
Yeni adliye tayinleri 
lllldm ve mUddeiumumUer arauadald 

1eal tayinlere ait liste nefl'ecHldL 
ikinci aayıfamızda bulacalıunız. 

(Üçüncü sayıfamızda) 
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Reisiciimhur Hz. diin gece Borsadan 
Istanbulu teşrif buyurmuşlardır 
Hidise hakkında Borsada 

Gazi Hazretlerinin tebliği 
Şehremini vak' ası .................................................... 

Hadise fazla ehemmiyeti haiz değildir. 
Mahiyeti esasen din değil, dildir .. 

Arabacı 
vuruldu, 

Esat nasıl 
.. Jd" .. ld" 71 o uru u ...• 

Diin Ankaradan gelen tebliğ üzerine Istanbulun bütün 
camilerinde Ezan Türkce okunmıya başladı 

Çırağı katil değil, neden bu adam 
vurdu dedi? ölürken beni çır~ğun 

Bayramın birinci ctıntl akf&llU Şehre -
mlalncle bir arabacı karnından bıçakla ya
raJaınnqtL Mecruh Jıutahancye nakledll -
mit ve hutahanode ölmlltttı. 

hml Eaat olan bu arabacı Uk ifadele -
rinde kendi kendini bıçaklaclıfmı .Uylemlt
le ele haatahanecle ölürken: 

••- Bent \'Uran fn'&tunchr.,, demif, ıee 
mUddelumumlllk \"aZıyet etmiJ, rırak Ne • 
cip nezaret altına alınarak bazı klmseler 
mUdc1elumumDlfe ttlbeclllmlı malQmaUarma 
mllneaat olunmoıtu.Fakat yapılan tahkikat 
fırak Necibin aleyhinde olmaclıfmclan ken• 
dJsl llm'betlt bırakdmıetır. 

Vak'a na•ll olmuıtu ? 

sacla Adlfye Ye Aprceza binası Gazi Hz.nin Adanayı ziyaretlerinden .. 

sede c:::~:~:.~:~;'rr~B;::-~u-r-;--;--d''""=--;---iı------...a-y ..... r-~---1 m~a ..... d----a---~---.. 
Bursadan gelen son haberler vaziye-

1-bir giJn evvelki tıiabetle Wra d• 
ha IJIUUlı l/etlrdi. Bu mallUnata tllre 
llurıadakl müezzinlere Ramazan ip • 

tldaaında bir kere Türkçe ezan okun-
17ıC?aı için emir verilmiı. Bu emrin tat-
6i ;ne de geçilmlf. Ramazanrn ıon-
10rırıa kadar bu hal devam etmiş. Fa'°' llagramdan evvel bir aralık ezan 
ile lcanıetin Türkçe okunmasına dair 
fleıat bir emir verildiği şayia suretin

.ile d&ıUp dolaımış. Bu ıırada müez • ::.;zan ve kameti tekrar Arapça 
,__ a baş/C11111f. Halbuki ezan ve 
~nıetı 

Eeat çıratuc beraber Bostanda blr ko
lll.becle yatmakta ldJler. İki atla bir araba
larından bqka IMlnll&yelerl olmQ an bu Ud 
ldıl liteye beri) e yW< tafıyarak maltetlerlnl 
temin etmekte idiler. Araba Eaatmclı. Ne
cip Eeada hPm rıraklık hem de ortaklık et
mekte idi. Ba) ramın blrlncl gUnU t>peyce i
çen bo lkl kl5l aallana aallana Fatihten 
KaragtımrUte \'e oradan da l"entbabı:e yo
lUe Şehreminine rttmekte 1dller. Tam halk 
flrlluaml lbalbldea tq Ulflktrlı B a)'l'llaa 70-
............ 'dlklert - -.t ...... 
ralmua tellrtle kcıadlnl kaJ'betmlt. ceMadC'a 
Od )'8dll IUStalr rakJamı flkarmsl, itte o 
.na lııa fakı E8atm karnına ............. -
tı. Necip yanlanaa ııataamı •utma alarak 
kalaMlık bir yere kadar •tlrtlklftlllt fakat 
kuvveti keıılldlflnden onu bir köşe) e indi -
re.rek polis beklemeğe bql&mqtı. Şf!hremlnl 
ınerkedııden yetı,en polisler mecruhu kol -
tarından tutarak merkeze kadar getlnnlşler 

ve ilk lırtlcnplarmı yapmı~lardJ. \'e bu 
Uk 10rguda EAat sarh<>&tul.1a ,.e kazaen ken
di kendini \-Urduğunu ııö3leml1, Necip t e 

evel Gazi Hz.nin eblifi 
~~~---------------~~~ Bazı mürtecilerin 1 

1lalla 11 11eniden Arapça okunmasına 
lll tıade edUdit1l kat'iyyen doğru de
A nıı,. Onun için meıele bu ıuretle 
,;:ara11a akıedince ezan ve kametin 

~:::e okutulmaıına dair olan Ukemir 

°'"""""· Bu defa yeni bir hcidi
te crıkua o ı · y 6onz e mıı. Gnl müezzinlerden 
il• ara ezan ve kameti Türkçe o'ku
~c;: ilerde vazlfelerlnl kQJJten ter-

ı,. 1 ıte U lucamı m/Jezzinl b retz. DfUi1 U BU· 
eaüeı bırakanlardan biri ı. 

...,,. Bunu,. azerlne alıaliden biri 
ndıdn lldınedtlbel 116rerek mina mil
~ oe AraPÇa olarak re11e 

..,,,. Fakat lıdtliıe zabıta•:z~_oku • 
Jı: 1 eru -.etti• 
"' ıçln bir pallı memuru oeı-ı. 

( 
,. ·•-g. Za. 
nlt taralı ? ird •a11ıfam d 

ız adır J 

küstahlığı 
Eursa, 6 A.A) - t:azı mür· 

feci erin ezan ve kametin 
Türkçe okunmasından dolayı 
1 şubatta sebtbiyet verdıkleri 
hadise üzerine dün Eursayı 
leşrıf eden Reis'cümhur Haz-
retleri lu ana kadar mese'e 
ile ır.f~gul o ~muşlardır. Bugün 
kendilerine i l tıhak eden ve 
Hidısenin hül Cımet namına tt-t· 
k ki ı le m.;şp, uı o!an adliye ve 
dahiliye vekillerile de öğleden 
sonra r üzakerede bu unır.uş· 
f ardır. 

Euısadan ayrı lmadan evvel 
Gazı Hazı etleri Anaco u Ejao
sına şu tebJıği vapmışlardar. 

Gazi Hz. dün gece 
şehrim ·zi teşrif 

buyurdular 
Dün alqam Bursadan hareket 

eden Reiıicümhur Hz.., Müdan • 
yadan bindikleri Gülcemal vapu· 

Büyük bir müslü- ri~e .•••t yirmi dörde doğru ıehri· 
mızı teırif etmiıler, Dolmabahçe 

man ve yobazlar.. ••rayı önünde duran vapurdan 
Bcarada ..., cahlller ".Ezanı TDrk bir motörle çıkarak ıaraya çık • 

dııCI. Anpr.a isteri&,, 'llemltler. Bu .ure_ mıtlardır. 
"9tlıe bir tsrattan diyanet itlen rlyaaetln-
tıııt vwtı. t!mlre Jtiru ehııltler. R · 

a. eallJller iyi bllmelllerdlr ki bu&11a eııicümhurumuzla birlikte 
~ lflerlnJn bafmcta bulunan zat kBuraadan Adliye ve Dahiliye ve-

Gazi Hz. nin 
tebligi 

Bursava reldim. Hldiıe 
hakkında aJAıcadarlardao mılü
mat aldım. Hldise baddiıa
hnda faı!a ehemmiyeti haiz 
değildır. Herhalde cahil mür
tecıler cumhuriyet adliyesinin 
pençesinden kurtulamıyacak
lardır. Hidiseve dikkatimizi 
bılhassa çevirmemizin sebebi 
dini siyaset ve herbıngi bi; 
tahrike vuıle etmeye asla 
milsamaba etmiyeceğimizin 
bir daha anlaşılmasıdır. Me· 
selenin ma oiyeti esasen din 
değıl, dildir. K.at'i o'arak bi· 
lınmelidir ki Türk milletinin 
mili dilli ve milli benliği bü
tün hayatında bakim ve esas 
ka•acaktır. 

Istanbulun bütün 
camilerinde ezan 
Türkçe okunuyor 

&adla praiJ 'Nectp 
ayal yolda Uade verlldftt. Baatataw,.. 
naldMJhneden evvel Ddncl 901'gUfa fek! • 
hm Esat eme ayni ifadeyi \'m'Clll1Dden lıl
raft Necip aerbest bırakıJ,ımttı. 

Necip ma•um mu? 
Müstantik ölen aralıacmm Dk 1ld ita • 

dealnden 90nra verilllf IOn ifadf-]1 kale al • 
DU)arak Necibi talıllye etmlfUr. Yakmdll 
bu hAdlsenln muhakemeıdne .... faneeaJdır. 

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

Mühim bir tamim 
Tahkikatın uzaması yüzünden dava
ların sukutuna meydan verilmiyecek 

ANKARA, 6 (Huıusi) - Ya
pılan tahkikat hazan çok uzadı • 
ğından bir çok suçlarda cürmün 
vukuu ile tahkikatın intacı ara -
ıında geçen müddet müruru za -
man haddine vararak hukuku am-
me davaaı ıukut etmektedir. Dev· 
Jet turaıı bu suretle ıukut etmiı 
olan davalann listesini dairelere 
göndererek alakadarların dikka • 
tini celbetmittir. 

Bu vaziyet ilk tahkikatı ya • 

pan müfettitlerin ihmalleri yü • 
zünden olmakta, neticede .auiiıti• 
malle,e karıı mücadele akinı kal· 
maktadır. Bundan bn!ka men'i 
muhakeme veya beraet kararı a• 
lacak memurlar uzun müddet zan 
altında kalıyorlar. 

Batvekilet bu noktalann kay• 
dedildiği bir tamiminde hiç bir 
tahkikatın ula müruru zamana 
uğratılmamaaını ve ıebep olacak· 
ların cezalandırılmalanm ehem • 
miyetle bildirilmittir. ........ . .............................................................................. . 

Bursa 
Hadisesi 

::::..&eresn boca Jlıtat Efendi, Tl1rk ınll~ illeri de ... h · · 1m· 1 d · 
V 1

. :r- rımıze re ıt er ır. 
ta falılız vatanına delU, a.raı Mman- a 1 ve B J-.ı n....6:9 ve mevcudiyetine kutedildlji • e cuiye reisimiz Mubid· 

Di}anet işleri reisi lsranbul müftüsil 
Rlf•t Et. Ha .. n Feı11111Et. etrafındaki 

"-•·--"- m"---"-' ._ dın Be•le Se . f . ..d .... ~ ........ ~- ~e ua)rağmm s d 1 J , yrııe aın mu uru 
..._ lllne.ten evvel kOf!DUt bir büyük a u lah Bey Gazi Hazretlerini 
=:_ .. ~ ~-':n':..w!:~ ~: Mudanyada karıılamıılar, Gül • 
.....,;__ _kas..au • Vf'.nlllt bir emre daha cemalle buraya re '.mitlerdir. Li -
~ -=--• ve mablyetlnl bDmlyen manmıızda da vapurda kolordu 
....:::- Nııu.lu tenfmclut itiraza kum d 
-.. ...... ~ byrd!er içinde bıraka- an anı Şükrü Naili Pata, ve 

--.. dettJ midir~ C. H. F. müme11illeri tarafmdan 
~"-...__..:,_..,. __ .._,.._ __ -JI aelimlanmıılanlır. 

Cumartesi günü ikindidenberi 
febrimizdeki büyük camilerde e
zanm Türkçe okunmaaına bqlan
mıfb. Dün diyanet itlerinin tebli· 
ii üzerine akpmdan itibaren İı· 
tanbulun bütün küçük cami ve 
meaçitlerinde ezan Tüıkçe okun· . ........ 

tafsllAt ve 
tahkikata 

dair haber-

lerlmlz 7ncl 
sa1ıladadır 

- Yahu Uç gDndUr mektebe n• dire gel• 
111lrorsun ? 

- Nezle old•lum için annem aBnclermlror. 
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Ulucamideki hadi
sede mes'ul olan ar 

VAKiT 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

bıt varakası tutmuş. 1Ju11dan sonra 
meseleye cemaat müdalıale etmiş. Bir 
kalabalık Evkaf miidürünc gitmiş. 
Gilrültü etmiş, ezan uc kametirı Türlt· 
çe değil, Arapça okurımcısı istenmiş. 

Evkaf müdürii verüen em:rin di . 
yanet işleri riyasetinden geldi(}i!'li 
ve kendisinin böyle bir emri bozmaya 
salahiyeti olmadığını söyliyerek is -
terlerse valiye müracaat ıdebilecek -
lerini ilave etmiş. 

V A K 1 T' ın Hususi Telgraflan -
Yeni adliye tayinleri 

Hakimler ve müddeiumumiler arasın. 
da yeni tayinlere dair liste 

Nihayet kalabalık vali konağına 

doğru giderken yolda polis ve bele
diye idaresi memurları tarafından 

clağıtılnıış ••• 

ANKARA, 6 (Hususi) - Ad
liye vekaleti 12 hakimliği lağvet· 
mi!tir. Bunlar, Gökaabat, Gönen, 
Mürefte, Pazar, Sincanlı, İshaklı, 
Adanos, Karşıyaka, Mengen, De· 
vedağ hakimlikleridir. 

Bundan başka adliyede yapı • 
lan yeni tayinler şunlardır: 

H{tdisenin bu tarzı ccr(•yanı arasın- Manisa ıulh hakimliğine, Niğ· 
da nazarı dikkati celbeden noldalar de aza mülazimi Hilmi, Mersin 
şunlardır .. • 

1 - Bursa camilerinde ~zan 
ve kamet bir kere Türkçe okun -
rnağa başlamış ve 20, 25 gün 
o suretle devam etmiş olduğu hal
ae tekrar Arapçaya çevrilmiş ol -
ması • Ankaradan diyanet işleri 
riyasetinden verilmiş bir emir ol
madığına göre - sadect! müezzin
lerin kendi t~şebbüsleri eseıi mi
dir, yoksa hariçten gelen bir tesir 
:ve müdahale üzerine mi olmuş • 
tur? 

2 - Hadiseden bir iki gün ev
vel Evkaf müdürüne bir takım 
t-chdit mektuplan gönderilmiş ol
'duğundan bahsediliyor. Bu mek
tuplan gönderenlt!r kimlerdir? 
Bunlarla Türkçe ezan ve kamet 
aleyhinde yapılan nümayişin ele
başıları arasında bir münasebet 
var mıdır? 

Bahsettiğimi: bu iki nokta bu işin 
llyle basit bir galeyan eseri olabile -
ceğlnl ~tiphell gösteriyor. Ve öyle gö
rülüyor kl tahkikat esnasında blllıas· 

aza mülazimliğine Saimbeyli 
müddeiumumisi Abdullah, Da • 
rende hiikimliğine Gireıon müd • 
deiumumi muavini Fikri, Tarsus 
sulh hakimliğine Sivrihisar hakimi 
Faiz, Bozdoğan hakimliğine Es • 
kiıehir aza mülazimi Fuat, Taş • 
l:öprü ceza hakimliğine Karaca • 
bey müddeiumumisi Nedim, Ma • 
nisa aza mülazimliğine Cizre müd 
deiumumisi Hikmet, Edirne müd· 
deiumumi muavinliğine Samıun 
sulh hakimi Fikri, Mardin ceza 
hakimliğine Muğla aza mülazimi 
Ferit, Pasinler hakimliğine Er • 
zurum aza mülazimi Sait, Silvan 
hakimliğine Amasya müddeiumu
mi muavini Talat, Sarrka.mış hi· 
kimliğine Sinop aza mülazimi 
Mustafa, Erzurum aza mülazim • 
liğine Iğdır müstantiki Celal, Es· 
kişehir aza mülazimliğine Sakıp, 
Amasya müddeiumumi muavin • 
liğine lbrahim Necmi, Kastamonu 
müddeiumumi muavinliğine mes • 
ut, Af yon azalığına Ali Galip, 
Aydın kadastro tahrir naipliğine 

sa bu noktalara ehemmiyet vermek 
Ali Cevat, Artvin kadastro ha • 

lanm yeliyor. 
kimliğine faik Beyler tayin edil • 

•• 
Uç maznun 

diler. 
İstanbul asliye hukuk dairesi 

azasından Mehmet Reşat, Baha • 
ettin Ali, Sakıp, Saim Beylerle 
lstanbul asliye ceza dairesi aza • 

Biri biri arkasına sından Mehmet Sait Beyin ve Is· 

ölünce •• tanbul asliye ticaret dairesi aza· 
sındnn Mustafa Faiz Beyin, İs • 

lzmirde çıkan Hizmet ıazete· tanbul asliye birinci ticaret dai • 
si dikkate değer .bir hadiseden resinden Mehmet Nazım, İsmail 
bahsediyor. Bundan iki ay !kadar Hakkı Beylerin unvanlarının Is· 
evvel Demirciye tabi Okçular tanbul asliye mahkemesi azası o· 
köyünden Hacı İsmail Efendi öl- larak tahrirleri yüksek tasdika 
<lürüknüş, katiller bir zaman ' iktiran etti. 
meydana çıkarılamaınıf. Kaş müddeiumumi ba§muavin· 

Geçenlerde maktulün ~ğlu za· liğine lstanbul azaıından Sürey· 
ya, İstanbul müddeiumumt mua • 

bıtaya müracaatla bazı ki.mseler· 
·_ı vinliğine Ankara Müstantiki Fer · 
.gen füphelendiğini söylemiş, 

hat, İstanbul müddeiumumi mua • 
Kürt Mus!afa, Molla Hüseyin ve 

vinliğine Zonguldak aza mülazimi 
Nurinin fazla sarfiyatla bulun • Salim, Zonguldak aza mülazimli· 
"duklarını, bu parayı vaktile baba· 

ğine Baklan aulh hakimi Haıan, 
aından aldıklarını ve bunun için 

Ankara sulh hukimliiine Cemal, 
öldürdüklerini iddia etmiştir. 

gene Ankara sulh hakimliğine Is· 
Bu üç kiti Borluda isticvap e• parla müddeiumumi muavini LUt· 

dilmiş, Gördese nakledilirlerken fi, yerine Mustafakemal pa§a aza 
de bunlardan Kürt Mustafa yolda mülazimi Ali Rıza, Gebze ceza 
ölmüştür. Kürt Mustafanın zatür· hakimliğine hukuk mezunların • 
rieden öldüğü söylenilmiştir. fa· dan Ali Rıza, Petürke müddeiu • 
kat garip bir tesadüf eseri olarak mumiliğine Ankara sabık sulh ha.
maznunlardan Nuri de Gördese kimi Nuri, Sıvas ihtiıaı mahkeme· 
naklini müteakip ölmü§tür. İşin si hakimliğine Çankırı asliye reisi 
dalıa garibi, üçüncü maznun Mol· Hayri, İstanbul asliye azalığına 
Ia Hüseyin de Nurinin ölümün· lzmir azasından Hüseyin, yerine 
den iki gün sonra ölüvermiştir. Trabzon hukuk hakimi Ali Rıza, 

Hizmet gazetesi ölenlerin ka· 
rılarının Manisa müddeiumumili
ğine müracaat ederek kocalan -
nın İ§kence neticesinde öldükle • 
rini iddia etmit olduklarmı ve bu 
mesele lıakkında adliye vakaleti· 
ne ve diğer bazı makamlara tel· 
graflar çekildiğini yazıyor. 

temyiz baş mdüediumumiliği mu· 
avinliğine Adana müddeiumumisi 
Abdülkadir, yerine Denizli müd • 
deiumumisi Münir, Trabzon hu • 
kuk hakimliğine Kırşehir haki· 
:ni Nuri, Kütahya hukuk hakimli • 
sine Ordu hakimi Cemal, Kırte • 
hir hukuk hakimliğine Kütahya 

hakimi Kadri, Çankırı reisliğine 

Kastamonu müddeiumumisi Tah· 
sin, Söke ceza hakimliğine Edir· 
ne müddeiumumi muavini Celil 
Karaağaç m\inferit hakimliğine 
Akhisar hukuk hakimi Muzaffer, 
Kastamonu müddeiumumiliğine 
Tarsus hakimi Nuri, Maçka Erga· 
ni madeni hakimliğine Çölerek 
hakimi Mümtaz, Gümüşhane Müd 
deiumumiliğine latanbul sulh ha • 
kimlerinden Hayrullah, lstanbul 
sulh hakimliğine Karaburun haki
mi Nuri, Mustafakemalpaşa aza 
mülazimliğine Kastamonu müd • 
deiumumi muavini Mehmet Hüs • 
rev, Kasaba ceza hakimliğine E • 
met müddeiumumisi Hamza, Di· 
nar ceza hakimliğine Varende ha· 
kimi Mehmet Rüıtü, Petürge ha· 
kimliğine Sürmene hakimi Meh • 

met Kadri. 
Kırkaağaç müddeiumumiliği • 

ne Manisa ıulh hakimi Kamil, 
Maniıa ıulh hakimliğine Manisa 
aza mülazimi Abdullah Ferruh, 
1ıtanbul azalığına İzmit Aıliye 
ceza reisi Mustafa Ramazan 11 • 
tanbul aza mülazimliğine Knra 
müddei umumi muavinlerinden 
Mehmet Atıf, Kaş müddeiumumi· 
liğine Boğazlıyan müddeiumumi
si Cevat, Orılu hukuk hakimliği -
ne Elaziz hukuk hakimi Mehmet 
Hilmi, İzmir asliye ceza reisliği· 
ne ağırceza azasından İsmail Ke· 
mal, Elaziz hukuk hakimliğine 

Kayseri hukuk hakimi Celal, Mer .. 
zifon hukuk hakimliğine Ta~köp· 
rü hukuk hakimi Muharrem Nec • 
mettin, yerine Merzifon hukuk 
hakimi Mes'ut, Sivas ihtisas mah· 

kemesi müddeiumumiliğine Muğ· 
la müddeiumumisi Mahmut Esat, 
Kastamonu ağırceza reisliğine Ri· 
ze ağırceza reisi Abdüssamet, De· 

nizli müddeiumumiliğine Rize 
müddeiumumisi Mazhar Tevfik, 
Muğla müddeiumumiliğine Ço • 
rum müddeiumumisi Mehmet Saf 

fet, lzmir ağırceza azalığına Ada· 
na ceza hakimi Halil, yerine Sive· 
rek ceza hakimi Ahmet Hemdi, 
Kayseri hukuk hakimliğine Mecit-

özü hakimi Abdullah Hilmi, Rize 
müddeiumumiliğine Tarsus müd· 
deiumumiisi İsmail, Mecitözü ha • 
kimliğine Bozdoğan hakimi Sah· 
ri, Tanuı müddeiumumiliğine 

Taşköprü ceza hakimi Mehmet 
Ragıp, Boğazlıyan müddeiumumi 
liğine Merzifon müddeiumumisi 

Cemal, Vakfıkebir müstantikli -
ğine Merzifon müstantiği Mehmet 
Hikmet, Siverek ceza hakimliği • 
ne Tarsuı Sulh hakimi Karni, Ak· 
hisar hukuk hakimliğine Sandıklı 
müddeiumumisi Mehmet, Ankara 

müıtantikliğine Afyon aza mü • 
lazimi Mecit, Tarsus sulh hakim· 
liğine Mer~in aza mülazimi Mus· 
tafa Faik, Boyabat hukuk hakim· 
liğine Küreinihas müddeiumumi -

ıi Abdullah, Gemlik hukuk ha • 
kimliğine Pazarcık müddeiumu· 
misi Ahmet Refik, Kuşadası ceza 

hakimliğine Mucur müddeiumu • 
misi Yaşar, Karaburun hakimli • 
ğine Etme müddeiumumisi Is· 
mail Hakkı Beyler tayin edilmit • 
lerdir. 

Kazım Paşa 
Meclis reisi Anka

raya döndü 
AN KARA, 6 (Huıuıl) -

Büyük Millet Meclisi reiıi Kazım 
Paıa Hazretleri bugün akpm tre .. 
nile seyahatlerinden ıehrimize 
döndü. lstansyonda Batvekil Js. 
met Paşa Hazretleri, vekiller , 
meb'uslar ve diğer zatlar tarafın
dan kar,ılandı. 

EmlAk bankası 
umumi heyeti 

ANKARA, 6 (Huıuıt) - Em
lak ve Eytam banka11 umumi hey· 
eti buıün toplanmıttır. içtimada 
932 senesi idare heyeti raporu o • 
kunmuş, kabul edilmittir: idare 
heyetine ilaveten Maliye vekaleti 
namına Cemal Bey ıeçilmiı, müra 
kipler ipka edilmitlerdir. 

Ankarada sergi 
binası 

A N KARA , 6 (Huauat) -
Burada yapılacak ıerıi binaıı hak 
kında tetkik yapan komisyon ka • 
rarını vermittir. 300,000 liraya 
çıkacak olan bu ıergi modem bir 
bina olacalrtır. 

lnhlsarlar vekllfnln 
teftişi eri 

ANTEP, 6 (A.A.) - Jnhiaarlar 
vekili Rli Rana B. bugün Kiliae 

,J. 6 • _,,,,_ • -··· 

kadar gitmi§ler, akıama ıehrimize 
dönmij9lerdir.• Belediye tarafın· 

dan bu gece şereflerine bir ziyafet 
verilmiştir. 

iktısat vekili 
Denizli'de 

DENiZLi, 6 (A.A.) - lktısat 

Vekili Celal Bey belediye tarafın· 
dan ıereflerine verilen ziyafette 
bulunduktan sonra Kadıköy ve Kı· 
zılca Bölük'ten gelen sanayi heyet· 
l~rini kabul ederek sanayi itleri 
ve iktısadi vaziyet hakkında haı • 
bihalde bulunmuşlar, verilen ra • 
por etrafında izahat almışlardır. 

A ntepte şiddetli kış 
ANTEP, 5 (A.A.) - iki gün -

denberi şehrimizde c!evamlı bir 
surette kar yaimaktadır. Yağan 

kar, yarım metreye yakındır. Ha
va bugü~ açılmıştır. 

llersln Halkevl 
MERSJN, 5 (A.A.) - Şehrimiz 

Halkevinin .19 Şubatta açdmast 
için hazırlıkta bulunmak üzere 
bugün vali beyin reiıliiinde 
meb'uslar, fırka mensupları ve 
gençlerden mürekkep bir heyet 
toplanarak açılı§ merasimine ait 
program etrafında görütmüıler • 
dir. Şimdiye kadar Halkevine kay· 
dolunanların sayısı 500 Ü geçmiş • 
tir. 

Siyasi bir cinayet 
BERLIN, 6 (A.A.) - Magde· 

bourg nahiyelerinden Satssfurt 
nahiyesinin birinci belediye reisi, 
sosyaliıtlerden M. Kasten, geçen 
geceki kargaşalık:lan tenkil etmit 
olduğundan dolayı "naıyonaliıt 

gençlik,, teıkilatı azaımdan 17 
ya§ında bir lise talebeıi tarafın • 
dan öldürülmüttür. 

Katil tevkif edilmittir. 

7 Sul>at 1 933 

Masraf 
Vilayetin, belediye

nin yeni masraf 
bütçesi 

Belediye masraf bütçeıinin K• 
sılması bitmiş ve dün tehir meclisi 

azalarına dağıtılmıt tır. Muraf 

bütçeıinin de bazı fasıl ve madde

lerini hulasaten yazıyoruz. Vilayet 

bütçeıinde nazara çarpan madcle • 

ler §unlardır: 

Fakir talebelere alınacak kitap 

bedeli 5000, ilk mekteplerin tamir 

masrafı 47,500, mektep ve halk 

mektepleri için 30,000, yatı mek • 

teplerinin umumi maırafı için 

16, 838, ziraat iıleri için 47,061, 

baytarlık itleri için 24,863, mınta• 
ka san'at mektepleri için 74,000, 

ııhbat itleri için 199,430 lira tah .. 

ıis edilmittir. 

Vilayet masraf bütçesinden mu• 

avenet müfredatı ıudur: 

Darüttafakaya 20,000, fakir la· 

lebenin iateıi için Hililiahmere 

5,000, zühreY1 haıtalıklar teıkili. • 

tı meaarifine ittirak 30,000, içti • 

mai muavenetler için Halkevine 

30,000 lira verilecektir. 

933 ıeneıi vilayet meaarif yekU· 
nu 2,930,210 liradır. 

Belediye nıasraf "~esinde iıe: 
lktıaat işleri ve belediye zabıta•• 
yekunu 232,884, evlendirme itleri 

13,440, sıhhat işleri 810,550, bay

tarlık i!leri masrafı 25,024, 

heyeti maarafı lJ285,058, temiali.k~ 
ınarafı 549,540 liradır.rllelefffye 

nin 933 masraf yekunu 4,200,190 
liradır. Vilayet ve belediyenin adi 

ve fevkalade masraflar yekunu iıe 

10,353,622 liradır. 

Ecza ihtlkArı 

Vilayette müteşekkil, ihtikarı 

tetkik komisyonu bugün ecza ihti 

kirı meselesi üzerinde meıgul o • 

lacak ecza fiatlarını mahallinden 

tetkik edecektir. Karar bu tetkik-

ten sonra verilecektir. 

Bir alacak meselesi 

Ağacamide Arap Hayrının dük· 

kanına aabıkah Ferit, Mahmut ve 

lhıan girmiıler, alacaklannı iıte • 

mitler, verilmeyince Hayri ile ka • 

rısı Janeti d8vmüşlerdir. 

Dayakla da iktifa etmiyerek 

d.ükkanın camlarını kımııtlardır. 

Acıklı bir ölüm 
haberi 

Arkada§ımız avukat irfan Emlo 
Beyin kız kardeti oğlu ve Y enic=e 
- Nutaybin demiryolları nafiaa 
komiıeri Aıım Beyin oilu huk~ 
fakültesi talebesinden Kemal A • 
11m Beyin dün gece CerrahpaP 
haıtahaneıinde vefat ettiğini te ' 
essürlc haber aldık. 

Merhumun cenazesi bugün af • 
leyin Cerrahpa§a hastahaneıind ... 
kaldırılarak Merkez Efendide aia. 
kabriıtanına defnedilecektir. 
Arkadaşıma dün bir feuJı,& 

haberi daha almı§, kardeti doktd' 
Ali emin S..yin zevceıinin vefıJ. 
ettiğini öğrenmiıtir. 

irfan Eınin Bey arkadaııml2• ,.
mimi tee11ürlerimizi bildiriris• 
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Ve ma idrake .. 
AJJp delil a, ben bir türlü, 

lrimaelerin, Türkçe ezan o • 
....... m, Türkçe namaz kılınma· 
llll di,.. ayak diremnelerine akıl 
erdiremiyorum. Bunu yapanlar 
llluh•Mcak, ki münevver deiildir
ler. Miinener bir kafa, Cenabı 
H-Mon ayn ve dinine mahıua 
1.iı- dili olmadıimı lrilir. Müalü • 
.._ elan bir Alman, Müslüman 
0 lan bir F ramız, Müslüman olan 
hir Çinli, Kuranı kerimi pekill 
1-adi dilinde okur ve Kuranın 
lercG.neaile n•mazmı kılar batta 
iati1oraa ezanını okur. Allahü ek· 
laer, '1>iea at ırand,, , "Gatt iıt 
ll'Ola,. , "Allah büyüktür,, araam· 
d.lci farkı izah etmek imk&mız • 
dır •e böyle bir f arki izah etme
le lra.Dcanlar, ya eçheldirler, ya • 
hut ta ukall. Hazreti Mahammet, 
k.allarına: "Dini iıllmı kabul edi· 
•ia,, demiı, f ahat Arapçayı da 
'lteniniz f&rbnr koymUf mu? 

Ben, çok tükür Müslüman ev· 
~- Dinimi ve dinimin tut· 
~ l.ir çok ukall ulemadan 
~-İyi bilirim. Kuranı kerimi, 
~-~ı da dahil olmak üzere 
~~ban üzere okudum. ibadette 
:--arıun Tardır. Fakat ibadette 
kusuru olmryanlardan yüzde dok· 
a&ıı dokuzunun, Kuram okuya • 
~ıldannı, namaz surelerini ez• 
Lerlemif olanların, yanlq emer • 
ledilcJerini çok iyi bilirim. Bizim 
lbeallekette, namaz filln kdaa • 
lann binde ddı•• 7tls doksan 
dolaaa, Wr fflY okumazlar, sa • 
dece ~ kalkarlar. Namaza ve 
or-=a niyet Türkçe yapılır. 

Şu Sunada ayaklananlarm, 
'-ı kahil insanlardan olduklarma 

.. \iç füphem yok. Onların pek ço
h Ettahiyatüyü mubelrkak ki 
lirle okurları 

Bttfllal11at1J mettahiyatiJ 

". IJIO idraü ~ttahigatiJ. 

Bunu ,aka diye yazmıyorum. 
ita IUreyi bu tekilde okuyan pek 
~~bilirim •e ~çok kim· 
le, .,_lalara, ıırf anlamadrklan 
.\11.ıa ltellmrrun ne oldufunu ôi· 
~için ıiderlerdi. Mevlüdün 
11.tıL.ı dr~ı vecit, manaıınm an • 
ffaırıo: olmasındandır. Cenabı 
lal· lreli.ınınr anlamak iıte • 
11~~~ demek, küfür değil de 
ille ır • Eter Allah kellmı tercü • 
1-. ~ibnemlı olıaydı, günahı ke
~l'i ftaarl lrilecektik? Helll ile 

aaaı Dairi ayırt edecektik J . 
r •ltnun fartlannı nereden öi-
eneceJctilc? 

el 
,.ilmihal,, Kuraawa tere='- • 

e.&:• ·d· ? V ..... esı 
•

11 1111 ır aiz efendi ldirau 
cleaı "Sarhotken namaza nirlq • 
...,_.,, di)'e ha:rlanrken k • ..... te.co.n. . , u • 
"Allah b. . ebnlf obnuyor mu? 

ardır •e Dazir11°zd0 d 
k K ar,, er-

en, uranı tercüme etmit olanı • 
)'Ol' llluyuz? 

• • • 
Allah rahmet eylesin, beniın 

bir llli.m vardı. 30 Ramazan 0 • 

~ bet vakit namazmcla i . 
•L Bet büyük günahı, yalnız bire, 
~-- eti yememeğe indirnıit • 
ti. T._ müılümandı. Okumaaı 
~yoktu. 

Bir lin: 

...;.... l&ı&, namazda ne okunun? 

~han, ıünalılanmı affet, S kabul et, derim. Sen 
et-._--, aaairainin, etin yoktur, 
--.._,ıc..n.G vallahüyü okurum. ..._.. u... . ki 

-.... tıL. _ • zaın ••• 
·~ f»ilaıem, itte obfo • 

Memurlara 
2 kaplS, 4 
kap30kuruş 

Belediye memurin lokantası 
dün saat yarımda merasimle açıl· 
dı. Muhtelit hlkem mahkemeleri • 
nin bulunduiu binanın altındaki 
evrak deposu hir aydanberi te • 
mizlenmif, güzel bir ıurette tan • 
zim edilerek hir lokanta hal:ne 
ıetirilmitti. 

Savwfa ~ 

lŞARETLER 

Faydalı bir eser: 
Alman ruh tarihine 

dair t~tklkler 

Lokantanm açılmaım .. a te• b · n1i11 8el6dlye Memurlar kooperatifi lokantası kapısında 
meclisi lzaaı, villyet erkanı~:.· .................................................... n ................................ . 

"Alman ruh tarihine dair tet • 
kikler,, Bolu meb'uıu Hasan Ce
mil Beyin ıon tercüme ettiği eıer• 
dir. Eıerin müellifi Wilhelm Dil • 
they'dir:. Haıan Cemil Bey bu e· 
ıerini Türk münevverlerine laf 
olıun veya bir tercüme nümunesi 
olıun diye vermiyor. Şimdiye ka· 
dar Strindberg'in en güzel hiki • 
yelerini, Alman edebiyatının ba· 
zı ıaheıerlerini ve Oıcar Wilde'm 
(Doryan Grey'in portreıi) ni 
Türk edebiyat!Da ve okuyucusu • 
nun ufkuna muasır alemden birer 
pencere açar gibi ıeren Hasan 
Cemil Bey içi kaynıyan bir inkr • 

• lipçıdır. Bu atkla yanan Haıan 

Cemil Bey Fichte'nin gençlife hi· 
tabeıini de Fichte'nin içinde ya• 
nan qka benziyen bir hararetle 
anlatmııb. 

rlmizde bulunan koope~tı .e~n Döıdüncu·· konılerans Bir heyet !{eltvor ! 
reiıi ve müdürleri davet edilmıftı • ı; -·--.. ·------·-····-· 

~=:~!e;e ~=ra~ı~:: m:i~ 1 e··-a·-,k--a·-·n .. --ı·-ıl-ar ı· nhı·sarlar 
Jui reiıi Himit Bey ile belediye 
iktraat müdürü Aaım Süreyya ve 
kooperatif müdürü Baha Beyler 
tarafmdan kartılanryorlardı. 

Muhtelit mahkemelerin eski ve 
harap bir halde bulunan deposu 
beyaz örtülü mualarile, göz almı· 
yan siya tertibatile tüzel bir lo • 
kanta haline aetirilmiıti. 

Saat birde ;vemele batlandı ve 
ikiye kadar neı' e içinde yemek ye· 
nildi. Belediye reiei muavini Hi -
mit Bey ayala kalkarak bir nutuk 
a&yledi, belediye kooperatifinin 
pek yeni olmuma rajmen attığı 
adımlann eaaah ve faydalı oldu • 
tundan, bundan sonra memurlara 
daha faydalı olmıya çabtacağm • 
dan bahıetti. Hlmit Beyden sonra 
lokantanm tezyinatını yapan Gü • 
zel San'atlar akademiıi tezyini 
aana't1u mU&İlimi lamaU Hakkı 
Bey .as aldı, binamn .. ki 't'asiyetl 

ile timdiki vaziyeti arumda mu· 
kayeae yaptı. 

lamail Hakkı Beyin tezyinatı 
fevkalade beğenildi ve kendiıi 
takdir edildi. 

Liman Şirketi müdürü Hamdi 
B. de ıöz aldı, Liman Şirketi koo • 
peratifi namma belediye koope • 
ratifini teıkil eden memurları teb· 
rik etti. 

Romanya hükô
meti Balkanlı 

mıdır, değil midir? 
Belıratta toplanacak olı:.n dör • 

düncü Balkan konferansı için ha· 
zrrlıklar ba,lamaktadır. 

Balkan devletlerinden gelen ha· 
beri ere göre konf er anıta Balkan 

devletlerinden addedilerek hazn 
bulunan Romanya hükUmeti hak· 

kmda muhtelif memleketlerde ha· 
zı dedikodular olmaktadır. 

Bu dedikodulara nazaran kon • 

feranıla alakadar bir çok memle· 

ketler Romanyayı Balkan devlet • 
lerindea addebDemektedirler. 

Bu hususta en 1'u-..etli delil de 
Romanyanın iktııadl ve ıiyael Ya· 
ziyette Balkanlarla alikaıı olma· 
dığıdır. Bu fikri müdafaa edenler 

Romanyanın Balkanlarla olan ti • 
cart vaziyetin umum ticaretine gÖ· 

re % 2 nispetinde olduğunu ileri 
sürmektedirler. 

Maamafih bu fikre muhalif o • 
)anlar diğer Balkan devletlerinin 

de aralarındaki ticari ve iktısadi 

Mütehassısların ra· 
porlarından ne 

bekliyoruz ? 
lnhiıar idarelerinde tetkikat ya· 

pılmak üzere Amerikalı mütehaı • 
sıılardan mütetekkil bir heyetin 
ıehrimize geleceğini yazmıttık. 

Bu mütehaııııların celbedilme · 
ıi için evveli Ankarada müzakere 
cereyan etmif, bazı esaslar teıbit 
olunarak kat'i mukavelename Pa· 
riste bulunan mütehaasıılara gön • 
derilmiıti. 

Bunun üzerine mütehassıslar 

burada naııl çalııacakları hak • 
kında inhisarlar vekiletine İptidai 
bir rapor sandermiılerdir. 

Bu rapora söre, Amerikalı mü • 
tehauıalar inhiaarlarda umumi 
vaziyetin ıılahına dair bazı teklif· 
ler hazırhyacaklar, bu te lifleri · 
nin esbabı mucibelerini, tahakkuk 
ettirilmeleri için ittihazı lazım ge· 
len tedbirler tavsiye edilecektir. 

Heyet tütn i§leri hakkında tek • 
nik tavsiyelerde bulunacak, tütün 
yetiştirilmesi, müstah:nlların kont· 
rolu, anbarlarda muhafaza ve am· 
balaj tarzı, imalat ve ıaire uıulle • 
rimizi tetkik ederek bunların ıı • 

"Alman ruh tarihine dair tet• 
kikler,, eserini Türkçeye çevirir • 
ken de ayni ateıi muhafaza ecli • 
yor. 

Kitabm bqlangıcmda bunu 
ıu ıatırlarile anlatıyor: 

"Biz en derin bir IDJolAbı >'afl1U n t6o 

hakkuk ettiren yeni bir röııeııam D..ıf)'ls. 

SJyut, içtimai ve fktıAdl IDkıJAplar, rub 

1Dkı1Abmm kanaUarmda Deriye doğru me • 

ll&fe alırlar. Ve bundan bQyWr tlıllQpta 

kWtUr yaratma hareketi meydana ,.ur. 
KWtUr mllleUeriDin yqamaJarmm ud maJr. 

aadı da budur. Ve Tllrk mllletlDlD bOyQk 

tar1ht ml8yonu bu olmu,tur.,. 

Hasan Cemil beyin tercüme et• 
tiği eıerin müellifi on dokuzuncu 
aıırda yqamıt ve f elaef esini ta• 
rihe iıtinat ettiren bir filozoftur. 

Wilhelm Dilthey bu nazari • 
yelerile: "insanın ne olduiunu 
yalnız keneli tarihi söyler,, bük • 
münü çıkarıyor. Müellif imanı ta• 
rihin bir muhuaaluı addediyor Ye 
bu gazle Rönel&Dlrn menbaları -
nr ve Alman ruhunun • burada ruh 
keli.meıini ferdi manuile değil, 
ıoıyal manaıile - inkiıafmı tet • 
kik ediyor. 

Önümüzden tekerlenip ıiden 
asırların mahiyetini tannnak için 
Haıan Cemil Bey Türk okuyucu • 
larma fikir aleminden :veni hit 
pencere açmıı oluyor. 

Sadri Etem 

Son olarak tehir mecliıi reisi 
Sadettin Ferit Bey de ıöz aöyliye • 
rek kooperatife muvaf f akıyetle1" 
temenni etti. Lokantada bugün • 
den itibaren belediye memurlan 
ve abone olacak diğer devair me· 
murlan yemek yiyece~lerdir. 

vaziyetin bu ıekle göre daha mü -

him olmadığını söylemektedirler. lahı hakkındaki fikirlerini bildire· --------------
Anaızın yilrüyen tramvay 

Ekmek ve ıuyu dahil olduğu hal· 
de iki kap yemek 15, dört kap ye
mek 30 kurut olarak teıbit edil • 
mittir. Şimdiye kadar 50 memur 
abone olmuılardrr. 

Ylllraek kaldınmcla bir kaza 

l>i70ni iıminde bir ıenç dün 
Yüksek kaldırımdan kotarak iner· 
ken düpniif, sal ayağı kmlmıftrr. 
Diyoni Sen Jorj hutahaneıine 
kaldD'lllDlfbr. 

111111. 

~ e bana töyle okudu: 
Allalı &irdir, o Allahbr Allah 

Allahbr dAJt- , 
U ' -•1111&z Ye doiurmu ••• ,, 

llm, namazda Türkçe oku • 
dulu ~in, onun klf• • _J lhwwou • lr OHIU15,.... 
Ye flllldi cehennemde yanmakta 
bulundufunu iddia edecek bir 
müaliiman 't'&r nndar? 

Eter ı>anamher tal olaaydı: 
"E~ !ürk kullarım, Arapça öi -
renum,, demezdi. Türkçeyi öi . 
renir •e l»ize DND&zımızı Türkçe 
Jaldınnlı. 

hlaml bzet 

Uzun ıüren bu münaka§alardan 

ıonra Romanyanın da cografi ve 
iktraadi vaziyete göre Balkan dev
letlerinden olduğuna kan:ıat ge • 

tirilimıtir. 

VAl<IT 
Gündelik, Slyas1 Gazete 

lıtanbul Ankara C&ddesl, VAKI1 yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı ıııerl teletonu: 2437g 
tdare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: letanbut - VAKn 
Posta ıcutuau No. 46 

Abone bedelleri ı 
TUrklye 

Seneli~ HOO l\r. 

8 aylık 'i60 .. 
3 aylık •00 • 
ı aylık 160 .. 
Hin Ucretlerl = 

Resmi nanıarm btr ••tın 
ncart llAnlann bir satın 
ncart UAntarm bir santimi 

KDçDk Ulnlar: 

Ecnebi 

2700 l\r. 
1450 .. 
800 • 
300 

10 Kunııı 
12,11 Kunı;t 
25 Kuru~ 

Bir defUI 30 iki defUI M Uç defası hl! 
d6rt detuı 73 ve on defuı 100 kuruştur. 

00 aylık U&D verenlertn bir defuı mec:ca
neadlr. Dört atın ıeçeo lllnların fazla 
atntan ... lruruştall .,_,edilir 

cektir. 

Heyet tütün iıinden baıka tuz 
mcselesile de meıgul olacak, deniz 
ve kaya tuzunun istihsal usulleri, 
n:ıkli ve aatııı, maliyet hesapları· 

nın tutulması itlerini tetkik ve sa • 
h§ fiatlarının hasılat, halkın ihti· 
yacı ve kaçakçılık meseleleri na • 
zarı dikkate alınarak tesbiti esası 
nr tavsiye edecektir. 

Müskirat lnhisarının bizzat i· 
malatta bulunmasının mı, veya 
hususi fabrikaların imalatına mü· 
saade olunmasının mı daha mu· 
vafık olduğunu arafbracaktır. 

Müteha111slar bunlardan maa • 
da muhasebe usulünün tadili, İpti 
dai maddeler mübayaası, memur· 
ların kabul ıartları, maaıları, pro· 
paganda ve istihbarat itleri etra • 
fındn c::aslı teklifler yapacaklar • 
dır. 

Bu tetkikat için lstanbul, lzmir, 
Samıun ve Adanadaki fabrikaları. 
mcmlehaları gezeceklerdir. 

Müteha11ıılar Martın altısında 
şehrimizde bulunacaklardır. Müte
ha111ılar yalnız rapor verecekler. 
tatbikat ve icraatla mqgul ohnr • 
yacaklardır. 

albnda 

Beıiktat tramvay depotundan 
elektrikçi Kahraman 69 numaralı 
arabayı tamir ederken, Hakkmm 
arabayı anıızm hareket ettirmesi 
yüzünden altında kalm19, bacakla· 
rından yaralanmıttır. Kahraman 
hastahaneye yatırılmııtır. 

..anı ıs 'v:·. ev:ı;i-V"AKiTI 
- "'........... ............... ........ ::.:.!.-..1 

7 :ıiubat 1917 
- laviçre gazetelerinin Pariıun 

haber aldıl•larına göre Ru.a "Erroriıt
lerinin,, Petreabıırg komlagonu Troç
lı.inin idama m!lhkünıiyet kararını 
tasdik etmiştir. 

- Alıiren icra edilen bazı tetkl • 
kattan nıüstcban olduğuna göre la· 
tanbul vilayeti ile mülhakatuulakl 

daimi bir tezayüdü nülua Dardır. 

328 senesinde vilayetimiz meoaıdu 

924,957 iken elgevm 1,085,593 nlilUM 
baliğ olmuıtur. 

- Dün, Deraaadet polia ~~bi
nin on altıncı devrel tahaUi~~,. 
39 elendi n~:t etmiıUr. Bunlarua 
dördiJ aligüldld, on altıaı dlti, dokun 
karlbi dld, befl vasat derecede fOluı • 
detname altnıftır. 



Sayıfa 4 

OilMAllLI DEV 
Ö Q. Kli 

Muharriri= Celil Nuri 
• lttlhas.nakiL tercume hak.lan mahfuzdur .. 

Beş dinli Agop Efendi 
Din, dil gibi •.• Bazılarına göre birden 

ziyade de oıuı-

Bu yazımda, Osmanlılık alc· Sonra şöhretim memleketime 
minde, dönmelerden bahsedece - kadar 3eidi, dayandı. Hazreti in: 
ğim. Dönmeden maksadım her na· buyurmu ki: (Hiçbir kimse kendi 
sıl.sa bu namla yadolrman hir ma· nahiyesinde peygamber olamaz). 
kule Selanikliler değildir. Şu ma- lakin tesadüf bu ya! Ben Ukray
kalenin zemini (mühtedi) terdir. nada biJe m~,hur oldum. Profesör 

Bizim yetiştiğimi2 devirlerde, j olacağım; fakat dinlerim ve mez~ 
husu3iJe parlak zamanlarda, bin • lıeplerim müsait değil. Profesörlü· 
lerce Avrupah Ttirkiyeye gelir, ip-

1 

ğe tayin edilmek için ortodoks. 
tida müslüman, sonraı Türk olur - mezhehine girdim. Doğru bir iş .. 
muf. E~i teracümü ah'9"al kitap· Dahil olmadığım me:zhep kato -
larmı aemız. B nlarm ne büyük likli'ttU-. Fakat hayret etmeyiniz. 
bir kalccbarldc olduğamı anlarsmız. Bir insanm dört, beş dB bilmeı;i 
Benim gençliğimde (Hak din) i hayretinizi mucip olmuyor da be -
kabul edenler yok değildi. lakin nim yahudi, sünni, şii, protestan 
bunun ardı ke2ildi. Vaktile hak , ve ortodoks olmama şaşıp kalıyor· 
dini kabul edenlere çok iyilikler sunuz. Din de, dil gibi bir alettir, 
edilirmiş. Bugün nlühtedilerin far- pratik bir nesnedir. Su clört dine 
kına bile Yarmıyor, imdatlarına girmeseydim hayatı~da oynadı • 
yeti,miyoruz. Tarihte bir mühtedi, ğım rolü oynayamıyacaktım. Din, 
Sokullu Şehit Mehmet Paşa, dev· kostüm gibidir: deği,.ti.ri.lir. Şu a • 
letin en büyük sadra:zamı olabi· sırda ise dinlerin hakikatine ina • 
lirmiş. Şimdi bir mühtedi bir dai- nacak ciddi bir adam tasavvur e· 
renin kapıcısı olmak için hile güç- demem. Yahudi, sünni, şii, protes · 
lük çeker. Padişahların, her ne· tan ve ortodoks ve her şeyden e-.;· 
dense, Türlie İtllnatları azdı. Onun vel münkir, din3İz, İmansız ... 
için en büyük b ndegan, mühtedi& • "' .,,,. 
lerden seçilirdi. Kulakları çınlasın, Agop Yal -

Size mühtedilerin (yani tanı - dızyan efendi ibminde bir muhbi· 
dığım mühtedilerin) en yamanınr rimiz vardı; o aklıma geldi. Hika· 
tarif edeyim: yeai fU veçhüzeredir: 

Bir ııün, Belçikadan gelen bir Agop efendi, Anadolunun bir 
misafiri ziyaret için Perapalas o· bucağında su katdmanııı ermeni, 
teline giimiştim. Kendisile görü- halis ve ham ermeni, muhlis ve 
şiirken bana sordu: tam ermeni olarak dünyaya gel • 

- Meşhur profesör W. yi ta • mişti. Zaten ıekli, şimaili, dil~ de· 
nır mısın? risi, saçları ve sakalı da onun fÜp~ 

- Maatteessüf tanımam. hesiz ermeni olduğunu ilan edi • 
- Profesör W. bu oteldedir ve yordu. Evet! On defa ermeni ... 

benim eski ve aziz dostumdur. Agop efendi tahsil için bir ara-
Haydi seni ona takdim edeyim. lık lsviçreye gider. Darülfünun ci-

W. dünyanın en maruf alim- varlarında çek milletinden bir kı· 
Jerindendir. Eserelı-i pek makbul- za a~ık olur. niribirinden anlarlar, 
dür. Hele "Bir sahte frengin müs- lakin matmazel: 

lüman alemindeki seyahati,, gayet - Efendi, der, pek ala! Evle· 
muteber bir kitaptır. Vaktinde çok 

nelim. Lakin ben müteassıp bir ai· tesiri olmuştu.) 
• ~htiyar alimle tatlı tatlı göru" • lenin çocuğuyum. Bizimkiler gre· 

goı-İyen mezhebinden anlamazlar. 
şüyoruz. Derken bizim Belçikalı Llıtfen katolik olur musun? 
dost, damdan düşer gibi şu sualı' 
sordu: - Ben ezelden katolikliğe a -

_ Üstat! Siz hangi şıktım. Hay hay, sevgilim. Meğer 

mezheptensiniz? 
din ve 1sviçrede bir ermeni katolik papa· 

- Mühim ve lür.ımlu bir sual 
sordunuz. Hep kulak olunuz; din
leyiniz. Ben Ukraynada bir yahu
di ananın oğlu olarak ya.hudi doğ
dum. Babamm kim olduğunu a -
namdan çok defa sordumsa kat'i 
bir cevap veremedi. Kimbilir ki " 
min oğluyum. 

Çocukluğumda lstanbula gel • 
dim. Müslüman oldum. Bana 
(Hurşit) dediler. Büyük bir pa • 
şanın dairesinde iç oğlanlığı ettim. 
Oradan lrana geçtim. İran gibi 
mezhep hususucda müteassıp bir 
diyarda elbette ve elbette sünni 
müslüman kalamazdım; Irana 
mahsus olmak üzere şii müslüman 
oldum ve o sayede terakki ve te • 
feyyüz ettim. 

Orta Asyada haneH mezhebin· 
deydim. 

Meşhur adam olduktan sonra 
lngiliz veliahtı bana çok iltifat 
etti. Kendisinin sıkıfıkı dostu ol • 
dum. Bana aylık bağladı. Bu ni -
metlere müteıekkiren ilk defa ol
mak üzere hıristiyanlığa girdim. 
Bittabi mezhebim protestandı. Pek 
tabii değil mi? 

sı, kilisesi, hatta cemaati varmış. 

Agop efendi kilisede katolik olur; 
konsoloshanede de evlenir. 

Ben, katolik Agop efendiyi ta
nımıştım. 

Agop efendi, btanbulda, er -
meni katolilc cemaati arasında rol· 
ler oynanuya ba!})adı. Lakin çevir
diği fırıldak pek aykırı gittiğin • 
den istiskal görmiye iptidar etmiş. 
Agop efendi cemaatte mevki isti~ 
yor, cemaat buna yanaşmıyor. 

Bir gün Agop efendi gazetelerle 
cemaat papaslarının ve ileri gelen. 
lerinin aleyhinde bulundu. Kavga. 
Gürültü. Bir dayak ı:ıeselesi. Mah
kemeye müracaat. Agop Yaldız _ 
yan efendi ermenilikten, ermeni 
katolikliğindcn istifa etti ve gidip 
Osmanlı latin kançlaryasına yazıl
dı. Yani levantin - diğer namla tat. 
lısu frengi - oldu. isminin sonun -
daki (yan) uçtu. Agop (Jak) ha .. 
line geldi. Bıyıklarını da bu müna
sebetle kazıttı. Oldu: Mösyö Jak 
Yaldız. 

Cihan harbinde çok korktu. 
Belki tehcir edilebilir? Mezahip 
nezaretine fJÖyle bir istida bastı: 

"Kulunuz yedi yaşımdan beri ne 

VAKrt 1 ~batım 

yalmıda ' M A J i K'te Yüksek beden terbiyesi' 
mektebiAnkarada açıldı ~:i•İmin en merak!· macera 

M kt b. -1 h .k 1 b. d MiL \'ONLAR 
e e ın. mu e. arrı s~ on!1~ ır an a H I R S I Z I 

tems yerme çevrılebıliyor 

Ankarada yüksek beden terbi • 
yesi mütehassu mektebinin· açıl • 
ma resmi yapılmı'1tr. Ankarada 
bulunan meb'usla.ırdan bazıları 

Ye hükW:net ufri.nile muallimler 
hazn: buhmmuştm. 

btanbulda bulunan ve bu İ!le 
alakadar bir maarifÇ ile görüştük. 
Bize fU malumatı vel'di: 
"- Bu ayın baJmda Ankarada 

açılan yüksek beden terbiyesi mü· 
tehassıs mektebinin tahsil müdde· 
ti altı sömester ve her iki sömester 
bir sene olmak üzere üç senedir . 
Mektep binası dünyanın en mü · 
kemmel beden terbiyesi salonu • 
du. Ru• milli futbol takımı. son 
Ankarayı ziyaretlerinde mektebi 
gezdikleri zaman antrenörleri; 
Rusyada höyle bir ıalonun henüz 
mevcut olmadığını söylemiş ve 
mektep müdürünün elini sıkarak 

kendioini tebrik etmiştir. Salon 
müteharriktir. Duvarları aynalarla 
kaplanmıştır. Bir kaç dakika zar· 

z;;ı man ezan sesi işitsem gözümden 
yaş gelir. Kur' anı kerimi gerek 
aslından, gerek tercümelerinden 
birkaç defa okudum; hatmet • 
tim. Her okuyuşumda kalbim nur
la dolar. Bilhassa geçen kadir ge· 
ceıi alemi manada evliyaullah ha~ 
zcratı ile bulundum. Arzı ihtida e• 
derim. Lutfen namımm (Yakub)a 
tahvili ... ,, 

Dindaıımız Y akup hey. 

Kendisine dedim: 

- Yakup bey! Yaldızyan, Yal· 
dız namı ne oldu? 

- Uçtu! 

- Olmadı .. Bu namı muhafaza 
etmeliydin. Mesela Y aldızzade, 
yaldızoğh1 şeklinde. 

- Fakat azizim, mezahip dai · 
resi bana (bey) unvanını da verdi. 
Onların ba§ım artık bu aile ismile 
ağrıtabilir miydim? Bir de Yaldız 
Yaldızyan biraz ermeni kokuyor. 
Omm için bunun muhafazası aklı· 
ma gelmedi. 

- Yazık olmu§. Eğer istidayı 

bana gösterseydin, ben bu (Yal • 
dız) unvanını pek güzel bir §ekle 
sokardım. 

- Nasıl? 

- Mesela Zehehizade Y akup 
bey şekline. 

- Amcın ne giizel isim! Ben bu 
isme bayıldım. Türkçe yazı bilmi" 
yorum ki bir istida yazıp hemen 
bu ismi iatiyeyim. Liltfen, o mü • 
barek kaleminizle ... 

Hasılı, Y akup Beye tumturakh 
bir arzuhal yazdım. Ko~ koşa da· 
ireye gitti. Lakin akşam üstü so • 
murtkan ve küskün gelmez mi? 

- Hayrola? Y akup hey ! 
- Gittim. Müdür bey dedi ki 

bu iş ciddi değil. istidayı sepete 
attı. 

Mümessrn ~ WiLL Y FORST 
fında değişerek salon tenis sahası Rejisör : E. A. DUPONT 
olmaktadır. '- ...ı 

Mekte.Pten mezwı olacak genç • 
ler orta mektepler beden terbi -

, j ~ • ":10 

yesi muallimi olacaklardır. Maa~· 
larr yarım verilecektir. Fakat bun· 
dan evvel lstanbulda açılan beden 

terbiyesi kurslarından mezun olan 
ve şimdi orta mekteplerde jim • 
nastik hocası olan muallimlerin 
vaziyeti son zamana kadar tesbit 
edilmi~ değildi. 

* * 
Acaba kurs mezunları yerlerini 1 

mektepten mezun olanlara mı bı
rakacaklardır?. Yoksa tekrar 
mektebe alınarak okutulacak mı · 

~------.,...----------~ lstanbul Belediyesi: 
DarUrbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

Bu akşam l l 1 
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Kurs mezunu muallimlere tatil 
kursları açılarak ayni dersler oku
tulacağını ve kursları bitiren bu 
muallimlere yüksek beden terbiye 

si mütehassıs mektebi şahadetna· 
mesi verileceğini öğrendik. 
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i Matbaamıza gelen eserler i 
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Yeni İcra 
kanunu 

ve iflas 
şerhi 

Yazarılar: Kayseri meb'usu Sait 
Azmi, Tokat meb 'usu Na zam izzet 

Per§embe günii çıkıyor 
Tevzi mahalli : Muallim Ahmet 

Halit ki.itüphanesi 

Bir \)in alimi 
nazarında istikbal 

Salı Çarşamba 
7 Şubat 8 Şubat 

12 Şevval 13 Şevval 
.(:ün do~usu 7,04 7,04 
c:uo 1 <1tışı 11,:,0 17,35 
Salıah namazı 6,04 6,01 
o~ıe nam:ızı l t,28 12,2.'t 
lkırıdl namazı fS,12 IS,16 
t\ kşını namaıı 17,35 l7,3S 
Yn sı nam:m 19,06 19,06 
ıın~ak 5,IJ 5,23 
Yılın geçen güalerf 38 39 
.. k:ılan 32'i 32:' 

H.\. \ 'A - Yeşllköy Asker! rıuıat mtr· 
kezinden verilen malümata göre, bugUn ha~ 

va bulutlu ve kısmen yağ'murlu olacak .. 
tır. RllzgAr garbt istikametlerden e$ecek • 
tir. 

Dtinltü sıcıı.ldık en fazla 9, an az 5 de· 
rece. Jıava tazyiki 760 mllimetre idl. ) 

Radyoda: 

t~TANBUL - 13 den 18,,~ e kadar 8aS 
(Makbule Hanım), 18,45 ten 19,30 a. kadı! 

Kolcalr Abdülaziz Bey tarafın - Orl<estra, lD,30 dan 20 e kadar Franınzcr 
Mütarekede Yakup bey fena l · dan kıymetli bir risale neşredil - dera (iler cmı~ıere mahsus), 20 dem 2M~ 

halde korkmuştu. Du sefer protes· . t' R' 1 . . . "B' c· A ı· kadar Saz (Hikmet Rıza. Hanını), 20,•5 
, 'l' k l d mış ır. ısa enın ısmı ır tn a ı· 21,30 a kadar Saz (Servet Hanını), 2·• 

tan oldu. Her pazar ıncı ı o un a fı . d · tikb 1 -Ş k . . . mı nazarın a ıo a - ar ın dan 22 ye kadar Nimet Vahit hanım tanı 
ıngiliz sefaretinin kiliaeaıne gıder- [ .. · G · M t f K 1 H • uan taganni. 22 den 22,30 a kadar Grama 
d

. gune~t azı usa a ema az 
ı ton, Aj~s ve Borsa heber1, Saat ayarı. · . j retleri - Umum Türklerin ve bü~ , 

. Şanlı ordumuzun lstanbulu ıs· r tün insaniyetin ittihadı,, dır. 
d d (y 1 Suadiyec!e bir kÖfk yandı 

hr a ında Mister Jack Gold a· Maruf bir Çinli müderrisin bir ı 
ku b · · · 'd' ) K b Suadiyede hat boyunda Sait Be' . P eyı~ yem ısmı ır ı rııa Çin gazetesinde neşretmiş olduğu 
hıcret ettı. Orada memur olmuf. makale münaseMtile Abdülaziz yin köşkü1?.den yangın çıkınıt 

- Rekor değil mi? Profesör W Beyin vaktile VAKIT'ta çıkan ya· köşk tamamen yanmıştır. Yangı1' 
den bir din fazla. zısı bu risaleye esas teşkil etmek- mangalın devrilmesinden ziıh1JI 

CeW Nuri tedir. Karilerimize tavsire ederiz. etmiıtir. 

• \ıı 

I« 
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CA -f.M AYŞE 
===============Selimi izzet 

"Acaba onu unuttuğumu mu gideyim: Onu 18rilr ,armez be -
zannettirmeğe, inandırmağa ça ğendim. Kendiıine kartı bir ıem-
lıııyorum? Onu nasıl unuturum? pati duydum. 
bir yahudi, koluma biraz gülyaiı "Şimdi itiraflanma h&f hyo • 
damlatb. Öyle kuvvetli kokuyor, rum. 
ki artık o elbiseyi giyemiyorum... "Konuımaia baflar baflamaz 
Bu kokuyu hiç bir teY çıkaramı • bana dedi ki: 
yacak. Aytenin, Canım A71enin "- lıtanbulda tanıdığınız sil· 
habraaı da, kalbimde bu ko • zel bir kız vamuf. • · 
ku ıibidir. Çıkmasına im - "- T&DJdıiım pek çok güzel 
kin yoktur . . . Kalbimi çı • kız var matmazel. • 
karacak olsalar, hu habra vücu • "- Hayır bir taneei müalel -
düme öyle nüfuz etmiıtir ki, ge • na ıüzelmif. Kenan bey yazdıiı 
ne Ayteyi unutamam, onu ölün - mektupta methediyor. Ayte ha • 
ceye kadar unutmıyacaiiım. nım ... 

"Görüyorsunuz ya, lirik olma· "Ayteyi ta.,ıdığımı gizliyeme • 
ia baıladım. Bu ra şairlerini cku· dim. Biraz tanırım dedim ve gü • 
yorum. Manzumelerinde hep ıi • zelliğini ben de methettim. Fakat 
yah ıaçlı sevgilileri terennüm e • bu medih esnasında coımuf ola · 
diyorlar. Ben aecelerden doğan cağım ki Aytenin kalbimde ne • , d' 
bir kadım değil, ıafakların kızını kadar yer ettiğini derhal ıez ı. 
aeviyorum. . . "Akıama doğru çaya oturduk. 

"İtte gene lirizm başladı. Ha· Sofrada bir de mösyö Fernand 
fif tertip müvazenemi kaybetti • vardı. Genç, güzel bir çocuktu. 
lime hükmedeceksiniz. Doğrudur Çay içerken, Fransuazın bu gen· 
müvazenem bozuk. Düzelmesi İ· ce bakıt1anndan, ben de onun 
çin elimin içinde küçücuk bir elin kalbinde kimin yer ettiğini der • 
hararetini duymam lazım.. Bana hal anladım. 
Ayte lazım. Ayten in, canım Ay • •• Atk ne ıarip bir halet Leyli.. 
tenin yanımda olmaıı lazım. ln•r. ıevdiii bir imana bakar • 

"Bu mektubu kendiıine oku • ken, ;özlerinin ıtıkları deiiıiyor, 
mazıınız değil mi? Maamaiih o- manaıı delitiyor. Baluılannda 
kuraanız da darılmam. fhd!ekler çakıyor. Sevgilerini ılz

"Kocana ve ıize _._..4ı1Gmet )emek iıtiyen iki sevdalınm bir 
ederim muht....- kardeıim. arada bulunmaları tehlikeli. Hal • 

Kemal,, don anlıyan bir adamın, bu aşkı 
)Cemal, hu suretle, Ayteden sezmeme.ine imkan yoktur. Ben 

haber almağa baıladı. buna çoktan kani olduium için, 
Arblc Anenin lstanbulda ne lstanbulda iken, başımı kaldırıp 

yaptığını, ne ile meıgul olduğu - Aytenin yUzüne bakmazdım, e • 
J nu, nerelere gittiğini biliyordu. ğer büıiydWD, 'ne ben dayana • 

Ayıe, kimsenin kur yapmasına bilirdim, ne de etrafımızdakiler 
tahammül etmiyor. Kimsenin yü · bu .ı anlamamazlık edebilir• 
atine rihnüyor, Kemalin habra • lerdi. 
ıma ıadık kalıyordu. "Biraz ıonra, Franıuaz. ıene 

Bu haberlerle teselli bulan Ke- Ayteyi mevzuu bahıedip bana 
mal, menf aınun azabına iyi yü • tUıldı. Ben de F ernanddan bahiı 
rekle kat1anmağa başladı. açıp ona takıldım. 

Fakat günün birinde, Leyla "Güldü ..•• 
Cemalden aldıgv ı bir mektup onu "Kı d zar ı .... 
altilat etti. "O aünden ıonra, yavat yavaı 

Ve derhal kağıda aanlarak biribirimi:ıse açılmaja baflada:k. 
cevap yazdı: "itiraflar kendiliüinden ıeldi. 

"N.eler ıöylüyonunuz Leyli 7.. "O da, benim vaziyetimde idi. 
Ayıe benim sadakatimden mi Ailesi F ernand ile evlenmeıine 
tüphe ediyor? Benim burada bir razı olmuyordu. Adam henüz iyi 
Franıız kızına aıık olduiumu mu bir mevki ıahibi değil..~ iyi bir 
zannediyor? Bunu ona kim söyle· it buluncıya kadar biribirlerini 
di? Ben mur.tazaman Franauazın beklemeğe karar vermitler. 
e.ine mi gidiyor muıwn? 11Biribirlerinden ayrılmadan 

"Size bunun aksini naııl iıpat bekledikleri için onlara gıpta edi· 
edeceğimi ıaıırdım. Verilen ma • yorum. 
lumat hem doğru, hem yanlıt• 1 • ''Yalnız möıyö Perelinin gizli 
salı edeyim. bir makaadı olabilir. Belki beni 

Franauaz mösyö Perelinin kr· evine davet ederken, F emandı 
zıdrr. Biziırı Kenan beylerin ah • 1 atlatacağımı zannetmi,tir. Belki 
bapları İıniı. Kenan bey oradan de bu iti yapayım diye bana bu 
mektup yaznııı, beni takdim et • derece hüanü kabul ıöıteriyor. 
mi9. _Mös~ö Perelin bir gün bana franauazla ba!bqa, ate,li atet 
geldı. Evme davet etti, davetini li konuttuiumuzu görenler, biri· 
kabul etm~k mecburiyetinde kal- birimize kur yapbğ11DJsa zahip 
dım. Ertesı pazar günü gittim. o!mu,Iardır. Halbuki ben ona 

"M6ayö Perelinin, Tunuı say • Ayteden, 0 bana F ernanddan 
fiyeainde nefis bir villiaı var. Bü- bahsediyoruz. Konuttufumuz ye • 
YilJc bir bahçe, havuzlar, akar su- gine mevzu budur. 
lar, palmiyeler, portakallarla do- "Muhakkak Kenan beye yu • 
ha. iki tane de oğlu var: Piyer ve mıt olacaklar. 
I .üıyen. Atmaca avına çıkıyor • "Seni namu.umla temin ede -

r, ata biniyorlar. Bu ailenin ha- rim Leyll, bu Franıız kızile aram· 
a göıterdiği hüsnü kabul doğru· da bundan baıka hiç bir ,ey yok. 

IQ botuma ıitti. Pek çabuk doıt Şimdi bir an evvel niıanlanıp ev· 
oldular. lenmelerini temenni ediyorum.. 

"Anlıyorum, bunlardan bahse· Evlenıeler de canım Anemin 
:eceline, matmazel Franauazdan kalbi rahat ebe. 
•hıet diyeceksiniz. "Bu mektubu yazarken kolum 

·•Franauaz, güzel bir kız de • kanadım kırıldı. 1ıte Ane ile a· 
ffl. Omm gibi bin bir tane kız ramda ilk anlaıam•mazlik, ilk 
:rdll'. Yalnız iyi ve terbiyeli bir ıuitef ehhüm .• • Bizi aJll1D&ia 
~ Fevb?&de nazik. Daha ileri çalıfıyorlar. Haydi bu meaeleyi 

VAKiT 

Söz Derltme faahyeti 
····--···· ····-·-················-····-··············· 

Almanyada ceviz 
kOtUklerl 

Almanyadaki Türk Ticaret oda· 
ımdan ıelen bir mektupta Alman· 
yada ceviz kütükleri ıatıtlarmm 
pek hararetli olduğu bildirilmek
tedir. 

Memleketimizin belli batlı ih • 
raç maddelerinden biriai olan ce • 
viz kütükleri iae Türkiyede hara -
retli alınıp aablma maktadır· 

Defterlerle kılavuzlar 
alakadarlara dağıtıldı 

Dün ilk mektep hocaları Derleme 
işlerinin taksimini yaptılar 

Bunun ıebepleri hakkmda lstan· 
bul Ticaret Odaıı tetkikata batla
mıtbr. 

Öjrendiiimize ıöre ceviz kü • 
tükleri yalnız Almanyada değil 
belki de Avrupanın en büyük 
memleketlerinde aranan bir mad· 
dedir, 

Fakat her memleketin ceviz kü
tüklerinin imal edeceii maddeye 
göre uzun, kalın tekillerini ara -
maktadırlar. 

Memleketimizden ihraç edilen 
ceviz kütükleri, ihraç edilirken bu 
kabil tetkiklerden ıeçmediii için 
Avrupa piyaaalarma göre çok ucu· 
za satılmakta ve Hamburı' da da 
aatıı için beklemektedir. 

Ticaret Odaaı tetkik neticeıin • 
de ceviz kütüğü aatıılarının ziya • 
deleımeıi için tacirlerin ehemmi • 
yet vermeıi lazım gelen maddeleri 
teıpit etmektedir. 

Bu maddeler bütün tacirlere bil 
dirilecektir. 

Yunanlstanda 
kontenjan 

Y unanistandaki kontenjamn 
kaldırılıp kaldırılmaması hakkın • 
da Yunan ticaret odaları bir rapor 
hazırlıyarak hükOmete vermişler· 
dir. 

Oinadiiimim sar. Yunan ti· 
caret odaları kontenjanın kaldı • 
nlmaaı fikrini ileriye ıürmektedir· 
ler. 

Yunanistan vetOtOn 
inhisarı 

Y unaniıtanda eaki kabine za • 
manında tütün inhiaan için bir ce· 
re:yan vardı. 

Otrendilimize göre M. Veni • 
zeloı kabineaindeki bazı nazırlar 
da tütün inhiaarma taraftar ol • 
duklanndan inhisar yapmak için 
kunetli bir hareket ba,lamıtbr • 
Yunan bükOmeti bu huıuıta tetki · 
kata batlamııtır. 

Tavuk hırsızı 
Cibanıirde Fatma Hanımın 

babçeıine Mahmut iıminde biriıi 
ıirmif, kümesten tavuk çalarken, 
bekçi Mehmet boiazları ııkılan 
tavukların seıini iıitmiıtir. Bekçi 
hemen itin farkına varımı, bahçe
ye atlıyarak Mahmudu tavukları 
bir çuvala doldururken yakalamıı· 
tır. Meki.naız takımından olan 
Mahmut ütüdüğü cihetle bu küme· 
ae girdiiini, makaadınm tavuk 
çalmak olmadığını söylemiıtir. 
Tavukları neden çuvala doldurdu· 
iu ıualine ise: 

- Kümeıte beni rahat yatırmı • 
yorlar, oradan oraya atlıyorlardı. 
Hem beni rahat bırakmaları ve 
hem de ilfümemeleri için tavukla· 
n çuvala doldurdum! cevabını 

Söz derleme itlerine ıon za • 
manlarda ehemmiyet verilmekte · 
dir. Memleketimizin her tarafın • 
da ocaklar faaliyete geçmiıtir. Bu 
itle ali.kadar herkese Türk dili 
tetkik cemiyeti tarafından birer 
söz derleme defterile birer söz der
leme kılavuzu verilmiıtir. Bu kıla
vuzun bqında tu kayıtlar vardır: 

"Dil inkılabının üç veçhesi var
dır: 

I - Dili zenginleştirmek, 
il - Dili yabancı sözlerden te

mizlemek, 

Ill - Dili güzelleştirmek, 

Dili zenginleştirmek için henüz 
bulundukları yerlerde diriliklerini 
kaybetmedikleri halde umumi dil
de unutulmuş eski söz köklerinin 

mi.na sahalannı genişleterek ya -
hut darlatarak yeniden diriltme ; 
halk dilinde bulunan bu Türkçe 

sözleri yazı, edebiyat ve ilim dili
ne alarak kullanış sahalannı ge • 
nişletme ; mevcut söz köklerinden, 

çok zengin olan lahikalar yardı -
miyle, yeni sözler yapma yolları 
açıktır. 

Türkçenin üstünlüğünü temin 
için yapılan bu çalışma dilin ya -
hancı sözlerden antılmasmı (tas · 
fiyesini) zaruri kılar. Dilin güzel· 
leştirilmesi ise dilin edebi işlen -
mesi demektir. Dil inkılabı icat ve 
terviç denilen şeyi Arapça, Acem
ce hlgatlardan kelime aramak ma
nasına almaz, Türkçeden ~z be
ğenmek manasına alır. 

Bu işleri başannak için Türk di
li malzemesini toplıyarak bir 10. -
gat yapmak ilk adımdır. Her yurt. 
ta bu kutlu yapıya bir kerpiç ol -
sun taşımalıdır. 

Derleme yollan da ıu tekildf' 
gösterilmektedir: 

Kelime fi,Ierinin 
doldurulmaaı 

Halk edebiyabndan aan'atlar 
hakkında yapılan arqtırmalar • 

lstanbul • Edirne 
asfalt şosesi 

latanbul - Edirne toaeıinin as· 
falt olarak inıa ettirilmeıi taaav· 
vuru etraf mda latan bul Nafia 
bat mühendiıliii bazı tetkikatta 
bulunmaktadır. 

Tetkikat bitince Trakya velileri 
,ebrimize da•et edilecekler ve 
burada yapılacak toplanmada bu 
ıoıe üzerinde kat'i kararlar veri
lecek, vilayetlerin hiuelerine düşe 
cek miktar teıbit edilecektir. 

Eler bu tatbikat iyi neticeler 
verirse lıtanbul - Eaki,ehir yolu· 
da aafalt olarak yaptmlacak •e bu 

yola ait huıuaatı tesbit için de Is · 
tanbul, Kocaeli ve Eskişehir vali
leri bir toplanma yapacaklardır .. 

vermiıtir. . Kalp para 
Mahmudun muhtelif aemtlerde 

ta.WC bırsrslıiı yaptığı anlqılmıt· AynalıÇetmede oturan Rıza oj-
tır .. Adliyeye Terilecektir. lu Hi.mi isminde bi~isi dün Tünel 
,... ____ ._._. ........... ____ l kituine kalp bir yinnibetlik ver • 

izah ettim. Kim bilir yann daha mit ve yakalanm19tır. Himi, para
neler icat edecekler, ne iftiralar nmm aabte olduğunu bilmedijini 
edecekler •••• ,, aöylemiftir. Zabit& tahkikate de • 

(Devamı oar) vam etmektedir. 

dan ç.ıkanlacak ve yahut tek ba • 
ıına derlenecek sözler Türk Dili 
Tetkik cemiyetinin gönderdiği 
zımbalı defterlere ,u tertipte kay• 
dolunacaktır: 

ı- Kelime, 

ıı - Derlendiği yer, 
III - Kelime isim sıfat yahuf 

zam irse bunların izafet ve cemi 
halleri, fiil ise müzari üçüncü şa
hıslan, 

IV _ Kelimenin manası, 

v _ Kelimeyi derleyenin adı. 

sam, . 
1
• 

V1 _ Kelimeyi derleyenın ke ı-
me üzerine düşünceleri, 

Vll _ Kelimenin derlendiği ta• 

rih .. 
Bu münaıebetle her mektep bir 

derleme ocaiıdır. laanbul mektep• 
leri de bu ite batlamıt bulunuyor • 

lar. 
Derleme defteri ve kılavuzu her 

muallime verilmittir. Müallimler 
muhitlerile temaa ederek kelime 
derlemektedirler. 

Dün lıtanbulun ilk mektep bo • 
caları mmtakalanncla müfettitle • 
rinin nezareti altında bu itlerin 
taksimini yapmıtlar ve mektepler 
muhtelif sınıflara ait derlenecek 
kelimeleri aralarında takainı et • 

mitlerdir. 
Hocalar memnun 

latanbuldaki söz derleme faali • 
yeti bilhasaa tarihe karıtan eaki 
eınaf 11tılahları ile eıki lıtanbul 
sözleri etrafında olacaktır. 

Muallimler defterleri doldur • 

duktan sonra müfettitler vaaıtaaile 
ıöz derleme merkez komiteaine 

vereceklerdir. Dünkü içtimalarda 
bütün muallimler söz derleme İ • 

tinde kendilerine verilen büyük 

vazifeden dolayı çok memnun • 
durlar. Muallimler bu iti en laaa 
zaman zarfında bitireceklerini vat 
etmektedirler. 

Am~rlkalı mOtebas
sısın gOmrDktekl 

tetkikatı 
Amerikalı gümrük mütehuu11 

bir aydanberi lıtanbul gümrükle • 
ri bat müdüriyetinde tetkikatte 
bulunmaktadır. 

Gümrük mütehuaııı bir ay zar
fında ambar, manifeıto muameli· 
b ile diier tubeleri yavat ya'ftt 
tetkik etmittir. 
Mütehauıı timdiki halde giim • 

lOmat almaktadır. Öğrenditimize 
mat almaktadır. Öğrendiğimize 
göre evvelki gün gümrük mütehaı 
sııı ithalat gümrüğünde tetkikat 
yaparken bir manifesto almıt bu· 
nun iki aenedenberi kaydedilme • 
dilini görmüıtür. 

Müteha1111 bu vaziyet kartıım • 
da hayret etmit ve gümrük bat • 
müdüründen malumat iatemittir. 
Gümrük mütehasıııı tetkiklerine 
devam etmektedir. 

Mlllklye mOfettlşl 
lstanbul mülkiye tefti§ heyeti 

reiıi Hacı Hüınü Bey Ulukıtlaya 
gitmittir. Orada bazı meaeleleria 
tahkikile meııul olacaktır. 
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Eski köylü -Yeni köylü 
Azizim Y akup Kadri Bey 
Yabanı okudum. Yükselmek 

ve başım dimdik hayat güneşine 
vererek yürümek istiyen bir mil -
lelin duygulu ve içli yaşayışının 
karşısında, kafasından bir demir 
kazığa bağlı duran düşüncesiz, 
iradesiz, benliksiz insanların bi -
rer birer geçit resmini seyrettim. 

Beni bu kitabınız bütün yaz -
dıklarmızdan daha çe>k içlendirdi 
ve düşündürdü. Masum bir ma -
zinin elem ve emel dolu günleri • 
ni bir daha yaşadım: 

Bir güzel çocuk yazısiyle dol -
muş elindeki defterle sevimli, ter
temiz giyinmiş bir çocuğun Ma -
nisadaki Yetim ağa konağında 

karşıma çıktığını gördüm. O def • 
teri beraber okuduk ve başına, 
sanırsam, bir kaç satır da hen 
yazdım. Çocuğun iri siyah göz -
leri sevinçle biraz da şükranla 
parladı. Çünkü masum gönlüne 
kadar inen ilk okşayan ve teşvik 
eden samimi takdir karşısında 
bulunduğunu anlamıştı. 

Ne uzun yıllar değil mi? Sa -
rursam sene: 1903 idi. 

Sonsuz sayısız karalanan o 
defterleri dolduran, sevimli ve 
küçüçük yaşına göre bilmem ne -
dense çok düşünceli, elemli gö -
rünen hu çocuk bize bugün (Eren
lerin bağın) dan sonra (Yaban) ' 
verıyor. 

Biz o bağdan bir gül derlemek 
istiyen abitler gibi derin derin 
düşünerek ve şimdi onu daha .-.ok 
anlayarak takdir ediyoruz. -

işte yaban ruhuma Çepni köy -
lüsü ile Dere köy Türkünün des. 
tanım okuyor. 

dı, o manzarayı seyredenler 
hu köylüyü ne çabuk unuttular? 

O topların ağızlarını çevirdi -
ği yerleri Türk gücünün saldıran • 
lara boyun eğdirdiği günün ertesi 
yurduma dönerken bir daha gör -
düm.. Evleri, sokakları dolduran 
insan kümeleri Ana yurtta gürle • 
yen milletin şimşekli sesini duy • 
duktan sonra bayram yapıyor -
lardı. 

Sonra ... 
Asıl kurtuluş savaşı ha~ladı. 

En büyüğümüzün deha ve nur do· 
lu başından asıl kurtuluş hamlesi 
Anadoluyu sarıyordu .•. ötede ne 
görüyoruz? Onun kurtarıcı ham· 
lelerini ruhlarında bulanlar ima· 
nı bütün insan olarak, onun dört 
yanında yer alırken bu yakın geç· 
mişi unutanlara bilmem ne deme
li? Bilmem dikkat ettiniz mi? 
Üç büyük semtin her tarafında 
yeşil küf kokan selvilerin gölge
lerinde çöreklenmiş (düşünme i· 
nan ve inandığın da benim dedi
ğim olacaktır) diyen yerlerin ha
la Mekke toprağı kokusu burun
larımızı tırmalıyor. 

İnkılabın istihkaksız menfa• 
atları deviren hamlesiyle kasala • 
rınm kapakları küflenmiş Kara • 
köy saraflarının uluyan seslerin -
de inkılaba karşı hayırhahhk mı 
arıyalım? 

Söz sahibi geçindiği günleri e· 

!inden kaçırınca ikinci safa inen 

şahsiyetlerinin ihmal edildiğini 

inkılap ricaline bir türlü af ede • 

miyerek her ıeyi unutup irticala • 
şan eski münevverlere nasıl yer 
ve söz verilir? 

Milli kurtuluşun ve büyük in • 
kılabın kaynağı olan Ankara'yı 

küçük gören, çalışmadan yaşamı
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KerimanH. Kaçakcılıkla üç aya mah· 
Bugün seyahate 

çıkıyor 
1932 dünya güzellik ecesi Ke· 

riman Halis H. Amerika seyaha -
tine çı'kmak üzere bugün lzmir 
vapurile şehrimizden hareket e -
decektir. Seyahatin ilk merha -
lesi Mısırdır. 

Keriman Hanım, Pireden ge • 
çerken, vapurun Pire limanında 

durmasından istifade ederek Ati
naya kadar gidecek, Türkiye se -
firi Enis Beyi ziyaret edecek, ma· 
dam Venizelosa kart bırakacak • 
tır. 

Ece şubat nihayetine kadar 
Mısırda kalacak, ondan sonra da
vetli bulunduğu Laypzig sergisi -
nin açılış merasiminde bulunmak 
üzere Almanyaya geçcektir. 

Mısırdan Almanyaya döner • 
ken Atina yolu takip edilecektir. 
Atinada kaldığı günler zarfında 
Türk - Yunan dostluğunun bir 
tezahürü olmak üzere Yunan sa· 
libiahmeri menfaatine bir balo ve
rilecektir. 

Keriman Hanım 7 martta, Al
manyadan Aınerikaya hareket e· 
decektir. Keriman Hanıma bütün 
seyahat müddetince pederi refa • 
kat edecektir. 

Terkos için VJyaoalı 
mütehassıs geliyor! 
T erkos ve tehir suları hakkında 

tetkikat yaptıktan sonra bir rapor 

hazırhyacak olan Viyananm sa -

bık sular müdürü M. Frans. Fenle

re bu ayın nihayetine doğru lstan
bula gelmesi hildirilmittir. Mü

tehassısa harcirah gönderilmiştir. 

kU.m edilen bir genç kız 
Mahkeme salonunda birdenbire düştü, 
bayıldı, ayılınca mahpusa götürüldü 

Geçenlerde cigara kağıdı ka
çakçılığı yaptıkları iddiasile ad • 
liyedeki dokuzuncu ihtisas mah • 
kemesinde muhakemelerine baş • 
lanan Mustafa Efendi isminde 
bir gençle orta yaşlı bir kadının 
ve kadının kızının muhakemeleri 
dün öğleden sonra bitmiş, hak -
larındaki karar bildirilmiş ve bu 
sırada beklenilmiyen bir hadise 
olmuştur. 

Davaya dahil bulunan kadınla 
kızı, Rum iken Müslüman olmuş
lardır. Annenin evvelceki ismi, 
Elisavi. şimdiki ismi Haticedir. 
Kızın evvelceki ia.mi Hrisola, şim
diki ismi muazzezdir. Muazzez 
Hanım, on yedi yaşında, temiz ve 
oldukça zarif giyinmiş bir kızdır. 
Annesile o, mevkuf olmıyarak 
muhakeme edilmişlerdir. 

Dün bildirilen karara göre, 
Hatice Hanım beraet etmiş, Mus· 
tafa Efendi altı ay hapse, Muaz • 
zez Hanım yaşı küçük olduğu için 
üç ay hapse mahklim olmuşlar • 
dır. Bundan batka, ikisinden 11 
bin 700 kuruş para cezası alına • 
caktır. 

Mustafa Efendi, zaten mev • 
kuf olarak muhakeme ediliyordu. 

Muazzez Hanım mevkuf olmadı• 
ğından mahkumiyet kararile bir• 
likte, kendisinin tevkifine de ka
rar verilmiş, mahkeme salonuna 
serbestçe gelen Muazzez Hanım, 
aradan jandarma refakatinde tev
kifhaneye gönderileceğini öğre ., 
nince, birdenbire irgilmiş, durdu
ğu yerde sendelemİ§, yüzü sapsa· 
rı olarak ani surette boylu boyun• 
ca yere düşmüt, bayılmıttır. 

Derhal annesi, mübaşir ve ci
varda duran bir kaç kiti yanına 
koşmuşlar, kendisini yerden kal • 
dırmışlar, hakim Refik Bey, salo
nun boşaltılmasını, adliye dokto· 
runa haber gönderilmeıini em • 
retmiştir. 

Salon boşaltılmıt1 adliye dok· 
toruna haber gitmit, doktor he
men gelmiş, Muazzez Hanımı 
muayene etmiş, ayılması için te
daviye başlamıştır. Epey uğra • 
tıldıktan sonra biraz kendisine 
gelen Muazzez Hanımın, iki ha· 
nrm koluna girmiş, böylece ya • 
vat yavaş yürüterek, Adliye dok· 
torunun odasına götürülmüştür. 

Bir müddet orada dinlenerek 
baygınlığı geçen Muazzez Hanım 
sonra tevkif kararı mucibince 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Sıra ile kaçakcılar 
muhakeme altında .. Kara Osman oğlunun şerefli 

çocuğu, imanla akideyi karşılaş • 
tırırken,,...._kanayan bir milli yara. 
ya kudretli parmağını basmıştır. 
Bu dert biraz daha derince deşil -
mek ister, (milli mücadele) an
anesinden, dediğimiz gibi bu 
büyük destanı yaratan Türkün 
şehametlerle, fedakarlıklarla, fe -
ragatlarla dolu an' anesi bir soluk 
tarih yaprağında sönüp kalsın 
mı? 

ya alışmış istihkaksız menfaat av· !=============== Çakmak taşı kaçakcıları hem hapse 
hem para cezasına mahkum oldular 

Ve niçin? 

Bunu beraber araştıralım der • 
dim. Lakin benim gibi o müca • 
delelerin her ıafhasında vazife 
alarak yıpra.mış ve yorulmuş bir 
kocalmıf Türk için, bu iş kudre • 
tinin çok f evkındadır. 

lakin siz, henüz genç, ve ci • 
ğerlerinizi sıkan rahatsızlığa kar· 
şı iradenizle hakim kesilerek he
nüz ateşli ruhunuzla bunu çok iyi 
yapabilirsiniz. 

Azizim Y akup Kadri Bey 
Evet dert tam bundadır, çok 

çabuk unuttuk! 

Son baykuşun tünediği saray ö
nünden şehre çevrilmiş kocaman 
top ağızları... Zencirden boşan -
mış deliler gibi sokakları velve -
leye vererek dolaşan Singaborlu, 
Senegallı, lskoçlu alaylar... Ve 
nihayet her yerde sönen, yıkılan, 
devrilen bağlantısız bir devletin 
çatırdayan tarumar ankazı orta • 
lığı şaşkına çevirirken, bütün bu 
cehennem tufanlarına karşı hak 
için, hak uğruna ayaklanmış, ta • 
rihler yaratmış bir millet vardı. 
Ve işte on üç yıl içinde neler ya -
rattığını, muztarip beşeriyetin 

sonsuz tarihinde bir eşi bulun -
mayan bu ayaklanmarun yaptık -
larını çabuk unuttuk. Dert bu -
rada, likia kabahat kimde a -
caılf 

O acıklı itlerin Anayurtta tu • 
tutturduğu bir Türk köylüsü var • 

cıları milli mücadele an'anesini 

ve Türk köylüsünü unuturlarsa 

onları düşünmek her halde Anka

ra'run işi değildir. 

Milli mücadele an'anesi Türk 
köylüsünün ruhuna Büyük Gazi • 
nin damla damla akıttığı imanla, 
emin olnuz, yaşry.or. Ben onun 
Türk köylüsü ile nasıl konuştu • 
ğuna bin kere şahit oldum. Köy • 
lü onu herkesten ziyade anlı • 
yor ve derin hadesle seziyor. 

Köyleri çok için.den eledim ve 
içlerinde çok yaşadım. Görünüşe 
değil içine girerek aile ortasında, 

ya ruhi anlarda onların seciye 

gösteren gidişleri ile düşüncele -
rine nüfuz etmeli. it çok değişmiş
tir. Osmanlıya bakın eski köylü 
artık pek zindedir. Şimdi yepyeni 
bir Türk köylü nesli var. Sakar -
yada, Dumluda çarpışarak köyü • 
ne dönebilmiş Mehmetçik köyde 
hunu duyarak yaşarken, ondan 
ayrılan maziye tapan arta kalan 
komşulara artık ehemmiyet ver -
miyor. 

Yeni Türk köylüsü eski köy • 
lüye talkın veriyor ve anlatıyor, 
onun m~ntıkı hayattan alınmış 
daha keskin ... 

Şimdi köy muhtarı eski ayan 
değil. Galiçyadan, Anafartalar -
dan, damar donduran buzlu Kaf· 
kastan, beyin kavuran ateşli çöl
lerden koparak Sakaryada, Dum
luda çakmak çalan, şuurlu ve 
duygulu köylü Türkün ya kendisi 
ya kendi gibi yetiştirdiği çocu • 
ğudur. • 

O köyünde mücadele ediyor, 
ve her gün yer kazanırken, ötede 
yatırlara inanan, yeşil sarrklarda 
keramet arayan, taputlatmış mili-

tehaselere artık ön ve söz vermi • 
yor. 

Bunu bu zaviyeden görmek, 
içinden sezmek ister. inanırsınız 
ki inkılap an' anesi elektrikli so· 
kaklardan ziyade, ter ve toprak 
kokan köy ortalarında her gün 
biraz daha canlanarak yaşıyor. 

Bunun içindir ki inkılap derinle -
şiyor, yürüyor ve adım adım Türk 
muhitini fethetmekle meşguldür. 

Mazile istikbal bisaplaşıyor, ma • 
zinin ruh ve fikrinde derinleştir
diği kötü akidelerden bir türlü 
sıyrılamayanların inkılaba karşı 

derin bir susmalan vardır. Hali 
Y esevi dervitlerinin, Birgüvi İ· 
mamlarının deruni hayatlarında 
biriktirdiği inanışlara bağlı kal • 
mış olan hu eskilerin karşısındaki 
yeniler, inkılabın derin felsefesin
den ziyade iyilik ve yeni hayat 
gidişlerini hadesle sezerek yu • 
dum yudum içiyorlar. Bunlar 
köylerimizde baha ile oğlun, ma· 
zi ile istikbalin muvaffakıyetle 
çarpıştığı bir çok örnekler göster
mektedir. 

Tarlaların dirilmesi, köyün di· 
rilmesidir. Aklın daha İyi erecek 
bir seviyeye erişmekte olduğunu 
bize eskinin kara sabanıyla köy 
yeni neslinin demirli sabanı, es • 
kinin öküzüyle yeninin onun ye -
rine koymıya çalıştığı atlı sabanı 
göstermektedir. Görün.miyen kud
rete inanan bahasına karşı susan 
yeni köylü çocuk gördüğüne i • 
nanmağa çalışıyor. Bu içtimai bir 
tekevvündür. lktısadi tekevvün 
de hunu takip edecektir. Azizim 
Yakup Kadri Bey, iş.te (Yaban) 
bunun en canlı şahididir. 

Edirne meb'usu 
Şeref 

Çakmak taşı kaçakçılığından 

maznun Yuda, kardeşi Nesim, l -
ranb Hüseyin, bakkal Sürmeneli 
llyas Efendilerin ve hem çakmak 
tatı, hem cıgara kağıdı kaçakçılı
ğından maznun şitman oğlu uzun 
Y orgi Efendilerin muhakemeleri, 
dün adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde bitmiştir. 

Yuda Efendi üç buçuk, Nesim 
Efendi yedi ,Hüseyin Efendi yedi. 
Y orgi Efendi dokuz ay hapse mah 
kUm edilmişlerdir. Ayrıca, dördü 
kaçak çakmak taşından dolayı 
11,870 kuruş para cezası verecek
lerdir. 

Y orgi Ef .den, cigara kağıdın -
dan dolayı da 10,950 kuruş para 
cezası alınacaktır. 

Küçükmustaf a pata da bakkal 
Sürmen~li llyas Efendi, bu işte 
hiç bir alakaaı bulunmad1ğr anla · 

Amerika elçisi 
Amerika büyük elçisi M. Sher -

ril bir kaç güne kadar Ankaraya 
gidecektir. 

Muhtelit mübadele 
komisyonunda lhtl

U\fh meseleler 
Muhtelit mübadele komisyonu 

Türk ve Yunan mıirahhaslan ara· 
sında halledilemiyen bitaraf mu ~ 
rahhasların hakemliğine havale e
dilen elli muhtelit ihtilaflı mesele 
hakkındaki kararlarını hazırlamış

lardır. Bu kararların iki güne ka -
dar iki mürahhas heyete tebliğ e -
dilmesi beklenilmektedir. 

tıldığmdan, beraet etmittir. 

Tütün kıymağa mahsu• 
havan 

Gebzenin Aydınlı köyünden Ah
medin tarlasında tütün kryma.ğa 
mahsus havan bulunmuf, Ahmet 
mahkemeye verilmitti. 

Dün adliyedeki dokuzuncu ihti· 
ıas mahkemesinde görülen mu • 
hakemesi neticesinde, bu havanm 
tütün kıymak itinde kullanılacak 

halde olmadığı anlatıldığından 

Ahmedin beraetine karar veril • 
miştir. 

Kaçak iskambil 
Kaçak iskambil kağıdı bulun • 

durduğu iddiasile muhakeme edi • 
len polis Ali Rıza Efendinin mu • 
hakemesi dün adliyedeki doku • 
zuncu ihtisas mahkemesinde neti
celenmiş, Ali Rıza Efendi beraet 
etmiştir. 

Abbas Hilmi Paşa 
Şehrimizde bulunmakla olan 

sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi 
Paşa perşembe günü Pireye gide .. 
cektir. Abbas Paşa Pirede bekli • 
yen hususi yatına binerek cenubi 
Fransaya hareket edecektir. 

Tayyare balosu 

Önümüzdeki perşembe aktaını 
Perepalas salonlarında verilecek 
Tayyare balosu için bir çok mües
seseler taraf mdan pek kıymetli et~ 
ya teberrü edilmiştir. 

Bu eşyanın bir kısmı, baloda çe
kilecek eğlenceli piyangolara kon· 
muıtur. Diğer kısmı da kotiyon 
meyanında dağıtılacaktır. 



Bursa hidisesi tahkikatı 
Bursa müddeiumumisine işten el çektirildi, yeniden 
tevkifat yapılması ihtimali var. Maznunların Borsadan 
başka bir yerde muhakeme edileceği söyleniyor 

BURSA, 6 (Huıuıi muhabiri· 
mizden) - Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Beyle Adliye vekili Yuıuf 
Kemal ve F.mniyet umum müdürü 
Tevfik Hadi Beyler bugün Anka
radan buraya geldiler. 

Bir müddet Halk f ırkaaı mer • 
kezinde meıgul olduktan M>nra 
Yekil beyler Reiıicümhur Hz. ta· 
rafından kötklerinde kabul olun
dular ve Gazi Hz.nin yanlarında 
iki aaat kadar kaldılar. 

Gazi Hz.nin yanından ayrıl • 
dtktan ıonra tekrar Halk fırkası 
merkezine geldiler. Burada ken • 
dilerine iltihak eden umum jan • 
darnıa kumandanı Kiznn Paıa ile 
Emniyeti umumiye müdürü T ev • 
fik Hadi, Maliye müfettiılerinden 
Sabir Beylerle bazı kararlar ver· 
diler. 

Vekil beyler buradan tekrar 
kötke gittiler ve Gazi Hz. ile bir· 
likte Müdanyaya hareket ettiler. 

Umum jandarma kumandanı 
Kazım Paıa, emniyet umum mü • 
dürü Tevfik Hadi Beyin de it • 
tirekile dahiliye ve adliye vekille
ri tarafından verilen kararlar me
yanında Buna müddeiumumisi 
Salop Beye itten elçektirilmesi 
•ardır. Bu karar derhal tatbik e· 
dilmit ve Buna müddeiumumiliği 
yasifeai muavinlerden Fahri Be· 
ye Teki.leten tevdi edilmi§tir. 

Burıa belediye reisi 
Ankarada 

Cazi Hz., Buraadan ayrılırken 
kendisini teıyi edenler arasında 
bulunan belediye reisi Muhiddin 
Beye verilen kararlardan mem • 
Dun olup olmadığını a.ormutlar • 
dır. 

.Muhiddin Bey de verilen ka -
rarlardan halkın, fırkanın ve 
ıençliğin son d ece memnun ve 
lbüteıekkir oldugunu bildirmiı • 
tir. 

Hidiıeyi müteakip belediye 
teiıi Muhiddin Bey belediye mec
lisinin kararile fırkanın ve genç
lilin hidiıe hakkında gösterdiği 
lıaaıaıiyet ve alakayı §eflerimize 
a.ılatmak üzere Ankaraya gitmif 
Ye orada alakadar makamları bu 
~~da Dahiliye ve Adliye vekil • 
erıJe C. H. F. umumi katibi Re· 

Cep Beyi ziyaret ederek hak"ki 
~ZİJeti izah etmiıtir. Esasen ha
dıseyi çıkaran bir kaç cahilden 
~eriai yabancılardan müreklcep 
uaaa Daült ·ı 
b• ecı erle Bursalıların hiç 
ır zaanan ı,· k 

att I •r afada ve bir kana· 
tame 

0 ~I adıklarını bu seyah t ta 
amı e nıeyd k ana çı armı~tır. 

Muhakeme nerede o'acak? 
Hadise hakkındaki t hk"k 

d kt . a ı at 
evam etme edır. Y enid b . en azı 
e,huın daha tevkıf edilnıeai ihti-
lllal dahilindedir. Mevkufların 
llluhakemelerinin Buraadan baı
lca bir yerde yapılacağı söylen
lbektedir. 

l>abtllye ve adllye ve
klllerlnlo tetkikleri 

BURSA, 6 (A.A.) - Adli-
1e Ye dahiliye vekilleri bu ıabah 
8ilecik üzerinden Bursaya gel • 
'-'itlerdir. Evvelce merkezden ve-

lea talimatm buraca tatbik de • 
'9la1 ft 1ıldisenin bütün ıaf

tttu... 
tebar tetkik Ye mütalea 

Hadise hakkında iktizası icap 
eden tedbir ve icraatı lazım ge -
)enleri emrettiler.Adliye müfettiıi 
Zahir Beyle emniyet umum mü -
dürü Tevfik Hadi Bey aldıkları 
vazife ve emirleri ikmal ve intaç 
için burada kalmıılardır. 

Vekil beyler, merkeze dönmek 
üzere Reisicümhur Hz.nin mai -
yellerinde lstanbula gitmişlerdir. 

Gemlikte hAdlse nef
retle karşılandı 

GEMLiK, 6 (Hususi) - Bur
sadaki menfur hadise hakkında 
burada bir miting yapıldı. Beledi· 
ye meydanında büyük bir kala • 
balık toplandı. Kaymakam, fırka 
reisi, müftü alkışlarla kartılanan 
nutuklar söylediler. Gazi Hz.ne 
toplananların derin saygılarını 
gösteren bir telgraf çekilmiftir. 

G E M L l K, 6 - Bur
sa hadisesini duyan halk, esnaf, 
tüccar, müesaeıat ve bütün teşek· 
küllerle memurlar bugün Beledi • 
ye meydanında toplanarak mu -
kaddes cümhuriyete ve geceli gün 
düzlü sihhatlerini feda ederek 
milletin refah ve saadeti için bir 
baba ıefkatile çalı§an Sevgili 
Cümhur Reisimizin yüksek eser • 
lerine büyük bir sevgi ve imanla 
bt.ğlı olduklarım ve bu esere kar-

tı gösterilecek aykırı her fikri ret 
ve takbih eylediklerini alenen 
söylemiıler, lazım gelen maka • 
ma arzını keza rica etmişlerdir. 

Halkın izhar ettiği bu samimi his
lerden dolayı kendilerine beledi
ye reisi Gani Bey teşekkür etmiı 
ve inkılabımızın mazsile istikbali 
hakkında kendilerine beyanatta 
bulunmuştur. 

Belediye reisi: Gani, Fırka reisi: 
Ziya, Ticaret odası reisi: Necati, Mu· 
al/imler birliği reisi: Baştuğ, Genç • 
ler birliği reisi: Jlahir, Hilalialımer 
reisi: Ekrem, Ilimayeietlal reisi: Ke
rim, Ziraat odası reisi: Haydar, Müf
tü: Sam;. .. 

Salihlidt; 

SALiHLi, 6 (Hususi) - Salih
li münevverleri bugün fırka bina· 
aında toplanarak Bursa hadisesi· 
ni nefretle kar§ıladılar. Bu arada 
bir müddet evvel Salihlide Akse· 
kililer camiinde bir hocanın saç· 
ma sapan sözlerle halka vaiz ver
mesi üzerine Salihli halkının bu 
hareketi takbihle kartıladıkları • 
nı Reisicümhur Hz.ne arza karar 
venni!lerdir. - RIDVAN 

An karada 

ANKARA, 6 (Hususi) - Bur
sa hadisesi burada büyük bir in • 
fiali mucip olmuştur. 

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

Hitler, mecburi askerliği 
tasvip etti ! 

Bu, muahedeye açık bir tecavüz mü? 
Mütıı·ş bir cenaze merasimi venümayiş •• 

PARIS, 6 (lsta.) - Hitler dün, 
Almanyada bir senelik mecburi aı 
kerliği kabul ettirmek istiyen har
biye nezaretinin baıındaki yüksek 
memurların projesini tasvip etmit· 
tir. Muahedelere bu suretle yapı -
lan bir tecavüz karı ısında Fransa 
yalnız kalmıyacakbr. 

tayyare alayın üstüne uçuyor ve 
çiçekler atıyordu. 

Nazilerin taşımakta oldukları 
çelenkler arasında bilhassa sabık 
veliahtin göndermit olduğu çe -
lenk nazarı dikkati celbetmektey • 
di. 

Aralarında hususi bazı teıkili.t • 
(Bu haber teslihatm bırakılma- lara ait ölü kafalı siyah bayrakla. 

sı konferansının gene neticesiz ka- rın da olduğu Nazi bayraklarının 
la.~a_:~~ı ~ö~teren ~elillerdendir dalgası, tabutları takip ediyor, ta· 
Çunku hadıseler teslıhatm hıra - butların önünde ise Alman har 
kılması~a değil, bilakis ~rtınlma- ı bayrağını ihata eden çelik miğfe;. 
sına dogru cereyan alıp gıtmekte • lilerin harp zamanındaki haki el-

dir.) Z biseyi giymit olan efradı gidiyor -

ölen Hillercilerin tabutları du. 

arkasında d bir nilmayiı 

BERLIN, 6 (A.A.) - Naziler, 
arkadaşlarından Maikovski ile bir 
poliı memurunun cenaze merasi • 
mine büyük bir nümayiı ıekli ver· 
mek istemişlerdir. 

Büyük bir halk kütlesi, müfrit 
milliyetperverler hücum kıtaatı 

müfrezelerinin ve çelik miğferli· 
lerin ıeçidinde hazır bulunmut • 
lur. 

Cenaze merasimi, siyah tüllerle 
gerilrniı olan büyük kilisede baı • 
lamııtu. Hitler, ön safta bulunu. 
yordu. Yanında sabık Almap veli· 
ahti, kardeıi Augüste Vilhelm de 
Prusae vardı. Küçük prens, Nazi 
üniformasını giyınitti. Bir çok hü
kumet erkanı, Nazilerin baılıca 
reisleri de merasimde hazır bu • 
lunmu§lardı. Saat 13,45 te alay Jd. 
liseden ayrılmıfb. Bu ıırada iki 

Bunların arkasından 50,000 kadar 

kiti tahmin olunan hücum kıtaatı 

ve çelik miğferliler tetkilitı efradı 

geliyordu. 

Eski imparatorluk fatosu üze • 

rinde yarıya kadar çekilmit olan 

siyah - beyaz Prusya bayrağı dal 

galanıyordu. Cenazeler, defnedil· 

dikten sonra, hücum kıtaatı ve aa· 
ir müfrezeler dağılmıılardır. 

Hiç bir hadise olmamı§tır. 

Hamalia hir kavga 

Fenerde Karamürsel paıa cad· 
deıinde kahveci Hasan, Balatta 

hamal Marko Baruha yük taııt • 

mak iatemif, taıımayınca araların· 
da kavga çıkmı§, hamal kafa vur

mak auretile kahveci Haaanı ba· 

ımdan ft yüzünden yaralamıfbr. 

Sa"'fa 7 

Şehir Meclisinin dünkü içtimaı 
·····················································-·--········-------

Dar ü l be da y ide tuhaf 
bir vaziyet göründü 

Para kazanılıyor, fakat muharrire 
verilemiyor. Sebep : Faslında para yok! 

latanbul ıehir meclisi dün bi- ı çin §ehir meclisine aevketmiıti.. 
rinci reis vekili Sadettin Ferit Meclis, talimatnameyi sıhhiye en• 
Beyin reisliği albnda toplanmıf - cümenine havale etti. 
tır. 1931 hesap kesimi hakkında tet• 

Azadan avukat Esat ve eczacı kiki hesap encümeninin hazırla • 
Celil Beylerin mezun sayılmaları dığı mazbata basılmı§, azaya da • 
kabul edildikten sonra muhtelif ğıtılmıştı. Fakat henüz yeni da· 
itlere ait evrak ait oldukları en - ğıtılmıt ve tetkik edilmemit oldu• 
cümenlere haavle edilmiştir. ğu için mazbatanın müzakereıi 

Bu arada Üsküdarda Altuniza· gelecek celseye bırakıldı. 
de mahallesinin Kısıklı cihetinde· Ruznamenin son maddesi ent • 
ki hududunun değittirilmesine da· resandı. Darülbedayi belediyeye 
ir vilayet makamından gelen ev - geçtikten sonra bütçesi de beledi • 
rak mülkiye encümenine gönde· yece tanzim olunmaktadır. Geçen 
rilmittir. sene Darülbedayi bütçeıi yapılır• 

Belediye hastahanelerinde teda- ken muhtelif fasıllar arasında Da• 
vi olunacak hastalardan alınacak rülbedayide eserleri oynanacak 
ücret meselesi meclisin geçen muharrirlere verilecek telif hakkı 
devresinde münakaıa edilmit, da- için de bir fasıl açılmı§tı. 
imi encümenin bu hususta bir ta • Bu fasla konulan para aeneıi hi· 
limatname hazırlaması kararlat - tam bulmadan bitmi§tir. Bunun 
tırılmı§h. Şimdi daimi encümen sebebi de bu seneki operetlerin 
bu talimatnameyi hazırlamış, şe - fazla oynanması, fazla hasılat yap· 
hir meclisine göndermi~ti. it trif e- ması, bu yüzden muharrirlerinin 
ye müteallik olduğu için önce de hisselerine fazlaca para düt • 
mülkiye encümeninde tetkiki ka - mesidir. Bu suretle Darülbedayi 
rarlaıtırıldı. bütçesinin telif hakkı faslındaki 

Üsküdar ve Kadıköyü su ıirketi- para bitince garip bir vaziyet ha· 
le belediye arasındaki ihtilafı mu· ııl olmuştur. 
cip itler hakkında daimi encü • Şimdi eserler temıil edilmekte, 
mence tanzim edilmiş olan maz - hasılat olmaktadır. Fakat telif 
bata okundu, kavanin encümenine hakkı faslında para kalmadığı ve 
havale edildi. Darülbedayideki sarfiyat belediye 

Daimi encümen belediye me - muhasebe usulü nizamnameıine 

murlarına mesai saati haricindeki göre yapıldığı için eserleri Darül • 
hizmetleri mukabilinde kat'i za • bedayie varidat temin ettiği halde 
ruret olunca yevmiye verilebilece· muharrirlere para verilememekte
ğini kararlaıtırmıttı. Bu hususta dir. 
hesap itleri müdüriyetinden gelen Bu tuhaf vaziyetin izalesi için 
müzekkere bütçe encümenine gön· daimi encümen Darülbedayi büt· 
derildi. çesinin telif hakkı faslına mun • 

Hesap itleri müdürlüğü beyaz zam tahsisat olarak 2000 lira ko
ve lor peynirlerin de primden isti- nulmasına karar vermİ§, mazbata• 
f ade etmesine diar bir tezkere sını tehir meclisine göndermiıti. 
tanzim etmiıti, bu meselenin ev • Dün mecliste mazbata bütçe 
vela iktısat encümeninde tetkiki encümenine havale edildi. Vali 
kararlaıtırıldı. beyin T erkosun belediyeye devri 

Sıhhat itleri müdürlüğü yoğurt· münasebetile mecliıe izahat ver • 
ların ve yoğurt imalathanelerinin mesi mukarrerdi. Bu izhahabn 
hangi sıhhi evsaf ve §eraiti haiz ol- gelecek celıede dinlenilmesi ka • 
ması lazım geldiğine dair bir tali· rarla§bnldı. Perıembe günü ıaat 
matname hazırlamııtı. Daimi en • on dörtte toplanılmak üzere içti• 
cümen, bu talimatnameyi tetkik i- ı maa nihayet verildi. 

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

Belediye varidatının '[ Kad Mektupları l 
tahsili _ _ 

Belediye varidatının tahıilinde 
son zamanlarda memurların pek 
fazla ihmal gösterdikleri anlaşıl • 
mııtır. 

Belediye reisliği tarafından dün 
bütün ıube müdürlerine bir ta -
mim gönderilmiş, tahsildarların 

belediye resim ve vergilerini topla
makta gayret göstermeleri, vazi -
fesini yapmıyan tahsildarların az· 
ledilecekleri bildirilmittir. 

Esraı lı cıgara sahyor 1 

Celil isminde birisi Pangaltıda 
esrarlı cıgara satarken yakalanmış 
üzerinde be§ esrarlı cıgara bulun· 
muttur. 

Ticaret odasında bir 
konferans 

Herbat bir yol 
Aldığımız bir mektupta şöyle 

deniyor: 

"Maslaktan Arnavutköye giden 

yol bir çok ya§ayanlar gibi bir çolC 

da ölülerin, cenazelerin geçtikleri 

yoldur. Çünkü bu yolun etrafında 

bir çok mezar vardır Fakat bu yol .. 

artık geçilemez bir hale gelmiı • 

tir. Bir vakitler iyice tamir edildi • 

ği halde senelerce ihmal olunmut 

ve berbat bir halde kalmııtır. 

Geçenlerde bir cenaze otomobili 

çamurlara saplanmış, yürüyeme • 

miş ve etraftan cenazeyi taııyacak 
adamlar bulununcıya kadar saat • 

ler geçmiş, cenaze ortada kalmıf • 

tır.,, 

Darülfünun iktısat profesörü Buna benzer, bir çok yollanmı?. 

lbrabim Fadıl Bey pazar günü Ti- var. Fakat bize kalırsa hem ha· 

caret odaıı salonunda Fert ve yattakilerin, hem ölenlerin buna 
devlet mevzuu etrafında bir kon· benzer geçit yollarım hepsine ter· 
ferana verecektir. cihan tamir ettirmek gerektir. 
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Yar.an: Nakleden: 
Jacques Mortane -7- ta. 

Şim~i Navarm çalıştığı cephe ı derhal bu çeşit yasaklara karşı 
pek sakın olmuştu. Arras hücu - isyan bayrağını açtım ve kendi -

mu esnasında Fransız erkanı har - mi göstermiye karar verdim. Ner. 
biyei umumiyesi, bir çok pilot ve de ~te, nasıl çorba içeceğimi öğ -
avcı tayyarecilerini, hücum cep - · k Ik _, ki d H 
h . . 1 • • • retmıye a ışuca ar ı. emen 
esmı ta:<Vıye ıçın kullanmağı h l d h' f olmıyan 

d.. .. .. t" B d 'Ik ava an ım, ıç te ena 
u~urunuş u. u ara a ı önile 

N k bir kaç manevradan sonra, "feuil-avar ve ar adaşı Pelletier Doisy 
vardı. Kendilerine verilen va • le morte,, dedikleri hareketle in -

zife, Saint Pol civarında Brias'a dim ve iki "vrille,, yaparak kon -
giderek düşman tayyarelerinin bu dum. Şimdiye kadar bir kaç ke. 
hattı aşmamalarını temin idi. re paraıollarla böyle "vrille,, ler 

Bu emri alır almaz, iki arka • yapılabileceğini tecrübe etmiş -
daş, henüz de.ha güneşin yeni tim. Fakat dönerlcen hafif ka -
batmış olmasına rağmen havalan· natların büküldüğünü görüyor • 
dılar. dum. Bu yaptığım tecrübe güzel 

Navar anbtıyor, dinleyiniz: bir tecrübe idi. Fakat kims!! tak-
- Pelletier bana: "Yolu bilmi· dir etmedi. 

yorum,, demişti. Peşine takılıp 
uçuyordum. O, benim tnyyarem· 
den yirmi metre kadar ilerde idi. 
Böylece bir haylc uçtuk. Karan -
lrk çöktü. Arlmdaşım dn yolu 
görmez olmu~tu, kaybetmiştiA Ba · 
zr ra.sge•diğimiz istasyonların i · 
simlerini okuyabilmek ümidilc, 
istMyonlarm üc metre kadar ü · 

zerlerine iniyo;duk. Bu gibi vn -
ziyetlerde olması muhtemel ı;ıey 
oldu. Hayır.. Hayır, bir kaza 
değil.. Pelletier'in benzini bit • 
mişti. Bir yere indik. Ben de 
yanına indim. Kendisine, gidip 
benzin arıyacağımı öyledim ve 
gece yarı!ı yoln koyuldum. Bir 
yerde benzin buldum, istedim. 
Vermediler. Israr ettim. Nihayet 
yirmi litre verdiler. Alıp geldim. 
Depoya koydum. Tekrar hava· 
landık. Bir hayli uctuh.-tan son • 
ra, ve gecenin karanlık olmasına 
rağmen karargahı bulduk ve in • 
dik. 

O güne lcadar, oturduğumuz 
yerler şatolar ve kö~klerdi. İyi 
bir hayat geçiriyorduk. Fakat 
şimdi, çadırlarda yatmnk icap e • 
diyordu. Bu pek işimize gel • 
medi. Bununla berabeı· razı ol -
duk, bu rahatsızhf;a muke.bil ha • 
vada düşman bulncağımız ümidi 
ile yattık. 

B'.1 küçük hadise, bizi rahatsız 
etLcek mahiyette değildi. Zira, 
d h~ büyükleri çıktL 

O güne kadar, hep fotediğimiz 
zaman havaya kalkar, çalışırdık. 
Doğrusunu isterseniz, bundan ku· 
mandanlarrnıız hiç te ~ikayetçi 
değildi, zira arzumuz daima ha
vada bulunmaktı. Hnlbuki çim· 
di bize falan saatten foliı.n saate 
kadar uç.mak için emir veriyorlar· 
dı. Adeta hava bekçiliği vazife -
sine tayin edilmiştik. Bu tarz 
çalışmn ne bana, ne de PeHetier'e 
uyğun celmiyordu. Ça.lı~maktan 
kaçan adamlar değildik amma, 
biraz da bh:i ce:bc~t bırakmak 
gereltti. Ve nihayet cocuk değil -
dik.. Bize itimat etmeleri lazım • 
dı. Ne diye bize gem vurmıya kal
kışıyorlardı? B;z jandarma mı 
idik? 

Mesele bu kadar olsa iyi. Bir 
gün havalanırken Damberoille i -
simli bir arkadaş, "Parasal,, de • 
diği.miz tayyaresi ile düştü, öldü. 
Kumandanımız bu fırsatı ele ala • 

rak bu maki~elerin fenalıkların -
dan bcıh:;etti. Ben mukabele et • 
tim. Fakat tecrübelerine istinat 
eden benim gibi bir çavu~, nasıl 
olur da nazo.ri malumatı olnn bir 
yüzbn§ıya dert anletabilirdi. Üs -
telik, baruı "cintre,, virajlnr yap • 
mağı da yasak ettiler. Pek tabii, 

Yüzbaşı, iner inmez beni ku • 
mandanın yanına götürdü. Yol -

ela bir sürü de haşladL Kuman • 
dan on beş gün için beni uçmak • 

tan anenetıni.ti. Bu çeşit cezala • 

rı da.ima müna:;ebetsiz buluyor -
dum. Bir insanı cezalandırmağı 

kabul ediyordum. Fakat bir in • 
sanı vatana hizmetinden alıkoy • 

mnğı bir türlü aklım kabul etmi • 
yordu. Uçuş tarzımı boş yere 

anlatmıya kalkıştım. Hiç bir ne· 
tice alamadım. On beş gün u~ • 

mnmak cezasını çekmek vaziye • 
tindeydim. 

Ceza müddetince, bir gün, bir 
istihkam neferinin bisikletle ka • 
rargfıha doğru geldiğini görmüş • 
tüm. Biraz yakla;ıncn bunun, 

kardeşim Piyer olducunu görme • 
yeyim mi? Kendisi, Arras 5ipcr • 

lerinde bulunuyormu~, benim 
geldiğimi önrenince, izin istemiş 

ve gelmiş. Onun kumandanları, 
benimkilerden daha im~an olduk • 

larından iki l:i:ardeşin kucaklaş -
masına, ikisi de ayrı ayrı yerler • 

de vatanları için çalışan ve biri -
birleı·ini çokt r.dır görmiyen iki 

lmrcleşin buluşmalarına müsaa -
de etmişler. 

( /)evamı ı•ar) 

G mcı lrm m<'murluğundıın: 

Bir d ylnden dolayı Mnhmutpaşada Ma· 

nastır hanmd:ı 2 numarad:ı. tahtı hacze alı

nan stsmlcl:llk lmma•lnrm fUrııhtu takar • 

rUr ederek 1112/0JS Cumartesi gUnU 15 t~n 

115 ya. kadar ma.1\allinde t:Urubt cdil~eğin • 

d n tııllp olanların mahalll mczkOrda mo -

munı:ın r.lün: lt cdllıncsı lllln olunur. 

htıınbnl G ıncı lcrrı md:ın: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze o.lıno.n 

75 çıtt crı el< laknrplnl 0/2/0:3 Pel'§Cmbc 

günü Sa3.~ D dan ıo ;ıı3. '.ndrr Karaköydc 

Borsa ııltında G 10 NoJu lngtllz pa:::ırı 

kundurc. ıruı. azıısındn paraya çcvrllccc~ • 

d n taliplerin m~:. .o.r ı;i.t•dc ve mıı.halllnde 

h::ızır bulurnı:ıl rı !llı.n o'u:ıur, 1 

-----1 
!l)t' blrln~ı ~:c:ır, t ı:ı hl.ı me-

sinden: 
l'ıI<'riıun olup mahkemece sntılmasın 

knrıır \ crilml§ olan 5 adet Rumeli d mır 

yollnn amorti tah\·lll ile l ad t 1011 Mısır 

ltredl t;m iye ve 10 adet Dounnm:ı. ccmlyeU 

tnhvlllıil nım::ııoı.ıı talip 8 2/033 tarihine mU

s:ıdit Çarı;amba günü saat H de nül:ut ve 

mcnltul Jnymctler borsıısmdn. hnzır bulun· 

malan lltuı olunur. 

Tn'!lılh - Gnzctemlzln 398 No. ve 17/1 

truihll nüsha ındn lstıınbul Asliye mahltc • 

m sl 4 Uncu hukuk dalrc:inden ccrlcvhalı 

lllnda KadıktıyUnde Nurettin Pn:-,.,a aoluığın

aa 21 No.lu ban<'de mukim mUddclaleylıln 

ismi NAZnr bey olduğu yazılacak lk<'D 

sch'icn lfazım bey gcklindo c11zllmJşUr. Tas· 
hlbl keyfiyet olunur. 

VAKiT 

p neden 
sürdü ? 

Fransız meclisinde meb'usların mühim if~aab 

-5-
Bu malumat esasenkimsenin ikraz 1 bir sırada tevkif olunuyor. Ko • 
etmediği mektupların medlulün - nişmentoda hamulenin Krupa ait 
den anlaşılıyor. Krupun bu sto - olduğu gösterilmittir. Müıadere 
ku 1916 dan evvel zühur edecek :cıeclisi harp sanayii için mühim 
bir harbe karşı stok olarak istedi - olan bu madenin zapt ve müıa -
ği gösteriliyor. de:nek talep olu • deresini talep ediyor. Halbuki ve
nan stok kendisine tedarik edil • rilen bir emir. 
mişti. Bir çok ııralardan - Kimin 
Şurasını ayrıca işaret etmek is· tarafından böyle bir emir veril -

terim ki nike! filizinin en mühim di? Bunu söylemek lazım ... · (Sol 
kısmı Fransızların elinde bulundu cenahtan bağrışmalo.r). 
ğundan bu nikelin Fransadn i§len· M. Barthe - Geminin koyve
mesi daha mantıki, daha tabii ve rilmesi için Paristen bir emir ve· 
en iptidai vatanperverlikle dah<\ riliyor. Kimin tarafındc.n \'erildi· 
fazla kabili telif idi. Halbuki bu· ğini soruyortıunuz. (Muhtelif 11 • 

nun aksi vukua geldi. Nfüelin kıs- ı ralnrda gürültüler). 
mı azamı, Metal gezelschaff ın nü M. Henri Laı:ıil - Bu bir ci
fuzu altında idi ve bu maden he- nayettir. Bu cinayeti kimin irti · 

• men tamamen Almanyada işleni· kap ettiğini bilmeliyiz. 
yordu. Buna delil olarak ticaret • 
nazırı Mösyö Klemantelin 29 mart 
1917 tarihindeki beyanatını eö:ı -

M. B:ırthe - Şüphesiz meclis 
bana şimdi şuradn sayıp döktü -
ğüm hadisel2rin harpten evvele 
müteallik h"' diseler olduğunu ıöy· 
liyeccktir. O sırada Fransız fab • 
rikatörleri, düşmanımız vaziye -
tinde bulu11mıyan bir memleket
le ticaret edebilirlerdi. Fakat te· 
min ederim ki bu münasebat harp 
esnasın~a da devam etti. Evvela 

teririm: 
"Yeni Kaledonyanın nikelin in 

mühim bir kısmı Alnmnyada işle • 
niyordu. Bu müstemlekemizde bu· 
lunnn krom kalemleri de vardı. 
Bunlar da İngiltere ve Alrnanyada 
tasfiye olunurdu. Binaenaleyh 
harp zuhur edince meşinlerimizt 
dibagatlernek i~in sanii kromiyeti 
sodyum ve sanii kromiyeti potas· 
yom bulamıyor. Ayni sebepten ne· 
bati boyalara laztmgclcn rcvnakı 
veremiyorduk. Ayni buna mü~a • 
bih sebeplerden dolayı olan diğer 
müşkülatla beraber bu mü~külatı 
iktihnm etmek için ne zahmetlec 
çekmedik. Bu iptidai maddeleri 
kendi memleke!im;zdc kullan -
manın yolunu bulsaydık daha iyi 
olmaz mıydı? 

Alın- nyaya levazım 
edarilii 

M. Barthe - Hadi!e şudur: 
"Geçen 21 Eyliilda nikel yüklü 
Beneslöf ismindeki Danimarka 
üç dil'eklisi Al.manyada Hanıbur· 
ga gidiyordu. Gemi 26 Ey!Ul ta -
rihinde Dü pöti Truir isminde bir 
Fransız gemisi tarafından yaka .. 
lanarak Breste sevkedildi. Yükü· 
nün rusf ının parası Krup tarnf m· 
dan peşin olarak verilmi~ti. 

Müsadere meclisinin kararına 
rağmen gemi !lalverildi ve Ko -
penhağ üzerine sevkolundu. Nere
den geliyordu? Frc:ınsız müstcm -
likesi elan yeni Kaledonyadan.,, 

Bir çok sıralardan - Bu em
ri kim verdi? 

Sağ cenahtan - Bahriye na
zırı kimdi? 

Bir çok sesler - Çabuk &Öy -
leyiniz. 

M. Emanuel Brousse - Ge • 
miyi kim salıverdi. 

M. Charlcs Bernard - Bunu 
öJ~?nmek isteriz. 

M. Pierre Renandel - Mesele 
hakkında ~İr anket ynpılrn~hchr. 

M. Barthe - Bırakınız dn &Öy· 
liyeyi.m. 

Reis - Hatip suallerinizi duy
du. Müsaade ediniz de !:Ö:Ziinc de
vam ci.ain .• 

M. Barthe - Efendiler hadise 
budur. Nikel hnrhetmek için en 
n:ühim madendir. Çünkü yüzde i

piritler meselesini ele alıyorum. 
Almanya h~ızı kibrit ve barut 
imali için pirite mühtaçtı. M. Tar· 
diyönün 20 mart 1917 tarihli bir 
fotiza1undan ~u ibareyi alıyorum: 
"Eğer bir gıdai madde yerine 
harp sanayiine müteaillik bir 
madde alınacak olursanız görür • 
sünüz ki bütün 1915 senesinde 
pirit ithalatı 22 bin ton iken 1916 
senesi ilk ü~ ayında yalnız üç ay 
için 21,100 tonu yani geçen sene 
ve bir senede olan ithalatın he • 
men muadilini bulmuttur.,, Al -
ma.nyanın bu iptidai maddeden 
mahrum oldutiunu herkes biliyor. 
Şiöyam hayrc~ değil midir ki har
bin ikinci sene~inde üç ayda bir 
ı;ene evvel tam bir senede olan 
scvkiyata muadil bir milttar ya -
pılmıştır. Bana, hu sevkiyatı bi -
taraflar yapıyordu diyecekler. 
Ancak buna. karşı gelmek icap e· 
diyordu. Louzadan bahsettim. Bu 
şirketin merkezi Baldadır. Bir 
miktar Fransız sermayesi var • 
dır. Fakat §irket tamamen Al· 
mandır ve müdürü Fraydel is -
mirtle bir Almandır. Harbin İpti
dasından itibaren Louza Alman 
hnrbiye nezaretile uzla§ıyor ve 
bütün istihsalatı ona vermek ta -
ahbüdüne girişiyor. 

( Deı·amı rar) 

h::ınbul ,\sllyc Uı:Uncil lıulruk ınııhke -
ın•sind.:n: 

ıco .. ti Fotlyadls efendinin karısı Bcyoğ -
lundıı. su tcrnzcs1 sokağında JUstlnl npartı
ır.::.nmda sııldnc füen c'ycvm 11'1!.mct.gılhı 
m ~bul kansı ?.I:ı\1:ım E!terpl aleyhine açı
lan boş:ı.nm:ı davasının tahkikatı ikmal e -
dllml ve gı:rabında oleyhlne şahitler din -
lc"lmcl: surctılc muamele yapılarak C\'tt.kı 

dıı.v:ı mUçtcmı mahl:etr.eye vcrUmcldc yev -
mu muhıı.ltcmc olarak 2i /2/033 Paurtesı 
sUnU saat 14 tayin edllmiı;tir. Gtyabuıd:ı 

yapılan muamcle'erc be§ gUn z.arlmda ltı

rn:r: ctmedlôttnlz ve y(!vmü muayycnde biz • 
z:ıt veyn bllvckıllc lı:pntı vlıcut etnıedltfnlz 

tnl,dlrdc H. U. M. K.nun 405 ve 408 incı 

m dd lcrl mucibince mahkemeye kabul e -
dilmlyerek anvanın gıyabınızda hUltme rap
tolunaca~ı muma.!lcyha E!tcrpl Hanıma llD.· 
nen tebliğ olunur (6538;. 

ki nisbetinde nikeli olmıynn ce _ ı tanbul G <i l{'r:ı mcmurhı,rundıın: 
l'kl b l l ~ Bir borcun temini için mahcuz ve pıı.rayn 
ı er üyü t top arın imaline gay· _.1 1 mukarrer Su"dlyc .. o ş"D"tn bak 

!:OVn mOS ,. " -.ı" -
ri müsaittirler. Zaten hili}orsu - kalda o numaralı kl5~:tckl piyano oda takr-

nuz ki harbin sonuna doğru nike- mı ve saire l3/2/93S par.ar gUnU saat 15 -
16 da o.leni ınllzAyedc ısureUie paraya ı;cv-1 in fiktaru Almanyayı çok zayıf -
rllcccğlndcn lstiyeıilerln muayyen gün ve 

latmıştır. Halbuki bir gemi har • c:ıatte mshıı.lllndekl memuruna müracaat -

bin en ~iddct1e hü1tüm sürdüğü ı ıan ııım olunur (G543). 

lst:ınbul Asliye ı:dncl hukuk d:ılrcslndcna 
:Müddei Fatma l'e MUiıevver hıınımlıırla 

Hayri ve Fethi efcnollcr vcl:lllcrl Sıddık Sa· 
mi ve Ali Galip beylerin mückklllcrlnln 
60 bl.9se itibarile otuz lkl hissesinin muta -
sam! bulundukları Pangalbda Şafak soka· 
ğmda k!i.ln aUk ll hııdlt 43 numanılı hane
yi altml'§b be,ıı hissesine mutnsarnt bulu • 
nan Bclkls hanım fuzulen işgal ctUğlndcn 

dolayı i§gal ettiği kısmın ecri misil olan 
mahiye CO liradan 7 senelik tutarı olan 
2GSS liranın tahslll talebllc mumalleyha &• 

leyhlnc ıkamc eyledikleri davada müddeileri 
la.tma ve MUncv\•cr hanımlarıı usulen gön
derilen dnvetıyc muall<'yhalann iknmetgtüı· 
ları meçhul bulunduğu ocrhlle inde edOmlı 
olmakla müddeialeyh vckillnln scbkcdcn ta
lebi vcçhlle tahkikatın 14/3/933 anlı günU 
saat 18,SO a talikine ve mUddelalcyhlcr 
Fatma \'C Münevver hanım•ara tarihi ııım
(lan itibaren bir ay mUddcUc yevmi mez • 
lt<ırun ııımen tebliğine tahkikat Mldmll • 
ğtncc karar verilmiş olduğundan !lin olu • 
nan günde mahl;cmcdo hazır bulunmadık

lıın takdirde haklarında gıyaben icrayı mu
amele edileceği mnlOmlnn olmnk UzCTC key
fiyet il.An olunur (6:534). 

htanbul A!lll~c l\Jnhkcmc.o;l nlrlncl 'I'l • 
('.ll.l'('t dall'('.o;lnd~n: 

(TUrk ticaret ve sanayi bnckası) Unva
nı Ucarlsllc tcşckldll ve evvelce İ6ta.nbulda 
Bah~clmpıdıı dalrei mahsusası:nda bankacı· 
lıkla. iştigal etmcltte iken hail tasflyeyo 
girerek elyc,•m mllhalll mczkO.rda Taı ha • 
nm ta}incl katınd:ı.kl daireye naklctml§ olan 
TUrlt anonim §irkeU ~ye heyetinin icra 
inAs kanunu nhklımma söre §irketten ala· 
cnklı olanlarla !emen aktcttihi konkordato
ya mütealllk bütün evrnk konkordato ko • 
mlserl:ıln bu b:ıpl..ılki esb:ı.bı muclbcll mu • 
talc:ınamesilo 1.ılrllktc bcrayı tetkik mah • 

kememizc ''erllmi_ştir. Mnhkemccc bu l§e 
bir kıırar \'<'rmck için 18/2/933 tııı1hlno dü

şen cumarle!ıl gUnU ~aat l~/30 de b1r celse 
yapılaC!' k ' c IUnı.zı olıı.nlnr haklarını mü • 
d:ıf:ıa lçin bu co:scdo hıızır bulun bilecek • 

!erdir. Keyfiyet icra ve lflAs kanununun 

!!!l:l mcı madden mucibince allıkadar olan

rara lltuı lle bildirilir (6535). 

btanbııl Asliye llcUncU hukuk mahl•e • 
m inden: 

Hüseyin Nazlf efendi tarafından Ka • 
sımp:ışada Zinclr!I lnıyu Pişmaniye ı:okak 

Ci5 NoJu h:uıode mukim U:e:ı halen lkamet
gı\hı meçhul lmns1 Hüsniye hanım nloyhl • 
ne açılan boşıuuna davasının fcrıı. kılman 

2/2/933 tarlhll tahkikat celsesinde: mcz • 
kl'lr günde tcbllgntıı rağmen mUddetı:ı.lcyh 

mahkemeye gelmediğinden hakl<mda G'lYBP 
karan ittihazına ve §:ı.hlUerln ll<ameslne 
karar verilmlg ve tahkllmt 26/2/933 Po.zar 
sant 1' tc tnlllc edllml:; o!Juğundan tobllğ 
malwmmn kalın olmak üzere ilim olunur. 

(6541). 

Fatih Sulh S üncil Hukuk Hı'lldmllğln • 
den: 

Polis Mustafa .Akif Beyin kansı NlgAr 

Hanun aleyhine açlığı t:Ulh tc;-.cbbUsü d& • 

vasmda Nlgllr hanımn söndcrllen tebligat • 

tak1 mübaşir mC§rubatınd:ı lkametr;tuımm 

meçhul olduğu gösterilmiş olduğund:ın mu -
hnkcme gUnU olarak tayin edilen 27 /2/038 

saat 10 c:u mahlccmcdo hazır bulunmadJtı 
takdirde gıyrıbmd:ı. muhckcmeyc dcv:ım e
dileceği i16.n olunur (6538). 

ht:ınbııl lldu<'I tJc:ırct ın:ıhJ,;emeslndcn: 

Sulta..'l hamnmmda ikinci \'ıılat h::uıdıı 

KarıımUrscl me:urucnt ve ticaret anonim 

§lrkctınden mutn l/Kfı.cvvcl/{)31 turlh ve 

365 No.lu ve l/Hazlrnn/032 hulul vadell 

Fatihte Hatızpa§n cndd::slnde 103 No.da 

muktm tüccar ,.c tapo sencUi Mehmet oğlu 

l.lchmet Ali bey bllmUrııcna emrine mu • 

harrcr bir kıt'.n bononun :ı:ayl olunduğundan 

bahlıı1e bononun iptalini talep eylcdlğlnden 

mczkOr bono kimin yedinde ıııe 45 gün zar· 

fmda mshkomcyc ibraz edilmcsl ve o.km 

takdirde B4llfll%zikir bononun iptaline karar 

verileceği Ucnretl berriye kanununun 636 

ncı maddesine tevfikan llAn olunur. 

htnnbul Asliye ın:ılıl.cm:ıııl UtllncU hu • 

l::uk dnlrcıılndcn: 

:Wthat bc.}1n İbrahim Hakkı efendi a • 

lcyhlnc açtığı lastik hncız davasının mu • 

&yycn olduğu 21/l/O:l3 tarihinde usulen va· 

ki tebliğe ra~men r;clmcmtıı olduğUndan 

blttalep gıyabc:ı muhakeme ıcrnsınn karar 

veriler:ıl!: mahltcme 15 Şu'bnt/933 saat 1'i te 

bırkı:nuştır. Gelm:ıdi~I Uı.ltdlr(lc gıyaben 

muhakemeye devam olunacağı IUın olunur, 

1 ZAYiLER 1 
Mallyc:lcn muhassn3 tekaüt cUzdanunı 

zayi eylcdlJ'lmden ycn18:1nl çıkaracağmldaıı 

csklslnln hükmü yoktur. 
l'ııkU<J.ır Safu<'ılc mahaUC8l 28 XoJ• 

h!lnede nıUtclr:ılt 1\1. ŞUkrU 

ı ~kto., mal :w.ndığmdan almakta 
olduğum 25303 numa:-alı mnıış cllzdo.nmıı 
zayi ettim. Ycnlslnl alncağlmdan hllkmU 
yoktur. 

·ecmıye 

f Beyoğlu malmUdUrlUğUnden aldığuıl 
tekaüt cilzdanım1 zayi cttlm. HUkmU )'ok • 

tur (65HJ. 
lbrahlm 
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11 - Verginin nispeti. 
Madde 21 - lnşa!;I devam etmekte olan yeni 

binalar dahi tahrir edilir ve iıı~aatın hitam hula -
cağ'ı tarih tahmin edilerek tahrir varakasında 
göaterilir. 

Madde 22 - Gayri safi iratların tahmini- sıra 
sında, b~nalardan her birinin evvela üçüncü mad
denin 1, 2, ~. 6, 7 numaralı fıkralarında yazılı is
tisnalardan istifade edip etmediği komisyonla.ı.·ca 
tetkik ve tesbit edifü·. Bu fıkralar mucibince vergi: 
den müstesna tutulan binalarla derdesti inşa bulu
nanlann gayri safi iratları tahmin edilmez. 

Üçüncü maddenin 4, 5, 8, 9, 10 ve 11 numarah 
f ıkralarmda yazılı olupta tahrirden evvel müstes
nalık ihraz etmemiş olan ve istisnaiyetleri beşinci 
madde mucibince beyanname vermeğe mütevak • 
kıf bulunan binaların iratları tahmin edilir. 

Madde 23 - Bir binanın senelik gayri safi vari
'datı, o binanın bulunduğu mahalde cari olan 'kira
lara nispetle sahibinin kiraya verdiği takdirde ala
bileceği kiı-a bedelinden ibarettir. 
Eğer bina kiraya verilmiş ve kira mukavelena • 

meii mutasarrıfı veya müsteciri tarafından komis· 
yonlara tevdi olunmuş ve yahut kiranın miktarı 
hakkında komisyonlara şifahen malumat verilmiş 
ise, hu suretle bildirilen kiralar hakikatı hale mu· 
tabık bulunduğuna kanaat geldiği takdirde ga:yri 
ıafi iradın tahminine esas ittihaz olunur. Bundan 
maada ahvalde, kiraları malum olan ayni neviden 
binaların kiralarile mukayese ıuretile gayri safi 

-3~ '-

-t(; -

•1!.US u-ep.Aaw aA lfl?>JOS .ı:aıaıretpnu aA Jıu-eıkq uap 
• .ıaıaıreıpnıı 'ppq1q uı.ı-eıeu!q apumq-ep ıs\?!p?~uıw 
.ıpq1?1 .ı:aq -epll?Jl!q-eı;e11 <>A .ı!q<>s - 91 appuw 

·ınunıo aA!l! ap paıwn>ınlf !-eza:> lf!lll?31 
-nw l!unq l!nunu-elf aA .ımpa:uap papmaııea aptıu 
·nw au!.ıaıaw.1~8 ııC-eu!q aA 1.t'0pnudl?.A u-epflpt~ırnq 
uapa dl!:>! u!5! !ıaıawnqa.ıaA ı:ıuqt?Z! uapfiwız!ı 
aA !la{3Wta z-e.ıq! nreJA3 .l!l?S aA !ll!J3(3Wl!U3(3Al?~f 
-nw .il?:>! '!upallauas ndl!1 UUl?J.ll?Pl?lf!ll? a.ıazn lfl?W 

•{l.lllSl?fAl?(Olf !SaJ!Zl!A Ul.tl!{UOAS!lUOlf 'l!UI.tl?Jl?>[UJl!A 
U!IJ · .munıo U!(! I~l!:>l?.Aqhq a.t!.llfl!l amaJ!.ll?UI 
.ıa{!p-eunw l!AaA aına.ıns 'fl?WfISl! .ıaıa~-euu-gı! aı 
•!q5aA !Saunwnu 3.tanuqtıw UaJ3.3WIZ~( (l!q.t:ap u-ep 
-uıp:?.11?1 !.l3fS!P3W .ll!A!lq! l?AaA !Ja(S!3.l a.A!papq 
~upazn unun9 ·.npd-e.A apu!(!qt?>[nw l?ZW! .ıaı~H 
-qa ı · .tnunıo ~!Jq31 U<lJ!.llfl!l l~l!:>llAIJSl?q un.8 !.5u-eq 
uppql?l aupaıs!paw .ll?A!JlJ! ap u!5! .rnıeu!q !>(ap 
-.l~f A!?'lf a.ı\ aU!.13(S!a.ı C}A!P<>ıaq U!5! Jl?{'\?U!q !>[apun 
·!q-ep npnpnq a..{!p<>pq ul?puıJ-e.ı-e:ı !.taıs!a.ı nuo.As!uı 
•Olj .t!.l"l{"?1 p.ua U!!.5 on Zl? lt3 Ut?pzt!WU'l?JSt?q 3.t!.I 
·l{l?l uanı -epUI.1\?{'\?>{'131UIW ıpq-eı - Si appn:w 

"'!l!P<> l?ZW! Ut?PUIJ'e.l'el !.t3J 
-S!3.i UO.'(S!WO>f unB ıaq ı:ı-e:>papUffl.U .ta:ıpp n9 . .tl!I 
-ınp.ınq:>aw a.A!m.ıa:ısg_g ap.t:<=>:ıpp nq !U!J3Ul?1İ!lS! nl{ 
-un.5 .taq aA l!~'Ctllllll !.I<>lJ<>p :ııql?z .t!q ua.ı-eq!l! uap 
-una I.lt?ppp-eıseq <>1aAffl?l?J ı.t\?{UOAS!WO'I .ıpq-a ı 

• .ınunıo u!wa:ı ırepwre.1 
·l!l .ınpnw -e.A.a.~ Wl!>tl?WAl?Jt -e,faA !Il!A !S3WJ!P3 lf!.l 
-ıa:ı l?po l?.ll?{UOAS!WO}f ul?pUlJl!.1\?l !.la(S!pam .ll?A!ll{! 
A.g31 'ap U!~! .ı-eıuoAS!WOl( }fl?:Jl?Slf 1?5 <>p.ıaı.A~)I 

Rina vergisi - VAKiT ın iluvrsi - No. 2 

(Devlete ve yahut mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen teşekküllere ve belediyelere ve mena
fii umumiyeye hadim cemiyetlere ait olup icar ve 
isticar edilmiyen binaların icar edilmesi ve irat 
getirecek bir şekilde istimale başlanmış olınasıt 
ibadethanelerin diğer bir tarzı istimale tahsis edil· 
mesi, 3 üncü maddenin yedinci fıkrasında yaz.ılı 
olan ve mutasamflarının ikametine mahsus bu -
lunan binaların icara verilmesi, zirai binaların 
kanunda muayyen bususlanndan gayri bir ciheti 
istimale tahsis olun~sı .gibi;) 

2 - Mutaaarrıflarınm tebeddül etmesi, 
(Devlete, vilayetlere, belediyelere, mülhak büt

çelerle idare edilen huausi teşekJriillere, menafii u
mumiyeye hadim cemiyetlere ait binaların muafi
yete mazhar olmıyan bir ıahsa veya teşekküle fc ~ 
rağ ve sair suretlerle intikal eylemesi gibi;) 

3 - Muafiyetleri, k~anç temini gayesi olma -
ma.k ve meccani olmak gibi ~artlara bağlı olan bi • 
nalarda bu şartlar zail olcak ~ekilde tarzt icl.:ir;:la • 
lincle tebeddül vukua gelmesi, 

(Bir mektepten, lcazanç temin edecek surette 
ÜCY~t a}mmağa ba~}anı}ması, meccani olan h~sta • 
haneler ve sanatoryom ve hamamlardan üc~·d :\ -
lınmağa ba~lanılması gibi;) 

4 - Muafiyetleri hususi kanunlara m üstenit 
olan binalarda muafiyetin tesisine :ıcbep olan lıusu
:ıi kanun hükmünün tadil veya ilga olunması ve 
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rir usulile tayin olunur. Tahrir usulü, hiri binaların 
tahriri, diğeri gayrisafi iratların tahmini olmak 
üz~re iki işi ihtiva eder. Her iki iş de, ' tahrir ko
misyonları tarafmdan birlikte icra edilir. 

Belediye hududu dahilinde bulunan binaların 
tahriri, beşer kişilik komisyonlar tarafından yapı· 
hr. Bu komisyonlardan her birinin reisilc bir aza
sı maliye vekili tarafından bir azası belediye mec· 
}isi tru-a.fından kendi azası arasından veya hariç• 
ten diğer iki azası da tahririn icra edildiği yerler
de .. h er ı,omisyonun tnhrir mmtakasım te§kil eden 
mahaller ihtiyar meclis ve heyetlerinin heyeti umu 
m !ycJi taı·afmdan intihap olunur. 

.Be~ediye h~dudu haricindeki köylerde yapıla· 
c:ı.k .ta!ırirler içiıı tahriı- komisyonu reislerile bir 
~zası MaJiyc Vekili tarafından, bir azası tah..-irin 
ya:>ıld.ığı köyün ihtiyar medi&i azasından olmak 
üz ?re köylüler tarafından intihap edilir. 

A'"l aza bulunmadığı veya komisyondan çekil· 
cl'ji tt\kdfrdc derhal komisyona iltihak e!:mel: ve 
·e'.;:se:riyet temin ·olunmak üzere gerek belediye hu· 
chı ,:u <lahilin<lc ve gerek köylerde asıl aza adedi 
kar;.aı· yedek aza da intihap olunur. 

f'4.adde 12 - Her mcli sene bidayetinde bütçe 
ka ... .,<'ıib knhul edilnrir. balunan tahsisata f'Öre h&.n
P.~ ;n:zalarcla tahrir ya"°pıh.cağı maliye vekaletince 
tavin o~aa-:ır. Bu suretle umumi t::.hririnin ·icrası 
lai:ar!\i;; cclen lmzal~r için teşkil e dilecek lmmis· 
yonbr adedinin. bir ka2"tl:ı ta.l?ririn ba~lactığı ren· 
IA ·ı • • . ' :t__ 1'1 •• o ' • ı~ ı sene n: ıayco.•;:::? liac.a.r uuııa .. ~ ını..::aınp m:.. ı 

- ~o -
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•.ı:ıpze..{ >fl?JUJO uu!q .ı!q al!.r:-eq!l! ısumunınq 
§ımt?wpı.A-e -e.ıuıwısı}{ J!(atqnw aA !rcnu9s ~ ız.rn1 -cp 
1?SJO ısıdl?>f 5-C>[.t!q unpa lFr('.:.d1 fl?l[l<>W l?.l~[Unq Ul?.( 

-ıs\?qunw u!u<>ut?q .t!q u..{aA ıa:ıo 'uuwı:ı.ıu<lt? .ım 

'Jl[l:Zl?.ı( 

"e:>IJAl? >ft?ll?fIA\?S UU!f[ JO.c!q f!>f t!:J.Snw !.tdpoı:q.ı;;q 
uep.rntU!>(>f!!P al! vUUli UAOA .t~{;;uuq ~pu.ı\~z l?ı.p:p 
-CA3.ı\ .ı!q 'l?Ul?A Ul!A uuun:ıuı I.tAU aA J!>p:?1S~~w uap 
-u!.ıa~!P>t<>.h <>[p-.?q!l! ~ıu'"Il"'1 a.\ pG!ft?\{:ıaw uuıo ~;ı 
•l?l{OS dA IZ.lUl pnU!lS! upuı11u ll"e5 !t!A\? :m'CZ9)i 

·.ımpa .t!llfl?l >fl?.mıo ı.ıke uupl?u!q psu U\![Wrsnı !q 
•!.Ö OU!ZU8 "ez~~'CUJ 'UÇ>flU:P Ul?(O !.lalll!lflôW 1?01.lA<ı 
l?~U>f OS -epuql?>{ U!Wa:! uıucwq.ıl?dl? .ı!q "Ezu.ıu _'.) 

'.H(IZt?.( CUIS\?:lil'.:.!UA .l!.llf'.?1 l!C'f }l~.H? 
-unıoppu .t!q .tl?{'CU!q uuıo SIWJIUl? U.tl?[lliI:;Di l.!LV 
3(!.tt?q!1! IZH?l {'CW!lS! Oh l'i?W!Sllt?l .tüql'.?.ıa::ı l?p{i.?lU 
-ıo !{l!tJ1aW apu.{!z uqup n4aA Pi! ;:,o!.t\:t{ li!('t?Z~)l 

·zatu.ım<> dU:}! !U!U!t:.ltp?l UIUI..!l?f+'C.(! OA 
.l!.t:ql?l uıCu uı.rnıwıs111 nq <>HPP\? uıısuı ı.ıJ:u ı.tAU m.ı: 
- -cıunq 'npnppuq uuupdmı u>?.~ı.ı\-c uapu!.t~.!J!P~~a.{ 
ıuq'<lm!s11-e1 !l!lf\?P uıu-;;um '.t!p.12nuıı1om m:~p5u a.ı{ 
-appu:> aA ~l?>[CS !Ul?A'.. ~:>!.rnq :rc.;:ı"C:ıı u-ep .n~[Idt?)I 

· .ıq;.tu} ı:rnwunınq uf..y 
'UIUi.In[IOU)f - fi 

'UIUI.tt?JZJ'Cl {\?u=!t!:J - ~ 
: UU\?{U.m~ı~ı 

nq U!5! !U!Wl}Ul UIUI.l\?f'.\'C.l! 3A .tpq-a:ı l:jı.t,{u UlUi.ll?J 
-wısı>j ızt?q uu-eıuu!q ul?unınq upuı:ııu fll?:'.İ .t!H 

· .upzu}~ 'C'!l(ı:?'lfOS o as! trp~>;o; 
!.liu-.?q nıdu'f m:uısnı .!:::;i! aA ;u:.unıo W!Zl!t.q ısl:J0t:.1t\?.A 

Ayrıca yazılacak her bina için bir tah;·ir var&• 
kası tanzimi ve bir tahrir numarası verilmesi esas· 
tır. Şu kadar ki yukarki tarif at mucibince bir bina• 
nm ayrıca tahriri lazımgelen muhtelif kısımları ay• 
ni çatı altmda bulunmakla beraber asıl binanın 
mühim kısmına tam irtibatı olacak ve İn§a tarzı 
itibarile ayni binanın muhtelif cüzleri addedilecek 
vaziyette ise (bu kısımların asıl bina ile alaka ve 
münasebeti sühuletle anlqılahilmek için) asıl hi· 
nadan tefriki ve aynca tahriri lazmıgelen kısımla· 
rn müstakil bir tahrir numarası verilmiyerek bir alt 
numara ile asıl binaya ait tahrir numarası verilir. 

Faraza bir otel veya apartımanm altında bir ve 
ya birkaç dükkan bulunup da bu otel ve aparlı• 
mana 25 tahrir numarası verilmek lazımgelir.se 
apartıman veya otele 25/ l, ayrıca tahriri lazımge
len dükkanlara 25/ 2, 25/ 3 ila .. suretinde tahrir 
mımarası verilir. 
· Bir bina kısmen vergiye tabi ve kısmen vergi• 
den mföıtesna olduğu takdirde bu kısımlal'ln herbi· 
ri için ayrı tahrir varakası hazırlanır. 

Müteaddit !'.ahipleri olan bir bina, sahipleri 
b~ynincle resmen tak!jim edilmi,se evrakı müsbite
:ıi :nucibincc herbirinin tasarrufu altındaki kısım· 
1ar için ayrı tahrir varakası yazılır. 

Madde 19 - Tahrir vaı·akası, binanın umumi 
cv~afınm, dahili taksimat, ve mütemmimatının ve 
ta!:dir olunan gayri safi iratların miktar ve sureti 
tııhcinlerinin kayıt ve .zaptına mahsus olen ve ı.h• 
rirc esas tc~kil eden varakadır. 

-29-
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7 Şubat 1933 VAKiT 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Hiı. mıktarına göre 

Sıra No. Semti Maballeıi Sokağı Cinsi Em!lk No. Hissesi muhammen kıymeti 
150 Ediroekapı Atik Mustafapaıa Hamam Kagir hane 32 Tamamı 400 Türk lirası 
151 " " 11 Ebe ,, 2 " 8DO 
152 ,, Nesliıahsultan Sa!uku!e Hane 134 ,, 300 
153 ,, Mollaaıki Y anakikalfa Abşap hane 25 ,, 400 
154 ,, Keçecikarabat Güldede Dükkan ma oda 1 11 400 
155 11 Molhaaıki Yanakika:fa Kagir dü~kin ve hane 21/48 ,, 2500 
156 ., 11 .. Kagir hane 50 ,, 1500 
157 Hatapkapı Sarı demir Kıbleçeıme Dakkin 113 1/2 400 
158 Arnavutköy Arnavutköy Yeniçeımeçıkmazı Ahşap hane 5 Tamamı 1500 
159 ,, ,, Sebzeci Kigir dükkin ve Uıtn oda 6,4 ,, 1800 
160 ,, ,, Büyükyazma Ahşap hane 159 ., 800 
Pey akçesi ve bedeli ihale nakten veya gayrı mübadil bo~osile ödenmek Ozere yukarıda evsafı yazıh gayrı menkuller açık arttır· 

Savıfa 11 

Dr. Ihsan Samı 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilAtlannı klrfl 
pek tesirli ve taz~ aşıdır. Divanyolu 

- Sultan l\lahmut türbesi No. 189-

,... ı 

Doktorlar 
Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Doğum ,.c kadın hastalıktan birinci ımııt 
mUtehassısı Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şlfa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu. Istiklll 
caddc31 No. 103 (Opera aincmaaı kal'fllD) 

Telefon: tı060 - 4.2221 

Doktor 

Ba lıkçıyan 
Muayenehaneel: Beyotıu Kclı:tep 

Sokak No. 17 
T-eleton: 8626 Beyotfa 

ma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ibalelerı 13· 2 933 pazartesi günU saat on beştedir. Arzu edenlerin yüzde yedi buçu1c pey akçe· 
sile bankamıza müracaatlarJ. Şartname bankamız lcapısına asJlmışbr. Senei hafiye vergiJerile belediye rusumu müşterıye aittır. t367) 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...---~~~,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----·-----------------------· 

MUfll• Nlkola Kazaz Efendi aıacaklılarena aıt cetvel f MUfUa Bigalı Halll serin sıra defteri j 
Kayıt Alacaklının isim ve T:ılcp olu· kabul olu- Sıra Ret olıı- Esbabı 
No. hü .. iyetl nan nan .No. nan ret --- -------------- L. K. L. K. L. K. 

ı ıl)a Vafoplu Efendi \'e· 250 lO 250 00 6 

2 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ıı 

ldli Angllidıs ve Eft•d· 
} us Efendiler 
Kostandn efendi \'ere- l 050 
sesi vekili Kalınoğlu F.f. 
Kostandn Efendi \'el>ili 5000 
Halit Pertev B. 
Apostol Varahıamis Ef. 1000 
Radomirof Efendi 175 
Cinni Kokinos Ef. 500 
Yorgi Kazaz Efendi 650 
Sittlyanos Asm:ı.;isEf. l 180 
Bilaıtoy Tanef Ef. 'c· 3150 
kili i stipan Gülbengyan 
Efendı 

Frankakl ve lsldoridls 37~0 

Sotlraç T:ıııa 

ııidis Ef. 
i:ıulıı· 956 

00 1050 

00 5000 

CO JOOO 
00 175 

500 
650 

00 
00 
(0 1180 

00 385 

00 ::2600 

50 

00 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

176bl 50 13790 00 

fs't. Birinci f ftls Memurlu§undan ı 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 

2765 00 l\1ünazaalu ve 
deli dermeyan 
edilerek iflAs· 
dan mukad· 
dem mahke
meye akso-

f 50 00 

956 50 

3871 50 

Junması, 

1\Jüstenedaa 
kabulüne kt· 

fi olmadığından 
l\lünazaalu ve 
defi dermeyan 
edıJerek ifl!s· 
dan mukaddem 
icraya aksetmJş 
olması. 

Uc) oğlunda B:ılık paz:ırınd:ı ~ucuk \'e s:ılam tic:ırctile iştigal ederken ifla~ı ilin 
olunın Ni .ol:ı Kaı:nz efendi masasına müdded konuniyesi zarfında milr:ıcaac eden 
alacaklıların talepleri tet .fk olundu.1 I alacaklının kabulün il talep eyledikleri 17661 

lira 50 kur~~n en alacaklıya ııit 13790 lirası altıncı sır:ı' ı teş il etmek üzere 
kabul ve bır al:ıcaklının tamamen ,.e iki a'aca lının kısmen olmak üzere 3871 
lira 50 kuıuşu esbabı kanuni) eden dolayı red edilm iştir. l\Jüflis alacakltlaıına 
kar~ı kongurd:ıto teklif etmiştir Bu teklifin mtizakeresile beraber ikinci toplan
manın 1 Mart 933 ç:ır~:ımba gün O saat J 3 de akdi , e kc) fi~ etin tebliğ ,.e il Anı 
zımmında t:ınzim olunan i~bu sır:ı cet\'eli birinci iflAs memurluğu masasına bırakıldı. 

istanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdür:üğünd~n: 

100 Metre yerli Htarlık beL 
118 •• ,, kışlak elbiselik kumaf. 
850 ,, 0 yazhk elbiselık ., 

10 Adet T 'ccar eşyasını örtmeğe mabsuı muıamba. 
1 - Yukarıda yazıla dört kalem eşya pazarhkJa (Muşamba 

takasla ) satm alınacaktır. 

. 2 - Şartları öğıcn:nek ve evsaf ve nOmuneleri görmek 
ıatcye~lcr Mubafata Başmüdüriyet1 Satınaıma Komııyonuna gel· 
melen. 

3 
- Kırdırmagünü 18· 2· 933 tarihine rastlayan Cumartesi 

günü saat 14 t 
4 

r. 
- lslekı ı o 7 S . 

k . 1 er 70 , tem:natlarıle btraber muayyen saatte 
on syo:ıa gelmeler ' J. J 

r:~~~::---:-----·-•_a_n~o-u_n_u_r_.~~~~~~~~~~(459) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
· Emniyet Sandığma M · Ef d' . 

d 
. . . d or.a en ı taraf andan reboedılıp bor· 

cun a emı tesvıyesm en binaen hacı ·1 • t k _ . , en paraya çevrı mesı a ar-
rur eden bır pırlanta ı tektaı lcıravat 1·an 1• · b. · k t 

e e ının ırmcı açı ar • 
hrması ~~ Şubtt 933 tarihine mü~adıf Pazartesi günO saat on 
dörtten ıtıbarcn sandal bedeıtemnde icra edileceğinden talip 
olanların 93 2· 50(18 dosya numarasını hamilen mahallinde hazır 
bulunacak memura müracaatlara HiıuTu il•n o'unur. 

[ lstanbul Beledlyesı llAnları 

Kadıköy Dairesinden: Rasimpaşa mahallcsioin Halit ağa ve 
karakolbane cadde!eri no'ttai ıltisakıoda bu unan ıu terazisinin 
•edmile çıkacak taş ve saire enkazı paıarhlda müzayedeye kon
ınuıtur. Talip olanların 9 2 .. 933 perşembe günfi saat on beşte 
Daire encümenine müracaatları iıln o'.unur. (521) 

N'o: 

2 

3 

4 
5 

.6 
7 
s 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

ıs 

19 

20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 

Alacaklı Talep eylediği Kabul olunan s. Ret olunan 

lkbat H Y. Sa· 
gıs Bey 

Dr. Hüsnü Murat 
V. Sagıs Bey 

Rızkullah IJayatB. 
V • .Mıızhar B. 

Dude zade Sırn 
lsmail kaptan 

Hikmet kaptan 
Mustafa Nuri 

Hacı Ahmet K. 
M. Fer 

Ihsan B, a\·ukat 
Ahmer,· Mehmet, 
Yakup Ef.ter V. 
Ahmet Nuri B. 

l\leı humHacıl\leh
met ~ercsesi V. 

Remzi Bey 
M, Tils T. l'arukiB. 
Yazıcı zade Akif 

B. V. Haşim B. 
Rahmi kapdan V. 

Kdzım B. 
Eşref 13. 

Sekbanzıde Ali 
mahdumlan V. l lil· 

scyin Klni B. 
l\lin:ışe Kuzen cf. 

V. Yeşua Be)' 
Fehim B. V. Sırn 

Hayrettin B. 
Kara ağı zade 

Mustafa ef. 
Lutfik l\uyumciyancf. 

Ccm:ıl Aziz B. 
Y:ıni ve Faik Ef. 
Kadri B. , .• SinanH. 

Maksut B, 
Rasim ve l\aci B. 
terle Nefise \ e Se
mhal L V, Refet B. 

para para 'o. para 

lô,000 16,000 6 ıncı 

6,000 6,000 6 ıncı 

20.000 Adiyen 20.000 6 ıncı 
15,00U. lümtazen 37!>U Merbun em,"1.1· 

350 
281 
321,75 
lô7.58 
652,43 
370, 

2246 

209,33 

2150 

11,680 
5843,61 

258,47 

1249,75 

571,35 

321 

16,865,70 

5,500 

2,000 
92,SO 
50 
7,989 

2311,36 
263~,35 

den 1Iakk1 Rüc· 11,250 
hıına hatz olarak 

281 

652,43 
370, 

224J 

209,33 

6 ıncı 

6 ıncı 
ô ıncı 
6 ıncı 

6 ıneı 

5843,61mafaiz6 ınc1 

571,35 

321 

4,500 

2,000 

50 
3,000 lir:ı

tlan et bedelini 
Ladettcnzil 

2312,36 
2593,40 

6 ıncı 

6 ıncı 

6 ıncı 

6 ıncı 

6 ıncı 
6 ıncı 

o ıncı 
6 ıncı 

350 

321,75 
167,58 

50 

2150 

11,680 

258,47 

1249,75 

16,865,70 

1,000 

9?,SO 

4.98) 

40,95 

121,121 lira 
48 K. 

70,o55 L. 4SK. 50,46J Lira 

Hazım cf. 577,47 577.47 K. 5 inci 

ikinci itli• Me1t1urluAundan ı 

~1ü0is Bigalı llalil Ucyin tetkilci düyunu biı mi~ 'e yukarda ) azılı defter 
t:ınzim Jiılınmı~tır. l\TOflis alaca lılanna konhord:ıto teklif edilmektedir. Bu cihe· 
tin müzükeresi ve i inci toplanma için 6-3 • 933 Pazaı resi günü saat 15 tc ala· 
c:ıhlıların ikinci iflAs dairesinde hazır bulunmalaıı i!An olunur. 

inhisarJar Umum l\1üdürlüğünden : 
"13501,, numarala kararname hükümleri da'resinde takasla 

ve pazarlıkla 11100,, kilo banga kalayı satan alınacakhr. 
Ta iplerin şartnameyi S?Öroükten sonra 11 % 7,5,, teminatlarını 

hamilen 11·2·933 cumartesi günü saat 15 te Galatada alım sa· 
tım ko'llisvonuna miiracaatları. (361) 

Kambiyo Murakabe Hey' eti 
Riyasetinden : 

Mllsabaka He altmış lira ücretli üç memur alınacaktır. Müsa· 
bakaya girır.ek için lise mezunu o 'mak şartt1r. Frans ızca, Al· 
manca, lngilızce lisanlarından birinı bilmek tercih sebebidir. Bu 
tartları baız olanlar icap eden vesikalara ham len müracaat ede· 
bilirler. \51 l) 

lstanbuul UçUncU icra mcmurlufuııdan: ht.anbul ikinci icra memurluğundan: 
Malıcuz ve parayn çevrtıccek ampul, lrun· 

ba, motör, vo sair lclttrfk edevatı 9 2 033 
taritıi:ıde aaat 12 - H te Galatada Bahtı· 
yar b&nmın 26 numanı.lı dUkltlı.nda açık art· 
tırma ile tatılacağ'mdnn taliplerin mahal • 
llnde hazır bulunacak memuruna 82/ 3602 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sinir mUteııauıın 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
8 ten 6 ya kadar buta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıAll k~amda An· 
kara caddesi No. f7. ye tevstan aaklet· 

mlftlr. Telefon muayene: 23469. 
tkametgt.b: 60'740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet AH 
idrar yollan buı.tlıklan mDtf'halmal 
Em1nönU (Snbık Karak~) baıııruA 
aakletml§tlr. Cumadan maada ber etın 

butalarını kabul ve tedavi eder. 

1 Askerl Fabrikalar lllnlar1 1 
21 kalem tethio yağlarmın 

tartnamesinde tadilit. 
11·2·933 tarihinde pazarlıkla 

ilin edilen 21 kalem tetbin yağ· 
larınm bedeli muhammeni tezyit 
edilmek suretile şartnamesi teb· 
dil edilmiştir. Yeni şartoam~ye 
naıaran teminah evve iye '780) 
liradır. Pazarlığı aynı günde va· 
pılacaktır. Alakadarana ma iiıu 
olmak üzere ılin o'unur. (488) 

1(. • "" 

75 ton Şili küherçelesi 
Bu malzeme takas ve konten

jana tabi değildir. 
Yukardaki malzemenin pazar• 

'ıl<la 15·2·933 tarihinde eaat 
14 de ihalesi yapılacaktır. Talip
ler1n ıartname için her glln ög• 
leden sonra, pazarlık için de o 
gün teminat ıle mfiracaat 1arı. 

(489) 

30 Ton ele"trolit bakır 
1 - 2 · l · 933 tarihinde pazar

lık ıuretile ihalesi yapılacaia 
evvelce ilan edıleo yukardaıd 
malzemenin yeni evsaf ile pa• 
za rJığı 1 1-2· 933 tarihinde saat 
14 le yapılacaktır. 

2 - Bu malzeme takas ve 
kontenjana tabi olmıyacakhr. 

3 - Bedeli malın kat'ı teı• 
!imini müteakip derhal bankaca 
tediye edılecektir. 

4 - Fenni ıartnameıindeki 
"levha halinde olacaktır.,. kay
dı yerine .. kuilmiş parçalar ha• 
tinde veya yekpare olabilir,. 
ka vdı yazılmıştır. 

Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra ; pazarlığa 

girmek için de o gün Ankara• 
da askeri fabriı<alar aatıoalma 

l<om syonuna müracaatları. "'508., 
I , 

SEYRISEFAIN 
j 

l\l er~ ezı ldarhı < : a ı:ıta köprü :ışı 82623 
u c A. 'lrkecı luhli rdar zad ~ Han ~640 

izmır • Pıre • iskenderi.)'e 
Postasına 

(iz mir) r 1 ~~~at Sah 

1 ra bzon t ostası 

( Karadeniz ) ş08 
bat çarşamba 18 de. Galata 
rıhtımından. 

bmir - N. ersin Postası 

(Çanakkale) 8b~0; 
çarşamba J O da idare 11htı· 

mından kalkarlar. (480ı 
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Sa,.fa 12 

En mütekamil otomobillerin bir modeli olan V - ·S Ford 

arabası, size yüksek vites, mutlak emniyet, fevkalade 

akselerasyon, mükemmel yürüyüş ve konfor, kolay idare 

ve güzel hutut takdim eder, 

Yalnız şahsi bir tecrübe, Ford otomobilinin bütün bu şa

yanı hayret evsaf ve hassalarını takdir için k!fidir • Bir 

otomobil almak fikrinde olmasanız bile, bizzat dirksiyona geçerek F'ord 

otomobilini bir kere tecrübe etmeğe sizi davet ederiz. 8 silindii'ıli Ford 

arabasını 1yi tanıyınız . En yakın acentamıza müracaat ediniz · ve V .. 8 

arabasının tecrübesini yapmağı isteyiniz. Bu tecrübe, tarafınızdan niç 
--..,_ 

bir teahhüdü tazamum etmeksizin yaptırılacaktır. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS fNC. ISTA-NBUL 

TürkiyeCümhuriyeİMerkez Bankası 
2. 2. 1933 vaziyeti 

AKTiF PASiF 
Kasa: Lira 

Alon: safi kilogram 10 681 191Llra.15023 982 10 Sermaye 
Banknot • . • • • • • , ,. 16 001 772 1 

Ufaldık • • • • • • • • •• 5f.ı4 807 59 31 590 5616Ç TedavUldekl Banknotlar: 

15. 000. 000,-... ..... ............ . 

Dahildeki Muhabirler = 

Altın : Safi ı,g. • . 2 677 75~ı[Li ra 3 766 479 7( 
Türk lirası • • • . • . l ,,. 1 085 081 2i 4 s ·H 561 03 

Deruhte edilen evrakı naktiyef.L. 158.748.563-
Kanu~un 6 ~e 8 inci. mad.de-j 4231 563 
delerıne tevfıkan vakı tedıyat ::ı> ................. . 

Hariçteki Muhjilbirler : _ Deruhte edilrn evrat ı nıı.' tiye 
AlanSafikilo1;ram 1 541 044 2 16760694 bakıyesi ......... .. •. 154517 000 
Altına tahvili kabil Serbest dövizle 1 535677 53 3 703 284 4-ı 

Hazine Tahvilleri : r . '' I ~~:~~f~ :~:t~:ı~~ ~lt: n. ~J~r~~L . .. ~--~·~·~·~·~-~- ... 163 205 000 

Deruhte edil en e\'rııkı naktiye Liral58,748,563 • 'Mevduat : 
karşılığı 1 
Kanununun 6 ve 8 inci mad- ,, 4 231 563 15451700000 fUrk l i rası 
delerine tevfikan vaki tedlyat ıJ ÖViZ e:vdleh • 

• • . .16 188 372 48 
. 4 415 95187 20 634 327 35 

COzdan : ı.\11 .,.htelıf • • • • • , • • • • • • • 
Senedat . . . • . . • . j'Llra 3 783 961 7C 

37 521 3ô0 70 

Esham v< }Dcruhte edilen cvrahı 
tahvil:lt naktiye karşılığı (i ti-

bari 1ı,,ymetle) • • • , • • " 27 125 825 -
Esham ve Tah,·ilAt • • , • •. l 028 294 04 31 938 081 6~ 

Altın ve Döviz üzerine avans • • • • • • 9 14 5~ 
His~edarlar St nec üzerine arnns . • • • • . 5 005 06ı 
Hissedarlar . •••••••••• • • 4453480 - \ 
Muhtelif 5 292 098 <n, 

YekOn 23 '3606880,1 Yek On 235 360 68805 

Is onto haddi % 7 - A1hn üzerine avans % 5 l /5 

Istan bu 1 i k. . . J ..., d 1 htanbul Birlncl tnAs memınluğundan: }fiCJ JCfa memur ugun an: Evvelce i!lAsı il!n olunan Beyoğlunda 

E · t S d v L f d I b Aynalı çe~mede mukim Mimar Antuvan 
mnıye an ıgına ut iye Hanım tarafından rehne i jp or- Rıı.tlıı8ld efendi icr a ve i!lAs kanununun 217 

cun ademi tesviyesinden binaen baczen paraya çevrilmesi takar- ıncı madde.al mucibince baklandaki lflbm 

rür eden bir çift pırlanta tek taş küpenin birinci açık arttırması kaldırılmasma mahkemece karar verildiği 

13 Şubat 933 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 00 dörtten na.n olunur <
5153

G>. 

itibaren sandal bedesteninde icra edi leceğinden talip olanların ========= ==== 
SAHlBl : MEHMET AS IM 

932· 4391 dosya numarasını han:: ilen mahallinde hazar bulunacak umumı Neşrıyat MUdUrll: FiKRET ADn 

memura müracaatları lüzumu ilan olunur. VAKIT MATBAASI - IBTANBUL 

Buhranı kaldırmıya 
yardım etmek maksadile 

T • 
1 E 

Ayda 40 ila 80 kuruş vererek 
36 ay vade ile 

2 den 5 sortiye kadar kü~ük tenvirat 
tesisatı icrasına karar vermiştir. 

Pazarı 
Her türlü .. 
Çantalar, 
CUzdanlar, 
Kemerler, 

Istanbul'da 
Bahçe kapı 

Beyoğlun'da : 

istikut caddesi 
Ankara'da 

Eldivenler. 

Çocuk Sar ay1 
caddesi 

Samsun'da 
Banular caddesi 

" l~~=~======~:=~I Devlet Demi ryotıarı ilanları ..__ .. ____ _ 
idarece teraklim eden mcstamel çembersiz saç v.:riller · bil

müzayede satılacaktır. Talip olanların 18. 2. 933 cumartesi günü 
saat 10 da teminat akçelerile Haydarpaşa mağazasında isbab 
vücut etmeleri ilan olunur. (517) 

Pendik istas)on büfesi bır sene müddetle ve aleni müzayede 
ile kir;ılanacaktır. 

Müzayede 20· 2· 933 paıartesi günü saat 15 le Haydarpaşada 
işletme Müfettişliğince yapılacaktır. 

1 sliplerin (100) lira teminat ah çesi ile müzayede günü işlet· 
me makamında haur bulunmaları ve bu hususta fazla malumat 
almak istiyenlerin Haydarpaıa Gar Miidilrlüiü ile Pendik istas· 
yon Müdürlnğllne mllracaatla buna mUteaılik şartnameleri iiıer
lerioe 15 kuruşluk pul yapıştmp alabilecekleri ilin olunur. (472) 


