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Reisicümhur Hz.nin bir kaç gün 
Şehrimizi şereflendirmeleri muh

temeldir, vekiller dün gittiler 
Evcl!d gece Bursadan gelerek 

tehrimizi tereflendiren Reisicüm • 
hur Hz. dün Dolmabahce sarayın· 
daki dairelerinde meurul olmuf • 
lar, bir yere çılonamışlardır. 

Gazi Hazretlerile birlikte Bur • 
ıadan buraya gelen Adliye Vekili 
Yusuf Kemal ve Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Beyler dün akşamki 
~renle Ank:ıraya dönmü~lerdir. 
Şükrü Kaya Bey öf leden sonra 

T okatliyan oteline gitmiş, orada 
bazı zatların ziyaretlerini kabul 
ettikten sonra Dolmabahçe sara· 
yına dönmüş, her iki vekil de Re· 
isicümhur Hazretlerine veda ettik 
ten sonra Haydarpaşaya geçerek 
Ankara ya hareket etmişlerdir. 
Reisicümhurumuzu Mudanyadan 

karşılıyan Vali Muhittin Bey ve 
diğer bazı zatlar dün saraya gide· 
rel< Reisicümhur Hazretlerine arzı 

tazimat etmişlerdir. Sabık Paris 
sefiri Ali Fethi Bey de akşam üze· 
ri saraya gelmiı, akıam yemeğine 
kalmıştır. 

Reisicümhur Hazretlerinin bir 
kaç gün daha şehrimize şeref ver· 
meleri muhtemeldir. Gazi Hazret· 
lerile birlikte evelki gece meb'us • 
larımızdan Ali, Kılıç Ali, Nuri, 
Saffet, Hasan Cavit Beyler de ls
tanbula gelmişlerdir. 

... ----------------------------------------------------------------------·---~-------~-------------------------------------------------~-------4' -

Gazi'nin izahı 
Gazi Hazretleri Bursada vuku · 

bulan irticai hadise üzerine vazi· 
yeti bizzat yakından tetkik etlik • 
ten ıonra Anadolu Ajansı vası • 
tuile bir tebliğ ne§retti. Bu teb • 
liğte hadi:;enin ehemmiyeti de • 
recesile mahiyetini göstererek bir 
taraftan efkarı umumiyeyi tenvir 
diğer taraftan tatmin etti. 
Tebliğde §ayanı dikkat olan 

birinci fıkra ıudur: 
•oaraa hadisesi haddi zatında e • 

1ı.,mi11etli değUdir. lzmirden kalka
rak aür'atle Bursaya , gelmelerinin 

bu suretle dikkatlerini billıassa hadi

se iizer.ine çevirmiş olmalarının sebe
bi tlinl 3i9aset ı•e herhangi bir tahri
ke DCBile etmeğe a3ld tahammül edU

mlgeceiinln anla1ılmaaı içindir_ 

Anlaşılıyor ki Reisicümhur Hz. 
Bursa hadisesini haber aldıkları 
zaman meaelenin ehemmiyeti de
recesi üzerinde kat'i bir karar ve· 
reme-mi~lerdir. İtin içinde ezan 
ve kametin Türkçe okunmasını 

bir takım siyasi ihtirasların tah • 
rikine vesile yapmak istiyenler 
bulunabileceğini dü,ünerek ha • 
diseyi bizzat mahallinde tetkik 
etn\'ğe lüzum görmü§lerdir. 

Bu suretle dinin siyasete veya 
herhangi bir tekilde tahrik.ata a
let yapılmasına artık tahammül 

edilemiyeceğini de herkeıe an • 
la~ak iıtemi§lerdir. 

Filhakika bu noktada milli re· 
iıi.nıizin çok haklı olduğuna fÜp· 
he de yokt~r. iark isyanlarından 
~nra Garbı A:nadolunun en mü· 

Mehmet Asım 
(Alt taralı 2 inci ıayılamızda) 
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OUZELLERİ 

Borsada yeniden bazı 
meyzinlerin tevkifi 

işten el çektirilen müddeiumumi yerine 
Eskişehir müddeiumumisi geldi 

f ından ehemmiyetle devam edil • 
di. Bugün bir çok eıhaaın daha 
ifadelerine müracaat edildi. Bun· ı 
lar arasında üç gün evvel azledi· 
len Bursa müftisi Nureddin Ef. de 
vardır. 

' Bu istintaklardan sonra aktam 
geç vakit yeniden bazı tevkifat 
yapıldı. Tevkif edilenler aramda 
Serezli Hamdi, müezzin ve mü • 
ezzin vekillerinden lbrahim, 
Mehmet ve Eşrefle kayyum Ya • 

- nrk Osman vardır. 

Burıa valisi Fatin B. 

BURSA, 7 (Hususi, telefonla) 
- Türkçe ezan hadisesi hakkın • 
daki tahkikata emniyet umum 
müdürü Tevfik Hadi ve adliye 
müfettiti Necmettin Beyler tara· 

Bunların hadise ile ali.kadar 
oldukları tahmin ediliyor. Dün i~
ten el çektirilen Bursa müddeiu· 
mumisi Sakıp Beyin yerine Es -
kitehir müddeiumu.misi Muzaffer 
Bey tayin edilmiş, Muzaffer Bey 
derhal vazifesine başlamıttır~ 

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

Yunanistanda yobazların gayreti 
........................................................ .-.... ..---·--······-

Şapka giyen bir adamın 
karısını boş düşürdüler! 

Şahinli Uyur Ali oğlu Mehmet 
isminde biri bundan sekiz on ay 
evvel Türkiyeye gelmiş ve bitta· 
bi fapka giymiş. 

Dr. Ah.met Şükrü bey 
bir tehlike atlattı!· 

Bir hanım kendisini tedavi eden 
doktora silah çekti ! 

Bir müddet evvel 
doktor Mazhar Osman 
Bey de ayni tehlikeyi 

aUatmı•tı 1 

ismini yazmak istemediğimiz bir aaabi hanımın silahına 
maruz kalan Dr. Ahmet Şükrü Bey ... 

Al&bl JaaataJlk mtlteh•Hı&lan dalma 1 manıtanı.ert lllnlr 1'ohnuılanndan DIU%tarfp-
lelallQye ~ .......... loJade -- Ur 've Ş4lkı11 Be)1D ~. Bu &1lr.el 
hlren aklı ... mda sörtUenler ziyarete ge. hanım llOD qmanl•rda Şllkrtl ~yl zl~ 
lirler ve bwılann blrdftlblre çaJdırarak dok- lerlnl 8Iklqtmwı ve genç doktora nıqsa1 • 
torlanna hüeuma g~tlklert göriUUr. Ge • lat olmuıtor. Onun bu ıtlyareUerinl dalma 
ç~nlerde Mazhar Ol!lman lk'y böyle bir Jıaa.. aüktllıla karollıyıuı Alutıet ŞUkrll Bey ev • 
taamın alikanta aetdlnl dökerken birdenbire nlkl KUn genç hanımın birdenbire. göğllÜDe 
en can alacak . yerinden kendisini öldürme- dayadığı bir rcvolverle ka~ılaşm!Bhr. 
fe te,ebbOa ettiğini görmut ve doktor bin Bereket kl böyle taarnızlal'a -ötedenberl 
mUıtkWAUa kı-ndlnl kurtarmııtır. 

En•elld gün asabiyeci Ahmet Şlikrll hazır olan asabiyeci doktorlar glbl 'Şükrll 
Bey bundan daha mUthlıt bJr hücuma maruz Bey de tetik buJıınmut ve henien g«;_iiç ba

kalmııtır. Hücumu yapan 1stanbu1un çok 
asil bir ailesinin genç kızıdır. İsminin ya -
z:ılmaması rica <'dilen bu hanım, uzun ~ • 

Eczacıların en kıdemlisi .................................................... 
60 sene evel mek

tebe giren 77 
yaşındaki eczacı 

- Süreyya beyin evi 
mı? 

buraaı 

- Evet, biraz hasta ama bu • 
yurunuz. 
Kapıyı ihtiyar bir hanım açtı 

Üç baıamak merdiven çrktrk, sa· 
ğa döndük. Bir kapı açıldı. Ken· 
dimi küçük bir odada ve baba 
namile anılan en kıdemli eczacı 

Süreyya beyin yatağı önünde bul· 
dum. 

(Alt taralı 6 ıncı sayıl anıızda) 

nımm elinden allAlıı dUıUrmli§tur;· bir sa • 

niye lı;lnde bir faciaya dönmesi muba~ 
olan bu aalıneden kurtulmuttur. 

E~zacı Süreyya B. 

Bu Mehmet Efendinin karısı 
Şahin imamı Hafız Mahmudun 
hemtiresi imiş, Hafız Mahmut 
en koyu mürtecilerden biri ol • 
duğu için enittesinin Türkiyeye 
ıeyahatine aleyhtarmış ve şapka 
giydiği günden itibaren onunla 
her türlü alakayı ke!.meğe yemin 
etmit kadıncağızı da kocasının 
kafirliğine inandırmış ve bir haf· 
ta evvel botatarak batka bir ada· 
ma, genç Hüseyin oğlu Aliye ni • 

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

1933 lspanyot gflzeti olarak intihap 
edilen matmazel S:ılazar 

kihlamıttır. • 

İskeçede çıkan (Yeni Adım) 
refikimiz diyor ki: "Bir adamın 
§apka giymesini karısının ondan 
hof dütmesine sebebiyet verecek 
ahvalden addetmek e§ekliğin ve 
edepsizliğin son perdesidir. 

ı Kadının asıl kocası bir aya 
kadar buraya dönmek niyetinde -

Yobazlano müslilmao kadını ıçıa pek 

münasip buldukları kıyafet 

Tuna51u bir kadın 

dir ve karı ile koca arasında hiç 
bir geçimsizlik yoktur. Bu gibi 
çirkin hadiselerin bathca müseb· 
bibi mahut Sabri hocadır. 

-Varın ki 
sayımızda 

idar·i 
inkılap 
Muharriri: 

VAKUP 
KADRi 

• 
1 loc:ı - Söyle bakayım Ahmet efendi: Annen 5 liraya 

bir eldi\'en, 35 Jir:ı~:ı bir manto, 15 liraya bir ~:ıpka alıra 
yekunu ne eder ? 

Ahmet - Bab:ımı deli cJer efendim,. 



Sayıfa 2 
= 

ıazi'nin izahı 

(Başmakaleden devam) 

nevver bir muhitinde uyandırı -
lan Menemen hadisesinin acı ha
tıraları hala gözlerimizin önünde
dir. 

Gazi Hz., bundan sonra hadi
senin mahiyetini izah ediyor ve 
diyor ki: 

"- Meselenin mahiyeti esasen din 
değil, dildir. Kat'i olarak bilinmeli -
dir ki Türk milletinin mllli dili ve 
mili benliği bütün lıayatında lıakim 

ı·e e astır.,, 

Bursa hadisesinin mahiyetini bu 
iekilde teşhis etmek iki cihetle 
mühimdir. Bununla bir kere Bur
sada cereyan eden adli tahkika -
hn istihdaf ettiği istikQ.meti gö • 
rüyoruz. İkinci derecede Türk di
linin milli hayat içinde haiz ol -
duğu mevkiin istikbali ne olmak 
lazım geldiğini güzel 'bir düstur 
halinde öğreniyoruz. 

Hakikat odur ki vatan fikri 
artık çoktan coğrafi bir mefhum 
olmaktan çrkmı§tır. Vatan demek 
bir milletin üzerinde yaşadığı sa
dece taşlar ve topraklar, dağlar 

ve dereler demek değildir. Vate.n 
tabiri, ayni dilden konuşan insan
lann teşkil ettikleri camia de -
mektir. Bu insanların mazileri ve 
tarihleri, ananeleri, manevi var • 
Irkları bu camia içinde dahildir. 
Binaenaleyh bir milletin hakika -
ten müstakil olabilmesi için onun 
yalnız sahip olduğu ve üzerinde 
yaıadığı loprakların değil, ayni 
zamanda konuştuğu dilin de ya • 
hancı tesirlerden ve istilalardan 
masun kalması, ha h ha ına bir 
varlık olabilmesi, nihayet bu di • 
lin milli hayatın her tarafında 
tamamen liakim bulunmasile 
rnfimkündür. :Acaba Türk dili bu
gün bu halde midir? Türkçeden 
başka bir dille konuşmasını bil • 
miyen bir Türk memleketinde 
müezzinler her gün beş defa mi
narelere çıkarak: 

- Ey cemaat namaza geliniz! 
Diye nida edecekleri vakit va

tandaşlarm yüzde doksan doku -
zunun anlamadığı arapça kelime· 
)erle ezan okuması mı, yoksa 
doğrudan doğruya herkesin milli 
dilile bu vazifesini yapması mı 
dnha doğrudur? 

(Ezan) dem~k müslümanları 
namaza çağırmak olduğu gibi 
,(!kamet) te hülasatnn toplanmış 
olan cemaata: 

- Ey cemaat, namaza kalkı -
ruz.,, 

Demekten başka bir §ey değil
dir. Böyle olduğuna göre müezzin 
lerin (kamet) vazifesini türkçe ke 
limelerle yapması mümkün iken 
mutlaka kimsenin manasını an • 
larnndığı Arapça bir (kamet) o· 
ikumak mantıki bir hareket mi • 
Clir? Esası akıl ve mantık üzerine 
müesses olan müslüman dininin 
Araptan başka olan milletleri 
manhlcsız mecburiyetlere ve mü· 
kellefiyetlere tabi tutma11 nasıl 
mümkün olabilir? 

Kaldı ki ezan ve hatta namaz 
aualarınm pekala Türkçe olarak 
okunabileceği daha bin bu kadar 
~ene evvel halledilmif dini mese
lelerdendir. 

Türk dili güzeldir. Güzel ol • 
<Iuğu kadar da mukaddestir Türk 
<Jili ile ibadet edilemiyeceğini id
dia edenler yalnız Türk diline 
ve Türk milletine değil, doğru -
dan doğruya İslam dinine baka • 
ret etmi~ olurlar. Türk diline ve 
islfim dinine bu yolda yapılabile
cek hakaret milli ve dini günah • 
Iarın büyüğüdür. 

Mehmet Asım 

VAKiT 

E 
elgrafları VAKIT'ın A 

US Si 

• rsa 1 

Memleketimizin her ta afında 
nefretle karşı!and 

A N K AR A, 7 (Hususi) -
Bursada türkçe ezan ve kamet o· 
kunması aleyhinde bazı eşhas ta· 
rafından yapılmış olan hareket, 
memleketimizin her tarafında de· 
rin bir teessüf ve nefretle karşılan· 
mıştır. 

Hadise memleketimizde duyu -
l'!r duyulmaz baıvekalete bu tees· 
sürün ifadesi olarak muhtelif halk 
teşekkürlerile cemiyetler tarafın • 
dan gönderilen ve binlerce imzayı 
taşıyan yüzlerce telgraf gelmekte· 
dir. 

Bunlar arasında Zonguldak, E
reyliden, Amasradan, Safranbolu
dan, Barlından, Denizliden tel • 
graflar gelmi§tir. 

Artvin de 

Bursa hfıdisesi Artivinde nefret 
ve takbih hislerile karşılanmıştır. 
Dün Artivinden gençler namına 
orta mektep tarih muallimi Turgut 
fırka idare heyeti reisi Hasan F eh 
mi, belediye reisi Hasan, ıehir mec 
lisi azaları namına Tevfik Zihni. 

Osman Rif at, Ahmet Kamil ve Ha 
san Beylerden aldığımız uzun bir 
telgrafta Artivinlilerin hadiseyi 
nefretle karşıladıkları bildirilmek
tedir. 

Denizlide 
DENJZLI, 7 (A.A.) - Bursada 

ki bir kaç şuursuzun irtica teşeb • 
büsünü Denizli halkı hiddet ve nef 
retle karşılamıştır. Bugün beledi • 
ye önünde muazzam bir miting ak 
tedilmiştir. Mitinge mebus Dr. Ka 
zım, muallim Nemile H. ve Dr. Ke 
mal Şakir Beyler birer nutuk söy • 
liyerck Denizli halkının inkılaba 
karşı olan merbutiyetine tercü • 
man olmu!lardır. 

lzmir Belediye rdsinin 
telgrafı 

1 Z M J R, 7 (Hususi ) -
Bursada bir kaç beyinsizin çıkar~ı 

ğı hadise muhitimizde büyük bir 
nefretle karşılanmıştır. Belediye re 
isi Behçet Salih B. lzı:nirlilerin his 
!erine tercüman olarak reisicüm • 
hur Hazretlerine bir telgraf çek -
miştir. 

-
ı Yeni bütçe 

180 milyon lira 
tutması muhtemel 
A N K A R A, 7 (Hususi) -

Maliye Vekaleti 933 senesine ait 
bütçeyi hazırlamaktadır. Son va
ridat yekunlarının geçen seneye na 
zaran daha iyi olduğu anlaşılmak · 
tadır. 933 senesi bütçesi mütevazin 
olacak, tasarrufa azami dere~de 
dikkat edilecektir. Bütçenin 170 • 
180 milyon lira olacağı tahmin edil 
mektedir. 

Vekiller heyeti 
bugün toplaotyor 
A N K A R A, 7 (Hususi) -

f stanhulda bulunmakta olan Adli . 
ye vekili Yusuf Kemal ve Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Beyler yarın öğ. 
leden sonra toplanacak vekiller he 
yeti içtimaına iştirak ederek Bursa 
hadisesi hakkında malumat vere . 
ceklerdir. 

Vtlôyetlerio 
taksimatı 

A N K A R A, 7 (Hususi) -
Vilayetlerin idari takıimatım iktı· 
sadi mmtakalara göre yapmak ta· 
savvuru günden güne kuvvetlen · 
mektedir. 

ontenjan ve Ta as işleri · 
-------------~-~----~.;.;:•:.;_ı, -. ;;{ ll •n'frttrlt't .frtll"'• 

·ktısat vekili Celal Bey dün İzmir t · caret odaSınCla 
tacirlere izahat verdi 

lZMIR, 7 (A.A.) - lktısat 1 dır. Yakın zamanlara kadar tat • ı kadar ucuz olursa olsun mal ih -
vekili Celal Beyefendi bugün ıaat bik edilen kontenjan sistemi umu- raç edemezsek günün birinde o 
15 le vali Kazım paıa ve H. F. mi ve mutlaktı. M~lekete şu ucuz malı almak kudretini de 
vilayet idare heyeti reisi Hacim maldan şu kadar gireceği tesbit 1 kendimizde bulamıyacağız. 
Muhittin Beyle birlikte şehrimiz 
ticaret ve sanayi odasını ziyaret 
etmiştir. 

Oda içtim~ salonunda oda 
reisi Baler zade Hakkı Beyle ida
re heyeti azaları, umumi katip ve 
şube müdürlerile ·mmtaka tica • 
ret müdürü Saffet Bey hazır bu • 
lunmuşladı. 

Vekil Bey odanın tanzim et • 
tiği rapordan bahisle kontenjan 
ve takas hakkında şu mütaleada 
bulun.muşlardır: 

"Raporunuzu okudum. Rapo -
run kontenjan ve takas kısmına 

ait fikirlerimi hülasa etmek iste· 
rim. 

ediliyordu. Muhtelif ecnebi mem· 
leketlerle karşılıklı ticari münase
betlerimiz nazarı dikkate alın • 
makta idi. Ticarette aktif olduğu
muz memleketlere kar.ıı konten -
jan sisteminde daha fazla bir 
mülayimet hıuıl ebnek ıuretile 

münasebetlerimizin devam ve in
kişafını temine çalışıyoruz. Bu 
maksatla ilk tedbir olarak pa • 

muklu mensucatı memleketlere 
göre taksim etmeğe başladık. Ya· 
kında bir kaç kalem eşyayı da 
memleketler itibarile tevzi ede • 
ceğiz. Japonya ve Brezilya gibi 
ticarette passif olduğumuz mem· 
leketlerde makıadımıza tevafuk 
ed~ek mukavelel~r akti için mü
zakere cereyan etmektedir. Ta • 
kas meselesine gelince: 

Kerestelerimizin, pala.mut ve 
hülasaları ve diğer mallarımı • 
zın mühim bir kısmı takas saye • 
sinde ihraç. edilebilmittir. Tabii 
zaman avdet edinciye kadar kon· 
tenjan ve takas sistemlerinin tev
lit ettiği müküllere ve sıkıntılara 
katlanmak zarureti vardır.,, 

Vekil Beyefendinin bu izaha • 
tından sonra iharacat vaziyeti 
hakkında görüfülmüttür: 

ihracatçılar Ottava konferansı 
neticesi olarak İngiltere hükumeti
nin üzüm ve incirlerimize tatbik et 
miye ba§ladığı yüksek gümrük re• 
minin gelecek sene zarfında ibra· 
catımıza yapacağı tesirden bahset 
mişler ve üzüm ve incirlerimizin 

maliyet fiatları ve cihan piyasasın 
daki satııları hakkında izahat ver 
mişlerdir. - . 
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Asi gemi 
Bir Felemenk gemisin
de tayfanın isyanı : 

Vapuru kaçırıyorlar .• 
BATAV1A, 7 (A.A.) -Alde

baran vapuru aıi zırblıyı takibe 
devam etmektedir. Proincien 
zırhlısında kumandanile on zabit 
bulunmaktadır. 

Aldebaran asi gemiden üç sa• 
at geridedir ve on bet mil meıa• 
feden takibe devam etmektedir. 
Bu avcılığın bugün hitama erme
si muhtemel olduğu söyleniyor. 
ittihaz edilmiş olan tedbirler, giz· 
li tutulmaktadır. Asi zırhlıdaki 
mahpus 16 zabit hakkında hiç 
bir §ey bilinmiyor. 

MEDAN, 7 (A.A.) - Asi ge· 
mi mürettebatı World Press ga • 
zetesine İngilizce ve Felemenkçe 
ve mürettebat imzalı bir telsiz 
göndermişlerdir. 

Bu telsizde geminin Souraba • 
yaya doğru gitmekte olduğu ve 
gemide herkesin sağ ve salim bu· 
lunduğu ve iyi muamele edilmek· 
le olduğu bildirilmektedir. 

Asiler gemiyi Sourabayaya 
vasıl oldukları zaman kumanda • 
nına teslim edeceklerini söyle • 
mektedirler. 

Felemenk bahriye nezareti, 
gayet §iddetli tedbirler nlmııtır. 

Astlerin takibine harp gemileri 
ve tayyareler gönderilmiştir. Ze
ven Provincien'in yerlilere talim 
göıtermeğc mahsus bir gemi ol • 
duğu tasrih edilmektedir. 

C. M. 
Ymumi idare tieyt'tl · 

dün toplandı 
ANKARA, 7 (A.A.) - C. H. F. 

umumi idare heyeti bugün toplan· 
dı. Fırkayı al5.kalandıran muhtelif 
meseleler görüıüldü. Sinop vila • 
yeti ve kaza idare heyetleri reisi ,. 
nin, Bursa ve Burdur vilayet idare 
heyeti fırka reiılerile Edirne kaza 
heyetleri reislerinin yeni intihapla 
rı tetkik ve tastik edildi. 

Hlr tavzih 
Salihlide bir camide bir vaizin 

vaaz esnasında saçma sapan bazı 
ıözler söylediğini bildiren ve (Ta• .. ~ 

lat Rıdvan) i\iızasını taşıyan tel • 
grafı 27 K. ııani tarihli gazetemize 
dercetmittik. 

Dün bu mesele hakkında Salih· 
tiden §U telgrafı aldık: 

SALiHLi, 7 - Salihlide bir va· 
izin camide irticai mahiyette bazı 
sözler sarfettiği yolunda gazete · 
nize vaki it'ar asılsızdır. Tekzip - ~ 

olunur. · 
C. U.M. 

Şerif 

Kantenjan ve takas memleke
tin iktısadi bünyesinde normal 
hadiseler değildir. Bu usullerin 
tatbiki, tatbik mevkiinde bulu -
mınlara müşkülat vermekte ve va
tandaşlarımız için de bazı mer • 
tebe ıstırapları mucip olmakta • 
dır. Bununla beraber kontenjan 
ve takas bugünün zaruretlerin • 
dendir. 

Bunun tatbiki de şimdiye ka
dar umumi mahiyette idi. Mal 
çıkarn mal girsin diyorduk. Hal -
buki ecnebi memleketlerde nor • 
mal olarak sarf ve istihlak edilen 
mallarımız haricinde ihracı ve sa· 
tışı müşkül olan mallarımız 
mevcuttur. lşte bu ikinci kısım 
mallarımızı taka.sa tabi tutmağı 

lüzumlu görüyoruz. Kolaylrkla 
satılan ve dövizi memlekete gi • 
ren malların takas mevzuu olma
sında hiç bir fayda yoktur. Bila -
kis döviz membaım daralttığı i
çin mahzur vardır. Şüphe yoktur 
ki takas usulünün inikasları müs
tehlik üzerinde hissedilmektedir. 
Bu hali bugür.kü §erait dahilinde 
gayri kabili içtinap bir netice o • 
larak kabul etmek lazım gelir~ 
Zira takassız alacağımız eşya ne 

Vekil beyefendi, zeytinyağı, ar· ====~-----.;......::======~ 

Döviz vaziyetimiz ticari mü • 
vazene itibaile tamamen temin e· 
dilmektedir. Devletin taahhüdatı 
hesap muvazenemize müessir o • 
lan döviz irsalatı dolayısile ayrı· 
ca tediye müvazenemizi de naza· 
rı dikkatte bulundurmamız icap 
etmektedir. Kontenjan ve takas 
tatbikatında sermaye ve ziraati 
himaye ve saire gibi mülahazat 
tali derecede ehemmiyeti haizdir. 
Gaye değildir, himaye şeklinde 

tezahür eden bu vaziyet dolayı • 
sile kendiliğinden hasıl olmakta-

pa, taze üzüm ve diğer mahsüllerİ· 
mize dair malumat almıtlardır. 

Sağcılarımız tarafından her sene 
istimal edilmekte olan kükürtün 
memleket dahilinden temini için 

Keçiburlu madenlerinden istifade 
etme çarelerine teveuül edileceği 
vekil beyefendi tarafından ifade 
olunmuştur. 

Vali Paga Hz. Eğe mmtakau mü 
meaaillerinin ve bazı vatanda9la • 
rın çok mühim olan meselenin hal 
line çalışacaklannı ve bu husus i· 
çin §İmdiden teıebbüs ettiklerini 
bildirmişlerdir. Bundan sonra ve· 

kil beye(endi ıehrimiz manifatu • 
racıları ile _görüşmü~ler, dilekleri -
ni derin bir alaka ile dinlemiıler • 

dir. 
Vekil beyefendi manifaturacılar 

tarafından usule ve §ekle taalluk 
eden hususatın tetkikine maiyetle· 
rindeki mütehassıslardan Avni, 
Mümtaz beyleri memur etmitler • 
dir. 

Celal Beyefendi yarın sanayici 
lerle temas edeceklerdir. 

iktısat vekili, 
izmirde 

lZMlR, 7 (A.A.) - lktısat ve • 
kili Celal Beyefendi, dün gece De 
nizliden §elırimize dönmü§lerdir. 
Vekil Bey, tic ret ve sanayi oda -
aında ithalat ve ihracat tüccarla.+ 
le rörüşecektir. 
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SOHBETLER 
A 

Alimle, şairle dok-
tor mukayese 

edilemez.. Bir memur 
•cumJıurlyet,, gazetesinde Yıuuf 

Ziya bey, aırtuıra bir kaç gün, dok

torlarımız alcylıi1tde makaleler yaz • 
dı. Tıp alemimizi çok müteessir eden 
bu llanlan haklı bir lıücum, muhik 
bir tezin müdafaası olarak kabul et· 
"lnernize imkcin yoldur. Neticede, dok
torların çok para kazandıklanna, a

P<ırtımanlarda oturduklarına, otomo

bUlerde gezdiklerine ı·aran bu hü • 
CU11tlarda, bir gün de, doktorların 

köylere gitmediklerinden şikayet edi
liyor, gene bir gün de deniyordu ki: 

b · ... Alim, şair, doktor, bütün 
U ayrı ayrı ı11€skğe mensup in -

~nlar biribirleriyle mukayese e -
dıI~bilir. Çünkii hepsi de fikir 
d" 
d un~asınm çocuklandır. Doktcru 
b a, ~liıni de, şairi de doğuran, 
}{~slıyen, büyüten bir tek ana var: 

1 
ıtap !. .•.. bu meml13ket, bu ınil-

et, doktor çocuklarına verdiği 
l'efahı, hiç bir kalp adamına vcr
lllemiştir: Ne şaire, ne alime, ne 
tessanıa, ne musikişinasa ... 

ilk bakı1tta bıı süzler insana doğru 
Dibi gcliyo;. Fakat biraz düşünülecek 
Olursa, arkadaşımızın lıit; lıakkı ol -
1tıadığı cnlaşrlır. Eıı milletin, 
fair, alim, ressam, musikişinas • 
tan fazla doktor çocuklarına verdiği 
'l'efafı nedir? Türkiye Cümlıuriyeti 
hUdutları dahilinde, lerilı ı-e falıur 
llafıyan, kapısını ancak beş lira ile 
aran. apartıman yaptıran kaç dol•tor 
•eyabilirlz ." A c:ıba bu doktorların sa
Yısı yirmiyi, yirmi beşi geeçr mi? 

l/albukl, şair, alim, re.s:;am ı·e mu

ıikişinrularımız içinde, fcrilı, fahur 

'l!aııyan, çok para l:a=anan, apg.rtı • 

"'an aahibi olanlann adedi bu yeku • 
'tu geçer. Hafız lalan beyin apartı • 
~tını, hanende filan beyin gecede yüz 
lira alması ayıp ve günah olmuyor; 

bir muharririn eserini maarife bin -
lerce liraya satması, bir edibin, bir 

falrirı terli/ı edilmesi alkışlanıyor da; 

•cnclercc mcsle5i uğrunda göz feri 
kaybetmiş, saç ağartm·ş, ı·atar.ın her 
bucağında çalı~mı, toputoprı beş on 

doJı.-torun serveti ncdl'.-ı göze batıyor? 
Doktorların köylerimize gitmeme • 

•ine l 
1 flc i.rıce. Bu da bir rcf alı mesc • 

1 
l?Bldi,., Dünyada aç yaşanmaz. Köy -
ere çılmıak için de sermaye lcizım • 

dır. Arıadolu köylerine yardıma git
»re,'ı: de 
tü mıcak genç doktorlara teret-

P eden ll'r 'f d' F k .. · vazı e ır. a ·at bılıyor 
1tıuyu .. k 
d 

-, aç tanesinin cebinde, tlskü-
ora id 

g ecek para vardır! Eğer· iç-
lerlrıd b' ' en ır l•ac; tanesinin köy köy 
g~:zecck "kt'd ı ı an varsa, bu kuruların 

ilanında ya~ları yakma/: haksı:lıT.: o
lur. Oku doktorluğa değil, bir dokto
ra atmal• l6:ım gelir. 

Alimle, şairle, musikişinasla dol; -
torların mukaycec:ılne gelince. 8 
Y I Z

. en, 
usu ıya beyin aksine, diyorum ki: 

Mukayese edilemez. 

Kaçakçılık mesele
sinde bir ihmalden 
dolayı mahkemede 

Bir müddet evvel, Adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
Hasan Fikri Efendi isminde bir ta 
kip memurunun muhakemesine 
ba§lanılmıftı. İzmit civarında bir 
köyde, camiden çıkan köylülerin 
Üzerleri aranmış, bazılarının taba· 
kalarında kaçak tütün, bazılarının 
tabakalarında kaçak cigara kağı -
dı bulunmu§. Bunlar, köy muhtar
larına ait odaya götürülmüş, hakla 
rmda zabıt varakaları tutulmuf. 

Hüseyin Fikri Efendinin, bu za
bıt varakalarından birini, inhisat 
idaresine vermediği iddia ediliyor, 
bu noktadan muhakemesi görülü· 
yordu. 

Son celsede, Hendek karakol ku 
mandam Sadık çavuş, şahit ola ·· 
rak dinlenilmif, camiden muhtar • 
ların odasına yedi kiti getirildiğini 
bunlardan altısının üzerinde tü • 
tün ve cigara kağıdı bulunduğu 

için, altısı hakkında zabıt tutuldu· 
ğunu, yedincisinde kaçak bir ~ey 
bulunmadığını, bunun hakkında 

zabıt tutulmadığını söylemiştir. 

Neticede, Hüseyin Fikri Efendi· 
nin, yedi ki~i hakkında zabıt tu • 
tulduğu halde, hunlardan birisi 
hakkındaki zabıt varakasını inhi • 
sar idaresine vermediği §eklinde
ki iddia ıabit olmamı§, beraetine 
kanır verilmiştir. 

Mevkuf bulunan Hüseyin Fikri 
Efendi, serbes bırakılmı§tır. 

Çemberli taş 
Belediye, Çenberli ta§ın etrafın 

da bulunan dükkA.nların kaldırıl -
masına ve bu tarihi ta§ın etrafın • 
da güzel bir meydan vücuda ge· 
tirilmesir ~ karar vermiştir. 

Çenberlitaf seyahlar tarafından 
en çok ziyaret edilen abidelerden 
olduğundan bugünkü çirkinlikler 
süratle izale edilecektir. Dükkan • 
ların istimlaki ve meydanın tanzi· 
mi için 10,000 lira se.rfedilecektir. 

Danimarka ile takas 
Danimarka ile hükumetimiz ara 

11nda bir takas mukavelesi akti ta 
kar.rür etmiştir. Danimarknda bu -
lunan sefir M. Skov bir kaç güne 
kadar buraya gelecek ve müzake • 
relere batlanacaktır. 

Bir evden ~ıkan 
Dol:tor yalnız fedak~r değil, ayni yangın 

zamanda fedaidir. Hayatları pahmı- Beyoğlunda tiyatro ıokağında 
lla çalışan ve meslekleri u§runa ölen M h Al 

e nıet i ve Süleyman Efendi-
doktorlarımız pek çoktur. Bir lı08ta 1 · d 

erın otur ukları evden yangın çık 
~anı tahlil ederken mikrobu alıp lıas- m b · 

~ . . . ıt, ır odanın kaplamaları kıs-
fo/anan ve hastalıgınr, kendısını tc- men yannıı•t 
d 3' ır. 

av; eden muavinine ı-crcn ve her iki- ·==:===~============ 
•l de ölen iki doktorumuzun hazin i tor Ahmet Şükrü be Elh re 1 ye, anıra apar-

llazc merasimi htiUi hatırımdadır. • tımanındaki muayen h • d b' f e anesın e ır 

1 
Ge9Cn gün bakteriyolog doktor i haatası tabanca çekti. 

":an Sami beyin Mboratuarına git- 1 Daha böyle, yüzlerce miıal bula-
~'l.~lnı.. Doktor meşguldü. Bir tübün j biliriz. 

fo furre eğilmiş, tübü emiyordu. Dok- 1 Ne bir §air, ne bir ressam, ne de 
tı2 bir hastanın kanında bulduğu bir musiki§inas, hayatı pahasına ça-

d 
0 

"1lkrobunu nef csile ç:kangor • lıımar, Bunun için, doktorlarımıza " ..,.. , , 
0 ,.

1
• •folunun yanma girilmezken, biraz dalıa, onlardan biraz daha faz-
ar lnlk l h ·· t · lar • robun ta kendisile oydıyor- a urme etmemız ldzımdır. 

' Bu vadide doktora hücum edilir, 

•i ::; dan. Cerrahpaşa hastahane· fakat doktorluğa hayır. 
laaatalıklar mütehassısı dok- Selimi izzet 

VAKiT 

TAKAS 
Çiftçiye zararlı 
oluyor, iddiasına 

bir cevap 
İzmir Ticaret Odası hazrrlamı~ 

olduğu bir raporda takas muameıa 
tmm çif çil eri zarara soktuğunu ile 
riyc sürmektedir. 

Dün İzmir ticaret odasının bu id 
diası üzerine bu i§lcrle yakından 
alakası olan bir zat ile görüştük. 
Mumaileyh dedi ki: 

- Takas veya kontenjan fevkn 
iade mühim zamanlara ait tedbir
lerden ibarettir. 

Memleketimizde takasın fena ne 
ticeler verdiğini hiç ümit etmiyo
rum. Çünkü takas sayesinde Türki 
yede tütün stoku kalmamıştır. Di· 
ğer ihraç maddelerimiz de günden 
güne ve muntazaman elden çıka· 
rılmaktadır. Ancak takasın fenah 
ğı sayılırsa o da müstahsilden zi
yade müstehliki alakadar eder. 
Çünkü msütahsil malını kıymetin· 
den daha aşağı satıyor. Buna mu • 
kabil müstehlik fazla para ile te • 
darik etmek nıecburiyetinde kalı
yor. 

Maanıafih takas muamelesinin 
bu kabil mahzuru esas faydalar 
yanında bir hiçtir. 

lzmir ticaret odasının enditeıi 
pek yernide değildir. 

Taşkınhk yapan ko· 
miinlstlerln muha

kemesi 
Geçenlerde, lstanbul ağır ceza 

mahkemesinde, komünistlik tahri
katı yapmaktan maznun bazı kim 
seler hakkındaki muhakeme neti
celenmi§, bir kısmı muhtelif müd· 
detlerle hapise mahkum olmuş, bir 
kısmı da beraet etmişti. 

Karar bildirilince, bunlardan 
bazıları taşkınlıklar yapmı§lar, ile 
ri geri söylenmi§ler, polis ve jan • 
<larma muhafazasında tevkifhane 
ye götürüldükleri ıırada ta§kmlık 
hareketlerine devam etmitlerdi. 
Bu noktadan müddeiumumilikçe 
derhal tahkikat yapılmıt, ıuçlular 
hakkında zabıt varakaları tutul • 
muştu. 

T atkınlık hadisesinden suçlu bu 
lunanların muhakeı:ıelerine dün 
ba§lanmış, muhakemenin devamı 
batka bir güne bırakılmıttır. 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyast Gazete 

ıatanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralart 
Yazı l§lerl telefonu: 24371> 
tdare telefonu : 24370 

l'elgrat adre!ll: lstanbul - v AKI'T 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
TUrldye Ecnebi 

Seneli!: HOO 2700 l<r. 

6 aylık iM .. HM 
3 aylık 400 • 800 

ı aylık ı:so .. soo 

flAn Ucretleri : 
Re.sml U!nlarm bir aatırı 10 Kuru§ 
Ticari UAnlarm bir satırı 12.:s I<uru~ 
Ticari UAnların bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk llAnlar : 
aı;:-delası so iki defası 50 Uç defası t.:S 

dört dc!a.sı 75 ve on defası 100 kuruot•ır. 
Uç aylık na.n verenlerin blr defası mccca
nendlr. Dört satırı geçen UAnların futa 
satrrlan beş kuruştan hesap edlllr. 

Bir garso 
Kendisini işten 
çıkar an adamı 

boğazından vurdu 
Evelki gece Beyoğulnda Monpar 

nas barında bir garson bar sahip
lerinden birisini yaralamıştır. Bu 
cerh hadisesi şöyle olmuştur: 

Monparnas barında garı;on on 
beş bün cvel bardan çıkarılmıştır. 
Zeki, kendisine yol verdirenin bar 
sahiplerinden Hasan Beyin alcra -
basından ve barda hissedar bulu -
nan Vehap Efendi olduğuna kani
dir. Zeki, bir iki kere Vehap Efen
dinin önüne geçerek tekrar işe a
lınmasını söylemişse de cevap bile 
verilmemiş, bunun üzerine Zeki: 

- Ben sana gösteririm! demi§ -
tir. 

Vehap Efendi bu tehdide ehem 
miyet vermemiş, yoluna devam et· 
miştir. Evelki gece bir meyhanede 
iyice sarhoş olan zeki gece yarısı 
bara gelmiş, kapıda beklemif, Ve
hap Efendi çıkarken ansızın üze -
rine atılarak elinde bulunan biça· 
ğı boynuna saplamıştır. Vehap E
fendin in feryadına yukarıdan gar· 
sonlar yetişmişler ve Zekinin biça
ğını ikinci defa saplamasına mey· 
dan vermemişlerdir. Vehap Efen
di hemen Amerikan hastahanesine 
kaldırılmış, ilk müdavatı yapıldık 
tan sonra evine kaldırılmıştır. Gar 
son Zeki yakalanmıştır. 

Yenlbahçede 
stadyum 

Y enibahçede yapılacak olan 
atadyom için belediye 933 bütçeıi· 
ne 50,000 lira tahsisat koymuştur. 
Bu paranın bir kısmile Y enibahçe 
deki bazı arsaların istimlaki yapıla 
cak, diğer kısmı da stadyom inşa· 
atına sarfedilecektir. istimlak ko· 
misyonu mayıs iptidasına kadar 
arsa sahiplerile anla~acak ve ha· 
ziran ayı zarfında inşaata bılana
caktır. 

Bir lsveç vapuru 
Bir ay kadar evel lsveçte inıası 

ve tecrübeleri bitirilen Vikingland 
ismindeki lsveç vapuru limanımı -
za gelmiş, dün gece lzmire hare • 
ket etmiştir. 

Vapurun ilk seferi münasebeti
le dün İstanbul gazetecileri gemi -
ye davet edilmiş, gezdirilmişlerdir. 
15 mil süratinde 4350 ton hacmin· 
de motörlü son sistem bir gemi 
olan Vikingland bilhassa çabuk 
bozulan eşyanın naklinde büyük 
hususiyeti haizdir. 

iki hırsız 
Zabıta Şehremini civarında bir 

cok evleri soyan Mehmet ve Zafer 
isminde iki hırsız yakalamıştır. 

Hırsızların çaldıkları eşyalardan 

bir kısmı ele geçirilmiştir. Bu iki 
hırsızın bir kaç arkadaşları daha 
olduğu anlaşılmıştır. Bunların da 
bir iki gün zarfında yakalanacak -
ları muhakkaktır. 

Japon ateşemilteri 
Japon sefareti ate§emiliteri Ko

lon~l Kanda Berlinden şehrimize 
gelmiş, Ankaraya hareket etmiş -
tir. 

SavıFa 3 

• 
IŞARE'fLER 

•• 
Ummilikle 
mücadele 

Reşit Galip Bey, kültür veka· 
Jetine geçtiği gündenberi burada 
gençliğin nefes aldığını, inkıli. • 
hın fikirleşme ve derinle§me 
hamlelerini seyrediyoruz. 

Maarif vekili şatafatlı, sözle ci
lalanarak gözlere büyük görüne • 
cek şeylerden bahsetmez. Fakat 
alman kararlar, yürünen istika • 
metler, verilen direktifler, canla.· 
nan bir uzviyetin, yaşama ve iler
leme hamlesini gösteriyor. Reşit 
Galip maarif vekili olduğu gün • 
denberi teşhisi çoktan konan fa • 
kat bir türlü derdi, dermanı hu • 
Junmıyan yaranın başı ucunda en 
keskin çareyi aramaktadır. Tür • 
kiyenin derdi açıktır: Ümmilik. 

Makyavel der ki: 
"Bo.z.ı h::ı.staııklıır ''ıırdrr ki e\-velden te§

hlsl güç fııkat tcdıı\1a1 kolaydır, bazı has
tıı.ııklar vardrr kt sonradan te§hlal kolay 
fııkııt tedavisi mUşkUldUr.,. 

Türkiyede ümmilik meselesi 
teşhisi kolay, fakat tedavisi güç 
olan bir hastalıktır. Reşit Galip 
hu derdin dermanını arıyor. 

İngilterede, Almanyada, an • 
cak binde 6 niıpetinde cahil fire· 
si veren bir insanlık alemi var. 
B 'nkü medeniyetin dinamoıu • 
nu işleten kuvvet ıadece tek bir 
kelime ile bilgidir. Halbuki bizde 
okuyup yazma bilenler 1928 nü -
fus tahririne göre bir milyon yüz 
hin kadardı. 

1(. ... 

Ayni günkü gazeteleri okuyo• 
rum. 

Bir mühendis §İmal kutbunun 
iklimini değiştirmek için ıun'i 

tedbirler almayı, Avrupanın gar
bını yalıyan sıcak su cereyanının 
istikametini deği,tirmeyi bir tez 
halinde ortaya atmıf ..•• 

Ayni gazetede bize dair bir ha· 
her: 

İzmirde bir hoca bağırmış: 
- Kim dünyaya yuvarlak di • 

yormuş! Kim bu haltı etmif, dün
ya düzdür. düz .••• ve ona benzer 
hadiseler ••• 

1(. 'io • 

İnkılabın en büyük vazifesi 
ümmilikle mücadeledir. Bu mü• 
cadelenin son hadiselerden son • 
ra amansız, keskin bir harp ni • 
zamı halini almaaı lazımdır. Ye· 
§il edebiyatı sulıyan, kara kuvve
te gönüllü ordu karargahlığı ya • 
pan ümmiliktir. 

Ümmilikle mücadele, inkılabı 
kurma ve koruma mücadeleıidir. 

Sadri Etem 

Kitapçıların 
teşekkürü 

Mektep kitaplarının bütün Türk 
kitapçılarının iştirakile yapılacak 

bir kooperatife terkedileceğine 

dair bir haber vardır. Bu haber 
dolayisile dün bir çok kitapçılar 

maarif veki~ine bir teşekkür telgra 
fı çekmişlerdir. 

8 ~ubat 1917 
- Hükıimetçe uerilen nişan ve ma· 

dalyaların ashabı tarafından zayi 

edildiği lıalde tekrar bila bedel itası 
caiz olamıyacağı mercii aidinden icap 
eden makamata iş'ar olunmuştur. 

- !lliddilli kruvazörümüzün im • 
roz adası ciuanndaki muharebeden 
avdet ederken müsadif olduğu tor .. 
pillerin iştiali neticesinde garkoldu
ğu teessürle lıabcr alınmıştır. 

- ftlüessesatı Naliada ı·c ecnebl 
şirketlerde de mulıaberatın yalnız 

Türkçe olması meclisi meb'usanın 

dünkü içtimaında kararla§tırılmıştır, 
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O.IMAllLI DEVLE Belediye 
lokantasında 

~-su AKŞAM OPERA' DA--.. 

Ö ÜRKE ••• CANBAZLAR HAKi.Mi 
Muharriri : Celil Nuri 

• lttJbu,nı\:11. tercüme ha\::ları mahfuz.dur • 

Hiç okuması olmıyan Kadıasker 
Vahdettin zamanında harieiye nazırı 
Mösyö Jozef Kusa Frango Poşa Hz •••• 

Evelki gün küıat resmi yapılan 
belediye lokantasında dün pe§İn 

ücret mukabilinde bir çok beledi -
ye memurları yemek yemi§lerdir. 
Perıembe gününden itibaren de lo 
kantada 150 kadar yüksek mektep 
talebeleri iafe edilecektir. 

Halkevlnln yıl 
dönümü 

Şen, komik ve hissi filminin ilk iraesi 

Mtimeasillerj: Genç komik ERNST VEREBES E D i E 
P OL O, LUCiANO ALBERTiNi ve GAMBiNO 

Gece musikisi 
Bir kadın kocasımo horla
ma•ına tahammül edemi
yerek mahkemeye düıtü 

lstanbul Beledlyeslı 
DerUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

Bu ak,am I I 1 
saat 21,ao da STAHBUL BELED YES 

Mösyö Jaqoard'ın müdürlüğü 

zamanında istatistik idaresinin 
yaphğı okur, yazarlar cetveli bizi 
son derecede memnun edecek bir 
halde değildir. Yüzde 7 buçuğu -
muz okur ve bittabi yüzde üst ta· 
rafı cim karnında bir noktadır. 

Bununla beraber eski zamanla 
yeni zaman arn&ında kocaman ve 
yaman bir fark kaydedebiliri:&:. 
Bir varım!, bir yokmu~. Ben kü
çücük bir çocuktum. Babam ötede 
beride mu~&sarrıflıkta gezerdi. 
Hatırama, hafızama müracaat e • 
diyorum. Bir sancakta bir kadı 
vardı. Kadılara resmen (ne ip) de
nirdi ve bu sarıklı zatlar hukuk 
mahkemelerinde reislik ederlerdi. 

Bizim Mehmet ağa (Hala Bü • 
yük Millet Meclisi Serhademesi 
Mehmet efendi) benim kolu an 
tutmuf, gezdiriyordu. 

- Bura11 neresi? 
-Mahkeme. 
- Mahkeme? 

- Kadı yok mu? Bildiğin ka-
<ır.. Burada suçlulara cezalarını 
verir. Birinin birinde hakkı varsa 
onu alır. istersen içeriye girelim 
de gör. Mahkeme serbesttir. Her
kes muhakemeleri dinliyebilir. 

Bizim kocaman kadr, hakim e
fendi ba§ köfeye oturmus. Dava • 
cılar kadının buzurunda.

4 

Azalar 
hakimin sağında, aolunda. Fakat 
çok garip bir mnnzara ! Ben lradı
yı fazla 15f eder biri biliyordum. 
Mahkemede his ağzım açmıyor. 
Arkasında batefendi namında bi
ri muhakemeyi idare ediyor. Bir 
saat mahkemede ltaldım. Hakim 
efendi biricik olsun ağzmı acrp 
bir söz söylemedi. Put gibi bir l~a
dı. Kadı mı, heykel mi, nıezartnsr 
mı? iti başefendi görecekcc bu k~
lıba ihtiyaç ne? 

Seuebini Mehmet ağadan tor • 
dum. CevaP. veremedi. Bir iki gün 
ıonra hakim efendi bize gelmi,ti. 

s~~cak erkanından daha üç, be§ 
kışı vardı. Yemek yiyorfordı. Be· 
n_.i .de ıofraya nldılar. Hnkim pek 
latıf söz söylüyor ... Tiirlü türlü hi
kayeler anlatıyor. Beni de taltif 
etti. Pek geveze. Gülmiye basla -
dım, ve: -

- Hakim efendi, dedim, bura
da ne güzel lakırdı ediyoraunuz. 
Mahkemede neden ousuyorsunuz?. 

Hiç cevap yok Babam suratı • 
nı (bana) aatı, kaşlarım çattı. 
Sofradakiler bozuldular. Bir pot 
kırdım, bir çam de\•irdim ama fie
bebi~i anlıyamadım. 

Ertesi sabah bahamdan azar 
it ittim. 

- Ne yaptıen:ıı bilmiyorum 
ki, babacıijım, beni azarlıyasın. 

- Büyül:lerin yanında ~öze ka
rışılmaz. 

- Beni çok söze karıştırdınız 
tekdir etmediniz. Sonunda ne de~ 
dim ki bu tekdire uğrxyayım? Ha
kim efendinin mahkemede niçin 
sustuğunu sordum ... 

Arınem imdada yetişti. Meğ~r 
hakim efendi lıiç mi hiç, zerrece, 
bir dirhem, bir damla ckumak, 
yazmak bitmiyormuş. Bu zat so -
nunda kazasker oldu. Kcndbi bü
yüklerden birinin oğlu olduğun • 

dan be§ikte rütbe, ruus almış ••. O 
gidiştir, gidiyor! 

Şimdi düşününüz: Tekirdağı, 

yahut Kırklareli, yahut Sıvas, ya • 
but Çorum hakimi okumak bilmi · 
yor ... Mümkün mü? 

Bugün, memleketimizde, okur 
yaznrlnrın miktarı gene pek çok 
olmamakla beraber karacahiller 
müşir, ordu humandam, kadı, vali 
ve saire olamıyorlar. Beşiktaş ka
rakolu çavu~u Hasan Paşa ismin
de biri hem mütir, hem de zifiri 
!lİyah cahildi.Tesalya muharebc1iin 
de fırka kumandanlığı eden bir 
fe:-ik de öyle. 

Benim ç.occlduğumda mevki, 
mansıp, makam sahibi olup da o
l·uması olmıyanlar nadir değildi. 

Bir genç efendiye bir kız ver-

19 şubat, lsianbul halkevinin bi
rinci cenei devriyesidir. Bu müna· 
sebetle halkevinde merasim yapı • 
lacak, konferans ve konser verile
cek, milli eserler oynanacaktır. 

Hnlkevi idare heyeti merasim pl'og 
ramını hazır!amıya ba§lamı§br. 

Vül\ arabaları 
Şehrimizdeki yük arabacılarının 

idaresi, tabi olacakları muamelat, 
iskelelere kayıtları Te saire hak • 
kında belediye iktısat müdürlüğün 
cebir talimatname hazırlanmıştır. 
Şehir dahilinde yük nakliyabnı tan 
zim edecek oaln bu talimatname 
daimi encümence tetkik edildik -
ten ~onra tatbikine batlanacaktır. 

mek isitemi§ler. Hntırlıyorum. E· iaşe masrafı 
fendi, kızın birçok meziyetleri ol· 933 bütçesinde vali ve belediye 
makla beraber okuması olmadığı reisi m:.ıavinlerile belediye hududu 
için teklifi kabul etmemiş. Araya dahilinde bulunan kaymakamlara 
giren muhterem ve büyük bir zat iaşe masrafı verilecektir. Bu mas -
da: raf reis muavinleri için elliıer, kay 

- Uiihi, oğul! Sen karı mı İ&· makamlar için otuzar liradır. Bu 
tiyoraun, muallime hanım mı? De- masraflar hazirandan itibaren ve· 
mez mi? Demek ki ilim, ancak, rilecektir. 
kadınlar arasında, muallimelere =============== 
lazım. Onlardan başkaları için 0 • lar yapardı. Beıinci Mehmet Vah-
i umak, yazmak fazladır. dettin zamanında sadrazam Tev -

Bir F ranaız kadım, kocası ge· 
celeri horladığı için, ayrılmak 

üzere mahkemeye mül'acaat et
mif, talak istemi§. Kendisi artist 
olan bu kadının h:ocat;ı memur
mu§. Her akıam yatağına gi
rer, girmez, o gün vazifesini gör
mÜ§ olmaktan vicdanen memnun 
ve müsterih ohm bu namuslu me • 
mur, horul horul horuldamıı§. Hal 
buki iece yarısına kadar sahnede 
yorulup evine dönen zavallı ka
rısı, bu naho! musikiyi duyunca 
sabahlara kadar gözünü yummı
yonnuf. 

Kadıcağız kocasına demi! ki: 
- Canım, gidip küçük bir a

meliyat yaptırıver. Hem sen, hem 
de ben bu horultudan kurtulalım. 
Kocası cevap olarak demi~ ki: 
- Öyle amma canım, benim 

doktorlara itimadım yok, ameli -
yat derken burnumu filan kesive
rirler, sonra senin güzel kokunu 
duyamam. 

Kadın, koplimana rağmen bu 
cevaptan hotlanmamıf, mahkeme· 
ye koşmuı. 

Hakim muhakemeden evvel her 
iki tarafı barııtırmağa teşebbüs et
mi§se de, razı olmamıflar. 

~ H R 1 ~ij~ ~ ~~ 
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Opereti 
Umum o 

TAK VIM 
Çarşamba Perşembe 
8 Şubat 9 Şubat 

13 Şevval 14 Şevval 
Guo do~uşo 7,04 7,04 
Gim 1 atışı 17.30 17,35 
Sabah nnmnı b,04 6,01 
o~ıc namv.ı ı~.~ 12,2CI 

l~indl ıuımazı ıs.12 l5.J6 
Akşam namazı )i,35 17.35 
Yası namazı ll,06 19,06 
ını~ıli :;,;;'.! S.23 

" \'ıha ıı;eçcn ı:linleri 39 40 
kalan :l27 326 

HA\' - Ycştlköy Askeı1 rasat mer • 
kezinden verilen mnlfimata göre bugün ıı.a• 

va bulutlu ve sakin geçecektir. 
DUnkU 111caklık en faz.la 10, en az 6 de

rece, ha\'a tazyiki iGO mDlmetre idi. 

Radyo: 
lSTEAl'.'BUL - 18 den 18,45 e kada" 

Ssz (Mw:nfft:>r Be). lS,45 tc:ı 20 ye kacıat 
Orkeııtrn, 20 d"n 20,25 e kadar Hamiyet ı-ta· 
nım, 20.30 dan 20,35 e kadar Mahmure ı-ta· 
mm, 20,t'i5 ten 21,30 a kadar Ham Sa&tttill 

Orkestra• 
Evet! Kadim devrilcrdc mese· fik paşa, kabinesine kimi hariciye 

la bir Kavalnh Mehmet Ali, pek nazırı almıttı bilir miıiniz? Muı • 
lafa Kemalin milli ordusu Anado

büyük İ§ler ynpal'mış; hem de bu 

Bu meaele ,ıim~i mahkeme>'e ve
rilmittir. Paria halkı neticeyi me-

rakla bekliyoı·. r 
Sadri Etem luda sel&mctimizi hazırlarken Ba· 

zat eline bir kitap alsa hangi te· · Aleni teşekkür 
rafı üstü, hangi tarafı altı farkc- bıfılide mösyö Jozef Frankogüsa 

d 
isminde bir paşa hariciye nazırı Sevgili yavrum Humanin ha -

emezmif. Lakin zamanlar geçti. 
A 

idi. Evet, size namusum üzerine zin bir ıurette vefatı dolayısile 
rtık hi~bir yerde alaylı kalmadı. Çocukluğumda bu makuleden yemin ederim ki, katolik dininden, gerek cenaze merasimine iştirak 

k 
maruni mezhebinden, bu namda lutf ünde bulunan ve gerek tahri • 

aymakam ağalar, tabur ağaları biri öyle korkunç bir zamanda ren taziyet beyan eden zevatı ki-
tanrmı§tım. Osmanlı aaltanatının harici mu· rama ve muhterem meılekta~la -

in küçük hikayeleri iki cilt 
halinde çıktı 

Bacayı indir, 
Bacayı kaldır! 

• Hey gidi zamanlar! ikinci Ab- kadderahnı idareye memur edil - rıma ayrı ayrı beyanı teşekküre 
dülhamit aılen halyan, Almanya- mişti. Bu adam bir aralık Lübnan teessürümüz mani olduğundan Silindir şapka 
da doğmuş, neden sonra Türkiye· h gouverneur'lüğünde bulunmuıtu. mu terem gazetenizin tavaa1utu - gı·yen ko··yıu·· .f 
ye gelmiş, bir müslüman ismi al • Daha evvel de hariciye nazırı iken nu rica ederim efendim. 
mış lakin hıristiyanhkta sebat et· . T f'k f Annesi: Ta."vtrtı Babası: Dr. Ali ŞUltrU 

aynı ev ı pa!anın ranıızca ka- l•------.... -~~1111!'-... • T('v;-i vcti: Vakıt :darebanes' 
miş, sen gidecek, ben geldi, çok te· lemi mahsusunda İf görmüftü. Sö· B O R S A ._ ______________ _ 
~ekkür yapal' ben gibi yarımyama- züme inanmıyorsanız yakın, dün-
lak türkçe öğrenmiş birini vezirli- k" b' . . 7 Şubat 1933 u ır mazının gazetelerine bakı- ___ _ 
ee çıkarmı" ve ona Londr"' bu" - N k ır ... nız u ut (Satış) 
yük elçiliğini vermiş. lngiltereye Demek ki, o devirde, memleke· 
giderken huzura kabulünde padi· timizde havalanmak için türkçe 
şaha demiş ki: bilmek, yerli olmak, okuyup yaz-

- Sefir pa~a, Londraya gidi- mak §art değilmiş. 
yorsun, orada m':.lvaf fak olman i · Yıldız sarayında baımabeyin · 
çin her kimi maiyyetine almak İc· cilik, mabeyincilik eden, büyük 
t:iyor!an hild:r vereyim. makamlar ihraz eden vezirlerden, 

Sefir pnf n teşekkür etmiş, ve: halalardan bir haylisi sabık uşak
- Memurfar, maiyyet iyidir, tır, sabık ağadır. Ağadan makaa

demi~. Lakin, raüstefar pek iyi, dım taşra ileri gelenleri değil; tab· I 
pek muktedir ve namuslu bir kulu- inkar makulesi ağalar .• 
nuz olmP.kla beraber sabık sefirin Okul' yazarlarla böyle olmıyan· j 
oğludur. Mümkün olur da onu lar sözlerinden, hatta elbiselerin -
başka b;r yere tahvil buyururea - den ve hususile auratlarından an• 
mz.. laşılır. Sokakta leblebi, karpuz sa· 

- Pek ala, :.efir pa~a ... Derhal tan, limanda kürek çeken, dağda 
icra edeyim. odun kesen vatandaşların, her hal-

Bunun üzeı·ine Abdülhamit ce- de, mürekkep yalamışlardan si -
binden bir defter çıkarır, ve: mnc~ bile farkı az değildir. 

- Meseleyi ~u ııayfaya yaz! Yıldız sarayında, odasında, 
der. Sefi?·in usratı bir kasımpatı, padişah namına en büyük adam -
yahut bir hafiye fesi, yahut bir ların bile hürmet ve tazimatını 1 

pancar gibi bznrır. Zavallı Rüs- kabul eden baımabeyinci hacı Ali 
tem paşa hazretleri, halifenin, pa!a ağa hazretlerinin surat iti -
Türk imparatorunun büyük elçisi barile kendi odasının önündeki o· 
resmi dilin cahili, eçheli .. Bu hi · dacıdan, mahalle aralarında simit 
kaye uzak olmıynn bir maziyi göz- satan hemıeriden hiç farkı yoktu. 
lerimizin önünde canlandırmıya - Yani, eski devirde, kuzguni 
kafidir. cahil olmak bir adamın ilanihaye 

Son gününe, can çekişnıesine ilerlemesine hiç engel olmazdı. 
değin Osmanlı devleti böyle falso- CelAI Nuri 

!." ıırn~ Kurus 
20 1. Fransız 171,-

ı Sterlin 7311 -
1 llolaı 214,-

20 Liret 218,-
20 r. Belçlb ı 17,_ 
20 l>rahnıl ~6.50 
20 IS\ içre 820 -
20 l .eı•a 21i -

ı ı lorı-ı ~s.-
211 Kuron Çel; 122.-

1 filin Av 
1 Pczeta 
ı r.ıark 
ı Zolııtı 
ı Pcnı:ıı 

20 LC\' 
211 Oinaı 

ı çen one~ 
1 Ahın 
l :\lecedıve 
ı Banknoı 

27-
17,-
sı -
24-
32-
23,
!i5-

'21,
:ıı -

240 -

Çek fiatla;.-(kap. sa. 16) 
Parb 12 03 
Londra 729 -
l\e\'• Yort 0,4;0:-
Mll~no 9.1825 
Hrlikscı 3.3:'fıl 
Atına ~2 ~:'!i 
Ccnc\•rr 2.43-

Sofya 65.65-
Asterdam l. l 5c 

Prağa 
\"l\·an ı 
l\lııdriı 

nerlln 
\•ar~ov~ 

l'r~tc 
1 L;krc~ 

llc!graı 

l\lt skovı 

Esham 

:s 2 
4,o;:-5 

573-
1.9:'37 
4.1892 
3.69:'5 

?Q 2-

.14 55-
1(103 

1$ Rankası 
Anadolu 
Heji 

------

Ştr. ifa) ıl> c: 
Traın\•ııv 

10.-
25 20 
4.:lı 1 

ıs. 

4,30 

Tcrl.:os 
Çime t 1 J\r 
l'n)oa l>ey 

~;ırk l>cv 
lı:ılya 

3:1 50 

13.05 
24.-

ı,ro 

2.-
l ı, ~lgorıa 24,- ~ıırlı: ın. ceı.ı 2.3" 
1 omontl r4~.220 Tclc:fon 13.25 

istikrazlar Tahviller 

lst. dahili 93,50 Ele\;trik 

'fram\•ay 
Tünel 

fark l'.yolları 6,95 
l>.Ma\·ahblde 64.
Gümrütler 
Saydl mıhı 
Ra~d~t 

s .. ~s Rıhtım 

4.35 Anadolu 
S 55 Anadolu ıı 

51,50 
4.20 

18,90 
45,25 
45,25 

A'kerıvr A. l\lıimc~sıı 54.40 

Yeni icra 
kaııunu 

ve iflas 
şerhi 

Yazanlar: Kayseri meb'usu Sait 
Azmi. Tokat meb 'usu Nazım izzet 

Periembe gün& çıkıyor 
Tevıi mahalli: Muallim Ahmet 

Halıt kütüpiıanesi 

l•tanhuld.t 1 Ja\agnzı \'e Elektrik ve 
Te~cbbüc::ıu .. ınııiye Tüı k Anonim Şir· 

ı eti (',\'!'GAZEL) 

l LAN 
lstanbulda Hnvagazı ve Elek

trik ve Teşebbüsatı Sınaiye 
Türk Anonim Şırlceti (SATGA
ZEL), 1n~ın şu soğuk zamanla"' 
rında ailelerin mahrukat tedarİ" 
kini lwlaylaştırmak arzusu ile 
Şubat ayı için ve aile reisleri 
lıGviyet cüzdanlarının ibrazı üze" 
rine azami bir ton teslim edil
mek şartile Yedikule ve Kurba" 
ğalıdere (Kadıköy) gazbaneleriP"' 
de lrnk l<ömürünü istisnaen ter 
nunu 20 Liraya satmağa kar•' 
vermiştır. 

Ş rket meıln'.ir hüviyet cüıdaar' 
!arına v"ilen kömür miktarıol 
işaret edecektir. Alıcının arıu•" 
üzerine mel!kur bir ton kok a'/" 
da 500 kilodan iki defada ter 
lim edilebilecektir. (26) 

Müdiriyet 

• 
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V AKlf'ın edebi tefrikası --
CA iM AY 
===============Selami izzet 

Artık Kemal kimae ile konut .. Kurt ağıla girmişti. 
ınaz, kimseye gitmez oldu.. Ayşeye Fakat kuzu, kendini yedirmek 
hak veriyordu. Uzaktan yapılan de niyetinde değildi. 
dikodulara elbette inanırdı. Heı· sabah, Ahmet Baruni bey 

Kemale inziva bütün bütün te • ı onları Çekirgeye getiriyordu. 
air etmiye başladı. Yalnızlık der - Şefik Nuri bey banyo yapıyor -
dini, elemini bütün bütün arttırı - du. 
Yordu. Evden hamamlar, otomobille 

Atmaca avları, at gezintileri: bir çeyrek sürüyordu. 
Fransuazlar sohbetler bitmişti. Büyük otelin önünde iniyorlar · 

Ayıe, onun sadakatinden ıüphe dı. Ayşe bahçede kalıyor, iki er • 
etınemelidi. kek hamamlara gidiyorlardı. 

Kemal adeta bir cehennemde Ane, bahçede, otele gelenle:·i. 
Yatıyordu. hamamlara gidenleri seyretmek!. 

Böyle insanlardan uzaklaşmak, vakit geçiriyordu. 
•eYgilisini tatmin etmek ıçın Çekirgede bazen romatizmadan 
kiınaelerle görüşmemek, Kemali muztarip olan hastalara, bazen de 
hiitün bütün yeise, ümitsizliğe dü· hiç bir şeyleri yokken, sırf eğlence 
!Ütdü. için gelenlere tesadüf edilir. Ba • 

Nihayet bir gece, kağıtla kale· zen de ağır hastalar vardır. 
~e aa.nhp, Ayşeye bir mektup yaz Ayşe her sabah, banyoya geti • 
~rya koyuldu: rilen, mefluç bir genç görüyordu. 
"Canım ilahem, Bu genç, bu bitkin ve perişan 
''Kat'i kararımı verdim Ayşe . halile biraz Kemali andırıyordu ... 

Günahım olmıyan bir mazinin esiri Bu genç, her sabah geçerken Ayşe 
0lrtıaktan artık bıktım, usandım. ye bakıyor ve sanki gözlerile: 
Boğuluyorum. "tıte bir gül, ki koklamak hakkı 

"Her gün çektiğim azabı kimse nı kendimde hiç bir zaman hulamı 
bilnıez, hatta bunu sen bile tasav • yacağım !,, diyordu. 
~r edemezsin ... Bu satırları oku · Ayşe, bu gözleri görmemek için 
du"' ba"'IDI önüne igwiyor, kalkıp başka gun zaman ... ,, ~ 

Dı§arıda, sıcak bir gece, alev a· bir tarafa gidiyordu. 
lev yanıyordu.. Ağaçlıklar ıssız ve tenha idi. 

_ 2 _ Gölgelerde dolaşırken içini çe • 
Tuzak ker, Kemali anar, onu özlediğini 

hissederdi. 
Sıcak bir temmuz sabahı. 
Bursa, yemyeşil Bursa, parlak 

bir güneşin altında pirıldıyor. 
Yakın Marmaradan esen rüzgar 

&vnüllc t: m:~e veriyor. Hafif_ bir 
ais, ortalığı kaplamış ... Ağır ağır, 
giirı~ş ısındıkça yükseliyor, uzak -
laşıyor, dağılıyor: 

Kemale ne vakit kavuşacaktı? 
Ne vakit Tun usa gidecekti?. 
Kemalle beraber olmak şartile, 

dünyanın öbür ucuna gitıniye ha • 
zırch. Ona yalnız Kemal, lazımdı. 
Kemalle birlikte, cehennem, cen -
net olurdu. 

- Neredesin Ayşe? 
(Devamı var) 

VAKiT Savıta 5 

1 Yeni bır şapka ~~~:.~~~=~-~: ...... ~~:~ 
.------ -·--. Paristen geçen bir Türk 

diplomatının beyanatı 
"Sizin deliliğiniz, 'für k!ere bir tak,m 

' şartlar kabul ettirmeğe kalkmal<.,, 

Pariste çıkan Ermenice (Gav- ı usul va~andaşı müsavi tutar • 
• :aş) gazetesinin 1 Kanunusani Mehmet ne ise Agop ta odur,, 

1 933 tarihli nüshasında "Türk dip- derse biraz da kızarım. 
= ;;:;;;;;;;;;....._"""'!"'"_ 1 lomatr neler söyledi?,, başlığı al - Bu böyle olmakla beraber biri 

~mda şayanı dikkat bir makale çıkıp ta bana bir Ermeni yurdun· 
. ardır. Bu makalede mütenekkiı dan bahsedecek olursa tek bir 
bir surette Avrupada seyahatte söz bile söylemesine meydan ver· 
bulunan bir Türk diplomatının mem ve bu kat'idir. Tekrar ede· 
mülakatı tasvir ediliyor ki aşağı- yim ki bu mesele kapanmış ve 

Korsik:ı lı:ı,::!3 t~nnm giydikten Kils 

<ete benzetil eı r k 'i•wdut başlığı,, ismi 

verilen bu şap " a rarafrar bulmuş ve 

y~yılmıya haşlamıştır. 

=======·=======ı ya :er~üm.~ ve ~eklediyor~z: ı tarihe geçmiştir. Kabahat Erme • 

F Bır Turk dıplomatı mutenek- nilerdedir. Türkler de kusur yok· 
ransız Vapurunun kiren Paristen geçiyordu. Ken -

tur. 

YakıJdıgv 1 anlaşıldı disini gördüm. Ermeniler. • hak - Şimdi gelelim difier bir mese • 
kında ne dütündüklerini sordum. 

leye: 
BORDO' 7 (A.A.) _ Havas Gayri resmi olarak söylediği söz· E ·ı 

Gazi Hazretlerinin rmenı ere · · leri naklediyorum. Tü~k diplo • ajansı muhabiri, liman dairesı ı- karşı bir adaveti yoktur. Bunun 
matı dedi ki: 

dare erkanından M. dö Burayn aksine olarak Ermenilerin dostu• 
- Biz Türklerin Ermeni fertle • b R · ile bir mülakat yapmıştır. Muma· dur. Fakat söylediğim gi i esı • 

rine, fırkacı olmıyanlara kartı as· 1 · d E ·ı·k ileyh Atlantik hakkında tahkikat cümhur Hazret erı e rmenı ı 
la bir kinimiz yoktur. Bilakis on- davasına şiddetle muhaliftir. 

yapmakta olan k·omisyonun reisi· ları takdir ediyoruz. Kendilerine 
dir. dost muamelesi yapıyoruz. Yalnız Biliyor musunuz, sizin delili • 

Taşnaklarm ve Ramgavarlarm id- ğiniz nedir? Lozan konferansına 
Mumaileyh, tahkikatın henüz gelerek Türklere bir takım §art • 

diaları olan "Ermenilik davası,, 
ikmal edilmiş, olduğunu beyan na şiddetle muhalifiz. Bizim için lar kabul ettirmeğe kalkmak.. 
etm!ş ve demiştir ki: "Meseleyi bir Ermenilik meselesi yoktur. Kim bilir, bu gibi teşebbüslerde 
adJiyeye havale ettim. Kazanın Yalnız bazı amillerin tesiri altın· bulunanlar kafalarından ne gibi 
kasttan başka hiç bir sebebi ola- da yerlerini yurtlarını terkederek hayaller geçiriyorlardı! Öyle bir 

du··nyanın do'"rt bı"r ko''şe•ine da • milJet karşısında ki bütün düşman mıyacağına kani bulunuyorum. ~ 

gw ılmıoı:. olan Türk tebeası Erme • larına karşı galip gelmişti ve on • 
Hiç bir dosya vermedim.Adliye li 3' lara kendi oı:.artlarını itirazsız ola· 

niler vardır. Bunların Türkiyeye 3' 
man dairesi ile müvazi olarak rak kabul ettirmişti. Türk mu • 

dönebilmeleri için de bir kanun 
tahkikatta bulunuyor ve adliye rahhaslarının bu hezeyanlara kar,. 

yaptık. Bu kanun ahkamı daire -
ile daimi surette temas ve irtibat sinde memleketlerine avdet eden- şı ne cevap verdiklerini tabii pek 
halindeyiz. ler tabii emlak ve akarlarım ala- iyi hatırlıyorsunuz. 

Halihazırda hiç kimse tevkif caklardır. Yahut kendilerine be • Ahbarlar, serseriler, haydi ba· 
deııerı. verı"lecektı"r.Bo"ylece Ermeni kalım ıı.ı·mdı· gu··vendı'gWinı·z ma -edilmemiştir. ' 3' 

Şefik Nuri beyin evi, Çekirge ile 
Blll"sa arasında idi. Hemşiresi ora
da oturuyordu. Bu evi de büyük 
bir bahçe içinde idi. Bahçe kapısın 
dan girdikten sonra, eve ulaşma!, 
için hayli yol yilı-ümek lazımdı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• meselesi kapanmıı olacaktır. kamlara ha§ vurunuz ki, son sille· 
Hamdolsun Türkiyede mahkeme- yi de onlardan yiyesiniz. Haydi 
ler var. Hakimler, avukatlar ve bakalım, kapı dı§arıya... Hatta 
sür'atli kanunlar var. tuhafı şudur ki Türkiyenin kuv • 

Beşik taşta 
yüzünden 

52 kuruş kahve borcu 
bir garsonu yaraladılar 

Bu sakin muhitteki sakin evde, 
ha.yat sessiz ve yeknesak geçiyor -
du. 

lier sabah olduğu gibi, Ayşenin 
dadısı genç kızın odasına girdi. 

Evelki gün Beşiktaşta bir vak'a 1 riJe me§gulken Barülün küçük 
olmuş, bir kahveci çırağı ağır su - kardeşi kahveye girerek garsona: 
rette yaralanmıştır. - Babam seni dükkana çağırı· 

Şu halde siz hayalata kapıl • vetini bütün alem tasdik etmi§ ol· 
mayıp yalnız ~unu istemelisiniz: duğu halde bu adamlar zerre ka

Komiteci olanlardan maa - dar bunun farkında değillerdi. 
da Türk Ermenilerinin yurtlarına Daha sonra (Aharonyan) İsmin • 
avdet edebilmek müsaad~i. • • de bir keppaze Milletler meclisi "' 
Eğer bunlar memleketlerine dö - ne ikinci bir müracaatta bulun • 
nerlerse bu iş halledilmiş olur. du. Bütün dünya mümessilleri ta• 
Eğer birisi gelir de bana "Meh - rafından köpek gibi koğuldu. Bu 
met Agobun bahçesini zaptetti,, cinnetten, delilikten başka ne • 

Perdeleri açtı. 
k Güne!in bol ışığı, aralık duran 

afeslerden odaya hücum etti. 
Ayşe, bu bol ışık hücumü karşı

sında, ellerini gözlerine götürdü. 
Dadısına haykırdı. 
- Katil, gözlerimi gör mü et • 

Dıek İatiyorsun. Güneş i,ime dol -
du. 

Be~iktaşta tramvay caddesinde yor!,, demiştir. 
bir "Tahsin Bey kıraathanesi,, Mustafa gramofoncu dükkanına 
vardır. Kahveyi Tahsin Bey ismin gitmiş, fakat geri dönememiştir. 

de bir zat kullanır. Ve bunun 15 V k' asıl oldu ? 
f . . d b" a a n yaşında Musta a ısmm e ır gar 

O sn·ada gramofoncu dükkanın sonu vardır. Garson Mustafa Ri- I l 
da bir takım gürü tü er işiden ya· 

zelidir. Bir kaç zaman evel Rize· mndaki clükkancılar "Ne oluyor?,, 
den lstanbula iş aramak üzere gel diye gramofoncu dükkanının ka. 
miş ve yedi sekiz ay evel de Tahsin pısını açtıkları zaman şu manzara 
Beyin yanına girmiştir. ıle karşıla~ınışlardır: - Sabahları güneş banyosun -

dan daha iyi !ey olur mu? Mustafa m~rka ile iş görür. Sat Bari.il kolları sıvalı, hamle etmiş 
Ayte kıvrak, şen bir kahkaha tığı markalar üzerinden para alır, bir vaziyette yere serilmiş olan 

attı. geceleri kahvede yatar ve İstanbul Mustafanın başında durmakta -
Dadı, ellerini ka'VU•tu .. da kimsesi yoktur. dı Mustafa karnını ellerile bas • 

• • '% rmut, muş k 
fık, rakık gözlerle Ayşeye bakı _ Bu kahveye kartısındaki sahibi. tırarak yerde inleme tedir. Dük -
yordu. kanda digw er bir şahıs vardır. O da nin sesi gramofon mağazasının sa 

Aytenin mahmurlugwu go··ru··1ecek h b B şoför Sadidir. 
i i agopyan Efendinin oğlu Ba-

§eydi. Güzel gözleri kıpış kıpıııtı. Garson Mustafa vak'ayı şöyle 
ı ı '% rül de devam eder. Ve içtiği kah· pek ıaç arının uçları yastıklara anlatmıştır: 

derse utanırım. Ve eğer "medeni dir?,, 

----.... -------------------------~----------------------Kuduz köpek 
yüzünden 

Bursada bir kuduz köpek peyda 
olmuş ve sokaklarda bazı kimsele· 
ri ısırmıştır. Bunu gören polis me • 
murlarından Sadık ve taharri me-

muru Rasim Efendiler köpeği taki 
be başlamışlar, Setbaşı civarında 
kalabalık arasında köpeğe taban-

calarile ateş etmeğe başlamışlar -

dır. Bir müddet sonra köpek; Mil

li sinema yanındaki hana kaçmış, 

-· Eyüp fukaraperver 
eemiyeti 

Eyüp Fukaraperver cemiyeti her 
sene olduğu gibi bu sene de bay .. 
ramda 110 takım erkek elbisesile 

170 kız çocuğu kumaş ve 35 bikes 

kadına da elbiselik tevzi etmek su, 

retile 305 zavallının bir derece im· 

dadına yetişmiştir. 

Gayri mübadiller 
Yayılmıştı. veden Mustafaya 52 kuruş borcu _ Gramofoncu dükkanından polisler de buraya birmişler, ateş 

B w d vardır. b 
irden yatagın an fırladı. içeriye girer girmez şoför Sadi Ü- etmeğe devam etmişlerdir. Niha . kevinde gene umumi ir içtima ya 

Elinı· yüzünü yıkadı. Mustafa 52 kuru~ alacagwını Ba· zerı'me çııllaı1dr ve benı' do"'vn1egwe pacal,.lardır Bundan evel yapılan 

Cuma günü gayri mübadiller hal 

~ - yet köpek burada vurulmuş; bele· • · 
Giyindi. rülden bir kaç defa istemioı:.se de basladr. Biraz sonra Barül de kav bir içtimada, idare heyeti tarafın · 
A K ~ "" diye memurları tarafından kaldı-tağıya indi. apının önünde Barül para vermekten çekinerek gaya iştirak ederek beni dövıneğc dan seçilecek üç kişilik bir heye -

oto b·ı f" ·· h ·· k rılmıştır. Bu köpeğin 13 kişiyi ıs11-
h mo ı in mo oru er gun ü gi - Mustafayı terslemiştir. Bundan bir başladılar. Ve bu srrada Barülden tin Ankaraya giderek yeniden bo, 
i h d k dığı söylenmektedir. Bunlar me · omurdanıyor u. aç gün evel kahveye oturmağa ge yediğim bir tekme ile yere yrk1l - no çıkarılması için te""ebbüslerde 
Ah " b l d ·d· I B yanında Hamdi Efendi isminde '% met Barunı ey vo an a 1 ı. en arülden garson borcunu tek· drm. bulunmasına karar verilmişti. 
"h b P · D bir polis memuru da vardır. Yara· . 1~ met Baruni ey, arıse, 0 

- rar istemiş. Fakat Barül borcu • Hemen polisler vak'a mahalline içtimadan 5onra serilen üç kişi 
\rı • f t · t hlar lstanbul:ı gönderilmişlerdir. :r e gıtmekten sar ınazar e mış, S· nu vermek istememiştir. Bunun ü- gelerek Mustafayı hastahaneye kal bir çok gayri mübadiller tarafın · 
t-nhulda kalmış ve kendini Bursa zerine ha M f b H h d 

rson usta a azı ağır dırmışlardır. asta ane e yapı - dan istenmemiştir. Bu vaziyet üz~ 
Ya davet ettirmenin kolayını bul . sözlerle Barülü kahveden kovmak lan muayenede Mustafanın bağır· R i r çocuk bu 1und11 ! l ine üç ki§ ilik heyetin umumi bir iç 

ltıU§bi. istemiştir. Bundan pek müteessir &aklarının delindiği ve epeyce ze· Beyoğlu kaymakamlığının kapı· timada seçil~esine karar verilmiı 
Şefik Nuri bey, onu da Bursaya olan Barül kızarak kahveden ay - delendiği anla~ılmıştır. sı önünde iki buçuk aylık bir er ve bu seçme için gayri mübadiller 

S-~nnıtta. rılmıştır. Maznunların ifadeleri alınmıt - kek çacuk bulunmuştur. Çocuk Da öni.imüzdeki Cuma günü içtimaa 
Üfrtıan tam yerine gelmişti. _J _ _:D;:u~ .. n~g~a~r!so~n!!JM~u!!s!!ta~f:!!a~m!!!!Ü§!t~e;rr_!!il~e:..· l..!!tı!!'.r!... -------------=~r:ı;ü~la~A ı;Jİ~Ye...Jı1ı.wıeı:ucD.J..5ll.ı::.._ ___ ,d:.lı&a1~~1.a.d..,.._ _________ _ 



Sayıfa 6 VAKiT 

Galatasaray ile Fenerbahçe! 
Cuma günü ilk maçlarını yapacaklar .. 

Galatasarayın çok zayıf olmasına rağmen maç 
büyük bir merak ve harareti~ bekleniyor 

933 - 934 şampiyona maçla

rının önümüzdeki Cumaya en heye 

canlısı yapılacaktır. Karşılaşma 

sırası Galatasarayla F enerhabçe .. 

nindir. Ve Galatasarayın bütün 

~yıflığma rağmen bu karşılaş • 

ma, daima uyandırdığı merak ve 

alakadan zerre kadar kaybetme • 

miş görünmektedir. Bunun da 

belli başlı bir kaç sebebi vardır. 

Evvela bir kısım F enerbahçe 

taraftarları, senelerin biriktirdiği 

bütün hınçların bu maçta f aizile 

beraber çıkartılacağı zannında • 

dırlar. Bu itibarla bu kısım se ... 

yirciler bu maçin neticesini de • 

ğil, Ancak Galatasarayın Fener • 

bahçe tarafından kaç golle yeni • 

leceğini görmek için Cuma günü· 

nü büyük bir sabırsızlrkla bek -
lemektedirler. 

Saniyen bir kısım Galatasaray 

taraftarları da gene yukarikine 

yakın bir kanaatle Cumayı bek • 

!emekte ve üzülmektedirler. O -
çüncü kısmın kanaati ve düşün -

cesi ise bunlardan pek başkadır. 

Bu kısım, vaziyeti daha çok iti • 

daJla muhakeme ederek Galata -

saray - Fener maçlarının büs -

bütün başka bir hava içinde ya -

pıla geldiğini ve karşılaşma ne • 

ticelerini de çok defa hatıra gel· 

mez şekillerde tecelli ettiğini ile -

riye sürmekte ve bir çok misal • 

ler göstermektedirler. 

Filhakika Galatasaray - F e • 

nerbahçe maçları çok defa bek • 

lendiği neticeleri vermemiş ve bu 

maçlarda çok defa daha zayıf 

hissini veren tarafın, maruf tabi· 

rile aslan kesildiği görülmüştür. 

Bunun da muhtelif sebepleri var • 

dır. Evvela senelerdenberi süren 

rekabet bu maçlara bir sinir mü • 

cadelesi şeklini vermiştir. Bu iti· 

lk1 takımın kaptan1an 
Zeki ve Nibat beyler elele 

barla bu maçlarda Türk fotbolü • 

nün en ileri kuvvetlerini görmiye 

çok defa imkan bulunamaz. İki 
taraf kadar biribirlerinin haleti 

ruhiyesini bilen, zayıf noktaları • 

ru sezen birihirlerini daha sinir • 
lendirmek sırrını keşfeden başka 

iki takım bulmıya hemen hemen 

imkan yok gibidir. F enerbahçe 

göstermemek lazımdır. Aksi tak. 

dirde Fener muhacimleri Fener· 

bahçe ile ayni safta yürüyen ta· 

knnlara bile gözle kaş arasında 

bir kaç sayı hediye etmek fırsatı

nı kaçrrmıyacak derecede atak ve 

şütçü gençlerdir. İşte Galatasaray, 

bu hakikati diğer bütün takımlar· 

dan evvel sezen bir takımdır. 

Bu sefer ne olacak ve acaba 

Galatasaray bu defa da ayni ma -

nevrayı tatbik edebilecek mi? 

Bu sorgunun cevabını vermek 

biraz güçtür. Çünkü Galatasaray 

takımı bu sefer bambaşka bir 

vaziyettedir. Hatti o derecede ki 
Cuma günü F enerbahçenin kar .. 

şısına çıkacak takımın kadrosu • 

nu hile layikile tahmin etmiye 

imkan yoktur. En başta mektepli 

oyuncular meselesi, Galatasaray· 

lıları fevkalade müşküJ bir va ... 

ziyete sokmuş görünmektedir. 

Bununla beraber takımın bel • 
libaşh unsurları yerinde sayılabi

lir. O unsurlar ki şimdiye kadar 

F enerbahçeye bir çok defa karşı 
hemen daima kuvvetli rakibine 

koymuşlar, te~rübelerini arttır -
karşı san' atkarane oyun cihetin • 

mışlardır. 
den faik görünüyor. Galatasaray 

müdafaasrnı büyük bir maharet • 

le delip geçeceği kanaatini verir. 

Fakat bir de bakarsınız ki meş • 

hur F enerbahçe mu hacimleri a • 

dımlarını bile alamamaktadırlar. 

Çünkü Galatasaray müdafaa • 

sı ve muavin hattı o maçta bütün 

dikkatini Fener muhacimleri ara· 

sındaki ahengi bozmıya, bağları 

koparmıya vermiş ve bunda da 

muvaffak olmuştur. 

F enerbahçeye yenilmemek için 

onun bütün takımlarının fevkin • 

de olan kombinezonunu kır.:nak, 

muhacimlerini adam akıllı tut • 

mak ve bu işte bir an bile gaflet 

Biz, ne olursa olsun evvelemir

de bu sefer de Galatasaraylıların 

sahaya eski şevk ve ateşlerile çı· 

kacaklarını umuyoruz. Çünkü hu 

maçı, Galatasaray için bir hayli 

sarsılan şöhret ve kredisini kur -
tamnak için eline geçen bir fırsat 

telakki ediyoruz ve bunu, Gala • 

tasaraylıların da • her ne paha -

sına olursa olsun • ayni şekilde 

telakki ettiklerinden şüphe etmi -

yoruz. İki gün içinde iki takımın 

kadrosunu alakadarlardan öğren· 

miye muvaffak olursak maçın 

muhtemel neticesi üzerinde bir 

başka yazıda meşgul olacağız. 
A. S. 

-----------------------------------------------------------------------------Darülfünun kulübüj 
ve bir tebliği 

Dün İstanbul mıntıı.kasından, atletizm 
federasyonu tarafından gönderildiği ve ta -
mlmen tebliğ olunduğu ka.ydlle şu tetbllğl 

aldık: 

T. l. C. t. İstanbul Mmtakası Riyasetine 
Mm.taka. dahilinde DarW!ünun klübü 

isminde bir teşekkül ba.zx yar~lar ve mü -

sabakalar tertip ettiğt ve buralara iştirak 
için askerl ve sivil mektep talebelerinl da-

vet ettikleri görüldü. Darülfünun klUbü is -
ınindeki bu teşekkillün mahiyeti blzce tama-

men meçhul olduğu gibl mensupları da fe

dere değildir. Binaenaleyh bü teşekkülün her 
tUrlU spor tezahürlerine federe klUp ve ef -

radm iştiraki nizamen memnudur. Keyfiyet
ten federe klUplerle mekteplllere tamimini 

ve bu gibi federe olnuyan teşekküllerin mü
sabakaları ilA.n edildikçe federe klüplerin 

uyanık bulunmaları için bu müsabakaların 

teşkila.tımızıa alAkası olmadrğmm o musa """': 

bakalardan evvel gazetelerle na.nı hususuna 

himmet buyurulmasmı hUrmeUerime terdi -
1eı:ı ~ ederim efendim. 

'IUrk Atletrznı Federasyonu 
imza: 

Burhan ettin 

Ankara mektepleri 
arasında f u bol maçları 

Ankııraıla (Hukuk fal<illtesı, Gaı.I ens

titüsü, Ziraat enstitüsü, Erkek lisesi, Tleıı,

ret mektebi, San'atlar mektebi, Orta mek • 

tep) yedi mektebin 15tiraldle samimi spor 

temasları yapmak üzere 22 KAnunusan1 Pa· 

zar 0Jq1am sa.at beşte ticaret mektebinin kli· 

tuph.'.llle salonunda. her mektepten gelen ü

çer muralılınsm huzurlle bir içttmıı. yapd

mıştır. Maçların ne gibi ı;artlar dahllinde 

cereyan edeceği karıırlar;tırılmıştır. Maçlıır 

aşağıda yazılı llste mucibince tııtiklül satıa.

smda saat üçte icra. olunacaktır. Çekilen 

kur'aya göre birinci maç 9 Şubat 19S3 ta.
rlhJııde Erkek llBcsile Ticaret Mt>lctebi ara

sında. yapılacaktır. Diğer haftalarda karşıla

ııacak takımlar ura.sile şunlardır: 

Hukuk fakWtesl - Gazi enstitüsü, 

•n'a& mektebt - Orta mektep, Erkek 

Usest - Gnzl enstJtlisll, Orta mektep -

Ticaret mektebi, Hukuk takWtesl - San-

at mektebi, Erkek lisesi - Orta mektep, 

San'at mektebi - Gazi enstltlisü, llukuk 

falcült-esl - Ticaret mektebi, Erkek llsesl 

- San'at mektebi, Hukuk fakliltesl - Or

ta. mektep, Gazi enstitüsü - Ticaret mek -

tebi, Erkek lisesi - Hukuk fakültesi, San

at mektebi - Ticaret mekteblı Orta. mek

tep - Gazi enstitüsü. 

Maçların neticesinde puvanı en çok olan 

mektep birinci a.ddolunacak kendisine heye

t! tertlbiye tıı.rafmdan bir lropa hediye edi

leceldlr. ......................................................... r····················································.,, 
~s Binicilik bahisleri U .. .. 
H Bin•cilik bahislerine aıt ya- :: 
~i ;i :: zımm bu haftalık cumartesi :: .. .. .• k f d .. :: güa ü spor sayı asrn a tak · SE .. -g dim edeceğiz. i! 
• ............................................. __ •• ..ii ....................................... ·---·---·· 
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Adana •• Konya 
~~~~~------~~~~~ 

Konya futbolcuları bu sefer· 
Adanalılara yenildi 

UsttekUer: Konya Gençler birliDi Alttakiler:Adana idman yurdu 

Hususi Adana muhabirimiz ya- ğı da tamamen tahakkuk etmiş 

zryor: bulunuyordu. 
Adanada bayram günlerinde İtiraf etmek lazımdır ki Ada· 

heyecanlı futbol maçları seyret - nalılar evvelki senelere nazaran 
mek imkanile karşılaştık. Her ge· daha güzel, seyyalt çevik, seri bir 
!işinde Adana ve Mersin takımla· oyun oynadılar. Bütün şehirt bü• 
rmı yenerek dönen Konyalılar tün orada bulunan halk oyuncu • 
bu sefer mağlubiyet acısile dön - larını omuzları üzerinde taşıdılar. 
mek talisizliğine uğradılar. Kon · Bayramın üçüncü günü de öğ· 
ya Gençler yurdu ihmal edilmi • leden evvel Seyhan sporla Konya 
yecek derecede kuvvetli idi. Bu • gençler birliği karşılaştılar. Sey • 
nu yenecek takımın ondan daha hanlılar Çukurova şampiyom.ı 

üstün olması icap ederdi. Bu da Mersin idman yurdundan Fener • 
ancak Adanalıların Sporda es • bahçenin eski soliçi Sedadı da 
ki yıllara nazaran biraz daha i - almışlardı. Konyalılar buna itiraz 
lerlemiş olmalarile kabil olahi - ettiler. Bir buçuk saatlik bir mü· 
lirdi. nakaşadan sonra Konyalılar s~ 

Bayramın ikinci gunu şehir 

satyomunda Adanamızın en kuv
vetli emektar takımlarından ld · 
man yurdu ile Konya gençler 
yurdu öğleden scnra s:ıat on be~
te karşılaştılar. Hakem Fenerbah
çeli doktor ismet beydi. Kaleler 

intihap edildikten son.ra oyuna 
başlandı. Henüz beş dakika geç-

memişti lı::i Adanalılar sahaya a· 
lışkın olmanın verdiği bir hızla 
ilk sayılarını kaydetmiye muvaf-

fak oldular. Bunu binlerce kişi 
heyecanla alkz~ladılar. 

Konyalılar yavaş yavaş saha • 
ya alıştılar. Açıldılart seri bir o -
yun sistemi takip ederek idman 
yur~u kalesini sıkıştırdılar. Ve 
birinci haftayının ortalarına doğ • 
ru birinci, sonlarına doğru da i · 
kinci sayılarını yaptılar. 

Adanalıların yüzlerinde "Ge • 
ne hu sefer de mi yenileceğiz!,, 
ibaresi okunuyordu. - Devre 1 • 2 
Konyalıların lehine bitti. 

İkinci haftayına başlandığı za· 
man Adanalıların kalesine daha 
ilk dakikada gol olmuştu. Bu f e-

na vaziyetten kurtulmak için A • 
dar..alılar canla başla çalışmıya 

başladılar. Açıldılart açıldrkça ha 
kimiyeti tesis ettiler. Yirminci 

dakikada ikinci, beş dakika son -
ra da üçüncü ve oyunun bitmesi

ne bir dakika kala da dördüncü 
sayılarım yaptılar. Hakemin dü· 

düğü öt~üğü zaman oyunun 4 - 3 
Adanalılar tarafından kazanıldı-

dadın oyn~masma muvafakat ey• 
lediler. Oyun başladı. Seyhan 
büyü!i bir azimle oyniyorlardı. 

Konyalılar ıse bir gün ev • 
vel çetin bir maç yaptıkları için 
yorgundu!3.r. Muvaffak olamı • 
yorlard• .. Seyhanhlc.r birinci dev• 
rede birisi penaltıdan olmak üze• 
re Sedadm ayağile üç gol attılar. 

İkinci devrede Konyalılar pe -
naltıdan ilk ve son sayılarını yap• 
tılar. Sedadm dördüncü golü Se)' 
han gporu ve dolayısile Adanalı• 
ları galip vaziyete getirdi. Oyun 
da bu neticeyle bitti. 

Konyalılar Sedadı oynatma -
mak istemelerinde ne kadar hak· 
lı olduklarım yedikleti sayıylş 

daha acı bir surette anladılar• 
Seyhanlılar da Sedat vasıtasile 

galebeyi temin edebilecekleri içio 
oynatmak istemelerinde haklı i• 
diler. 

l\'lel•tep takımları arasında 
Geçen hafta şehir stadyomun· 

da Mersin orta mektebi futbol 
takımıyla şehrimiz muhtelit ort9 
mektebi talamı arasında da bit 
maç ya,ıldı. Hakem T orosspor ' 
dan Avni Bey idi. 

İki tarafta da hu müsabak' 
için iyi hazırlanmışlardı. Karşı ' 
Irklı akınlar müsbet bir semere 
vermedi. Bunun da sebebi oyııtı' 
cuların yer tutması ve muvaff a -
kıyet ile sc~-ana kadar muka\'e' 
met etmeleri idi. Birinci devred• 
her iki taraf ta sayı "yapamadı. 

(Alt taralı 7 inci sayı( amızdo.) 
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Keriman Hanımın Mısıra 
propaganda seyahati 
Yanında 
götürdü, 

bir çok yerli mamulatı 
bunları orada dağıtacak •• 

932 dünya güzellik birincisi 
Keriman Halis H, dün İzmir vapu· 

rile lıkenderiyeye hareket etmiş -
tir. 

Keriman Halis H. saat on buçu
ğa doğru vapura gelmi§, kendisini 

tefyie gelenlerle selamlaşmış, ge ~ 

lenler arasmda bulunan Bursa ve 

lzınir güzellerile birlikte vapura 
geçerek salonda görü§mÜf, ayrılır 

ken Bursa ve lzmir güzellerile ö -
PÜJınüttür. 

Keriman H. ıeyyahati hakkında 
dün bir muharririmize §unları söy 
lenıittir: 

"- Seyahate çıktığımdan do -
layı çok memnunum. Memnuni -
Yet ve sevincim bilhassa, sevgili 
llıilletimi ve Türk kadmlığınr ya -
bancr memleketlerde temsile im -
kan bulduğumu düşünmekten ile -
ti geliyor. Eğer memleketimi ve 
kadınlığımızı bilmiyenlere iyi ta -
nıtmağa muvaffak olabilirsem bu 
benim J.çin büyük bir bahtiyarlık 
teşkil edecektir. Her halde bu şe-

refli vazifeye layık olmağa çalışa
cağım. 

Buradan doğru 1skenderiyeyc 
gidiyoruz. Vapur Pirede durduğu 
esnada imkan ve fırsat bulabilir -
sek Atinayr da ziyaret etmek isti-
yorum. tskenderiyeden Kahireye 
gideceğiz ve Mrsrrda bir ay kala
cağız. 

Mısırdan A vrupaya geçeceğiz. 

Amerika seyyahatine martta baş -
lamak tasavvurundayrz.,, 

Keriman H. yanında memleke -
timiz mamulat ve mahsulatından 

bazı eşya nümuneleri de götürmek 
tedir. lktısat vekaletinin iş'arı üze 

rine ihracat ofisi tarafından ve -
rilen bu eşya arasında kuru incir 

ve üzüm, Eskişehir taşından koly-e 

ler bulunmaktadır. inhisar idaresi 
de Mis Univers namile yaptığı hu· 
susi bir cigaradan Keriman Hanı
ma vermiştir. Keriman H. Bu ciga 

raları ve yerli şarap ve likör nü -
nunelerini seyyahatinde dağıta -
caktır. 

Köylü ile Maarif vekili 
arasında mektupJaş!Da 
Fevziye köyünde talebe pansiyonu 
yapılması için Mehmet Ef. nin talebi 

Maarif vekili Rqit Galip Bey, 
geçenlerde gazetelerde çıkan be · 
Yanatmda köylerde okuyup yaz 

ine. itinin daha çok ilerlemesini te· 
~in için yatı pansiyonları açılaca , 
irnı ve mektepsiz köylerden topla

lla~k çocukların, mektepli köyde 
~çdacak pansiyonda yatırılacak · 
arını: .• 1 • • 

ıoy emıftı. 

d Cen-e Akhisarı Fevziye köyün· 
e köy kahvesinde toplanan köy • 

ıuı er gazete okuyup dinlerken bu 

~eYaııatı da okumuşlar, sevinmit· 
er, İç)e;~nden Ali Niyazi oğlu Meh 

IXlet Efendi maarif vekili Reşit Ga-
lip B b" eye ır mektup yazmıştır. 
Mehmet Efendi, mektubunda köy 
kahvesinde gazete okurk 'f 

kil. • b en maarı 
ve ınm eyanatnıı d k d'I . a en ı erı· 
ne taallukundan dikkati k 
larm .. 1.. e o uduk 

ı ıoy uyor köy} . d • • .. , erın e 2 rnu· 
alhmlı uç sınıflı güzel b' k 
b 1 ... ır me tep 

u undugunu, mektep b' 
ınasınm 

bet 11nıfh mektebe elveriıli oldu . 
iunu kaydettikten sonra: 

"Civarımızda da mektepsiz iiç 
köy var; bizim köyde böyle bir ta
lebe pansiyonu yaptırın, mektebi· 
mizi de beş sınıflı mektep yapın, 

hem bizim çocuklar istifade etsin, 
hem de civar köylerin çocukları .. ,, 
diyor. 

Maarif vekili Reşit Galip Bey, 
Mehmet Efendinin mektubuna ce· 
vap vermiştir. 

Reşit Galip Bey diyor ki: 

"Köy pansiyonları hakındaki be 
yanatrmm sizler gibi değerli vatan 
daşlar tarafından okunarak hak -
kında mütalaa yürütülmesi ve he -
le bana bu hususta yol gösterilme
si beni çok memnun bıraktr. 

Teşekkür ve dileğinizin husule 

gelmesi için elimden geldiği kadar 
çalışacağımı vaat ederim.,, 

Maarif Vekili Bey, bunları söy
ledikten sonra Mehmet Efendiden 
köyün, mektebin vaziyeti ve pan • 
siyonun tesisi meselesi hakkında 
uzun boylu izahat istemektedir. 

__________________________________________ _.. __ __ 

Burdur ve lspartada 
Gül yağı istihsal3.tı ve halıcılığımız 

1 
AYDIN, 7 (A.A.) - Burdur ve 1 leten Fransız şirket' t h _ 

1 
'Partada halıcılrk, gülyağı istihsa kamına riayet etm 

1

J~~ n;me a 
i.tnıa. dair tetkikat yapan iktısat kavelesi fesh edı'l e kıgbın :n m~ • 

'tek' . ... . . .. .. ere u ış yem -
ılı Celal Beyefendı bugunku den teessüs edecek milli bir şirke· 

r>o1 
1~ trenile lzmire avdet etmit - te devredilecektir. Nazilli mensu-

erdır t f b 'k • ca a rı asının ilk baharda in • 
8~ havalide gülyağı istihsalatı- şasına başlanacağı ve dokuma fab 
~ 111kitafı için bir kooperatif ve rikalarında staj görmek üzere bir 

r'l< et !aPdınası takarrür etmiştri. amele kafilesinin Rusyaya gönde
~ıborlu kükürt madenlerini İ! rileceği haber alınmıştır. 

VAKiT Sayıfa 7 _ 

Adana - Konya Eczacıların en kıdemlisi 
(Spor saylfamızdan devam ) 

İkinci devrede Adanalıların da 
ha enerjik oynadıkları görülüyor· 
du. Behemehal bir gol yapmak 
arzusu seziliyordu. Fakat bu ha· 
kikat olamadı. 

Biraz sonra hakemin düdüğü 
oyunun bittiğini haber verdi ve 
her iki taraf ta sıfır sıfıra saha • 
dan uzaklaştılar. 

Mersinliler, orta mektep tale • 
besini bir maç yapmak üzere 
Mersine davet etmişlerdir. 

:(. :(. :(. 

Önümüzdeki aylar içerisinde 
şehrimiz stadyomunda heyecanlı 
maçlar seyretmek zevkini tada • 
cağız. Kurban bayramında Kıh • 
rıs takrmı gelecek. Geçen sene 
buradan giden Çukurova muhte
liti Kıbrıslıları yenmişti. Bakalım 
burada iyi bir netice alabilecek 
mi 

Stadycm idaresi lstanbuldan 
' takım getirmek niyetindedir.Hat· 

ta bu hususta muhabereye de gi· 
rişmiştir. Fener bahçenin ikinci 
takımı getirilmek isteniy.or. Sey • 
risefain taknn1 ile de muhabere 
ediliyor. 

İzmirin kuvvetli takımlarından 
biri olan Karşıyaka spor klübü 
ile de temasa girişilmiştir. 

Muvaffakıyetli bir netice elde 
edildiği ~~ kdirde bu maçları sey· 
re deceğiz. 

Eski oyuncu 

Alman yada 
Askeri hazırlık ha

oerJeri ~~kzip, 
ediliyor 

( IJaı tarafı l inci sayıfamızda) 

- Geçmiş olsun efendim. 
- Sağ ol evladım. Buyuru • 

nuz .. 
Süreyya bey, minimini bir o -

dada sokağa ve kapıya bakan ya 
tağrnda yatıyordu. Battaniyesinin 
bir ucunda bir kara kedi kıvnl • 
mış uyuyordu. Duvarın ve orta • 
da bulunan sarı bir mangalın ke
narında birkaç ilaç paketi yarısı~ 
na kadar içilmiş bir bardak ıhla
mur vardı. 

- Yahu .. Y ahuu .. Kapıyı ka -
pa .. 

Kapı kapandı. Süreyya bey ye· 
rinde biraz doğrulur gihi oldu. 
Şiddetli bir grip olmuş. Kesik ke· 
sik heeelerle hastalığa nasıl tutul· 
duğunu anlattı. Bayram dolayısi -
le Maçkada bir ahpabını ziyaret 
gitmiş ve üşümüş .. Kendisine zi .. 
yaretimin sebebini söyledim. Çok 
mütehassis göründü. Teşekkür et -
ti. Fakat böyle bir hastalık halin
de, senelerce geride kalmış sima
ların, hadiselerin tahatturu, yüzün
de ifadesi kabil olmıyacak dere -
cede teessür çizgileri çiziyordu. 

- Mektebe doksan senesinde 
girmiştim .• lbrahim Abdüsselam 
paşa .. diye anlatmıya başladı. Bü
tün arkadaşlarının isimlerini sayı
yor ve hepsini rahmetle anarak ve 
arasıra hınçkırarak ağlıyordu. Say 
dığı isimlerin hemen hepsi bugün 
bir avuç toprak olmuşlardı. 

Süreyya bey doktor çıkmak ü
zereymiş. O vakit eczacı mektebi 
diye ayrı bir mektep yokmuş. Ec· 
zacı da, doktor da ayni mektepten 
yetişirmiş. Süreyya bey son sınıfa 
kadar okumuş. Bir doktorası kal • 
mış. Fakat sıhhati gün geçtikçe bo .. 
zuluyormuş. Mektebi bitiremiye • 
ceğini anlamış. Terketmiye kalk • 
mış. Zeki ve sayılı talebelerden 
olduğu için hocaları bilhassa Akil 
Muhtar heyin babası Akil beyle 
Nafiz paşa mektepten çıkmaması 
için çok ısrar etmişler "Aman Sü· 
reyya yapma ... ,, demişler. Mektep 
nazırı Saip paşa da: 

- Kat'iyyen olamaz Süreyya .. 
Ben nazırken seni bırakmam. De· 
miş. Fakat Süreyya bey kat'i ka
rarını verdiği için ısrar etmiş: 

- Bırakmazsanız kaçarım, 

mektebe girmezden evvel lzmitte 
kırk kuruş maaşlı memurdum. Ge· 
ne gider oraya devam ederim, 
muhasebeci olurum, 50 sene son -

BERLIN, 7 (A.A.) - Çelik 
miğferliler, miUiyetçi sosyalistle
rin hücum kıtaatı . . . ilah. gibi 
bazı teşkilat mensuplarının milli 
müdafaa ordusu kadrosuna alına
caklarına dair ecnebi memleket· 
lerde haberler çıkmıştır. Salahi • 
yettar mahafil Çelik miğferliler 
veya hücum kıtaatı mensupları • 
nın milli müdafaa ordusuna ithal 
edilmelerinin kat'iyyen mevzuu 
bahsolmadığını bildirmektedir. 
Yeni hükiiımet erkanı iktidar mev· 
kine gelir gelmez devlet otorite· 
sine hadim bir alet olarak kalma· 
sı lazım geldiği fikrini teyit et • 
mişlerdir. ra da beni maliye nazırı görür· 

Bu yalan haberler, silahları sünüz. Demiş. 
bırakma konferansının akamete Bu hararetli sözler karşısında 
uğraması takdirinde Alman hü • nazır, sadece: 

1 - Vay canına .. Demekle ikti • kUınetinin tasavvur arını tehlike-
li göstermeğe matuftur. faya mecbur olmuş. Hulasa ne 

Nafiz paşa merhumun, ne de ar • T eslihat nis-bidir ve diğer dev· 
kadaşlarmın ısrarı fayda etmiş. 

Jetlerin teslihatın vaziyetine gö-
AI Diyor ki: re tayin olunur. manyanın müs· 

- Artık ok yaydan çıkmıştı. 
takbel milli müdafaası son dere· 

Nuri paşanın bile vaitleri heni bu 
ce müsellah olan komşularının 

meslekte tutamadı, ben denize: 
silahlarını tahdit etmelerinin de • 
recesine göre tayin olunacaktır. 

Ortada bir takım "Alman pro
jeleri,, yoktur. Mevzuu bahsolan 
nokta Almanyanın komşularının 
kendi emniyetleri için zaruri gör· 
mekte oldukları teslihatın fazla • 
lığıdır. 

Reisicümhurun 
emirnamesi 

BERLIN, 7 (A.A) - Reisi -
cümhur fon Hindenburg imzasile 
neşredilen bir emirname ile mü • 

nakalat nazırının hava işlerine 
ait vazifelerile dahiliye nazırının 
hava hücumlarına karıı sivil aha
liyi muhafaza hususundaki vazi • 
feleri başvekalete tabi hava İ§le· 

ri komiserliğine devredilmiştir. 

Hlt lercilerle 
k omi1nistler 

BERLlN, 7 (A.A.) - Evvel
ki gece Berlinde ve eyaletlerde 
Nazilerle Komünistler arasında 

bir ta:kım hadiseler olmuştur. 
Donda bir toplantıdan dönen Na
zi talebe bir komünist binası ö· 
nünden geçerken silah ateşine uğ
ramışlardır. İki yaarlı vardır. 

Harburg - Vilhelmlsburgda sos
yal demokratların bir içtimaın -
dan avdet eden bir amele Naziler 
tarafından atılan bir kurşunla te
lef olmuştur. 

Hamburgta komünistler tara • 
fından atılan bir kurşunla bir 

Nazi maktul düşmüştür. 
- Oğlum, sen ne yapıyorsun, 

bir doktoranla bir tezin kaldL 
Doktor çık, ben seni merekz has • 
tanesine alırım, diye vait üstüne 
vadediyordu. Ben: 

- imkanı yok, beni ya dördün· 
cü veya beşinci orduya yollayıve • 
rirler. Siz fstanbula kendi akraba· 
nızı bile getirtemediniz, dedim. 
Ağzımdan kan geliyordu. Arka • 
daşlarım: 

- Canım allaha emanet bak 
Marko paşa da verem ama, hala 
yaşıyor, diyorlardı. 

Sözü uzatmıyayım evladım, ni· 
hayet "bünyesi tahsile müsait de • 
ğil, mektepten ihracı lazım,, diye 
yazılan istida on günde müspet ne· 
tice verdi ve ben de kısmet b~ ka· 
darmış diyerek lzmite döndüm. 

Süreyya beyin ailesi, bilhassa 
babası "Elmukadder layetegay; • 
yer,, diyen ve kadere inanan in • 
sanlar olduğu için S~eyya beyin 
bu kararını derhal tasvip etmişler. 

Fakat mektep Süreyya beyi iz. 
mitte de kendi haline bırakmamıtt 
gittiğinin ertesi günü derhal dön· 
mesi için bir telgraf almış. Bu se• 
fer babası düşünmiye başlamış: 

- Evladım ya doktorluk sana; 
mukadderse... Ya mukadderse ... 
Bana müsaade et akşama kadar 
bir düşüneyim de öyle cevap ver 
demi§. Aktam olmuş. 

- Biraz daha bekle bu gece 
bir istihare yapayım .• demiş. 

Süreyya bey bu bahsi şöyle an• 
lattı: 

- Babam (hmçkırarak ağlı· 
yordu.) Sabaha kadar beklemedi 
ve gece yarısı beni odasına çağır· 
dı: 

- Müjde evladım müjde .• Dok· 
tor olmıyacaksın. Sen büyük adam 
olacaksın. Bırak bu işin yakasını. 
Dedi. Alla gani gani rahmet etsin, 
ne iyi adamdı .• 

Süreyya bey doktor olmıyaca· 
ğma kanaat ettikten sonra lstan • 
bula dönmüş, bu sefer demitler 
ki: 

- Doktorluktan madem ki vaz 
geçtin, gel eczacı imtihanı ver de 
diplomanı al. Süreyya bey bu se• 
fer ısrar etmemi§ ve işte bu suretle 
eczacı olmuş. 

- Kaç yaşındasınız?. 
- 76 - 77 yaşımda varım ev• 

laclım. 

- Hayatınızdan memnun ol • 
~~muz mu? 

Süreyya bey içini çekerek ye • 
rinde doğruldu. Hasta halinde bi· 
le ikrama çalışıyordu. Bir sigara 
uzattı. Sigarasını yakmak için kib· 
rite davrandım. Aman oğlum, is • 
raf etme, ateş var, dedi. Ateş u • 
zattım. Sesi titriyerek: 

- Estağfurullah teşekkür ede • 
rim, dedi. Sonra sorgumun ceva • 
bmı verdi: 

- Hayatımdan mesleğimden 
mcnınun oldum. Hem çok memnun 
oldum. Elhamdülillah o meslek 
sayesinde geçiniyorum. hala ... Bir 
müstahzarım var. Kazancım bizi 
geçitıdirdikten sonra bir aileyi da4 

ha geçindirir. Ama hen alim mi· 
' yim? Hayır cehlimi muterifim. 

!Jdiam yok. İnsanı ufak bir 
şeyde hapledebilirler. Ama cehli 
mürekkep te değilim. Biz okuduğu 
muzu iyi okur, işe dört elle sarı • 
lırdık. 

Süreyya bey öksürmiye başla • 
mıştı. Ayak ucunda yatan kara ke
di uyandı, gerindi sonra daha ra• 
hat bir vaziyette kıvrıldı, yeniden 
uykuya daldı. 

(Sonu yarın) 

A. Sını 
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Bava Mab re 
---·-····· .. ············-··-·--·· ... ··········· .. ··························-·························· 
Verdun Müdafii Navar 

Yazan: Nakleden: 

Jacques Mortane - 8 - fa. 

. O günü b~rab~r _geçirdi_k. ~u ı kendimizi aşağıya koyuverdim ba
bıze beş dnkıka gıbı geldı. Pı - lonun etrafında dönmiye başla -
yer ak,!am üstü dönecekti. Hava dım. Balonun içindeki alman bu 
pek sisli idi. Fakat ne çıkar? beklenilmez hücumumuzu görün
Kumandanlarıma gidip, kardeşi - ce şaşırmıştı. Mülazim Moinier a

mi tayyare ile Saint Eloi dağına teş etti. Attığı kurşunlar, muay ~ 
kadar cötürrnek üzere ınüsaade yen mahreki olmıyan iri kurşun -
İstedim. Vermediler. Bu hadise lardı. Binaenaleyh işimiz talie 
pek canımı sıktı. Kardeşimle bağlıydı. Maalesef taliimiz yaver 
düşüncelerimiz bize karşı bu su - olmadı, kurşunlar boşuna gitti. Bu 
retle hareketin münasebetsizli • na mukabil düşmanın bizim için 
ği hunusunda birleşiyordu. O gü - ayırdığı kurşunları vardı. T ecrü -
ne kadar itaatli olmıya karar ver • beyi tatbik ederken yere yüz met· 
miştim. Fakat artık kendimin bir re kadar yaklaşmıştık. Aşağıdan 
insan olduğumu göstermek sırası bize müthiş bir ateş açılmıştı. Bir 
gelmişti. Piyer'i yanıma alarak az yükseldim, bir başka balon gör
tayyareme bindim, alçaktan uç - düm. Ona hücum ederek yere in · 
rnıya başladım. Sisten de istifa - dirdim, ve nihayet karargaha, de . 
de ederek düşmana yakın bir yer - lik deşik olmuş tayyaremle dön -
de, bir yokuşta yere indim. Bu - düm. 
rası siperlerden üç kilometre me - Miralay Bares, tecrübemizi sey
safede idi. Kardeşimle ayrıldık. retmişti .. Beni tebrik etti ve ku -
Döndüm.. Feluket! .. On beş gün - mandanlar kı~kançlıklarından Ça 
lük cezam, otuz gün olmu~tu. tndxlrır. Bundan bnşka, ismim em· 

Kumandanların mantıkı pek ri yevrnilere de geçti. 
tuhafrma gidiyordu. Beni Brias ~ ~ ~ 

civarına çalışmak üzere alelace - Bu hadiseden üç gün sonra, Na-
le göndermişlerdi. Halbuki ge - var, uçarken bir Voisin tayyaresi 
lir gelmez ceza olarak uçunnıyor- görmüştü. Pek tabii Bu fir Fran· 
lardı. Bu karar bizzat erkanı har- sız tayyaresiydi. Navar, ona doğ · 
biyei umumiyenin emirlerine mu- ru sokularak "Ben buradayım, 
halef et değil miydi? Fakat ne merak etme,, der gibi eliyle işa -
yaparsın? Bu münasebetsizlik - ret etti. Fakat Fransız tayyaresi 
leri kime anlatırsın? Harbi -ka - ona ateş açmıştı. Na var ıaşırdı. 
zandık ya!.. Bütün kabahatliler Fakat derhal toplanarak kendini 
affediliyor. Halbuki diğer bazı korudu, müsait bir vaziyet alarak 
kumandanlarımız bizleri anlamış kanatlarının altındaki franıız 
olsalardı, harbi daha evvel ka - renklerini gösterdi. Lakin öteki 
zanmış olurduk. Bereket versin, mütemadiyen nte! ediyordu. Bere· 
bir gece ziyareti, beni yava§ ya • ket versin fena ateş ediyordu. 
vaş içersine daldığım tembellik • 
ten kurtardı. Bir sabah, erkanı 
harbiye hava şubesi müdürü mi -
ralay Bares geldi. Yanında yan -
gın çıkaran -kurşunlarla eski bir 
Gras tüfeği var..dı. Bu yarı asri, 
yarı tarihi makineyi, dü~man ha . 
Jonlarına karşı tecrübe etmek la -
zımdı. 

Navar, hemen onun arkasına 
geçti, ate§ hattından çıktı. Şimdi 

bu sefer Voisindeki Fransız kork-
mıya başlamıştı; başa~ağı inerek 
düşman zannettiği Navardan kur
tulmak istedi. Navar da omm gibi 
yaparak "feuille morte,, halinde 
kendini yere koyuverdi, bu şaıkın 
F ransızın karargahını tesbit ede -

VAKiT 

Yunan·stan 
Yeni intihaba 

hazırlıkla meşgul 

Eğer muhtel f fırlıalar ayrı 
ayrı hareket ederlerse 

Venizelos kazanır 

AT1NA, 7 (Hususi) -Yunanis
tandaki intihap günü yaklaııyor, 

ve martta yeni intihabat yapıla • 
caktır. Fakat bir hafta eveline ka
dar M. Venizelosun riyaset ettiği 
eski cümhuriyetçi fırkalar blokuna 
karşı müttehit bir manzara arze
den muhalefet fırkalarının en kuv 
vetlisi olan ahali fırkasında, teıet 
tüt ve iftirak alametleri belirmiş -
tir. 

Ahali fırkasının en kuvvetli er· 
kanından olan Y orgi Merkoris 
grupu, Çaldaristen ayrılmıştır. M. 

Merkoris, 20-30 meb'usluk bir gru 

pun reisidir. İntihabat arifesin • 

de, Çaldarisin fırkasından ay -

rdması, sabık baıvekilin yeni in • 

tihabatta kazanması ihtimallerini 

zaafa uğratıyor. Çünkü intiha · 

batta müıtereken hareket edecek 

olan eski cümhuriyetçi fırkaların 

blokuna karşı, muhalefet fırkaları 

da ayni suretle hareket etmezler, 

ayrı ayrı rey verirlerse M. Veni

zelos blokunun intihabatta kazan 

ması ihtimalleri çok kuvvetlenir. 

M. Merkorisin ahali fırkasından 

ayrılışı, kendisinin gazetelere 

vaki olan beyanatına göre şahsi 

sebeplerden değil, fakat prensip 
meselelerinden ileri gelmiştir. Aha 
li fırkası, M. Merkoriıe göre, eski 
prensiplerini terkettikten, yani 
kraliyetçilikten ayrıldıktan sonra 
hikmeti mevcudiyetini kaybetmiı 

tamamile tahsi bir fırka mahiyeti

ni almıştır. lıte bu sebebe mebni-

dir ki, M. Merkoris ve rüfekası a· 

hali fırkasından ayrılmışlardır. 

Maamafih rivayete göre ahali 

fırkasında görülen bu ayrılığın 

hakiki sebepleri, son kabine buh 
Kimse bunu yapmak ister gibi 

görünmiyordu. Zira, tüfeğin i · 
çinde ancak bir . tek kurşun 
vardı, ve bir dü§manla karşılan -
dığı takdirde ancak bir el silah a -
hlabilirdi, tehlike muhakkaktı. 

rek ve gayet alçaktan uçarak ken- ranının tedvirinde, M. Çaldarisin 
di karargahına döndü. Ertesi gün, 

Derhal bu tecrübeyi yapmak i
çin rlıüsaade istedim. Kumandan
larım, kendilerinin yapmak iste
medikleri bu işe benim talip ol
duğumu görünce gözlerinden a
levler saçarak ibana baktılar. O 
zaman anladım ki, bunlar için 
uçmamak cezası, bir ceza değil, 

bilakis ara.drkları bir nimet idi. 

Miral~y Bares benimle tatlı 

tatlı konuştu. Yararnazlıl:larım -
dan olduğu kadar muvaff akiyet -
]erimden de bahsetti, bu tecrübe -
yi yapmam için i:dn vermekle kal· 
madı, ceza:m da affettirdi. Bu 
intikam, cloğrusu izzeti nefsi.mi 
okşamı~tı, olmıyacak şeyler yap -
mıya ltarar vermişt?.n. 

Tecrübeyi ertesi sabah yaprnı -
ya karar vermiştim. Tayyareme 
mülfızim Moinier'i almıştım. Be -
raber uçtuk Kullanacağımız si -
lah, ancak o tarihte 900 metreye 
kadar yükselebilen dütmnn balon
larına karşıydı. Yanımızda tü • 
fek, altı tane kurşun vardı ve hn· 
rekatımİz kolay olsun diye ancak 
otuz litre benzin almıştık. Böyle 
bir tecrübe ilk defa olarıı.k yapıh
yorGtt. 

Havalandık. Bir bnlonun üzeri
ne gelince, birçok daireler çizere1c 

emri yevmide !Öyle bir haber neş
redilmi§ti: 

"Morane tarzında bir dü.5man 
tayyaresi, bir Voisin tayyaresine 
hücum etmişse de düşman hatları 
gerisinde bir yere dü.jürülınüştür.,, 

Navar sonradan öi!renmiıti ki - . , 

gösterdiği aciz ve zaaftan ibaret
tir. M. Çaldarisin gayri memnun 
arkadaşlarına göre, şimdi M. Ve
nizelosun yaptığı gibi meclisi dağı 
tarak yeni intihabatı kendisi yap 
tıracağı yerde, bu hususta zaaf 

ve tereddüt göstermiş ve şimdiki 
hatvekilin kendisine kurmu~ oldu· 

bu tayyareci hem miyop, hem de 
ğu siyası tuzağa düşmüştür. Buza 

palavracıydı. Bu emirnamenin ya-
af ve tereddüt ve fırkasının sine -

zılmasma sebep de şu hadise ol -
sinde başlıyan ayrılıklar muhalif

mu§tu. Bütün gece, düştü zannet -
lerin yeni intihabatta kazanmala -

tikleri benim tayynremi aramışlar, 
rı ihtimalini lcülliyen se!bdme::e 

pek tabii bir şey bulamayınca, tay· hile oldukça zaafa uğratmıştır. 
yarenin düşman hatları gerısme Hükumet taraftarı gazetele!', mu· 
düştüğünü z~nnetmi~lcdi. halefet fırkalarında, dahn büyük 

Fakat şimdi bunbrı bırakalım 
ayrılıklar baş göstereceğini, r.ıuhn 

da size birnz da cğlencelerimden 
liflerin intihabatta müştereken ha 

bahsedeyim. 
B. re ket etmelerine imkan olmadığı . 

:;: f; ..... , ,;·.:.ğm~r y.:..ğı:,·c.rd.ı. ' k h''kA t bl k . 
, A. nı yt..=ara u umc o unun ın-

Karargante. yapr.cak bir şey oima. t'h b tt h kk I k ., • " · · k 1 ı :ı ı:. a mu a a c azanacagı • 
dıgı ıcın sı ı yorduk. Arkadaslar • l C ld · ·· f : . • m yazıyor ar. a ans, musta a 
dan hır rasıt zabıte eledim ki: k b' d H b'- 1" 

- Amiens'e docru bir uzanııak a ıne e ar ıye nazır ıgı yap -
mış olan milli radikal fırkası re· 

ne dersin? 
- Fena olm:\z ama naflıl? 
- Tayyereyle. 
- Bu yağmurda mı? 
- Ne çıkar? Isl~nmnktan mı 

korkuyor:ıun? 

- Hayır ama bu havada? 
- istersen bir §emsiye al!,, 
-Yokcamm .. 

- Sen merak etme. Ben bun-
dan dnha pek kötü havalarda uç· 
tum. 

( Deı·amı r ar) 

isi ceneral Kondilisle inlihabatta 
te~riki mesai için müzakerede bu· 
lunuyor. Henüz mÜ!;pet bir netice 
çıkmamış olmakla beraber, so . 
nunda iki fırkanm anlaşması ih -
timali kuvvetlidir. 

Amerika elçisi 
Amerika büyük elçisi Mr. Şerri! 

yarın Ankara.ya gidecek, Ankara, 
İstanbul hava hattının açılam me· 
rasiminde orada bulunacaktıT. 

Büyük harp neden 
beş sene sürdü ? 

Fransız meclisinde meb'usların mühim ifıaatı 

-6-
26 eyliil 1914 te Nurnbergde 

Lonzaya bir mektup geliyor. Bu 
mektupta Lonzanın imalathanesi -
nin monopolü istenmektedir. 2 
teşrinievelde Lonza f U cevabı ve
rıyor: 

"Eğer bütün ıtoklarımizı ve is· 
tihsalatıınızı satmayı taahhüd e -
derseniz marüzzikir miktarları si· 
ze tahsise hazırız. Binaenaleyh si
parişinizi bekliyeceğiz.,, 

Nihayet 9 teşrinisani 1914 le 
ehemmiyeti fevkalade olan bir ve
sika gönderiliyor: "Almanyaya 
mümkün olduğu kadar emtia te -
darik etmek ve 1916 dan itibaren 
mevkiimizi tahkim etmek için he
men Eyanannde imalatına tekrar 
ha~lamaklığımız lazımdır.,, 

Bu delalet eder ki Almanya bu 
istihsalata gayetle muhtaçtı ve 

Lonza ile Almanya harbiye neza· 
reti arasında harp emtiası ve ha -
husus eyananııde tedariki hak -
kında bir mukavele imzalanmıştı. 
Nihai bir karar hakkında mütalea 
yürütmek istemiyorum. Dün 
T emps tarafından neşredilen mek 
tup lüzumsuzdu. Fakat demirhane 
ler komitesine mensup olan bir fab 
rikatörün nezdinde bulunmuş olan 
şu mektuplar ispat eder ki; 9 teş· 
rinisani 1914 tarihinde bir Alman 
idaresinde bulunan Lonza şirketi -
iki ay sonra yani 1915 kanunusa
nisinde Almanyaya 300,000 kilo 
eyanannide tedarikini temin için 
teşkilat yapıyor. Bu eyanannide 
Fransadan Lonza ıirketine gönde· 
riliyor ve oradan Almanya ya sev· 
ko 1 unu yor. 

Bu mahsulün kıymetinden dü • 
şürülerek sevkedildiği iddia edil • 
di. Bu iddia doğru değildir. Eya -
nannidein harp sanayiinde lazım 

bir istihsal olduğu pek ala bilini
yordu. Mevaddı müşteile için la • 
zım olan azotlu maddeler cyanan
nide ısıtılarak elde olnuur. 

Bana denilebilir ki, bu hadise ba 
zı fabrikatörlerin takbihini icap 
ettirecek bir harekettir ve memle· 
ketimizin umumi siyaseti üzerind~ 
hiçbir tesiri yoktur. Heyhat ki, 
karşnnıza daima demirhaneler ko· 
mitesi çıkıyor. Mütesanit ve biri -
birine bağlı ayni insanlar .• Bunla· 
ra hükumetçe harp esnasında 
bir inhisar hakkı verildi· 
ği halde, resmi teşkilatları bir çok 
vesaite müracaat ctmi§, nüfuz 
ticaretine girişerek memleketin 
mazarratına. kese doldurmuslnr · 
dır. • 

Sukt\t bütçeleri -
nüfuz ticareti 

Filhakika müstantiğin rapo 
runda şu satırlar görülüyor: "Sos· 
yete komersiyal patron sendikala · 
n gruplarının faal himayesine hak 

ka~anmış olan satış mües:;esatın · 
dan değildir. Tahkikatın kütadı 
iizeı·ine dcmirhaneler lwmitesi ve 

kuvayı meyahiye sendika odası u · 
mumi katibi muhterem mösyö Pi· 
nonun gösterdiği teheyyücü tees -
sürü hayretle kaydettik. Bizce ay · 

rıca mühim görülen ifadatı ne ıu· 
ı etle aldanm1ş olduğunu ve milli 
sanayie hamilik vazifesini ele a • 
lanlarm adliye makamına kaim ol-

mak istemelerinin ne kadar tehli • 
keli olduğunu göstermiştir. Filha • 
kika bu ıirket Fransız satı§ şirket· 

leri meyanında sayılamazdı. Avus
turya - Almanya nüfuzunun yavaş 
yavaş hulul ederek nihayet hakem 
mevkiini aldığı bir cemiyetten baş
ka bir şey değildir.,, 

Efkarı umumiyeyi şaşırtmak ve 
aaliyenin tahkikatını güçleştir -
mek için d~mirhane komitesind~ 
bir teşkilat vücude getirildi. Nü -
fuz ticareti olanca kuvvetile tazyik 
olunuyordu. Azadan mösyö Gi • 
rand Jordanın yazıhanesinde bu • 
lunan bazı notlar delili kafidir. 

Bunlar, demirhaneler komitesi u
mumi katibi mösyö Pinonun mese · 
le hakkında bir şey söylenmeme
sini temin için ol~un, adliyeyi ic -
rayı maksattan men için munta • 

zam bir program dahilinde i§ gör
düğünü gösteriyor. Bu bapta, ba
hir deliller vardır. Mösyö Jorda • 

ntn eliyle yazmı! olduğu notlarda 
okunuyor: "Celse on ikiyi kırk ge· 
çe bitti. Metr_şantajı Laru lokanta
sında ıaat bire çeyrek kala bul • 

dum. Yemek esnasında Metr Gon· 
tara Lonzanm merkezlik ettiği 
beynelmilel grupun Pari&teki ha -

r 
kiki mümessili olmak sıf ati le iıte 
fazla zimethal görülmekliğim ih • 
timalinden ihtiraz ettiğimi anlat • 
tım. Fabrikası Norveçte olan ve bi-

taraf bir f irket olması dolayısile 
Almanyaya mühimmat ıat~n Halı 
lund ismindeki İsviçreli ıirket 
meclisi idare azası olmakhğım 

hakkında mösyö Gontarın nok • 
tai nazarını sordum. Mö&yö Gon • 

tar meseleyi tetkik edecektir. Bu 
akşam Vezona azimet edeceğin -

den "Moris Bernar,, a bir mektup 
yazmayı vadetti. Bu mektupta a -
ramızdaki dostluğu kaydettikten 

sonra eğer mösyö Girard Jordan 
veya Bozel §İrketi hakkında ayrı · 
ca bir karar ittihaz edileceğini du
yaraa hemen bana haber vermesi
ni rica edecektir. Saat iki buçuk-

ta bu cemiyetin Pa;iste bulunan 
meclisi idare azaları toplandılar. 

Bunlar reis mösyö Sauter, lsviçreli 
Gandillo ve bendim.,, 

(Devamı var) 

Lindberg Fra.ıısız 
mı olacak! 

Fransadan gelen haberlere göre, 
meşhur Amerikalı tayyareci Char• 
les Lindbeı-bh, çocuğunun çalınma 
sı hadisesinde Amerikan polisi ta· 
rafından yapılan takibatın şeklin
den müteessir olarak Amerikayı 
terk edip Fransaya gc!eceği söylen 
mektedir. 

M. Lindbergh Fransada, iki mil 
yon beş yüz bin franga bir de şato 
almıştır. Lindbergh karısı ile bera-

ber buraya yerleşecek, hatta, mu
ayyen znmanı doldurduktan sonra 
Fransız tabiiyetine geçecektir. 

Feshane fabrikası 
hırsızı 

Sabri isminde birisi çarşıda boh 
ça ile dola§ırken çevrilmi§, bohça· 
da 30 metro 16.civert elbiselik ku • 
mn~ bulunmuştur. Sabri kuma§ın 
amele bulunduğu F cshane fabrika 
$Indan ark,.daşları Abbas ve A • 
demle birlikte çaldıklarını söyle • 
mi§tir. Hırsıdar yakalanmıtlar • 
dır. 
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8 Şubat 1~53 VAKiT 

[ lktısadi Haberler ] Yeni usul SEVRISEFAIN ··------------.. , ~------------...... ... Doktorlar , 
Londrada beynelmilel 
bir iktısat konferansı 

üstünü temizliye
yim diyerek 25 li
rayı aşırdı; fakat .. 

Merı.eıı idaresi Galata köpriı .. aşı 82623 
;u ·e A, Slrl.:ec ı Mllhürdar ıad~ Han tib40 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) SbŞaut· 
ı•---------~· ı Doktor - Opera ör 

Ahmet Asım 
Dotum ve kadm hastruıklan bfrlnd mut 

Çarşamba 18 de Galata nb· ll mUtehaıraı81 Muayene: 10 - 12 Ortaköy. 
Şita yurdu. 1~ - 18 Beyoğlu, lstJklAI 

; llllll•m•m•d•a•n•k•a•lk•a•r•.••(•4•9•4•1••••
1

! caddesi No. 193 (Opera sineması karom) 

Mart eonunda Londrada enler • j ıine ço~ tesir edeceiini ümit et • 
11&a7ona) bir iktisat konferansı top mektedırler. 

lanaca1mr. Muhtelif memleket-

Şehirde yeni bir yankesicilik u · 
aulü tatbik edilmektedir. Bu usulü 
tatbik edenlerden biri dün yakalan 
mıttır. 

1 

Telefon: 41960 - 4,2221 

Zayi •----------·-------------• Tatbik mühUrUmU zayi eyledtğlmden Doktor 

&. konefranaa bütün dünya mil ti 
letleri ittirak edecektir. HükUme. ferde sığır eti tic&re 

Mehmet Efendi isminde bir zat 
dün Galatada bir itini takip eder· 
ken ııkıtmıt, kota, kota Şeyh Cft· 

mii aptesthanesine gitmiıtir. Meh • 
met Efendi aptesthaneden çıktık· 
tan sonra elini yıkarken üstü, batı 
temizce birisi yanına yaklaımı§, 
dikkatli bir surette pantolonunun 
arkasına baktıktan sonra: 

yenisini çıkaracağımdan hükmU olmadığı Balıkçı y 8 n 
1111.n olunur (6652J. 

Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep Salih Vehbi 
Sokalc No. 17 

Telefon: 3626 Beyoğlu tJsküdar birinci IU1h hukuk mabkemeeln· 
den: lİınizin de bu konferanaa ittirak e- Son sene zarfında Filiıtine Tür-

decefi tahmin edilmektedir. kiyeden pek çok kasaplık hayvan 
Öğrendiğimize göre Avrupalı • sevk edilmittir. Ancak Filiıtinde 1

•r bu konferansa pek fazla ehem- aatılan hayvanlarımıza en büyük 
illiyet vermektedirler. Bu kongre · rakip Romanya, Kıbris, Bulgar sı· 
deki kararların dünya iktisadiyatı ğırlarıdır. Bu memleketlerin ka • 
:~ çok tesir edeceğini ve vaziyetin saplık sığırları ile memleketimiz -
İ uzeleceğini bile ümit edenler bu- deki hayvanlar arasında çok bü · 
uıınıa.ktadır. yük fark vardır. 

- Pardon beyim!Üstünüz kir· 
lenmi§, müsaade edin de temizliye 
yim? demiıtir. Mehmet Efendi he 
men cebinden bir mendil çıkara -
rak üzernideki pisliği gören bu ha 
miyetli adama uzanmı§, lütüfkar 
adam, bir müddet, evvelce baktı • 
ğı yeri temizlemiş veya temizler • 
gibi yapmıı, işini bitirdikten son • 
ra da: 

Emine l!ı!Uveddet hanmüa Hamide ha • 
nıımn p.yi'an ve mü§tereken mutasarrıf 

olup kabiliyeti takaimlyesl olmadığından a-

Doktor 

Cevat N. Zek41 
çık arttırma ile satılarak paraya çevrilmek Sinir mUtebaasısı 
suretlle şuyuu izalesine karar verilen üs • Cuma ve pazardan maada ,gtlnlerde aaaı 
lcUdarda Selı\mi Ali Efendi mahallesinde 3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur 
terllkçl çıkmazında Feyzullah sokağında rs Munycnehancslnl BabıAll karşısında A.n· 
No.lu ve bC§ yUz lira kıymeti muhammene- kara caddes1 No. 47. ye tevılan naklet· 
11 bir bap hanenin, mahkeme kaleminde ta· mllJtlr. Telefon muayene: 28468. 
rlhl ilAndan itibaren 10 gün mUddeUe açık lkametgllh: 60740 

Gelen haberlere nazaran konfe
r-.ııın proğramı Cenevrede fU su -
retle lcararlaıtırılmıftır: 

1-Para ve kredi. 

Romanya 11ğırları ve öküzleri 
et noktasından pek çok randıman 
vermektedir. Ancak maliyet fiall 
pahalı olduğu için ıürümü azdır. 

bulundurulan ıartnamestnde muharrer §e • !•·---------------. 
ralt dairesinde 8/3/933 tarihine mllsııdit Operatör • Ur olog doktor 
Çarşamba gUnu 888t 14 den 1a ya kadar Mehmet All 
açık arttırma ve pe§ln para ile UskUdar 
birinci BU1h hukuk mahkemesinde satılacağı 
ve kıymeti muhammeneslnln % 75 §ini bul· 
madığı takdirde en ıon arttıranın taahhU • 
dU baki kalmak Uzere arttırmanın on beş 
gUn daha temdidi ile 25/3/933 tarihine mU-

f' 2 - Fiyatlar. Maliyet ve satrş 
1Yatıarr arasındaki farklar. Kıbrıs 11ğırları ise memleketin 

Filistine yakın olmasından dolayı 
nakliye masrafı az ve et randma • 
nı itibarile de oldukça çoktur. Bun 
dan maada Kıbrıs ile Filiıtin ara• 
arnda bir gümrük mukavelesi de 
mevcut olduğu için Kıbrıs sığırları 
Filiıtin gümrüklerinden daha ucuz 
ıirebilmektedir. 

idrar yotJarı bu\dlıkJan mUtehaııaaaı 

EmlnbnU (Sabık Kar aka§) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gün 

hastalarını kabul ve tedavi eder 

ta::-- Ecnebi dövizlerine karşı 
dıdatrn kaldınlmasr. 

ısadlt Cumarteal gUnU aaat 14 den 16 ya ka
dar en çok arttıran& ihale edileceği ve art - ı 
tırmaya talip olanların % 7,5 nlııbetinde te- ~ 
minat akçesi ita etmeleri 14.zım geldiği gibi 
icra kanununun 126 inci maddesi mucibince 
l§bU gayri menkul hakkmda bir hak iddia 
edenlerin tarihi illndan itibaren 20 gUn zar
fında evrakı mUsbltelerile mahkememize 
mUracaaUan ve aka! halde sab§ bedel1Dlıı 

paylqmasmdan hariç kalacaklan beyan ve 
fazla malQmat almak 1st!yenlerln mahke • 
menin 932/ll5 NoJu lzalel §Uyu dosyasına 

mUracaat eylemeleri !Uzumu llAn olunur 

Askerl Fabrikalar lllnlar1 J 
oo 4 - Ticarette tahdidat ve hi -
C"'l llıayecilik ve saire. 

d 
5 - Tarifeler ve ticaret muahe

eleri. 

ri. 
6 - tstihsaıat ve mübadele işle

P~lrol it halAtı 
Kanunusani ayı içinde haric 

'11emleketlerden petrol ithalatı çok 

~lmııtır. Bilhassa Romanyadan 

J(&nunusani ayında hiç petrol gel 
hlemİ!tir. 

MllAnoda bJr sergi 
Milinoda beynelmilel bir sergi 

11-sılacağı alakadarlara bildirilmis 

İr. Sergi 7 nisandan 7 mayısa ka: 
~ar dcvar..-: edecektir. 

Af yon ticareti 
liazırlanan bir istatistiğe naza -

aJı afyon ticaretinin 1932 senesin 
elci " · . •zıyeti 19311 e nazaran çok 
etidir 

1931 ·- . d k" . "h 14 d a f -.::nesın e ı ıstı sa at a -
$J932&zla olduğu gibi fiyatlar da 
1 Ye nazaran çok yüksekti. 

1932 • • 
~ 1 •enesınde ıse temmuzda 
1: '~ ile 13,5 Türk lirası ara~ında 

"1 CU •e T • • ld . ı· ... e§rmıeve e ıse 10-11 ı· 

,.;aıında dolatmııtır. 
'Yle9 • 

' •ını batlangıcında lzmirde 
eçezı teneden 60 bin kilo gram 

Jtolc Vardı. Bu mikdardan bu se· 
e İçinde· 26 633 k'I I ' , ı o gram Mısıra 
,08Q kilo Franıaya, 3,998 kilo Al 

yaya ve 19 74 k'I 
75 k ·ı . • ı o Holandaya 

1 o t•maJ 
b 1 kil A .nıemleketlerinc ve 
!"' 

0 
merikaya, 355 kilo hal

aya 175 kilo da ı . 
d•1_. • naaltereye sevk 
ıuuııtır. 

GU 1 l'&ğları 
llctıaat vekaleti Türk aülyağları

hariç memleketlerde rok k 
eti' . ~ ıy -

ı aatılmasını temın için bazı 
rarlar ittihaz etmiıtir. 
811 kararlara nazaran gülyaf

-..lrh·-n ihracına dair bir de ni • 
~e hazırlanacaktır. Bu n-i 
~&Jile bir hafta evel latanbul 
learet Oduından iıtenilmit olan 
-Porıın tetkikinden sonra yapıla
ili · Eıa.en Ticaret Odası da 
'•ilartlıakkında tetkik raporu 

e 
1rlarkeıı neticede bir nizamna· 

• ~·~ılııaaıını vekaletten :-ica et· 
~ •t.ııbulda gülyağı ticaretile 
1-lı ?tanlar bu nizamnamenin 

1
. 

1hı-acatına ve kıymetlenme 

Bulgar sığırları ise daha küçük 
ve maliyet fiatı itibarile daha pa -
halıdır. 

lstanbul Ticaret Odası hu husus 

ta bir tetkik yapmış ve Türk sığır
ları ile kasaplık hayvanlarının çok 

ucuza satıldığını ve bu sebepten 

Filistinde fazla sürüldiiğünü öğ ~ 
renmiştir. 

Maamafih memleketimizin ka -
saplık hayvanları çok ufak olduğu 
için et noktasından maliyet fazla 
tutmaktadır. Fakat fiat çok ucu~ 
olduğu için alıcılar Anadolu sığır· 
larını tercih etmektedirler. 

Bulgarların bir kararı 
Bulgar hükumeti ithalat ve ih • 

racab daha fazla kontrol edebil ~ 
mek için mühim bir karar vermiş • 
tir. 

Bu karara göre milli Bulgar ban 

liası tarafından kontrol edilmiyen 

mevadın Bulgaristana ithali me • 
nedilecektir. 

Hükumet le bu hususta bir ka
nun layihası hazırhyarak millet 
meclisine aevk etmittir. 

Bulgaristandan gelen haberlere 
nazaran Bulgar hükiimeti bu suret 
le bilhassa ithalatı fazla kontrol 
etmek için uğratırken diğer taraf
tan da ihracatının artması için ted 
birler alacaktır. 

kara'nın en büyük 

· Kıtap, gazete ve 

Kır~·~iye mağazası . . ~ 

• 

AKBA. 
Kıtap evı ve kırtasıye_cılik 

Anaf,.rtalar rAdılt-ıİ 
r rlcıun: :ıJ77' 

- Buyurun mendilinizi. iyice 
temizledim. Kirli olarak çıksaydı
nız çok ayıp olacaktı? 

Mehmet Efendi, müteaddit defa 
lar üstünü temizliyen adama teıek 
kür etmiı, ayrılırken elini sıkmıf, 
itine gitmek üzere yürümüttür. 
Meçhul adam ayrılırken: 

- Gene göriitelim beyefendi de 
miş, hızlı, hızlı uzaklaımıftrr. 

Mehmet Efendi elli adım kadar 
yürüdükten sonra elini cebine at -
mış, cüzdanından çıkararak bir ye 
re vermek üzere ayırdığı 25 lira -
nın yerinde yeller estiğini görmü~, 
tereddüt etmeden lüt6fkir adamın 
arittiii cihete kotmuıtur. Tali Meh 
met Efendiye yardım etmiı, üstü
nü silen adamı Galata meyhane ıo 
kaklarına saparken görmüf, ilk 
rast geldiği polis memuruna yaka. 
lattırmııtır. Bu lütufkar zatın mer· 
kezde hüviyeti meydana çıkmıı, 
kendisinin tanınmış sabıkalılar " 
dan Yusuf olduğu anlatılmııtır. 

Yusuf, Mehmet Efendiye: 
- Ne yapalım efendim! Meslek 

bu .. Ben size gene görütelim deme 
mişmidim. işte pek çabuk kavuş • 
tuk ! demİ!tir. 

iki \'unun mebusu 
şehrimizde 

Siyanudi ve Milityadis Namulis 
isminde iki Yunan meb'usu şehri. 
mize gelmiştir. Meb'uslar dün vali 
ve Belediye Reisi Muhittin Beyi zi
yaret ederek görütmüşlerdir. 

İstanbul ikinci lflAs memurluğundan: 

(6565). 

'Üsküdar aulll hukuk mahkemesinden: 
EJyevm lkametglhı meçhul Hamide ha

nıma: 

Emine MUveddet hanımla pyian ve 

müştereken mutasarrıf bulunduğunuz üs • 
kUdarda Selflml Alt efendi mahallesinde ter· 

llkçl çıkmazında Feyzullah sokağında 5 No. 

lu hane açık arttırma ile satılığa çıkan! • 

muma karaı;. verıımı, ve kıymeti mııh•mml· 
nenJn ytlzde yetmff bef1DI buldultı takdirde 
8/3/933 t&rihlDe mUsadit Çarfamba günU 

aaat H : 16 da aka1 halde en fazla bedel 

veren zatin üstllne 25/ 8/983 tarihine m"1iSii:: 
dit Cumartesi gUnU saat H : 16 da bırakı

lacağından tarihi mezk1)rda satış memu • 

runa müracaat etmeniz !Uzumu ikametga. • 

hmızın meçhullyctlne blnnen keyfiyet ilAn 
olunur (6565). 

htanbul Aallye Mahkemesi Blrlncl Tl· 
caret daJresindeıı: 

Sidney ve Haasal kumpanyruıı avukatı 
Mehmet Emin bey tarafından latanbulda 
Tahtakalede 17, 10, 23 numarada mukim 
J. R. Şilmoviç efendi aleyhine 929/ 178 dos
ya numaraslle ikame eylediği 501/11/1 İn • 
glliz lirası alacak davasından dolayı lkaınet
sdhı meçhul bulunan müddeialeyh 21/1/ 933 
tarihinde mahkemeye gelmcal hakkmda 114· 
nen icrakılınan tebligata rağmen gelmediğin 
den hakkında gıyap karan verilerek tebliğ 
makamına kaim olmak Uzcre gıyap karar
namesi mahkeme divanhanesine talik kılın
mıştır. Bilcümle muame!At ifa ve yapılacak 
b~ka muamele kalmamış ve dava hükUm 
derecesine gelml;, olduğundan mUddeialeyb 
Jşbu karara beş gün içinde !Uraz etmecllği 
ve tayin kılınan 27/3/ 933 Pazartesi sant 
13,30 da mahkemeye gelmedlği takdirde 
mUdafaasma gayrı sabit nazarile bakılaca
l{ı tebliğ makamına kaim olmak üzere key
fiyet gazetelerde 114n olunur (6550). 

bt:ınbul 3 üncü Sulh hukuk mahlcemc • 
ılnden: 

Perkiııs e!cndt \•eklll avukat Mehmet 
Emin Bey taratmdan, Sultan hamam:ndıı 
Havuzlu handrı 16 No.da mukim Saltiyel bl· 
raderlcr şirketi aleyhine, Uç yUz liranın maa 

75 ton Şili küherçelesi 
Bu malzeme takas ve konten• 

jana tabi değildir. · 
Yukardaki malzemenin pazar• 

lakla 15· 2· 933 tarihinde saat 
14 de ihalesi yapılacaktır. Talip· 
Jerın ıartname için her gün öğ
leden sonra, pazarhk için de o 
gün teminat ile müracaatları. 

(489) 
• 

21 kalem tetbin yağlarının 
ıartnamesinde tadilat. 

11-2·933 tarihinde pazarlıkla 
ilin edılen 21 kalem tethin yağ
larının bedeli mubammeni tezyit 
edilmek suretiJe ı•rtnamesi teb
dil edilmiştir. Yeni şartnameye 
na:raran teminah evveliye t780) 
liradır. Pazarlığı aynı günde ya
pılacaktır. Alikadarana ma üm 
olmak üzere ılio o'.unur. (488) 

30 Ton elektro!it bakir 
1 - 2·1 ·933 tarihinde pazar

lık suretile ihalesi yapılacatı 
evvelce ilin edılen yukardaıd 

malzemenin yeni evsaf ile pa
zarlığı 11·2·933 tarihinde aaat 
14 te yapılacakbr. 

2 - Bu malzeme takas ve 
kontenjana tabi olmıyacaktır. 

3 - Bedeli malın kat'i te1-
limini müteakip derhal bankaca 
tediye edılecektir. 

4 - Fenni ıartnamesindeki 
11 Jevha halinde olacaktır.,, kay• 
dı yerine " kesilmiş parçalar ha• 
Jindc veya yekpare olabilir" 
l<aydı yazılmıştır. 

Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra ; pazarhğa 

girmek için de o gün Ankara· 
da askeri fabrilıalar satmalır.a 

kom syonuna müracaatları. "5C8,, 

lstnnbul 6 mcı İcra Mcm:ırhığıından: 

faiz ve masarifi muhakeme ve t!creU vel,.l· Bir borçtan dolayı mahcuz ve bu kere 

let taıuılll hakkında ikame edilen !l32/ l 'i02 1 paraya çevrilmesine karar \'cıilen bir adet 
No.lu dava Uzerlne mUddeaaleyh şirkete gön- ., 

da tJ Uz rin Üdd • h 1 k ı.ıuıa; ilk açık arttırma surctUe 12 .. 933 &a· derilen ve ye e e m ean ey ıı r et 
lkAmetgAhmın kapalı ve meçhul olduğu ger- at 9 ilfl 12 de B~yol:lu Tcpcbaşı Brtstol ote• 

hile bllA tebliğ iade edilml§ olmasından do- lin e s:ıtııaca~nı<!:ı..'1 tn?lplcrln mahnlllnde 
layı mUddeaalcyh §irkcte UAnen tebligat ıc-

HPr füanda gazete 
mecmua ve kita.p 

Beyoğlu lsUkl!l caddesinde oturmakta 

ve Bah:ı.ratçılıkla meşgul bulunmkata olan 

Leon S. Boton Et. itlAııı 7/2/ 933 tarihinde 

açı!ıp tasfiyenin adi §ekilde Yapılmasına ka

rar verllmlş olduğundan: 1 - MUtııaten ala

cağı olanların ve istihkak iddJa.sında bulu

nanların alacaklarmı ve latlhkaklannı llAn

dan bir ay içinde 2 ncl ltlAa dairesine gele· 

rek kaydettirmeleri ve dellllerinı (senet ve 

defter hu!Asalan ve Mire) llSil veya mu • 

aaddak suretlerini tevdi eylenıeıerı, 2 _ Hl

JA.tına hareket cezai mesuııyeu mllate1z1m 
olmak Uzere mU!lisin borçluıarmm ayni 

müddet içinde kendilerini ve borç!annı bil • 

dlrmelerl, 3 - Mutılsin mallarını her ne sı

fatla olursa olsun ellerinde bulunduranların 

o mallar Uzerindekl hakları mahtuz kalmak 

p.rtlle bunJan ayni mUddet içinde daire em

rine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul 

mazeretleri bulunmadıkça cezaı mcsuUyete 

uğnyacaklan ve ruc;han haklarından mah • 

rum ltalacaklan, 4 - 16/ 2/ 933 tarihine 

mllsndit Perşembe gUnU &il.at 15 de alacak

lıların lllt içtlmaa gelmeleri VO mUtlisle DlÜf· 

terek borçlu olanlar ve ketillertnın ve bor

cunu tekettlll eden aalr kimselerin toplan • 

mada bulwunağa haklan olduğll llQıı olu • 

rasmıı karar verllerek emri muhakeme buluno.cı:.lt mcmur:ı l!lür:ıcnntlan lltm olu • 

Hn nt'vİ kırtasiy~ c~yası 
ve nı~ktep lcv,ı.zımı 

1 lcr ti.irlü Fotoğraf 
levazımı • m:\kindcr 

ve amatör işieti 

Etem Pertev ıtrı.}:atı 

Kütahya ç İniicri 
nur. 

27/2/933 Pazartesi aaat ona tall!c edllmt, nur. 
olduğundan mezkQr gün ve saatte §lrkeU 
mezk1)renin mahlcemede hazır bulunması 
veya bir vekil göndermeııi ve aksi halde İstanbul 3 Uncu ı~nı memurluğundan: 

hakkında gıyaben muhakeme icra cdllc::ct;1 Lia!l.cuz ve c:ıt.lmıı:n mukarrer tır adet 
tebliğ makamına knlm olmak üzere keyfiyet dlbagate mnhsuı i§lcr bir halde harç dolııbı 
UAn olunur (6551 l. 

İltan bul 6 ın<'ı icra memurluğundan : 

l!ı!:ı.hcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

dört çift kUrek Galatada kUrekçUcr çarşı

smda 52 numaralı dükkAnda birlncl açık 

arttırma ııe 11/2/933 gUnU aaat 12/13 kad:ır 

.satılacagı il4n olunur. 

\';? bir aclet lıra,ı ma ·.!na: ı bir adet eli!. per-

d:ıh m:ıkinıı.sı ile bir ad t oal:ımura perva

nc .. lııln 14/:.?1933 salı gOnü saat 0/10 a kıı· 

dar Yed!JtUle K ••. ıdı Çe medc Orta eokıılc 31 

numaralı dib:ı.6 !J.brlkası..'l :ı. l:!rincl aı;ık 

arttırması icra edl eceğtndcn talip olanla • 

rm yevm ve mahalll mezkflrda mcmun:.:.ıo. 

mUracaatıan ilA.n olunur. 
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844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralık 

1.10,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

Kaydın başladığı tarih : 
Kaydın kapanacağı tarih · 

Hisse senetlerinin ödeme şekilleri : 

1. ŞUBAT 1933 
28. ŞUBA1- 1933 

DEFATEN : Kayıt esasında % 100 

ve ya TAKSİTLE : Kayıt esnasında% 10 - 1/ 5 / 1933 tarihinde . % 30 

J /7/1933 tarihinde . % 30 - 1 /9 / 1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 
% 100 • ödenecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 

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

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

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
ikinci hi'ssei temettü olarak yine hissedarana verilir. 

Nezdinde kayıt muamelesi yapılacak müessesat ı 

T. C. Merkez Bankası ' 
Türkiye Ziraat Bankası 
Türkiye İş Bankası 
Emniyet Sandını 

Osmanh Bankası 
Banka Comerciale ltaliyana 
Doyce Orient Bank 
Felemenk Bahrisefit Bankasr 

Emlak ve EVtanı Bankası 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
2. 2. 1933 vaziyeti 

PASiF' 
Kasa: Lira AKTiF' ~\ 

Altın: safi kilogram 10 681 1 9 IıL. 1 5023982.1 Sermaye ••.••••••.•• , ••••••.. 15000000.-
Banknot • . • • • • • • ,, 16 001 772. - \ 
Ufaklık • . • • • . • . .• 5h4S07.5 31590561.69 TedavUldekl Banknotlar: 

Dahildeki Muhabirler: \ Deıuhte edilen e\'rakı naktiye L. 158.748.563.-
Alun : San l\g. • • 2 677 752 L. 3 766 479 .1t Kanunun 6 ve 8 inci madde· 4 231 563.-
Türk lirası . . • . . · - 1085081 .27 4 851 551.03( dekrine te\'fik;ın vaki tcdiy:ıt » ................. . 

Hariçteki Muhabirler : Deruhte edilen eH:ıkı nakti,·e
1 

044 2 67 J 154517000.-Altın Safi kilogram 1 541 1 606 .9 

1 
bakıyesi . ..•...•..•• 

Altına tahvili kabil Serbest dövizler 1 535 677 .5 3 703 284.4 Karşılığı tamamen altın olarak 8 688 000. - 163 205 ooo .-
Haz;ne Tahvlllerl: tedavüle vazedilen •••••• ır ... ··· ··················· 

Deruhte edilen en:ıkı n:ıktiye 1L.158748 563.- Mevduat: 
karşılığı ~ 1 Türk limı 16 188 372 48. -
Kanunun 6 ve 8 inci mad· ,, 4 231 :>63.- ı sı 517 ooo .ooı .. . ~ • • • ' • 
delerine tevfikan vaki tedivat 1 Dovız . . , •• , . 44159548?.- 20634327.35 

CUzdan : · Muhtelif. • • • , • • • • • • • • 37 521 360.iO 

Senedat . . . . . • • • rı L. 3 783 961 .7 
Esham n ) Der uhte edilen c\·rak ı 

bari kıymetle) . • • • • . ,, 27 12::> 82::> . -
tahvil~t J naktiye karşılığı (iti-

1 

_ _ 

Esham \e Tnhvil:lt . . • . ,. 1 028294.Q4 319380Sl.6J 

Altan ve döviz Uzerlne avans • • 
Senet Uzerlne avans • • • • • 
Hissedarlar • • • • • • • • • • 
Muhtelif 

9 614 5~ 
5 005.ôô 

4453480.-
5 2Q2 0'.)8/17 

YekOn ! .Jo 360 b ~.05 Y e kOn 236 360 688 .os 

Iskonto haddi %7 - Al•m üzeı ı ne avans % 5 1/1. 
........................................ ~----------

(ABU.I( ! ·SANCI GEÇTİ : 
••• DiZİM 1 BiR ALKOK YAKISI OH, NE RAHATLIK 

/ ~o 1 ne sancı... ne ııtırap ••. Adeta bıçak darbele"-
Kıurmlş bir demir.- Çolı filkOr kı mesamstı çok a&l 
Alkok yakısı bu •&rıyı' lzale edecektır. Sıcalditı dofru 
atnniıı merlıezıne tider we •&rıyı tabfıf tc.skın ve tedawı 
eder. 811 teSJr munltlıaf -ietıl. bOldo cwı. botun 
gece denm eder. ve o tesirlıı.1 icra ettıti . uman siz d~ 

t$ınlzle meş~ıı l olursunu~ Gô~us, arka, uıııuzl:ı r, 
d ıLlcr . •• ellı;nıl ~ ucudunuzun he r h:ıngı bır ycrındc 
i •d detli bır aın hı~sctt ıfını:rdc hcm:ın mcsa~~tı çok 
J\lkok yakı~ılc iule ed ınıı Fakat J\Jkok ısn11nl i>·11:c 
hatır ınızda tulanuı V<' t:ıklıllcrd'cn •.1kın ınıt. Her 
eczanede bul unur 

· Tlrldy• Umumi AcHtalarl ı 
G. a A. BAKER Ltd 

ınA .... 1 , ................ ........ •·flHNE ~ ~ • Ifl :m :mı 
SANCIYI ZALE EDER _ 

8 Şubat 19~'3 

P H ILlPS 
.. 830,. 

Bir tek düğme ile 
Bütün A vrupa dinleniyor 

PHIL~P 830 A 
Süperendüktans 

•· . , .. ~:· ... • ,... :.,·_ .. • .. :. 1., . • 

Devlet Dem i ryolları ilanları 1 
1 - Eskışehir - Konva hatta üzerınde Sabuncupunar ı stas

vonu civarın<la Km 39 700 de vaki taş ocağından 15,000 M3
• 

2 - Konya - Yenice hattı lizerinde Hacı kırı istasvonu civa• 
rıoda Km. 311 ve 305 • 900 de vakı taş ocağından 10,000 M3

• 

Balada tafsilah yazılı b3lastların kapalı zarfta münakasaları 
25 Şubat 933 cumartesi g ünü saat J 5 te idare merkezinde yapı· 
lacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa, Ankara ve Konya veznelerinde 
beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

her biri 
(452) 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Kaymakamlığından: Sultanahmet parkı köşes'nde 

bulunan camh baraka pazar lık suretile kiraya verileceğinden tut
maya talip olanlarına Şubatın on dördüncu salı günü saat on 
dörtte daire encümenine gelmeleri ilan olunur. (547) 

Kadirga'da kain Mebmetpaşa medresesi pazarlıkla kiraya 
verilecektir. T alip olanlar tafsila t almak için her gün Levazım 
Müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 40,5 liralık teminat mak
buz veya mektubu ile 13·2·933 Pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (:>48) 

Heybeli Sanatoryomu 
Baştabipliğinden: 

Heybeli Sanatoryomu ıçıo (75) adet şezlongun teHeri yeniden 
pazarhkla yaptınlacakt.ır. Mezr. fır tellerin nümunele_ri~i görmek 
üzere taliplerin Heybeıı sanatoryomuna ve pazarlık ıçın 11 · Şu· 
bat. 933 cumartesi g ünü G ala tada Karamustafa paşa sokağında 
Jstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkit mübayaa 
komisyonuna müracaatları. (537) 

bta nbul Altıncı lrra Metnorluğundan : 1ııtıınbul iıçUncü icra memurhıjf;undan: 
1 caıatada Rus Kilisesi arkasında Fırıncı l\'.urtuıu,ta Kurtuıu., caddeslndekt hane--
sokağında 8 numarada Ahmet Mukbil beye; sinde mukim lstavrl Saııtcl oğlu efendi ve 

Tilrklye İ§ Bankasının 4/5/930 tarih ve Glatada Ömer Abit han 5 numarada Mch • 
927 /2000 numaralı ve İstanbul birinci Uca • met Ziya ve ı<:onstantln Haçapolu E!cndlle• 
ret mahkemesinin ilAmile 1000 vo gene 9/7/ re: 
930 tarihli ve 930/304 numaralı ll~mile 1162 Türltlyc İ§ Bankasının :timmeUnl.zde 

İstanbul blrlncl ticaret mahkemesinin 29/ lira mat!fıbu olup takip talebinde yıızıll rıc
kilde dairemiz mebl!lğ mUddcablhln ll!lmla
rm icrası yolile takip edilmek tlzere 932/ 
4.374. numara ile müracaat edllerok tarafı • 
nıza gönderilen icra emrine mUba.,ırinln ver· 
diğl meşrubata nazaran ikametga.ıımızın 

meçhul olduğu anlaşılıruııtır . 
Tarihi na.ndcn itibaren bir ay zarfında 

borcu ödemeniz ve bu mUddet içinde tetldk 
mercilnden veya Temyiz veya ladcl mahke
me yo:ııe alt olduğu mahkemeden icranın 

tehiri hakkında blr k arar getırllmedlkçe 

cebrl icraya devam olunacağı ve bu mUddet 
içinde icra ve ına.s kanununun U Uncu 
maddesi mucibince mal beyanında bulunma
nız aksi takdirde hapisle tazyik edileceğiniz 
ve hakikate muhalif beyanda bulunursanız 
hapisle cezalandınlacağınız lcrn emrl maka
mına kaim olmak Uzere iJA.n olunur (6566). 

Fatih sulh S UneU hukuk hlklmllğlnden: 

LAielide Lt\teli apartımanında 4 Uncu 
dairede 2• numarada mukime Salt Bey luzı 
Flrdea hanım akıl hastalığına müpteli olup 
muhtacı vasi olduğu !cnnen anlaşıldığından 
mumalleyha Firdes hanımın hacrile aynı 
mahalde ot uran Doktor Hikmet beyin 

4/ 2/ 933 tarihinden itibaren vasi tayin edil
diği altlkadaranm malQmu olmak tlzere unn 
olunur. 

11/931 tarih ve 931/489 numaralı UAml!e 
tstavrl Saate! o~lu efendi zimmetinde 210 
ve Mehmet Ziya ve KostruıUn Haçapolu Et. 

lcr zimmetlerinde de 700 tUrk lirası alacağı 
olup taltlp talclıinde yazılı §ekli dairesinde 
llt\mlarm icrası yolile takip edilmek üzere 

032/2542 numara ile mUro.caat edilerek ta· 
rafınıza gönderilen icra emrine mUbaşirln 

verdiği meşruhata nazaran ikametgAhmızın 
meçhul kaldığ'ı anlaşılmıştır. Tarihl U!lndan 

itlbtıren bir ay zıırfmda bor cu masraflarile 
birlikte ödemeniz ve bu müddet içinde tel• 
kik mercllndcn veya temyl.z veya iade! mu· 

hakeme yolUe alt olduğu mahkemeden icra· 
nın geri bırakılması hakkında bir karar ge--

Urilmcdil<çe celırl icraya devam olunacağı 

ve işbu müddet içinde icra ve itl!s kanu • 

nunun 7' üncU maddesi mucibince mal be• 
yanında bulunmanız ve bulunmazsanız ha • 

pisle tazyik edileceğiniz ve hakikate muha• 
lif beyanatta bulunursanız hapisle cezalan • 

dınlacağınız icra emri makamına kaim ol6 
mak Uzerc il~ olunur (6567). 

_...... 
---

~AHIBl: MEHME'l' AS IM 
Umumi Ne.şrlyat MUdilr ll: F iKRET J.J>JI; 
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