat vekili Celal Bey 

çogım hem tabaııcayı kul andığı • 
dır. Mutbakta bulunan §İ! muaye· 
ne edilmiı, kan izleri görülmediği 
gibi kadınların vücudünde de ti' 
yarası yoktur. Ahmedin ölümü ha· 

disesile Üsküdar milddeiumumili • 
ği alA.kadar olmuı evrakını tanzim 

etmiştir. Zdiha ile Muzafferin ce· 
setleri dün morgta tc!\kik edilmit· 
tir. 

Keçiborlu kükürt madenine gitti; 
bugün Isparta.ya dönecektir. 

Hakla 

Belediyenin zl vafeti 
ISPARTA, 4 (A.A.) - Dün 

aktam belediye tarafından baş • 

vekil ismet Pa§a Hz. şerefine bir 
akşam yemeği veriLmiştir. Ye • 

mekte ikt11at vekili Celal Bey de 
hazır bulunmuştur. Misafirler, ye· 

mekten sonra zabitan yurdunda· 
ki baloyu ıereflendirmişlerdir. 

lsınet Paşa Hz., bugün lspar • 
ta iplik fabrikası paviyonlarında 

hazırlanan yerli mallar ıergi 

ainin açılıt resmini yapacaktll'. 

ti dün toplandı 
ANKARA, 4 (A.A.) - C. H. 

fırkuı umumi idare heyeti buıün 
toplanmqtır. 

Fırkayı alakalandıran muhtelif 
meseleler konuşulmuf, Samsun vi
layet idare heyeti reialiğine tayin 
olunan Antalya meb'usu doktor 
Nazifi Şerif Beye Samsun fırka 

vaziyeti üzerinde malfunat veril • 
miştir. Umumi idare heyeti sah 
günkü toplanışında esaslı çalışmak 
proğramı esasında müzakerede bu 
lunacaktrr. 

Amerika da 
Yeni Reisicümhu-
run tasavvur:arı 
VAŞiNGTON, 4 (A.A.) - M. 

Roosevelt dün akşam Vineet As -
tor ismindeki yatile Vrmıfringsten 
hareket etmiştir. 

Mütarünileyh, gaybubeti esna · 
sında telsiz vaııtasile Miami ile le 
maı halinde bulunacak ve her gün 
matbuata bir telsiz gönderecek • 
tir. 

M. Roosevelt, hareketinden evel 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
nazirlarmın listesini 2 martta vere 
ceğini ve bütçeyi tevzin etmek 
ve sabık idarenin ihmal veya tehir 
~tmif oldultı meseleler hakkında 
icap eden kararı ittihaz eyf~m~k'ü 
zere kongreyi huıusi surette topla· 
mak tasavvurunda olduğunu ıöyle 
miştir. 

Fransa hiikt\metine 
itimat 

P ARiS, 4 (A.A.) - Meb'usan 
meclisi 181 reye karıı 376 reyle 
Daladier kabinesine itimat beyan 
etmiştir. 

Gazeteler, bu sabahki yazılarm 
da M. Herriotun meclisteki ınüda 
halesinin merkez ve radikal fırka 
ları arasında bir ittihat huaul bul 
duğuna delalet eylemekte olduiu • 
nu yazmaktadır. 

Seyrisef ainde ala
caklıların bir 

hareketi 
Perfembe ıünü, Seyriıef ain ida 

resi muhaıeheıine Seyriaefain me 
murlarmdan, havuz ve fabrikalar 

da çalıtanlardan ve diğer maaf sa 
hiplerinden bir çokları bat vura· 

rak alamadıkları iıtihkaklarını iı· 

temiıler, muhaıebe müdilrU Talat 

Bey kendilerine para olmadıiı ce· 
vabmı vermittir. 

Bunun üzerine memurlar bağı· 

rıp çaiırmağa, vezneye doiru yü· 

rümiye batlamıtlar, Seyriaefain 

bina11 içinde büyük bir arbede kop 
muftur, Bu patırdı esnasında ala· 

cakhlardan birisi bayılmıf, poliı 

çağırmak mecburiyeti haıd ol • 

muı ve nihayet müracaatçılar& a .. 

lacaklarına mahıuben tediyede bu 

lunmaıını muhasebeci bey vezne· 

ye bildinnittir. Perıembe günü ve 

dün alacaklılra birer milcdar para 

tediye olunmuıtur. 

A mer kada idare 
sisteminin tecelli· 

!erinden 
(Başmakaleden devam) 

Zahiren bakılırsa hakikaten 
intibabatta kazanınıı olan yeni 
-bir reiıicümhuru ite batlatnnya • 
rak memleketin itimadını kaybet• 
mit olan eski reisicümhuru daha 
iki ay mevkiinde bırakmak naza• 
riyat itibarile mantıksızdır; ay • 
ni zamanda bir haksızlıktır. Fa • 
kat anla~ıhyor ki Amerikablan 
böyle bir mantıksızlığa ve hak '" 
sızlığa sevkeden diier bazı ae • 
bepler ve mecburiyetler vardır. 
Fikrimizce bu sebepleri ve mec • 
buriyetleri Amerikada riyaseti 
cümhur makamındaki tebeddii • 
lün tevlit edeceği içtimai, ikbıa • 
di ve malf neticelerde aramak il· 
zımdır. 

Filhakika Amerikada yeni re
isicümhur olan zatın vazifesi yal• 
nız yeni kabine azasını intihap 
etmdcter .. ibaret değildir. Büyük 
sefaretle. le ikinci derecedeki ıe • 
firlikler baıta olduğu halde yüz 
yirmi bin kadar memur yeni rei• 
ıicümhur ite baılar bat lamaz yer• 
lerinden kaldırılır. Azledilen bü • 
tün bu memurlar cümhuriyet fır
kaaına men.aupıa yerlerine de • 
mokrat fırkasının adamları geti • 
rilir. Ve !ayanı dikkattir ki bun· 
ların içinden on bet, yirmi bin 
kadar büyük memur doğrudan 
doğruya yeni reisicümhur tara • 
fından tayin edilir. 

Diğer taraftan yeni reiıiciim • 
bur intihabat prograwıı ile mem• 
leketine kartı bir tak1U1 ta .. lıhüt· 
lere girmit bulunqr. ~eıel~ bu 
defa reisicümhur o) n Rootvw-lt• 
içki memnuiyetini kaldı~, 
gümrük tarife kanunlarını değ!f
tirecektir. Bütün bu icraat ise 
Amerikada doğrudan doğruya 
yüz binlerce değil, milyonlarca 
imanın ve müesseselerin hayat • · 
larma, menfaatlerine tesir yapa • 
caktır. Bu itibarla Amerikada re• 
iıicümhur değiıırıeıi adeta büyük 
bir içtimai ve iktııadi inkılap 
vuku bulmuı demektir. 

itte bunun için Amerika ka • 
nunu esasiıini yapanlar yeni rei• 
ıicümhurun ite batlaması ile mu• 
amelelerinde esaslı değiıiklilder 
vuku bulacak olan Amerikahlara 
ve Amerikan müeaaeselerine bir 
nevi mühlet veriyor, bu mühlet 
ıarfmda herkes yeni va • 
ziyet ve teraite göre itlerini uy • 
dumıağa çalııır .. İcap edene iti • 
ni tufiye etmek imkanlarını bi • 
le arar. Bu suretle intihabat ne • 
ticesinde İf batından çekilecek 
olan eski reiıicümhur umumi ha· 
yat içinde kendilerine huıuıi va• 
ziyet verdiği fırkuı efradımn 

munta:ıam bir ric'at ile itlerinden 
çekilmelerine bir dereceye kadar 
fırsat ve imkln hazırlamıı olur. 

Ba~ka memleketler için biraz 
ıarip görülecek olan hu idare ıiı• 
temi Amerikalılar için pek tahil 
ıelir. 

Mehmet Aıım 

ingiltereden cenub 
Amerikaya sefer 
LONDRA, 4 (A.A.) -Tayyare 

ci James Molliıon pazarteıi aababt 
Lympne tayyare karargahındaO 

hareket ederek üç günde 7 bin kİ"' 
lo metre katetmek ıuretile cenubi 
Amerikaya gitmek taıavvurund• .. 
dil'. Buna muvaffak olacak ol
lngiltereyi cenubi Amerikaya W 
lıyan ilk tayyareci olacaktır. 



Sayıla 4 

Muharriri : Celil Nuri 
• 1ttibıs.nakll. tercıime hakları m:ıbfuzdor • 

Rüyada milyarder olanlar 
.dazı umu.mi lif mevzuları var • 

dır; bunları hepimiz biliriz. Meae· 
li: 

- Bu memlekette peyda olan 
zenginler babadan oğula, bilhassa 
dededen toruna geçemeden eriyor· 

ti. Patanın Javiçre ve F ~lemenk 
bankalarında aan sarı mılyonlan 
olmak tabiielir. 

Bu filan pafanın menakibine 
dair uzun bahiıler geçti. Umumi 
harpte memleketin iktııadi ve ma. 
li diktatörü. 

Lakin biri atladı ve kat'i ıüphe-
ıiz sözlerle dedi ki: 

_ Filin paıanın bir lirası ol -
madığmı iddia edersem bana .. 

- inanmayız! 
t F.l ... - inanınız, biraderler· 1 an 

VAKiT 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Asumızın en meıbur ediplerinden Gerhart Hauptmaoo'ın 

eseridir. Bir papazın fevkallcle heyecanlı, meraktı, co,1' un 
aşkını, san'atklrane bir ,ekilde anlatır . 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Flatı 25 kuruş. 

~~========~==========-' 
,. ... llQlllllNWUIHlllm•nttH& llttlHidUllR 1HlttltlHıuımllM'91UllmllllllflNllll, , 

l-Matbaamua gelen eserler ıı 
ııu nr.nııını.ınmımııır.-ın .. --.. = ·ı....I ) 

Şen çocqk 
Memleketimizin en güzel çocuk mec • 

muası olan (Şen çocuk) 14 UncU sayısı da 

çıktı. İçinde dUnya çocuk edebiyatı, pirler, 

hikCıyeler, resimler, maaallar, bUyillt adam -

lamı hııratı, bllmeceler ve .saire Yardır. 

Aile babalarına ve çocuklarımıza 

ederiz. Fiatı 5 kunı~tur. 

ta\·aiye 

Sadri Etem 
in k0ç6k hikayeleri iki cilt 

halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

Servetifünun Silindir şapka 
ki sayısrnda H:ı.Ut Fahri Beyin "Ormanda 

5 Şubat 1933 

'M A J i K'te 
iki haft:ıd:ınberi iıac edilmel..-tc olan 
harikalar filmi DOLORES DEL RiO' 

nu:ı şaheseri 

CENNET Perisi 
herke birbirine ta\ Sİ} e e:iiyor. Mev
simin hu rn miikcmmel filmini siz de 

görmclisiniı. 

iltlvetcn : R. K. O. dünya 
ha ,·.adisJeıi. 

TAK VIM 
Pazar Pazartesi 

5 Şubat 6 Şubat 
10 Şevval 11 Şevval 

Gün do~u~u l,08 7.0S 
Gun lııııışı 17,30 17,39 
S.ıbah oaınuı 6,04 6,04 
O~lc oam:ızı 11',YS I!,1..11 
ikindi n:ımaıı:ı 1!1.12 ıs.12 
Alc$'m namaıı 17.80 17,30 
Ya sı namazı 19,02 19,02 
lnı<ak 5.'2:' 5.27 
\"ılın ~eçcn gilnlerı 86 17 

kalan :130 319 

HA\'A - Yefilköy Aake!1 rasat mer. 
kezinden verilen malQmata göre, b\1&118 ha· 
\"a az bulutlu ve sakln olacaktır. 

Dünkü BJcaklık en tazta 8, en az 2 de
rece. ha\'ıı. tazyiki 765 milimetre idL 

Radyoda · 

Nerede bir toplanıı olursa bu 
zemin üzerine biraz söz söylenir. 
Bu da tabiidir. Çünkü eski devrin 
en tanınmıı büyüklerinden, zen -
ıinlerinden birinin oğlunu, kızını, 
yahut torununu fena bir vaziyette 
görüyoruz. insanın fikrine o de · 
vir geliyor. Muhtefem konakları, 
yalıları, atları, arabaları, düzüne • 
]erle uşakları hatırlıyoruz. Bir de 
kartımıza bir zavallı, bir-sefil, bir 
aç dikiliyor: Pata hazr~tlerinin, 
yahut efendi hazretlerini6 mah -
dumlan, hafitleri ! 1kf'!daiinız var
sa kendisine bir ade~ lira lôtfedi
yor ve dütünüyorsunuz: Yahu ... 
fzmirdeki çiftlik ne oldu? G.:ılata 
daki han yandı mı? Alman banka· 
lanndaki servet? Bu servet yen • 
nıekle tükenmezdi! .. 

paıanın parası yoktu; demedim. 
Dünyaya milyonlar kazandıran ve 
asla sersem, budala, ahmak, bön 
olmıyan bir filan paıa bal tutar 
da parmağını ağzına kondurm~z; 
böyle bir iddiada bulunursam, sız· 
den rica ederim, bana inanmayı· 
nız. Fakat paralar, ağzı açık kal· 
mıJ bir §İ§enin içindeki eter gibi 
uçtu, havaya karııtı: Bugün bu 
para yoktur. Paıa !ahsi masrafla· 
rını ödemekte a-erçekten güçlük 
çekiyor. 

"ServctifUnt.ın" mecmuumm bU hafta- gı·yen ko••ytu•• ! 
gece., şllrl, A. Sırn Beyin, Bekir Sıtkı Be- jSTANBUL - 18 den 18,45 kadar NI· 

tab Tev1i vetİ: v~kıt •d;ıreh?n s hal Hanım, 18,45 den 20 kadar Orkeetn. 

Size, bu elim bahisleri tekrar 
edecek değilim .. Abdülhamit dev · 
rinin siyaseti gibi, serveti de tarihe 
kanıb. O zamanki servetlerden 
bir tanesi bile muhafaza edilmit 
değildir. Servet, zaman geçmekle 
artmak iktıza eder .. Artan aervet 
asla yoktur. Kıamen muhafaza e • 
dilen iki, üç ~crvete msial gösteri· 
lebiliyor .. 

Fakat, vaktile Beıiktaı ve Be • 
~l&§ Yeni mahhallesi, Ni!antafı 
ve Şiıli, Kızıltoprak ve Erenköyü 
semtlerinin imarını mucip olan 
zenginlikler timdi fakra munkıa • 
lip olmuftur.. Anadolu banliyo · 
aunda gördüğünüz o azametli ba· 
raka sarayların sr.hipzadeleri bu· 
2Ün kulübeye muhtaçtırlar. Bun -
lardan birinin ası! ı;ahib!ni Azrail 
aleyhisselim her nasılsa sefalet i
çinde unutmuı, kur~:ıramamı~ · 
Ölüm meleği ona zulmediyor. Za· 
valh sefil Beyoğlu sokaklarında 
ara sıra bir mezar ta~ı gibi karşı· 
nıza dikilir. 

"' . . 
Soiuk bir hava idi.. Tabimdc 

birinin evinde çay içiyorduk .• Ora
daki Yeni yapdan aparhm•nlar • 
dan bir kaçmın nezareti gayet aü· 
zeldir. Deniz, ayaiuuzın altında .• 
Üsküdaruı, Kadıköyünün manza. 
rası gerçekten caziptir. Pencere ~ 
den bakıyordum •• Bir biçare basto
nuna dayanmıf, aüç halle 1Ürii 
yor •• Arkadaılarıma dedinı: 

- Baknuz, filin P&fa. 

;>1n "Memleket hlktı.yclerl,, isimli ki ma 20 den 21,30 a kadar Beda:,11 nıualklye he • 
ait tetkiki vıı.rdır. Bunlardan ba§k& muhte - yeU, :?1,30 den 22,ao a lcadar Gramafoa, 

lif me\"ZUlo.rda bir !:Ok yazı bUtuıımakta • ı············••ll/ Ajans ve Borsa heberlerl. Saat ayan. dır. 

- Demek bu servet kumar ma· 
ıuında kazanılanlar gibiydi. 

- Yahut rüyada visal ! 

Çığ 
"Çığ'., mecmu:ı.sınm ildııcl nUahuı 

çıkmı§tır. Bu nUahad& bir ay lc;tnde gazete 

ve mccmuaıardakl flkir mUnak&§&larmm 

hUlO,:;nlan, Çin - Japon ııa.dlselerlne <!air 

yazılar, Beyaz kadm ticaretine dair blr ka

rfkatllr, olirler, hlkCıyeler, makaleler var • 
dır. Tavsiye ederiz. - Desene! ... Umumi harbin o 

zenginlerinden hiçbir tanesi kal ~ l===========m=uha==f=a=z=a 
lerin bile servetlerini matlı. Viyanaya gidip de oradaki 
edememeleridir. otellerin yemeklerini yiyemiyen ve _ Misal? 

T okatliyandan yemek getirten.. _ Arzedeyim. O devrin bir 
- Hay hay! Fakat daha ilersi· Sel' "ki' 

Karaso efendisi vardL anı ı 
ne gideceğim. Harp zenginleri to· idi. AvUkattı. ltalyan veyahut Fe· 

BOŞ Saatlerde 
Temiz, hisli, tiirJi, aao 'at

kiraae bir ifade ile yazıl

mış nesirler ... 

Mehmet Nurettin'İn eseri 

Biitün kitapçılarda arayınız 

J .. •• • •• • - ... ·. . . . .. . ' 

Çöl 
RO 

Giineşi 
MAN 

pu attılar (burada kırk kadar isim lemenk teblDhULm olan ba 'Zat 
zikredildi. O feci günlerin milyo • 10 temmuz vak'aamm kahramua· 
nerleri, milyarderleri). Fakat bun· lanndandır. Derhal Osmanlı oldu Yazan: ŞflkOfe Nihal 
dan fecii ıu: Mütarekede çokları ve Selin iğin en parlak meb'uala • Ç f K T 1 
zengin oldu. Emin olunuz, on· · b t, b b··..::L va li••············ rından olan u za u u,....... · 
lar da ayni akibete uğradılar. tanperver, bu büyük hamiyetper • 
Harp zenginlerinden sonra müta· ver, bu yaman siyasi, bu yaman r .... -·-··--·-.... -....................... , 
reke milyonerleri de iflas ettiler. mütefekkir harp eanaamda Al • • Hall<evi içtimai muavenet • 
Mütareke sıralarında işgal ordula manyadan ve Avuaturyadan (her) şubui 
rrnı dolandıranlar çok para ka • gelen etyadan komisyonunu al • B A L Q 
zanmıtlardı. Fransız !!abiti ve ya· mak üzere bjr müsaade istihsal et· 
hut İngiliz mülazimi ile uzlatarak ti. ithalata ister kendisi vasıta ol
nyni şarap fıçısını on altı clefa sa· !.Un, ister olmaun; mutlaka Kara· 
tan müteahhitleri tanırım. Fıçı bir so efendi hazretleri toprak bastı 
kapıdan ambara girer; çavuf mak- parasını alacak. 36 milyon altın 
buzunu verir; lakin öbür kapıdan kazanmıs. Ne buyurursunuz? Os · 
uıulla çıkar; gene büyük kapıdan manlılıktan gene ltalyanlığa inti· 

· ve bir makbuz daha alır.. kal ve fstanbuldan ltalyaya hic • gırer f nc1· b'I d 
Dü Ordusunun levazım zabit· ret eden bu e e ı ı e amatla • ıman .. 
leri bizim müteahhitlerden claha 1 rının ianesile geçınıyormuf. 
h 1 Bir zat söz aldı: ınızmı§ ar. . 

.1 ıl f d. bu makule de - Geçenlerde, bır frenk gaze-aa ı, e en ım, · h 
........ ı· d kaçırdı Haydan tesinde bir muharrır, arp eınaıın· _.ayı e m en · . 1 ·· 
aeJ h · d derler· eski ata· da çok zengın o an ve sonra kül· 
D en uya gı er ' k. 1 · 
1 ·· ·· .. b" I· liyyen topu atan ımse erın sergü-ar aozudur. Evet, paraya ıa ıp 0 p k ·b · 
d 1 • ı.e.1_• • b l k d tuz zeştlerini yazıyor. e ı retamız 

u ar, ~ın iktısat a ' m a 0 d w ·ı ·ı · 

su 16 şubat perşembe ak· 
şamı Perapalasta 

\... .... -............................................ -/ 
Istanbuld:ı. Ha,•agaıı \C Elektrik \C 

Tcşehbüsatı Sın:ıiye Tiiı k Anonim Şir

~cti <SATGAZEL) 

1 LAN 

BORSA 
4 Şubat 

Nukut 

"ur·•~ 

20 1. Fr:ınsız 171,-
1 Sterlin 727.-
t Dol:ıı !14,-

20 Liret 218,-
20 t. Belçika ı 17,-
20 llrnhmı 2:',-
20 ls\lçre 81!1.-
20 r..e\' a 26 -

ı 1 lorirı 115.-
20 Kuron Çek 122.50 

1933 

(Satış) 

1 Şilin A\ 
ı Pezeu 
ı Mark 
1 7.olntl 
1 renı:rı 

20 Le)' 
~o l>lnaı 

ı çen·ooer 
r Altın 
t Mecedlye 
1 Bauknor 

Kuna 

27-
17.-
Si -
!4-
n-
23,-
~s-

çts_
M.-

240.-

Çek fiatlara (kap. sa. 16) 
Parls 
r ondra 
l\'e'l'-Yor• 
MllAnıı 
Brüksel 
Atına 
Cent\•re 
Sof)a 
ı\sıerdam 

iş Raotası 

Anadolu 
Reji 

Şlr. Hayriye 
Tr:ımvııy 

U. Sigorta 
1 oTmoorl 

12.03 ı 
7~3,.50 
0.4704 
9.1851) 
a.3750 

82 3:2:"5 
2.4350 

6.5.ôS-
1.15!19 

Es •. 
ıo.-

246S 
4.3-i 

l!'i. 
4.30 

Pr:ıb 

Vtunı 
Madrlr 
Rerlfn 
\'arşovıı 

Peşte 

l'iıkre~ 

Pellraı 

'' ~km·ıı 

ıu .. o:
Çlmeııto • .\ı 
Cnyon Oe\ 

Şark fle" 
ltalra 

!4.- Şark m. cna 
24f'.220! Teleron 

!585-
4,0775 
.171-
L9717 
4.tm 
J.69'5 

:"9.81-

34.55-
109J-

~•.-

!.35 
(3,15 

istikrazlar Tahviller 

lst. d:ıhıli 

'":ırlı: I'.) olları 
1>.l\luvahhlde 
Gumrukler 
Sa)dl malı• 
Ra~d~ı 

.ı\s!.erf\ • 

93.50 

6.40 
oS 75 
S !IS 
4.35 
s ss 

r.ıetrrllr 

Tram\·:ı~ 
TüDel 
Rıhtım 

Anadr.la 
Anadolu il 

l\. '1um•ssll 

Sl,50 
4,tO 

18,90 

44.10 
+uo 
sr QO 

lstanbu l Belediyesi& 
OarUlbedayi Şehir Tiyatro•• 

Temslllerl : 

Bu •k••• ISTAHM BDDIHSI 

Biri eledi: - Ha ..•. Filin Pata 
bili •i nu?. 

Diieri: - Öyle! Bu filan pa
§&yı kaça alırsın? 

hikayeler Yaz ıgı sı ıı enın unva· paralık bilgileri yoktu. Zamam as- · .
1 

· (1 ) ı ·d· 
1 d.. . .1 nı maliyecı erın care erı ır. a uı·· 1 ·1 D · ı mı · unnıeCiı er. aıma ayn 1 demek? Eski Yunan esa-yonl w __ ı_ k .b. k care ne 
. ar Y&ga"4Ul, akaca gı ı, va · t• . d Ciritte, meıhur yeraltı sa· 
tıle ayda d""rt .d. k" e ırın e, 

lstanbulda Havagazı ve Elek· 
trik ve Teşebbt!satı Sınaiye 

TDrk Anonim Şırlceti {SATGA
ZEL), ln,ın ıu soğuk zamanla· 
rında ailelerin mahrukat tedari· 
kini ~olayraşhrmalc arzusu ile 
Şubat ayı için ve aile reis'eri 
hüviyet c6ıdanlarmın ibrazı Dze· 
rine azami bir ton test:m edil
mek şartile Yedikute ve Kurba
ğalıdere (Kacıllöy) gazbanelerin
de kok k&mOrftnü istisnaen to· 
nuou 20 Vraya satmağa karar 

.... 21,30d• ~ij~ ~ ~~ 

~ırıley~ek 1111 

Doereti 1111 1 - Her halde iki milyon lira • 
dan çok f azlaaına. 

-Neden? 

- Çünkü filin Pata iki milyon 
liradan fazla servete sahip birkaç 
kiti yarattı. Kendi mahlUkları ara
•ında iki milyonu aıan servet sa· 
bipleri olunca filin pafanın elbette 
•e elbette dört beı milyonu olmalı. 
lfeın bilmit olunuz, filin pata 
'-zretıeri züppe değildir. Zenek 
detildir. Müsrif değildir. Ahmak 
~dir. Enver paf&yı bir kukla 
~i 07natnufb. ittihat ve Terakki. 
""' •ivil kodamanlarile dalına 
~ Ye daima galip ıelmit-

. . o nıecı ıye, se ız m • ra ında' (lkar) dünyaya gelmif. 
c.ıdıye ~elirleri olanlar,• binlerce Oy eraltı sarayından dıtan hiç çı· 
lırayı bırk~ç ıaatte yediler ve hat· kıl~adığı için bu adanı da gök ne· 
ta haznıettıler. .. ·· d. ? b'l · 

. . .. dir, yer yuzu ne ır. ı meznııt-

Bırı aoze ka.nttı: Bir gün çaresini bulmuf. Saray • 
- Bu efendilerin met~ gayri dan dııarıya çıkmıı. Bakmıı ki 

lllefr• P&ra kazandıklarını affedi· güne~ var. Yer yüzü pek alçak. 
yorum. Her ~rvetin menteinde Haydi güneşe çıkayım! demiı. 
mutlaka ıayrımqru bir cihet olur. Güne§e naııl çıkılır? Kartallarm 
Bu paraları kazandıklarına kızmı· uçtuklarını görmüf. Bir kanat te • 
yorum. Kızdıiım parayı tutama . darik etmif. Balmunıu ile onlan 
dıldarınadır •. Bundan dolayı ken· amma yapıttJımlt· Bir müddet 
dilerine küfredeceğim. Eğer 0 ser· uçmuf. Fakat güneıe yaklaıınca 
vetJeri muhafaza edebilselerdi balmumu erimif. Kanatlan kop • 
memlekette bir sermaye toplanmıt muı. Kendisi de uçurumlara düt-
olacaktı. miif. lıte •• T ecrübeaiz milyoner • 

CelAI Nuri 

Bir diferi ı ler-

- En tuhafıma giden yahudi· 

1 11111111 

vermiştır. 

ş rket meılt ur hüviyet cüzdan· umuma 
farına veıileo kömür miktaranı Sarı Zeybek OperetinİD 
İfaret edecektir. Ahcının arzusu son haftasıdır. 
üzerine me2Lür bir ton kok ay· § Bir güne malısa os.alr 
da 500 kilodan iki defada tes- nzere pazartesi akpma Oç per• 
lim edilebilecek lir. (26) · delik pi~ es Renkli fener oyna• 

Müditiyet nacaktır. 
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' Tayyare Piyangosu 
1 14 üncü tertip başhyor 
J 1 inci keşide 11 Şubat 
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• 
iŞARETLER 

Devlet şairden 
ileri 

Bir bakıma göre layiklik aade 
dinle devletin münasebetini ifade 
eder. Layik devlet dediğimiz za • 
man dünya itlerini din itlerinden 
ayıran devleti anlarız. Fakat (li
yik) lik cereyanını bu kadar üstten 
görmek, bu cereyanı sadece ıiyasi 
bir hareket telakki etmek üstün kö 
rü bir bakıttan baıka bir §ey ol • 
maz. 

Dini devletten ayıran bir cemi· 
yette muhakkak bir kısım insanlar 
vardır ki, onların hisleri de, dün· 
yayı görütleri de din çerçevesi 
haricindadır. 

Hukukta layik olmayı pek tabii 
buluyoruz. iktisatta liiyik olmıyan 
kaidelere iltifat etmiyoruz. 

Fakat sanat ve edebiyat bahisle 
rinde layiklik nereden baılar, ne
rede nihayet bulur? 

Li.yik edebiyatı tanıyabilmek 

için onun tam zıddı olan (teokra • 

tik) edebiyatı §Öyle böyle hatırla
mak lazımdır. 

Teokratik edebiyat estetiğini, 

Esrar oldu! 
Dükkana esrarı 

başkaları mı koy
dular acaba ? 

Bir müddet evvel, esrar bulun • 
durmaktan maznun olarak latan • 
bul ağır ceza mahkemesine iki ki
ıi verilmiıti: Dellal Şükrü ve elbi 
seci Miıon Efendiler. 
Şükrü Efendi, içinde esrar bulu 

nan keseyi kendisine, geçenlerde 
ölen tanıdığı bir adamın "tunu mu 
hafaza et, biraz sonra gelip alı • 
rım !,, diye verdiğini, kendisinin 
kesede esrar bulunduğunu bilme • 
diğini ve bunu Miıon Efendinin 
dükanmdaki rafa koyduğunu aöy· 
lüyor, Miıon Efendi de oraya ke
se konulduğundan haberi olmadı
ğını, bu hareketi görmediğini ileri 
ııürüyordu. 

Mahkeme tahitler dinlemif, dük 
kanda keıif yaptırmıf ve neticede, 
suçu usulü dairesinde sabit görmi · 
yerek, dün beraet kararı vermit • estetiğinin ölçülerini ve bu ölçü • 

)erin içini muhtevasını dinden tir.-----------
alır. 

Teok::-ntik edebiyat içi itibarile 
dine dayanır. Dünyayı onun mef -

kU:re3ine göre görür. Mesela te • 
okratik edebiyata göre güzel = 
melektir. 

Koruyucu, yaratıcı kuvvet =tan 
rıdır. 

Kuvvet, madde, hayat == meta
fizik bir sırdır. 

• Teokrat edebiyat sevgiliye: 

Bakırköy bez 
fabrikası 

Bakırköy bez f abrikaımın geniş 
letilmesine karar verilmi~tir. Bu 
hususta hazırlanan projeyi lktısat 
vekileti tasvip ettiği için yakında 
tatbikata geçilecektir. 

Bu proje mucibince fabrikaya 
yeni J>lnalo.r ilave e~ilecek ve Av· 
rupadan yeni makineler getirile • 
cektir. Bu tesisattan sonra fabrika 

Meleğim diye hitap eder. Onun nm imalatı timdikinin üç 
güzelliğini anlatmak için "sen gü- çıkacaktır. 

misline 

zellik peygnmberisin,, der. Özle • 

diği kaşlarını aşkın mihrabı diye 
hatırlar. 

Divan edebiyatı, tanzirnat ede • 
biyntı, feodalite devrinden kalmıı 

olan halk edebiyatı, deruni vasıf

larile edebiyatı cedide ve bunların 
bakaya:u hep çiçeği burnunda hi· 
rer teokrat edebiyat nümunesidir. 

Yalnız Akifi değil, Namık Ke • 

mali de, Mehmet Emin de ve daha 

genç çairleri de bir kaç müstesna· 
sile hala teokratik edebiyatın çer~ 

çevcsi içinde görüyoruz. 

Vakıa §airlere: 
" - Şair bey ısen devlet gibi ru· 

hundn layikhğı ilfın et demek gü· 

lünç olur. F~kat hala ya,ıyan ede
biyntın bugün nazariyelere ve sır· 
tındaki smokinine rağmen teok -
ratik olduğunu söylemek te borç -
tur. 

4 .y. :(. 

Zekalarının unsurlarını madde
den, hayattan, müspetten alan in
sanlar estetiklerini de hayattan a· 
lırlar. Fakat neye yarar ki, bizde 
devlet dinle dünyanın hududunu 
tayin ettiği halde §airler layik bir 
cemiyet kalıbı içinde hala Yunu -
ıun ve inki.rlarma rajmen Akifin 
yahutta belirsiz, müphem bir mis
tiıizmin karanlığı içindedirler. 

Şairlere §Öyle yazın, böyle dü • 
tünün demeğe hakkımız yok, li · 
beral kanunlarımız onların hür • 
riyetini muhafaza eder. 

Fakat bu manzara ile f&İrin dev 
Jet makinesinden daha geri ruhlu 
olduğunu söylemek hakkı da be • 
nimdir. 

Sadri Etem 

__ ..,. __ 
l)alrelerde yangına 
karşı ihtiyatlı bu· 

ıunın11h 
Resmi dairelerde sık sık yangın 

çıkması dolayısile Dahiliye Veka· 
lcti tarafından vilayete bir tamim 
gönderilmiştir. Bu tamimde yan • 
gınlara mani olmak için tedbirler 
düşünülmesi ve müddeiumumiler· 
le istiıare edilerek bu tedbirlerin 
tespit edilmesi, dairelerin ate~i 

derhal ıönclürecek aletlerle teçhi
zi ve bu hususta vekiilet tarafından 
da ameli bir talimatname hazır · 
landığı bildirilmektedir. 

60 yuşında ka.;akeı 
kadının mahktlmlyetl 

Üıküdardaki evinde kaçak ıi -
gara kağıdı bulunan altmı§ ya~m· 
da Servet hanımın muhakemesi, 
Adliyedeki dokuzuncu ihtisas mah 
kemesinde dün neticelenmiştir. 

Mahkeme, Servet Hanımın altı 
ay hapsine, 121 lira 6 kuru§ para 
cezası ödemesine karar vermi§tir. 

Romanyalı Prensesin 
konferan•ı geri kaldı 

Pazar 5 tubatta Romanya kadın 
lar birliği reisi Princesse Can -
tacuz'ene tarafından Darülfünun· 
. da konferans verilecekti. Prense • 
sin hastalığı dolayısile konf er ana 
tehir edildi. 

Kaçak tütün 
Silivrideki evinde on bir kilo ka 

çak tütün bulunan Rıza Efendi, 
dün adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesince altı ay hapise, elli 
bef lira para cezaıı vermiye mah· 
kum edilmi!tir. 

VAKiT 

Müzakere neden 
kesiliverdi? 

Oraya giden heyetin raporu 
Aokaraya gönderildi 

Yunanistanla iktısadi müzake • 
ratta bulunmak üzere Atinaya gi
den ihracat ofisi müdürü Cemal 
Beyle ticaret odası umumi katibi 
Vehbi Bey tehrimize dönmü§ler · 
dir. Cemal ve Vehbi Beyler dün ti 
caret umum müdürü Naki Beyle 
görüterek müzakerat hakkında iza 
hat vermiılerdir. 

Cemal ve Vehbi Beyler Atina · 
dan gelirken vapurun lzmire uğ -
ramasından istifade etmişler, iz • 
mirde bulunan iktısat vekili Celal 
Beyle de görü~müşlerdir. 

Atina müzakereleri hakkındaki 
rapor dün Ankaraya gönderilmiş 
tir. Evvelce de yazdığımız gibi Yu 
nanlılarla aramızdaki müzakerat 
fimdilik inkıtaa uğramıştır. Bunun 
da sebebi §udur: 
Yunaniıtana olan ihracatımız 

100 itibar edilirse Yunanistandan 
ithalatımız yüzde 3-7 arasındadır. 
Müzakerat esnasında Yunanlılar 

bizden aldıkları e§yanın o/o 65 şini 
para, mütebakııini de bono olarak 
vermek şartını ileri sürmüşlerdir. 
"erilecek bonoların da münhası • 
r:ln Yunanistandan alacağımız ef· 
yaya mukabil verileceği ve başka 
bir yerde ve işte kıymeti olamıya • 
cağı da şart koıulmuştur. Heyeti · 
miz bono nispetini o/0 20 ye kadar ' 
kP\bul edebileceklerini ıöylemif, 
Yunanlılar %35 te ısrar edince 
nıüzakerat durmuştur. Bundan ha! 
kz ciiğer bazı maddderde de ufak 
tefek anlaşamamazlıklar olmu~ • 
tur. Heyetin müzakerata devam e· 
dip etmiyeceği hakkında lkhsal 
vekilinin Ankaraya dönmesini mü 
teakip bir karar verilecektir. 

Tütün işçileri cemi
yetlndP sut istimal 

görüldü 
Tütün i§çileri cemiyetinde sui is 

timal görülmü! ve ticaret müdürlü 
ğü taa-afmdan cemiyet feshedilmiı 
ti. Dün znbıta memurlarile miira • 
kabe memurları cemiyet merkezi • 
ne giderek evrakı almışlar ve ka· 
pıları mühürlemitlerdir. Sui isti • 
mali yapanlar müddeiumumiliğe 
'rerileceklerdir. 

Hindenburg'un 
Türk tahlisiye me 
murJarına hediyesi 

Geçen yıl, Karadeniz boğazı 

civarında bir fırtına esnasında 

karaya oturan Alman bandıralı 

Gerez vapuru mürettebatı, tabii • 
siye umum müdürlüğünün Kun • 
duz derede bulunan raket istas • 
yonu memurları tarafından gös -
terilen büyük gayret ve fedakar· 
lık sayesinde kurtarılmı§lardı. 

Bu vapur mürettebatına karşı 
gösterilen sür'atli ve müessir yar· 
dımı takdiren Almanya reisicüm· 
buru Mareşal Hindenburg, Kun • 
duz dere tahlisiye istasyonu me· 
murlarma teıekkür ve takdiri mu· 
tazammın bir levha hediye etmiş
ti. Bu levha evvela iktısat veka -
Jetine gelmi§, oradan da Kunduz 
dere memurlarına verilmek üzere 
§ehrimizdeki tahlisiye umum mü
dürlü~üne ı!'Öndnilmistir. 

Rumell hanı cinayeti 
ve karısını öldürmek
ten maznun Şevket B. 

lstanbul Ağırceza mahkemesi, 

Rumeli hanında Madam Evanii • 
yayı parasına tama ederek öldür· 

mekten suçlu Sokratın muhake -
mesine bu sabah başlıyacaktır. 

Sokrat, bu cinayetten suçlu o -
lup Yunanistana kaçan Yaninin 

kardeşidir ve kardeşinin suç §e • 

riki olmaktan maznundur. 

§ Karıaı ' lclal Hanımı öldür • 

mekten suçlu güzel san' atlar aka· 
demiıi sabık müdür muavini Şev· 
ket Beyin muhakemesi de, ayni 

mahkemede bugün öğleden sonra 
görülecektir. 

Sanayi ve Maadln 
bankası 

Sanayi ve maadin bankasmm 

devri işile meşgul olan komisyon 

faaliyetine devam etmektedir. Ko 
misyon bankanın bütün mevcutla
rını kıymetlerile tespit etmekte, te 
şekkül edecek olan sanayi ofisi ve 
sanayi kerdi bankası için projeler 
hazırlamaktadır. Komisyon birkaç 
güne kadar işini bitirecektir. Av • 
rupaya gidecek olan ticaret umum 
müdürü Naki Bey seyyahatini bu 

...ıııı,.111mmmr:ı:ı1 l!!C:::!c:!C!::E!l~~311~~~~ i~ için tehir etmi§tir. 

VAK 1 T 
GOndcllk, Siyası Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi. VAKIT yurdu 

Telefon umarolar. 
Yazı f§lert tc'e!onu: 243i9 
ldnro telefonu : 24370 

Telgrnr nı1rcsı: Istanbul - VAKJT 
Postn kutusu No. f6 

Abone bedelleri : 
TUrklye Ecnebi 

Sene il!: 1400 Kr. 2700 J\r, 
6 aylık 750 

" H50 
" 3 aylık 400 .. 800 
" 1 aylık 150 " 300 . 

illn Ucretleri : 
Resmi lltınlnnn bir aatın 10 Kuruş 

Ticari IUUılann bir satırı 12,5 Kuru:J 
Ticari lltınların bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk ilanlar : 

Bir defası 30 iki defası 60 Uç defası to5 
dört defam 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç ayrık llln verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satırı geçen 118.nlnrın fazla 

aRtrrlan blf kuruştan beııap edl1lr 

§ Sanayi ve Maadin idare mec
lisi dün toplnnmış ve bankanın his 
sedar bulunduğu Eskişehir fahri • 
kasında mümessilliğe Sadettin ve I! 

~ Hüseyin Cahit Beyler seçilmişler-
dir. 
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5 ~ubat 1917 
- /Jabı mcşilıat ve kadılar maaşa· 

tının tezyidi dünkü meclisi meb'usan 
içtimaznda kabul cdllmi§tir. 

- Almanya sefiri cedidi cenapları • 
tarafından dun scfarctlıanede bir res-
mi l:abul icra edilmiştir. 

Medıivin; teşrifat müdiir muavini 
Fuat Beyefendi vasıtasilc sefir ce • 
naplarına takdim ve irae olunmuş • 
tur, 

- Rusya belediye memurları ta· 
lepleri kabul edilmediği tal:dirde u

İ mumi terki işgale karar oor -
., ..... __________ ..... ,,. j mişlerdlr. 

S1vıfa 3 

SUHBE'l'L~R 

a anperver ik 
Ve 

il iyet 
Ne Adam Smitlı'in iktisadiyatı, ne 

Dckart'ın f elscf esi, ne lJI akyavel'in 
diplomasisi artık lıüküm süremiyor. 
IJugünün diplomasi intrikaları yanın
da, /IJakyaı-elin :ekfısı paslı softa di • 
mağına; Dekartın felsefesi, ldlı gÜ· 
zafa, /ıele Adam Smitlı'in iktisat naza
riyeleri bakkal defteri lıesaplarına 

döndü. Esl.:idcn piyade lıücrımların • 
dan korunma çareleri aranırken, şim
di zclıirli gazlardan nasıl 1.ıırtulnıalı 
diye düşünülüyor. 

Harp eı-veli dünyası ile, harp sonu 
dünyası arasında, lıcmen hemen mii
nasebet kalmadı. Cilıanşümul ilıtilal, 

lıer şeyde öyle bir inkılap yaptı, kl 

Greko • Romen medeniyetinin temel • 
lcri sarsıldı. Askeri, iktisadi, fenni ve 

edebi nizamla beraber, içtimai nizanı 
da veçlıesini değiştirdi. 

Milliyet c·e ı-atanperverlik mel • 
lıumları da, eski tariflerini kaybet • 
mişlcrdir. 

Eski devirlerin milliyet ve vatan
perverlik duygulanna, bugün, iptidai 
insanların kan davası gütmeleri ne • 
vinden barbarlık, vahşilik deniliyor. 
Böyle denmesi de çok doğrudur. Alı· 
medin oğlu, lJlehmcdin büyük babası

nı katletti diye, Melımedin torunu • 
nun, Alımedin oğlunu öldürmesi, bu • 
günün ileri zUıniyctine ne kadar ay· 
kın i8e; filanca devlet, f alfınca tarih

tr benim şu toprağımı işgal etmişti 

binaenaleylı, ben ona varlığım müd • 
delince düşmanım diye kin beslemek, 
taarruza ııcsilc aramak, ayn; derece 

abestir. 

Bugünkü dünyanın, eski milliııeC 
ve ııatanpen·crlik zilınlyetile hareket 
edeceğini bir an tasaııvur etsek, kür· 
rei arz muhalıak, ki bir maktele dö • 
nerdi. 

Bugünün vatanperveri, lıcrlıangi 

bir taarruza karşı, vatanı için seve se
ve ölen, vatanını taarruza maruz bı
rakmamak irin evvelden çalışan, lıer 
türlü taarruzun önüne geçecek lıa • 
zırlıkları yapan demektir. 

Jlüliyctpervcr demek, milletinin 
yükselmesi için, terakki etmesi için, 
medenileşmesi için alın teri döken 

ve milletinin menfaati için, her uza • 
nan dost ele, dostça el uzatan demek-
tir. 

Bugünkü vatanperverin kan davaııı 

yoktur. 
Bugünkü milliyetperver kin beı • 

lemcz. 
Almanya ile Fransa arasında, ar

tık Alsas • Loren dacası değil, para 

daı•ası güdülüyor. 
Girit bizim canımız, 

Feda olsun kanımız ••• 
Unutulan bir masaldır. Bugün bir 

çalgılı vodvile nakarat bile olama:. 
Milleti için ralışmış olan r c bugün 

lıUlci yalm: milletinin rcfalıı için ça· 
lışan büyük milliyetperver Mösyö l'c

nizclos, bugünün milliyet ve vatan • 
pervcrlil: düsturunu şu sözlerilc ne 
güzel ve ne r azılı çizmiştir: 

"Mağlüplar, mağlıibiyetlerini /;a " 
bul ctnıcdil:çe dünyada devamlı bir 
sul.'ı olamaz.,, 

Bu söz eski vatan ı·e milliyet mel· 
lıumlarına 11azaran bir üıanctti, bıJ• 

nün valanpcrııer ı·c milliyetpcrrcf 

lıislerc tercüman olan bir vecizedir. 

Selami b~ 

\'azı ına nesi ırsıı• 
Sabıkalılardan Haydar, Mürsel 

Paşn caddesinde bir kaeıt dcp~s\J~ 
dan kıymetli bir ynzı makinesı çŞ' 
mış, dün ~·---:i camie getirerek 6:, 

mıya kalkmıştır. Sabıkalı znbı 
memurları tarafından yakn anJJlJI 
tır • 
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VA.Klf'111 edebi tehllra• İki yaşında ---cANıM A Y$E 
============Selami ınet Bir çocuk liardeşini 

Hapishaneler bugünkü 
halinden kurtulacak ! 

- Denıek aylardanberi babama 
tnuıu .CSylüyonunuz? Kemal aley· 
binde propaganda yapıyorıunuz? •• 
Keaı.lin yüzüne ıülüp, arkuın • 
dan kuyuıunu kazıyorsunuz öyle 
mi?. Ona alçakça hücum ediyor • 
IUDua •• 

Ahmet Baruni bey aarardı: 
Müddeti ömrümde böyle bir dar 

be yememiıti. Aytenin bu ani IÖz· 
leri ve feveranı karııımda f&!ala· 
dı. Acaba Şefik Nuri bey kızına 
ne ıöylemitti? Bunları da bilme 
dili için, Ayıeye mukabele ede • 
lllİyordu: 

Ane devam etti: 
- Kemali Tunuıa gönderen ıiz 

ıiniz? Ona ıiz iftira ediyorsunuz. 
Siz, zenginsiniz, meı'utsunuz, kim 
hilir hangi hain bir makıatla o bi· 
~re genci mahvetmefe ?hfıyor· 
•unuz. 

Ahmet Barunt bey kendini top· 
ladı. Artık bütün kanı batına çık· 
nıııtı. Bu çocuğun elinde oyuncak 
1111 olacaktı? Bu kız onu parma· 
lında oynııtacak mıydı? .. 

Hayir, buna imkan yoktu. 
Ofkeıini yendi. Bu güzel kıza 

aahip olmaiı bir kere daha, kuvvet 
le kurdu. 

AYteYİ öfke bütün bütün ıüzel • 
lettirmiıti. Göz bebekleri ale-v a • 
lev yanıyordu. 
Atkmı ne de ıüzel müdafaa edi· 

JorduJ. 
Ahmet Barunl bey için bir tek 

brtuluı çareıi vardı. Her ıeyi iti· 
raf etmek. 

Birden: 

- Evet, dedi, Kemali ben Tunu 
la gönderdim. 

Bu itiraf karııımda Ane ıende· 
ledi. Haykı;racaktı, bağıracaktı. 

Falcat Ahmet bey vakıt bırak · 
nıa ı: 

- Seni seviyorum Ane ! dedi. 
Evet seviyordu. Bu ihtiyar kurt, 

bu kuzuya ıitık olmu~tu. 
- Seni öyle ı:eviyorum, ki Ay .. 

fe deli oluyorum. Dünya gözümde 
değil. Ne yaptığımı bilmiyorum ... 
kemali kıskanıyordum. Bunun 
için onu uzakla9tırdım. Öyle muz· 
tarip oluyordum, ki, bu ıztırabımı 
tasavvur edebilsen bana hak verir 
•in .. 

Bu aö2ler Ayıeyi korkuttu. 
Ahmet Baruni bey ağlıyordu. 

hayatta hiç ıevilmemisti. Yer yü· 

~~e tefkat ve muhabbet ıörme· 
lftıttı. Onu buıüne kadar hiç kim· 
le anlamamı§lı. 

Ayteyi rikkate getirebilmek için 
Jalanlar uydurmağa baıladı: 
I - iki kere ni§anlandım. Niıan· 
lfbın biri öldü, öteki kaçtı .. Bu iki 
::1~ unutmak için ite atıldım .. Fa-

t ıtlerde muvaffak olmak için 
:;~:atı yürekli olmak lazımdır. 
il b. uki ben saf ve yumupk kalp· 
inı ır adamım .. Herkeı hırıız. Da· 
I a çaldırdım, zarar ettim. Sene .. 
derce aa&p .ve ızbrap içinde yqa • 
ır:;;~rın kötülüiünü ıördükçe 
lba bıraz daha 7WDUtadı.Çekti 
llliit:m.i ~lbime •İndirdim. Ben 
Bir .. bar ıuanım Ane. Emret. 
c.Jc~~unle beni mea'ut edeceluin. 
So lun elemleri unutturacakıın. 

" •Ualerimin meleli olmak ha • 
hbnıııa aon plerini cennet.' ben· 
ZelJaek İstemez miıin? 

A11e ne aö1li1eceiini, nuıl ce
't'ap ... .._.l~i f&flruıııtı. Hayır, 
::.. llalerinuı meleli ollllak, aon 

9'1111 ceaaete oeYirmek İltemi· ,.... ... 

Fakat ıönlünde de bir n1ckat sıcak suda Öldürdü! Türkiyede 30 bin mahkum olduğu 
anlaşılıyor, Istanbnlda da asri 

bir bina yapılacakbr 

duydu: Kaıuçıetmede mezar.lık tokağın· 
- Siz günahkar değil, bedbaht· da 3 numaralı evde oturan Hasan 

ımız. Beni aevdiiinizi anlamamı'· Efendinin oğlu iki ya§mda Fikret 
bm. bet gün evvel odada küçük karde· 

- Kemale acıdığım için derdi· ti bir yatmda Sezai ile oynarken 
mi ıaklıyordum.. bir aralık küçük kardetini iterek 

içinde bulunduğumuz sene zar·! Hapishane binası !ekline tahvili 
fında memleketin muhtelif yerle ~' dütünülen Edirnedeki yanık kııla· 
rindeki hapishanelerin esaslı su · nın bu !ekle tahvilinden vaz ge • Ayte biraz dütündü: odanın ortasmda duran bir liğen 

- Bize çok büyük fenalık yapb· ııcak suyun içine düıümıüf, Snai 
nız Ahmet bey, dedi, fakat bu fe • nin vücudü fena halde haılaıunıı· 
nalıiı tamir edecebiniz.. br. Küçük çocuk dün ölmüttür. 

'rette ıslatn takattür etmıştir. çUmiıtir. 

Bu sözle Ahmet Baruni bey ir · Vak'aya müddeiumumilik vaziyet 

Ba hnmlaki bir milyon liralık 
tahı;sabn 500,ıooo ~iraıile A\\ado • 
lamın merkezt bir yerinde yeni bir 
hapishane yapılacaktır. 2,000 mah 
kumun mu haf azaımı temin ede • 
cı k tarzda yapılacak olan bu bina, 
tam ınanaaile url bir hapishane o· 

İstanbul hapishaneıinin vuiyeti 
ne gelince, evvela T opkapı bari • 
cindekiMaltepe mektebi binasında 
bazı tadilat yapılarak, buradaki 
mahkumların oraya nakli dütünul 
mü,, fakat sonra bu muvafık gö • 
rülmemittir. Esasen, 2,000 malı • 
kum alabilecek büyüklükte bir ha· 
piıhane yapıldıktan ıonra, latan • 
buldaki tevkifhane binaıınrn bir 
kıımtnın bu husuıtaki ihtiyaca ki· 
fi aeleceji, §imdiki eıkiden kalma 
hapiıhane binasına artık lüzum 
kalmıyacağı tahmin edilmektedir. 

kildi. etmiftir. 
Neyi tamir edecekti?.. Hiç bir -----------

teYi tamir etmek fikrinde değildi. İnhisar f abrikalarl 
-:- ~n~ affed~~ dedi, beni af· JSlaht yolunda 

f ettıimızı a6yleyınız. 
Hükumet, inhiıar idareıi fahri· Jac.ıktrr. - Affediyorum amma bir prt· 

la .. 
Ahmet Barunl bey Anenin ıö· 

zünil keıti. Jki elini 6ptil •e hızlı 
hızlı, kaçar ıibi uzaklattı. 

Ayıc, ıaıkın bir halde kalakal • 
dı. . .. . 

O ıünden itibaren, Ahmet Baru· 
nl bey, Ayteye açıktan açıia kur 
yapmıya batladı. 

Fakat Ayte ondan uzak, hem de 
çok uzak duruyordu. 

Kemale yudıtı mektuplarda, 
bu meseleden bahaetmemif, dayı· 
ıının ahllkaızhiını anlatmamıftı. 

Kemali menfumda deli etmek 
iıtemiyordu ... Kemal bunlan bil • 
aeydi, yalnız duyacafı kııkançlık, 
kalbini kemirmesi için ki.fi gele • 
cekti. Halbuki Kenıal bot yere kıı 
kanmıı olacaktı. Aytenin Ahmet 
Baruni beye varmaıına imkan yok 
lu. Ahmet Beyden nefret ediyor • 
du. 
Ahnıet Barunl bey de kuduna • 

yordu. Onun kalple, bi11iyatla ali· 
kası yoktu. Bir an evvel A11eye hi 
kim olmak, onu yumrukla kendine 
bent etmek i:ıtiyordu. Komedi oy .. 
nar.uya mecbur olduiu için kızı • 
yordu. 

Şefik Nuri beyi tehdit etmenin 
çar~ler"ni ara;tırdı. Onun bir rü. • 
nahını bulsaydı, bu izdivaç daha 
kolay olacaktı. T ohditle kızmı e· 
lin·1en elacaktı. 

Fakat Şefik bey çok namuılu 
bir adamdı. Bu kadar dürüıt bir 
insanın, hiç bir feyden korkusu o· 
lamazdı. 

Aklına Ayıeyi kaçırmak ıeldi. 
Bu da tehlikeli bir oyundu. Ay .. 

fe, ona varmadanaa, her türlü re • 
za.leti gö2e alırdı. 

Allah kahrebin ! . Bu asırda, bir 
kızı evlenmiye icbar edecek hiç bir 
kuvvet yoktu. 

Şefik Nuri beyi kumara teıvik 
etmek, bu ıuretle bütün parasını 
kaybettirmek istedi. 

Şefik bey, eline iıkambil almı • 
yordu. Yanında "boru,, sözü söy 
lendiii zaman katlannı çatıyordu. 

Ahmet Barunl bey için için ken 
dini yiyiyordu. 

Kemalin mektuplarmı çalmak, 
Ayteye, Kenıalin kendiıini unuttu 
iunu zannettirmek iıtedi. 
Fakat Kemalin nıektup yuıp yaz 

madıimı, 1uıyoraa nereye yu • 
dıimı bilmiyordu. 

Acaba Tunuıta bir fedai bulup 
Kemali katJettiremes miydi? .. 

Bunun da imkanı olmadıjını 
kendi kendine ikrar etti. Hiç bir 
Tunuılu, bir müılümanı lcatletmes 
di. 

Ahmet Banmı bey, bir ı•n~ Ju. 
zm kartıemda ~ bldıtuu anla· 
clı. 

Yapacak bir feJ vardı: Kalkıp 

kalarının tevsi ve 111ahına karar Yeni hapishaneler nizamname • 
vermiıtir. Bu kararın tatbikatına sindeki hükümler, bu binanın in • 
cigara fabrikalarından baılanıla • şumda bilha11& rözetilecektir. Y c 
cakbr. ni hapiıhaneler nizamnamesi, 300 
Dünyanın en nefis tütünleri maddeliktir. 

memleketimizde yetittiği halde Diğer taraftan, memleket dahi· 
imalat İfleri ayni derecede tekem • l" d k" '-!~·· h · -'- ı b" ·ı .. 

1 
. . . ın e ı DU1.Un apıanane er ır mı 

Yeni hpiıhanenin Bilecik civa • 
nnda yapı\plaıı muhetmeldir. Tür 
kiye hudutları dahilindeki mah -
.kumların 30,000 kadar oldui" tali 
min edilmektedir. 

mu etmemıt bulunduğu içın cıga· yon liralık tahsisatın mütebaki 
ralarımız bazen kuıurlu olmakta· 500 000 ı· ·ı tam" tt" ·ı k d B . . . , ırası e ır e ırı ece . 
ır. unun ıçın lıtanbul, lzmır, A· ı yep yeni bir ıekle kounlacaktır. 

dana ve Samsundaki ciıara fabri· 
~~~~~~ui~d~~ :·-.--~~--------~--~------~~~ 

için en ıon siıtem makinelerle il • L 1 k t d A Ha b e r 1 e r J 
lah edilecektir. - 1 S a 1 

Buhumda ~~~lude b~un • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

mak üzere mütehuııı ve mühen .. 
diılerimizden müte,ekkil bir he .. 
yet diin Avrupaya hareket etmiı • 
tir. Bu heyet Avrupa da ziyaret et· 
tiği memleketlerdeki büyük cigara 
fabrikalarını gezerek tütünün tav• 
lanmaıı, harmanları, kıyım, ve am 
balaj usullerini tetkik edecek, dö .. 
nütt• bir rapor verecektir. 

Maarif taylolerl 
Ka,aeri liaeıi türkçe mualliır.i 

Y .uıuf Kemal Beyle btanbul Sel · 
çuk kız aanat mektebi türkçe mu· 
allimi darülfünun felsefe ıubeı: 
mezunlarından Nazlı hanımın be· 
cayi9leri yapılmııtır. 

Y uauf Kemal Bey latan bula gel 
mif, Nazlı Hanım Kayıeriye ıit -
rniıtir. Kayseri liıeai edebiyat mu 
allimliiine de açıkta bulunan ede· 
biyat muallimlerinden Abdülbaki 
Bey tayin edilmittir. 

Kayıeri orta mektebi franaızca 
muallimi Rüban H., kendi iıteii • 
le Aydına nakledilmiı, yerine Ba· 
lıkeıir orta mektebi franıııca mu· 
allimi Bedriye H. tayin edilmittir. 

Altın kaçakcısının 
tekrar muha

kemesi 
Bir müddet evvel altın kaçakçı • 

lığından Jıtanbul üçüncü ceza mah 
kemeıince mahkum edilen Şark 
ekıpreıi tren tefi Marael Pillo E • 
fendi hakkındaki kararı, temyiz 
mahkemesi bazı cihetlerden boz· 
muttur. 

Tren ıefi, Avrupaya bin tane 
Türk altını kaçırmıya teıebbüı et· 
tiii noktaıından muhakeme edil· 
ınif, bapiı kararile beraber, altın· 
ların müaadereıi de karar altına a· 
lınmıfb. 

Dava doıyaıı, tekrar btanbul 
üçüncü ceza mahkemesine aelnıit 
tir. Marael Pillo Efendi, ınevkuf 
bulunmaktadır. 

Mıııra ıitmek. 
Nihayet buna karar verdi. 
Kemalle it.ne, bu adanaın eliıl· 

den kurtulacaklar m1Jdı? 

Birinci luaaua •onu 

On beş günde ithalat ve 
ihracatımız, müfredatı 
Gümrük ve inhiaarlar vekaleti iHRACAT 

iıtatiıtik müdiriyeti Kanunusani Efya cinsi Lira 
61784 
82991 
51813 
39164 
41891 
20022 
34372 
39492 

ayının aon on bet ıünlük ithalat Y umurla 
•e ihracatım toplamqtır. Av derileri 

Yün 
Hazırlanan iatatiatile .gre on 

·- Tiftik 
bet ıünde ithallbmızm 2.481.293 Halı 
liralık bir kıymet ıöatermeaine 

kartı ihracatımız bundan 144 936 

lira f aıluile 3 532 229 lira olmu!· 
tur. 

Bu ıuretle Kanunusani ayında 

ithalatımız 5 544 928 ve ihraca • 

tımız 5 336 043 liralık bir kıymet 

göıtermektedir. Son on be~ gün· 

deki baılıca ithalat ve ihraca • 

tımız müfredatile ıudur: 

iTHALAT 

f.tya cinai 

Yün ve kıl iplikler 
Yün mensucat 
Şeker 

Kahve 
Çay 
Pamuk iplikleri 

Lira 
62551 
58038 
89116 
68160 
62073 
80010 

707 636 Pamuk menıucat 
Doiirmen, }Jamur ve ıeker 
ve ıair makineler 67 232 
Petrol 51 912 
Aiır maden yaiları 68 573 
Sair eı ya 1 175 992 

Mııır 

Arpa 
Kepek 
Üzüm 
Fındık 

Tütün 
Palamut ve hiıliıaıı 
Afyon 
Kereste 
Pamuk 
Maden kömürü 
S~ir qya 

203042 
126285 

1 720623 
135393 
266549 
116802 
67353 

162 914 
360941 

italya Jle ticaret 
muahedesi 

halya ile hükUnıetimiz arum
da bir ticaret muahedeai yapıla • 
cağı cihetle iktısat vekiletinde 
muahede projesi hazırlanmakta • 
dır. Diğer taraftan lstanbul ti • 
caret odasına da tebligat yapılmıı 
ve odanın da bu huıuıta bir ra • 
por hazırlamaıı bildirilmittir. 

Odaca raporun hazırlanması • 
na bir kaç gün zarfında batla • 
nacaktır. 

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

Mühim bir kanal 
Hazer denizini A-zak ve Kara denizlerine bailıyacak 

MOSKOVA, 2 (Tasa) - Deniz 430 milyon ruble ıarfedilecektir. 
yollarile nakliyat komi&erliiji, Ha· Bu kan"l orta Asya cümburiyet 
zer denizini lbak ve Karadcnize lerile Maverayi Kafkaı cümhuri • 
bailıyacak bir kanal projeıi ha%ır· yellerinin mahıullerinin nakli için 
lamakla metruldür. Bunun için tar çok ehemmiyetlidir. Bundan batka 
ki Maniç ve ıarbi Maniç nehirle · Baku ve Grozni petrolleri, Kaza • 
rinin araıındaki tabii çukur arazi- kiıtanın buğday ve mahıullerile 
den iıtifade edilecektir. ha)'Tanlan bu yoldan 1nkodlle • 

Bu çukurun etrafın• baraj ya· cektir. Ucu bir yol olacak olan bu 
pdacak, içi Terek nehrinin ıuyu ile 1 kanal, İran, Efganistan Te Cin ik· 
doldurulacakbr. Kanalm uzunlu • tuadiyatının inkipf uıa. çok yan • 
iu 650 kilometre olacak bu it için yacakbr. 
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Umumi harbin son günlerine alt şerefli bir hatıra -- ----... ·······-········ .. ·················-············ .. -
Mütarekeden az evel : 

müdafaa eden 
Istanbulu 
Fazıl 

Fazılın dakikada beşbin mermi ile ateş tayyaresini 
tufanına tutan on İngiliz mitralyözü ..• 

Onu ciğerinden ve başından yaralamışlardı; buna 
rağmen merhum, bir eli le hücuma devam etmişti 

Büyük harbin son günlerinde, 
İngilizler mütareke müzakereleri
ne rağmen lstanbulu havadan zi • 
yaret etmekten bir türlü vazgeç • 
miyorlardı. Bunun sebebi çok ba
sitti. Türk hava kuvvetlerinin e
lindeki en yüksek evsaftaki avcı 
tayyareleri bile bu ziyaretçilerle 1 
boy ölçüşecek halde değildi. Bi • l 
naenaleyh, Bozcaadadan lstan • l 
bula yapılacak her uçuş lngiliz 
tayyarecileri için yf!r müdafaasın· 
dan korunma talimi mahiyetini 
geçmiyordu. 

Fakat, İstanbul müdafaa kıt'a
ıma, Fazılın tayin edildiği gün bu 
tetebbüs, o mahiyetini kaybetmek 
zaruretinde kaldı. Fazıl, yeni va
zifesinde muvaffak olmak ıçın 
kafasını yoruyor. Bölük arkadat • 
larını bu maksatla yetiştinneğe 

gayret ediyordu. Ve bilhassa mer· 
hum tayyareci Halil Bey de bunu 
pe!c iyi elde ettiğine kanidi. 

O sırada İstanbul müdafaa 
bölüğüne son sistem iki F oker D 
:VII tayyaresi verildi; fakat ne ga· 
riptir ki müfettitlik tayyareleri 
verirken bunları kullanacak tay -
yarecileri c c : ~ _., berce tayin et • 
miş gönder=r. ~. · ... Bunlar son gün • 
lerini yatıyah harbin bitmesini 
dört gözle bekliyen ve Türk top • 
raklarında ölü kalmak tehlikesin· 
den kaçınan ismi okunamz iki ec· 
nebi idi. Burada şunu da kaydet· 
mek bir vazifedir ki Almanlar 
büyük harpte Türk pilotlarına av
cıtayyaresi vermemeği bir pren -
sip olarak tatbik etmişlerdir. Aca· 
ba kendilerinden korktukları iç.in 
mi?! 

kendisinden daha sür'atli olduğu
na kani olduğu için onları kova -
lamktan ziyade yükseklerde uça-

Merhum tayyareci Fazıl 
rak yollarını kesmeği kurmuıtu. 
Düşman tayyarelerinin mevkiini 
pamuk yığınlarına benziyen top • 
çunun ateşleri de güzelce göste • 
riyordu. 

Nihayet, lngiliz filosu Üskü • 
dar üzerine kıvrılırken Fazıl da 
Betiktaı üstünden yıldırım gib\ 

Şu vaziyete göre, müdafaa kı- Bir hava hsrl>ı 
taaımn yeni tayyarelerinin esaslı Osküdara geçiyordu. iki yüz mel 
hiç bir hizmet görmiyecekleri mu- re irtifa farkı vardl. Topçumuz 
hakkaktı. Ve hadiseler bu kanaa· düşman tayyarelerine şiddetle a• 
tin doğruluğunu tamamen ispat teş ederken Fazıl da hissesine dü
etti. §eni alıyordu. Hücwma hazırlandı· 

S Birinci teşrin günü öğleden ğı anda tayyaresinin gövdesini bir 
sonra saat bir buçukta bir İngiliz topçu tapası gii.rültü ve sarsıntı 
filosunun Çanakkaleden İstanbul ile delip geçmişti. Bu yara olduk· 
istikametinde geçtiği haberi Ye • ça büyüktü. 
tilköye verildi. Fakat, Fazıl ikinci üçüncü de· 

iki Alman tayyareci ile pek receden saydığı bu hadiselere e
zayıf bir tayyareyi kullanan (120 hemmiyet vermemek azmile sal • 
beygirlik 120 kilometre yollu Hal- dırıyordu. 
ber§tat) Avusturyalı zabit veki!i- Hücumdan evvel, Fazıl, etrafı
ni ve fena bir tesadüfle 0 gün i • na son bir defa daha göz gezdir· 
zin1i olan tayyareci Halil Beyi diğini söyler. O sırada iki Alman 
müdafaa bölüğünün kuvvetinden tayyareci Haliç üzeri erine doğru 
çıkarınca geride kendilerinden i, uçuyorlar. Fakat düşman filosu· 
beklenecek yalnız Fazıl ile Vecihi nun mevcudiyetini hissetmemiş 
kalıyordu. vaziyetteler. Bu hal karşısında Fa-

Vecihi Ruslardan alınan Niyo· zıl kararını vermistir ve kendi 
por avcı tayyareıile düşmanı gö • kendine şu meşhur tabirlerile ite 
rememek vaziyetinde kaldı ve 1 başlamışıtr. Fisebilillah; iş ba~a 
benzini bitince dönüp meydana dü~tü. 
indi. Fazıl irtifaından istifade ede-

Fazılın prensipi dütman tay -
yarelerini gördükten sonra hava -
!anmaktı. Fakat zavallı tayyare -
si bunu tamamen tatbika imkan 
bırakmıyordu. Buna rağmen göz
lerini filonun yoluna dikmit ha -
valarda bekledi ve onları Ortaköy 
ilerisinde bulundukları anlarda 
bile g&zünden bir dakika bile ka -
çumadı. 

Fazıl dütman tayyarelerinin 

rek dalıyor. Onun kastı göstere • 
ceği cür'etkarlıkla filoyu dağıt • 
rnak ve münferit tayyare mu • 
haberesi yapmaktır. Fakat düş • 
man filosunda göze çarpan asa • 
biyete rağmen kumandanın liya • 

kat ve tecrübesi intizamın sonu • 
na kadar muhafazasında mühim 
bir. amil oldu. Kumandan tecrü • 
hesiz genç adamlarınm zamanm • 
dan evvel ateı etmemesi için ateı 

başlangıcının kendisi tarafından 

itaretle emredileceğini şart kot • 
muştu. Nitekim öyle oldu. Filoya 
iki yüz metre kadar ıokulmuı bu
lunan Fazılın tayyaresine karıı 

yapılan ateı, kumanda tayyare • 
resinden atılan işaret tabancasile 
batlamıştı. Bu sırada Fazıl henüz 
ateı etmiyordu. 

On lngiliz mitralyözü Fazı .n 
tayyaresini dakikada dört bet bin 

, mermi ile, ateş tufanına tubnuftu. 

r

' T ayyarecimiz filonun göbeğine 
tevcih ettiği hücumunu, karıılaı • 
tığı tesanüt dolayısile sol gerideki 
tayyareye çevirmek zaruretinde 
kaldı. Tayyaresini sola kırıyor ve 
henüz ateılemediği tüfeklerini o
tuz metreye yakla~ınca bu tayyare 
üzerine boşaltıyor. iki taraf ate • 
tine devam ederken Fazıl artık 
dü,man tayyaresile çarpışacak 

kadar, sekiz on metreye kadar 
sokulmu,tur. Artık tayyaresini 
keskin sola bir virajla vaziyetten 
kurtararak alçaklara doğru kayı • 
yor. Bu kayıf esnasında biri ge • 
nit öteki dar iki vril yaptığı gö • 
rülüyor. 

Fazılın taaruz uçuıu itte bu su
retle inkişaf etmiıtir. Şurası mu -
hakkaktır ki Fazılın yediği yedi 
kurtundan ciğerlerine ve başına 
gelen dört tanesi hücuma ilk bat· 
ladığı yani cephesi filonun mer • 
kezine karşı geldiği zaman İsa • 
bet etmittir. Bu isabetler, Fazıl • 
da yaralanmak değil ancak gı • 
dıklanmak hissi vermiştir. Mer • 
hum "gıdıklanır gibi oldum,, der· 
di. 
Parmağını koparan ve avcunu 

delen diğer kurşunlar sol elini 
levyeden zorla ayırıp tayyarenin 
gövdesine çarpmı,tır. Bu hale rağ
men son saniyede, yalnız bir tü
feği ve bir elile işine devam et • 
mitti. Eğer Fazil kendine hakim 
ol.masaydı, düfl!lan tayyaresine 
çarpacak ve beraberce mahvola. 
caklardı. 

Fazılın tayyaresine kırktan 

fazla İngiliz mermisi isabet et
miı, vebir tapa gövdesini yarmış
tır. 

F azıhn tayyaresi virajla filo • 
dan ayrılırken motörü de kendi 
kendine gaz kesmİ§tİr. 

Bu kadar feci bir vaziyette bu
lunmasına rağmen Fazıl tayya • 
resinin idaresini eline almakta 
gecikmiyor, fakat elindeki yara • 
nın verdiği ıztıraplar, göğsünden 
fışkıran hava onu bir kaç defa 
kendinden geçilmiştir. Fazıl bu 
anlarda gözlerinin her şeyi mavi 
gördüğünü ve gene bu anlarda ih
tiyarsız olarak tayyarenin sür'ati
ni arttırdığını ve esen rüzgarla 
tekrar açıldığını anlatırdı. Va -
ziyetinin fenalığını takdir eden 
tayyareci Ok meydanına inmek 
gibi aklına gelen bir tefebbüsten 
doktor bulunmamak tehlikesin • 
den dolayı vaz geç.mittir. Fazıl, 
meydana normal bir tekilde in • 
mi~tir. Fakat tayyare ve tayya • 
reci de hareket eseri göremeyince 
her taraftan kotanlar tayyareyi 

Ev kadını yetiştirmek için 
bir Darü fünun 

Buraya devam edenler bir evi nasıl 
mes'ut edeceklerini öğreniyorlar .• 
Al.manyada ev kadını yetittir· 

mek için yeni bir darülfünun 
tesis olunmuş çe Eisenachda a • 
çılmıttır. 

Darülfünunun hedefi zevcele • 
re lazım olacak her şeyi öğret • 
mek, kadınların evlilik hayatın • 
da mes'ut olmalarını temin et ~ 
"Ylektir. 

Kadın darlilfünununda ders 
[Talebe kızlar bir erketın nutl glydlrl

leet>llnl manken tnerlıı<JA ötrenlyorlar.J 

Bu yeni darülfünunun müdürü 
olan Her Lejeune Londra gaze -
telerinden birinin muhabirine §U 
beyanatta bulunmu§tur: 

"Maksadımız, son zamanlarda 
çok artan talaka karşı gelmektir. 
Zamanımızda kadınl:ı.r iş ha -
yatına atıldıklan için aile ve ev 

. işlerini öğrenmiye vakit hulamı -
yorlar. ,.e kocalanna, evlerine, 
evlatlarına nasıl bakacaklaıım 

bilmiyorlar. Biz bu noksanı tela
fi edecc!:ıiz. Talcbemizc bütün 
ev işlerini öğretiyomz. Onlara ko
calanna nasıl muamele, onları 

nasıl mes'ut ed~ceklerini izah e • 
diyoruz. 

lki kursumuz var. BirincisJ 
altr ay devam ediyor. İkincisi 
yalnız üç aylıktır. Her kursun so
nunda imtihan yapryor ve şeha • 
detname veriyoruz.,, 

Yeni darülfünun bir aile yur• 
dundan farksızdır. 

Talebeye, mavi bir elbise, be· 
yaz bir başlık giydiriliyor. Bun • 
lara küçük çocuklar veriliyor, bu 
çocuklara bakmaları, onları ye • 
dirip beslemeleri, yatırıp kaldır • 
maları isteniyor. Bu çocuklar, 

l muhtelif yaşlardadır. Bu sayede 
herbiri, her hangi yaştaki çocuğa 
nasıl bakılacağını ogreniyor. 

Bundan aşbka talebeye ahçılık 
dersleri veriliyor ve bunlara di • 
kiş, nakış öğretiliyor. 

Bir hanımın kocasına nasıl 

bakacağını göstermek için mek • 
tepte alçıdan bir erkek kullanıl • 
maktadır. Talebe bunu giydire • 
rek soyarak bir erkeğe nasıl ha· 
kılacağını görüyorlar. 

Mektebe devam eden kızlar, 
her gün saat yedide uyanıyor, 
jimnastik yapıyor, sonra kahval • 
tısını ediyor, o gün pişecek ye • 
mekleri seçiyor, yemekler seçil • 
dikten sonra kızların bir lnsmı 

yemek pişirmekle, bir kısmı bah
çeye bakmakla, bir kısmı da eve 
bakmakla meşgul oluyorlar. 
ögıeye ı~actar vakıc böyle geç • 

tikten sonra talebeye nazari ma• 
h1mat veriliyor. Derseler çok mü
himdir. Bunlardan biri "evlilik 
hayatının ruhiyatı,, dır. Hedefi ha
nımlara kocalarını nasıl mes'ut 
edeceklerini anlatmaktır. Bu dersi 
salahiyettar bir evli kadın veriyor. 
Diğer dersler, ailenin sihhatı ve 

kadınlık hayatıdır. Bunları da bir 
cioktor ile bir muallim hanım veri· 
yor .. 

Y aknıda evlenmek i~tiyen her 
Alman kızının bu mektepten şeha· 
detnamli olmasına ehemmiyet ve· 
r ilecektir. 

----------------------------------------------------------sarmakta gecikmemi~tir. 
Fazıl bu hava harbinde sol ee· 

rideki tayyarenin tüfek kullanan 
zabitini tebf etmiş ve o tayYare -
nin pilotunu yaralamıştır. Motö -

rü yaralanan bu tayyare biraz 
sonra filodan ayrılmağa mecbur 
kalmıf ve bir saat gecikme ile 
meydanına dönmüştür. 

Telef olan zabitin kardeşi olan 
filonun kumandanı, Fazılı Gül • 
hanede ziyaret etti ve onun gös • 
terdiği harikulade cesarete karşı 
hayranlığını söylerken onu tebrik 
etmeği de unutmadı. 

Artık aramızda bulunmıyan 

Fazılın, hayat ve sayısız muvaf • 
fakiyet ve zaferlerinden, yüksek 
bir izzeti nefse dayanan fevkala • 

de cesaretinden uzun uzadıya 
bahsetmeğe, onun için bir kitap 
kadar çok yazmağa imki n var • 
dır. Fakat burada kısaca şu ka • 
darını söylemek onu tanıyanların 
bir vazifesi olmalıdır ki Aydınlı 

Kadı Abdurrahman Efendinin 
oğlu Büyük hava şehidimiz Fa • 
zıl, her feyden evvel kuvvetli bir 
asker, yüksek bir izzeti nefse ma· 
lik tam ve mükemmel, okumu§ 

kafalı, bir insandı. Fazıl Türk tay· 
yarccili ğinin şerefli tarihinde nü· 
mune olarak daima yaşıyacak bir 
tayyareci askerdi. Türk tayyare • 
çili ğ i Fazılın şahsında yalnız bir 
kahramanını değil, fakat azim • 
ka r ve iradeli bir hava kumanda • 
nını kaybetmiştir. 

Şakir H6zım 
H la\ ıcılık ve ~por) 

Şişu Gençler b ırllgınde 

Cümhuriyct halk fırl·asının hi • 

mayesinde olarak teşekkül eden 

Şişli Gençler birliğinin temsil fU• 

besi faaliyete başlamı,tır. tik mü· 

samcrelerini yakında verecek o

lan bu te~d:kül muhit gençliğinin 
senelerdenberi eksik olan bir ih • 
tiyacına cevap vererek gençliğin 

tiyatro ile olan alakasını arttıra • 
caktır. 

Ayni birliğin musiki fubesi de 
muntazaman çalışmaktadır. Per • 

şembe aksamları birlik binasın • 
da muntazam konserler tertip e • 
dilerek aza~..!?l iyi bir vakit geçir· 
mesi temin edilmektedir. Spor kır 
mı çok sahalarda kuvvetli ekiplet 
çıkarabilecek bir vaziyettedir. 
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5 Şubat 1933 

1 Hüyük Ad~mlar 

Ziya Paşa 
1297 - 1243 

Oamanlı imparatorluğunun 19 
uncu asrı anlayışı çok gariptir. 19 
uncu asırda Osmanlı imparatorlu· 
ğu Avrupa devletlerinin nüfuzu 
altına girmiye başlamış ve bu nü· 
fuz Asyanın uzak şarkında ve ya 
km şarkında hemen hemen ayni 
zamanlarda tesirini göstermiştir. 

İmparatorluğun bu inhilal dev
rinde bazı zatlar devlet bünyesin
de yenilikler yapmak istemişlerdi. 

Bu zatların açtığı bir çığır var· 
dı. Buna tanzimat çığırı denir. Tan 
zimat çığırının şıarı şu iki sözle 
ifade ediJebilir: 

1 - Şeklen Avrupalı olmak, 
2 - Türkiyede bir Osmanlı mil

leti yaratmak! 
Bu cereyan yaşadığı zamanda 

bir takım şahsiyetler yetiştirdi.Bun 
ların içinde siyasetçiler, edipler, 
şairler vardı. Ziya Paşa da bunla · 
rın içinde yetişmiş bir siyasetçi, ve 
şairdir. 

Ziya Paşa 1243 senesinde lstan
hulda doğdu. ilk tahsilinde tama· 
men şarklı terbiyesi aldı. Daha son 
ra memlekette parlamento hayalı
nı tesis etmek isti yen Yeni Osman· 
lılnr cemiyetine girdi. Namık Ke • 
malle beraber Avrupaya kaçtı ora
da hürriyet mücadelesi yaptı. 

Bu zamanda Ziya Paşa Namık 
Kemal gibi meşrutiyet idaresinin 
tesis edilmesini Osmanlılığın Tür

kiyedeki bütün milletleri birleşti • 
rerek bir mefkure halini almasıİıı 
istiyordu. 

Bunun için Ziya Paşa gazeteci
liketti, sarayla mücadele etti. Bu 
devresinde Ziya Paşa, Jan Jak 
Rusoya adeta aşık bir haldedir. 

Ziya Paşa Namık Kemalle be
raber Osmanlılık hayali arkasında 
koşarken bu hayalin tahakkuk ede 
miyeceği cıeydana çıkıyordu. Nite 
kim Namık Kemal Bey Osmanlı • 
lığın iflasını görünce islam alemi -
ne döndü. 

Ziya Paşa Namık Kemalin du
yamadığı bir alemi hissetti. Bu a
lem Türk alemi idi. Ziya Pş. Türk 
milliyetçiliğini pek müphem bir 5U 

rette hissetti. 

Bazı yazılarile Türk milliyetçili 
ğine işaret etti. Ziya Paşa yaşadı· 
ğı devirde tam hakikati bulabile • 
cek bir vaziyette değildi. 

Ziya Paşa muhtelif vilayetlerin 
valiliğinde bulundu. Ve nihayet 
Adana valisi iken 1297 senesindfj 
vefat etti. 

Ziya Paşa 19 uncu asırda Türk 
edebiyatında ve Türk politika ha· 
Yatında bir merhale oldu. Fakat 
§Unu da unutmamalıdır ki, tanzi -
inat ricali içinde hakikate en çok 
Yaklaşanlardan biri Ziya Paşa idi. 

lstanbuhpor klübÜnün çayı 
Pazar günü akşamı İstanbul • 

8Por klübü aza ve ailelerine mah· 
•us olmak üzere Letafet apartı -
lllanındaki lokalinde bir çaylı 
dans tertip etmiştir. 

Çayda klühe mensup bir çok 
aza ve bu meyanda kibar bazı 
a.ilel€r de göze çarpmakta idi. 
Çaylı dans pür neş' e gece geç 
'7akite kadar devam etmiştir. İs -
tanbulspor klübünün aza ailele -
rine vermiş olduğu bu çaylı dans
lar muhitindeki teşekküllere ör • 
nek olmalıdır 

Gençler için Edebi Müsabakamız 1 
- MUse.baltamıze. i§tlre.lt için en çok l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I gözlerini oğuşturdu. Sonra o da 

800 kellmelllt bir hik!ye yahut en çok 15 
mL'lralık bir manzume yazınız. ayni samimi sesle arkadaşını Ö • 

Gönderilen manzume ve hik!yeler sıra. Düşünce perken mırıldandı: 
ile neşredilcccktlr. Yazıların neşri bittik • 
ten sonra olruyucularımızm reyelrlni ala- Aysız kış gecelerinin karanlığında donmuş - Vay Kazım sen buradasın 
cağız. Kalbile oturdu da bir an baş başa ye.ln.Iz.. ha.. Bunu hiç düşünmezdim. Eh 

h gi beğ dik Yıkılan mihrabma vahsi baylruşlar konmuş, 
Okuyucularımız an yazıyı en • ' söyle bakalım ne var ne yok. Mek-

lerini bize bir mektupla bildireceklerdir. Kalbile oturdu da bir an baş başa yalnız .. 
Yazılarıruzı süratıe VAKIT Gençlik ad- tebin, talebelerin ne alemde? 

resine gönderiniz. Kalbinin etrafını kara izler kapladı, - Her şey yolunda, Suat. iki -
Her geçen 111.hze ona yüz bin bıçak sapladı, 

- 2 - Zehirli yaşlarını gözlerinden sakladı miz de yılmaz bir azimle çahşıyo· 
Bugün müsabakaya iştirak e - Kalbile oturdu da bir an baş başa yalnız.. ruz. 

denlerden Rüknettin beyin Dü- Hayatının dertleri hep toplandı başında, - İkiniz mi? Kiminle? 
şünce manzum esile Naim Beyin Kederler dalgalandı gümrah kara kaşında., - ya .. Senin haberin yok. Ben 

Saçları beyaz oldu en ateşli yaşında, J d · S G 1 k 
(Bl·ı· kadın yemı·n etti) hikayesini ev en ım uat. e sana arımı ta· Kalbilo oturdu da bir an baş başa yalnız .. 

neşredl·y01., ·z. nıtayım. Öyle mes'udum ki .. 
·"' Acıbadem ıs.vu.932 

tt
• RiJkneddin Arkadaşına iyi bir şey göster· 

Bir kadın yemin e ı mek istiyen çocuklar gibi onu koş· 
4 k Kadınlar nşlc vadisinde erkeklerden da -

ha ileri giderler. Fakat erkekler dostlukta 
onlara falktlrler . ., 

La Bruyere 

Tren artık gözükmüyordu .. Sal
lanan mendiller yavaş yavaş yer -
lerine yerleştirildiler. Kalabalık 
dağılmıya, göz yaşları dinmiye 
başladı. Yalnız bir genç hala kay· 
bolan treni gözlerile arıyor, hala 
içli içli ağlıyordu •. Trenin son ses· 
leri de işitilmez olunca ağır ağır 

vapur iskelesine yürüdü .. Bu genç 
Ahmet Suatti. Teşyi ettiği yolcu hu 
sene muallim olan bir genç kız. 

Bundan bir sene evvel; bir ar· 

lı bir sema ... Bembeyaz damlar ve 
yollar .. Ahmet Suat Pencereden 
tabiatın hu enfes peysajını seyre· 
diyordu. lçerde, salonda bir sürü 
İnsan dans ediyor, gülüyor, konu -
şuyor, içiyorlardı .. Bu sırada bir 
ses yükseldi: 

- Mühendis Ahmet Suadin sıh 
ha tine .. 

Birden bütün kadehler kalktı .. 
Kadınlar fısıldadılar: 

tura o~tura kolundan çekerek sü· 
rükledi .. Kalabalığın arasında bir 
kadın grupu ortasında karısım 
gördü: 

- Ne2ahet buraya baksana ... 
Suada dönerek: 

- Kıymetli zt::vcem .. 
- En kıymetli arkadaşlarım -

dan mühendis Ahmet Suat. İki e] 
biribirine uzandı .. Karanlıkta yo -
lunu arıyan insanların bir yere ta
kılışı gibi biribirini buldu ve her 
ikisi de mırıldandılar: 

- Fakat o meydanda yok. Ne • 
rededir? - Tanışmamıza memnun ol . 

O dum. 
nu aradılar ve buldular. Yı • Kazım, başka bir arkadaşının 

lışık kadınlar kadehlerini ona doğ yanma giderek onları yalnız hı -
ru uzatarak: 

raktı. Suat ona uzun uzun baktı, 
- Suat bey sizin için.. Sizin bu bakışta bütün bir mazi okunu

için, diye şampanyalarını döke sa· yordu. 

ça içtiler. O yalvardı: - Sizi tebrik ederim Nezahet 
- Beni bir dakika bırakın .. Ne hanım, büyük yemininizin kıyme· 

olur bir dakika ... Bir dakika son· tini çok güzel takdir etmişsiniz. 
ra sizinle beraberim.. Uzaklaştı · Hoşça kalın, mes'ut olun. 

Sayıfa 7 

1 {İençlerle Haş başa 1 
Amatör artist, Cumhuriyet 
Gençler mahfelinden Güzin 
SUleyman Hanım Almanca• 
dan ve Fransızcadan eser 
tercüme edilmezse halimiz 

ne otur diyor ? 
Cilmhuriyet gençler mahfelinin rejisör 

odasındayız. Oda oldukça kale.balıktı_ Ma· 
snnm başında ama .. 
tör Güzin Siiley • 
man hanımla konu • 
şuyorum. 

- Sahneye ne 
zamandan beri çıkı
yorsunuz? 

- Herkes gibl 
ben de ilk defe. 
olaralc mektep sı

ralarmd:ı talebo 1· 
ken çıktını. Mek· 
tepte yapılan se • 
nelik müsamere • 
!erde rnunllimler 

Giiıın Uıııııın bana şür söyle • 
tirlcrdi. Du suretle bırnlıyan sahne ha.ya • 
tını ufııktefelc tems!llcrc iştirakim nihayet 
hariçteki teşekkUJlere intisabrma müncer 
oldu. Halih:ızırdıı. yalnız CUmhuriyct genç· 
!er mahfelinde bulunmalttaynn. Bilhassa. 
komedi rolleri oynıınıaktnn hoşlanırım. 

- Son senelerde memleketimizde yeni 
başlıye.n film sannyiı b<ıkltmdaki fikriniz 

- l<'llm sanııyiı mcmleketinıizde dev a
dımlarla ilerliyor. Şunu menrnuniy'etlc gö • 
rilyoruz ki, yapılan ilk film hakkında gaze
teler bir çok tenldtıer yağdm.lılar. Bunlara 
rağ"men film sanayi erbabımızın uluorta ma
nasız tenkitlere ehemmiyet vernıiyerek dahıı. 
büyilk adımlarla çalı&mn!arr şayanı tl'J<dir~ 

dir. Büyült tiyatro rejisörü Ernest Lubiçin 
dediği gibi csldden film sanayii yalnız A· 
merlltalılııra has bir işti. Se.sli film çıkınca 
işin ren:;;i değişti. Bugün her memleket ken
di öz ll:ınnUc film r:ıvirmek arzusunda -
dır. O halde film sanayii millUeşmektedir. 
diyeb!llriz. Dizde de blrltaç seneye kadar 
harice ihracat yapacak bir film sanayilnin 
teessUs etmlyccetfıti kim iddia edebilir. 

- Operet için ne clüşlinliyorsunuz? 
- Operetler, bilhassa Avrupa tarzı ope-

retler çok güzel. Yalnız hundan sonra. al • 
manca ve fransızcıı.dan ese"." tercilmc ve 
adapte etmelt mümkün olamryacağmıı. gBre 
ne yapılacağını dUşilntiyorum. 

Mellh Nazmi 

. kadaşın çayında karşılaşmışlar 

ve bu tesadüf onları hiribirlerine 
bağlamıştı. Nezahet o zaman son 
sınıfa yeni geçmiş, Suat de mü -

hendise girmişti .. Biribirlerine saf 
bir ay ışığı sevgisile bağlanmışlar· 
dı. Fakat vazife onları biri birle -
rinden ayırdı. Ahmet Suat vazi -
f enin her şeyden mukadde:ı oldu -
ğunu takdir etmişti. Nezahete: 

- Git Nezahet .. Orada, son har
bin birer kabristan yaptığı güzel 
yurtta senin rehberliğini; senin 
kıymetli şefkatini bekliyen binler
ce öksüz, binlerce şehit yavrusu 
var. Git! ve onları yetiştir.. Öyle 
yetiştir ki, onlar da sevdikleri za· 
man vazifeleri aşklarına galip ge' 
sin .. 

lar. O tekrar dıçarı çıktı. Şimdi O d ı k · h" k 
v • ra an ayrı ır en ınce ır a-

agır hır kar yağıyordu .. Artık kar- 1 d h k v • • B" !================ 
.. .. ın ınç ırıgı onu teşyı ettı. ır 

şı ışıldar gorunmez o]du. Düsün-1 d r "b• k v f 1 d v k ı Bı·ımecemı·z 
d .. O l b"" l b. k ~ . e ı gı ı so aga ır a 1, e ar 1 

u.. nun a oy e ır ış gecesı il d t k b ld . yo ar an sap ı, ay o u. 
tanışmıştı. Bu sırada hır el omu · B" k · h 1 b 
· d k d ır ış gecesı aş ryan u saf 
zuna o un u: k h•kA · b' aş ı ayesı gene ır kış gecesi 

- Suat, dağ dağa kavuşmaz a- bitmişti. 
ma, insan insana kavuşur.. Suat 
geri döndü .. Aydınlığa ahşmıyan 

Yazan: DarUşşafaka 
Naim 

Git ve aramızdaki büyük yemi
ni unutma ... Ben burada senin için 
ve seni yetiştiren bu güzel yurt 
İçin çalışacağım .. dedi. Ve Ahmet 
Suat hayatında ilk defa göz yaş -
!arını akm~ktan menedemedi. 

Süley maniye lı.üçült:lcrl büyük 
gayrette çahşıyor lar 

bir 

-= ... 

O gideli üç bahar geçti.. On • 
dan gelen mektuplar yavaş yavaş 
küçülmiye, soğuklaşmıya, mana -
sızlaşmıya başladılar .. Ahmet Su
at vakti yok, yavruları ile çok 
meşgul oluyor diye düşündü. Fa -
kat dördüncü bahar geçince mek· 
tuplar büsbütün kesildi. Ve Sua • 
din mektupları "Bu namda kimse ... 
bulunamamıştır,, ibaresile ger1 
gelmiye başladı. Suat sordu soruş· 
turdu fakat ondan bir haber al • 
mak mümkün olamadı. iki sene 
sonra Ahmet Suat mühendi -
si pek parlak bir muvaffakıyetle 
~i~ir~i ve nafıa vekaletinde çok 
ıyı hır mevki sahibi oldu. Öteden 
beriden: 

tiUleymanlyenln &n kUçUkleri 

- Gel seni filancanın kızı. ile 
evlendirelim .. gibi birçok teklif -
lerde bulundular. Fakat o haya
tında ilk defa akmasını menede -
mediği gözyaşlarını ve büyük ye -
minini hiçbir zaman unutmadı. 
Çok İyi biliyordu ki evlenirse aile-. . ' 
sını mes ut edemiyecekti. Çünkü 
0 her şeyi onun için kazanmıştı. 

:,. .... 
Bir kıt gecesi •• masmavi yıldız-

Uzun senelerdenberi memleke- fade etmektedirler. Resimlerini 
.imiz spor tarihinde mühim bir dercettiğimiz istikbalin Süleyma
mevki işgal eden ve bu sene lik niye (11) i bize ağabeylerinden 
maçlarında Galatasarayı mağlup daha yüksek mevkiler temin ede -
eden Süleymaniye klübü istikbali ceklerini göstermektedirler. Sü • 
icin hayırlı bir işe girişmiştir. leymaniye klübünü tebrik ederken 
- Klüp, birinci takım santrhafı büyük bir feragatle uğraşan genç 

Bülent beyi küçük takımları çalı~- sporcu Bülent beyi tebrik ederiz. 
tırmıya memur etmiştir. 

Her klübün küçük takımları ol
makla beraber çalışma sistemleri -
ne pek dikkat edildiği, uğraşıldığı 
vaki değildir. 

Süleymaniye takımı, bu teşeb
büsile değerli bir iş yapmış oluyor. 
Küçükler şimdiden büyük bir is~ik
bale namzet olduklarını göster -
mektedirler. Her çarşamba akşa • 
mı muallimleri Bülent beyle an • 
trenmanlar yapmakta ve çok isti· 

Mektepliler mü sa bakası 
tehir edildi 

Kadıköy lisesinin liseler ata • 
sında tertip eUiği futbol maçları 
havaların muhalefeti yüzünden 
muntazaman yapılamadığından 

daha müsait bir zamana terki dü
şünülmüş ve geçen hafta oynan -
mamış olan Kadıköy ve Galata -
saray F eyziye - F eyziati liseleri 
arasındaki maçlardan başlamak 

Çekmecede kaç 
kuruş vardı? 

Dükkana gelen bir müşteri al
dığı maim bedelini dükkan sahi
bine sormuş, Şöyle bir köşede is· 
tirahat etmekte olan dükkan sahi
bi çekmece başına kadar gelme• 
ğe üşenmiş: 

- Çekmeceyi aç içindeki para 
kadar para koy da 40 kuruşunu 
geri al demiş. 

İkinci müşteri gelmiş ayni ma• 
lr .almış, sahibinden de ayni ce .. 
vahı almış o da çekmeceyi açmış 
içindeki para kadar para koymuş 
ve 40 kuruş geri almış, üçüncü 
müşteri de ayni suretle hareket 
etmiş, o da çekmeceyi açarak çek· 
mecedeki para kadar para koy • 
muş ve 40 kuruş almış. 1 

Dükkan sahibi bilahare çek .. 
meceyi açmış, bir de bakmış ki, 
çekmecede hiç bir şeyler kalına • 
mış. Dükkan sahibini bu akibete 
sürükliyen bu yanlışlığa sebebi -
yet veren ilk mevcut acaba kaç 
kuruştur? 

Mükafat kazananlar 
Geçen lıı:ı.ftnkl bilmecemizi doğru hal • 

ledcnlerclen Jfasıınpaşada. Tekke sokağında 
Mehmet, l\'.asımpaşada uzun yolda Mehmet 
Ali, Go.z.i Omnıın Paş:ı orta mektep son sı1 
nrf t:ı:cbcslntlen ~Dl ~khnıet Necdet, Eren
köy kız lisesi mUdUrU Mahir Beyin kızı 
Kevser, Kadıköy Yo:'hırtçu çayırı: 120 No.da 
KAmiran Hanımlar \"C Beyler bilmecemizi 
doğru halledenler arasında mUkO.fat kazan• 
mışlardır. MilkAfaUarı birer kitaptır. İdare 
mUcliriyctlnden alsınlar. 

üzere bir ay Gonraya tehir edilmit
tir. Alakadar mektepler buna &8-
re hazırlanacaklardır. 
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[ a.r•-: !Wlt>klup•:... ] Büyük harp neden b Ş 
l'ürkiye ermeni 'eri sene sürdü? 

Bawa Mallarebel rl 
Verdun Müdafii Na var 

Yazan : Naltledell ~ 
Jacque• Mortene - s - ta. 
N&ftl't tek kitilik hM'I> tanare· ı· aedince, kendiı;ne İ2İn veriyor, 

leria~• eaıaalaia bir tutette döğü· Navar bir motoıiklete binerek 
tGrcl6. Na•ar, harbe b&flamadan yüzlerce kilometre yapıyordu. 
""'' dütmant tatii'tinak eıaıına Sonra, Navar, •inirleri buhranı 
dayanırdı. Onun etraEında döner, yabımıı hir halde vazifeıi ltqma 
fevkalade u.n'abnm bin bir meha- dönüyordu. 
ntinl IÖ•leı'ir, hasmına bu güzel Navar•ın bulunduiu filotilla, 
temııadaıa aonra mabvolacaiı bir avcu raotillaıı dejildi. vazife
lıiuini verdirir, kendiıine mukabe- ıi keıif yapıp fotograf almaktan 
le bnklnmı bırakmudı. Düıman, ibaretti. Avcılık. bu vuife bari · 
onun karıııında, bir kedi kartı • oinde yapılan İflerdendi. 
mıdaki fare gibi kalırdı. Ne yapa· Navar, aıl'ır ve yavq harekete
eağmı taıınr, cesareti kırılır, den Farmanlardan lnırtulduktan 
mah•olduiunu hiuederdi. Navar, aonra, ıeri tayyareıi üıtünde, 
d6111wun, bu vasiyete ıeldiiini mümkün olduia kadar çok uçuyot, 
biuecler etmez, tayyarenin kuman bir düımana rutlamak ümidiyle 
dalarmı bırakır, ayağa kalkar, havalarda dolaııyordUi 
dikkatle niıan alatak dütmanın Navar'ın bu vazife harici uçuı · 
motöriine atet eder, onu durdu • !arma kumandanı göz yumuyordu. 
rtardu. Hava kumandam De Roae de Na • 

Bit-kaç diiımana birden .-ure· 
lince, NaY&r etJ aayıfınm hangi•i 
oldufuııu derıer, en kuvvetlisi 
hanıiıi İM ilk defa onu uf fı lıarp 
huiel tderdi. Dtlım•nlannm ay . 
ili amanda kendine ateı açmala· 
nna mini olmü için ortalattna 
ıiret, lyle hlr vaziyet alırdı ki 
•tef ebeler, biribirlerini YUraeak 
YUlyete düterlerdi. Sonra, orada, 
lttrkeıi taıırtaıı bir ıojukkanlılık
la ~lıtırdı. 

Bir aGn, bir Alman tayyareıi. 
Dl, , .. inmiye mecbur ebniftl. 
Allllo tayyarecileri yere iblp tei
lim oldukUın ionra .ormut1ardı: 

- Ruıdınıa nerede? 
.-. Benim! 
-.. Pilotuna? 
-Oda ben. 
- Nud? Siz mi? Demek tay-

yareyi hem idare eden bent de ateı 
~ ıbcllniz? Tehrik ecletim. 

8ir baıka aün Navarın yaralı· 
yarak dütürdüiü bir tayyareci. 
lstıuHılni a&rmelt 1.temiştl. Navar 
ıeldlt 

- Sizi yaraladıinna mütee11if 
e.lduıa, dedi, ben dalma motöre 
•tef edetlnı. Makıadmı, düıman 
a....... Affı hatp haircine çıkar . 
lllaktıt, katletmek de!il. 

Alman tanarect: 
- Sizin gibi bir adam taralttı . •aa 8Htll6p olmalc bir ·ıereEıizlik 

tlelildit. 
Dedi. Navar, avcı Uytatecilili• 

BI •t eltnltti. Ondan eYYel, her • 
llta, lrit tGtlil hareket ediyordu. 
ifa-. yeni hir metot 1apti. Fakat 
-.ıa herkea tatbik ededlezdi. Zi· 
l'A; .._. ıpordu. Hem de ne ıporT 
Fakat ne ele olaa, havı muharehe· 
lert lein bit taktlk teıtı etmek la • 
mnclı. Bunun eaulanm yüzbaıı 
Ga,nemer kunı1otdu. 

Navar için herkeı: 
- Ne harikulade aritat ! 
Diyordu. Caynemer için ise: 
- Ne büyilk asker! 
Dıyorlardı. Filhakika Guyne • 

mer, her feyİ evveldea lıazırlar, 
lıOpkkanlı, cesur, bir tatbikatçi 
idi. Buna mukabil, Na•ar "irtica• 
len,, hareket eden l:ııir camba~dı. 

var'ın tabiatmı anlamı,b. On11n, 
kendisinden bir tebcuüm kopara· 
bilmek için her ıe1i yapmaia ha • 
zır oldu3uau biliyordu. 

Bu fırsab Navar 1 Nisan 1815 te 
elde etti. 

Raut olarak milbim Rolaett ile 
Navar iki aaattir uçut 7apıyor.tu .. 
Saat 6,25 te, bir Aviatik tanare 
ıi gördüler. 

Navar, tanareyi ıöriince aevi 
niyor .• Fakat aotuk kanlı olmak il 
zım. Navar derhal dütaaana 
hücum ediyor. Alman &ehlike:;i 
görünce savuımak istiyor,•• mit· 
ralyöaü ile atq ediyor. Ona mu· 
kabele etmek ne iyi olacak 1. Ll · 
k1n, f;'ramıa, pek u Imrtuna oldu
ğunu biliyor, botuna kurt1ı111 dt • 
fetmek- deinı olmaz. Nantwka
dqma ba.irıyor: 

- Ateı etme ukm ! 
Rober arkadaımm kıydletiıii 

bildiii için ona itaat ediyor, ve 
bekliyor .• itte timdi, Nt.vk'm 
Morane tayyaresi dütmandan on 
metre kadar uzaktadır. Navar 
bairıyorı 

Haydi, atq 1 
Netice aıal olu1et. Robett •tet 

eder etmez Alman ta71areei elini 
kaldırıyor, teslim lıareti veriyor. 
yere doğru inmeje baflıyor. Na • 
•art 

- Madaanki tullm olclu, Mdit• 
11.IUrelU. •• 

Dl1ot- lbHt Alman tan&N•~ 
atalı lnetkeft, Na.arta •Hatlen 
1aartulmaıa •ldip ken•l hatluına 
lroamata çalı111or. 

Na•ar aahltue ldr hareltttlt 
buıaa maal olu1or, •• Awlallk 11• 
n inlror. Na•ar ile atliaclat• ti · 
bancalan ellerincle dutmulanaa, 
tayyareyi yakmumlar tlire laü • 
cum ediyorlu. I='d~a~ Almanlar 
artık btıdatınclaktlertn ceaareli 
ni ve meharetinl anlamıılarclır • 
Mukabele etmiy6r1ar. ~uen, pi • 
lotun onı:.ızt:rtdlUI te dl2 bpağ;n " 
dan blret yaruı •uchr. ltuıt, Na• 
•ar'a doiru Uerltyot'. Stıllm Yt! ta• 
ntfntalardan sonra, Manr bit 
doktor bulup getlriyot, ve liu zale· 
rin bir hatıruı olarAk dütm•nm 
tablıtcaaını abyot'. 

• ve neşrıyatımız 
(IC. BölGlyüi) lmzuUe aldılı · 

mıa mektuptutt. 
Bir zamıındanberl psetenlzde Tatnall. 

Dmçak ft illet ...... komitelerinden 
lıabeedlllyor. Bu sfbl teller biç bir vakit 
'fotlUye flnMftllettnı 11.lAIWl&r etiuff. & -
aiitlla llerabef Ttltklye EriiMıtiUert IMi jtbi 
~ netret t!CMmer. E~ jerl 
bbmlatdla. tleaftUeH~ it!lde \>e~loe, 
bqlarma &llrlü ttlrlö beWar sem-tnc eebeıp 
bcp lü ıtbl akdsı& koiiilwiet ôldalWHi IRUrlL 
ltrmeıUler Rlldl tuaıieHn&! töc!eat, 9all'ıit • 
kAr, !:alttkan, biendekl!te tettf pUlefi bir 
miilettlr. AbdWbamlclln liıtlbcWb, fiJAt " 
Enverln ldatt9hlltl bir bayU mllla • 
~91dlkler ~. Faka& Efbletıller 
tiitkleftıt en Udıll; ea Jildi dotU&ncllr. 
Ttlrkieıia W nillletle Dl! yOlda ve ne lırtlka • 
mette, ne tatt.aa, ne ıtbl pttJtalpl&' till'e • 
•ile ell!le ...ert; fabtank ıu memleketla, 
tu \-atıuuD deri Sltmealne, &erakkl•lne hlr. -
met eciebdlrtene bize o yollan ıösterlnlL 
• • • nldt psetecillll TUlı.bd ,..,...., 
oiuraunuz. Bir takım be) inal& komiteciler -
den tıa1u1eımekle Tllrkl)'e Ermeallertae bir 
lı&karet etmlı, liem de eski n fena lılr W
rou uyan•ımuı ol11nuau. ld lllf bir fayda 
nrmea. Bu ntıuun Deri si....,.. ~ Sl
menllerl 1111!11111- eder. Bu &opnklanla ya
pd.ealr; c-ilfl)llc!ü o bdat ~ .., ld .... 
• aillyuıdaria in-. pıvtneMllt. 811 ,. ... 
.aıaeu .azla pM aıld pseteellerdea llekl&
iü. ıter sön pr.e~rde .Utaalaı' atmaU. 
mUsahıtkalar ter• tp etmelt, Mbı tirMdida 
...... pUi, parlali ftklt upailutmlı. llaDolt 
ller bir kısmı için b'f OD •tırla fU &oprafdl 
Deri sftmeelne yardım edecek fbÖar \ot ft.. 
lditer ıösWmNL Hllle&lft blrllıılrlettie .. 
ba &lyade yakı...... Balk •••kalen wri
birlerlnl daha tlyade .nıa. l'Ddrwt t.er 
ırin tilrn ıİaba far.la ayamaa. t'e.e biraz 
daba , .... stllaln. llerkMe _.,... ...... 
Senctl olanlar paralarmı meydıma fıkar -
-. itler adlln. TleUet a,..._. Dünya 
.Jlbtlade bubraa clefolap sitıdL Bu J'Old& 
psetelerİa yapslıllecetl itler btlytıkttıi. 
Ufak bir pzete baTadlal le llalk altüt oha
rof, Ttlrk. Rwn. l:l'bııenll Md9eTI 1ıJo bir ..
ki& ayni eillmeılln. He.,.me de iyi sözle tıı. 
luhm. llf!rkelltııı ftlaıi 1111!\'dlıılt olldıL ilet -
kem vntanamnıa ... aıtılllbi. lllltllafdtel • 
Yer, cl4dl ve çahftıaa olabm. Dofra ve ...,.. 
fatı9Ja obhm. Gl,.....kwlalz ki o ftldt km11> 
•ll•ılen itler fhelıcıddlr. itte hd yiltıta 
.... ~ tuet.enll.dea ............ 1'elderlld. 

K. 8d;;o9ya11 
V AKIT - Bubdan evv4!1 gue .. 

temizde (S. Tumacan) Efendi .. 
nin umuıni harp ba.,ıarmda lstan
bulda toplanımş olan büyük Er • 
meni kongresi hakkınclılld hatıra• 
tını tef rildı ~klirtdi nqretmiştik. 
BU yazılar üzerine bazı Ermeni 
gaııeteleri tıe§rlyatta bulundu. Ba
zı karilerimizden de mektuplar 
geldi Fakat bu gibi yazılar doğ
rudan doğruya ( S. Tumacan) Ef. 
ye cevap olmak lazmı g~lirken 
daha ziyad~ (Vakıt) gazetesine 
hJtap ediliyor. Neşrettiğimiz bu 
nıektup bunlardandır. Bütün bu 
pıtlata toptu C!ev&p vermek is .. 
U1onaa. Bunun tçin bu kabilden 
olan yazılan top1uyoru1. 

Yaltıı1 bugiln btr noktaya i§a• 
Nt etınek iitertı kt pzetemiZin 
(8. Tumacaıı) Efendinin yazıla .. 
tını neşre vMıta olmakla Türki • 
re Ermenileri hakkında herhangi 
bir mttele ~ıkarmak tUdr ve mak• 
saclı hatır ve hayallml!deh bild 
g@titt@!. Maksadnmz evvelce de 
;azdığmııs gibi Mıd@C!e wlhe va 
hakikılte hizmet etıdektlt. Bundan 
başka maiiye ait olatı Ennettl ko• 
ttıitecilik hAdiselarifıin n~tl(td 
Türkiye Emıenilerinı nasıl bit 
hakatet mahUI bulurtabileceğirtl 
biz bir türlü Anlıyamıyoruz. 

Zafer d"vrelerı 
NaYar, ,UZbqı P. de Benılalıı 

IUotlllltmi tayin edilerelc oephe • 
.,. cliadiL 

NihQy~t bi~bn (Tttttiıtcal\) Ef. 
nin yazıltırı hAkkffıdA da kendi .. 
mize göta fikir ve ttttltal~alaturuı 
vardır, BilUltt bunlan yazmak ı • 

Bu aralık, halk toplanmıfhr · As• çln daha bir kac: gUtt ~klerıtek 
kerler, koıup ıelmiıler, Navar't lizımdır. 

ICeödiiinİ anl17an bu kuman . 
.lan, Navann •ereblleceti anınt 
randımanı almııtı. !fer bu ku .. 
....ıan, Navan tanımamıt ol .. y• 
6, l»elki Navar bu kadar ıneıh•111 

Wr tayyareci olaaıazdı. Yiitbet• 
de Benıia, onun uabi devrelerini 
Wliyor, ba denenin ıeldiğini his-

ötnuzlarma alıp yüldeltmiılerdir. nnmu ·m 'f 1 ' 1 1 , J n 1 1 A' r 1 

Navar, ukerl madalyayı lcazan " •IHtll, Zltt. iki .. nafllti pek 1e • 

ftlıfbt. ~lfitlettli. Pelt.tier Dol.y .ı- hu 
Bu zaferin erteai ıünü, Pelletiet hatıketilldlft tk.Jay. lejiyöö dihtet 

Ooiıy'tle tıplli buna benzer bir aa• al .. bml allAlftl. Mac:lılyalit, llti•i• 
Eer lca:ıaımıtbı .. ele aytıl ıun •etiı.ltti• 

O tla bir &anan ••iri• ..-. St•dl, bu t.oyUli SWld tM'it ti 
kileri esir etmiıti. mek lbımch.. Fakat nasıl?. 

Navar bunu öirenince pek ae - (Devamı Nr) 

Möıyl 48 Vedel - !well nsak •• ICarbürcüler ıendib ~ 
fUfijıftı itar.t etierim ld; Rlkling . de toplandtl&r, '1000 tötilült llıti -
ile mlinuebua tiri .. • mlell••• rllt eden Ni'bi&tef6 möbl;ll 42 
demirhane komiteai deiildlf. Mu- bin lonlull bir Hrmaye YÜcada ı•· 
anen bir ınaal tirkeltir. laairen tlrerek ubt ticari ılrltetinl letiı 
f&allll da hbtlatll1flt kit ettUer. ltaıo kollea iuni.de ltir 

Çelik fabrikalan taralmdan bü AYUl~almm delaleti ile Ye••· 
muamele yapıldıiı zaman muka· tehlilderi haraca ke111aelc ...ıile, 
bilhttle al6iait lilmüttlttdett mü • AlllWI 1nap11 ile bu,iik lilalVI mu• 

him hit miktu t4!irik olunarak li- •i• elU ltir anlatma iad•l•ıılı. 
lındı. (ttt ıot tAt'-.tta tuiülttt) lmu ,.ı.a Alman Koalenitt-

Maıy8 Manel IC0ten - itte fiir ele~Ht ia ... ttl "'8Lera 
onların beynelmUelciltli bu... dedir. AlmlDJilJ& m~I tlr
(ln •İ Oldtltta Vd Mtl ~~ Ulllfi tttafiü tctttlüüflh'ıllmllar 
tiddetli alkaılar ... ) Vatupener Louza ile HanlAd fllt.rlkut•ır • 
efefttll ıllla Mfiıtlmil•ltlllilttiS 17 k&1H11aun•I ttol •e lllllaluan 
bizimkinden çok bYi imit ! (Şid- tıtlqı'lllfthl blrlttel tlla4ldeıi tq • 

detH münalcaıalar Ye ıürültii) dur: "Soıyete komentyal Jlbl 
M~ıyö BariLe - .... !vet çe • FnıNtt MıtdllwmiG cktaaıı lbücl

Uk fal>rtlmlan 18000 eahmadaıı tletir.e6 li\•lçre, Aimanya ye Mor • 
8000 eahamı FralllUUll ........ ~~le ''bthilt d& blai10mt, an 
olan Roctlinıe tndl ediJerlardt. leaUm ve lwıalıt etmlyecekttr. Dl· 
Almaa1a birle ........ hir lld • l•r eli.etten konaoralyom da rraa
mına -lildl tlil•letl hltpll •1- sacla, Framıa miiatemlikelenad• 
lerde tal.im ttdllmif ölchıiuftdü ve Fraıua laimar•intıeki ...... • 
her lftiıaada en 'vok nhama ma- ketlerde karblr 111 w.ı,..., .,.. 
ilk olu dabtii ektttttyeti llilaftıı.. tealİlll •• fünaht .-ıJtıdektjr.,, 
yordu. Filhüiu aBitYI A V~ 11u aaiaakm nMicW ... lr7 llar· 
delib dedlli tlltl Altntlklar IC:oea't IMlr dl kallir ... imali ltia ...._ 
leııdeltl Kati Alftiıadt lt811dıt .a.it ~a\M ..ıu. .ıu PNBM 
liiadeeiöden Ptamaya e•hilil aanqiell~ lrtallİd ......ılllilti· 
•etlyorlatclı. IJurıda bin iiı\Üpi.em al llMMa liettnek lÇle ı..ıp •• 
•ardı. ..... ... ri iN wl611.0.Mi 

Halbuki l>is Lönıoicta eabamıti lfilYIJt IHfilll~t'I ıl..,.. lillP't • 
hemen nıılım veflrken AIMınlu m tttllaı f!dt,orlarılı. Oellfl N • 

Fruwdw.tJ~·* .JM1\ la&bet'l411Mitt!Uldf. ~-
.-mayenin ~ dirttlt ~ tehlik kendiaine ucuza nat olac6 
venrlercli (sürüitüler). &• Mld• ob Mr ,.,. .-.ln&im Jllde 0-

müeuir ~ir kentnl ,.,_., ... l»ii' haz veya kır1' lazla Yenneıl mecl.a· 
ekalli7et vui1e•iad6 iclika h N • riyetlnde ka1ı,or.lu. lana tallu 
retle tabNllln atnetiiıılisln blfUk olarak ne ıöatenliyer.lu? Ffblıa 
bir kılllUtU tlıke.,.. tatmlf .ıthili. pupuna diler bir ll&r Yetil~ 
Y arny .,.. &.niJ MAMbllfiM Fi • BetMl,.ilel MtB.iila •11tJ11 Al • 
nllu, Hoapat 'fi kit mô'616tel.ei· Mntar• hup ...,._.. ı..ıı.ı. 
aia Tllılla•a P'ir•Oderi "llOM6tli- I• f.,.. ... ..._ ftt1Ml1111ati. 
'*" altlı. Mıtt;ıe •e Kattftü ma- a. öifillT ~he tel&lllwl il• • 
denleri taluime verildi. Yüa Mhhta J&D Almanya ferro ıilR!hm htlh • 
Fransa;a, ıelıun Mhlm Almanya· •1 .... lfotdu. 

, ..... cm ıehıral ~. ~ı~dca.1a .iaaW K dp'Jı öiuk89el 1 r 
tttı. 8aUtJl, Joavıl, Bulıayı ma • e 
denlerl, 1'i11ene YerlldL AllMD h• Harpten ltltllat _. ..... 
dududa on Mkis ~ imdirü Krupla imzalanmq ol•" MM• 
Almanlara laahfedUdi. Stil Tröıt • tik tott falıribtlrilM to• lmk 
&en ..,...._ ciMam • tdhbıl ımal lnark temllat temht eW ~it •· 
mue ... 11tl olu Oll•ltlt,ltaer, ldl"le Mttadır, lfia • elllll 

noktaıı fbdur ki ,,.... aaafii 
Sn Pi,.ettMll, Seftf, Hu· hay, AllMll t.p faı.tikatltil llt ....ıca. 
ltett .Stlll, Sedt Barit, Ktttan, Vale- nltr• t1tlıir1Na h6tft mGhlmMıb 
ttap madellltri ile Almtnlann eli• ı..ıı itin itti ntüaTttletı fltltb4i· 
ne ıı-sll. tini biliyordu. Dahuı Vüt Ctle • 

ıc .. Normandirada dil• ltit' Mit ~ içift lttUptıa ltdk hdtrla· 
lnlP ltütün Jeralb Mnetlerl•k• difmı btıl;erdü. Y alnm 1nı bdar 
vazıyet etti. Hula.. >Jman,a tük• ela detll: tlublii 1914 de dolta 
aek Franua -.ded -..,ıiaid whür e'4eceiine 4'e dlnfb, (Muit. 
yardımı ıa,e.inh madea ilin • t.alit harelsetler Ye ailrültilef). 
cutlailfluja Ye milli Ntfttlul•I • (O.,_. ..,., 
le tuıyet ttm .. • aıuftlf& ı=~~~·====~:=s~~---
olciu. ... .. ._ ,,,.... Mektepllte 
kalal'llbtıtA AilllUYl1l ••d• hlD bakaıı 
ti\I D'lilYöft liöül dtaldM Wblütii Kadılli7 lieeıinin teıtif eaüll 
ihraç ettiiini aöyelrken .tcllftllll • liaelcr atauallalai fatı.I lt'lıalM • 
yot'td. Haldk&tt6 Allbanra ıelip 
4ientlekettmladea kendi maden li kalarma munU.•ıMO fllr tNtt• 

. ı iM ıthtü F .......... •MdtM&un • 
llzlerlnl alıyordu. (in .ol ceaanU d• dtWam edllmelMtlit. 
çok l,1 f çok i,1 1 aealrl) ••• 

Biru enel demirl.M kntia.• ~en haltalti ıailiabakalarda Jı 
ıintn l,qlıca uumdan olaa ı.ea' tabhtal liaeıl Ue ClzteJte Ttiıl& i&tl
eoni1omtlan 1t·•ı•liJ9I' Ye Fna .. IGrji arumda rapdınıı 1.-w 11-
aanm menafiin. llartı a MBitan• aeai t..rnnatat humlfd l ..,.,_ 
bir dampİnf taaaiei edilmit old• mallaltU l l IDJI U. ,.......,. · 
ttaaa lirliİJWUlllf Ba• Wf tek lıtanbul liaealn418 lllallltlht 
ıayeıi ftl'dı. Almanyada aem •· ba ıollerin yapıl•aamda hell1Ca 
tabilmek için Fruua,a pahalı at· &mil olmuttar. 
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Doktorların en kıdemlisi! Ya o 
Hacı Suphi Bey 

< Haı tarafı 1 inci aayıfamızda) 

bil oldu. Beyaz sakallı, sevimli 
yii.zlü bir ihtiyar. Büyük bir 
memnuniyetle karşıladı ve ko • 
nutmak için dispanserin küçük 
bir odasına çekildik. 

- Teşeklrur ederim evladını. 
Buraya kadar zahmet etmişsiniz. 
Hakikaten galiba en kıdemli ve 
yahut en kıdemlilerden birisi ben 
olacağım. Yalnız Mustafa Münif 
Paşanın benden bir iki yaş büyük 
olacağım hatırlıyorum. Fakat ay
ni sınıfta j,l;ıc. 

Bendeı~ · ~ .. ıbbiye meh.1:ebine 
nçıldığı tr.1 :htc yani 1288 de gir -: 
miştim. Bu ı.arihe kadar askeri 
tıbbiye vardı amma orada ders -
ler Fransızca idi. Mülkiye kısmın
da Türkçe olarak başl~dı. O va
kitki tahsil yedi sene sürerdi. Fa
kat bizi son sınıfta i!<en cerrah
lık yapmak için Sırbistana gön -
derdikleri cihetle mektebi 1296 
da bitirmemize rağmen diploma
mT 1299 da aldım. Numarası 145 
dir. Tevellüdüm 1274 dür. Fakat 
"Araıbi hesabile. Şu takdirde tam 
yetmiş sekiz yaşındayım. Muhte
lif memleketlerde çalıştım. lstan
bulun havası pek yaramadığı için 
dışanda çahşmağı tercih ediyor -
dum. Nihayet 131 O senesinde İs -
tanbula gelerek Emanet heyeti 
sihhiyesine girdim veJ~m yirmi 
dokuz Sime o vakit üçüncü daire 
denilen Cerrahpaşa mmtakasm -
da çalıştım. Adeta baferman bu 
nuntaka bendenize verilmiş gibi.. 

39 senesi Eylfılünde ise 65 ya-
~u ikmal ettim diy<' tekaüde 
') ·~~ohmdum. 

B:.ırac a birdenbire Hacı Suphi 
Beyin ıözleri dolar gibi oldu ve 
dudakları litriyerek tekaütlük iti 
üzerinde bazı §iki.yetlerde bulun· 
du. Anlattığına göre maaşı iki bin 
kuru, olduğu halde bin beş yüz 
kuru§ üzerinden hesap edilmiş. 
Eski devirde bin beş yüz kuruş 
maaı gözde epeyce büyüyen bir 
para imit bunu ancak Fizan:ı fi. 
lan gidenler alabilirlermiş. Bu pa
ra doktorların bir kısmına araba 
paraaı unvanile verilirmiş. Hacı 
Suphi Beye ele bunun yarısı a· 
raba parası olarak verilmiş. Son· 
ta maaıı 36 senesinde iki bine 
çrkanlmıf, tekaütlüğü esnasında 
itiraz etmi~. Fakat kendisine al • 
dığı maaıın bir kısmının avans 
olduğu bildirilmif. Halbuki o va
kit avans nizamname:;i yokmuş ... 

Bunları anlattıktan sonra ita -
Ye etti: 

- Bu vaziye~te geçinmek için 
çok müşkülata uğradığımdan iş 
aramağa başladım. Nihayet bu -
ranın küçük sıhhiye memurluğu 
açılmış, tanıdıklar delalet ettiler 
ve bu işi bana verdiler. Allaha 
Çok şükür olsun dispanser dok -
tarlan tanıdıkları \'C hürmet et -
tikleri için bendenize qrtalık sü -
Pürtmezler, ağır iş gördürmez
l~r. 1şte böylece geçinip gidiyo -
ruz. 

selerden talebe alarak tıbbiyeye 
verir doktor çıkarırlannı~. Suphi 

Bey diyor ki: 
- Son sınıflarda iken bile Be-

lediye tabipliği yapardık. Dokuz 
yüz kuruş maaşımız vardı. Bu 
esnada siyasi vaziyet çok kötüy -
dü muhacirler sokaklarda sürü -
nüyorlardı. Veba gibi, kolera gibi 
en müthi~ hastalıklarla uğraşır 
dururduk~ Bununla beraber vazi
femiz~ çok dikkat ve itina eder
dik. 29 sene içinde bir kere sü -
pürgc ekmeği yemek yüzünden 
12 gün, bir kere de gıipten altı 
gün yattım. İşte vazif~mi yapa -
madığıın günler bu kadardır. 

Hacı Suphi Beyin batından 
geçen bir çok heyecanlı hadiseler 
olmuf. Fakat kendisini en müte • 
hassis eden hadiseyi şu suretle 

anlattı: 
- B~ni bir gün Davutpaşada 

bir hasta kadına götürdüler. Ka
dıncağızın kömür çarpmak yüzün
den mangala düşmesi üzerine ar -
kasında derin bir yara açılmış • 
tr. lki çocuğu etrafında feryat e
diyor ve kadın utancından yara -
smı göstermek istemiyordu. Ken -
disini hastahaneye götürtmek i -
çin mümkün :ılduğu kadar ça -
lrştım. 

- Çocuklarına acı. Oksüz ka
lırlarsa başkasının elinde hırpala
nırlar, dedim. N'ihayet razı oldu 
ve hastahaneye gitti. Bu hadise -
den bir kaç gün sonra bir gün so
kakta bir kadın önüme çıkarak 

b~ni etekledi. Meğer bu kadın 
hastahaneyt} gönderdiğim kadın -
nuş, iyi olmuş, eteklerimi boyuna 
öpüyor minnetini nasıl göstercc~
ğini bilemiyordu. Dunu hiç unuta
mam. 

- Mesleğinizden memnun mu-
sunuz? 

- Memnun kaldım. Hiç değil
se beni manevi surette tatmin et
ti, dedi. 

Hacı Suphi Bey, orta yathlar· 
den hatta bazı gençlerden bile 
dinç ve çevik görünüyordu. Ken· 
disine sıhhatini nasıl muhafaza 
ettiğini sordum: 

- Cigara içmedim ve mideme 
zerre kadal' ispirto girmedi, de -
di. Mahaza kimseye cigara içme
melerini ta\'Siye etmem. Çünkü 
cigaradan kimsenin öldüğünü 
görmedim. Fakat alkole gelince ... 
E bu dünyada münasip değildir 
efendim. 

- Fennin günün birinde ölü
me çare bulacağını 2anneder mi

siniz? 
Hacı Suphi Bey yüzünü bu -

ruşturdu: 

- Biz laboratuvarda çalışa -
matlık. Fennin bu hususta neler 
söylediğini adım adım takip ede
medik. Ömürlerimiz belediye iş -
lerile uğraşmakla geçti. 

Demekle iktifa etti Fakat en 
kıdemli doktorun fennin ölüme 
çare bulacağına zerre kadar ihti
mal vermediği yüzünün hatların· 
dan belli oluyordu. 

A. S. 

ölüm 

Eskiden doktor pek az olduğu 
İçin tıbbiye talebesi daha talebe • 
liğinde bile doktorluk yapmıya 
mecbur olurlarmıf. Meseli Hacı 
Suphi Beyi daha betinci sınıfta 
iken Sırp isyanı dolayısile Niıe Dr · Ali Şükrü Beyin küçük kızı 
ıönder:miıler orada cerrahlık et - ani bir ihtilat neticesi olarak öl • 
DIİf. Kendisi burada iken Sultan müş, cenazesi hüzünlü bir ihtifallc 
Mecit tahta çıkını,. Sonra ortaya Edimekapı şehitliğine götürüle • 
bir de Moskof muharebesi çıka • rek gömülmüıtür. 
cafı anlatıldığı için tekrar lstan • Yavruya ı·ahmet diler, ailesinin 
bula getirtilmişler. Doktora ihti - teessürüne samimiyetle iştirak ede 
Yaç o kadar fazla imiş ki medre• l riz. 

Bir genci eski bir 
dargınlık yüzün
den öldürdüler .. BERUN, 4 (A.A.) - Ecnebi 1 . , ıu:ıfih di cı \!etlerle ayni 

gazetelerin Berlin muhabirlerint> • hnl u a ahip oldu~unuz ve cihan 
beyar.atta bulunan başvekil M. Hit d·ı k ndi1niz lfıy kolan mevkii icı 
ler şöyle demi§tir: galc haklı bulunchı 1umuz nokta -

Evvelki gün Yalovada bir cina
yet olmuş, Ahmet isminde bir genç 
öldürülmüştür. 

Verilen malumata göre, Yalova 
da bakkal 26 yaşında Ahmetle Mu 
akkip Münir isminde birisinin ara· 
sı bir alacak yüzünden iki seneden 
beri açıktır. 

Benim ecnebi deYletlere kn~ı smda j !" r C' horuz 
ateş püsküren bir takm1 nutuklar Komün· H tle macade'c 
söyliyen bir adam olduğumu söylü 
yorlar. Ve şimdi bütün dünya, be 

BERUN, 4 (A.A.) - Alman :ı 

nın büyük .e ıirler'r.den bir çoğun 
nim itidalim den dolaJ ı hayı ete dü da komünist fır~mtı binalarında 

Biribirlerine dargın bulunan bu 
iki adam bazı arkadaşlarının ta • 
vassutlarına rağmen barışmamış • 
lardır. Bunlardan Münir daha 
kincidir. Ahmetli gördüğü zaman 
dik dik bakmaktadır. 

Evvelki gün sat beşe doğru Muak 
kip Münir başka bir bakkal dük · 
kanında iyice sarhoş olmu!, sonra 
sokağa çıkarak Ahmedin dükka 
mna doğru ilerlemiştir. Ahmetse 
bu sırada evinden gelmektedir. Mü 
nirle karşılaşmış, aralarında bir 
kavga olmuş, iyice sarhoş bulunan 
Münir: 

- Sana zaten fazla kinim var. 
temizliyeyim de kurtulayım diye -
r~k belindeki tabancasını çekmit· 
tır · Bu vaziyet kartısında bakkal 
Ahmet kaçmaktan başka çare bu -
lamıyarak d"'kk-u anına doğru koş · 
":1uf, kapıyı kapıyarak içeri girmiş· 
hr · Münir Ahm d' · · b k • e ın peşını ıra · 
mamış, 0 da dükkandan içeri da -
larak tezgahın arkasına saklanmı· 
ya çalışan Ahmcde sekiz kurşun 
birden botaltmıt, kurtunlardan 
ikisi bakkala isabet etmi!tir. Kah 
velerden halk ko§U,Jmuş, jandarma 
lar yetişmi§ yaralı yerden kaldırı
larak eczahaneye götürülmü§, sar 
hot Münir de yakalanmıştır. Ya . 
ralı Ahmede ilk müdavat yapıl . 
mış, dün sabah ta Seyrisefain va· 
purile lstanbula gönderilmiştir. 

Fakat Ahmet vapur adaya yakla
şırken ölmüştür. 

Vak'a Yalova kazasının içinde 
olduğundan zabıta taraf mdan tah 
kikata batlanmı~tır. Ahmedin ce
sedi dün morga nakledilmistir . . 

t'üyor. 
Ben hiç bir zaman bir kundakçı 

nın ağzına J akışacak nutuklar söy 
lemedim. Hatta bundan on iki sc 
ne evvel söylemiş olduğum nutuk
lar da bunu ispat eder. 

Harbin ne demek olduğunu be
nim kadar bilen her insan, harbin 
insan kudretlerini heder eden bir 
musibet olduğunu bilir. 

Hiç kimse benim kadar, Alman 
milleti kadar sulh ve sükfm arzu 
etmez .. 

Rus yada 
Seyahat vesikası 
hakkında izahlar 

MOSKOV A, 4 (A.A.) - Mer -
kezi icra komitesi divanının rapo· 
ru gaz~teler tarafından neşrolun -
mu§ tur. Bu raporda komitenin tas
tikine arzolunan muhtelif kararlar 
tahlil olunmaktadır. Bu meyanda 
Sovyet Rusyada seyyahat vesika -
ları usulünün yeniden ihdası hak
kında deniliyor ki: 

"Hükumetin çoktanberi kaldırıl 
mış olan bu usulü yeniden ihdas el 
mit olması birçok tefsirlere yol aç 
mıttır. Meselenin esa11 şudur: 

Kolkozlara muarız olan köylü -
lı.!r tarlalarını bırakarak şehirlere 

hücum etmektedirler ve mütema-

diyen şehirler arasında dolaşmak

tadırlar. Bu suretle bir taraftan 
köyler boşalırken şehirler büyü • 

mekte ve münakalat vasıtaları du 
beyhude yere işgal olunmaktadır. 

Tımarhanede bir Diğer taraftan bu kararsızlık yü _ 

deli dig"' erinı· zünden iate umuru da müşkülata 
uğramaktadır. Bu kütle halinde 

0-ldu·· rdu·· h icretlere mani olmak içindir ki, 

Bakırköyündeki asabi hastalık _ hükumet seyyahat vesikası usulü -
lar hastahanesinde feci bir hadi!e nü ihdas etmiştir. Şehirlerde yerleş 
olmuştur. On iki numaralı kovuş . mit olanların bu tedbirle hiç bir 
ta yatan hastalardan Kara Meh _ alakası yoktur.,, 
metle Murat her nedense kavgaya MOSKOV A, 4 (A.A.) - Hüku 
tutuşmuşlar ve Mehmet Muradın mette ittihaz olunan bir karara gö 
ayağına kuvvetli bir darbe indir _ re önümüzdeki ilk baharda 95 mil 
mi"'tir Bunun üzerine M t yon hektar mikdarmda arazi eki -

T • ura yere . . . 
dü;,müt, batı taşa çarpmı, ve yarıt lecektır. Bu 95 mılyorıun on mıl • 

t D h l t ft 1 yon 50 bini Sovkozlar 68,810 bini 
mış ır. er a e ra an aardiyan K Ik l 
1 t

. k hl· t db' 
1
"' o oz ar ve 18, 140 bini de fertçi 

ar ye ışere sı 11 e ır er almak .. .. . . · t · 1 d f d l.oyluler tarafından ekılecektır . 
ıs emış erse e ay a etmemiş ve 
başı fena halde yarılan zavallı a- ,,_._,,·ı:naııııı•,

11

:::, •• "'"'·"'""' 

damcağız ölmüo;tür. 

ve bu f ırlmnın memurlarının evle 
rinde zabıta t;ırafından ~raştırma 
\ar yapılmıştır. 

Koeln, Frankfort · sur - le Meirı 
Kiel ve Erfurt şehirlerinde çoğu fe 
sat çıkarmak maksadile yazılmı§ 
bir çok kitaplar ele geçirilmiştir. 
Yalnız Erfurt şehrinde kanunla 

ra mugayir surette yazılmış 40 J. · n 
kadar yazılı kağıt bulunmuş ·r. 
Ayrı ayrı olan bu kağıtlardaki a· 
zılarda kütle halinde grev yapmak 
için davetler, teşvikler vardır. --"' 

Japon 
Te~Jifi Cenevrede 

hJbul edilmedi 
CENEVRE, 4 (A.A.) - 19 lar 

komitesi yeni Mançuri hükumeti • 
nin tanınması ve uzlaşma heyeti • 
nin salahiyeti hakkında Japon tek· 
!iflcrini kabul etmemiştir. 

Komite, evelce tenzim ettiği ka
rar suretini kabul etmesini Japon 
yaya yeniden teklife karar vermiş 
tir. Komite bu teklifi yaptığı &ıra -
da karar suretinin ~sbabı mucibe 
lcısmmdan yalnız komitenin ır~ • 
sul o1duğunu, milletler cemiyet' a· 
za&ı ol mı yan memleketlerden h · ç 
birinin komite tarafından dcvd 
olunmıyacağını da bildirmiştir. 

19 lar komitesi bu kararını ver 
dikten sonra milletler cemiyeti bü 
yük m~disinin fevkalade surette 
yapacağı içtimaa verilecek rapora 
dercedeceği tavsiyeleri hazırlami· 
ya baslamıstır. 

Roman yada 
•• 
Orfi idare iJanı 
BÜKREŞ, 4 (A.A.) - Roman· 

yanın bazı yerlerinde örfi idare 
ilanı için hükumetin meclisten me 
zuniyet istemek hususundaki kara 
rına son amele tahrikatları sebep 
olmuştur. Bu tahrikatta komünist
lerin faaliyeti görülmüştür. 

Müzakere esnesmda hükumet 
umumun hürriyetine riayet edilecc 
ği ve istisnai tedbirlerin ancak asa 
yişi muhafazada kull~nılacağına 

dair teminat verm:ştir. 

ı 
ltalynda Fransız ca

suslar muhakeme 
ediliyor 

ı~esis tarihi: 

ROMA, 4 (A.A.) - P~ristek! 
politeknik mektebinde müzakere 
muallimliği eden profesör Eydouv 
ile kadın katibi Bennefondun ca· 

susluk suçu yüzünden muhakeme· 
leri bu sabah fevkalade mahkeme· 
de başl::ımı:ttır. 

iddia makcmı, profesör Eydo:.ıv 
ile katibini ltaI~an hudud'!.ln~ :ıit 
bazı haritalar alıp basmış olmakla 
itham etmiştir. 

~ Sermayesi : 3 • 
idare nıe1kt ıı 

11ürkiyedeh:· 
lstanbul ( Galata v 
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Sa 

~uheleri: 

{ tanlıul 
sun. eıs n. Adana 

zmir 

Vuoanista nda -t" er eri : 
Selanik. avıt · • Atina. • 

ıre 

Bılumum en~~ 
lı üşadı. 



VAKiT 

Köylü, asil kız ve Knut Ham· 
HikA7e sun dan: 

aşkları fa. i:!.m~~~~L~~J 
2- lzmir polis 

müdürü 
Bir dul Kayseride 

Dünkü kıımın hulasası: raaında da ..• Biliniz bakalım ki-
Johan bir köylü çocuğudur. Bir mi? Viktorya şatosunun kızını! 

ıatoda oturan bir asilzadenin Vik - Sandalyanm üstünde dalıyor. 

torua isimli kızı ile sevişiııor. füz, İki, üç ıaat sonra soğuktan titre -
babasının ı&ran ile ve onun servetini yerek uyanıyor. Yarı uyanık, ma· 
kurtarmak için, bir başka asilzade i - ı sasına geçiyor, esasen kabul et • 
le evlenmek mecburiyetindedir. Fa- meğe niyeti olmarlığı davete ce· 
kat bir taraftan a1Jkı ı·ar. O akşam vap yazmıya başlıyor. Bittikten 
Johan ile tiyatroda karşılaşıyorlar. sonra çıkıp postaya götürüyor. 
Yanlannda nişanlısı asilzade var. Birdenbire Viktoryanın da davet 
Müşkül bir vaziyet. Nihayet gece ya - edil.mit olduğunu hatırlıyor. Fa • 
rısı, Viktorya sokakta dolaşan cişı - kat Viktoryn ona bundan bahset • 
kını görüyor. Onunla J:onuşuyor. medi, belki gelir diye korktu; o· 

- Bu sene köye gelmiyecek mi- nu başından defetmek istiyor. 
siniz. Ne kadar memnun olur· Mektubu yırtar, bir başkasını 
dum. Eliniz ne kadar sıcak, ben 1 yazar. Teşekkür ederek daveti 
ÜiÜyorum... Ah, ayrılmaklığım kabul eder. Şiddetli bir hiddet 
lazım, Allaha ısmarladık Johan ! ellerini titretiyor. Niçin gitmiye • 

- Allaha ısmarladık! cek? Niçin saklanacak? Pöh !. .. 
Sokak, soğuk v~ donuk, bir Teessürü tatar, sevin~li bir öf· 

şerit gibi uzanıyor, namütenahi keye ll!tulur. Bir tutuşta tak • 
gözüküyor. Solmuı güller satan vimden bir sürü yaprak kopara • 
bir çocuğa çarpıyor, çağırıyor, bir rak, zamanı bir hafta ilerlet • 
gül alıp küçük satıcıya beş kuron • mek ister. 
luk bir altın - ehemmiyetsiz bir Bir §eye çok sevindiğini ta • 
tey - veriyor, yoluna devam edi • ıavvur eder, bir ne~den istifade 
yor. Biraz ilerde oynıyan çocuk· ederek bir pipo yakarak oturup 
lar var. On ya9larında bir çocuk, içmeği dütünür. Pipo çekmiyor, 
oturmuş, oynuyanları seyredi • açmak için lıir çakı filıiıı arar, bu
yor... Gö.zleri ma•i ve ihtiyar, lamaz. Birdenbire aaatin akrcbi
ya11akları çukur, çenesi kö~elidir, ni çekip koparır. Bir hareket o· 
bllfmda bez bir takke Tar. Bu ço - nu memnun eder, içinden güler; 
cuk ha.atalık geçirmiş ve bu genç gözlerile bozacak başka şeyler a· 
bq ebediyen saçsız kalacaktır. rar ...... 
İhtimal ruhu da solmuştur.? Vakit geçiyor. Nihayet ıslak 

Johan bunları hangi mahalle. elbiaelerile olduğu gibi yatağa u • 
nin, hangi sokağında olduğunu zanır, uyur. 
bilmeden görüyor. Başlıyan yağ· Uyandığı zaman çoktan gün • 
muru duymuyor, ve bütün gün düz olmuştu. Yağmur hali ya -
kolunda tqıdığı ıemsiyesini aç- ğıyor, at>kakları seller götürü • 
mak ihtiyacını duymuyordu. Ni - yordu. 
hayet büyük bir caddeye gelince Beyninde müphem hatıralarla 
bir kanapeye oturdu. Yağmur ruyalar karışıyor; harareti yok; 
artık ıertletmitti, mihaniki bir sinirleri dumıu§ ve bir serinlik 
hareketle ıemsiyesini açıyor ... Ye· hissinin içinden yükseldiğini du • 
nilmez bir uyku Johanı bastırıyor, yuyordu. Öyle zannediycrduki 
beyni ağırlaııyor, kafası iki tara • bütün gece boğucu bir crmanda 
fa sallanıp gözlerini kapatıyor ve dol&!nu~ ve timdi bir gölün göl • 
uyuyor. geli sahilinde bulunuyor. 

Sokaktan geçenlerin sedcri 0 • Kapıcı Yuruldu; postacı bU 
nu uyandırır. Kalkar ve tekrar mektup getirmi,ti. Açtı, baıktı, 
sürtmeğe baılar. Beyni artık a. okudu ve anlamak için epey zah • 
çıldı, olanı biteni hatırlıyor. Bey • met çekti. Viktorya, mektubun • 
ni artık açıldı, olanı biteni hatır. da onu Seierleı-in davetinde gö • 
lıyor; çiçek alıp da beş kuron • receğini ümit ett~ini bildiriycr • 
luk 'bir albn verdiği, çocuğu bi. du; daha evvel aöylemeği unut· 
le hatırlıyor. Çoc;,ığun paralan nıU§tu. Vaziyeti:r.i anlatıyor, ar • 
araunda albru bulduğu zaman tık kendisini hiç dü~ür.me::nesini 
nasıl sevineceğini tasavvur edi • rica ederek bu meseleyi bir e!"kek 
yor. Allah afiyet versin! gibi karşıb~asmı ilave ediyor -

du. Küçük knğrt parçaeınm adi • Yaöteki çocuklar! ihtimal yağ· 
liğinden de af talebediyordu .... 

mur onları çatı altına kaçırmı' • 
tır da oyunlarına orada devam 
ediyorlar. On yaşlarındaki mah • 
zun ihtiyar acaba onlara gene 
bakıyor mu. Belki de sevinerek 

Johan sckağa çıktı, yemek ye -
di, döndü ve nihayet Mösyö Sei • 
ere daTetini kabul edemiyeceğini 
yazdı. Gelemiyecekti, başka bir 
zaman, meseli ertesi ~am gel • 
mesine müsaade istiyordu.· 

Mektubu küçük bir çocukla 
gönderdi. 

ka.dın 
Ehemmiyetli bir oto- Ereğllde çarşafa sa-
mobll kazası geçirdi rılarak boğuldu 

lzmir emniyet müdürü Feyzi 
Beyle emniyet memuru Şükrü Bey 
bir otomobil kazası geçirmişlerdir. 
Feyzi ve Şükrü Beyler hükUınet ko 
nağından bindikleri 91 numaralı 
otomobille belediyeye giderken şo 
förün otomobili çok hızlı sürme • 
&inden Mimar Kemalettin Bey cad 
desinde tam maenvra yapmak ka
bil olamamı§, otomobil Tevfik Hüs 
nü Beyin mağazası yanındaki sa • 
atçi dükkanının duvarına tiddetle 
çarpmıştır. 

Müsademenin tiddetinden oto • 
mobil parçalanmış, içinde bulunan 
Feyzi Bey bayılmıJ, Şükrü Bey ba· 
Jmdan hafif surette yaralanmıştu. 

Feyzi Bey derhal başka bir oto • 

mobile alınarak memleket hasta -

hanesine götürülmüf, muayene e· 

dilmiştir. Muayenesinde sağ kolu· 

nun müsademe tesirile kırılmıt ol

duğu anlqılDUfbr. 

Rontken ile kınk yer tesbit edil· 

dikten sonra kola alçı tatbik olun· 

muştur. Feyzi Beyin yalnız sağ ko
lu kırılmıştır. 

Başka yerinde hiçboir yarası 

yoktur. Alçı tatbik edilen kırık kol 

f ula ağrıdığından iatirahat ede
bilmeai için Feyzi Beyin hiç kimae 

ile görü!Jllemeai muvafık görül • 

müştür. Şükrü Beye de pansuman 
yapılmıştır. 

Otomobil toförü nezaret altına 
almmııtır. Otomobili çok hızlı sür· 
düğünden kazaya sebebiyet Yerdi· 
ği anlaşılmaktadır. Otomobil kul
landmıyacak bir vaziyettedir. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

Feyzi Beyin kazaya uğradığı 

haberi kendisini tanıyan ve seven· 
leri çok çok müteessir etmiştir. 
Kendisine tifalar dileiz. 

Ereğli, (Hususi) - Kasabamız

da feci bir cinayet vukubulmut
tur. 

Meydanbaşı mevkiinde oturan 
ve iffetiyle tanınmış olan merhum 
binbaşı Hüsnü Beyin refikası Es
ma Hanımı görmiyen komşuları, 

§Üphelenerek zabıtaya haber ver· 
mitlerdir. 

Eve girildiği zaman, kapının 
kırıldığı, k~molların açıldığı, bü · 
tün etJamn altüst edildiği, dul ka
dmcağazın da boğularak çarıafa 
sarıldığı görülmüştür. 

Zabıta katil veya katilleri ara· 
maktadır. 

[(avga etmişler, ayır
mak lstlyenl yara

lamışlar! 
Meyhane boğazındaki Suzan 

lokanta11nda bir vak'a olmuş, iki 
kiti kavga etmit ayırmak üzere a· 
ralarma giren biri yaralanmıştır. 

Destan oğlu Abdullahla Ezineli 
oğlu Ahmet iıminde iki sabıkalı 
akşamdan meyhane boğazındaki 

Suzan lokantasına giderek raki iç
meie batlamışlardır. 

Fakat kafalar tütsülenince ara· 
lannda kavga çıkmıttır. Diğer ma
nda bulunan mütterilerden kasap 
Ahmet Efendi aym •k üzere kav· 
gacılarm arasına girmittir. Bu es· 
ı;ıua E~~~Ji 4-lıım1t kfl.f~l?_Ahmet 
Efendiyi bıçakla kaaıimdan yara 

1 f81 • ~ ,.. ) 1 

lamıttır. Hük\ımet doktoru tara • 
fmdan ilk tedavisi yapılan Ahmet 
Efendinin yarasının tehlikeli olma 
dığı anlqılmııtır. 

Ezineli Ahmet vak'ayı mütea • 
kip kaçmıtbr. 

Lokanta nhibile lokantada gar 
sonluk yapan kadınlar kua bir za 
manda Tak' a mahalline yetişen 

zabıta memurları tarafından kara 
kola götürülerek ifadeleri alınmış· 
tır. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

' Fatih Ganjı İçin alınacak bir adet Torna v "! bir adet Po 
funya tez~iibı kapalı zarfla müoak~saya konmuştur. Talip o'an
lor ~artname almak tizerr, her gün Levazım M ıldürlüiüne müra
caat etmeli münakasaya girmek için de 135 ıinlık tem nat ma'<
buzu veya mektubu ile teklif mektuplannı 27-2-933 oazartni 
günü saat on beşe kadar Daimi er.c'i•nene vermelidırler. {478) 

bir fey düşünüyor; belki de bir 
avlu nihayetindeki harap kulü -
besinde bir topacı, bir ibişi "lar • 
dır. lıhtimal hayatta her şeyi kay
bet.mit değildir; solmuf ruhun • 
da belki bir ümit kalmıtbr. 

Beyoğfo Belediye Şubesı Mıidıriyetiuden: Ga';ot;:ıda Arap 
cami maba11t>~inde Kiirkçü kapıdaki karakol mevdenında ınev· 
cut haritası mucibince Belediye mala o'an ) er:n hcy'eti fenniyece 
gösterilecek altışar metre u1unluk ve liçer metre gen ş!;ğindeki 
il.ı parçası odun ve 1-ömür ve kereste lrnvmr mak "·e daire dile
c!iğ-1 zaman katd1rmııtk şartile bir sene iç n açı'< müzayede ile 
ldraya veri.ecetdir. f.ıtıyenler n tt.>k if edec~'<'eri se·1eli'< l<iranın 

Yumru., la adam yiizde vedi buçuğu ıı s'>etinde bani<a teminat mahbuz V'!ya me'c-
61dürnı Uşle r lubi!e 25 · Şubat· 933 cumarte:; günü saat on beşte daire ea-

Zayıf ve ince bir kadın önüne cümenine j!elmeleri ilin o!unur. i47S) 
ç~~ J~M füre~~ dm~. A~m,R~ad~~eh~yme~r ---------------------------~ 

kbnNıl nc.Jad l.crıı Mt•murl~ııntlım: Hayır, tanıdık değil. yan sokak- adamın ölmesile neticelenen bir Manbul Dörıtancü kr:ı JI('murı:a,;wldan: 

1 d b 1 l ucrottum1a Yazıcı :Mahalle ve sclrn.~ - ı.oı l': d;. A "~ li' ·d aı ar an irisinden çıktı ve yağmu· vaK'a o muştur. "• :.ıınıınm ma m ~'be ·" en :ı -
da atik 47, yeni 55 numaralı hanede sakin cağı ol:ın t3COOJ liranın temini için mahı;uz 

ra rağmen ~enuiyesiz yürüyor. Jo- Reşadiyeden Hasan ökiizleri au· n.en e'yevm lk:ımet.gı)hlıı.rı meçhul spıro ve 

h k J, • k · · olup birinci arttırması :.ı - 2 - 9S3 tarı -an a"ına yetışere baktı ve lamak üzere havuza gitmı; aynı Todorı F..tendllere: 
~ b Ur b hinde yapılmı, buluna:ı Bliylikadat!a Y*'ni geçti. Ne kadar genç ve ince. Is- zamanda Mustafa ismi nele bir ıer- a:ıı:er Şlrke~lne ol.!ı:ı eş ın a or-

1 
cunuzda!l d;)!ayı t 9 tanbul Birinci Ticaret Bahçe sokağında eski l 4 ı ve yeni ( 2 ı No-

lanıyor, huta olacak, ona yakla· seri de atını sulamak üzere oraya mahkem~stnın 9 Şubııt 1932 tarihli karar!- lu hanenin nıstı (1100) lira bedelle rııu-:ıteri· 
fıycr, ve, ıslanan yalnız o olma.sın 1 gelmif, evvela "sen sulayacaksın, le te..htı hacze alman gayri menkul ba.l~:ı. 

Takdir edllmiş butu:ıan kıymetinin yiiz-

si üzerinde kalmıştır 
diye kendi ıemsiyesini de kapalı· 1 ben sulayacağım,, diye cıralarında yazrlı hruıedcld birerden Ud hiıısenız açık 
yor. 1 kavga çıkmıf, kavga dayağa inli . arttırmaya vazedilmiş olup 2 Mart 1933 ta-

l rihine m!lsadif Pergembe günü iki bin lira de i5 ini bulmadığından clolayt ikinci arttır· 
Eve döndüğü zaman, gece ya• I kal etmiş. Mustafa Hasanın kal · kıymet takdir edilen mezlcftr Ud hissenin maaı ıs - 2 - 933 tarihine tesadUf eden 

namı çoktan geçmiıti. Ma.sanm 1 binin üzerine bir yunıı-uk vurarak ikinci ncık arttırması ya.pılacağmdan bi - cumartesi gtlnü saat 14 dcıı 16 ya kadnr 

üstünde bir mektup var, bu bir yere yuvarlamı§, yumruğun tesiri • rlnci arttırmada mezk~r hisseler sekiz yUz icra edilecektir. Mtı_'ltertlerln yevm ve saaU 

4aYetiyedir. Seier ailesi ertesi ak- le Hasan bir çeyrek sonra ölmüş · lirayn talip c;ıkıp bu defa en ziyade arttı - mezkQrda yilzcSe 7 buçuk pey akçe.sile bc-

d ed. s· ok t"' M f b k ı rıının Uzerlnde bırakılacağı lkamelg'Ahmızm pma onu avet ıyor. ır ç ur. usta a za ıtaca ya a anını§ rneçhullyetJ hasetıtıe tebliğ makamına ka1m raber 928 - 2900 No. ıu dosyaya müracaat 

tamcbklar görecek, ve bunlann a· ve adliyeye teslim edilmittir. olmak uzere ııa.n olunur. 1 etmeleri 11&.n olunur. (6508> 

temaşa 

Orada kara kış deh
şetli bir hol almıştır 

KA YSERl, (Huauui) - Halke 
vi tarafından Hililia.hmer menfaa· 
tine verilen müsamere ve koııaer 

hasılatı 500 lira olmuttur. -Halkevi bir sesli sinema getirt • 
mek teşebbüsündedir. Bu lıuauata 
tayyare fabrikasındaki Amerika • 
lılarla yaptığı müzakereler müspet 
netice vermi~tir. 

Her eğlenceden mahrum olan 
bu memleket, bir temsil heyetini 
bir sinemayı alaka ve heyecanla 
beklemekte çok haklıdır. Uzun kıt 
geceleri bu umumi eğlence haya
tına olan ihtiyacı şiddetle hiaaettir 
mektedir. 

ıu, 

Bu sene her yerde ıikiyet ede • 
cek kadar tiddetli soğuklar olma • 

dığını gazetelerde okuyol'U%. Kay

seri bundan müstesnadır. Bermu • 

tat Erciı, dehıet ve aza • 

metini gösteriyor. Vakıa geçen se 

neki gibi bütün yollar daimi karla 

kapalı değil, fakat sert bir ayaz or 

tahğı kasıp kavuruyor. Termomet

reler her gece sıfırdan aşağı 20 de 

receyi gösteriyor. Bu şiddeti, gün

düzleri güne' biraz tadil ediyor. 

Pek çok ıeyleri ucuz olan Kay • 

seride yaş meyva odunlarınm ok • 

kası iki kuru,tan qağı dÜflnüyor. 

Menenjit 

Geçenlerde memlekette bir kaç 
"menenjit,, vakuı görülmütee de 

derhal sıkı tedbirler alınarak ÖDÜ· 

ne geçilmiştir. Toplu yerlerde bu
lunanların burunlarma iliç veril • 

diği gibi mekteplere de aşı yapd • 

mıştır. Haataho.nede tedavi edilen

lerden ikisi kurtarılamamıpa da 

diğer yakalananlar iyilepniıtir. 
F. D. 

ı··uuh lkinrl Sullı Hukuk l\lalııkemeeln • 
dr.n: 

Halle; Fenerinde Tahta mlnareae Feıı.cr 

caddesinde e:;ld 72 yeni 74 mımaralr altı 

katta bir mut!ıık, bir helA, birlncl katta bir 

oda, bir sofa, ve sofada yüklilk, üst katta 

bir oda ve bir daraçadan ibaret ve terka. 

ve elektrik tesisatını hlliz ve bazı mahal· 

lcri muhtacı tamir k&.rgir bir ev 12alet ıa • 
yuu !~in satılacaktrr. Tahmin olunan kıyme

U 1500 liradır. Birinci arttırmam 8/3/933 

P.u.:ırtesl gU:ıU snat 12 den 16 ya kadar 1ıe • 

ra olunacak ve ltıymetl muhammenealnin 

% 75 yUzıle yetml~ beo1nl tecavüz ettiği 

tnltdlrde satılucııl<tır. Bu miktarı bulmazsa 

son nrttmnasınm tııahhlldU baki kalmak 

şartile lkin~l arttırması 2113/933 Salı gUl:ıU 

ayni ııaatte icra olunacak ve en çok arttıra

nm UstUnde bıraktlacalttır. ikinci arttırma 

için aynca U&.n edilmlyeoekUr. Şartname 

herkesin görebileceği bir yere aaılllllftır. 

ı.~azıa tafsiUı.t iı:in dosyasını herkes görebi

lir. Tarihi ihaleye kadar \'ergi ve icare ve 

tcltiılU!!l slliresi hissedarlara aittir. YıbJde 

iki buc;uk tellilliye mllzayede pulunu mQfterl 

verecektir. Arttırma bedeli peşin tediye ed1-
l~cc1ttir. Aksi takdirde farkı fiat ve masarl

!l saire uilıU\Uküm keııdlainden talıail edlle

cc!, Ur. Mezkür gayri menkul üzerinde ipo
tek sahibi alacaklılarla herhangi bir hak 

iddia edenler yirmi gUn zarfında mnracaat 
etmelidirler. Al<sl takdirde tapu sictllltfyle 

sabit olmadıkc;A aatı!J bedeli payl&§mum • 

dan hariç tutulaca'kttr. Arttırmaya qttrak 
edecekler kıymeti mulaammeıaeıda yUSde 

yedi buçuğu nlsbetinde teminat akçesini de· 
po etmeleri veya milli bir bankanın teminat 

mektubunu gctiı'meleri şarttrr. Talip o\m • 

lar şeraiti mezltQre daireainde Fatih Udncf 

sulh hukuk mahkemesine mih'acaaUan aa 
olunur. 



Köylerde evlenme işi 
çok sakat imiş ! 

Kayde filin ıeçmediği için İıtiycn 
kolayca ayrılıyor, çocuk ve miras 
meseleleri yarım yamalak of uyor .. 

Fransa 
Surlyeya ttUrlyyet 

getirecekken mukad
desata bite el uza

tı)oı-muş ! 
Fransa, Suriye mandaaım elin· 

cien ~mıamak için ıizli bir si· 
yaaete bq vurbıUflur: Bu hare· 
ket Suriye vatanilerini heyecana 

Doktorlar 
o ..... , - o,.,. it 
Ah et Aıım 

Doitim ...... ~ itiİliet mdid 

mQWıeMfi M--! ı@ - il Oı'taklt;. 
Şita Jiıi'h, il - :tt Bi)ttiM. 1ttiıo&I 
8ida.i fıt8. iti (Ölltfi ~ kiri*> 

Ti16MI! fiilO - üBi 

tataba1 Dö,... ................... , 
T*Dıamma ._. tıla U... llD'aet takdir 

edlJea Beyoj'lunda Yaacı mahalle ve llOka· 

lmda eeld 47 )'eld 1MJ Dumanlı 81Ui balı• 

oeı..tl Ye 8ai1UÇlı maa tuıumba lm)1alu maa 

ma,tddl&t oa bet Odalı klrırlt haMDln ııekbı 
ld.-e JU1iı6flle dd ıw.e.I llÇlk arttırmaya 

flilei#ltnit Ohip ıt plıat 1111 tarııdnde tart· 
fi&mell ~· tauıc edlleıeJ& 2 Kart 
1'*' tatUdM mlatlt Perfemlie ıoııu saat 
H teft ıt ,_ kadaf latan1*1 dDrdilncO icra 

dilfeMide tifik Mtm.. ...w. •tJlacak· 
................. .._ ....... ıııı.-.llttt. AlüitfliaUtlneldlt, llhind arttırmada 

Dotlt•r 

Tosyada çıkan Dilek gazeteebı
de köylerdeki evlenmelerin çok 
bozuk olduğufta dair bir ya!t ~t· 
dük. Bu yazıyı ftalan dikkate 
koymak üz~re alıyoruz. 

ft lcatalMid• telüif etmelc 10. • cUitüHnüftür. 

llldidt Dil ldMe7e •Jds 7US u,.,. talip 

fllülıilbt. .8ü hfe l!D tok atttırailili Uzerln· VeYat N. ZekAI 
.., tiiblifWılfli • 1m'akılacalit.it. AttlıfilUlta lfUrak lç!D 

dır, farzdır, fiilUI'. 

Bir zat tunları anlat11or: 
"Köylerde evlenme muamelatını 

muhtarlardan alıp kazanın ltiltiln 
evleır.ne lf lerltıi kuahad& ltit tek 
enenme memunana ıördümıek li· 
zımdrr. Çünkü köylerdeki mu& • 
melittan halk, köylü çok zarar, 
telifiai kabil olmıyan zararlar 

Bu hikl1• Toe1&1A ait diill • 
llir. ihtimal bu kazada ela bayle • 
lerl •alddii'. Jf akat her nered• o 1 

luraa olaun bu bir içtimai facia • 
dır. 

X.,lu mutaf elliyor; evleıtl • 
ror ı akit yaptırdıiını zannedi • 
yor. Neticecle Muhtarın Teya ih • 
tlylr heyc!ttnhı lrlhthatl yii-'ltı ' 
den felakete çarpılıyor. Saadet 
ararken felaket! 

sörüyor. 

Bununla muhtarların, yaz191 • 
larm fazla para aldıllbl a.a.& • 
mek iatemiyorum. Bu da arn ltir 
mesele. Ancak köylerde yapılan 
muamele hemdb, blillM elNeri • 
yetle kayda geçılllyor, akit mu • 
ameleal te.tll edllmlfdt ı Hle • 
nenlerin ellmm aU.tlan Ytrilml • 
yor.,, 

Ve, ilive etti: "Evet, evlene • 
cekler bütün evlenme lciğıtla • 
nnı, pullarım alıyorlar; h•kl111a. 
nur111a sidi1orlar: ftluayene olu • 
~orlar, kayıt çıktrtiyotlat; ldiy • 
de muhtar akdi yapıy6t, 'w• 
itte bu kadar .•• 

Bu akit, bu muamele! hi~ bf r 
kayde deftere ıeçmiyorı tasdik 
edilmiyor. 

Çünlai köylüniifi ildığı evlen • 
me defte-le.ri bile lruabada fi. 
mm hanun ,..tırlıııNaldde ..,.. 
tosla clolaplat ~inde ••• Bu auret· 
le J br.fa 1eçlrilıııf7eft, teiçU ve 
taMt olunmayatı muatneİen~n ne 
kıymeti var? Biraz geiİmsizlik o· 
lana erkek l.1r tarala, kadıh btr 
taı*fa •Jhlıyor. 'ta1!1t l<otayca ve 
a..ıuHH§inllen yapılmıt oluyor. 
ÇUnkü bunları baijlıyatak hal 
yok! Doğan çeculdar da nülu~:ı 
y&lflüUfotı emrt hak va!cı blm·
.a airaa meselesi r;U.ıtuıiu l>eli 
Jil11iif a)tjör. HttlliaLir liciı. 
B{aaettıal•ylı, 1>unun 8nüni almak 

811 mütalea bütün meclilçe 
tasvip edildi, hak verildi ve ka • 
bbl &hın•u. len de bak verdim, 
fakat dtifünü1orum! 

K8)-ıunütt ~ltliııl tantddl, 
oll~ kiy kanuu ila liendi kendini 
ldate teJihly11t vttdik, kaza hak· 
kı Yerdiliı '1uıu Y&rdik• banu yer• 
dik. Kanunu me.tent iJe de ev • 
lenme akdi ıdilMyeUni lcaytdye 
lritlkblc. Ylal k81HinCbt ldaff 1• 
me.tenı \'Ai'lıfmi lluftuta UatM• 
tik. 

Şimdi, ldsylü lhınu yapamıyor, 
rıptmJclt, d4Je bu itlerden INt' • 
h~nıi birisini ıeri almak kestirme 
bıt hareket. olta l,iie, cezri bir 
hateket ıatılatııu, ve ıınazur gö • 
rülelim, ric'i bir hareket olur di· 
Ylcei&t! 

Kaııunlar tatl>ik ıAhası bulmak 
için çıkarılmıt tır. Y apılDııyanlan 
••ki hale irca etmekle hiç bir fey 
Y..,m.ılc imllht •lc:İ• .. ilemez. 
Billkia, yapıbnıyanlan yaptır • 
ma.Jc; ısrarla, takiple 7apbrmak 
lazımdır. 

Ginül arzu e.J9r ki, bu acı ha· 
kikat hilılyeıin.~ dinleyenlerden 
biri çıksın da; "Arkadqlar, muh• 
tarlar •• ki!'·· n l.atına 199enler 
Ylllllftde ihmıJ ıaı&MT'fi'la ida .. 
re memurlan ne güne duruyor 1 
1'akip elıin, leldı etsin.. kanun " 
ıuz it yapanları cezaya çarpsın 
bu mldıim inkılap da•aamda o .. 
nUh vazileai ybk lilu?,, demeli 

Vatanllerin lideri Hananu Bey 
" fırkanm rü .... bldan Sadullah 
Cabiri Bey Halepte biiyiik bir 
ftlqdanbkti binletaf! Halepli hu • 
zurunda çok mühim beyanatla 
h.ılwWatijlmıtltt. 

Eneli. Hananu Bey nutkun • 
da; ~amızlara tiddetle hücum 
~der•, Oılbablı hüld\ılıetl uma • 
Dl6cla lbk kenıiıı olan Suriyenin 
Fransız itıalinden sonra pek fa· 
kit dOftiililıUi ilrlemlı •• Fran • 
11z ldareaiııi itham etilllftif. 

Hüıüu Beyı her daireye bir 

CUUl \it fiUUtM Uidi fdiiljfdt lilf 9' 7,& temlıiat ıakgeei IHiUt. KUtenıdm ver· 

il tü 1 ~i liAiaf luti Hbül otllitüf. el ete, Beledlteı •altit iclnll de aacı,tertye 
MuttenebaiteeUıi llitH&U Ataptiiiiiil Aa· alttlt. 

kart caddeat Mö. '7. ~· te•ilajj naklet· 919 taHJıU lef& kanummun 119 uncu 
fidftlr. TeltMl tfiut,.lte: iA48f ıüdl1eiltıt üYftüfl au.klut tapıa llclllertle 

Jkametglb: 80Tf0 sabit olmıyarı ipotekli alacakidarta dlfer 
-~lıllılİıl ................... ._ ..... 11 llUldatiaöm ... lrlilai halda 8İlllplertnln 

O•arat8r • Ut•l•g doktor 1111 li&klaraıı ve hMUille tata ve tnMartte 

Mehmet A 11 dair oıan iddfalarmı llAıı '8fWDd8ll ıtuıaren 
11111 tlllllfl .........,. ltlttldl11•11 

EmlntJnU (Sabık Karakq) hanına 

nakletıtilftlf. CtlllÜMMlll IDddi ltef ırun 

balWariiiı kaiJUf ie tidl.t ldet. 

Franaız müatetarı konularak bü • Dahlll baiti.ıılrlar moteııu.ı .. 
tün itlerin F ranaızlar tarafından Dlvanyolü ıfe. ııs Telefoıı: 222398 

O.•t., 
Hafız Cemal 

)'irml ,.un içinde evrakı mU.bltelertle blldlr

meteil tumunr. .Aiti! !ültl!e llnlMt tal'lt ... 
l!lllerUe aablt olmıyanıAr satıt BllldeliDln.,.... 

lqmüftidln iarlf JtiblW, A1lkadarada 
l§bu maddel kanuniye ahkAmma gGre !la• 
tfıtel ebnelerl Ti ditii laida maltbnat at • 
mak 18tiJ9Bler1n 932/lll aya nuınara8 
memurljeUttıize mUracM.tlafl lJAıı olUDUl'I 

,arühlCllfial; iN yüzden milli e • Kutaddüıa strkasde Audoe otellılM 
mellerin tehakkukuna imkin bı • Giz hekimi doktor mukim ve mezk\1r otelin m111ıteclrl iken u-
ralalmadıjını ve Franaızlarm A.. Stllerman ŞDkrD ı.n llwlletglhı meçhul bulUD&D .&11 ıWta 
rapları çok hakir ıönlüiünü ili • Blfliıct lfnıt mıheaem efendite: 
ve etmittir. ~bllll (Ankara ~ Nuibra 80> hıaııbal lklMI lma llemarlataadaı 

Môtütittll~b, tıutltdnda Su • Dl• d6itord $Ulı1l 8eyın aı.7ll{alade ı.tanbul m4a. 

t 
,. _ keme! Ullye bfrtncl hukuk dalreCDdeD llıo 

tİjl,. fllltkeaı DH&denlyet •• mü. MU!!tl8 a 1«kl tlJJııiaı te Betajı lilfu dllNlllt tevdi .,. 
.aval vadeden F ranaanıL iale ıecqı 10 - 11 - m tarih ve m - iti 
mukacldeaabna bile el uzatbğım, No. ıu !itıımıu lllıiı& Dü&fa6 tuzuıta llPi 
*'~fi ıtrf bUlıİUın•ttlat tarafm. oı, tabibi -'utlnls c1Jaetıe tah1qul takan11r eden u.-
dan idar• edilme.i tiri olan iı. Zeki Nuri ıuteuıae KUtu~tldl llblelrWhl,. eadde 

Her stın huta k&tiüi edlllr. Jtet 119" dlı ilide aUk 4t cedit 8 lltilllfallrla mutak· 
lam vakıflarını F ranaız müıte • rabatmzlıgı Mdari olunur • .lrluayeneb&ae: ıwH filf &ili U8f1t 06 mdjtlmH•ffllt11 tık- • 
ta:tlıtMtn Mare etti.ini, bu ÖakUdar IJıc:ıbql Meıttep stncllk NO. Mı iftdelbl lıliubU llliii Uıldı,_. ı6Ötddatr ol· 

yüz~ bir ~k ıuiiatimaller mey • l•••••••llMilMlımllllM•• ı:hak uee ...._.. talep lıllfıaPtalil lllad
dana geldiifni aiSyfem" ve bu llliMlllllıl• .. •lllll••••llllı•I del kanwıi,jeftl teftlkeil tıaruılm tt lıetaJ'ı 
baktdJildatla lllüeadele için aon S E \' R 1 SEFA f N tebliğ taratuuza göUerlleıı icra emri lka-
nelealııe ff katınıın-iSOll damlası • metgAhmızm meçhuıı,eu bueblle tebllf kı-
na kadar çalqaca;ına beyan et • MtrlıHt lıWeil Calita töprü.ıqı ll2623 lmamıyarak tebllpb mukte11JeD1ıi 111.D.en 

·• e A. Slrkllcl Mühürdar u.dl' Han 22640 icram kararglr olmuma mebni tarihi U~-

llifttfi'. t~' p k 1 d&D IUbateıı bir ... arfmda 93" - •-.-__ ,_._ • . · ....... r - ire • i• ender ı• ..., • u_.. 
Siri )lir anuuw. 11111'1Y9 91ua aoaya ndDi&ı'iUdlt ıcfalılıd teri ~-

•-.a.:ı __ , POlltuına 
hedMi meYauuna 111~ ettireb m fnüteziiı6m 6ethiıi ıatırcfbıaee ~ tem. 
Haflanu .ae;, itti htıausta fU .az • (İzmir) I 1 ~~~·t Salı y1s ve,.ııut ladel aıldlakeme 7DUle aft ol· 

Jeti de illYf tJ(aDdftii't dutu mahkemeden lılr vellbt 80but17e ı~ 
..... ,; hd t Trab•oa Pöıtaiı razı BUJ"etile b1i ıtlrazı kanuni Mhl«m • 

''- İıiz, aACllA va e esasnıa medtlt takdirde 1:18tmUc1tl taıeıt Yt ndkam 
göre bir muahede kabut edebili • (Cumhuriyet) şus c•lıK lfi llUNtiU lcii1a ..,.. • 'l•cacı 
riz, Ve bu nıuaJıede nafiz ol • malQ.munuz llU,..,..,•k .,. .,. .......... 1cra 

ttıAJıdft, Ef'Vel& idarede nıüsta. bat çarşamba 18 de. Galata emriDID teblitl makBmma kaim olmak o.-
kil olnUtltyı7J ı;~ Siyast i'neb'itl.r tılilınHbdatt. re Wıea ttlılftl kerfltet ohdmrı (eısot> 

ihettıleketlerifıe {ade edilme1idir • İzmir • Mersin Postası 
JP.r. WilıbAtat 4evairi lAğvedil • BeJOlı** ıA...ınnwı;1t a.••1

JMlnde 

meHt~gWıltllldırlıııiıtbize '-er- (Çanakkale) sbŞau; ::1;=c1aitıa_:~~Yrakl-: 
koltıttmalıdtt. çatıamba J() da idare rılita· Kteliitl ımkl ~= 

İşte ~df#bnll ttıtıa11adenin mandan kalkarlar. (480, t.tuııuı t ti tora ~ı 
ilk nukah bunlardır. ı•• ... •llilııııl••-••1111• 1 - ......,...,.. iiMi ~llMlll ,.. 

Mt!dlise pliııde, :meır.l~ket bu IP.!.ll~••••••--111n1eo161 et aUJUl'alMl!a fllwalik&a Mu: 

141. . IC• • ... ı,:,i.f•,, .• 1 ' ' • td 
)n ~!tl'lr-"'O "!~l D"r f! e 

......... Mtaeii &tor• 1'4ernıuıut-Jıulaa: 
KadıldSyde llOda ca:ldcslnde Arif :raşa .... 

ıca~da 1 No.ıu hanede mlıldr.ı C~mlle ffA. 

nana Fethlneu eei!ı Be;ta i1tanW ~ 
aoterUlfDce t&nzim edfm17 ıı Haziran 1932 *'" W ffitıiTf iltiifıaı'&fı fiti kıt'I illH6t 
dUllİbiH Minldıtttftlide SifUlltl tibltMltı 
4'" drlndl dilatnt.arat hı.cm ,.,uıe UludU 

h&kitfiJ& vaki bitip talebi U2ıerlJMf &eratı • 
DtP ı&ıdertlen icra emtt zahrlııe mUba§ir 

suıtana1ımet sulb ı ıncı Hukuk Mahke- me@lw tamınlfOr· Bu meclfi da. Sadık2ade 8ıraderıer 2 - 11etottU1M1a ~ .-. 

meslndea: ğılftiahdır. MemlilW. namına bir Vapurları sokatuıda eskl ve yeni 10 No. lu hane: 

Ali kııJ'Oar ve Y&§ar Sıtkı lleylerle t~ m•.;.ı.t. .. de fnıza etn>~ğe salahiyet. 3 - Beyoflunda A!lllla!DDMGft SoıfJIJı 

tarafmcl&n Veril~ me§r!J)ıatta mezktU' ma

balda bul\IDdlMlftfdi! ff flt'dflı dtamP.tgA· 
JıllUSID mcçliiıi buiundutu göaf.erot:ıc.#_. 
~ llbcn tebUg~ lf&aui& 11iıfal vi!tll • 
OllfU!'· Tdlbt tı~ ltihhl& Wt ,,.., ...,.., 

da bdtdu 8denıeıüs 14:.r.Ad'1 • - a1üddit 

ICIOde borcu ede!Mz •e:ra tetldk menıUn • 
lflli 1ll t..:nytt; ve :f&hut 1adel muh&k~me 
:roPJI• &it olduğu muhakemede!\. icranın ge

tl ~Jfflm~ a&ll ta lıifiaf setıntidüe
JHI l~ elM Mira t'iPÜ~ YfJ ıtnt 
~ ...... idi llıU MitdlWltlil 74 

illlll Mlf?ırttt tMllan 6iiU ~ 
... .,, ..... lıuJmıııl'-m bapijdt ..... 

)'ili GNa ... ,...., .. Wdkate niuhallt be)'&-

...... ........_ Mpl8ifı ~aca

,_. meiıll6r tere emri telıllt milf•mma 

bUlt blDlall U.re ota eltmar. 

---== rr er ............. ~: 
~ liMıPi tlİııilı liflsW üdiı ... 
....... - • ~ Ol YfllılMt •· 

.. .. ..... Qmlj~ a.W6 l91if.. 

... ........ ... ...... llUJaMll iM 
cıllılur.(tlıO). 

...auc KARADENiZ POSTALAfU aokağmda Mili ll 1*1118 N9d11 lıaai, 
Wibdf dMterdarııtı +ıt tDfntlt ..,. Katln8 tar del{1dJt. Mt!mleket nıuahe • , _ aeyôflunda htlklAı caddMlnde eild 

Hanmıarm ıafian ve mll§tereken muta 4 de ..-ıma f{c;re ycıni bit intihap Du m 1 u Pınar ve yeni ım~. 6115. 617. 1117 - No. lu ııan.: 
sarnt olduktan htaıibulda Şeyh Mehmet • t" Hl811edan butundutunwı JUkarda yam11 
tıeyt&ni mahaffemnde Arpac·••;.. soi."'a...A.. ıs ıyot.,, ••"u .. a' p t . 

.,... AAO'ID..,. ııl ki' fHldetJ" Jlu ~UfbltO azar esı saat (4) adet pyrlmenkülden blitiıcllbıbı tama-
i4. id. 1d. 4'f. 1a ~o.fu Karakq hanı nainll4t a1ire 1 18 1 a aıtlarla "' nuna (t,800> Jli'a Udıtcı8bıbı tıurı&mma 
mUtıt lt&ftlf \oe lıltih8* dbrt dOkk&n ,.. on katfı1 .. Mtı ffldlftu Beyfıı bu aöz • 16 da Sirkeci rıbtıı.aıadan ha• <a&ooJ lif& t~tııi Mttıamtnt <0800) 

Hd ede •e Ud apetfıet.'8Be " .,. -...,....... led~dn taftf& 5atıdullah Cabiri rdkttle (Zonr11ldalr, ihe.,d'u. ura •• dördtıneUiUnün tamaınma dahi 

RJanıt 1ıaBil w..ıe• tutut 4"AJlfata ~orı~tJ ley 111 altlUI "1 Hanana Beyi te.. Ay1aıcbll, S11au&1n~ Ordu, Gi U6800> linl kıpıe' tatıuUt ecll1mlf ve 1ıu 
taka'TtlıJ •re'. 19iih1Mettt vaiedllı4l§ Vff :tit Ye wcfik ittikten IOi\fa ...... n .ı fftUHt Trabıoı, Sürlbfbe, R te bepta tq1D edilen ehlivukuf eaalbtnden ve-
icra İ'.ıll"'..an birinci açık arttırmada elli bf.. İIZ m•• Au"'•ft ~drlJede ı"rtı•t "p d rllen 27 - i2 - 932 tarbıU rapor auret-.. ı:uaGcu•ua KA •• Hapı) ,. azimet yj IY et 
iul ~ taııp zllhur etmı, laedc muham- •Jl"".ıi~ feeiJÜD lbedeniJet a'" le .. d k . lefl lkiUJietgMiUUzıl tel>Ul edilmek 18tWIJp 
men ı.~ .,_, b ııru •• 1 ftl llr. ikamt!tgÖiıiıtm meç!ıutı:;eu W"""m•• ol· 

A&,, ... e...... utmadıtadan fklncı art 4 mı"nı"n n••iyesine ıürülmüt bı"r le.. F J t f ıu. · Si k · _ .. _ tınnamn ıeruı ..... _L _ı. _ - ara ti 1 .. t fÇID r tcı ciufUAdatı tiu Yc»laakl muam.ıtıye ın; - .... 
omwarnır etmı, ve 28/2/9~ L.~ mahl.•tin ... olduidnu v..ı ı"n.. b ...... tuüwtı ıfttiümt hıt gtıau alt dfı beştd ac •ı a Mtytnınttt ını ahrodı ıaen.. 

1 

tUtuaUz ı.tıhutdutu tali4Urdtt lfbu DAır ıa. 
lhaleaı mukarrer bulunııi!Jf 6tdufl,ıfttWl taup tiha• •llMlntla bütün reaml •& • tıltfı•• mdracıat. Tel. 2~134 rlhl.ııden ltlbaten nüıa.yet beı i11n Udmda 
oWtiattn lii)ıfMu ~UI ~ sekaeD itlere ratmeıt ıünıUlerlt intibt.p dairemize mUracaaua ltlrazmm teVBlk 871 .. 
İli 1Wnil ~ tMü .......... -- .... ~ mucatleleıinl itlate edeıı Fram•. .......... Yetlnel .............. , ...... , Dleniz ve ıı1W halde be§ gUnUn mUrurunda 

_,, aa,,..- "d~ ) b:ı.._._ •-f 1 1 tiıukaddef' Rıymet Uterlnien muaıbelel mU • .... ltAmUefa .. IU'1 ftıdllı'CIA acs .......... 4 ya fi ... • •UUUll ıımı11 tt tı Bil 1961'4'8.n dolaJ1 mabfu ve paraya L~'-
_.. rı _ L Be L~- 1e11Kltieye tweıısuı oltartacaıt teliıf Dlika • 

tatt IUiiı IHlnea 1t10tUJt ıü!DN ......... ·"" 
118112

.. ;,adullaa r, uuıilnkil Ciim • . 98mı...a dl111tArret lfvaam U7c:1t1e, aJAt .._ ~ t Mııil ll&ltn ôUtıaıt Uz.we ııu Gtuıtui'. (QOT) 
lhUIUlra Ge lltUf.,_tleh Ola olunur (Ul7). Jlurij•t fejiJd'lnin afil1in9 oJdulu • ve elenba 11/1/931 CUmartQI J1lnU saat 

--... ... r .... n-....._ ......... _, ___ 2_.,_~.:..,,,,,...0..., • ..,. aıa, ıiinkti bütün bülılbnet "rüeıa. f 9 dan ltllarea BaWCflllıat'mdl P6plert I0-

7.&J'I - ftltıta ~ ıUt it/tı932 •Dhn Mp Framı•lar elinde lılrer : hafmda 11 Jlile.Ju ıwı1141 &Uim:atı Ucaiet

tartb " üôC8 NoJu ltMl&t bepaıuım_... e)'uıWaldan Jtafka bir t•Y olma • f hMW fllıllndll aQık arttırma sutetUe aatı • 
n1 ...._ _,. .,........._ ıı.ı..ıetm.... •ıtım iliYd tderek •on samad. ıaeatı DAn oıuaut. 
fMblitt ıetifnlttffl Ye 8M tadifdt ~ IMcla babffdilen S•iJe - Fraa • 1====-=a:ıım:tı=-==-==-==i~==== 

ta muahedesinin bir kelime oyu • 11111 imklnı olmachlı kanaa.tiaıi " ..,... •....,..uat ..... ltlecıl dl- iiüildiö lh&Nt oldUpilU, mua • beıl•diiini l>eyan etıniıtir. 
Wiftdla tamıtmf f• Mtlr•a.ı lldiııll •• ••• plditıde reni bir lllhela 1 • Bu nutuklar halk iiJMlrind• t61t 
caat edllecelt ha ol--. daHtbdıt teetdl edecefbd lly • müeaair olmut ve bir '°k kimse • 

Gala&lld• 1ea Pl1er 11aa iL PaWlllllıl lemit ve Framızlarla anlqılma • leri ağlatmııtır. 

htan"bul Altındı ıtıra 11.adrı.,.....ı 

Iilr tlo1'4tiuı Gô1a)'I ~ v6 jılY'aya 

~evrıımes! tmıltarref' bit tuval i60 kd61uk 

§eker lçik &itUffiıa aureUI& t/~/OÜ 8&11 

gUnU saat ı6 - 18 kadar Uakddarda ~ 

cami civarın~ !:.! Dlılmaralı baklcaliY& 4Q1rı. 

Jılnmda •tııuaımdan talip ... ., la .. . 

hallinde hazır )lul11Daoak **1111'11116 ... • 

caatıarı 11Aa olunur. 



DEVE GÜREŞLERi 

Nuri Ye Hakkı Beyler idaresinde bugün Tal{sim Stadvomunda 
saat 12 den itibaren gayet meraklı ve beyecanh deve güreşleri 
yapılacaktır. 

Buhranı kaldırmıya 
yardım etmek maksadile 

SAT i E 
Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 

36 ay vade ile 
2 den 5 sortiye kadar küçük tenvirat 

tesisatı icrasına karar vermiştir. 

Devlet Demiryolları ilanları 

150 adet vagon örtüsü münakasası 13 3-933 tarihinde Anka
rada Devlet Demiryolları işletme umum müdürlüğünde yapılacak
tır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li-
raya satılmakta olan şartnamelede yazılıdır. ( 366) 

idaremizde istimal edilmiyen lüzumsuz ve ( 151) kaleme bağla 
olan otomobil parçaları, boş çimento çuvalları. hurda bez ve 
çuvallar kopye presleri, küçük kıt' ada oks jen tüp' eri, muhtelif 
mutfak ve ev eşyası ve saire bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 9-2-~33 tarihine müsadif perşembe günü saat 9 da 
başhyacakhr. Talip olanların, satılık eşya hakkındaki müfredat 
listelerinden tedarik etmek üzere her gün Haydarpaşa mağaza· 
sına müracaat edebilecekleri ve muavyen günde müzayedeye 
itıtirikleri ilan. olunur. (332) 

Pendik istasyon büfesi bir sene müddetle ve aleni müzayede 
ile kirıtlanacaktır. 

Müzayede 20· 2- 933 pazartesi günü saat 15 te Haydarpaşada 
işletme Müfettişliğince yapılacaklar. 

1 aliplerin (100) lira teminat akçesi ile müzayede günü işlet
me makamında hazır bulunmalara ve bu hususta fazla malumat 
almak istiyenlerio Haydarpaşa Gar Müdürlüğü ile Pendik istas· 
yon Müdürlüğüne müracaatla buna müteaılik şartnameleri iizer
lerine 15 kuruşluk pul yapışhrıp alabilecekleri ilan o unur. (472) 

Istanbul 4 Üncü icra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli o'up tama

mı 10,900 lira kıymeti muhammeneli Kuzguncukta Nakkaş soka
ğrnda eski 8 yeni 16 numaralarla murakkam mu1<addema arsa 
elyevm maa bahçe kargir bir bap hanenin tamamı açık aıthr
maya konmuş olup şartnamenin ] 8· 2· 933 tarihinden itibaren dai
remizde herkes tarafıodan görülebileceği gibi 13.3 9.i3 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 den l 6 ya kadar dairemizde 
açık arttırma ile satılacaktır. Arthrma bedeli muhammen kıy
metinin yüzde yetmiş beşini bu1madı~ı takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 28 3. 933 taribine müsadif sah günü 
yine saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan arttır
masında gayri menkul en çok arttırana ihale edileceğinden talip· 
lerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini veya mali bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulun
maları Jazırndır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediye
ye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 2004 ·numa
ralı icra ve iflas kanununun (126) ıncı maddesinin dördüncii fık
rasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alaca~ lılar ile 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım , ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksı 
halde hakları tapu sicillerile sabit olmadikça sataş bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranm işbu madde· 
nin mezkur fıkrôsma göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malftmat almak isteyenlerin 932-2047 dosya numarasıle müra· 
caat1an ilAn olunur. 

VAKiT 

844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

lJ0,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın 

Kaydın 

başladığı tarih . 1. ŞUBAT 1933 
kapanacağı tarih: 28. ŞUBAT 1933 

Hisse senetlerinin ödeme şekilleri : 
DEF ATEN : Kayıt esasmda % 100 

ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasmda % 10 - 1/5/1933 tarihinde • % 30 
1/7 /1933 tarihinde • % 30 - 1/9/1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri · 
% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı Ozertnden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan ödenecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine senevr % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

'femettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfika~ 

ikinci hissei temettü olarak yine hissedarana verilir. 
Nezdinde kayıt muameıesl yapılacak müessesat : 

T. C. Merkez Bankası Osmanh Bankası 

Türkiye Ziraat Bankası Banka Comerciale ltaliyana 
Doyce Orient Bank Türkiye İş Bankası 

Emniyet Sandığı Felemenk Bahrisefit Bankasm 

Emlak ve EYtam Bankası 
RAKTERIYOLOG 
• 

Dr. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJi T.ABORA TlJVARI 

Umum kan cahlilAtı. Frengi noktaı 

nazarından (W asserman ve Kahn tea· 
mü ileri) Kan küreyvatı sayılması, ti· 
fo ve ısıtma. hastalııdan teşhisi idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilatJ 
ültr:ı mi l\ roskopi, hususi aşılar istihzaı 

'{anda üre. şek1:r Klorür kail esterin mik 
c:ırlannın tayini. Oivanyolun'da Sultan 
.\lahmut türbt:si No 189Telefon.20981 

PERTEV 

PERTEV St.!rubu , 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

1
3UncU Kolordu Sabnalmal 

Komisyonu illnbre 

Ankara: Hava Sa. Al. Kom. 
dan. 

Hava kuvvetleri ihtiyacı için 
500 ton hafif ve 100 ton ağır 
benzin kapah 1arfla münakasaya 
konmuştur. Ağır benzinin iha
lesi 18'- 2-933 Cumartesi günü 
saat 11 de hafif benzinin ayni 
günd~ saat 14 tedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve müna~ asaya iştirak için 
o gün ve vaktinden evvel An
karadaki Hava Sahnalma Ko
misyonnna müracaatları. (301 O) 

(337) 

SAHiBi : MEHMl!.-ı ASIM 

Umumi Neşriyat MUdUrU: FlKRET ADll 
VA.KIT .MATBAASI - lSTANBUL 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet fabrikalarmda yetiştirilen kökiü, aşıla köklü Amerika 

asma çubuklarile meyve fidanları tükenmiş olduğundan dağıtma 

işine nihayet veri!mişlir. 
Fidan isteği hakkanda devam eden müracaatlara muamele 

yapılmayacaktır. Keyfiyet a!akad<irlarm malumu olmak üzere ilan 
o'unur. (466) 

Fatih Malmüdürlüğüoden: 
Edirne'{apıda Hatice Sultan mahallesinde Karabaş caddesin· 

de 105 59 No. h dükkan kiraya verilmek üzere 28 - ikincı ki· 
nun • 933 tarihinden 16 Şubat· 933 tarihine kadar yirmi gün müd
detle müzayedeye konu:muştur. Talip olanların 16 Şubat· 933 ta
rihine müsadif perşembe günü saat onda Fatih malmüdürlüğün
de müteşekkil müzayedat ve ihalat komisyonuna müracaatları. 

(398) 

Ziraat Vekaletinden: 
Mers'nde yevmiye 8 saat çalışmak şartile günde yüı ha1ye 

pamuğu dezenfekte edebilecek bir fümigasyon cihazı tes s edi
lecektır. Bu cihazı satmağa talip o'anlarm diğer ~artları ö~ren-
mek üzere Zıraat Vekaletine müracaatlara i!an olunur. (465) 

Posta T. T. Levazım 

Müdür:üğ 8ft nden : 
1 - Posta sevkiyatında kullanılmak üzere muhtdif eb'atta 

"9575,, adet bez posta çantası kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Mezkur çantaların '·15 Şubat 933,, tarihinde ihalesi 
icra edileceğinden talip olanların şartnamedeki tarifat dahilinde 
ihzar edecekleri teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarfla· 
rı tevdi için mezkur tarihe müsadif çarşamba günü saat 14 te 
Yeni postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. (341) 

Beşinci icra Memnrluğund:ın: tsta.ııbnl ikinci icra memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi mukarrer Mahcuz ve paraya çcvrtımesi mukarrer 
karyola, lAvabo, ayna, koltuk, sandalya ve muhtelif cins rakı, şarap, konyak, likör ,. 

saire Beyoğlunda Cihangirde Uzun yolda 1 saire 0/ 2/ 1133 t:ı.rihlne mUsOOif Perşembe 

numaralı Cevdet Bey apartımıınııım 3 nu - gUnU Beyoğlu Kamer Hatun mahallesinde 
maralı dairesinde 16 şubat 933 tarihine tc-
aadut eden Perşembe gUnU saat 13 buçukta Hamo.Ibnşı sokak 58 numaralı mağazada 
açık arttırma ııe satılacağından to.Iiplerln birinci açık arttırma suretile satılacağından 
mahallinde hazır bulunacak memuruna mU· to.llptcrln ayni gUn ve satte mahallinde me-
racna.Uan na.n olunur (6518). J muruna mUrııcaatları llft.n olunur (6522) .• 


