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Avrupada Gene Harp 
Tehlikesi mi Var? 

lfarpten evelki kıvılcımı andıran hadise: 
italya - Yugoslavya arasında 

...... , , , ,---- .. __ .( ,.---- ' ,_ --"""' \ .. ____ ' 
' ' T'!!JlfJ , , , 

lt.ı•a·Yugoslavya huduclunu,Adrlyatlk -hillerlnl gösteren harita 

Orta Avrupada küçük itilaf 
ZÜmresini teşkileden Yügoslav· 
n, Romanya, Çek•lovakya dev· 
letlerinin hariciye nazırları Bel · 
aratta toplandılar. Bugünlerde a- ı 
ralanncla çok hararetli müzake- I 
reler yapıyorlar. Üç devlet mü • . 
ıneuillerinin bu toplanışlarını a • ı 
lelide bir konferanstan ziyade 
fevkalade bir vaziyet içinde ak· 1 

\edilmiı bir içtima ıuretinde ka· 
~ etmek lizımdır. Çünkü muh· 

membalardan akseden ha· 
ere aöre konferam izaıınm 

laınirat ve borçlar meıeleıi, tah 
didi tealihat meselesi, orta Avnı· 
P•nm iktısadi dirilmesi meseleıi 
ribi be kesçe malUnı olan siyasi 
İtlerden ziyade ıon günler zar· 
fında ltalya ile Yugoslavya ara· 

sında sulbü tehdit eder mahiyette 
zuhur eden hadiselerle meşgul ol· 
dukları anlaşılmaktadır. 

halyanın Dalmaçya üzerinde
ki alakası gün geçtikce artıyor. 
Dalmaçyarun balyaya bir gün il
hakı Faşist balya için gizlenmi· 
Yen milli emellerin başındadır. 
Bütün ltalyan genetiği Dalmaç • 
)ayı İtalyan vatanının esir bit 

Parçası halinde görüyor. .ı\drıya
tik denizini bir gün bir İtalyan 
ıöli haline gelmit görmek faşiat 
ıiyaıetinin en yükıek bir ideali
dir. 

Buna kartı Yugoılavyada za· 
illan zaman akıülamel hareketle
ri ıörülüyordu. Bu cümleden ola
rak ıon günlerde Dalmaçyada 
lnühim bir hadise vukubuldu: 
Trogir (Trau) da Venedikliler 
&aınanmdan kalma iki ulan hey
keli Sırplar tarafından kınldı v~ 
Yıkıldı. Eski V cnedik hakimiyeti
llİlı bu aon bakayası bu ıuretle 
'-hrip edilince ltalyada büyük 
llÜJnayiıler yapılmıya bqladı. Bu 
llüına:ritler Yuıoslayada mukabil 1 

llibnayitler uyandırdı. Bu arada 
ltaıya Batvekili M. Muaolinı 
lhıı mecllıinde tehditkar bir nu
~ aöyledi. 

Belırat hükUmeti Venedikli
lerdeb kalma Saint • Marc hey· 
lteUerinin yıkılmasında tabii ola
~ reamt memurlanmn kat'iyyen 

talya Hafvc-kılı 

M. Musollnl 
\ ugoslavya Kralı 

Alek .. nclr 

lar tarafından bir nevi meydan o
kumak suretinde telakki eden 1-
talyayı bir türlü tatmin edemi· 
yor. Bu ahval netıcesi olarak ~tal
ya ile Yugoslavya münaaebab ade
ta umumi harpten evvelki Saray 
Bosna cinayeti üzerine Sırbistan· 
la Avusturya • Macaristan ara
sında tahaddüı eden vaziyeti an· 
dırıyor. Onun için bir taraftan 
Belgratta küçük itilaf devletleri· 
nin hariciye nazırları toplandığı 

gibi diğer taraftan da Roma ile 
Paris ve Londra arasında hüm
mah bir siyaai faaliyet hükiim 
sürüyor. 

l'ehmet Asım 

( Devan11 2 inci saylfeda) 

1 Kinunusanı 1933 de 

BAŞLAYACAK! 

Selami İzzet'in 
.Yeni Romanı: 

CANIM AYŞE 
Bilyllk edebi, aşk romanı 

Mevaimin en güzel eseri 

CANıMAvşE 

Beşiktaş · -- F enerbahçe 
V AKIT bugün de [ 2 - 1 Fenerbahçe galip ] 

16 Galatasaray -- Vefa 
[ 5 - O Galatasaray galip 1 

SAYIFADIR 

52 sayıfalık roman 
tefrikamızı gene hediye 

olarak veriyoruz. 

VAKiT '\ 
Yarın da 16 sayıfa 

300biıı lira 
Bir sui istimalde 
40 bin ira rüşvet 
Bir bono Uzerine yapılan bir sui istimal 

neticesinde, Ankarada bulunan lstanbul 

Be•lkta' ve Fenerbahçe kaptanlar1: HUsnU ve Fikret Beyler 
- MAÇ 1'AFSll.ATI SPOR SAYIFAMIZDA -

mmtakası mUlklye ba§ mUfett111l Hacı Hüs
nü Beyden gelen bir emir Uzerine lstanbu
ıun eaki iaktuı müdürlerinden birisi ile iki 
eski mem\IJ'UD teotkif edildilderinl YazıDJ§lık. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dürriifehvara ait Kimlerdir, ne kazanıyorlar? 

-···············································-···· 
Bu meaele üzerinde yaptığımız tahkikata 

göre iddia edilen sut tatimalln pek dikkati 
calip taraflan vardır. Bundan evvel yazılan 
yolsuzluklarla birlikte mülkiye mUfettl§llği 

tarafından tahk1klne gtrl§ilen bu meselenin 
gelen bu tevkif emri üzerine, neticelendiril
diği anlll§ılmaktadır. Malum olduğu Uzere 
evvelki yolsuz i!!lerin neUceainde de bazı tev 
kifat yapılmlf ve .suçluların itirazı Ozerine 
vlllyet idare heyetlnlD karan, tetklkl için 

1 
devlet ,Urasma gönderllmtıtl. Bu yol.suzluk· 
ıarm tahkikat/ amuımda, bu eon teTldtlerl 
mucip dan bODo me.eleai de, bmir 
hktuı müdUrlUAiinden tekrar lstanbul iaktuı 
mUdUrlUğllne getirilen Tahsin Bey tarafın • 
<lan haber alınmı§tır · 

Bu hususta yapılan ihbara söre 
bu bono Selanikte bırakılan bir 
madene mukabil verilmittir. Hal· 
buki madenlere mukabil mübadil 
lere emlak verilmeıi kabul edil • 
memitti. Fakat bu olmaz it, bece
rilmiş ve bono verilmittir. 

latanbul lskln mUdQrUTahalnB. 

·····························--... 
40 milyon 
Kıymetinde gaip 

mücevherler 
bulundu! 

Bulan köylüye 40 bin 
Franklık hediye 

Abdt.ilmecidin kızı Dürriifehva" 
rm evvelki sene Hintli bir mihra4 

cenin oğlu ile evlendiği malum ... 

Bu Hintli miiyarlar sahibi bir ha· 
banm ojlu olduğu için düğünde 

milyonlar kıymetinde hediyeler 
verilmitti. 

Bu b.ediyelerle birlikte karı ko
ca Avrupadan Hindiıtana gider -
lerken otomobilden mücevherlerb 

bulunduğu çekmece diifmüf. Çek
mecenin içindeki mücevherlerin 
kıymeti tam 40 milyon frank ol -
duiu için o zaman aranmıı, taran
mıı, bu müceYberler ortaya çık • 
mamq. 

Fakat bir milyarder için 40 mil
yon frangın ne ehemmiyeti var ... 

Maamafih geçenlerde bir lıviçre 
li köylü, bu çekmeceyi ıahiplerine 
götürüp tealim etmek namuskarb· 
tını göstermit ve mukabilinde 40 
bin franklık bir mücevher hediye 
almıtbr. 

Hikmet Rıza H. 
Umuma açılan yerlerde ma• 

aiki değil prlatanlık ve 
güriiltü olduğunu söylüyor 

Hikmet Rıza R. 
Hikmet Rıza Hanımla, tar1D 

söylediği bir barda ve qağı yu
karı kolis arasında konutluk. B11 
konu§ma da Hikmet Hanımın ko
cası Rıza Beyle diğer bazı sCSyli· 
yen ve çalanlar da vardı • Ken· 
diıinden çok dikkate ve alakaya 
değer sözler dinledim • Rıza Be
yin: 

- Allahın verdiği sesi ıuiis~i
mal etmiyen refikam, musikiye 
çok küçükken bqlamışbr. 

(Deva1111 9 uncu Ufıfada) 
........................................................................................... 

Bononun kıymet yeianu üçyüz 
bin liraya yaklqıyordu. ihbarda 
alakadar memurların bu bono -
nun verilmeai için kıymeti üzerin 
den yüzde yirmi rütvet aldıkları· 
m da bildiriliyor ve bononun pi• 
yasa kıymetine göre neticede suç· 
luların eline kırk bin liraya yakın 
para geçmit olacağı ileriye sürü
lüyordu. Tabii timdi bu muamele 
iptal edilmit olmakla bu bonola • 
rı satın almıt olanlann verdikleri 
paranın iıtirdadına ve mütazarnr 
olanlara iadeaine imkin yoktur •

1 

( 

*tra. olmadıtnu ileriye sürü· Son derece merakla, he
)or. Fakat bu tarm izah hadiseyi 1 yecanla takip olunacaktır 
.ı._. inlollıbma kartı Yqoelav- .. ________ _. 

Suçlu görülenlerin muhakeme
lerinin pek merakb olacağı tab • 
min edilmektedir. Yine duyduiu
muz bir rivayete ıöre tevkif edi -
lenlerden birisinin · evi arandıiı 
zaman sadece kendi pb.ma ait 
40 yeni elbiseye malik olduju 
hayretle görülmüpür. 

- Neyiniz var Efendim? 
-Nerim olduianu bilaem Hni çafıınr mıyım a doktorl 



VAKiT 

~SON HABERLER~ 
Kubiliy 

Şehadetinin yıl 
dönümü dolayisile 

irtica kurbanının hatıraıı 
taziz edildi 

IZMIR, 23 (A.A.) -Menemen
'de yapılacak Kubilay ihtifali için 
bu aabah saat 9 da 500 davetliyi 
himil tren Basmahaneden Mene • 
JDene hareket et..aiıtir. 

MENEMEN, 23 (A.A.) _ Mu
allim ve zabitvekili Kubili.yın ar
kadaılarile ıehit edildiği günün 
yıl dönümü olmak münaıebetile 
pek muazzam bir ihtifal 7apılmıt· 
tır. C. H. Fırkaıınca hazırlanan 
proğram mucibinc!e bu sabah 500 
davetliyi hi.mil huıuıi tren lzmir· 
~en saat 1 O da Menemene gel mit· 
lır. 

ihtifal alayı iıtaıyonda Mene • 
men kaymakamı, belediye reisi ile 
C. H. Fırkası kaza heyeti idare er
kim ve i.zaıı, jandarma ve poliı 
müfrezeleri ve binlerce halk tara· 
fından kartdanmııtır. 

İstasyondan kasabadaki Kubi • 
liy meycianma yaya olarak gidil
miıtir. Meydanda Menemen be
lediye reiıi ile tirketlr komiıri Na
ci Bey tarafından birer hitabe irat 
olunarak Kubilay ve arkadatları· 
nın f edaki.rhkları yad ve tezki.r 
ve hainler, mürteciler tel'in olun • 
muıtur. 

Burada Menemen mektep tale· 
beıinden Nuıret Hanım tarafından 
ga~t "teclz bir manzume okun· 
muttur. Bili.hare Kubilay mektebi 
ziyaret edilmit ve mektep batmu· 
allimi tarafından bir nutuk IÖy· 
lenmiıtir. 

Bili.hare Kubiliym yanmda ya
tan arkdqlarmm mezarları ziya· 
ret edilerek ruhlan taziz ve tak
dia edilmittir. Kubilay ihtifaline 
iıtirak eden teıekküller ve müeı
i4*'ler tarafmdan mezara çelenk-
er konulmuı ve meraıime niha

yet Yerilmittir. ihtifal alayı aaat 
13 te . . . aJnı .trenle lzmire hareket et 

Askeri masrafların indirilmesi ; 
harici siyaset, Almanya ve sulh 

P8:1'i.ı, ~ (A.A.) - Meb'usan rek bu huıusta verdiği cevapta 
meclm, hukiimetin umumi ıiyase· demiıtir ki: 
ti hakındaki iıtizah takrirlerini "Cenevre konferanımın akame 
müzakere etmit ve mutedil Cu.m· 1 te uğramasına mini olduk. Al • 
huriyetçilerden M. F a.bry'nin be • manya konferanıtaki eaki yerini 
yanatını dinlemiıtir~ tekrar it1al etti. Bu hal ıulh için 

M. Fabry, sosyalistlerden yar· çok esaslı bir amil mahiyetini ha
dım gören Boncour kabinesinin izdir. ileride yapılacak mukavele 
ıilihları bırakma husuıunda aoı - yi Almanyanın da imza etmesi 
yaliıtlerin iıtinat ettikleri noktai kat't surette lazımdır.,, 
nazarları benimıeyip benimaemi· M. Boncour silah kuvvetlerinin 
yeceğini ıormuf, bu noktai nazar umumi bir kontrola tabi tutulma· 
ların emniyet ve ıelimet davaıı • aına taraftar olduğunu, ancak 
na pek az ehemmiyet verdiğini böyle bir kontrolün gizli ıurette 
ıöylemiıtir. silihlanmaya mini olabileceğini 

M. Fabry, sözlerine ıu ıuretle tasrih etmittir. 
devam etmiıtir: M. Blum, ıoayaliıtlerin yeni hü· 

" Silah kuvvetlerini umumi ıu· kiimete müzahir olacaklarını ıöy
rette bırakma diğerlerine niıbet· ledikten ıonra radikal ıoıyaliıt • 
le daha zengin nüfuıu daha cok ler hükiimete itimat edilmesi tale· 
ve sanayi sahasında daha iyi -bir bini mutazammın bir takrir ver • 
tarzda mücehhez olan milletlerin mitlerdir. 
tefevvük ve hakimiyetini temin Mecliı bu takriri 166 muhalif 
demek olur. reye kartı 379 reyle kabul elmİ§· 

"12 ıenedenberi Alman orduıu tir. 
devamlı ıurette yükselip ilerle • Boncour kabinesinin meb'uıan 
mekte, buna mukabil Fransız or· mecliıinde temin ettiği ekaeriyet 
dusu yokut qağı inmektedir. ıo.yaliıtlerle radikal ıoayaliıtler· 
Sulh yeni temeller üzerinde ku • den ve bunlara yakm gruplardan 
rulmadığı müddetçe kuvvetlerimi mürekkep bulunmaktadır. 
zi el defmemiı bir halde muhafa Sol cenah radikalleri ve mer • 
za edelim.,, kez fırkaları azuı arasında müs· 

Bu sözlerden sonra M. Fabry, tenkif kalanlar evvelce tahmin e· 
kabinenin teıekkül tarzının ken- dilen miktardan fazla çıkmıttır. 
diıini lıayrete düıürdüiünü, zira Sal cenah muhalefeti hafif ıu· 
yeni hükUmete dahil meb'uı na • rette merkeze dofru genitlemit -

zırların hepsinin 15 birinci Ki· 
ıiun takıitinin ödenmesi lehin· 
de rey vermiı olduklarmı, halbu
ki meb'usan mecliıinin ayni me -
ıele hakkında açıktan açıla zıt 

bir fikir beyan etmit olduğunu 
kaydetmiıtir. 

Askeri maıraflar 

tir. ,. 
Bu ıuretle Boncour kabinesi 

evvelki kabineden biraz daha faz 
la aola dojru mevki almıt bulun
maktadır. 

Eakl kabinenin devamı 

~ıftır: lhtıfal için Maniaadan ter
tip edılen heyet de aab hl . 
Menemene ıelmiı ve mea ~yın M. Fabry, hüktlmetin mali prog 
1ttiralc: etmittir. raııme ramından da bahıederek ukeri 

Paris, 23 (A.A.) - Hüktlme • 
tin meb'uıan mecliıi ile ilk tema• 
ıı esnasında kazandığı elueriyet 
hükGmet beyannamesinin müsait 
bir ıurette karıılayan ıazeteleri 

hayrete dütürmmıiıtir. 
Zongu ldakta muraflarda tuarruf yapılmumı 

Zo kabul edemiyeceiini aöylemit, 
• nıuldak, 23 (A.A.) - Şe • Fransanın 1914 te harbe hazır bir 

~ıt Kubilay ıünü münasebetile halde bulunmamuımn umumi 
onp)dak heyecanlı tezahürlerle 

aahne olmqıtur. Saat 10 da hükU· harbin sebeplerinden birini teıkil 
met Ye fırka erkanı m 

1 
ettiiini hatırlatmlfbr. 

H ık . , emur ar M F b h ,..A 
a evı ve diier milli tqekküll~ı· · a ry, üaumetin malt ıiya• 

Bu ıazeteler, Boncour kabine· 
scinin, Heriot kabine.inin hakiki 
bir devamından bqka bir ıey ol-

Amerika 
Avrupadan alaca
ğını nası 1 alacak ? 

Yeni ve eakı ı<eiaicümhurlar 
uyupmadılar 

Nevyork, 23 (A.A.) - Gazete 
muhabirlerinin verdikleri haber -
lere göre, harp borçları hakkında
ki muvakkat komiıyonun, reiıi· 
cümhurluk vazifesini deruhte et· 
tikten sonra da baki kalmasına ra· 
zı olmağa kendisini aevk ve ikna 
için M. Roosvelt nezdinde ıon da
kikada yeni bir teşebbüs ve gay· 
rette daha bulunulmuftur. 

Timeı ıazeteıinin muhabiri, M. 
Rooıveltin yakın doıtlarmm, M. 
Rooıvelt, M. Hoovere son telgrafı
nı gönderdikten biraz ıonra M. 
Stimsonun müteva11ıt ııfatile ha
rekete geçtiğini aöylediklerini te. 
yit etmektedir. 

Herald T ribune gazeteıi, bu 
hadiseyi M. Hooverle Rooıvelt a • 
ra11nda ciddi bir inkita olorak tav· 
ıif etmekte, timdiki reiıicümhurla 
müıtakbel reiıicümhur araıındaki 
mükalemelerin acı bir tarzda ve 
tekilde nihayet bulduğunu ilave 
eylemektedir. 

M. Roosevelt'in verdiği ceavp 

Vqinıton, 23 (A.A)-M. Roos 
velt birinci Kanunun 21 inde 
M. Hoovere cevap olarak gönder· 
diği telgrafta demiıtir ki: 

"Ecnebi memleketlerde çıkan 
gazetelerde sizi ve Leni kabul ede-

bileceğimiz hadden fazla teahhüt 
albna sokacak bir hareket tarzı 
yolunda tefsir edilmesi muhik ol· 

duiunu timdiden göstermektedir. 

M. Roosvelt gene bu telgraf rn
da bugünkü meseleler hakkında 

ihzari tetkik veya müzakereleri i· 
dare etmek üzere tayin edeceği 

kendi ınüme11illerini intihap et· 
meıini M. Hooverden talep etmif, 
bu müzakerelerde Marta kadar 

huıule gelecek terakkilerden ken· 
diıine malUnıat verilmeıini tabi -
atile arzu ettiğini ilave eylemi.~ 

ve telırafına !U ıuretle nihayet 
vermittir: 

"Bu devre esnasında sizinle ge· 
niş mikyasta mü~averede buluna· 
cağım.,, 

İngiltere-Sovyetler 
me~epliler, ticari ve ıınai ve ma ıetinin ıo.yalizm akidelerinden 
11 bütün müeaaeıeler ve iıçiler hü- lüzumundan fazla ilham almuın 
kamet konağı ile Hatkev' dan korktujunu da beyanabna 

madıimı, belki sola doiru biraz 
daha müteveccih bulundujunu 
kaydediyorlar. 

Yine bu ıazeteler, ıimdiki hü. Araundaki ikhsadi 
kUmetin temin ettiii ekaeriyetin müzakereler 

cl
_u ı arasın- ·ıA 
aaı meydanlıkta toplanmıtlar.. ı ave etmiıtir. 

dır. Halkevi muzikaaı tarafınd B&fvekil M. Boncour, iıtizab 
plmari iıtikJai martı ile meras~ takrirleri aahiplerine verdiii ce .. 
aıe ba.ılanmrtbr. vapta yeni kabineyi mecliıin ıi .. 

iki mU1lllimin ateıin hitabeıi yaıi iıtikametini nazari dikkate 
n bir mektep talebesinin. ıiiri de- ~~~rak t-:ıkil ettiğini anlatmıı, 
rln teeetGr Ye caz yaılan içinde e ~~~·n nüfuz ve kuvvetinin 
llnlemnlftir .. Şehit Kubili.yın ru- 1

1 1 ıne ıetirilmeıi çok lüzum .u taz
• M f . u olduiunu .... ı.... ___ ... •• 

1 ~ Ye enemen acıasının . ~aawu -,ııa ıoy e • 
lmlli olan irtica tel'in ve irticaı mıı ve demittir ki: 

"B "b uen milletin kutsi ve kahir kud • ü u . cıde~. aendikalizme zıt ve 
reli tebcil edilmi~tir. m ıayır eııldir. HükGm t ,. d'k )' e , sen • 

1 • ızme iıtinat etmek ıur t"l 
t h

. e ı e 
umum ızmetlerde büyük deli .. 
§İklikler yapm~ Ye çok liizumlu 
taıarruflan temın etlnek niyetin· 
dedir.,, 

·Heriot kabinesini tutmuf olan Berlin, 23 ( A.A.) - lngiltere İ· 
elueriyetten bir kaç reylik bir nok le Ruıya arasındaki iktısadi mü • 
san ıöaterdijinden dolayı • daha zakereler muallak bir halde bulun 
mütecanis ıibi göründüiünü de maktadır. Çünkü Rusyanın lngil· 
ilive etmektedir. tereye yapacağı ithalat meseleıi 

Merkez ve aol cenah gazetele - hakkında lngiliz nazırlar meclisin-
ri M. Boncour'un bir bqvekil ıı -
fatile yapbğı ilk tecrübeden tak • de vazib bir fikir henüz belirme • 

tirkir bir liıanla babıetmekte, hü mittir· 
kGmet beyannamesine yeni kabi- Müzakereye memur Ruı ve ln
nenin uhdeıine düıen vazifenin giliz murahhasları ikinci Kanu. 
zorluktan bilmezlikten gelinme • nun ilk günlerinde tekrar temaı 
dilini ehemmiyetle kaydeylemek haline geleceklerdir. 
te ve M. Boncour'un haiz olduğu ~==z=~:::::ıı======;:=-===== 
°beynelmilel nüfuz ve itibara iti -
mat ptermektedir. 

Ulllm otomobili 
Venay, 23 (A.A.) - Bir otomo
l>U d6rt kit iden mürekkep bir ai· 
leye ~ıf, bu aile efradından 
iki 90C'llun ölümüne, üçüncü bir 
cocufun hafif surette, ve çocukla 
rmm annelerinin de ajır ıuret&e 
laıw.1•111111.aut ıebep olmuttur• 

Ayni cazeteler, C"'ron'un yeni 
Harici siyam kabinede hulunmumm hu güçlük 

lere kartı darm k hu 
Bundan aonra M. Boncour hG b • 1 a amunda ma· 

tatili veıileıinin dünkü sun ıçın 

parlementoda bir mücadele aç -
mak fikrini ortadan kaldırımı ol· 

dufunu muhaliflerin bile yeni hü· 
kGmete düflllanbk duyplarından 
iri bir kabul tara ıötterdilderini 
mütalealanna ilave etmektedir. 

kOmetin harici ıiyueti haldmıd • J ıt er llemine telkin dtifi iti • 
a mat dunueuna da dikkati 1 

ıöaterilen eaditelere temas ede- hetme'--dı B ler ce • 
AW r • Q ıuete 11lbq1 

24 ICbanaenel 19" 1""' 

Avrupada gene 
harp tehlikesi 

mi var? 
(ea,makalemlzden ded..> 
Fakat küçük itillf malllafl~ 

enditeye sevkeden ıey yalnıl 

hadiıeden ibaret delildir: _ _.ti 
zamanlarda Almanya hükfilll"": 
ile ltalya arasında ittifaka b.t. 
zer bir anlqma alametleri it1' 
dır. Bu anlaıma, İngiltere &it 

Franıada merkezi Avrupada iV 

man - İtalyan hakimiyetim 
etmek gayesine matuf oldui8 
dia ediliyor. Diğer taraftan e~ 
ce küçük itilafa yakın olan V 
hiıtamn son seneler içinde lta11' 
siyasetine bağlandığından ,erJI' 
olunuyor. Dalmaçya hadiseleri i1' 
Yugoılavya ve İtalya ufuklarılldf 
hasıl olan bulutlar orta AYf'llf# 

nın umumi çerçeveıinde gCSriil" 
bu değiıikliklerle bir kat daha I' 
hemmiyet peyda ediyor. ~ 
Dalmaçya hadisesi hakikaten J.f' 
rupada bir harp tehlikeıinİD -
ali.metlerinden biri midir? 

Şüphesiz bu ıuale karp det' 
hal (Evet!) diye cevap verdJ~ 
doğru değildir. Bizzat Yugoıl•"' 
ya hükumetile beraber bu def' 
Belırada hariciye nazırlanm ,S' 
dermit olan Romanya ve ÇekO" 
lovakya da ltalyanın hiddetiol 
teıkin etmek için ellerinden pli' 
ni yapmıya karar vermiı g6riW 
mektedir. Bununla beraber h" 
hangi bir hareket ihtimali kartr 
ıında aralarında birlik bulundd" 
ğunu göstermiye çalıımaktadlf• 

Diğer taraftan ltalyanın bu 
Dalmaçya meselesi için mutlaic-
bir harp hareketine teıebbüı ed,.. 
ceiini kimse iddia edemez. 

Fakat ıunu da kabul eblle) 
icap eder ki Dalmaçya hadiaetf 

nin vukuu tarzı haddt zatınb 
manalıdır. Bu hal gösteriyor 9'I 
asırlardanberi Avrupanın barıa' 
fıçısı sayılan Balkanlar hlll b" 
tehlikeli mıntaka mahiyetini roıı
hafaza etmektedir. Bu barut fı-
ç11ının gene giç beklenmiyen bit 
cünc:le bir taraftan ııçnyan bit 
kıvılcımla parlaması, e--···....
cehennemi alevler ıaçması, ı,etıd 
de ikinci bir umumi harbe .. .,., 
olması hiç de ihtimal haridad• 
değildir. 

Mehmet Ası• 

A vrupada endiıe 
Pariı, 23 (A.A.) -Tempı '

zetesi, baımakaleainde ltalyaJI 

Yugoslav münasebetlerinin 
günkü vaziyetinin bazı endifel 
uyandırmaktan hali kalma••..,... 
yazdıktan ıonra diyor ki: 

" Açık bir ıurette dilfüntip 
ren akıl iki komtu milletin 
türlü macerapereıtlik fikrine 
tı gelmelerini ve umumt faali1' 

tin bütün ıahalarmda geniı 

yasta el birliii ile çalıımak 
bir anlqma zemini bulmaia 
ruhıkla çalışmaları icap e,._,_. 
dir.,, 

Bu ıözlerclen ıonra T empt 
zetesi, Belgrat konferansı 

da ltalya matbuabnda 1ı 
mütalea ve tefsirlerin Praı, 
grat Ye Bükret aruınclaki 
ların kunetlendirilmeainia 
ettiği mananın Romacla pek 
anlqılıp kavrandıjnu klff 

cede ıöaterdiiini kaJ.detm~ 
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İşaretler ...... __ 
BugUn de asayiş 

berkemaldir 

VAKiT 

'-Bir günlük haberlerde ,unları 
Oqdum: 

f( 
Mevsimin ilk baloları 1 Bir doktor 

- Sulh, ebedi ıulh, frak giy • 
ı.ı. 1 

.. •t nıeleklerin ağzında ne güzel! 
' edalı, edalı çıkıyor.,, 

b· lnaan bu sözleri İ§itince hanm 
ır frak içinde ve ıilindir §&pka 

Evelki akşam Hilaliahmer balosu 
ve Fen fakültesi müsameresinde 

Herkes eğlendi, fakat şaınpanya içen yok. ~ntda konferanslara doğru kol- ' 
ını açhğını sanıyor. r.-~=r: 

S'IAh ı a Iarı azaltmak •••• Fraklı, 
::rkalr, yakalıklı, tek gözlüklü 

h nıeieklerinin ara nağmeıi •.. 
,,. "' ,,. 

b
. _Anıerika para verdi. Dünyayı 
•rıb· . ırına kırdırdı · ve senelerce 

~Yrine baktı. Şimdi Bahrimuhit • 
erin ötesinden sesleniyor: 

,, D ş· d' - övüıtünüz, e artık. . . ım· 
1 de Paraları verin!,, 

\)·~anı amcanın istediği parayı 
Iıını rakkamlar, bizim kalemler 

)''ıaınaz, o kadar çok. 

d·· llu, İnsanların biribirlerini öl -
l lltrnek için dört senede aarfettik· 
detİnin yanında denebilir ki, deve 
e kulaktır. 

Avrupa para aldı. Kanını ver -
~i. Şimdi de para vermek için i · 
ıkierini New-Y ork borsasına a • 
btınıya. çahı ıyor. 

New-Y orktan anten sesleniyor: 
u_ Allo burası New· Y ork ! 

borçlarınızın günü geldi.,, 

Fransız parlamentosu allakbul
ldc. Radikal sosya1ist (Herriot) 
?tun masası ayaklarını havaya kal· 
dırdı. Fransız kabinesi bir düzüne 
İıkanıbil kağıdı gibi bir nefesle 
deVrildi. Bir başka düzüne kağit 
~}'a yerle!itirildi. 

"' ~ . 
EınperiyaJizm iflas etti. Büyük 

harp nıilyonların başını yedi am

!tın diyor)nrdı. Artık milletlerin 
h\\klnr1 tanınacnk, dünya bu ka • 
dtrcık olsun ders almıftır. 

lran petrolleri alev, alev .... 
britanyaya mazot )azım. Gemiler 
İtliyecek. Varsın yekpare Acem 
halısı tutuşsun ! 

Varsın bir millet petrol kuyu -
Itrı üstünde otunun ve isperme -
~t ınumu karııımda derdine yan
ltıı ! 

Hak, hukuku düvel, beynelmi · 

~l adalet ve milliyet prensipi ne 
tii~el ıözler: 

L Kuvvetli olmıyanlann kulak u 

°'!'ı çınlasın ! 
,,. . . 

d· Akdeniz kenannda yeni bir hi.
~~ae, milletler cemiyeti her ıeyi i · 

lllci plana aldı. ltalya • Yugoalav-

h. ihtilafı milletler cemiyetinin 

dudaiını çatlattı. Yugoslavya de

lliılere çıkmak için mahreç isti ~ 
~r. Tiryeıte Yugoılavyadan, Çe-

ılovakyadan, Lehiıtandan, hnt· 

tl Avu.turyadan haraç çeker. 

'Yuroılavya, kaç senedir Adri

~tilcte bol mahsullü, çok gelirli, 

laiıiterlandı koskocaman bir lima· 
aı. h.ıret çeker. 
g Senelerdir, Fatist delikanlı ile 
..,,.~ Çetecisi bunun için zaman, za· 
~ diraek diraeğe gelmektedir. 
~ot: Meıhur buhran haberle • 
~ eıı b.haetmiyorum. Mançuri 

diaeleri aktüalitesini kaybetti. 

..:'QJllar bir ıünün gazete haber· 
dit-. 

8u,iiıı de asayif berkemaldir. 

Sadri Etem 

, 
, 

Hlla11ahmer balosunda Foto: Etem 

Hilaliahmer Cemiyeti tarafın· 
dan her ıene tertip edilen balolar 
dan bu seneye ait olanı evvelki 
akıam Perapalaa salonlarında ve
rilmiıtir. 

Bu müsamere, mevsimin ilk ha 
loıu olmuı ve Hilaliahmer gibi 
eiddi bir hayır cemiyeti menfaati· 
ne tertip edilmit bulunmsı dolayı· 
sile kadınlı erkekli büyük ve ki • 
bar bir kalabalığı Perapalas sa • 
lonlarma toplamış, muhtelif fası
lalarla çalan iki cazbandın teren· 
nümleri ve mütenevvi eğlenceler 
arasında sabaha kadar dans edil-
miştir. 

, Baloda Dahiliye Vekili Şükrü 

''Habibe Mollaya piyanko çıkı 

yor!,, monoloğu da çok alaylı ve 
eğlenceli oldu. Ve Habibe Molla
nın daima yerli malı kullanmak 
yolunda kendi kendine verdiği 

and baloda bulunan bütün hanım 
lar tarafından alkışlarla kabul e
dildi. 

Baloda iktisadi buhranın akis
leri de görülüyor; pnralı olan iç
ki büfesine yaklaşanlar pek mah
dut bir kısma münhasır kalıyor • 
du. Şampanya açtıran hemen hiç 
kimse yok gibi idi. 

Bundan evvelki .:;enelerdeki ba
lolarda yüzlerce liralık dolgun 
sar~iyah ile göze ç~~pan meşhur 

Fe-n fafcOHesl musamöreslftae -Foto : Etem 
Kaya, H. Fırkası idare heyeti rei· j bir iki :kadeh viski ile iktifa edi · 
ıi Cevdet Kerim, Belediye reiı yordu. 

· • HA •t p ı· '"d'' .. § Evvelki ak~am ayni zamanda 
muavını amı , o ıı mu uru . .. . 

T okatlıyan otelınde Fen F akultesı 
Fehmi, Beyoğlu kaymakamı Se • t l b · · ·· · d M" a e esınm musameresı var ı. u· 
dat Beylerle, sefaret ve konsolos• samere sabaha kadar sürmüş ve 
haneler erkanı, ecnebi müeaaesat talebe aralarında muhtelif dansh 
müdürleri ve tehrin bin kitiden numaralar yapmışlardır. 

fazla tanınmıı birçok güzide si

maları hazır bulunuyordu. 

Bu ıeneki balonun bir hususi • 

yeti de hemen kamiln bütün ağır 

tuvaletlerin yerli malı kumaıları· 

mızdan seçilmesi idi. 

Bu ıene 10 liraya satılan bilet· 
lerle aynca yemek masrafı kaldı· 

rılmıt olduğundan zengin büfe 

pek çok rağbet ve tehacüm görü

yor, yarım ıaatte botalan bütün 

sofralar haftan dolduruluyordu . 

Gece yarısından sonra dağıtı • 
lan kotiyonlara yapılan ikinci hü-

cum erkek ve kadınlar arasında 
adeta bir muharebe şeklini alı. 
yordu. 

Sabaha kartı Darülbedayi sa
natkarlarından Hazımla Halide 

Hannm tarafından temsil edilen 
zenginlerimiz bile evvelki akşam 

Kapalı çarşı 

Kapalı çarımm günden güne 
harap olması. üzerine tetkikat ya· 
pılmış ve belediye heyeti fenni • 
yesi tarafından tamiri lazım gel • 
diğine karar verilmişti. 

Bu karar üzerine çarşının şu • 
bat başından itibaren tamirine 
başlanacaktır. 

Keriman .Hanım 
Güzellik kraliçesi Keriman Ha

lis H. yılbaşı gecesi Ankarada ve· 
rilecek olan Hilaliahmer balosun 
da bulunmak üzere Ankaraya gi
decektir. 

Dünkll sis 
Dün sabah ıaat sekize kadar 

çok kesif bir sis vardı. Bu yüzd~n 
bir çok vapurlar i§liyememiştil'.. 

Kaçakçı olarak 
yakalandı! 

Kokain ve morfin kaçak mı, 
yoksa ilaç mı ? 

Evvelki gün Beyoğlunda Sakız 
ağacında çok garip bir vak'a ol -
mu§ ve bir doktor kaçakçılık yap· 
tığı şüpheıile yakalanmıştır. Dok 
torun evi araştırılırken evde iki 
çocuk cesedi ve birçok kemikler 
de bulunmuştur. 
Sakız ağacında oturmakta olan 

doktorun son günlerde yap • 
tığı işler şüpheli görülmü§, 
bilhassa bu hal mu haf aza memur 
larmm gözünden kaçmamış; bir 
kaç gündenberi yapılan kontrol 
ve tarassut bu şüpheli fikirleri 
takviye etmiş nihayet doktorun 
evine girilmeğe karar veril • 
miştir. Doktorun evine girildiği 

zaman bir çok kokain ve morfin 
bulunmuştur. 

Bu esnada muhafaza memurla· 
rı evin her taraf mı ararlarken bü 
yük bir şişe içinde iki de çocuk ce 
sedi bulmuşlardır. 

Bu vaziyet üzerine muhafaza 
memurları derhal polis memurla
rına haber vermişlerdir. 

Polis idaresi de meseleye vaz'ı 
yet ederek bu hususta ayrıca tah· 
kikata başlamıştır. 

Mamafih doktor ka • 
çakçılık yaptığı cürmü meşhut 
halinde tesbit t>dildiğinden dola
yı tevkif edilmiş ve ihtisas mah • 
kemesine verilmiştir. 

Polis idaresi ise doktor 
' .,inde bulunan çocuk ceset -
leri hakkında tahkikat yapmak • 
tadır. Tahkikat henüz bitmediği 
için çocuk cesetlerin ne olduğu ta 
mamile anlaşılamamııtır. Bunla -
rın sakat olarak doğan ceninler 
<'iması kokain ve morfinlerin de 
i! ç mahiyetinde bulunması ihti -
maileri vardır. 

· nhisarlar vekili 
dün geldi 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey dün sabahki 
trenle Ankaradan ıehrimize gel· 
mittir. 

Rana Bey şehrimizde bir kaç 
gün kalacak ve inhisar umum 
müdürlüğünde, gümrüklerde tet
kikat yapacaktır. 

Ayakkabı hırsızı 
Y enikapıda bostan içinde 153 

numarada oturan Mehmet Küçük 
Pazarda ayakkabı satarken ibra· 
him isminde bir şahıs bir çift 
kundurasını gözü önünde aşırmış 
trr. lbrah~m derhal yakalanmııtır. 

Keresteciler yangın 
yerinde 

Keresteciler yangın yerinde in 
şa edilecek olan asri halin temel
leri hazırlanmağa baılanmıthr. 

Halin inşası için 200 bin lira 
sarfedileceği tahmin edilmittir. 

Kabataş lisesi 
mezunları 

Kabataş lisesi mezunları dün 
Halk evinde içtima ederek Kaba· 
ta§hlar arasında bir birlik kurma· 
ğa karar vermişler ve birliğin ni
zamnamesini hazırlamıılardır. 

Sayıfa 3 

Sohbet 

San'at ve Para 
Zaman zaman duyarız: Bu 

memlekette san'at para etmiyor. 
San'atkarlarımız sefalet içinde 
yaşıyor. Halbuki Avrupada san' .. 
atkarlar, eski zaman asilzadeleri 
gibi, kaşanelerde oturuyorlar. Ve 
arkadan isimler sayılır: Moris 
Dökobra, Moris Şövalye, falan, 
filan .•• 

Sanra, acıklı bir lisanla; mü· 
reffeh bir ömür süremeden, muz• 
tarip ölenlerimizden bahsedili
yor: Mahmut Sadık, Mehmet 
Rauf, filan, falan .•• 

Bizde bu şikayet öyle temel • 
leşmiştir, ki adeta ilmi bir mahi -
yet almış, reddi, aksi kabil olnu • 
yan bir hakikat haline girmittir. 
Halbuki işin aslı tam tersinedir. 
San'atin bizim memlekette para. 
edip etmediğini münakaşayı §İm • 
dilik bırakıyoruz, fakat Avru • 
pada da san'at - Zan ve tahmin 
edildiği kadar - para getirme • ! 
mittir. 

Dikens, Balzak, OsI<ar Vayld 
parasızlıktan borç içinde yafa ~ • 
mış lar ve bu yüzden hapıe mah' .. i 
kum olmuşlardır. Daha son za •l 
manlarda Fransanın tanınmıt e • 1 

diplerinden Kollet, bir berbet. 
salonu açmak mecburiyetindd 
kalmıttır . ViJJy hükUmetin yar • ı 
dımı ile ancak sefaletten kurtul • 
du da rahat bir döşekte ölebildi. 1 

Bu iddiamız paradoks telakki 
edilmesin. Avrupada para ka • 
zanan aan'atkar yoktur, deme]( 
istemiyoruz. Fakat iddia ede • 
biliriz, ki en meşhur reaaam, biıı 
kartpostalcı kadar, en büyük mu • 
ıikişinas bir saksafoncu kadar, 
en büyük edip, bir harcı al~m ro • 
mancı kadar para kazanamamı, • 
tır. • 

Bizde, tikayet etmek, sızlan • 
mak için, muhakkak a,ağıya ha • 1 

kılıyor . Neden ferih ya,amış ve 
yaşayan ıan'atkarlarımızı hiç 
kale almıyoruz?.. f 

Ule yüksek bir san'at eıeri, Nat 
Pinkerton romanları kadar rağ • 
bet bulsun, bir §aheser, çalgılı 

rövü kadar hasılat getirsin der • 
sek, beyhude nefes tüketmİ§ o • 
luruz. Tamburi merhum Cemil 
arkasına hayrülhalef bir evlattan 
başka bir §ey bırakmadı, laalet • 
tayin bir çalgıcının apartmanı 

var . Fransız boksörü Karpan • 
tiye 12 milyon kazandı .•. San' al 
tarihinde böyle bir sima bulabili11 

• • ? 
mıyız ..• 

Selimi izzet 

1 

Dahiliye vekili dün 
Ankaraya gitti 
Çarşamba günü hususi bazı iş• 

leri için şehrimize gelen Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey dün ak ., 
şamki trenle Ankaraya dönmüf
tür. 

Şükrü Kaya Bey dün öğleden 

sonra T okatliyan oteline gitmiş, o· 
rada Halk Fırkaaı İstanbul idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim ve Em .. 
niyet müdürü Fehmi Beylerin ve 
diğer bazı zatların ziyaretlerini 
kabul etmittir. 

Çarpışan vapurlar 
iki gün evvel Büyükderede biri· 

birlerile çarpıtan Norveç bandıra• 
lı Zisbant ve Yunan bandıralı A, .. 
yaniko vapurlarının müsademele
rine ait tahkikat devanı etmekte ... 
dir. 

Norveç vapuru dün limana geti
rilmiştir. Yuan vapuru ise lstinye 
havuzlarında tamir edilmektedir. 



Sayda 4 

' 

Mulaanirl: CelO Nuri 
• ltttbu. natU. tercitme batlan mahfuzdur. 

Bayat, kokmuş, küflenmiş ilim 

Bu devirde bin sene evvel yaşaması Jazım 
gelen ulema ve cahil ulema 

Sadede girmeden bazı umumi Ha.ılı irfan aahipleri parmakla 
mütalealan ileriye •ürecelim • ıöıterilmez. Çünkü bunların ıa• 

(Münevver) adam, yahut, yeni :yuı çoktur. 
tabirile (Kültür tabibi) adam ki· Ruayada ite, eskidenberi, bir 
me derler? Büyük milletlerin, il~ adam kendiıine kendilerinin ta· 
ri milletlerin ıftiharlannı mucip ı birince intiliıe~iya' danım der· 
olan mütehayyiz kimaeler olur. di; ba9kaları da, öyle birine, bu 
B~lar bu asrın bütün ilimlerini payeyi verirlerdi. Balkanlarda 
bilmezlerae de ilmin metotlarını da öyle. Çünkü irfana ıonradan 
hilU:Ier; ilim neden ibarettir, bu intiıap eden bu yerlerde bu ma• 
dakikada nereyo vaıımııbr? Bu- kule insanlar daha azdır, daha 
nun cahili değilllirler. Umumi yenidir ye kendilerini ıöıtermiyc 
meeelelere yabancı kalmamıılar· mecburdurlar. 

VAKiT 

Tasarruf 
Esnaf cemiyetleri 

büro teşkilab 
birleştiriliyor 

Eanaf mürakiplili tarafından 
verilen emir üzerine lıtanbuldaki 
bütün e1naf cemiyetleri büro tet
kilatı dört ırup halinde birleşti· 
rilmittir. Her grup bir idare he • 
yeti, bir kltibi umumi, bir muha· 
ıebeci tarafından idare edilecek • 
tir. 

Yeni teıkillt baklanda eınaf 
mürakabe heyeti reiıi Kadri Bey 
tunlan söylemittir: 

- Tevhit edilen esnaf cemiyet 
leri delildir. Büro heyetleridir. 
Bundan maksat doinıdan doiru· 
ya tuarruftur. 

Bu yeni te9killt ile esnaf cemi· 
yetleri maırafJanndan 12 bin lira• 
lık bir tasarruf yapılacaktır. 

Muhittin ney yarın 
geliyor 

'Danva Buhranı önünde 
------·-····-·--··-··························-······· .. -• 

iyi görüştük mü ? 
Kötü görüşlük mü ? 

.. Bulpd ...... ıazmalctacla: 

Ruaya ve A vrupaya ait iktiıa· 
dl yazılarile maruf Amerika Ca· 
zetecilerinden Mi H. R. Knicker· 
brocker, "Avrupanın, Ruıyanın 
ve Amerikamn atiti,, adile Prağ 
da birkonferana •ermittir. 

Bu zat tahsen hu memleketi~ 
ri dolqmıf ve tetkikabnı yerle
rinde yapmıfbr. Bu zat konf~ 

ransında demiftir ki: "Kapitalist 
ileminde bir birini takip eden fe
llketler kartıımda Amerika ve 
Avrupamn en sözde kapitaliıt 
mümeuilleri, dünyanın tonunda 
olmasak ta hiç olmuaa timdiki 
kapitalist rejiminin yılolacaiına 
inanıyorlardı. Bunun gibi Sovyet 
Ruıya rejiminin de bugün yarın 
iflit edeceiine ıenelerden beri, 
inananlar vardı. 

Son zamanlarda ıörülüyot 
birinci ihtimal azalmaktadır· 
beynelmilel ticaretin normal 
yola yavq yavat girmekte ol 
seziliyor. ikinci ihtimal de 
Avrupa hük6metlerinin yıkı 
ıile, Ye ukeri kuvvetlerin 
kü rejimlerini müdafaa ede 
cek bir hale gelmeıile ..-..-
edebilir lc:i bu da kabul edile 

Sovyet Ruıyası tecarizl 
tekilde müdahale edecek Y • 

te değildir. O da bütün meml 

dır. ilim, ilk günlerinden beri, ••• Şu mukaddemeyi ileriye ıürdü 
arta arta nereye aeldi? ilmin ta· iüınden dolayı beni affediniz. 
rihi nedir? Benibeter edebiyat • Bqka türlü sadede giremiyecek • 
la, fende, bedii yatta, siyasette tim. ' Ankarada bulunan Vali ve Be-
larihte (Endüatri) de 1.---i mer- Bizde müne"t"Yerlerden bahıe • 1 

ltıiz ameleden batka diğer İç 
timal aahalar Avrupada muzla· 
rip giSrünmemektedir. Avrupada 
gelir denilen ıeyin azalımıt oldu· 
iu muhakkaktır. Fakat, buna mu 
kabil hayat masrafları da ıüratle 
imniıtir. Bu suretle, it bulabilen· 
ler evvelce alamadıklarından da .. 
ha çok satm alabilmek imkinlan
na maliktirler. 

ler gibi ihracat mallarımn fi 
nnın dütmsi yüzünden d·' 
buhranından müteeHirdir. B-j 
dan batka "bet ıenelik,, plim Çfl' 

acele ile tatbik etmit oJmaı~ 
da 11kmtı içindedir. Ruıyada ~ 
men itıizlik yoktur; fakat 1 Jıi 
liz ve Alman itıizleri it sabi 
Rua İtçilerinden daha iyi 1,, 
maktadırlar. 

.hal Ua&&f5 ediye reiıi Muhittin Beyin yarın 
e7e vardı? decetim. Çocuklugu"' mu ıözönüne ıehrimize d6neceli haber alınmıı 

Hulasa, Avrupada iktiaadl fi 
ziyet düzelmektedir. Kredi baht' 
nı hemen hemen atıldı; etY• fi 
kıymet fiatları artıyor. Hiç il 
tarafta ciddi bir ihtilal emarel,.I 
ıörülmüyor. Milli paralar ıı.blİ' 
ze edilmitlerdir. Umumiyetle .1' 
tın es .. ıına doğru temayüller .,,.; 
dır. BuI.ran dolay11ile kapitalill 
aleminin sarıılmıı olduiu dol" 
olmakla beraber bu buhrana ıalr 
be çalmııa benziyor. 

lıte, urt manuile, münener getiriyorum. O zamanki irfan ıa· t 
~1 ~ uüy e Dil' zatbr. hiplerini ikiye ayırmak mecburi· 1=-=======ı=-=======-====---= 

O, belki bir mütehasaıı de • yetindeyim: Alafranga münev· 
fildir .. Fakat mütehaa111 değilim verler, alaturka münevverler. 
diye mnumt mevzulan bir tarafa ikinci makuleden baılıyaca· 
bıralmılllDlfbr. Meaeli ıaklerden, ğnn: Alim adam, fazıl adam, ki· 
yerlerden bahıetaeniz, ben mil • tip adam, allah için 9air adam 
nec:cim delilim diye bahte yaban derlerdi. Fakat alimin ilmi, 2a· 
-cı kalma. Etki insualann ıBk· manmm hakiki ilmi değildi. Be· 
lerin m•nzara11 kaqnmda nuıl yat ilim, modası ge~it ilim, 
apqtıldannı, bir lskenderiyeli kalp olduğu anlqılmış ilim.. E
Yamnlımn arz dtinyamn ortu,. •et, iptal edilmit ilim! 
dır; yıldızlar, aylar, ainetler o • itim, birdir. Şark için bir he· 
DUD etrafında dantiyor diye bin· aap, ıarıt için bir fizik; ıark için 
lerc:e tene bütün beıeriyeti yanht bir hendese, ıarp için bir kimya; 
yola eevkettiiini, ondan pek çok Atyaya mahıus bir cebir ilmi, Af· 
aoma, XV inci ura doiru •e on· rikaya mahıua bir müsellesat il· 
dan itibaren biri Lehli, biri Alman, mi; Anupaya ait bir tıp, Ameri· 
Biri laailiz iç mütefekkirin na • kaya ait bir mihanik olamaz. 
::u!>u.:ktebi ,Jtüat ettiklerini itte bizim i.liımlerimiz ilmin 

' br. buıün vardıiı noktayı bilmezler· 
Buaünkü bir münener kainat di. Onlann Ylkıf olduktan Eme· 

hakkında bir fikir eahibidir: Al· . vtler, Abbutler devrindeki ilim· 
lalı •ar mı, yok mu? (Madde) Ye di. ilim çophnıt ve deiitmiı-. 
,(1'anet) neye derler? MaddiJUD Hüner artmq ve yenilepnİf. Bun· 
1dmıen:lir7 Bunların felaefeai hl- !ardan hal.erleri yok. Bildikleri, 
li itibarda mıdır? Yoba fikir konupumak, yumamak üzere 
daha hatka bir tekimüle m•zhar biraz arabl, biraz ter'iyat, biraz 
-oldu 11111? Ba aaatte riyuıyata bi· fıkıh (yani eski hukuk), bol bol 
.Je itiraz eden olu,or ma? Alman- hiklye tarihi ••• Zaten öteki ilim· 
)ada bir Eimtein Yetİfmit; her ler müdevven delildi. Kütüpha· 
~ hatta &niimüaden bir ırmak nelerde eıki tıbba müteallik bazı 
~bı ıeçen (zaman)a bile nWildir; eaerler bulunuyordu. Lakin bu il
~ir; diyor. Bu bir fikir mi· min artık vefat ettili o derece 
dır~ 7Uli bir faraziye midir, yok- muhakk•ktı ki en muhafazakir· 
.. ilme .n-;. mı"dır· 7 •---s lar bile hasta olunca o eserlere 

H&Jat ne? Yer yüzünde hayat aöre kendilerini tedavi ettirmez· 
~ haad 01nıut? Nebat hayab, lerdi. Riyaziyat yok; fizik ve 
iptidat ha,..anlarna ha7atı, yük- kimya Yok; hayat bilgisi, hayva-
1ek mahlGkabn, en IODUDcla İDi&· nat Ye nebatat bilgisi yok; inaan 
nıa hayab, müfekkire, ha11uiyet biltiıi yok; ruh ve nefis bilgisi 
uabiyet, hafıaa, iradet, ..,_._; yok; hele cemiyet bilgisi hiç yok .. 
da ne 7 Hayat nuıl umumil8fi- Etki illm bir deve yükü bile 
yor? Hayabn tarifi ne? Danrin tetkil etmiyordu. Edebiyat ise 
De demit 7 Zebur, Tevrat, Ye Kar- ""--it • 

..... tı. Açılmamıfb. Hele ıiir, he 
aDID dediii ıibi imanlar toprak • ı y ...ı-lclı e fıır. üzlerce diYan biribirinin taa mı yaraw , yoLa Pithecaı> k 

1 opyumdan ~ka bir ıey delil· 
tropua deni en bir m&Jlllundan di. Biribirine kartı tutulmuı iki 
mı üredi? 

•7D&Dm içindeki binlerce tekil 
Daha bilmem ne. Bunun cibl be ıibi. 

teri6 dimaiını yoran bir kucak • T~e ıelince; 0 yüzlerce 
meseleyi, unmıza taallCik eden cıltler msaN imanların aeyri, 
ihtiliflan, tarihin baılıca matlap- tekamülü haklrnada bir fikir •e • 
)arını bilen münevver, Fransızca remez. Bol hiklye ve fıkra 'bol 
tabiri ile intellectuel addediyor. padiph muab •• Binbir ıece' cibi 

Pek ileri memleketlerde, Fran- bin bir ıün. 
sa ve Almanyada, lnailtere ve itte, tahlil ediyorum, benim ço 
Amerikada, lıviçre ve Felemenk· culduiumda alaturka irfan salıip
te, Belçika ve lıkandinaVJada lerinln kafataamm IÇindekiler 
bir adam kendisi için ben intel· bunlar-
lectuel'im demez; kezalik hin Daha JUbn çıknm: Biru a
~in intellectuel' dir de deNDeit. ..r, bira teflitı biru haclia, 

biraz fıkıh ... Hep bu çemberin 
içindesiniz. Kurtulut yok. Man • 
tıkla al!kaaı olmıyan bu malQ· 
mat ıizin ruhunuza itlemittir. 

Halbuki bu ıark ilimlerini hiç 
bilmeseniz aıla bir ziyanmız ol· 
maz. Fikrimi izah edeyim: Bir 
Alman, bir Fransız darülfünunun 
da en yüksek kürsünün sahibi o
lan profesör bu fark ilimlerinin 
zerresini bilmiyor. O adam cahil 
midit? Zanllr Eimtein, biçare 
Henri Poincare, hele betbaht 
Pasteur, ehemmiyetsiz müverrih 
Momsen, ahmak G. Lebon, ıizi 
temin ederim ne uıulü fıkıh, ne 
beyan, ne hedi hiliyorlar, ne ala
turka manbk, ne kadim bp, ne de 
hadia. 

Bununla beraber ilmin inkiıa· 
fına hizmet eden bunlardır; di • 
terleri delil ! Benim çocukla· 
tumdaki llimlerin aklına, mese
li, fU ıual ıelmemiıti: 

Asıl i§ıizler çok ıılonb çek· 
mektedirler. 400 milyon halktan 
en az yüzde onu hiç bir it bula· 
mamaktadır. Şu hale göre Avru· 
pa bu 40 milyon itıiz adam it 
buluncıya kadar huzur ve ıüldin 
bulamıyacak demektir. 

ICapitalist Uctiaadı mazide bu 
günkünden daha genit mikyuta· 
ki buhranlara ıalebe çalmıfb. Şu 
halde, bugünkü buhranın bir in
tizam ile neticelenecejine neren 
hükmolunuyor? 

Kapitalbı:m için tehlikeli iki 
ihtimal vardır: Biri, beynelmilel 
ticareti bozacak olan yeni bir 
harp korkusu y(izünden tam halk 
çı deYlet temayüllerinin artması, 
diieri de bir komünitt ibtilili ih .. 
timalidir. 

Ruıyada da bir ecnebi mil~ 
halesinden korku yoktur. Oradt 
da Amerikada olduPıı r-·bi y••" 
yavq iyiliie doğru gidilmelı&' 
olduğuna dair emareler vardır. 

Fakat iyilik emareleri doitf 
olarak tahakkuk edeaaezae h3 
katen kapitalistlik teh1;ke içiııd' 
dir. Eier Rusya mazi tecrübeli' 
rinden istifade etmek fartile iJıiıl' 
ci ve üçüncü bir bet aenelik plJ 
nı daha muvaffakiyetle tatbik /. 
mek imkanım bulursa Avrupa., 
hatta bütün dünya büyük bir t,) 
likeye dütebilir.,, 

- Hüner, sana't, ıenet bizde 
yok, Fren.ıiıtanda var. Bunlaraa 
bilgi ile olur. Eler onlann bilıisi 

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

TAKViM 
batıl olsaydı kendilerinin ıözle Cumarte1i 
görülen eserleri bulunmıyacaktı. 24 K. evel 
itte telefon, telgraf, fotoğraf, it- 25 Şaban 

lektrik, • hl Gün doıaşo 7.24 
te e ııte vapura iıte zı ı. Giln 1 ıtı$ı 16,44 

Tıp bir ilimdir; halbuki ıarpten Sabah namuı 6,4i 

ıelmiyen bp, arbk bp dejildir. Olle namazı ıv,14 
ltlııdt namazı 14,3S 

O halde acaba Freneittanm ilmi A - tşıım nımaıı lft,45 
nedir? Bunun acaba mahiyeti ne Ya 11 namlT.t ıs,H 
olıa gerektir 7 lmsık 5,36 

Yılın pçeıı ıtıalert 858 

Pazar 
25 K. evel 
:l6 Şaban 

7,t4 
16,49 
6,40 

lt.14 
14,34 
16.46 
11.H 
U6 
JISQ 

1 

!Bir kağıt fabrik 
kurulacak 

it Bankuı tarafından bir k&d 
f abrikuı teaiıine karar verilıoit
tir. Fabrikanın lzmir veya SaP" 
ca taraflarında olacaiı ve iıti 
lin günde 30-35 ton arumda o 
bilmesi için fabrikamn bu tetlcİ 
llt ile kurulacalı haber alındlll 
br. 

(Ulema) dedijimiz kimseler .. talan . 8 
hiç böyle dütünmüyorlardı. Ule· , .. ___________ .. 

Hava - Tefllköy ukert ru&t :snerku:bı· 
ma, bizde, münhuıran ruhani, den verilen ma.ınmata göre bug1ln hava bu-

Yeni iki şeker 
fabrikası 

münhuıran papas demek delil • ıutıu ve aakfn geçecektir. 

dir. Ulema, ilimin cem'idir; A· Dün mcaklık en ook 11, • u •derece ve 

lim iıe bilen manasına gelir. 

• • • 
Sultan Hamit, kurban hayra· 

mında muayede yapıyor: Sıraıile 
Rumeli kazaıkerleri, Anadolu ka 
zukerleri, lıtanbul payelileri, 
haremeyn payelileri huzurda iği· 
liyorlar ... Bu memleketin, yarab· 
bi ! ne de çok llimi Y&l'llllf .. Dol· 
rusu llimlerin bu bolluiu ile ifti· 
har olunur. Fakat, 1908 eeneain· 
de ıeçit reami yapan ba ilimler 
hanai unn llimleri, fazıllan, 
profesörleri? Her halde 1200, 
1300 milldt tenelerinclen evvel. 
ki devirlerin.. Çünkü, bunların 
uumda aran küreYl;retl Ue İt· 
tiha eclml• itile '°kp idi •• 

Celil Nml 

hava tazyiki de 772 mWmetre ldl. 

Radyoda ı 
-·············--18 den 18,fG kadar Dartıttallm, 18,415 ten 

19,20 kadar Orkestra. 19,20 den 19,45 kadar 
Franatzc;a den (MOptedtlere mahawı) 19,t5 
ten 20 kadar Orkeatra, 20 den 21,SO kadar 
Dartlttallm, 21,SO dan 22,SO kadar Orkeatr:ı. 
Ajanlı ve borlla haberi, ııaat ayan. 

Halkevi ••n'atkirlarının 
temsili 

Alpullu teker fabrikuı 
dan Etkitehirde ve bir Be 
grubu tarafmdan Karaca Bet 
yeniden iki teker fabrikası 
olunacaktır. 

lstanbul Beledly 
DarUlbedayl Şehir Tir• 

Tem•lll•rl ı 

Bu •k .. • ISTlftll 
•••t 21,ao d• ~~ 

lttanbul Halkevi reisliiinden: ( Uç •aat) .-..~ 
26 - Xll - 932 pazartesi sü· O ti 

nü aaat 21 ,30 da Tepebqmda Da· pere 
rülbedayide, temıil tubemiz tan· aperde27tablo 
atkirları tarafmdan (Mete) pi· Yaaanı 
yeai temsil edilecektir. Duhuliye Ekrem Re,ii B. 
yoktur. Arzu edenler her cün idare Bestellrenı 
memurluluna müracaatla claYeti· Cemal R••ff a. 
ye alabilirler. S9 1lllC1I 



24 Klnunuevvel 1932 

1 Sfenks konuştu ! 1 
Maurice de Kobra'nın Son Romanı ı 60 

Türkçeye çeviren. Fehamettin Arvay 

Alba, tastaki kanlı havlu üze
rinden ayıkladığı cam parçala· 
rını jenerale ve marki dö Pazana 
ıösterdi: 

- itte Robertsin yarumdaki 
C&nı parçalan bunlardır. Bunların 
rengi ye§İI; bu kmntılann büfe
ııin beyaz camından farklı oldu· 
h her halde gözüküyor, değil 
bıi? 

Jeneral füphelenmitti. Bir az 
teredcftt ettikten sonra sordu: 

- Fakat, madam, siz neden 
burada bulunuyordunuz? 

- Binbaıı Robemle biz es • 
kiden sevi§iyorduk. Benim bura· 
da bulunmam, Nikolsonun kıs· 
kançlığını uyandırdı, onun ıçın 
hu cürmü işledi. Yalız, teessüf e
derim ki İngiltere imparatorluğu
nun üniformasını giyen bu zabit
ler bu kadar mühim bir mesele
Yi kapatmak için yalan söyledi· 
ler ! Benim tesadüfen kançtrğrm 
bir vak' aya tamamen yanlı, bir 
§ekil verdiler! 

Eğer mücrim bir arkadatı di
varuharpten kurtarmak için, ha • 
kikati gizlemeyi muvafık buluyor 
sanız, yahut kendi nüfuzunuzla 
bu hadiseyi ört bas edeceğim zan
nediyorsanız, yarından tezi yok, 
gazetelere giderek bu rezaleti bü
tün cihana yayarım! 

- Madam, bana vazifemi öğ
retınemenizi rica ederim. 

Nikolson birdenbire jeneral 
Sir Ronald Armstrongun önünde 
hazır ol vaziyetinde dikilmişti: 

- Affedersiniz jeneral. 
- Ne var? 

Nikolson cansız bir cisim gibi 
jeneralin gözlerinin içine bakı • 
Yordu: 

- Madam dö Nogalesin hak
~ı var. Ben binbatı Roberui bir 
cinnet içinde yaraladım. 

Uzun bir aükiit hüküm sürdü. 
Bu sahnenin bütün ıahitleri Ni -
kolsona idam hükmünü bekliyen 
bir mücrime bakar gibi bakıyor
lardı. Bu itiraftan en ziyade mü

teessir olan ceneraldi. O, ümit 
etmek, fÜphe etmek istiyordu! 
Hakikat kar§ıaında teessüfle batı 
nı önüne iğdi. Biraz ıonra soğuk 
kanlılığı tekrar yerine geldi: 

- Yüzba§ı Nikolson, mevkuf
sunuz ! dedi. 

Tokyoda müthiş bir 
yııngın 

T okio, 23 ( A.A.) - T okionun 
basık mahallelerinden fukagawa
da çıkan bir yangın neticesinde 14 
kiti ölmü§, 4 kiti ağır aurette yara· 
lanmış, 32 kişi de ortadnn kaybol· 
mu§tur. Bir çok ev yanıp harap ol
:ınuftur. 

Noel müuasebetlle 
24 aaathk bir mütareke 

Vatican, 23 (A.A.) - Papanın 
müdahale ve tavassutu üzerine Bo
livya ve Paraguvay hüklimetleri 
aralarındaki muhasemah Noel 
Yortusunda yirmi dört saat müd· 
detle kesmeğe muvafakat ebni§ -
lerdir. 

iki kaçakçı 
Dün kaçakçılık yaptıktan 

anlatılan Yani, Benzola iuninde 
iki tahıs yakalanmıttrr. 

Bunlar bir bavul içinde İpekli 
kumaı, gömlek ve çorap kaçırırlar 
ken muhafaza memurlr:.rı tarafın· 
dan yakalanarak ihtiıu mahke • 
llleaine verilmiılerdir. 

_ Bat üstüne, jeneral. 
- Binbatı Stead, yüzbatryı o· 

dasına kadar götürünüz, talimat 
alıncaya kadar orada kalacak. 

- Bat üstüne, jeneral. 

iki zabit kapıya doğru ıide
cekleri ıırada Alba bir hareketi· 
le onlan durdurdu. Jenerale doğ
ru dönerek ıordu: 

- Tevkif edilen bir zabite söz 
ıöy)emek memnu mudur? 

- Evet, madam. 

- Burada herkeein yanında 
bile olsa gene memnu mu? 

- Nedir? ıöyliyeceğiniz bir 
fey varsa timdi derhal söyleyiniz. 

Alba Nikolsona doğru döndü: 
- Yüzhatı Nikolıon, aramız

da sonra bunun hesabını görü • 
rüz demittim; hesabımız görül • 
dü! 

~ 1(.. t' 

Roberta Bengamerdeki hastanede 
doktorun odasından çıkıyordu. 
Yarası dikilmişti. Friman kendi -
sini kapıda bekliyordu. 

- Nasıl, çok acıdı mı? 

Roberts omuzlarını silkerek: 
- Ey, pek de hoşuma gitme· 

di ! Maamafih Çinlilerin icat ettik 
leri şeylere göre bu, ok§amak ka
bilinden .. Ağrı duymuyorum, fa
kat üzülüyorum. 

- Zavallı Nikolson için, değil 
mi! Öyle ... Divanıharbe verildi .. 
En hafif ceza tart! Dünyada bu 
kadmın bunu yapl'cağını kim u
mardı? 

- Ah ... Friman! 

Roberts sözünü bitirmeden, 
mihracenin erkanı harbiyesine 
mensup bir şoför yanlarına yak· 
laftı, selam vererek: 

- Binbatı Robertse bir mek -
tup! 

Dedi. 
- Veriniz. 
Roberts yazıyı tamdı, zarfı aç

tı Kağıdın üstünde kurşunkalem· 
le acele yazılmı§ §U satırlar var -
dı: 

İki erkek ayni kadını ııc,·ecek olurlA.rsa 
o kndma yııpacaldarı en bllytlk hakaret 
8.§klannm luıraM.ııl tlzerlnde arkadııelrkla -
rmm blnaımı lrormal,tır. 1517: benim lı.utf· 

nefsimi pa~lıı.dmız, ben de lntlkamımı aJ. 
dun. Acılyö/ 

SON 

Lenubt Afrlkada milli 
bir hilkO.met 

Cap, 23 (A.A.) - Pek yakın
da milli bir hükumetin iktidara 
geçmesi muhtemel sayılmaktadır. 

Ailebi ihtimal yeni kabinenin 
batına geçecek olan M. Fielman
roos, cenubi Afrikaya yeni serma
yeler celbetmek için hu dominyon 
parasını biraz kıymetten dü§Ür • 
mek lazım olduğu kanaatinde bu
lunmaktadır. 

Memlekette ihracat tacirlerine 
yardım edecek kadar para mev • 
cut değildir. 

Bu ticari sıkıntılara bir de cenu 
bi Afrikanın İngiltereye imtisalen 
altm mikyaaını kabul etmesinden 
dolayı mühim zararlara uğramı~ 
ola.n çiftçilerin müzayakası inzi • 
mam eylemektedir. 

Avusturya - Almanya 
Berlin, 23 (A.A.) - Avusturya 

lehine olarak rüçhanlı gümrük ta
rifesi tatbiki hakkmda Alman ve 
Avusturya hükumetleri mümesail . 
feri arasmda Münih'te müzakereye 
batlanmıttır. 

VAKiT 

Bir Misal! 
"Cümhuriyet,, gazetesinde Pe

yami Safa Bey alaturka ve alaf • 
ranga musiki hakkında yeni bir 
anket açb. 

Bu münakafa kırk yaşını dol • 
durmak üzeredir. Kırk senedir bü· 
tün musiki kabiliyetleri, o mu, bu 
mu, kararsızlığı içinde, çürüdü, 
aitti. Bugün vaziyet nedir, bilir 
misiniz? Türkiyede musiki yoktur, 
musikinin medrese kavgası var • 
dır. 

Böyle büyük davalan yalnız 
içinden yetişen bir deha değil, en 
bqta karar halledebilir. fakat bu 
karar verilmiştir: Türk çoculdan
na yalnız garp muıikiai öğretile • 
cektir. Türk musikisi, 1ıarp muai -
ki alemi içinde Ruı muıikiıi gibi 
Alman musikisi gibi, ltalyan mu· 
sikisi gibi, kendine haslığını onlar 
gibi yaratan bir musiki olacaktır. 
Miymaride Türk moderni nasıl o· 
lacaksa, resimde Türk dehası ne 
olacaksa, tıpkı onun gibi ...• 

Bizde alaturkayı canlandıran 
ve hareketlendiren değil • çünkü 
yeni alaturkanın vaafı büsbütün 
cansızlık ve hareketaizliktir • fa. 
kat plak tüccarlığı vasıtası ile tu -
tan §ey, henüz Türk milletinin te -
kamül safhasına eri~miyen şark 
milletlerinin bir çok anane ve i. -
detleri gibi, fark müsikisine de 
bağlı kalmakta ve müfteri yetiştir
mekte olmalarıdır. 

Garplı Türk musikisine asıl 
yardım edecek olan Bizans ala • 
turkası değil, halk musikisidir. Bu 
musikinin kıymeti de, her mem • 
lekette bütün halk musikilerinin 
kıymeti ne ise, ve yüksek musikiye 
tesiri ne ise o, olacaktır: Halk tii
ri, halk masalı, bütün folklorun 
san'at içindeki rolü gibi! 

Makalemizi bir musiki hasbi • 
haline hasretmek istemiyoruz. Fa· 
kat lüzumsuz kararsızlıkların, a • 
nane ve eski zevklere dayanan i· 
nat ve mukavemetlerin bir millete 
herhangi bir i§inde kırk seneyi na· 
sıl kaybettirdiğini göstermek isti· 
yoruz. Y a§ı kırkı veya elliyi bulan 
münakatalar yalnız bu değildir: 

Cümhuriyet tarafından kapıları 
kapanıncıya kadar, mektep mi, 
medrese mi; sivil mahkeme mi, 
§eriye mahkemesi mi; medeni ka· 
nunlar mı, mecelle mi; bir kelime 
ile hulasa edecek olursak Şark mı, 
Garp mı, kavgaaı da böyle sürüp 
gitti ve ZJt müesseseler içiçe, biri· 
birini nakzederek, Türk gençlikle· 
rinin yarısını bu safa, yarıamı kar
tı safa atarak, kimi kırk, kimi el
li, kimi yüz senemizi botuna ge 
çirtti. 

Musiki nefis san' atların en yük
sek lerinden biri, milli he)'eeanla
n yaratıp devamlandırmak, hız • 
landırmak ve diri tutmak bahsin· 
de belki en ilerisidir. Türk inkılabı 
musikisizdir: Alaturka bizi eski 
i.lemin ölüsü arkasından atlama -
ğa çahtıyor. Bu, bitip tükenmek 
bilinmiyen bir cenaze marşı' dır. 

1-Jayat musikisini frenkçeden 
tercüme ediyoruz. Çocuklarımız 
laveç havalarına ayak uydurmak
ta ve kalp uydunnağa uğraşmak -
tadır. 

Alaturkanın ıslahını düşünmek 
medresenin islahmı, şeriye mah -
kemeainin ıalahım, mecellenin ıı 
lahını dütünmekle birdir. Kafa • 
mıza, yüreğimize ve asnmıza ce • 
vap vermiyen bütün müesseseler 
gibi, bu müesseseyi de kapamak 
garplı Türk musikisinin arayış ve 
yaratılış hamlesine geçmek lazım
dır. Sağdan yazılan Türkçe gibi 
boiazdan gelen alaturka ıeıin öm
rü bitmiıtir. Garp Aleminde usul 
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Bu sabah güverteye çıksnca 
bfitün yolcuları çocuklar gibi 
aevinç içinde buldum; vapurun 
direkleri etHfında uçuşan kuı· 
lan biribirlerine gösteriyor:ardı. 
Bunlar karanın müjdecileriydi. 

Birçok yolcular ıon içki fİşe
Jerini boşıltıp denize atıyordu. 
Etrafımızdan geçen vapurlar da 
ııklaımıya başladı. Vapurumuz 
Kıristof Ko!ombuo gemisi gibi; 
berkeıte büyük bir kara h11reti 
var. Hele ben artık yt rimde du
ramıyorum. Birkaç saat sonra 
ümitlerimin, saadetlerimia vataoı 
olan Amerikayı, Nüyorku kar· 
ıımda göreceğim. Kalbim bu 
kadar sevince tahammül cdt;mi
yccek gibi çarpıyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

işte nihayet karııdan bir ıis 
gibi, sonra bir çizgi gibi kara 
görOndü. Bana vapur bnıbUtün 
yavaıladı gibi geliyor. Belki bir 
yahut iki saat ıonra, ne zaman· 
danberi haıırladıiım cümleyi 
defterime yazabilecei'im. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nüyork glSründü. Eflake ıcr 
çeken binalar yavaı yavaş ıeçi· 
liyor. Ben deli gibi oraya buraya 
koıuyorum. Ara, sıra gel.ip def
terıme bu sabrlan kaydediyorum. 

IJte meşbur bOrriyet heykeli .•• 
Meş'aleıini bana uzatmıt sanı
yorucı. 

Limandan içeri giriyoruz. Bu 
dakikadan itibaren söyliyebilirim: 

Arhk Nüyorktayım. Mesudum 
en genit manasiyle n:esudum. 
Of, bu anda duydu&um sevinci 
ifade edebilmek için 6ğrendiğim 
dil ne kadar fakir. 

Allahım J Bu kadar bDyük be· 
yecana tabammfil edebilmek için 
ıen bana kunet ver. 

20 kAnunuevvel, Nüvork, 
gece $aat: 1 

Nevyorktayım. Hürriyetin ve 
bulyalarım10 ülketindeyim. Bu 
saatte 190 ıncı caddedeki ( Y. 
M. C. A.) kulilbfinfin rahat, te
miz bir odasında bu bUrriveti, 
bu saadeti tatmakla meıgulüm 
Heyecandan aklım, fikrim o ka
dar karıtı < ki bu anda bu def· 

Yazanı Necmettin Halil 

tere ne yazacağımı bile bilmi• 
yorum. 

Vapurumuz limanda demirle
diğı zaman saat Uç vardı. He· 
men çatanalar gelip bütün yol
cu ları aldı ve " E s Ayland ,, a 

gittik. Nü} orl; un önündki bu 
adacık bütün ge enler ıçin kon· 
trol yeri. Eı s Aylandı çok kala• 
ba ık bulduk. 

Amerikalılar memleketlerine 
gelecek olan ları burada çok sıkı 

bir muayeneye tabi tutuyorlar. 
Amerıkaya gırmek öyle kolay 
değil. Ôgrenaiğime göre burada 
bulunan ar araaında bir ay, üç 
ay, altı ay bekliyenler; batta bu 
mfiddet ıarfında doğuran kadın
lar ve evlenen çiftler bile var• 
mış. Gelenin kim olduğundan 
Ye niçin geldij?inden emın olma· 
dan içeri bırakmıyorlar. 

Tabii Amerikalı!arın baklan 
var; dünyanın her köıeıinden bir 
sürfi serseri Amerikaya geliyor. 
Ben de olsam böyle yaparım. 
ilk önce allabın serbest ülkeıine 
bu ne biçim giriş diye dilşllnllr 
~ibi oldum ama sonradan bik· 
metini anladım. 

Hepimizin gö&"ilslerine pembe, 
kırmızı yaftalar yapışhrdılar. Ev
ve!a, teker teker, sıkı bir tahki· 
kattan geçtik. Bir sDrll sualler 
soruyor Jar. Hllviyetimizi tesbit 
ettikten sonra bana da aordular: 

- Hazreti lsaya inanıyor 
musun? 

TcreddOtsOz ve samimi olarak 
cevap verdim: 

- Evet. 
- Harbin ve içkinin aley· 

binde misin ? 
- Tamamiyle. 
- Torkiyeye dandükten sonra 

kaç kan alacaksın? 
Bu suale gülmekten kendimi 

menedemedim ve: 
- Henüz Türkiyeye dönmek 

hakkında bir karar vermedim. 
Dedim. Memurun kaşları ça• 

tıldı. Aksi bir cevap vermiş ol· 
mıyayım diye ödüm koptu. He
men konturahmı çıkararak iza· 
bat vermiye başladım; fakat me· 
mur ci~diyetıni boımıyarak: 

- Peki, peki, geç. 
Dedi. 

(Devamı var) . ...................................................................................... .... 
Şair Fikret için 

Bugün şair Tevfik fikretin do· 
ğumunun yıl dönümüdür. Bu mü
nasebetle bugün ıaat 16 da Gala· 
taıary liıeainde bir toplantı yapı 
lacaktır. 

Toplantıda Galatasaray lisesi 
müdürü Fethi Bey, Fikretin mek
tebe hizmetinden bahsedecek, O
ta.ki zade Halit Ziya B. hatıralarını 

anlatacak, Refik Ahmet Bey F ik· 
ret hakkında bir konferans vere · 
cektir. Şükufe Nihal Hanını da 
Fikret için yazdığı bir tiirini oku
yacaktır. 

ve ilim, dağlarımızda milli sea 
vardır. Peyami Safa B. gibi genç 
emekler, rasgeldikleri kabiliye le · 

ri garp mekteplerine ve Türk dağ
larına göndermek için harcanma
lıdır. Alaturka Türk değil, bir 
ıark beynelmilel'idir; eski Türk · 

Bağcılar kongresi 
Geçen hafta Romada toplanmıt 

olan beynelmilel bağcılar kon&Te
sinde üzümlerin sarfiyahnı arttıl' 
mak için bey!lelmilel bir üzüm 
günü kabul edilmiştir. 

O gün her memlekette uzum 
yenımesi için propaganda yapıla· 
caktır. 

Bursa llsesl mezunları 
Geçen Cuma günü Halk evinde 

toplanmış olan Bursa lisesi e • 
zunları aralarında bir birlik teıi· 
sine karar vermi~ler ve nizamna
me h zırlamaia baslamıslardı. 

Bursa lisesi mezunları diiıı ~e 

t,.nl nar k nizamnameyi tesbitc 
dev m etmişlerdir. 

Kana izasyon 
o mıyan yerlerde 

ler bu tark ooynelmilel'ine nasıl Kanal'zasyon ...... : , " b irçok 
kendilerinden .bir,.9ey vermİ§!e~ıe yerlerde Janamlar ç.ökmeğe baı • 
Garp beynelmılel ı olan musıkıye lamıştır. Bilhassa Tophanede Bo
de benliklerini, ken~iliklerini ka • ğaz kesen civarındaki ana lağam 
rı!braca~lar, medc~ıyetler ha.va · bir çok yerlerinden çökınüttür. 
11na yem ve genç bır aes daha ka · ı .. Jedive bu ı~~'"IT'1Pnn intası 
tacaklardır. için tetkikat yapbnnaea batla• 

Falih RIFKl mıttır. 
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Hisarlıktaki hafriyat B ·---·f- d--« Akde.rl;den Alt;;;;;ginde bir 

u se er e toprak daman Meşhur Y tınan şairi Omer'in 
Trova'sı- Bulunan evler Karadenize selam!,, Aliiye, 23 (V AKIT) - Gasi

pqa nahiyesinin Endite köyüııdd 
.,e lolı partoat,. putell BJarbktn 

A.meı:lkalılar tarafından yapılan hafriyat 

ll&kkmcla pmlan yazıyor: 

1870 senesinde Sehliemann, 
Çanakkalede Hisarlık denilen yer 
de, Parianın "Trua,, ıehrini boz· 
du. Fakat bu itlerle uiraıan l -
limler, coirafl vaziyeti ve yapılan 
hafriyat neticesi elde edilen eser• 
lerden burasının "llyada,, Omi • 
rus'ün bahsettiği yere tevafuk et -
mediğini iıpat ettiler. 

Bugün aradan altmıı seneden 
fazla geçtiği halde Trua'nın Hi· 
arlıkta olduğunu ispat el'an ka
bil olamıyor. 

Bununla beraber, Schilman'ın 
telmizlerinden M. Doerpfed üs .. 
tadı ile birçok meselelerde ihti .. 
li.f çıkarmıı olmasına rağmen, 
Truanın Hisarlıkta olduğunu is
pat için, Amerikalılar tarafından 
muraflan tediye edilen yeni bir 
hafriyata batlamıttır. 

Fakat ilimlerden M. Vetıay 
bu İ§ İçin M. Darpfeldin ilmi ki· 
fayetini az görüyor ve diyor ki: 

- Filologlann eluerisi Doer-
pfetdin bu ilim hakkındaki ma • 
JGmatnu kifi aörmüyorlar. Arke
ologlara gelince, onlar da, Doer • 
pfeldin hayalinin kuvvetini ilim • 
elen fazla buluyorlar ve diyorlar 
ki: "Birçok hakikatleri tahrif e
derek kendi hayalhanesinden çı· 
kardığı hadiseleri ispat yolunda 
kullanması daha ağırdır.,, 

Bu suretle Amerika heyetinin 
de, vaktile Schlieman'ın yaptığı 
gibi, objektif bir tarzda ite bat • 
ladığı görülüyor. Halbuki Hisar -
lık hafriyab için kuvvetli bir ilmi 
disiplinle tetkikten sonra ha,la -
malıydL Ve daha önceden Omi -
nu'un Truası hakkında kuvvetli 
deliller elde etmeli idi. 

Fakat M. Vetlay, yapılan haf
tiyat neticesinde birçok evlerin 
meydana çıkanldığını bildiriyor. 
Bu evlerin büyük bir kıymeti ol • 

duiu da tundan dolayıdır: Bulu· 
nan evler, Sehlieman ve Doerpfel
din nazariyeJerinde olduiu gibi, 
burada alelade bir kale ile bir 
Akropolün mevcudiyetini değil, 
duvarlarla muhal tamamen baıka 
tarzda, yer evlerin bu dar sahaya 
sıkıtmıt bir halde olduğunu O'Ö11 • 

teriyor ki, bu da Omirusun tarif 
ettiği beldeye hiç benzememekte· 
dir. 

Amerikan heyeti "Amerikan 
Journal of Archaelogy,, mecmu
asında, sanki bundan evvelki haf 
riyattan haberi yokmut gibi ne•· 
rettirdiği yazıda, bir kaleden bah 
ıediyor, halbuki bu "kale,, nin 
bize tehrini de göstermesi lizım· 
dır. 

"Myceneı,, kalesinin etrafında 
bir tehir, ''Tiryutte,, ve ''Thebt,, 
kalelerinin de etraflannda birer 
tehir oldutu gibi, yüksek Berga· 
ma kalesinin etrafmda da bir te
hir vardll'. Burada da bir tehir ol
maıı llzımdır. Ve netekim Sh
liman ile Doerpf eld kırk ıenedir 
bunu anyorlar. Bütün gayretleri· 
nin botuna ~ıkmuı da Truanın 
yanında bir ıehir olmadıiı, ve 
Truanm da Hisarlıkta olmadığı 
içindir. Truada bütün tehirler ıi
bi ve Omirus'un tarifine röre, bir 
akropol ve bir de ıehre sahiptir. 
Eter Hisarlık, akropol ise, tehir 
nerede? Ve eier Hiıı.rlık tehirse 
akropol nerede? itte halledilemi· 
yen muamma. 

Bir baıka itiraz daha. Şüphe
siz Truanın bir de mezarlığı var· 
dı. Halbuki §İmdiye kadar, Hi -
sarlık civarında buna benzer bir 
ıey bulunmadL 

M. Vellay bunlara istinaden, 
Amerikalıların "Hisarlık,, taki 
yaptıkları hafriyatın, Omirusun 
l>ahsettiği Trua t chrinin orada ol
duğunu ispat etmek ıöyle dur • 
sun bunun tamamen aksini ispa· , 
ta yardDB ettiiini söylüyor. 

M • Mehmet Efendi isminde bir k8yl4 Akdeniz mahsulü portakallar ersın-1 tarlasında aıtm rengine miifabua 

, h d• l k •• d · ıd· bir toprak damarı bulmuıtur. den Samsuna e ıye o ara gon erı l Bunun üzerine derhal nabi,.. 
- müdürüne haber verilmiı, müdilt 

M~ralnden Samsuna kalkan trenin UstDndekl levha 
Samsundan kalkan tren yeni a· ı nenin önünde yalnız ~ur~f a~ gözt: 

çılan hatla bağlanmıt olduğu Mer• çarpıyor, ve çereçeveyı hır tat da
sine vardıktan sonra Kinunuev • ha güzellettiriyordu. 
velin 19 unda da Mersinden Sam· 19 Kanunuevvelde sabahleyin 
ıuna hareket etmiıtir. bu katar saat yedide Samsuna 

Mersin belediyesi (Akdenizden müteveccihen halkın cotkun alkıt· 
Karadenize sellmlar) ibareli bir ları arasında Meninden uzaklat • 
levha ihzar ederek etrafmı turunç, mııtır. 
mandalina, portakal dallarmdan Bu meyanda Samsun valisi ve 
yapılan bir çelenkle süsleyip tre- belediye reisi beylere Akdeniz 
nin önüne talile etmiıti. mahsulü portakallardan birer se· 

Levhanm burufab parlak be- pet göndermittir. 
yaz boya, tel kafea kmnızı boya i· Bu tren dün aktam Samsuna va· 
le boyanmıt olduğu cihetle maki- sıl olmuf olmalıdır. 

İhtiyar bir hamal başı 
SO senedenberi emektan olduğu handa 

van yoğu kaldırmakla maznun .. 
lzmirde, Bakırcılarda Esir ha· Zabıtanın derinle,tirdiği tahki· 

nmda, hanm 50 senelik emektarı kat, hamal Hüseyin ve baKkat lb· 
63 ya!larında Seydiıehirli Hacı rahimin de Hacı Halil Ef. ye yar 

bey köye gelmit ve bu topr~ 
be! kiloluk bir nümune almarali 
ilk posta ile Ankaraya gönderil • 
mittir. 

Tahlil neticesi merakla belden• 
mektedir. Bu toprakta altın oldu• 
ğu çok kuvvetle ümit edilmekte • 
dir. 

Konya esnafı 
Konya, (Huıusi) - EY ~ 

velki gece bütün esnaf ce • 
miyetleri idare heyetleri melJ. 
usumuz Kazım Hüsnü, Fırka 
ve belediye reiıi Şevket Beylerin 
huzurlariyle Fırka binumda bir 
toplantı yapmıtlardır. 

Bu toplantıda mmtaka inhisar 
batmüdürü Ihsan ve Jktıaat müdil
rü Zeki Beyler de bulunmutlar
dır. 

Kazım Hüsnü Bey eanafm di
lekleri, cemiyetlerin inkiıafı yo • 
lunda müsahabede bulunmut • 
tur. 

Her cemiyet mümeaıili meale:
ğinin inkitaf ı için neler dilfündü· 
ğünü aöylemittir. Bunlar münaka
f& ve tesbit edilmiı, cemiyetleria 
yükselmesi için makamat nezdin• 
de tetebbüsatta bulunulması ka· 
bul olunmuıtur. 

Bu temas ve konuımalar cok 
samimi olmuıtur. 

Halil namında bir hamalbaıı var· dım ettiklerini meydana çıkarmıı· Konyada fırka 
dır. tır. k gresi 

Esir hamnda, muhtelif Türk ve Hamalba!ı çaldığı eşyayı bu i- OD 
Musevi tacirlerin depolarındaki ki arkadaşının odalarına ta!ımıı • Konya Halk Fırkası viljyet koa-
e~yalardan bazdan son günlerde tır. Eıyalar bilihara meydana çı- gresi mesaisini bitirerek daiıbmt-
eksilmeie baılamıttır. karılmı!tır. tır. 

Depo sahipleri zabıtaya müraca· Ele geçen mesruk eıya M. Ta- Son toplantıda dilekler ve büt• 
atla keyfiyeti bildirmitler ir. Za • rnntonun 114 parça bakırı, Muse· çeler tetkik ve tasdik edilerek asil 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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•• heyeti idare ve büyük konsre mU-bat neti·c·•i, depo sahipleri ile o ci- Yasin Beyin motör kayıılarıdır ·· hm 
- meaailleri intihabı yapı ıtır. [ S"i"NE_M_~-=ı ·----------·----- . . . 

varda oturanları hayrete dütür - Efyanın bir k11mınm hamalbatı 
d ·1 Mümessiller Şevki, izzet, Rakım müttür. Hırsız Hacı Halil Efendi· tarafından memleketine gön en· 

Bir millet uyanıyor 
d" diği aöylenmektedir. (Çumra), Ziya (Bozlm), Ali Fu-
ır. H 1·1 Ef d" at (Cihanbeyli) Beylerdir. elli sene ayni handa ıırtmı çö- Hamalbaıı Hacı a ı en ı, 

kerterek ekmek parası ç\karan bu zabıtaya verdiği ifadede: Kazadan ıelen mürabbaılara 
l'aruk Nafta Bey, ''Haldmlyetl ımıt,." 

psetealna )'Udıgı bir makalede ''Bir mlllet 
uyanıyor .. fllm1 hakkmda 111 aatuian )'as

maktadır: 

Memlekette ilk çevrilan sesli 
hir filmi merak etmemek kabil 
değiıli. Bu merakın sevkile ıi
nemamn önüne J'liılan kalabalık 
aruında ben de vardnn. Sesli 
filmin mazili henüz üç bet sene 
olduiu halde bizde ıimdiden 1e1 

fi film çeviren bir müessese, tenar 
yo yaplll muharrirler, tipleri, 
dekorlan ve vak'alan tertip ve 
tespit eden bir rejisör, rol alan 

aıtiıtler aörmek hepimizi sevin
diren büyük bir bldiıeydi. Yal

mz bunu dilfünmek ~le, daha 
filmi görmeden, bana heyecan 
veriyordu. 

Beı.n, "Bir millet uaynıyor,, fil· 

mini bu heyecanın tesiri altında 
1eyrettim • Gözlerim perdede, 

bqım dütüncedeydi: Bu eaert 
fiipbesiz, ıanf at hayatında büyük 

bir adımdı. Tiyatronun iki, iki 

J,uçuk uırlık bir ,ecikmeyle, ıi· 

nemmm yirmi, yirmi bq aene-

dak. h lb b B' cahı'll"ık ettı"m Şeytana bı'r o"'g"'le yemeii ve çay zi-teti Te-63 yatlann ı ama qı, er ıe· - ır • ~_. 
lik bir bekleyiıten ıonra ıirdiii ce bir deponun kapıımm kilidine uydum. 60 tından sonra hırsızlığa rilmiıtir. 
bir hududu seali film, hem de anahtar uydurarak girmit ve eli- kalkııtım. Ne yapayım zaruret. Ziyafette vali bey, meb'ualar " 
f"l k ki b D · · bazı zevat bulunmuılardD'. ı m aanayii halinde, i i, i u- ı .:;n;e~ı~eç~en~e:ı~ya=yı~ça:;l;mı;:fln';;:·!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~e~m~ıt~t!!!ır!!!. ~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!~~=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!-• 
çuk yıl ıonra aııyor. Bu büyük Şı'tlideki evde tarihi karan, İs· F b • 
teklmülün manbld neticesi, iler- İltiklll harbini bir filme 11iıttır- ena ter ıye 

mak imklnırzlriını bu büyük ta· tanbuldan aynlııı ve Samsun yo· 
de, dünya yüriiyüıü ile müsavat, rilitmı ancak bir yapraimı almak, lu ile Erzuruma varıtı, Kazım 
hatta andan dalıa çok ilerileyif Paıanm garpte cephe teıkili, Ay· 

• 1 '-·ı· mevzuu onun içinde aramak ve 
ve l9Çlf 

0 auı ır. valrktaki ilk kurıun, Akbat cep-
F·ı T·· k" h · k bu suretle yekpare bir eser mey• 1 

m, ur ıye arıtumın a· haneliği, 16 Mart faciur, Yah· 
r&rmuile bqbyor, ve açılma- dana getirmekle tellfi etmek ka· ya kaptan meselesi .•. Öyle çelik 
lile bitiyor. Se,redenleri heye • bildi· · Fakat aenariıt, bu desta• parçalardır ki, biribirine ekle-
cana aetirmeie klfi olan bu iki nm hemen her ıayfumı biribirin· mek için büyük kuvvet isterler . 

mt tablonun aruı ihanet, qk, den yükaek ve müesıir bulmuı o- Rejisör, senariıt ve artistler hep 
muharebe ailri ıinirleri ıeren klh lacak ki, haldı bir ıurette, he· birden bu güçlüğü yenmeğe var 
Hllİz, kah rlrültülii •aceralat"- men hiç birini feda etmek iste• kuvvetlerile çalıımıılardır~ 
la dolduralmuttur • Rol alası tip- memiıtir. Bunun için mevzuu V aaati uzunluktaki filmin en 
ler de İti intihap edihbiftir: Sul· hullaa etmiyeceliz • Çünkü mev- aıağı bet yüz tablo değittirmesi 
tan yaveri, eofak 1>ir tem Jm.a. sa, ne Sait Molla ile Rahip Fru· lazım geldiği ve bu filmin de se· 
bn yaJaııklı bir ıe~. Haydut, nan entrib.ları, ne yiizbqı Da· kiz yüze yakın manzaraya malik 
korkunç bir çehreye malikti • ~t ile Nearin Hanımın sevgisi, olduğu dütünülürae, ve bütün 
Yahya kaptan, binbqı Hamdi, ne de filln haydutla filan çete bu itlerin asgari tartlar altında 
yüzbqı Davut ve Davut'un nefe- reisinin milcadeleai dejildir; va• yapıldığı göz önünde bulunduru
ri, hep iyi aeçilmitlerdi. ka, esuen bir devrin hullauı· lursa, artık filmdeki kusurları 

Hoca H .... _ da, ann-ı· de d b d • mevzuun azameti nisbetinde im· ........ .... ır, ve u evrı tarihten takip et· 
kinın noksanma ve meziyetleri rollerinde iyi idiler. miyenler için filinin vak'aclan ba-
de müteıebbis ve san'atki.rlarma 

Bütün bu intilsaplar, man.f· ric lr&laa ıa...1an çek TUZabla Yermek daha doğru olur. 
hkiptba 1n.iBCi -'handır • Türk 8'I tin? ta. Cui Haaretlerinia 

F. N. 

F ransada bir katil 
• • 
ıçın 

sebep 
muhaffif 
addedildi 

Veraay, 23 (A.A.) - Cinayet 
mahkemesi bir otomobil ıezintiıi 
esnasında arkadqı Amerikalı 

Walli soymak makaadile öldiirell 
ve bu cinayeti itledikten soma er 
sedi Sen nehrine atmıt olan yolıus 
takımından Guy iımindeki bir 
genci, eıbabi mahaffife takdiri!• 
müebbet kürek cezasına ~ 
etmittir. 

Mahkeme Guy Davin fena Wt 
terbiye görmüı olınaamı ve f.,.,a 

kimselerle dütüp kalkmannı .r 
J. - ·lıaffifeden addetmittir• 



Sayıfa' 

[

- .... -.......... • •www•-................... __ WWWW•--·-·--=••H•••••••••••••H•-n•n••H•i 

Aşk Arayan Adamı 
.. - ---··..-------·-· ....... ·········-·----··----·····························= Muharriri: Pitigr;JI Terciime eden: fa. 

2 
.- Canım hiç konutmak iste J Saat aekiz buçuk olmuıtu. Ka -

lllıyor • Hem yorgunum, hem pıcı, oyuna gitmek üzere otomo • 
de birbirimize artık aöyliyecek bilin hazır olduğunu telefonla 
bir !eyimiz yok . Şimdi artık i - bildirmitti . 
kiınizde ayni lisanı, ayni uslup, 
•Yni mantık, ayni aıfatlarla 
konuıuyoruz, Ayni hislerle, ay -
ni hükümleri veriyoruz . Daha 
•izını açmadan, ne ıöyliyeuğini 
biliyorum, ve benim için cevap 
•ermek lüzumauzdur, çünkü da • 
ha söylemeden bile cevabımı bi -
ltyorıun • insan iki sene beraber 
Y-ıadıktan sonra cereyanları o 
•uretle kartılaııyor ki, bundan 
bir ınüvazene haııl oluyor • Bu 
llıüvazenenin iımi de ... 

- Ahenktir. 
- Hayır .. Y eknasaklık • Kaç • 

hla.k ihtiyacı duyuyorum. 
Pol hayretle ıordu: 

Gece yarısı, Pol otele döndüğü 
zaman, Juttanm bavullarının ha. 
zır olduğunu gördü ve hundan 
hafif bir ürperme duydu: 

- Hazırlanmrt•ın bile ! 
- Yarın ıabah gidiyorum. 
- Pek acele değil mi? 
- Hayır, mühlete ihtiyacım 

yok. 

- Beni dinle Jutta, biz göz 
yaıları ile ayrılan alelade atıklar 
gibi değiliz . Atkımızın baılan -
gıcı gibi, bir uslubü olmalıdır. 

Senden bir tey iıtiyeceğim. 
Jutta yatağına oturdu, ayak -

larmı örterek: 
- Kaçmak mı? Kırılacak de· - Seni dinliyorum, dedi, ıöy -

Gıir parmaklıklar yok ki, canı • le: 
blın içi! Seni, kendini içinde 
ıannettiğin demir kafesin kapısı • 
na kadar teJYi edip hürmetle se • 
liınlamağa hazırım . 

Jutta, PoJa derin derin baktı: 
- Derlerki vaktile canbazha· 

nede hünerler gösterip tekaüde 
ıevkedilen lagar bir at, bir marf 
duyduğu zaman dirilirmif. Ben 
de kendimi bu· ata benzetiyorum. 
İki ıenedir canbazhaneyi terket· 
tim ve aenin kuvvetli §ahsiyetin 
benimkini bitirdi. Benden daha 
kuvvetli olduğun için bana ta • 
hakküm ettin. Bir ihtiyarla, bir 
çocuk ayni yatakta yatarlarsa, 
çocuk çabuk ihtiyarlar ve ihtiyar 
onun gençliğini alırmıf. 

Pol güldü: 
-. Ya öyle mi? O halde bu u· 

•ulu ne diye kullanıp ihtiyar bu
hakları gençle§tirmiyorlar. 

Jutta gülmedi. Devam etti: 

- Biliyorsun ki, hayatımda bir 
tek gayem vardır: Hakikati öğ • 
renmek .. Tam veya nisbi olsun, 
hakikati öğrenmek ve bilmek .. Ne 
zaman zeki bir doktor, zeki bir 
mimar, zeki bir gemici ile konus
tum iae, doktorluk, mimarlık, ve 
gemicilik hakkında kendilerinden 
hakikati öğrenmek istedim ve 
bildiklerimi bu mütehaasıalardan 
öğrenmit bulunuyorum . Fakat 
malumatımın hu küçük muhiti i • 
çinde büyük bo§luklar var, ki 
bunları doldurmak iıtiyorum . Be 
ni en ziyade metıul eden aık me
selesidir. Atk hakkında pek az 
fey biliyorum . Kadınlar hakkın

da, hele hiç . . Kıskançlık, sada· 
kat, aldatmak kelimeleri benim İ· 
çin sadece kelimelerden ibarettir. 
Ben bunları öğrenmek istiyorum. 

(Devamı var) 

VAKiT 

Hacı Ef. ! 
Fakat, uydurma ve 
yalancı Müslüman 

Aslı İngiliz politi
kacı ve casus 

Bundan bir kaç sene evvel in· 
gilterenin Cidde konsolosu ve İn
giliz milyonerlerinden Mister Fi
lipsi, İslamiyeti kabul etmiş ve Ha· 
cı Abdullah tesmiye edilmişti. 

Bu adam müslüman olduktan 
ve başına kocaman bir sarık 

sardıktan sonra Mekkeye giderek 
orada oturmuştur. 

Şark işlerinCle lngilterenin mü· 
tehaasıı bir adamı, ikinci bir Lav· 
rensi olan Hacı Abdullah namı di
ğer Filipsin Arabistanda son za· 
manlarda çıkan ısyanların batlıca 
mürettiplerinden olduğu tahakkuk 
etmittir. 

Hacı Efendi; geçenlerde mezu· 
zunen lngiltereye gitmişti. Geçen 
gün tekrar Mekkeye gitmek üzere 
Beruta gelmittir. 

lbnisaüut hükumeti, geçen lbni· 
refada isyanında da olduğu gibi 
Useyr isyanında Hacı Efendinin 
parmağı olduğunu tespit etmiştir. 
Fakat İngiliz sefirine lbnissüut 
hükumeti bir şey yapmaktan aciz
miş .. 

Acemi yankesici 
Kasımpaşada küçük hamam 

caddesinde oturan manav İbra -
him dün Küçük pazarda dolaşıt -
ken yeleği cebindeki ıaati küçük 
Osman tarafından çabnmı_§tır. 

İbrahim saatinin çalındığından 
haberdar olunca feryada başla -
mış saati henüz çalınış olan küçük 
Osman da korkusundan kaçar -
ken yakalanmıştır. 

- lki senedir kaybettiğim tah
ıiyetimi tekrar iktiaap etmek is • 
tiyorum . Artık töhretinin gölge· 
ıinde kalamam. Eğer seni bıra
kırsam.". 

Seliniğin milyoneri 
- Düya gene dönmekte devam 

eder. 
- Bir ııbrap duymaz mısın? 
Pol biran dütündü: 

- Hayır .• Bazan seni hala ıe
vip aevmediğimi dütündüm .• 

- Bu bir delil değildir. 
- Hayır; fakat mukabil bir 

tedbirdir. Bir kadına kartı lakay
di duymağa batlandığı zaman 
inıan kendi kendine: Ölürse 
ne yaparım? Yahut, beni bırakır 
ıa ne yaparım? Veya, beni alda· 
tırıa ne yaparım? Diye sormalı. 
Ben buna §U cevabı verdim: Güle 
riın.. 

- Emin miıin? 
Pol, Juttadan ziyade 

kelldine cevap verdi: 
- Evet. 
Ve ilave etti: 

kendi 

- Eğer bir müddet için ayrıl
l'llaınızı istiyorsan!.. 

- Hayır, teıekkür ederim . Be
niın atkımın tatile ihtiyacı yok . 
Eier ayrıhrıak, ebediyen ayrılı • 
l'lz. 

- Doat olarak kalırız, olmaz 
llıı? 

- Hayır . . Bir kadın ayrılır· 
ken "Dost kalacağız,, derse, bu 
lerkedilen bir mevkii bir gün ge· 
ile İtgal etmek niyetinde olduğu • 
llu gösterir. Ebediyen ayrılırız. 
Eıaaen atkımız doğdu, büyüdü, 
öldü ve bitti. T eessüraüz ayrılabi
liriz.. Ben, bizim atkımız kadar 
lllGnzeneli bir atk tahayyül ede -
illi yorum. ~ 

Pol cevap vermedi. 

Bu ihtiyar adam 18 yaşında bir afete 
abayı yakmış, evini ihmal etmiş .. 

Oğlu tarafından öldürüldü 
Selanik (Hususi) - On altı 

yatında bir delikanlının babasını 
öldümıesi bütün muhitte dehtet • 
ler uyandırmıttır. 

Cinayete aebep; yabancı bir 
kadındır. 

Geçen cumartesi günü, sabah • 
leyin erkenden baba ile oğul kar -
ıılatmışlar, ve konuşmuılardır . 
Milyoner olan baba geceyi Seli • 
nik'in en muhteşem otelinde ge • 
çirmiş, sevdiği kadınla şampan · 
yalar içmiş, eğlenmiş ve sabah -
leyin evine dönmüştü. 

Baba ile oğul tam bu sırad;ı;;;;: 
şılaımıtlar, evlat bahasına nasihat 
ederek yal varmıştır: 

- Şu kadından vaz geç baba! 
Baba, oğlunun bu müdahale -

sinden fena halde kızarak oğlu -
nun suratına bir tokat indirmiş, 
bunun üzerine delikanlı kamasını 
babasının yüreğine saplamıştır. 

Milyoner, derhal hastaneye 
götürülmüş ise de ancak katili -
nin ismini söyliyebilecek kadar 
yafamıttır . 

Katil genç polise teslim ola • 
rak cürmünü itiraf etmiştir. Cina• 
yete seBep olarak ta babasının bir 
kıza tutlmaaı yüzünden validesi • 
nin çektiği ıstırabı göstermittir. 
Çocuk, ifadesinde fU sözleri de 
IÖY.lemiştir: 

"Bu halim, valid~mi, hiç şüp -
heaiz, büsbütün müteessir edecek, 
fakat valdem, intikamını alacak 
bir oğlunun bulunduğunu da an -
hyarak müteselli olacaktır.,, 

Cinayete sebep olan LeJa So -
levriç, henüz on sekiz yaşında 

harukulade güzel bir kadındır . 
Selanik'in bütün zenginlerine 
karşısında diz çöktüren hu kadın, 
yaman bir af etti • 

Fakat Moses Assoo, Lela'ya 
rasgel<likten sonra değiımi, ve 
evini ihmale batlamıştı . Bu a -
damın bir kaç hafta içinde matu -
kasma harcettiği paralar, bin -
lerce altını geçmiştir. Onun bu 
kadına aldığı mücevherler, Bal -
kan kraliçelerinde bile yoktu. 

Bir aralık Madam Assoo, bü • 
tün gururunu yenerek Lela'ya 
müracaat etmiş, kocasını bırak· 

maaı için yalvarmıf, kadının ö -
nünde diz çökmü,, fakat Lela, 
zerre kadar müteessir olmıyarak 
kadının haline gülmüş . ve mil • 
yoneri kaçrrmıyacağını da söyle -
mişti. 

Madam Assoo evine döndük -
ten sonra vaziyeti on altı yatında 
bir genç olan oğluna anlatmış, 
validesinin ıstırap ve yesinden 
son derece müteessir olan oğlu 

babasını yola getirmiye karar 
vermittir. 

24 Klnunuevvel 19:32 

(O Evlenmek istiyen Kadınlar O) 
-3- Yazan : Perri Pizani 

Kocası öldükten sonra dört 
kadın 

odayı 
satın alan 

Fakat bu cevabın veriliş tarzın ı zederken, sermaye, apartıman ve 
da bir sahtelik hissolunuyordu. mobilyeden bahsetmiıti. Apar -
Evlenmeğe namzet olan hanımın tnnan tahammül edilmez bir yük· 
gözlerinde sevda ateşi değil , kona tü. Sermaye piyasanın sukutun • 
cağı malı kaçırmaktan korkan dan dolayı 800,000 franktan 
mahluklara mahsus bir heyecan 70,000 franga düşmüştü. Bu 70 
şulesi vardı. Kadıncağız evlen - bin franklık sermayeden faiz al· 
mek hevesine hissi sebepler gös - ması da imkansızdı. Şu halde 
termek istiyordu. Fakat para güç· yalnız mobiJye kalıyordu. O da 
lüğü çekmekte olduğu dikkatli ne edebilirdi? Yiyecek yemek ol· 
bir nazardan kaçamazdı. Dıvar madıktan sonra porselen sofra h 
da yaldızlı çerçeve içinde eski ko· kımını ne yapmalı? Boş bir büfe 
casının resmi duruyordu. Dikkat istediği kadar ziynetli olsun kaç 
le baktım. Kadın farkına vara - para eder? 
rak dedi ki: Bilmem namzet kadın elli ya~-

- Bana karşı pek büyük mu • lık hayatına inzımam eden tU va
habbeti vardı. Hatta lüzumundan ziyetin pek cazip olmadığını ha
fazla severdi. Maddi hayatın limden anladı mı? Halbuki o be
müşkülatma maruz kalmamaklı • ni kaçırmak istemiyordu. Her 
ğım için beni dünya işlerinden hangi bir tarzda iğfal etmesi la
uzak tuttu. Paranın kazanılması- zımdı. İğfal.. Yirmi beş yatında 
nın ne kadar güç olduğunu bilme bir genç kadın mavi basma enta~ 
mekliğim için ne mümkünse yap· ri ile de bunu yapmıya muvaff alt 
tı. Zamanında avuçlar dolusu pa- olur .. Fakat yatlı bir kadın ne 
ra sarf ettim. Öldüğü zaman ben yapsın? Gençmit gibi göğsünü şi• 
bankalardaki hesapların asla ni· şirerek mösyönün gözlerine dik • 
hayet bul~ayacağı, ve borsadaki katle bakmak, bacaklarım göster· 
eshamın daima yükselmek itiya- mek onun için mümkün mü? Ba
dında olduğunu zannediyordum. husus ki kartısında daha ziyaret 

Fakat hakikat öyle zuhur etme· edeceği hesapsız evlenecek ka • 
di. Gözlerimi açtığım zaman ... Bü- dınların hesabını çabuk görerek 
tün hakikati söylemesine hemen kaleme alacağı röpartajı bitirmek 
hemen bir şey kalmamıştı. Maa- istiyen bir muharrir olursa zaval
mafih daha ihtiyatkar davranmı- lı ne yapsın? 
ya lüzum görerek sordum: Eski nazırın kızı vaziyeti anlt· 

- Apartımanınız ne kadar gü· yordu. Maamafih kendini bozma· 
zel. . Hiç bir eksiği yok .. Konfo- dı, ve: 
ru tamamile temin edilmittir. - llk kocamı son derece mes· 

Kadın mükedder bir tavırla ha· ut ettim. 
§ını salladı: 

- Zevcimin vefatından sonra 
bu dört odayı seksen bin franga 
satın aldım. Çok karlı bir alış veriş 
yaptığımı iddia ediyorlardı. O 
mevsimde m"skenler henüz çok 
pahalı değildi. O sırada herkes bir 
mülk almak hevesindeydi. Ben bu
rasının parasını pefin saydım. Bir 
sene sonra mal elime geçtiği sıra· 
da Nevyork Bankaaı iflas etti. Va
ziyet tamamile değişti. 

Gün geçtikçe müşkülat çıktı. 
Masraflar, vergiler gittikçe ço -
ğaldı. Şu apartımanın ıahibiyim. 
Fakat binanın heyeti umumiyesi
ne isabet eden tekmil masraflara 
karıttırıhrım. Şimdi böyle apar -
tmıan satın alacak adam da yok. 
Dairelerimizi kiralamak salahi -
yeti de mukavele mucibince kal -
dırılmıştrr. 

Kadın gayrimenkul emval ci -
hetinden neler çektiğini anlattık

Dedi. Fakat onun vadettiği ıa• 
adette yalnız güzel yemekler, sı• 
cak elbiseler, mahirane hazırlan• 
mış tatlılar gibi şeyler vardı. Ev 
hanımlığını ispat etmek için zili 
çaldı. Hizmetçi geldi. Kadın hiz -
metçi ye emretti: 

- Çayı getiriniz. 

Yaldızlı eski bir Çin fincanın • 
da çayı getirdiler. Hizmetçi ka • 
dm bana munis nazarlar atıyor
du. Halinden hanımına gayet 
merbut olan ve altı aylık maat a
lacaklı olduğu halde bir türlü ter· 
kedemiyen kadınlarda görülür bir 
fedakarlık tavrı vardı. 

Zavallı hizmetçi .. Bana tebes
süm ederken, benim imdada ye • 
tişecek olan şatomu, takımı ta· 
marn mutfağımı gözönüne getiri
yordu. Evet .. Hem hanım hem 
hizmetçi bir işaretle beni takip 
etmiye hazırdılar .. Evlenecek ha
nım teklif etti: 

tan sonra diğer bir mevzua geçti. - Bu salonu isterseniz oldu· 
Bütün çektiği mütkülleri acı acı ğu gibi şatonuza naklederiz ... it 
döküyordu: hoşunuza gitsin .. 

- Kocam bana yüzde üç İrat- Yorgun bir sesle cevap ver-
lı eshamJa milli müdafaa bonola- d. 1 

rı bırakmıştı. Dul olunca Val 
Stritte çok para kazanıldığını 
duydum. Amerika eshamı dur
madan fırlıyordu. Fransız eshamı 
yerine Amerika eshamı satın al· 
dım. Bunların durmadan yükse -
leceğini tahmin ediyordum. 

"Evlenecek hanım,, gidip ma

hut eshamı tomar halinde önüme 
getirdi. Bunların hepsi iki sene 
evvel piyasalarının en yüksek ol
duğu bir sırada satın alınmışlar -
dı. Orada 120 dolara Anokonda 

ım: 

- Münasip olur. Fakat zanne
dersem böyle bir şey yapmadan 
evvel biraz tanışmamız lazımdır. 

içimden düşüüyordum: 
- Şuradan nasıl bir çare hu· 

larak kimsenin kablini kırmadan 
çıkıversel!l? 

Kadm benim uzaklaşmak is· 
tediğimi anlamış olacak ki mağ· 
mum bir tavırla şu sözleri mırıl· 
dandı: 

(Devamı var) 

'=============================-
eshamı, 75 dolara Paramuntlar. ISi ahi oca \J 1 kongresi 
135 dolara Nevyork Çentrallar P g 
vardı. Halbuki Anakonda 10 do· Sipahi ocağinın dün yapılacak 
lar, Paramunt 4 dolar, Nevyork olan senelik kongresi ekseriyet 
Çentral ise 12 dolardı. hasıl olamadığından on bet ıün 

Nazırın kızı namzetliğini va· sonraya bırakılmı§tır. -
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maçlarının 

bire karşı 2 sayı ile Beşiktaşı yendi! 
Galatasaray da lig maç arında ilk galibiyeti kazandı, 

Vefa sıfıra karşı beş sayı ile mağlup oldu .. 

fenerbahçe - Beşiktaş takımlar1 bir arada 

' _ Yaşa Fener .. Galibiyeti hak- dımhk bir meseafeden topu Be· 
ettin. Yaşa bin yaşa aslanlar!.. şiktaf kalesine sokmuştu. 

- Yaşa Fener diyeceğinize ya· lkin~i devreye gelince, ~u kısım 
şa hakem deseniz daha yerinde 0 • tamamıle F ~?erba~~e l.ehıne geç· 
lurl miş sayılabılır. Bırıncı devrede 

_· Haydi canım .. Hepimizin gö- daha çok açıklar vasıtasile iş gö· 
zü önünde cereyan etti.. rerek Beşiktaş müdafaasını yoran 

- Öyle olsun .. lkinci maçta gö- Fener mühacimleri bu sefer mer· 
·· ·· ·· ı ke:i:den de hücuma başlamışlardı • ruşuruz ... 

_ Görüşürüz elbette.. Beşiktaş kalesi tehlike üstüne 
• * "' tehlike atlatıyordu. Beşiktaş mü-

bilmek meharetini gösteremedi ... 
Hüsnünün cok sinirli olduğu ve to 
pa ancak uzaklaştırmak için vur· 
duğu görülüyordu. 

Fenerin ilk partide sağdan sol· 
dan ve açıklardan iş görmesi neti· 
cesi yorulan ve yayılan bu müda.· 
f aanın, hele maç sonuna doğru 

aralarında mekik dokuyan ve göz 

görecek bir şekilde biribirlerin· 
den pas istiyen ve istedikleri pasa 
göre de vaziyet alan Fener miiha
cimlerinin vaziyetlerine göre yer 

tutmayı bile düşünemez hale gel
dikleri görüldü. Beşiktaş mühacim 
lerine gelince; Galatasaray mü da· 

faaıı önünde tatbike muvaffak ol
dukları kombinezon işini, dün ·bi
raz sert fakat cidden cµimli oynı· 
yan Fener müdafaası önünde tat
bik etmekte çok güçlük çekiyor· 
lardı. 

Hakkının atılışları iyi fakat at· 
tığı paslar, sonra Fener müdafaa· 
sını tek başına delip geçmek iste· 

mesinde ısrar etmesi iyi değildi. . 
Bu hattın en tehlikeli kısmı olan 
solu, Şerefin mut~dil ve temkinli 
oynamasına rağmen bozuktu. 

Çünkü Cevat rolünde muvaffak 
olmuş, Şerefle Eşref arasında ıyı 

F ener taraftarları sahada oyun- hacimlerine gelince daha çok sağ
cuları kucaklarken, karanlık ve dan ve merkezden ferdi atılıtla~la 
dar kışla kapısından bir kıyma Fener müdafaasını yarıp geçmıye 
makinesinden boşalır gibi dışarı- uğraşıyorlar fa~at muvaffak ~la • 
ya uğrayan seyirciler de bir buçuk ı mıyorlardı. Beşiktaşın kuvvetlı sol 

saatlik bir sinir mücadelesinin hı- ----------------~"!mi~=-==-~~~~-=~ 
zmı çene kuvvetine vermişlerdi .. 
Hüküm, mütalea, tehdit, alay, e
sef, hesap .. Mütemadiyen konuşan 
ağızlardan çıkan sözlerin içinde 
bunların hepsinden birer miktar 
varclı .. 

~ ~ ~ 

Evet, dünkü maçı F enerbahçe 
kazandı. Günlerdenberi devam e
den ıılünakaşaların, iddiaaların 
saha üzerinde vardığı netice bire 
karşı iki sayı ile Fener lehine çık
tı ve bu işte ne adaletsizlik, ne de 
şana büyük bir rol oynamıştı. Ma
çın her safhasına göre, galibiyeti 
daha çok hak eden takım Fener
bahçe takımıydı. 

F enerbahçe takımı şöyle kurul· 
muştu: 

Hüsamettin - Yaşar, Hadi, -
Cevat, Fikret, Esat - Niyazi, Re
şat, Zeki, Muzaffer, Şaban. 

Beşiktaşa gelince, Galatasaraya 
karşı çıkan kadro idi. Yalnız Yu
goslav tabası olduğu iddia edilen 
lbrahimin yerinde Fahri oynıyor
du. 

Maç, Galatasaraydan Adil Gi
ray Beyin idaresinde başladı. 

T a.m bir müvazene göteren 
birinci dene birer sayı i· 
le berabere neticelendi. llk sayıyı 
15 inci dakikada Beşiktaş çıkar
mış ve Hakkının otuz metreden 
salladığı bir şüt Fener kalesinin 
zaviyesinden içeriye girmişti. 

f kinci sayıyı da Fen erin sol açı
ğı Şaban kazandırmıştı. Topu a· 
yağma almış, hafları çalımla geç· 
miş ve topa gidecekleri yerde ge· 
ri çekilen Be§iktaş müdafilerinin 
bu garip şaşırmalarından istifade 
ederek JıemP,:: hemeı> he.ş aJ.tı ~ . 

Fener kaleslae bir hUcum 
ve Be•iktaşın kaptanı Fener• 

bahçenin kaptanı Fikret Beyler HUsnU He, dUnkU maçta 

tarafı, Fenerin sağ hafı Cevadın 
İyi ve hesaplı oyunu ile işliyemez 
bir hale gelmişti. Neticede Fener, 
Niyazi ve Muzafferin kazandırdı
ğı galibiyet sayısından son • 
ra bütün dikkatini Beşik -
ta§a sayı yaptırmamak cihe • 
tine çevirdi ve bunda maçın bitti • 
ğini bildiren düdüğe kadar mu • 
vaffak oldu. Hakemin de bu ida
resi güç maçı sonuna kadar tam 
bir bitaraflıkla idareye çalıştığını 
gördük .. 

Maçın, bu suretle kısaca, hüla
sasını yaptıktan sonra üzerimiz . 
de bıraktığı intibaı da föylece an
latabiliriz: 

şekilde yer tutmasını becermişti .. 
Eşrefin bütün maçta ve hele son • 
lara doğru çok heyecanlı ve sinirli 
olduğu görülüyordu. Bu itibarla 
lstanbuhın en iyi sol açığı ı'.>lan bu 

genç oyuncu kabiliyetinin yarısını 
bile gösteremez hale gelmişti. 

F enerbahçeye gelince; kuvvetli 

rakibine karşı çok yertnde bir ta· 

biye kullandı. Fikretin nefis pas · 

ları iki açığı da münavebe ile beı· 

liyor ve bu sayede, ıki için zaman 
zaman akaamasır.:.a rağmen bu hat 
Beşiktaşın müiıacim hattından 
çok üstün görJnüyordu. 

Sonra rak~binin vaziyetine göre 
Bundan evvelki yazılarımızda hücum va~iyeti değiştiriliyor, iyi 

bu maçta en çok Beşiktaş müdafa- yer tu~u!uyor, hesaplı paslar veri
asınm rol oynıyabileceğini ileriye liyo;·d·.ı. Bu itibarla kuvvetlerin 
sürmüştük. Dediğimiz çıktı ve mP.· mü'6avi olduğu ve normal şerait 
alesef Beşiktaş müdafaas~ hi?tfö.1 1 içinde kartılaştığı bir maçta iyi 
tahminlere rağmer. Feneı:ir,. 'dey-

1 
oynıyanın, zeka ile hesaplı oyna

yel ve bv!~k !P:iihacimlerır.i tuta· yışa daha çok kıymet verenin ma· 

Adananın en kuvvetli takımı 11T oros Spor,, 

Hususi Adana muhabirimiz yazıyor: ilenci devrede oyunun daha ae
Bu önümüzdeki ay zarfında A· ri bir ceı eyan takip ettiği görülü • 

danada heyecanlı maçlar seyret • yordu. 
mek imkan ve fırsatile karşılaşa- Fakat Kubilaysporun yekdiğeri• 
cağız. Çukurova şampiyonu Mer· le anlaşamıyan mühacimleri elle
sin ldman yurdu buraya gelerek rine geçen fırsatları kaçırmakt~ 
T orossporla bir intikam maçı ya- biı-ibirlerile adeta müsabaka edı· 
pacak. yorlanlı. Bu beceriksiz mücadele 

Halep takımı da yazın Halepte kendilP-rine ağıra maloldu. 
yediği gollerin acısını çıkara - Ancak bir sayı yapabildiler. •' 
cak. Rakiplerinin kuvvetinin pek Fakat 1 orossponln daha kombine 
iyi bilen Torosspor bu maçlara ha· oymyan mühacimleri kartı taraf 
zırlık olmak üzere Kubilay sporla kalesini sık sık ziyaret etmekte te• 
karşılaştı. reddüt göstermiyorlardı. 

Gün iyi idi. Havanın güzelliği Netekim bu hakim oyun neticele• 
atadyoma yüzlerce meraklının gel rini vermekte geçikmedi. Dört sa• 
meaini kolaylaştırmıştır. Her iki yı daha yaparak oyunu bire kar!1 

takım da alkışlar arasında sahaya beş sayı ile bitirdiler. Taraftarları• 
çıktı. Alacakları netice merakla nın alkışları arasında sahadan ay• 
bekleniyordu. Biraz sonra hake· rıldılar. 

min düdüğü oyunun batladığını Şimdi Adanalıların Mersinlilere 
haber verdi. rl ""' "' karşı alacakları netice merakla 

Toroaaporun ağır bastığı oyu· bekleniyor. Buranın en kuvvetli 
nun ilk dakikalarında anlaşıldı • · Çukurova ıampyionu Mersin ld• 
Birinci devrenin sonlarına doğru man yurdu ile yapacağı maçtıll1 
Kubilayspor bir sayı kaybetti. galibiyetle çıkabilecekmi?. 

Şimendifercilerin beyaz ve Cuma günü karşılaşacak olan bll 
yetil formalı oyuncuları bakalım takımlar zihinlerde beliren bu dö · 
ikinci haftaymda vaziyeti değişti· ğümlü suallere cevap vermİf ola • 
rebilecekler miydi?· Merak bu caklardır. 
nokta üzerinde toplanmıştı. 

çı kazanacağı bir kere daha belH 
oldu. 

Bir hadise 
Dün Taksim stadının kapısında 

bir hadise oldu ve mühim bir halk 
kütlesi dış ve iç kapıları zorlıya
rak içeri girdiler. Hadiseyi yakın
dan görenler, gişede her hangi bir 
sebeple bir müddet bilet verilme· 
diğini, dıtardaki parmaklıklı bü
yük kapıdan içeriye kimsenin gir· 
meaine müsaade edilmediğini, bu 
vaziyette beklemiye tahammül e· 
demeyen halkın da kapıları zorlı
yarak içeriye girmek mecburiye· 
tinde kaldığını söylüyorlardı · 

Galatasaray - v·eıa 
Diğer taraftan Kadıköyünde 

yapılan Galatasaray-Vefa birin· 
ci takımları maçı da sıfıra karşı 
beş sayı ile ve Galatasarayın gali
biyetile bitmiştir. Üstüste iki mağ
lubiyetten sonra Galatasarayın al
dığı bu neticeye belki hayret ede
cekler bulunur. Fakat maçı gören· 
ler için bunda hayret edecek bir 
cihet yoktur. Çünkü dün sahada 
yer alan Rasim, Burhan, Asım, Ri
za, Nihat, Bülent, Kemal Şefik. 

Celal Şefik, Rasih, Mehmet ve 

Necdetten mürekkep Galatasaray 
takımı, Mithatsız ve Ribiisiz olma
sına rağmen iyi bir maç• yapmıya 
muvaffak olmuştur. 

Vef ahların lüzumsuz yere sert
leıme temayülleri de birinci dev-

Eski ovuncu 

reyi bir sayı ile bitiren Galataaa· 
ray mühacimlerine ikinci partide 
tam dört sayı daha yapmak imki• 
nın vererek kendi aleyhlerine neti• 
celenmiştir. 

Şunu da kaydedelim ki; diiJI 
Vefa takımı bir hayli değişik bir 
kadro ile çıkmıştı. Sami ve Eınid 
Beyler takımda yoktu. Buna ınll' 
kabil Hayri Ragıp Bey takıınd• 
yer almıştı. Bu şeklin aralarındş 
çıkan bir ihtilaf neticesi olduiıJ 
da şayidi. 

Galatasaray takımını ve takıt11• 
yetiştirmek için f evkalide gayre' 
gösterdiğini öğrendiğimiz baş k•P 
tan Muslih Beyi tebrik ederiz. 

Diğer maçlann neticeleri 
ikinci kümede Anadolu sıfır' 

karşı 3 sayı ile Altmorduyu, Hil~ 
üçe karşı dört sayı ile Beylerbeyiıı' 
B. takımlarında Fener bahçe sıfır' 
karşı iki sayı ile Beşiktaşı, Galatı' 
saray sıfıra karşı iki sayı ile Vefi' 
yı yenmişlerdir. 

Üçüncü takımlarda F enerbab~ 
sıfıra karşı, iki ile Süleymaıı.~~ 
küçüklerini, Kasımpaşa da ~ 
karşı İ:>eşle Beşiktaş küçükler• 
yenmişlerdir. 

Pera - KaragilmrO~., 
Karagümrük sahasında d~ 

yapılan turnuva final maçı da ~ , 
heyecanlı olmuş, Pera ile ~~ 
gümrük takımları üçer sayı ıle 
rabere kalmışlardır. 
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Kimlerdir, ne kaza~ırlar 
( ea, tarafı 1 inci ••rafada ) 
Cümleıile açılan bahsi Hikmet 

~annn. tamamladı. Darülelhanda 
aılaını§, Üsküdar musiki ve Şark 

ınu 'k' k 11 ı cemiyetlerinde çalışmı~Jlk 
0 nserlerini de bu teşekküllerde 

~ee D~r~t~al~m~ musikide vermiş. 
}> ndısının ıstıdadını sezen Ziya 
z~§a, Ali Rifat Bey, merhum 
B uhrap Efendi, İsmail • Hakkı 

d 
ey, Mahmut Celalettin Pa§a za
e z· ıya Beyle refikası ismet Ha· 

~nı, ls~et Hanımın biraderi ve 
B ll§vekıl Paşanın yaveri Atıf 
.~Y kendisinin yetişmesi için büruk himmet ve alaka göstermiş· 
er. 

Hikmet Rıza Hanımın en bü· 
Yük tikayetlerini, musikinin piya· 
•a •azma inhisar etmesi ve halkın 
•an' at eserlerinden cok, hafif şar
kıları alkışlaması te§kil ediyor, di
Yor ki: 

- Ah, Darüttalimi musiki ... Ne 
&Üzel bir teşekküldü . Onun da
iılınaaı, memleket için çok büyük 
hir zıya oldu. Musiki zevkimizi 
•ııcak orada tatmin ediyorduk • 
l\li.aik musikiyi ancak orada din
liyorduk. 

Rıza Bey, burada ortaya bir 
İddia atıyor: 

- Musikimizin hali pek ber
bat Beyefendi, ruhen araplaşı • 
Yoruz . Evet bir yandan dil inkı· 
labı yaparken, ruhi gıdamızı arap 
nağmeleri tatmin ediyor. Bu cok 
§ayani dikkattir . Yeni bestekar· 
larımızm bir kısmında, ruhi dela
let var!. 

Hikmet Rıza Hanım devam e· 
diyor: 

- Şimdi umuma açılan yerler
de musiki yok. bir şarlatanlık, bir 
&lirUJtüdür gidiyor. Vakıa arada 
Çok güzel klasik fasıllar yapılı· 
Yor, fakat ne yazık ki, buna ek
seriyet, aldırış bile etmiyor. Gü
zel aan'at eserlerini, güzel şarkı
ları ve kıymetini anlamıyor ve 
Yahut nazarı itibare almıyor . 
Fakat buna mukabil güftesi ha -
ait olan, musikisi olmıyan boş e -

ıerler, falsolu bile olsa alkışlanı -
Yor. istenilen ve tutulan §eyi mu • 
ıikinin ince nağmeleri, nüansla -
tı değil, mümkün olabildiği ka -
dar yüksek sestir!. Öyle hanım -
lar var ki, fevkalade sesleri ve 
gırtlakları olduğu halde, avazla • 
tı çıktığı kadar bağırabilen diğer 
hanımların yanında bir kıymet 
tetkil etmiyorlar .. 

Klasik parçalarımıza çok ya -
ıık oluyor. Bence musiki~izi biri 
:nıeyhane, diğeri konser musikisi 
olarak ikiye ayırmaktan ve bunla 
ra ayrı ayrı kıymet vermekten 
ba§ka tutulacak yol yoktur. 

- Alaturka musikinin biraz 
hüzünlü olduğunu iddia -eden • 
ler var? 

- Kat'iyyen.. Eski musikimiz 
Çok san'atli, fakat hüzünlü de -
ğildir. Çifte tellilerimizi düşü -
nünüz. Alafranga musikide hü • 
2Ün yok mu, Şopenin parçaları • 
llı unutuyor muyuz? Emin olu • 
nu2 Beyefendi, beni, güzel bir 
•an'at karşısında arkasını dönen· 
leri görmek kadar hayatımda hiç 
bir §ey bu kadar fazla müteessir 
et:nıemittir. 

Piyasada olduğu kadar san'at 

~~~~tler.inde de okuyu§ tarzı ile 
Uyuk hır şöhret yapan hanımla -

tın hemen en ba§ında gelen Hik · 
~et Rıza Hanım, içten geldiği 
~ni olan, bu §ayani dikkat ıöz • 
erini §Öyle tamamlıyor: 

- Alkı§lamıyabilirler,, fakııt 

arkalarını döndürmek ıuretile tah 
kire ne hakları var? ! 

- Ne vakittenberi plağa oku· 
yorsunuz, kaç plak doldurdu
nuz? 

- 929 danberi •• Aşağı yukarı 
yüze yakın plak doldurdum. 

- Ne kazanırsınız? 

Hikmet Rıza Hanımdan evvel 
Rıza Bey cevap veriyor: 

- Acıklı hikaye . . Musikiden 
para kazanılır, fakat plak işinden 
değil .. Çünkü burada da san'at • 
tan ziyade, bir plak doldurmıya 
yetecek sese kıymet verenler dalın 
çoktur. 

- Hayatınızdan memnun mu • 
sunuz? 

Hikmet Rıza Hanım, hiç dü -
şünmeden cevap veriyor: 

- Asla .. Bilhassa böyle sah • 
nelerde çalışmak istemiyorum • 
içkisiz san'at muhitlerini istiyo -
rum . Söylerken karşımda içki 
içmiyen insanları gördüğüm va • 
kit ruhum daha derinleşecek, 
maneviyatmı daha yükselecek 
zannediyorum . Bu itibarla iki 
ıahsiyet taşıyorum, diyebilirim • 
Biri evdeki ben, diğeri bir barda 
ıöyliyen Hikmet .. 

Doğuşumdanberi iyi bir mu • 
siki terbiyesi aldım • Musikiyi 
asıl manasında anladım • Bir 
sarhoş tatmin edecek iktidarı ken
dimde bulamıyorum ve inanınız 

ki, evde söylediğim gibi burada 
okuyamıyorum. 

- En sevdiğiniz sarkı? 
- O kadar çok ki •• Klasikler -

den Ziya Paşanın "Nişabürek,, 

saz semaisi vardır • Bunu çok 
severim • Rahmi Beyle Ali Rifat 
Beyin eserlerini de severim . Ye • 
ni şarkılaraan en sevdiğim par -
çalar: "Ruhumda bahar,, la "Son 
hatıra, Kirpiklerinin • . ,, ve "An • 
ladım sevmiyeceksin, çok seviyo -
rum,, dur. 

- Arkadaşlarınız arasında be -
ğendikleriniz? 

- Belkısla Makbule başta, be· 
ğendiğim bazı hanımlar vardır. 

Çalan, okuyan ve besteliyen 
erkeklerden, Celal, Hamit Nevres, 
Ruşen Ferit, Mesut Cemil, tan -
huri Salahattin, Yesari Asım 

Beylerle Aleko, Artaki, Yorgi ve 
Nobar Efendileri beğenir ve tak • 
dir ederim . Muhlis Sabahatti • 
nin kendisine mahsus, sevilen bir 
tarzı vardır . Aleko Efendi bes -
tekardır da . Geçenlerde ölen 
oğlu için yaptığı şarkıyı pek be • 
ğendim. 

- Radyoda okurken heyecan 
duyuyor musunuz? ; 

- llk zamanlar duyardım. Fa • 
kat şimdi duymuyorum • Çünkü 
gittikçe sesime hakimleştim. 

- Sesinizi mu haf aza için ted -
bir alır mısınız? 

- Hemen, hiç •. Çünkü iki ta -
ne gözbebeğim yavrum var . On -
lara bakmaktan, onlarla meşgul 
olmaktan sesi düşünmek aklıma 
bile gelmiyor • 

- Alaturka, alafranga ve baş -
bir tabirle asri musiki hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

- Alafrangayı ıeverim . Yal • 
nız lisan bilmediğim için maale • 
sef anlamadığım tarafları var . 
Fakat bir çok parçalar çok hoşu • 
ma gidiyor . Asri musikiyi sev • 
miyorum . Çünkü gözümü açtım, 
klasik musiki dinledim ve onun :. 
la büyüdüm . Gerçe bu klasik 
musikiyi bir tarafa bıraksam da 
"Küçük Hanım bere giymiş ha • 
tma .. . ,, yı söylesem, dinleyici -
!erimin üçte iki nisbetinde çoğa • 

VAKiT 

T erkos meselesi 
Muhittin Bey, belediyenin 
Yılbaşında şirketi idareye 
başlıyacağını teyit ediyor 

Ankara, 23 (A.A.) - İstanbul 
T erkos işi hakkında bazı gazete
lerde çıkan haberler üzerine, şeh 
rimizde bulunan İstanbul beledi
ye reisi ve valisi Muhittin Beye 
müracaat ettik. Muhittin Bey a· 
jansımızın bir muhabirine şu be
yanatta bulundular: 

"HükUmetle su şirketi arasın • 
da bütün esaslarda tam mutabakat 
hasıl olmuştur. ttilafnamenin im
zası ıçın şirketin Paristeki 
meclisi idaresi tarafından burada 
ki müme&1iline salahiyet verilme· 
si beklenmektedir. 

imza işi gecikse bile hasıl olan 
itilafa göre İstanbul belediyesi 
ikinci kanunun birinden itibaren 
Terkos idaresini eline alacaktır. 

Buna muhalif olarak gazetelerde 
çıkan haberler tamamen asılsız -
dır.,, 

6lüm 
Teessürle öğrendiğimize göre 

belediye mektupçusu Haluk Ni
hat Beyin valdesi H., Müptela ol 
duğu rahatsızlıktan kurtulamıya

rak dün akşam irtihal eylemiştir. 
Cenazesi bugün öğle vakti Çen -
berli taştaki evlerinden kaldırıla
cak ve Beyazıt camiinde namazı 
kılındıktan sonra Edirnekapıda 

toprağa tevdi edilecektir. Haluk 
Nihat Bey arkadaşımızın büyük 
elemine iştirak ediyor, merhume
ye rahmet dileyoruz. 

Lehlstanda üç idam 
kararı 

Lwow, 23 (A.A.) - Grodok 
poıtahanesine ikinci teşrinin otu-

zunda yapılıp bir polis memurile 

bir hademenin ve iki haydudun 

ölümüne, yedi memurla vak'a şa· 

hidinin yaralanmasına sebep olan 

taarruzdan dolayı zannaltına alı

nan ve Ukranya tethiş taraftarla

rı teşkilatına mensup bulunan 4 

şahsın muhakemesi bitmiştir. Ma

halli mahkeme, 6 gün süren bu da 

va neticesinde maznunlardan Da 

nyly Szyn ile Bilas ve Zurakows· 

ky'yi ·usulen lazım gelen merasi

me hacet görmeksizin· asılma su

retile idama mahkum etmiş, dör· 

düncü maznun Koosak'r cinayet 
mahkemesine sevketmiştir. 

ispanyada grevler 
SEViLLE, 23 (A.A.) - Ame . 

le sendikası, grev yapılmasını em

rettiğinden mürettiplerle litoğraf -

lar gece vakti işlerini terketmişler· 
dir. 

Bunun neticesi olarak sabah 
gazeteleri çıkmamı§tır. 

italya veliahtı 
ROMA, 23 (A.A.) - ltalya 

veliahtı, Nisida tayyare limanında 

bazı tayyarelerin manevralarını 

temaşa ettikten sonra askeri bir 

deniz tayyaresiie Romaya hareket 

etmiş ve buraya öğleden sonra va· 
sıl olmuştur. 

lacağmı bilirim amma, işte bütün 

mesele bunu yapabilmekte ve be -

reyi küçük Hanımın başına giy -

direbilmektedir ! .. Bunu ben ya • 
paınıyorum • 

• • 
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futbol maçJaarı 

Ankarada ima atı harbiye ve izmirde 
K. S. K. takımları kazandılar 

ANKARA, 23 (A. A.) Ankara 
futbol şampiyonası maçlarına bu
gün devam edildi. Fiküstür muci
bince imalatı harbiye ve Altınordu 
takımları karşılaşacaklardı. 

Hakem Sedat Beydi. 
Karşı karşıya topladığı zaman 

İmalatı harbiye takımını maruf 
futbolcularımızdan Alaeddin ile 
takviye edilmişti. 

Oyun lmalatlılarm bir hücumu 
ile başladı. Top iyi bir kontrol al
tında Altınordu kalesine kadar in· 
di. Rıdvanın uzun bir vuruşu ta -
hakkuk etmek üzere olan bir teh
likeyi uzaklaştırdı. 

Altınordulular enerjiye istinat 
eden hücumlarile rakıplerini taz
yik ediyorlarsa da bu tazyikler he
men hiç te müessir olmuyordu. 

Biraz sonra lmalatlıların vazi
yetlerini düzeltmeğe ve yavaş ya· 
vaş hakimiyeti ele almağa başla
dılar. Bilhassa Bilal iyi tevzilerile 
müessir hücumlar hazırlıyor ve o
yunun yavaş yavaş Altınordulula -
rın sahası dahiline intikal etmesi
ne çalışıyordu. 

Altıncı dakikada imalatın sol
dan hücumu esnasında ihsanın gü 
zel bir şandelini Alaeddin yakala
dı ve bir iki atlatmadan sonra gü
zel bir plase ile İmalatın ilk golü
nü kaydetti. 

Altmordulular gollerin daha zi
yade Alaeddin tarafından gelece· 
ğini tahmin ederek bütün mevcu· 
diyetlerile onun üzerine yükleni -
yorlar lmalatlılar ise açık kalan 
yerlerden istifade edecekleri yer· 
de mütemadiyen marke dilmiş bir 
vaziyette bulunan Alieddin ile iş
lemeğe çalışıyorlar ve topu her 
fırsatta Alaeddine veriyorlardı. 

37 inci dakikada Alaeddin mü
sait bir vaziyette aldığı pası ıyı 

kullanarak topu 30 metreden çek
tiği sıkı bir şütle ikinci defa ola -
rak Altınordu ağlarına taktı. 

ikinci devre başladığı zaman 
Altınordulular sıkı bir hücum ya· 
parak iyi bir netice elde etmek is 
tediler. Fakat bu hücum derhal 
imalat müdafaasında kesiliverdi. 

lmalathlar yeniden Altunordu 
kalesine doğru inmeğe başladı • 
lar. Bu hücumlar daha bidayetin 
den itibaren tehlikeli olmağa baş 
ladı. Hücumları çok iyi idare e • 
den Nevzat yanında oynıyan Ala
eddinin gol çıkarmak kabiliyeti -
ni sok iyi idare ediyor, ayni za -
manda sol iç Fahrinin oyun üze
rindeki tesirini müspet bir şekle 

sokuyordu. Nitekim çok geçme • 
den bu üç oyuncu arasında cere· 
yan eden çok güzel bir paslaşma· 
dan sonra oyunun hemen dördün 
cü dakikasından top Fahrinin sı· 
kı bir şütü ile Altınordu ağlarına 
takıldı. 

Biraz sonra Cevadın attığı pe
naltı tekrar Altınordu kalesine 
girdi. 

On altıncı dakikada lmalatlılar 
tekrar basım kalesine indiler, Ala.
eddin topu beşinci defa Altınordu 
kalesine soktu. 

Altınordulular, uzun müddet sı· 
kı bir tazyik çemberi içinde caba
ladıktan sonra tekrar iki sert hü
cum yaptılar ve 37 inci dakikada 
lehlerine verilen bir penaltıdan is
tifade ederek ilk ve son gollerini 
kaydettiler. 

Altınordunun bu golünden son· 
ra her iki taraf da gol adedini faz· 
lalaştırmak için büyük gayretler 
sarfetmeğe başladılar. Bir İmalat 
akınında Alaeddin altıncı golü de 
yaptıktan sonra maç 6-1 imalat· 
lıların galebesile neticelendi. 

iZmlrde 
İzmir, 23 (A.A.) - Mıntaka 

birincilik müsabakalarına devam 
edildi. Birinci oyun Altun ordu -
Türkspor arasında idi. Altunordu 
lular güzel bir oyundan sonra 5-1 
galip gelmişlerdir. 

Bundan sonra İzmir spor-Şark 
spor takımları karşılaştılar. Bu 
oyunda lzmirsporun 5-1 galibiye· 
tile bitti. 

Öğleden sonra yapılan Altay
Buca takımları müsabakası 3-1 
Altayın galibiyetile neticelenmiş· 
tir. 

Bundan sonra K. S. K. ve Göz
tepe takımları arasında gunun 
en mühim müsabakası yapıldı. 

Oyun bidayette mukabil hü -
cumlarla cereyan etti. 5 inci daki 
kada K. S. K. lılar iyi bir anlaş • 
ma neticesinde sol içleri vasıtasi• 
le topu Göztepe ağlarına takma • 
ğa muvaffak oldular. Fakat, iki 
dakika gecmeden K. S. K. takımı 
kendi kendilerine bir gol de attı
lar. Böylece beraberliği temin e -
den Göztepeliler açılarak hücum 
larını srklaştırmağa başladılar. 

Devrenin son dakikalarında Göz 
tepe sağ açığı takımına ikinci sa 
yıyı da kazandırdı. 

Devre bu suretle 2-1 Göztepeli
lerin lehine neticelendi. 

İkinci devrede sağ bir akın 
esnasında K. S. K.lılar merkez 
mühacimlerinin ayağı ile beraber 

lik sayılarını kaydettiler ve oyu • 
nun sonlarına doğru da sağ açık
larının mükemmel bir surette or· 

taladığı kornerden istifade ede -
rek sol içlerinin yaptığı üçüncü 
golle galip vaziyete geçtiler. O -
yun bundan sonra her iki tarafın 
gayretlerine rağmen golsüz geçti 
ve maç. 3-2 K. S. K . lıların gale • 
besile neticelendi. 

Yeni Zelandanın 
ingiltereye borçları 

Wallington, 23 (A.A.) -Yeni 
Zelandanın lngiltereye olan borç· 
larının tekrar tediyesine başlan • 

masına dair yeni Zelanda hüku • 
meti tarafından Lozan uyuşmala -
rmm müzakeresi esnasında yeni 
Zelanda dahil olmak üzere bütün 

dominyonlara yaptığı muvakkat 
tatili tediye teklifini geri almak 
veya her ne suretle olursa olsun 
değiştirmek niyetinde olmadığı ce· 
vahım vermiştir. 

italyada nafta işleri 
Roma, 23 (A.A.) - M. Musso 

lini tarafından kabul edilen Ro

ma valisi, Roma şehrinin tarzı ida 
resile bu şehirde yapılmakta olan 

nafia işleri hakkında izahat ver• 
miştir. 

lmpero caddesinde San ı.:u, 
kilisesine bitişik takızafer, bu ki· 
lisenin istimlakinden sonra etrafı 
açılını§ olacaktır. 



Savıfa 10 VAKiT • 
•Jt 24 Klnunuevvel l~ 

Hikaye Kuvvetli Deliller !Nakleden: 
fa. 

Hapishanede bir serseri ................................................ 
12 kadını boğan 

azılı katil 

Çinde-kızıl ordu ~sıl 
iş görüyor? Maç bitmişti. Ten is raketleri 

koltuklarında Ferdi ile Selma, 
Maçka istasyonuna doğru yürü
düler. Sarı saçlı, vücutlü bir genç 
olan Ferdi, ince fakat sağlam 

vücudü güneşten esmerleşmiş o
lan Selmaye eğilerek, endişeli bir 
sesle sordu: 

- Beybabanla konu§ tun mu? 
Genç kız, meyus bir tavırla o

muzlarını silkti: 
- Evet. Dün akşam da bir tec

rübe ettim. Fakat bir türlü din
lemek istemedi. Daha çok genç
siniz, diyor. 

akşam gene konuşmuş, olmaz, de· 
miş. 

- Bu adamı doğrusu bir türlü 
anlıyamıyorum. Senin gibi genç, 
güzel, aıil, istikbali parlak bir ço• 
cuğu ne diye reddediyor? Şimdi· 
ye kadar hen bu işe karı~madım 
amma, yavrum, bir de ben tec· 
rühe edeyim .. 

- Zavalli anneciğim, hiç zah· 
met etme! Şevki Bey para mese
lesi için düşünüyormuş, galiba. 
Tahsilim için elindeki servetini 
bitirdin. Nereden para bulup ve· 
re biliriz. 

Tiryakilik yüzünden bütün 
öldürdüğü kadınları birer 

birer itiraf etti l 

Viyana, (Huıusi) - Son otuz 
aene zarfında failleri ele geçirile· 
miyen bir sürü cinayetler vardı ve 

bütün bu cinayetlerin kurbanları 
kadınlardı. Bir adamın tütün tir· 
yakiliği bütün bu cinayetlere ait 
sırların ortaya çıkmasına saik ol
du. 

Kızıl orduya esir düşen bir Japon as
kerenin bu husustaki ihtisasları 

. . . b k 1 t edile' Japon orduıllo birlikte Çlnde lıarbcdl'll r derın hır tesır ıra tı. r~ o'' 
bir nı>fer ıon bUy1lk muharebelerin nctı<'c- nutuklarda bilhassa şu ıozler 
sinde gördülderlnl bir frllnsn; ga:ıet<'shıo zarı dikkati celbediyordu: eri' 
anlatıyor: Sizler isyankar canavar eli · 

1 k d. · nuS· idaresinde asker i e ıyorau hl" 
Erteıi günü kızıl ordunun 1' , 

ik ' biye mektebini ziyaret ett • , 
limhanede süvariler çahtıyorlst 

- Peki amma, hiç te öyle değil. 
Ben yirmi altı ya§ındayım. St!n 
de yirmiye girdin. 

- Biliyorum. Fakat mesele 
yalnız bu değil ki ... 

- Müteessir olma Ferdi. İz
divaç işlerinde hakim olan her 
zaman para değildir, yavrum. 
Yarın gider, bu Şevki Bey denilen 
adamla bir de ben görüşürüm. 

Hadise Viyana hapishanesinin 
bir odasında vuku bulmuştur. Bir 

müddettenberi mahspus olan 
Fransız Zeitgo tütün tiryakiliğine 

tahamül edemiyerek gardiyanı ça
ğırmış ve ona: 

Bu hadise geçen sene T eşrinie'V· 
vel ayında vuku buldu. O zaman 
Jeneral Şuiençuen'in ordusunda 
asker bulunuyordum. Alayımız 
Hup vilayetinin bir kasabasına gi
diyordu. Bize öyle anlatılmıştı ki 
bu civarı kızıl ordu kasıp kavuru
yor, yağmalar, katiller yapıyor ve 
ahaliden vergi tahsilini kaldırıyor 
du. 

b. tf 
dı. Konferans salonunda ır b't 

·· te 1 
1.-r Japonların yarattığı mu• .. , 
bir idareden bahsederek bu reJ

1
',, 

min fenalığını uzun uzadıya aJJ 

d b .d • be' 
tıyor ve netice e u ı arenın 
hemehal bol§evik idaresine kal~ 

- Evet, evet. Ben fakir bir 
gencim .. Bir memuriyetim de yok. 

Bereket versin beni tanırsın. Se
nin için nasıl çalışacağımı da bi
Jirsin. 

Şevki Bey, yazıhaneıind"", 
Dürdane Hanımın karşısında du -
ruyordu: 

Selma, Ferdi ye aşk dolu göz
lerle baktı. 

- Evet Ferdi, bundan eminim. 
Yalnız Beybaham '".i3ir genç kız 
hevesi,, dediği aşkıma inanmak 
istemiyor. 

- Böyle 18.f mı olur, canını. 

Yok, eğer mesele bir para mese
lesi İse? 

- Ferdi, beni nasıl sevdiğini 
biliyorum. Ben de seni öyle se
viyorum. Aramızda böyle mese-

leler mevzuu bahis bile olamaz. 
Fakat babam daha seni adamı-

kıllı tanımıyor ve zannediyor 
ki ..... 

- O halde seni çeyizsiz alı
rm!, olur, biter. 

- Buna da razı olmaz. Ba
bam, biliyorsun ki, çok zengin
dir. Beni de lüks hayata alıştır

dı. Fakir bir vaziyete düşmemi 

istemez. Halbuki bu bana viz 
gelir. Seni seviyorum, Ferdi •. 
Hislerimden de eminim. Hatta 

bunu babama da söyledim. Gül
dü. Beni hala çocuk zannediyor. 
Baba.m beni ço~ sever, beni !İ· 

martır, hatta, annemin ölümün .. 
denberi evin idaresini de bana hı· 
rakmqtır amma, tahakküm etme

sini de ıever. Doğrusunu ister
sen onun rızası olmadan evlen· 
mesini istemem. Hem öyle zan
nediyorum ki, Ben de gidersem 
pek yalnız kalacak .. Anlıyor mu• 
sun, Ferdi. Onu yalnız bırakma
mak biraz da benim vazifem de
ğil mi? 

- O halde ümit yok demek 
Selma? 

- Bilmiyorum. Dün, Beyba
bam, beni bir ay kadar Parise gÖ· 
türüp gezdireceğini söyledi. Gu
ya beni eğlendirmek istiyor. Hal
buki öyle meyusum ki .. 

Yarını saat sonra, Selma, ke· 
derli bir yüz ile sofrada Beybaba
sınm karpsına geçerken, Ferdi. 
Ayaspaşadaki eski evle~·inde an
nesi ile yemek yiyordu. 

Dürdane Hanım, Oğlunun can 
sıkıntısını farketmişli. Henüz ih· 
tiyar denecek bir yaşa girmemiş 

olan Dürdane Hanım, sade fa -
kat kibar tuvaletinin içinde, mun
tazam çehresi, mavi ve tatlı göz
lerile olğun ve ı;evimli bir kadın

dı. 
Yemekten kalkınca sordu: 

- Şevki Bey gene mi reddet· 

miş, Ferdi? 
Ferdi, boğuk bir sesle cevap 

verdi: 

_ Şevki Bey siz misiniz? 
- Bendenizim, Hanımefendi. 

Emriniz? 
Şevki Bey, Dürdane Hanımın 

zannettiği gibi bir adam değildi. 
Kibar, kıranta, henüz dinç birisi 
idi. 

- Beyefendi. Ne için geldiğimi 
zannedersem tahmin ediyorsunuz. 
Çocuklarımızın saadeti mevzuu 
babsolan bir meıele hakkında gö
rütmek istiyorum. Ben, Ferdinin 
annesiyim. Kendisi fakirdir. Vn· 
kıa bu zamanda, bir izdivaç me
ıelesinde, hiasi cihetlerden ziya· 
de maddi cihetlerin nazarı itiba
re alındığını .... 

Şevki Bey, Dürdane Hanımın 

sözünü kesti: 
- Müsaade ederseniz bu ıözü 

benim için söyliyemezsiniz. 
Dedi. Şevki Bey, kendisini 

tutamamıt, Dürdane Hamının ki· 
bar tavırları, onu bu tarzda söz 
söylemiye mecbur etmişti. Sonra 
ilave etti: 

- Hanımefendi, dedi, bilmem 
bu gibi meseleler böyle yazıhane

lerde falan konuşulabilir mi? E
mir buyurursanız, yarın, öğleden 
sonra "Löbon,, da buluşalım; hem 
bir çay içer, hem de .... 

Dürdane Hannn, ertesi gunu 
ve daha bir çok günler Şevki Bey 
ile bulutmu§tu. Ferdi ile Selma, 
müzakerenin hangi ve ne gibi sah 
falar geçirdiği bir türlü öğrene
miyorlar ve kô.h ümide, hazan da 
ümitsizliğe dütüyorlardı. 

Nihayet bir akşam, Şevki Bey, 
yemeğe otururken: 

- Selma, dedi, artık müsaade 
ediyorum, Ferdi ile evlenebilir
sın. 

Selma, babasının boynuna atıl
dı: 

- Baba, bilsen beni ne kadar 
sevindirdin ... Meni. 

- Bir şey değil, kızım. Senin 
saadetini elbet isterim. Eunu:l i· 
ç!n bütün tedbirleri de aldım. 
Hem beni de artık yalnız bırak
mış olmıyacaksın. Bu cihetten 
<le endi!elerini be;.1.araf ettim. 

Ben de evleniyorum, yavrum • 
Dürdane Hanım hakikaten mü -
kemmel bir kadın. Tevekkeli de· 
ğil, oğlu da annesine çekmit. Ar
tık mes'utsun değil mi, yavrum ... 

Selma, hem hayret, hem de 
sevinç içinde idi: 

- Elbet mes'uduım, baba, de
di, elbet mes'udum. 

Ve ilave etti: 

- Bana bir sıgara verirsen sana 
Gardiyan sıgarayı vermişarak 

çok enteresan bir vak'a anlatırım. 

Gardiyan sıgarayı vermiş ve 
mahusu dinlemitşir: 

"- Geçen Şubatta bir mimarm 
karısı olan Madam Y ank köşkün • 

de maktul bulunmuttu. Onu öldü
ren benim. Bana bir sıgara daha 
verirsen başka bir vak'a daha an
latırrm. 

Gardiyan bir sıgara daha ver • 
miş ve tüyler ürpertici bir cinayet
ten daha haberdar olmuştut;. 

Sıgara tekerrür ettikçe cinayet
lerde tekerrür etmiş ve on ikiye 
varmıştır. 

T edehhüş eden gardiyan derhal 
zabıtaya haber vermiş, ve polisler 
gelmiştir .. 

Gardiyan Fransıza bir sıgara 

daha vererek : 
- Anlat bakalım! Demittir .. 
Ve mahpus anlatmıştır. Polisler 

de saklandıkları yerden onun bü
tün söylediklerini dinlemişlerdi. 
Gardiyan mahpusu,mükemmel bh· 
surette istintak ettiği ve sıgaraları 
bol bol \.erdiği için mahpus kadın
ları nasıl boğduğunu bütün taf si -
latile anlatmıştır. 

Zabıta otuz senedenberi aradığı 
katilin bu olduğunu anhyarak ser
serilikten dolayı mahpus olan 
Fransızı derhal yakalal' ve adliye· 
ye teslim eder. 

Avusturyada idam cezall kal
dırıldığı için katil müebbet küre
ğe mahkum edilmiştir. 

Hükmün okunduğu sırada katil, 
birdenbire bulunduğu yerden sıç· 
ramış, ve mahkeme salonun pen -

ceresine yaklaşarak camları kır -
dıktan sonra dışarıya atlamış, bu 

suretle kaçmak istemiş, kafasın -
dan kan aktığı ve ötesi berisi yara-

landığı halde koşmuş, fakat zabı· 
ta tarafından yakalanarak hasta
haneye yatınlmışhr. 

Doktorlar bu müthiş katilin ya

kında if akat bulacağını ıöyle:m~k-
tedirler. 

Aldığımız emir bu bolşevik kuv -
vetlerini takip ve tenkil etmekti. 
Mevzuu bahis kasabaya varınca 

kızıl ordu hakkında epeyce malu
mat almıya muvaffak olduk. Ar
kadaşlarımızdan bir kaç kişi köy
lülerle yaptıkları mükalemelerde 
kasabanın bir ay kadar Sovyet ida 
resinde kaldığını ve kızıl ordudan 
son derece l_ıüsnü muamele gör -
düklerini ve vergilerin onların za
manında· kaldırılması köylüleri 
pek ziyade memnun ettiğini Sov· 
yetlerin son zamanda kasabadan 
çekilmesi fevkalade teessürlerini 
mucip olduğunu anlamıttı. 

23 Kanunuevvelde kırmızı hay
dutlara hücum emrini aldık. Gün
lerce bir çok kilometre mesafeler 
yürüdük. Fakat eşkıyaların uf ak 
bir izine bile tesadüf edemedik. 
Gecelemek için karargahımızı ci
var köylerden birinde kurmuttuk. 
Öğrenildiğine göre kızıl askerler 
burayı beş gün evvel ani olarak 
terketmişlerdi. Uzun yürüyütler
den çok yorulmuştuk. Bir akşam 

güzel bir uyku çekmiye hazırlan
dık. Fakat gece yarısı cehennem 
başladı. Kiliselerin imdat çanları 
hepimizi derin uykudan uyandır
~ıştı. Çanlar tiddetle çalıyordu. 
Evvela bir ynagın olması ihtimali
ne binaen çanların çaldığını zan
netmiştik. Yangın şüphesiz bizi a· 
laka dar etmezdi. Tekrar uyumak 
için bir taraftan diğer tarafa dön· 
dük. Fakat birdenbire geceyi yır
tan beynelmilel bolşevik martının 
çağrıldığını işitince derhal kendi
mizi ayakta bulduk. Martı müte
akıp ileri hücunı marş marş sesleri 
ve biraz sonra silah, tüf ek, kurşun 
vızıltıları vaziyetin ciddiyetini an· 
lattı. Derhal silahlarımıza sarıldık, 
çarpışmak üzere dışarı fırladık. 
Mitralyözlerimiz harekete mühey
ya bir halde cephe almıştı. Karan· 
lık, koy-..ı karanlık bir geceydi. Bir 
c!enbire bir ses yükseldi: 

- Arkadaşlar kızıl ordu, ame· 
le ordusudur, köylü ordusudur. Si
zin düşmanınız değildir, kızıl or· 
duya iltihak ediniz. Bize geliniz! .. 

·1 · · · d. d S• dı mesını temennı e ıyor u. 
sade bir asker olmamıza rağoıts' 
bir gün Sovyet erkanı taraf~d~ 
davetiyle aldık.Sovyetlerde bı:ıd 
farklı insanlar değildi. Onlar d~ 

·~I 
bizim gibi köylü, amele ve 1 de 
idiler. Medu bulunduğumuz yer 

bir köylünün malik olduğu vasi;· 
razinin diğer köylüler arasın ' 
taksimi münakaşası mevzuu bah • 
soluyordu. Sovyet erkanına. ~ 

ı• 
sualler sorduk. Bize bu huıuıta 
cap eden malumatı tahilitı ile ,# 
lattılar. Fakat biz bunların baıı1'' 
rmı henüz anhyamadık. Dıalı' 
bazı mevzular üzerinde görütıiil'1 

öğle oldu. Bizi yemiye alakoydır' 
lar. Yemekten sonra tekrar bir İf 
tima daha oldu. Bu sefer kızıl ot" 

duya mensup bir zabit ıöz aJdf• 

Bu genç zabit gayet cevval bir ,. 
damdı. Söylediği feyler insan üıe' 
rinde dehtetli bir tesir uyandıt1' 
yordu. 

- Kızıl ordu sizin ordunuzdur· 
Bu orduya iltihakmızı selamlauı,Jı 
isterim; bununla beraber hareki' 

tımzda tamamile ıerbeıtıiniz. Sd 
hususta sizi zorla celbetmek iıte" 
meyiz! diyordu. 

Zabit kızıl orduya iltihak ede' 

cekleri memleketlerine gönderıoe• 
t· yi ve yol masraflarını deruhte e 

meyi ve avdetlerinde orduda yet' 

lerinin hazır olduğunu vadediyor· 
du. içimizden Sovyetlerle bere.be' . ,. 
kalacakların sol tarafa ve kaloı 

yacaklarm da sağ tarafa ayrıloı1' .. 
lan talep edildi. içimizden takf• 
ben iki yüz asker sağ tarafa çe1'i1' 
di. Ben de bunlar arasında idil"' 
Memleketim olan Haypun'a avdet 
ettiğim zaman ahalinin fena r:ııu•' 

mele gördüklerini gördüm. işte 6 

zaman Sovyet idaresinde kaloı'' 
dığıma pişman oldum. Şimdi it' 
siz, avare, şurda hurda dolatt1°( 

rum. işittiğime nazaran kızıl ord~ 

' yakmnımızda bulunan Çançu 
yaletini işgal edecekmif. Ac3tl 
sahih mi? Ben §İmdi Sovyet ordıı' 
suna geçmek için bir fırsat kollıl' 

Bu esnada bir kaç tüfek patladı. yorum. 
logllterede kömür Ve içimizden ekserisi kızıl orduya ====-======~ 

kontenjanı 1 geçtil:r· ~1a:ımız zabitlerile bera~ Efgan isten _ traJJ 
.. .. .. ber esır duştuler. Kızıl askerler bi- '( 

Londra, 23 (A.A.) - Komurun zi Sovyet idaresinde bulun H _ Tahran, 23 (A.A.) - EfgaSI' 
k · 1 b' l an u dol ontenJan usu üne ta ı tutu ması anpi şehrine götürdüler. Saat on- tan ile lran arasında yapılan. jf 

meselesi hakkında Avam kamara· da Sovyetler bir miting yaptılar Iuk muahedesi, dün imza e4ılıl' 
sında cereyan eden bir müzakere· ve bizi de oraya davet ettiler. Mi
de madenler nazırı söz alarak kö- ting de belki yirmi bin kişi vardı. 
mür kontenjanının ilga edileceği- Herkesten son derece nazik ve ki
ne dair bu yakınlarda çıkan şayi · bar muaınele görüyorduk. Bize 
alarm doğru olmadığını söylemiş, hiç bir veçhile esir muamelesi ya· 
kömül' ihracatının müşkülata uğ- pılmıyordu. Bir asker bir de köylü 
ratdmamasmı, bilakis kolaylaştı. birer nutuk söylediler. Bunların 
rılmasını hükametin dikkat ve ih· nutukları şayanı hayret derecede: 
timam göstermek niyetinde oldu- güzeldi. 

tir. 

~ 
lngillz parlameotoS 

ıı· 
Londra, 23 (A. A.) - t-' ~ 

mento, ahval ve hadisat 1~ 
gösterdiği takdirde daha ~· 
toplanahil?::ek şartile, içtiın~ / 

nı Şubatın yedisinde tatil e 
_Evet anneciğim. Selma dün 

- Doğrusu Dürdane Hanı.m, 
sizi ikna için en kuvvetli delilleri 
bulmuş. . ğunu meclise temin etmİ§tir. Ve hepimizin üzerinde iyi ve tir. 
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.
1 T1oktorlar Uyurken .. Fili pin Musevi vatandaşlar 

Türkçe konuşalım! 
İznıirde başlıyan bu hareket hakkında 

Bir kadın ipnotizme Adaları Amerika
ile evlenmiş.. dan ayrılmak üzere; 

Doktor - Openıtör 

Ahmet Asım 
J.)ofum ve kadın twıtalıklan mUtehaulm 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, şua yurdu 
1~18 Beyogıu, tstlkl&I caddesi No. 193 

lstanbul musevileri ne fikirde? Şimdi ayrılmak istiyor; 

Memleketimizde yqıyan mu • 
le'rilerin türkçe konutmiyarak a • 
llrl !arca eTvel terke icbar edildik· 
eri bir memleketin Iİl&DI olan lı· 
Panyolcayı konutmalan öteden • 
beri nazari dikkati celbeden bir 
ille.eledir. 

Son zamanlarda, lzmirdeki ımü 
leYI vatandatlarımız araamda, 
Türkçe dilinin muaeviler arasın • 
da Yapılmasını temin yolunda 
lllenınuniyet uyandırıcı bir hare· 
ltet baatlamıtbrA Bu gayeyi temin 
ID&kaadile lzmir mmeYileri ara • 
1-rnıda birlikler ricude getirmek 
le •e hatti museYilerin Türk iıim 
1eri kullanmalarını bile ist~::nek • 
'-cllrler. 

Bu r.üzel te19bbüılerin şehri -
11ıaiadeki mUMYiler arumda nasıl 
lrarıt1andıimı pıtermek için ba· 
-. müıevt münevverlerinin bu hu· 
IUatald düıüncelerini kaydediyo· 
l'Qz. 

Ba hususta Türkiye Mham ba
tdıp citmar.i snecliıi ikinci reisi, 
Ortalıll1 mus..t eyt•...,.lletli ve 
alınan:a lmnapa "Afkenazim,, 
llluaevt cemaati Nisi Raysner bey 
töyle di1or: 

- Vatan olarak kabul etli· 
ii memlekete muaeviler kadar ,.a 
buk alı!:ı:ı ve o memleketin ya. • 
taYı§ına intibak eden bqka hiç bir 
lllillet yoktur. Garp memleketle • 
tinde, ln.Uterede, Frama, Al· 
llıaaa1a, ltalya, Avuıturyada mu· 

er ta•a•Ue kütleye kant· 
ltlrılar, men1Up oldukları memle· 
kete içlerinden muharrirler, tair
ler ftl'lnitlerdir. 

T!irki)'e mtiMYlleri ispanyadan 
heraberlerinde alıfhkl•n J:.u li • 
l&nla, hanla plmlılerdir. Bu 
nun ayni tekilde dnam etmeıi, 

rn~sevileri delil Türkleri bile dü· 
tünmiyen, Türkiyedeki eski re
jimlerin kusurundan ileri geliyor. 

Türkiyede tamamile Türk har· 
aile yeti~mi~ musevi - Bohor. ve 
Daftt Efendiler gibi eski ayan 
basile Miton Ventura Bey ve di· 
ler bir bç zat müstesna - pek 
nadirdir. 

Zldm hulmaulan memleketin li· 
tanım atremnek, kendi kendine 
..Ucudünü hiueUiren bir mecbu • 
rt,ettir. 

Balkanlarda musevt iıpanyol• 
C&aı konuıan mılaeviler timdi 
b.aıunduklan memleketlerin dili • 
ili konuıuyorla:. 

Burada da, bilh-.aa litin harf· 
lerinin kabulünden tonra, iyi mu· 
-1lbnlerin faaliyeti sayesinde Tür 
idn muanileri yavaı yava, Türk 
har.mı benimıiyeceklerdir. 

3bndi Türkler eskiden olduğu 
libi memlekette yqıyan diler 
..._lardan tecerrüt etmit bir 
laawe yapmıyorlar. Bu itibarla 
a11ai llıemleketin evladı olan Türk •e Y ahucliler aruındaki temas ve 
~? lerin faaliyeti sayesinde 

Urk hanım benimaemit bir mu· 
-.S ne.linin meydana çıka:ağı 
••• pek mak delildir. O za • 
..._ 11lÜHYİ iapanyolcuı ve At· 
~ cemaatinin konuttuju 
--aaaaaca yerine Türkçe kaim ola• --.... 

Taiaiillerini ecnebi müesaetele· 
tiade Japan ye mektepaizlik yü • T.,......_.,eneeki 

..,. .... müsnitere Mlcam 

etmek babızbk: olur. 
lmıirde ve tehrimizde musevi· 

lerin Türkçe öirenmelerini temi• 
ne çalııacak birliklerin tefekkülü 
hiç fÜpbesiz mtlseviler ve bilhas • 
sa ıençler le.rafından sevinçle 
kartılanacak bir hidiaedir.,, 

Haham bcşıbk cismani mecli -
si sabık azalarından avukat lsak 
Hazan Bey ise bu bahis üzerinde 
ıöyle dü,ünüyor: 

- Muaevl iıpan1olcuınm ye • 
rine Türkçenin ikameai yolunda 
faaliyet hareketleri yeni değildir. 
Bu hareketler mqrutiyet devrin· 
de de vardı. Bizzat ben, ıenç nes 
lin Türkçe öğrenmesini temin 
mabadile bir cemiyet kurmut • 
t-Jm. Cemiyetin azası gittikçe ço
iabyordu. Fakat maalesef umu • 
mt harbin zuhuru üzerine bu iıe 
devam edilemedi. Ve bu güzel 
proje terk veya daha dojruıu 
tehir edildi. 

O nman Huköyde hüktlmet • 
ten yardım ıören "Şulei Maarif,, 
adlı bir mektep vardı. 
Müaevi doktorlanmn bir çoiu ilk 
tahsillerini bu mektepte yapm1ı· 
lardır. Bu da gösteriyor ki, o za· 
manki hükumet bu işe biraz daha 
ehemmiyet veımiş olsa idi, bugün 
l:ütün musevi gençliği mükemme
len Türkçe öjrenmit bulunacak • 
tı •. 

Şimdiki halde en mühim mese· 
le Türk dili propaıanduı yap • 
mak üzere tetekkül etmit olan bir 
liklerin ihyası itidir. Bu hususta 
muıevi cemaati cismani mecli· 
sine mühim bir yazife terettüp e

diyor. Ciemanl meclisin Türk 
mdaeYilere battl ecnebi tabliye • 
tindeki muaevilere birer beyan • 
name göndererek onları artık 
Türkçe konUJIDaia davet etmesi 
çok faydalı olacaktır. Zaten Türk 
çe konuımak meselesi bu itiyat 
itidir. ve itiyat ta çok kısa bir za· 
manda kazanılabilir. Musevi mek 
teplerinde de talebe de Türk· 
çe konuımak itiyadımn kazanıl • 
muma çahıılmalıdır. 

Mevzuu bahis olan biraz hüs • 
nij niyettir. O takdirde herşey bir 
yıl içinde düzelebilir. Ben, bir mu 
ıevi Türkün Türkçeyi ana dili o • 
larak kabul etmesinin bir ftZİfe 
olduğu kanaatindeyim. 
Müılüman vatandaılanmızm 

başlangıçta bize biraz müıamaha 
ki.r davramnalan, kusurlanmızı 
hatalanmızı mazur görmeleri ve 
her fırsatta musevileri Türkçe 
konutme.ğa tefvik etmeleri, onla
nn hatalarını düzeltmeleri de li· 

bunlar doğru mu ? 
Kendisini almak istiyen adama 

varmamağa azmettiği halde göz· 
lerindeki miknatisl kuvvete ta • 
hammül edemiyerek ona varmak 
mecburiyetinde kalan bir kadına 
ait dava Fransız mahkemeleri ta· 
rafından rüyet olunmaktadır. 

Dava ile alakadar olan kadın, 
oldukça zengin bir ailenin kızı • 
dır . iki tarafın isimleri mektum 
tutulduğu için erkeğe Mösyö S. 
deniliyor • Kendisi 18 ay evvel 
evlenmiıti • Fakat karısı onu 
bırakıp ıitmİf, o da karıaımn e • 
vıne avdet etmesi için mahkeme· 
ye müracaat etmittir • 

Zevce, kocası olan zat ile 
resmen evlendiğini inkar etme • 
mekle beraber bu adamın bir 
doktor vasrtaaile kendiaini ip • 
notizme ettiğini, kendisinin bu 
kuvvetin teıiri altında izdivaca 
muvafakat ettiğini, bütün izdivaç 
meraaimi esnasında bu doktor 
hep sözlerini kendisin~ diktiii 
için bir ,Ona muhalefette bulu· 
namadığını anlatmıttır . 

Madam, ifadesinde tunları 

ıöylüyor: 

"Hiç istemediğim ve bu ada • 
ma varmağa hiç bir veçhile razı 
olmadığım halde, belediyede o • 
na varmak istediiimi söyledim • 
Daha sonra dini merasim yapıl • 
dı . Bu merasim esnasında da 
aynı ıekilde hareket ettim ve o • 
nun refakatinde evine gittim. 

Bütün bu s?ralarda doktorun 
tesiri altmda idim • 

Doktor, bizi bırakıp gittikten 
sonra ben de kendime geldim. 
O geceyi zevcim olan zat ile ıe· 

çirdim ise de ertesi gün hemen e • 
vime döndüm. Zevcimle aram • 
da zevci hiç bir münasebet Yuku 
bulmamıtbr . Netekim o ııün • 
denberi bir dahn yüz yüze gel • 
medik. 

"Çünkü doktoru da görmeme • 
ie gayret ettim . Kocama avdet 
etmek istemiyorum • Geri dön • · 
düiüm takdirde kocam beni bir 
ilet gibi kullanacaktır .,, 

Kadmm kocası ile doktor da 
iıtiçvap edilmitlene de inkir et • 
mitler ve ipnotizme hikiyesinin 
tamamile uydurma olduğunu aöy • 
lemitlerdir • 

Zevcin iddiasına göre, karısı 

ba9ka bir adamı tevdiği ve onun· 
la yapmak istediği için bu hattı 
hareketi takip etmiıtir. 

Mahkeme, ıahitleri dinliyerek 
hakikati anladıktan aonra kara· 
rını verecektir . 

zımdır. Malfl.lerle ıehlt yetimleri için 
Garp şehirlerinde muaeyileı·i 

bir bıriatiyandan farketmek im • 1. F. As. Dairesinden: 
kansızdır. Hatta ekseriyetle isim- latanbul viJiyeti mıntakaaında 
ler bile birdir. Gayeye yakın bir bulunan ma'Oller ile şehit yetm· 

ferinin kanun mahsusuna tevfı· 
zamanda varmak için musevi ço lcan 933 ıeneainde t~vzi oluoacak 
cukları"'lın diğer vatandqlarla ay 

beyiyye ikramiyeleri için defter· 
ni tartlar albnda umumi mektep· lerinin tanzimini! askHlik şubele· 
lere kabul edilmeleri lizımd!r. rinde 1 l<inunuaaoi 933 tarihin· 
Resmi defterlerden ırk ve din ka· den itibaren başlanacak ve 15 
yıtlannm •ilinmeai ve bun!ara mart 933 tarihinde defterler 
resmi itlerde ehemmiyet verilme• kapahlacak ve tarihi mezkurdan 
meai z•••• artık ıelmittir. sonra müracaat kabul edilemi· 

Mu.e\ı kadın ve kızlarımn bil- yeceğinden uhabı istibkakan 
hana zengin ailelere mensup o • mukayyet oldukları fUbelere mü· 
lanlardan bir çoia bt'iyyen Türk racaatlar1. 
çe bilmiyorlar. Bunların süratle l-==v=1..=ıcrr==14=A=T=B=AA=sı=-=1=sT=A=N=B=u=L== 
Türkçe öiremnele s•llt'Nlan BAB1BI: KEmoı:T ABDI 

onlar için hlr ftZifedir 0mum1 N8frl7at 11od1lrtı: FiKRET ADtL 

1 

Fakat Amerikan kuvvetleri 
1 

orada kalıyor 1 

Wasbinıton, 23 (A.A.) - Phi· 
lippines adalanna istiklal veril -
mesi hakkında yapılması icap e • 
den kanunun eıas ve mahiyeti 
hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere meb'usan ve ayan azaım • 
dan mürekkep olarak teıekkül e· 
den komisyonda tam bir itilaf el· 
de edilmiştir. 

(Opera sinemaaı kar111m) 
Tel. 1980 - t,2221 

Doktor 
A. Horborunl 

Beyoğlu mektep sokağındaki muayene· 
banestnl tamamen kap&mJtır. EmlnönUn· 
de Vaido kıraathanesi yanmdald mua· 
yenehaneslnde hastalarını aabahtan ak· 
pma kadar bizzat teda\•i eder. Telefon: 

24131 

Doktor 
Covat N. ZekAI 

Slnlr mUtehassı.sı 
, Cuma ve pazardan maada gUnlerde aaat 

Komisyon azası, Philippinea a· ı 3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
, M.uaycnehanestnl Dabıft.11 kal'fuımda Atı· 

dalarına 10 seneye kadar tam bir 1 kara caddesi No. •i. ye teVBian naklet· 
ıerbeati verilmesini, muhaceret 1 miştır. Telefon muayene: 23469, 

ve ticaretin tabi tutuldukları ka - ıi •-----l-ka_m_e_tgAb--: _60_
1
_t0 ___ __ 

yılların ~evıetil.mesini mutazam - Doktor 
mın kanun layihasının mahiyeti E m 1 n Ş tik r fi 
hususunda mutabık kalmıtlardır. Dahill baatalıklar moteh••111 

lstanbul suıtanmabmut tOrbell, Bab&-
Bu liyihaya ıöre Amerika hü • AU caddesi, No. ıo. Telefon mU&J9Detıa-

kameti Pbilippines adalarındaki ne: 22622 - 'felefoD ev: t.a120 
··Her gUn öğleden sonra eaat H-lS. 

berri ve bahri ihtiyat kuvvetlerini ı .. ----111111111111--~~~~--. 
daimi ıurette bu adalarda bıraka Urolol • Operetar doktor 

Fuat Hamit caktır. 
Adalarm istiklali bir hakikat BtS':~e:;· ~:~=u 

teklini alınca bu adaların müeb- Muayenehane: TUrbe, lılahmudlye cad-
beden bitaraf bir hale konması dest. No. lO. Telefon 22622 

için ecnebi hükiimetlerle muahe
deler akdi için müzakereye ıirit • 
mesi hüldimet reisinden rica edile 
cektir. 

Ayan meclisi bu itillf ı 
dan tasvip edecektir. 

sonra· 

Alman tayyareclllğl 

Doktor 
Kapik yan 

, ,lıluayeuebaneal: Sirkeci Kuracliye--. 
at No. 26 Tel. • :?1077 lıtalıal 

Operatör • Uroıoe doktor 
Mehmet Ali 

idrar yollan baaWddan lllllteL11• 
Embıönll (Sabdc Karakq) ban
naldetmlftlr. CUmadaD muda ber gQa 

bUtalarml kabul ,,. ~ .... 

Berlin, 23 (A.A) - 30 seneden• ı .. ----111111111111~------ll 
beri mevcut olan Alman tayyareci· Dolltor 
leri federasyonu 25 senelik ömrü Hafız Cemal 

Dah1ll but&llJdar moteı... 
olan Alman tayyare kulübü ile bir Dlvaııyolu No. ııs Telefon: 222818 

leımek tasavvurunda bulunmakta· ı•--G~a .... z_h_ı ..... ~lmllllll!ll~th-okıııııı~~tlit---·ı..' • 
dır. Bu maksatla bazı müzakere • Sftleymab Şlkrl 
ler cereyan etmektedir. iki tetek· 

BlriDc1 8llUf mııt•-
külün ittihad•ndan mak~atAlman BabıAU (Ankara C&ddeal Numara 90) 

hava sporunun menafiini harice 01, doktoru 
kartı temsil eden unıurlarm bir· Zeki ffallt 
lettirilmesidir. ııuayenehanut: Kadıköy Altıyol -azı 

iki teıekkülün tevhidi hakkın • 
daki karar ıaliba ıelecek Şubatın 
birinde Berlinde toplanacak olan 
umumi bir içtimada kararlaştırıla· 
caktır. 

oı, tabıbı 

Zeki Nuri 
Her gUn hasta kabul edlUr. Her ıanl dlf 
rahatsızlığı tedul olunur. K1J&19Debae: 
UaJdld&r Ahcı'bafı Kektep l!lokak No. 150 

YELKENCi ve 
SADIK ZADE 

Mlttelllt vaparları 
26 Kinunuevvel 932 Pazartesi günOnden itibaren Karadeniz 

hattana vapurlarımız her hafta Istıabal'dan 

Pazartesi VE Perşembe 
gün!eri hareket edecektirler. 

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan 

1~00 Ton Rekompoze kömürü: Kapah zarf ile m6nakausı: 

40 Ton Benzin 

2kinunuıani 933 pazarteai gO· 
11ü saat l 1 de. 
Kapah zarf ile milnaka .. ıu 
2 kinunusani 933 pazartelİ 
günü aaat 14 te. 

3000 Ton kar•n mayii mahruku: Kapalı zarf ile münakaıaaı: 
2-1-933 pazartesi sDatl saat 
15 te. 

Deniz Luvvetlcri ihtiyacı için lüzumu o'an vukarda cim ve mik· 
tan yaııh malzemenin kapah zarf ile miinakasası hizasındaki gOn 
ve saatte yapılacağından şartnamelerini istiyen'erin her ıGn Y• 
vermiye talip olacakların da teminab makbuzlariyle birlikte ml
nakasa gün ve saatinde Kas1mpa1ada den=z levazım sahnalma 
komısyonuna milr•caallan. ' (6483) 

YENi TARiH 
Her sınıf torlh kitabının hu1Asası 
T arib imlibaa;anı Yermek iıteyeolere azumlu bir rebb•cllr. 

100 kuru, fiatla lıtanbulda Kanaat Küt6pbanesinde sahhr. 
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AH! AMAN! (ABUK! : SANCI· GEÇTİ 
••• ARKAM! BİR ALKOK YAKISI 

SiZi kıvnndırao bu belden .ıµğıkı had 1oancıyı nıçın 
d.cli v_e ızalc etmcmclı ? Jltuaınatı çok ali Alkok yakıs ı , 
.sı.ı:ıa ıçıa emm ve mucssır bar tcdbırı ~fıdır. S:uıcı tele· 
nr gclmcdca hcıııeo bu yakıyı atnyaa mah;ıllc tatbik 
cdinız. Avdctinı meıı'ctmis olursunıız. Daıına cvıoizdc bu 

vcy:1 ıki Alkok yakısı bulundurunuz. Vucudun ncr hangı 
bir sancısına karşı hazır ve cnıın bır tcdbirdır. Bırduzune 
ilaçtan daha mucssırdırlcr. Sız ışlnızlc mcsgul olurkc:no 
da kcndı vazıfcsını görur. Her ccuncı!c bulunur Fakat 
Alkok hmıni lı:ıtırın ırd:ı tııı unuz. Taklıılcnndcn sakınınız 

TOrtciye Uınuınl Acccntalari : 

G. • A. BAKER Ltd 
tn&MPl 

•.u •.-.•U,lıleMul 
•·rlhNE ! ~·Illl aaımu 

SANCIYI ZALE EDER 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••••ı Beyoğlu Kulyoncu Kolluğunda Kiraz so -
kalı: No. 46 da Atina Dcsllla Hanmıa: 

ısmarlama 1 b 
' 

20 liradan .Beyoğlu seli Sulh Hukuk llAklmllğlnden: e 1 se er başlar Mahkememizin 31-1433 N. iu dosyası altında 
H Corci Kolutros Ef. tarafından Atlna De..il-

azır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur la blntı Yani .Mavromato H. aleyhine ika -11111•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza miiessesab me olunan izale! şuyu davasından dolayı 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 

Müddeialeyh nıı.ınma gönderilen davetiyede 
ikametglıhında bulunmayıp bir semti meç
hule gittiği anlaşılmakla, ve yevmi muhake
mesi 14-1-933 tarihinde saat 10 a talik edil -
mi§ olduğundan, bermuclbi karar 20 gün 
fasıla ile illi.nen tebliğat icrasına karar ve
rilmiş olmakla vakti muayyende bizzat veya 

HASAN fiUVVET ŞURUBU 

Zafı romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesi ratı ~ifaiyesi mücerreptir. Haydarpaşa' da vapur iskelesı yanındaki köşkün 30 · 11- 93ı 
tarihinde yapılan müzayede neticesinde verilen fiat haddi itidalde 
görülmediğinden müzayedei mez'<üre fcsb edilmiş ve yeni müza· 
yadenin 7-1 933 Cumartesi günü ~aat 15 te Haydarpaşa işletme 
Müfettişliği dairesinde icrası mu'·arrer hu lunmuştur. ·ı aliplerin 

bilvekıUe hazır bulunmanız lüzumu tcbliğat ı ...... ......................... . 
makamına kaim olmo.k tizere il!n olunur. il 

şeraıti müzayede hakkında fazla izahat almaları için Haydarpaşa 
Gar Müdürlüğüne bilmuracaa usulen şartname almaları ve 400 
lira teminat parası yatırdıktan sonra müzavedeye iştirakleri lazım 
geleceği ilan olunur. i6755 ı 

40 Ton üstüpünün kap ah ıarfla münaıiasası ı 9 ıkinci Kioun 
933 perşembe günü saat 14.30 A "11< ara'da idare Merkezinde ya
~ılacakhr 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznesinde beşer liraya sa· 
'hlan şartnamelerd'! yazılıdır. (6665) 

Haydarpaşa eşya tahmil ve tahlıyesı ışinın kapalı zarfla mü
nakasası 9-1-933 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da idare 
Merkezinde yapılacaktır. 

Tafsılat Haydarpaşa ve Ant. ara veznelerinde beşer liraya 
satıl.11n şutnamelerde yazılıdır. (6654\ 

Cünbüş 

Dünyanın en 
güzel ve en 

pratik Türk 
sazıdır. 

FABRIKASl 
lsbınbul Beya 
zıt No 39 - 41 

(5991) 

l to.nbul Heşlnd icra Memurluğundan: 
Mahcuz ve funıhtu mukarrer bulunan bono 
müteaddit halı, konsol, sao.t ve saire eşya 

27-12-032 tarihine müsadlf salı günü 12 den 
itibaren Pangaltıda Süleyman Nazif soka • 
ğında 70 N. ıu hane derununda bllmilzayc • 
de satılacağından talip olanların yevmi mcz
kurda mahallinde hazır bulunmaıan illl.n o
lunur. 

Eğer vaktiJe iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirm1ş olsaydı , şimdi bu felaket karşısında : 

Dimdik durabilecekti! 

Seae başı geliyor 
•• •• 

1 

Rn ivi hediveleri hazırladı 

Kravat, mendiJ, eşarp, elbiselik, gömleklik 

ve pljamahk kumaşlar - Harikulade gllzel: 

Sun'i ipek çiçekler 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
muallimlikleri açıkhr. Verilecek ücret ler hizalarında yazılmıştır. 
Tedris için Resmi s alahiyeti haız olan ve başka yerlerde alaka
ları olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gün zarfında istid• 
ve fotoğrafmı mus3ddak fişleriJe Ankara'da Askeri Liseler Mü
fettişliğine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin ismi Muallimhğin oevı 
Kuleli lisesi F izik muallımliği 
Bursa it " Bu rsa Kimya •• 
6 ursa Tabiat •• 
Konya As. O. Mp. lngilizce 

" Erzincan 
" " A lmanca 

" Erzincan 
" .. Türkçe •• 

Ucreb: 
Ücreti 

,, 
., 
,, 
" 
" 
" 

98 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

KARYOLA~e ~~~;~:s~ya 121/ 2 liraya .. ~;;ı. 
Sirkecı Ebüssuut caddesı l'e l. 22652 

c;ocuı.:. Kesme. Kemerli, Amerikan sistem ı çehk yaylı, beyaz lake ve muhtelit rerı~il 
lerde karvol:ılar hastane amelivat odaları malzemclerı ucuz tiatla satılır Her dit 
ölçüye ıı:öre ~ipariş dahi kabuİ edilir Fahrık:ıda \'t' F:minönü. SelAnik so"' 

111a r•e•I ve Yerli Ma llat Pazar ında da avnı liatla satılır 


