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Senelerdenberi lstanbul hal • 
kı için uzun ıatırap mevzuu olan 
Terkoı suyu meselesi yeni bir 
sa.fhaya giriyor. Çünkü bu suyun 
idaresi iki gün ıonra Belediyeye 
&eçiyor. Su itinin Belediyeye geç
tnesi, hükumetçe mübayaa edilip 
edilmemesi her vakit bir müna .. 
kata zemini olmuftur .. Bugün ter
kos suyunun hükUmetçe mübaya
... ı kararla§mıt, ıirket ile hükU • 
nıet arasında bu hususta itilaf ha
sıl olmuı bulunduğu halde bile 
turada, burada bu itin Belediye· 
)'e geçmesini doğru bulmıyanlar 
•ardır. 

Bu gibilerin fikirlerine göre 
Belediye bu au itini ıirket kadar 
da yapamaz. Terkoı suyu Beledi .. 
yeye geçerse tirketin idaresinden 
mütevellit şikayetler ebilmez, ar· 
tar. Halk Dimyata prince gider • 
ken evindeki bulgurdan da olur. ı 

Hülisaaı telgrafla ğelen bu 
notanın Aokarada iyi te
likki edildiği anlaşılıyor 

Ankara, 28 (A.A) - Ôğ· 
rendiğimize göre Mısır hari
ciye nezaı eti cevabi not asanı 
bugün Türkiyeoin Kahire mas· 
labatgüzanoa tevdi etmiştir. 

Ankara mabafilinde iki hü
k ümet arasında nota teatisine 
mevzu olan işin iki memleket 
müoasebatının istilzam ettiği 
veçhile dostane kapandığı ka· 
naati mahsus olmakta ve bun· 
dan Kahıre maslahatgüzarlığı
oın te grafla bildirmiı olacağı 
cevabi Mısır notası hülisasının 
iyi telAkki edildiği anJaşlimak
tad1r. 

iki kardeş memleket müna
sebet 'erinde ansızın beliren 
bulutların bu suretle tamamile 
dağılmasından iki taraf efkiri 
umumiyesioin çok memnun 
olacağı hiaso'.uomaktadır. 

Eğer Terkoı suyunun Beledi • 11==============1 
yeye devredilmesi, bütün te§kila- italya hazırlanıyor 
tını bir iki gün içinde altüst etmek, 
bugün ıirkette mevcut olan bü • 

tün memurları kapı dıtan ata -
rak tamamen yeni bir nizam ve 
te§kili.t kurmak demek olsaydı 
bu tarzda bir enditeye mahal o-

labilirdi. Fakat it böyle değildir. 
lıtanbul Belediyesi iyi bir karar 
Yermittir. Şirkette çalıtan bütün 
memurlar, bilhaaaa teknik itleri 
idare edenler ecnebi bile olsa 
muhafaza edilecektir. Yani Ter -
koı tirketine vaziyet edilir iken 
mevcut idare makinesinin inti .. 
ı:aauna halel vermemek için her 
türlü tedbirler alınacaktır. Şim • 
dilik Belediyenin idaresi bir mü
rakabe suretinde vuku bulacak • 
tır. Esasen terkos tirketi hakkın· 
daki §İkayetlerin hemen ekserisi 
idareye ait nizamaızlıktan ziyade 
au tesisatının maddi kifayetsizli
ğinden neı'et ediyordu. Bu tiki.· 
yetleri bertaraf etmek için tirke -
tin iki milyon lira kadar sermaye 
aarfederek ıu tesisatım tevsi et • 

mesi lazım geliyordu. Şirket bu 

parayı sarf etmiyor, bunun için 
tirketin imtiyaz müddeti bitmek 
iizere olmaaını sebep gösteriyor, 

Meheınt A•ım 
( Devamı 2 inci ••wlfada ) 

................................... _ .. 

Tehlike var! 
lngiliz gazeteleri italyan 
ordusunun manevrala~ 
rından ku~ cu anıyorlar 
Devletl .... r muda ale etmeli 

ltalran manevralar1nda bulunan 
ba,veklllerl .. 

İngiliz gazetelerinin istihba • 
rma göre İtalya hükUmeti bütün 

( Devamı 11 inci say.tada ) 

Karag6z VAKIT'te 
Ramazan gece erını 

boıça geçirtmek ıçıa 

sırf Ramazana mahsus 

olmak ilzere okuyucu· 

larımıza Karagöz muba· 

•ereleri vereceğiz. Bu 

muhavereler günün ha· 
diıelerinden alınacaktır. 

Vakıt okuvucuları icin bu qüldürücü muhavereleri bu işte ib
tiıası olan Oaman Cemal bey yazıyor. Buiünkü nüsbamı· 
zın Uçllncü sayıfasıoc'a: • 
[Kokain, morfin, esrar yahut tımarhane • 1 perde ) 

S. muhaverede Keragöz ve oilu doktor Mazhar Osman 
Beyle konuşmaktadır 

Büyük Gavnin Ankırraya ayak basmasının 13 üncü yıl 
dönümü münasebetile evelki gün yapılan merasim 

Birdenbire duran kalp.; 
leri yenideri diriltmek 
Profesör Kemal Cenap Bey bunu 

pek a~a mümkün görüyor 
Bir kaza veya ani bir darbe ile 

dunnuı bir kalbi, bir iğne ile e -
lektrikliyerek harekete getirmek 

ve binnetice insanları bir kalp 
darbeıile nagihani ölümden kur
tarmak hususunda Amerikalı bir 

doktorun mühim bir keşifte bu • 
lunduğunu ajanı laberleı·i ara ... 

aında görerek alakadar olmuş ve 

dün bu cidden mühim mevzu ü • 
zerinde doktor Ak il Muhtar Be • 
yin telakkilerini yazmıştık. Ayni 

bahis üzerinde dün de tanınmış 

doktorlarımızdan Profesör Ke .. 

mal Cenap Beyle konu§tuk. De -
ğerli doktor sorgumuza şu cevap .. 
ları verdi: I 

1 

mUcerrip kalbe verdiği elektrik cereyanını 
tehllkcslz bir oekle sokmuş <>lacaktır. Bu 

tecrübelere (kalbi yeniden diriltmek) de -

nllir. Sade kalp değil, daha sair bir çok 

azayı da. vücuttan dı§arı çıkararak, görü
nll§te ülü haline gelmiş olduklan halde. 

Profesör KemalCenap B. 
onları yeniden yaşatmak mUmklindlir. Bu 
gibi tccrUbelerden hayalAta kapılmamalı 

ve artık ö!Ume çare bulunduğunu zannet· 
memelidir: İnsanm kudretini ve takatını 

kesen ve mühim azada arıtk tamir lmkAm 
kalmıyan hastalıklarla, ve yahut yaş tcsı-

rlle mukadder Akibete giden insanların bu 
suretlerle tekrar dirileceklerine inanmayı • 
nız. 

Deneme (tecrübe) ilminin bize her gUn 
getirdiği yeni tetkikler içinde bahsedilen • 

Oeniz kızı 13 yaşında halkın 
karşısına çıkb. Sa di Bey 

12 yaşında .. 
Deniz kızı Eftalya Hanımın ko 

cası kemani Sadi Bey de kendi • 
sinde musiki istidadının nasıl u· 
yandığını §Öyle anlatıyor : 

- Benimki hayli enteresandır. 

Evvela pederden irsen intikal et
ti. Bizim peder 1stanhulda musi -
ki muallimli~i ile tanınmıştı. ls -

Kemani Sadi B. 
mail Efendi derlerdi. Bir kaç ma 
ruf musikişinasa da ders vermiş· 

ti. Bu itibarla evimize devrin en 
maruf musikişinasları sık sık ge 
lirlerdi. 

Musikiye meyil galiba çok din 
Iemekle oluyor ve ilk örgü~ o 
örüyor. Hulasa efendim, sekiz ya 
şımdan beri musikile me§gul olu 

( Devamı 2 inci sayıfada) 

CEMAL PAŞA 
HATIRATI 

ittihat ve Terakkinin bu eleba
şısına ait babrat münasebetile 
geçen devre ait birçok vesikalar, 

işitilmemiş vak'alar 

-1 Kanunusanide Vakıt'ta -

* 
CANIM AYŞE 

Selami Izzet'in 
yeni Romanı 

- Ycvmı gazetelerde bahsedilen tec
rübe, hayvanlar üzerinde yapılan bazı tet

kiklerden ibaret olmalıdır. Hasta olmıyan 

hayvanı herhangi bir suretle öldilrerek te

vekkuf eden kalbini tekrar l~letmek mese
lesi, Fialologlarm dalma yaptıkları işler -

dendir. HattA oanlı hayvanların kalplerini 

dışarı alarak tevakkuf ettikten, yıı.ni, öl • 
dUkten sonra tekrar diriltmek ve vücutta

ki gibi iıılctmek, her seneki derBler1mizdc 

yapıla gelen bir tecrUbedir. Telgraf hava

dislerine bakarak Amerikalı mücerribin ne 

yaptığına vakıf olmağa imkAn yoktur. Ar.

Iaııılan bu mUcerrip, herhangi bir suretle 

öldürülen köpeklerin kalplerini elektrik ce
reyanile tekrar işletmeği ancak bir ilim 
ve deneme (tecrUbe) meselesi şeklinde mü· 

t alea etmiştir. Kalpten elektrik cereyanı 

geçirmenin çok tehllkeli olmasına rağmen 

bahsedilen 2000 köpekteki tecrübe neUce -

len eğer ilmit verici ise, zannederim ki, 

den daha çok mUhim mevzuıa.r varken, tel- - 1 Kanunuıanide v akıt'ta -
graflarm ve günlük ga.zetelenn bu kabil 1 

Bulgar kabinesi 
istifa etti! 

Sofya, 28 (A.A) - Başvekil 

M. Mouchanoff, 

kabinenin isti

fasını krala ver· 
miştir. 

istifa kabul 

edilmiştir. Kral 

is ti ı ar e !erine 

başlamış, Sob
ranya reisi M. 

Malinof'u kabul 
etmiştir. 

istifa eden Bulgar ba, 
l'Cl'.il l\l. Mouchanof 

neşrlyatile haynIAta kapımak ancak b!r -----------------. . . .. :~. ... ~· ~ ... :, : .. ~ '" . . fanteziden başka bir şey değildir. ı 

Doktor - Galfba ya§h b ir şey yemişsiniz, midenizde 
a§1rlık hissetmiyor musunuz 1 

Hasta - Evot, a191r başı ... 



Kimlerdir, Ne 
Kazanırlar? 

( a., tarafı 1 lncı sayıfada ) 

yorum. On il<i ya§ımdan itibaren 
de bu yilzden geçinirim, evim ! 
bakarım. Diğer taraftan 12 ya§ın 
de. sahneye çıkarak çalmak sure· 
tile galiba bir rekorum da vardır. 
Ut ta çalarım. Tanburi Cemil Bey Almanyada buna pek kız· 
den çok istifade ettim. Hocam da. I oıler ve hilkilmetin b'lhaaa 
merhum Riza Beydir. Bununla be meşgul olacağını aÖylüyorJar 
raber piyaıa hayatına tamamile Brüksel, 28 (A.A.) - Eupen 
atılmaklığım on sekiz yqında de Saint Nicola manastırında bu
olmu§tur. Şimdi otuz altı ya§ın • lunan rahip Gillis'in Belçika ha· 
dayını. ricine çıkarılması meselesi hak • 

- Hayatınızdan memnunmu- kında salahiyettar mahafil mu -
sunuz? maileyhin ecnebi ve rahip 11fatı· 

- Şimdi memnunum. Bu saye nm kendisine tahmil eylemit ol
de ferih fuhur ya§ıyabiliyoruz. duğu vazifeyi ihmal ederek Bel
Mesleğimi çok severim. Dü,ünü - çika aleyhindeki icraatına devam 
nüz ki, tahsilimi bile bırakmama etmi§ olduğunu ve bunun üzerine 
hu aık sebep olmu§tur. hükumetin kendisini hudut hari-

- Eftalya Hanımla ne vakit ev 
Jendiniz? 

- Gramofon pilakları doldu
rurken kendisile tanışmıştık. An
la§tık ve evlendik. 

- Batınızdan geçen heyecan· 
lı vak' al ar? 

- Umumi harpte askerliğim 
çıkmııtı. Bu da bir vazifeydi ta· 
bii. Fakat kemanımdan mahrumi 
yet bana çok ıztıraplı günler ge • 
çirtti. Bundan ıonra Anadolud::ı 
üç buçuk sene süren muallimli • 
iim ve gına dersleri müf ettiıli -
gim de vardır. 

- Avrupaya aeyyahatiniz na· 
sıl olmuıtu.? 

- Üç buçuk sene evvel. Bir 
pilak angajemanı dolayısile Pa
rise gittik. Eftalya Hanımla bera 
her konserler verdik. Muvaffak 
olduk ve çok i~·i tesirler bıraktık. 

- Alaturl4 • A~.:franga hah • 
sinde ne dütü~.üyorsunuz.? 

- Bizim musiki... Doğrudan 
doğruya milli musikimizin bir hu 
suaiyeti vardır. Bundan harice çı 
kılırsa bizim musikinin kat'iyyen 
zevki kalmaz. 

Bizim musiki çeyrek sesler do
layısile armonize edilememesi yü 
2ünden yalnız ruhi ve hissi bir mu 
siki olarak kalmıştır. Benim ka
naatim ıudur: Çeyrek sesli ma. 
kamlar hazfedilmedikçe musiki
miz armonize edilemez, edilemi • 
yor ve bundan dolayıdır ki, mo
noton vaziyetinde kalmaya mah
kOım görünüyor. Bizim Bizim tar
zımız fazla yükselmeye müsait 
ol~adığı gibi bugünlerdeki görü
nütü de ıadece bir tuvalet meıe 
leaidil'. Eski klasik eserlerimiz ta 
mamen heder olmuştur. Yeni e
ıe~erin güftelerinden ba§ka bir 
kıymeti yoktur. 

Sadi Beyin hu sözlerini Eftal • 
ya Hanım tasvip ediyor, fakat 
misafirleri, bestekar Nebil oğlu 
Hakkı Bey doğru bulmıyor. iki 
musiki adamı bir hayli münakaşa 
ediyorlar. Nebil oğlu Hakkı Bey· 
le de görüıtüğüm için hu münaka 
talardan burada bahsetmeğe lü
zum görmiyorum ve Sadi Beye so 
ruyorum: 

- Peki bu işin çaresi? 
- Bir dahiye lüzum var. Evet 

ancak bir dahi yetiımeli ki, bizim 
musikiden bir inkılap yapacak 
bir kudret gösterebilsin bekledi • 
ğimiz adam alafranga musikiyi 
de alaturkayı da tamamile bilme 
li .• Ayni zamanda büyük bir vu -
kuf ve zevk sahibi de olmalıdır. 

Ben bu hale ç.ok acıyor ve bir da· 
hinin çıkmasını dört gözle bekli
yorum. Herkesin bahse karışma· 

11, mOzlayen, bestekar olması be • 
ni musikiden ikrah ettiriyor, ba· 
na bu tarz musikiyi çalmaktan u-

cine pkarmak mecburiyetinde 
kalmı~ olduğunu beyan etmekte
dir. 

Berlin, 28 (A.A.) - Eupen· 
de Eaint Nicola kilisesi erkanın· 
dan ve AJ.man rahiplerinden Gil
lis'in Belcikadan çıkarılma11 Al
manyadc. büyük bir infial ttwlit 
etmİ!tir. 

Almanyada bu t~dbir, Belçi
ka tarafından irtikap edilmi§ va
him bir hata addedilmektedir. 

Çünkü, hadise, Liege peskopo -
sunun yazmıı olduğu mektubun 
Almanyada uyandırdığı mem • 
nuniyetsizlikten ıonra vukua gel· 
miıtir. 

Rahip Gillis'in kovulması Bel
çikanın Eypen ve Malmedy'ye o· 

radakilere milliyetlerini unuttur • 
mak siyasetini te1ımil taıavvu • 
runda olduğunu göstermektedir. 

Germania, diyor ki: "Bu ted· 
birin ittihazı anındaki ahval ve 
ıeraitin Almanya ile Belçika ara-

aındaki münasebatın gerginliğini 

izaleye bir mani tetkil etmekte 
olduğu görülüyor. 

Berliner Boeraen Zeitung, 

Belçika hükumetinin Almanya a· 
leyhindeki siyaseti ile Brükıel ve 

Liege'deki ruhani reislerin faa -
liyetin~ protesto etmektedir. 

Deutsche Allgermeine Zeitung 
Almanya hükumetinin bu mesele 
ile bilhaaaa mefgul olacağını it· 
rap etmektedir. 

zaklaımak hiasini veriyor dersem 
bilmem samimiyetime inanır m111 
nız .. Evet emin olunuz ki, sahne· 
ye ikrahla çıkıp a kumpanye edi· 
yorum. 

- Kimleri beğenirsiniz? 
. - Mevcutlardan okuyuf itiba

rıle memleketin yeganesi olan 
Münir Beye meftunum. Çalanlar· 
dan kemani Reıat Beyi, udi Nev 
rea Beyi beğenirim. Bunlar ha • 
kim ve muktedir adamlardır. 

Y orgosla Nobarı da teknik iti
barile mükemmel bulurum. Eski
lerden Dede Bey ve Zaharyanın 
eserleri hiç §Üphe yok ki, nefis 
ıeylerdir. Şimdi ne o zamanki din 
leyici)er ne o nağ.meler kaldı. Ye 
ni bestekarlara gelince Nebil oğ
lu Hakkı Beyle, Yesarinin ıarkıla 
rı güzeldir, halk tarafından menı 
nuniyetle karıılanıyor. 

- En sevdiğiniz şarkı? 

- En sevdiğim şarkı malum 
amma, sahibile dargınım. Fakat 
haydi ıöyliyeyim. En beğendi • 
ğim şarkı: 

"Sana gönül verdim .. ,, Şarkısıdır 
ki, bu tamamen yeni bir çıiırda 
bestelenmittir. Çok hoıuma gi • 
der. • • 

VAKiT 

Yeni bir kanun layihası 
Maarif VekAletl, bu kanunla hususi bütçe
lerd~n birikmiş Maarif hisselerini alacak 
Ankara, 28 (Hususi) - Maarif 937 mali yılı nihayetine kadar ta

Vekaleti husuıi bütçelerle vilayet· mamile tahsil edilmiş olacaktır. 
lerin maarif hissesi olarak vermek Vekalet bu parayla mevcut mu· 
te oldukları yüzde onlardan f im • allim mekteplerini tamir ettirecek 
diye kadar verilmemi§ olan 2,5 ve bazı yeni in,aat yapacak ve. 
milyon lira kadar bir paranın Da- Ankarada umumi kütüphane, mü· 
hiliye, Maliye ve Maarif Vekalet- ze ve akademi binalarını yaptıra~ 
}erince tesbit edilecek bir miktar caktır. Maarif Vekaleti son altı se· 
üzerinden 936 senesi May11 ayına nede muallim mektepleri ıçm 
kadar ödenmesi için bir kanun la- 6,481,139 lira sarfetmittir. Mev
yihası hazırlamıt, mecliıe arzet - cut mekteplerin tamirine ve İn§aa· 
mittir. tına lazım olan para 1,683,238 li-

Maarif hi11esi olan yüzde onlar ra tutmaktadir. 

Büyük Millet Meclisi bugün toplanıyor 
Ankara, 28 (Hususi) - Büyük meb'usu Doktor Suat Beyin bele· 

Millet Meclisi yarın (bugün) top· diye bütçelerindeki yetim maaı ve 
lanacaktır. Ruznamede bulunan ücretleri hakkındaki kanun tekli · 

fi, hıf zıasıhha müesseseleri için 
maddeler arasında Ankara imar 

müdürlüğü bütçesinde 2400, yük· 

sek mühendis mektebi bütçesinde 
900 liralık münakaleye müıaade 

hakkındaki layihalar, Kastamonu 

Terkos 

Sıhhat Vekaletine 250 bin liralık 
tahsisat, mevcut su işleri taahhü· 
datınm bitirilmesi için bono çıka· 
rılması layihalarının müzakeresi 
vardır. 

Rusyada 
Tesisatının devri mu- Bulunan harlcly~ me
kavelesl parafe edildi murlarımıza zam 

Ankara, 28 (Hususi) -Terkos 
tirketinin devri ve lstanbulu ala-• 
kadar eden 4iğer işlerle metıul 

olmak üzere bir müddetttenberi 
burada bulunan latanbul valisi 
Muhiddin Bey bu akıamki trenle 
lstanbula hareket etti. 
Aldığım malumata göre hükô · 

metimizle İstanbul T erkos ıirketi 
arasında hazırlanan ve ıirket te
aiaat ve ıebekeıinin devrine ait o
lan mukavelename dün parafe e
dilmittir. Terkoı Şirketi ikinci Ka
nunun birinden itibaren latanbul 
belediyesi hesabına itliyecektir. 

Mabk1lmlyet kararı 
lzmir, 28 (Hususi) - Serbest 

f ıraka zamanında burada iç
timalar kanununa muhalif ha
reketten maznun bulunan dört 
kiıi bugün Asliye Ceza mah R 

kemesinde görülen muhake -
meleri neticesinde birer aya mah
ku moldular. 

Vapurcular kanunu 
Ankara, 28 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisi iktısat encümeni 
vapurucular kanununun bu 
tehiri layihasını kabul etti. 

sene 

lzmlrde söz derleme 
lzmir, 28 (Hususi) - Burada 

vali patanın rei5liği altında bir 
Söz Derleme Cemiyeti teşekkül 
etti. Heyet i~e be.ıı;ladı. 

Ankara, 28 (Hususi) - Sovyet 
hükumeti son günlerdq RusyadJl 
bulunan ecnebilerin, diplomatla,· 
da dahil olduğu halde · 111lavayici 
zaruriyeyi dolarla tedarik etmele
ri kararını verimtişr. 

Bu..Ju... ... üıuıo ... in,. orada bulu • 
nan hariciye memurlarımızın sı • 
kıntıya düımeleri ihtimalini naza· 
rı itibara alan hükumetimiz sırf 

Rusyadaki hariciye memurları i • 
çin zam yapmağa karar vermittir. 

Bu karar mucibince Rusyadaki 
elçilik, konıolosluk memurlarımız 
dan temsil tahıisatı bet liraya ka · 
dar olanların bu tahsisatları 4 
miıli, bet liradan fazla olanların 
tahıisatları 3 miıli fazla olarak ve
rilecektir. 

Bu zamları yapmak için Harici
ye Vekaletine müıaade verilmes\ 
hakkındaki kanun layihası Büyük 
Millet Meclisine verilmiıtir. Bu 
tahsisat bütçeden münakale ıure· 
tile temin edilecektir. 

Macar futbolcuları 
iz mirde 

lzmir, 28 (Husud) - Nemzetti 
Macar profesyonel futbol takımı 

yarın buraya geliyor. lzmirde bu
ra kuhiplerile üç maç yapacaktır. 

Müflis Amerikalı 
bankeri Yunanistan 

teslim etmiyor 
Chikago, 28 (A.A) - Illunois 

hükumeti müddeiumumisi M. 

29 t<lnunuevvel 1932 -=--
Terkos Suyu 
Belediyeye 
Geçerken 
(Ba,makalemizden devam) 

"Eğer tesisatın tevsii lazımsa iaı " 
tiyazımı temdit ediniz ki bu ife 
yeni sermaye koyabileyim.,, di .. 
yordu. Dığer taraftan bu iti ıehir 
idaresi de yapamıyordu, çünkü 
filen suyun idaresi ecnebi bir tir· 
ketin imtiyazında ve elinde bu "' 
lunuyordu. 

Binaenaleyh, Terkos suyu bil· 
kumet tarafından mübayaa edi .. 

lerek idaresi Belediyeye devredi· 
lince artık yeni sermaye koymak 

ve su tesisatını tev&i etmek im "' 
kanı haaıl olacaktır. Bundan son· 
ra imtiyaz sahibi şehir idaresi O" 

lacağı için icap eden miktarda 

para ıarfedilebilecektir. 

Pekala. Fakat Belediyenin e· 
linde böyle su tesisatını tevsi içiıı 

sarfedilecek para var mıdır? 

Şimdiki halde bu it İç.İn bele· 

diyenin bankada (800.000) kü .. 
sür lira parası vardır. Bu parayı 

su işlerinin tevsiine derhal tahsis 
etmek kabil olacaktır. Bununla 

beraber sekiz yüz küsür bin lira 
tabii bir kaç gün içinde aarfedi· 
lecek değildir. icap eden yeni tc· 
sisat yapıldıkça para verilmek 
lazım gelecektir. Bu para sarfe -

dilip bitirilinceye kadar Beledi • 
yenin geriye kalan ameliyat için 

para bulma11, icap ederse eldeki 
sekiz yüz bin liranın bir kısmı 

kar§ılık gösterilerek su meselesi· 
nin halli için bir istikraz bile 
aktetmesi mümkün olacaktır. 

Hülaaa Belediye idaresi Ter
kos suyunun idaresini eline ahr· 

ken her feyden evvel bir nokta· 
ya ehemmiyet vermesi lazımdır. 
Bu nokta yeni gelen belediye ıu 
idıırP-aİnİn .aitlAn Terkos şirketini 
halka aratmamasıdır. Ondaıı 
sonra su itindeki noksanları ted· 

rici surette ikmal etmeğe çaht • 
masıdır. 

~ehmet Aum 

Zeplin büyük seya• 
hat hazırlığında 
Friedrichshafen, 28 (A.A.) -

Berlinde çıkan gazetelerden biri 

zeppelin balonlarının İngiltere, 
Kanada ve ~imali Amerika arasm 
da muntazam servisler yapması .. 
nın temini hakkındaki müzakere· 

lerin devam ettiğini bildirmiıtir. 

Halbuki doktor Eckner, bu mü
nasebetle yaptığı beyanatta bir 

kaç sene evvel başlıyan bu müza
kerelerin iktısadi vaziyetten dola· 

yı olduğu yerde durdurulduğunu, 
o vakittenberi müzakereye devam 

edilmediğini ve tekrar batlanma • 
dığını söylemiıtir. 

Almanın yeni bir 
zırhlı kruvazUrO 

Berlin, 28 (A.A.) - Yeni Al· liir tashih 
lstanhul, 28 (A.A.) - Maarif 

Vekili Reıit Galip Beyefendinin 
nutuklarının ıu cümlesindeki: 

"Ruhları aırtlanlaıarak bütün 
memleketi eıilecek mezarlık hali
ne sokmak yolunu tutınuı bir ha
nedandan ,akrep gibi asıl zehrini 

Courtney, Yunanistarun Samuel man zırhlı kruvazörü Deutschland 
lnsull'ü iadeden imtina etmesi ü· önümüzdeki ilk baharda servise 
zerine bu kararı istinaf etmeleri- girecek ve eski Emden kruvazörü 
ni Atinadaki Amerikan mümeı· kadro harici edilecektir. 

kuyruğuna, yani en aon milletine 
vermİ§ bir saltanattan ........ ila. 

"Mümessil,, kelimesi yanlıılık -
la "milleti,, yazıldığından tashih 
olunur. 

sillerinden istiyeceğini söylemi!• 
tir. 

M. Courtney, bu hus\lstaki te· 
şebhüslerine, siyasi tarik ve vası· 
talarla müzakereye girişmesini 
Vat ington hükumetinden talep 
etmek mecburiyetinde kalacak da 
olıa, devam edeceiini ıözlerine 
ilave etmittir. 

Yeni kruvazörün süvariai bahri· 
ye kolağalarından fon Fished ola· 
caktır. 

Mumaileyh harp esnaımda V 
-66 tahte!hahrinin kumandanlf"' 
dı. Bu tahtelbahri bizzat tayfalı 

tarafından harp nihayetinde Pol• 

limanında babrılmıtbr. 



Sohbet .. ._ 

Neden olmasın ? 
.. Bir gün, tanınmış, büyük bir 

t~ıı:et yapmış doktorlarımızdan 
. ırıne, söz arasında: Profesör! 
dedik. 

Doktor kaşlarını çattı, yüzümü
ze ters ten baktı: 

. - Benimle, daha doğrusu hi~ 
ııınle ala>' mı ediyorsunuz? dedi. 

I>~ofeaör demek, laakal beynel -
~del tıp aleminin takdirine maz-

ll' olmu, - iki ilmi eser telif etmiş 

~danı demektir. Telif etmek şöy
b: dursun, doğru dürüst tercüme 
. ile Yapamıyoruz. Ben profesör 
değilim, sadece doktorum. 

Bu sö:derde, tevazudan ziyade 
hakikat vardır. Şimdilik tıp ale
llıirniz, vergilerle, kongre dediko

dularile, Rasim Ali Bey mesele -
aile meşgul oluyor ve arada sıra
da. da, garp profesörlerinin sai
lerini ve bu mesainin neticelerini, 

Ceffelkalem reddediyorlar: Ola -
llıa2 ! 

Meseli. ajanslar haber veri -
Yor: Meşhur profesör falan, sene-

lerdenberi çalıştığı gözlüğü niha
)et tekamül ettirmiştir. Körler 
hile bu gözlükle görebile~ektir. 

Bizimkilerin derhal sesi duyu
luyor: Olamaz! 

Avrupadan başka bir haber ge· 
liyor: Bir profesör, duran kalple
ri işletmenin çaresini buldu. 

Doktorlarımız hemen beyanat· 
ta bulunuyorlar: Olamaz! 

Sorarım size, niçin olmasın? ... 

Orta zamanlardan bu güne ka • 

dar, tıp ilminin attığı dev adım
ları, gösterdiği mucizeler, müs • 

bet keşifler göz önünde dururken 

herhangi bir ilmi v~ tıbbi mesai 

neticesinin haberlerini - nükteli 

fıkralar anlatarak - ceffelkalem 
reddetmek, Olamaz~ diye hesip 

'lmak doğru mudur dersiniz? 

Teşbihte hata olmaz derler: 

Eski zamanda çiçek a§ısı yapıl, 

llııya ha~landığı zaman, dedeleri· 

llıizle ninelerimiz de inanmamış· 
lar: Olamaz! demi!ler. 

Şimdi de, Şark vilayetlerimi -

tni.ı,in bazı ihtiyarları, Halep çı -

hanı denen Şark çıhamnın çare

si bulunmak üzere olduğu, artık 

<>talar ahalisinin bu çıbanı çıkar· 

tnıyacaklarını söyliyenlere gü • 
lüp: Olamaz? diyorlar. , 

Bize kalına, doktorlarımız, 
hatta profesör diye tanınanları • 
llırz, hu gibi ilmi nıeseleleri cef · 

felkalem reddedeceklerine, u • 

~aktan olsun takip etseler, hatta 

ıenginleri gidip yakından teteb • 
hü etmek zahmetine katlansalar 
dalıa iyi olmaz mı dersiniz? 

Mesela, gazetelerde: 
0Meşhur mutahassrslarımızdaıı 

1-.l&nca hey, filanca tıbbi keşfi 
~:tebbu etmek, kaşifile görüşmek 
tııere Avrupaya hareket ctmis -r ~ 
lt.,, . 

k' Havadisini okursak~ muhakkak 
1 -seviniriz. Halbuki, arada sıra

da, şöyle bir havadis okuyoruz: 

"M )" eşhur doktorlarımızdan fi -
e.:nca hey, berayr tedavi Avrupa
l'a ~itmiştir.,, 

Burada tedavi "olamaz,, diye 
4."rupaya gidenler, Avrupadan 
~el-en tıbbi kesiflere "olamaz!,, 
dirorlaı- ! · 

\I' e mine1garaip ! 
Se1ami izzet 

Taksiler 
Şoförlerin şikayeti 
Eski arabaların vergileri 

nasıl taksim oluyor? 

Otomobillerden alınan muhtelif 
vergilerde şimdiye kadar motörle· 
rinin beygir kuvveti esas tutulu • 
yor, beygir kuvveti fazla olanlar· 
dan yüksek, az olanlardan daha az 
miktarda vergi alınıyordu. 

Otomobil sahipleı·i ve şoförler 
beygir kuvveti fazla olan motörle
rin az iş yapan eski arabalar ol
duğunu, binaenaleyh bunların faz
la verdiklerini, buna mukabil beyn 
gir kuvvetleri az olan yeni ve lük~ 
arabalardan daha az vergi olmdı· 
ğını ileri sürerek şikayette bulu -
nuyorlardı. 

Şoförlerin söylediklerine göre 
eski arabaların sahipleri az iş yaJJ• 
tıkları halde fazla vergi verdikl.! · 
ri için otomobillerini yok pahası -
na satmakta yerlerine yenilerini 
almaktadırlar. Bu suretle her sene 
yeni otomobiller için bir çok pa • 
ramız harice gitmektedir. 

Hazırlanmış olan yeni ka:zanç 
kanununun tetkikatı esnasında şo · 
förler cem~yeti namına bir heyet 
Ankaraya giderek bu vaziyeti a· 
lakadar makamlara anlatmışt~r. 

Hazırlanmış olan yeni kazanç 
kanunu layihasında vergiye esas 
olarak başka bir usul kabul edil
miştir. Otomobiller eski ve yeni • 
tiklerine göre üç sınıfa ayrılacak, 
yeni otomobillerden fazla, diğer
lerinden daha az miktarda vergi 
alınacaktır. 

Dahiliye Vekaletince hazırlan -
makta olan yeni belediye vergi ve 
resimleri kanununda otomobilleT
den alınan belediye resimlerinin 
de bu esas dahilinde cibayet edil
mesi hakkında. bir madde ilavesi 
takarrür etmiştir. Bu karar otomo
bil sahiplerini çok memnun etmiş
tir. 

Zimmete para 
geçirmek maddesi 

Bakırköy malmüdürü Mustafa 
Nail Beyle diğer bazı memurların 
muhakemesine, dün lstanbul ağır· 
ceza mahkemesinde devam edil • 
miştir. 

Dava, zimmete para geçirmek 
davasıdır. Dünkü muhakemede 

' mevkuf olan Nail Beyin avukatı, 
serbest bırakma İsteğinde bulun
mu~ müddeiumumi hu isteğin 
reddini istemiş, mahkeme ret 
kararı vermiştir. 

Muhakeme, bir şahidin getiril • 
mesi için yazılan müzekkerenin 1 
tekidi kararile, ikinci Kanunun 19 
una kaldı. 

Akı 1 hıfzıssı hası 
Türkiye akıl hıfzıssıhhası cemi

yeti bugün öğleden sonra saat beş
te Halkevinde bir içtima yapa -
caktır. 

içtimada evvela; tenasül terbi· 
yesinin tairihi, memleketimizde 
bugüne kadar tatbik edilen tena
süli terbiyeden alınan neticeler 
ve tenasüli terbiyenin nasıl olma· 
sı görüşülecektir. 

Bu hususta rapor yazan mual -
lim Nebahat Hamit, Abdüllatif 
Kazım, Hilmi Ziya Beyler fikirle· 
rini anlattıktan sonra bu fikirler 
üzerinde münakaıa yapılacaktır. 

Jçtimaa herkes gelebilecektir. 

TAKAS 
Bu muameleye razı 
olmı) an ınemleket 
emteası geriye .. 

Hir düşüş 
Bakkal Bodos 

otobüsten düştü 

S'avıfa g · 

Kasten .. 
Sigorta parası için 
yangın çıkarmak 

maznunu 
İstanbul ağırceza mahkemesi, dün 
sigorta parasına tama ederek kas~ 
ten yangın çıkarmak iddiasile açı
lan bir davaya bakmıştır. 

Otobüs kapısının kapanma· 
Bu karar talHls yapan birçok mış olması kazaya sebep oldu 

tüccarı menınun etti 

Yangın, Ağustosun yirmisinde 
Marpuççularda Salih Efendi ha• 

lktısat Vekaleti takas muame
lelerine çok ehemmiyet verdiği i
çin ihraç edilen Türk mallarına 
mukabil gelecek malların ticaret 
muamelesi yaptığımız memleket 
emtiası olmasını karalaştırmıştı. 

Bu kara üzerine gümrüğe gel -
miş ve yahut yolda olan ticaret mu 
amelesi yapmadığımız memleket 
emtiasının memlekete girmesine 
imkan kalmamıştı. 

Muhtelif tacirler 1ktısat Veka
letine müracaat ederek Türk .em· 
teasmın ihracını kolaylaştırmak 

için bunun ithaline müsaade veril· 
me:ıini rica etmişlerdir. 

tktısat Vekaleti dün vermiş ol -
duğu bir emirde bu ayın sonuna 
kadar olmak üzere hangi memle
ket malı olursa olsun takas mua -
lnelesi yapılmasını bildirmiştir. 

Bu emre göre Japonya, Berezil
ya, Hindistan, Cenubi Amerika, 
Portekiz gibi memleketlerin emte
ası da memleketimize takas sure .. 
tile ithal olunacaktır. 

Bu karar takas muamelesi ya ~ 
pan bir çok tacirleri memnun et
miştir. Takas muamelesi İstanbul 
Ticaret müdüriyetinde yapıldığın· 
dan dün sabahtan akşama kadar 
pek çok takas muamelesi yapılmış· 
tır. 

MimarSioanın türbesi 
Mimar Sinanın Süleymaniyede· 

ki türbesinin tamirine başlanmış • 
br. Tamire müze ve evkaf fen hey
etinden birer mühendis nezaret 
etmektedir. 

Tamir esaslı bir şekilde yapıla· 
caktır. Tamir esnasında türbenin 
hususiyetinden hiç bir kısmı kay· 
betmemesine hilhas:;a dikkat edi· 
lecektir. 

Türk .. Yunan 
mahkemesi 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesi reisi M. Buik şehrimi
ze gelmiştir. Bugün mahkemede 
15 davaya bakılacaktır. Bundan 
sonra her perşembe günü bir çok 
davaların mürafaası yapılacaktır. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Gazete 

İstanbul An k ara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Ya.zı işleri t elefonu: 24379 
! dare telefonu : 24370 

Telgraf a dresi: İstanbul - VA KIT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 
3 ayhk 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
7150 .. 
400 .. 
150 .. 

ilan UcreUeri : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

14150 " 
800 .. 
300 .. 

Resmi il!nlar m bir satırı ıo K uru§ 
Ticari il!inlarrn bir satırr 12,5 Kuruş 
Ticari il!\nlarm bir santimi 25 Kuruş 

Küçük ilanlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası fi5 
dör t defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Uç aylık ilan ver enlerin "bir <lefasI mecca 
nendir. Dör t satırı geçen il~a.rm fazl.ı 

satırları beş kuruştan hesap edilir. 

Evvelki akşam gene bir otobüs mnda çıkmış ve yanyana iki oda 
kazası olmuştur: 

Kerestecilerden Balata gitmek 
üezere kalkan 3507 numaralı oto-
büs sür'atla yol alırken şoförün 

yanında oturan baklcal Bodos ka· 
pının bir sarsıntı esnasında açıl· 

masiyle sokağa düşmüştür. Otobüs 
hemen durmuş, dört yerinden ağır 
surette yaralanan Bodos Balat 
Musevi hastahanesine yatırılmış • 
tır. Kazaya derhal zabıta vaz'ı yet 
etmiş, otobüs kapısının sürmesiz 
olmasının kazaya sebep olduğu 

tesbit edilmiştir. Şoför Hayrettin 
yakalanmıştır. 

yanmışbr. Bu odalardan biri, ter .. 
zi il yazar Efendiye, biri mani fa· 
turacı Leon Behar Efendiye aittir. 
Terzinin odasında dikiş makinesi 
ve buna benzer şeyler va~mış ve 
eşyası bin liraya sigortalıymış .. 
Manifaturacının odasında sun'i İ• 
pekten gömlekler, pamuklu ku • 
maşlar v. s. bulunuyormuş. Onun 
eşyası da yirmi beş bin liraya si .. 
gortahymış. 

1 
İki odadaki eşya da ayni zamaJ\ 

da yanıyor. Fakat, yangın, aca~ 
hangisinden çıktı?. Bu hususta ra~' 
por veren ehli vukuf, terzinin düJ«' 
kanından çıkan yangının sirayeti~. 

Birinci umumi bitişik odadaki eşyanın yanmıl 
olmasını, varit görmiyorlar. On~ 

müfettişlik lara göre, her iki odadan da Y.a~ 
Vali ve belediye reisi Muhiddin , gm çıkmış. , 

B · tb h. T ı· B d. b Halbuki, Leon Behar Efendi ve eym, ra ım a ı ey en O!f 
k l b . · · A •• f tt' l'.., vekili, ütüden çıkan yangının biti-a an ırıncı umumı mu e ış ıge . 
t · d.l ..,. ·· l kt d' şık odaya sirayet etmek suretile 
ayın e ı ecegısoy enme e ır. 

Kuru~eşme kömür 
depoları yüzünden 

dava 
Kuruçeşmedeki kömür depola

rı, ötedenberi o civarda otoranla .. 
başbca şikayet mevzuu olmuş, bun 
lar temiz havayı bozan ve etrafı 
toz içinde bırakan depoların ora
dan kaldırılması için muhtelif te· 
şebbüslerde bulunmuşlar, nihayet 
depo sahiplerini dava etmişlerdi. 

oradaki bir kısım eşyayı da tutu§,. 
turduğunu ileri sürüyorlar. 

işte, dünkü muhakemede, ehli 
vukuf dinlenilirken, bilhassa bu 
cihet etrafında sualler soruldu. 
müddeiumumi ile maznun avuk a• 
h arasında hararetli münakaşala.r 
oldu. 

Neticede, mahkeme, gösterilen 
müdafaa şahitlerinin çağrılması · 
na, sigortadan ve zabrtadan iM 
hususun sorulmasına karar vere • 
rek, muhakemeyi on sekiz ikind 
Kanun çarşamba sabahına bırak • 

Dava açanlardan Salih Münir tı. 
Bey isminde bir zat, bir depo sahi
bi aleyhine açtığı davayı kazan .. 
mış, dördüncü hukuk mahkemesi, 
depo sahibinin davacıya tazminat 
vermesini kararlaştırmıştı. 

Depo sahibinin kararı temyiz et
mesi üzerine, meseleyi gözden ge
çiren temyiz mahkemesi, hu kara· 
rı muvafık bulmuş, tasdik etmiş
tir. 

Kömür çarpmasından değil, 
kalp sektesinden öldü 

Kasımpaşada Bedrettin mahal
lesinde bir kadının kömür çarpma 
neticesi öldüğü polise ihbar edil· 
miş, hemen verilen adrese gidil · 
miştir. Yapılan tahkikat ölen ka-

dının Bedrettin mahallesinde am
bar sokağında 20 numaralı evde 
oturan kömürcü Y aşarm zevcesi 

Saime Hanım olduğu, kömür çarp· 
masmdan değil, kalp sektesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. 

Film deposu 
Film talimatnamesinin tatbiki

ne yakında başlanacaktır. Fatihte 
yapılmakta olan film deposunun 
inşaatı yakında bitecek ve bütün 
sinem"alarda ve film depo ve tica· 
rethanelerinde bulunan filmler bu~ 

Defterdarlık memur· 
ları ve merkez 

bankası senetleri 
Merkez bankasının memurlara 

ait hisse senetlerinin Defterdarh-
ğa gönderildiğini yazmıştık. Def
terdarlık muhasebesi tarafından 
dün bu senetlerin tasnifine baş· 
lanmıştır. Tasnif bitince senetler 
malmüdürlüklerine ve maaş da
ğıtma yerlerine gönderilerek sa .. ; 
hiplerine senet mukabilinde dağı· 
tılacaktır. Senetlerin yüzde yet -
mişini ödemiş olanların bedelJeri 
verilmek suretile senetleri hazi · ' 
nece alınacaktır. 

- :t 

Otomobil kazası 
Etyemezde oturan Hüseyin 

Ef.ye Yeni çarşıda şoför Serkisin 
2465 numaralı otomobili çarpa· 
rak başından yaralamıştır Şoför 

yakalanmıştır. 
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- istiklali Osmaninin senei devrl -
yesine müsadif bulunan yarın parlak 
bir ihtifal yapılacaktır. 

r raya nakledilecektir. 

- Meclisi meb'usan reisi Hacı Adil 
B eye( endi bugün sarayı hümayuna 

azimetle lıuzura kabul buyıırulmuş -
tur. r 

1 Eroin kaçakçllığı 

[ Beyoğlunda Derviş sokağında A-

l dil Efendinin evinde arama yapıl· 
mış, bir bavul içinde sekiz paket 
eroin bulunmuştur. Bundan başka 
Beyazıttaki pilavcı Şabanın evinde 
esrar bulunmuştur. 

- Layipzig hayvanat bahçesinde 
ihtiyar bir fil lıastalanar·ak kesilmiş

tir. Lokantacılardan biri bu filirı 15 

kantar gelen etini salın almış ve kı -

zartmasmın tabağım bir bu.çuk marktı 
satmıştır. Lokanta o gün akrn akın 

gelen fil eti iştelıalılarile dolmuştar. 



Savıfa 4 

.IMAllLI DEVLE 
Ö ÜllKli ••• 

Muharriri : Celal Nuri 
• !k tllıas. nakil, tercüme hıılı:lım mahfuzdur. 

Paşa, Bey, Efendi, Ağa 

"Hanımel endi" ile "Bey" in 
başına gelenler 

Bundan evvelki yazımızda in -
san isimlerinden bahsettik. Şimdi 
de unvanlarımızı kurcalıyacağız. 

Ba§lıca unvan ve elkaplanmız 

ıunlar: Ağa, efendi, bey, paşa, 
hanım, hanımefendi. Bunların mu
kadderatı başlı başına bir tarih • 
tir. 

Aağa, hazan okuması, yazma -
ıı olmıyanlara hatır için verilen 
lakaptır. Bazan da (ağalık) ifade 
eder. Ağa, yusyuvarlak, küçücük 
bir derebeyidir. Bir takımı, ta,ra -
da, beyliğe tenezzül etmezler. On
lar babadan, dededen ağadırlar. 
Suriye meclisi reisi ( ki vaktile 
devlet reisi idi) Suphi Berekatın 
babası Halep (veya Antakya meb
usu) Rifat ağa idi. Beyliği asla ka
bul etmezdi. 

Efendi kelimesi halis muhlis 
:Yunanca bir kelimedir. Asil, karı
tık olmıyan, pürüzsüz bir mana -
ya gelir ki Fransızcaya geçen 
authentique ayni kelimedir. (Efen
di), çelebi gibi bir manayı ifade 
eder. Okur yazarların elkabıdır. 
Sonradan ıehzadelere verildi. U
lemadan olan herkes efendi idi. 
Bazıları, kalemiyeden yetiştikle -
rinden bey unvanını kabul etmez
ler, efendiyi musirren tercih eder
lerdi: Ahmet Mitat Efendi, Ab -
durrahman Şeref Efendi, pa§a ol
madan Hacı Akif Efendi gibi. 

Dikkat buyuruyor musunuz? Bu 
efendi unvanı gitgide tarihe ka -
rışıyor. 

(Efendi) sadece (Mösyö) mu -
kabili değildir. Aıil, pürüzsüz ma
nasına geldiğinden (bey), (ha -
nım), hatta avam dilinde (paıa) 
dan sonra da gelir: Beyefendi, ha
nımefendi, paşaefendi. • • . Eğer 
,(efendi) Mösyö makamına kaim 
olsaydı hanımefendinin tercüme -
si (Madam mösyö) gibi bir garibe 
olacaktı! (Efendim!) demek hiç 
bir vakit (Mösyö) demek değildir. 
Çünkü erkek, yani mösyö olmı · 
yanlara da (efendim!) diye hitap 
ediyoruz. 

Efendi, geçmiıte, gayet mute -
her bir unvan olduğu halde, hele 
§U yirmi sencdenberi hakir görü -
lüyor, ihmal olunuyor, ölüyor. Bu
gün şoför Cemil Bey, garson Celal 
Bey, kondüktör Cemal Bey, tahsil
dar Hakkı Bey diyoruz. Yalnız 
köylülere, amelelere beylik izafe 
olunmuyor. Onların ileri gelmi -
yenleri ne ağadır, ne efendi, ne de 
bey. Fakat acele etmeyiniz. 

Bey, vaktilc, prens demekti: (Tu 
nus beyi) gibi. tık Osmanlı padi -
§ahlarma asla (Sultan) demezler· 
di. Bunlar, hatta Fatihe kadar hep 
(bey) idiler: Osman Bey, Orhan 
Bey ve saire. 

sile ağasıdır; beyliği kerhen ka -
bul etmiıe benziyor. 

[Ağaların, efendilerin (bey) ol
ması bana lngilteredeki unvanla -
rın da böyle asıl medlullerinden 
kaydıklarını hatırlattı. Orada ki • 
barlardan, asilzadelerden, hane -
dandan birine vaktile (gentleman) 
derlerdi. Bu nama istihkalc, ancak, 
o unvanın kral tarafından veril • 
mesine mütevakıftı. Nitekim ay· 
ni kelime Fransada (gentilhom · 
me) herkese verilen unvan değil
dir. Bunun için mutlaka resmen 
kibar olmalı. Lakin bizde prens 
mukabili (hey) nasıl gitgide e -
hemmiyetini kaybedip garsonla -
ra bile verilmİ§ ise, lngiltcrede de 
(gentelman) unvanı istisnasız her 
erkeğe verilegelmekted ir.] 

* • .. 
(Paıa) ya gelelim: Bugün pa

şa, ancak liva, ferik, birinci ferik, 
mÜ§İr rütbesini ha.iz askerlere, ya
ni ceneral, mareşal ve amirallere 
verilir. Vaktile: Mirülümera, Miri
miran, Rumeli Beylerbeyi ve vezir 
rütbeleri ashabına da verilirdi ki 
bu sivil pafalarm döküntüsüne ha· 
la tesadüf edilmektedir. Gelecek 
batında bunlardan kimse kalmaz. 

Pata kelimesi nereden geli -
yor? (Ba§ağa) dan, yahut padi • 
§ahın ayağı manasına (payı §ah) 
tan. Şu ikinci mana hakikate da
ha uygun gibi. Bunun içindir ki, 
cümhuriyet devrinde bu unvanın 

kaldırılmasi hiç fena olmaz. ikin
ci meclis devam ederken, zanne -
derim, böyle bir teklif ileriye sü • 
rüldü. Lakin kabul edilmedi. 

Paşa bir Afrikai unvana benzi
yor. Fas padişahının ileri gelen 
memurlarına bile (P) ile değil de 
(B) ile başa diyorlar. Onların bor
nuzlu resimlerini gördükçe bizim 
muhterem cenerallerimize bu un -
vanı yakıştırmıyorum. F ransada 
mare§al da, ceneral da, amiral da, 
herkes gibi (Mösyö) dür. 

(Hanım) unvanını biraz tetkik 
edelim. (Hanım), Türkçe (han) 
nın müennesidir. Bizce unutulmuş 
olan (Begüm), (Bey) in müennesi 
olduğu gibi. Bu, tamamı tamamına 
(Madam) değildir. iptida evliye 
de, kıza da ıamildir. Hem madam . , 
hem matmazel. Sonra madam la-
kabı kocanın isminin baıına oldu
ğu gibi ilave edilir. Bizde öyle de
ğil. Yalnız kadının göbek isminin 
sonuna konabilir. Fatma Hanım, 
Ayşe Hanım olur da Kasap oğlu 
hanım, yahut İsmail Hakkı Han:m 
olamaz. 

(Bey) müptezel oldu. Manası 
kaydı. Y ava§ yavaş (Mösyö) ye 
tekabül edecek. Birinci B. Millet 
meclisinde Beyler, efendiler ol -
duğu gibi ağalar da mevcuttu: 

Hanımefendi kimlerdi? Bugün 
her kadın hanımefendidir. Çama· 
§ırcı da, iyi giyinmiı ise, hanıme
fendi hitabına mazhar olur. Fa -
kat vaktile hanımefendilik resmi 
idi. Ancak ricalden olanların ka -
rıları ve birinci sınıf tan ricalin 
kızları (zevçleri isterse ricalden 
olmasın) hanımefendi idiler. Bu 
unvan, diğerlerinden esirgenirdi. 
Mesela kazasker efendinin, bala -
dan bir zatın, Rumeli beylerbeyi 

Reşit ağa, Mahmut ağa, Mustafa 
ağa, Diyab ağa. Sonra bu ağalar, 
hep beyleştiler. Şimdi mecliste 
paşa ve beyden başka kimse yok
tur. Sabık Reşit ağa ağabeyimiz 
lahik Reşit Beyefendidir. Halbuki 
kendisi memleketinin halis mana-

payelilerinden bir pa§anın haremi 
bihakkin hanımefendi idi. Vezir 
kızlan ise bu unvanı haiz idiler. 
Velev bir vezir kızı daha genç ve 

VAKiT 

Anlaşılmaz bir kitap? 
··························--·--·········· .. 
Taşnaklar 

Suriyeliler 
aleyhinde! 

Bu akıam: G L Q R Y A 'da Büyük Gala olarak 

Pek tuhaf ve şayanı hayret Fraosıı• 
sözlü film. 
Mümessili: 

JOHN W eissmuller 
ilaveten: FOX JURNAL 

ANNY ONDRA ve MiSTER 
BRAUN (JEAN DAX) 
Bu akşam ART). STı·K Sinemasında 

KiK i 
Fransızca sözlU ve •arkıh filminde görUnUyorlar. 

Türkiye drşarısmdaki Ermeni ve Arap 
gezteleri E rmenice yazılmış "Suriye ve biz,, 
o.dit kUçUk bir kitap hakkmdo. uzun yazılar
la doludur . Bu geztelerden anladrttrmrza gö· 
r e "Suriye ve biz,, kitabı bir kaç ay evvel 
Mısı rda bıı.sılml§ , posta ile b'Czcte ldarehıı

nelerlne, truımmış a damlara ve müessese
lere gönderilmiştir. Kitabı yazan Taşnak -
ltırdan " A. Nikel,, isminde me~bur bir er -
menidir. Fakat Tuşnak gazeteleri bunu ka· 
bul etmemekte ve, daha !!8.§Ilacak bir ııey 

olmak Uzcrc, kitabın Ankara d& yazılmış 

olacağını söylemektedirler. TUrk gazeteleri 
ne göndcrllmemııı olan bu kitabı henüz gör
mediğimiz lçln h:ı.kkında bir ııey &öyllye -
mczsck t e Ta.şno.k olmıyan Ermeni gazete
lerlle Ara p gazeteler inin yazdıklarına ba -
k arak işin :içinde gUlUnç bir Taşnak oyunu 
oldugunu, kitabın az miktarda basllarak 
yalnız istenilen yerlere ve istenilen kimse
lere gönderildiğini , kito.bm Araplar ve has
ııato.n Suriyeliler aleyhinde yazılmış oldu -
ğ\mu ve bunlar tizerlnde hasıl edeceği sar
sıntıyı, her vakit yaptıkları gibi, Türklere 
yUkleterek , kendilerinin saklanmak istedik
ler ini anlıyoruz. Bu ki taba dair gördtiğtlmtiz 
yazılan sırası geldikc:e gnzetemizo geçire
rek okuyucularımıza daha iyi bir fikir ver
meğe çatışncağız. 

AhmetL urbaoeddlo d. ·······················································1 
i .. ~~~~~-~~~~~.:.~~~-~-~-~-~.~-~=~i 

Sağ ol! 
İzmir gazetelerinin yazdığına 

göre "Selamünaleyküm" , "mer
haba" , "Sabah §erifler hayrol -
sun" , "Allaha ısmarladık,, gibi 
tabirlerin yerini orada "Sağ ol!,, 
tabiri tutmıya batlamıtbr. 

körpe bir kalem efendisine varmış 
olsun ...• 

Beylik unvanı, yakın mazide 
rütbe gibi padi~ah tarafından tev
cih olunurdu. Mesela Abdülaziz 
devrinde ;öyle bir (tevcihat) ate· 

sadüf ederdiniz: "Sermimarı dev· 
Jet Serkis kalfaya beylik unvanı 

ihsan buyurulmutşur.,, Askerde 
kaymakamlar, miralaylar ve zan • 
nımda yanılmıyorsam erkanıharp 

binba§ılan bey, onlardan küçük 
rütbeliler efendi, oüyükleri pa§a 
idiler. 

Lübnan mutasarrıfı Araplara 
beylik unvanı tevcih edermiş. Mı · 
sırda ancak mütemayiz rütbesin -
den sonra fell5.hlar Bey olurlardı 
ve bu şan ve şerefe nail olmak için 
iflas edecek derecede rüşvet ve -
rirlerdi. 

• .. • 
Bizde, hasılı, Mösyö, Madam, 

Matmazel mukabili yok gibidir. 
Bizim telakkimiz başka, garplıla
rınki büsbütün başka. Unvanların 
bir dilden diğerine tercüme edil· 
mel eri çok güçtür. Fazla olarak, 
tekrar edelim, bizim unvanlarımız 

1 
müstakir değildir. 

(Çelebi) unvanı vaktile pek 
çoktu. Bugün unutulmuştur. Mev
lananın torunlarile ve gariptir ! 
hıristiyanlara veriliyor. Tali unvan 
hususunda zenginiz. Bey, efendi, 

hanım lakaplarını ilavaye hacet 
görmeden bir Ahmede, bir Meh • 
mede şu unvanları verebiliyoruz: 
Mehmet Reis (gemici), Mehmet 
kaptan, Mehmet onbaşı, Mehmet 
çavuş, Mehmet dayı, Mehmet am
ca, Mehmet baba, Mehmet pehli • 
van, Mehmet usta vesaire. Keza: 
Fatma teyze, Fatma kalfa, Fatma 
usta, Fatma kadın vesaire. 

(Han) Fariside sadece efendi 
mukabilidir. Türkçe de öyle idi. 
Lakin sonraları hükümdarlık ifade 
etti. (Sultan) kelimesi başa gelir· 
se padişah alemidir. Bir kadın is
minden sonra gelirse padişahın kı
zıdır. (Kadın) isimden sonra 
gelmek şartile vaktile büyük un • 
vandı; sonraları padişah ve şeh • 
zade karılarını, yahut hanımdan 
atağı mahlukatı ifade etti. 

Celil Nuri 

Operatör Ahmet Burhaneddin Bey, Suri

ye pasajmdakl muayenehanesini Taksimda 
atadyom karşısında 1stlkl!l apartımanm
da ı numaralı daireye nakletmlııtir. 

TAK V iM 
Perşembe 

29 K. evci 
1 Ramazan 

Guo do~uşu 7,25 
Giin l•ıtışı 16,47 
Sab:ıh nam:ızı 6.~o 

Oğle oamaıı 1~.15 

ikindi namazı 14.36 
Akş~m namazı 16.47 
Yası namazı 18.26 
lmnlı: 5,38 

Cuma 
30 K. evel 

'/. Ramazan 
7,25 
16,49 
6,50 

12.10 
14,37 
16,49 
18,23 
5,38 

Yılın geçen günlen 1163 364 

kalan a '2 

HAVA - Yeşilköy ukor1 rasathanesin
den verilen malumata göre, bugUn hava 
kısmen bulutlu olacak, rtizgAr §imal iatlka-

metlnden hafit kuvvette esmek te devam 
edecekUr. Dün hava tazyik1 772 milimetre, 

en fazla acaklık 9, en az 2 derece idi. 

Radyoda: ................... 
1STANBUL - 18 t en 18,tlS e kada'!' 

Nebil oğlu 1sma11 Hakkı Bey, 18,4~ ten 
19,20 c kadar Orkestra, 19,20 den 19,45 e 

kadar Fransızca ders (İlerlemlıı olanlara), 
19,45 ten 20 e kadar Milli Türk Talebe bir· 
tıgl reı.aı DUkwr oaUlN\.,. ~ ~mdan 

M.1111 lktısat ve tasarrut hakkında konfe • 
rans, 20 den 20,30 a kadar Seniye Hanım, 

20,30 dan 21 e kadar Darillbcday:I artisUe
rı taratmdan temsil, 21 den 22 ye kadar 
Tamburl Relik Bey ve arkad&§lan, 22 den 
22,30 a kadar Doktor İbrahim Zati Bey ta· 

rafından içkl aleyhinde bir konferans ve 
ajans, Borsa. baherl, Saat yarı, 22,30 d'ln 
23,30 a kadar Alaturka aaz (Ramazan gUn-

Jerine mahsus). 

Roman 
Falih P.ıfkı Bey:ln "R oman,, isimli ro~ 

nı kitap hallnde lnti5ar etml§tir. Kıyllle it 
edibimizin eserinin çıktığını haber verınt 

edrr· edebiyat karileri içln bir mUjde te§kil • 
Dağıtıldıltr yer Muallim Ahmet Halit ıd • 
taphanesidlr. 

" Yolların sesi " 
"Yolların sesi,, mecmuumm 5 incl sıı~1' 

SJ çıkmıştır. 1c;crlslnde Cenabı Şehabettill• 
Peyami Safa , Sadri E tem, Yusuf Ziya., f'I>" 
zıl Mahmut, Kan Demir, Emin Recep, ııı!· 
zırrahmıın Rnşlt, M . ·Maclt, Muharrem zcltL 
M. F evzi Beylerin çok kıymetıl yazılt't1 
vardır. Okuyuculanmrza tavsiye edertz. 

öıüm 
Sadrı esbak m erhum Ko.mil Pnva hnf;di 

ve DarülfUnwı neşriyat mUdürti Refet şe~· 
ket Deyin zevcesi Sabriye Hanım vefat et· 
ml~tir. Allah r ahmet etsin. 

1'eşekkilr 

Anamızın ölümü acısına iştira1' 
ve bizleri teselli eden ve cenaze ' 
sinde hazır bulunan ehibba ve e' 

viddaya gazetenizle teşekkürleri· 
mizin iblağını rica ederiz. 

Oğulları: Saffet ve Fazıl Zel<İ 

DarUlbedayl Şehir Tiyatrosll 
Temsilleri : 

Bu akıt•m ISTAHBUL ftElEDIYfSI 

!~!:~:;D:: «ij~~~ ~~ 
.................. ~ .. 1111111 .. -ııı4i• Yazan: r B o ~ .s A HUseyin Rah· 1111 

28 Kinunuevvel 1932 ml Bey 
Piyes 3 perde 

ll 111111 Nukut (Satış) 3 tablo 

~ orıı~ Kuru s - -20 r. Fransız 170,- ı Şili n Av 27-
l Sterile 710.- 1 Pezetı 17,-

ı Dolar 213,- ı Mark 50-

20 Llr•t 219,-
ı Zolutl 24.-

20 t Belçika 118,- 1 Pengö 3 1 -
20 Ley . 23, -

20 Orahml 23,- 20 Dinar sa,-
20 Tsvlçre 620,- r çcrvoneç . 
20 Leva 27.- 1 .Altın ll23,-

ı ı lorl:ı 85,- ı l\J ecedl ye u .-
20 Kuron Çele 123,- 1 Banknot ~4J, -

Çek fiatları (kap. aa. 16) 

Pırls 1204 Pra~a ıs s a50 

1 ondra 708 50 Vlvana 4.0550 

l\ev-York 0.47- Madrlı !I 76-10 

MllAno 9.17- flerlln 1.96(4 

Brülı:sel 3.3850 Varşova 4.16-

Attn:ı 09,62- Peşte 3.44-

Cenevre 2.4450 Bükreş 796750 

Sof)·a 65.6275 1 Bel~rat 34.S!'l-
Amıterdam 1. 1650 ~foslı:ova 1089 25 

Esham 

iş Rankası 10 Terkos 32-
Anadolu 25 80 Çimeot '1 Ar. 8.60 
Reji 8,10 Onyon ney. 24,-
Sir. Hayriye ıs. Sarıc ney. 1,90 
Tramvay 4,30 ltalya !-
U. Sigorta 24,- $arlı: m. ecza 2.35 
Pomontl 23,6S Telefon 

istikrazlar Tahviller 
lst. dahili 95, Elektrik 
~·ırk D.yolları S,4~ Tramvay 10,25 
D.Muvahhlde "18.75 Tünel 4,'lO 
Gümrükler s :ıs Rıhtım 18,llO 
Sıydl mahl 4 .15 Anadolu 1 40.15 
Bafd~t 4 so Anadolu il 40,15 

A,lı:erlye A. Mümessil 42,95 

Umuma 

Ertuğrul Sadettin 

T. A. ·r. T 
Bu gece Kadılı:öyünde 

yeni \Kuşdil i) tiyatı o- ' 
sun da 'ıl 
KAYNANAM 

Vodvil 3 perde. Yazan: t\.labmut Yesari S 
Yakında : N ER O N 

II.ıırp l\1ıtl\.ıllcrl Cemiyeti umumi mcr1'0" 

zinden: 
ı - Kendilerine t ekrar maaş bağlan& • 

cak olan on senellklerlni almıı harp ma • 
lillti arkada.şlanmrzm ; 

2 - Memuren çalıştıklarından tahsis&' 
tı fevkall!.dclerl kesilmiş malul ga.zlleriP 
(Ta§rada. bulunanlar derecelerlle malüllY"' 
esas maa§lannı ve tahsisatı fevl<alA.deleri ' 
nl t erfih zamlarını ve halen hangi idare" 

' r de ne kadar mo.aı veya ücretle ça.II§tıklar 
nı tahriren blld1rmelld1rler); 

S - Kayıt müddeti bitmek üzere oldU • 
ğundan henUz rozet defterine isimlerini yşı· 
dırmamış olan meslektaşlarımızın heme!! 
kAtibi umumlliğc teşrlfieri r:lca olwıur._....., 

Beyoğlu lklnt'I nott>rllğine: 

Beyoğlunda Parmakkapı 1sttkla.ı cad ~ 
desinde 22 No.lu tUtUncU dUkkA.nmdS 
mallarımızı ve hakkı lnti!aınuzı Nerga • 
buh Artınyan ve Ha.}1k T~çlyo.n ctcndllc:' 
re sattığımızdan ve t5 Kanunu aanl 933 ~: 
rihinde teslim edeceğimizden aıa.kadAr• rt· 
nm malumu oimak Uzere ~ulen llAnIJll 
ca ederiz. (6057). 

M~ur dtikklnda mukimler F# 
nullah zade Mehmet Ali Azarl eı1' 
dl ve Gulam Caferi. 



• 29 Klmnmenel 1932 

Kaıain, Morfin, fsrar 
Yahut 

Tımarhane 
-1 perde-

[Perde açılınca Mazhar Osman 
Beyin yazıhanesi görünür. Mazhar 
Oıman Bey masasında. . • • . Karşı -
•ında d K ·· l vz ) a aragoz e og u .. ... 

Mazhar Oıman Bey - (Kara
göze hitaben) Çocuk eskiden de 
ara.ıra böyle hayaletler filan gö
rür müydü? 

rak kadın, erkek yedi ıekiz haata var
dır. Doktor, Karagözün oğlunu ora • 
daki bol bir yatağa yatırır.] 

Doktor - Merak etme Kara -
ıözüm, burada bir müddet yatar, 
ıonra intallah iyi olarak çıkar. 

Karaıöz - Artık himmetnizle 
doktorcuğum ... Sormak ayıp ol -
maıın ama doktor bey, bunların 
hepıi de haıta mı? 

VAKiT 

Kızıl Kartal 
Büyük Alman tayyarecisi 

• RIHTHOFEN 
in harp habratı 

81 tayyareyi nasıl 
dUşUrdUm? 

Nakleden : fa. 

3KAounusanl 1933 

"VAKIT,,da 

• 

işli yen 
Milli Roman -51-

Hem de bu kız bana bir aziz
lik etmiıti. Filhakika ben bu 
28mana kadar ne olacağımı, tah· 
silimi tamamladıktan sonra nasıl 
çah,acağımı hiç düşünmemiştim. 

Hala da birşey bilmiyorum. Ba· 
kalım hele biraz daha vakit geç· 
sin o zaman düşUnürüm. 

Savıfa 5 

Vara 1 
Yazan: Necmettin Halil \ 

soğuk gidiyordil. Dün akşamdan 
beri şiddetli kar yağmıya baş
ladı. Gerçi ilk geldiğim günler• 
de de yağmıştı nma bu kadar 
çok ve sürekli değil. Soğuk in• 
sanın iliklerine işliyor. Ben belki 
alışmamış olacağım da ondan 
bu kadar titriyorum. 

, 

Karagöz - Ne gezer efendim, 
eıkiden turp gibi idi köpoğlu! 
Ona ne oldiyıa hep bu üç, bet ay 
içinde oldu! 

Okuyacakıınız 
Doktor - Ta bit! lıtersen seni . a 

bunlarla görüttüreyim ! Bak ,u ~-----------~ 
baıta yatan ıarııın 1enç morfin- Terkos'ta memuriyet 

Nüyorka vardığımız zaman 
geceydi. Mis Huvayt ko!uma g ir· 
di ve kulübe öyle döndük. Onun 
bu sokulganlığı bir iki saat ev· 
vel içimde kırılan şeyi tamir edi
verdi. 

Ayrıldığım memieketle kışın 
bile güneşli, giizel bahar rünleri 
o'urdu. Bu giınlderde kırlarda 
la.eier açmıya başlar, birkaç gün 
soma her taraf papatyalarla do
nanırdı. Hatta çıkacağım gün 
bile güneş ... 

Mazhar Osman Bey - (Kara
gözün oğluna) Seni kim alıttırdı 
bakayım o beyaz toza? 

Çocuk - (Suratını ekşiterek) 
Hacıyvadın oğlu alıştırdı! 

Karagöz - Ah o Hacıyvat 
Yok mu, o, boynu altında kalası 
herif, bugünlerde bir elime geç -
ıe alimallah! ..• 

Mazhar Osman Bey - Canım 
Hacıyvadın ne kabahati var? Oğ
lu ah,tırmıt ! 

Karagöz - Sen bilmezsin, 
doktorcuğum, o, ne malın gözü -
dür. Vaktile gençken beni de san
dık burnuna, Y emitteki kadifeli
ye, Galatadaki küplüye hep o iki 
yüzlü, dalkavuk, teytan herif a -

lııtırmıftı. 
Mazhar Bey - Deıene, atası 

ne ki, danası ne olacak? 
Karagöz - Hay ağzını öpeyim 

doktorcuğum! 
Çocuk - (Yerinden zıplıya -

rak) Aaaay babacığım sıkılıyo • 

rum! 
Karagöz - Sıkılırsın ya! Na-

ıd çeker misin beyaz enfiyeyi? 
(Doktora dönerek) Bir gün evde 
aımesi, o zıkkımı burnuna çeker• 
ken yakalamı§; oğlan, o ne? diye 
sormuf, ba da lutınuf: Anneci -
iim, demif, nezlem var da geçsin 
diye beyaz enfiye çekiyorum. 
Sonra laatuncağız da inanmı§, 

ben de demi§, saba.htanberi aksı· 
ra aksıra bir oldum, ondan biraz 
bana da ver, ben de çekeyim! 
Derken efendim, bir tutam da o 
alıp burnuna çekmesin mi? 

Doktor - Aman deme! 
Karagöz - Y aa ! Derken efen

dim, aradan biraz geçmif, ka -
dmcağızın beyni allak bullak ol
muı, kulakları zonklamıya, göz -
lerinin önünden bir takım alaca
lı ıinekler uçuımıya ba.tlaımf, 
şaıkmlıkla knlkmış, o aralık man
galda kaynıyan mercimek çorba
ıının içine kedi yavrusunu atmıf. 

Doktor - Ey, sonrn? 
Karagöz - Bereket versin, 

tam o ıırada komtulardan biri e· 
ve gelmit te kadıncağızın başın • 
dan atağı bir kova soğuk su dö -
küp kendine getirmİ! ! 

Çocuk - (Gene zıplıyarak) 
Aman babacığım, aman, burnu -
illa kertenkele kaçtı ! 

Karagöz - (Şatırarak) Çıkar 
mendilini de ıümkür çapkın! 

Mazhar Bey - (Hayretle) A
man Karagözüm, ne söylüyorsun, 
yoksa ıende de mi batlıyor? 

Karagöz - Ah, ıuı doktorcu • 
ium, baılua da ayıp değil! Bu 
Yattan ıonra bununla uğraş, ev • 
dekilerle uğrat, geçinme ile uğ -
raf .... lnaan ne yapacağını §aşı
rıyor. 

Mazhar Bey - (Çocuğun ya
nına yaklaıarak) Küçük beyi bi
zim huauıi koğuıa götürelim ele 
biraz iıtirahat etsin! Haydi bu -
YWıan! 

[Tablo dejifir, ortaya bir hasta 
kofufU rıkar. Burada çoğu genç ola-

den bu hale gelmittir. Bak dik - bulmak Umldlle •• 

Mis Huvayltan ayrılıp da oda· 
ma girdiğim zaman masamın üs· 
tUnde bir mektup ve bir kart 
buldum.' Mektup doktor Vu<l· 
dandı. iyi adam ümit verici ve 
samimi kelimelerle beni teşvik 
ediyordu. Kart anncmdendi ve 
her ikisi de buraya ayak basar 
basmaz tayyare postasiyle yol· 
ladığım mektupların cevabıydı. 

Of canım, bu münasebetsiz 
bahsi de nereden açtım? Orada 
ne varsa var. Bana ne? Orada 
oturanlara mübarek o:sun. 

kat et, timdi konuıacağız. (Haı· 
taya yaklatarak): Sen niçin bu -
rada yatıyoraun Aleko? 

Hula - Çünkü dıtarıda bana 
kovalıyorlar! 

Doktor -. Kim kovalıyor? 
Haıta - Papazlar! 
Doktor - Ne diye kovalıyor· 

lar? 
Haıta - Sen diyorlar, balık! 

Git denizde ..... Ne itin var kara
da? 

Karagöz - (Korkarak) Aman 
doktorcuğum, hizim oğlanı bu -
nunla ıörüttürme rica ederim , 
zira korkarım, o da ıonra buna 
döner! 

Doktor - Bir ıey olmaz, me
rak etme! Gel timdi fU esmer, 
tıknaz adamla görüıelim ! Mer • 
haha Nazan Bey! 

Hasta - Merhaba, , merhaba, 
merhaba! Merhaba ile i' bitmi -
yor ki! Gecedenberi kaç oldu bu 
merhaba? Bu zamanda insan bir 
merhaba fabrikası açsa amele bu
Ja.maz .. çalıttırmıya ! Buraya gel -
dik geleli merhaba alıp merhaba 
satıyoruz. 

Tatlısı bir yanda, tuzlusu bir 
yanda .... Sağyağlısmı ben sev -
:ınem, zeytin yağlısını doktor bey 
yemez. Keten helvaıı değil ki bu. 
kutuya doldur ela sakal diye No
el babaya hediye et! Alt tarafı 
merhaba, (Karagöze bakarak) 
suda pi.mit balkabağı ! 

Karagöz - Herif beni yakın 
ahbaplarından birine benzetti 
galiba! 

Hasta - (KarP.~öze) Merhaba 
top sakal! 

Karagöz - Merhaba evladım! 
Hasta - Hani bana portakal? 
Karagöz - Bir daha gelite in-

tallah ! 

Hasta - (Birdenbire hiddetle
nerek) Hay bir daha ayakların 
kırılım da buralara gelemez ola
s ' .. l . ın · goz erın kör olsun da ıürüm 
sürüm sürünesin! Seni şeytanla -
rın ahu babası seni, seni iblisle -
rin övey ana11 seni ! 

Karagöz - Hacıyvat, kulak -
ların çinlasın zikri cemilin geçi
yor! 

Doktor - İtte Karagözüm, bu 
zavallı da eskice bir alkoliktir ki 
•on zamanda rakı, esrar, afyonu 
biribirine karıtlırarak bu hale 
gelmiıtir. 
Karaıöz - Şu köşedeki saz 

benizli za,...f kimdir? 
Dotkor - O, sizin mahtu.m be

yin hastalık akrabası sayılır. Si
zinki eroinden bu hale gelmişti, 
bu bi~are de aenç yatında müt _ 
hit bir kokain karbanıdır. (Has
taya hitaben) : Nasılsınız efen • 
dim? 

Hasta - (Bitik bir halde dok
toru süzerek ve keıik kesik): 
Gene bu gece ..•. Birigit Helm .• 
Mezar kazıldı. • Maden... Koku .. 

Terkoıun belediyeye devri mü· 
nasebetile bugüne kadar bir me· 
muriyet bulmak ümidile belediye
ye müracaat edenler dört yüzden 
fazladır. Halbuki timdilik yeni hiç 
bir memur alınmıyacağı için bu 
müracaat edenlere ret cevabı ve· 
rilmittir. 

Renk .. Böbrek .. Tango .. aarılık .. 
Hıraız böbreklerimi çaldı ... O, 
benbn yıldızım .. ,. Sarı ... Papat -
ya~ .. Kalbimden kiracılar çıktı -
lar! 
Karaıöz - Merak etme oğ • 

lum, çıktılaraa batka11 taıınır ! 

Doktor - Yürü Karagöz, bu -
rada fazla durmıyalım, ötekine 
ıeçelim: Al ıana bir de esrarke§. 
(Uzun boylu, ince kara yağız, 
gözlerinin akı tömbeki suyu ren -
ginde birisi). 

Karagöz - Herif, hala dalga
da galiba doktor? 

Annemin kartı beni çok sinir
lendirdi, ilıtünde cehennemin 
resmi vardı; halbuki ben onu 
artık görmek istemiyordllm, hat
ta ayrılırken dönüp bakmamış· 

tım bile. 
Bu kartı ilk önce yırtmak is

tedim, fakat annemin ha nasına 
bUrruet ederek bundan vazgeç
tim ve masamın bir gözüne at· 
tım. Anneme yazacağım bana 
artık kart yollamasrn; yazacağı 
iki satır bile olsa düz beyaz bir 

kağıt seçsin. 
Annem bu cümlenin hakiki 

manasını hiç anlayamaz. 
~ 

1 şub•t 

Ben burada tirilttiril titrerken 
ve paltoma sarılırken varsın on
lar ·parlak güneş altında pardösü 
ile dolaşsınlar. Burada benim 
rulıum ısınıyor. 

Akşam üstü Mis Huvaytla ve 
daha bir iki arkadaşla kartopu 
oynadık. işte burasının soğunun 
da kendine göre eğlenceleri var. 

Dün kendisine hitap ederken 
Mis Huvayt: 

- Bana kısaca Helen deyiniz. 
daha ziyade hoşuma gider. 

Dedi. Güldüm: 
- Peki. F alt at siz de bana 

sade Turan diyeceksiniz, başında 
Mister demiyeceksiniz. 

Dedim. 
O birkaç defa : 
- Turan, Turan! 
Diye tekrar etti. Ne tuhaf, 

sanki memlekette biri beni ça
ğmyorrnuş gibi. 

(Devamı var) iki üç gündenberi havalar çok 
Doktor - Öyle! (Hastaya dö

nerek) Nasılsın arkadaf, iyi mi -sin? !========================================================= 
Haıta- İyi olmutum sana ne, Etabli Rumlara 150 bin lngiliz 

fena olmutum bana ne? lyilik te Jı·ra·sı tevzİİnden d ) fenalık ta tıpkı bayır turpu gibi- o ayı .• 
dir; rendelerain salata olur, Be -
yoğlu olmazsa Galata olur. Ben 
kömürcü devesi değilim ki hörgü
cüme leylek konsun! Hacı Ömer 
çardak ku;muı dedesinin sakalı -
na! Kurar ya! Kahyası mısın? Ge 
çen sene ablası güzel, bu darı dün 
yadan pasaportunu alıp ta ahreti 
§erif e cizdam ettiği zaman, sizin 
alayınız, düdiik makarnasını lbo· 
nun zurnası zannediyordunuz. 

Karagöz - <Hayretle) Tuh 
Allah müstahakını versin, oğlan 
bunlar ne biçim lakırdı? 

Hasta - Beğenemedin mi haz· 
reti moruk? Beğenemedinse ge -
tir kulağını da içine maydanoz c· 
keyim, beynin kış ortasında bir 
az yeşillik görsün! 

Karagöz - Aman doktor, yi.i-
rüyelim, zihnim acayiplcşmiye 
başladı! 

Doktor - Ya ben ne yapayım, 

Karagözüm, ya ben ne yapayım? 

Senin, beş dakikanın icinde zih-
~ -

nin acayipleşmiye başladı, bizim 

iıe F ahrettin Krrimle beraber 

yıllardanberi bunların içinde zi -

hinlerimiz ne acayiplikler geçiri -
yor! 

Karagöz - Aman doktorcu • 
ğum, kendini sıkı tut, Tanrı yar· 
dımcın olısun ! 

Osman Cemal 
C Yartnki ••vımızda ) 

Bir musiki 
muhaveresi 

Yahut 

Keşkülü fukara 

Etabll Ruınların iddiası: Herkese istihka
kının yüzde 10 dan beşi verilmiş 

Şehrimizde ~ıkan Rumca ge· 1 30 bini bulan müracaatçılardan 
zetelerin bazılarında son günler - ' istihkak sahibi olanları tesbit et .. 
de, etabli Rumlara yapılan 150 miştir. Bu suretle müracaat et • 
bin İngiliz lirası tevziatı hakkın- memiş ve hakları tesbit oluna •l 
da neşriyat yapılmakta ve bu yol- mamış bulunanları da bir çok de• 
da btızı şikayetler ileri sürülmek- fa tahdit edilen mühletler zarfın•i 
tedir. Rumca gaztelerin yazdığı - da komisyona müracaatadavet e .. , 

na g.öre .~evziat iş~erile uğratan dilmişlerdir. En son mühlet ge •J 
teknık buronun lagvmda acele e- 1 çen Martın yirmi beşinde bitmit 
dilmiş, bü yüzden bir çok hak bundan sonra teshil edilen mal• 
sahipleri istihkaklarını c:.la?Damı;:- lara kıymet biçilmiştir. Fakat bu 
lardır. Diğer taratan tazminat mühletten sonra vukubulan mü •J 
tevziatı da adilane bir şekilde ol- racaatlar da kabul edilmittir. ~ 
mamıs, haklarına nisbetle az ve T .. IA l lAk ... • . azmım azım ge en em a h• 

ya cok lazmınat alanlar görül - k t' 150 b' · - mecmu ıyme ı mevcut ın 
müşlüı·. 1 ngiliz lirasından fazla. tuttuğu 

Dün bu neşriyat etrafında için yapılan bir hesap neticesin • 
muhtelit rr.übadele l:omisyonun - de herkese istihkakının yüzde on 
da tahkikat yaptık Alakadnr beşi verilmfi, hazırlanan çeklerin 
zatların bize verdikleri izahat 
tudur: 

"Ankara mukavclenamcsi mu
cibince Yunan hükumetinin ver
diği paradan ayrılan 150 bin in· 
giliz lirasının, fstanbulda bulu -

nan etabli Rumlara Anndoluda 

bıraktıkları mallara mukabil taz -

minat olarak te·12ii icap ediyor -

du. Bu İ§e ba~lıyan muhtelit ko
misyon tazminat talepnamesile 
müracaat edenlerden Anadoluda 

hakikaten mal bırakmı§ oldukta-

rım ispata yarıyacak resmi vesi
kalar istemiş, ayrıca tapu idare -

)erinden, me.lmüdürlüklerinden 
ve vilayetlerden her talep hak -
kında malumat istemitlir. Göste
rilen vesikalara ve resmi daire -
lerden gelen malumata göre de 

hemen hepsi dağıtılmıttır. Bu va• 
ziyet üzerine teknik büronun ar • 
tık ifi kalmadığı icin büro bu a• 
yın yirmisinde lağvedilmittir.1 

t 
Simdi henüz dağıtılmamıt olan 
500 cck vardır. t 

Muhtelit komisyonun bitaraf 
rcisile Türk ve Yunan ba~murah• 
hasları dün yaptıkları bir içtima• 
dl". bu ce1derin komisyon muha• 
sebesi tnraf ından tevziine karar 
vermi§lerdir. Muhasebe bu çek • 
lerin sahiplerini birer mektupla 
muayyen günlerde komiıyona 
mürncaeta davet edecek kendile
rine cel::lerini verecektir. Binaen
aleyh, mesele artık halledilmiı 
bulunmaktadır. Ortada ne hak • 
sızhk ne de yolsuzluk vardır .. 
Komisyon bu işl""rde ali.kadarla• 
ra azami kolaylığı göstermiştir. ' 



imzasız iki mektup 
Saat beş buçuk olupta herkes 

mantosunu, şapkasını giyerek çı -
kmca dairede yalnız daktilo Mü
veddet Hanım kalmıştı. 

Hademe İsmail ağa eline bir 
mektup uzattı: 

- Küçük hanım, postacı sizin 
İçin bırakmış!. 

Müveddet mektubu aldı, baktı. 
Kendisine aitti. Daire adresine hiç 
bir mektup gelmediği için merak
la açtı. Büyük kapıdan çıkarken 
okumaya başladı: 

"Müveddet, seni sevdiğimi, se
nin için çıldırdığımı halimden, 
gözlerimden alnamıyor musun?,, 

imza: Yok .. Müveddet mektubu 
hemen çantasına koydu ve koşa -
rak köprüye, oradan vapura yetiş
li .. 

Altı vapuru, hincahmç doluydu. 
Kalabalık içinden geçti. Yan ka 
maralara, alt kata baktı. Aradığı 
yoktu. Her gün beraber vapura 
lbindikleri daire arkadaşı 
muhasebe katibi Lfüfüyü bulamı
yordu. 

Bir köşede oturarak mektubu 
bir kere daha okudu. Yazısına dik
kat etti. Sonra kendi kendine gül
rniye batladı. Bunu kimin yazdı -
iını biliyordu. 

.y. .y. .y. 

Liitfü Bey, o gün arkadaşlarile 
sözleşmiş olduğu için daireden er
ken ıavuımuş, Beyoğluna çıkmış-
tı. Ertesi sabah dairede hademe Bir musiki müsameresinden sonra - Ah yarabbi ne kadar güzel sesim var, bütün sa-
bir mektup uzatt: lonu dolduruyor Bir ıarkı söylemeğe başlayınca seıime yer kalım diye salondakilerin hepsi birer 

ikiıer çıkıyor. 
- Liitfü Bey, postacı sizin için ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~ 

bırakmıı!.. 

Lutfü zarfın üstüne baktı, sahi· 
den kendisi içindi. Açtı, kemali 
hayretle okumaya başladı: 

"Liitfü, seni seviyorum, seni u
nutamıyorum ve her dakika sen -
den hissiyatını ifade eden bir ke
lime bekliyorum, f aakt heyhat •.• 
Aylar geçiyor, sen bir şey söyle
miyorsun!,, imza: Yok .. 

Liitfü mektubu bir kaç kere o
kuduktan sonra etrafına bakındı , 
üç kız vardı .. Hiç biri batını kal -
'dmp kendisine bakmıyordu. Bu 
mektubu kim yazmış olacaktı? ..• 
Acaba öteki odalarda çalııanlar -
dan, daktilolardan birisi mi?. 

Kendi kendine gülmiye batladı . 
Mektubu kimin yazdığını anlamış-
tı .. 

* * * Akşam Müveddetle Liitfü va • 
purda buluttular. Müveddetin göz
leri parlıyor, gülüyor, bir şeyler 
söylemek istiyordu. Liltfü de ayni 
heyecanla, ayni hararetle ona bak
tı ve yan kamaralardan tenha bul
<lukları birine oturdular ve .... Ya
rım saatte aylardan, senelerden
beri biribirine açamadıkları lakır
dıları açtılar .. 

iki ay sonra nikahları olmuştu .. 
Liitfü daireden çıkarken karısına 
dedi ki: 

- Müveddet, ne akıllılık ettin 
de bana iki satırlık bir mektupla 
beni sevdiğini yazdın, yoksa ben 
sana hiç bir zaman açılamıyacak
tım •.. 

- Ne dedin?. Ben sana mektup 
mu yazmışım, bilakis sen bana iki 
satırlık bir mektupla aşkını itiraf 
ettin de .. 

- Ey sen bana mektup yazma
dın mı? .• 

- Hayır, hiç bir vakit .. 
- işte bu garip.. Ben de sana 

yazmadım; o halde demek bqka· 
ları yazmışlar ha! .• 

Kuvvetli tahmin 1 Sakal ve kravat Bir falso 
Beyefendi ikinci yemeğini yer· 

ken garsona seslendi: 
- Lokantanın sahibine söyle, 

Aşçıyı değiştirdiğine iyi etmedi .. 
Ötekinin yemekleri daha nefisti. 

Garson hayretle sordu: 
- Aşçı daha bugün değişti, na· 

sıl anladınız efendim?. 
- Bugün çorbanın içinden çı

kan kıl kıvırcık bir sakal kılıydı 
da ondan ..• 

Alışgınlık 
Selanikli Rifat Bey bir zaman· 

lar tuhafiyeciydi. Sonra otomobil 
ticaretine başladı. Fakat uzun za
manlar tuhafiyecilik ettiği için bu 
yeni mesleğinde bir iki falso yap
tı .. Bir gün bir müfteri mağazaya 
girip de dört silindirli mükellef 
bir otomobili beğenince Rifat Bey 
sordu: 

- Demek bunu beğendiniz, pek 
ala efendim, paket yapayım mı?. 

Evkaf memurlarından Ahmet 
Rahmi Efendi kırk yıllık dostu 
Mehmet Süleyman Beye rast gel
di. Süleyman Bey hayretle: 

- Aman Rahmi Efendi, lıaydi 

sarığı attın, cübbeyi çıkardın .. Fa
kat şu meşhur dört köşe sakalım 

ne diye kestirmedin?. 
- Gravatı gapayor idi de ... 

Yetim 
On iki yaşında bir dilenci yo

lun ağzını tutmuş, geleni, geçeni 
çeviriyordu. Acele işine gidecek 
olan Rahmi bey, avucunu uzatan 
bu bacaksıza birdenbire hiddet · 
lendi: 

- Senin anuen ne iş yapar? 

Kadınlar meclisinde J>iraz boş 
boğaz dostlerdan biri llane sahi -

besinin allıklar, düzgünler, pudra

lar sürün sürüştürüp genç kız e -
dasile salondan içeriye girdiğini 

görünce dayanamamış: 

- Aman hanımcığım, kendini 

ne diye bu hale koydun?. 

Hane sahibesi bu sözden sinirle

nerek: 

- Sana ne canım?. 

- Evet, bana ne amma, ne ya

payım, ben senin düşmanın deği· 

lim ki ... Bir tuvalet yapıyorsun ba-

- Cibalide tütün fabrikasın - ri elli yaşında görün .. 

da çalışıyor. - Elli yaşında mı dedin? .. A-
- Ya baban? yol sen çıldırdın mı?. 
- O da Şişlide bir apartıma-

nın kapıcısıdır. 
- Peki sen ne dileniyorsun? şında görünsen diyecektim, hal • 

- Yani hiç olmazsa kendin ya-

- Yetimim de ondan .. 

- Baksana, kolumda, boynumda bu çürükler varken ben baloya nasıl ıiderim ! ... 
- Üzülme canım, mavi bu sene moda... Sana da pek aJl yaraşıyor •• 

ittifakla karar 
Yemende bir okka ekmek çalaJI 

küçük bir çocuğun muhakenıeıi 
görülüyordu. Neticede çocuğun 
hırsızlığı sabit olur ve heyeti hi· 
kime kararı diişünür. Reis sağın• 
ciaki azaya eğilerek sorar: 

- Ne kadar verelim?. 
- Bir ay. 
Solundaki azaya da sorar §U ce-

vabı alır: 
- iki ay ... 
Reis kendi kendine. 

- Bir, iki daha üç ay, üç ay d• 
benden etti altı ay •. 

Sonrcı mahkuma dönerek kararı 
tebliğ eder: 

-Heyeti hakime müttefikan al· 
tı ay hapsine karar verdi. 

Baba naslhatı 
Seyfi efendi, arkadaşına sar • 

hoşluktan, içkiden vazgeçmesi i ; 
çin nasihat ediyordu. 

- Canım, işin doğrusu, hepi· 
miz içeriz, ama ehr şeyin bir 

haddi var. Vaktinde iÇKne\i. Ar • 
kasını çabuk almalı. Mesela ben .• 
Eh melaike değiliz ya, ben de i• 

çiyorum.. Fakat meyhaneye haf· 
tada bir ayak atarım. Ama ekse· 
riya ertesi haftaya kadar meyha· 
neden çıkmadığım görülürmüş, o 
başka .. Fakat beni cumadan baş• 
ka günlerde meyhaneye girerken 
gören olmamıştır. 

Ceval)sız bir sual 
Küçük Feride aneıi nasihat e

diyordu: 

- Evladın, dünyada doğruluk 
kadar iyi bir ıey yoktur. Doğru o-

lan adam bir iyi it yaptı mı he • 
men memnuniyet duyar. Fena bir 
it yapınca da acılık hisseder. 

Ferit birdenbire sordu: 
- l'ekı, öyledır cıe neaen dun 

tramvaya para vermeden geldik 
diye seviniyordun anne?. 

Hala alışamıyan 
kadın 

Ihsan Efendi akşam üstü evine 
gittiği zaman sıcak suyu hazır bul· 

du ve hemen çoraplarını çıkara • 
rak leğende ayaklarını yıkamak ü• 

zere oturdu. Fakat tam ayakları· 
nı suya sokar sokmaz çekti. Deh • 
şetli yanmıştı. Karısına haykırma· 
ğa batladı; 

- Yahu, hala alışamadın, ıuyu 
gene kaynar getirmitsin, her sene 
böyle yapıyorsun he .•• 

Kan-koca 
Hanım, kocasını daireye gönde

rirekn boynuna sarıldı: 

- Kocacığım, aktama izdivacı· 
mızın senei devriyesi münasebe • 
tile bir tavuk kesmek istiyorum. 

- Maksadını anladım amma ta· 
vuğun ne günahı var? ••• 

ilaç için •• 
Kış gecesi konu komşu toplan• 

mışlar, eğleneceklerdi. Fakat bir 
köşede ev sahibi hanımın küçük 
oğlu Tahsin misafirlerin akınına 
rağmen zıp zıp sıçrıyor, yerinde 
duramıyordu. 

Misafir hanımlardan birisi e'ff 
sahibine sordu: 

- Müjgan Hanım, senin oğla11 
çarliston mu oynıyor?. 

- Hayır, ne münasebet .. Dokto· 
run verdiği ilacı çalkalamadan iç· 
mit de şimdi midesinde çalkabY.or· 
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Daın üstünde öküz Noel'I Jlldızlar nasıl geçir ler" Istanbulda bir Yu-
barında 911

'-' • nan filmi çevriliyor 
Partı, KAnunuevvel (Hasua1 Muhabiri· 

lklb:den) - • 

Geçen gece arkada§ımla bera· 
her Şanzelizenin en meşhur "Ku 
tu,, larmdan biri olan "Lö Böf 
•ür lö tua,, yani tam tercüme ile 
''D am üzerinde öküz,, e gitmiş· 
tiın. 

Saat takriben on, cazbant ça· 
Iı:vor, ve dansediliyor. Kutunun 
küçük salonu gittikçe doluyor. 
Gelenler araaında meşhur sine • 
Jna ıimaları da var. 

Rozengart otomobil fabrika -
ıının müdürii, sessiz film zama
llında asri sinemanın perdesini 
aşındıran alman artisti Mari Kid. 
Kutuda bulunan bütün kadınla • 
rın aksine Mari Kid'in saçları u
zundur ve başına topuz yapım.ıı -
br. Arkasında siyah lameden bir 
•uvare elbisesi, etrafına baygın 

nazarlar atıyor .•. 

iki dans arasında bir aralık 
gözüme Paramuntun eski Müdü
rü Adolf Asso, hani şu şimdi Os· 
ıo film kumpanyasının müdürü 
ve sahibi olan adama ilişiyor. Sa 
iıada David Suhami, solunda 
ıoluk çehreli, dalgalı siyah saç
lı, gri kompleli genç bir adam! .. 

Şey ••. Bu ada.mı tanıyorum her 
halde... Buldum. Harolt Loyt .• 
Eğer gözlüğü olsa herkes tanıya· 
cak .. Fakat hem onun gözlüğünü 
ancak stüdyoda çalışırken taktı • 
iını biliyorum. 

Şimdi o da beni.m gibi danse
diyor. Gazetecilik damarım tut • 
ınuş, yanına yaklaşıyorum: 

- Gud nayt mister Loyt ! di
yorum. 

Damına fazlaca sarılmış olan 
ıneşhur komik birdenbire başını 
çeviriyor: 

- Gud nayt boy! 

- Sizi tanıdığıma hayret et· 
nıediniz ! 

- Rica ederim kimse duy • 
ınasın. 

Fakat olan olmuştu. Zira bi • 
zim mükalememiz "dam,, ları 
nıız tarafından bir iki dakika i
çinde etrafa yayıldı, öyle müthiş 
bir süratle ki, şaşıra kaldım. Ar· 
tık herkesin nazarı onun masa
sına doğru çevrilmişti. 

Hele o yalnız kadınlar! .. Vay 
efendim vay ..• Baygın gözlerin 
bütün füsunı,, boyalı saçların 
bütün güzelliği hepsi hepsi ona 
doğru çevrilmişti. Harold Loyt 
benim bu muzipliğime epey kı:ı· 
lnı§ olacak ki, arasıra pek de se
vinıli olmıyan nazarlarla bana ha 
kıyor. 

Biraz sonra Mari Kid masa • 
sını değiştirdi, meşhur komiğin 

Yanına taşındı. 

Ben fırsattan istifade ederek 
kulak kabarttım: 

Mari Kid (Harolda) Parisi 
•eviyor musunuz? 

H - Çok, burada bir film çe· 
"İrınek isterdim. 

Cazbant gürültüsü ... mükale -
ine bazı zaman telsiz telefonda 
olduğu gibi yarıda kaldı. 

Harolt gülüyor, fakat hiç de 
0 Leyaz perdedeki gülüş değ~I.. 
Yüzünde kahn ve derin hatlar 
~ar .•. arasıra kohmdaki saate ha· 

''Noel 
Joan Kravfot, Amerikadan içki 

yasağının kaldırılması için dua et
miıtir. 

Greta Garho, (Anna Kristi) de 
ki elbiselerini giyerek tenha bir de· 
niz kenarına gidip Noel babayı o· 
rada beklemiıtir. 

Moris Şövalye gece yarısı eve 
girmiş, gayet zengin apartımanı 

içinde, Pariste fakir bir mahhale
de oturduğu zamanı anmış ve "Va 
lantin) şarkısını söylemiştir. 

kıyor. Heme~-hemen hiç konuş
muyor gibi bir ıey. 

Hayret! İki şahsiyet arasında· 
ki fark tasavvur edilemez ka • 
dar. 

Vakit ilerledikçe meşhlr ko -
miğin gözleri büyüyor ve kadın
lara karşı gösterdiği nıüdafaa 

azalıyor .• Bir buçuk saattir ken • 
disine tebessüm eden küçük fa • 

Baba,, sinemada 
Kliv Brook, Arapça öğrenmeğe 

karar vermiş ve çahşmağa başla • 
mıştır. 

Klark Gabi, Marlen Ditrih, 
sabahlara kadar sokaklarda ara · 
mıştır. 

Gari Kuper, ormanlar arasında· 
ki evine çekilip, Noel babadan 
kendisine çocuğunu iade etmesini 
istemiştir. 

Malek, gülmüştür. 

Jorj Bankroft, bir kadından da-

kat tehlikeli sarışınla dansa kal
kıyor. 

Zavallı Mildrid Harris ... Aca· 
ba Holivuttaki villasında iki yav 
rusunun yanında ne yapıyor .. 
Belki çoktan uyumuştur .. 

Zavallı Harolt, ne kadar bü
yük insan olursa olsun, her şey
den evvel erkek .. 

Kutudan çıkarken Şarlonun 

yak yememek için sabahlara ka ~ 
dar dua etmiştir. · 

Duglas F erbanks, . yeni bir dev~ 

rialem seyahatine çıkmak üzere 
erkenden yatağına yatmıştır. 

Sabah olunca herkes uyanmış ve 
Noel babanın gelmediğini görerek 
hayret etmişlredri. Nihayet bir 
hayli araştırmadan sonra Noel ba· 
ba bulunmuş, niçin gelmediği so· 
ruluncaı 

- Sinemada idim, affedersinfa. 
Dile cevap_ vermiştir. 

altı ay beraber yaşadığı hakika
ten bir kadın Romanyalı dilberle 
karşılaştık. 

Evet neden olmasın? Şarlo • 

dan sonra Harolt ! İkisi de zen· 
gin, ikisi de meşhur. 

Fakat zannediyorum ki, bun

dan fazlası bizi alakadar etmez. 

A. FUAT 

Beyoğlunda oynıyan Yunan 
tiyatrosu trupu artistlerinden 
madam Kivelli ile madam Koto· 
puli ve birçok Yunan artistleri 
tarafından, "İpekfilm,, stüdyo • 
larında yunanca bir film çevrile
cektir. 

Bu filmin rejisörü de Ertuğ • 
rul Muhsin bey olacaktır. 

Yunan artistleri yeni senenin 
birinci gunu, filmi çevirmiye 
başhyacaklardır. Şimdiden, kü· 
çük ve kısa tecrübeler yapılmış, 
memnuniyet verecek derecede 
muvaffakıyet elde edilmiştir. 

Yunan filminin mevzuu, bir 
lngiliz eserinden alınmıştır. 

" Janet ,, evleni
yor mu? 

Janet Mak Donald, Parise 
ge1miştir. Söylendiğine göre Ja -
net, kendi işlerini idare eden 
Mösyö Riçi ile evlenmek için Pa
rise gelmiştiı·. Fakat, bu haberi, 
bizzat Janet tekzip etmiştir. 

Yalnız J anet Mak Donald, 
Fransada, Moris Şövalyenin 

köşklerinden birisinde otu•mak 
tadır. Sakın bu evlenme havadisi 
sahi olup da Janet, şimdiye ka
dar beraber oynadıkları fiJ.mler· 

• de büyük muvaffakıyetler ka· 
zandığı ve evine misafir olduğu 
Moris ile evlenmesin! Malum ya, 
Şövalye de bu günlerde karısın • 
dan ayrıldı. 

Ernst Lubiç Par·s e 
Bir aydanberi, Lubiç Avrupa

dadır ve Viyana, Londra, Ber • 
lin, Budapeşteye uğradıktan son· 
ra Parise gelmiştir. 

Lubiç Pariste ancak beş on 

gün kalacak, sonra, kanunusani· 
nin 7 sinde Nevyorka dönecek -
tir. 

Lubiç, yirmi senedir Parisi 
görmemişti. Filhakika Lubiç 912 
senesinde tiyatro aktörü olarak 
Parise gelmiş ve orada "Su.mru,, 
vodvilinde oynamıştı. 

Lubiç, en son olarak "Cennet 
te bir hadise,, isimli bir film yap 
mıştı. Bu filmde Mariyam Hop· 
kins, Key F ransis oynamaktadır. 

Lubiç gelecek filmini ell: çok 
sevdiği artist Moris Şövalye ile 
yapacaktır. 

Klara Bov, Londrada 
Uzun zamanlar sinema ale

minden çekilmiş ve evlenmiş o • 

lan Klara Bov, Nevyorktan, ko • 
cası aktör Reks Bess ve iş ada
mı San Rokla beraber Londra, 
ya gelmiştir. 

Klara Bov, Amerikada yeni 
bir sözlü film yapmştı. Bu fil:r.1 
henüz gösterilmedi. Fakat güzel 
artistin eskisi kadar muvaffak 
olduğu söyleniyor. 

Mersin kurtuluşu 
filme alınacak 

Mersinde 5 ikinci Kanun 933 kur 
tuluş günü yapılacak merasim için 
içtima eden heyeti tertibiye o gü· 
nü milli kıy af ette merasime iştirak 
edenlere alayın bütün teferrüatı · 
nın filmi alınacak ve muhtelif şe· 

hirlerde g&~~riİecektir. Ayrıca o 
gece köylülere sinema binasında 

muazzam bir meccani müsamere 
verilecektir. 
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Muharriri: Pitigrjlli Tercüme eden: fa. neticeainde öğrendi ki .. 

29 - Hayatın pek çok ucuzlamasına 
rağmen hala bir çok lokantalarda 
yemek fiatlarınm yüksek olduğu 
ve bazı lokantaların temiz olma· 
dıkları belediye teftişleri netice -
sinden anlatılmış. Şube müdürle · 
rine yeni bir tamim gönderilmiş, 
lokantalarda ekmek' fiatlarının 
narhtan fazla satılmamasına, lo
kantaların temzilğine dikkat edil· 
mesi bildirilmiıtir. 

Jutta gayet sakin sordu: 
· - Bensiz edebilir misin? 
- Zannederim. 
- Ben zannetmiyorum. 
Jutta bir kağıt aldı. Üzerine bir 

§eyler yazarak: 
- Dü~ün, dedi, kararını bu ad

rese bildirirsin! 
Ve ilave etti: 
- Sana bir hatıra bırakmaklı -

ğıma müsaade eder misin? 
Polün cevap vermesine mey -

dan vermeden Jutta el çantasını 
açtı. içinden ince bir lavanta şişe
si çıkararak hızla duvara vurdu. 

Derin bir yasemin kokusu, kü -
tüphanenin üzerine, kitapların a· 
rasına ve yere yayılmı§h. 

Pol, susuyordu. Jutta, kapıya 
yaklaşınca, gidip kapıyı açtırma .. 
mak tereddüdile bir an sallandı 
fakat durdu. Jutta çıktı, o da Po: 
lün kendisini çağnacağmdan e • 
mindi. Pol ise Juttanm dönüp bak4 
masını bekliyordu. Juttanın ayak 
sesleri yavaı yavaı merdivende 
kayboluyordu. Genç kadın, Polün: 

- Jutta, gel! 
Diye seslenmesini bekliyordu. 

Pol, Juttamn merdivenlerin sonu· 
na gelince, asabi bir halde koşa • 
rak döneceğini ve af talep edece· 
ğini biliyordu. Bili!kis, Jutta gitti. 

Pol, onu çağırmak üzere balko· 
na koıtu. Jutta bir otomobile bini
yordu. Çağırmadı. 

·odaya girince, Pol, sanki dün· 
yada mevcut bütün yasemin koku
larının kendisini boğmak üzere 
buraya dolduğunu zannetti. Son -
ra gözleri Juttanın bıraktığı adre· 
se ilişti ve titredi. Bu kağıt parça
sının üzerinde: 

"Jutta Paskal, Grand Hotel 
Brem,, 

Yazıyordu. 
-Paskal! 
"Paskal,, Berlinde ayni film

de oynadıkları güzel artistti. 
Pol, hareketsiz kaldı. Gözleri 

kağıdın üzerindeki Jutta Paskal 
kelimelerine saplı kalmııtı. ,,. ,,. ,,. 

Sokağa çıktı. Odadaki bu yase
min kokusu batını ağrıtıyordu. 
Kapıdan tekrar dönerek eve gir
Üi, odanın pencerelerini açtı. Fa
kat açar açmaz, bu harikulade 
mestedici kokunun kaybolup git
memesi için pencereleri tekrar ka
padı, ve çıktı. 

Pariste, başı boş dolaııyordu. 
Duvarlardaki ilenbrı anlamadan 
okuyordu. Gitti, garajdan otomo
bilini çıkardı. Önüne gelen ilk yo
la aaptı. Juttanın elleri, ayni oto -
mobilin direksiyonunu tutmuıtu. 

- Paskal! ..•.• Brem .... 
Niçin bu ıehir? Hem Paskal 

muhakkak ki Juttaya malik olma
mıştı. Olsa, :::md~mki, her şeyi 
kendisine itird eUi, onu da söy • 
lerdi. 

Pol, bir kahvede durdu. Kağıt 
kalem istiyerek bir mektup yazdı. 
Tamam sekiz sahife doldurmuştu. 
Mektubun sonu ~öyle bitiyordu: 

"Ruhumun ve fikrimin sük\me· 
ti namına, ban:ı bir tek şey söyle! 
Beni aldattığın doğru mu? Bcrlin· 
de bana söylediklerin doğru mu i· 
di?,, 

Juttanın cevabı gecikmecii. 
Brem tehrinden gelen kısa bir tel· 
graf şöyle diyordu: 

"ile.Pli doğru. J'utta.,, 
4' • • 

Pol, artık kendini tnmamen 
koyvermişti. Parisin en şık yerleri· 

ni geziyor, parasını, tanımadığı 
kadınlara dağıtıyordu. Fakat mu
kabilinde hiç bir şey istemiyor, bü
tün kadınları reddediyordu. Her 
yeni girdiği lokanta veya salonda 
gözleri Juttayı arıyordu. Zira, Jut· 
tanın Paricte olduğundan emindi. 
Brem tehrine yazdığı mektuplar 
cevapsız kalmıttı. Ve kendisi ev
de yokken, iki defa, bir kadın ge· 
lip kapıcıdan onu ıormuıtu. Kapı· 
cı yeni değiştiği için bu kadının 
Jutta olup olmadığını söyliyeme· 
mitti amma, onun olduğuna §Üp • 
he yoktu. 

Aradan bir ay ge~ti. Bir gün, 
Paris sokaklarında "Pomeranya 
zabitleri,, isimli bil filmin ilanla • 
rı görüldü. Bu ilanların üzerinde 
bir hassa zabiti, bir cambaz kız, ve 
bir palyaço resimleri vardı. Altın
da isimleri, Paskal, Jutta Şuman 
ve Pol Pott. 

Samuel Levi, Pola ıordu: 
- Artık iyileıtin mi? Juttayı 

gene dütünüyor musun? 

-Tıp noktai nazarından iyileı
tim. Sadece hafif yaralar kaldı. 
Zayıf olduğum zamanlar açılıyor, 
fakat gene kapanıyor. 

- Peki bu tedavi sana 
maloldu? 

kaça 

- Bütün ıervetim bitti. Otomo· 
bili sattım. Evi de kız kardatıma 
devrettim. Bir kaç güne kadar ge· 

Lokantaların tarif el eri belediye 
iktıaat müdürlüğünce yeni baıtan 
tetkik olunacak, fiatlarını yükıek 
gösteren lokantalar cezalandırıla· 
caktır. 

itfaiyenin ıslahı 
itfaiye için alınan yeni vesaitin 

gruplara taksimi iti bitirilmittir . 
İstanbul ve Beyoğlu grupları eaaı
lı bir surette takviye edilmiştir • 

Evvelce lıtanbul grupu bir yan· 
gınla uğraşırken çıkan ikinci bir 
yangına gidemiyor, diğer gruplar· 
dan yardım iıteniyor, bu suretle 
mesela Beyoğlu grupu kendi sem· 
tini bırakarak latanbula geçiyordu. 

Yeni tetkilat üzerine lıtanbul 
grupu icabında iki yangına yetiıe· 
bilecek bir surette takviye olun -
mu9tur. 
Üıküdar ve Kadıköy itfaiyele

rine yeni ve büyük arabalar ve 
arazözler verilmiıtir. 

ltf aiyenin halen hortum ihtiyacı 
noksandır. Bu da 933 bütçesil~ lip yerleıecek. 

(Devamı var) temin olunacaktır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gaip kamarota ait 
esrar yırtılacak mı ? 

ilk tahkikatı yapan müddeiumumi 
muavininin şahitliğine baş vurulacak 

İstanbul ağır ceza mahkeme • 
sinde, dün öğleden sonra "Dum· 
lupınar,, vapurunun Karadeniz 
seferlerinden birisinde ortadan 
kaybolan kamarot Feyzi Efendi • 
nin ölümüne ait muhakemeye 
devam olunmutfur. 

Feyzi Efendiyi öldürmekten 
suçlu görülen komanyacı Süley· 
man mevkuf olarak, suç delilleri
ni ortadan kaldırmaktan ve bil • 
diklerini saklamaktan ıuçlu va • 
pur menıuplarindan bazıları mev 
kuf olmıyarak mahkemede hazır 
bulunuyorlardı. Ölenin annesinin 
avukatı ile suçluların avukatları 
da gelmitlerdi. 

Celse açılınca, müddeiumumi 
muavini Ki.ıif Bey, araıtınnanın 
geniıletilmeıine lüzum gördüğü • 
nü bildirdi. Şöyle söyledi: 

- "Dumlupınar,, vapurunda 
çalııma.kta iken, esrarengiz bir 
surette l:~ybolan kamarot Feyzi 
Efendin in öldürülmcti tahkikatı
nı, ilk olarak, nöbetçi müddeiu • 
mumi aıfotile muavin arkaclaıln
rımızdan Nusret Bey yapmııtır. 
Vapurda esaslı tetkikat ve tahki
kat yapan Nusret Beyin mnhke • 
meye ç.nğırılaı·ak dinlenilmeı!, 

hakikatin meydana çıkması için 
herhalde faydalı olaacktır, kana
atindeyiz. 

Gerçi, kcr..disi tahkikat ve ke
şif neticelerini evrak üzerinde 
tesbit etmiştir. Bunlar, dosyada 
mevcuttur. Ancak, bu vaziyet, 
kendisinin mahkemeye davet e • 
d.ilmesini lüzummz telakki etti
remez. Müfettiş ve mutahassıs • 

lar tarafından, yapılan tahkika -
ta ait evrak tanzim edildiği, ra • 
por verildiği halde, sırasına göre 
bunları dinlemekle vaziyet daha 
açık olarak göz önüne getirili • 
yor. Çok defa, ağızdan hadisenin 
ve tahkikat safhalarının anlatıl • 
ması, daha canlı ve vicdani ka • 
naat üzerine daha müessir olu • 
yor. 

Bu itibarla, tahkikat ve tetki
kat yapan müf ettiılerin, müte • 
ha11ısların ve zabıta memurları • 
nın mahkeme huzuruna çağırıldı
ğı gibi, bu vakanın tahkikatını 

sıcağı sıcağına yapan müddeiu • 
mumi muavini Nusret Beyin de 
ıahit sıf alile çağrılmasını iste • 
rım. 

Ki.tif Beyin bu isteğine, dava
cı avukatı da i~tirak etti. Suçb 
avukatlarına gelince, onlar şi<l • 
<lc~lc itiraz ettiler. Nusret Beyin 
tahkikat neticelerine dair evrak 
tanzim etmesine göre, buna hiç 
te lüzum olmadığım, iddia ma • 
kamının derhal esas hakkındaki 
mütalea,ım bildirmesi lazım gel
diğini söylediler. 

Reis Aziz, aza Tahir ve Asını 
Beyler, bu ciheti müzakere etti -
lcr Sözler birlikte olmaksızın, 
müddeiumumi muavini Nusret 
Beyin mahkemeye çağırılmasına 
karar verildi. Muhakeme ikinci 

1 

kanunun on ikinci perıembe gü-
nü ıaat on buçuğ bırakıldı. 

Bu davanın dünkü muhakeme
si esnasında da, hemen her celse· 
de olduğu gibi, mahkeme aalonu 
tamamile dolmuıtu. 
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O Evlenmek istiyen Kadınlar O 

-8- Yazan : Perri Pızaai 

"Beni sevecek adamla dünyanın öbür 
ucuna gitmiye hazırım.,, 

Gelenler arasında bir de kü - ı koca yapıya yakıtmıyan incecik 
çük at cambazı kız vardı. Yanın· bir sesle söylemiye ba§ladı: . 
da bir baıka kız getirmişti. Bir "Ben orada doğdum. MarkıS 
sirkte itliyormuş. İkisi de, fakir, adalannın en büyüğü olan Nu~s· 
kimsesiz, sefil kalmıılar. Delik hivada büyütüldüm. Pederı~ 
tabanlı ayakkabı parmakları cı • Fransız bahriye onba§ısı id•· 

' • ·dh · do kan eldivenle gezmek kolay şey Genç bır e emşırem var ı. 
d b. K t · · · k dıt· mi? Diyorlardı ki: a ır upra acırının ızı . 
B ' "M .. t l"k . . içıO - Biribirimizden ayrılmak iste· em us em ı e sergııı,, 

miyoruz. ikimizi de götürünüz. buraya getirdiler. Evvela Fran : 
bir kadın yerine iki kadınınız 0 • sız Okyanusya müıtamerelerı 
lur. Küçük cambaz adada bir paviyonunda "Ulaula,, danaı oy· 
küçük beygir olup olmadığını so myacaktım. Sonra "Ulaula,,. Y1 

d b ·· f. d" tt let• ruyor. Arkadaşı ise agaçlara a a a muna ı ıye mene ı 
trapeza kurması hayaliyle zevk· O vakit portakal tarabı ikramı • 
Jeniyordu. na memur edildim. Maamafih ·~ . ·ı .. .. b t .h dı-

Birçokları ile bizzat görüşe • yırcı er uzum tara ını ercı e . 
medim mektuplarım okudum. yorlardı. Sonunda kartpostal gı" 
"Bellovil li bir ev kadını yazı • bi şeyler sattım. Memlekete dön• 
yordu: " mek 11rası gelince Pariste kal " 

"Size şunu haber vereyim ki dım. Ne yapayını yeraltı timen" 
evliyim. Fakat kocam bütün za ~ diferi çok ho§uam gitmitti. Opt' 
mamnı kahvede geçirdiğinden ra, Eyfel kulesi, Takızafer filitı 
kabil olduğu kadar uzaklara kac bence basit ıeyler. Fakat yer al" 
maktan baıka çarem yok. · tından Parisi dolaıabilmek öyle 

Buhran felaketine ~iramıf bir harikadır ki ..• Üç ay zamanı· 
birisi de tunu yazıyordu: mı yeraltı şimendiferinde geçir .. 

dim. Günde on altı aaat bilet alır "Sizinle bulunduğumuz za • 
man tabii adada bir arkada,, bir istasyondan ötekine dolaıır " 

dım. Fakat artık bezdim. Mem " görüıecek bir kimse istiyecek. 
Ben Pariı konservatuvarından leketime dönmek istiyorum. lli.· 
çıktım, güzel piyano çalarım, zev nınızı okudum, filhakika karıtık 
cenize refakat eder, hizmetini de kanlı isem de, belki ParislinİJ1 
görürüm .• Belki adaruzda artist- hoşuna giderim diye düıündüm. 
ler, Pariste olduklarından daha Ahu gözlü gibi gözlerini yere 
meı'utturlar. Arkadqlardan bir indirdi. Vereceğim kararı bekli -
kız ekmek parasını kazanabilmek yordu. Sustuğumu görünce kah " 
için bar hizmetçisi oldu. Benim kabayla güldü: 
de sonumun 'bu <rfmaaı elan ltor- - Pariste yerle§mek istemit " 

tim. Fakat buna bir menfaat, bir 
kU)"OnDB".,, 

Büyük bir burjuva kızı föyle sebep lazımdı. Birkaç hafta bu " 
söylüyordu: rada fazla kalmıya sebep ara " 

dım. Siz memleketimde oturu· "Beni sevecek adamla dünya· 
nın öbür ucuna kadar gitmiye yorsunuz. Memleketimizin ka -

h dınlarının balık gibi yüzdükleri
azırım.,, 

ni bilirsiniz. Her pazar günü Pu· Sonuncu bir mektuptan }U 
andü Yun mevkiine gider orada· parçayı alıyorum: 

"Mektubumun iyi kabul gör- ki köprüden Sen nehrine atlıyo· 
rum. Bir kadının böyle yüksek • meıini isterim. Çünkü ben dün -
ten denize atladığı henüz bura• yanın öbür ucuna gitmeyi göze 
larda görülmemi,. Sahilde bin " aldırırken maksadım ne bot ü • 

mitlere kapılmak, ne dütünme • lerce halk toplanır, beni seyre .. 
den hissiyata esir olmak, ne de derdi. Nehre atladığım zamaJ1 
züppeliktir. ilanınızı okuyarak bir alkış tufanı kopar, bütün er· 
çocukken bellettikleri coğrafya kekler benimle görü~mek isterler 

di. Maamafih insan en büyük ibarelerini hatırlıyorum. Fransız 
Bolivyası Atlas denizinin ötesin· şöhretlerden bile bıkıyor. Mern• 
dedir. Orada Büyük Okyanusun leketime dönmeyi istiyorum. 

(Devamı var) 
incisi olan T ahiti, Markiz adala- !=====:=::::=========~ 
rı, Tuamctu adaları, Sosyete ada Belediye memurla-
ları ve birçok küçük adalar var· rından ölenlere 
dır.,, Yüz otuz kadar isim bellet- yardım için 
mitlerdi! içlerinden birinin ismi Belediye memurlarının ücret 
"Hüsran,, adası idi. Bu ismin ha· ve maaşlarından bu aydan itiba .. 
zinliğine rağmen oralarda yaşa • ren ölen belediye memurlarının a• 
mak hevesi içimi kaplamıştır. ilelerine yardım için pek az bir pa· 

• • • 
Onlar üç yüz seksen namzet· 

tiler. Eğer günün birinde tenha 
dediğim adanın meskiin olduğu
nu haber almasaydım, belki ha
la onların mektuplarını birer bi
rer okt·r.nakla me§gul olurdum. 
Bir sabah erkenden oteiinıin ka
pıcısı beni uyandırarak dedi ki: 

- Bir hanım geldi. Sizi gör -
mekte ısrar ediyor. Salonuma al
dım. Oralı imif .. 

Hemen giyindim.. 'Oralı,, ke· 
limeleri dimağımda garip bir te
sir göstermişti. Ha··ikulide bir 
§eyle karşıla~acağımı tahmb e
diyordum. Hata etmemiş:."11. Sa -
Jonda gayet siyah sa-: lr, §ışman 
yanaklı koyu esmer biı· bebek 
gibi suratlı bir kadın beni bek
liyordu. İri yapılı olan kacl:n .. bu 

ra kesilecektir. 
Yani bu 100 kurut maaştan tO 

parası kız:.ilece!;tir. 50 lira alan bir 
memur 12,5 kuru§ verecektir. BıJ 
para memurlardan iıtiyenlerdeıı 

kesilecek ve bu parayı keıtirmi· 
y~nlcrin vefatlarında ailelerine 
yardım edilmiyecektir. Yalnız te· 
mizliI: i!leri amel:::leri, hastahane 
ve bahçeler hademeleri, mezbah• 
dc:.ki hnyvnn kesicileri b'.l aidatı 

verm iyeceklerd i r. 
Bununla berr:.ber az para alall 

bu müstahdimlerin r.ilelerine ve • 
fatlarında yardım edilecektir. 

Belediye, keseceği bu paralarlş 
bir (memurlara yardım sandığı) 
tesisinin temelini atr:ıaktadır. 

Ekeseriyet bu aidatı verirse te
ıebbüste daha kat'i adımlar atıl•" 
caktır. 
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-.... -... ~~-~~ ...... ~.~~.~ .... ~.~~-~~~~-... ~~.!:~ .... ?.~ .. --~~~~.?. ............ ..I Yazısız Hikiye : Cabi Efendinin başından geçenler 

1 geyik ı .. 
Niçin geyik avına gitmiyo - ı mı? He~en tüfeğimi doğrult-

ruaı. Bakınız dinleyiniz. tum. Haf ıf aydınlıkta ormanın 
- Dağda alacakaranlıkta do- içindeki meçhul hayvana alet 

latıyorum.. Köpeğim uzaklara etmiye batladım. Üç defa alet et 
Iİbnitti. Ben de gece yarısından mİftİm. Birdenbire bir ıey gür -
beri dolaıtığım iç.in çok yorul - liyerek yıkıldı. Arkasından acı 
lllUftum. Diğer arkadaılarım ile acı sesler yükseldi. Ne oldu? .. 
Söğüt tepesinde bulutacaktık. N~ oluyor? ... Tıpkı yaralı bir in-

Cabi Efendinin, akmıyan musluğunu tamir ettiğinin resmidir. 

Tepe çok güzeldir. Önü a - san sesi." O dakikada aklıma 
çıktır, tepenin tam uç kısmında bin türlü fena teyler geldi. Ar -

1 ................................ - ..................................... - .................................... ·-·ı 

L---····-~?..?..~~-~~----~!.~.!.~-«?.~ .. ~~-~~-~~-~ ... ! ................. ..1 
da bir su vardır. · 

kadaılarımdan birinı vurmak -
Bu ıu ile elimi, yüzümü yı - tan korktum .. Ben de sesin geldi

ka.dım. Biraz içtim. Tepenin ar- ği tarafa doğru gittim. Neyse .. 
ka tarafına siper bir yerde biraz 
Uzandım. Bilmem naııl oldu. 1 - Yerde yatan arkadaşım değildi .. 

Fakat bir geyikti.. Yanında di -çim ıeçmit !. Uyumuıum. Bu es-
nada ormanın içinde bir böğür- ğer bir geyik acı acı haykırıyor

du. Bu sesler tıpkı bir ölü evinille oldu. Arkasından sert bir hı 
deki matemi hatırlatıyordu. Tüytdtı yükseldi. Bir hayvan tepe -
)erim ürperdi. Gözlerim karardı. 'den dereye doğru koşarak inmi-

Ye baıladı. Daha doğrusu gözü - Hüngür hüngür ağlamıya baıla -
lllün önünden kaçtı. Bu vaziyette dım. O günden sonra artık ge -
bir avcı için uyumak imkanı var yik avı yapmıya tövbe ettim. 

Y•nınd•kl gerik acı acı hark1rırordu 
........................................................................................... .............. -........................................................................... --.. -------1 
1 Oyunc~~-~~-~ ... ~~~---~~!~~~i.~ .. -!~.~~~ ................ .. -··---····-················· 

Soruyorum? 

1 - En çok timsah bulunan 
memleket neresidir? 

.. .ı!ppqau I!N l!p.ımw - 1 

2 - Hangi kapak hiç gözük -
mez? 

'l.Şl?dV>(Z!Q - Z 

3 - Lokomotiften hızlı giden 
kimdir? 

·n•n~u~ J!lOlDOlfo, - t 
4 - Bir adam bir ayak üstün

de durursa ne yapar? 
• .11.11pJV>( !U!.ltall'] - t 

S - Fare yakalıyan dört harf 
nedir? 

'!P~)f - S 

Ylldızlara bakahm 

Bizim dürbin ile gök yüzüne ba
karsak iki büyük ayı görürüz. Bu 
resimde görüyor musunuz?. Bu a
yıya benziyen yıldızlar büyük a
yı ve diğerine küçük ayı derler .•. 
Büyük ayının kuyruğundaki yıldız 
tam kutbu timaliye bir derece 18 
dakika yakın istikamette bulunur. 
Yolunu kaybeden gemiciler ve yol
cular sağ taraftaki iki yıldız ara -
11na töyle bir hat resmederler. Bu 
hatbn istikameti doğruca timali 
gösterir. 

Noel •lacı 

Avrupada, Amerikada, Asyada 
1 yeni ıene gelirken Hıristiyanlar 

bir çok tenlikler yaparlar. Yılba
şından evvel bir gece dini mera
ıim yaparlar. O gece herkes, fakir 
ve zengin evine büyük çam ağacı 
alır. Bu ağacı süsler, mumlar ya· 
kar, her baba, çocuğuna, karısına 

kaçak Beylere: 

Hangisi daha uzun •• 
Arkada,larınızı aldatmak için 

iki büyük çizgi çiziniz. Birisinin 

ilci batına A resminde görüldüğü 
aibi içeriye de ki bat yapınız. 

llcinci çizgiye de B resminde gö

l'\ildüiü gibi dıtarı iki bat yapı
lıız. 

Ayni uzunlukta olan bu iki 
~izıiden hangisi daha b iiyük dl\ 

laa uzun diye sorarsanız bilmi

)eııler dıfarı çizgili olanlardır. 
lfalbuki ikisi de ayni uzunlukta

tbt. Bu bir göz aldanmasıdır. 

KUçUk Hanımlara : 

KAğıttan süsler 
Mektepte sınıfınızı, evde oda

nızı ııkça süslemek istersiniz de-

ğil mi? Kırmızı, sarı, siyah, yetil 
muhtelif renkte kağıtlar alını'Z. 
A, B, C tekillerinde olduğu gibi 

kesiniz. Resimde olduğu gibi bi

ribirine geçiriniz. Bunlardan iki 
baıtakileri yapıftırırsanız diğer 

lerini yapıftırmak bile istemez. 

Uzun, uzun halkalarla odanızı 
istediğiniz gibi süslersiniz. 

Yumurta kabuğunda 
kabartma resim 
Kabuğu kalınca bir yumurta a· 

lınız. Bir miktar balmumu alarak. 
eriteceksiniz. Bir değnek ucunu 

balmumuya babrıp yumurta üzeri· 

ne istediğiniz bir resmi yapar, bir 
yazı yazarsınız. 

Resim iti bitince yumurtayı kes
kin sirke içine bırakmak lazımdır. 

Dör saat geçince yumurtayı çı -
karıp temizlemeli, o zaman reı -
min yumurta üzerinde kabartma 
olarak kaldıjını ıörününüz. 

hediyeler alır. Sözde (Noenbaba) 

bu hediyeleri çocuklara sabahle -
yin götürürmüş! 

Geçen pazar günü (Noen) idi . 
Hele lstanbuldaki hıriıtiyanlar 

evlerinde, dükkanlarında böyle a· 
ğaçlarla süsler ve tenlikler yap-

tılar .. Bu suretle yeni seneyi neı'e 
ile kar,ıladılar. 

Güzel yazı 
müsabakası 

Okuyucularımız arasında gü
zel yazma kaligı·afi müsabakası 
açtık. Şimdiye kadar yüzlerce o
kuyucumuz geçen haftalardaki 
ilanımız üzerine güzel yazı mü • 
sabakasına yazılarını gönderdi -
ler. Siz de bu müsabakaya gir • 
mek istemez misiniz. Her müsa
bakaya girene bir hediye verece
ğiz. Müsabaka çok kolay: 

Beyaz bir kağıt üzerine siyah 
mürekkeple V AKIT gazetesinin 
açtığı yazı müsabakasına ben de 

giriyorum) diye yazınız, (Çocuk 
sayıfası müsabaka muharririne) 
gönderiniz. , 

Jüpiter yıldızı 

Bugün dürbin elimizde iken 
şu yıldıza da bakalım. Bunun ismi 
Jopiter yıldızıdır. Bu yıldız çok 
büyüktür. Kutru 142,500 kilomet
redir. Dünyanı~ ancak 12,755 kilo
metre kutru olduğuna göre dün • 
yadan ne kadar büyük olduğunu 

anlarsınız. Günefe olan mesaf eıi 
777 milyon kilometredir. Hattı 

Üstüvası etrafında beşi büyük, be
ti küçük 10 yıldız daha vardır. Bu 
yıldızların parıltısı bize bir parlak 
çember gibi gözükür. 

Uçan bahklar 

Hakikaten uçan balıklar var• 
dır. Hele lıtanbul denizlerinde 
uçar balıklara çok tesadüf edi • 
lir. 

Bu hayvanlar arada sırada 

göğüslerini havalandırmak ıçın 

suyun üstüne sıçrarlar. Yunus ba 
lıklarını hiç görmediniz mi? 

En bUyUk lokomotif 

Dünyanın en büyük lokomo
tifi 408 ton ceker. Bunun yük
sekliği 4,80 metre ve uzunluğu 

da 30 metredir. 5000 beygir kuv
veti vardır. 

En kuvvetli hayvanlar 

- En kuvvetli hayvanlaı-
hangileridir? 

Hemen aslan, kaplan, yahut 
fil diyeceksiniz, değil mi? 

Hayır. Dünyanın en kuvvetli 
hayvanları böceklerdir. 

Meseli örümcek, 300 katlı bir 
apartımanı sırtında tafır. 

En kUçUk deniz 

Dünyanın en küçük denizi ne 
rededir? Böyle bir sual karşısın
da birdenbire belki de faşırabi -
lirsiniz. Ben size ıöyliyeyim. 

Dünyanın en küçük denizi 
Marmara den~zidir. 

MUthi' oomba .. 

Bu mülhit bomba da nedir?••• 
Patlryacak mı'?. Hayır yavrula• 
rım ... Tehlikeli bir şey değil .. N~ 
kadar düşünıeniz bulamazamız • • 
Bu ateş böceğinin parıltısıdır •• 

Hani yazın hotunuza giden ateı 
böceğinin.. Bu ıtık mikroskop al• 
tında 200 defa büyültülmüttür ••• 
Dünyada parhyan hayvanların ıu
da, karada olmak üzere (4500) 
den fazla cinsi vardır. 

20 bin kilo ıa,ıyoruz 

Bir santimetre mikabı aa.lia 
üzerine bir kilogram hava tazyİ• 
kı vardır. O halde büyük bir a • 
damı 20,000 kilogram hava taz • 
yik eder. 

Bu kadar yükün altında ihti• 
yarlıyan adamların kamburu el • 
bette çıkar. 

. ....................................... __.._., 
I .... ~~~~~ ... ~~-.!~~~~~-~~~~---

Ankarada - Aliye Nuri Han1111 

Müsabaka bitti. Gelen resim· 
leri sırası ile neşrediyoruz. 

•................................................................ ·······································-··--· 
i Kinunuevvelin Son Hafta11 Bilmecesi 1 
1 ......... ..._....._.. ---------·-·························· ..... ·= 
Her hafta 150 karliır.lze hediye veriyoruz 

Dalgalar n.Uthlş, bu gemi hangi yoldan Fenere gitsin 1 

Resimde cördüğünüz gemi yo 
lunu kaybetmiş ... Olur ya .. Elin
de pusla yokmuş. Hava da kapa
lı. Büyük ayı, küçük ayı yıldızı
nı görememiş. Fenerin ışığını gö 
rüyor.. Yollar da karışık.. Acaba 
hangi yoldan gitsin de f enerc 
yanaşsın. 

Kurıun kalem ve kırmızı ka· 
lemle i!aret ediniz. İsminizi ve 
adresinizi de okunaklı yazarak 
(Çocuk sayıfası muharririne) 
gönderiniz. 

Doğru halledenlerden 150 ki· 

şiye kol saati, kitap, bisküi, çi • 
kolala, muhtelif hediyeler vere • 
ceğiz. 

§ Mükafat kazananların isim· 
leri her paza rtesi günü netredi • 
lir. 

§ Hediyeler her perşembe gü • 
nü öğleden sonra idarehanemiz· 
de verilir. ~ 

§ Üç hafta hediyesini almıJ.&• 
nın hakkı kaybolur. 



Hllrlye Kibar 

- Anladın mı yavrum... Sakın 
ıeç kalayım deme, saat sekizde 
evde olmalısın .•.. Şimdi saat 4 ... 
Yemek yiyip sinemaya gideceğiz. 
Ona göre i§lerini bitir. Bu saatte 
Beyoğlu caddesi kalabalıktır, oto· 
mabillere ve münasebetsiz kimse • 
lere dikkat et .... 

Nesrin telefonu kapattı. Bu ko
cuı da ne kadar kıskançtı. Ondan 
korkuyordu, ve bunun için, Şevke
ti bir senedir üzüyor, her defasın· 
da yeminlerle verdiği randevuyu 
bunun için tehir ediyordu. Fakat 
artık bugün, son defa olarak ona 
bir randevu vermişti ve eğer gel
miyecek olursa, Şevket kat'i bir 
lisanla artık onu görmiyeceğini ve 
evlerine ayak basmıyacağını bil • 
dirmişti. 

Nesrin, Şevketi beğenmiyor de
ğildi. Fakat yukarda da söylediği 
miz gibi oldukça ya§lı ve Suriyeli 
olan kocasından korkuyordu. Ka
b~ ve ayni zamanda Hraz vah,ice 
bır adamdı. Li.kin, artık bugün 
gidecekti. Onun İçin aynanın kar
§ısmda her zamankinden fazla 
gecikti, ve, vücudünü en ince inhi
nalanna kadar meydana çıkaran 
sıkı krep maroken tuvaletini giy-: 
di. 

,,. .. 

Terzi Nakleden. 
fa. 

ze alarak Nesrini kucakladı, ken
dine çekti. 

Fakat o ne ... Bir çatırdı ... Ve 
genç kadının krep marokeni arka 
tarafından, dikiş yerinden çatır çav 
tır söküldü: 

- Eyvah .. · Mahvoldum şimdi. 
. Şevket, kıpkırmızı olmuş bin 

hır özür diliyordu. Nesrin ise mü· 
temadiyen tekrar ediyordu: 

- Mahvoldum ... Mahvoldum. 
Kocam bu halde görürse bittim. 
Hizmetçiyi çağırınız da bari, dik· 
sin! 

- Hizmetçiyi gönderdim. Siz 
dikemez misiniz? 

- Ben mi? Kabil değil. Öm • 
rümde elime iğne iplik almadım. 
Kapıcıyı çağırsak, buralarda terzi 
filan yok mu? 

- Öyle ya. . • isterseniz polise 
de hab~r verelim, kocanızı çağır -
ta hm ... ister misiniz? 

Nesrin, istemiyerek güldü. Şev· 
ket fırsattan istifade için: 

- Ner;.rin, dedi, benim pijama
mı al. Bir ben tecrübe edeyim. 
Harbiyede, b;r çok kereler çama -
tırlarımızı diktik. Ne yaparsın, 
hizmetçilerimizi de beraber götür
mek kabil değildi. Hem arkada§ -
lar, benim iyi terzi olduğumu da 
söylerlerdi. 

" .y. • 

Acem Halil parçalandı , fedakar 
istasyon memuru Haydar B. yaralandı 

Menemen, 27 (Husus) - İzmir· masiyle bir kaç yerinden yaralan · 
den Bandırmaya gitmekte olan mıttır. 

tren Menemenden geçerken İ&tas· Tren durdurulmu, Haydar Bey 
yonda acıklı bir kaza olmuftur • kurtarılmı§ Acem Halilin de par
Trenin tekel'leklerine yakın istas • ı çalanmıf cesedi tekerlekler altın
yona gelen yirmi, yirmi bet yatla· dan çıkarılmı§tır. 
rında Halil isimli bir T ahranlr Haydar Beyin yaraları hafiftir. 
bilet olmakta iken trenin hareket Acem Halille beraber bir yolcu 

ettiğini görmüş, koşup yetiımek daha hareket halindeki terene 
istemiştir. binmek istemiş, muvaffak olamı· 

Halil hareket halindeki terene yarak düşmüf, fakat o tekerlekle· 
binmek isterken merdivenin kena- rin altına gitmediği için hiç bir ye· 
rındaki parmaklığa tutunamamıf, rine bir ıey olmamış, biraz seraem
düşmüş, bu sefer ayağı kaymıf , lemekle kurtulmuştur. 

vagonun altına gitmi§tir. Halil e- Trenin hareketi bu kaza yüzün-
zilmiş, ölmü§tür. den iki saat gecikmiştir. Mene 

Menemen istasyon memuru men müddeiumumisi kaza yerine 
Haydar Bey bu telaşlı yolcuyu gelmiş, lnzım gelen tahkikatı yap· 

kurtarmak için atlamı§, fakat onu mı§ Acem Halil in cesedi kaldırıl • 
kurtaramadığı gibi kendisi de ha· mıf, tren de yoluna devam etmit· 

reket halindeki vagonların çarp - tir. 

Serbest fırka men
supları muhakemesi 

Uşak muallimleri 
seyahatte 

Utak, 28 (A.A.) - Utak mu• 
allimleri, yılbatı tatilinden isti • 

Ticaret odasında 
dünkü içtima 

Ticaret Odası umumi heyeti 
dün öğleden sonra ikinci reis Ah· 
met Beyin riyaseti altında içtiaı• 
etmittir. 

içtimada 1933 senesi bütçeıi 
müzakere edilmeğe başlanmıttır • 
idare heyetinin hazırladığı yeni 
sene bütçesi 166,000 lira olarak 
tesbit edilmi§tir. Varidat ve ınaı• 
:ıf tamamile tevazün etmi§tİr. 

Bütçeye nazaran Ticaret oda11 

bu sene Şikago sergisine it tir ak 
için 2000 lira ve yerli mallar ıergi· 
si için 2000 lira ve İstanbul Ziraat 
., dası sergisine de 100 lira yardlJSI 
edecektir. 

Memurlar kadrosunda değitik• 
lik yoktur. Yalnız Galip Bahtiyar 
Bey memur listesine dahil edilmit• 
tir. 

Tahsisattan geçen seneki ra " 
kamlar aynen kabul edilmittİf· 
Yalnız Ticaret ve Zahire borsa•• 
kimyageri Nurettin Münti Beye 
maaıından ba§ka verilen senelik 
1650 lira aidat kesilmiştir. 

Bütçe ufak tadilatla aynen ka" 
bul edilmiş ve müzakereye nihayet 
verilmittir. 

1933 ıenesi idare heyeti gelecek 
çartamba günkü içtimada seçile
cektir. 

'Doktorlar Şevket, apartımanmda ıabır -
ıızlıkla bekliyordu. Gelecek mi? 
Yoksa, her zamanki gibi bir vesile 
bulup atlatacak mı? itte kapı ça -
lındı. 

Şimdi, Şevket, elinde iğne İplik. 
dilini çıkararak, Nesrinin tuvaleti 
nin sökülen yerini dikiyordu. Nes
rin ise, bir taraftan hazırlanmıt o· 
lan küçük sofradan pasta ve san · 
doviçleri yerken, bir tarftan likör· 
lerden tadıyor ve içinden: 

Vaktile Antalyada Serbest fır • 

ka mensuplarından doktor Bur · 
han Bey ve arkadaılarmdan mü • fade ederek vilayet dahilinde bir lll•••••••••••••I 

tetkik seyahatine çıkmışlardır. 

Gidip açmadan evvel aynaya 
baktı. Saçlan pek iyi taranmamı,. 
tı. ipek gömleğinin yakası iyi ütü
lenmemişti. Amma zararı yok. Bir 
az da ihmalkar görünmek fena 
değil. Kalbi atarak kapıya yaklaş· 
tı. Y avatÇa açtı. Bu gelen, elektrik 
tahsildarı idi: 

- Efendim, elektrik paraıı için 
geldim. 

Şevket bu adamı boğmamak İ· 
çin sinirlerini güç zaptetti: 

- Ver ki.ğıdı ... 

- Şey. • • • Beyefendi ... ikinci 
defa geliyorum. Kırmızı kağıt ge· 
tirdim. 

-Ver! .. •• Ben kendim firkete 
getiririm. 

Tahsildar, çantasını açtı, ki.ğı • 
'c:h aramağa koyuldu. Bir türlü bu
lamıyordu. Şevket içinden: 

- Ya timdi geliverir bu manza
rayı cörürae mahvoldum demek • 
tir. 

Diye dü§ünüyor, sabıraızlanı • 
yordu. Nihayet ki.ğıt bulundu, ve
rildi. Adam gitti. Şevket içeri gir
'c:li. 

Biraz sonra kapı gene çalındı. 
- Tamam, diyordu Şevket, bu 

ıeft!r de hava gazı gelmittir. 
l'temiye istemiye kalktı, kapıyı 

açtı. Nesrindi. 
- Nihayet gelebildiniz. 
- Gelmiyeceğim zannediyor • 

tlunuz değil mi? Zaten beş dakika 
dan fazla duramam. Kocam tele
fon etti. Saat sekizde muhakkak 
evde bulunmam lazım. 

- Fakat saat daha befe gelme· 
di. 

- Olsun, bir çok iılerim var. 

- Dikit diken bir erkek ne tu 
haf oluyor, diyordu, Şevket pek 
kılıbık bir şeymİf ayol. .. Hazır e• 
li deymi!keA1 evdeki çoraplarımı 

da getirseydim, fena olmazdı? 

Fakat Şevket te düfünüyor ve: 

- Ne kadın, diyordu, dikiş dik· 
mesini bile bilmiyor. İfi gücü hop· 
palık .. Yarabbim .. iyi ki bu hadise 
oldu. Yoksa böyle bir kadının e .. 
linden neler çekecektim. 

Biraz sonra, iş bitmifti. Şevket: 
- Buyurunuz, dedi, oldu. He • 

men giyininiz. 

- Sen hiç nazik değilsin, Şev· 
ket. Şimdi artık acelem yok. Ka
labilirim. Haydi bakalım, güzel 
terzi, dudaklannı bana ver ! 

Şevket ayağa kalktı. Ciddi bir 
tavırla: 

- Nesrin hanmıef endi, dedi, 
pantalonuında bir düğme koptu -
ğu ve hizmetçiye diktirdiğim za -

man, ne kadar güzel olsa onu öp
mek adetim değildir. Si:e de bu· 
nu tavsiye ederim Hem 1 d' · ace e e ı· 

niz. Saat altıyı da geçti. D h b. k. l . . a a ır 
ço lf ermız var, sonra eve geç ka· 
lırıınız. Kocanız ne der? 

rekkep yetmiş, seksen kiti meb'us 

intihabı ııralarmda muhtelif suç· 
tarla maznun olarak Denizli ağır 

ceza mahkemesinde muhakeme 
altma alınmııtır. 

Cereyan eden muhakeme neti • 
ceainde bu zevatın beraetlerine ka· 

rar verilmişti. Temyiz. mahkemesi 
bu karan bozmuş, bunun üzerine 

Denizli ağır ceza mahkemesi da· 

vayı tekrar rüyet etmiş ve e.lti bük 

münde ısrara karar vermittir. 

lzmlrde yeni bir park 
Jzmir1 belediyesi lzmirde Mu • 

ıalli mevkiindeki metrUk mezer· 

lığı kaldırarak yerine bir park 

yaptırmağı kararlattırmıttır. 

Mezarlık kap11ınm bulunduğu 
yerden yukan mahallelere doğru 

uzun, geniş, muntazam bir yol ya· 
pılacaktır. Yol intaatı sırasında 
da mezarlığın tesviyei türabiyesi 

yapılacnk, ağaçlar dikilecektir. 

Ali Canip Bey 
Bir zamandanberi Adanada or· 

ta ve muallim mekteplerini tef tit 

etmekte olan Maarif Vekaleti u· 

mu mi müf ettitlerinden Ali Canip 
Bey oradaki işini bitirmif, Mersin 

ve Tarsus orta mekteplerini tefti· 

şe gitmiştir. 

KARY Q LA ve mad~ni eşya 12 ı / ı· Ukc 
fahrıkası 2 ıra ya karyolo 

, ~irke.ci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Çocuk, Kesme, Kemeılı. Amerikan 5•5 l'k 1 tcmı çe ı • ynylı, beyaz lake ve muhtelif renk 
~~r~.e kar.!olal~r h~stane. ameliyat odaları ınalzemelerı ucuz Hatla satılır. Her türlü 
olçuyc ıore sıparış dahı kabul edilir. ı;abrıkııda ve Eml ö .. S il lk 8 

marsesl ve Yeri! Mallar Paa .. r1nda,d n nu, r· el n ' on• a avnı ıat a snu . ır 

Muallimler Kütahya, Gediz, Si • 
mav ve diier yerleri gezecekler• 
dir. Seyahat bir hafta kadar sü • 
recektir. 

Fakirlere kUmftr 
lzmir, belediyesi fakir halka 

kömür tevziine sene bqından iti· 
baren baılıyacaktır. 

Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Oofum ve kadın ııastalıklan mUtehuaısJ 
Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
ı5-18 Beyoğlu, tstlklAl caddem No. ı93 

(Opera ainemuı kar§ısı) 
Tel. 1960 - 4,222ı 

·---------------------------Doktor 
A. Horhoruol 

Beyottu mektep eokagmdakl muayene· 
bane.llrıl tamamen kap&m§t.Ir. Emlnönün
de Valde kıraathancııl yanındaki mua· 

M .X..J d b la yenehanestnde hastalarmı sabahtan ak· 
Uf§ a 8 ava r §ama kadar bizzat tedavi eder. Telefon : 

Muğla, 28 (A.A.) - Geçen ı•---2-u_s_ı _____________ _ 

yıl ıibi bu yıl da yağmur azal
mıştır. iki üç gündür don ve kra· 
ğı baıladı. Bununla beraber ekin 
itleri yolundadır. Şimdiden ge • 
çen seneki kadar ekilmittir. Ayni 
zamanda tütün ekimi için de ha · 
zırlıklar yapılmaktadır. Tarla fa-

Dok lor 
Cavat N. ZekAI 

Sinir mUteh8.8Sl81 
Cuma ve pazardan maada günlerde aaat 
3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

:Muayenehanesini BabıA.li karoısında An· 
kara caddesi No. 4.7. ye tevslan naklet· 

mlştlr. Te!efon muayene: 23469, 
tkametgA.h: 60if0 

resi ile bulatık sahalarda müca • 1 .. __________ D __ o_k_t_o_r ______ _ 

deteye baılanmııtır. Çekirıe yu • E m 1 n Ş il k r U 
murtalatı bulunan yerler ıürül • DahJU baataııktar mutebaaaıaı 
mektedir. lstanbuJ Sultaıunahmut tnrtıem. Babı 

Zonguldak Halkevi 
Zonguldak, 28 (A.A.) - Hü

kUmet erkanı, Cümhuriyet halk 

fırkası ve halkevi idare heyetle • 
rinin ittirakile yapılan bir içti • 
mada yeni halkevi binasının in • 
tası için kararlar vermittir. 

Halkevi binası Hükumet kona· 
ğı civarında saat kulesinin bulun· 
duğu parkta yapılacaktır. Bina • 

nın intası münnkasaya konmuş • 
tur. 

Ordu içme suyu 
Ordu, 28 (A.A.) - Orduya 16 

kilometre mesafeden getirilmek • 
te olan içme suyu için yapılmak· 
ta olan inşaat bitmiş, suyun şeh· 
re dağıtılma tecrübelerine bat -
lanmııtır. 

lU caddeaf, No. ıo. Telefon muayeneba 
ne: 22622 - Telefon ev: t.312:1 

"Her gün öğleden sonra sa.at H - lR .. 

Urolol· Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Cöbrek, mesane ve tdrar yolu 

haataııkJan mUteb&l&lSI 
Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad 

desl No. ıo. Telefon 22622 

Doktor 
[{aplkyan 

Muayenehanem: Sirkeci Muradiye cadde· 
al No. 26 Tel. - 21077 latanbul 

Operatör • Urolog doktor 
Mehmet Ali 

idrar yollan bast.llıklan mUtchaeaal 
Eminönü (S&bık Karakan hanına 

aakletml:Jtlr. Cumadan maada ber gün 
bastalarmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahill hastalıklar mütehassısı 
Divanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor Size ancak bet dakikalık bir za • 
manımı verebilirim. 

- Dudaklarınızı veriniz. 
- Çıldırdınız mı? Buraya gel -

~b=m~mmmmmrr:mm~ Bir elektrı·k cıhazı iif:!ii:::mmH5!f!RIEl!ııı... "' .. ····= ......... -·-·- , 
Süleyman ŞUkrU 

Birinci sınıf mUteha3Sls 
BabıA.11 (Ankara Caddesi Numara &0) 

mekle sade haysiyetimi değil, ha
yatımı da tehlikeye koymuş olu • 
rum .•••. Yapma Şevket. ... Bırak 

beni! 
Şevket bir an düşündü. Eğer, 

ltiru kaba davranacak olmasa, 
muhakkak ki bir sene daha bekle 
mek lazım. Onun için her ıeyi gö· 

111 Faydalı ve hoş bir hediyedir. · 

~m SR11·E 
.... 
:::ı· ::: 
··ı ::., ... ... ... 
m! 6 ı·ıaA 12 .................. ..._ ....................... . .................•.............................. ................................................ ................................................ ay vade ile 

Di• doktoru 
Zeki Hallt 

Muayenchan:?st: Kadıköy Albyol ağzı 

oı, tabibi 
Zeki Nuri 

Her ıün hasta kabul edlUr. Her nevi dit 
rahataızlığ't tedavi olunur. Muayenehane: 
OakUdar Alıcıbqı Mektep sokak No. ne> 



en 29 Kinnunueel 1932 

Hint müslümanlarının 
ele başısı: Ağa Han 

liindistana ayak atmıyan bu milyarder, 
peri masallarındaki gibi yaşamaktadır 

Eğer asrımızda da peri masal· 
lan varaa, bunları muhakkak re· 
aiınli gazetelerde bulabiliriz. Her 
halde Ağa Hanın resimlerini bu 
Çeıit gazetelerde gördüğüme emi· 
llim • K11a boylu, iyi giyinmiş, 
gözlerinde bir çift büyük gözlük 
olan Ağa Han, Amerikalı bir ban· 
rere benzer • Fakat hakikatte, 
Aia Han Hint müılümanlarmın 

Ala Han ve genç karı•• 

Papazı veya baş piskoposu vazife
ıini görmektedir • 

Bu vazifenin §ayanı hayret ta
rafı yok değildir . Zira, hiristi· 
Yanların papaıının bütün dünya
dan el ayak çekerek Vatikanm du
\'arlarmın arkasına çekilmesine 
lllukabil, Hint müslümanlarının 

ruhi reisi kendini her yerde gös· 

termektedir. Ekseri zamanlar 
Ağa Han Fransa ve lngilterede 
Yaşar, ve biç biteceğe benzemi· 
Yen muazzam servetini buralarda, 
din ve Hint ile alakası olmıyan 
teylere aarfeder. Mesela; bu pa· 
ranm büyük bir kısmı, Ağa Ha
nın ahırlarına aarfedilir. 

Bundan bir kaç sene evvel, A
ia Han Parisli bir terzi kızı ile ev• 
lendi . Bu hadiseden sonra Ağa 
Han resimli mecmuaların çok 
bahsettikleri bir mevzu oldu ve 
bugün, Avrupa'lıla§mıf olan bu 
zengin Asya'lıyı tammıyan yok 
gibidir. 

Fakat bu debdebeli yaşayı§ın 
bir de fotoğrafçıların ve gazeteci
lerin gözünden kaçan tarafı var· 
dır . Ağa Hanın serveti için bit· 
mez, tükenmez demiştik. Zira, 
Hint müslümanlarının ruhi pren
sinin varidat membaı muazzam
dır . Bütün Hint müslümanları, 
dini merbutiyetlerini ispat için, o· 
na "maddi,, merbutiyetlerini de 
ispat ediyorlar ve Ağa Hanm kul· 
!andığı bir şişe suya, muazzam 
servetler verecek kadar taabbütle
r in i ileri vardırıyorlar. 

Bu hadise başlı başına peı-i ma
sallarına li.yik bir hadise değil 
midir? Ağa Hanın dini tebaası, 
onun harekatını tetkik bile etme· 
den hi11elerini tamamen ve aynen 
vermekten çekinmiyorlar. 

Fakat elbet bu büyük halk küt• 
leıinin de kendilerine göre bir ak· 
ıülamelleri olsa gerek . Bize is· 
tikrar peyda etmiş gibi görünen 
bir heyet, belki de çoktan inkıra· 
za yüz bile tutmuştur . 

Bir gün, lngilterenin meşhur 
hayır perverlerinden olan Mistre! 
Florans Nigtingal, ihtiyar ve has· 
ta bir zamanında, bugünkü Ağa 
Hanın ecdadından biri olan ba§
ka bir Ağa Hanı kabul etmişti • 

Dini merbutiyeti ve hayır per
verliği ile tanınmış ihtiyar, İngiliz 
kadını ile Ağa Han arasında ma
na itibarile çok derin şu mükale
me geçti, Ağa Han ıordu: 

- Günden güne kendinizi daha 
iyi hissediyor musunuz? 

ihtiyar kadın şaşırdı, ve sordu: 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Gittikçe Allaha daha fazla 

inanıyor musunuz? 
Fakat İngiliz kadını gene anla· 

madı • Başım sallıyarak gülüm· 
sedi: 

- Çok garip, çok şayanı dik
kat! 

Demekle iktifa etti .. 
S. H. 

···········it;ıy·;···ı;;~~;ı;;;y~·;·········· 
(Birinci seyıfadan deva~) j düren ka~il~ere göz· yumduğu ve 

İtalya· Yugoslavya hududu uze • on.larla hırlıkte hareket etticini 
rinde askeri hazırlıklar yapmakta, gösteren bir vaziyet aldığı ileri 
hunla.rı gizli tutmakta idi. Bu as- sürülmektedir. 
keri manevraların haber alınma- Beyannamede daha sonra şu 
sı iizerine İtalya hükumeti bunla· 

1 
sözler söyleniyor: 

r 'ht" t• t db. J ld ~ 1 "Bu beyannameyi imza edenler Yugos-
ın ı ıya ı e ır er o uguııu ıavyanın garp \iltıyetı · ct ' 

b. . . . erın e seyahatler ya-
ıldırmıştır. Fakat iki memleket parak avdet etmı~ıerdlr. Onun için hepsi de 

arasındaki münasebeti k diktatörltiğlin uyandırdığı acı hislere btitUn 
. . . er ço halk unsurlarının iştirak etttiğ!ne şehadet 

trergınleşmıştır. edebilirler. Kanaatimize göre tngllteı·e, 
DeyJi Heraldın Roma muhabi- mümkün old~ğu takdirdo Yugoslavya ne 

• • ~ mUnasebctlen Çok samimi olan Fransa ve 
rı tarafından verılen ~alunıata Prag ile Bilkreş hül:fimetıeri, kanunu csa· 

iÖre ıon zıMnanlarda İtalyada sinin t adili üzerinde ısrar etmelidirler. 
'lh•k b 1 b"" .. k .. · l . Bugünkü Yugoıılavya hllkumetıne h!e blr 
, " u u an uyu numayış erın yardımda. buıunuımama.lıdır... ' 
•ebebi küçük itilaf devletleri na-
zırlarının Belgartta toplanmaJa -
rıdır. 

İtalya bu toplanm<ıyı, kendi 
aleyhinde mürettep bir nüm&} iş 
telakki etmiştir. 

Vaziyetin vahametini göster -
inek istiyen bir çok meşhur lngi· 
liz ıiyasileri, imzalarını taşıyan 
bir beyanname neşretmitlerdir. 

Beyannamede Yugoslavyada -
ki askeri diktatörlüğün Avrupa 
•ulhü için bir tehlike teşkil ettiği 
söylenerek müttefik devletlerin 
lllüdahaleleri lazım geldiği izah 
edilmekte ve Yugoılavyada res • 
ini caıuıluğun umumileıtiği, za • 
brtanın muhalefet liderlerini öl • 

Japonyada zengin 
altın madenleri 

Tokyo, 28 (A.A.) - Yeso ada 
sında S milyar yen kıymetinde tak· 
dir olunan altın madenlerinin keş· 
fi hab~ri bir heyecan uyandırmış~ 
tır. 

Bu madenleri nispeten ucuz bir 
fiatla satın alan, parlamentonun 
nüfuzlu azasından M. Abukichi 
Miki'dir. İwate departamaiıı dahi· 
linde diğer bir altın madeni ket -
fedilmiş olduğu haberi üzerine o· 
raya da hücum batlarnıştır. Bu 
madenin takriben 3 milyar yen 
kıymetinde olduğu söylenmekte -
dir. 
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Galatasaray - Istanbulspor 
Yarın yapılacak maçlar büyük bir 

dikkat ve alaka uyandırıyor 
Yarın lig maçlarının dördün· 

cü haftasıdır. Taksim stadında 

Süleymaniye ile Beykoz, Kadı -
köy stadında da lstanbulspor ile 
Galatasaray karşıla;acaklar. 

Bu maçların ikisi de büyük bir 
dikkat ve alaka uyandırmakta -

dır. Lig maçlarına büyük bir ta
lisizlikle başlıyan Beykozlıların 
iki mağlubiyetleri vardır. Bu iti

barla bu üçüncü maçta da yenil

memek için büyük bir gayretle 
oynıyacakları şüphesiz telakki e
diliyor. Buna mukabil genç Sü -

leymaniyeliler lig maçlarına ol -

dukça iyi bir derece ile başlamış 
ve son hafta da Galatasarayı yen
mek suretile mühim bir galibiyet 

kazanmışlardır. Bu itibarla bu 

genç takım da maddi olduğu ka

dar manevi bir sağlamlıkla Bey· 
kozun karşısına çıkacaktır. 

Galatasaray - İstanbulspor ma· 
çına gelince; lstanbulsporlular 

geçen sene Türkiye şampiyonlu -

ğunu kazanmalarına rağmen, bu 

seneki lig maçlarında henüz ken
dilerini gösterememişler ve üst· 

üste yaptıkları iki ıı:naçta rakiple
rile berabere kalmışlardır. Gala
tasaraylılar ise Beykoz gibi Hg 
maçlarına talisiz başlıyan takım
lar arasında bulunuyor. Gerçi üsl 
üste iki mağlubiyetten sonra ge· 

çen hafta Vefayı sıfıra karşı bt?ş 

sayı ile yenmişlerdir. Fakat bu 
kazanmanın bir tesadüf eseri o -

lup olmadığı bir çok sporcuların 

aklından sık sık geçmektedir. 

Çünkü o maçta Vefalılar S'üle.r

maniye, İst.sporla berabere kalan 

kadro ile çıkmamışlardı. Arala -

rmda ihtilaf olduğu söyleniyor -

du. Bu itibarla bu takımın o gü n 

bütün kabiliyetini meydana ko -

yarak yenildiği iddia edilemez. 
Demek ki Galatasarayın iyi, kuv· 

vetli ve çalışkan bir hale gelip 

gelmediğini ancak yarınki maçta 
gömıiye ve tartmıya imkan bula· 

bileceğiz. Bu noktalardan bu 

maçların çok hararetli olacağı;;; 
ümit ediyoruz. 

Pera - Karagümrül\ 
Geçen Cuma, teşkilata dahil 

Savıfa 11 

Jnatçı mahktl.mlar 

B ir k•amı yemek yemiye 
başlamıı .. 

Komünistlik tahrikatı yaptık • 

ları için İstanbul ağır ceza mah· 

kemesinde muhakeme edilen ve 

mahkum edilen komünistlerden 

bir kısmının, karardan sonra ta§• 

kınlık yapmaları üzerine, hapi· 

saneler nizamnamesi mucibince 

hakimden karar '?-lınarak, hakla • 

rında on sekizer gün müddetle 

pranga cezası verildiği ve bun • 

lardan bir kısmının açlık grevı 

yaptıkları yazılmıştı. 

Açlık grevi yapanların sun'i 

surette gıdalandırılmalarına de· 

vam edilmektedir. Maamafili 
. bun arın bir kısmı yemek yeme • 

ğe başlam •şl ardır. 

olmıyan klüplerin tertip ettikleri 

turnuvanın final maçı Beyoğlu • 
1 

nun en kuvvetlisi Pera ile bu 
klüplerin en kuvvetlisi Karagüm• 

rüğü karşılaştırmış çok çetin, ÇOK 

zevkli olan bu maçta iki takım 

üçer sayı ile berabere kalarak a-. 

lakadadarm heyecanlarım iki 

misline cıkarmışlardı Bu maç ta 

yarın Karagümrük 

tekrar edilecektir. 

sahasında 
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Veren 
Annelere 

lllSAN ImVYET SDRUBU 

~ 
Zatı umumi, kan11zhk, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastahklarmda teslratı flfaiyesl mücerreptlr. 

latanbul Matbuat cemiyeti tarahndan 
tertip edilen 

1933 AL 
Yakında çıkıyor 

Devlet Demlryolları llAnları 

75 adet Ankara tipi malru pbejinia kapa zarfla mlna· 
1r..,. 30 ildaci klnan 1933 paıartesi slD8 uat 15 te klare 
biq11U1da Japdacakbr. ı.. .. 

Faslı tmillt Ankara •• Hayclarpqa nmeleriDcle beter 
liraya •blan prblamelerde yuahcbr. (6882) 

Yerli •e Avrupa kumaflarından ın.unm •••• 

lsmarlama elbiseler 20 liradaa 
bqlar. 

Hazır pardea& ve elbi•lv feYkallde acaldar. 
•••• ETin6nO, Kazmirci Ali Riza •••• 
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• 6 ila 12 ay VERESiYE 
5ATiE 

1 Askeri Fabrikalar lllnları 1 
Aakeri Fabrikalar Umum Mil· 

dtirltiiünden : 
30 Ton elektrolit bakır 

1 - Yukardaki malseme pa· 
zarhk auretile 2-1-933 tarihinde 
ıaat on dartte ihalesi yapılacak· 
br. 

2 - Bu malzeme taku •e 
kontenj~~ t'bi plPıJJ•rals 111em· 
lekete ithal edilebilecektir. 

3 - Bedeli malın kat'i teİli· 
mini mlteakip biç bir merasime 
tabi olmadan derhal banka •a· 
utaaile tediye ettirilecektir. 

. Taliplerin bu husuıtaki pıt· 
nameyi girmek tızere Ankarada 
Alkerl fabrikalar aahnalma ko
miıyonuaa mlracaatları. <6825) 

• HAYDEN 
1848 1932 

85 Se•eUk mevcudiyete mallk mtl••....ur 
Şlhretini kazanlDlf ve bOylk babalannızla babaJarlDlllD ibti· 
yacabnı temin etmif buluoan H A Y D E N mle•ettlli; •tbia 
mallanma mOkemmel cinıini takdir etmesini bilen muhterem 
Litanbul balkana daha uma mtıddet mtıfit olmak lmidiacWir. 

HA YDEN mhlle1Ui mtkllriyeti; laerke.m istifade edebilmelİ 
emelile •e tee11018alln 85 inci HDei demyem •lsara .. at• 
Fiatlarını mflhlm bir surette Tenzile 
karar •ermiftir. Her vakit blyle mtiatema fınatlara teucllf 

edilmediii cihetle 

Hepiniz istifadeye koşunuz. 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komisyonundan: 

Askeri Liae ve Orta Mekteplerde aıatada gllterilen denleria 
muallimlilderi açıkbr. Verilecek Ocretler bizalaruada yaalmlfllf. 
Tedriıiçin Resmi sa lbiyeti baız olan ve bqka yerlerde allk .. 
lan olmıyan muallimlerden arzu edenlerin 10 gOn urfaacla ilticla 
ve fotoğraf.nı muıaddak fitlerile Ankara'da A.ke'i LiHler Ml-
fettitliğine mUracaaL l10S9) (6706) . 

Mektebin iımi Muallimlığia nevı Ocreti: 
Kuleli ıiıesi f'.izik muallımliği Ocreti 98 
Barsa 
Bursa 
Harsa 
Konya Aı. 
Erzincan 
Erzincan 

O. Mp. 

" " 
" " 

" .. 
Kimya ,. 
Tabiat ,, 
lngihzce ,, 
Almanca ,, 
Tilrkçe ,, 

.. 108 

.. 108 

.. 108 

.. 108 
" 108 
" 108 
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mUracaatlan UA.n olunur (toGI). 
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