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Iugunun kıymet ı B ·· Madde erin takibi 

bir tezahürü ugfunı 6 
Anadolu Ajansının dünkü gaze· sayı a 

lelerde Atinadan aldığı şayanı 
dikkat bir telgraf vardı. Bu tel· 
grafta hülasa olarak deniliyor ki: 
Yunan Başvekili M. Çaldaris Y u· 
nan matbuat müme"~ 'l1erini davet 
etıniş, bazı Yunan gazetelerinde 
ıon Anadolu muharebelerine dair 
Yazılar ve hatıralar gördüğünden 

ha.hsederk bunların Türk - Yu
nan dostluğu noktasından muva -
fık olmadığım söylemiş, ertesı 
iünü bu şekilde hikayeler ve ha -
tıralar neşretmekle olan üç Yunan 
&azetesi bu neşriyatlarını kesmcğe 
karar vermiştir. 

Eğer bugün Yunan hükfuneti· 
nin başında M. Venizelos ol· 
ıa.ydı ve bu tarzda bir teşeb· 1 

Dağlara çekilen bir 
papazın aşkı 

Forma halinde verdiğimiz. 
romanın ougün · son kısmını 

takdim ediyoru1. Bu güzel ro 
mamn bundan evelki forma 
arını bu amıyan karılerimiz 

istediklerı nüshaları matbaa 
mııdan terlarik edebilırler 

VAK 1 T 
Yıl aşında pek zengın, eğ· 

.enceli, faydah münder'catla 
do u zengin bir nüsha neşre· 
decek; bekleyiniz. 

büs onun tarafından vuku bul- -.ınmum•n~~liill~•••tll 
saydı bunu pek tabii gö
rürdük. Bu mevzu üzerinde ayrıca 
tevakkuf etmeğe bile lüzum gör • 
lnezdik. Fakat dikkat etmek lazım 
dır ki bu teşebbüs Türk - Yunan 
dostluk binasının değerli yapıcıla
r111dan biri olan M. Venizelos ta • 
rafından değil, onun en büyük bir 
siy si hasmı olan M. Çaldaris ta· 
rafından geliyor. Onun içindir ki 
'htı eşe hüsün kıymet ve manası 
bir kat daha ehemmiyet alıyor. 
Başvekil ismet Paşa Türk-Yu

nan dostluğunu teyit etmek mak
&adile Atinayı ziyaret ettiği zaman 
bizzat M. Venizelos ile beraber si 
Yasi fırka reisleri bu dostluğun 

Yunanistan için bir fırka meselesi 
olmadığım, milli bir siyaset oldu
ğunu, bütün fırkaların ayni gaye 
Üzerinde müşterek bulunduğunu 

fırsat düştükçe söylemişlerdi. 
Ovakit bu sözlerin samimiyetin

de kat'iyyen şüphe etmedik. Şüp· 
he etmediğimizi de o sözleri gene 
bu sütunlarda neşrederken açıkça 
ifade etmiştik. , 

Fakat şunu da itiraf edelim ki 
bir gün M. Çaldarisin iş başına ge 
çipte muhterem dostumuz M.Veni 
zelos ile adeta rekabet edercesine 
lürk - Yunan dostluğunda fili 
ıadakat eseri göstereceğini düşü -
nememiştik. 

~şte sırf bu itibarla dır ki M. 
Çaldarisin Yunan matbuat mü
lnessillerine söylediği sözler bizi 
hakikaten mütehassis etmiştir. M. 
Çaldarisin sözlerini işittikten son
ra. •e bilhassa Yunan gazetecileri 
Üzerinde yaptığı ıyı tesirleri 
gördükten sonra bize artık Türk 
- Yunan dostluğunun istikbalin
de en küçük bir endişe noktası 
kalmadığı kanaati gelmiştir. 

Mehmet A ım 
( Devamı 2 inci sayıfada) 

Japon 
• A • s asısı 

M. a suka ge.di 

M. Matsuke k rştleyanlar 
arasında 

Japonyamn Milletler Cemiye • 
ti nezdindeki murahhası M. 
Matsuka dün sabah semplon 
eksperesi ile şehrimize gelmitlir. 

istasyonda Hariciye vekaleti 
namına muhtelit mübadele komis 

yonu azasından Esat Beyle lstan 
bul vilayeti erkanı ve Japon mas· 
lahatgüzarı ile Japon sefaretine 
mensup memurlar tarafından ker 
şılanmıştır. 

M. Matsuka doğruca Perapa. 
lasa giderek kendisine tahsis edi-

len daireye inmiştir. Mumaileyh 
Yılbaşı tatilinden istifade ede
rek memleketimize gelmiştir. İki 
gün kadar lstanbulda kalacaktır. 

M. Matsuka'nin Ankaraya git
mesi ihtimali kuvvetlidir. 

kinu • Selami lzzet'in büyük 
usanı rom DIDI VAKif'te 

bulacağınız tarihtir 

kı mevsi mınan en 
güzel, en meraklı, en 
heyecanlı eseri : 

Sel.{ n, i izzet 

a ım e! 
Reyin ron-,a.nı 

Ankara, 25 (A.A.) - icra ve· 
killeri heyeti reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerinin yük 
sek reisliğinde toplandı. 

Uyuşturucu maddelerin takibi 
vaziyetini ve buna ilişikli olan 
sıhhi, iktisadi ve zirai meseleleri 
tetkik eyledi. 

Gerek umum insanlık için, ge· 
ı-ek milletin yüksek menfaatleri 
için bu hususta şimdiye kadar ta· 
kip olunan siyasetin bütün icapla 
rım etraflı ve daimi bir proğram 
halinde tayin ve tanzim etmeğe 

karar verdi. 
Mesele evvela C. H. Fırkasında 

bütün tef errüatı ile müzakere olu 
nacak ve neticeleri büyük millet 
meclisinin takdir ve tasvibine ar
zedilecektir. 
Fırkada müzakereye konacak 

proğram maddeleri funlardır: 
1 - 1932 La Haye, 1925 Ce

nevre, 1931 Cenevre beynelmilel 

( Devamı 2 inci saylfada ) 

Otomobil 
yandı 

On bir yıl evel memleketlerini düşman
dan nasıl kurtarmışlardı ? 

Halk evinde yapılan • 
merasım 

DUn lstanbul Halkevlnde toplanan Antepnler 

Dün Gazi Antebin kurtuluş gününün on birinci yıl dönümti 

idi. Bu münasebetle şehrimizdeki Antepliler Halkevinde topla• 
narak tezahfiratta bulunmuşlardır. Bu husustaki tafsilat 4 üncü 
sayıfamızdadır. 

Eyipte bir manitacılık 
Tramva yoldan çıktı Efganlı bakkala donuk albnlar satmak 

y • t• h . h di' DUn sabah Tophıı.nede bir otomobilin ynn 15 Jyen aCJ ya U • 
maslle ve bir trnmvıı.ym yoldan çıkmasile 

neticelenen bir kaza olmuştur: 
Şoför Ismailln idaresindeki 2693 numa.rolu 

otomobil dün sabah Bcşikta§tan EmlnonU
ne bo§ olarak gelirken Tophanede Kolordu 
binası önUn(le Ud tramvay arasından geç
mek istcmııı, sıkıııml§tır. 

Tramvaylardan biri Bebekten gelen 219 
numarolu blrlncl mevki arabadır. Diğeri de 
233 numarolu arabadır. Arabalardan biri 
Tophanedeki tevakkuf mahallinde durmak· 
tadır. Diğeri ise EmlnönQ clhetındckl tevak 
kuf yerinden knlkmııı, tıerlemektedir. Şo

för tsmall tahmininde yanıldığı için iki ara
banın arasından otomobilini geçirememi§tir. 
Otomobil iki nraba arasmda sıkı§mca ben· 

Ka%adan sonra •• 
zin deposu infil!.k etmiş, otomobil yanmaya 
ba§laml§ltr. Bunu gören tramvay yolcuları 

bUyUk bir korku içinde kendilerini tram • 
vaylardan yerlere atarak kaçmışlardır. Şo· 
för Ismall otomobildeki yerinden hafif su· 
rette yaralı olarak kendisini dı§arıya fırlat
mış, bu esnada alevlerden elbisesi de yan -
mı§tır. Alevler 233 numcırolu tramvay ara· 
basma da sirayet etmiş, bu sırada itfaiye 
yetişerek tramvay arabasını yanmaktan 
kurtarmıştır. İtfaiye otomobili tamamen 
yanmaktan kurtaramamış, otomobil külçe 
haline gclinciyc kadar yanmıştır. Yoldan 
çıkcın diğer tramvay arabası biraz sonra yo· 
la konutmuıı. otomobilin hurdaları kenara çe 
kllmlıı. tramvaylar işlemeğe bn§lamıııtır. Şo 
tör tedavi altına almml§t.ır. Kaza hakkmda 
adlişe tablUkata ~l&mı§t.ır. 

Dün Eyip'te garip ve meraklı 
bir manitacılık hadisesi meydana 
çıkarılmıştır. 

Aldığımız malumata göre bu 
manitacılık vak' ası ıöyle olmuş .. 
tur: 

Evvelliıi gün, Eyipte eski yeni 
caddesinde bakkal Ef ganlı Hacı 
Hasan Efendinin dükkanına pej
mürde kıyafetli iki kişi geliyor. 
Safiyetlerini ihsas etmek istedik
leri anlaşılan bir eda ile: 

- Biz Şeyhülislamı arıyoruz, ne 
rede bulabiliriz? 

Diye soruyorlar •. Efganh bak
kal, dükkanın tenha bulunduğu 
bir sıraya rastladığı için bu garip 
adamlarla alakadar oluyor. Güle 
rek: 

- Yahu, diyor, şimdi Şeyhülis-

lam falan varmı ya? .. Yoksa Müf 
ti Efendiyi mi arıyorsunuz? 

Ötekiler hiç cevap vermeden 
biri birlerine bakışıyorlar. 

- Şeyhülislamı ne yapacaksı • 
nız? 

- Derdimiz var, danışacağız! 
Bakkal hayretle dertlerinin ne 

olduğunu öğrenmek istiyor. iki 
arkadaş anlatıyorlar: 

- Biz Edirnekaprda amelelik 
ediyoruz. Dün orada toprak ka
zarken' bazı şeyler bulduk. Sattı
ğımız takdirde bize bir günC\h ge· 
lir mi, gelmez mi öğrenmek istiyo 
ruz. 

- Nedir o bulduğunuz şeyler? 
Meçhul ziyaretçiler evvela bi • 

rihirlerine bakmıyorlar. Sonra 

(LUtfen saylfayı çeviriniz) 

Hayatımın en tath gUnU mUebbet küreğe mahkQm 
olduftum gUndUr. 

- Ama ettin, neden ? 
- Ben esllaçeOım •andım de ondan • . 



Sayıfa 2 

Eyipte bir 
manitacı 

kimıenin görmemesi için dükka
nın kapısını örtüyorlar, büyük bir 
itina ile üzeri küflenmiş, toprak 
altında uzun zaman kaldığı daha 
ilk görüşte anlaşılan bir altın lira 
ile bir gümüş mecidiyeyi uzatıyor 
lar. Hasan Efendi gittikçe artan 
bir hayretle bu altınla mecidiye -
yi şöyle bir muayeneden geçiri • 
yor, görüyor ki, sahici altın .. So
ruyor: 

- Siz kimsiniz? 
Birisi isminin "Hacı Muhsin 

" olduğunu söyliyor ve ilave edi • 
yor: 

- Ben Allahtan korkarım .. 
,Şeyhülislama danışmadan bir şey 
yapamam. 

Bakkal bunun için Şeyülislama 
falan lüzum olmadığım, kendisi
nin de bu İ§İn icabına bakabilece 
ğini söyliyor. 

- Acaba para eder mi? diye 
soruyorlar. 

-Eder. 
- Ne kadar? 
- Daha çok varsa, bir heybe 

bankanot eder. 

. - Biz bunları bir küpün için • 
de bulduk (altınları işaret ede • 
rek) bunlardan otuz tane, bunlar 
dan da yirmi tane var. 

Bakkalın içine biraz emniyet 
geliyor: 

- Pek ala .. ötekileri de geti -
rin de, bir bakalım? diyor. 

Ertesi gün, yani dün, iki mani
tacı sabah erkenden Hasan Efen
.dinin dükkanına damlryorlar. Bu 
,der yanlarında bir gümüş meci· 
diyeden maada, beş tane de altın 
va.r. 

Ef ganlı bakkal, niçin hepsini 
getirmediklerini öğrenmek isti -
yor, fU cevabı alıyor: 

- Sen şimdilik bunları al .. Bi
ze çok par(\ verirsen ötekileri de 
getiririz. 

Hasan Efendi bu adamlarla an 
laşabilmek için onları doğruca e
vine götürüyor. Pazarlık başlıyoı·. 
Uyuşamıyorlar. 

Lakin çok geçmeden hadise 
polise aksediyor, iki nıanitacı ya
kalanıyorlar. Meseleye derhal E
yip komiseri ve nahiye müdürü 
vaz'ıyet ediyorlar. Yapılan tahki· 
kat neticesinde hacılık taslıya • 
nın Mordehay adlı bir yahudi, ö
tekinin de Yakup adlı ve Rus te
baası bir gürcü olduğu anlaşılı _ 
;yor. 

işin şayani dikkat tarafı Hacı 
Hasan Efendiye getirdikleri altm 
larm hakiki altın oluşudur. 50 li
radan fazla tutan bu altınları iki 
üç yüz liranın hülyasile gözden cı 
karan manitacılarm altınlara ~-
2.:'"l. müddet toprakta kaldığını ilk 
bakışta anlatan donuk rengi veı·e 
bilmek, kükürt yakarak üzerlerin 
de küf lekeleri meydana getire -
mek ve o kokuyu sindirebilmek 
jçin hayli uğraştıkları anlaşılmak
tadır. 

Lakin her ikisi de hadiseyi in
kar etmekte "biz ona, bozması 
için götürdük.,, demektedirler. 

Tahkikat ikmal edildikten son 
ra Adliyeye verileceklerdir. 

Cenubi Amerikada mütareke 

Santiago de Chili, 24 (A.A.) -
Şako cephesindeki 24 saatlik mü
tareke, gece yarısı başlamıştır. 

Paraguay, evvelce 3 günlük bir 
mütar~ke teklif etmiş ise de Boliv
ya ordusu baş kumandanı olan Al
maa jenerab Kundt, düşmanı ric
ate icbar e~miş olduğunu ve uzun 
bir mühletin askeri planları boza· 
~ağım ileri sürerek reddetmiştir. 

VAKiT 

Fırka Grupu bugün f evkalide 
bir toplantı yapıyor 

Uyuşturucu maddelerin takibi 
l\1eclisinin kış tatili 

işi ve Büyük Millet 
görüşülecek 

Ankara, 25 (Hususi) -- C. H. 
Fırkası grupunun yarın (Üugün) 
fevkalade olarak toplanmağa 
çağrılacağı ve bu toplantıda B. 
M. Meclisinin kış tatili yapmasi· 
işile bugünkü vekiller heyetimle 
görü§ülen uyu~turucu maddelerin 
takibi vaziyeti ve buna ilişikli o-

lan sıhhi, iktisadi ve zirai mesele 

leri müzakere edeceği zannedil

mektedir. 

Fırka grupunun kanunusani, şu 

bat aylarını medisin kıç, temmuz 

Ağustos, Eylül aylarını da yaz ta
til ayları itibar edeceği anlaııılı· 

Çin - Japon ihtilifı 
Dün şehrimize gelen Japonyaoın Milletler 

Cemiyetindeki başmurahhası ne diyor? 

Paris, 25 (A.A.) - Petit Jour· yin me§gul olması lazım gelmek· 
nal gazetesi, Cenevreden avdet te olduğu mütaleasmda bulun -
etmiş olan M. Ma~tukanın beyana· 

1 
duk. 

tını neşretmektedır. M. Mastuka ı . K · •ht')"f b' h 1 · · 
b d 

onıeyın ı ı a a ır a suretı 
nın eyanatı şu ur: b 

1 Lytton raporunun Japonyanın u maamı arzu ederdik. "Henüz 

yor. Bu suretle meclis iki devre 
de toplanmış, ş.imdi olduğu gibi 
altı ay yerine de yecli ay çalışmı~ 
olacaktır. Bu tahminin tahakkn· 
ku halinde B. M. Meclisinin cu -
martesi toplan.tısında içtimaını 

mart başlangıcına bırnkması müh 
temeldir. 

S .. Şükrü B. 
Paristen yola çıktı, 
doğru Ankaraya 

gidecek 
Ankara, 25 (Hususi) - .Borçlar 

meselesini müzakere etmek üzere 
Parise gitmiş olan Saracoğlu Şük
rü Bey oradan memleketimize ha
reket etmiştir. 

Saracoğlu Şükrü Bey derhal 
Ankaraya geleceğine göre B. M. 
Meclisi tatil devresine girmeden 
evvel borçlar müzakeresi kendi -

26 Klnunuevv~ 

Türk-Yunan dost
luğunun kıymetli 

bir tezahürü 
( Başmakalemlzden deveni) 

1 

Binaenaleyh gerek Yunan Sa~ 
vekili Çaldaris Cenaplarına, ger it 
resmi bir mecburiyetleri olmadı 
halde sırf Türk - Yunan dostl~· 
"' d k .. . 1 k jt!Jll guna sa a at gosterınış o ına ~ 

tefrikalarını yarıda bırakmı§ olşıı 
. . ~ 

Yunan gazetecilerine karşı bıts et 
tiğimiz memnuniyet ve mubabb 
hislerini açıkça yazmak biziııı j • 

çin şerefli bir vazifedir. I 
Yunanlı dostlarımız da emin ° · 

tıunlar ki Türk dostluğuna verdilı' 
leri kıymetin manasını TürkiY~~: 
yalnız idare başında olanlar del1 1 

bütün Türk milleti tamamen t~~ 
dir edecek bir vaziyettedir. Tur 
milleti bütün tarihinde kendiıiı.t.I! 
karşı gösterilen dostluk ve aamirıı1' 
yet hislerine daima en açık bir yii' 
rek ile mukabele etmiştir. Kaldı 
ki Türkiye ile Y unanistanın ıiY" ' 
si, ikhsadi, içti.mai menfaatleri ,.. 
rasında derin bir mutabakat vat: 
dır. lki memleketin her sahada1't 
menafi iştirakları şimdi mevcut O' 

lan Tüık - Yunan dostluğunu bet 
gün biraz daha takviye edecelı 
mahiyettedir. lki sene evvel Tür~ 
-Yunan dostluğunu tes'it ederke~ 
bizzat M. V enizelosun dediği gibl 
bundan sonra Türk ve Yunan n:J.il• 
Jetlerinden hiç biri diğerine düt' 
man olan bir cephede veya züınr' 
içinde bulunmıyacaktır. 

Nf ehemt Asıaı 
aleyhinde olduğu söylendi, ya:ı:ıl- her şeyin yapılmamış olduğunu,, 
dı ve tekrar edildi. Bu, tamamen bir nebze hissediyor ve buna mü 
doğru bir şey değildir. Japonya tee11if bulunuyoruz. 
hükumeti Lytton komisyonunun Bu müzakerelerin Japonyada 
fevkalade mulak ve bir çokların- efkarı umumiye üzerine hasıl et· 
ca meçhul bulunan vaziyeti anla· rniş olduğu intibam fena olduğu,
mak için sarf etmiş olduğu mesai· nu gizlemiyeceğim. 

sinden dinlenilebilecektir. : Uyuşturucu macl._ 
lzmir iskan daireşlo~ deJerin takibi 

yi takdir etmektedir. · M. Matsuka, llundan sonra şöy 
Fakat komisyonun pek az müd le demittir: 

det o havaJide kalması Çin'in ha-
Bazı kimseler, Japonya'nm Ce 

nevre müessesesi kendi aleyhine 

de teftişler 
lzmir, 23 (Hasusi)·'"L.. Mülkiye 

müfettişleri lzmir iskaiı dairesinde 
., • ·t .. ., 

başladıkları tefti~lere devam edi-
yorlar. Şimdiki halde iki memur 
isticvap edilmiıtir. Bu tahkikat 
gittikçe ehemmiyet veriliyor. 

kiki vaziyeti hakkında tam bir fi. 
kir elde etmesine müsaade hah • 
şolmamıştır. Komisyon , Çin era· 
zisinin pek ufak bir kısmını ziya
ret etmiştir. Diğer taraftan en zi· 
yade münaziifih olan meseleler 
hakkında ancak ıon derece tüphe 
li bir takım şahadetlere istinat et

kıyam eylediği takdirde tamamen 
asyai bir "Milletler Cemiyeti,, vü Balıkesir Halk evinde 

miştir. 

Bunları kafi derecede tenkit 
etmemiş olduğu da görülüyor. 
Fakat raporda Çin' de son zaman 
larda Kuomintang'ın propaganda 
sile şiddeti artmış olan bir ecnebi 
düşmanlığının mevcudiyeti teb
yin edilmektedir. 

Boykotaj, Çin mekteplerinde 
ecnebiler aleyhinde yapılan tedri
sat, bu ruhi haletin en vahim te
zahüratmdandır. Fakat raporda 
mevzuu bahsedilmiyen ve Japon
ya hükUmeti tarafından ehemmi
yetle kaydine lüzum görülen bir 
nokta vardır ki o da boykotaJ· m 

·11 ' , 
mı i siyasi bir alet, ecnebileri mu 
ahedeler mucibince malik olduk· 
ları hukuku terke icbar edecek 
b~r alet olarak istimal edilmesi
dır. 

Rapor, Kuomintang'ın Çin nas 
yonaliı:mine her tu··rıu·· b" .. ecne ı nu-
fuzuna karşı gayri tabii bir mera· 
ret hisaini ithal etmiş old v ugunu 
tanımaktadır. 

Rapor, Japonya'nın uÇindeki 
anarşiden her milletten ziyade ız 
tırap çekmiş olduğunu,, teslim et
mektedir. 

Bu, itiraf değil midir? 
Konseyin meseleden milletler 

cemiyeti lehine el çekmesi husu -
suna nakli kelam eden mı,maileyh 
demiştir ki: 

"Milletler cemiyeti misakının 

11 inci maddesi mucibince bu me 
selenin konseyin ve yalnız konse-

cude getirmek tasavvurunda bu· 

lunduğunu ıôyliyor. Böyle bir ta 
savvur "saçma,, dır. 

Nihayet mumaileyh, Japonya· 
nın Mançuride ihtiyar etmiş oldu 

ğu fedakarlıkları bilen diplomat 
)arın Japonyayı ·haksız çıkaramı· 

yacaklarını söylemiştir. 

M. Matauka netice olarak şöy
le demiştir: 

Ne uzak şarkın vaziyeti ve ne 
de dünyanın bu kısmını idare e· 

den siyasi ve iktisadi şartları bi (. 
mek, Jğrennıek için hiç bir gay· 

ret sarf edilemiyor gibidir. 

hte bilhassa bu vaziyeti teşrih 

etmeğe gayret edeceğim, ihtima.1 

bu vaziyet günün birinde anlaşı • 
lacaktır. 

Fakat bir neticeye vasıl olmak 
tan ümidimi kesmemiş olduğumu 

söyliyebilirsiniz. 

M.Heriyu düştüğü için 
gurur duyuyormuş! 

Lyon, 25 (A.A.) -f dikal sos 

yaliıtlerin bir içtimaında M. Her· 

riot, ka1binesinin icraatı hakkmd;ı 

izahat vererek Franaanın imzası· 

na riyaset ettirmeğe teııebbüs et· 
tiğinden dolayı düşmekle müfta
hir ve mağrur olduğunu beyan et 
mi§tir. 

M. Herriot, ademi tediyenin 11e 

tayici hakkındaki endişelerini iz· 
har etmiş ve netice olarak yorul
maksızın mücadelesine devam 
edeceğini söylemiştir. 

Balıkesir, 25 (Hususi) - Ba· 
hkesir Halkevi şubeleri komitele
rini seçmek üzere faaliyete geç • 
mişlerdir. Dün kütüphane ve neş
riyat şubeleri, bu akşam da halk 
dershaneleri ve kurs şubesi topla 
narak üçer kişilik birer komite seç 
mişlerdir. 

Ankara C. H. ~1ırkası 
vilayet· idare 

~eyetioin içtimaı 
Ankara, 25 (A.A.J - C. H. 

F:rkasırun Ank~ra vilayeti kott· 

r;resi bugün Halkevinde v.ilayet 
idare heyeti rei&i [ .;t: •. ~ Beyefen· 
dinin reisliğinde toplanır.ıştır 
Kongreye iştirak ed~a yüzden 
fazla """" ·ahhasın heı. hemen 
dörtte üçü kaza nahiye ve bilhas• 
r a köy ocaklarını ten: .. ediyor -
du. 

Kongre rilayet idare heyetinır.: 
iki senelik fırka faaliyetine ve ge 
çen kongre kararlarından yapı • 
lan işlere dair raporunu dinlemiş 
ve tasvip etmiştir. 

Kongreye yapılan tekliflerle 
kaza ve nahiye kongrelerinin di~ 
leklerini tetkik için bir encümen
ve hesapları tetkik ve bütçeyi ih· 
zar edecek diğer bir encümen ay
rılmıştır. Kongre yarı__ c1 .! topla -
narak çalışmalarına devam ede -
cektir. 

Timur Taş Han istifa etti 

Tahran, 25 (A.A.) - Şahlığın 

en mühim erkanından olan sarayı 
şahi nazırı Tiınortaş Han, istifa 
etmiştir. 

- . (Blrlncl sayır.aadıı devam) ıl1 

mukavelelerine iJtirak mesele•i' 
nin intacı. · ' . ·' 

2 - Uyuşturucu maddeler iı;n~l 
eden ve bugün kapatılınıı bulu ' 
nan lstanbuldaki hususi üç f abri• 
kanın bir daha açılmaması ve bit 
daha. açtırılma.ması ve her ne\Tİ 
hususi imalatın ıiddetle takibi, 
Dünyanın tıbbi ve fenni ihtiye: 

cı için beynelmilel müıterek ~e 

menfaat kasdından ari bir fabri· 
kamn kurulmau uyuşturucu mad 
delerin f enalıklarmın önüne geÇ'' 
mek için en müessir bir çaredir. 

Beynelmilel bu imkan bulunll' 
cağı zamana kadar Türkiye tıbbi 
ve fenni ihtiyaçlara mahsus inıl'' 
latı devlet inhisar ve idaresinde 
ve dahilde bir fabrika ile teıniıı 
edecektir. 

3 - Ham afyonun harici ticare• 
tİ·• işinin ticari bir birlik merke' 
zine hasrı, 

4 - Af yon istihsalitımn tahdi 
di ve zer'iyatının murakabe vd 

müsa.adeye tabi tutulması zaruri· 
dir. 

Tahditte gaye ıudur: 
Meşru harici ticaret devlet fab• 

rikasının tıbbi ve fenni ihtiyaçlıJf 
için olan imalitma kifayet edece1' 
miktardan fazlaaı ekilmiyecektit· 
Bu suretle ne meşru harici ticaret 
için ve dahilde gizli imal ve iıti' 
mal için her türlü iMiıiıaller kal· 
dırılmış olacaktır. 

5 - Esrar çıkarılan Hint keııt 
virinin Türkiyede ekilmesiniı1 
kat'iyyen men'i, 

6 Uyuşturucu maddelerin gij' 
li imalinin ve kaçakçılığının ihli' 
sas mahkemelerine tevdii ve bıJ' 
su:;i ceza hükümlerine tabi tutof• 
ması, 

7 - Bu programın tatbiki il0 

biz büyük Türk milletine ve aill' 
sinden buh::ıduğumuz büyük iıı' 
sanlık alemine karşı en asri "' 
medeni vazifemizi ifa etmit 01'' 
cağız. 
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lşareller 
------·---· 

Namık Kemal, Ziya 
Paşa, Tevfik Fikret 
iitopi içinde idiler 

Hepiniz ititmişsin izdir. Ayni 
•esle, ayni tarzda şikayet: 

20 paket 
erojn davası 

VAKiT 

Miting 
Perşembe günü 

" - Biz hafıza~ız bir milletiz! 
Her §eyi unutuyoruz. 

Efendim Namık Kemali, Mit· 
hat Paşayı, Ziya Paşayı, Tevfik 
Fikreti ne çabuk unuttuk! 

Zerzevatçı Hüseyinin bunları 
yerde bulduğu neticesine 

varıldı 

Milli Türk talebe birliği, bir milli 
tasarruf ve iktisat mitingi hazır

lamıştır. Mitinig perşembe günü 
lstanbul ağırceza mahkemesi, yapılacaktır. Darülfünun ve yük· 

Hafızasızlık bu!. ... 
dün bir eroin davasına baktı. sek mektepler ve liseler hocaları 

Bunun maznunu, elli gündenhe· per§embe günü saat ikide Darül-
• • • • • • • • · • • • ri mevkuf bulunan zerzevatçı on fünun konferans salonunda top • 

Niçin unutuyoruz. Bunu tek, J ki d J d Ik 1 k 
t k dokuz yaşında Üsküdarlı Salih oğ- , a~aAca .. ar ır. Sa o~ ~ wi• ~ ~ra 
e insanların kabaha ti diye say- lu Hüseyin... Mıllı Turk Talebe Bırhgı reısı Mu 
l!ıak eski devirlerden kalma bir O k d k d ı· ff C b ı B b' h't b s Ü ar mer ezi önün e, e ın· za er an u at ey ır ı a e 
\lau)dür. Bu, kabahati gelin etmit de mavi kağıtlı yirmi küçük paket söyliyecek, bundan sonra müder-
ler, kimse onun duvağını açmamıt eroin bulunduğu halde polis Müs- rislerden ve talebelerden bir kaç 
~Ziinün batka tekilde ifadesi • lim Efendi tarafından görülmüş, kiti söz söyliyeceklerdir. Sonra 

ır. yakalanmıf, kaçmak istemit mer- gençler Milli Türle Talebe Birliği 
'Mütemadiyen bu sualler karşı- kezin kapısından içeriye girerken, nin bayrağı ve milli tasarruf ve ik 

•nıda münevverler kabahat itle bir ke:se idnde bulunan paketleri tisat bayrakları ellerinde oldukla· 
llıit bir çocuk gibi sinerler: yere atını~. Komiser Hilmi Bey n halde yürüyüşe başhyacaklar, 

- Ben yapmadım ağabey. O pencereden görmüf, almıf. Dava· Taksime kadar gideceklerdir. 
'•Pb diye batkasını gösterirler. nm mahkemeye gelitine göre, va· Yollarda muhtelif mekteplere 
Hafızuız milletiz demek bun· b l h't b 1 ·· l' e ziyet u..... mensup genç er ı a e er soy ıy 

dan farklı değildir. Hüseyin, mahkemede ,öyle söy- ceklerdir. Taksimde abide önün -
Milletin hafızasına kabahat lüyor: de de bir nutuk söylendikten son 

hulınak için çok cesur olmak li.- - Yerde bir paket gördüm. Me· ra alay dağılacaktır. Gece radyo· 
ııındır. Halli. cahilden daha ileri rak ettim. Aldım. Elime alır al- da Muzaffer Canbulat Bey tara • 
Iİtnıeli ! maz, bir sivil memur, "ver onu!,, fından bir konferans verilecek· 

"' • • dedi. Verdim. Meğer içinde eroin tir. 
Hafızada yer eden iıimler, ha- varmı, .... 

dia.,ler her ıeyden evvel bir ce· Polis Emin Efendi, yalnız mer
llıiyetin zihninde kıymet aldıktan kezde maznunun ifadeıini almıf, 
tonra canlanır. Mesihi fertler ha- Müslim Efendi, zerzevatçıyı yaka
lll'Jamaz, fakat onu babaıız do· lıyan polis .... O, fC>yle diyor: 
lurtan cemiyet, fertlerine teker, - Yol üzerinde çömelmişler, 
teker hükmetti. Ve kimse onu u• ince Feyzi ile konuşuyorlardı. Elin 
rıutmaya cesaret etmedi. de paketleri görünce, Hüseyini en-

Mesih niçin unutulmadı? sesinden tutup kaldırdım. Kaçmak 
Yunuı Emre niçin unutulma • istedi, bırakmadım. Merkeze gö • 

dı? türürken, kese içindeki paketleri 

Buna benzer daha bir ~ok iıim 
l~ ıayabilirsiniz. 

Meaihin hali kaf alarmda ya-
tadığı cemiyet içinde Yunusa yer 
lYJrmamıt insanlar vardır. Fakat 
Yunusun unutulmadığı yerde bi:
Ziya Pqa, bir Namık Kemal, bir 
l' evfik Fikret bir hayal gibi ... 

yere attı. Üçüncü komiıer Hilmi 
Efendi, pencereden atladı, paket· 
leri kaldırdı. 

- Peki, bu Hüseyin zerzevatçı 
imiş. Günde ıeksen, yüz kuruştan 
fazla kazanmazmı~. Bu kadar ero· 
in ele geçirmeğe mali kudreti mü
sait mi?. 

- Bir paketini bet, on kuruşa 
satarlar. Bu itibarla alacak para 
bulmuş olabilir!. 

- ince Feyzi ile ne konuşuyor· 
lardı. Ona satıyor mu idi?. 

Sanayiciler 
lstP-klerlni tesbit 

ettiler 
Milli sanayi birliğinde sanayi 

erbabının arzularını, hükumet -
ten İstediklerini tesbit etmek ve 
Türk sanayiinin inkitafı hakkında 
sanayicilerin fikirlerini toplamak 
üzere bütün sanayi ıubelerinden 

mürekkep bir komisyon teşkil e • 
dilmişti. 

Bu komisyon tali encümenlere 
ayrılmıftı. 

Tali encümenler uzun zaman -
danberi yapmış oldukları tetkikatı 
bitirerek komisyona vermişler ve 
komiıyon bu tetkikata isti -
naden büyük bir rapor hazırlamıt· 
tır. Komisyon dün Sanayi Birliğin· 
de f evkali.de bir içtima yapmıf • 

Vagonun 
tekerleğine .. 

Dayanıp kalan hamal Ali 
öldü mü, yoksa bir cina
yete mi kurban gitti ? 

Dün sabah Sirkecide Şark de

miryolları idaresine ait vagonlar 

arasında dolaşan hamallar, hamal 

Giritli Alinin cesedini bulmuşlar

dır. 

Bir vagonun tekerleğine yaslan

mış vaziyette bulunan Alinin vü -

cudunda hiç bir yara, bere izi gö

rülmemiştir. Yalnız burnundan bi· 

raz kan geldiği teshit edilmiştir. 

Kalp hastalığından öldüğü zan· 

nedilme!de beraber, tahkikat ya· 

pılmaktadır. 

Birden bire •• 

Kasımpaıada Piyalede Kaptanpaw 

şa yokuşunda sekiz numaralı evde 

oturan yetmit yaşında Nesime H., 
dün gece evinde birdenbire ölmüş• 

tür. Kimsesiz bir kadın olan Nesi• 

me Hanımın eşyaları, zabıtaca 

mühürlenmiştir. 

Y anke•icilik 

Agop isminde birisi, dün gece 

Karaköyle Galatasaray arasında, 

tramvayda Osmanlı Bankası ha • 
vale şefi Celal Beyin ve komisyon· 

c:ı Karnik Efendinin ceplerini ka

r•~tırırken görülmüş, yakahnmış .. 

tır. 

Vesikasız, kaçak öte beri •• 

Fenerde kahvelerde yapılan a-

rt.ma neticesinde bazı kimselerin 

i.i7erinc!e bıçak ve tabanca. bu ara-
da kürekçi Ziyanın üzerin<.!e bir 
çok çakmak taşı ele g"<:miştir. 

Bunlar müsadere edilmişir 

Havalar soğuyunca •• 

Sayıfa 3 

Solıhet 
···············• • 

inanmak 
Tevfik Fikretin doğumunun 

altmış beşinci yıldönümü, bana 
"Rübabı şikeste,, şairinin şu mıı .. 
raını hatırlattı: 

tnan Halük .. Ezeli b ir ıılfadır aldanmak... 

Hayatta, hiç bir şeye inanama• 
dığı için muztarip bir ömür sür • 
müş olan Fikret, oğluna da, bed· 
binliği telkin etmeğe çalıtmıf. Bu 
gün artık bu söz manasız ve bu 
telkin muzirdır. 

Yarına yetişen gençliğe ancak: 
inan! deriz ve inanmanın aldan • 
mak olmadığını telkin ederiz. Al· 
danmaktan şifa ummak Asyaıun 
kötü bir felsefesidir. Şarkın, uyuş 

turucu tevekkülü, aldanmanın 2İ
fasından doğmuştur. 

inanmalıyız; fakat aldanmış 

olmak için değil, bilakis aldanma 
mak için inanmalıyız. 

ldeaİ inanımaktan doğar. 
Genç neslin vatan vazifesi ina!I 

mak ve inandığım, karşısındaki • 
ne· inandırmaktır. 1 

Eğer aldanmak ezeli bir şifa. 
olsaydı, eğer garp bu felsefeye 
kapılsaydı ne bir Gutenberg, ne 
bir Papen, ne de bir Pastör yeti .. 
şirdi. 

Yeni bir vatan kurduk. Yeni 
bir dil, yeni bir tarih meydana 
çıkarıyoruz. Aldanmanın ezeli 
şifasiyle uyufanlar yaya kalırlar. 

inan arkadaş!.. İnananlar vali 

olur! 
Selimi izzet 

Dahiliye vekili 
Galataaarayhlar cemiyetine« 

Şükrü Kaya Bey Ankara~ a 
hareket etmezden evvel Beyoa
lunda Galatasaraylılar cemiyeti 
merkezini ziyaret etmiştir. 

Vekil Bey, cemiyetin ikinci 
reisi Mazlum Bey ve o esnada ce4 

miyette hazır bulunan diğer aza 
ile görü~müş, kendi feyiz ocağı o• 

lan mektebin eski yeni mezunlan 
mn hatırlarını sormuştur. 

Büyük salonda Gazi Hazretle • 
rinin büyük resimleri karfısmda 
her akşam toplanarak bu resm!n 

Fenerde Rüstempaşa caddesin· büyük remzi kıymetlerinden bin 

Yunus bir devrin kuruluşu, ya· 
hut yıkılı!ı hamlesini içinde o ka· 
dar canlı duydu ki, Anadolu Tü•k 
cemiyetinin iktisadi istihsal mü • 
rıaaebetlerinin değişmesi Yunus· 
ta öyle akisler brr~ktı ki, hali. o
ııun ilahilerinde din çeıniıi ta· 
tıyan iktısat dertlerinin sembol· 
leri yatamaktadır. Sözü uzatmı· 
Yalım .. 

- Ne konuştuklarını işitme -
dim. 

tır. de hava gazi deposu bekçisi Musa 
Bu içtimada tali encümenlerde 

bir ilham aldıklarını, milli dava 
silsilesinde büyük yaratıcının çok 
kuvvetli bir imanla çizdiği yolda 
imanla yürümeğe yemin etmiş ol
duklarını söyliyen genç mezunla· 
rı çok takdir etmiştir. 

Namık Kemal, Ziyn Pa,a, Tev· 
fik Fikret ne yaptıl~r? 

Namık Kemal bir iktısadi ya· 
Pnun ıanat ve tiir halindeki in'i· 
ki.lannı söyledi. Bu in'ikis Tür
kiyenin iktisadi temellerinden ge· 
len çatrrdıdan değildi. Namık Ke
ftla) ıarbt A vrupada kurulan ve 
e&ıı1anan iktisadi hayatın akialel'i 

Müddeiumumi, ıatmağa teşeb
büs delili hulunmadığmı, amma Ü· 

zerinde eroin bulunduğu eabit ol
duğunu ileri sürdü, ceza istedi. 

Mahkeme, Hüınünün paketleri 
kese içinde yerde bulduğu şeklin· 
deki müdafaasının akıi sabit ol· 
madığı noktasından, sözler birlik
te olmaksızın beraeline ve ba~ka 
sebeple alıkonulmuı değilse, ken· 
disine yol verilmes;ne karar verdi. 

Hüsnü, biraz sonra serbest bıra· 
kıldı. 

olan kanunları, niza~ları muhay- , yal değil, gelecek tıpkı tıpkısna 
l'el bir vatan hasretıle tasavvur h tt • Hafıza da bir vakıadır 
d. T" k k aya ır ' e ıyordu. Bu vatan ur topra • hayattır. Hayal değildir. 

lan .de!ildi. Nitekim ~a~ı~ Ke- Ziya Pata ayni teYi yaptı, T ev
l!ıalın Osmanlıları,, Hurrıy~t., fik Fikret bu iti estetik sahasında 
lerj kapitalin en olgun devrı.~~ bqarmak istedi. Güzel feyler fa
~de~miı bir cemiyetin ideoloJtaı kat ütopi kütleleri sürüklemiyor, 
l l k "tl h k'k . . • u e a ı at t!tıyor. 
Namık Kemal henüz kapitaliı - Burada hakikati mutlaka 

l'efünine ıirmemit bir cemiyet gördüğümüz madde diye tasav· 
te, nıüıtakbel kapitalizmin mü • vur etmeyiniz, onu ütopi'nin zıd· 
hetıiri oldu. Fakat onun tasavvur dı olarak alıyorum - tahakkuk 
ettiği "Osmanlı,, nın ve "kanunu edecek idealin tiiri inıanların ru· 
e&aai,; nin yaıaması mümkün de • hunu yakıyor, hatta onları ölüme 
iildi. bile sürükliyor. Ütopiye kanmıyan 

Onun için Türk münevverleri a· sevki tabiisi ile hakikatı koklıyan 
?atında Namık Kemal bir ütopiye kütleye bühtan etmek, ütopiye ka· 
IÖlliil Yeren bir insan olarak kal· nan münevverin en masum hatası
dı. Kütleler ütopilere değil, haya· 1 dır. 
ı-. hakikate ıönül veren ideal ha· 1 Sadıi Etem 

çalışan azalar da hazır bulunmuş -
tur. 

lçtimeı.da evveli. komisyonun ra
poru okunmu,tur. Komisyon bura
porunda sanayicilerin bütün a rzu
lannı iki noktada tesbit etmekte· 
dir. 

1 - Müesses fabrikaların inki
şafı, 

2 - Yeni fabrikaların tesisi i
çin yapıalack hazırhklar. 

Komisyon raporunda evvela 
Türk sanayiciliğinin tarihinden 
bahsetmiş, bugünkü vaziyette 
Türk sanayiinin inkişafına Sanayi 
kredi bankası kanununun, mua • 
mele vergisi kanununun ve tarife 
kanununun mani olduğunu zikret
miştir. 

Bundan sonra :ıanayiimize ma
ni olan cihetleri birer birer tahlil 
etmiş ve hük umetten şu tenıennic.le 
bulunmu~tur: 

"Teşviki sanayi kanununun 41-
İnci maddesi delaletile tanzim e
dilecek cetvelin esaslı bir surette 
teshiti ile muhteviyatının tahdit 
ed il'!Jles i. 

2 - lnkitaf etmiş ve adeden 
memleket ihtiyacına tekabül ede
cek mikdarda mamulat hazırlıyan 
sınai müesseselerin himayesi bu 
temenniler kabul edilmiş ve der
hal hükumete takdime karar ve-
rilmiıtir. 

nın yattığı odanın penceresini kı· 

rarak içeriye giren ve bekçinin 
paltosu ile elbisesini çalan İbrahim 

yakalanmıttır. 

9rücülerdeki yangın 

Mercanda Örücülerde Leon 

Efendinin dükkanında elektrik 

tellerinin kontak yapması Üzerine, 

yangın çıkmış, dükkan kısmen 

yandıktan sonra yangın söyndü-

rülmüştür. 

Yangın başlangıcı 

Şükrü Kaya Bey tama.mile li. • 
yık terbiye ve layık tedris sistem• 
lerile terbiye gören cevherli genç 
lerin ileride memleketimizin her 
sahasında yapacakları hizmeti da 
ha ziyade artmış bir şuurla ve 

canla haşla ifa eyliyeceklerine ka 
ni bulunduğunu, güzel memleke· 
timizin gençlerden her zaman te
miz ve büyük hizmetler, fedakar 
lıklar beklediğini söylemiştir. 

Dün, saat on ikide, Taksimde T k 1 t b 1 ld•w• z m n e rar s an u a ge ıgı a a 
Selimpaşa apartımanının dört nu· 1 cemiyetin diğer azasile de görüş· 
maralı dairesinde yangın çıkmış ' mek fırsatını kacırmıyacağını ili.· 
tır. Alevler, hacı Dimo Efendinin ve etmiş ve bütün aza arkadaıla
kızlarının oturduğu bu dairedeki ra selam bırakmı§lardır. 
soba boruıunun kurumları tutu • 

şunca, etrafı sarmak üzere iken. 
yetişilmiş, yangın, başlarken sön· 

dürülmüştür. 

Yangında yaralanan 
hademeler 

1 - Erenköy lisesinde hademe 

odasından yangın çıktığını dün 
yazmıştık. Yangında yaralanan 

hademe Osman, Mehmet, İsmail, 

Raif, Asım Tıp Fakültesine yatırıl

mıılardır. Yaraları ağır değildir. 

Beynelmltel Tuna 
sergisi 

Çekoslovakyada Bratislava' da 
28 Ağustostan 3 Eylüle kadar beY. 
nelmilel Tuna sergisi namile bir 
sergi açılacağı İstanbul Ticaret 
odasına bildirilmittir. 

Sergi mürettepleri İstanbul Ti
caret Odasını da bu sergiye davet 
etmektedir. Oda umumi meclisin 
de sergiye ittirak edilip edilm .. 
mesi konuşulacaktır. 



Sayıfa 4 

O.IMAMLI DEVLE 
Ö ÜRKEN ••• 

Muharriri: Celal Nuri 
• lttıbas, nakil, tercüme haklan mahfuzdur. 

VAKiT 

Antep Kadınları 
On bir yıl evel memleketlerini dilşman

dan nasll kurtarmışlardı ? 

yapılan Halkevinde • 
merasım 

Bir sinema fanteıiıi 

Ki Ki 
, 

Baı rallerde : 

ANNY Ondr 
Osmanlı aleminde: ihtiyarlık makbul 

Türk aleminde : Gençlik makbul 

ve "Mösyö, Madam ve Bibi" .. 
fılmindeki (Mister Braun) roıoou 

Gaziantebin kurtuluıunun 11- / tiyordum. Bir kaç fedaiye ihtiyaç ~-•yapan JEAN DAX 
inci yıl dönümü dün saat 15 te vardı. Ben fedai ararken düyunu· -----------

Şu yeni devirde mütekaitleriu ğuran ve idame eden yalnız bu üç 
adedi pek çoktur. Bir takım gene uzuv değildir. Böbrekler de, meıa
kimaeler görüyorsunuz ki hem mü- ne de bu amillerden biridir. Paşa· 
tekaittirler, hazineden bu aıfatla mn mesanesi de tutmuyor. Bağır • 
aylık alıyorlar, hem başka İ§lerde sakları da öyle. Hele midesini sor· 
çalı§ıyorlar. Esasen kim tekaüt e. mayınız. Bir gün, paşa, mutadı ü
dilebilir? Bir insan geçkin, yor - zere, öğle yemeğini yedikten son
gun, b~ it~~arla. zaafa uğramış ol- ı ra, arabasına binmiş, yaver~e~, at
malı kı mutekaıt olsun. Mütekait, lılar arkada, paşakapısına gıdıyor. 
merhum Arap dilinde (oturan) Zavallı pir! Tam Karaköy köp
demektir; oturan, yani it görmeğe rüsünün başına gelince bağırsak -
mecali olmıyan. Darülfünuna ta - ları~ı ve mesanesini (İradei aliye) 
~ebe sı.fatile devam eqen müteka· sine tabi tutamamı,. Arabacıya. i
ıtler bıle varmı~. Demek ki hu faretle geri dönmesini emretmıf. 
gayret eshabı bundan sonra ken· Hafiyelere iş çıktı. Paşa, kona
dileri için bir istikbal görüyorlar. ğına daha avdet etme:fon, dolu 

Halkevinde büyük merasimle tes'it umumiye tahisldan Memhet Ali Geliyorlar: 
edilmiştir. Efendinin oğlu 11 yafında İsmail 

Halkevinin kapısı bayraklarla Efendi ile Mehmet Gazi Efendi O R T A Mektepten 
donatılmıtlı. Üst katta tehir yanıma gelerek bu vazifeyi Emil ve arkadaşlar 
bando•u m'ıllı" mar•lar rAlıyordu. kabul ettiler. Bu iki küçük " ~ ~ ~erlin'den hareket ettiler. Istaıı 
Saat tam 15 le istiklal marşı ile me kahraman düte kalka vazifelerini bul'a gelivorlar!Hazır oluouı!. 
raıime batlandıktan ıonra Antep yaptılar .. 

Gençler birliği reisi Mehmet Bey 
ıöz aldı. Gaziantebin mücahedeıi
ni ıafha ıafha anlattı. 

Halbuki eski devirde mütekait- dizgin saraya giden hafiye ve ale· 
lerin miktarı son derece azdı. Ey· niyeler meseleyi, kimbilir ne gibi 
tam ve eramilde:ı bahsimiz yok. esbabı mucibe ilavesile, ballandı· 
Maksadımız filen tekaüt olanlar- ra ballandıra padişaha arzettirir
dır. ler. Padişah ta, zaten o günlerde 

Müteakiben Hüseyin Remzi Bey 
Antep harbine ait bazı hatıralar 

nakletti. Enver Bey Çınarlı müda· 
f aasını anlattı, Fikret Esat Bey 
(Antep için ne dediler?) Diye ta
hassüslerini söyledi. Bu gençler· 
den sonra Antep müdafaasında 

bulunan Aslan Bey kürsüye çıktı 

ve Antep müdafaasında bulunma· 
sından büyük bir iftihar duyduğu
nu söyliyerek söze ba~ladı, batı -
ralarından şöyle bahsetti: 

ikinci Abdülhamit iki nevi ira- vezirini azletmek üzere imiş. Bir 
dei seniye ıstar etmekten korkar· de bu sebep inzimam edince artık 
dı: idam iradesi, tekaütlük irade- diyecek kalmaz. Acele bir irade: 

"-Ben kah.-aman Türk kadın· 
)arından bahsedeceğim. Gaziante· 
bin müdaf aaıı 11 ay yedi gün de· 
vam etti. Ben Kozanlar cephesin
de bulunuyordum. Antep kadınla
rından bir mektup aldım. Bunda, 
kardeşim düşmanlar §ehre giriyor. 
Sen hali. siper kazmakla mefgul
sun. istersen bizde gelip yardım e-

si. - Hemen filan yaver gitı;in, 
Zaten tekaütlük hakkında bir paşadan bu hadisenin esbabım 

rivayet varmış: Mütekait çabuk 
ölürmüş; ve, bir sene tekaüt maa
şı alan ihtiyar azdır. Tabii. Yaşı 
kemale gelmeden tekaütlük mua
melesi yapılmazdı. Çok ameli · 
manda olması iktıza ederdi ki bi
rini tekaüde sevketsinler. Müte -
kaide bir bezginlik çökerdi. O bez
ginlik hali de insanı öldürür. 

Dikkat ediyor musunuz: Fran • 
sız dani~ encümen' (academie) 
azalarile papalar çok ölür. Nite • 
kim bq piakoposlar da mütema -
diyen ölürler. Bunun sebebi şu · 
dur: Bir İntan bu makamlara nail 
olmak için behemehal ihtiyar, 
köhne olmalı. ihtiyarlar köhnele• 
ile Allahm rahmetine d~ha yakın· 
dırlar. 

Abdülhamidin asabına doku . 
nan nokta şu idi: Kendi de ihti -
yarlanınıştı. Ya tekaüde sevkedi
len zat, zatı şahaneden genç ise ... 
Bunun içindir ki Babıali bir insa
nın tekaütlüğünü arzedeceği vakit 
bu ciheti gizliden gizliye ve ince
den inceye nazara alırdı. 

Maazallah! Sonra ne derler? 
Veavesenin hududu yoktur. Ve 
hiın deniz ıibi engindir. Şöyle di
yebilirler: - Paditah ta ihtiyar; 
onu da bir tekaüt etsek! 

Acaba dikkat edildi mi? vakti
le, ıazetelerde, yüz yqında ve yü
zü ıeçen kimaeler hakkında maJu, 
mat verilirdi Kızım sana aöylüyo
rum, ıelinim aep dinle: - Padi· 
ıahım, senin de yüz, yüz yirmi yaı 
yatamak ihtimalin mevcuttur. 
Korkma, ürkme. Henüz tazeıin. 

~ :,. . 
Filen bu zihniyetin zaran ıö • 

rülüyordu. Meıeli. pitkin adam, 
tecrübeli adam, tam adam diye o 
devirde gerçekten turıu olmuı, 
hatti. turf uluk müddetini bile on 
bet ıene evvel geçirmit kimıeler 
it batında kalıyorlardı. 

sorsun. 
Yaver, temizleflip Babıaliye 

avdet eden piri makamında bulur. 
ve, iradeyi tebliğ ile şu mühim ha
disenin esbabını ehemmiyetle so · 
rar. 

Paşa, yavere: - Sen git, ben 
şimdi saraya geliyorum. Sebebini 
bizzat arzederim. 

Paşa sarayda. Huzura çıkmı • 
yor. Mabeyinci vasıtasile köprü 
den konağa dönü§ünün ıebebini 

doıdoğru izah ediyor. Sonunda 
da: 

- Şevketli efendimiz bu kuıu · 
rumu ihtiyarbğıma bağıtlaam ! ri-

delim, deniliyordu. Kendilerine 
fazla silah olmadığını cevap ver· 
dim.Biraz sonra Antep kadın· 

ları ellerinde sopalar, pence
relerden söktükleri demir par-
maklıklar ellerinde olduğu 

halde geldiler . Biz cep -
helerden birini kuvvetsizlik yüzün
den ihmal etmittik. Bu cephenin 
kadınlar tarafından tutulduğunu 

ıördüm. Ben hariçte bulunan Kı • 
lıç Ali Beyle muhabere etmek iı-

caaını da ilave ediyor. !==============-=-= 
Pqa hazretlerine iltifat veya kaydi hayat ıartile tayin olunan 

~ hatırımda kalmadı - ihsan. Zatı iyan mecliıleri, bir müddet son· 
ıahane gayet memnun. Azil ihti • ra yatalak, bunak, aaraak ve inme• 
mali külliyen bertaraf olmuf. Bun- liler meclisi haline ıeliyor. lı az. 
dan ili vezir mi olur? Hazret, ve Mes'uliyet yok. Maat bol. Şu üç i· 
fatı dakikasına değin mevkiiJ?İ mil hayatı uzabr. Ayanlar ihti -
muhafaza etmitti. öldüğü vakit yarladıkça ihtiyarlarlar. Gözler, 
Sultan Hamit çok ııkılmı§: _ Ve, kulaklar zayıflar. lıte bunlar mil· 
hiç bir irademe itiraz etmemitti; let mecliıi demek olan meb'uslar 
ben onun gibisini bir daha nerede mecliıinin İltinaf merciidir. 

bulurum! diye tahauür etmittir. ·Hakiki fıkradır: Hariciye na • 
zm Babıali divanhanelerinde yü-Meıhur Fransız kralı ( Günet 

kral) denen on dördüncü Louiı, rüyor. Pata havaya selim veri· 
tahta cüluı ettiği vakit: _ Kimi yor, ve: - inşallah afiyetteıiniz! 
sadrazam intihap buyuracakıınız? diye durup soruyor. Arkumdaki· 
diye kendiıinden sormu§lar. Ce • ler merak ve telit etmitler. Pata 
vaben: hazretleri kime selim •eriyor, ki· 

- Ben, kendi kendimin aadra- min ıönlünü alıyor? Sakm pa,a 
zamı, baıvekiliyim ! demif, ve, bir hayalet mi görmiif. Hayır, e • 
ıerçekten devlet reisliği ile hüku • fendim, p&f&Dm ıördüiü cin ve 
met reialiiini birlqtirmiıtir. peri değildir. Pqa, di't'llllhanedeki 

S kok aobumı turayı devlet azuın· ultan Hamit te elueriya • li- · 
k" dan filin bey aanmıı ta ona atına· m ıüneı kralm fıkraamı bilme • 
den • onun yolundan ıitmiıtir. lık ediyor. 

ıh · ı Pitkinlik iyidir; lakin tirit ol • tıyar ık çok mültezim ıeydi. 
Az lakırdı edenler makbuldü. Bir mamak ıartile. Fizik ilminde bir 

i 'l ku kaide var: Hayat ancak O derece-genç, a zı e f tuba: henüz ca • 
bil! diye ancak üçüncü, dördüncü den 60 dereceye kadar h&rNet o· 
derecede makamlara li.yık görü. lan yerde kabildir. Bunclan ateiı 

Nakledeceğim fıkra 

Cloğrudur: 

lürdü. ve bundan yukan h•raret hayata 
gayetle s 1 manidir, ölümü muciptir. 

u tan Hamidin, vaktile, ıenç 
Vekili mutlak hazretleri aon de

rece ihtiyardı. V aktile, ötede beri· 
de çok hizmetler gören, eserler bı· 
rakan buzat, omertebeye pek uzun 
ınüdette çıkmıftı. Artık el, ayak 
tutmuyor. Tabii değil mi? El, a· 
yak gibi dimağ da iyi iflemiyor. 
El, ayak, dimağ ••••• Hayab do • 

\'ezirleri yok deiilmiı. Lakin ken· lnaanm Y&f~ da böyle. Hizme=t 
diıi yaılandıktan sonra vezirler edebilmek İçin tabiat yqlara bir 
daima köhnelerden intihap oluna- hudut tayin etmiıtir • Çocuk ve bu· 
gelmiıtir. nak vezir ve blla olamaz. Likin 

ne ıariptir ki eski devirde •ezİr vo 
Köhnelik bir meziyetti. Evet, bllilarm ekaeria" '----'-"--

1 
... ,_. 

itiraf edelim, tecrübe, görgü mü· 25 y••mda _ • 
1 ~;l aa~ 

• ,. • • -s .. ezl1' ve muıır • ue 
bim huletlerdır. Likm bır derece- yok delildi: Damat pqalarl 
J• kadar. Bunun içindir ki uuı r ... 1"1 "1·-• 

Kadınlar erkeklerle beraber 
harp ediyorlardı. Kucaklarındaki 
çocuklar ağlıyordu. Ağızlarını 
bezlerle bağladılar. Fakat çocuk· 
lar daha fazla bağrıyorlardı. Bir 
kadın bu sırada çocuğuna hitaben 
haykırdı: 

- Yavrum niçin ağlıyorsun .... 
Suı da babanın intikamını alayım! 

Çocuk susmayınca kadın çocu -
ğunu kucağından fırlatıp yere attı. 
Bu sırada bir kadın geldi: 

lstanbul Belediyesi 
OarUlbedayi Şehir Tiyatro•" 

Temsilleri : 

y ar1nkl sah ISTAHBUL BELWl~ 
gUnU akşamı ~~ 
birinci defa ~ij~~lt~ 

saat 21,30 da ffff //1 
K A O 1 N 
Erkelıleıince 

Yazan 

HUsey'n Roh• 
mi Bey 

1111 

. ı ı ı ı ı ı ıı 
- Çocuğu neden atıyorsun. Muallim ve talebe gece5' 

Fatma kadın, dedi; biz ölceğiz, o-
K adıköy SUreyya sineması~d nu götür mağaraya bırak.. Büyü-

sün intikamımızı alım!. p,,1.ar g-linllnd<>n ıtı~ar<>n senenin .. n 
vaffak olmuş lllrnJ: "31öı;~ö !\lada.m ve B 

Bunun üzerine bütün kadınlar Marle Glorl - Floreıı .. 111\vetc>n: Fokıı ı!l\11 

çocuklarını mağaralara bıraktılar, •h•a•vad-ls•ıc•rı•. ---~~~~~~ 
gene bir gün kadınların bulunduk- T A K V 1 M 
ları siperleri dola§ıyordum. 

Bir kadın ferayat ediyordu. Ya· 
rası olup olmadığını sordum. Israr 
ettim. Neden bağırdığını söyleme· 
di: 

- Bana bir kadm çağır ona 
söylerim, dedi. 

Kadınlara kumanda eden 60 ya
tındaki Ayşe Hanımı çağırdım .•. 
Buna aancııı olduğunu, çocuk do-
ğuracağını söylemi§, yanma git
tim. ETine ıitmeaini rica ettim ••. 
Bana sert, sert baktı: 

- Benim her ne kadar aancım 
varaa da bir kaç düıman öldürme
den bir yere gitmem. Şehit olan 
kardeıimin intikamım alacaiım •• 
Yanımda erkek bulunmaım, çekil! 

Dedi .• 

Aılan Bey daha bazı hatıraları
nı naklettikten oma Cevdet Ke -
rim Bey küraüye geldi. Gaziantep 

müdafaumm Türk vatanmm kur
tuluıu üzerindeki teıirinden, kah· 
ramanlannm tarihin en kıymetli 

aayf alanna yazılacağından bahıet 
ti. Ve "memleketi kurtaran büyük 

Muıtafa Kemal ile Antep ıibi iki
ıazinin huzurunda hürmetle iiili
yorum.,, diyerek alkıtlar arumda 
kürıüden indi. 

Nutuklardan aoma bando milli 
marılar çaldı, merasimde bulu· 
nanlara Antep fııbğı dağıtıldı ve 
meruim bu ıuretle bitti. 

Meraıimi müteakie Halk Fırka

Pazartesı 

26 K. eve 
27 Şahan 

Guo do~uşu 7,24 
r.un ı atışı 

Sabah namazı 
0Ale namazı 
ı:.ıudı namazı 

Akşam namazı 

16,41> 
(;ı, o 

11',15 

14.34 
16.46 

Ya sı namazı 18,25 
imsak 5.3:' 
Yılın geçen giınlert :ı~o 

kalan 6 

Sah 
'l.7 K. eve 
~8 Şaban 

7,25 
16.47 
6,50 

12,15 

14.35 
16.47 

18,26 
5,3;' 

~61 

HAVA - Yetilköy askerl rasat merke 
den verilen mal\lmata göre bugün bava 
lutlu olacak rtızg&r §lm&lden eaecekUr. 

Dtın Bicaklık en çok 10, en az 5 dereCe 
hava tazytkt de 7i2 milimetre fdl. 

Radyoda ............ ·--··· 
lSTANBUL - 18 den 18,45 kadar Ve 

Rlz& H., 18,f5 ten 19,20 kadar Orkeatl 
19,20 den l9,t5 kadar Frawıızça dera (il 
lemıııı olanlar), 19,45 ten 20,30 kadar Ork 
tra, 20,80 dan 21 kadar Yesari Amn 
21 den 22 kadar Aleko Ef. ve arkadafl 
22 den 22,30 kadar Orkestra, Aja:ıa ve 
aa haberleri, saat ayart. 

Sipahi acaıın da11 : 

23 Birinci KA.nun 932 Cuma gUnkü top 

tıda ekaertyet olmadığından kongrenin 

6 İkinci KA.nun 933 cuma günU aaat 14 

a tallk edflmi§ltir. lllezk\lr günde muhte 

Azanm tegrifieri rica olunur. 

TeşekkUr 
Anamm ölllmü acısında benl 

koşan aztz gazetenize ve gazeteniz v 
le mUhterem Amir ve memur ar 
doeUaruna candan te§ekktlr ve htırmetl 
mi ırunanm efendim. 

Belediye yazı iflerl mU 

HalGk 
•• reiai Cevdet Kerim Bey Antepli ------------ı 

gençleri hararetle tebrik etmiı ve Bir milyon Sterli 
latanbul Halk Fırkuı namına An-
tep Halk fırkuma •e lıtanbul be- YGkUl bir vapur lagilter• 
lediyesi namma da Gaziantep be- den Amerikaya doğru 
lediyeıine tebrik telgraftan çekil· yola çıktı 

mittir. Londra, 25 (A.A.) - Lank• 
Gaziantep ıençleri büyük kur· tria vapuru, 1,000,000 lngiliz 1i 

tancdan, Gazi Hazretlerile lamet ıından fazla kıymette altını h"' 
Kizım ve Fevzi Pqalar Hazarab· olduiu halde New-York'a 
na tazim, Kılıç Ali Beyefendiye ket etmiıtir. 
Antep fırka ve belediyeaine ve vi· Bu para, Amerika devlet 
liyete tebrik telgraftan çelcmit • kasına ıönderilmekte olup 1 
lerdir. tere tarafından harp borcu 

Akpm latanbul radyoaunda le Amerikaya medyun bulun 
Hüaeyin Remzi B. tarafmdan An· •e vadesi 15 kinunueT't'elde 
tep harbinin tarihçeai hakkında lal etmiı olan takaitin bir kı ..... 
bir lconf .... ftlilmiıtir. dır. 



26 Kanunuevvel 1932 

Kahve telvesile fal davası neticelendi . __. ........................... -. .................................................................. . 

Değil başkasının falına, 
kendi falıma bile bakmam 
Kanunun neşrinden sonra fala baktığı sabit 

olmıyao Emine Hanım, beraet etti 
Emine Hanım .... Orta yatlı bir 

hanım.. Akbıyıkta oturuyormuş .. 
lıtanbul ağırceza mahkemesinde 
kendisinden soruluyor: 

- Hanım, sen kahve telvesile 
fala bakmışsın?. 

Emine Hanım, iki elini yukarı 
kaldırarak, cevap veriyor: 

- Haşa! Benim ne üzerime va· 
zife?. 

- "Kocam işsiz kaldı. Geçin -
mek için, bir bakımı yirmi kuruşa 
fala bakbm.,, demitsin?. 

- Haşa, demedim! 
- Öyle yazılı?. 
- Ben yazmadım ki o yazılan· 

lıırı • . . . • Yazmışlar. Benim oku· 
yup yazmam yok .. Beni yakaladı· 
lar, Karanlık bir yere götürdüler. 
Ödüm koptu .. Baygınlıklar geçir · 
dim .. "itiraf et!,, diye üzerime gı· 
cıladılar. lki defa baydmışrm kor· 
kumdan ..... Karanlık bir yere hap
sedilince, vehim geldi. Ne yaptığı· 
mı bildim, ne söylediğimi! Yaz • 
dılar, çizdiler. "Bas parmağım!,, 
dediler. Bastım!. 

- Öyle amma, müstantikteki 
ifadene ne diyeceksin?. 

- Oraya da ben kendimden 
geçmiı olarak gittim. Orada da 
ne söylediğimin farkında deği • 
lim! •• 

kahvenin tel vesile kendi falıma 
bile bakmam. Nerede kaldı ki baı
kasının falına bakayım. Ev işi, gü· 
cü başımdan aşkın. Ben, bu işe ne· 
reden vakit bulacl\ğım?. Hem, bir 
tek kişi göstersinleı·, yüzüme kar· 
§1 "evet, falıma baktı,, desin!. 

Kimi "bakacaktı, amma ... ,, di
yor, kimi bakmadı, müracaatı red · 
etti,, diyor. Benim sözlerime ge· 
lince, demin söyledim, korktum, 
baygınlıklar geçirdim. Bu vaziyet· 
te "evet,, yahut "hayır,, demişim. 
hükmü olur mu?. işte burada ak· 
hm başımda olarak "hayır, ha~a,, 
diyorum. 

- Başka bir diyeceğin ? • 

- Yok. Ben, doğrusunu söyle -
dim. Gene ceza verirseniz, eh, ne 
yapayım, mukadderatı ilahiye ... 
Kanunun kestiği parmak acımaz 
tabii, değil mi, efendim?. 

Reis Aziz, aza Nusret ve Asır'..ı 
Beyler, müzakereye çekildiler ... 
Yarım saat sonra karar bildirildi: 
Sözler birlikte c:I rak, beraet ... 

Mahkeme, şahitlerden ikisinin 
ifadelerini biribirini tutmaz, biri
sinin ifadesini hakiki vaziyete uy-

gun olarak kabul edilmiyecek. 
derecede aykın görmüş, lehte ta • 
hitlikleri de dütünmÜ§ ve Emine 
Hanımın bir vakitler fala baktığı• 
aoğr üBlsa bile, 'tlunun bu huıus· 

taki kanunun neırinden sonra ol

duğuna delil bulunmadığından, be 
raet kararını vermiştir. 

VAKiT 

Kimlerdir? ...........................• 
Yesari Asım B. 
Halkın en çok tuttuğu 

şarkılar onundur 

Yesari Asım Bey, musiki ile söy
lemek, çalmak, yazmak ve beste· 
lemek gibi üç dört koldan alaka • 
dar. . . . Fakat bu alakası en çok 
bestelemekte tebarüz ediyor. Piya 
sanın en geçer şarkıları, halk tara· 
fından en tutulan besteleri kendi
sinindir. Mesela: 

"Adalardan bir yar gelir bizlere 
Aman Allah gözlere bak gözlere 

şarkısı gibi. 
Henüz hayli genç bulunan bu 

artist te kendisinin musikiye nasıl 
başladığını şöyle anlattı: 

- Babam Tuna havalisinde 
Berkofçe kasabasında doğmuş. 93 
harbinde oradan hicret ederek Dra 
maya gelmiş ve orada Türk Ahmet 
ağa ailesine intisap etmiş. Kendi· 
si tiacretle meşguldü. Prensip sa -
bibi idi. Dramada Berkofçah Ö· 
mer Liitfü namile maruftu. Niha· 
ıet 328 de Balkan harbi bizi lstan· 

Şahitler dinlenildi. Bunlardan 
bir polis, ihbar üzerine Emine Ha
nımın evinden çıkan iki hanıma 

"lçerde ne yaptınız, bu eve niçin 
geldiniz?,, dediğini, hanımların 
"kahve telvesile fala baktırmak 

istedik. Hanım bakmadı.,, dedik
lerini söyledi. Ba§ka bir kadm da 
evvelce bakardı,, , bir ba~kası "yir 
mi kuru§& bakardı,, , diğeri "on 
kuru'a bakardı,, dediler. Feridun 
Bey, "eve her gün otomobille yet
miş, ıekeen kişi gelirdi,, dedi. Si
vil polis memuru Melek Hanım, 
"vaziyeti anlamak için guya kah· 
ve telvesi falına baktırmak üzere 
eve gittim. Enkacaktı, fakat, evi 
tarassut eden polhıler kapıyı çalın
ca, bakamadı.. T elli~la bana bir 
şey söylenıemekliğim, ahpabı i · 
mişim gibi davrnnmaklığım yo · 
lunda yalvardı. Bir takım k.i3ıtla · 
rı yaldı. Sonra kapıyı koca&ı açtı,, 
şekl :ncl e ifade verdi. Bir kaç §ahit 
de Emine Hanımın lehinde şahitlik 
ettiler. 

Yesart Asım B. Emine Hanım, beraet ettiğini • 
öğrenince, bir şeyle söylemek, te· bula sürükledi. lstanbulda kısa bir 

müddet kaldıktan sonra babamın 
memleketlileri daha ziyade Ada
pazarında toplandıkları için biz 

de oraya gittik. Ben musikiye A -
dapazarında başladım. Babamın 
taassubuna rağmen musikiyi ter· 

Dava evrakına göre, Emine Ha-

§ekkür, dua etmek ister gibi du • 
daklarını kıpırdattı, fakat heye • 
candan ağzını açamadı, sesi çık a 

madı. Yutkundu, gözleri yaşardı, 

suçlu bölmesinden çıktı, ağır ağır 
yürüyerek uzaklaştı ... 

1800 hrahk 
adam değ'ilim! 

Evinrlc 53 LiilO enar bulu
nan ltoço, bö} le sö~ lü~ or 

Balatta Koço ismi11de birisinin 
evi aranmış, mahzende 53 okka 
esrar bulunmu§. Esrar, ayakkabı 

mantarları iç'nde. Bunlardan baş· 

ka elek, pres makinesi, terazi fi. 
lan da ele gerrni"'. 

nım, tel.1gla falcılığa ait bazı ki· :r ,. 

tapl rı yakarken, otuz Genelik, bir İstanbul ağır ceza mahkemesin 
kur'anı kerimi de ynhmış.. de yapılan muhakemede, dün 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis B müddei umumi mütaleasını bil • 

Em:ne Hanımın itirnfını bazı şa· dirdi: 
bitlerin ifadelerini ileri sürerek - Bunların bulunduğu, zabıt
ceza istedi, bu arada şöyle söyle- la, ıahitlerle sabittir. Kendisinin 
di: I evvelce itirafı vardır. Sonra bun· 

- Evin kapısına memurların I ların hepsi de evin gizli bir yer\n 
geldiği gün, kahve telvesi falın~ I ~e duruyormuş. Hii.lasa, suç, kat· 
bakmamı§ olması, kahve telvesı ı ıyetle sübut bulmuştur. Cezalan
f~lına hiç bakmadığına delalet et- ' dırılmasını isterim. 
mez. 

Reis Aziz Bey, Emine Hanıma 
sordu: 

Koço, kendisini şöyle müdafaa 
etti: 

- Bu, 1800 liralık maldır. Ben 
- Hanım, müddeiumumi bey 1800 liralık d d v•ı· B • 

" • • 1 d" S . b k . a am egı ım. un 
ceza verınız.,, ıyor. enın aş a lar ben"ım l d w'ld' B 

b
. . v • , ma ım egı ır. ursa· 
ır dıyecegın var mı?. l . . 

B 
.
1 

. • . ı hır tacır, emanet olarak bırak-
- ana mı ceza verı mesını ıa- t 

t
. 

1 1 
mış ı ... 

ıyor ar •• 
- Başka kime olacak?. Muha- Evde terazi vardı, çünkü ben es 

keme edilen için ceza istiyor! nafım. Pr~s vardı, fakat kitap 
- Aman, efendim, benim bir presidir. Elek, her evde bulunur! 

ıuçum yok, ki.... Ben yanlııhkla Muhakeme bitti. Mahkeme, ka 
gelmişim buraya... Ben, içtiğim rar verecektir. 

. kedemedim. Kendisi dinine çok 
merbut bir adamdı. Nitekim udu 
kucağımda gördüğü zaman müt· 
hiş kızar ve: 

- Gene mi o telli tekneyi eline 
aldın?! 

Diye beni azarlardı. 
Çocukların arasında evvelce en 

çok beni sever, benden hoşlan•:· 
ken (çünkü ben pek küçükken gü· 
zel ezan okurdum. Hatta mektep!e 

haşarılığım yüzünden cezlllandı • 
rıldığım zaman ezan okuyuşumu:ı 
bana kazandırdığı aferin, tahsin, 
imtiyaz mükafatlarını geçer akçe 
gibi istimal ederek Cuma hapisle -
rinden kurtulurdum!) yani babam 
beni kendi yolunda yetiştirmek ga-

velerin · güderken mukadderat bi
lakis beni musiki ile arkadaş etti 
ve dolayısile babamla aramızdaki 
o taskın sevgi hararetini kaybetti. 

Mahaza ben mnhitimden gör
düğüm teşvik üzerine hiç kimse • 

den istiane etmeden delicesine 
çalışmak ıuretile bir müddet yü • 
rüdüm. Bet altı sene bu suretle ça
lıştıktan sonra biraz da musikinin 
esasatı üzerinde yürümek ihtiyacı· 
nı hissettim. 

Notaya başladım. istifadeli bıı· 
zı fasılları meşkettim. Usuller ve 
makamlar hakkında fikirler ve 
kanaatler edindim. 

- llk bestenizi ne vakit yaptı· 
nız7 

-Beş sene evvel ve küçük bir 

Savıfa 5 

j_i_ş l_i y_e_n_Y_a_r a_jı 
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Hayatım intizama girmeye 
başladı. Hemen tekmil ibtivaç· 
larımı kulüpte temin ediyorum. 
Şimdi "Christmas,, tatili o duğu 
için sene başıodan soora darül
fünuna devam etmiye başlıya· 
ca~ım. 

Gündüzleri çıkıp hayran bay· 
ran şehri dolaşıyorum. 

( Y. M. C. A. ) da güzel bir 
Cbristmas gecesi yapıldı. Ben 
de iştirak ettim. Ne tuhaf! Ya· 
bancı olduğumu kendim de his
ıettim. Fak at zamanla bu hıs 
te geçecek. 

Burası hakkıodaki intibalara· 
mı henüz tespıt edecek halde 
de~ilim. Şimdilik müthiş bir 
hayraolak ve şaşkınlık içinde· 
yim. 

Darülfünun kulübe oldukça 
yakıo; kısa bir tramvay seya· 
halile gidip gelebileceğim. 

Daha hiç bir dost edineme 
dim; bunları tabii darülfünun 
muhitinde bu'acağım. Şimdilik 

yalnız Mister Aliıle ara sıra ko· 
nu~uyoruz. 

c5 KAnunu sani 

Darülfünunda dersler başladı. 
Ben tayin edildiği veçbile, bil· 
bassa Profesör Grinin içtimaiyat 
derslerim ve bir de buolara. 
ılive olarak "Yünyon Semineri., 
de Prof. Bravmn kurlarını takip 
ediyorum. Ko ombiya darülfü· 
nununun ilahiyat fakültesı olan 
Yüoyon Semineri asıl binaya 
oldukça yakın; gidip gelmekte 
güçtük çekmiyeceğim. 

Bu darülfünun ayrı bir alem 
binlerce talebesi var. Ekseriye· 
ti Amerikahlar teşkil etmekle 
beraber benim gibi uzak ve 
yabancı memleketlerden gelmiş 
pek çok gençler de var. 

Darülfünun içinde beynelmi
lel talebe temsillerine en çok 
sahne olan "Kozmopoliten klöb,,e 
de girdım. 

Hayat benim 
ve alika verici 
vam ediyor. 
bir fikiyetim 

için çok cazı p 

bir şekilde de· 
Yalnız küçük 
var : Arka-

Yazan: Necmettin Halil 

daşsızlık. Halbuki böyle, ne de 
olsa, yabancı muhitlerde bu, 
insana ço'< lazım o'uyor. Gön· 
düzleri hayhuy içinde vakit ge· 
çir yoru'l1, fakat gece'eri yan· 
lızhktan can m sı 'ulı vor. 

15 K nunuslfni 

Kozmo">O t~n klö ,de Ru o\f 
ism'nde bir genç e arkadaş ol· 
mağa baş adı k . 0 .1u benim'e 
ark daşlığa ~evkeden şev daha 
zı ya de mer<!kıdır sanır()ı um. 
Benim Türkiyeden geldiğim an· 
lıyahberi mera kım tatmin ede· 
celc bir sürü suaı lerıyle karşıla· 

şıyorum. Bana bazan çocu ' Ç!_ 

· şeyler bile soru yor. Türk yede 
son senelerde yapılan şeylerin 
buraya yalan yanhş gelen akis· 
leri bile onlara alaka veriyor. 
Fakat hayret ediyorum, bun ların 

şark hakkındaki coğrafya ma
.ümatları bile o kadar kıt ki ... 

Rudo.f bana N5yorku tanımak 
hususunda da çok yardım edi· 
yor; onunla arasıra çıkıp dola· 
şabiliyoruz . Zaten burada reb· 
bersiz dolaşal>ilmek hayli mesele. 

Rudo:f şen , şakacı fakat iyi 
düşünür b r çocu . Hazan pata
vatsızlık ettiği bile oluyor. Ge
çen pazar sa ·nhı bana bir ge
zinti için randevu verdi. 

- Fakat, dedim; kil seye git· 
miyecek m s ı n, sen hırislı \ an 
değil m'sin? 

1 ubaf tuhaf yüzüme baktı : 
- Benim hır istiyan1ığımdan 

sana ne? 

d iye a deta beni t er~' edi . Ga 
liba bu çocuğrJn din b s eri bır rız 

zayıf. Onunla bir daha bu ba· 
hisleri açmayacağım. 

Burada çok hayretimi rnuc p 
olan bir no\:ta daha var : Dün· 
yamo servet hazines dıye meş
hur olan Amerikada, hatta onun 
servetinio, azametinin merkezi 
o1an Nüyorkta bile iktısadı buh
ran denen belanın tesirleri gö· 
rülüyor. Bu beli birçoklar1nı 

yalnız boğaz kaygısına düşür
müş, başka hiçbir şeyi gözı eri 

görmüyor. 
(Devamı var) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bursa seyehatinden avdetten son
ra. Bu bestem hicazkarı kürdiden 
idi. Güftesi de §Öyle ba§lıyordu: 

Kedersiz hiç coşar, ağlar taşar 
mı, kalbi naşadrm ! 

- Ne kadar kazanıyorsunuz, 

kaç eseriniz var? 

- Geçinecek kadar ..•. Be§ ae· 
nedenberi münhasıran bu işle meş

gulüm, altmış küsur eser çıkardım. 

"Adalar şarkısı ... ,, "Açmazsan e

ğer ... ,, "Sevda yaratan ..• ,, şarkı
ları bu aradadır. 

- Beste yaparken günün hadi

ıelerile nn'at noktai nazarından 
alakadar olur musunuz? 

beraber zevkimi tutanları benim • 
serim. 

- Mesleğiniz sizi memnun edi· 
yor mu? 

- "Asude olayım dersen eğer, 
gelme cihana .•... ,, maahaza a • 
zami derecede müşteki değilim. 

- Bu memnuniyetsizliğinizin 

sebepleri nedir? 

- Çünkü yorulduğumuz kadar 
bunun semeresini göremiyorum. 
Avrupada halkın tuttuğu bir eser 

besteliyeni her noktadan tatmin 
eder. Halbuki, benim bestekarlığa 
intisap ettiğim tarihten bugüne ka· 

dar bestelemi§ olduğum eserlerin 
yarısı halk tarafından çok rağbet 

- Hayalatıma renk veren, süs- görmüştür. Buna rağmen kazan; 
liyen canlı ve cansız manzaraları ciheti ehemmiyetsizdir. 

mümkün olduğu kadar natürel ob- - Bestelerinizi okuyanlardan 
jektifimden kaçırmam. Tahayyü - en çok kimleri beğenirsiniz? 

latım haricinde de eser itlemem. - Bestelerimi en muvaffakiyet-
- Şarkılarınızın güftelerini li okuyanlar mı? Bu işlerde fazla 

kimler yapar? tenevvü olduğu için okuma her ar· 
- Musikimizde müstamel ve • tistin zevkine ve tabiatına göre 

zinlere vukufum olduğu cihetle &eğişiyor. Bu itibarla her artistin 
kısmen kendim yazıyorum. zevkini, tabiat ve janrını kolla • 

- Şarkılarımızın çoğu ağdah mak lazımdır. Eser beğenilirse bu .. 
bir lisanla yazılıyor, sade dille yaz· nun kimin jnnrına daha uygun ge
mayı tecrübe ediyor musunuz? lcceği v vakit düşünülür. Akıi 

- Ben kendim terkipli güfte cebri tabiat olur tabii. ••• 

hiç yazmam. Fakat yazmamakla ,,. • 



Sayda 6 

ı·-----··------·-----· w --·-- _. ................ _..._I 

1 Aşk Arayan.Adamı 
--------------·-------------.. ---·------------------.-.--............ - •• & 

Muharriri : Pitigrdli 

- Evet. (Sabun köpükleri) i • 
simli uzun bir şiir yazmıştı. Omuz· 
)arımın güzelliğini methediyordu. 
Son dört mısraı aklımda kalmış • 
tı. Müthiş sinirime dokunuyorılu. 
Vücudümden bahsederken: 

Omuzlarını 

Gayet hafif 
Kaşmirden bir şalla 
Örtmek isterdim. 

Diyordu. Bu dört mısra bir tür· 
lü aklımdan çıkmıyor, uyurken, 
uyanırken, dudaklarıma geliveri • 
yordu. 

Bu pis ~a·rden nefret ediyor • 
dum. (Sa!Jun köpükle:·i) ni kirli 
ensesihi yıkamağa kullansa daha 
iyi c~lt ·di. Bunu kendisine söyl~ • 
elim. Bana "pis k;mseler yıkanır, 
fol~at ben lem"zirn, yıkanmağa ih
tiyacım yoh,, dedi. 

- Pe!c yeni bir buluş değil. 
- Hiç duymadığım için bana 

yeni bir şey geldi. 
- Demek hoşuna gitti. 
- Evet. Bu aptalca cevabı bek-

lemediğim bir zamanda. yaptığı 
~çin güldüm. 

- Sonra? 
- Sonrası, seni tanımadığın bir 

başkası ile de aldattım. Pek acına· 
cak bir hnli vardı. Zavallı, fakir, 
sefil bir adamdı. Bir de, kuvvetli, 
aihhatli bir genç ile daha aldattım. 
Bir baıka sefer de üç aydanberi 
peıimde dolaşan birisinden kur· 
tulmak için. . . . • Sonra, Romada 
Ekselsiyor otelinde gördüğümÜ7. 
bir zabit ile ...• 

- Kendisile seli.mlatmıyorduk 
bile. 

- Evet. lıte onun bu lakaydisi 
hotuma gidiyordu. Bana kur yap· 
madığı için kendimi ona verdim. 
Beraber yatamağa başladığımız 
zaman bana dikkat ediyordun. 
Kıakanıyordun. ltte o zaman beni 
kıskandığın için seni aldattım. 
Sonraları bana itimat etmeğe baş· 
ladm. Aptalca bir itimat. işte bu
nun için de aldattım. Çünkü artık 
b . " b enı tayanı arzu,, ulmuyordun. 
Ye zannediyordun ki mademki, 
sen beni arzu etmiyorsun baıka er
kekler de etmez. Ne yanlış bir dü
tünce. 

- Demek beni bu kadar hafif. 
likler için aldattın? 

- Fakat dostum, iıte insan böy
le aldatılır. Kadınların konalar 
~ıdıkları zamana ait ruhi roman
~arda içinde tabancalarla düello· 
lar yapılan romanlarda kadın, an· 
cak üç yaz elli sahife tereddütten 
sonra aldatırdı. Hakikatte bu, büs
bütün başkadır. Ani bir kararla al
'dablır. Bir defasında cambazha • 
nede ıen oyun oynarken seni al -
datnıı~tım. 

- fakat oyunum ancak kırk 
bet dakika sürüyordu. 

- Bu müddet zarfında, bir ka· 
dın arzu eder, tereddüt eder, ka· 
rar verir, Sonra vazgeçer, nadim 
olur, nadim olduğuna tekrar na • 
dim olur, aldatır, gene pişman ola· 
bilir. Ne zannediyorsun? Aldat • 
mak için F ranıız ihtilali kebiri 
gibi yarım asır hazırlanmak mi 
lazım? 

Pol bir sigara yaktı. Sordu: 
- Peki ama ıairden tiksinme • 

din mi? 
_ Her histe, o hissin aksi hiı • 

sin rüıeymi vardır. Her his, ayni 
kuvvette olarak o hissin mukabil 
hissi ta§Il'· Bir ev kadının alkıtla • 
nan bir dansöze dudak bükütünde 

Tercüme eden: fa. 

26 

bir arzu ve merak vardır. Bir genç 
kızın "sokakta bir aptal petime ta
kıldı,, diyitinde bir gurur ve nah
vet vardır. Ve bir kadm kendisine 
kabalık yaptığı için bir adama 
,,hürmetsizlik etti,, derse, bir ta • 
raf tan şuhluğu bundan meınnun
dur. 

- Sonra? 
- Ne sonrası? 

.,.. t 

-1 
- Devam et bakalım. 
- Sonre, seni aptal bir adamla 

aldattım. Sokakta pe~ime takılmıt· 
h. Bir dükkana girdim. Pudra al· 
dım. O da aeldi sabun aldı. Bir 
başka dükkan camekinında görüp 
eldivenler seyrctmeGe başladım. 
O da durdu, kravatları seyretti. 
Bir pastaneye girip çay istedim. O 
dondurr.:ı~ ısmarladı. Ç~yı kaynar 
kaynar içtim. O dondurmasını bi
tirmedi, paranın üstünü almadan 
gene peşime takıldı ve bu sefer 
yanıma geldi ve "Hava ne güzel!,, 
dedi. 

- Ne meharet doğrusu? 
- Aptalların takip usulü böyle· 

dir. Fakat muvaffak oluyorlar. Ze
ki adamlar, gülünç olmak korku· 
sile böyle feylere teşebbüs etmez· 
ler. Fakat bir kadının nazarında 
gülünç olmaktan çekinmek doğru 
değildir. Senin en büyük kabaha
tin beni zeki in•a.nlar arasına bı • 
rakman oldu. Bütün bu adamlar 
dütünüyorlar, derin feylerle met· 
gul oluyorlardı. Ben bir cambaz 
kızı idim nihayet. Her ıeyden ev· 
vel ben cambaz matmazel Jutta 
Şumanım. Benim inıiyakıma hiç 
bir zaman hitap etmedin. Benim 
sadece kafama hitap ediyordun. 

(Devamı var) 

2200 yıilık bataklık 
Nasıl kurutuldu? 
Bir kaç gün evvel ltalya Baıve· 

kili sinyor Musolini Romaya ya • 
kın bir yerdeki Pontine bataklık
ları üzerinde inta olunan yeni şeh
rin küıadı resmini yaptı. 

Yeni ıehre Littoria namı veril -
mittir. 

Şimdiye kadar bu bataklıkları 
kurutmak için bir çok tetebbüsler 
vuku bulmuı, fakat muvaffakıyet 
elde edilememiıti. 

Pontine havaliıi, Milattan üç a· 
sır evvel vuku bulan bir zelzele ne· 
ticesinde bataklık haline gelmiı, 
~uraıı ziraata müsait bir hale ge· 
\~~mek için uğrqılmıı, fakat bü· 
tun bu mesai botuna gitmişti. Bu 
bataklığı kurutmak için Neron, 
Sezarlar, Papalar hati birinci Na· 
polyon çalıımıı, fakat bütün bu te· 
teb~üsler akamete uiarmııtır. 

Sınyor Muaolini yeni ıehri kü
tat ederken ıu sözleri aöylem·ııt" . 

"G" "k ır. ıttı çe artan nüfusumuza . 
bl k

.. ., 
u ma ıçın ya Alpleri geçmek 

yahut denizi aımak icabediyordu: 
Bugün ise Romadan yarım saat 
bir yerde yeni bir vilayeti zapta 
muvafak olduk. Dahili itler, itıiz
lik meselesini bertaraf edecek ve 
ltalyanlar memleketlerinden müba 
crete mecbur kalmıyacaklardır. ,, 

Halihazırda yeni ıehri inp. ile 
meıgul olan amelenin 1ay111 55 
bindir. Kurutulan arazi iıletilmek
te ve binlerce inıan bu havalide 
yaıamaktadır. 

Haber verildiğine göre 17 mil· 
yon dönüm arazi kazanılacak ve 
ziraate, ikamete yarar bir hale ıe
lecektir. 1 

VAKiT 

1••-••••••-•••••••••n• ... •-•-•---.••••••••• 

I ÇOCUK ~ . : ............................................. -.. 
Bilmecede kazanan 

Talllller 
Dört hafta evvelki bilmecemi· 

zi doğru halledip bize gönderen 
karilerimizden Beyoğlu ltalyan 
mektebinde üçüncü ıınıfta Rafi 
beye birinci mükif at olan bir sa· 
at vereceğiz. 

Rafi beyin perıembe günü öğ
leden sonra idarehanemize gele • 
rek saat hediyesini almasını rica 
ederiz . 

Gelirken bir de fotoğrafını ge· 
tirirae gazetemizde dercedecc· 
ğiz. 

MUrekkepll kalem kazananlar 
ı - Kadıköyünde Modada 151 No. da İffet 

Hannn. 

2 - Kadıköy ~ birinci amıf E 1ilbe· 

ıılnde 147 No. lu Mehmet Ferruh B. 

Birer kitap kazanan 15 talili 
ı - Topkapı 34 Uncu Ta~ mektep taıebc

ıılndcn Arpaemlni mahallesinde 95 numaralı 

evde Mebrure Hikmet hanıh, 2 - Bltliıı 

2 inci mektepten 100 numaralı zeki, 3 -
Bolu orta mektep birinci mııf 8 ıubeslnden 
21 numaralı İbrahim, • - İstanbul Kaba· 

taşta Gazi Osman p&§a orta mektebi birin· 
ci mııf 2 inci ıube 414 numaralı SalAlıat-

tin, 15 - lıılaçka Klğıthane caddeııl 27 nu
marada Singerzade apartmıam 3 numara 
JUUde Osman, 6 - Erenköy 1lk 38 inci mek 
tep Afif, 7 - Kadıköy Gazlpqa mektebi 

243 Melike MUnlr, 8 - İzmir ııanaUar mek 
tebinden 119 Haldun Nimet, 9 - Şişli lııli· 

dllll apartımamnda 167 numarada Şevki, 

10 - Feriköy büyük yeni ııokak numara 9 . 
Ahmet Duran, 11 - Ankarada RUsteın 

Halli, 12 - tzmirde ilk mektep talebe· 
sinden 67 Hllaamttln Cemal, 13 - lııtanbul 

Kıztaşmda Hadiye Huaıı, 14 - Takaimı.Je 

Sıraaelvilerde Hasan Raif Bey kerimeai İc· 
lAJ, 115 - Galataaaray lııtiklAJ caddesi Mus
tafa Hulki, bey ve hanımlar. 

Birer kutu plskUvl kazanan 
15 tallll 

1 - ErenldSy laz llaesl mUdUrü Mahir 
bey kerimesi Kevaer, 2 - Şiıll Osmanbey 
Afitap eokak 116 numarada T. S., 3 - Or
ta ticaret mektebi Sedat Galip, 4 - Eren· 
köy kız lisesi dördUncU amıf talebeainden 
Belkla Galip, 5 - Dördüncü Vakıf Han 4 
üncU kat 19 numarada Meziyet. 6 - Ba· 
kırköy Yenimahallede Mehmet Muvaffak, 7 
Fatihte Manisalı Fırın aokak 23 Mehmet 
Murat. beyin hanesinde ümmügWsüm, 8 -
Kızıltoprıık kız orta mektep birinci smıt 
B §Ubede 109 nhan Nakip, 9 - Erenköy 
telli kavak sokak, 20 numarada Naime 
Emel, 10 - Pcrtevniyal Uaesi 3 Uncu il· t 

nıt 483 Necip, 11 - Adanada ilkmektcp 
talebesinden Hulusi, 12 - .Adanada M. D. 
13 - Maçkada Ali Mahir bey kerime~! 

Ferhande, H - Be§iktaşta Muııtafa Recai 
15 - Kadıköyünde Yeldeğirmenlnde Halilk 
bey oğlu Fikret bey ve hanımlar. 

Birer p•ket çikolata kazanan 
15 tallll karllmlz 

ı - Erenköy liııe.si 125 numaralı Nevin 
İsmail, 2 - Erenköy kız lisesi son ııınıfın· 
dan Fehamet. Necmettin, 3 - Beylerbeyi 
arabacılar aokak 52 numarada Ahmet. Va
m, 4 - lstanbul kız orta mektebi 121 Ha· 
llae, 5 - 24 QncU tık mektep sınıf 4 gube 
2 zater, 6 - İstanbul kız liaeslnde TürkAn 
Nuri, 7 - İstanbul defterdarlığı yol ıube 
müdUrU Hasan Sabri, bey karde§I Yusuf 
Korkmaz, 8 Kadıköy kız orta mektebi 2 
inci sınıf 2 eube ilinden 326 Meliha Besim, 
9 - Matmazel Alba Duplex, 10 - Beya-ı:ıt 

cumhuriyet caddesinde 75 numarada Saf -
ranbolulu Mustafa, 11 - Betiktq kö~1çl 

Hasan Remzi Bey, 12 - Erenköyünde Ruhi 
Bey kerimesi GUzide Hanım, 13 - İstanbul 

12 inci llkmektep talebealnden Meliha Rem 
zi, 14 - Eyüpte FahrUnniaa, 115 - Kaamı· 

papda Mustafa Cemal Bey mahtumu Yusuf 
B. 16 - Çarpmbada Rutm B. kerlmelli Has 
na, 17 - DarUnafakada Ali Baha, Bey ve 
Hanımlar. 

K•rt postal kazananlar 

150 inciye kadar katrpostal 
kazanan karilerimizin hediyele -
ri buıünkü posta ile gönderilmit· 
tir. 

Dikkat 

Bilmecede kazananların mü -
kif atlan her pertembe günü öğ· 
leden sonra idarehanemizde ve -
rilmektedir. 

Üç hafta müki.f atını almıyan 
karilerimizin hediyeleri veril • 
mez. Hediyelerinizi derhal alı -
nız. 

GUzel razı ntlaibakası 

Çocuk 1&71faunda aüael 7uı 
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Matmazel, • 
sız buraya tenha adanın 

•• • adamını gormıye mi geldiniz ? 
Namzet hanım bana sakin bir nin meakUn ötekilerinin hali ol • 

tavırla dedi ki: 
- Desenize.. Siz zevcenizin 

sizi geçindirmesini istiyorsunuz 
.. 1 . ., oy e mı.. 

- Evet matmazel .. itin doğru· 
SU bu .. 

"Eevlenecek hanım,, biraz dü· 
tündükten sonra dedi ki: 

- Kendi kendinize bühtan et· 
meyiniz. Siz çok yakışıklı bir a -
clamsınız. Herkesin bu dünyada 
bir mukadderi vardır. Hayat hot 
ve faydalı feylerden mürekkep • 
tir. Hayatımın ilk kısmını tama· 
men fayda uğruna feda ettim. lh

tiraHm vardı. Usulünü biliyor· 
dum. Hayatımın sonuna kadar ra 
hat geçinmek için lazım olanı hü
kUmet hizmetinde elde ettim. Ke4 

di maaşım ve pederimle, valide· 
min aldıkları sayesinde bir koca 

besliyebilirim. Siz bizim tirketi -
mize zevki, atkı, muhabbeti, sa • 
mimiyeti getirirsiniz. Neticede 
gene borçlu çıkacak benim. 

Karşmıda ciddi ve zeki bir 
kadın vardı. Hakiki bir namzet• 
le kartılatmıya layık kıymetli bir 
mahluk. Bir lahze dütündüm. Mu· 
habirlik mesleğini bıraksam; mu· 
hanirliğin akibeti olan sefalet ve 
ıefahat hayatından kendimi kurtar 
sam. Ömrümün son ıenelerini, be· 
ni refah ve saadet içinde beıliye· 
cek olan tu aile içinde; kılıbık bir 
koca halinde geçirsem .. Böyle bir 
talie insan hayatında bir defa te
sadüf e:ler. Bir daha böyle cebi 
dolgun ve sevgiden bqka bir §ey 
dütünmiyen kırklık bir kadın bul· 
mak ne mümkün!.. Evıt bir tek 
defa tali yüzüme gülecek oldu .. 
Onun da kıymetini bilmedim .. 

il 

Yalnızlığa davet 
Bir tato ve 60,000 franklık bir 

irat sahibi olduğumu ilan edince 

135 talip bulmuıtum. itin garibi 
fu ki, tenha bir adada bir kulü· 
bede benimle yafıyacak bir kim
se aradığım zaman taliplerin mik· 
tarı birdenbire 324 Ü buldu. Ga
zetelere f U ilim vermiıtim: 

"Polinezyanın tenha bir ada
aında yaııyan bir mösyö Pariste 
bulunuyor. Tenha adadaki mün -
zevi hayatına ittirak edecek bir 
genç kadınla evlenmek arzusun ·• 
dadır.,, 

Aldığım kabul cevaplarının 

çokluğu kartısında dütündünı. 
Müstakbel zevcemi götüreceğim 

yer hakkında tafsilat vermek i • 
cap edecekti. Binaenaleyh ilk ran 
devumu saat yedide verdiktr.n 
ıonra ayni gün saat üçte milli kü

tüphaneye kottum. Sözde ikamet 
ettiğim tenha adayı tayin etmek 
icap ediyordu. Büyük bir atlasta 
Okyanusyayı araştırdım. Vakti • 
le "Markiz,, adalarından yediıi -

kaligrafi müsabakası açtık. 
Müsabakaya ittirak etmek çok 

kolaydır. 

ı - Beyaz bir kağıda siyah 
mürekkeple ''V akıt gazetesinin 
açmıt olduğu güzel yazı müıa • 

bakaaına ben de ittirak ediyo • 
rum..,, diye yazınız. Adresinizi 
de okunaklı yazarak imzanızı 
atınız. (Çocuk aayıfası muharri • 
ri) ne aönderiniz. 

duğunu okumuıtum. 
Haritada (Hive Oo) adasının 

timalinde ve yüz kırk ikinci tul 
dairesi üzerinde Katu Huku iı • 
minde bit adacık gördüm.. Ada • 
cığın yanında İngilizce "Halt a• 
da,, kelimeleri yazılı idi. Bu ka • 1 

darı kifi geldi. Esasen OkyanUI 
hakkında birçok eserler okudu• 
ğumdan ve oturduium ada h•· 
kında istediğim tafıilitı uydura• 
bilecektim. Artık her suale.cev~p 
verebilirdim. Bir çeyrek ıaat son• 
ra ilk namzedime tesadüf edece
ğim Konkordiya meydanında bu
lunuyordum. 

Namzet hanım bana tunu yu 
mııtı: 

"Mavi bir tayyör elbiıe IİJ .. 
ceğim ve elimde bir gazete tuta• 
cağım.,, 

Akıamın saat yediıinde . arka-
11nda mavi tayyörü otan ve elin
de gazete tataıi genç kad~ Kon • 
kordiya gibi kalabalık bir yerde 
kaç tane bulunur? Birkaç dakika· 
da mektuptaki tarife ·tamamile u
yan Yirmi kadar kadm selip ıeç· 
tiler. Hepsi yeralti timendiferinia 
merdivenlerini" indiler. · Nilıayet 
takriben otuzunda, · ~ahviyetklr 
bir ıurette giyinmif biri~ aözüktü. 
Bu, diğerleri gibi y~ralb tim1'n • 
diferlerine ·doğru zürümedi. l!tU
yon önünde bet aıaiı, üç J11fan 
dolqmıya bqladı. Bir müddet 
bekledim, nihayet yanma yalda• 
tarak dedim ki: . 

- Matmazel ıiz buraya t~ 
adanın adamını görmek için mi 
geldiniz? 

Genç bdm bir taaccüp harekj 
ti yaptıktan aonl'a dedi ki: 

- ilanı veren sizsiniz, deiil 
mi mösyö?. Sizinle milferref o~ • 

duğuma memnunum. Maamafili 
ıizi bambatka taaanur ediyor

dum. Beraberce Tüyleri bahçesi • 
ne yürüyorduk, anlatıyordu: f 

- Polinezya kelime.ini ıue
tede görünce kartıma çok etmer 
ve iri yapılı birinin çıkacatmı 

zannetmiıtim. ' 
- Evet, saçlan da IÜJ' siyah.. 

- Tamam. Lurat kitabma 
bakmııtım. Kitapta diyor ki: "Po-
linezyahlar dünyanın en süze~ a• 
damlarıdır.,, 

- Hayretinizi anlıyorum.. E
vet ıözünüz çok doğnı. Kadmlar 

artık sokakta 
bakmıyorlar. 

dönüp yüzüme 

- Yanlıı anladınız. Ben sizia 
çirkin olduğunuzu ıöyl~mek iste-

medim. Yalnız teninizi çok beyaz 
buldum. Halbuki .. 

- Evet, daha esmer olmaklı· 
ğım lazımgelirdi. Fakat altı aJ. • 
dır Fransadayım. Yüzümün es• 
merliği yavaı yavq reçti. 

- Aff ederıiniz~ buraıım dütii 

nememiıtim. Maamafih· · ~zleri• 
me gücenmeyiniz. Hoıuma. ıi • 

debileceiinizi hiMedi:rorum. Na 
zikine konuıuyordu. Koluna air
dim, sidip bir bankete otardali. 
Elektrik lambalan yanmıya ı.f .. 
lamrıtı. Sordum: 

- Sizin ıibi renç ve ~I bir 
kadının ıu medeni tehri terkecle
rek 111ız hir aday~ lritmiye r~ 
olmaıı tayanı hayret delil mi 1 

~·~ 
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[~ket~!iJ 
lslihiyede Etilerden K 1 Z 

kalma eserler 

lsllhlrenln uzaktan göranu,a 

lılahiye ıokaklarında dolaşır· yerde yapılmıtbr. Harp arabala· 
ken, nazarı dikkatimi aıarı at i- rı burada imal olunmu9tur. Düt· 
kaya temaı eden eserler celbetti. mana kartı yapılan bu haZil'lık -

Toprak tabakaıının üzerinde lar tamamile ıizli tutulmuf, ha· 
aörülen bu eserlerin tetkiki Etile- ber almalarına meydan ve imkin 
rin burada medeniyet tesis ettik- verilmemittir. 
lerine dair bende sarsılmaz ka- Büyük imparator Muvattala 
naatler uyndırdı. Biraz kazılınca burada kuvvetlerini teftit eyledik 
eıki 9ehrin bakayasına tamamen ten ıonra diplomasi tarikile ha
teaadüf edileceği baıit bir tah· zırladığı M11ır harbine . buradan 
minle kolayca anlatılabilir. yürümüttür. 

lslahiyenin cenubu ıarkisine Etilerin iyi bir ıurette talim 
iıabet eden büyük höyükte milat- ve terbiye görmüt askeri mükem· 
tan evvelki Eti eserlerini bariz mel manevralarile Firavun (Ram 
bir tekilde mütahede eylemek 
kolaylıkla mümkün olabiliyor. 

lılabiyenin bulunduğu yer mi-
lattan evvel 1790 tarihlerine doğ· 

na Etiler' in eline geçmittir. 
. Eti hükümdarı birinci Murtil 

Halep tehrinin cenubuna '.kadar 
inmi§ ve oradan Fıratın cereya· 
nını takip eyliyerek Bablanyayı 

QiJı•l eylemittir. Fırtıua dalgala-.. ,,. 
rını andırır tarzda bMlıy;a~ ve 
&1.IJİ kunetle devam eden akın· 
lar karıııında düıman kuvvetleri 
kendilerinin acizlerile kartılatmış 
lar. Ve topraklarını terkeylemek 
betbahtlığına uğramıılardır. 

İtte bu tarihten itibaren tima
lt Suriye Eti imparatorluğunun 

ayrılık kabul etmez bir parçası 

olmuıtur. 

Daha sonra Subbiluliyuma bu
raya layık olduğu ehemmiyeti ver 
mit ve Şam mmtakasına kada::-
uzanmı§tır. 

• Mısırlılarla komıu vaziyetine 
relen bu Türk hükümdarı Halep 
ve Kargamite oğullarını yerlet· 
tirmek suretile bu mevkilerin e

hemmiyetini itaret eylemek iste
mittir. Bunun manası cenuptan 
timale ç.ıkmak istiyecek olan her 
hangi bir düşman kuvvetini daha 
ilk hamlede kartıhyarak layık ol· 
duğu akibete uğratmaktır. 

Gavur dağlarının eteklerinde 
bulunan lalahiye milattan binler· 
ce ıene evvel büyük ve tarihi bir 
ehemmiyeti haizdi. Gölek boğa
zından geçerek cenuba inmek is
tiyen kuvvetlerin yegane geçit 
noktasını te!kil ediyordu. Geni! 
bir boğaz üzerinde bulunan bu 
tehre sahip olan millet aıkeri kuv 
Tellerini tahıit eylemek ve hazır· 

lıklarını yapmak hususunda bü · 
Yiik kolaylıklara malik olurdu. 
Askeri ve demokrat Etilerin ver
dikleri ehemmiyet de bundan baş 

ka bir ıey değildir. Bazan düt
nıan hücumları bu boğazda kar§ı· 
lanmıt, müıtahkem olan şehir, 
lllücadelenin sonunda muvaff a • 
lnyetlere nail olmuıtur. 

Milittan 1300 sene kadar ev· 
~ M111rlılarla Kadet mevki· 
!!JI 

9 
N '•• meydan mu· 

•-••lllll'll"llt ~ı1ılarr itte bu· 
linkü lılahiyenin bulunduğu 

zes) in orduıunu ikiye bölmüt· 
tür. 

Karmakarıtık kaçmasını tev
lit etmittir. Etilerin muharebe a· 

rabaları Firavun askerlerini olan· 
ca süratlerile takip etmit onları 

imha edeceği yerde (Ramzea) in 
karargahını yaima etmiye bqla· 
mıtlardır. 

Bu vaziyet, Mıaır Firavunu· 
nua .kendiaini ı:toplamumı, >IMmı· 
lan askerinin tanzim ve idaresini 
temine saik olmu~tur. 

Yeniden ba~lıyan muharebede 
Muvatalla mağlup olmamıt ve 
fakat galip dP. ıelmemittir. 

Fakat milattan evvel 1270 ta· 
rihlerine doğru Mıaırlılıırla 111 
üncü Hatuıil zamanında yapılan 
tedafii-ve tecavüzi mahiyeti ha
iz muahedcnamenin maddeleri 
Etilerin bazı muafiyetlere nail 
olduklarını göıtermektedir. 

Bu da, Eti Türklerinin gal~ 

beye yakın bir 'Vaziyetleri oldu· 
ğunu göstermiye delil sayılabi

lir. 
Bugünkü lalahiyenin farkında 

büyükçe bir höyük vardır. Bunun 
üzerinde yapılacak arkeolojik tet
kikat, burada yatamıt olanların 
kültürlerini vazıh bir surette ifa· 
de edecektir. 

F evzipafaya doğru olan kıımın· 
da göze çarpan birçok eserleri 
görmek daima mümkün olabil
mektedir. 

Ufak bir himmetle ıehrin içer· 
sindeki Eti eserlerini çıkarmnk 

mümkündür. Evlerin 
kullanılmakta olan 

intasında 
medeniyet 

parçalarının tahribata uğrama • 
ıına meydan vermemek vatan ıe
venlerin vazifeıidir. 

Gavurdağlannın eteklerinde 
gördüğüm kemikler, mezarlar, ıi· 
per yerleri, bu ıahaya tabiye nok
tai nazarından verilen ehemımiye· 
tin bariz tahitleridir. 

Hulasa olarak diyebilirim ki, 
bu ıaha en genit mikyasta arke· 
olojik tetkikatı icap ettirecek de
recede zengindir. 

Birkaç günlük tarihi ve cojra· 
fi tetkikatım bende bu kanaatle· 
ri uyandırdı. 

.\dana 

6mer Kemal 

Kardeşlerini 
öldüren 

Adanada hemtireleri Mürtide 
ve Şefikayı öldürmekten ıuçlu ve 
mevkuf Hasan Bey köyünden 
Memili ağa oğlu İsmail, lıtanbul 
Tıbbı adliıinde müıahede altında 

bulundurulınut Adanaya gönde -
rilmittir. 

lımailin durutmasına Adana 
ağır ceza mahkemeıinde devam 
olunmuı Tıbbıadliden gelen ra • 
por okunmuftur. Bu rapor dalı· 
mailin akit müvazenesinin yerin· 
de olduğu bildirilmektedir. 

Raporun okunmaıından aonra 
müddei umumi muavini Salih B. 
eıas hakkında iddianimeaini ya· 
parak lımailin ceza kanununun 
450 inci maddeıine tevfikan ceza 
sının tayinini iıtemittir. 

Suçlunun vekili müdafaasını 

yapmıı, muhakeme; kararın an· 
!atılması için batka güne bırakıl· 
mıttır. 

Edirne yabudileri 
arasında 

lzmirden aonra Edirnede de 
yahudilerin Türkçe konuımaları 
yolundaki hareket ilerlemektedir. 
Edirnedeki Uhuvvet klübünde 
bu münasebetle bir müsamere ve· 
rilmittir. lıtiklil martı ile batla • 
nılan müsamerede "Yağ kandili,, 
adlı iki perdelik facia muaevl 
gençleri tarafından oynanmııtır • 
Müsamereden aonra dana batla • 
mıt, ıeç vakte kadar eğlenilmiftir. 

Bafrada fırka 
kongresi 

Bafra, (Huauıi) - Bugünler· 
de kasabamızın kayde §ayan ehem 
miyetli hadiselerinden biri Cümh
huriyet Halk Fırkası kaza kong· 
reıinin açılmasıdır. O gün Fırka 
binaıı hınca hıç dolu idi. Kongre 
muayyen saatte açıldı. 

Kongreye gelen vilayet 
heyeti reiıi Şerafettin Bey, 
re reiıliğine seçildi. 

idare 
kong-

Mutat meraıiminden aonra yeni 
idare heyeti intihabı yapıldı. Seçi
len yeni heyet memleketin kendi. 
sinden çok hizmet beklemekte 
haklı bulunduğu, f aaliyetlerile ta
nınmıt zevattan müteıekkildir .. 
~endilerine muvaffakıyetler dile -
rız. 

Kongre telgrafla katibi umu
miliğe tazimlerini arz etmittir •. 
Kaza namına seçilen dokuz mü _ 

measil bu ayın yirmi betinde vila
yet kongreıine ittirak etmek üze
re Samsuna gidecektir. 

Şeker fabrikası 
Eskitehirde açılacak teker fab· 

rikaıı için hazırlıklara devam e
dilmektedir. İnşaatın Mart ayı 
içinde batlaması muhtemeldir. 

Boyacı zade Mahmut Bey pan
car ziraatçilerile temas etmekte 
ve icap eden izahatı vermektedir. 
Bir çok ekincilerimiz Mahmut 
Beye müracaatla aldıkları izahat 
tan ıonra zeri yata başlamıılardır. 
Fabrikada daimi olarak dört yüz 
memur ve müstahdem bulunacak 
ve muvakkat amele miktarı iki 
bini tecavüz edecektir. Fabrika. 
nın 933 Aiuıtoaunda itlemeie 
baılaınası kuvvetle muhtemeldir. 

SPOR ................................................. 
Güreşçi yetiştir

mek için 
Bir avuç kardeşleriniz arasın -

dan ıeçilen bir kaç Türk çocuğu 

bir buçuk ay evvel htanbula gelen 
Balkanların Yunan, Sırp, Romen 
milletlerinin en kuvvetli güreşçi -
lerinin ıırtını yere getirerek Tür -
kün §erefini yükselttiler, Balkan 
tampiyonluğunu kazadılar. 

Bu yenilmekten çok utanan 
Balkanlılar gelecek sene bunun a · 
cııını bizden çıkarmak için şim -
diden bütün kuvvetlerile çalı,ma -
ia batladılar, her tarafa haber • 
ler aalarak kuvvetli gençleri toplu
yorlar, ayrı güret hocalarile bun
ları çahtbrıyor. Bir taraftan da 
Franaaya, ltalyaya adamlarını 

göndererek bilgilerini ileri götür· 
meye uğratıyorlar, bizi yenmeye 
hazırlanıyorlar. 

Bunlara kartı koymak için biz· 
de ıizleri çalıtmıya çağnyoruz. 

Bizim de onların hocalarından da
ha çok üıtün olan bir hocamız ve 
çalııacak yerlerimiz vardır. Köyü· 
nüzün, mahallenizin kuvvetli ve 
sağlam gençlerini bu çalışma yer· 
lerine gönderiniz. Çahtma zaman
ları aktam vaktidir. Haftada iki, 
en çok üç ıün çalı§ıyorlar. 

Şimdiki çahıma yerleri §U klüp
lerdir: 

Fa~hte: Haliç idman klübü 
(Pazarteıi, salı, perıembe). 
Kumkapıda: Halk Fırkası bina· 

11nda Vefa - Kumkapı klübü 
(Cuma sabahları, pazar ve salı 
aktamları) 

O akü dar tarafında: 
Şenuipafada: Deniz kenarınd a. 

Anadolu idman klübü. 
~iktq tarafmda: 
Akaretlerde: Spor caddesinde 

Beşiktat jimnaıtik klübü. (Cuma 
ıabahları, pazarteıi, çarıamba) . 

Bu yerlere gelecek olurıanız o· 
ralıudaki kardeşleriniz hemen siz· 
leri aralarını\ alıp çalı,tırmaya 

baılıyacaklardır. Sonraları çaht -
ma yerlerini daha çok artıracağız. 

Koca Türk milletinin yiğit ço· 
cukları ! Dedelerimizin tanlı nam -
tarını bundan sonra da korumak , 
onlar gibi sağlam ve kuvvetli ol· 
mak için, kazandığımız §erefli 
tampiyonluğu kaptırmamak ıçın 

çalıtmıya koıunuz. Sizi bekliyo • 
ruz. 

Halıkeslrde spor 
Bahkeıir, 25 (A.A.) -Mıntaka 

kupa maçları dün başlamışltr. Ka
labalık bir seyirci kiitlesi önünde 
yapılan ilk Güç - idman birliği 

maçında ldman birliği birinci ve i· 
kinci takımları galip gelerek altı 
puan kazanmı§lardır. Maçlar Mar
tın ilk haftasına kadar devam ede
cektir. 

s~vıf•., 

Suriye 
Tütün ziraatlni Js1Ab 
etmeğe çalışıyor 
Ticaret Odasının aldığı malu• 

mata göre Suriye hükumeti Suri • 
yede tütün zeriyatının ıslahı için 
bir komisyon teşkil etmittir. 

Komisyon Suriyenin muhtelif 
taraflarında tütün ekimi hakkın· 
da tetkikler yapmıt ve bundan son 
ra tütün mıntakalarını tesbit et• 
mittir. Komisyon ayni zamanda 
Suriye tütünlerinin daha iyi ola· 
bilmesi için lazıım gelen esasları 
da araştırmış ve bunları göıteren 
bir rapor da hazırlamıttır. Bu ra 
pora nazaran Suriyedeki tütitn 

mıntakalarında iyi cins tohumlar 
kullanılacak ve ova mıni:aka 
larda kat'iyyen tütün ekilmiyecck 
tir. 

Suriye hükiimeti bu rapora iıti• 
nal ederek bir tütün kanun layi• 
hası hazırlamaktad ır. 

Çocuk çalan 
çingeneler 

Belgrat, 25 (A.A.) - Ehlilet • 
tirilmit bir takım ayılan oynataıı 
bir çingene grupunu tem&!& ede11 
bir iki çocuk, bu grup içinde bulu
nan 7 yatında bir kızcağız ile ko 
nuımağa muvaffak olmutlardır. 

Küçük kız, ağlıyarak çingenC4 
lerin kendiıini anasından, baba· 
ımdan çalarak gözlerini oymuf ol 
duklarmı söylemi§tir. 

Zabıta, kızın Romanyalı oldu· 
ğunu teabit ve çingeneleri tevkif 
etmi9tir. 

Uaktlclar l cra Memurluğundan : ü akUdar· 
da Yeni Çc§me yoku§Ullda 10 N. ıu hanede 
m ukim iken elyevm ikamet&"Ahı meQhul mil 
t evefta All Et. vereaealnden zevcesi Ay,e 

Hanıma bil ihale \·e ııağir m uteber nAnuna 
bllvclAye murialniz Ali Etendlnlıı Kaaap 
:Mehmet Nuri Ef. aleyhine UskUdar Hukuk 
mahkemesinden 1sUh.sa.l eylediği 7 tcşrlnls'.l• 

nl tarihli hac1zl ihtiyati karan üzerine Top· 
tqı caddeslnde har lk mevkilnde a tik 52 
64 cedit 150-52 N. lu bir bap hane ve hal~n 

10-19 harita N. lu bir kıta arsa üzerine mO 
ceddecl.cn in§a edllml§ olan bir bap dUkk!n 
ve fevkinde iki odayl mUştemll mahallin 
nısıf hisset oayiuı tahti haclze almmı§'tır. 

Ahiren mahkeme! mczk{lreden istihaal edilen 
8 k lnunuevvel 338 tarih ve 389-22 N. Iu na
mın fıkra! hUkmiycsinde ,•azife noktasmdaıf 
davanın r eddine ve haclzin fekkine karar , .. ~ 
rilml§ olup mezkQr ua.m mevkii icraya v~ 
dilerek tarafınıza berayi tebliğ taatır kıh• 

nan lcra emıi zahrındaki m uaaddak mqru• 
hatta ve zabıtaca yapılan tahkikatta fkıı• 

mctgAhnuzın meçhul olduğu anlqılmıı vıt 

mezk(tr icra emrini tebliğ edllememlıı n 
lltı.ncn tcbliğat icrasına karar veıilml§ oldu
ğundan tarihi lltı.ndan itibaren nihayet 20 
&Un zarfında 932·2107 dosya numaraslle mli· 
racaatla bu bapta kanunen şayanı kabul btr 
iUrıızmız ve dermeyan eylemediğiniz takdir· 
de muamele! mUtcbaklye,>1 icraiycye devam 

edileceği mıılurnumuz olmak ve bil ihale ve 
bilvellye icra emri tebliği makamına kaim 
olmak Uzere ııa.n olunur. (6013) 

Eski bir para satarken 

lstanbul ASiiye Ma hkemesi UçtbıcD Bu • 
kuk Dairesinden: Kostl Efendi taratmdan 
zevcesi Bcyoğlunda Su t er azisi soka#mda 
28 nurnarolu Joatin apartımanında ı N. ıu 
dnlreslndc mukim iken halen lkametglhı 

meçhul Yorgl kızı Madam Efterpi aleyhine 
açtı~ı t erk sebeblle boşanma davasmd&: .Ar· 
zUhnl suretinin lkametgfthı meçhul olduğun· 
dan llıl.ncn tebliğine ve tahkikat gUnUnUn 
2·2-933 I'erı;embc saat 14 te tayinine kara r 
''erllmi§ olduitlJndan mUddaaleyhin arzUha!e 
cevap vermek ve mezkur gUnde de mahke· 
mede hazır bulunmak Uzere tebliğ maka • 
rnınn kaim olmak Uzere ııa.n olunur. (6016) 

Adanada Darendeli Ahmet Ef. 
isminde biri, mecidiye büyüklü -
ğünde Romalılar devrine ait oldu 
ğu zannedilen tunçtan bir parayı 

satarken görülerek elinden alın

mış ve hakkında tutulan zabıt vi
layete verilmiştir. 

Çekoslovakyaya fındık ve 
cirlerimiz serbest girecek 

dövizleri verilecek· 

. 
ın-

ve 

iktısat Vekiletinden: 
Çekoslovakya Hükumetince Türk fındık ve incirlerine vue· 

dilmiş olan ithalat ve kambiyo tabdidahnm ahiren refedilmİf 

o!duğu ve b.undan b6yle bu mallarımızın Çekoslovakyaya serbeat 
bır ıurette ıtbal olunabileceği tebliğ olunur. ~6631J 
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Sepette 
Geçen sabah matbaada kim • 

senin bulunmadığı bir sırada bi
zim tahrir odasından içeriye genç 
bir bey girmİ§. Pek zarif, pek na· 
zik, çıtkırıldım bir bey. 

Hizmetçi odayı temizlemekle 
metaul; böyle ziyaretlere de alıtık ı 
olduğundan aldırmamış. Genç bir 
iki dakika tereddütten sonra: 

- Affedersiniz, demi§. Dün ak 
fam bir makale getirmittim, aca
ba tahrir müdürü okudu mu? 

Hizmetçi genci yukardan ata· 
ğı bir süzerek: 

- Daha okumamı§ olacak? .. 
Deyince genç heyecanla sor • 

muş: 

- Nereden alladınız? 
- Çöp sepetinde makaleye 

benzer bir şey bulamadım da .. 

Beğentlmedt ! 
Selime daha iki gün evvel 

dü~:~y.a gelen yeni kardeşini 
betıgının başında ilk defa ziya -
ret ediyordu. Derin bir gaflet uy· 
kusunda olan bu kardeşe uzun 
uzun bakarken annesi: 

- Selime, dedi. Bu yeni bebe· 
ii beğendin mi? 

Selime bu sözle annesinin a • 
ruıra dükkanlardan aldığı be • 
bekler aklına gelerek: 

- Beğenmedim, dedi. geri ve 
relim. 

Bir hayvan 
Bir kadın meclisinde küçük lr 

fanla Neriman derslerinden imli· 
han ediliyorlardı. irfan yedi ya • 
şında, ablası Neriman on iki, on 
üçünde ... 

Sıra biraz hayvanat bahsine 
gelince Nazik hanımefendi lrf ana 
sordu: 

VAKiT 

- Yeni aldıaım ipekll k1ravatı gördUn mu kar1c1Qım? 

Çabuk al 
Adile kızı hanımı kasaba gÖJI" 

dermişti. Adile koşa koşa gittiiİ 
kasaptan sallana sallana döner • 
ken küçük bey karşısına çıktı: 

- Kız Adile, ne sallanıyor " 
sun, çabuk olsana .. Annem san• 
ne tenbih etti? 

- Kasaba koş, çabuk et al, de 
di emme çabuk getir demedi ki·· 

-~ 
ca burada buluşmamız iyi oluyor• 
Ta Kadıköyüne kadar beraber gi 
diyoruz! .. 

Dedi ve paralarını verip çıktı• 
lar. Bu son söz Ali Burhanı dil • 
şündürdü. Demek her aktam bull 
lar buraya uğrıyorlardı. 

Ertesi akşam Ali Bürhan ge
ne geldi. Gene ayni yere geçmek 
istedi. Fakat bu defa orada ma " 
sa ve iskemle yoktu. Genç garso
nu çağırdı: 

- Şuraya bir masa ile iskeJJJ" 
le getir! dedi. 

Genç garson güldü: 
- Orada oturulamaz, dro:e.J'f" 

ya buyurun! 
- Bir iki kelime teatisinden 

sonra garsonla Burhan uyuştu!at 
ve Burhan berveçhipeşin garson" 
iki lira verdi. On dakika bekledi, 
evvela birisi, sonra öteki geldi· 
Hemen hemen ayni sahneler tek• 
rarlandı, Burhan deli gibi oluyor
du. Bu sahneler ve bu çılgınlık 
iki lira bahşiş mukabilinde belki 
on gün tekrar edildi. 

Bir gün Ali Burhan gene bek• 
)erken genç kızlar gelmediler• 
Ayrı ayrı yerlerde çah,tıkların• 

göre biri gelmese, öteki gelecek • 
ti. Fakat o da ortada yoktu. Ne
den sonra dışarda bir aes işitti, 

perdeyi kaldırdı, camlı kısmıfl 
- Peki, insana en yakın hay• 

van hangisidir, bil bakayım lr • 
fan! .. 

- Evet, yen• mantomla rengi uymadılı için be11 onu kapıcıya verdim. 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!"'"-~!!!!!-"!!!~~~~- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~!!"""""~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~- arkasından baktı. Sonradan ge " 

irfan bir iki saniye tereddüt· 
ten sonra cevap verdi: 

-Tahtakurusu! .. 

Parlak Bir Sergi len genç kız dükkan sahibi ile 
hızlı hızlı konuşuyordu; içeri gir 
mek niyetinde değildi. Ali Bur • 
han yavaşça ön tarafa geçti, din"' 
lemiye başladı. Genç kız dükkan• 
da kimse olmadığı için yüksekçe 
bir sesle: 

Bu cevap herkesi katılttı .. 
Genç kadınlar bu cevabını lrf a • 
mn zeki.sı için bir delil addede
rek annesini tebrik ediyorlardı. 
Sıra Nerimana gelmitti. Nazik 
hanımefendi ayni ıuali lrf anın 
ablasına tordu: 

- Sen ne dersin Nerimancı _ 
iım, insana en yakın hayvanlal" 
tahtakuruları mı dır? 
• - Hayır, erkeklerdir. 

· Pazar gününü iki sinemada 
geçirdikten sonra eve döneceği ~ı 
rada bir de ekmek kadayıfı ye· 
mek hevesine düşen Ali Burhan, 
yolunun üstündeki bir mahalle -
biciye girdi. Biraz arkada, yarısı 

perde yarısı camla ayrılan kıs -
mm içine geçip sakin ve asude 
bulunmak istedi. Kimse olmıyan 

bu kısımda genç mahallebici o -
nu kenarda bir kovuğa davet et· 
ti. 

.......................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Koa11 eve •baha kar" 1ell11a Ana ne der? 
- O be• bir .. , ~ıe111ez, ama ben tamamlar1m. 

- Burasını temizliyeceğim e· 
fendim, lutfen şöyle buyurun! .. 

Ali Burhan, loş ve perde ile 
kapalı yere çekildi. Bir ekmek ka· 
dayıfı istedi: 

Tam bu ağır tatlıyı bitirirkt:n 
perdenin öbür tarafına genç bir 
kadın geldi. Oraaı artık temizlen· 
diği için masalardan birine otuı·· 
du. Tavukgöğsü istedi. 

Ali Burhan perdenin arasın -
dan genç kadının yüzünü, vücu· 
dunu, bahusus yalnız zannederek 
kendilerini gösteren bacakları -
nı ekmek kadayıfından daha bü
yük bir iştiha ile seyre daldı. 
Kadın, alaca karanlık içinde ve 
bir perde arkasında olan Ali 
Bürham hiç görmüyordu. 

Burhan ona görünüp görün • 
memekte tereddüt ederken gen~ 
kadın tavukgöğsüne başlamadan 

evvel kendi göğsünün eksik ka • 
lan bir tuvaletine bc.\şladı. Ayağa 
kalktı. Duvardaki küçük aynaya 
dönerek ince ve yeşil bir kordonu 
çıplak omuzunda düzeltti. 

Ali Şurhan nefesini işitecek· 
te kaçacak korkusu ile nefes al
maktan bile çekiniyordu. Fakat 
içinden ıolumıya başia:mştı. He -
yecandan yüzü kıpkırmızı oJmuş, 
bütün vücudü bir kaynar su ile 
kavrulmuı gibi ter dökmiye baş • 
lamıftı. 

B.iraz sonra başka bir genç kız 
geldı. Ötekinin yanına oturdu, şu 
radan buradan bahsetmiye baı • 
ladılar. Ali Burhan bunların ya • 

kında çalışan işçi kızlar olduğu· 
nu an.lamıştı. Fakat bütün konu -
şulan lakırdılardan yalnız bunu 
anlıyabilmiş, ne öndeki ekmek 
kadayıfını bitirmiye ne de kı • 
mıldanmıya imkin bulabilmişti. 

Sonradan gelen genç kız da: 
- Aman, yeniden aldığım suti

yen ne kadar ~'ıyor beni! .. 
Diyerek ayağa kalktı. Tuvalet· 

leri bittikten sonra biri ötekine: 
Her akşam mağazadan çıkın 

- Canım geçen haftadan iki 
lira alacağımız var, dün sabah 
bir, akşam üstü de bir kişiye ken· 
dimizi gösterdik. demek tam dört 
lira isteriz, sen üç lira vermek 
istiyorsun!... Biz buraya günde • 
Jikle değil, müşteri başına gelmi • 
yor muyuz? .. 

___ ....... •;,;,•,..• 'ı&U!!._!'I a a a 1111a111 •• • • • •• • • • 8 a • a e a a a a • • • 8 e • • • • • a • W e 1•••aee8 a a a a a • e a a e a a e ••••••• 

Seyyah - Hey vahsller... Bız geldık, size medenıyel 
getitdlk. 

Vah11ller - NatUe zahmet eu;,,a,.. hl2 onu çoktan buldullf 
ı,te ehmlzde ... 
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Pllnılerde A•k Sallaeıerl ''Hususi,, bir Türk filmi 
yapılıyor - Moris dö Kobra -

Eğer bir çocuğum veya kızım 
olsaydı, ve qk hususunda kendi· 
lerine süratle malumat vermek . 
ıcap etseydi, onların gidip birkaç 
!Cnebi film de, beteriyetin 
llluhtelif ırklarına menıup insan • 
lann qk karştsındaki aksülamel· 
lerini görerek alıımaların1 ister • 
diın. 

"Dokümanter,, denilen muhte
lif kabilelerin ahlak ve adetleri-
• 

Bu yaz lstanbulda tamamen bii olan fahri artistlerin bu eksilC 
"hususi,, olarak bir film çevrile- likleri gözükmiyecektir. 
cektir. Bu filmi çevirecek olanlar Söylendiğine göre senaryo da 
matbuat alemine mensup bir kaç mevzuunu Şitlide hakikaten geç
arkadq ile, lstanbulun tanınmış mit olan bir hadiseden almakta • 
aile Hanımlandır. Filmin mev- dır. 

zuu hi11i bir komedi olacak, pek 
az dahili sahne yapılacaktır. Film 
sözlü ve tarkılı olacaktır. Yalnız, 
bu filmin sözlü kısımları ipek 
film stüdyosunda değil, hususi ve 
küçük bir stüdyoda apılacaktır . 

Filmin senaryosunu yazan, rol
leri yapanlar ile filmi çekecek o

lan zat bu filmde fahri olarak ça 
lıtacaklardır. 

Emil Ludvig "Beet
hoveo,, hakkında 
bir ilim yapıyor 
Büyük tarihçi Emil Ludvig, 

son eserlerinden olan "Beetho • 
ven,, i filme aldıracaktır. 

Bu teşebbüsün vereceği netice
yi sabırsızlıkla bekliyoruz. Senar• 
yo timdiden hazırlanmaktadır. 

Senaryo, doğrudan doğruya, rol-

Emil Ludvig eıerin senaryosu• 
nu tamamlamıttır. Filmde musiki 
üstadının eserlerinden ik i büyülC 
parça çalınacaktır. Bu parçaları 
Almanyanın en büyük orkestra 
ıeflerinden Bruno Valter idare 
edecektir. Filmde Beethoven ro• Bir Fr11n•ız fllm~nde •oevld Golder" ••k .. hnesl leri yapacak olan zevatın karak • 

Fakat Litinlerin, An· bik edilmiı olsaydı, "Madame de terlerine göre yapılacağı için, lünü Kortner yapıyor. 
glosakıonların, Cerman- Sevigne) nin meıhur atk mek mesleki noksanları olmuı pek ta· 
yalıların aık ruhiyatını tuplanndan mürekkeP. .er, üç. l-------------
gösteren filmler için it 
değişir. Bir Fransız kızı, 
bir lngiliz veya bir Ame
rikalı ile pek ili evlene· 
bilir. Bu itibarla o Fran· 
sız kızı için, bir lnıiliz 

veya Amerikan filmlerin
de olduiu kadar, hiç bir 
kitap veya eserde, o mil· 
letlerin atk telikkileri için 

ma16mat yoklar. 
Meseli, Ame· 

r11r.. filmtaiDchıa 
birisinde geçen 
bir aşk sahnesi 
ele alahm. Bu 
1abneler,bir Fran· 
sız kızana, bir A
merikab gençle 
flört yaphğı tak
dırde ne gibi va 

Yukarda ı Bir Frensız fllmf nde 
Marl Bell ile Jan MUra 

ziyetlerle karııla· 
şacağmı tef errtl· 
atma kadar 6ğ· 
retir, ve onu in

A••l•d• : Bir Amerikan filminde 
YH,am Povel 

llİ ıösteren filmlerden bahsetmi
)'orum. Biır lise talehesinin Bobo 
adası yerlile.r:nin, sevgililerine i · 
lim qk için biribirlerinin kulak· 
larını çektiklerini veya burun bu
runa sürtüıtüklerini görmeleri 
lazım değildir. Avrupada doğ· 
nıuı bir gencin gidip Avustural· 
Ya veya Aftika vahtilerilc evlen
dikleri pek vaki deği!clir. Bınae • 
naleyh, bu gibi kabile adetlerini 
ıöıteren filmler, gençlerimiz için 
lüzumlu değildir. 

kisarlara kartı muhafaza eder. 
Faraza, F ramız genç kızı, Ame
rikalı i.tıkın çok konuımadığım, 
bilakis pek ıükUti olduğunu öğre
nir. Oyle zannediyorum ki, A • 
merikanın Vestern Union telgraf 
tirketi, Amerikamn her tarafına 
"Mektup yazımayınız, telgraf çe -
kiniz,, diye ilanlar astırmak sure
tile Amerikalı atıkları sükUti bir 
hale getirmiye büyük mikyasta 
delalet etmiıtir. Şüphesiz bu usul 
on dördüncü Lui zamanında tat-

9lr Amerika• lll111lnd• ( K•l'tl•lı Kellın ) 
.. ,. Fanel ile Meri Dunken 

Bir Al1Wan fll111lnde ••k .. hneal 

daktilo kiğıdını dolduracak ka • kızsa kısaca cevap verin 
dar azalmıt olurdu. - Y eah .. Honey !. 
Amerikalı itık gevezeliğe güzel Yani "Evet... Balim !,, der. 

cümlelere, aık denilen oyunu gü· Şayet, halk sınıfından bir kız İ· 
zelleıtiren o bin bir münakqalara se: 
dütmandır. Esasen bir Amerikan - Ne diyorsun?. 
filminde, sahne de çok konuf&D• Yani "bu da söz mü?,, 'diye ce· 
lar muhakkak ya bir Fransız veya vap verir. Bir kaç alelade sözden 
bir İspanyol tipini canladıran ar- sonra Harri "razı derununu,, ifta 
tistlerdir. Bu da, Amerikalılara, eder. Fakat sakın sevgilisinin diz· 
Fransız veya lapanyolların, sev • lerine düter zannetmeyiniz. Diz 
dikleri kadınların kalbini feth i- çökmek de, el öpmek kadar eski· 
çin, fazla çene sarfettiklerini gös· mit bir adettir Amerikalılar için •.• 
termek üzere yapılmıı olsa gerek· Harri, Kitti'yi iki omuzundan 
tir. tutar, sağdan sola ve soldan sağa 

lıte bir Amerika filminde qk doğru sallar ve daima kısaca: 
sahnesi ıüiyledir: 1 th. k I l K"tt ~- - ın ove you, ı y ••• 

Kitti, Harriyi bekler, Harri Yani : 
gelir. Kitti'nin elini öpmez. Hiç _Zannedersem sizi seviyorum, 
bir Amerikalı erkeğin bir kadının Der. Kitti, Harriye iri gözlerini 
elini öptüğü görülmez. Bu hareket, kaldırarak bakar ve cevap verir: 
kaybedecek vakti olanlara mahsus Oh' B" bo ' - • ıg y •• 
bir adettir. y · "Oh K b bek' anı ... oca e .. ,, 

Harri, Kitti'nin omuzunu olqar 
ve f(>yle der: 

- Hello ! . . Beni gördüiüne 
memnun musun?. 

Eğer Kitti iyi terbiye ıönnüt bir 

Dikkt ediniz, bu "Big boy!,, ke
limesi sokaktan ziyade bir milyo
nerin aalonunda söylenir ve ıa

yet Amerikalı bir kadm size "Biı 
boy!,, diye iltifat ederse, itiniz yo-

Bu eserin en güzel tarafı fU • 
dur. 

Malumdur ki, Beethoven, haya 
tında, en çok sağırlığından ıika -
yetçi idi ve bu, onun felaketi ol • 
muttu. Sözlü ve sesli olacak olan 
bu filmde, Beethoven'in yavaı ya 

vet sağır olduğu gösterilmekte -
dir, ve üstat tamamile sağır olun 
ca, film hemen sessiz oluyor. 

Çok güzel bir bulut. 

~ Methur Alman vazii ıahneıi 
Joe May "Senin için bir ıarkı,, 
isimli Almanca ve Fransızça nüs
haları olan bir film yapıyor. Bu 
filmde tenor Jan Kipura bat rolü 
oyniyor. 

:f. "Cengiz evlatları,, filmi kah 
ramanı lnkijinof "Tayfun,, isim· 
li bir filmde bq rolü oynıyacak • 
tır. 

"' Pabst "Don Kitot,, filmini bi
tirmittir. Şimdi "Sabun köpükle· 
ri,, isimli bir komedi yapıyor. 

• Kate de Nagy tamamen iyi • 
letmittir.. Hatirlardadır ki, güzel 
artist elinden rovelverle yaralan• 
mııtı. 

lunda demektir. 
O zaman, bu mueize'Vi kelime

den hız alan Harri devam eder: 
-Oh! Gee! l'm fond of youh 
Yaniı 

- Vay canına, ıizi çok aeviyo-
rum ..• 

Ve bu tairane itiraftan sonra, 
Kitti, olmut bir elma gibi kendini 
koyuverir, "Big boy,, un koluna. 
bu "Koca bebek,, sinirli ve gözlük· 
lü bir bücür bile olsa asılarak: 

- Will you marry me?. 
Yani: 
- Benimle evlenir misin?. 
Der. Bu kısa ve kat'i sualden 

sonra, Harrinin atkının hararetin
den atqli cümlelerle bahsederek, 
muhabbetinin tiddetini anlatma • 
ia çalııacağını farzederseniz al• 
danırsınız. 

"Koca bebek,, Kitti'nin batını 
koluna yatırır ve sağ yanağını bir 
dit ağrısını durduracak kadar tid· 
detli, takacıktan bir tokatla okp • 
yarak: 

-Tabii!. Der ve Leyli ile Mec· 
nun araundaki aık sahnesi bitmir
tir .• 



Savıfa 10 

Hikaye Öteki l~akleden: fa. 

Müthit surette bir yalnızlık ih
tiyacına tutulmuştum. Onun için, 
Adanın kalabalık pansiyonlarını 
bıraknrak, "Maden,, tarafında bir 
Rum balıkçının evine iltica etmiş
tim. 

Bu balıkçı bir Rumdu, olduk
ça kalabalık bir ailesi vardı. Bil' 
iyiliği varsa, Adanın bu tenha kö
şesinde, sayfiyeye gelenlerle temas 
etmez, yalnız başına yaşardı. 

Y orgo ile arasıra balığa çıkaı·

dım. O akşam gene beraberdik 
Küçük bir koya çekilmiş, balık tu· 
tuyorduk Birdenbire Y orgo kolu
mu tuttu ve: 

- Bak! 
Dedi. Parmağile deniz ortasın

da bir yeri cösterirken dişlerinin 
biririne çarptığını duyuyordum. 

Baktım. tik önce bir şey göre
medim. Sonra, denizin üzerir.de 
bir kaç noktanın kımıldandığını 
f arkettim. Belki, Yunus balıkları 
idi. 

Bu civarda Yunus balıklarının 
görünmesi sık ~ık ,.~ki olan bir 
hadise idi. Yorgo neden kork.ıyor · 
d. 

Şimdi, vücudünü sandaldan dı· 
~arı sarkıtmı§, kulağını deniz sat· 
hına doğru uzatmı;, b;r çeyler din
liyordu. 

Ben de onun gibi yaptım ve o 
zaman uzaktan fevknlade ahenk
li, derin nağmeler dolu sesler duy

Onları korkutmağa karar verdim. 
Hemen soyundum, denize girerek, 
sessiz kulaçlarla onların bulundu
eu tarafa doğru yüzmeğe ha,la -
dım. 

Sarıtın kızt siyah ıaçh bef kı
zın teşkil ettiği gruple benim a -
ramdn bulunuyordu. Bunun için, 
beni ilk gören o oldu. 

Ne oldu bilmiyorum? Yetil, 
yosun renginde gözlerini bana 
dikti, eeıi gittikçe yükselerek, ma
deni bir tannaniyet keıbetti. Bü -
tün azam donmuıtu. Kollarım, a
yaklarım kurıun gibi olmutlardı. 
son bir gayretle bağırmak intedim 
ve torpillenmi! bir gemi gibi de
nize battım. .. 

Gözlerimi açtığım zaman ken
dimi Y orgonun evindeki odamdıı 
buldum. Bir kadın sesi: 

- Ayıldı, yafıyor. 

Diye bağırdı. Hemen odaya bir 
sürü genç kız doldu ve hepsi bir
den :sormağa başladılar. 

Mesele fU imif. Y orgonun kız· 
ları ve yeğenleri yıkanmağa git -
mitler. Benim denize girdiğimi, 
yanlarına cioğru yüzdüğümü gör -
memişler. Fakat kopardığım fer
yadı duyarak, tam batacağım es • 
nada görmü~ler, hemen yetişip 
bin bir mütkülitla beni kurtar • 
mıılar. Daha sonra da, beti birden 
beni buraya getirebilmitler. 

mağa ba,ladım. - Beşi birden mi? 
- Nedir hunlar Y orgo 7 - Evet. Üç kızım ile iki yeğe-
Bana boğuk bir sesle cevap nım. 

verdi: - Ya öteki? 
- Deniz kızları! - Hangi öteki? 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirmiş olsaydı , şimdi bu felaket karşısında : 

Bu se3te o kadar müthiş bir kor· 
ku vardı ki, Y orgoya, sandalı o 
tarafa doğru çekmesini söylesem 
yapmazdı, ve ~ayet, kürekleri al· 
mağa kalkışsam, muhakkak be
ni öldürilrdü. 

Bunun için kendisinden, beni 
sadece, bu karaltıların göründüğü 
tarafa yakın bir yere çıkarmatım 
istedim. 

Ötedenberi deniz kızları beni 
çok alakadar eder. Bunların ha • 
yali birer mahluk olduklarını bil
mekle beraber, muhayyilem, gene 
onlarla meıgul olur durur. 

y orgo, beni bulunduğumuz ko
yun bir köşe3ine çıkardı, sahilde 
koşmağa başladım. Bir an evvel 
karaltıların - deniz kızları derne
ğe cesaret edemiyordum - bulun
duğu yere yetişmek istiyordum. 
Filhakika şimdi, farkılar gittikçP. 
vuzuh peyda ediyordu. 

Bir kayanın köşesini döndüm. 
Ye birdenbire harikulade bir man
zara kartmndr. kal!lrak durdum. 

Karşımda denizde altı tane de
niz kızı yıkanıyor, şarkı söylüyor
lardı. Öylece seyre başladım. Ay 
ıfığında, hepsini, vücutlarının bü -
tün teferrüatile görüyordum. Yal
nız nazarı dikkatime bir şey çarp· 
tı. Peniz kızla~·ı alelekter sarı saç
lı olurlar. B:.ın!:ırdan YJ'lmz bir ta
nesi sarı saçlı idi, ötekiler siyahtı -
lar. Snrı taçlı olan, esasen onlar -
dan uzak duruyor, :ı~rl:i daha e.sil 
bir aileye mensupmuş gibi, müte
azzim bir vaziyette yüzüyordu. 

Biraz daha yakından görmek 
üzere ilerledim, sahile, kumluğrı. 

indim. Fakat orada, birdenbire 
beni şaşırtan bir başka manzara 
ile karşılaştım. Sahilde, bir çok 
kadın elbiselerinden mürekkep bir 
yığın kumaş, iskarpinler, çoraplar 
dunıyordu. Demek bunlar, deniz 
kızları değil, sadece, alelade ka
dın veya genç kızlardı. 

Kendi kendiır.e :;inirJeniyor• 
dum. Sonra aklıma bir §ey geldi. 

• 

- Sarııını? 
- Sarıtmı mı? Bak hepsi de bu- Dimdik durabilecekti! 

rada, ve hepsi de ıiyah saçlıdır. 
Hayretle bakıyordum. Ve fil • 

hakika hatırlıyordum ki hiç birisi 
sarşın değil. Kızlardan birisi, ge
lerek yastığımı doğrulttu ve tatlı 
bir sesle: 

- Uyuyunuz ..•. dedi, istirahat 
ediniz .• 

Fakat ben, bu yosun rengi göz
lü, esrarengiz mahluku ve madeni 
sesini bir türlü unutamıyacağım. 

!atanbul Asliye Mahlremruıl tJçUncU llu • 
kuk Dairesinden: Bulgurlu köyUnde tmam 
Salt Et. hanesinde mukime Kadriye H. aley 
hine Fehmi Et. tarafmdan açılan talAkm 
teııçlll d&vumda ikametgAhı meçhul olan 
mUdd&aleyhaya arzuhal sureti 111!.nen tebliğ 
edildiği halde bir gQna cevapta bulunma • 

mıı olduğundan talep üzerine tahkikat gU· 1 
nU 27 ·12·932 Baiı günU saat 10 a tayin edil· 
ml§Ur. Mezk\tr günde gelmesi, gelmediği 

takdirde gıyaben muhakemesine bakılacağı 

ilA.nen tebliğ olunur. (6021) 

Yeni bir takas mukavelesi 
Polonya'ya ihraç edilecek 

Türk nialları hakkında 

iktisat Vekaletinden : 
15 Teşrinisani 932 cen itibaren üç ay müddetle muteber 

olmak üzere n:cmlel<etimiıle Lehistan arasında aktr.dilen takas 
mukavelesinin tatbiki takarrUr eylemiştir. Bu mukaveleye naza
ran memleketimizden Lehistan'a "128" bin Zloty kıymetinde 
b~Jı, "2::ı2" bin Ztoıy iç fındık, "73" bin Zloty iç cevizt 1121" 
b1n Z oty fıstık, "~1" bin Zloty incir, 1184" bin zroty kuru üzi:m, 
"21 z " loty taze meyva ihracına mukabil: 

-~eb~s:aıı'dan; "20" bin Zloty yün iplik, "20" bin Z'oty cm· 
b~la3 kagıdı, "~O" bin Zloty bur<lavat eşyası, "150" bin Zloty 
yunle krrı~ılc pan·uklu mrm:ı:cat • 70" b=n Zloty parke ve l.ontr 

' k "'235" L• ' P·~ : cın Z oty pir:r.ç, ' '60" cin Zloty Jütten mamul am-
ba.a1a mahsus nl(:nsuci:lt, .. 2511 l:.in Zloty kıymetinde şişe ve 
lamba şişesi ithal edilecektir. 

1 
P.er iki ır.e:nleket menşe şehrıdelnamelerile tevsik edi:ecek 

0 an l:u eşya serbestçe her iki memle!cc:te ithal edılecek ve bu 
mütelrnbil ithalat c şyası dövizleri de k 1 k b t ·t ' eza ı ser es c.;e ı a o.u· 
nacaktır 

Keyfiyet ehemmiyetle Türk ihracat tacirlerine tebliğ o'unur. 

1 66~8) 

lstanbul İnh=sarlar 
başmüdürlüğünden: 

İzmit ambarında mevcut 1'890,, bin ki'o tuıun Gcr'!ti devriyesi 
yirmi gün müddetle münakasaya konu'muştur. Taliplerın 9 Ka· 
nunusani ] 933 pazartesi saat on beıe kıdar İzmit ve iste nbul 
inhisarları Başmüdiriyetlerine mürı&caat eylemeleri. (6711) 

lstanbul Belediyesi llAnları 

Karogümrükte Öksüz Mehmetpa§a mektebi enkazı: Teminat 
29,5 lira Yusufpaşada Topkapı caddesinde 116 No. hane ve 
altındaki dükkanlar enkazı: Teminat 22,S lira. 

Yukarda yazılı mahallerin enkazı satılmak üzere açık müza• 
yedeye konulmuştur. Talip olanlar tafsilit almak için her glln 
Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de teminat mak· 
buz veya mektubu ile 16· 1·933 pazartesi günü saat on beşe 
kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. "6812,, 

Eminönü Kaymakamlığından : Daireye lüzumu olup satın ah· 
nacağı ilan edilen Bin adet parl<e taşı için vermeğe talip zuhur 

etmediğinden tekrar münal<asaya konulmuştur. işbu taşı vermeğe 
talip olanların ikinci ldinunun yİrrLi yedinci salı gl;nü saat orı 
dörtte daire encümenine müracaatları ilan olunur. ''6809,. 

Dev 1 et _o_e_m __ i _r_y_o_ı_ı_a_r_• _i_ı_a_n_ı_a_r~'~-' 
40 Ton üstüpünün kapalı zarfla münakasası 19 ıkinci Klnuo 

933 perşembe günü saat 14,30 Ankara'da idare Merkezinde ya• 
pılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznesinde beşer liraya sa• 
tılan şartnamelerd~ yazılıdır. (6665) 

Havdarpa~a rşya tahmil 
rıakasası 9· l · 933 Pazartesi 
Merkez'nde yapılacaktır. 

ve tahliyesi ışının kapalı zarfla mü· 
günü saat IS de Ankara'da idare 

Tafs'lat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
sahl:ın şartnamelerde yazılıdır. (6654) 

beter liraya 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
muo.llimlikleri açıktır. Verilecek i'.cret'er hizalarında yaıı!mııtır. 
Tedr'siç'n Resmi s:ı afıiyeti ha·z olan ve başka yerlerde alika
ları olmıyan muallimi erden aı zu edenlerin l O ~ün zarfında iıtid• 
ve fotoğrafını rr us~ddak fiş'eııle Ankara'da Askeri Vseler Mil• 
fetiiş iğine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin ismi Muallimliğin nevı 

Kuleli lisesi Fızik muallım!iği 

Pursa " .. 
Bursa Kimya •• 
L:urs:ıı Tabiat .. 
Ko:ıya As. o. Mp. lngılızce ,, 
Erzincan ., 

" Almilnc' .. 
Erzincan 

" " Türkçe 
" 
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Ücreti 
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26 Klnamaenel 1932 

Türkiye Ziraat Bankası 
Taşınmak dolaymyla 29 Kanunu e•vel Perıembe gllnü 
kapalı bulunacağını ve 31 klnunuevvel cumartesi gll· 
nllndcn itibaren yeni binasında faaliyete baılıyacağını 
muhterem müşterilerjne ilan eder. .............................. 

iktısat vekaletinden : 
1 - Tilrk mahıulit ve mamulihndan hllk nmetçe takas eıyası 

aıa11aa ithal edilenler "halı, tiftik, rDJyağı . palamut ve hUllsası, 
lcereate ve travers, 930 ıeneai veya ondan evvelki seneler mah· 
ıulünden Ultün, .kamOr müıteına olmak üzere madenler,, ile in
cir, fındık, canlı hayvanlar afyon, zeyntin, zeytinyağı, ve kuı ye· 
lllile Antep fıstığını TDrkiye eıyaıma henüz pazar olmıyan mem· 
leketlere ihraç ve satarak mukabilinde o memleketlerden muadil 
lnymette ecnebi eıyası getirmek iıtiyenlenlere, talepleri aıağıda 
)'azdı ıartlara uygun bulunmak şartile, iktisat Vekiletince mOsa
ade verilmeai tekarrtlr etmiştir. 

2 - Bu huıuıtaki talepler tahriren iktiaat veklletine yapıl· 
lba'ıdır. 

3 - Talep olunacak ihracat miktar1D1D iki yDz bin liradan 
aı olmam111 şarttır. 

4 - TOrk mabsulit ve mamuliihna henüt: pazar olmıyan mem· 
leketler Japonya, Brezilya, Hindistan, Cenubi Amerika, Portekiz 
gibi memleketlerdir. 

5 - ihraç olunacak mallarm d.Svizlerinin tahsil edildikçe 8 
numaralı d6viz · kararnameıi mucibince Merkez Bankasına bir 

·bloke hesaba yatmlmaaı ve ancak ithal edilen etya davizlerinin 
tediyeıine tabsiıi mecburidir. 

Binaenaleyh ihracat davizleri memlekete i'İrmedikçe ithalat 
dövizleri verilemez. Ancak satın alacağı TOrk malı için mübaya · 
adan evvel dlm setirmek iıtiyenler iktıaat veklletini haberdar 
etmek Ye ba d.Svizleri milli bir bankaya yatnarak oradan Türk 
ı:ıalları bidellerini &dediğini Banka kuyudile isbat etmek ıartiyle 
bu kayrttu iıtiıaa edilirler. 

6 - Taliplerin birinci mkdde mucibince yapacaktan ihracat 
mukabilinde kontenjan harici olarak memlekete sokmak istedik
ler; eşyanın cinı ve miktar]arım da iktisat vekiletine bildirme· 
lerı icap eder. 

Bu etya allkadarla iktisat Vekaleti araaıada garoıolerek tea· 
bit ve mukaveleye dercolunur. 

7 - Mukavele tarihinden itibaren ihraç edilip satıldığı vesa· 
ikile iıbat edilen etyanm kıymeti 13344 numaralı kararnamenin 
ilçUncü maddesinin tatbikine dair tamim edilmit olan talimatna
menin dördüncü maddeıinde yazıt. heyetler marifetHe tesbit o:u
nur. Bu ihracatın lstı11~bul, lzmir, Mersin, Samsun, Antalya, 
Trabzon, Çanakkale, Fethiye ve Küllük gümrüklerinden yapıl· 
' masa meıruttur. 

8 - ithal edilecek efyanın kıymeti muamele vergisine mat· 
rab olan kıymetten yalnız gümrDk resmi tenzil olunarak bulunan 
kıymettir. 

9 - ihracatın ithalittan evvel yapılması meşruttur. Malın 
kim~erden alındığı, hangi vasıtalarla hangi memleketlere ne za· 
man ıevkedildiği ve gittiği memlekete gllmrül< resmi tediye 
olunarak çıkarıldığ1nın o memlel<et gümrüklerinden ve mahallin· 
deki Türk sefir veya en büyük Hariciye memurundan tevsiki ve 
satılmış o!duğuna dair vesaikin ibrazı mecburidir. Bu vesaik 
alakadarlar tarafından Ankarada Takas Komisyonuna ibraz edi
lerek komiıyonca verilecek mlluade üzerine ithal edilmek iste· 
n:len mallD gümrüklerce kontenjan harici ithallerine mlisaade 
olunur. Komisyonun mOsaadesi tarihinden itibaren altı ay zarfın
da mallar1n ithal edilmiş bulunması mecburidir. 

10 - Alakadar tarafından iktisat VekAletince makbul ve 
muteber mali bir tem;nat gösterildiği takdirde TOrk mala ihraç 
edildikten ıonra bu q1ahn mahalline vardığı ve gOmrOğO tediye 
edildiği ve ıahtdıiı hakkındaki vesaikin ve vDıul ıebadetname· 
sinin vüruduna iotizaren ithalat yapılmuırıa müsaade o~unabilir. 
Bu takdirde l<cyfiyet ıktisat VelHileti tarafından Gümrük ve in
biıarlar vekAletine bi '. dırilecektir. 

11 - Bu esaslar dahilinde iktisat Vekileti ile mukavele ak· 
tedenlerin esamisi Veki!etçe takas komisyonuna ve gtlmrük in· 
hisarlar vekaletine bildiril,cek ve gerek komisyonc3 ve gerek 
ıümrllklerce bu eaamiye ait ihracat ve ithalat hesapları tutola
cakhr. 

12 - ikfsat Vekiletile mukavele aktedildikten sonra taah
htidün ifaaı mecburi olacak ve bu hususta makbul ve muteber 
lbali teminat gösterilecektir. (6627) -
\'üksek Mühendis Mektebi Mu· 

bayaa Komisyonu Riyasetinden: 
Mektebin 932 · 933 tedris senesi için lüzumu o!up şartnamesinde 

lnu':uırrer (16) ~ a'em levazımı tedr:s:yc (61) gün miiddetle atideki 
terait dairesinde münakasaya konu lmuştur. 

Mubayaa olunacak işbu mevat ecnebi mıh o!u.> memlekete 
it bat için (11940) No. h kararnamP. ve buna mütef erri mevzuata 

tevfikan takasa tabidir. Şartnamesindeki ahkim da·resinde 
•llnakaaa11 14 Şubat 933 tarihine müsad f Sa~ı günü saat (14,te 

le,a edllecelctir. Taliplerin bu husustaki ıartnameyi görmek ve 

llaala.at h11d eylemek Ozere mektebe murac11atlan ilin olunur. 
( 6512) 

VAKiT 

'"Doktorlar" 1 

Doktor - Operet8r 1 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm butabklan mUtebauıaı 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
1~18 Beyotlu, llllkl&J cadde.si No. 193 

(Opera alnemuı k&r1111) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 
A. Horborunl 

Beyoflu mektep aokaftndnkl muayene· 
b&neldlll tamamen ka~tır. Eml.nönUn
de Valde kJJ"&&th&nm yanmdakt mu>t· 
yeneb&nealnde hutalannı sabahtan ak· 
pma kadar bizzat teda,·1 eder. Telefon : 

2'181 

Doktor 
Cavat N. ZekAI 

Slıı.lr mUtehıuıauır 

Cuma ve pazardan maada günlerde aaat 
3 ten 6 ya kadar hula kabul olunur. 

Muayenehaneaiııl B&bı&ll k&rpmıda An· 
kara caddul No. 41. ye teVllan naklet· 

ml~tlr. Telefon muayene: 23489, 
lkametph: 60740 

Doktor 
Emin Ş8kr0 
Dahlll hutaııklar mUtehauım 

latanbul Bultamnahmut UlrbYI_. Babı· 
lll caddeat, No. 10. Telefon muayeneba· 

ne: 22822 - Telefon ev: 4.8123 
"'Her gQn Gfleden eoll!'a .. t 1 l-18., 

Grolol• Oper•t8r doktor 
Fuat Hamit 
BObrelc, muane ve idrar yolu 

tıaatalıklan mUtelıuaw 

Muayeneb&ne: TUrbe, Mahmudiye cad· 
deeL No. 10. Telefon 22622 

Doktor 
Kaplkyan 

Muayenehaneal: Sirkeci lııluradlye cadde· 
al No. 26 Tel. • 21077 İstanbul 

Oper•t8r • Urolog doktor 
Mehmet Ali 

idrar yollan laut.ı&lıklan mllte...._ 
Eml.ııOnU (Sabık Kaıakaf) banma 
nakletmlfllr. Cumadan maada her gQn 

butaıarmı kabul Ye tedavt eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahlll haatalıklar müteha&sım 
Dtvanyolu No. 118 Teletcm: 222398 

Gaz hekimi doktor 
SUleyman ŞUkrU 

Blrtncl amıf mUtehaua 
Babl&ll (Ankara Caddul Numara 60) 

oı, doktoru 
Zeki Halit 

Muayenehaııeal: Kadıköy Altıyol alzı 

oı, tebıbı 

Zeki Nuri 
Her gün hula kabul edilir. Her nevt dl§ 
rahatmzlıfı tedavi otunur. Muayenehane: 
tJüUdar Alıcıbqı Mektep aokak No. 60 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi C.alata köprülıaşı 82623 

Su he A. Slrlı;ecı Miıh llrdar ıade Han 22640 

İzmir - Pire - i akenderiye 
Poataaı 

(1.zmı· r) 27 birinci ki· 
nun sah 11 de. 

Trabzon Posta11 

(Cumhuriyet) ~~ 
rinci klnun çarşamba 18 de 
Galata rıbtım1ndan. 

izmir - Mersin Postaıı 

(Çanakkale) ~~ 
rinci klnun çarıamba 1 O da 
idare rıhbmından kalkarlar. 

(6819) 

latanbul '()'çüncll icra Mf'murlufundaıı: 
Bir deynln temini taWaaı zunnmda mah· 

cuz ve paraya ~evrllmeal mukarrer 1215-2:?0 
VoJUuk Slmea marka elektrik motorlle mll
taharrtk Ebeıhart markalı bir hamur maki· 
nesi k&YJf kundator 0 1le 1-1-933 tarihine mU
asdlf Pazar günü aaat ondan itibaren Samat 
yada polla merkezi kaı'§tsında Ahmet Rlza 
Ef. turunu önünde açık arttırma ırureWe aıı
tılacağmdaıı talip olanlarm mezkur gün ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak memurey 
ne mUracaatln llln olunur. (417) 

htanbul l "edlnd icra Dairesinden: Bir 
borçtan dolayı mahcuz l:ırk paket vidalı çl· 
"1 altmrı paket kapı aürmeal itJ:>u kAnunu· 
evvel in 29 uncu Per§eMbe gUnU aaat ondan 
on ikiye kadar marpuççularda sarı oflu 
hanında on iki N. lu odada bllmQzayede pa• 
raya çevrileceği ilin olunur. (6014) 

Sayıfa 11 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletç ik ve bunların içinde isti-

rahat ve uykunun bütun sırrı ' · 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ise bu tabletçık

ler, ,,~ .. Adalin tabletleri sayesınde ertesi sabah in· 
sanın yataktan keyifli ve neş'eli olarak kalkmasını temin 
eden bir istirahata ve uykuya naıı olur 

dal in 
ta bletıeri. 

E CZANELERDEN REÇE TE i LE AL INA81LIR 

iktısat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunun bOkOmete verdiği sallhiyete 

mUıteniden şekerin bir elden melekete ithil ve idaresi bilb6met
çe kararlaıtınlm1fbr. Tihkiye gOmrDklerine gelmiş veya 1 S bi
rinci lcinnn tarihinde yolda bulunmuş olan şekerlerin muamele• 
lerioin tasfiyesi maksadı ve mukabillerinde muamele vergisine 
matrah olan kıymetten yalnız gllmrük remi tenzil edildikten 
sonraki kıymetleri kadar Türk mah ihracı ve satılması ve aşağı· 
da yazdı hOkDmlere uygun bulunması ıartlarile bu şekerlerin 
memlekete ithallerine müsaade edilmesi tekarrür etmiıtir. Seke
rin memlekete bir elden ithal ve idaresi tarzı ve bu husus için 
teklif talebi ayr1ca ilin olunacakhr. 

2 - Allkadarların birinci klnun otuz birinci günü aktamuıa 
kadar iktisat vekaletine veya 13344 N". J, kararnamenin 3 Oncli 
maddesinin tatbikine dair tamim edilmiş olan talimatnamenin 
dördOncü maddesinde yazılı hey'etlere tahriren müracaatları 

lizımd1r. 

Bu mliracaatlerda şekerin cinıi ve miktarı, bedeli, menşei ve 
banği gUmrOkte olduğu veya hangi vasıta ile gelmekte bulundu
ğu taarih edilmelidir. 

3 - ikinci maddede yazılı müddet zarfmda mOracaat etmi· 
yenlerin bilibara vuku bulacak müracaatleri biç bir suretle na· 
zan itibara ahnmıyacakhr. 

4 - ikinci maddede yazılı bey'etler birinci kinunun otuz 
birinci gDnü akşamma kadar kendilerine vaki olan mflracaatları 
tarih ve numara sırasile bir cetvele dercederek ikinci klnunun 

üçüncü günü akşam1na kadar ikhsat Vekaleti namına pottaya 
te•di etmit bulunacaklardır. Bu Hey'etlerin alakadarlara mflra· 
caatlaranı tesbit için birer numara vermeleri mecburidir 

S - Şekerin menşei olan memlekete göre lkhsat Vekiletince 
tesbit olunacak muadil kıymette Tük mamulihnlD Birinci klnu• 

nurı on beşinden itibaren o memlekete ihracı ve satılması mec• 
burid;r. Çekoslovakya için bu mahsul milnhasıran fmdık, Belçika 
için arpa ile 930 senesi veya daha evvelki seneler mahsolll t0t6n, 
Macaristan için üzüm, incir ve fındık, Romanya için zeytin ve 
zeytin yağı, Holanda için üzüm, incir ve 930 senesi veya daha 
evvelki seneler mabsulii tütün o!arak teshil edilmiştir. 

"Rus şekerleri evve~ce tekarrür etmiş olan esas dahilinde 
gireceklerdir. ,, 

6 - ihraç edilen maim gittiği mahalde gümrük rüsumunun 
tediye edildiğinin ve satılmış olduğunun isbat o:.Unması ve ay.c ı 

zamanda o ma~ıalde bulunan 1 ürk sefir veya en büyük Hariciye 
memurunun tasdiklerini havi vüsul şahadetnamesi ibraz edilmesi 
mukabilinde şekerlerin memlekete ithaline Gümrüklerce müsaade 
olunacak ve keyfiyet ikhsat vekaletine bildirilecektir. 

Bu suretle ithal edilecek şekerlerin bedellerinin 8 numarala 
kararname mucibince ihracat dövizlerinden tediyesi veya mah
subu ıarttır 

7 - Şeker, kahve ve çaym memlekete ithali için iktııat 

veklleti ile alAkadarlar arasında yapılmış olan hususi mukavele
ler bOldimleri mahfuzdur (6629) 

Kadıköy MalmUdUrlUğUnden: 
KadıkGylinde Taşköprü caddesinde Ali Şamil pap ka,a 

namile maruf Jak Haronaçiden metruk köşkll:ı enkazı ıartnameli 
mucibince mllzayedeye konulmuştur. Muhammen kıymeti 1730 
liradır. Kiaunuıani 10 uncu sah gOnft mOzayede yıpllıcıktır. 
iıteyeoleriD o ınn saat 14,5 buçukta mtıracaatları. u6658,, 



Sayıfa 12 

iSTiM E 
Radyo TELE 

K 
hizes' 

•• 

Bilhassa Super heterodin Telefunken 
ahizesinin kullanışı tasavvur edilmez 
derecede basittir. Tek bir düymenin ted
virile bütün avrupanın musiki neşriya
tını temiz ve tabii olarak dinlemek ve . ' 
ıstasyon isimlerini taşıyan ışıklı Otoma-
tik İskala üzerinde istediğiniz istasyonu 
bulabilmek yalnız TELEFUNKEN 650 
ile mümkündür. 

1 
1 

•• 

' İstanbul ve İzmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

.ıılh. 

~' 

[J 

5 16 
1 

12 113 
,8 19 20 

·25 26 27 

de IZMIR' de. 

de SUL T ANHAMAMl'ında 

açılıyor 

KARYOLAve ~~~~:~s;n• 121
/2 liraya k~~~:ıa 

Sirkeci Ebüısuut caddesı Tel. 22652 • 
Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı. beyaz lak e ve muhtelif renk· 
)erde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçüye ıöre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon-

mar4esl ve Yerli Mallar Pa.z6r1nda da avnı fiatla satılır 

VAKiT 

1
3UncU Kolordu Satanalmal 

Komlsronu ilin 13,. 

Hava ihtiyacı için muhtelif 
cinslerde rasat malzemesi pa· 
zarlıkla sahn ahnacakbr. ihalesi 
29 • 12 · 93'.l perıembe günüdür. 
Listesini görmek üıere her g ün 
Fındıklıda 3. K. O. Sahnalma 
komisyonuna ve pazarhğa iştirak 
için Ankarada Hava Satınalma 
Komisyonuna müracaat ları . 

(1053) (6481) 

Eskişebirdeki ameli tecrübe 
komisyonu için umumi kimyava 
bihakkin vakıf ve anal ize yap
mıya muktedir tecrübeli .. bir 
kimyagere lüzum vardır. Ucret 
150.200 liradır. Talip olaolarm 
her türlü vesaiki ile birlikte 
Ankara'da Hava müıteşarlığma 
müracaatları. Talipler fazla ol· 
duğu takdirde bir komisyon 
muvacehesinde derece ve tahlile 
nazaran müsa6a ka suretile tefrik 
edilecektir. (1056) (6617) 
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1 
Türk Anonim Şirketinden : 

Alpullu ş~ker fabrikasının lstanbul depolar1ndan krlstal toz şekeri atideki flatle 

her lsterene bin kilodan eksik olmamak Uzere satdar • 

Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 
Taşradan vukubulacak sipariıler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müı
teriye aittir. Müşteri isterae sigorta ettirir. 

Adres : lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi: 

=mr::-=:-:r:.::::=::::::::r:::::r:::::::: lstanbul Şeker - Telefon 24470 - 79 :::::::::::::::::::::::::::::::::==-·· ·-.: 
...... -····-··---·--·-·--------- :::::::::::::;:::::::ıı::::::::::::::::aE 

Cünbilş 

Diloyanm en 
güzel ve en 

pratik Türk 
sazıd1r. 

FABRiKASI 
lstcsubul Beya 
zıt No. 39 • 41 

İstanbul iklnd İcra Memurluğundan: 

En mükemmel ve en müntahap çeşitli 

ER 
MAGAZALARI 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer blr 

halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir. 

1 
adet elektrik motörU maır teferruat Arnavut 
köyünde birinci caddede 136 N. ıu pastacı 
Manuk Er. dUklcA.nmda 1·1·933 tarihine mli· 
sadlf Pazar gUnU saat 9-10 da ikinci açık art 

Yerli ve Avrupa kumaılanndan kusursuz ••••ı• tırm.a aurctile sntııacağından taliplerin ayni 
gUn ve saatte mahallinde memuruna mUr11.
caaUan lllı.n olunur. ( 6015) 

Beyoğ·unun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi lsmarJama elbiseler 20 liradan 
başlar 

YA KIT MATBAASI - l STANBUL 
Hazır pardesü ve e biseler fevkallde ucuzdur. SAHlBt: MEHMET ASllıf il•••• Eminönü, Kaımirci Ali Riıa müesaeaab ••••lj umumı Neııriyat MüdUru REFlK AHMET 


