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Saracoğlu Şükrü Beyin avdeti 
············································································--·· 
Yeni borçlarımız 

Osmanlı borçlarından 
b ~ ~e kalan 107 milyonu 

8 milyona ind·rdik ! 
"Yeni imzaladıgımız mukaveledeki borçlann 
yekunu Osmanlı imparatorluğu borçlarının 

bir senelik faizinden daha azdır. " 
Bir ıeneye yakın bir zaman· 

dan beri Pariste düyunu umumi· 
Ye müzakereleri ile meşgul olan 
aabık Maliye Vekili Saraç oğlu 
Şükrü Bey dün lstanbula geldi. 
Şükrü Bey Ankaraya giderken 
14 K. evvelde düyunu umumiye 
nıeclisile lmza edilmiş olan pren· 
aip itilafnamesini de götürecek -
tir. İhtimal ki, bu hafta içinde 
toplanacak olan fırka grupunda 
itilafname hakkında izahat vere
cek, verilecek karar üzerine tek
t'ar Parise dönerek kati itilafna • 
meyi imza edecektir. 
Osmanlı imparatorluğundan ye 

ni Türkiyenin uhdesine isabet e • 
den düyunu umumiye hissesi 928 
Paris mukavelesile tayin edilmit 
ti. Bu hissenin mikdarı (107) mil 
yon altın lira teşkil ediyordu. 
Yalnız mukavelename te .l·ye hu· 
ıusunda teshilat olmak üzere ip· 
tida (107) milyon ltın liranın 
(yüzde 38) uisbetinden başlıyor, 
yavat yavaş bu nisbet artıyor, ni 
hayet yüzde yüz nisbetine varıyor 
du. Yani ilk senelerde faiz ve re
ıülmale mahsuben verilecek para 
(2) milyon altın lira olduğu hal· 
de beş on sene sonra bu mikdar 
(3) milyon (4) yüz bin altına ka 
dar çıkıyordu. Bu mikdar ise ka
ğıt para ile otuz iki, otuz üç mil· 
yon Türk lirasını buluyordu. 

Hükumet bu mukaveleyi büyük 
bir hüsnü niyetle imza etmişti. 
Fakat cihan buhranının tesiri 
memleketimize de airayet edince 
(1928) mukavelesinin tatbikine 
imkaa olmadığı anlatılmıştı. Bu· 
nun üzerine İsmet Pata hükumeti 
üç sene evvel bu imkansızlığı ala 
kadarlara bildirdi. Nihayet uzun 
münakaşalardan sonra düyunu u· 
mumiye hamilleri meselenin ye • 
niden tetkikine razı oldular. Bu • 
günkü prensip itilafı bu müzake
relerin neticesidir. 

Snracoğlu $UkrU B. 

Saraç oğlu Şükrü Bey yeni iti· 
lafın mahiyetini göstermek için 
şöyle diyor: 

- (107) milyon altın lira borcumrı 
zıı bu defa sekiz milyon liraya tenzil 
ettik. Senelik taksitleri de iki milyon 
dan yedi yüz bin altın liraya indir
dik. Mukaveledeki bu altın kaydı da 

altın para tesviyesini icap etmiyor. 
Bunu sadece borcun yekununu tespit 
eden bir şekil olarak kabul ettik. Hü 
lcisa yeni imza ettiğimiz mukavele 
name mucibince Türkiyenin bütün 
borcunun yekunu Osmanlı imparator 
luğunun miras bıraktığı borcun bir 
senelik faizinden daha azdır • ., 

Hakikati halde düyunu umumi· 
ye meselesinde alınan bu netice· 
nin büyük bir muvaff akiyet oldu 
ğunda da §Üphe yoktur. Ve bu 
muvaffakiyeti birinci derecede 
Başvekil lsmet Pata Hazretlerine 
ikinci derecede Saraç oğlu Şükrü 
Beye medyun bulunuyoruz. 

Mehmet A•ım 

( Alt tarafı 2 inci sagıfamızdadır) 

Hatıralar ve vesikalar 
Cemal Pata Suriye kralı olınak iatecli mi ı 

Umumi harpte itilaf devletleri En'fer Paşa 
ile Cemal Paıa arasındaki ibtillfları haber 
alınca bir taraftan Şerif Hüseyini isyana 
sevketmekle beraber diğer taraftan Cemal 
Paşaya - Suriye krallığı yadile - lıtanbul 
hükumeti aleyhine tahrike teşebbüs etmiılerdi. 
Y ann neıre baılıyacağız. 
~ ti;::;; -=-= : jC Q:C 

ve Vesikalar 
CEMAL PAŞA Arasında bu mühim ifıaata dair de tafsilat vardır. 

Pazartesiden itibaren (32) sayıfa halinde neırine baıhya· 
cajımız Hahralar ve Vesikalar Cemal Paşanın habrab 
üzerine tetkikat. ihtiva edecek, bu babralarm en mühim kı· 
sımlan g&sterilecek, Anadoluda üç dört idare muhtariyeti 
ibdasile bunlann başma Cemal Paşayı kral olarak geçirmek 
istiven itilaf devletlerinin muhabereleri de ilave edilecektir. 

KIT'ın 
Kariler ine 

Yarınki Sayısında 
Yılbaşı Hediyeleri 

Yar n 6 ayıla 
1933 Yılının tam bir takvimini, nakil vasıtaları 
tarif el erini ve bir çok nafi malumat takdim edeceğiz 

CANIM , 1933 
Senesi AY~E 

Selami izzetin büyük 
nıacera ve aık ronıanı 

* • * 
HEY gidi 
zaman HEY! 

Takvim, Yıl, Ay, Gün, 
Saat her şev değiıti ! 

Muharriri : Celil Nuri 

Bir mahlük 
Bu hilkat gaıibe
sini bickoyıu kadın 

doğurdu/ 

T epesindeıı gözü, 
ve boynuzlu doğdu! 

Çaycuma, 27 - Muharremşah 
köyünden Kuyumcu oğlu Mehme· 
din karısı korkunç bir çocuk do -
ğurmuştur. 

Çocuğun alnı ve kafası yoktur; 
bu kısımlar yalnız etten ibarettir. 
Bu garip mahliikun gözleri tepe • 
sindedir ve kirpikleri yoktur. Kor· 
kunç bir ıekilde olan bu gözlerin 
arka taraflarında da ufak boynuz 
§eklinde et parçaları vardır. Ka· 
fanın alt tarafında da bir parmak 
kadar saç mevcuttur. 

Bu korkunç erkek çocuğun te· 
nasül azası tamamdır. Çocuk, üç 
dört saat yaşadıktan sonra ölmüt· 
tür. 

Yunan· açığını 
kapatmak için .. 
Atina, 28 (Hususi) -Yunanis· 

tanın bütçesini tevzin için ordu, 
hava kuvvetlerinde bir hayli ten • 
zilita kalktığını bildirmiştim. Bu 
yüzden M. Venizelosla §İddetli 
bir noktai nazar farkları görülme· 
sine rağmen hükumet batka çare 
bulamamı§tır. 

Yunan kabinesi bu sayede 932 
senesindeki bütçede açığım 400 
milyon drahmiye indirmeğe mu • 
vaff ak olmu§tur. 

Bu seneki bütçe açığının bu 
rakama indirilmesi, 1933 senesi 
bütçesinde tahmin edilen bir 
m~lya~ a~ığın yyarım milyar drah • ı 
mıye ındırmege muvaffak olacağı 
ümidini veriyor. 

HükUmet bundan başka tütünü, 
benzini de inhisar altına almak ni· 

ucanım Ayşe.: Yarm başlıyor 

Geçen bir senenin siyasi 
içtimai, harici ve dahili 
vakalarına bir bakıı 

* * 
Yüz cariye kuv
vetinde yahlar 
zevç vekilleri · 

Galatasaray üçüneii : 
defa mağlôp oldu! 

Istanbulspor 3- 6 la galip geldi 

DUn lstanbulsporun Galatasaraya bir hUcumu 

Lig maçlarının dördüncü haf· 
tası da dün bitti ve Galatasaray 
maçların ilk devresinde üçüncü 
mağlubiyeti de tattı. Hem de, 

bütün seyirciler üzerinde iyi 
akisler bırakmıyan sert ve bır

çan bir maç yaparak. •• 

Dün, lstanbul ve Türkiye şam

piyonu ünvananı liyakatla taşıya· 

bileceğini pek ala gösteren ve 

şampiyonan1n ilk maçlarmda uğ· 
radığı talisizliği de parlak bir 

•••••••••• • . .... 
Bir ihtar! ......................... 

ıekilde üzerinden atmıya m•
vaffak olan "lıtanbulıkor., takı
mı, Ankaradan gelen birkaç. o
yuncusunun iltibakfle şayle ku
rulmuştu: 

Lütfi, Halit, Sabih, Aziz, Sa• 

mih. Hasan, Nihat, Fahri. Htı

ıeyin, Salihattin, Reşat. 

Buna mukabil Galatasaray da 
sabada şu oyuncularla yer ah• 
yordu: 

(Devamı spor sayfamızda) 

~--=-afl!!-..,.._ __ _.._1- ..... .,.1111111~----------.ttl vetinde bulunmaktadır. 

- Hınzır yumurcak, seni adam akllh döveyim ki sözlerhw 
kafanda yer etsin •• 

- Anne, öyle lae ranhf yere vuruyor•un •• 

• 
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B Fransanın 
ey yardım 

Kimlerdir, 
·····•······•·············································•• 

Ne Kazanır:ar ? 

Nebil oğlu Hakkı Avustury~ya 
• 

etmesı .. 
Saracoğlu Şükrü 

Beyin avdeti 

Bir çok musiki eserlerile şöhret -------
kazanmış olan bu zat, musikimizin Avusturya ikrazını Fraıısız meclisi 

( Başmakalcmizdcn devanı) 

Henüz pek iyi hatırlardadır• 
Üç sene evvel 1928 Paris muka• 
velesinin tadilini iatiyen lıunet 
Paıa lıükG.meti ne büyük itirazla 
ra uğramıştı ! Bazı taraflardaıı 
"Mademki kabili tatbik değildi, 
niçin imza ettiler?,, diye gürültii 
ler yapılmıftı. Böyle bir vaziyette 
bizzat lsmet Paşanın tarzı hare .. 
keti bütün siyasi mevcudiyetini 
ortaya koyma!c demekti. Muhte" 
rem Ba9vekilimiz §ahsı itibarile 
neticesi neye mal olursa olsun, 
her türlü fedakarlığı göze aldı. 
Ondan Eonradır ki, (1928) muka 
velcıinin tadili meselesinde sar .. 
aılmaz bir mukavemet cephesi al· 
dı. Diğer taraftan iptida Maliye 
vekili, sonra murahhas aıf at ile Sa 
raç oğlu Şükrü Bey de bu meıe • 
lenin müzakeresini tayanı takdir 
bir surette idare etti. 

halini ve istikbalini anlatıyor kabul ve hükumete itimat etti ! 
Nebil oğlu Hakkı bey, yeni 

ve eski birçok eserlerile şöhret 
kazanmış bestekarlarımızdan bi -
risidir. Kendisinde musiki istida
dını naııl duyduğunu şöyle an • 
latt: 

- Muıikiye istidadım irıen ve 
çocukluğumda valdemden ve ak· 
rabamdan dinlemek suretile doğ 
muş, muıiki§inaslarla sık sık te • 
mas etmek neticesinde de olgun· 
laşmıştır. Musiki hayatına utla 
beraber girdim ve yalnız evimde 
tahsilime halel getirmemek üze • 
re musiki ile inkıtasız me§gul ol· 
dum. Bu arada reaaam olduğumu 
da ıöylemeyi unutmamak iste -
rim. Bu şubede de çalıştım. Fa • 
kat bu çalış.marn hususi mahiyet• 
te kaldı. 

Beğenilen beateler 

- Jlk besteniz nedir? 
- tik bestem tni? .. işte dü • 

şündilrücü bir mesele. Maaha2a 
rağbet gören eserlerimden ilki 
"Kara kız .. ,, ıarkıııdır. Bestek5.ı· 
Iık Alemine dl:ikülü!iltn ve halka 
ismimi tanıtıtımdaki saik de, har· 
bi umumideki vazifem esnasında 
gözlerime arız olan hastalığın 
bugün beni malul vaziyette bı • 
raknıı§ olmaııdır. 

- Halkın hangi şarkılar dah-;: 
çok hoıuna gidiyor? 

- Milli tarzda, fakat oriji
nal, yani gayri menus ve yepyeni 
bir kalıpta yaptığım eserler hal • 
kın hoıuna gidiyor. Çünkü bu 
janrda baıka eser dinlememit 
olduğundan, yenilik dikkati cel • 
bediyor. 

- Muıikimizin bugünkü hali:" 
ni naııl buluyorsunuz? 

MuıUdmlzin bugUnkU hali 

Bundan evvelki yazımda, Ne· 
bil oğlu Hakkı beyin kemani Sa· 
di beyin fikirlerine iştirak etme
diğini, münakaıa ettiklerini ita· 
ret etmiştim. Bu sorguma Hakkı 
beyin verdiği cevap ayni zamnn• 
da Sadi beyin fikirlerine de ce -
vap oluyor. Bunlar cidden dik
kate değer. Hakkı bey diyor ki: 

- Bu huıusta dütüncem fu -
dur: Muıikimizin bugünkü hali 
eskisine nazaran Prozedik olu • 
şundan dolayıdır ve iyi bir inki· 
!•fa doğru gidiyor. Şunu evvele
mirde işaret edeyim; eıki klasik 
musiki eserlerinde o beıtenin 
güftesi, ıırtında ta§ıdığı bestenin 
mahiyetinden bihaberdir. Keza 
kaziyenin aksi de sahihtir, yani 

beste de güfteden haberdar de • 
ğildir. Eski musikinin beıte krs
mı mükemmeldir. Fakat güfte i· 
le birlikte kat'iyyen sevimsiz 0 • 

lur. Netekim revacım gittikçe 
kaybe~mektedir. Bugünkü halk 
musikimizin güftesi de, ıırtmda 
taııdığı bestenin mahiyetini bili
yor, yani güfteıile beıteıi biribi
rine kaynaşmıı, kelimeleri anlası 
Jabilir bir halde telaffuza müıait 
eserler halkımzca seviliyor. Milli 
musiki dediğimiz umumiyetle bu 
prozedik eıerlerden ibarettir ve 
hanen çok tekemmül etmif, em • 
saline rasgelinemiyecek derece
de zevkini olgunla§hrmış lehçe • 
mize, lisanımıza, ahlakımıza uy
gun, hususi ve milli tavır ve eda· 
sını tamamen giyinmiş adeta 

şark bahçelerinden toplanan bir 
demet çiçek olmuttur. 

Armoni bahsi 

Armoni ve alafranga bahıine 
gelince; ben şu kanaatteyim: Me 
lodisi kendisini tatmin etmiyen 
bir millet onu zenginleştirmek i -
çin ıun'i ıüılerle bezemek arzu 
edebilir. Bu sırf bir san'ata te -
maı eder. Bundan dolayıdır ki, 
milli muıikilerini bırakıp alaf· 
ranganın merhametsiz baaa • 
maklarına ayak uydurularak ve 
majör minör gamları dediiimiz 
tonalitelerden ve bunların nakil 
kabiliyetlerinden istifade edile • 
rek ortaya armoni, kontr puvan 
ve kanon tarzları ve ilimleri çık· 
mııtır. Bütün garpte bunlar ted • 
:ris edilmekte ve tatbikatı her 
yerde ititilip gidilmektedir. 

Rica ederim; muazzam bir or· 
kestranın melodi çalan partisi 
hariç olmak üzere diğer kıum -
larım susturunuz ortada çırılçıp • 
lak, düpdüz, sapıade hatta zevk· 
siz, tatsız, tuzsuz bir melodi ka· 
lacaktır ki, o da yalnız kaldığını 
görünce aağına soluna bakarak 
utanıp susacaktır. Demek garp 
musikisini bize ha~.metile, renkle
rile, şekillerile sevdiren, ıan'at -
tan başka bir şey değildir. 

Gaip aletlerini kullanabm 
Jkinci bir tık; kuJlnnılan apa· 

teylcrdir. Alaturkamızın tebliğ 
vasıtası mahdut birkaç aaza in· 
hisar ediyor. Kemanı, piyanoyu, 
klanireti harice çıkarırsak tebliğ 
vaııta11 çok sade kalıverir. Bunu 
bir orkeıtra ile mukayeıe edince 
§Uphesiz orkeıtra partiyi kaza • 
nır. 

icra kabiliyeti yükselmiı, ıa. • 
nata daha uygun tekilde, muhte· 
lif tonda sesler çıkarabilen Av • 
rupa apareylerinden istifade et
meliyiz. Çeyrek ıeıli makamla • 
rımız hariç olmak üzere majör, 
minör gamlarına tama.mile teva· 
fuk eclen ımakamlarımızdaki bazı 
eserleri armonize edip, bu muaz· 
zam orkeıtralarda çaldırmak 
çok mümkündür. Bu tecrübeler 
yapılmış ve dinletilmittir de .. Fa· 
knt buna rağmen 'bizim kulakla
rımız aradığını bulamamıt, fa _ 
kat belki gözlerimiz ıevimli bir 
manzara karımnda kulaiımızm 
duya.madığını telifi etmiıtir. 
Zevk çok tuhak §eydir. lnıan a
lııtığını iıter. Yeni bir ıeye ahı· 
mak, nihayet ondan zevkalabil • 
mek, belki bizim için güçtür. İn
san neyle ülfet ederse hamuru o· 
nunla yuğrulur. Muhakkak alaf· 
ranga istiyorsak alaturkayı ta· 
mamen suıturup çocuklarımıza 

tamamen alafrangayı dinletmek 
lazımdır. Bu takdirde kısa bir 
zaman sonra hem alaturka tarihe 
karııtmlmıı ve halile onu seven· 
ler de mazileşmit olabilir. Fakat. 
Biz elimizdeki mücevherin 
kıymetini takdir etmiyorsak hu 
bizim pısırıkhğımızdan ileri ge -
lir. Allah razı olıun o, profesör 
M8:rks'a ki, tanpone edilmiı bazı 
delikleri açtı da biraz teneffüs 
etmek imkanı haıd oldu. Biz ne 
söylesek dinlenmiyordu. Bir pro
fesör Markı iddiamızı tevsik sure· 
tile bizi tasdik etmiş oldu. Fakat 

P ARlS, 30 (A.A.) - Meb'u • 
aan meclisi, M. Boncour'un itimat 
meselesini ileri sürmesi üzerine 
M. Marinin Avusturya iıtikrazı • 
nm miktarına müteallik tadil tekli 
fini 189 reye karşı 387 reyle red· 
detmiıtir. 

P ARiS, 30 (A.A.) - Meb'u • 
san meclisi, Avusturya istikrazı 
projeıini, 188 reye kartı 352 rey· 
le kabul etmİ§tir. 

Evvelce M. Marin tarafından 

verilen ve mecliı tarafından red· 
dedilen tadil teklifi, Avusturya 
iıtikrazı nisbetinin Franıız rant
ları iıtikrarı nisbetinde yüzde dört 
buçuğunu tecavüz etme::nesi la -
zım geldiğini ileri ı;ürmekte idi. 

PAR1S, 30 (A.A.) - Meb'u -
ıan meclisi, Avuıturya istikrazı -
na müteallik müzakerelere devam 
etmiı ve M. Cheron, muayyen bir 
devlete ikrazatta bulunmak mese 

lesinin mevzuu bahis olmayip ik
tisadi kalkınma ve sulh namına 

yapılan umumi bir İf görülmesi 
maksut olduğunu söylemiştir. 

Bundan aonra M. Boncour, 
fransanın iştirak etmesi lazım ge· 
len muamelenin umumi mahiyeti
ni ehemmiyetle kaydetmittir. 

Mumaileyh demiştir ki: "Avus 
turya iıtiklalinin bakaıına neza -
ret etmeliyiz. Eğer bu muavenet 
yapılmıyacak olursa bütün mcr -
kezi Avrupanın mukadderatı mev 
zuu bahis olacak ve sefalet belki 
de haricuyane temayüller doğura 
caktır. ,, 

M. Boncour, Avuaturyaya mu -
avenetin hükQmetin bütün harici 
siyasetinin bir cüz'ü olduğunu 

tasrih ederek itimat meselesini 
ileri t:ürmü9tür. 

Radikaller, hükumet lehinde 
rey vermeğe karar vermişlerdir. 

Cenubi Afrikada !Tekrar M. Muşanof 

Fazla olarak ıon seneler içinde 
bir taraf tan Almanyanın tamirat 
meııclesinin, diğer taraftan Jngil 
tere, FranGa, ltalya gibi Avrupa 
devletlerinin harp borçları meae· 
lesinin girdiği yeni safhalar düyu 
nu umumiye işinde lamel Paıa 
hükQmetinin ne kadar haklı oldu 
ğunu da gösterdi. Alhn mikyası 

PRETORIA, 30 (A.A.) - Reu· 
Bulgar BaşvekiJi 

BERLIN, 30 (A.A.) - Bulgar 
ter ajansı muhabirine beyanatta kralı, yeni kabinenin teıkili vazi 
bulunan cenubi Afrika maliye fesini M. Muıanof'a havale etmiş 

Bütün bu mülahazalar nazari 
dikkate nlıruraa Sara~ oğlu Şükrü 
Beyin Paristen getirdiği son iti • 
lafnameyi büyük bir memnuniyet 
Je telnkki etmek lazımdır. Yal • 
nız düşünülecek şey cihan buhra 
nı hala bütün şiddetile her mem· 
leke e d v m etmekte olduiuna 
göre yeni itilafnamede kal>UI ,.rii 
len borç mikdarı pek a\ olmakla 
beraber ilk tatbik seneleri zarfın 
da hazineyi tahammülden fazla 
müşkülô.ta uğratup uğratmıyaca

ğı noktasıdır. 

nazırı M. Havenga'nın ıözlerin • 
den an)aşıldıfiına göre, 

1 - Cenubi Afrika, asıl maden 
altın hakkında altın mikyaıını ip 

ka etmemiştir. Çünkü cenubi Af 
rika birliği bankalarında .gerek 

çubuk, gerek külçe ve gerek aik • 
ke halinde altın bulmak mümkün 
değildir. 

il - Cenubi Afrika, kambiyo 

muamelatında altın mikyasmı ter 
ketmi§tİr. 

Çünkü hükumet, bu işi yapma· 
ia muktedir olmakla beraber, 

kambiyo muamelatını tanzim için 
tedbirler almanuıtır. 

111 - Bankalar, kambiyo fiat• 
larını teıpit huıusunda tamamile 
serbesttirler. Hükumet, cenubi Af 

rikada dövi2 i seviyesinin diğer 

memleketler dövizlerine niıbe • 

ten, nakdi ve ticari vaziyete na -
zaran normal bir surette düzelme 

si için kambiyo fiatları üzerinde 

hiç bir ıuna tesirde bulunmamak 
niyetindedir. 

bu tasdik yalnız Markam değildir. 
~irçok Avrupalı alimler de bu 
fikirdedir. 

Yanlıı bir fikir 

Bir tarihte, bir gazetede oku
rnuıtum, deniyordu ki: "Eğer 

Avrupalılar bizim musikimizi be 
ğenselerdi, daha uzakta olan zen 
ci musikisini Avrupaya naklet • 
mezler de, alaturkayı nakleder -
lerdi.,, 

Ne yanlı! fikir! Mesele haki -
katle şudur: 

Zenci musikisinin basitliği 
Avrupa musikisile ülfetin imka • 
nım hazırlayıvermiştir. Avrupa -

hlar bu kadar akılsız mıdırlar 
ki, bizi atlatıp oraya gitsinler? 
Hayır, onlar çolc mütekamil kim-

selerdir. Yalnız; alaturkanın mn· 
kam zenginliklerini, işleme zen 
ginliklerini kendi apareylerinde, 
kendi tonalitelerinde tatbilm 

tir. 

'feslibat ve iktısat 
meseleleri 

NEW-YORJ>J \3P .,(A,~.)1 lTT'!r 

M. Stimson ile M. Norman Daviı 
bugün burada tnhdidi teslihat ve 
cihan iktısat konferansı hakkında 
görütmüılerd ir. 

M. Norman Daviı ahiren M. 
Hoover ile görütmüş olduğundan 
bundan timdiki hükumetin ıiya • 
ıetine M. Roosevelt için şayanı 

kabul bir iıtika.met vermeğe çalı9 
makta olduğu istidlal edilmekte· 
dir. 

Havanada şeker Jşi 
HAVANA, 30 (A.A.) - Yeni 

ihdaı edilmiş olan teker kamışı 
ziraatçileri cemiyeti bir beyanna 
me neşretmiıtir. Bu beyanname· 
de teker rekoltesine ait tahditada 
nihayet verilmeıi talep ve bil • 
haaaa her memleket için ıabit 
kontenjantmanlar derpi§ eden ve 
geçen Şubatta Bruxelles' de tan • 
zim edilen Chaldbournc pilanına 
hücum edilmektedir. 

Mehemt Aıım 

Beyoğlunda ve Fatihte yangın 

Evvelki gece Beyoğlunda lıtik· 
lal caddeıinde Felemenk ıokağın
da Polonya tebaasından Mösyö 
Mitel ve mahtumu Rici Boriçenin 
idaresindeki Viyana çama91rha • 
neninde yangın çıkmıı etrafa ıira
yet etmeden Göndürülmüştür. 

§ Fatih Saraçhaneba9mda ıey

yar ıahcı Hayrinin dükkanından 
dün gece yarııı yangın çımı~tır . 
Dükkanın bir kıımı yanmıf fakat 
itfaiye süratle geldiği için, yangın 
etrafa eirayet etmeden söndürül • 
müştür. Yangının sebebi hakkın • 
da tahkikata devam edilmektedir. 

imk§.n bulamamışİ;rdır. ~unu J rin m~hfretini-tamamen i~ata e~· 
da iluve edeyim ki; alaturka 1 mek lazımdır. Eser ne9eh olabı-
t bl... t 1 ·ı d'len her lir, elemli olabilir, mütereddida-e ıg vaıı a arı e arze ı , 

hangi bir eser dinleyicide ala • ne olabilir, temennikar olabilir. 
turka hissini uyandırabilir. Ke. • Bunlardan hangiıine uygunıa ıe 
za, ayni eser gnrp apareylerile sin ahengini buna göre idare et
icra edildiği vakit de dinleyici - mek lazımdır. Okuyucu bir hatibe 
Ier' üzerinde alafranga tesirini benzer. Hatibin kondurdui•J 

I 

göstermekt~dir. • , 
Şu halde, bot oturmaktansa bu 

sahada bilhassa majör, minör'~ 

tevafuk eden makamlarımızda 

hafif nrmonizelerle halka eser 
dinlete, dinlete nesli atiyi musi· 

kimizin milli rengini kaybettir -
miyerek garba yaklaıtırmıı olu -
ruz. Fakat çeyrek: sesli makam\n 

rımızr thndilik bozmıya kalkınr -
yalım. Onları yetitecek dahinin 
bulu,una terkedelim. 

- Kimleri beğenirsiniz? 

- Okumak meselesi başlı b:ı-
§ınn bir alemdir. Söylenecek ese· 

puvanlar, yaptığı jeıtler neyıe 

farkı okuyandaki hareketler d~ 
odur. Eserin karakterini göıte-
rebilen bir kimse, ancak iyi o • 
lcuyucudur. 

Teganni bah!ii çok r.nühim ve 
bizde de bir hayli ihmal edilmiş 
bir şubedir. 

Beğendiklerime gelince, bu
nu tayin e~mek gü~tür. Yuknrki 
sözlerimde baret ettiğim nokta • 
ları kim k!'.vrıyabilmiş ve tatbik 
sahasına koymuşsa, işte bunları 
beğeniyorum!. 
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Gene " Edebi 
k onteqjan" a dair 

Bundan bir ay kadar evvel 
~ kontenjan isteriz,, serlev· 
h.J. Maarif Vekili Retit Galip 
&.,. hitaben bir açık mektup 
hılnııt.m. Huliaa olarak ıunla· 

TA L E B E 1 • ~~~~!!~~""~.!!.~~_!!."_!;!!!.~!-"~!.~~!~ 
Parıste imzalanan borç-

l'I aöylüyordum: 
llbı, Lozanda, "Edebi mllld.)et., 1, idil· 
~ kabul ettlj1mb prbm plH!eerie
,..._ lllahrum ellluyabm diye kalıal et-

Birliğin dünkü 
içtimaında yeni 

• 
nızamname 

~ Fakat aradan ba kadar - ıec 
il. "'tüetıerler,, den pek az.mı - lllO 
~ - tercüme ettik. Bu tercllmel~ 
l'la ile doğru olduğuna dair kanaatimiz .) ok. 
.... lllllkabU, garbın, ne kadar ba.>atr, 
"'t1"-r uvur , edebiyatı var a bunlara 

~' il tık. Artık, bütün 111111&)1 ta· 
~ oldutu &ibt edeblyatnnıza da 
lılr keatenjan koyalım. Bu llUJ'etle, nud tır. 
1111111 .... Jllmlzl korayonak, ımalaarrlrlerl· Dünkü içtimada, timdiye ka • 

Milli Türk Talebe Birliği sene
lik kongresinin betinci celsesi dün 
öileden sonra Hasan Hulusi 
Beyin reisliği altında toplanmıt • 

-.. ele konımut oluruz, nud bir milli 

lar mukavelenamesi 
107 milyon alhn liradan 8 milyona, •enelik takaitler 

iki milyondan 700 bin liraya jadi ! 

bu büyük itin batarılma11 imkan 
dahiline girmittir.,, 
Şükrü Beyden, yeni mukavelenin 

esasları lıakkında biraz malumat 
.._,.. clopyona, öylece bir mBU edebiyat dar hazırlanmıt olan birliğin ye • 

- ılotüwr. Hem HUeD, pr1ım lualdld ni nizamnamesi müzakeresine d~ " _ Yeni mukavelenin teferrü ...__.eri. DlllAY.) en bir zamandan 11onra • 

~ malı olur. Bunlara tetttbne hak· vam edilmit ve altı maddeyi ka- tır. atına ıirmek burada mümkün 

Osmanlı hükumeti borçları hak 
kında yapılan müzakerelerde hü
kllmetimiz nimına bulunmak ü • 
zere Pariıe gitmit olan Saraç oğ
lu Şükrü Bey dün sabahki sem • 
plon ekspresile ıehrimize gelmit· 

vernıeıini rit:a ettik: 

IEı \'erilıllf'k ıJ ı ap etmez. ve nUuıyet, bir bul elmittir. Soğuk algınlığından rahatsız değildir. Size yalnız tu kadar söy ı....... bankadaki ııen·etlle kafumm tçln- 1 b" bulunan Şükrü Bey trenden indik l · t ~ 8ervd al'alllllda fark ,oktur, tkl•lne Yeni madde ere nazaran u • liyeyim ki, Osman ı ımpara or 
te llannet prek. tün yükaek tahail gençliği birli • ten sonra doğruca Perapalaı ote· Juğu, varislerine (160) küsur 

Ana hatlarını kısaca yukarıya ğin tabii i.zası olacaktır. Birliğe line gitmit ve dairesine çekilerek milyon altın lira borç bırakmıttı. 
)•zdıiım açık mektubum Sadri müracaat edenler asli aza olarak akıama kadar bir yere çıkmamıt Bundan 

007
) milyon altın lira 

2teın, Bürbanettin (Felek), Vi.- kaydedilecektir. hr. Kendisini bir aralık doktor borç, yeni Türkiyeye isabet edi -
il Nurettin ve Nurullah Ata Bu izalar bütün konsrelere, Akil Muhtar Bey muayene etmiı yordu. 
lleyıer nezdinde birer akiı bul • idare heyeti intihabına ıerbeıtçe tir. 

928 
senesi Pariste imzalanan 

dıo, sonunca muharrir miiateana iıtirak edecektir. Şükrü Bey, ıehrimize ıeldiii borçlar mukaveleıi, bu 107 mil _ 
bu arkadatlar fikrimi teyit eder Yeni nizamnamede federas· gün Ankaraya hareketi mukarrer • 
>'azılar yazdılar. Nurullah Ata yon esası kabul edildiii halde ida ken hastalığı yüzünden dün gide Yon altın borcu tetkil eden yirmı 

altı cins istikrazı yüzde 38 nisbe· ley "Milliyet,, te yazdıiı ınaka· re heyeti bilhasaa bütün asli iza· memiıtir. Bugünkü trenle hare· 
lelerinden birisinde kendisine nın doğrudan doğruya intihaba keti muhtemeldir. tinden batlıyarak ve her sene 
lıaa üslubu ve skolastik mantığı ittirakini muvakkaten murahhas· ,,. .Y. ,,. • bu nisbet artmak suretile ve ni • 
ile bu noktai nazanmı hırpalamı· lar vasıtaaile yapmağa karar vet Saraç oğlu Şükrü Bey bir prensip hayet yüzde yüz niabetine vara • 
)'a çabııyor ve hulUatan diyor mittir. itildlile neticelenen Paris müzakere- rak bir tesviye tekli kararlattır • 
JQ. Bu karara aöre her yüksek mek leri hakkında şu izahatı vermiştir: mııtı. Bu mukavele mucibince se 
q_ 1ıwau Fikre• 'dil bir tedbir olarak tep ve fakültelerdeki asli azalar- - y ılbatı tatillerinden bilistifa- nede iki milyon altından batlı -

la&:)'Ona, 1mpıılanmlU tettümelere kapata- k • l d.. t .. b' l 
._ dlyo,.... ,...myor. Çttnktt blrÇok mu- dan seçilen beter murahhas bir· de hükumetle temas etmek için yara 3 mı yon or yuz ın a • 
~. ecnebi eterterl .._dapter .. ederler, lik konıresini tetkil edecektir. Ankaraya gidiyorum. on bet gün tın kadar tediyeye mecbur idik. 
........ kendi lmzalannı atarlar \'f'., olnr B 1 d d h f • ( ) 'l 1 l' b Y un ar a i are eyeti ve te tıt sonra gene Parı'se D'ideceaim. Bu 107 mı yon atın ıra or lılter, Hem \'&l;tlle Franeııdaran " unan ~ • 

~ıatmı yafma ediniz! Ne balunanrz azalarını seçeceklerdir. Bir seneye yakın zamandan- cumuzu, bu defa, sekiz milyon li· 
.aa..z" dedlklert rtbl, ben de "Ne bulur- Bundan maada memleket hari· beri Pariste devam eden müza· raya tenzil ettik!. Senelik takait· ...._ lllmıs,, cllyorUm. P'f!lla da olu, bun· 

ı.r ....... ,.., .. , yavıııt yükııek tere~- cine Türk talebetini temsil ıçın kereler kati neticeye varmıt ad· leri de iki milyondan, yedi yüz 

"- bak:d6st eter.,. ıidecek olan murahhaslar da he- dedilebilir. Bu ayın on dördün· bin liraya indirdik. 
Yanıbyonam, ve tayet Nurul· yeti umumiye tarafından ıeçile· de himillerin vekilleri ile bir Mukaveledeki bu "altın,, kay• 

lab Ata ıibi ıüç anlqıbr bir mu· cektir. prensip itilifı parafe ettik. dı da, alhn para teaviyeıini iıtil· 
harnrin "Milliyet,, sayıfalarında Birlik konıresi ıalı ıünü de Kati mukavelenin imzasına zam etmiyor. Bunu, sadece, bor• 
iki tefrika yerini tuta" makalesi- toplanarak müzakereye devam hiç bir mini kalmamıttır. Çünkü cun yekununu teıbit eden bir ıe· 
nt huliıa etmek kabilse, doıtu • edecektir· vardığımız itilaf bir prensip iti • kil olarak kabul ettik. Bizce esas, lla " f 'kr' b MllU Türk Talebe Blrlltt konıre rlyue-

Ull oz 
1 1 

u. tinden: lafı olmakla beraber üzerinde, Türkiyenin 107 milyon lira bor-
Ben, Nurullah Atamn fikrin • 3-1-1933 saır gUnu saat ı:s te birlik bina- uzun zamandanberi çok çalıtıldı· cunun sadece yedi milyona inmit 

de deiilim. Ve 11rar ediyorum. amda umumt tçUma aktedilerek mUzak,.re- ğı için, yeniden münakata ve mü olmasıdır. 
E-elaA, bir muharririn ecnebi c• ye devAm edileceğinden murahhuıann te'- d I k b' k k I 

"• rır.erı rica olunur. zakere e i ece ır no ta a ma· Mukavele, bir iki ay içinde kati lerl!ri benimaiyerek yazma11 

hi ... Lir vakit mini olunacak bir E hl k l 1 d mıttır.. • olarak imza edildikten sonra eski 
~ CDe me ep er e Bu prensip itilafı, imza edildik tahvilit. Lot turc müstesna ol· hareket deiildir. Bu her zaman, TO k t 1 b 1 

L d b" r a e e aza ıyor ten sonra, Pariste bulunan Nu - mak u··zere - yenı' bı'r tahvil ile teb 11t1r yerde, milkiyeti e e ıyeye ı 

rajmen yapılan ve yapılabile- Ecnebi mekteplerin ilk devre • rullah Esat ve Feridun Cema dil edilecektir. Eski tahvilat yüz· 
cek bir iıtir. Böyle muharrirler, lerine Türk tebaası olanların ka· Beylerin devamlı ve mütekiıif de dört ve bet faizli olduğu hal • 
llailnekkitler ve bilhaua Nurullah bul edilmemesi hakkındaki kanun mesaileri neticesi hazırladığımız de yeni tahvil yüzde yedi buçuk 
Ata gibi münekkitler tarafından üzerine iki senedenberi '9alebi mukavele layihası haline ifrağ e· faizli olacaktır. 
teıhir edilirler, okuyucuların mekteplerin ilk ıınıflanncla pek dilerek kartı tarafa tevdi edildi. Hülaıa, size bir fikir vermit 
ıCSzlerinden dütürülürler. Hem az talebe bulunmaktadır. Şimdi, teıkil ettiğimiz tili bir olmak için tunu ilive edeyim 

k l tahrir komitesi bu proje üzerin • · · · k l llleaeli ıimriiklerde, anun ara Yetilköyde, Kadıköyünde bu· ki yeni imza ettığımız mu ave e· 

Savafa ! 

Sohbet 
········-.. ··· 

Bizimkinin 
kuyruğudur! 

Dün Vakit'te okudum: Avru• \ 
pada bir manastır bahçesindeı 1 

Meryem, insanlara ıörünüyor • ı 
mut. f 

Bizim Balatta da, bir aile, 
peri gördüklerini iddia ediyor • 
lar. • \ 

Her memlekette, batıl itikat• ~ 
ta olanlar mevcuttur. Fakat bizeı 
kalırsa, böyle manasız itikat sa• 
bipleri akaliyettedir ve bu yolda• 
ki itikatlar cehilden ziyade, ha • , . 
leti ruhiye meselesidir. Eyipt~ı 

niyet kuyusunda kısmetlerini 
görmiye gid ·,1, kendi ıölıesini 

görenler arasında, okur yazarlar 
da vardı. Ve itin asıl garibi, ni· 
yet kuyusunda kısmetlerini ıö-r

d üklerini iddia edenler de, asıl 
bu kabil zevattır. 

Siz, koca bir masamn, el def• 
meden ayak kaldırdığına, ıonı

lan suallere cevap verdiğine ina• 
nan, bu itin doiru olduğunu id• f 
dia eden ümmi ve cahil gördü • 
nüz mü? Haricin tesiri olmadan,. 
hiçbir camit ciıim hareket ecı.. 
mez kaidesini, fizik gibi müepet 
bir ilmin düsturunu çiğneyip m&• 

sa oynatanlarla, Balatta peri I~ 
renler arasında fark var mıdır! 

"Akılsız dosttan, akıllı düt· 
man müraccah,, olduğu gibi, ba• 
zan da, aklı selimi olan cahil,ı 
aklı selimi olmıyan okumuta ter· 
cih ediliyor. 

Bu hususta ballan, bilhaHa 
bizim halkımızın aklı selimi kuv 
vetJi basar. 

Ne zaman, cin, peri, hızır VP· 

ya aynıyan masa masalı İfİtsem, 
halk zihniyetinin timaali Nasrel• 
tin hoca hatırıma ıelir. 

Bir aece, erenlerden biri ho • 
caya: 

- Hoca, demit, ben gökyüzü• 
ne baktığım zaman vecde geli .. 
rim. Habften: Yüksel! diye bir. 
nida duyarım. Bunun üzerine 
yükselmiye hatlarım. Birinci 
kat gökü qanm, ikinci kat gökü 
qarım, üçüncü kat gökü .•. 

Hoca sözü kesmit ve merakla 
sormuı: 

- O zaman, yüzünü hafif ha• 
fif bir ıey okşar değil mi? 

Adam, bilatereddüt cevap 
vermit: 

- Oktar. 
Hoca gülmüt: 

ı b. . .... kuVl"I .. , - ıte o, ızım eıegın J. -

ğudur! ... 
raimen kaçakçılık yapılıyor diye lunan ltalyan mektepleriyle Bey • de çalıtıyor. Her iki tarafın gös· de, Türkiyenin bütün borcunun 

ld 
k terdiği hüsnü niyet neticesinde !-------..... ----~~~ .11imriik kanunlannı ka ırma oilundaki Franuz mektebi Ge- yekllnu, Osmanh imparatorluğu- r···- , • • • ;;:;-·, 

l,iimem kimsenin aldmdan geçer dikpaı:.ve 10s~d~rlkdaklu i Ameri • ___ ____ ........ _____ •ı nun miras bıraktıi~ borcun bir se 1 15 . .!!.!!!'!!.~~Y~!!!.-1 
Selimi hzet 

•ıi? kan me.,ep erinın ı -1annda nelik faizinden daha azdır! .• ., 
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KAnuaaeYvel 1917 Yaimacıbk fikrine gelince, isf" bilhaua bu sene pek az talebe V A K f T 
1cültür dediiimiz ıey, mektepler· olduğundan ve bu ıuretle varidat 
de öfretilenler, esasen ba,le bir masrafı kapatmadıimdan bu mek 
1aeterf yafma neticesinde eltle e- tepler ilk kısımlannı kapamıılar
dilmit "komprime,, ler deiil mi- dır. 

dir? Ve ean'atkir bu komprime- !---------------
leri, zevk, malGmat Ye kafası ile ıene devam ettir. Fakat çok dü-
&aa'at denilen inbikten ıüzen, bu tünen ve bilen kafam edelai kon
Öaü, kalemi, fırçası, notası ile tenjan lehine iılet. Sen de bir va· 
halka, onun anlıyabileceği bir kitler "Tercüme telif,, encümeni· 
tekilde veren sihirbaz cleiil mi • nin tercümelerinin nuıl yapıldı
dir? iım biliyoraun, ''piyuada,, ya-

Eier bu ''Y ajmacılık,, fikri· pılanlan da tehzil ye tenkit eden· 
llİ, bir bqlanııç olarak deiil de, lerin - hem de nasıl bir lisan • 
beteı;yet bir yUJta olarak kabul la - batınduın. 
ebnit olsaydı, hem "Milkiyet Ve nihayet bir "Paul Souday,, 
laaldo,, dojmu, hem de, fasit bir bir "Lucien Duhech,, aibi mü· 
daireden kurtul•masdık. neldôtlerin mevcudiyetleri hiç· 

Nurullah Ata! Sen de pek bir vakit bir "Nurullah Ata,, nın 
al& ne elemek İltedilimi biliyor- fakat "Orijinal bir Nurullah A· 
•un. Bu mev:m etrafmda yazı ta,, nın meYcut olmama mini 
Judılma çok teıekkür ederim. oluyorlar mı? Halbuki 1en ne on
Hem kendi namona, hem de lan, ne de "Remy de Gourmont,, 
- kendilerine ratmen - bütün a yaima etmiyoraun ! 
a.kadaflar namına. Y azdanm l'IDn ADIL 

GUndellk, Siyası Gazete 
latanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l§lerl telefonu: 243i9 
idare telefonu : 24370 

Telgraf adresi: latanbul - V AKIT 
Posta kutusu No. ü 

Abone bedelleri : 

Senelik 
& aylık 
3 aylık 
ı aylrk 

Türkiye 

1400 Kr. 
7~0 .. 

400 " 
lM .. 

Hen UcreUerl ı 

Ecnebi 

2700 Kr. 
HM ., 

800 • 
300 .. 

Reemı lllnlarm bir satın 10 Kul'U§ 
Ticart Ulnlarm bir satın 12.~ Kuru11 
Tlcart lllnlarm bir nntlml 25 Kuruş 

KUçUk lllnlar : 
Bir defuı 30 iki detuı 50 Uç defaaı &:s 

dört defası 75 ve on defaaı 100 kuruıtur. 

üç aylık illa verenlerin bir defaaı mecca
nendir. Dört atın geçen f1lnlarm fazla 
satırları bq kuruıtan hesap edilir. 

T b il ken * Sadrı mağfur Mahmut Şevket 8 aDC8 e oynar Paşa merlıumun katUlerinden olup 
Dün öğleden evvel Fatihte Ho- Del'laadet divani harbi örf laince mu• 

h M h kaddema gıyaben idam cezasına 
ca Davut mahallesi mu tan e • mahkum olan firari Nazmi din hane 
met Efendi evinde etyalannı dü- sinde aranırken zabıtadan kurtulma· 
zeltmekte iken elindeki tabanca ya imktin göreme1tıairukn ölmü~tür. 

1 
Yere diiferek patlamıttır. Çıkan • Maliye nezareti kalemi nıcMıııa 

müdürü Refit Salf et Be11 Mali11e Jta• 
kurtun kalçasına iaabet ettiğin- zın Cavit Beyefendiye mültiki olmak 
den yaralanmıfbr. üzere Balkan tirenUe şelırimizdcn 

Mehmet Efendi ifadesinde kim· gitmiştir. 
... la,e mlülDrigeti WRumlgeaüulen ıenin kabahati olmadığını söyle • tebliğ edUdiöine göre .,,annki 1 K. aa-

mittir. nl günü erzak tevziine baflanacalc • 
tır. 

Bu aeferki tevzide tlıkiJdar. Kadı· 
Bir tramvay yoldan çıktı! küg, Bakır köy ahali8ine e11pelee Pfı-

1 tateı tevzi edUmiı olduğundaıa IJtll • Topkapı - Sirkeci hattma iti· nız beher nü/Ula ;;~ kutu kibrit ve 
yen 32 numaralı tramvay arabası yüz dirhem teker tevzi edUeeek, 1' • 

1 b. d Ş h · · ni köy ahallaine de ,,alnız beher n4 • dün öğ eyin aaat ır e e remını f usa üç kutu kibrit dağılacaktır. 
merkezi yanındaki tramvay ma· Beyazıt, FaUJı, Be11oğlu ahalili ,,. 
kasmdan geçerken yoldan çdmut· tateı te alabileceklerdir 

tır. Ahali bir kutıl kibriti maa bandrol 
Hiç bir zayiat olmamıttır, imdat yirmi fHlraya, yüz dirhem ıekm 6ef 

1 
kr ( ı kUTUfa ve bir kll/l/f!i atik patatell Oll ~--•••••••••-"' tra~~a~ı ~rafından te ar 70 a altı buçuk kııruıa mübagaa edebUe • 

ıetjrilmıftir. ı:eklertlir. 



Sayda 4 

O.IMAllLI DmVLll 
ö Ü il Kil N • • • --~~ı&:::;:-~A~' 

Muharriri : Celil Nuri 
• llnlbas. nakli, tercumc !takları mahfuzdur .. 

Meşrutiyette: Hem Osmanlı değil, 
hem Babıali hukuk müşaviri, 

hem orta e'çi 
Framrzca bU tahi .. dir: "Fele -

nıenldi Poriekiz yaf1udisi,,, . Bunun 
miaası ash, faslı: çok kartıkıtır ... 
Osmanh devrinde bizde makam 
abibi olmuı kantık ismi failler 
çokhı. E•ki zamanlardan hiç bah
sim yok. Size tarih kitaplarmdan 
çıkarchğnn malumatı satacak de -
ğilim.. Gördüklerimi nakledece -
ğim .• 

Ecnebi tabiiyetinde olmak bir 
insanın Osmanlı ricalinden, Os • 
manh pafalanndan olmasına asla 
mini değildir. Misal: Bir aralık 
lstanbulun taaınmıf dahiliye ~k
tonı saadetli Zambako Pap Hz. 
1) - Rum milletinden; 2) -
Fransız vatandatlarmdan; 3) -
Osmanlı p&§atarmdandı. Padita· 
hm mütercimlerinden Sabuncu za
de Luiggi Bey; 1) -Arap mille
tinden; 2) - Hıristiyan me2l.e
binclen; 3) - ltalyan tehaasın -
dan; 4) - Osmanlı ricalinden ve 
devlet memurlarındandı! • 

Haydi Sultanhamide Kurunu 
vüstai bir padiıah diyelim; bir ca· 
bil ve bir çılgın diyelim. Lakin 
(ittihat ve T arakki) devrinde bu 
kabil garabetlere tesadüf olunmaz 
değildi. 

Müsaadenizle misal arzedeyim 
mi? Liitfen kimse danlmaaın. Ka
rıtık ismi failleden en mühimmi, 
bence, kont O&trorog cenaplandır. 
Bu zata Meırutiyet hükumeti sal
tanatı seniyenin orta eliçisi rütbe -
sini ve Babıali hukuk miqaviri me
muriyetini vermiıti. Geçenlerde öl 
dü. Kendisini liyikile tanırdım ... 
Bu zat eslen Leh milletinden bir 
babanın oğlu imit- Lakin Lehçe bil 
mezdi. Fransız Tatandqıydı. Zan
nedersem ismi de batkaimiı. Kont 
hazretleri güzel Türkçe "Ye Arapça 
öğrenmiıti. Hukuk müntesibi idi .. 
Her dilde talikati olan bu zatm 
her dilde imli ve kitabeti tali.ka
tiyle uynuyacak derecede kötü ol
duğunu kaydedebilirim. Kendiıiru 
yüzde beş bin fazlauna satmanın 
esrarını bilirdi. 
Tatlı su frenklerinden bir Loran
do ailesi mevcut olduğunu bazı 

karilerim habrlarlar. Bu aileye ve 
Tubinilere ait bir borç için Fransa 
devleti Midilli adasına bir donan
ma göndermit, gümrüklerimizi 
zaptetmiJ, hükUmetin haysiyetini 
ayaklar albna almıtb. itle kont 
cenapları Lorandolarm damadı ve 
her iki ailenin hukuk müıaviriydi. 
Böyle yüklü bir mazisi olduğu hal
de, Metrutiyet devrinde, bu zat 
Röntgen f1Ull gibi hükiımete nüfuz 
etti, makamlar sahibi oldu. Sebe
bi, vallahi ve billahi bilmiyorum .. 
Yaıayan Meırutiyet ricalinden 
lutf en sorunuz .. 

Geçenlerde dünyadan göçen 
kont bir esrar hazinesidir.. Ailesi 
de esrar içindedir. Mesela oğlu, 
Kandillide mukim bir zatbr. Dü· 
ıününüz, bu genç kimin damadı o
labilir?. Bir tatlı su frenginin, bir 
Fransızm, bir lngilizin •.• Bulama
drntz. Bu küçük kont hükumdar 
ailelerinden Bourbon - Parme 
prenseslerinden birinin kocası ol
muıtu. Hakikatte bu hamın me, -
bur Yunanlı ve İngiliz Zaharof de
nilen milyonerin kızı imif. Var i 
~inden çık .. 

işte kont ceBapları taraf ve tak · 
ribini bulmu§ beş aaıı:lık Babıili 
nin hukuk müıaviri olmuttu. Mer
hum Hakkı Pataya halef ... 

• • • 
• ... Bir gün Paris sokakların 

da dola§ıyordum ... 
Gazetelerde okudum: iki Oı· 

manlı nazırı ve bu kont Parise gel· 
mİ§ler .. Maksadı anlamak güç de
ğil; istikraz; bermutat istikraz; 
müzrnin istikraz ... Sokakta tek ba
fına konta rast geldim .. Hoı be§ 
ten sonra takriben dedi ki: 

-SOB derece meşgulüm. Söyle
meğe hacet Tar mı?. Nazır beylere 
fikirleri '1eı en hep benim .. Bunun 
içindir ki bqmu k&!ıyacak vak -
tim 1ok .. Bununla beraber bir ge
ıece seninle bir alem yapmak is
terim. Seni nerede bulabilirim ... 
LUtf en fU deftere adresini, telefo
nunu kaydet ... 

Kaydetttim. Aradan bir kaç gün 
ıeçti; kont beni telefona istiyor: 

- Yemekten evvel sana gele · 
ceğim. İyi bir yerde yemek yeriz. 
Sonra birlikte tiyatroya ve yahut 
istediğin bir eğlence yerine gide · 
riz. Kont otelime geldi ve buyur 
du: 

- Ooh ! Bu gece serbestim. Is· 
tikraz için lngiltereden bir büyük 
banker geldi. Ben ecnebi olduğum 
için ilk müzakereye karrşamıyaca 
ğmı. Lakin nazır beylere bü 
tün talimah verdim. Bu fırsattan 
istifade ile sana geldim. Haydi bu 
gece dolafalrm .. 

Büyük bir lokantaya gidip ye 
mek yedik. Ondan sonra kont: 

- Bir tiyatroya giderek ba • 
şından sonuna kadar bir piyes mi 
aeyredelim, yoksa üç bet eğlence 
yerine, re"Yuelere, cafe - concert
lere, barlara mı girip çıkalım?. . . 
Ufak bir müzakereden sonra i
ikincisine karar verdik .• 

Maringny denilen revueye gir
dik. Müteveffa dedi: 

- Oyundan ziyade yukarıki 
katta açılan hatun ki§İlerin sergisi 
daha mühimdir. Haydi oraya gi -
delim. Merdivenleri çıktık. Kont 
bir dakika aeride kaldı. Bir bildi
ğine tesadüf etmi,, ona diyorki: 

-. O~h .. Çok tükür! Nazır bey· 
lerın muzakeresi var. Saatlerden 
beri oteldeki salonlarına kapandı
la.r. Ben fırsattan istifade ettim ..• 
Bır lstanbullu bildikle ... 1 ı· . egen ı 
yerlerıni dolaııyoruz .. 

Söz uzadı. Ben içeri baktım. . . 
Meğer otel salonunda lngiliz ma
liyeciıi ile uzun münakaıaya dalan 
iki nazır beyefendi - biri çaylak 
gibi kırmızı fesli, öteki f&pka • 
lı- hafif kadınlar meıherinin bir 
kötesine oturmuşlar, f&Dlpanya i
çiyorlar. Yanlarında da - iyice 
saydım - tam bef avrat, yüzde 
95 dekolte olmutlar, vükelayı a .. 
cele acele eğlendiriyorlar. 

Bu manzara karşısında kont f e
na halde bozulacak. Bir hileye 
bat vurdum. Hemen geri dönüp : 

- Aman, kont, çabuk 'buradan 
gidelim; çünkü ıahsen asla sevme· 
diiim, günahım kadar sevmedi· 
ğim birine tesadüf etmek müm
kündür. LGtfen beni baıka bir o
yun yerine götür. 

Kont bunun mi.numı anlaya -

VAK/T 

Islan bul - E:lirne .................................... 

Asfalt 
İnşa edi ecek yol 

için içtima 
lstanbulla Edirne arasındaki 

yolun adalt olarak yeniden yapı
lacağını yazmı§tık. Bu yolun inıa
sı için lazım gelen parayı Trakya 
vilayetleri temin edeceklerinden 
bu hususta aralannda görüşmek 
üzere, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne 
ve lstanbul valileri bir kaç gün 
sonra şelırimizde toplanacaklar -
dır. 

Bu içtimada yolun in§ası mas -
rafından her vilayetin hissesine 
düşen miktar tesbit edilecek, mü· 
zakere neticeleri Nafia Vekaleti • 
ne bildirilecektir. 

lstanbul - Edirne demiryolu 
318 kilometre uzunlğundadır. Ye
ni yol daha kestirme olacağı için 
240 kilometre uzunluğunda ola . 
caktır. 

Be, a.2.1.. B .. edıye tahsil 
şubes i memurunun .ı eraeti 

Kendiıine mevdu parayı vak -
tinde hazineye teslim etmediği id
diasiyle muhakemeye verilen 
.Beyazıt belediye tahsil §ubesi 
memuru ~the.m B. hakkında bir 
müddettenberi ikinci cezada de -
vam eden muhakeme evvelki gün 
neticelenmittir. 

Mahkeme heyeti Ethem Beyin 
hastalığı ha~ebile, Eminönü mu -
haaebesine meblağı yatırmakta 

vaki olan 48 saatlik teahhürden 
dolayı kendisinin vaz'ı yet bulun
duğu parayı temlik maksndı takip 

ettiğini anlatmıya medar olacak 
delil mevcut olmama$ll1dan bera-

etine karar vermiştir. 

Ahmet B ... ı aaeddio B. 
Operatör Ahmet Burhaneddin Bey, Suri

ye pasajındaki muayenehane.sici Taluılmd~ 

stadyom ka!'§ısmda IsUklAl apartımamnda 

ı numaralı daireye n a.1<lclmlitlr. 

Ziraat ban . asu ın talili 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Yılbaşı münasebetile bankamız 

1 - Kanunusani 933 pazar günü 
kapalı bulunacaktır. 

madı. Ben de, beni zorladığı hal

de, daha fazla tafsilat vermedim . 
Gel zaman, git zaman, Beyoğlun
da bu mesele açıldı. Esrarı fqet
tim. Hem bozuldu, hem bana te -

ıekkür etti .• - Evet! Dedi, nazır 
beylerle karıı karııya aelseydik 
çirkin olacaktı. İncelik addettiii 

bu muameleme mükafaten bana 
Arapçadan tercüme ettiği Maver
di hazretlerinin iki ciltlik (Ahki
mı Sultaniye) kitabını verdi. 
Maksadım, yabancıların Türke

linde ihtiram görmesini anlatmak-
tı .. 

r , " ..... 
Yeai ~riyat 1 

i..-11••11•••ııınnı_.11mıııwrw•ııwı mu 11-11111.: .. 
Oz Yari 

(Akın) ıairi Faruk Nafiz Bey 
(021 yurt) adile yeni bir destan 
1azmqtır. 3 perde, S tabloluk bir 
piyes. llk li.vha akının devamı -
dır. Alancılar deniz yolundadır

lar. Tül'ltiileri: 
ÖmrUmUzce denize kO§maktan U88.nmayız, 

Dalcalar. yavrumuza be§llt ola& yamnayız. 

beytile bitiyor. 
ikinci livha hareket. 3 üncüde 

akmcdw yoWa. Gök bulutlarla 
kararmıı. 'Yajılltur, timtek, yıldı • 
rım, akıncılann tiirküsüne iftirak 
eder. 
Yağmurun göğsUmUzde çağlıya dursun, yt' 

ter, 
Bize yılclırımlann ay" k uydursun, yeter. 

bu tablonun ton aealeridir. 
Ottan, sazdan, kamııtan bara

kaların tutu,tuğu bir sece.. Bu da 
dördüne~ lavba. Nihay~t be§inci 
lavhada denize kaTuşuı: 
Dağdan aştık, yel olduk, sel olduk, yardan 

aktık; 

Blz ana yurdumuzu HD1ıı için bıraktık. 

"Ana yurttan aynlmıılar,, . öz 
yurdu bulmutlardır. 

Birinci perdeyi, bir bakan, De 
mirhanın çad:rmda suna'yı tah • 
bnda otururken görürüz. Kızı 
ııık'la oğhı akm'ı yanındadır. 

A1mı öz yurdun bir eksikliğile 
tasalıdır. 
"Belli tanrı yarabnI§ bu eH 1stem1J te .. 
"Yaln.ı.ı ekalk bı.ı.r&Qa yurdu yurt eden 

"Adam, yuva, kasaba, 
neyse,, 

yol, Çarfl, hangi 

ICYSC., 
"Kilyonl& yerıuer var •• Hep.si ıdnmiJ bir 

yana.,, 
''Karıtmıyor Asya?J Asya eden kervana ... 
"Onlar yapYJ§uıda bizi andD'machkça,, 
'Onlara benzemekten korkuyorum, açıkça.,, 

itte Akın'm tuaaı bu. Demir 
han, babaaı tohbete kanııyor: 
"Bekle. sonunda onlar bize ben
ziyecek.,, Ozan, bilgiç konu§ma -
ları. 

ikinci perde bir tehrin kurulu· 
tunu göst"':-ecektir. 

Üçüne·· ;:ıerdeyi ozana bir yer
linin, Y alçın'ın suikastı heyecan • 
landınyor. O zan geçerken yal • 
çın dağdan atağı kendi elile bir 
kaya itmiı, Ozanın üzerine dü • 
türmüttür. Bunu Demir hana da 
itiraf etmektedir. Bilıiç bunun 
İç yüzünü aramak iıt«.. Demir 
han der ki: "Ne olacak yerli de -
ğil mi bunlar? Bağrına yavrum 
diye buanan ok kesilir.,, Ken • 
dini bimiyene anlat ta insanlığı, 
sonunda bir yamaçtan yuvarla • 
sın bir çığı.,, 

Halbuki Yalçın ltıia, hanm ide 
ali temsil eden kızına göz koy • 
muıtur. Lakin Demir han "sen 
bizden çok uzaksın,, diyor, bilii" 
çe: "Seç, bu eli kanlıya cezalar -
dan birini,, emrini veriyor. Bil • 
ıiç "hana baiııla,, diyor. Çünkü 
"ıörünür Yalçında da onun verdi 
ği gönül.,, 
"Sever de la.skazur da.. gönW fermaıı din

lemez. .. 
"'Kıakanç, kan içmedikçe, ne yapsan serin

lemez.,, 
"SevmMl, kıakanmyı ayn birer yWmeltf.,. 
"Demir han, sevmemek mı. yoka sevmek 

mt iyi?,, 
"Seveni yok edenea ktm yqatır aevgfyt?., 

Fakat hikayeye kaçtım. Evet! En son, ozan da kendine gel-
eskidenberi memleketimiz böyle mit, Akın'ın atuına haber yolla
vatandan cüda kalmışlara yüksek mıtbr: 
yüksek payeler verir. Dağıstanlı "Eğer suçlu bizdense kanıma kan ısterlm., 
Murat B b b "Yabancıya, Demir han onu atfeteın dertm,, ey u enmuzeçlerden iri-
dir. Lakin 0 merhum belki aslen Bilgiç, davaamı kazanmıttn': 
Türktü, tabiiyete sirmiıti. Kont Gcçm.l§e göz yumalım, röz açalım gelene: 

hazretleri ise Osmanlı ricalı'nden Yücelsin dlftan. içten öz yurdumuz bar aene 

b 
ı Atı~ yuvayaı sevgiye yerU!er de; 

üyük Osmanlı memurlarından o düşen kaya beUd 80D kaya&r tıu yerde 

olmuı, makam ihraz etmiı, fakat Görüyoruz, göğııUmU açtıtmı onlarm, 
her nasılsa _ belki yanhg}-'-1a _ O bombof gönuııert ba§ıbo§ mllyonlann; 

• uu Sunduğunuz duygu:ra açıyor her yertnl; 

Osmanlı bile olmamıtb. Şüphesiz· Bepııl bizden ohı~." 
dir ki kabahat kendisinde deiil- Demir hanın "çlSzUn zincirleri -
dir; nazır beylerdedir. Tarih mab- ni,, emrile perde kapanıyor. 
kemesinden kendilerini mes'ul ta- "Öz yurt,, milli temıil eserleri-

tarım • • 1 mizin ilk }ayıretlerinden birini 
Celil Nuri te§kil edecektir. 

iki koltukçunull 

' kavgası ve sonu·. 
Kadıköyünde iki koltuk~u 

alıt verit ıneselesinden adanı. . 
lı dövütmütler ve nihayet b

0 

• 

lerine tabanca çeJmHılerdir. 
Hadise §.öyle olmU§tur: 

Koltukçu lranh Celal bir 1" 
den mal alırken ayni mala Ş 
isminde ikinci bir koltukçu b 
lip olmu§tur. 

Bu ik esnaf araamda daha 
velden dargınlık olduğundan 
karşısında iki rakip fiab mü1 
diyen yükaeltmeğe ba!lamışl-' 
dır. Bir aratık bu vaziyetten 
Celal küfre baılamıı tabü h 
Şaban mukabele ebnİftİr. 

Bu mukabele Celili büsb ·· 
çileden çıkarmıt bundan sonra 
lalin tabancası da meydana ç 
DUfbr .. 

Celal Şabanın üzerine iki el 
tef etmif, fakat Şaban oradan 
bak kaçtığından hafif bir yara:rl 
kurtulmuştur. 

Etraftan yetiıen :abıtn mern 
)arı Celali yakt\lamı§tır. 

• • 

KARAGOZ 
O nataa DarüJhedayi.den 

HAZIM BEY 
iPEK F LM STUDYOSUNDA 

~--Çevrilmi,lir. --.-.ı 

,- A K v 1 ıvı 
Cum11lesı Pazar 

31 K. eve 1 K.HD 

3 Ramaıan 4 Rama an 
Gun do~uşıı 7,'J,b 7.~6 

(~un a ıı şı 16,50 16 , ı 

Sabah namazı f), o 6,50 
O~lc Danı:ızı 1 ,17 12,17 

l kludı namım 14,87 14.J'i 
Alc~ m namaz ' Ct.~ 16.~I 

Yası oamaıı 18,28 18.t9 

lmsıt !.38 S.3!1 
Yılın geçen ~lin lerı ı.itıS 1 

talan 1 365 

HAVA - Ye§ll köy askeı1 rasat merlt 
zinden verilen ma!Qmnta göre hava bugU 
açık ve aakin olacaktır. Dün hava 
771 milimetre, en fazla mcaklık 9, en 
3 derece idi. 

Radyoda ı 

·-···········--·· 
lSTANBUL - 18 den ıs.•:s kadar MU 

ret Hanrm, ıe,t:S ten 19,20 kadar Orkestra 
19,20 den 19,45 kadar Fransısça den (lltı 
tedllere mabs.us) l9,t5 ten 20 k!Mlar Orkl)S 
tra, !?O den 21,30 kadar üstUdyo saz heye 
ti, 21,30 dan 22,80 kadar Orkeatra, A 
ve Bor# haberi, aaat ayarı, 22,30 dan 23,3 
kadar Alaturka. saz (Ramazan gUnlerin 
mahBUs) DarUttallm hey'eU. 

lstanbul Beledlyesh 
DerUlbedarı ••hlr Tlratroau 

Temsilleri ı 

Bu ak••"' ISTlftBUl BB.ED(YES 

.. :, A 2~3; :• ~ij~ ~ ~~ 
Erkekleı'nce Jlll 

Yazan: 
HUser'n Reh· 

mi ae, 
Pir•• 3 perde 

3 tablo 

1111 1 

11111111 
Halk geceal 

Ertuğrul Sadettin 

T. A. 'I' • 
Bu gece Kıdıkö)ünde ~ 
Kuşdıli tiyaıı osundı ~·Y 
UÇUZLER V 

Vodvil 3 perde Yazan · Se14mi lzıc& 

Yakında . N E R O N 



[ Çeı me meydanında ............................................ 

tahkimata 
müthiş! 

Fransanın 
sarfettiği para 

Şüpheyle .. 
Deliren Haydar 

metresini vurdu 1 

1 
İşli yen 

Milli Roman -55-

lll 1 
ı~ mart 1 

Yirmi gündenberi hayatımda 
bOyUk bir deiitildik var. Bu 

llarbm sonundanberi giden bu Para 
40 senede •arfedildijinden fazla 

Dün Çeıme meydanında çok ga- bını tesiri gittikçe artan bir 
rip bir cerh vak'aıı olmuıtur. Met- llhrap veriyor. 
reıi Hatceyle beraber ya!ıyan Ha- Genç Hniıtiyaolar Cemiyetin· 

Londra, (De11i Telıraf) 
Fran.amn tu'k hududunda 1ap • 
bit yeni tahkimat bir mtlddet • 
teııberi her tarafta derin bir me• 
:rak uyandırmakta Ye bunların 
hakiki mahi1eti hakkında bir 
•lirii mUtalealar ileri ıUrUlmekta 
idi. F ranaada aallhiyettar zatlar 
~afmdan irat olunan nutuklar· 
da bu tahkimata iıaret edildiii 
laaıde bunların ıekli Ye mahiye· 
ti aayet mektum tutuluyordu. 

Bununla beraber aon ıeneler 
ıarfında bu tahkimat için 30 mil 
1on ıterlin kadar para harcedil· 
dili anlqılmaktadır. Bu meb • 
Ilı 1914 ıenetine takaddüm e • 
den kırk MDe sarfmda ayni hat 
ilzerindeki tahkimata harcolu • 
Jaan paradan çok fazladır. 

Birkac ay evvel, Frantd ıa· 
zeteleri •lr takım iftaat netrede· 
rek tahldmabn inta.... Uzerleri· 
ile alan milt•bhl&l.nn Alman 
._eleıi de kullaDiıklannı a6yle
lllitlerdl. Bu lftutın uyandırdılı 
laeyecaa eenumda Franaa hal • 
landan çotunun yapılan it hak • 
ltında ...,., kadar malOmat ıahi· •i olmadılı anlaıtlımııtır. 

Fakat 8teden beriden sızan 
ıaal6mata ıöre bu yeni tahkimat, 
harpten evvelki J&bkimattan 
Ço)r. farklıdır. Umumi harpte• 
•~vel Frantanın en çok güven • 
cliii müdafaa vuıtuı, müıtah • 
kem kalelerdi. Hudut boyunca 
bu milatahkem kaleler, bir silsile 
laaıinde uHIUJordu. Halbuki bu 
ilefa, bu •ki manada kaleler in· 
k olunm&llllfbr. 

Yeni tahkimatın hedefi, bir 
lllüdafaa kemeri yilcude ıetir· 
llaektir. Bu tahkimat umumi harp 
eınaımda tecrübe olunan derin 

Yeni turizm kuml· 
telerl teıklll 

Geçenlerde iki memleket ara• 
llDdaki Turizm münuebetlerinin 

laldtafma ~ıtılmaıı için bir Türk 
- ltalyan turizm komitesi teıkil 

edilmiıti. 

T arins klübün tetebbütüyle bu 
lefer de Türk - Ahun ve Türk 

- Yanan turizm komiteleri teşkil 
edilecektir. 

Tlrk - Alman turism komite· 
•iıade memleketimizi Ekrem Rüı· 
lii, TGrk - Yunan komitesinde de 
e.ki tehreminlerinden Y uauf Razi 
le,ler temıil edeceklerdir. 

iki mektepliyi yara
byao bir otomobil 
Kadıköyünde toför Mithat dün 

lil8Jbı idaresindeki 2420 numara· 
1ı otoqaobil Haydarpaf& Rıhtım 
caddesinden geçmekte olan Kuleli 

taleheılnden t 8yaımda Ragıp E
feacliye çarparak kol ve batından 
Ye arkadqı Buna aakeri )iaeai ta· 

,..,_iaacla 17 1atlarmda Necdet 
lfeacH,i de eol aJataıdan yarala· 

llaqbr. 
Yaralı mektepliler derhal Hay• 

darpap hastahanesine kaldmlmıı 

toflr Mitlaat ela ,.Ualanmqtır. 

ıiper ıiıteminin daimllettiril· 
mit bir teklidir. 

san otlu Haydar; metreıınden aon d ı. f d···m·ın er .. .. .. e o 1100 eran11 ver ıgı · 
ıunlerde tuphelenmeıe bqlamıt· t . . d ' H ı h.ıı. • .ıı. dır.n 

Bu müdafaa kemeri, bilfiil 
tahkim olunmuı bir halde değil· 
dir. Fakat o ıekilde huırlanmış· 
tır ki, ilk ihtar üserin• mlldaf aa• 
ya hazır olacaktır. Mlldaf aaya 
ıeçmek icap ettili dakikada bü • 
tün bu mıntaka iıtenilen vaııta· 
ların hepıi ile doldurulacaktır. 

. eıı ıeceııy ı. e en a a u • 

tır. . . .. memit olduiu için kendimi çok 
Nıhayet evvelkı ıun arkadaıla- yalnıt bu uyor ve içim sıkı ı· 

MUdaf aa sarureti hiıd oldu· 
ğu zaman ne ıibi teaiıat ve. inşa· 
ata lünm ıörüleceli petinden 
dütllnlllmüt ve bunların hepıi ya 
pılmıt bulunuyor. Bunların en 
mühimmi makineli tüfekler için 
huırlanan yerlerdir. Bu yerler 
hep betondan yapılmııtır. Bun • 
dan batka ıahra toplan için ay• 
ni tekilde yerler hazrrlanmıı bu· 
lunuyor. Beton yapılmıı daha bü 
yük yerler, muhtelif ıahalar~ 
tahıit edilecek kunetlere tahıiı 
olunmuttur. 

Bundan Iİatka bu mıntakalar• 
ela daimi bir takma t•iaat daha 
bulunduiu anlatıl11or. Bütün bu 
t•iaata bir kimaenin 1aWaıama· 
muını temin için ı•nit bir hen· 
dek kuılmııtır. Bu hendek, bil· 
hasaa tankların ilerlemesine ma
ni olacaktır. Yerin albnda da bir 
çok ıaleriler yapılmıı bulunu • 
yor. 

D•ha pride .bulunan müalah· 
kem mıntakada müdafaa için li· 
zım olan bütün vaııtalar ye ilet 
br mevcuttur. Bundan bqka, 
münakaleyi temin edecek köprü· 
ler yapılmıı, demiryolları uzatıl· 
mıttır. Bundan dola11 bir mUda· 
faa lüzumu tahakkuk eder etmez 
buralara mermiler ıandermek • 
ten batka yapılacak it kalmı • 
yor. 

Mftrettlpler cemiye
tinde bP-yetl idare 

Türk Mürettipler Cemiyeti dün 
öğleden ıonra Cemiyet merkezin
de ıenelik konarelerini yapmıt • 
tır. 

Konırede eıki idare heyeti ra· 
poru okunarak kabul edilmit, 
bundan ıonra yeni heyeti idare 
heyeti ıeçilmiıtir. 

Yeni idare heyeti Cemal, Ha
mit, Nuuhi, Sotiri, Faik, Nihat, 
Mustafa, Cenani, Garbiı, Hafız 

Şükrü •• Zihni Beylerden terek· 
küp etmektedir. 

Kıbrısta bir kitap 
yOzUnden Say hapis! 

lefkotada Rum mektepleri mu· 
allimlerinclen Kosta K. Stavrin'u 
isminde 'bir muallimin elinde Le
nin hakkuacla komünizme ait bir 
kitap bulunınuı. Bu çeıit kitapla· 
rın Kıbırıta intİf&l"ı memnu imit. 

Poliı, muallim aleyhine dava 
açmıt ve mahkeme muallimi ka
bahatli bularak 3 ay haplı cezası 
vermiftir. 

Sun'I ipek 
Sun'i ipek imaliyle uiratmak 

üzere SOO bin lira aermateli bir 
tirket kurulmuttur. 

rından biriıi metresinin kendiıine ordu. 
ihanet ettiğini söyleyince Haydar y Yemekten ıonra çıkıp serseri 
deli gibi olmut doiruca eve kota· . d 1 t p ı k y ld z'ı . . . aeraerı o af ım. ar a , ı ı 
·ak Hatceyl yakalamak ve ıtın ıç b" k · d' Gıt.kt • · ı . . . ır ıı ıecesıy ı. v eıo yı • 
yüzünü öirenmek ıstemııtır. d l d k. b · "b" ı 

•w• ıı ar a 11n ı enam gı ı, ya· 
Eeve geldıgı zaman kapıyı I kt JC. kt t"t · 

• n11 ı an ve ıo15 u an ı reıı-
ıür'atla çalmıı, fakat metreıı ka· d 
pıyı açmamıı: bili.kiı lambayı sön yor u. . k 

1 
b dö 

0 d.. ·· tilr Geç vakıt u O e n yor· 
UfDlUf • T 

. dum, yollar tenbılaımıftı. am 
Haydar bu vazıyet kar911mda k• . d• JC.i d k ma 

• • • • • w w vfeyı vnece• m ııra a artı 
ıııttıklerının dogru olduıuna ve o b" • kt b' 0 o t..ıkh 
dakikada metreıinin bir qıkıyle mdçiıl 1~ • ır an y dı me eune 

0 ve ı erının ar11ın an g 
beraber bulunduiuna kanaat ıeti· bir ırece evvelki "namuuuzl,, 
rerek kapıyı kırmıt ve içeriye at - kelimesini fırlattıktan sonra, tam 
lamıttır. Hemen belindeki kamayı yOıDmOn ortaaına mUthit, f6ı• 
çıkararak karanlık odanın içinde !erimden ateı çıkaracak dere• 
Haticeyi aramııtır. Hatice k6tede cede mlltbit bir yumruk indirdi. 
Haydara yalvararak bir ıey olma· Mukabele etmiye imlıla bulama• 
dıjmı aöylemiıae de Haydar bunu dın 11rt OıtO yere yıkıldım. Yal· 
dinlememiı ve Haticeye kamayı nıı atıımdın .. aman,. diye bir 
indirmiıtir. feryat çıktı. Koıaımılar ltittim • 

Haticenin yaralanması üzerine Kendime ıeldıtim aaman kır
akb batına gelen Haydar kaçma - ıımdı birkaç kiti vardı, bir po• 
ğa tetebbüa etmiue de kapının ö- Hı bana tecavOz eden adama 
nünde yakalanmııtır. lsolandın tutuyordu. Oaaa ık· 

Ankarada yeni 
elçiler 

Bulgar gazetelerinin yazdıiı • 
na aöre, Bulaariıtan Hariciye ne 
zareti ıiyasi iıler umum müdürlü 
iüne tayin edilen M. Pavlof' da11 
münhal kalan Ankara elçiliiinc 
M. Koıta Muraviyef tayin edile
cektir. 

M. Muraviyef bir kaç gün e\' • 
vel iıtifa eden Muıanof kabine -
ıinde Maarif nazıridi. Kendiai 
çiftçi fırkuına menauptpr, lıtan-
buliıki kabineıinde de Harbiye 
nuırlıiı yapmııtır. 

M. Muraviyef tehrimizde Ro -
ber kollejde okumuttur. 

• Franıızça lıtanbul gazetesi 
lngiliz büyük elçiıi Sir Corç 
Klerk'in lngilterenin Berlin bü -
yük elçililine tayin edilecefini 
yazmaktadır. Dün bu huıuıta tah 
kikat yapbk. lngiliz elçililinden, 
bu hususta sefarette bir maltmat 
olmadılı cevabı Yerildi. 

Diler taraftan Fransa büyük el 
çiıi Kont da Şambrön'ün de Fran 
ıarun Vaıington sefirlifine tayin 
edileceği söylenilmektedir. 

Yakalanan blı 
kaçakeı 

Poliı ikinci ıube memurların· 
dan Şefik Efendi dün Halit iımin· 
de bir kaçakçıyı yakalamıştır. 

Halidin üzerinde 22 defter ka· 
çak cııara kağıdı ve 15 adet köy· 
Ui ıııaruı bulunmuıtur. 

Halit bunları Galatada kahveci 
ŞUkrüden aldığını söylediğinden 
kahveci Şükrü de yakalanmqtır. 

Kambiyo ve fazla 
komisyon 

leriade hlll kııgın ıimıekler 
çakıyordu. Polisin sualine karşı: 

- lımim Ahmettir, bir TOr· 
k l\m. NOyork darOlfOnununda 
talebeyim. 

Dedi. 
Polis sonra bana döndü : 
- Bu adımı tanayor musunuz ? 
Diye ıordu. 
- Hayır. 

Dedim. Bu yumruk yalnız yil· 
zUme değil, maneviyetime de 
tesir etmitti Sonra bu vak'anın 
yayılmasını da istemiyordum. Bu 
sebeple: 

- Fakat bu zatı l6tfen ser· 
beat bırakınız, kendiıinden şiki· 
yetim yok. 

Diye illve ettim. Polis onu 
bıraktı, ıonra bana nerede otur· 
duğumu, nereye ıitmek istedi· 
ğimi sordu ve ( Y. M. C. A.) 
yanın kapııına kadar yanımda 
yürüdü. 

Odama ıird iğim zaman ıçım· 

de, o ıeceki konferansımda söy. 
ledtiim ıeylerden dolayı bir pİf· 
mınlık bıui vardı. 

DDıtıncelerim ve biılerim pe· 
rişandı. Ber "ket ki ertesi gün 
He!en ıeldi. Onu btlyllk bir 
ittiyakla kartıladım. Yalnızlığım
da ona ,iddetle ihtiyacım vardı; 
açık~Hı bu kıı.ı seviyordum. 

Anaeai iyileımit ve o eıki ne· 
ıeaiyle Nüyorka döomUıtil. 

O gece yemekten ıoora bir 
gezinti teklif ettim ve kol kola 
rastgelditimiı ıo'.cağa girip 
çıkmayı baılıdık. Helenin bü· 
Uln neşesine rajmen içimdeki 
hüılln tamamen dağılmamıf tı. 

Ona, rabıtasız camlelerlc, hüz
oümdeo ve cuyduğum gönül 
yalnızlığından bahsettim. Sözle
rim nihayet bir aık itirafı ma· 
hiyetlni aldı, hlttA daha ileriye 
giderek, ouı hıyatl1rımızı bir· 
lettirmek Gzere ı6ıletmek tek
lifinde bulundum. 

Şirket bir fabrika açarak aun'I 
ipek imal edecektir. 

Son günlerde bazı bankalarm 
kambiyo muameleainde fazla ko
misyon aldıklarından bir çok ta· 
cirler lktısat Vekaletine müracaat 
etmitlerdir. 

Buraya kadar ılılerimi ıü· 
k6aetle dinliyen Helenin milte
b•m yDıii bemea ciddileşti : 

Yara 1 
~11.an Necmettin Halli 
Azizim Turan, dedi. Ara• 

mızda tee11üs eden samimi dost• 
l uğ ı n sem bu netıceye vardır• 
mış o'du undan dolayı çok mn
teuı'rim. Hen de seni bir ar• 
kadathktan daha ileri bir tarzda 
dıba ince hislerle sevdiğimi 
ıtiraf ederim. f o kat derhal 
açıkça ılSyJeyeyim ki senin va• 
ıiyetindeki bir genç erkekle 
benim vaziyetimdeki bir genç 
kızın evlenmui biç bir zaman 
dUıUndUğOm ve muvafı ~ buldu· 
ğum bir ıey deiıldir. 

- Nıçia Helen ? diye sordum. 
Bunda na1ıl bir mahzur görü· 
yorsun? 

O ıeaine en tatlı bir ıefkat 
ahenıi vermeye çahtırak : 

- ÇOnkO Turan, biz biribiri
miz için birer yabancıyız. 

dedi. 
- Olıun Helen ; l>a şeviıme

min mini midir ? 
- Hıysr Turan, ıevişmemize 

detil; nitekim bu baausta biri· 
birimize bu ana kadar hiç bir 
ıey ı&ylememlı olmımııa rağmen 
pek Ali umimi ıtarette ıeviıi· 
yorduk. Fakat bu vıılyet evlen 
memiıe mlnldir Turan. Sevgide 
ıuurumuu kullanmayız, buna 
pek ihtlya~ ta yoktur. Llkin o 
ae•gi bir lıdlvıçla neticelene
ce• ae fUUnlD ite kanımaaı mu• 
hakkak ll11md1r. 

Helenin l&zlerlnden içime yeni 
ve derin bir hüzün yayılıyordu. 
Taliim bu Uçüncü tecrübemde 
de beni busrana mabk6m edi
yordu. Tekrar sordum: 

- Fakat Helen şimdi sen de 
itiraf ettin ki biz biribirimizi 
samimi surette seviyoruz. Hayat
larımızı birleştirdıkten sonra da 
bu ıevginio devam etmesine ve 
meıut olmamıza ne mani var ? 
hem düşün ki bu hemen olacak 
bir fey değil; ikimiıin de tab
ıilimiıin bitmesine dıba ıamın 

vır. Binaenaleyh Omit edemez 
miyim Helen ? 

O cevap verdi : 
- Hayır Turan, b&yle bir 

ümide kapılman ıenin için ile
ride çok dah• bOyDk bir ııbra
ba mal olur. Bugün seviıirken 
içimizde istikbal endiıeai yoktur. 
Y 11lnız bu günümUzUn zevki için 
sevişiyoruz. Halbu\ci evlenirken 
istikbali, beraber geçecek bOtlln 
bir ömrü düıüamek IAumdar. 

Ôyle müıterek bir 6mrün ıa• 
adetle devam edebilmeli için 
iki taraf arasında mutlak bir 
anlaşmaya ihtiyaç vardar. Bu 
anlatma iıe yalnız biıler an11n
daki anlaşma değildir. 

- Peki bizim mDıterek bir 
hayatta da anlatmamın ne sribi 
miniler var Helen ? 

- En btıynk mini ikimizin de 
ayrı birer cemiyete mensup olu· 
şu muzdur. 

O kadar perişan ve majlQp 
bir haldevim ki bu anda özledi· 
ğim bir saadete kavuımak için, 
içinden geldiğim cemiyete ait 
biltnn rabıtalar.mı kıracak kuv
veti kendimde buluyordum. 

- Beni, içinden geldij'im ce• 
miyete bağlıvan rabıtalar kuv· 
vetli değildir Helen, dedim. 
Meseli senin yanında aaadete 
erebılmek !;io, senin inandığın 
;;ev1ere inanmayı, senin aevdijin 
ıeyleri sevmeyi kabul ederim. 

(Devamı rJar) 



Çay llblsası 

Bu güzel elbisenin iımi •• Peıinden geliyorlar,, dır. 
"Peıinden ıeliyorlar" çay elbisesidir. Akıam çayını, 
hatta laubali bir akıam yemeğine bu elbiıe ile gidi· 
· ebilir. Bevazlı, siyahlı fantezi kadifedendir. 

l. __ t_sk_ııe ...... ı _I Yünlüler 
Eskiye rağbet olsa!dı, eskici • ~ 11 O moda 

ler pazarına nur yagardı ! diye 1 'YJ ve;., 
~r~zvud~ ı 

Yirminci asır, her şeyden isti· 
fade etmesini bildiği gibi, eskiyi · 
yenileı tirmesini de pek güzel bi
liyor. 

Eski devirlerde, saatler konsol 
ların üstünde, fanus içinde du • 
rurdu. Bu çirkin bir manzara idi. 

Peki amma, o camın kristal fa· 
nuslar atılamazdı ya. 

Kolayını buldular. Şimdi bu 
kristal fan usların içine kıymet -
tar bir biblo, mesela Sevr bir 
heykel koyuyorlar. 

Eski zaman lambalarının alt 
knımları da, derhal şık ve zarif 
abajorlu birer elektrik lambala • 
r~ oldu ve salonlarda biblo yerine 
geçiyor. 

Yüksek ökçeler ve 
baeaklarda ağrı 

Kadınların bacaklarında hazan 
devamlı ağrılar olur ve bunlar, 
romatizma tesirile zannedilir. Ba
cakları sıcak tutmakla, uvdurmak
la, geçeceği umulur. 

Halbuki, bunlar çok defa yük
sek ökçeli, dar iskarpin giyilmesi 
aebebiledir. Böyle iskarpinlerle 
yürüdükçe, ayaklar az, çok bur . 
kulur, atıklardan diz kapaklarına 
kadar rahatsızlık hiuedilir. 

Bu ağrıların geçmesi için yapı • 
Jacak ıey, mümkün olduğu kadar 
genif, en fazla üç santimetre yük
seklikte ökçeli iskarpin giymektir. 
Ağrılar, bu suretle çabucak geçer. 
Ağn1arm yüksek ökçeden oldu· 

p. bir tecrüber.le anlatılır 

Bu sene yünlü çok modadır. 
Bilhassa yünlü dantelden manto 
lara fevkalade rağbet var. 

Mesela, koyu renk, sade bir el
bisenin üzerine, açık renk, beyaz, 
mavi, tirşe yünlü dantelden ya • 

pılmış bir manto pek zarif durur. 
Bu mantolara sıcak tutuyor de • 
nemez; sırf süsten ibarettir. 

Yünlü kumaştan yapılan tuva-

letler hem ıüstür, hem de tama • 

miyle kıtlık sayılır. Tuvaletin üst 

kıamı kap biçimindedir. Bu tarz, 

omuzları genişletir ve bütün in • 
celiğini meydana koyar. 

Kollu kısacadır. Bu kısalık, u 

zun konçlu eldivenlerle örtülür. 

Eldivenler, elbisenin renginde

dir ve aynı tarz benekler veya çiz 
ailede liialüdiire I • ~ 

VAKiT 

( Yemeğe bu"vrun 1 
Çorba 

Peynir rendesiyle altı havucu 
tuzlanmıf kaynar suya atınız. On 
dakika pitiriniz. Sonra üç katık 
tapyoka atınız. Sekiz dakika daha 
pİfiriniz. Ceviz büyüklüğünde bir 
parça yağ karııtmmz. Bir avuç ta 
kereviz kökü koyunuz. Leziz bir 
çorba olur. 

Köfte 
Size alafranga bir köfte tarif e· 

deyim: 
iki yumurtanın akını iyice dö

vün. içine, rendelenmit 100 gram 
graviyera peyniri karııtırıp bir ha 

mur haline getirin. Bu hamurdan 
lokmalar yapın, bunları da ince 
dövülmüt ekmek içine batırıp, 
kızgın yağa atın. Nefis peynir köf 
tesi olur. 

Taze mi? 
Yumurta iyi ve faydalıdır am· 

ma, taze olmak ıartile. 

Yumurtanın taze olup olmadığı 
nı anlamak için, suya atmalı. Di
be gider ve dik durmazsa tazedir. 

Sebzeleri temizlemek· 
için 

Sebzeleri temizlemek, bilhassa 
kıtın çamurlu oldukları vakit, ol • 

dukça mütkül bir ittir. Ne kadar 
akar suya tutsanız gene içinde bö • 

cek kalabilir. Sebzeleri temizle· 
mek için kolay bir çare gösterelim: 

gl Kinunueevvl 193~ 
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Sokak Tavalatl 

Bu gllzel tayyörOn eteği açık mavi jerseydendir. 
Caket beyaz jerseydir. Büyük kristal düğmelerle caket 
bele tutturulmuıtur. Bere, caketin rengindedir. Kravat 
ateş kırmızısıdır. iyi bir ~ok=1k kıvafetirl i r 

Sebzeleri içine tuzlu su konulmut --------------------,----------~ 
bir kaba daldırarak beş dakika lu· 1 '. u ] 

tunuz. Yaprakların arasında hiç J ôVSlyele~ ~ 
bir böcek kalmaz. 

1 Şapkaıllr 
Bu senenin fapka modalarında 

en esaslı ıey garnitürlerdir. 
Şapkalar, bilhaaaa yemitlerle 

süsleniyor. Mesela kirazlı, ahudu 
dulu ıapkalar çok rağbette. Bu 
süsler, bittabi, şapkanın yalru~ 

bir tarafına konuyor. 
Kirazları, eskiden çocukların 

küpe diye kulaklarına koydukla· 
rı tekilde, iki tane, tam orta yere 
iliştirmek çok zarif olur. 

Yem işten bafka orijinal bir 
garnitür de arıdır. 

Şapkalar arılarla süsleniyor. 
Bu arılar ekaydan yapılıyor. 

Mahaza, f&pkalarım gümüt Ö· 

rümceklerle süsleyenler de var • 
dır. 

Her halde, şapkalar da iğne, 
tüy ve kut modası kalktı. 

Çaylar ve balolar mevsimi baş 

ladı. Hilaliahmer balosu muvaf

f akiyetli oldu. Yakında matbuat 

cemiyeti senelik balosunu vere • 

cek. 

Yerli fabr:1< alar•mız harıl harıl 

çalıtırken, şık ve zarif giyinmek 

hanımların gayesi olmalıdır. 

Her kadının bir beyaz bir de si 

yah tuvaleti olmalıdır. Bunlardan 

biri fazla dekolte, diğeri biraz 

daha kapahca yapılır. 

Biribirimize darılmıyalım un· 
ma, giyinmesini pek öğrenmit de 
ğiliz. 

Bir çok hanımlarımız: 
- Sen bana parayı ver de, balı 

ben nasıl giyinirim ! derler. 
Hayır, parası olanlar da, bu gi 

yinme işine ehemmiyet vermiyor 
lar. Mesela üç tane emprime elbi 
ae yapıyorlar ve bu ev elbisesile 
sokağa çıkıyorlar .. Halbuki üç kat 
elbise yaptıran bu paranın, ayııi 
para ile, sabahleyin, öğleden soıı 
ra ve bir de çayda giyilecek üç el 
biseye pek ala yaptırabilir. 

Sabah giyilip sokağa çıkılaca1' 
elbiseler, üniforma kadar sade 
ve şatafatsızdır. 
Öğleden sonra elbiseleri biras 

daha süslü olabilir. 
Çaya giyilecek elbiseler de, is

tenilen süs yapılabilir. 
Her halde aklımıza koyaluıı, 

ki, güpe gündüz, şık ve ağır bir 
tuvaletle sokağa çıkmak doğr\J 
değildir ve her hangi bir ahpabııı 
akşam çayına, emprime elbise ile· 
gidilmP? 

\,t•kos ı ovı:ıkyada · 
kadın a\·ukatlar 

Çekoslavakyada, kadınlar ar•" 
sında avukatlık mesleğine karşı 

büyük bir temayül gösterilmekte .. 
dir. Hukuk tahsil eden kızlardaJ1 

iki tuvalet, hatta bir tuvalet ka çoğunun, tahisllerini bitirince aVU" 
fidir. Kısa caketler imdada yetiş- kat olarak çalışmağı dütündükleri 

ti. Bunlar elbiseye nazaran çok anlaşılmıştır. 
Şimdiki halde Çekoslavakyad• 

· daha ucuza malolduğundan, muh on bir kadın avukat vardır. Bun .. 
telif renklerde bir kaç tane edin- lar, devau.!i surette faaliyette b11" 
mek daha kolaydır ve gece elbise lunmaktadırlar. Kazançları yolull" 
leri üzerine ıiymek son modadır. dadır. 
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Lig maçlarında d6rduncfi ha.ita 

Istanbulspor da sıfıra karşı üç 
sayı ile Galatasarayı yendi ! 
Süleyman iyede 4 - 1 Bey koza yenildi • ı:> 

<Baş taralı 1 inci sayıfamızdadır) 

Rasim, Burhan, Asım, Rıza 
Nihat, dü ent, KemaJ Şefik, 
Mehmet Salim, Rasih, Celal 
Şefik, Rebii . 

Birincı devrede rüzgar Gala· 
tasarayın aleyhine esiyordu. 

L una rağmen bu devre maçm 
en temiz, en heyecanlı, en ZtVk

li devresı oldu. 
iki taraf ta heyecanlı görü

nüvordu. ve maç başlar başla· 
maz lstanbulspor lu 'ar hücuma 
ıcçtiler bu bücum on bei da
kika kadar sürdu. 

lstanbu ısporun vaziyete hakim 
olduğu ve bütün takımın mü
kemmel bir anlaşma halinde 
olduğu görülüyordu. Fakat pas
ların ekseriyetle SaJihaddıoe 
verilmesi, sonra Istanbulspor 
muhacimlerinin ilk dakikalarda 
mahsus bir heyecan ve çekin· 
genlik içinde bulunmaları sayı 
çıkarmalarına mani oluyordu. 
Bu muvatfakıyetsizlikte sağ hü· 
cumları muvaffakıyetle kesmesi 
dolayısile Galatasaravın sol 
lıafı Bülent de müessir bir rol 
oynıyordu. Buouola beraber 
Galatasaray müdafaası her va· 
kitkinden zayıftı. Mıthat yoktu. 
Asım iyi değildi. Nibada gelin
ce ; Bu kıymetli oyuncu fevka-
lade sinirli görün üyordo. w 

Şımdiye kadar yapmadıgı 
şeyleri yapıyor, arkadaşlarına 
bağıra bağıra kumanda edivor, 
onlan dikkatle oyna111ıya boş-
lukları kapatmıya çağırıyordu. 

Fakat bu esnada bir taraftan 
kendi rolünü kaybediyor, diğer 

Dün fevkalAde bir maç yapan lstanbulspor takımı 

ara sıra önlerine çıkan iyi fırsat· 
ları da kaçırıyorlardı . 

BunuDla beraber oyun heves· 
lerinin yerinde oluşu sayesinde 
onlar da rakipleri kadar hücum· 
tarını devam ettirebiJdiJer. Dev
renin son on beş dakikası ise 
bir müvazeneye yol açar gibi 
oldu. Fak at Salahattinin ani ve 
nefis bir şütü beklenilmiy~n bir 

' dakikada lstanbulspora güze) bir 
sayı kazandırdı, müvazeneyi boz
du. 

* 
ikinci kısımda, Galatasaraylı· 

ların rüzgardan da istifade ede· 
rek vaziyetlerini kurtarmaları 
beklenebilirdi. Fakat umulan va· 
ziyet görünmedi. Bilakis lstan· 
bulsporun birinci devredekinden 
daha seri, daha ahenkli, daha 
açık çalışmasına karşı Galatasa-

latasaray kaptanı Nihad'ıu hiç 
şüphesiz çok sinirlenmek ve 
kendisine bakim olamamak ne
ticesi yaptığı sert bir hareket
ten do:ayı sahadan bekam tara
fmdan çıkarılması üzerine Gala· 
tasaraylılar daha çok müdafaaya 
çekilir gibi oldular ve bu mü
d.ııfaada da çok temiz oynıyao 
yan hafları ile lstanbul spor 
muhacimlerinin maçın sertleş· 
mesi neticesi hücun tempolarını 
bozmuş olmaları neticesinde 
muvaffak oldular. 

Kazanmalarını gerek sahada 
gerek yolda alkışlar ve şarkı
larla tes1t eden lstanbulıporlu· 
lar1 tebrik ederjz. 

Diğer maçlar 
D·ger taraftan Ta •sim'de ya

pılan Beykoz - Suleymaniye maçı 
. da pek beklenmıyen bir netice ile 
bitmiı, Fenerbabçe'ye bire karşı 
beş .ayıt Beşiktaş'a bire kartı 

üç sayı ile yenilen Beykozlular 
Galatasaray'ı yenen Ye lstan
bulsporla da berabere kalan 
Suleymaniyeyi bire karşı dört 
1ayı ile yenmişlerdir. Birinci 
devrede Beykozlular iki sayı 

yapmışlar, Suleymaniyeliler de 
yegane gollerini ikinci devrede 
penalhdan yapmışlardır. Bu ne· 
ticeler liğ maçlarmm bu sene 
ne kadar heyecanh ve beklen
mez neticelerle yürüyüp gitti
ğini ne güzel gösteriyor. 

DUnkil karşılaşmada HiUU ve Topkapı takımlar1 bir arada B. takJL lan maçları 
taraftan kumandaları, bazan 
arkadaılarıoı serbest hareket
ten alıkoymak gibi menfi neti
celer de veriyordu. 

Op alhncı dakikada takımla· 
rın vaziyetleri değitir gibi oldu. 
Bu sefer Gal atasarayhlar hü· 
cuma geçtiler. Fakat Galatasa· 
ray hücum battı gene müeısir 
değildi. 

Celal ve Kemal Şefik kardeş· 
ler kısa boyları, Rebii kesilen 
çahmları ve yavaşhğı, Meh~et 
Salim çekingenliği, Rasih d~ ısa· 
belsiz ıütJerıle boylu \'e bılhas· 
sa fevkalade seri Istanbulspor 
müdafileri önünde savı çıkara
cak •aziyette görünmüyorlar ve 

ray abenkıiz, kapalı ve hırçm 
ha re ketlerle mukabele etti. Çün
kü lstanbulsporlular daha baş
langıçta sol açıklarının ferdi bir 
sürüşü, iki atlabşı ve şütile ikin
ci, biraz sonra da sağ içleri 
Fahrinin tehlikeli bir vaziyette 

mükemmel bir kafa vuruşile 
üçüncü bir sayı çıkarıvermişler 
ve Galatasarayı sıfıra karşı üç 

sayı gibi altından kolay kolay 
kalkılmaz bir yük altına girmişti. 
Maç gittikçe bütün zevkini 
kaybetti. Nahoş hareketler be· 

Jirmiye başladı ve bazı oyuncu· 
ların da topu bırakarak başka 
ıeylerle meşgul olmıya başla
dıkları görüldü. Bu arada Ga-

B takımları maçlarında Gala· 
tasaray sıfıra karşı iki sayı ile 
lstanbulsporluları yenmişler. Bey• 
kozla Süleymaniye de sıf1r sıfıra 
berabere kalmışlardır. 

ikinci küme maçları 
ikinci küme maçlarında Eyüp 

bire karıı ikiyle Kasımpaşayı 
yenmiş, HilaUe Topkapı üçer 
sayı ile berabere kalmışlardır. 

Gençler arasında 
Gençler arasında yapılan maç

larda da Istanbulspor sıfıra kar· 
şı bir sayı ile Beşiktaşı, Vefa 
küçükleri de sıfıra karşı iki ile 
Sülevmaniye küçüklerini yenmiş· 
lerdir. 

Sayıfa 7 

Eskişehirde av sporu 
gittikçe ilerliyor 

Hususi Eskişehir muhabfrimiz ya- Klüp azası arasında birinciliJ< 
zıyor: müsabakası yapılacağını ve birin· 

Eskişehirde av sporu gün geç· ci, ikinci, üçüncüye Halkevleri ta
tikçe artmaktadır, Memlekette ol- rafından madalyalar verileceğini 

dukça eski bir mazisi olan ve şim- haber aldım . Eskişehir Halk fır· 

diye kadar dağınık bir halde ya- kası muhterem Reisi Osman Be
pılan bu zevkli spor, müteşebbis yin ve Halkevleri spor şubesinin 

genç avcıların 23 Mayıs 932 tari- avcılığın taammümü hususunda 

hinde (Eskişehir ve havalisi avcı- gösterdikleri faaliyet ve himmet 

lar klübü) namile tesisine muvaf· leri ~ayanı şükrandır • 

fak oldukları grup sayesinde mun- M. Ş. 
lazam bir şekil almış ve ahiren 

Halk evlerinin himayesini de gör· 

müş olmakla daha faal ve teknik 

bir sahaya girmiş bulunuyor • 

Bu suretle artık av sahalarında 

dağınık ve tehlikeli bir vaziyette 

gezilmeğe nihayet verilmiş, grup· 

lara taksim edilen avcılar tam bir 

intizam dahilinde ve emniyetle 

avlanmağa başlamışlardır. 

Bir kaç avcının yılmaz gayre • 

tile meydana gelen ve bugün mev

cut azası kırkı bulan avcılar klübü 

Ramazan bayramında bir sürek a· 

vı tertip etmek tasavvurundadır . 

Klübün genç ve faal Reisi temyiz 

mahkemesi mümeyizlerinde11 Hay 

ri Beydir. 

Kros müsabakası 
Atletizm heyeti tarafından ter• 

tip edilen Şişli tramvay istasyo• 

nundan abideye gidip gelme 
3000 metrelik Kros müsabakaıı 

dün yapılmıştır. Müsabakaya Be
şiktaş, Harbiye, Fener, Galata· 
saray klüplerine mensup 20 den 
fazla atlet iştirak etmiştir. Altın· 
cıya kadar derece alanlar şun• 

tardır: 1 inci Mehmet (Beıiktaş), 
2 inci Remzi (Beşiktaş), 3üncü 
H. Tayyar (Beşiktaş), 4 üncü 

Hasan (Harbiye), 5 inci Cehdi 
(Beşiktaş), 6 ıncı Ruhi Beşiktaş 

Beyler. 

Derece alanlara muhtelif ma
dalyalar verilmiştir. 

Kara Ali ve Dinarlı Meh 
met pehlivanlar Kıbrısta 

Kara Ali lstanbulda yapllan son alaturka gUleşlerde 

Kıbrısta çıkan (C S6z » refiki· ve Yunanlının evvela Dramalı 
mizde okuduğumuza göre içle· Hasan ile karşdaşmaıı takarrür 

rinde Kara Ali ile Dinarh Meh- etmiştir. Güreş çok heyecanlı 
mette bulunan bir pehlivan olmuş ve Hasanın kuvvetine karşı 
kafilesi Kıbrısa gitmit ve Lefko- rakibinin teknik itibarile faik 

olduğu görtilmüştür. Karşılaşma, 
şada bir kaç güreş yapmışlardır. 

Hasanın rakibi tarafından oyuna 
ilk gecelerde Kara Ali ile Mahir düşürülmesi ve bacağının bur· 
pehlivan, Dinarla Mehmetle de kularak sahneden çekilmiye mec• 

Dramalı Hasan pehlivanlar kar· bur kahşile neticelenmiıtir. 811 
şılaşmışlardır. Bunlardan sonra netice üzerine Dinarlı Mehmet 
meşhur Yunan pehlivanı Cim pehlivan Yunanhyı güreımiye 
Landonun talebesinden Hanri çağırmış ve bu davet Yunanlı 
S. Stoef ile bir Türk pehlivana tarafından başka bir akıam için 

arasında kararJaşhrılan gDreşin kabul edilmiştir. Ayni iecede 

yapılmasına mahalli polis mani Dinarlı ile Kara Ali güzel, fetin 
olmuştur. Fakat ertesi gün bu bir gösterİf güreıi yaparak al· 

karşılaşma için müsaade ahnmış kışlanmışlardır. 
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Jutta'nın telgrafı gözünün Ö· 

nünde duruyordu . Elini uzatıp 
açmıyordu . Demek, canbazhane, 
turneler, töhreti, palyaçoluğu, 
sinema artiıtliği, Berlin, Jutta, 
aşkının fiyaskosu, bu yasemini ko
kusu, serveti, her feyi, cahil ve 
kurnaz bir köylü kadının avuka • 
tının ıözünü dinliyerek yalan söy • 
lemeıinden doğmuftu . 

Pol müşkül zamanlarında oldu
ğu gibi c!ostu Levi'ye müracaat et
ti. Ve ayrılırken, Pol eski neşesi
ni bularak soruyordu: 

- Giderken hangi elbiselerimi 
giyeyim? 

- Hangisini giyeceksin? Can
bazhıınede giydiklerini! 

Pol gülerek cevap verdi: 
- Neden olmasın? Canbazha· 

nenin ortasına pek iilı'.i hakim elbi
semle çıktım. Palyaço elbisem 
ile de, adliye nezaretine gidebili
rım. 

Adliye nazmnı görmek için bi: 
çok ziyaretçiler vardı • Faka\: Pol 
Pot'u herlcesten evvel içeri aldılal" 
ve nazır, ona yer gösterdi . 

Pol, Maria Lauson davasını kı
saca anlattı . Nazır c!asen her şe· 
yi biliyordu. Pol, bu yalancı ka
dının gelip kendisini ziyaret etti· 
ğiııi, hakikati ~imdi öğrendiğini 
söyledi • Nazır bunlara lfıyakt 
kaldı ve aordu: 

- Şimdi ne i5tiyoraunuz? 

- Adliyeye tarziye vermek is-
tiyorum. 

Adliye nazırı, alelusul söylen· 
mesi lazım gelen sözleri söyledi, 
artık bu me~elenin kapandığını, 
yeniden gürültü çıkarmanın mi. -
nası olmadığını söyliyerek ilave 
etti: 

- Doğrusu Mösyö Pot, yaptığı· 
mz gürültü yetitir, zannedersem. 

Sonra, Pol Pot canbazhaneyi, 
tiyatro ve sinemayi terkettiğini 
söyleyince nazır hayret etti: 

- Fakat duvarlarda filminizin 
ilanları dolu . 

- Coğrafyam pek kuvvetli de -
ğildir. 

- Zarar yok .. "Alfred de Muı· 
set,, de öyle idi . Hükumet ikamet 
edecek yer, iki hizmetçi temin 
ediyor. Tekaüdiyesi de fena de -
ğil. 

- Fakat ben oranın adli ahka -
mım bilmem. 

- Esasen böyle bir §ey mevcut 
değildir . Orada hadiseler pek 
ba5ittir. Muayyen bir ahkamı ka
nuniye yoktur.Adet ne ise o tatbik 
edilir. Gideceğiniz yerin, misyo
nerlerinden, ~imendifer yolla • 
rında çalııan mühendiılerinden 

oranın adetleri hakkında malU -
mat toplarsınız; eski evrakı o • 
kur hükümleri tetkik edersiniz, 1 

hem sonra, orada bir hüküm ver
mek için fazla düt ünmiye lü • 
zum yoktul". Mantık kafi. 

Odacı mütemadiyen girip çı • 
kıyor, bir ıürü ziyaret~iyi habe•· 
veriyordu. Nazır: 

- Şimdi ~idiniz, dedi, ben 
müstemlike nazırı ile görüıeyim. 
Yarın, ynhut öbür gün geliniz. 

1(. 

Tanais sokağında, 18 numa -
rada, üzerinde "ingilizce denle • 
ri,, yazılı kapıyı çaldı. Bir biz -
metçi, Polün paltosunu, şapkası -
nı aldı. Mis Kettinin şimdi gele
ceğini söyledi. 

Kartıki evde oturan aarıtın kB 
dın biraz ıonra içeri girerek: 

- Affedersiniz, dedi, ıizi 

beklettim. 
- Mis Ketti siz miıiniz? 
- Buradaki ismim böyledir. 

Asıl is.mim başka. Fakat anlar -
sınız ya, evli olduğum için, asıl 
ismimi söylemiyorum. Kocam şi
mendifer idaresinde memur -
dur. Onu dütünmek mecburiye· 
tindeyim. 

- Peki burada ingilizce ders
leri mi veriyorıunuz? 

Genç kadın güldü: 
- Olur §ey değilsiniz, bir da

kika ... 
(Devamı var) 

- Bu ilk ve ıon filmim olacak . l========z======== 
'.Artık insanlardan uzak yaıamak Fransa Ayanında mali 
iıtiyorum. Meseli., metro (tünel) kalkışma 
idareıine giderek, makinist ol • p ARiS, 30 (A.A.) Ayan mec-
maiı çok arzu ediyorum • Düt ü • liıindc 12 inci muvakkat bütçe
nünüz bir kere, yerin altında, ka • nin müzakeresi esnaıında maliye 
ranhkta, önümde iki ray, uzak· nazırı M. Cheron, hükumetin ma
ta bir iıtaıyon ıtıiı ve batımın ü • li kalkınmayı temine azmetmiş ol 
zerinde dört bet milyon insan o • duğunu yeni baıtan teyit etmiş • 
larak, bir istaıyonda yarım daki • tir. 
ka durmadan gitmek, mütemadi • M. Cheron, 5 milyar hazine bo 
yen gitmek, ve ayni noktaya dön • nosu ihracı projesinin makul ve 
mek • Yahut . . . muhik olmaıının ıebebi olarak 

-Yahut?. 

- Bir gemide tayfa olup sonu 
gelmez ufuklara yetişmeğe çalış -
mak, sineklerden ve tozlardan 
uzak, yalnız başı~a . . . . Ya -
hut ... 

- UzAık, vnhti bir rncmlel::?tc 
giderek hiç görmediğim nebatat 
ile metrul olmak, zaman telakki -
leri olmadığı için fiillerinde hal 
veya mazi bulunmıyan iptidai bir 
liıan konuıan insanlar arasında 
yaşamak ... 

Nazır, Pol Pot'a bir sıgara ik • 
ram ederek sordu: 

- Hakim olmak ister misiniz? 
- Tekrar bat lam ak mı? 

- Hayır . Yeni den bir hayata 
girmek . Müstemleke nazırı ile 
ıörüşüp size Ubangi'de bir aulh 
hakimliği temin edebilirim • 

- Neresi burası? 

- Kongo'da! 

hali hazırdaki kararsızlığı ve ha
zinenin mi:stakb:::l il.tiyaçlarını 

ileri sürmüştür. 
Esasen 1926 senesinde müte -

hataısfo.r 5 milyc.r ciht~n hazine· 
nin mü~ema<ll "htiyuçlai' i;:n c!in 
de bulunmr.u l.7ızım eelen zarul"i 
miktar olduğu müteleasmda bu • 
lumnuşlardır. 

Ramazan ve polis 
Ramazan dolayııile geceleri ba

zı vak'alnrın önüne geçmek üzere 
-:abıta yeni tedbirler almıştır. Her 
polis merkezi, kendi mıntakası 

dahilinde gece devriyelerinin ade
dini çoğalttığı gibi polis noktaları 
da sıklaftırılmıtlır. Sivil memur • 
lar da ayrıca bazı semtlerde gece
nin muhtelif :;aatlerinde devre çı
kacaklardır. 

Bu hususta alınacak tedbirler 
polis merkezlerine bildirilmiştir. 

VAKiT 

Musul petrolların 
Akdenize 

getirmek için .. 
Ç6lden geçen kalın demir 
boruları 6000 amele yapıyor, 

bu 20 bin olacak ! 
Musul petrollarını Akdenize ge· 

tirmek için yapılan intaat, hiç 
şüphesiz bu günün en mühim te • 
şebüslerinden biridir. 1200 mil 
mesafe boyunca petrol boruları 

susuz, taşlık bir çöle uzatılmakta
dır. Boruların her biri bir ton a -
ğırlığındadır. 

Kamyonlar boruları bıraktık • 
tan sonra amele çukurlar kazarak 
boruları yerlettirmekte ve bu ıu-

retle in9aat ilerlemektedir. !nta· 
ata baılamadan evvel her yerde 
telefon, elektrik tesisatı yapılmıf, 

ameleye li.zım olan su ve erzak te· 
darik olunmuttur. 

Petrol boruıu Gergük'e yakın 
petrol ıahaıından baflıyarak ce· 

nubi garbiye gidiyor ve Fathada -
Di~le nehrini geçerek ilerliye 
ilerliye Fırat nehri üzerint!~i Ha

dise'ye varıyor. Hat buradan ikiye 
ayrılmakta Franıız hattı Trablus 
Şama gitmekte ve İngiliz hattı ce
nubi garbiden Maverayı Şeriaya 

uzanmakta ve Hayf ada denize var 
maktadır. 

Halihazırda faaliyet dört kol
dan Gergük, F atha, Ma verai Şeri
adaki Mafrok ve Trabluı Şamdan 
batlamıttır. 

Bu itlerle mefgul olan amele -
nin ıayıaı 6000 kadardır. Gelecek 
ıenenin ortalarında bunların tayı
ıı (20,000) olacaktır. 

Meıarifin on milyon lıterline 

varacağı tahmin olunuyor. 

Bu İnfaat orta farkta bir hare· 
ket uyandırmıttır . Bağdatta, 
Trablus Şamda ve Hayfada yakın 
i.ti hakkında timdiden büyük tah" 
minlerde bulunulmaktadır. 

Bir kira kavgası 
Yangın değil 1 

Evvelki gece Unkapanında üç 

erkek ve dört kadın arasında bü
yük bir kavga olmuş, bütün ma

halle halkından başka itfaiye ve 
zabıta datelaşa dü~müştür. 

Unkapanında oturan Hakkının 
evinden gece yarısı: 

- Ye.ngın var, yeti~in, can kur
taran yok mu?. Diye acı acı kadın 
çığlıkları duyulmuş, ortalık altüst 

olmuıtur. Etraftan gürültüyü du -
yanlar derhal telefona koıarak it· 

faiyeyi haberdar etmitlerdir. Za · 
bıta ve itfaiye kotmuş, fakat evde 
bir fey olmadığı görülmü!tÜr. 

Bunun bir kavga olduğu anlaııl· 
mıttır. Ev aahibi Hakkı o gece ki-

racısı Mehmetle, arkadaıı H..ı.1{kı· 
y: ve Hakkının karısı Adviye, bal· 
dızı Saf İye, Pakize, Hatice hanım· 
lan evine davet etmİ!tİr. 

Hep birlikte odada otururlarken 
ev kirası mselesinden aralarında 
kavea çıkmış, kadın erkek biı-ibir
lerine girmitler, neticede mP..hhal· 
leyi de ayağa kaldırmışlardır. 

Zabıta kavgacıların hepsini ya
kalamıttır. 
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Ecdadının kahramanhğ1nı anlatarak 
övünen bir Matmazel 

- Bizim efendi taliin iyi cil- ı varisleri olarak kalmı,lardı. 
vesine mazhar olmus biridir. O anda fakir olduğuma çok 
Serveti, sıhhati, nispeten gençli • 11cıdım. Eğer zenıin olıaydı111t 
ği vardır. Dünyada insanı mes- hiç düşünmeden bu genç kısl• 
ut edecek ne varsa hepsine ma - evlenirdim. 
liktir. Yalnız kanında asalet yok· Yaptıcım enteriviJU'lar 
tur. Belki de böyle asil birisile benim verdiğim ilanlara ıelell 
evlenmek için gösterdiği ar'Zu cevaplarla olmuyordu. Bazı da 
vaktile asillerden gördüğü haka · baıkalarının verdiii ilanlar pe
retlerin acısını çıkarmak içindit·. şindc dolaşıyordum bir ıün ıaz• 

Genç kız cevap vermedi. Te - lede şu ilanı okudum: 
vellüt kağıdını çıkardı. 27 "Genç ve zenıin bir kadı~ 
sene evvel Erdende doğmuştu. kaç yaşında oluraa olıun, fakır 
Ecdadı arasında tarihte isimleri bir mösyö ile evlenmek iıtiyot• 
geçen pek büyük kimseler var • İzdivaç yalnız namen olacaktır.,, 
dır .. Matmazel dö x .... : Esrarengiz bir fey olmak icap 

- Ecdadımın kısmı nzamı 
Fransa uğrunda hnrbederlerken 
öldüler. Hepsi cesaretleri ve yük 
ıek seciyeleri ile tanınmış ltimsc· 
lrdi. Dedi. Matmazel daha son -
ra ecdadının ihtilalden itibaren 
Franıaya kartı gösterdikleri nda 
vete gecerek anlattı: 

- On altıncı Lui öldükten 
sonra ailelerimiz türlü fel~lketle· 
re maruz kaldı. 21 sene sürün
dükten sonra Fransaya avdet et
tiler. Fakat artık asaletin mevkii 
kaJm:ımı,tı. Burjuvale.r hüküm 
sürüyorlardı. Bizde asil olmıyan
larla münasebata giriımek mec · 
buriyetinde kaldık. 

Birdenbire sordu: 
- Rica ederim mösyö, bu a • 

dam çok kaba bir §ey değil ya? .. 
Sesindeki ' tıitreyişten ı büyük 

bir ıstırar kar!ısında....b&Lfedaki.r
lığa giriştiği anla§ılıyordu ve o • 
nu da anlattı: 

- Eğer ailemin atisi mevzuu 
bahsolmasa böyle bir ilana 
dünyada cevap vermezdim. Fa • 
kat bir babam var. Fakir haline 
bir türlü katlanamıyor. Benden 
genç bir kardeşim var. Elişleri 

yapıyor. Valdem çok iyi ve çok 
cesurdur .. Fakat vücudunu hır • 
paladı. Son zamanlnrını istirahat 
le geçirmiye muhtaçtır. 

O ıöylerken ben rahatına düt· 
kün babaıım, züppe ve cahil 
kardetini tasavvur ediyordum. O 
devam ediyordu: 

"Büyük harp bize müthit bir 
darbe vurdu. Ordenlerdeki ıato· 
muz Almanlar tarafından yıkıl • 
dı. Zavallı babacığım ömründe 

aarfetmekten batka bir ıey bel • 
liyememittir. Zarar ve ziyan ve
rildiği sırada yüksek faizle pa • 
ra verenlerin dolabına düttü. Ba 
zı bona ıpeküliıyonuna girifti, 
onlarda da kaybetti. Artık baş • 
kn bir !eyimiz kalmamıttı. E~ki 
topraklarımızı •:nl:tilA hesabı · 
mızn çalı9an çiftçilere verdik. 
Bugün validem ve ben durmadan 
çalrşıyoruz. Valdem büyük bir 
mağazada vezne memurudur. 
Ben bir P.lbise mağazasında satı-
cıyım. Aktamlarımızı örgü yap -
makJa geçiriyoruz. Fakat h.ıh -
randan dolayı aldıfiımız para pek 
az.. ipin iki ucunu birle§tirmiye 
bir türlü mu,,aff ak olamıyoruz.,, 

Yaptıkları b~ kadar fedakar· 

ediyordu. Hemen bir kart ıönde• 
rerek namzetliğimi vuettim. B• 
na Etualin barlanndan birinde 
randevu verdiler. Yanımda aaa• 
let unvanımı, evrakını da getir • 
mcldiğim bildiriliyordu. 

Hemen hnzinei evraka ılttinı• 
Cüz'i m:ısraflarla bir vesika yap
tırdım. Bu kağıtta Napolyonuıı 
büyük pederim Franauva Pizani· 
ye kontluk rütbeıi verdiii, ya• 
zılı idi. Hemen randevu mahal • 
line giUim. Beni bekliyen bdın 
otuzluk, zarif, küçük. biraz ae • 
miz fakat ıevimli bir teJdi. K:>I• 
tuğunun altında kmmzı maroken 
den bir cüzdan vardı. ilk taa o • 
larak dedi ki: 

- Çok gençainiz. 
Ağarmıt saçlarımı ıiSıterdinı• 

O itiraz ediyordu: 
- Yüzünüzde fazla lantdc ol• 

ma1ıydı. Şartlarımı biliyonwıuz .. 
Sizinle hicbir münaaehetim olmı• 
yacak. .. Pek müıtekreh bir lloca 
istemiyeceğim tabirdir. Fabt & • 
f ıkımı kıskandıracak kadar gtizel 
de olmamalı. 

Taaccüp göstermemiye muvaf 
fak olarak sordum: 

- Bir i.tıkınız mı var? 
- Tabii ... Hem düii'"""'" ta• 

bitlik edecek... Siz fU ualet ev• 
rakını gösteriniz. 

Okudu ve dudak büktih 

- lmparatorluiun ldiçtlk a • 
sillerinden biri. Bet para etmes 
ya! Neyse kontea Ferri Piaaai do 
fena isim değil .. Nuıl m•hldimi• 
yetiniz filan yol< ya? ••• Ha terai• 
tinizi sorayım, ne iıti7onwıuz? 

Ben size yiyecek, aiyecek, Jata• 
cak temin edeceiim. Yapmakta 
ıerbestsiniz. Y alna ıkandal yap
mayınız. Meıeli kocamı lelfeyle 
taıınacak derecede Mrhat ıör • 
mek istemem. Ahl&Jwa katl1Pla • 
rı npar~ımanımo. dolduım.malı. 

Ayda ne lmda.r harçlık iıtiyonu-
nuz? 

Mahcup bir tavırla: 
- Bin frank kadar... dedim. 

Cevap verdi: 
- Fazla sayılmaz. 

( DelJUQ var) 

l===================--=---• 
1'romvayın yeni 

arabaları 

lık mağrur ve ahlaksız bir baba-
Bilmeden motosiklete yı beslemek, tembel bir lmrde -

binilir mi ? §İn, ve evladın bir iş görmesi za· 

Tramvay şirketi yeni araKlar 
aetirtıni~tir. Bu arabalar Mr"ka9 
güne kadar işlemeje batlıJacak
tır. 

Yeni arabalar dije::-leriae aua• 
ran çok farklıdır. Vatman JVleri, 
daha genit ve kapdariyle kapı ba• 
samakları otomatiktir. TramftJ 
hareket ctiince baaamular da ka• 
pannıaktadır. Yeni arabalar J•l'lll 
Harbiye ve Eminönü Bebek bat• 

Dün Beyoğlunda Talimhanede manmı geciktirmek içindi. En 
motosikletle gezmekte olan Kur· nihayet Matmazel dö x ... son bir 
tuluşta sakin Petro, motosiklete fedakarlık yapıyor. Büenos Ay -
binmesini bilmediği iç.in düş~ 'i., 1 resli bir mcsyö ! ile birleımiye 
Ye yaralanmııtır. Tedavi için Zü razı oluyordu. Ana kız iki zayıf 
kur hastahanesine yatırılmıştır. j kadın ecdadın asaletinin yeganl! larında i~liyecektir, 
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Recep Beyefendinin Nutku ------···-....... .._ ........................................ .---·············· 

Fırkanın bütün azası mebus olamaz, 
pay dar olan Fırkanın idea~l~ri_~~r 
Recep Heyefcndiuin Ankarada irat millete ait olan bir emanet oldu· mayınız. (Şıddetlı ve sureklı al • 

ettiği nutkun bir kısmını dün dcrat ğunu unutmamalıyız. Bu emane • kışlar). 
11tİ§tik, Son mülıim kmmnı da bu
OÜ.1t aynen rıakletnıeldcyiz: 

tin ömrü bazan 24 saat bile ola- JJunu müteakip ~air Behçet Kemal 
bilir. Ömrü boyunca meb'us ol • Bey şu şiirini okudu: 

Türkiyenin 63 vilayetinden 61 
"İlayet bütün meb'uslar tarafın • 
da.n tetkik edildi. 

mak şartiJe Ömrü boyunca eımcÜ• Canlandı bu gece demokrasi Ankarai.la 

meni daimi azası olmak şartile, Münevver çlfçl, işçi, meb'us hep bir arııdıı 
ömrü boyunca şu veya bu cemi • TUrklUlt omuzlarında ideal 1.n§ıyor 

Hlsler kucakla,,ıyor, gllnUller kaynaşıyor. 
yetin, heyetin reisi azası olmak BugUn Ankara. bUyUk bir gUntinU yaşıyor. 

Fırkanın umumi idare heyeti §artile fırkaya bağlılık hissi yan· YUz bir vücutta nabzı vurl\ll bir tek asil kan h 6 · h kk d k Her yiğltın gon!Unde yatar derler bir aslun 
U l 'Vİiayetin vaziyeti a m n lııtır. Zararlıdır. (Şiddetli al ı~- Hepimizin gönlUnde yatıyor ırimdl Gazı, 

ıneb'usların verdikleri bu kıymetli lar) Biz hepimiz her tekimiz bü- Soluk yapraklar gibi dUştiyor yere mazı. 
Ve İnce tetkik mahsulü olan rapor· yük siyasi mevcudiyetin parçala- Açıyor güller gibi istikbal, 
1 b Şimdı burad:ı altmış Uç kongrede a.rın heyeti mecmuasını tıpkı Ü • rıyız. Memleketin bugünkü yük • Kutlu olsun bu yurda.. 

)'ük kongrenin dilekleri gibi tas· sek vaziyetini ebedi ve payedar v c Recep !Jcyc fendi nutkuna de • 
nif etti. kılmak yolunda yürüyen şerefli ı·am elti: 

Ve her birini ait olduğu ma· fırkanın garazsız, ivezsiz evlatla • 
kaına. verdi. Yapılması mümkün o· rı olmalıyız. (Şiddetli alkı~lar). 
lan işler yapıldı. Ve yapılması Aziz arkadaşlar, sözlerimi hi· 
Jtıürnkün olmıyanların yapılmadı tirmek istiyorum bu Ankaranm 
Kını ve ne vakit yapılabıleceğini tozu toprağı içinde devletin kuru· 
tevap olarak fırkaya bildirdi. luıu davasına iştirak etmiş adet • 

Bütün bu ifadelerden maksa • leri pek çok olan arkadaşlardan 
dun, arkndaşlar C. H. Fırkasının biri de Akagündüzdür. 

ha.Ik ve hükumetinin ahengini ifa· Şimdi bana bir fikir telkin et· 
de eden siyasi bir manzume olarak 1 ti. Bu teklifi yerine getirmek için 
Çalıttığmı ve c aslı bir calr ma me· Ankara vilayeti fırka kongresi 
todu olarak bu yolu takip ettiğini ıofraaından bu sene Türkiyenin 
IÖylemektir. her tarafında kurulan C. H. F. vi· 

Ankara vilayetinin konıre tara· li.yet, kaza, nahiye ve ocak kon· 
fından intihap edilen yeni vilayet ırelerinin binlerce azasını hepi -
İdare heyetini bu toplanııt'an isti· niz namına selamlarım. Oıtirak 
fade ederek huzurunuzda tebrik sesleri ve alkıılar.) 
eder ve vazifelerinde muvaffak Biz hepimiz bir yolun yolcula· 
olmalarını t menni ederim. rıyız. Görünüıteki ekıikliklere 

Bu vazifemi yaparken vazife • raimjen aramızda ruhi bir bağ 
•inden çekilen eski idare heyeti vardır. Her gün muhtelif vesile -
-..kadaılarımıza da fırka için gör· lerle tezahürünü göıteren bir ar· 
dükleri hizmetten dolayı samimi kadaıhğın sıcaklığı gittikçe ken· 
teıekkürlerimi kaydederim. dini daha kuvvetle hi11ettirmekte 

T eıekkürlerim bütün Türki • ve ruhlarımızı ısıtmaktadır Bu 
Yedeki Cümhuriyet Halk Fırkası ıevıiyi asırlara ve uırlarca iıtik
idare heyetlerinden yani kongreler bal için bu vatan topraklarına 
tarafından seçilmedikleri için çe· ben, temel sayarım. Onun için ar· 
•-·ı 'ld' kadqlar her feye raınten biribi -IQ en bütun arkadatlara tamı ır .• 

Yeni seçilen arkadatlar naııl fır 
lc.nm hürmet ve itimadını hamil 
İleler bundan evvel fırkanın faal 
•azif eıini yapmıt olan eski heyet 
lerdeki arkadatlanmız da ayni 
bünnete ve itimada layıktırlar. Bu 
•eıileden fırıat bularak temaı et· 
llıeji değerli bulduğum bir nokta 
•ardır: 

Cümhuriyet Halk F ırkaıını 

llıiinteaiplerinin hepıi meb'us ola· 

llıaz. Cümhuriyet H. F.nın bütün 

tvlitlan C. H. F .nın bütün çocuk

ları bt'r zaman ayni vaziyette ka· 
laınazlar. Payedar olan fırkanın 
biiyük idealleridir. Şükranla kay· 

dederim ki bu zihniyet bizim fır· 
lcamıaın ıiyaıi hayabmızin teki • 

llıiilitında ıünden ıüne ilerle • 

llıektedir. Cümhuriyet H. F. evlat· 
1-..ı kendilerine kaydü hayat t•r· 
tile bu vezifelerin mev'ut olduğu-

llu bilerek yalmz o vaziyetin mu· 
hafazaaı için deiil inandıkları bü· 
Yiik davanın teref ve zaferine 

Yardım etmek için fırkalarına 
bailı olmalıdır. (Şiddet!i alkış • 
lar). 

Cümhuriyet H. F. inan fırkuı· 
dır. ıBüyük mütterek davaya i · 
ııanmı,ların müminlerin fırkaıı • 
dır. Davalarını ve biribirlerini ıe· 
l'enlerin fırkasıdır. (Alkıtlar) · 

Biz mensup olmakla iftihar 
ettiğimiz fırka, bize hanıi gün 
lianıi vezifeyi verirse onu ba! ta· 
cı ve en büyük ,eref uyarız CA_I· 
IC.,lar). Bunun akti de mühim bır 
liium~ar. Chdemizdelri fırka va• 
aif.W eli8iUc .,nun ıahibi olan 

rimizi sevelim, biribirimize inana· 
hm. Ve biribirimize kartı çok mü· 
ıamahalı olalım. • Müsamaha d~r 
ken ideal yolundan inhiraf etme· 
ği ıeref ve namus kaydında liü· 
baliliii istisna ediyorum • Bugün· 
kü varlığımızın temeli ve iıtikbal· 
de varacağımız göz kamaıtırıcı 
yüksek hedeflerin kısa yolu bu -
dur. 

Bu ıofrada bulunmak ıerefini 
ihraz ettiğim dakikadan bir saat 

evvel huzurlarında bulunduğum 

büyük reiıimiz · Gazi Muıtafa Ke· 

mal Hz. Konya Halkevindeki tak
dir ve muhabbetlerini ıizlere ib -

lağ etmemi emir buyurdular. Fır· 

kanın umumi reiı vekili ve bat· 
vekilimiz lımet Pa,a Hz. de kon· 
grenin çalııma tarzı hakkındaki 
aldıkları malumattan çok müte • 
haasis olduklarını ifade buyur -
dular. Çekilen telgrafları geç al • 
dıkları için konıre daiılmadan 
cevap vermeie fıraat bulamadı • 
lar ve kongre arkadaılrına selam
larını ıönderdiler. 

Ankara vilayeti C. H. F. kon· 
gresinin muhterem azaıı, 

Yakın zamanda belki yarın, 
belki öbür gün Ankarayı terkede
ceksiniz. Bu ayrılık esnaıınd~ 
merkezde çalıtan arkadaılarını • 
zın kalplerinin, kendi kalpleriniz 
içinde çarptıiını ve ellerinin ken • 
di elleriniz içinde bulundujunu 
daim hiısediniz. Büyük maksat • 
tan ve derin arkadqlık biuinden 
dojan hareketin her ıün birimi • 
zin kalbinden diierine akmakta 
olduğunu bir an hatırdan çıkar • 

Arkadaşlar bilirsiniz muhtelif 
vesilelerle söyledim. Benim bir 
davam var. Bu memleketimizin 
yüksek olduğuna bir çok aksi ka· 
naatlere rağmen Türkiyede kıy • 
metli bir vatandaş kütlesi bulun· 
duğuna inanmak davasır. 

Bu memleket tek tek ve hiç bir 
kıymet ifade etmiyen bir takım 

vahitlerden ibaret değildir. Bu 
memleketin henüz keşfolunma • 
mış hamiyyetleri, tanınmamış pek 
çok evlatları vardır. Yüzlerce 
metre derinliklerdeki keşfedil • 
memiş kıymetli madenler gibi va· 
tan topraklarının üstünde insan, 
servet, defineleri vardır. Bunları 

keıfetmek için memleket evlatla· 
rını muhtelif vasilelerle vazife ve 
mes'uliyet cephesine sürmek la • 
zmıdır. 

Bize bu güzel ıiiri okuyan Beh
çet Kemali bu davanın iıpatı için 
bir timıal olarak gösteriyorum. 
Bu kıymetli gencin liyakatleri 
Ankara Halkevinin faaliyeti ara· 
sında göze çarptı. Bu çalışmanın 
devamı bize her sahada ne kadar 
çok Behçet Kemaller kazandıra· 
caktır. Bir altın madeninin üıtü· 
nü kapıyan toprak tabakası siy • 
rılmadan cevher meydana çıka • 
maz. Bunun gibi kıymetli inıan· 
ların görünebilmesi için de gözü· 
müzü kapıyan ince perdeler kal· 
dırılmahdır. Bu ıiyah perdeyi cc· 
miyetleıerek çalışmak sayesinde 
kaldırabiliriz. Biribirimizi ancak 
böyle tanıyabiliriz. Bunun içiıı 
Türk gençleri fırkada Halkevlerin 
de birleşiniz, atılınız, çalııımz 
meydan ıizindir. Behçet Kemali 
benim bu davamın sahih olduğu· 
na bir çok miaaller arasında bir 
teki olarak gösteriyorum. (Alkış· 
lar) Fakat aakın buna mağrur ol· 
ma11n. Gurur bütün insanları ve 
bilha11a ideal yolunda mesafe al· 
mağa ba,lıyan gençleri öldürür. 

Genç yaılı nice iyi hisli mem· 
leket evlatları tanırım ki, aldık -
ları takdirleri hazmedememiıler 
muhitlerini iıtihf af ederek yüz 
miıli sukut etmiılerdir. Ankara 
Halkevi muıiki ıubesinde, edebi
yat ıubesinde temsil ıubeıinde Vf! 

bütün diğer ıubelerde ve diğer 
halkevlerinde isimlerini aaymıya· 
cağım bir çok Behçet Kemaller 
vardı. Biz, tek, tek değiliz. Bir ta~ 
kım köıelerde boğulan tek insan· 
lar halinde kalmamalıyız. Kal • 
mıyacajız. Alim, ıair, san'atkir, 
itÇi, çifçi hep beraber. " 

Her birimiz dijerimizin ekıik
lerini tamamlıyarak ve fakat he· 
pimiz bir kütle olarak biribirimi· 
zi severek biribirimize dayana • 
rak, biribirimize inanarak istik • 
bale ıideceii~ (Şiddetli alkıı • 
lar). 

Ankara da 
futbol 

Sayıfa 9 

ve İzmirde 
maçları 

Macar takımı ''lzmlrspor,, u 1 - 3 yendi, 
Aokarada da Muhafızgücü ve Gen~ler 

birliği 1 - 1 berabere kaldılar 

1ZM1R, 30 (Hususi) - Şehri • 
mize gelen Macar Nemzetti takı
mı bugün ilk karşılaşmasını Şilt 
~ampiyonu lzmirspor takımı ile 
yaptı. 

Hava güzel olduğundan tribün 
ler tamamen dolmuştu. 

Oyun hakem Saim Beyin ida • 
resinde İzmirsporun bir akınile 
başladı. tık dakikalarda iki taraf 
ta çekingen oynuyor ve oyuna mü 
essir olamıyordu. Onuncu daki • 
kada İz.mirspor lehine bir korner 
oldu. Korner güzel atıldı ve kale 
önündeki kargaşalık esnasında 

lzmirspor ilk sayısını yaptı. 

20 inci dakikada nisbi bir ha • 
kimiyet tesisine muvaffak olan 
Macarlar, İzmirsporu sıkıştırma· 
ğa başladılar. Oyun sistemleri 
defans hattına istinat ettiğinden 
akınlar tehlikesiz oluyordu. Maa· 
mafih uzaktan sıkı ve ini şütler 
zaman zaman tehlikeli oluyordu. 

İkinci devrede oyun başlar baş 
lamaz Macarlar hücuma geçtiler 
ve 1zmirapor kaleıini tazyika bat 
ladılar~ Hücumları biribirini ta • 
kip etmesine rağmen tüt çekme· 
ğe fırsat bulamadıklarından gol 
çıkaramıyorlardı. 

15 inci dakikada lzmirıpor a· 
leyhine verilen penaltıdan Macar 
lar beraberliği temin ettiler. Ve 
bu golden sonra da büsbütün açı 
lan Nemzetti takımı lzminpor 
takımını adeta tazyik çemberi içi· 
ne aldı. lzmirspor arada sırada 
akın yapıyorsa da güzel yer tutan 
Macarlar bu akınları kolaylıkla ke 
siyorlardı. 

33 üncü ve 38 inci dakikada 2 • 
inci ve 3 üncü gollerini atan Ma • 
carlar bu suretle maçı 3 - l gali· 
biyetle bitirdiler. 

Bugün ayrıca şild maçlarına da 
devam edildi. Türkıpor, Şarkspo• 
ru 2 - O ve Altrnordu, K. S. K. • 
nü 2-1 yendiler. Göztepe - Al
tay 2 - 2 berabere kaldılar . 

Ankaradakl maçlar 
Ankara, 30 (A.A.) - Ankara 

futbol ıampiyonaıı maçlarına bu· 
gün devam edildi. Fikistür muci· 
hince bugün, geçen devrenin mın
taka şampiyonu olan gençler bir • 
liği ile ıampiyonluğa bu senenin 
en kuvvetli namzetlerinden biri o
lan Muhafız gücü karıılaşıyordu. 

Bugünkü müaabakanın ehem • 
miyeti istiklal sahasına oldukça 
kesif bir kalabalık tdplamıftı. 
Günün ilk maçını, bu iki klübüıı 
ikinci takımları yaptılar. 

Gençler daha canlı oynıyorlardı. 
Oıt üıte iki ıol yapara1: bu ıayre· 
tin ıemeresini elde ettiler. Ve ma· 
çı 2-1 galibiyetle bitirdiler. 

Sıra büyük maça gelmiıti. iki 
takım da mevsim bidayetine naza· 
ran ekıik birer kadro ile sahaya 
çıkmıtlardı. 

Oyuna Muhafızların bir hücu • 
miyle bqlandı. Muhafızlar, aağ • 
dan yaptıkları güzel bir hücumla 
Gençlerin kaleıine kadar indiler. 
Hücum avutla neticelendi. 

Oyun ekseriyetle Gençlerin nı· 
111f saha11nda oynanıyor. 

Muhafızlar bu faik oyunlarının 
ıemeresini 14 üncü dakikada al • 
dılar. Gene aağdan yapılan bir hü
cum eınaıında sağ iç Kadri, &üzel 

bir şütle takımına bir sayı kazan• 
dırdı. 

Bu devre l - O Muhafızların te
fevvukiyle bitti. 

ikinci devre Gençler oyuna bir 
hücumla başladılar. Bu akın avut• 
la neticelendi. Muhafızlar muka • 
bil bir hücum yaptılar. Beşinci da· 
kikada orta muavinin ileri bir pa· 
sını sağ açık yakaladı. Güzel bir 
şüt, kale direğinin kenarından a• 

vuta gitti. 
25 inci dakikada Muhafızların 

bir hücumu esnasında Sedat lüzum 
suz bir hareketle topu kaptırdı. U· 
zun bir vuruşla hücum kalesi önü• 
ne kadar inen topu Adil enfes bir 
şütle Muhafızların ağlarına tali· 
tı. Bu suretle beraberlik teessü' 
etmiş oluyordu. 

Oyunun bundan sonraki kısDUı • 
çetin bir mücadele şeklinde, fakat 
neticesiz geçti. 

Her iki taraf da üıtüıte gol fır• 
satı elde ediyor, fakat bir türUi 
çıkaramıyorlardı. Bu ıuretle aün• 
kü maç, gol kaçırmak noktasm • 
dan bir daha iritilmeıi imkinsm 
yeni bir rekor meydana çıkardı. 

Neticede maç 1 - 1 er beraber
likle bitti. Oyunun heyeti umu • 
miyesi tetkik edilirse birinci dev• 
renin Muhafızlar, ikinci devrenin 
de Gençler lehine bir cereyan ta· 
kip ettiği görülür. 

Muhafızlar çok seri ve enerjik 
Gençler de kııa paslarla inkiıaf 
eden bir oyun oynamışlardır. 

Avrupada 
Mühim bir mesele 

40 milyona baliğ olan 
ekalliyetlerin çektikleri 
BERLlN, 30 (A.A.) - Ecnebi 

memleketlerde Alman kültürünün 
netri cemiyeti reiıi ıabık nazır
lardan M. Greasler, bir mülakat 
eınasmda milliyetler meselesinin 
halli keyfiyetinin fevkalade mü .. 
hi.uı olduğundan bahıetmiı ve 
Avrupadaki gerginliğin zail olma 
sının vasi mikyasta buna bağlı ol 
duğunu söylemiıtir. 

Avrupadaki ekalliyetlerin mik· 
tarı 40 milyona baliğ bulunmak· 
ta olup Yugoslavya ve Romanya 
gibi iki büyük devletin nüfusların 
dan 10 milyon fazladır. Nasyo~a· 
listlerin mücadeleleri mil?et!eı- ve 
devletler arasındaki münuehetl~ 
ri zehirlemekte, ekalliyetleria 
maddi ve fikri seviyelerini dütür 
mekte ve hukuk emniyet ve kültür 
sahasını darlaıtırmaktadır. 

Ekalliyetlerin himayesine bü • 
yük bir ehemmiyet atfolunan bir 
asrın son 14 seneai .zarfında 
ekalliyetlere ait 7000 mektep ka
patılmıf, yeni ekalliyetlere ait 
2500 kilise müsadere edilmiıtir. 

Hem de bunlar ekalliyetlerin hi· 
mayeıini taahhüt etmiı olan dev• 
letler tarafından yapılmııtır. Hal 
buki, bütün 19 uncu asırda ekseri· 
yet ıahibi milletler tarafından 

müsadere edilen kiliselerin yekli• 
nu ancak 10 kndardrr. 

Yunanlstanda 
ATINA, 30 (A.A.) - lktısat 

nazırı, ihracat tacirlerine yardım 
tefçi ve himaye için bir büro te • 
sis edileceğini bildirmittir. 
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Doktorlar Psikanaliz ve Terbly ilmi dürlüğünden : 

30 Ton elektroJit bakır Doldor Operatör 

1 --- Yukardaki malıeme pa· 
zarlık suretile 2· 1·933 tarihinde 1 

saat on c!örtte ihalesi yapılacak· 
tır. 

''Deli,, nedir ? - Arkadaşları ile geçinmiyen çocuklar
Avare çocuklar - Mahcup çocuklar - "Narsisik,, 

çocuklar ve muallimin rolü 2 - Hu maiıeme takas ve ' 
kontenjana tabi olmıyarak mem• 

clayak yiyen çocuklardır. Bunla- lekele ithal edilebilecektir. 

Ahmet Asım 
Oogtım \O lmdın haatalıkları mUtehaaaı81 

r.ıunyene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, latlldtı.ı cadc~i No. 193 

(Op rn sineması karcısı) 
Tel. 1960 - 4,22~1 

Pıilcanalizin pedaıoji ile olan 
aJikuını iyice anlıyabilmek için 
ruhiyat ilminin ıon 35 ıene için· 
de seçirdiği iıtihaleyi tetkik la· 
:ınndır. 19 uncu asrın ıon rub'u· 
na kadar ruhiyatta hakim olan 
nazariye insan aklının - Bu ke· 
liıneyi en fÜmullü manada kulla· 
nıyorum - başlıca hali tabii ve 
hakikat hali olmak üzere iki !e· 
kilde kendiıini cösterdiğini iddiıı 
eden görüttü. Bu telakkiye göre 
bir delinin mantıiı bir akıllının· 
kinden farklı idi. Meıeli franaız
ca deli kelimeıinin mukabili olan 
"alicne,, tabiri litince yabancı de 
ınck olan alienus' dan ıelmekte -
dir ki, bu da Fransız kafa11na 
göre delinin bir nevi yabancı ve 
nıuzır bir tah11 addolunduğunu 
iapat eder. 

rından, binnetice, sinir hastalıkla· 
rı, ebeveynin tesirile ııkıca ala • 
kadardı. 

İnsanları muhite uygun bir 
surette yaşamıya alıştırmak, ter· 
biyenin ve psikanalizin mütterek 
gayesini tc~kil ettiğinden, müreb
binin vazifesi genitlemit oluyor· 
du. Hoca talebeıine miktar mah
dut bir takım bilgileri öğretmek· 

le kaJmıyacak, kar§ısmdaki ço· 
cuğun seciye hatlarını lte§fede· 
cek ve zararlı olanlarını bertaraf , 
etmiye uğrn~aczı.ktır. Eaki ruhiyat 
seciyeyi kaya parçası aibi ıert, 

sabit bir kemiyet telakki ediyor
du. Psikanaliz iıe, ıeciyenin mu· 
bitle olan alakaaını gösteriyor, 

ve seciyenin inki,af yolunu bize 
açıyordu. Bu yol aile muhiti idi. 
Ter biye bu sebeple aileden bat· 
lıyordu. 

Esasen sinir hastalıklarının 
tetkiki ele, batka bir yoldan bu· 

itte Freud tetkikatına ilk bat· 
ladığı zaman bu vaziyetle karşı· 
laşmııtı. Fakat Viyanalı dahi, 
leon Dandct'nin pek haklı ola· 
rak (Aptal 19 uncu aaır !) dedi· nu teyit etmitti. Bu ıebeple (Hiı· 

terik biı· çocuğu tedavi etmeden ği bu aenelerin küflü görütlerine . . . . . . 
l , __ , d A b d Ve evvel valdenın hııterıaını tedavı 

sap anıp aaıma ı. raf r ı. lA ı· 1) d ·ı · · 
b. d' k' · ki • azım:Je ır. enı mııtı. ıze röıter l ı ınaan a ının ·- . . . 
ıt~siyeti, doüumdan ölün:e _k~dar ı Ben .burada, hast~ v~ .•ınırl~ 
ınütemadl ve muayyen hır ıstıha- çocuklat dan bahıetmıyeceğım. 81 
le geçirmektir. Bir delinin düşün· naenaley~ misallerimi i!ibari u
ce makineıi bir akılhmnkinden larak tabu olanlaı·dan aeçıyorum: 
Pek farklı deiildir. İradedeki Evvela baait bir miıal olmak 
fark ancak ,.e ancak miktaridir. üzere, sınıfta ıeçimsizlik göste • 
Vasfi değil. Bir delinin ef'al ve ren çocukları ele ala.lım: Arka· 
harekatı akıllı ins~nlara ga:-ip daşlarile ge~nemiyen çocukların, 
ve yabancı ıözüküyorsa bunun evde kardeılerile de uyuıamadık 
sebebi, akıl makinesinin çalı!ml\· ları görülmüştür. l§in sebebi arat 
ıının ifrata varmasından ve mü· tırılınca, ebeveynden birisinin kü· 
balağnya uğramasından ibaret- çük gec:imıizin kardetine daha 

fazla muhabbet göat~rdiği ve bu tir. 

d 1 ıebeple de çocuiun kardeıini kıa-E vveli pıikonevroz eni en 
ıi~ir hestalıldarmdan başlıya· handığını, ve kardetine yaptığı 

muameleyi, sınıf arkadaıların:ı rak sırasilc çılgın delilere. ve ni· 
da tetmil etti3i anla~ılmıttır. Bu 

hayet beterin tabii dü9ünceainin gibi hallerde mürebbinin vazife • 
rn:ıhsulleri olan aan'at e!erlerine, 

si ana ve babayı irıat etmek ve 
dinlere, efsıınelere, rüya!ara ka · ailedeki muhabbetjn müsavatla 
dar eze.nan to.harriyat in~an aklı-

to.kt.imine delalet etmektir. Çocu· 
11111 ıabit bir takım milıanikiyet- ğun evdeki ruhi hayatını tanzim, 
lero bailı oldueunu gösterdi. Bir sınıftaki gcçimsizl:ğini izale e -
rüya tabii intanın bir gecelfü çıl- der. Diğer bir misal olmak üzere 
ımlıtım; delilik ise uzun ıi°ren (Avare çocukları) yani Almanla· 
bir rüya telakki edilmiye; sin:r ı·m "Berukarlode yugend,, dedik 
hastalığı muvaf::;.!;; olma:mş bir lerini takdim edeceiim. 

ıan'nt eıeri; ve ır-r.'ct eseri i::e Bu çocuklar, dik batlı, çalıı· 
muvaffak clmu~ hir oinir nöbeti mayı :ıevmez, derslerine ve muhi· 
addedilmiyc br.,Iadı... tine kartı alakasız, bir kelime ile 

Pıil:analiz, insan aklının yok zekica geri kalmış bir çocuk tesi
tan bir §eyi t1ı:ı :·edemedi~ini. mu· ri bır~kırlnr. 
ayyen ,.e :u::1ıôı~ b:r çcı·~ evenin Psik~nalizi bilmiyen bir mek

iç:ne cörnülmü1 oHt~~unu &östc· tep doktoru, bir hoca, sathi bir 
rerek im:n!::ırı :n:ı!ıvjy.:te sevket-

1 
tetkikle bunları Pptal zanneder. 

ti. A!d bu r..erçevenin h !.ldudunu Bu yanlı~ teıhise tcba.an mektep 
aıamıyordu ! Be§erin. aklım _i~~ta 1

1 

idcıresi aileye haber verir. Aile 
eden bu duvarın (aıle muhıtın· ~ocuğunun art:!c: aklen terakki c· 
den) batka bir şey olmndığını 1 demiyeceği lmnaatine gelir. Ço
letkikat gös~erdi. !::tııt:otil:, ve ta.· cuk ıncktepten alınır. Aile zcnıin 
harriyat insr.n sc=:ye:ıinin doec "ll· se çocuk, zavallı bir haata cihi 
dan altı ya~ına ){achr taazzu-, e!· pamuk içinde biiyütülür, bir mi
tiğini ispat eyledi. Rıı ..... J:";"1

.! rn~yedi '"e cemiyette bir p::.razit 
(Te;·biyc) ye t1. .. f ..ı ••• :!..ı.1 v.; r:ıu- dur. E~e · aib faki:se, çocl:k İç· 
ıneden bn~brnnk n .... nc!ı. T .ıbi i l"müi sevil' ı; ;ndcn clüşel·ek bir 
bir insanı~ seciye h.ı i"'rı bir si- cani, becerikaiz bir işçi, ekseri 
nirlinin earabct 1cr: , ı:-; · c~elin !n ya bir dilenci olur! 
irr.zlr.rı, kaynakhırı.-ı ha.yatın H !llbuki psiltamtlizi bilen bir 
bu ilk devresinden ı:ılan birer ıel· muallim, bu avare çocuğu te!histe 
den b.:."ka bir şey degil:l'r. Bil • :ı. .. la yanılmaz. Çi;nkü avc>.re cocuk 
haaaa ıinirliler'n tetkiki, bir çok tipi, aubit bir tipti... Ve seb; bi de 

ıinir hastalıklarının rüvesinin ço· malumdur. Avare çocukları yara• 
cukluk devreıinde mündemiç tan, ne irsiyet, ne de çocuğun ru• 
olduiunu göstermiıti. Ana ve huclur. Avare çocuiu doğurana· 
baba, gocujun ilk hayat devre· iledir. Ekıeriyetle avare çocuklar 
sinde en mühim rolü oynadıkla· ebeveynden fena muamele gören, 

Yazan : DoKtor izzetin 
Doktor 

rın çoiu, ıathi psikoloji ile uğra· 3 - Bedeli malın kat'i tesli· A. Horhoruni 
h. b' · Beyo ıu mektep sokağındaki muayeııe-

tan eıki akliye mütahassıslarının mini müteakip ıç 1r merasıme hanesır.ı tnmnmen kııpam.,tır. Emınanun-
zannı hilafına, pek akıllı, pek has· tabi olmadan derhal banka va· de Vaid• kırnathaneat yanındaki mua-

t ., t d' tt' · ı ce '· tı" r yrnehancslndc hastalarını sabahtan ak-.astır. Ve nkıllı ve har.sas oldukla- sı asi c e ıye c ırı e ~ . ... - şruna lt dar bizzat tl'C:avi eder. Tclef'on: 
rmdan dolayıdır ı~i ailelerinin ken Talıplerin bu huıuıtaki şart- :m31 

l namevı "'örmek üzere Aokarada !~---------------·• diler inc gösterdiği şu muame eye · c. Doktor 
Askeri fabrikalar satınalma ko- 1 kar,ı ruhen iayan etmiş ve kendi j C t N Z k .Af 

1 "' '.; onuwı ın't r a c, ' ıı r• . · 682S ı 8 va • e n 
içlerine ~ekilerek kendi başlarma ·--------------· 
bir hükumeti ruhiye tesis etmi~ e~mcmişıi . Doğruıu ben de o vakıl 'ı 
lerdir. vak'ayı teşhis edememi~tim. Nihn· 

Bu iki misal nile muhabbetinin. yet evlendi ve' hastalığı geçti lıen 1 

çocuğun mektepteki tezahürlerile tes!ldüfen bu arkndaşm bir hatıra 
olan münasebetini göstermi}lc ki.- defterini ele geçirmiştim. KariL~ 
fidir. rin nffine iğtiraren bu defterin i-

Üçüncü misal olmak üzere mah çindeki romantik aık hikayeaini o· 
cup (timide) çocukları zikrede - kuduğumu ııöyliyeceğim. Mesele· 
ceğim. Bazı çocuklar vardır ki sı- nin baoit lıir (t:esbit hi&terisi) ol• 
nıfta muallimin yüzüne bakmak - duğunu anladım. Bu çocuğun aile 

tan korkarlar. Bütün halleri ür· h;ıyatını arattırdım: O aıağı taba
kek, ve korkaktır. Ekseriyetle us- kadan, fazla dindar, geri düşün
lu ve çabıkandırlar. Fakat derse celi, sert bir pederin oğlu idi. Ba 
kalkınca ,!<ekelemiye başlarlar. l- basma pek fazla muti olduğunu 
tini bilmiyen bir muallim çocu· ve hatti. bir kere babaırnın muva· 
ğun derıini bilmemiş olmasına fakati inzimam etmediğinden sev· 

Slmr mUtebas!!ISJ 
Cuma ' pntlı.rdan maada gUnlerde saat 
3 ten 6 )B kadar hasta kabul olunur. 

Uuaym hanC's!nl BnbıAll karıştsmda An· 
karn cndd si No. 47. ye tcYsinn naklet

mişti r. Telefon muayene: 23469, 
lkamelgAh: 60710 

Doktor 

Emin Şükrtl 
Dalılll llastalıldar mUtebasaım 

latanbul suıtanmahmut türbeli, Babı
a.ıı cadı ~!j). No. 10. Telefon muayeneba

n : :!!?G2:l - ·rcıefon ev: 4.312:1 
"Her gün öğleden eonra saat H--18,. - Uroloğ· Operatör doktor 

Fuat Hamit 
8öbrclt, mesane ve idrar yolu 

bııstalıkları mOtehassısı 

Muayenehane: 'l'Urbc, Mahmudiye cad· 
<lesi. No. ıo. Teıcron 22622 

raimen ona acıyaral< not verir. • · diği kızla evlenemediğini öğren· ı•·------0-0-k_t_o_r-----·11 
Bu iıe çocuğun mnhcubiyetini dim. Pederinin karııımda söz söy- Kaplkyan 

arttırır. Halk bu çocukları nümu- Jiyemiyecek kadar korkan ürkek Muayenehan EJ: Sı.rkccı Muradiye cadde-
nei imtisal olarak zikreder ... Fa- bir çocukluk devreai geçirdiği mu ı•·--s-ı _N_o._2_6_T_cı_._._2_ı_o1_1_ı_st_ıın_bu_ı,_ 
kat mürebbinin vazifesi bu mah· ldcaktı. Operatör • Uro!og doktor 
cubiyetin, ürkekliğin, kekeleme- Bu ıencin mahcup - cerbezeli Mehmet Ali 
nin arkaıında gizli olan mihani· tir ten olduğu aıikardı.Esasen ken· 
kiyeti bulup meydana çıkarmak- :Jisinde bir zamanlar gözüken sin· 
tır. Bu ise ancah pıikanaliz ile ka- si ,Jindarlık ta buna delalet edı-

idra r :> oll:ırı h •st . .ı.l ıl,ıurı wUtchaı.ıııııı 

Emlndnll {Sabılc KarakO..!l) ilanına 

nakletmiştir. Cumadan manda her gün 

bildir. yordu. Halbuki darülfünun haya- ll·-----0-0-k-t-0-,-----gı 
Paikanalizden bu mahcup çocu· tında, her i!:e atılan, coıkun, her Hafız Cemal 

ııııııtalnrını knbul ve tedavi eder. 

ğun hakikatte kindar, ve gaddar fnsntta T'uluk söylemek iatiyen hır 
bir kelime ile "narsisik,, tipte oldu hı.lehe idi B . ,~e çocukluk devre· 
ğunu eöstermiıtir. Çocuğun mu· sinin bi::- akıiiliı.melindcn ibaret- 1•·---

0
-
6
-

2
-h-e-k-lm_l_d_o_k-to_r ___ R 

Dnhlll hutalıklnr mOtehnssısı 
Dlvnnyolu No. 118 Telc!or: 22239 

habbeti kendi benliğine saplan· ti. Mnmuriyet ~ayatına girince, Sili Şük •• 
mı .. tır. "Narsiıik,, çocuk ekseriyet eyman ru 

s darülfı.inund.:..b : erbestisine mu· nırlncI sınıf mt.tchassıs 
le kendiaine fazla meclup bir lah· k.lbıl, f'Cl t oi,· anıirJe karşılatmıf• llabıAll (Ankara Caddesi Numara 60) 

tenuurdan doiar. Zahiren göze tı. Çocukluk dt"'v· c-sindeki ürkek- 1•·----0-1,-d-o_k_t_o_r_u ____ -fll 

~arpan mahcup hal batında vahim Jik, cinsi temayüllerin tatmin edil- Zelıi Halit 
bir hotbininin aksülamelinden bat 

memi, oimaaile tekrar alevlenmış Muayenehanesi: Kadıköy Altıyol ağzı 
ka bir ıey deiildir. Bu ıebeple ve !l3.hsmda bir boeaz hastalığı 11--------------11 
mahcup çocuklar daima, sinsi, ar· Diş tabibi 

~rklinde kendisini göstermişti. Bu Zeki Nurı• kadaşlarrnı çeki§tiren, hafiye ruh· 
hal memuriyetten amiriyete geçin 

lu çocuklardır. "Narsiıik,, tip e • 
ciye kada r sürdü ve anca k o sıra· 

H r gUn hasta. lmbul edilir. Her neri d1I 
rnhatsı::lığl ted:l\1 olunur. Muayenehane: 
Usktldar Al'etba't Mektep sokak No. 60 ğer (yükselemez) yani psikanali lcı c!a evlencbil:H. (Buna otorit~-

zin teknik lisanında denildi ~i Cl'i• ı :sı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~• • e ye l::ırşı aksülamel c!er!u ) fakat ı DP 
bi "Sublimation,, göstermezse mu 1 t ı 1 oe~iyc artıl:: te~eklıül etmiş oldu- 3UncU Kolordu Sa ına ma 
zır bir şahsiyet olmıya mahkum· • ı 

iun<lan, hfo~eri geçm~ş olmasına Komisyonu ilan 3fl 

dur. rağmen şah~ı, ilk çocukluk tesira· f. Merke'Z kıt'at ihtiyacı için 
Şimdi bu tiplerin aksi bir tip 

tmd:m kurtulamıyacakhr. 180· 360 kilo ekmek kapalı zarfla zikredeceği:n. 
Bu zat bu~üıı bir muallimdir ve münakasaya konmuştur. ihalesi Bazı çocuklar, ce:;ur, atılgan, a· 

deslerini n:ızarı dikkati cclbcde- 18·1·933 çarşamba gUnü saat çık ı.·uhlu, cerbezeli olurlar. Bun· 
lar hemen hemen ana hatlarile, cek kado.r b:ıiırarak anlatır. Secı- l 5 dedir. Talip!nin şartnamesini 

ye::i "narsiı;ik,, olm:ıktan kurtula-
mah::up tipin akıidir Fakat derhnl görmek üzere her gün ve mü-

madığındo.n, afaki tetkiklere kar· 
söyliyelim ki bunlar da ıeciye cı· şı Jakayıttır. nakasaya iştirak için o gDn Ye 

hetile bozuktur. Çünkü atılganlık, vaktınden evvel izmirde Mıt. 
hl ı k b Bu sebeple hiç bir ~eyi ta mik c:lc-cezo:ıret, açık ru u u ve cer eze Mv. SA. AL. Kom. nuna müra· 

1 k ı b miyen aathi bir mu:l!lim olmuştur. e -;aeriyetle r.:ıa ·uG yo u tutmuı ir caa tları . (6767) 
" "N Bu ice bir nakisedir. Zikrettig~ im narsiıik,, tiptir, arsisik,, çocu 

dört mi~al ile ail! r.auhitinin çocuk :.:.::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::n:nnıss &:? ••• iun alameti (menfi) den (müsbc-
ıeciycsjndeki rclünü, ve hatta be- ı iİ T • S~ 

te) geçmi!tir, fakat seciye gene ıe •• moıen ·· 
ciyediı-. Bu çocukların ce:;aret ini, terin cehalet devresindeki akaüll - IH er is 
atılganlınmı, cerbezesini bir keli- mellerinin aliküsım hula:;aten cör. ı ~~ a~ 
me ile göıteritÇi halini tadil et.mc termiye s:ıva,tım. .!THER M OGENE~i 
lidiı·. Asistanlığım zamanında bun Ana sınıflarından, orta mektep- ·: :: 
Iaı·ch.n b~ r t".ne.,İ ııi ta.mmıstım. lere l:adn~ bütün mürebb:le ·.haz· i~ Lapa, > ..ı'.<ı, nıerhem ve sair i~ .. .. .. 
Ben kendiaile buluştuğum vakit zuv lu:ılde' :i ::c:iyclc~·lc terna" e~en :; i!fı';lar yrr ı e faideli bir su· ~i 
memt.!rdu. Ve gaıip bir bo~az hns· muallimler, k:lrçrlarmd:ıki t"' lcl..e- mahzurdan ii = rt.' te l.:. i!1ı ve =:.=:. tah5ına ttltulreuştu. Her sabah er- nin zihniyetine nüfo:;:: e:lcbil'::l..:!;: a ri d ı r. 

claslarının nefretini celbedecck ıu yetindedirlcr. 
kenden k~lkar, o:lada yatan arka· için psikanalizi bilmek m:Jcb:.ıri · Büı iin c cı a nelerd e satılır. ~:::::·i::::: 
rette, boğazındahi bir ukdeyi çı· Freud: "Çocuk, psikanalizi, l•!t h:tnnbu.'da perakende: 
knrmak için ökaürür dururdu. Te· kik içni en ch·cri~l i z~rn·n · •. , c'' .: 4J I' r. •• 
clavi için doktorları dolattı hatta ntişti. Biz rlc, büyi.ih üst::.dm c:s ~ :::::::·:::::::::·::·:::·::::::::::::::::::::::::::::mm: 

garp diyarına kadar aitti fakat iyi 
olamadı. Çünkü hep dahiliye ve 
boiu hekimlerini dolatmı9, asa· 
biye mütahaasıslarına müracaa"t 

rine at '"en "ço::ı·i~ ru'ı::;n~·-u t~· "1.. , t. ı.ı •. \ IBl\A.·ı - ısTANilUL 
için e.1 clve:·i ~ li ı:s::l p:'1. -: .ı-.... 1 ,'Aillf ı. M~ı hl~l AS IM 

dir,, diyeceğiz. Umumi Ne,,rıyut MUıJUrll : FiKRET A l>lL 

Dr. lz~c:Jdiıı ı 
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Tabii limon, portakal ve turunç çiçeklerinden mustahzer 90 derece bir ha· 
tikaı ~n'attır. lngiltercnin Atkinsonu, Fransanm hakikf .fan Marina Farina'sı Al
mınyanın 4711 i ne ise Türkiyenin HASAN KOLANYASl da o dur. Hastaları 
hayat ve şifa verir. Sinir. nevrasteni, çarpıntı, helecanı kalp, bayğınlııı: ve bütün 
altmı asabiye zamanlarında bir hıyııt arkadaşıdır ... Derecesi yüksek olması dola
yısile masaj için yeglnedir. Memleketimizin bürün kibar rical ve nisnnı, büyük 
hanım efe11diler HASAN l\OLONYASI istimal ederler. 

• 
iN_ $ARAB~I 

Y ı I ~ 1111 ~ n s o ı r n 1111 8 e ı I e ı ~ i r s i ı. 

Telefun~en, Radyo Me\>siminin en yeni \>e 
en Mükemmel bir modelini Taldim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RADYO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodin sisteminde bir radyo 

ahizesile, Musikiyi aynen iadedeki sedakatfle 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

bir Möbllya içerisine vazedilmiştir. 

EN MÜŞKÜLPESENTLERi BİLE TAM MANASiLE 
T ATMIN EDECEK YEGANE MUSİKİ ALETiDiR 

••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

Or. Ihsan Sami ~ 

lstafllokok a~ıl?~~-n - İl lsmarlama elbiseler 20 liradan 
bati ar. 

Stafilokoklardan mütevellit ( Ergen· lı Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 
tik, kan çıbanı. koltuk altı çıbanı, • •••• Eıninönü, Kazmirci Ali Riza müessesab ••••• 
a~a~k) ve bütün cilt baMahklanna P ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

karşı pek tesirli bir aşıdır. ıı Deniz levazım satınalma 
:::m::::m::: Divınyolu No. 189 D11R1m111111 

--•mıı-11~••111ıııı-•-.. ıı•' 
Kumbara, bütün bir istikbal'dir 11 

komisyonundan: 
1500 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarf ile münakasası: 

2kinunusani 933 pazartesi gii• 
ııü saat 11 de. 

iktisat ve Tasarruf 
yalnız nazariyat 
i'e de{lil ..• 

... 8ir kumbara alarak ; 
p a r a biriktirmekle 1 
.. ğ ·ı· 1 o renı ır... 1 

j Jürkıye lş Bankası 1 !i 

~--... ,--J 

40 Ton Benzin K apah zarf ile münaka11aıı: 
2 kanunusani 933 pazarteıi 
günü saat 14 te. 

3000 Ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarf ile münakasasa: 
2-1 ·933 pazartesi günü saat 
15 te. 

Deniz ~uvvetleri ihtiyacı için lüzumu o.an vukarda cins ve mik· 
tarı yazıh malzemenin kapalı zarf ile münakasası hizasındaki gün 
ve saatte yapalacağmdan şartnamelerini istiyenlerin her gün ve 
vermiye talip olacakların da teminah mak buzıariyle birlikte mü
nakasa gün ve saatinde KasımpaJada deniz ıevazım sahnalma 
komısyoouna müracaatları. t6483ı 

ffü'!Vı'Ell t 
r KARYOLA'"emadı-nieşya 12'/ ı• • Uke fabrikası '2 il aya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesı fel. 22652 
Çocuk. Kesme. Kemerli, Amerikan :.istemı çelik yaylı. beyaz lake ve muhtelit renk 
!erde karyolalar hastane ameliyat odaları malzeınelerı ucuz tiarla satılır 1 ler türlü 
ölçüye göre sipa riş dahi kabul edilir. f '1bnkııda w· l~miııönü SeUlınlk Bon• 

mersesl ve Yerli Mallar Pazarında da avn• Hatla ~ntı'ır 

Devlet Demiryolla.rı ilanları 1 
75 adet Ankara tıpi makas göbeğ on kapalı z rf a müna• 

kasası 30 ıkinci kanun 1933 pa'ıartesi ~iinü saat 15 te idare 
binasında yapı aca' .tı r. 

Fazla taf.s at Ankara ve Haydarpaşa veınele ı inde beser 
liraya satılan şartname'erde vaıı'ıdır 16e82l 

lstanbuJ lnh sar .ar 
başmüdür .üğünden: 

izmit ambarında mevcut ' '890,, bın ki o .uıun r cr~lı devriyesi 
yirmi gün müddetle münakasaya ko•lU muştur. Taliplerm 9 KA· 
nunusani 1933 pazartesı saat o l '1e-:e k;-dar izmit ve lst+ nbul 
inbisarlan Başmüdiriyetlerine müracaat eyleme.erı. ,6711} 


