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saylfalar1 

AKBABA 
Yedinci ve sekizinci 

sayıfalarımızda 

=- 15 inci Yıl • . Sayı :- 5042 Perşembe 21 Kanunusani (1 inci ay) 1932 ayısı 5 Kuruş 

s-
Yeni listeler için 
Hazırlanırken 
Son günlerde piyasada bazı 

hariçten gelen eşya fiatlerınm 
Yükselmekte olması nazarı dik
kati celbediyor. Yiyecek nev'in
den olan bazı maddeler de bu 
suretle fiatları yükselen eşya 
arasındadır. Mesela şeker fiati 
~vvelce sandığı otuz sekiz lira 
ıken şimdi kırk iki, kırk üç li
rayı bul'lluştur. Tabiidir ki itha
la tı tahdit usulü şeker iizerine de 
tatbik edilmekte devam ettikçe 
dabi 1de mevcut olan şeker stok
larının miktarı daha ziyade aza
lacak, stoklar azaldıkça şeker 
fiatlan daha fazla yükselecektir. 
l<ezalik evve'ce o:uz kuruşa sa
tılan pirincin okkası şimdi kırk 
kuru,u geçmiştir. Bunun sebebi 
de gene dahilde yetiştiri en pi
tiııç miktarının ihtiyaca tekabul 
etrnemcsi, mevcut rto1 :ların ya
\'aş yavaş ek:ıilmesidir. 

Vakıa hü' umet bir ihtikar la
Yibası yaptı. Bu layiha Millet 
Meclisinden geçerek kanun ha
line geldi. Bugünlerde tatbik 
olun,1.ıva da başhyacaktır. Fakat 
b:ziın tetkikatım11.a göre şeker 
ve irinç gibi eşya üzerinde kon· 
te~jaıı u u ünin tatbikinden mü
tevellit riat yükselişini ihtikar 
kanunuyıa men Eer arar e 
oek müm1 it değildir. Çr 
tnevzuu bcı ,f eşya fiatlarınC: 
tcreffüun b kısmı ihtil<ar ese 
olsa bile diğer bir kısmı tabii 
Ve zaruri sebeplerder neşet et 
llıektedir. 

Esasen şeker üzerinde ağır bir 
resim vardır. Dahilde şeker sa
tıayiinin vücuda gelmesini temi
~e matuf olan bu resımle ş~ker 
fiyatları yükselmiştir. Bu suretle 
teker kaçak eşya listesine gir· 
ltıiştir. Binaenaleyh zaten mil< 
tara çok ağu olan bu resim 
>'iikseJen şeker fiyatının itbalf 
kiktarınm tahdidi suretiyle bı 
at daha artması tecviz edilme 

ltıek lazım gelir. 
Mehmet Asım 

.........____ Alttarafı 2 inci sanlarla 1 

~ister: 

Cümburiyet Marşı 
b .Jialatya mcb'usu doktor Hilmı 
1;11. bir cümlturiyet marşı yezmış. 
1/zcır a •.. Hürriyeti matbuat uar! •• 

l• enı nıeslıur ftlarseillaise'i de bir .<ıa. .,. d • ~ 

isı· eğit, Ruget de Lisle isminde bir 
l/ı lı·(i b ·ı · . le ' m za ı ı [Jazmıştı.. Bınaena. 

!Ilı bı" F b"t· · ı· 1· ot •. r ransız za ı ının muva tat\ 

çi:ugu bu işte bir Türk doklonı ni. 
11uıvaff ak olmasın? 

IJ ,Gerçi, Hilmi beyin marşında vezin 
Orı:t 

d llr. Fakat, bunu bir kusur adde-
enıeı'Jiz z· . ·ı .. 

o en 
Neşriyatımız doğru ur! 
Romen su arında tutulan cephane 

yüklü gemi hakkında 
Fransız ve Ingiliz gazetelerinin neşriyatı 

Bir kaç gün 
fından Rnslara 

edildiği ha lrl:ın· 
da (Haber re• 

fikimizle ze-

temiz tar f ı 'an 
alınmış olan bir 
telgraf diğer ga-
zeteler tarafın
dan şüpheli ve 
hatta musanna 
bir haber ola
rak telakki edil-
mişti. ız a dı
ğımız haber n 
doğruluğunda ıs

rar etm·~tik. 

Dün haberin 
doğruluğunu Sof 
yadan gelen Sul· 
gar gazeteleri· 

nin neşrıyali 

--ev ve! Karadenizde Rom ı ya hırp gemileri tara-
ait mühimmat dolu bir geminin zapt ve tevkif 

lt's d de munitio 
an vıı.pcur sa~o~s 

c m e de Co:ıstıwua 

teyit etm
0

ftik. lngiliz ve Fransız gazat-• -· · ·"' çık n yazılar 
Bugün de muhtelif Fransız ve retti! ~ >- ı. ırı tere ime e
Amerika gazetelerinin ayni hadise diyoru •. 
hakkında Bükreşten alıp neş- A'ttnrarı 2 inci sayfada] 

Samsun 
-
heykeli 

Samsun, Gazi Hazretlerinin milli mücadeleye karar vererek lstanbuldan ay
ıldıluan sonra ı\nadoluda ayak basuj!;ı ilk yerdir. Samsunlular bu şerefli hatırayı 

taziz için Gazi Hızretlerinin güzel bir hcyı.:elini yaptırarak rekzettiler. f levkelin 
• resmini evvelce drrrP~;rıiştik, küşat merasimi geçende büyük bir ihtifalle ,·apıl

mıştı. Merasim esnasında vali Sal m bey bevkclin etrafındaki kurdelep miş, 
muhtelif kimseler nutuklar ırat etmişlerdir. Bu arada bilhııssa umum1 mel: .. ~ na
mına söz söyliyen Zübeyir oğlu Fuat beyin hitabesi mühim bir tesir icra etmiş
tir. l\1erasimde heykeltraş l\1 Krippel de kı~a bir nutuk söylemiştir. Merasimden 
ı;onra asker geçit resmi yapmışar. Gece tütün inhiı;an fabrikası apartmanının sa
lonlannda sanatkar şerefine 35 kişilik bir ziyafet veri lmiş, nutuklar irat olunmuş
tur. Zivafet esnasında l\1. Krippel Gazi Hazretlerini nasıl tanıdığını anlatmıştır. 
Sanakd.rın hatıı alarmı tesbit eden bu sözlerinin tercümesini beşinci sayıfamıza 
dercedirnruz. l\1. Krippel, kendisine refakat eden Ekrem Rüştü beyle beraber 
dün Samsundan şehrimize ıı;elmiştir. 

Fütürizmin babası 
Italyah şair dün geldi 

Marinettl anlattyor : FOtUrizm nedir, nasıl bir ihtiyaca 
cevap teşkil ediyor, ne yapmak istiyor? 

111 ,_ · •· -ıra, 11enı nesı , şıırden vez. 
"Cl/rfırdı.. Tanınmış ltalya·ı ~airi ve ltalyan a· 

IJolllilm; heyin mar§ırıda kafiye de kademisi azasından Sınyor F. T. l\lari
/Jıı•tı~ı-. Ama, bunu da kusur saflwna- netti. ~ün Avru.pa e~spre~iy~e Sofyadan 

saat 16 da gene ltalyan kulübünde, Cihan 
Füturiz mi,, mevzuu etı afında verecek
tir. Üçüncü konferansı pazartesi günü 
saat J 6, 30 da Darülfünunda olacaktır. 

mevzu: 
·· lira . t .. de '·ar· . şehrımızc gelmış. Sırkecı ıstasyonund:ı de • ııc•m arz şıır " ırıenın J 
!Jcı·; ııol·t · · ltalya sefiri Bııron Aloiziyle talya kon-
" ' ur.. 1 d k ""caJ..· n 1 t d '·t b solosu .\1. Solerno !\lele t:ırafın an ar· ıı"3. • ıu ı crenı on orun e ve. 

1 ke 
1~ ve kafiyesiz marşuıa bakarak ! şı an~~şlır . . , 

flrJııııin; bu'' h'"t'' . .. d ta Dun de yazdığımız gıbı san at ve e· 
ro.ıı s u un yenı ~ııre e • . 
., cır sauaı• Z. ~ • a <lcbıy:ıtta fütürizm cerevanının reis' erinden 
"'.,., .ıam::. ıra. manası v r - 1 l\l i\l . . · . . . . .. 

· . 1 o an . arınettı şehnmızde )trmı ~un 

~ llıl11u beı 
1 

d k' b k"" kadar kalacak ve üç konferans verecelitir. 
Ç111ç l .'/. maı-ş arın a ·ı u u -

1 
I' f 1 . . . . .. 

•ıtsııru d • . . . \On erans ann bırıncısı huıı;un saat 
de, 1,..,,_d. . a taslıı/ı cttıklerı takdır- 21 de Tepebasında Kaza d'lt•lya kulü 
tı_, ....,, ılcrın· . T'" k .. . . .. 
oeıe bir . 1

• yem ur · şıırının gu- bünde " bugünkil ftalya ve cihan fütü· 
aımaaı olarak alkışlıyabilfriz!ı ıizmi .. mevzuu etraflı.da \'erllecektir 

Yusuf Ziya M. Marınettı ikinci konferansını yarın 

"Acro • resim, aero şiir,, dir. 
Şair ilk konferansını İtalyanca verecek, 

diğer konferanslar Fransızca olacakor. 
(\ 1 1\1arinetti konferanslard:t ıtaly:ıncA 

ve ransızca şiirkrini okuyacaı. tır. Cu
martesi akşamı ltalya sefaretinde şair 
şerefine bir ziy:ıfet verilecektir. 

Dün bir muharrırimiz t\1. Marinetti 
ile görüşmü~tür. lt:ılyan ~ıirin Fütürizmi 
hak ınd<tki dikkate şayan beyanatı 6 ıncı 
sayfamızdadır. 

• 
eresı 

Romen 
Haricive nazırı 

Riga müzakereleri 
için ne diyor? 

Prague, 20 IA~A.] - Roman
ya Hariciye nazırı prens Chika 
matduat mümessillerini Roman
ya sefarethanesinde kabul et
m:ştir. Mum~i!eyh şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Rusya·Romanya ademi teca
vüz misakı hakkında Bükreş ga
zetecilerine söylediğim sözlerden 
fazla bir şey söyliyecek değilim. 

Mumaileyh kigada girişilmiş 
olan müzakerelerin sadece inkı
taa uğramış olduğu'lu ve Cenev
rede M. Litvinofla meseleyi biz
zat tetkik eyliyeceğini ilave et
miştir. 

Yaşar Bey 
Yarın Yerebatan camllnde 

TUrkçe hur'an okuyacak 

Derviş Paşanın cena
zesinde okunan Türk

çe mersiye 
Riyaseticür1hur orkestrası ala

turka kısmının sabık şefi Yaşar 
bey yarın saat on dörtte Sul
tanahmette Yere batan camiinde 
Türkçe kuran okuyacaktır. 

Güz~l sesiyle tanınmış olan 
Yaşar bey kuranı arapça okun· 
duğu gibi makamla fakat Türk
çe olar "' okuyacaktır. 

Yarın bu münasebetle Yere 
batan camiinin çok kalabalık o· 
Jacağı tehmin edilmektedir. Bir 
çok meb'uslarımız yarın Türkçe 
mukabele okunmac;ın ı dinlemek 
üzere camiye gele !erdir. 

Yaşar bey bir kaç gün evvel 
Derviş Pş. merhumun cenaze 

merasiminde gene makamla şu 
Türkçe mersiyeyi okumuştu: 

"Büyük Türk ordusu büyük bir kah
ramanını toprağa veriyor. 

Ulu Türk milleti değerli bir evladını 

toprağa veriyor. Toprak ! Bu kıymeti 

içine ı.lmaktan kuşkulanmıyor musun ? 

Hize dersen ki : ·•Kıymetliniz bağnmda 

yeni kahraman çiçekleri açacaktır,, sükOn 
buluruz. 

Ancak o zaman, gözlerimizin yaşı 
seni solar. Ancak o zaman gözlerimizin 
yaşı aeni sular.,, 

Ramazanda 

• 
1 

Gazi Hz. 
Reisicümbur Hz. dün Dolma

bahçe Saraymdaki dairelerinde 
meşgul olmuşlar ve biç bir ye
re çıkmamışlardır. 

Kral Faysalın Gazi Hz. ne 
hediyesi 

Irak gazeteleri Kral Faysal 
Hz. nin reisicümhur Hz. ne he
diye etmek üzere Musuldan cins 
bir Arap atı satın aldığmı, Gazi 
Hz. ne ayrıca dört at daha he
diye edileceğini yazmaktadırlar. 

Derviş Pş. 
Mesleğinde bir 
Tam adamdı! 

Derviş Pş. 

Milli müdafaa vekaleti sabık 
müsteşara Derviş Pş. öldü; ölü
miyle beraber Türk muhitinde, 
Türkiyenin cumhuriyet muhtinde 
derin bir elem ve ıztırap sesi 
duyuldu. Ölüm,. her fani için bir 
gün mükadder olan bir akibettir. 
Onun için her hangi bir ölüm 
hadisesi karşısında bizim için 
boynn bükmekten başka çare 
yoktur. Bununla beraber Derviş 
Pf. gibi çok değerli bir memle
ket adamının aramızdan eksilmiş 
olmasından dolayı müteessir ve 
muztarip olmamak mümkün mü
dür? 

Daha dün Başvekilimiz ismet 
Pş. nın: " ilimde bir tam adam, 
bin tane yarım adama tercih edi· 
lir. ,, şeklindeki bir söıünü tah
lil etmiıtik. işte Derviş Pş: as
kerlikte ve askeri teşkilat işle
rinde ismet Pş. nan bahsettiği 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Şehzadebaşı 

Ecnebi seyyah - Aşkolsun ••• Şu TUrkler ne çah•kan 
lnsanlarmıf .• Kahvede blle telefonu ellerinden bırakmıyorlar!. 



~ı - V AKll 21 Kanu us1ıı 

Yeni rs • • r.>.r ıç 
Hazıra ı "e 

1 a, n ka emııdcn mab:ı t 

E- er şeker ve p inç ü .s ne· 
v 'nden ve hatta giyt.ee.< ciı ~ n· 

den eş}a o saye ı tun um fıvot

J mında tehc.ıt um ü re cc:s o· 
}arak tabii ve z:uuri bır tereffü 
hoş ~örüleb irdi. Nıha) et " r 
dereceve kPc'ar Jü s h.ıy c .. 'ır. 
Parası ol. n'ar sarfet. r.,. Dem 
lebı irdı. Ha L u 1 i g re {e er, 
gerek pir"nç y yec ;; c n inrlen 
ve binaenaıevh hayali i t.yaç ar 
c ümles ndenr ır. On n için "pa· 
rası o an a s·n, 'esın, , c:1enıek •a
bi < oğru cıegild r. 

Demet< isfyoruz ki Kon erjan 
usı l ·nü latbık ec'erken e s 1 

gı a ara tua lü e en ec~a ile 
dı er ıl tiy ca te abiıl ed n eş

yayı b rbirint en tefri elm 1 dir. 
Esas'ı gıcl<ıl rın t a n ser est 
b r malı ır. Şavet :;,ere< ti' s 
Dl'V ncen O n, ere~ l"hs c'e İ.· 

men ve~a lardil sı.:rel ye ıt ., ~u. 
ihracat mu zen s nı l u ı a 
im an kal <l2S Ot 'an SO Hl 

ic p eden tedb'r rı a m lı ır. 
Yn nız iive ec'e n kı es ı 

gı a na delerinin i ftl:- ını tah
dı tme s ıin feu y m· v zen~
ıin tem n et e < ka ı d r. Nete
kim dün ü gazet er e va ı dı -• 
veç ile geçen (1931) sen s· ıh· 
racatı arası da tev.,zi' usu e 
ge m'şt r. 

~o rn 
bik e e 
naca 

ğer , 
şim 
c .. s 

ss se er n ya nız 
yüzü u ç'tı • u, e· 

z nd tah atın 

ışı u <:n d re· 
z ayet otuz 

beşe ... r z u arın n~Ü· 
him b r hsn ın n l a n ca - ı söy
lenı or Ka 'i zaruretle o m c.ı . 
ça öy:e yi z'erce dtğıJ, bir fe 
rlü anın bi e kapanması tabi 
arın ed lmez. 

O un ıçi ı bunc.:nn so naki ye· 
ni kontcı jan istes ı ın taı z rni 
esu ında bu farzc!akı şikayet· 
ler•n terv ci imi nnı o up o macn
ğmı tet ·ik etmek Ja2ı dır. 

Mehmet Amm 

tam adam ardan bir.ydı. T rk 
ordusu, Türk vatanı 1 üyük tec· 
rübeler ve mi"şl ü'ft'ar iç nde ye
tiıtirdiği l::u kıyn:etlı ev a 'mc an 
daha çok hıımetlu bekıİ) or u. 
Tam bövle bir 1amanda bnyattct 
her şeye ha im o an buvvt>l onu 
vaı"fes "'en ayırdı. 

Fak. t şu ı o 1.ta.va işaret ede 
lim ki D rviş Pş. şa sı itibariyle 
ha <İ .at n mesut bir nsanmış. 
Ö :ümi'ndcn sonra her l·es n kal· 
binde samimi bir teessi"r uyan,.lı, 
Hatta şu satır an yazan im emim 
sahibi bile lcendi şal:sını laya 
bnda bir defa görml ş bir vatan· 
daş değ"Hken sırf onun mezıyct
lerı hald ında işittıklerınden il
ham alarak yl:rekten ge en h s 
)erini yazı} or. Bu J o c'a l ;ızanı. 
mış bir muv f a' yet ~~} atmda 
sadece m ilet hesabın ÇD ı~n ış 
memlel~et aı am arı ıç n lıa kn
ten re büvül< bir sarıdet r! 

'· A. 
Kariler'm ze ko ay ı -

Gaze em z kari rif' 1 o• 
layhk o m k ç n s ncl k 
alU ayhk, Uç ay ıkten teska 
1 ayhk abu e de kaydıetm ye 
baş!amışbr. ( Va ut) ın b r 
ayhk abune b dei 150 
kuru 'er: 

-=-=--

lr& nla r. u2 
içi e de.ı 

T3 r n, O, ( 

b"r hav~ 
1 €d vo. 

aı c · 
ve ve ıl m z T v B. le 

Iran ricalı r.rn a m k t 

iyı bir hav .ı 'ç de c rev 1 et· 
me led r. v. re: t.i c 
cu a g"n" t ye A d 

bor et e ec t r 
r rit v ' re . t 
A ana , 19 - f': ~ar v 

Es t be ug"n eı .e , kız u 
al m mel lepe ·y c t c r ve 
eu Lur yet iık rre te i v mLı

ıeyi z y;ret c P "ir. E at bey 
a şarn tr niy'e ~ e·s e hare .et 

e rı t r. 
1\ ,;s n, 2l - • <'arif vel<ili 

v,e' 11. 
ı ·· r Lo a;::ı davet eC:i C:i 

Lo ı a, 2ll ( A.A l tıs .c.ıi 

ir ık H 1 rı s} asi e 1 tısad 
z:ı ı e'~e} üze e Lond-

r. f! t . r . 

Ci, 1 

r' 

! . rin 'en k'sin'n 
ke d r. 

J po ı genç eri 
lrnueıe·ı i m ~ y .. 
rınccn ~vu ne 

fob kRSJOI 

a 

e rr r r. 

ZI 

oı 

c e y.trı· 

r-s 1 ol u ur. 
vazı ti .e'ı l · 

bu saba mu 
a .ı::teoı e· 

e en bit Ç n 
te e ... lüs n· 

c e bu uı r v~ le.v i p ç v

rn arı 1 ma ü '1 nen n "ç n • at ı · 

tan sonra Le~ ne rr i el ılt'tİ)•a1. 

mı Lbıc;ıne. çe i! e':te ist ca. 
ey e'11 ı::'erdir. 

Ja--on "ençler' burı:da, n ın · • u 

ta . ya reemur u uran ve mü· 
cavi r yo.larc.a k, ra ol v z f .. s ni 
y~pmakla o an Çinlı po ·sere 
hi cum et iş erd r. 

Polıs 1er ı en b:rı aldığı Hr bı· 

çak yarasından ö m ·, ve arka· 
daşl· rınd n iksi de te 1likeh au 
rette )aralan nş ardır. 

l\ ataarrıı Jaro lar an 3 genç 
tabanca kurşun le ysralanmış'ar 

ve aralarından bir si b"r z sonra 
öl ür, ür. 

Jopon cer bugün gerek bahr _n, 
gereK • sri bi şek de daha ıyi 
b r h mayeye mazhar olmal rı 

ta'ebinde bulunmak için b:r iç-
t mn ~' ı Pt .. C"<"':r. 

Esk· 
Iırü B. 

c!crd n ly 
di.Jn. s·· .. Hıyor 

Pars•e orç ar müza eres de 
hl' fımet m z temsıl coC'cek o an 
s ık m 1 ye ve· fi ~nr<"CO lu 
Ş [ ıü B. c.i n sabı:ı!:ı A k rad n 
şt hr"rn'ze gem ştir. 
Ş krü B. kend s le gor ş ~n 

bi ,,. u arr'r rnİLe şu arı sö ·le 
rr. şt t. 

- Y tın r o ı u a > r s ha· 
t dece - . l e'l · m e b r · 

er r i ;av r sı i e l\uru 1 h 
Es l B. e P ı se g dece ir. 

P a s al ı 1 y r m ' ö d c 'i 
~fnfı saı, ı v r-c 11 • tP • 
guuü .. Aınu tue o Lz.a •. e. ~ b .. ş 

rallar 
z • 

ır şirketi kasalarında 
7 JO lfr .. vla killi yem tshvi!llt bulundu. zmlr belediyesl 

ş ~et iş ni yapmıya talip 
zm r, ~O Va ıt) - Mükfıınetçe muamelatına vazıyet edilen 

Rı m ş'rl ct"nin kas"larınc'a 7000 1 ra ve küUiyetli tahvilit bu undu. 
Ta v iitın us si t'şhasa a idireti iddia edılmiştir. 

lzrn r be ediyes belediye.er kanununa ıstinaden Rı tım şirketi 

d sn n ken s ne ver lmes ni s iyo r. H atta bu ususta Da ıiliye 
v r. t ne m"" r c ~t edılmiştır. 

Çe ~ e ~o u a il soyguncul k had sesi 
hm r, ~O (Va cıtJ - Ç:!şmeye g derken dö rt o tomoo 1 yolcu 

r ç haydut t kip edi yorlar, yakalanmaları be dcn·~·or. 

1 • r k. Yun darın emlAkl satışa 
çı \arılacak 

lı r, O Va ıt) Gayrı m badi !erin lehine Yunanlıların 
in m zaye 'e' eri için lzm · r Em a i milli ·e müdUrıüğü te
e hu un u. Birçok Yunrnlılarm em aı<İ yakında satışa çı· 

ciı tır. 

r ~e ıi · meclisi oktruva tarifesinde 
tadiUit ynptı 

lzm r, 20 (Val\ı t) - Şehır mec ısi bugun fevl\alade b"r "ttima 
~! t. l\hllarımız ve saneyiimiz lehine o trova tarıfesinde bazı 

fa ı.;t 1 a u ett 

erdi hallediliyor 
Ankara, 20 ( Vakıt ) - Nafıa ve aıeti Ankaranın su derdini 

ı az rı di kate a arak Hisarda su hazineleri inşasma karar ver· 
mı,t r. u surete A'll<arada dam· surette au bulunaca 1..tır. 

Gün r"· { teşkihltının yeni alay 
kumandanı 

Aı '.ara, O (V kıt) Seyfı Pş. tetliil<atla meşguldür. Eski 
f ·vı uıran a 11 T 'at bey alay kum.rndanı o arak ça ırcaktır. 

~ e \e har·cıyede yeni tayinler 
Aı l cra, :.o \ kıt) - E iz z vali mu vini Konya va ı mua· 

v n i e ta n e i rrı"ş, 1 p'r ka;·m~ka:nı A met bey Ve' alet em
rine a ı mı ır. Ü nc ü sınıf m 1 ıye müf elt ı'iaine Kadı~öy kay
ma am ı 1 ra m Mes'ut ey tayin ed ılmıştir. Kadastro müdürü 
N ı ·i bey ve ·ale t t m rine a 'mmışhr. 

An <ara, 20 (Vakıt) - Ffübe kançılan Necati B G&aallc6oe 
lrnnçe arhö-lna tadn edilm iş, yer"ne FiJibe kançıları Rıdvan B. 

• 1 d . t ' • '1G w ı m ş ır. 

3 "r. cü da re memurlanndan baş konso'os Kamil B. kon~o'os
luk ş1er n' tedv:re menıur edilm'şt i r. 

M nno 1 o so'osu Retık Am"r B. terfian mer~eze nakledil
mi tır. Yerine veUilet emrinde bulunan Milnir Pertev B. tayin 
edılm'd r 

Sofyada kanlı nümayişler ve 
arbedeler oldu 

Sofya , '25 (Euıusi muhabirimızden) - Bugiln burada halk 
tarafın an büyük bir miting ve nümayif yapıldı. Halkı ıa eyana 
c1e t irme'ct~ ön ayak o~an ıosyaliıt f"rıçler teşkilAtır. Nümayifçiler 
Sotya sokaklarında büylik gilrlUtOlerle dolaşmı,, zabıta kuvvet· 
.eri e çarpış-nalar o1mustur. Mitıngde ıaz alan hatipler, milli Ye 

şoven bir tff ilAt olan Ro:lna Zaıtina (mlldafaai vatan teıkilltı) 
aleyhinde hararetlı sözler söylemişlerdir. MUdafaainefıs teıkillb 
mensup'arı içtimaı dağıtmak, hatip.eri susturmak ve mukabil 
mıting er yapaıak teşebbüsllne girişmiş!erdir. Bu yilzJen iki 
taraf arasında bir çok kimıelerin yaralanmalarile neticelenen 
~anlı ça rpışmalar oh uş ve ancak zabıta kuvvetleri hadiseyi 
yalı, tnmı~ a, n i" may;,çi erı dağıtmaya muvaffak olabilmiştir. Maa
mafih nümayişçıler yeni mutinglere h11zırlanmaktadır. Zabıta 
şiddetli terti b t a mırtır. 

Ankarada b r yot>az 
A.,k ra, 20- Z·nc rli camiinde 

namaz kı ındığı esr ade bir yoı:,az 
mehtiliğ n iddia ederek bağır

mı a, haykırmıya başlamıştır. 

Zn ıta bu deli ,obau d erhal ya-
a mı tır. ............................................................ 
ıv .. caklır. Hü fımetle hamiler 
mec.ısi arasında teat edılen tel· 
gr<lfıar a bu c het tesbit e dil
m r. Vazi .. m es i orç ar me
s~. ırı ug kiı ı t s,di ve mali 
vaz ·et m ıc uy un bir '"kilde 
bal etme tır. uı•nn ıçin Parıs 

m""zakerf' 1erinde int ifıı meaele-
erin hallı içın bir formül bul· 
mıva çalı'" ağız . Ne!'ceden 
il m V"'Tı v.. n bin u unuyo 
ru ı u u ç'ı • r i Par s se
va ı t O l )' ı ec.İ O um. f\.ÜZa

lcerc rın ne rndar c evam e e
c~ ~ m ~ n •ren bhmın e •mek 
m lli r ~j zal erat bitt ten 
<' ı cier ıai Ani.araya c.6ııe .. e· 

ııJ. 

Milletler 
Meclisinde 
M. Laval içtimaa 
iştiıak etmiyor 
Londradan bildirildiğ:ne göre 

lngil iz lıa1 ·c ye nazırı Sir Sımon 
cemi ~ eti a vam içl maında bu 
hınmak üzere Lozc~na gidt'ce ttr. 

Parlementoda~i veziie ve me,. 
guliyet erin n ro' lu undan c!o· 
lavı M. Lival Lozan korıfe
r ınsına işl ra .c eacm vecektir. 
Konferansta Fra s yı Po lfon-
kur terrsil edece t r. 

Mani~ar b ir izahat 
Fransa Ayan mec is hariciye 

ene meıı n• e c neral Cur usu, 
Lehistan, Çekoılova ya, Yu ' 01 

lavya ve Ro.,,,.n anın ıııs'<eri va
ıjyet.c.uıı b1.il1.ıa laf •• i ıic ınb 

Neşriyatımız 
Doğr11dur 

[ Ust tarafı l ine sayfada ] 
Yalnız Fransız gazetelerinİll 

mui abirleri bu had seyi b raı 
ta :lit etmiş' er ir. Karadenizde 
Rus ara ait olarak ıaptedileO 
mühimmatın Almanyadan de - i~ 
lstanbu dan yüklenmiş olduğunu 
yazmışlardır. Bu e- er bir ziihul 
eserı de?ilse mutla'<a siyasi bit 
entrjka ma 1-sulüc!ür. Net eki"! 
a yni haberi Amerika gazeteler• 
verdikler i halde mezkür mühıııt' 
malın Çe oslova yanın S od• 
fabrılrnsı mamu'atından o malı 
iize e Almanyanın Ha burg li" 
manından tahmil cdıldi· ini bil" 
dirme ttedir. 
Şi ·a o Triblin gRzet sinin 17 ki 

nunusa i tarıhli nüshasında BUk· 
reş muhabirınden aldığı şu tel
gr fı neşrediyoruz. 

Ru \&\lac Hornan\a arasınd:ıki mürı• 
s bet r. veni bir :ıdmcye u~r:ımı ur l 
Ho an\8 muh bi Ru:ı nr:ı mühımrı '' 
g j üren Js, ı:ç gem ısı Er lan •• ı ~ö •eli 
c~n n o t sı ıı yaknh ı,.. l ulunuvoı 

R m nv:: resmi menıurl:ırı ~emi 111 

1 
s lı\h taşı ğını gem nin hareı..etinden oıı· 

ra :ıbcr :ı dı · arı ıç n ıki muh ıp (l:..rl "' 
ta .11e men ur edi m·ş. bunlar gemt 
bu du tan sonı a onu te rar Köstcııc ~· 
sc,ketm şhr ve sılahlar müsade e olull" 
muştur. 

bwç gemisinin su\ arisi l\ 1 B:ıllong e• 
sildlı ve mühimmatın Çe oslov:ıl\\ ıınıll 
'koda fabrikası tar. lınd n yapıldığını 'il 
l l:ımburgtıı t:ıhmıl olundt•ğunu sö~ emiş 

Matin gazetesinde.ı ı 
Bü reş, 17 J\anunusani - l\ö:ıtcnCC 

cİ\annd:ı. Romanva kara ııulannda. ııd 
Homnn) a torp tosu. lsveç bandıralı 1-.:rl.,ı 
vapuru tarafından ı~tanbuldan Ode~a~• 
yükleumiş olan müh m mi tarda cepaıı' 
ve ıopu müs.ıdere "tm şt"r. 

Petit • P nr'sien gazetesinden: 
Bükı c~. I 7 K~nunus:ıni - Bir kaç ,_,. 

m3ndanheri Tlir iyeden gelip Köstenceyf 
uğrayan muhtelif vnpuılann Rui)aJ& fl-
1411 ve mUhımmat nakleuiğine dair :ı)'ı 

ar. lar do ıı l)OrJu Cuma gLinU, Fomıın~ 
:ımirallık daıresine \'aki olan bir ihbali 
l\bstence limanına gelen Isveç bandı~• 
F:r!and gemi•inin silAh yüklü olduıı;u 'il 
bunların Soyyetlere ait bulunduğu bildi' 
ril miştir 

~:rlnnd. kara sularına !!İl eı girmez. ~ 
Rom ınya haı p gemisi tarafından tC\ 

edilmiş, ve yapılan tahıırri)ar neticesınd' 
gemide sil!h, to :> \'t müşteil me,·at bO" 
Junmuştur. Gemi haınule dcflerinde buır 
lar eşya olıırak f!.ÖSterı mişti. 

Bu müh mm:ıt, kaptanın itirazına rıt 
men ,;aptedilmiş, gemi yoluna de,·adl 
etmiştir. . ~ 

Uund:ın başka, yine l\östencede, bU)U 
bir Soviyet istihbarat teşkilAu ı cşfc~l 
mi~ılr.l'ev:.if edilenler ara~ında Fc!onn1~ 
isimli Yunan gcmisin'n kaptanı da v:ır!J 

etmişt~r. 
Amerika ve moratoryum 
Royter Ajansının Amerikad•' 

aldı~ı b ir habere göre Amerik' 
yeni bir morato ryu m ilanına 61 
ayak o'mıyacağını Fransaya bil' 
dir miştir. 

Fı ansa albn!an çekiyor 
Bır Nev t ork leagrafıoa ga~ 

25 milyon altın doların ı 
avrı hamule o arak Nevyorkt,_ 
Parise s evki için icabeden bl" 
ıırlı kla r ikma1 edilmiştir. 
Venlzelos Srendizi yolund1 

Atmadan bıldırı lc ığine g~ 
M. Venize:os, evve ki gün ,ı 
kravaıörtiyle Br:ndiziye harelı 
etm şt r. ~ 

M. Venizi'os, konferar.ıın tefi 
edılec ği hakkındaki ihtımal I" 
rı vayetlere işaret etmeld e be'' 
ber se ahiyettar mabafı le te~,t' 
muvafıl< tu un 'uğunu, Yuoa111,i' 
nın bo çlar mesa es nde münfe f 
den hareket etıniyec0ğinı ,6 

lem şt'r. . ' ' 
M. Ven'ze'ose, gayl::ubetır1 ti'' 

har c ve nazırı vekalet edecek or 
M Venize os, rend'z'den d t 

ru Romaya muv. salat a M. ~I 
so n v e gö ~ ştükten sonra il 
r.se ha re et edece<, müte•,,
ben Loz n: dönecektir. l(otı rl 
rars top armnc'ığı takd'rde 

V nız. ... o:a Lo.ı naya gidece1' 
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.. ~~~!Wrıl 1 l ___ o_ı_· _a _ı_a_B_a_b_e_r_ı e_r_ı __ ı 1mmill 
llava Adliyede• Gümrük ve inhisar- Maarifte: Bulgarların 
Şövalyeleri Arnavut Behçet Iar vekili Çaya Davetİi Borçları Ve 

l'...ıı ... • N l "idil? G ·k · hi 1 k·1· Old ki · i Fransa ~ :rıtsanlar harikuladeliği an .. ası u ümrü ve JD sar ar ve 11 u arı iÇ o .. 
41. için başlanru göklere çevirirler Arnavut Behçet isminde biri- Ali Rana bey dün de erkenden Darüıfünun divanı dün saat 4 
laıı Toprağın bereketi gökten iner, in· nin öldürülmesiyle neticelenen gümrüğe gelmiş ve baş müdüri- te Muammer Raşit Beyin riyase-

U laruı zekası gökten inen ruhlann cinayet davasına dün Ağırceza- )ette kendisine tabıis edilen o- ti altında toplanmış ve Şurayı 
::ıe Yapılırdı. Hayır, gökten yere da başlanılmıştır. Maznun furun da da saat 16 ya kadar meşgul devletten gelen Rasim Ali beye 
len Yafnıur gibi yağar. Tehlike gi>k • tezgahtarı Minadır, hadise bir ge- olmuıtur. Vekil beyin ne zaman ait evrakın tetkikine başlamıştır. 
fı bir alev gibido'lcülür. Beşerin za' ce aaat 21 sıralarında Samatya- Ankaraya avdet edeceği henüz Fakat divan azasının saat 5 te 

Te kuvveti gökteki gizli ellerin A malum değildir. Daha bir kaç Hu1·uk talebesinin tedansanma llı&h da cereyan etmi,tir, rnavut tt 

8Q}ü sanılırdı. Behçet, arkadaşı Ömerle sarhoş gün tetkikatına devam edeceği davetli bulunmaları yüz!.inden 
~ ~ ~ aolaşılm<ktadır. mu"zakere netı'celendirilememi• illi oldukları halde e1'Vela Samatya- y 

al gijuJcij insan, harikuladeliği ~ki da bir kahveye gitmişlerdir. ve gelecek toplanmıya birakıl-
tlldenfn mecmuudur der. Fakat bu Yalova kaymekamı mışhr 

sm... • Kahvede az bir müddet otur- Y 1 a kaymak Ş"k .. B • :~ü adamm gözleri hala gö!de - a ov amı u ru • 
1(Q' v muşlar, sonra kalkarak Vasilin dün şehrimize gelmiş ve vali 
~ ·. e gökii. harikalar iklimi diye 
,.etil f furununa gitmişlerdir. Burada muavini Beyi zivaret etmidir. • ethediJmiyen bir ölke, gas • • 
ltecliı · tezgahtar Mina ile aralarında 

nıış bir malikine addeder. 
Her d · d . .. ü .. , t kavga olmuş ve münaza, Arna-

evır e ınsanm goz goi\ en . _ . . . . . 
8'ağı ın' • G'"k rtrk ld G""k vut Behçetın olümıyle bıtmıştır. 

ınıyor. o a yo ur, o . . , 
lttık -·· t 1 k d" G"k rtık t Hadıseden bıraz sonra vak a mahal· •uUS em e e ır. o a ıca- . . 
?et n-.ı.~- d Gök rtık b' 1 • lıne gelen zabıta, Behçeh yerde .. _n ır. a ır a rşverış 
llıetardırr. Gök zemane şövalyesinin at ölü bulunmuştur. ilk yapılan mua-
0hlattığ1 meydandır. yenede maktulün kalbiodeo al-

* • * dığı bir tabanca mermisiyle öl-

Mtispet ınffeniyetin vahiyleri, düğü anlaşılmıştır. 
"'1iapet medeniyetin adaklan gene Davanın dünkü celsesinde ba
tikten semavi bir maide gibi iniyor. :ıı şahitler dinlenilmiıtir. Bir kı-

lföspet medeniyet; yerle denizle sım şahitler, verdikleri ifadeler

ılefiı gökle konuşuyor. Gökte yeni bir de Arnavut Behçetin ötekinden 
llind.istan, yeni Amerika, altıncı bir berikinden para aldığını, bunu 
lora anyor. Belki kaybolan Atlantik tehdit suretiyle mi, yoksa ödünç 
011ldadır. olarak mı alındığını bilmediklerini 

Yeni Türkiyenin yeni medeniyet 
~de ilk işi makineleşmek ve· göke 
tlkınakttr. 

lllo :(. • 

Tayyare klübü bir tayyare kursu 
'P1or. Tayyareci Vecihi, türk tezgah 
latrnda yerli malı bir tayyare yaptır. 
'l'ayYarec:i Cabah Bey de yeni bir tay-
18.re Yapmış! 

Bu küçük haber bizler için yeni 
llıedenl-,.et yol-da bir be~rettir. Ma

kineleşmek istiyen Türkiyenin ilk ese 
linf gök yollarında seyretmek yeni 
bledeniyetin, kurtuluşun vahyini gör 
lbek ve dinlemek demektir. 

• • • 
Yerli malı Türk tayayrelerini ha

tırladığım zaman hava şövalyelerj • 
ilin bize fethedecekleri iklimleri dü -
finüyorum. Ve Nevyork ufkunda 
tiİ:rıtbürdiyen Türk tayyaresinin mo
tör gürültüsünü işitiyorum. 

SADRI ETEıll 

söylemişlerdir. 
Hukuku umumiye şahitlerinin 

istimaından sonra, maznun vekili 
müekkilinin vak'anın geçtiği sı
ra::la o mahalde olmadığını is· 
pat için delail ve şahitleri bu
lunduğunu söylemiş, isimlerini 
verdiği bazı kimselerin müdafaa 
şahidi olarak getirilmelerini is
temtştir, dava, bu şahitlerin cel

di için 5 şubat ~arşamba günü
ne bırakılmıştır. · 

Bllale çarpan şoför 
Bilil isminde birine çarparak 

mecruh. olmasına sebebiyet ve
ren ıoför Corcinin muhakemesi 
dün bitirilmiş ve maznun 3 gün 
hapse, 1 O lira para cezasına ve 
müddei Bilale 40 lira tazminata 

mahkum edilmiştir. 

Kayıkçıyı vuran kayıkçı 

Kayıkçı Raşidi öldürmekle 
maznun Sadık ve annesi Cemi
lenin Ağırcezada görüle.n muha-

Yalovadaki yeni yol 
Yalova iskelesinden Kaplıca

lara açılmakta olan yeni yolun 
inşaatının mayıs bidayetlerinde 
biteceği anlaşılmaktadır. Bu tak
di.ıde mevsim başlanğıcından iti
baren Kaplıcalara yeni yollardan 
gidilip gelinebilecektir. 

keme-leri dün bitirilmiş ve maz
nunlar mahkum edilmişlerdir. 

Bundan epi zaman evvel ka
yıkçı Sadık bir kavga neticesi 
sustalı çakısıle Raşit isminde di
ğer bir kayıkçıyı yaralamıştı. 
Sadığın annesi Cemile de ölmez
den evvel sopayla mecruhu döğ
müş, ana oğul bu suretle katlin 
meydana gelmesine sebep olmuş
lardı. 

Davaya dün Ağırcezada de
vam edilmiş ve muhakeme biti
rilmiştir. Cemilenin 464 üncü 
madde mucibince bir sene dört 
ay hapsine, Sadığın da yaşının 
küçük olması nazarı itibara alı
narak, 448 inci maddeyle 7,5 
sene ağır hapsine karar veril
miştir. 

Kaçakçılık kanunu teblll 
edlldl 

Kaçkçıhk kanunu dün adliyeye 
tebliğ edilmiştir. Bu suretle bir 
kaç gün evval teşekkül etmiş 
bulunan ibtıaas mahkemeleri faa

liyet haline girmiş bulunmakta
dırlar. Bu mahkemeler, kanunun 
neşrinden sonra işlenen kaçakçılık 
cürümlerile meşgul olacaklardır. 
Eski davalar, başlanılchkları mah
kemelerde neticelendirileceklerdir. 

Haliç şirketinin vaziyeti 

lkhsat vekaletinden gelen bir 
emirde mali noktadan pek fena 

bir vaziyete düşmekte olan Ha
liç şirketi hakkında acele olarak 

icabeden kararın ittihaz: edilmesi 
bildirilmişti. Bu emirden sonra 

belediye reisi muavini Hamit 
beyin riyasetinde teşkil edilen 
komisyon evvelki ahşam Haliç 
şirketi binasında ilk içtimaıoı 
aktetmiştir. Bu içtimada şirketin 

mali vaziyeti tetkik edilmiş ve 
bu hususta şirket idaresinden 
bazı hesaplar istenilmiştir. ista

tistik mahiyetini haiz olacak olan 
bu hesaplar şirketçe hazırlan
makta olup komisyonun cu~ar
tesi günkü celsesinde tetkik 
edilecektir. 

Otomobiller tramvayları 
geçmiyecek 

Tramvaylar, istasyonlarda dur
dnğu zaman diğer nakliye vasıta· 

larının, ezcümle otomobillerin, 
tramvayların hareketlerini bekle

meden yandan geçip ilerledik
leri malumdur. Bu hal bir çok 

kazalara sebebiyet verdiği cihetle 
bunun men'i hakkında dün kay
makamlıidara bir tamim gönde
rilmiştir. Bundan sonr~ bir kaz:a 
neticesi tramvaylar durup da 

sıra ile dizilmedikleri takdirde 

nakil vasıtalarından hiç biri is

tasyonlarda tramvaylar durdvk

zaman bunları geçip ileriye atıl
mıyacaklardır. Bu cihete bilhassa 
itina edilmesi tamimde ayrıca 
bildirilmektedir. 

"Le Journal,. gazetesinde, "Saint • 
Bricc,, yazıyor : 

Buna intizar etmek lazımdı. 
Almanya misal teşkil ediyor: 
Şimdi de Bulgaristan, tediye ka
biliyetinHe olmadığım söylemeğe 
hazırlanıyor. Cemiyeti Akvamın 
mali komitesine, eğer kendisine 
para verilmezse, sadece tam irat 
borcunu değil, fakat devletin 
harici borçlarını da vermiyeceğini 
vesaitinin ancak hususi taahhü
data tekabül ettiğini bildirmek
tedir. 

Biz Fransızların bu işe alaka
dar olmamıza nekadar çok se
bepler var. Evvela, tamirat borç
larının etrafında çevrilen dala
verelerin, sonra da harici borçla
rın ortadan kaldırılmasının te
kemmülüne ıahit oluyoruz. Eu 
fena bir misaldir ve sirayet ede
ceğe benziyor. 

Eulgariıtanm vaziyeti şudur: 
Bulgaristanın tamirat borcu 

1930 da Lahide, otuz senede 
ödenmek ozere 171 milyon altın 
frank olarak tesbit edilmişti. Fa
k at, 1912 senesinde 633 mil
yon altın frnnk olan Diyunu 
umumiyesi, 1931 senesinde 1,046 
milyon olmuştur, ve bütçenin üçte 
birisidir. Bu borcun büyük bir 
kısmı hariçten yapıldı, dahili is
tikrazı ancak 237 milyondan iba
rettir. Harici istikraza tının 81 O 
milyonundan 786 milyonu Kon
solide düyundur. 

Bu borçta F ransızlaran hissesi 
yüzde kırktan aşağı değildir. 
Yani bugünkü farank parayla 

1,600 milyondur. 
Bu avanslar, Bulgaristana, bü

yük bir kısmı tren inşaatı olmak 
üzre 1902, J 904 ve 1907 de ve
rilmişti. 

Bundan başka Fransa, 1928 
de, Bulgar parasının istikrarına 
yardım eden istikrazlara da işti
rak etti. Diğer taraftan Fransız 
Belçikalı ve ltalyan hususi eşha
sa da, Bulgar hükumetinden ala
caklarına mukabil 1923 de çıka-

(Lütfcn ıaylayı çeviriniz) 

--lllllRG ıııımııınımın Dl 1 1 llllilll!lllll 1 UllllllllllllHIHllUJll!WUnuıııunuwn:ıınıııınııılBllllUIDIUDUllDDnınııııınııuımııı lll!!,ı, 

Mahmut Nedim Bey iiİ_ 
- ' Buyurunuz. 
- l\fa,,elA bankada, ~yle on, on 

beş bin ısterling filin? 

mek istiyordum: -~ 1 mı~tır. Şimdi nas1l oluyor da bunu 
- Evet Mister Cakop, dedim, di • Jener.ıl Allenbi size tekmr ettirebili-

yorsunuz ki!_ 1 yor? 
( Son Yemen vallsl ) B 

30 Senelik Siyasi Esrarı ~ 

ifşa Ediyor ! 1 
illinınıınııı:ıııuııın:ıı ııuuınııruııuumıııııııııııııııııııı Tefrika: 10 nııınmıınırnP 

Tercüme ve iktibaa hakk-ı maltfuz.dur. 

Gözlerimden aynlmıyan gözlerine - Mahmut Nedim Beyfendi .. Ya 
lii.lürnsiyerek: hazretilvali.. Müsaade eder misiniz 

- Sizi buraya gönderirlerken, va- ~zinle, açrk, amma. apaçık konuşa • 
: ~Ja.Jıiyet vermeden mi göndermiş • Irm .. iki arkada,, iki dost ve ahbap 

rdı.. Elbette hayır.. Bir İngiliz he gibi .. 
~eti, böyle, bu sizin vaziyetinizde, da- - Hay, hay .. Bunu sizden her va-
~ maddi f edakıirlık hususunda va kit istedim; 
:ı salahiyet sahibidir. Bu sebeple, bu - O halde, bana. danlmayınrı. a • 

ltraf, bana yeni bir şey öğretmi - ma sizin bu koskoca kıt'adaki mut • 
:tor .. Size yeni bir şey anlatacaksa.. lak hakimiyetinizi gözümle gördükten 
onu bilmem.. ve siZi yakmdan tanıyarak takdir et
la lfeyecanla fikrimi, sözümü iyi an tikten sonra halledemediğim ve ar • 

lllaın1ş olacak ki: kadaşlanmla da konuşurken bir mu-
hil - Hayır .. Hayır .. diye atıldı, bu amma addettiğimiz mühim bir nokta 

ha&sa sizinle anlaşmak hususunda var: 
aıarnt fedakfırlığa razı olduklarmı Dinliyorum, o da yavaş yavaş, söz-
\'e bettirn... )erinin bende yapacağı tesiri merak 
&ıa. - Benimle anlaşmak hususunda eden bir bakışla endişeli devam edi .. 
Cak. ıni fedakarlık ne demektir Mister yordu: 

0 P? - Affediniz beni bir şey soraca • 
~1lrdu. G&ılerimin içinden kafama ğım, kaç senedir Yemendesiniz? 
ti ?ek, orada fikrimi kanamak is- - Muhtelif fasılalarla yirmi beş 
p Yen bir hal ile bunu ve bunu ya - seneden fazla.. 
li~lllaıruş olmanm verdiği cesaretsiz - - Bir sual daha, fakat çok istir • 
de' tereddiitle, öylece bakıyordu, ben ham ederim, gücenmeyiniz zengin m1 

8es Çtkarmadan bekliyordum. siniz? Gr.e;. Yanı .. dedi, piposunu masanm - Hayır .. 
tı U e koyarak yanıma daha yaklaş· - Bir küçük suale daha müsaade 

• e erint afusturarak: buyunır musunuz? 

Kızmryordum, bu lngilirin ma.ksa
dmr iyice anlamak için bilakis gayet 
tabit, soğukkanlı, hatta şen iki arka
daş gibi konuşmasına müsaade edecek 
bir hal almıştım. Son sualini de ce
npsız bırakmamak için: 

- On sekiz yaşından beri memu· 
rum, nasıl tasavvur roebilirsiniz ki, 
bankada böyle bir param olabilsin? 

O, gittikçe müteaccip, mütehayyir 
ve her sualin ce,·abında bana daha dik 
katle bakarak, adeta inanmıyan bir 
hal alıyordu, bu sefer ben sordum: 

- Peki Mister Ca.kop, bu sualle • 
rin manası ne? 

Kapıya baktı, \'e yanıma büsbütün 
yaklaşarak: 

İtiraf ederim ki, dedi, demindenbe
ri söylemek istediğim şeyin etrafın· 

da, korkarak dola.~ıyorum, yemin e
diniz ki ıkalbinizde ha.na ,.e arkadaşla 
nma, hepimize karşı me\·cut olduğu
na inandığım şefkate, insani hisse hiç 
bir halel gelmiyecektir .. Yemin edi • 
niz .. Söyliyeceğim. 

· - Yemine ne lüzum ,·ar, madem ki 
şimdi iki dost gibi konu~uyoruz Ye ma 
dem ki sizi serbestçe her arzunuzu 
söylemekte muhtar bıraktım, inanabi
lirsiniz ki gücenmiyeceğim. 

- •• Bu muhavcremizin ilelebet iki
miz arasında knlacağrnı temin ede -
rek diyorum ki .. 

Durdu, bir türlü dil:.ııin ucuna ge 
len şeyi söyliyemiyordu. Belki isti • 
yordu ki, söylemeden, ben anlıyayım, 
fakat ben onu sonuna kadar söylet-

- Mesel! bana verilen bu salahi • - Arzedeyim efendim, ben .. 
yeti f evkalAdeye binaen si%e otuz bin _ Hayır, eft-ndim, biralnnız da bfü 
sterlinglik küçük bir hediyecik .. tak- reyim, siz bana diyorsunuz ki. otuz 
dim etsek ve lQtf en bunun kabulünü bin Sterling verelim, bizi buradan 
istirham etsem... ı .kurtarmız .. Ve tabii çekilip gidiniz". 

Birden bu siitlerin manasını anla - ÖyJc değil mi? Yemeni size otuz bin Ji 
marnış gibiydim, ba~ımı kaldırdım, raya, yani paraya satayım .. Baska ne 
ve mir:ılaya ldm bilir nasıl baktım, diyecektiniz? .. 
0 derhal ellerimi tutarak ,.e h:ına l\lirnlay bitkin bir halde son bir 
doğru iğilerek, adeta yalvanr gibi: kuwetle bu sualimden cesaret alarak 

- Ah .. Ha;>,r. ha.yır .. Danlmayı • davrandı: 
mz.. Darılmayın11: Allah a.;;t~,na.. rli -
yordu. 

• 

Hizmetçiyi çağırdım, birer kahve 
daha söyledim. Ve bu gafil düşmana 
yavaş yavaş, müml<ün olduğu kadar 
sükQnetimi muhafaza ehniye çalışa • 
ra.k: 

- M~ter Cakop, dedim, ben ln • 
gilizleri muntatam te~kilat, sürü sü· 
rü, alay alay, çe~t çeşit hafiyeleri, 
sulh, harp her deo.irde bir makine in 
tizamile i~liyen Entellijens servisleri 
ve Miresile bu husust:ı aldıklarr ışöh -
rete hakikaten Uyrk zannederdim. 
Şimdi siz beni nasıl tekzip cdiyorsu • 
nuz bilir m~inir.? 

O, derh3J eözlimü kesmek isterken, 
elimle işaret ettim: 

- Rica ederim, beni dinleyini7., de 
dim, ben sizleri tanınm, bunca sene
lik bir kom~uluk ve münasebet sizi 
bnna. tan1tmı~tır, anlamadığım nokta 
benim sizce h!H\ tanınmamı~ olmam
dır. Bu son teklifinize bcnziyen kaç 
teklifinir. vardır ki la},k olduklar1 
t:evabı tam zamanmda benden al • 

- btirhnm elerim, bir Jiihza mü -
saade buyur unuz, mal\Sadım size rtl~ 
vet teklif etmek değildir. Yanlış an -
ladmız.. Baştı.. .Aela, bu aklımdan 
bile geçme~. Yalnız :ıtileniz var .. Ço. 
luk çocuğunuz \ar. Hük<ıınetinizse 
mağJtıp olmuştur, per:işın olmuştur, 
öyle bir magli'ıbiyet 1.i clirilebilmesi 
muhal.. Şimdi ne olacaksınız.. 8iıe 

~unu ar:ıediyornm. otuz bin altın va• 
kın bir servet değildir. Fakat hiç ol· 
ma:ısa memleketinizin vazıyeti.-:i bir 
parça düzeltinceye kadar ailenide be 
rnbcr si7.i ınkıntıdan kurtarabilir. 
Aynı zamanda maa aile, müreffehen 
arzu buyurduğunuz yere kadnr eya
hatinizi de temin ederiz, hem bura -
dnn kurtulmak, muhtaç olduğunuz 
istirahat ,.c huzura kavuşmak .. Hem 
de ... 

Sözünü kestim: 
- Hem de para ... Ne alıt değil mi 

Mister Jakob? 
Susuyordu. 

(Bitml'di) 
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Ti CARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

ithalatımız, ihracatımız 
ihracat ofisinin hazırladığı istatistik 

Tahdit kararından sonraki vaziyet 

ihracat ofisi, memleketimizin 
1931 ıenesi ticaret ve sanayii 
hakkında bir istatistik hazırla· 
mışbr. Bu istatistiğe göre 1931 
senesinde ithalibmız 126,382,085 
ve ihracatımız 126,939,248 lira· 
dır. 

Yukarki rakamlardan da an
la,ılacağı gibi 1931 senesi ihra
catımız ithalatımızdan 507,163 Iira 
fazladır. Buysa hükumetin ithalata 
tahdit yolunda aldığı tedbirlerin 
neticesidir. 

Tahdit tedbiri teşrinisanide 
tatbik edildiğine göre bu ay için
deki ithalihmız 14 milyon lira· 
dan 7 milyon liraya ve kanunu
evvel zarfında 15 milyondan 7 
milyon liraya dfişmDıtür. 1929 
senesinde 156,296,379 lira ve 
1930 senesinde 147,553,703 lira 
olan ithalibmız 1931 senesinde 
126,382,025 liraya düşmüştür. 

1929, 1930 ve 1931 seneleri
nin ay itibarile ithalatı şudur: 

Kanunusanide 1929 senesinde 
20,915,717, 1930 senesinde 
12,011,683, 1931 senesinde 
12,241,426 lira; Şubat ayı için· 
de 1929 senesinde 16,448,755 
lira, 1930 senesinde 9, 108,593 
lira, 1931 senesinde 10,254,675 
lira; Mart ayı zarfında 1929 se· 
nesinde 18.619,652 lira, 1930 
senesinde 10,833,863 lira, 1931 
senesinde 12,851,526 lira; Nisan 

1 ayında 1929 senesinde 22,034,721, 
1930 senesinde 13,722,713 lira, 
1931 senesinde 10,551,461 Jira; ' 
Mayıs ayında 1929 senesinde 
21, 159,018 lira, 12,891, 773 lira, 
1931 senesinde 11,897,008 lira; 
Haziran ayında 1929 senesinde 
22,215,560 lira, 1930 senesinde 
10,779,368 lira, 1931 senesinde 
11,567,092 lira; Temmuz ayında 
1929 senesinde 32,398,926 lira, 
1930 senesinde 12,918,605 lira, 
1931 senesinde 9,388,131 lira; 
Ağustos ayında 1929 senesinde 
34,142,513 lira, 1930 senesinde 
11,301,685 lira, 1931 senesinde 
11,285,865 lira; Eylül ayında 
1929 seneıinde 24,380,879 lira, 

lira, ıubat ayında 19'29 senesin
de 12,592,933 lira, 1930 sene
sinde I 1,362,580 lira, 1931 se
nesinde 9,306,131 lira, martta 
1929 ıeneıinde 13,884,817 lira, 
1930 senesinde 13,984,494 lira, 
1931 senesinde 10,592,957 lira; 
nisanda 1929 senesinde 14,3.lS,672 
lira, 1930 senesinde 10,970,473 
lira. 1931 senesinde 10,119,805 
lira; mayısta 1929 senesinde 
10'273,157 lira, 1930 senesinde 
31,897,528 lira, 1931 senesinde 
9,817,032 lira; haziranda 1929 
senesinde 9,447,777 lira, 1930 
senesinde 8,843,340 lira, 1931 
senesinde 5,715,528 lira, temmuz· 
da 1929 senesinde 8,119,855 lira, 
1930 senesinde 6,211,992 lira, 
1931 senesinde 6,528,649 lira; 
ağustosta 1929 senesinde 6,299, 
2'l0 lira, 1930 senesinde 8,099, 
110 lira, 1931 senesinede 6,708, 
265 lira; '!ylulde 1929 senesinde 
12,969,840 lira, 1930 senesinde 
14,461,233 lira, 1931 senesinde 
12,801,942 lira; teşrinienel ayın· 
da 1929 senesinde 14,107,052 
lira, 1930 senesinde 20,732,045 
Jira.1931 senesindel4,050,S69 lira; 
teşrinisanide 1929 seneainde 
6,736,506 lira, 1930 senesinde 
17,468,945, 1931 senesinde 
14,483,392 lira; kinunuevvel ayı 
zarfında da 1929 senesinde 28 
ınilyon 902,252 lira 1930 sene
sinde 13,485,510 lira, 1931 se• 
nesinde de 14,775,081 liradır. 

1930 senesinde ihracat yapb· 
ğımız başlıca mühim maddeler 
rimizin kıymetleri de tu suretle 
tesbit edilmittir. 

Tütün 28,754,186 lira, ham pa· 
muk 6,320, 737 lira, iç Fındık 
8,691,434 Jira, küru üzilm 
10,768,705 lira , zeytin yafıı 
6,111,476 lira, afyon 2,817,222 
lira, yün 1,814,946 lira kuru in
cir 5,354,912 lira, arpa3,Sl0,018 
lira, yumurta 10,305,883 lira. 

Tahdit kararından sonra mik
tan artan ihracat maddeleri· 
mitin neyilerile miktan azalan 
ithalat madelerinin nevileri hak
kında da ihracat ofisi bir ista· 
tistik banrlamaktadır. 

1930 senesinde 12,639,836 lira, 
1931 senesinde 11,128,149 lira, 
teşrinievvel ayında 1929 senesin· 
de 8,579,205 lira, 1930 senesin· 
de 12,723,545 lira, 1931 sene-- Giresun fındıklen 
sinde 10,364,169 lira, teşrinisani Y~il Glresun refikimizden : 
ayında 1929 senesinde 10,187243 Fındık ve fındık içi fiyatları 
lira, 1930 senesinde 14,123,359 düşmektedir. 
lira, 1931 senesinde 7,396,007 Elde mevcut olan stok mallar 
lira, kanunuevvel ayı zarfında da bankalardan çekilerek bu düşgüo 
1929 senesinde 15,054,190 lira, fiyatlarla peyderpey satılmakta· 
1930 senesinde 15,399,771 lira dır. 
ve 1931 senesinde 7,456,550 Tombul ve sivri içinin okkaaı 
lira. 70 kuruşa kadar satılmıfbr. 

Gene aynı senelerin ay itiba- Köylünün elindeki mallar Ra-
rile ihracatı da: Kinunusani ayın- mazan münasebetiyle çokça şeh
da 1929 senesinde 17,554,989 re indirilmiştir. Köylünün elinde 
lira, 1930 senesinde 11,934 230 bir miktar mal daha kalmıpa 
lira, 1931 senesinde 11,039,807 onu da bayram UstU getirecek, 

• --.... ----··--·---·- esasen az olan bu senenin re-nlan istikraz tabvilitından bir 
kısım verilmiştir. koltesi bu suretle tükenmiş ola-

Nazarı dikkati celbedecek o- caktır. ilk aylardaki ihtiyatsızhk-
lan mesele de bütün istikrazların larımız yüzlinden bir takım fın-
kat'I birer kefalete malik olma· dık tacirlerimiz pek ziyan gör-
Jandır. Bu kefaletler, lusmen diller. işte bu gün (90) kuruşluk 
ipotek, kısmen de rüsum üze· mallannı (70). kuruş~ satmak Te 

rinden g&sterilen karşılıklardır, 
1 

tahammül edılı_nez zıyanlarla kar 
en küçük teferrtiata kadar kefa· şılamak fecaatınde Kaldılar. 
Jetler hesaplanmıştır.Hepsi, fakat 1 Tutun. m~b!9y~a~ı lçl.n ha~1rhk 
borçlann inkarı noktasıdeğiJ 1 lzmır tutun ınbıs~r ıdareaı ta· 

işte bu, emniyet tesis edilmek rafından o havabde mllbayea 
isteniyorsa, bu nokta da bun- hazırlıklarına baş.lanmı.ştır. 
elan sonraları için nazarı itibare Ankaradan emır gelınce evve• 
alınması lizun gelen bir nok- !i Urla mıntakasından mUbaye· 
tadar. ata başlanacaktır. 

Bugğn 

MELEK 
VE 

ELHAMRA 
Slnemalannda 

şEN 
Mü tazim 

8
tkisi: 

M0 Oscar 
STRAUSS 

ClaHett. 
COLBERT 

EJlNgı' 

LUBlTSCH 
PllODUCTION 

Tamamen Fransızca sözlil 
Büyük Tcmaşalı Operet 
Mevsimin en büyük filmi 

DarBlbedayi Temsilleri 
Bugün akşam saat İmnbul Bllldiaıui 

21 •30 da ~1hil'1i0y1İl'OSU 

Bir K~~~riMi 111111111111111 

~:::,~~~~.J~ 111...111 

Türküsü ilk mu- lllJIJlll 
sikili komedi. 

Raştt Rıza Tiyatrosu 
(Şehzade batinda) 

BogUn gündiiz: saat ı 4 de talebe· 
ye matine (Beşte gelen) komedi 3 
perde, Bu akşam 21,30 da (Kudret 
helvası) 3 perde. 22 ikinci kilnun 
cuma günü gündüz saat 14 de umuma 
ve talebeye (Samson) 4 perde. Ak
şam saat 21,30 da !Kocama bir metres) 
4 perde. Tercüme eden : Mahru Bey. 

ınuııt111ttıımmıt11ı11tnıaınnıııuıın1ıuııırııııı111111•11ıı111tııu 

f LAN 
23 kAnunusanl Cumarteıl akşamı 

Saat 18,t/~ ta 
(Viyolonist) JJany Brunschwig, ( Vi· 
yolonselist) Andre Huvelin ve lPiya
nist) madam A. Hu,;elin tarafından 

Glorya Sinemasında 
verilecek yegtne konser için biletler 
her gün 14-19 arasında sanlmıktadır, 
Mevkiler: 75, 100, 150, 200 n loca· 

lar: 300 - 600 kuroşnır. 

nıııııuuıııııımııııı1111ıııını ıııııııuııııınnıııınuıuıııımıııuuııııııııııı 
Bugün ve yann son olarak (Fran• 

sız Tlyatroaun da) m~hur dansör 
(Douglu) ve (Zenci Heyeti) wahnchn 
heyetin en büylik muvaffakıyetl olan 
(Louisiana) 2 perdelik ve 18 tabloluk 
muazzam revü. Bugün matine saat 17de 
suvare saat 21 ,30 da. Talebeye tenzil!t 

Zeklt ve fltrelerlnlzl Tayyare 
cemlretlne veriniz 

Tayyare cemiyetinden: 
Her sene olduğu gibi bu sene de ze

ktt ve fitreler Tayyare Cemiyeti teşkilAtt 

vasılasile toplanacak ve hasılat. umumt, 
merkvzimiz tarafından Tayyare, HilAUah
mer ve Himayeietfal Cemiyetleri arasında 
taksim olunacaktır. 

Bu hususta cemiyttimiz tarahndan 
lhımgelen tertibat alınmış ve matbu fit. 
re zarfları evlere tevzi edilmiştir. 

Ramazanın son günlerine doğru bu 
zarflar toplanacak ve nahiye ve kaza şu· 
belerinde heyetler muvacehesinde açıla· 

caıc ve hasılat alelOsul umum! merkezi
mize gönderilecekrir' 

ZekAt ve fitre, Cemiyetimizin çok 
mühim nridat menb31anndan birini teş · 

kil eder. Her vesileyle Cemiyetimize 
pek yüksek yardımlarda bulunan halkı · 

mızın, zeklt ve fitrelrini de Cemiyetimize 
teberru edeceklerini muhakkak biliyoruz. 

[ Acuzenin Definesi 
MUelllfl ı Nlzemettln Nazif 

Mustafa'nın yerine kellesini veren 
Yamak... Ve Keranın bazinesi., 

-74-

Adam, başı önünde, düşikıceli birj 
tavurla, mukabeleci softalara yalclaş
tr. Muradın tabutu önünde ellerini a• 
çarak bir şeyler mınldandr- Kim bi • 
lir bel ki de bir fatiha okudu. Sonra 
geldiği gibi geniş adımlarla türbeden 
çıkarak saraya doğru yürümiye ~ 
ladt Hem yürüyor, hem de hıçkıra -
rak mırıldanıyordu: 

- On sekıiz enciğin canı cehenne
me olsun!. Ama sana nasıl kıyabilir -
dim ben? Alii! Ah Alii! 

Saray kapısında nöbet bekliyen 
bostancı onu görünce boğuk bir sesle 
sordu: 

- Yalnız mISin cellat başı? 
- Evet onbaşı. 
Ve salma salma yürüyüşüne de -

vam etmek istedi. Fakat kim bilir ne 
zama.ndanberi nöbette duran bostancı 
konuşacak adam arıyordu galiba ki o 
nu önledi: 

- Ya yamak Ali?. 
- o.. 0-
- Ey?. O gelmiyecek mi? 
- Hayır .. 
- Niye? 
- Yann memleketine gidecek de.. 

Geceyi halasında geçirsin diye izin 
verdim ona.. 

- Yaa.. 
- Öyle işte •• Hadi Allaha J6mar • 

ladık. 

- Allaha ısmarladık.. 
Cellit iki üç adım atmııtı ki bot!l -

tancmm sesini gene i§itü: 
- Ne zama.n dönecek Ali? 
- Kim bilir .. Belki de hiç dönmi • 

yecek.. 
- Ne.. Artık dömnıiyecek ha.. 

. CeU&t cevap ftrmedt KaJ)Han 
geçti.. 

Eier bostancı onu takip etmiş ol -
saydı, odamna girerken onatı boiuk 
boğuk söylendiğini işitecekti: 

- Aliü .. Ah Alil? Nasıl elim var• 
dı da sa.na luyabfldim AJf.. 

Ve, ocağın üstündeki mU11lu yakar 
ken o katı yürekli ura.ilin htingtir 
hüngür ağladtiını göreceWL 

Bu da kafi değil. Eğer o devrin 
tarihini yazanlardan biri, Faraza vak 
anüvis efendi, ezkaza o gece celladın 
kapısına kulatııııı dayaDHş olsaydı; 

öğrenecekti ki: 
"Uçilncü Muradın oğlu ~de 

Musta.f a, tahta çıkan ağabeysinin 

emriyle öbür dünyaya gönderileme. 
miştir. Çünkü cellat yamağm.rn gücü 
ona yetememiş, Mustafa kaçmış ve 
Mustafanm kaçtığım anlar anlamaz 

cellat, çok sevdiği yamağını kimseye 
&e'ıdirmeden boğup şehzade Mwrta.fa 
için hazırlanan tabuta koylwerm~şti. 

Celladm gözlerinden YB§ akltan 
,ey, işte bu ebediyyen meçhul kala -
cak maceranın hüznüydü. 

• "' * 
Bu hadiseden üç gün sonra. Üskü· 

dardaki evin kapısı bir gece yansı 
açılmış, bir adamla bir kadın karan • 
Jıklara kanşmrştı. 

1ki üç saat sonra gene ay111 kapı, 
fakat bu sefer iki kanadı birden açı· 
lan aynı kapı, atlannın ayaklarına 

keçe bağlamış bir sürü atlıya yol ver 
mişti.. 

Sergüzeşte karar veren ve saraya 
linet eden Aptülhalim arkadaşlamn 
arkasma takmış Anadolunun içine 
doğru, ve mütemadiyen denizden u -
zaklıl§mak azmiyle yola diişülmUştü. 

Babasmtn evindeki rahatı her an 
hatırhyan ve sevgi denilen şeyi m1 • 
deyle kesenin ayannda tutan kızı ba· 
basının evine göndermişti. Doğuşun 
da.ki esran öğrenmekten başka bir e
meli kalmamıştı. 

lki saat e\"Vel evden çıkan kadın 
Yahya efendinin kızından ha§kası de 
ğildi. Yanındalcl adamsa şair Baki 
efendiydi ki; Veyselle birlikte ~ehza
de Mustafayı cellat elinden kaçırdık -
tan sonra hep beraber Üsküdara gel 
m;şJerdi. 

Şehzade Mustafa (Aptülhalinri)in 
kafilesine karışmıştı. Bu kafilede 
genç zabitin "Acaba bu kadın nasıl o 

luyor da benim anam oluyor?,, ~ 
düşündüğü kadın ve "Kera,, nDl ft 
sariyle birlikte gelen ve tabip oldııl' 
nu söyliyen aksak oğlu da vardı .. ~ 
tülhalim onu artık anası addeıw 

kadının tedavisine memur etmişti. . .. . . . . . . . . . . . 
Ertesi sabah Yahya efendiııisl ı'I 

şi diişmüş canı ölümden kurtulınllf' 
tu. Zavallı ihtiyar günahkar tas' 
avdetinden öyle miithiş bir se~ 
duymuştu ki, birden diriliver:mişti. ~ı 

Bu hadiseden iki gün sonra dav-' 
la. zurnayla ilan edilen şu haber fdt' 
rin her tarafında 'hayretle karşılı•' 
mıştı: 

(Yedikuleden çıkanlan Su~ 
Derviş paşa sadrazam olmuş) 

Bunu duyanlar korkuyla titrendt 
!erdi. Subaşıyken asan kesen adaJt 
sadrazam ounca neler yapmazdı. 

Beibaht kaymakam Halil paşa,s' 
Medinede ikamete memur edilmişti. 

Valide sultan (Kera) nın kanıtı! 
ondan almak stem.işti ama, padişah• 
lif dinletememişti. . . . . . . . . . . . 

Bir haf ta sonra Derviş paşa, n• 
seyin ayaletinin sabık valisini A11•• 
dolu müfettişliğine tayin et:miştİ
Çünkü falcı kadını işkenceyle sö1 • 
lettiğini ewelce iddia ettiği için v.
lide sultan hazineleri ondan aramılt 
o da (ha yeri bilen bir Hüseyin pS • 
şadır) diyivermişti. Bittabi Hüseyiıt 
paşanın hiç bir Şeyden haberi yoktll· 
Derviş, kendi kellesini ku rtann_. 
için zavallı Hüseyin paşayı Anadol• 
ya ~öııdermişt.i. 

Bir ay sonra da katil fermanııı' 
gönderip (hain bize ihiyanet etti. ıı•sl' 
a batu•aa •rvetini 8§lnp Ahara ~ 
!ediverdi) demeyi kurmuştu. 
. . . . .. . . . . 
• ~n~ a~ı haf ta i~~ A;tüİh~li' 

min kafilesi hmitle lznik arasınd1 

sapa bir yoldan geçerken naıısı; 
dikmiş iki eşek, bir ölü kadm ve iki 
lü erkeğe tesadüf etmişti. Eşekttt 
yüklüydü. Her birinde üç büyük sa# 
drk bulmuşlardı. Bunlan açınca hs1' 
retle baka kalmışlardı. Çünkü bu kal 
1r ısahnenin ortasında ı-llerlne ge~ 
şey koskoca bir haziııJ>ydi. 

Belki bu !İşin mmnı ebediyen kef' 
fedenıiyeceklerdi. Bereket versin Ve1 
sele.. 

O bir bakışta. kadını teşhis edi'veJ" 
mişti. Bu (Afife) kadından başkıı~ 
değildi. Sakalmm her teli bir süpiit" 
ge teli gibi sertleşmiş bir ceset dl 
az sonra tanınmıştı. Bu da (Afife) 
nin kocası mahut kara sakallıdan baf 
kası değildL Üçüncü cesetse karaSS' 
kallmın şeriki cürmü olan cum}>81' 
eV'irı sahibi adı meçhul bir betbahttJ.o 

Veysel işi bu dereceye kadar hal' 
]etmişti. Bundan ötesini hiç birisi aO 
lıyamanuşlardı. Acaba bu hazine1' 
bunlar nerede nellerine geçirmiş-Jet ' 
di? 

Bu ciheti de biz kaydedelim: C 
"Şu sandıklan dolduran serff 

betbaht Keranm hazinesiydi .. ,, 
Aksak tabib.i tahtelarz yoldan ~ 

çıran hırsız-tar (Afife) nin kocasıY1' 
arkadaşından başkası değillerdi. 

(Bitmedi!._, 

1 ÖLÜM ' 
. Mülkiye baş müfettişlerinden Ali Set' 
ver beyin pederi mütekait mutasarnf1'· 
nndan izzet paşa \'cfat etmişdr. Cenaz~ 
bugün saat 12 de merhumun Beyazıttıltl 
evinden kaldırılacak ve namazı Beyaıı' 
camiinde kılındıktan sonra ailesi kabnsı'. 
nına defnedilecektir. 

Allah rahmet eylesin. 
~~~~~~~~----_.,.,,, 

Nall B. getlrlllyor 
Belediyeye ait on bin lir•1' 

ibtiliı ederek ortadan k•ybo)ıO 
mutemet Nail beyin Mersinde 
bulunduğunu yazmıştık. Nail beı 
Mersinde zabıtanın nezareti • 
tında bulundurulmakta olup .!:~ 
kında ıebrimize ıevkedilecea-



ıl9'2 -Gaz·- • 
ı ım? Or 

evke traş e ı ıyor 

Çiftliklerl_n_i_n_f_e_y--ar asında, be rak 

M. Krippel 

l\ 1 l\rıppcl !fa und;ı L~ı:ri r1lan h \ • 
ke1 ın küşat resminin 'apıldı~ı al!~·ın, 
kend• şe•ef ne \'erilen zh·nfctıe ltei-icüm
hur lı:ıuctlcrinc :ıit hnt;r,. \'!.' imilıalannı 
ŞÖı le an 1atmı~tır. 

"1 ' rkiye reıs cümlıuru Gazi 
Must a Kemal Hz. ni ilk defa 
o'ara~ 1925 senes haziranında 
mülaki o•ma la nıübahiyim. Bu 
nıüla <ahm, taliin gUzel bir te· 
•adüf eseri olarak, çifliklerinin 
feyyaz tarla~anda b er,.ak st:ması 
altında vaki olmuştur. 
VazİI etten anladı~ıma göre 

Gazi Hz, ; çifliklerinde, kendi
lerince mühim bazı talimat ve 
emirler verlT'Pkle meşguldüler. 

Maİ)etl rı verdikleri bu tali
TJJal • ·tnını --et1net< ~ınraı. 
' . u ıştiga ıeri bana kendilerini 

bir müddet müşnhede etmek 
fırsatını bahşetmiştir. 

Bir Slln'a tkar ~özüyle ne ka
dar canla ve cevval bir şekilde 
konuştuklarını ve hareket ettik
lerini görmekle mütehayyir kal
dını ve çok sevindim. 

Erazi üzerinde icabeden nok
taları ellerile gösteriyorlardı, kol
;•r~ keskin hatlar çiziyor ve el
erı, parmakları açık olarak, 
~deta eraziyi okşuyordu. Bakmak 
•ıtediği cihete a-öre sık sık 
'.e keskin adımlarla yerini değiş 
tıyor, Sonra bir kroki üzerinde 

~~:iy~·ti·· tetkik . ediyor. Kısaca 
duşunce hakıki vazıyeti bul-

:~ğ~ kifayet ediyor. Ve aynı 
h şlı etvarla yeni baştan aynı 
~rekata tekrar ve nihayet bir 

tınışek gibi çakan yumruğunun 

t 

t nda ••• 
hareketile en doğru şekli buldu
ğuna kan: olarak kararını ve em· 
rini veriyordu. 

B=r l aç saniye snğ eli kalça· 
ında b cakları açık olarak ha· 

'etsiz sa'dn durdu ve birden· 
ire döndü. Anladım kendi mcş· 

ualesini ikmalle beni lrnbul edi· 
or. Aynı zamanda kuvvetli eli

nin samimiyet ifade eden sık
maRını ssettim. Ve sonra kuv
vetli b ışlarıyle mavi gözlerini 

ördüm ve yüziinde bariz çiz
Yilerilc dehanın alaimini oku
du m. 

Muhterem efendim. 
inanınız ki henüz bir kelime 

konu'-'m dan bu harikulade in
sanı khede ettiğim bu daki
kahır enim gibi heykelle uğ
raşan ms n için çok mühim bir 
mevzu o du ve sevincimi tuta· 
'tlıımak ve i~i bir terbiyenin 
cabeairdiği sükuneti muhafaz3 

etmek için rok müşkülat çek-
tim. 

lçım neşeden k&ıyıyordu. Se
vincimi tutamıyordum. Çünkü 
kanaat get rmiştim ki Gaziyi 
her hrr.gı bir vaziyette teces
süm ettirtDek ve heykelinin can
lılığım temin etmek benim için 
mümkün olacaktır. Bu kısa müd
det zarfında vermiş oldukları 
müşahede fırs :.tları ne kadar az 
olsa bir heykeltraş için müsa
vidir. Çünkü yaradılışta kuv
vetli i"sanlar kısa zamanda da 
tahsiyetlcrinin kuvvetini tebarüz 
ettirir r. 

1928 '1!ene9i K:. sanisiode bu
gün açılma merasimi yapılan 
heykelin krokisini çizerken yal
nız muh yyelemi vekayiio tari
hiJe k;ı ılaştırmam bu heykelin 
esasını ına ilham etmiye kafi 
gelmişt r. 

1929 senesi K. evvelindeise 
Samsun makamahndan kat'i ola
rak bu eseri vücuda getirmek 
emrini aldığımda, bir heykeltraş 
için en müsait bir zemin mevzuu 
önünde bulunduğuma emindim. 
Eline aldığı mevzudan azami il
ham alarak en mükemr.ıel bir 
şekilde eserini ibda edebilecek 
bir san'arkar için biJe bu mevzu; 
san'alkirların hakiki bilgi ve 
kabiliyetini meydana çıkartacak 
zorlukta bir eserdir. 

Umumun eserim bukkında sa
mimi duygularını lehimde ifade
lerinden muvaffak olduğuğumu 

a 

On Uç s ne 
evvel mcdc· 
niyet ışığının 
Ulh1 dl ; de dog
dufiunu sanıyor· 

duk, hnlbuki ••• 

Jngilterenin mcchur antrepoloji 
ftlimi. Sir Artür hit con )azdı~rr ma· 
kalesinde insanlık ye med nb tin 
mütcnuuliycn terakki etme te oldu • 
ğunu şu ekHde anlnttl or: 

Iliitün dün)a en ez.ki c dd' a· 
ranrn.1-la rne"'gul. Bu t." harı ·ı r 1 er 
gün ilerliyor. Ve ordu ordu incıanlar 
bir neticeye \'atmıya ça.Iıs:ıyor. 

Du ordulann bh-i, :>azılı tarih d<'v 
rini geçerek Mısır ve Irakta )"apt frı 
bnfriyatla 1.arihtcn evvelki dcYirlcri 
ve mnhrnlmuş medeni) etleri tt'tl,fü 
ed iyor. Ilu ordunun hrdefi şehir me
deniyetinin meb:ıclisini bnlmakhr. 
Çünkü ~ehir m.('{len~yeti, asri ynşayı
şımızm başlangccıdır. .Ru ordu geçen 
.sene 7.arfında :milattan en-el 40~0 • e ·ı 
ne e\.-veline kadara l'ardı \'e o zaman 
şehirlerin kurulmu"' olduğunu gördü. 
Bu tetkiklere ~öre ">Ur ~hri mil!ttan 
ben bin ırıene evvel bir ~tufana uğra • 
mrşh. Bu suretle ~hir medeniyetinin 
t~rihi ~ltı ~in sen;yi geçiyor ve en es 
kı ~chırlenn iManlan bugünün Pa -

-;~i~;kt~··i;;;;;·d;;··b~··~~·;;f;~~ .. 
kıyetin şahıımda değil, mevzuun 
bUyuklüğllnde temerküz ettiğine 
kaniim. 

Muhterem efendiler, mahviyet· 
kir bir insan olduğum söyleni
yor. Bu ba9ka fırsatlarda belki 
doğru olabilir. F•kal bugün 
doğru değildir. Bugiin ben yük· 
sek bir gurur ve iftihar duygusu 
hisaetmekteyim. Günkfi vazifemi 
ifa ettiğimden eminim. Vazife 
kelimesinde ifade etmek istedi
ğim; tabiatın bana bahşetmiş 
olduğu istidadı; faal ve devamlı 
bir çalıımanın vermiş olduğu 
tecrnbeleri ve çalıımaktan duy
duğum bilylik zevkle hüJisa bir 
kelimeyle bütün mevcudiyetimi 
bu işin ikmaline hasretmekliğio;ı· 
dir. BuiÜD sizin sözlerinizden 
ve yüzfinüzden bu işin iyi olarak 
yapıldığını aohyor ve okuyorsam 
bu benim için en büyük ivaz ve 
mükafattır.,, 

M. Krippel bundan sonra kendisine 
yardımda bulunan muhtel f zevat ve mü
essesata teşekkürlerini bildirmiş, bu :ıra

da Ekrem Rüştü beyi, Samsun valisini, 
ve Samsun halııınt bilha~~a zikretmiştir. 

nen ocaklarının Ü:;fünde aç çıp • 
lak ıef aletle ve türlü haıtahkla 
can veren yavrularını göz önüne 
getinniyen fU ıen canavarla insan 

-11111----~ ... Nefia bir Türk masalı ~ lığın ne münasebeti var? Biçare 
Toplıyan: Kastamonu meb'usu Velet benim ıana karşı ne suçum vardı 

Baş tarafı niln kU sayımızda ı kalmadı, deyince, kaptan baba ki bundan beş ıcne evvel ıen be 
ne liemen İpe sarılıp zenbilin ici· (Bire murdar mayalı köpek! Ken nimle her namuslu tüccar gibi mu 
•ed ~1ladı, kuyuya indi. ZenbÜe di canının tadını bilirsin de §U kavele edip §uracığa getirdin. Be
rı e eri doldurdu doldurdu yuka ya§a gelmişsin, bu kuyularda bun ni adt bir amele gibi aksamadak 
aeJ:;ti. Bir ha!li çalışıp en alal ca senedir en acı ölümlerle şehit ö)dürmiye kadar c;lıstırdın. 
Retirdir~yen hır harman vüt.ude ettiğin mazlum ıürülednin nasıl Sonra beni bu kuyu iÇind~ hıra· 
d·· · on dum artık. işte gör bir ölüm çılgmlıklariyle can verdik, kıverdin. Kan yatlarımı ıık s!lk:ıh 
ç~ ~·hiçbir tehlike yok. Beni )erini, nice hanümanları harap et j ma döl,erek sana o k~dar yalvar· 
de k ıraz dt sen çalış) dediyse- tiğini niçin düşünmezsin) deyince dığım halde kntı yürel-Je beni a -
(1-fa apt~n rrülayim bir lisanla ihtiyar şaşaladı, ıaşkın bir halde: laya aldın. Allah korkusu, ek salcal, 
Salı 2:ır •nmişken bugünlük ~en "Bana niçin böyle münasebeuiz ferof ve haysiyet mesef,..siydi ki 
~ar 1\, Başka günler istediğin ka - ı bühtanlar ederek haksız, alJahtan o vakit beni sana itimat ettirip 

lh~n çalışırım, dedi. korkmadan ak sakalımla söğüp buraya kadar getirdi. Şimdi de 
llıek 'Yar gerek bir şey sezdirme sayıyorsun. Senin bu sözlerinden ben ıana senin bana ta yürekle 
ka.2:~nRerek kaptanın merhametini ben bir ey anlamıyorum. Hele veı·diğin cevabı aynen iade ediyo 
daha. illik İcin naçar birkaç saat beni çıknr da nnlaşalım,, dedi. rum: 
llıan1 :~ l§ıp kafi miktar inci har Kaptnnrn bütün hıncı basına top- Ben tecrübe için zehir yemem. 
Öldüm Tude ueldi. İhtiyar (Artık lnnrp: "Ulnn alçak hınzı; ı,öpek! Seni çıknrayım da kendi felake -
sepeti· z nl<atim kalmadı. İndir Sen ~Jhh kor :usunu, ak =ıakalı, timi elimle mi hazırlıyayım. Sen 
ci •eni d aten bu kadar seçme in- şerefı, hörmeti ağza alacak mel - benim sırrnnsın. Sır dediğin örtü· 
4:engj 0 ;• heni de karun kadar unlardan mıaın? Bunca bigünahla lü gerek. ihtiyar iei anladı. Cok ağ 
:tıe inerfrn erd Çek beni. İstersen ~e rrn mc::arlarını şu çukurda e!iyle' ladı, yalvardı, ynknrdı. Kapt n 
P~ağ1..; ktha çı::.lışırım. Bugün 1 kazıp o mazlumların çığrışmalan 1 baba uzaklardan vamyaaSJ iri bir 

1 mıldatacak takatim kendini zerre kndar acıtmıyan sö-1 ta~ı yuvarlayıp kuyu ağzına ge • 

• e e ye e 1 ı 

ris, Londra H Nevyork sekenes.j dcrcj 
ccsinde li) a atli i ac'nmları)' dı ·ır. 

1\1 c!l yefn rn İ"'İr.· b y, -
çalışan bu ord adan b ka d · •• r t · · 
ordu lnsnnlı"'ın mi' "ni l 
gayret cd' or. B"r 
kullanar. , çal ı r 
öyle. O da ma ... 
larınt. lmz ı":lk in l 'hn m 1 

bu1m ı emernde ·r. nl r bı · n 
sırlık fa l")cti n ic ·nde b. r k 
miihirn net celer el e ed m· · • ( · 
kil onlann buldu'.lan izlerle (~·.o,r. 
esneye fen clar ileri') 

19 .... i d" Pe1 ·n c· rn 'a olu -
nan in~'ln hcJ,nya 1 tar31t.cn ev ıı~ · 
inımnlık hn.klmıdn.' i bilgim· · b·r ·ı 
yon seneye vnrdn eh. 'c o zaman. ır. 
5anm hugünkii m cniyet tt'mellerin · 
attığı nnk.şıldr. Ç 'n ii onun ate ve 
bir akrm al!tt ve edenıt kull ndığı 
me ·dana çıktr. 

1 
Demek ki ınecleniyctimiz, hic ol . 

mazsa biı· milyon sene evvel acrlclı. O 
l . . 11 • . -t.d . 1 azman u ınsa1 ar, garıp ve ıp 1 aıy• 

diler insan b'r m·ı)on sene zarfında 
bugünkü hale geldi. Onun r<'nci, zih
niyeti, yaşnyı~ı hnrnreti dc[ri<jti. 1 

Acnba insn.n hk bir milyon sene 
sonra ne olacak? Geme terakki ve te
k:'imülde deva.m edecek mi? 

Buna şüphe yoktur. Bnnu anla -
ma.k için biraz geçmiş tarihe bakmak 
yetişir. 

1 en 

d r ' 
:>. kı [ 

tk d . i:-. • 
• r I 

ln• ilt r \'e l I"ndada 2 r7 4 ·n· ... ,t. ~. l , 

ıhu t rpdn 2:- 1\ c istancla 
241 O :>, HckJmdn 176,162, ltalyada 
799,741, Çe1.o lorn! yrıda 2·3,0 O, llo
Jandnda 106 7. O, D nimrırkrıdn "6,100, 
None te 2_, 11, !~Hçte 4 ,2Gl, Po • 
lcnynda 2·5 S >, BuJrrari tancla 29, ~ ı 

l"inlandiyada 6 B to yrdn 2169, 
Roman:, ada 147 C , SırL:Staı dn ~ 

bin be .. yfz dokuz, Anıer·knda 6 m·ı. 

yon 200 bin, Kanad~da 3i9,721, Ja • 
pony~ da 39i,G-5, A' u tral) adn 118 
hin 421, Mek ., da 144.12 . 

Aero Hindistnnda (Sind) vadisinde yau 
pılan hafriyata göre i\fısırrn ehram 
inşa olunmadr- n cn·cl orada büyii 
b!! şe~ir medc'liyeti v~_rdr. l\lil:ltt.'ln u i ı li!t p e iko· 
dort bın sene C\'\ el ~ınd vadisinde d • 
otuz b'ndcn fazla nüfuslu !O:Chirler U ara CeV2? verıyor 
bulunuyordu. Aero kulüp umumi katibi ve 

o~. iic ~ene e\"' el mc"~~iyet !s!'' - kulüp müessess·s.erinden tavya· 
nrn dort bın sene ev,·eı 1' ıl vadısrnde • u · 
do~du~unu 7,.ı.nncdi) orduk. Yeni ı cc;if- re~ı ':13yrınnas Bey kul~bün fa
l erle çok yanıld·ğımızr anlıyoruz. alıyetı hakkında şunlcn söyle-

1\lila ttan döt bin S{!ne cVTel Yalmz miştir: 
Mısırda değil, lral • Anadolu, · Iran, - Hakiki vatan hissi taşıyan 
Blücistan, Afr,anistan, Hindistan mc- memleketini ve topraklarını cid-
deniyet snhalnnydılar. Bu medeni - d l ki · 
yetıerden yalnız biri, yani Mısır tnrn en sev~n mv~ aşı arının aı-
payidar kaldr. Diğer memle- etlerde le butçelerınden keserek 
ilk meden:iyetler rehberlerinin hnJef• gıdalarını eksılterek vücude 
Je!.i yarı bedevi bir ha~ata döndiiler. gcfrdilderi Aero l.ulüp memle
Dort, beş bin sene evvel Şark medeni- ketimizin mühi ı bir noksanını 
yetinin ne kadar geniş bir saha i gnl teJafi t · f 
ettiğine bnkarsak bunun ancak iki iiç e mı ır. 
bin sene zarfında Garbi Avrupaya Bu milli müessiseyi lrnrumak 
ge~mesine hayret ederiz. vatanını seven herkesin borcu· 

ı:"a~at .. b~. medeniyetin Garba geç- dur. Milli işlerde şahsi iğbirar 
mesının u t~nden on beş asrr geçtii:ri 
halde o hcnuz yerli yerindedir. mevzuu bahsolmaz. Biz biraz 

Acaba Garp medeniyeti şahikası - meydnna getirdik. Bizden dnhn 
na vardı mı? l ki ça ışaca · ara yerimizi her zaman 

Medeniyetin terakkisi, artık vnt • t k h H b 
~ız tabiatın eseri olmaktan çrkmiş ve er e azırız. atta u müessi-
ınsanrn eline gcçmiştfr. Onun için senin en ufak bir memuru ol
m~dcniyct mütemndiyen terakki ede - m::ık ta bızim için bir şereftir. 

tirdi. Hala bağırıp çağıran ihtiya.- ı 
rın mel'un ağ::ım bu taşla kapa. • 
mı§, tanrının mnzlum kollarını da 
be§eriyetin en büyük düşmanı o -
lan insanlar arasında hoş geçin -
menin, ebedi karşılıklı sulhle diin 
yayı cennete ~evirmenin biricik 
temeli olan emniyet ve itimadın 
nrunusunu .. at eden bu çirke· 
fi, bu gözi;nü hır b:·riiır··., buna· 
ğı ebediyyen sucıturmuş oldu. 

Doğru deniz byı..,Tmı ';itti. Bir 
yar üstünde dura.n k raköle <ha
ni efendi) d·ye tordu. (! .. te ;,Ör· 
rı:tüyor rnus· n) diye den· i ı;ö;'"e -
rınce :}n~km şa;1nn denize baktı. 
Kaptan baba o (Muini katil) 
i de deryayı gufrana I"marla • 
dı (1). On n to{i 'd ğma cm·r 
olup mü~terih oldu. 

Kaptnn 
yısında y i 
beı;er·yetin 
s 11 t ol n i~ 
linin kötü ··rn r ın m lı -
JakJıırı ehi 1 m ·ne n in an'ı~ı 
~urtaran bir mi:c hit ~ey iyle 

mfüt rih ·r uyk? ek ·• 
Sabahleyin f n din; bir vü -

cut incileri a.. layıp çu ll al 

doldurdu. Güzel bir eyyamla nz 
zamanda Basraya erişti. Ço1u~u -
na, çocuğuna eş· ne dostuna kal uş 
tu. Basranın en birinci zenı;inlc -
rinden oldu. Malını temkinle ted
birle kullandı. Denizcilere yardı -
mım arttırdı. Hanlar, hamam'ar. 
mabetler, çeşmeler yapbrarc>k 
hem memleketini m mur e~" i 
hem züzel bir nam ve "an bıralctı. 
Vatanın en h"'yırlı evladı sırru;ı a 
geçti. Vat n n · i b~ ~ ,nda bu 
lun3.n b .. i'' t n b bnyı 
h r m- · 
lini ·· rl 
' rl ı. 

(I / /) 

l llra ir;ch 

ur a 



e kim er 
es az 

--------
-Darülbedayi neden milli eser 

oynamıyor d derme çatma adap
teler, bizim hafam ıza, bizim ya· 
şayışımıza uymıyan tercümeler 
oynuyor? Köşede ~ uc11kta k:ıl· 
mış nice sticlat sahipleri, hatta 
yet şm ş ka lemler var. Bunların 
gönderdıkleri yığın vığın milli 
piyesler Dariilbedayiin dolapla· 
rın d;'l çüriiyor, •cimse huni nı 
bir göz at mı) oı muş. 

Oıı a.tı .. ene evvel DMülbtd:t· 
yim oynadıP,-ı ilk 3dapte p yes 
c.r·frsinde bzş'nmış olan hu te· 
ra · o pün 1 w·ü Jrlür d"varn 
e. 'l •. 

it ta· edeyim ı.. , o umırn ar 
be ı ,, c.c lcnn1atim ou merkez
clevdı. G zetcleıcL } azdığım ti
yatro makn!e erint.ie mütemadi
yen bunu telirar ediyor ve Da
riHbcdayi heyeti idnresine acı 
c:cı ç:.ıhyorC:uuı, 

. ; .uvet bir g~n (idıreruanetin
dc:ı D ır~ilbc layic aıa ırıtihap 
celi diğ me d:ıir hir tezkere 
.,Jdım. Bu kilğıt uana hal di ile 
di;•ordu ki: ".8uyurun iş başın:ı. 
Şu clolaplcırda çürlh en m~ğdm 
brdia\ara lıimmıet elinizi uzat ın 
da, 'i ı c!c 1'ıtttn H ... de kurtula
lır 

L rı.ilbedayun kapısından gi
rer rr rn:ez bmıa üç ayrı kollu'; 
gö ... ıcrdiler. Katibi umumi kol· 
tu~u. idare k omitesi ko:tuğu, 
ede lİ kom te holtu&u. 

Biı'r:ı idare mf'c ic;i baş~a 
meclisler S?ibi para lı olmadığı 
iç'n lrnmitc erin hemen ııepslnde 
tek başıma çalışıyordum. Düşfüı 
aü'l<lerimf meydana getirmek iç'n 
bundan aıa fırsat olur mu? He· 
ml'n g'zli hazineler doll\bını aça· 
rak !cemali ciddiyetle işe giri1 
ti fJ 

ı .nci numara yeşıl kaplı bir 
der ·r ı: 

Mecmuu nihayet )'İrmi sayıfo ... 
Bu yirmi sayıfada d ört ve yn 
but beş perdelik b r dram y 'ı 
yordu. Hesap ettim. Lakırdılar 
ne kadar uzatı lırsa uzatılsın bir 
perde nihayet beş dakika süre
cek.. 

ikinciye geçtim. Perde açılın
ca sahnede es!d padişahlardan 
birini görüyoruz. Padişah kendı 
kendine sekiz on hitnrd ı söylc
dildcn sonra içeri bir ta '·ıın s:
nblı adaml;a g iriyor, p:ıd şnhı 
valrnlıyaralc merd venden aşağı 
mdiriyorJar, sokağn çıkarıyorlar, 
bir meydanlığa götüriiyorlar .. 
Yani s inema pcrdr.si gibi dal:i
kada bir değişivor 

Üçüne .. p yesin ba,ında Da
rülbedayi hcveti idHesine hitap 
eden bir mektup .. A~ıağı yu'c::m 
şu menide. "Efendım. den m:ı· 
rutini as'('riyedcnim. Baş~a bir 
ış tutmıya kudretim olmadığın
dan piyes er ya7.mıya karar ver

dim. Mümısıp görürseniz her on 
bef giint.le bir p'yes yazıp gön

der:rım.,. 
O zaman üşenme>.;~ ı bu piyes· 

Jcrcıen yüzlercesi:ıı gözden ge
çirdim. Bütün ı... ıma rağmen 
sahnede ayakta durabilcek bir 
tek esere rast : ıyamadım. unla-
rın içinde güzel bir lisan n. ''" 
zılmış olanlar ve ~ıa 1~ilti lİr s· 

tidada dt>la'e t edf'n er yoktu de
nilemez. Fa1:at ~u ı: r ki, tiyatro 
eseri ror. rra, ş rC' bcnzem o . 
Bir roman, bir şiir kusm 1arla 
do'u olabilir. Bu onun kitap ha
linde ortaya çıkınasın3 ma ni de
ğildır. Fak..,t tiyatro bütiin me 

ziyetlerı bir arad·ı :ster. O öyle 
bir işlir ki, m" ptcdi için hiç b ir 
hak tanım-ız. S a t>ye ilk adı

mını atan tiyatro muharririnin 
11üpiedilık devrin· lnr11nlı.·t ge· 
çirmiş olması ve bir gece evvel 
veya sonra aynı s ıhneye çıkar. 

veya çıkac.nk her hangi bir bü· 
'ük miiellif'c boy ö'çi.işece\< kuv
vette olması aıım gelir. 

Hu'asahn şunu c'eme'< sti 
oıum ki, aciapttls~ on ve terce· 

rne bugün bizım için bir zaruret· 
tir ve bunun daha ne kadar dP 
vam edeceği kes· ir lemez. 

-1 )aı ül''t.,b~·,-
REŞAT NUR! 

=======================================-=== 
1 lk ·Mıısikili Komeaı 

Darülbedayi bu sene ilk defa 
olarak bir "musiki i ho:ned i,, o y
nıyacak. E!;er, bir Fransız lrnme
dis:dir. A. Galip B. tarafından 
adapte edilmişfr. lç:r.dcki ş;ırkı
k;ları bir genç ~ai r'miz tamim 
etmiştir. Eser, a s'mda da mus:
kili komedidir, fakat Türkçes ine 
refakat edecek o1a n musiki as
lındaki besleler değildir Genç 
musikişinas\arımııdan Hasan Fe
rit B. yeni 1ıompozisyonlar yap
mıştır. " Y a!ova türküsü ,, ismi 
verilmiştir. Esere Ya!ova türküsiin· 
de iki kişilik «Duel,., dört k işilik 
« Kuvartet» ve beş l<i~ilik ((Ken
tet» şarkılar vardır. 

Belediyenin Şehir orkestrası 
esere refakat edecektir. Orkestra 
tanınmış miitalız~s:sı s:mdtkarlar a 
takviye edilmiştir. Orkestra şefli
ğini Ha s:ın Ferit bey yapacaktır. 

Dariılbedayideki tiyatro mek
tebinde açılan balet kursunda 
yetişen hanımlar muhtelif dans
larla eseri süsliyecelderdir. Ya
lova türküsü için yeni dekorlar 
ve kostümler yaptırılmııtır. Ese
rin temsiline önümüzdeki pazar
tesi akşamı başlanacaktır. 

Yal ova Türküsünde tiyatroya 
yeni intısap eden baıı genç ha
nımlarla Feriha Tevfik hanım da 
sahneye çıkacaktır. 

Eserdeki şarkılardan ikisi şun· 
lardır: 

Seslerin rUyasıd:r "Tango,, 
Çılu annoniklcr, dinler kitar l 

\attanyetlcr dönen Sın) oritalar. 
Dalar armonil,ler, inler kitar ! 
Hüya gibi sönen sinyorital:ır. 

Hasan Ferit B. 

Ci~er gibi sut.la yayılan nya . 
Bırakalım kendimi7.i tangoya!!. .. 

* * '/: 
'esler ışık olur. ıen r olur ıtelir. 
~eslerin r üya~ıt.lır Tango ! Tango ! ! . 
ı\\·dın, ılık gecelerde \'iİ'<selir .. 
Bir m1~:ıl dünyrndır Tanp;o! Tnnp;ol!. 

Vals 
Coşkun hey te:ıadüf etmedim doğrusu 
Omrümdc cıkeğin bu kad:ır t ıyunı 

,,lutlaka lıorkudan can verece tini.7., 
Yat:ıhm deseydim gel korun koyuna!!. 

:.[.. :f. :.[.. 

Şaşırtır insaııı, kötü ~eydir tel~ş ! 
Hele sevişirk~n sakının tcl;\~ıan ! 
Çok defa ba~lamnk J~11mgelır baştan .. 
Şaşırtır insanı, kötü şeydir tel~~ ... 

Kıymeti bir 
Edebiyat eseri: 
" Akın ,, 

Faruk 1'·afiz beyin (Akııı) piye)'i 

ramazanın son haftası veya bayram1 
takip eden iki hafta içinde lı:rtanbul
cln Darlilbe<layi san'atl :lrları tarafın 
elan tem il olunncn1· tır. 

(Alım) ın ırc\zuıı şudur : 1 

fü1blcttar:ı1 devirlerde. 'l'iirklerıin' 

ana .} ı;rclu, Orta A::;ya bir felfü~et ge -
1 

ririyClr. MP:t7 n bir i<: el~ ·iz, asır -

brdanbt>rİ, çcl\iln• ':ite ve h;i biihiıı 
1 i.~) bo1m::ık tadır. 

Tü keli bu :)ağmurl:ın dinen, de• 
nizleri boşalan ana yurth:n ayrılma -l 
yı hatırından bile geçirmez. Yak'a!'tın 

cereyan ctı'P.i gün. atalar tunısınca 

l\urrklık on il,i yıl sürdü~iindcn Ha· 

kan kurban ed:leeektir. lst~mi han 

Halmntlır ve bahtına boyun eğmekte· 

dir. Fakat gene an'ane muc;ııincc l'\'• 

nlfı baş bakıcıya uğrayıp kuı han ed:

leceği zamanı Hakana bildirmiye ge
len üç haşhuğ, bambaşka lir haher 

getiriyor: Tanrı, llalmnın kurb:ı.n c- ı 
dilmesini istemiyormuş, onun yerine 

Tüı kelinin en güzeli \'C Hakaını ye• 
gfıne I.ızı Suna kurban olacaı,mı~. \;c, 

h:~~lrn~ıın kar •ı.mda I temi han bu 
h<ıhcri itidalle 1 ;u-sılar. 

f'ç ha ,buğun iiç )iğit o~lu vardır. 

Ib facia İstemi han Jrndar 3 genci el 

Faruk Nafiz B. 

miiteessir etmcı-tedir. Bunlar, ümit· ı 
!':İzliğ:in verdiği şaşkınlıkla, bir çare 

bulmak için etrafa dağılırlar - Ha
kanın kızı. güneş batınca kuruyan biri 

derede kurban edilecektir - Gençler 
den ikİ"İ hiç bir ıi~ yapamadan dön -

rnüştür. ı u sırada üçünci.i genç De -
mir, içeriye ntıl-ryor ve Sunanın ırnr • 

tul<luğunu rıiijdeliyor. Oradakiler hu 1 
na hir tiirlii inanamıyorlar. Demir 

anlatıyor: 

r<endi habac;ı da dahil olduğu halde 
iiç ba~buğ, baş ba Hcıyı tehdit ediyor-

lar. diyorlar ki: "Hakan öliirse üçü -
miizden biri yerine geçeceğiz. Halbu• 

ki im kuraklık daima devam edecek -
tir. Nihavet icimizden Hakan ol:ın 1 

cin giiniin. hiri~de kurban ('dilecek. 1 

İyisi mi Istemi hanı ölümt1cn kurtara 
hm ... FnJ:at llalrnnlık da cazip bir 
m:ılrnmdır, hunu da bir:ıkmıya gel -1 

mez. Bunua için Sunayı Tanrıya kur· 
ban ettfr:rc:-c1t İstemi han bu acıya d::ı. 

yanamaz, ölür, böylelikle han da 
1 

kurban da deği~miş olur!., Ba~ bakı• 

cı ölüm tehdidinden korlmrak üçünün 

de emrini yerine getiriyor. Demir bu 
hadiseyi, haş bakıcıya hançer ~ela~ -

rek öğrenmi~ ve onu beraberinde ge. 
tirmi~tir. htcmi han bu halı~rden bm 
bütün iizülüyor, çünkü Türkelinde 

ölümden ilk defa korkulmaktadır ve 
hu da fena bir başlangıçtır. "Yüz mil 

yon kurt içinde üç iti.ipek,. im bulun .. 
ması bile fazladır. Demek sueuzluk l 

Fütüristlerin babası 
~{]arinetti anlatıyor :Fütürizm nedir, 

ne yapmak istiyor ? 

ataıya 1 ı şaır ı ' syonda \a yan sefiriyle konuşuyor 

Dün ~ ·' rimize gelen ve kendisine 
fuıüristlcrin haba,:;ı denilen ıtalyalı şair 

;\ 1 :\larinrtti mi.ihaı riıirnize mesleği hak· 
kında ~u izolıatı Yermiştir 

Fütürizm sadece bir ~an'at cereya 

mış, körelmiş, işitilmiş olan ~ey bi 

kat'ıyyen aliikadar etmez. Bunu 

için tarihin, tarih tecl risatının ale)' 

h in deyiz. 

Çünkü tarih bize eski zamanın 
nı değildir, aynı 1 .. amanda içtimai bil· 
fikir, bir felsefedir. Fa'rnt bu felsefe lü kısımlarını öğretmelde kalmı:r 
1 'itiin eski fikirlerden tarnnm~n h~~ bizde m~u..iye karşı bir tahassür 
ı,a, yepyeni bir şeydir. yandırıyor. Hepimiz, ah eski de' irl 

Piitlirizrn; yeniliğin , orijilalliginl diye es~•i zamanı hüzünle anıyoru 
ve ı-ür'atin mrzhcbi veya ba~ka bir Onun İ!;İn tarihi öğretmek çak tchJil; 
şekilde ifade etmek ffızım gelirse gl:· Jidir. Simdiye kadar edebiyat da eı.kini 
rüşleri basitleştiren YC terkip eden t · : it d k 1 t fl' 'k.i ar • . . esırı a ın a ·a mış ır. ır ı · ~· 
bir eclebı cereyan tesıs etmıy e ~alı -
ç'n hir C"hittir. şairi müstesna, ror.rnntilder başta 

Fütiirizm, geri yani an'ane ·i ol - mak Uzerc her şair maxi;ri ge:ıni_ş 
mıyan hiJ;ıı i<:; ileri Ye ilıtilfılci bir va 
tanpt>nerlik diye c!c tarif cclilebilir. 
Bundan ma ·ı:'aclım şu el ur : 

Şimdiye kadar ,·atnnpcrverlik her 
yerde muh:ıhz:ılt:"ır ve miirteci olmıı~ 
tur. Halim' ; hiz daima yenileşmeyi 

ve terakl<iyi müdafaa elliyoruz. Eski· 
nin. mazi•ıin diişmanı:·ız. Iüıllanıl •

1 

hiinycnıize ele ~iruyet etmic-tir. kanı• 

mız ela bir t rhl'l;e geci ·iyor. Hunun 
ö ünii a lantk lazımdır. 

Suna öliimtlen kurtuluyor. ve Su

nayı almak için toplanan halk vak'a

yı anlayınca iiç başbuğu parçalıyor. 

Uçüncü perdede hu knlı sergüzeşt: 
Sunanın ağz:ndan işitiyoruz. Ölen ii~ 

başbuğun yerine oğıılları geçiyor, nl 
lsterni hanı ziyarete geliyorlar. Bu I 
ziyarette istemi han, (Akın) ın icap 

ettiğini, Türk milletinin hem medeni, 1 

hem kahrnrnan olan vasfının her ta - 1 

rafta kendisine açık memleketler bu~ 

lacağını. üç gencin kendi ohalarrnı n

larak başka başlrn istU.:ametlerde ye· 

~il. ağaçlık ve sulak yerler ararnala -1 
rrnı söyliiyor. Üçü de buna muvafn· 
kat etmi~tir. Fa!rnt Suna kim inle g:-

1 decektir? lşte bu muammayı da Su· 

na hallediyor : Duvarda asılı bir gü

müş yayla üç altın ok var. Bunların 

birini doğuya, birini batıyn, birini ele 

güne fırlatacaktır. Hangi genç kcn• 
di okunu önce getirirse Suna 011 1ınla 

beraber gidecdttir. Ü~ genç bu imti

hanı kabul ediyor. Suna okun ikisini 

atıyor, fa.kat kendisini kurtaran De - ı 

mirin okunu kaybetmiştir. Demii· 1e·1 

Iı\ştadır. Sunaya bulamad ığını söylü· 

yor ve Demirin yah·arması karşısın -

d:ı üçüncü oku göğsünden çıkararakl I 
ken<li:sine veriyor ve diyor ki: 

Uzaklarda arama .. Göğsümde senin i 

okun.' 
Piyeste İstemi han rolünü Ertuğ -

rul l\luhsin bey, Suna rolünü de Ney

yire Neyyir hanım yapacaktır. Eserw
1 

de t. Galip, Emin heliğ, Hazım. n.I 
Kemal, l\f, Kemal, Talat ve Sabih 

beylerin de rolleri vardır. 1 

m:ındaki mes'ut bir hatırasını teren 

nilm etmiştir. Hnyatı terennüm ede 

yoktur. Şiddetle müdafaa eWğinıi 
fikirlerclen biri de iradenin terbiye 

clir. Her ~eyde azami nikbinliklc d 

şiinerek iradeyi lmn-etlendirmek '. 
en müşkül vazıyctlerde bHe sun'i 1>1 

nikbinlik husule getirmektir. 

Hiı fütüristler san'at sahasına ıı 

ri hayatın , makinenin güı-ültüsiin 

getirdi·k. l\teselü hen Ilalirnn harbind 

Edimenin rnuhasarasınaa gazete 

sıfatiyle bulunuyorken intibalarııl1 

}'azmrntım. Bu yazılarda harbin gii 
• :. 1 

rültiisünü ve canlılığını~ aynen alcsc• 

tirmiye çalıştım.,. 

1\1. l\larinctti fütiirizm ismirıl 
intihap edilmesi sebebini anlatırkcll 

de şöyle demiştir : 

- Mesleğimiz. istikbalin gelecc 

zamanın aş!>.ı ve ihtirası olduğu i~İ 1 
fütüriz m ismi verildi. 21 sene e'"tı 

·ıe Milanoda "Puezya,, atlı beynelm• 

bir mecmua cıkardık. Bu mecmua)" 
~ ,, 

her milletten yazı yazılıyordu hnt 

Paristen (*) Alber Fua isimli bİ 
Türk de güzel şiirler gönderiyor.lıl• 

:Mecmuamız etrafta büyük bir 11~ 
reket uyand1rdı. Bilhassa gençte~ 
çok ehemmiyet vermemiz bize ç0

1 
taraftar celbetti. Biz yirmi yaşııı~ıı 
bir gencin bir dariilfünun talebesirı1 

b. f ·· d d h · d ·· c6f ır pro csor en a a zıya e soz ~ 
1
, 

lemiye, fikir beyan etmiye haklı 0 

duğunu idclia ediyorduk.., 

İtalyan şairi Jazband ha.~kflldl 
da şunları söylemiştir: 

) ')t 
- Cazbant yeni olması dolayt~1'1'' 

bizi eski musifoiden daha fazla al~ <' 
dar eder. Bilhassa cazbandm adcl1 , 

hayati bir tr.rafı vardır. Fakat,_~~!· 
hant tam fütürist bir musiki degıl ~ 
Rir muFikişinasın Italyada \iicud3 u· 
tirdiği giirültü yapan orkestra fiiltJd 
rist musil» nin bir nümunesidir· tıı, 
orkc5tra makinenin tabiatın \"e~ll v' 
bii hayatın gürültülerini musikılt.Ş 
mektedir. 

~. 

("') ıll. Fua Galatasarayda hoc,Pı 
lık etmiş bir Framızdır. Türf-f (~ • 
belki de Tiirkiuede fazla katmış 
masından galattır. 
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anı Dün 
Ha· 
Havaların adamakıllı kı;?ladığı, vü .1 

c~tıarın soğuktan donduğu bu rnev -
sırnde F 
1 • ransada a.ğızlar ve kalem • 
heri ateş Püskürüyor. Eğer, Paris ma 
a leleri bizim ahşap binalardan olsa 

ve h · · ~ rın suları da bizim Terkos kum 
Panyas 1. 
1 

ının e ınde bulw1saydı, çok . 
an büyük bir yangın çıkardı? j 

b :~aınafi, gene bt!lli olmaz.. Para 
~ sı tehlikelidir •. Ilir cok intiharlar, 

cınavetJ b .. d l~d - . rı J er u yuz en o ugu gıbi, ge-
) e bu Para yüzünden umumi bir cina
~~t, umumi bir intihar, yani umumi 
ır ~arp zuhur edebilir! ı 

11 
.. Gerçe, diyeceksiniz ki, dünya he • 

1
.uz elindeki, yüzündeki lrnnlan temiz 
l)emedi., Eski hudutları bir gözde:1 

Ceçirsek, henüz çürümemiş iskeletle· 
re tesadiif ederiz" Henüz çocukları -
rı'.. kaybeden analann, babalann; be
rıul sevgililerini 1 aybeden ı·adınla • 
~ırı, kızlann gönüllerindeki ateş kül
henınedi., Fakat, ne çare ki, kin ate~i, 
k~sumet ateşi, intikam ateşi de, dö
d~len bunca kanlara rağmen sönme-

ı .. O da hfth"t yUreklcrde alev aıe,· 
~·anl) or ! 

d Esasen, dünyada topsuz tüfeksiz 
h ev~m eden, faJmt tahrihatı, hiç şüp 
h esız daha müthiş olan bir başka 
darp demm etmektedir.. Bu harbin 
He hudutları \'ar: Gümrük kapıları!. 
l\ U harbin de tebliği resmileri \'ar: 

0ntenjan listelerj !.. Bu harbin de 
Şehitleri ' 'ar: Müflisler!. . j 

Hasılı efendim, bir yandan iktı • 
~di harp dünyayı kasıp k'avururken 
>ır Yandan da askeri harbe ha • 
Zıtlıklar alabildiğine devam ediyor. 

llirıacnaleyh, harp olacak mı, ol -
~1Yacak mı?" Diye gazete sütunlan
a hakla atan siynsct falcılarının ne 

~·etlerine inanınız, ne hayırlarına! .. 
ttnu anlamak için. gaipten haber 

~eren büyücüler gibi remil atmıya 
acet vo''· rar ·c• m ,·dan da! 

u ' Ziya 

Kalabalık ! 

d
. ı.:rgin bey. Günyüz hanıma rasgel
ı: 

1 ._ Ayol G iinyüzcüğiim. dedi, nere -1 

erde ·n .. Seni kaybettik.. 

Se ._ Sorma Erginciğim.. Benim de 
tlj sok göreceği mgeldi... 
-n Ro u cuma adaya gelsene .. Aman 

h' l"Sen, Maden tarafında öyle giizE"l 
it Ye 

de . r keşfettim ki.. Çamların :çm • 
bır kus "b' D . .. .. d \'e :ı: yuvası gı ı.. enız onun *'· 

tletlllYeşil çimenler .. Papatyeler .. Cen
, cennet.. 

._ Sık sık gidiyor mu un? 

Gr; Gidiyoruz ya... Oturuyoruz .. 

1'a/11°fon çalıyoruz .. Yemek yiyoruz. 
'Yotuz .. Uyuyoruz ... 

._ Çok kalabalık m·sınız? 
İki:. Pek çok değil_ Sen de gelirsen 

~cağız! 
St =-======== 

eru"'' 
'" sukutu karşısında: 

Oooh.. Çok şükür 

- Almnn kırıkııürü -

rı•1111111ı11tııı111ııı•ını111111ıııı 

E ~ 

~ 21 Kanunusani ~ 
: = 
F 1932 ~ 

( VAKIT'in ilavesi j 
l,,,ıııııı11111ııııııı11 111ıııııııı11J 

.Meşhedinin 

.Mevsimleri 
- Dıdıdıdıdrdıdı ! •• 

Küçük tütüncü dükkanının birden 
bire açılan kapL<;tndan Torik Necmi 
titriycrek girmişti. Dişarda fırtın~ 
kar, tipi, kıyamet kopuyordu- Torik, 
avucuna hohltyarak söylendi: 

- Amman morukcuğum, aldın var 
sa sokağa çrkma.. Hava öyle berbat 
ki, tilkiye bakır mangal çıkarttın • 
yor! 
Meşhedt, mağrurane omuz silkti: 

- llle özüm çoh gışlar, çoh yaz· 
lar görmişem. lstanbulun ne gışın • 
dan, ne de yazından gorhmirem ! 

Torik Necmi, saç mangalda elleri .. 
ni ısıtarak sordu: 

- Allah, allah .. Demek Iranın ya• 
zı çok sıcak, kışı da çok soğuk olur .. 
Öyle mi? 

- Beli!. 
- Mesela kaç derece olur? .. 
- tne yazın yüz milyene gada!' 

çıhar" Gışm tehtessıfır yü:ı. milyene 

gadar düşer •• 

- Uulan moruk, atma .. 
- Sen ölese ki atmirem garda • 

şım. tile şunu bilesen ki, Eyranda, 
yazm tavvuhlar sıccacıh lop yumurta 
yumurtlarlar! .. 

- Peki, kışın ne yaparlar? •• 
- Heç sorma Torih efendi.. Gı • 

şın da buz parçası yumurtlarlar!. 

Çekirge 

Değişiklik 

- Bizim Celal Bey Bursa kaplıca

lanna gitmiş, öyle mi? 
- Evet .. Tedavi için .. Doktor tav

siye etmiş.. 
- Halbuki eskiden Alaşehir kaplı· 

Fransa - Eorcunu ver!.. 
Almanya - Vermiyeceğim !.. 

calarma giderdi.. Acaba hastalığı 

mı değişti? 

- Hayır, hastalığı gene eski has
talık .. Doktoru değişti? 

Sulh - Gürüıtü etmeyin çocuklar, uyandıracaksınız!.. 
.................................................. , ................................................................................ . 

C Sual, Cevap ) 
---
Sual - Balıklar niçin dilsizdir? 

Cevap - ln~nlardan daha akıllı 

oldukları için! 
lf. :{. :(. 

Sual - Havyar neye derler? 
Cevap - Zenginlerin zcytinİ!lC ! 

ııı "' "' 

• ual - Güzel kadın kime derler? 
Cevap - Ba~ltalarınm zevceleri · 

ne! 
* * • 

Sual - Esnnf kime derler? 
Cevap - Bir dikiş iğnesi istiyen 

müşteriye bir dikiş ma'dnesi satan a

dama! 

* • * 
Sual - Yıldız neye derler? 
Cevap - Sinema oyuncularına! 

* * * 
Sual - Op~ratörlcr niçin cesur O· 

!urlar? 
Cevap - Ölenlerin bir daha dıril

meleri imkfınsız olduğu için! 

* * ı;: 
Sual - Bir papağanla bir diplo -

mat arasında ne fark ·vardır? 
Cevap - Papağan söylediğini bil

me?: .. Diplomat bildiğini söylemez! 

Yemin 
Mantar Mehmet, hırsızlıktan altı 

ay hapse mahkum olmu:.tu. Mahke
mede reis: 

- l\lehmet, dedi, bak, altı ay ha• 
piste yatacaksın .. Art:;k uslan •. Bu fc. 
na san'attan vaz geç. 

Mantar :\1ehmet boynunu büktii: 

- Dinim imnnım hakkı için söz 
veriyorum reyiz beyciğim, dedi, :ıltı 

ay bir şey arakla mı) acağım ! .. 

Tariz ( ) Seyahat Uğruna 
I'ecla Hanım kendini şöyle met • .... ____________ _.,, Düşünmiye Değmez 

Yaldızyan efendi, Avrupaya 
seyahate çıkacaktı. Kapı bitişik kom 
şusu Akilyan efendi nasihat etti: 

hetti: - Haberin var mı, bizim Cemil te 
- Daima yüksek maIUrnatlı, yük- davi için Avrupaya gitmiş! 

ı::ek zekalı insanlarla konuşmaktan 
zevk ahnm .. 

Şehnaz Hanım i.c;tih:r.ayla ısordu: 

- Rahatsı7. olmaz mısınız? 

~ 

Bir Kaza 

- Ya .. Ha..c;tahğı neymiş acaba? 

- Çok çalışmaktan dimağı yorul· 
muş .. 

- Allah, allah.. Niçin bu kadar 
çok çal<;Şmış acaba? 

- Fazla para kazanıp A vrupaya 

- Zo delisin, di'unesin? .. Bu et
tiğin iş düpedüz bentlik.tir- insan 
kısmı böyle paluze gibi kansını evde 
yapayalnız koyup Evropaa gider? .. 

- E, ne olur ki ahpar? •• 
- Ne olacak .. Basına çatal matal 

Her gün, tramvay, otomobil ka • gitmek için! 

zalanna dair hikayeler dinliyen kii· 

bir ziynetlik. konar deyi korkoor "' 
sun? .. 

çük ~yla, bir akşam sofrada acı :lcı 

bağırdı: 

- Amaaan .. Am:ıan .• Kaza oldu! 

Annesi, babası telaş ettiler: 

- Ne kazası oldu yavrum?-
Küçü ı: Leylc"t ağlıy:ırak ceYap ver

di: 
- Dişlerim dilimi çiğnedi? 

-·-

DUnyanın hali! 

--
Sulh - Al, sana güzel bir 

d~ l hediye edeyim .. 

Dünya - Teşekkür ederim, 
elıcrim dolu !.. 

Rüya 
- Zo neden korkacakmışım? .. Bir 

keret karım gayetlen namuzludur •• 
Merhum Botizen Tevfik, bir gün Beni de kıyak sever .. Sonram, tut ki 

Raşit R1zaya dedi ki: bir halt yiyecek olsa, ben evde bile 
- Aman Raşit, dün gece bir rüya bulunsam gelip bana soracak, alal 

gördüm.. danışacak sanoorsun?_. Geç ahpar, 

- Hayırdır inşallah .. Nasıl rüya?. geç .. Böyle malihulyalardan yüreği
me dert koyamam! .. 

- Gayet garip" Ben bir süprüntü ===============::s 
tenekesinin içindeyim, sen de bir bal 

küpünün içinde" 
- Bunun neresi garip ayol? .. Pei 

tabii bir rüya.. Ben, bal gibi adamım 
Sen de tam layık olduğun yerdesin? 

Borizen Tevfik derhal cenp ver• 

di: 
Duuur .. Rüyamın sonunu din. 

le: Sen, elini tenekeye daldırmış, a
vuç avuç süprüntüleri yiyordun •• Ben 

de küpten parmak parmak ballan yi

yordum! 

örümcek 
Hanım - Bey, misafir a-elecek ga

liba .. 
Bey - Ne bildin? 
Hanım - Baksana, duvarda koca• 

man, siyah bir örümcek yürüyor. 

Bey - llaa, t:ördüm .. Muhakkak 
annen ;:cle.:eJ...tir :. 

Yer yUzUnde iktisadi hayat: 

Nibayet, bütün milletler bir 
nol<tada ittihat ettiler: ihracat 
yapmak, ithalat yapmamak l 
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KiŞ ŞARKiSi 

llir güzele gönül verdim: Yazdan sıcak, Kıştan beyaz I 

iki tane kar topu var göğsünde bu yaramazın •.. 

Dinlemluor r1ccC', giindüz •. /Jlnl ·miyor soğuk, ayaz, 

ftlelltap gibi çml çıplak doğuveriyor wısızm J 

Odur ısıtrın oda.·m, odamı nydı"?latan o ! 

Buz tutan damarlanma bir parça ateş katan o ! 

Nil:an gibi gülen odur, şubat q'bi kaş çatan o! 

Rir oüzele gönül verdim: Yazd:ın 8ıcak, kıştan beyaz! 

Sayfaı 2 

- N-.s , tcrzihanen z iyi işliyor mu? Erkek 

mi? .. 

işte bizim köık... Sizi gezdireyim 
- Hayır hnnı'llefen .. "c -~ m.. fa lnn, miş Çlmldlk 

teri cclbetme!< "ç•n iındi bir de erk kJer <1a

iresi açtı< !.. 
Kadm 

Erkek 

Aaa.. Korkarım .• 

Hiç korlı- mayınız .. lçerde kimse yo1<! 

- - -
DÜNYASI 

1 (._-==F~ı-==k r=a_ı a_r _J 
Nt! anası \'ardı, ne b::ıba ı .. Bu altı 

yaşında'·i saz benizli l.ızcaır z du:ı)a

ya !.imin vasıtasıyla gelmişti, meç . 

bul.. 

Onu, lıir sonbahar nkşamı. kuru 

yapraklar uçuşan c:ımi avlusunda birj 
bez parçasına kundaklanmış, fer) at

ları rüz~arlar içinde ho •ulur •en gör 

milc;ıler, lrnral\ola teslim etmişlerdi .. J 

Ondan sonra. darülacezeye gön · 

deriJmiş, orada, kendisi gibi kimse -

sizler içinde büyümüş, beş ya:.ına 

gelmişti. 

Küçük Keramet'i Rasim paş:rnrn 

konağına geçen yıl almıslardı. \'ni
fesi, gelin h:ınıM n biricik kızı Suna

yı crrıcndiı'1l'lc' ti-

Keramet. birçok bilmeceler, mı:ı • 

sallar biliyor, küçük hnn:mını cidclPn 

eğlendiriyordu .. Yalnız. bir ı,ahaha . 

ti vardı: inatçıydı .. Baznı1, ~una onu 

Kadın - Oo1<lorcu w um, hani bana böyle bir otomobil a lacaktın?. 
Do\dor- Biraz sabret sevgiıim.. Hele şu grıp mı.haileyi iyice aaraml ... -

matlı. H:ınımcfendi para verdi. bü • ' 

J iil. hınımefendi Jmı ele la aJdı olma- / 

d .. Bir türlü nldannuya razı olmu • 

cevap verdi: Son Çare 
- Aklımda! .. Faik, dayısı Halit Beye bir dnha 
Ve bohças:nı aldı, gittikçe koyula- yalvardı: 

at gibi l·oşturm<> 1 , e c'( gibi unırtma.k, 
yordu .. 

çengi gibi oynatmak ic;terdi. O za -
şan ahşam karanlığı i~inde kaybol • 
du .. 

- Dayıcığım, va1lahi on liraya ih· 

man, Kernmet'in dnmnrı tutar, bir 
türlü 1 üç"il, 'tnn mm emirlerini din· 

lemezdi .• 

- Ben at gıbi l o amam .. 

- Ben eşek gibı anıramam .. 

- Ben çenf{i gibi oynıyamam •. 

Bu dih 'mfal ıfrı yiiziif'den pPk 

çok hınmlanı) or. pek çok daynldnr 
yiyordu. Fal at, bir türlü bu' h.ü "i hu 

,·undan vazgcçm·)ordu!. . "' . 
Bir hıft: 

in J,id<' liydikr '• Suna, ned"

me "ni aldatm· '• iç"n neler }apm .)Or 

du ki? .. Falrnt. ~C) tun kız, bir ti:rlü 

lildcsi unut. .. yor, bir türlü ald<ın • 
mnl( b"lm") ordu. 

Gece. gt' 1düz, .. ah~ a1\~nm, tam 

bir hafta. l{ernm ~t·c ne \·c l'cl' ·e şu 
cevnhı aldı: 

- Aklımda! .. 

llizmetc;iler, kalfalar, aldanmnıs· 

için gizli g"zli nasihatlar ctHicr. ol • 

G ÇfTI "ş o'sun az:zİ'll, bu 

ne l• ? .. 

- .Ş~y •. Ksııın.o Lar:ş~ım!. 

Onun bu inadından küçük Suna o 

'.a•lar iizülmiyc, o kadar ~·nirlcnmi -

) e b"~fomı tı ld, ara ;ıra ağlıyordu 

:ıe .. 
f'"h:ıyct, bu lade oyı.nu, .oea lrn

nağ'm ifnde l :.iyü! bir mesele hnlini 
aldı .. 

Son m: "h:ı le,.· t--1• irler. tahl,ir • 

ler tn.'.ibetti. O da olmayınca dayak 

h ~ı~ 1ı-

kbaba 

Soğuktuk Mütehassısı 

l\an lcoca arasında: 

- Karıcığım, hımi tuh:ıf bir hiki· 
ye vardır .• Bilmem, sana l!IÖyledim 

mi? 

- Cidden tuhaf mı? 

- Tuhaf .. Cidden tuh:ıf ! 

- Öyleyse sÖ) Jememeişsıindir_ An 

lat! 

tiyacım var-

- Veremem_ Veremem- Vere -
mcm! .. 

Bu son ve kat't cevap ilzerine, Fa• 

ik elini arka cebine attı n taban~ası

n1 çekti: 
- O halde .. Başka çare kalmadı! 

Halit Bey, hiç ummadığı bu ha • 

reket karşısında tela.şla yerinden fır-1 
Jadı: 

- Dur .• Dur .• Duuuurt.. 
Faik, omuzlannı kaldırarak cc'fap 

verdi: 

F, '.at. şa~ıl.:ıca1 • .e) dir, yan.ık in· 

ı nd. kırm zı parma'c izleri bıral,a.."l 

to' n t • a rn - men, Keramet inat edi
. or, rldanm . or<~u .. 

Nlhayet, 1 üçU'. lı ı:ıımı üzi" tüdcn 

•rnrtrrmn'. iç"n cıon bir çare buldu • 

lar: Kc .. ~ı.:m"t'i t.m-mı:ı';! .. 

üç kardeş 
- Duramam dayı.. On liraya ihe

yacım var .. Zat~n bana tabanca l! -
zım değil.. Satar, parasile i~imi gCAhmet Celal, l\lehmet Rahmi, h· 

Ve bir al Ş"m, ıı:err ö ·le lrnncln -
{ır :ı c;c\n~a at>1dı·ı ,.,·bi havada kı

z,) y:ıı)r•d:ırın u-;ı !ı··u b:r senim • 

h:ır al cam·. f{cr~r.~~t c:c'.:ık knp·sınm 

öni"nc bl' a' ldı .. 

Bu nralıl:. son bfr üm"tlc. kf '=ü'; 

Suna. [" crr:n:!!'in bohrasını almış. 

'endi eli)·Je ,·ermeye inm"<Jti. E·•cr 

l{crmct. bu bDhl; yı bir şey öyle -
m"' 'en n'·r, '··('Ü' h"'nıma ta· es dc

clir"r e k' rar sıc:-k yuvasmda k~I:• 

cak. bu )n • ıur yü' lü bulutlarla do

lu haz"'n hav ı içinde, kan:ıtları in· 

rılmı bir kl!Ş g:bi avnre dola:ım .) a -

c~' tı .. 

Bütün h'"mct ·ı..,r, halayı\lar, hat 

ta b'" ii'. \'e hiiçtP., hanm::ır merdi • 

ven bn •nd:ı bu nlıneyj gözctl"yor -

lnrdı .. 

rnhim üç kardc~tirler. Bunlardan bi-

rinc~~i şairdir, şiir yazar. ikincisi 
mı hnrrirdir, mn.' ;ale yazar .. Cçünci:
sü .. o da y.:zar .. Ama, şiir, mnkale 

de';il.. I\ar<leşlerinden para istemek 
için mektup 1 

ı\i:r··ı\ Su!ln ı.o ara! seleli, bnh~a M;;şteri - Yahu, bu nasıl fır 
? .. . d . k 1 ~-ı uz.ı ttı: ç . . ıızerın e uç ı var ... 

- Ak, l{ r:ırnct!- S:-..tıcı - iyi ya ş"e ..• Bir ta-

T\c• :ımet. o ki:çlil , iku•1ı1ndnıı na nesi diş, bir t nesi saç, bir la

s:l ç.htı,.ınn ~:i'ı:ncü.k dili b:r ., le neiİ do elbiııe .ç in ! .• 

rUrüm! 

Kör 
Göz hekimiyle hasta arasında: 

- Nasıl, bu gözlükle şo yazıyı c• 
kuyabiliyor musunuz? 

- Hayır •• 

- O halde ~u gözlü~ü takınız.. ı:.1m 

di nasıl? .• Okuyabiliyor musunuz:' 

- Hayır- Gene okuyamıyorum .• 
- Allah, AIJah .• Durun bakalım, 

bir de şunu takınrz.- 'Sasıl? .. 

- Vallahi gene okuyamıyorum .• 
- O halde azizim, l!liz maalesef 

körsünüz! 
Bu eon söz Uzerine hasta itiraz et 

ti: 
- Hayır dol(tor bey, ha},r •• Valia

hi kör değilim .. 

- Peki niçin okuyamıyo~unuz:' 

- Şey •. Ben okumak bilmem ki!. 

Neyle? •• 
Sair - Sevgilim,. Seninle başh:ışa 

h alıp a,kı :mzı dinli~elim. Se:nıı.ya .. f< ulut 

lar arasına yü sel elim!. 

Scvııliii- N•)' •'- 'la))'.m~)lı ıniT_ 

Hepsi bir arada 
Mişonaçi Efendi, mağaz:ısmm et • 

linci seneidevriyesi mürıasebetfle 1111 

iyetinde çalışanlan memnun etmek 

istyordu. 'I'üccar arkadaşlarından Si 
lamon efendiye sordu: 

- l\.föc:yö Salamon, oyle bir ~f. 
yapmaya istiyorum ki, hem pahali cıJıt 

m" in, hem be in memur lar ı"V'insi• 
hem ela gazctalar yaz.erin.. Acaba ıtl 

yapc;run? .• 

S:ılnmon efendi derhal çaresıfaf 
buldu: 

- intihar et be! .. Hem ucuz nlut, 
hem memur1arm ~ivinir, hem da ır 

zetalar yazar! •• --Bu türlüsünü aörmediniz 
- Kiracınız kimdir ,._di!--~-

- Bir muci:t. 
- Ne icat ediyor? 

- Kira}, vermesin diye bin tiirl 
yalan 

-.:.... 
Haklı bir ihtar 

Ev ~ahibi - Dilell8ell bile natli 

olman lar.m. 
Dilenci - Hanım, bana san'a 

mı öğreteceksin? 

Doktor - Sen fazla yorulmup 
Biraz faaliyeti değiştirmelıi, ekzer,ll 
yapmalısın. 

Gaflet 
Hasta - Yani daha çok mu ç 

pynn demek istiyo111uauz? 

Doktor - Hayır, ya.nllf anla.,. 

Jimnastik yapacaksın. 

Hasta - Peki ama, ben, bir ,;ıJ 
cambazıyım. 

~ 

Gedikli _ 
Gardiyan - (Ço!< geçmeden te* 

rar dönen sabılml :ya) Ne o, gene 

geldin? 

Sabıkalı -
falan var mı? 

Gel ksrşı ka1dmaıdall ;', 
de im .. Do'<lorum geliyor. 6 
d ir hasta o'du~um vo '·, 

cagıza lıarşı malıcuouml 
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o OCUK SAYIFASI o 
[ HiKAYE Eğlenceli bilgiler 

Ne • • 
ıyı 

d Turan zengin bir ailenin çocuğu -
~r, Leyli olarak İstanbul mekteple
ta d~n birine devam ediyor. Sömestr 

lilı dolay-ısıyla, Edirneye, babası • 
:· ~nnesinin yanma gidecekti. Gü • 
tld' bır gemici elbisesi giymiş, eline 
) ıvenlerini geçirmiş, kiiçük bavu • 
.ı~rıu almış, Sirkeci istasyonuna gel-,.,, 

1.fağııır, bir küçük efendi gibi, ba· 

: hkarda ağır adımlarla yürüyor -
G~ Bilet almak için gişeye gitti. 
fi kapalıydı. Turan hayret etti. 
,:!._ halde, trenin hareketi pek yakın 
~~lıydı; neden gişe henüz açılma • 
~ bulunsun? 

~ 'l'tsadüf ettiği bir memura neza-
le rnüracaat etti: 

ti..~ Edirne için bilet alacaktım da 
~kapalı .. 

'a ~emur nazik olmakla beraber bir 
~ da mağrur olan bu çocuğun yüzü-
4 hrip bir tarzda baktı ve sonra 
'dj ki: 

~ - Fakat Edime tn!ni hareket e
~"on ~akika oluyor. 'l'uran, bekle· 
'İği hır cevap karşannda '8§&ladı. 
~ba saati geri mi alm:aştı? Olsa 
~ • şu trenler on dakika daha bck
~tnezler miydi? Mutlaka dakikası 
' kasma mı hareket etmeleri la • 
~-dı? GQya hizmetçisine söz söyle· 
;;! ribi, şimendifer memuruna arka
"'41t Çevirdi. Ve yürüdü. 
~ Şirndi ne yapacaktı? Treni Jca -
~1itna dair babasına. bir telgraf 
>la. P, gene mektebe mı gitsin? Me • 
~ lrıeyus düşünerek bekleme salo
ı,~ gezerken, mektep arkadaş -

lldan Tuğrula tesadüf etti. 
~ llu çocuk, orta halli bir ailenin 
--~SUydu. istasyon civarında ika
' ediyordu. ~k mütevazı, fakat 
~I 1 tavurlu bir çocuktu. Şen bir çeh 
'-ı e 'I'uranın yanma koştu; elini ya• 

11.dı. 

; Sen burada ha! Hayrola? 
),,._.~tan somurtkan bir halde cevap 

''ll: 

~dirneye gidecektim, treni kaçır-

""'~ ~ah, vah! Fakat üzülme karde
llıe~ bıze gideli.m, annem ne kadar 
~ tıun olacak bilsen 1 

)t a: lllünasebet? Turan gibi zengin 
-ıı~.arnetıi bir çocuk, orta halli bir 
llıf? :. evine gidıip misafir olabilir 
'il'le ıç ~una imkan var mı? Bir şey 
"ltııdlrıedı, fakat bu tekliften canı 
~ll'o d•iı Pek belliydi. Tuğrul ısrar e-

r U: 

llıı~ ~aydi gidelim, emin ol ki rnem• 
'0b~tsun; hem ne iyi bir tesadüf 

_ .;: sürpriz yaapcağım. 
e gibi? 

•iiıı:-- Söylemem, bize gel de gör!lr • 

'l'uran -..._,_ • d v 'ld' _ 'l' """'• - etmıyor eı,,rı ı. 

tideyı eşekkür ederim, hatınn için 
llıaırı, ~ 1~in bir saatten fazla kala

- J>:~e mektebe gideceğim. 
'l'q ~ kı, hele bize gel de .. 

"at oı:~un annesi, Turanı çok sami 
_ Oo kabul etti: 

'llıtr1ll oh, ne iyi oldu. Bu gece 
~"riye:~ altı Yaşına girecek, senei 
, daşını nıı:apacağlZ .. Böyle bir ar• 
~ hlly~ .raber bulunması bizim i· 

'l'1lfru1 hır ~reftir. 
"tayla t ~n. evı, pek atır ve sfüslü 't te ~ rı~ edilmiş değildi. Sade; 

llltzclı. Her tarafta bir aile 

oldu ' • saadeti bir samimiyet hissediliyor • 
du. Biraz sonra aile reisi de geldi. 
Turan bu zatın elini öptü. Tuğrulun 
küçük hemşiresi de evlerine gelen 
küçük rAisafire karşı pek şen, pek ~a
mimi görünüyordu. 

Turan, kendi e\•lerinde zenginlik 
içinde büyümüş. saadetin ancak ser• 
vetle kaim olduğuna hükmetmişti. 
Burada gördüğü neşe onu şaşırttı. 

Demek ki orta halli, yahut fakir ai -
leler de mes'ut olabilirlermi~. Bura
da hizmetçi yoktu, bir anne şefkati 
her şeyi idare ediyor, her şeye bir ne 
şe \'eriyordu. Halbuki Turan böyle 
bir şeye tesadüf etmemişti. Onların 
evinde her iş hizmet~ilere aitti-r. Bu 
da samimiyetten ziyade soğuk ve a -
ğ1,r bir resmiyet vücuda getiriyordu. 
Hasılı bu hal onda büyük ve iyi bir 
tesir yapmaktan hali kalmadı. Bir 
tarafa oturmuş titraf ını teldx edi -
yor, tetkik etikçe bu sıcak hayatm 
içinde bütü.n mukavemeti gnşiyordu. 

Gözü önünde bir faaliyet başladı. 
T-..ran küçük hemşiresile beraber sof 
rayı kuruyordu. Tem~. beyaz bir 
örtü üzerine temiz tabaklar, çatallar, 
bıçaklar konuyordu. Kendi evlerin· 
deki gibi pek süslü, pek şaşaalı bir 
sofra değildl. Fakat bütün ailenin 
beraber çalıştıığı, bu mini mini sofra 
ona ne kadar cazibeli göründü. 

Yemeğe -ciaYet edilince itiraz ede
medi. Tuğnılun annesi yemeği tak • 
sim ediyordu. Şen ve kiiçük kahka • 
hacıklar arasında iştihalı iştihalı ye
mek yeniyordu. Bu nqeye Turan da, 
ihtiyarsız bir halde iştirak etti. 

Yemek bitince, Tuğrulun hemşi -
resi ayağa kalktı, ezberlenmiş birkaç 
satırla değil, sade, samimi bir iki keo
Timeyle ağabeysinm yıl dönümünü 
tebrik etti. Tuğrul annesinfo, baabsı
nm ellerinden .öptü. Onlar da yav -
rularını kucakladılar. 

Şeker su üzerinde 
yllzer mi? 

Alın size tuhaf bir sual ! Şekerin su 
üzerinde yüzmesine imktn var mı ? 
Belki de kahve pişirirken pek çok defa 
tecrübesini yapunız. Şeker, suya at:lıve· 
rince hemen dıbe gider ve erir, kaybo
lur. de~ril mi ? 

Doğru, herkesin yeptı~ı tecrübe 
böyle ama, Vakıt gıızetesinin çocuk sa· 
yıfosı - her şeyde olduğu gibi - banda 
da aksini iddia ediyor. Şekeri, pek fılA, 
~uvun üzerinde yüzdürebiliriz: niçin ol
ma~ın? 

EvvelA küçük bir h:ııırlık yapalım. 
Eczahanenin bırinden bir az Kollodyon 
ııldınnız; fakat şişenin knpağını iyice k:ı.
palı bulundurur.uz. Zira içinde Eter \:lr· 
dır ki uçuyerir. 

Şimdi bir iki pl!ça çay şekeri alın, 

küçük bir mnşa yalrnt pensle bu ~eker
leri Koilodyon içine b:ıtınrsınız . Bir gün 
öylece hl\·ada kalacak. Eter tamamile 
uçacak. Sonra bu şekerleri, şeker kutu
suna koyabilirsiniz. Bir gün arluda~la· 
nnı1...ı dersiniz ki : 

- Su üzerinde bir parça şekeri 
yüzdürcbilir misiniz ? 

Tabil onlar buna fnanmıyacaklır, 
kendileriyle alay ettiğinizi zannedece ı.-
lerdir. O zanıın siz şeker kutusunu açar. 
içinden hazırlamış olduğ-unuz şekerleri 
alır, suya atarsını z . 

iptida şekerler suyun dibine gidecek
ler; fakat sakın bundan endişe etmeyin. 
Çünkü şekerlerin su içinde ynpacaklan 
işler var da ondan. Bu işler bitti mi, 
herkesin hayreti önünde. şekerler su
yun üzerine çıkar ve orada kalır. 

Yalnız dikkat edin, kimse elini su 
iızerinde duran şekere dokundurmasın. 
işte o zaman foya meydana çıkar! Na· 
sıl mı ? Suyun üzerinde duran cismin 
şeker olduğunu ötekiler zannede dursun, 
siz ald:ınma\ın ha ! Şeker dibe gidince 
yapacak i~i \'ar, dememiş miydim? Şim
di yaptığı işi size anlatıvercy1m: 

Kollodyonla iyice sarılmış olan şe· 

Tuğrul bu sadelik içinde erimişti. • 
Bir şey söyliyecek halde değildi. 

Artık mektebe avdet etmek de aklın
dan geçmiyordu. Her şaşaadan uzak. 
fakat aile saadetini son katrasına 

kadar i!en bu yuvadan ayrılmak iste
miyordu. 

Yatmrya gideceği zaman Turanın 
annesine dedi ki: 

- Treni kaçırdığım ne iyi oldu. 
Pek sade, pek samimi bir aile saade· 
tinin ne demek olduğunu burada an
ladnn, müsaade ederseniz hakiki bir 
anne gibi ellerinizden öpeyim. 

Genç kadın, Turanı bütün şefka • 
tiyle kucaklamıştı. 

A. iSMET 

kerler, su içinde pek dayanamazlar, he· 
men eriyiverirler ve suya karışırlar. O 
zaman KolloJyon dediğimiz zarf, Mit 
şekeri örtürnrmuş gibi yalnız kalır ve 
pek hafif olduğu için suyun uzerinde 
yüımiye başlar. 

1 
Şen fıkralar ı Eğer, se);rcilerden biri elini uzatıp 

tutacak olursa, yumuşak sünger gibi bir 
Ne kolay seyahat! madde buımuş otur, o vakit: 

- H:ıy, kurnaz, hay ! Hani bu şe-
Ahmet arkadaşına diyordu ki: kerdi ? 
- Ben, bisikletle on sekiz saatte Diye bağınr. 

Ankaraya gittim. Bunun için "uzaktan merhaba., de· 
- Amma !tıyorsun! Hiç böyle şey dikleri gibi sizde seyircilt.ri bardağın ya· 

mi olur? nına, yııklaşurmazsınız. HokKabazlar gi-
- Neden olmasın? Geçen ay ba • ni, onlara marifetlerini yalnz gösteri

bamla Ankaraya gidiyordum. Bigjkle •n"":""'z;-ııs-la_m_u_n..,ye ... n_e_e..,t-ıi-rm-~ .. y-in-iz .... _..__,. 
timi de beraber alıp bagaja verdim. 
Demek ki bisikletimle gittim. 

Amma oburmu, 1 

Raifi annesi tekdir ediyordu: 
- Sen ne kadar obunıun. Çantana 

koyduğum bisküilerin hepsini yemiş, 
yalnız iki tane bırakmı~m. 

Raif hayretle annesinin yüzüne 
baktı. 

- iki tane mj kal~? Anneciğim, 
görmedim de ondan! 

Tercihe sebep 

Bir cuma günüydü. Gezmeğe gide
ceklerdi. Sevimin annesi dedi ki: 

- Yavrum, bugün babanla bera
ber gitmiyeceğU Hangimizle gelmek 
istiyorsun? Benimle mi, babanla mı? 

Sevim ciddt bir tavır atdı: 
- Enela söyle bakayım ha.nginiz 

otomobille gidecek.tiniz? 

Bizim Gemi 
Bütün uece sallanarak , 
Atlar, geçer dalgalardan. 
Denizlere yculanara.k , 
Uçar sanki her rüzgardan 

Bizim gemi. 

"Deniz Kızı,, onun ismi .. 
Kanat açar gibi bozan 
IW::gôrlarla şişer yelken 

O üerler, 
Deniz güler • 

Bir ku~ olur, uçar, geçer, 
Sudan dağlar oğuldarken • 
Dalgalan durmaz, biçer, 
Denizlerde bora varken. 

Bizim gemi , 
"Deniz Kızı" onun ismi 

OSMAN MÜHEY.IJJEN 

Yaramazlar cezafaj ını buldular 

D : :c J 
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1- Etraftan kor toplayıp şu kapının önüne yığalım. 
2 - Böyle büyük toplar yapsak daha iyi olur. 
3- Haydi, gayret, sessiz sadasız bu işi yapabileceğiz. 
4- Oh, ne iyi! lçerdekiler artık kapıyı açamazlar. 
5- Şimdi kapıyı çalalım, açamayınca ne kadar kızacaklar. 
6- Al, ... --:=====;=:===================== -- -

' Salon Oyunları ( 

Hoca Efendi oyunu 
Oyuncular ne kadar çok olursa o resim bitince, amcliyatçı b:ığır.r: 

nispette -eğlenceli olur. Hepsi bir da- - Çabuk, tentürdiyodu verin! 
ire şeklinde toplanırlar ve hocanın Bunun üzerine bir mendille par • 
üzerindeki şeyl~rin i.~mlerini alır • maklnr tarafını güzelce s:ırıp b:ı* -
lar. l\lesela: biri, hocafendi11in fesi; lar. o surette ki el başı bağlanmış 
diğeri sarığı; bir öteki.!i cüppesi ve küçiik bir çocuk halini alır. Sonra hu 
~aire saire olur. Eğer oynı) anlar çok- el öteki kol üzerine yatınlıp ceza gÖ· 
sa n hocafendinin üstündekiler kafı renin gözleri açılır. o zaman ikuca • 
gelmiyorsa, te~bihi, enfiye kutusu, ğmda bir çocuk görünce kahkahalar
şemS:yesi, kitabı il:ive edilir. nu da la gülınek1en kendini menedemez. 
yetişmediği takdirde iç çama~ırları Böylece eğlencel; bir zaman ge~i -
da alınır. rilmiş otur. 

Herk~ ismini iyice belliyecek. Q. - -;::===========;--
yunu idare edecek olan bir hikaye ı Yeni bllmecemlz 1 
uydunır • .Mesehl der ld: . . 

(Hoca efendi) sabah yataktan 
kalkt; yüzünü yrkadıkta.n l'ionra fe
sini ba~ına geçirdi, (sarığını) sardı .• 

Bu hikiye hocafendinin eşyasını 2 M 
birkaç defa tekrar edecek surette MI 
tertip edilmiş olmalı Ye oruncutara 3 M 1 
verilen e~ya isimlerinin hepsi sör • ı--i-~~-.r---
lenmiş bulunmalıdır. 4 M 1 

M 

M 
Hocaf endi ismi geçtikçe bütün o • -·~--=--------·-t 

yuncular ayağa kalkmıya mecbur • 1 _ yer manasına gelen bir 
durlar. Kalkmıyana oyun bittikten l 
sonra ceza verilir. Fes, Mnk. deyin- kelime, 2- Ecnebi hanım ara ve-
ce bu isimleri almı~ olanlar ayağa rilen sıfat, 3 - Maksadı ifade 
kalkacaktır. Ifalkm1yanlıır cezaya eden bir kelime, 4 - Bir yerde 
çarptınlır. 

Cezalar da eğlenceli bir tarıad o
lur. l\feselıl.: Bir ki~ye (Eline ameli
yat) ceıuı Yerilir. Gözleri bir mendil 
le bağlanır. Oyunu i1iare eden, güya 
işe bir ciddiyet vermek için bağırır: 

- Çabuk bıçağı ıetiriniz ! 
Bir hokka, kalem getirirler. Tabii 

kendisine ameliyat yapılacak olan o
yuncu bunu görmez. Dyunu idare e • 
den onun elini alır, kolunu bir ba~ka
sına sıkıca tutturur; elinin a.rkn ta. • 
rafına, parmaklar hizasından ba,ıı • 

oturan kimse. 
Geçen haftaki bllmecomizln 

halledllmlş çekli 

LIAIL_IE 
A y AlK 
L A V ı 

1 ~; 1 K 1 ı j-;-
yarak kaş, göz resmi yapar; burnu---- -----------::
n ağzı bileğine doğru indirir. Bu iş ~~============nr-
yapılırken kalem ucu deri üzerinde Vakıt bilmece 
hareket ettik~e gözü bağlı olan cid -
den ameliyat yapıldığmı zanneder, kuponu 
bağrnr, elıini ~ekmek mer. 21·1·1932 

Onun bu kanaatini aritlrmak için, n 1 

• 



Yazan: lren Nemirovski - __ ... __ _ 
- Zannedersem de doğru bir i 

yapnuşs:nız. 

- Ingillı bankasının mektubunu 
doğru okudunuz değil mi? Eğer se
kiz güne kadar hesap kapatılmaz.sn 

eshammııı satacaklar. 
- Görürüz bnknhm.. Mi~in he- •

1 
rifler .. Bunu Veyi yapmıştır. FakRt 
yemin ederim ki hesabını verecek .. A-

1 çrğrnuz dört milyon mu? 
1 - Evet. Hele bu aralık Golmar 

aleyhine çok tahrikat \'ar. Borııadn.' 
zaVallı mösyö l\Iıı.rlrus'un ölümünden 
beri, bir~ok şeyler söyleniyor .. Hatta 
düşmanlarınız, hastahğmızı bile ve -
sile addederek bir sürü haberler uy
duruyorlar .. 

Go!der omuzlannı silkti. Bu onu 
hayrete düşürmüyordu. Ortağının in· 
tiharı gibi. 

- Bütün bunlar bir şey değil. Gi
dip Yeylle görüşeceğim. Beni bil • 
hassa Ne,-york endişeye düşürüyor. 

Muhakkak oraya gitmem lfmm. Tu· 
hingcnden haber yok mu? 

- Yar. Gelirken hir telgraf al • 
drm. 

- Versene ne duruyorsun? 
Telgrafı aldr. okudu: 
"Bu ayın yirmi sc1;lzindc Londra

r!a olacağım., 
Goldcr tebessüm etti. ihtiyar 1it • 

hingenin :r:-rdımıyla işler yoluna gj -

recekti. 
- Derhal, Tubingen'e telgraf ~e • 

kiniz. Ayın 29 uncu sab:ıhı Londrada 
ola.cağım. 

- Peki efendim. Şey .. Affedersi • 
niz .. Faknt bir~k kimselerin söyle -
dikleri doğru mu? 

-Fe? 
- Tubingen, Sovyetlerle Zeisk ~cd· 

ni halletmek için size müracaat et -
miş l'e hu işe siz de .dahil olmuş.su • 
nuz. Doğru mu efendim? Zira ba tok 
büyük bir iş.. 

Golder ısözünü kesti: 
- Bugün ayın lınÇ11 
Al<lığı cevap üzerine hesap eti: 
- Sa.at şimdi dört. Bu akşam ha

reket edebilirim. Hayır .. Lüzumu yok. 
Cumartesiye. Pariste muhakkak Vey
li görmeli)im. Pa1.artesi sabahı Patis 
te olursam, ah, -.,at 4 te oradan 
da hareket edebil . r.ı ve salı gUnü 
Londrada olurum . . •e,·york için aym 
hirinde vapurum Ynr... Nevyorktan 
vazgeçebilsem jyi olurdu amma, 
kabil olmıyacal<. Bununle beraber 
aynı on beşinde veya yirmisinde Mos 
kovada olmam lhlm .. Aman ne müş
kül işler: .. 

Ellerini, A vuçlannda ceviz ezer 
gibi sıktı. 

- Ne güç.. Ne müşkül .. Kendimi 
birkaç parça yapmam laztmgelccek 
galiba. Neyse, görürüz. 

Sustu. Loeve kendisine rakam ve 
isim dolu bir liste uzattı. 

- Bu ne? 
- Bir göz atarsanız? l\femurlann 

maaşlannn zam listesi.. Hatırlıyor 
musunuz? Sizinle ve mösyö l\farkus· 
le geçen nisanda görüşmüştük. 

Golder, kaşlannı çatanık listeya 
muayene etti: 

- I~amber, MatyM !yi .. Matmazel 
Viyeyom 7 Kim bu?. Ha, Marlrusun 
daktilosu .. Şu doğru dürilst bir mek
tup bile )-azmasrın bilmiycn ırfıntı ?. 
Bayır, ha.yır. olmaz. Şu öteki? Kiiçiii< 
kanbur kız de~l mi? İsmi neydi? 

- l\latmaul Gasyon. 
- Evet. Jyd .. Şambcr ldnı? Dama-

dınız mı? Bu aptala iş Yerdiğimiz 
yetişmiyor ma? Haftada ild defa y:ıı.. 

zıhaneye gelsfn, ıi~ yapmnsm. Sonra 
üstelik de zam. Olamaz. 

- Fakat nisanda. görüştüğümüı 
zaman. 

- O zaman param ,·nrdı. Şimdi 
yok. Eğer bütün bu tembellerin a) -
uklarmı arttınrsam .. Ynzthaneyi, !il . 

re Markus bir 5iirü cici beylerle do' 
durdunuz. Şu kaleminizi veri.niz J.a 
kayım. 

Aldı, listede birçok isimleri çizdi. 
- Peki amma mösyö Golder, Levin 

ru n bir çocuğu daha oldu. Bunan]ft 
l>es oluyor. 

- Bana ne? 
Canım mösyö Gol<l~r, göründü· 

ğı.n ııden daha fazla sert oluyonm • 
lllU. 
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GUneş- Dojtuşu 7'2~ Batışı 17'7 Gu"· nu·· n en mu·· hı·m meselesı· budur! 
- Loeve, benim hesabıma cömert· Namaz vakitleri - ~abah. 7,23 

Naklede:n fa. 

li kyapmanı:u istemem. Başkasının Üğle 12.24 . ikindi 14,52. Ak~am J7.7 
parasından vadetmek kolny.. Sonra. v 84 k 5 "0 ı :mı 1 . I im sa·: .• J 

kasada beş para kalmay,ınca hen ça• Hava - Hararet azamf 4.5. :ısgaıt 
J ·şayırn değil rni? ı derece. Bugün rüzgAr poyrazdan ese· 

Birdenbire sust\l. Bir tren geçiror- cek \'e hava hapalı n bulutlu olacaktır. 
du. Snldn hava.da. çıkardığı ses vu • --;:;::;::;;;;;;;;;;;;;;;;;=====;::;
zuhla i'.;'itiliyordu. Golder başını eğdi. 
I>inledi. Loeve mırıldandı: 

- Düşünaniiz, iki hin frank aylık
la he' ~ocuk geçi:ıdirmek pek güc; .. 
Levin'e acıyınız. 

Tren U7.tıkl~mıştı. Uzun bir dü -
dük scsit uz.aklarda kaybolarak ha • 
mda, endişeli bir sual gibi eridi, hit
t i. Gol der, ani bir tehewürle: 

- Merhamet mi? Diye haykırdr. 
uiçin? Bana kimse ac,yor mu? 

- Ar.ınn mösyö Golder •. 
- Evet. Ewt. Ver. ver, mütemadi-

yen ver .. Ben dünyaya bunun j~in 

mi gelelim? 
Zor nefe~ ah~·ordu. Da.ha ya\•aş 

bir sesle: 
- Arttırdığım aylıkların hepsini. 

dedi, siliniz ve gidip biletleri tedn • 
rik ediniz. Yann gidiyoruz. 

ON SEKiZiNCi KISJ,'ff 
Goldcr sofradan birdenbire kalka-

rak: 
- Yarın gidiyorum, dedi. 
Glorya hafifse titredi ve sordu: 
- Ya.. uzun mu !Ürecek? 
- Evet. 
- Bunun doğru bir iş olup olma· 

dığmı düşündün mü Da'\id? Daha 
hastasın. 

Gol der bir kahkaha attı: 
- Ne çıkar? Benim başkaları gibi 

hasta olmıya hakkım nr mı? 
Glorya di~Jerinin arasından hid· 

detle mınJdandı: 
- Aman, Böyle ma7.lum tavurlnn 

takınma. 

Golder kalktı, arkasından kapıyı 

şiddetle kapadL Şöminenin üstündeki 
kmtal şamdanların camlan biribir
lerine çarpı blar, acele. madent bir 
sesle sükut içinde çırpındılar. Horos: 

- Sinirli, dedi. 1 

- Evet. Bu ak~am çıkacak mısı • · 
nn? OU>mobili ister misiniz? 

- Hayır, teşekkür ederim, a:ıi7.em. 
Glorya hiT.llletçiye döndü: 
- Bu akşam ~före ihtiyacım yok. 
- Peki madıım. 
Hizmetçi liltör. ,.e sigara getire · 

rek çditr. Glorya, sinirli sinirli, lnm
banm etrafında uçuşan sivrisinekleri 
lıGvar gibi bir hareket yaptı: 

- Of, ne mktntı .. Kahve ister mi -
sin~ 

- Joys'dan haber var mt? 
- Hayrr. 
- Hep Davidin kabahati. Bu kil· 

çüğe bir deli bir aptal gibi yüz veri • 
yor. Bari se\~e. Sadece sonradan gör 
me gururunu okşuyor. Sanki mağrur 
olacak bir şey de olsa. HarekAtınm 
bir fahişeninkinden farkı yok. Hasta
landığı gece ona kaç para vermiş hi· 
liyor mll5Un? Elli bin frank. Evet. 
elli bin frank uizim. Ho~ değil mi? 
Görenler anlattılar. Kız, yarı uyku 
sersemi, elinde banlJcnotlar, ihtiyar 
bir zamp&ra peşinde gider gibi sal • 
la.na sallana yürüyormuş. Bana ge • 
lince hep kaYga, hep ayni sözler: 1~
ler fena, iş yok. Benim hesabıma ~a
l1~maktan artık bıkmış, filan .. Ah, ııe 
betbahtım- Joysa gelince .. 

- O, pek cici kızdır. 
- Evet. Biliyorum. 
Hoyos sus~ı. Kalkh. Pencereye 

gitti. 
- Hava ne güzel, bahçeye inmek 

'stiyor musunuz? 
- Hay hay. 
Beraber çıktılar. Aysrı, güzel bir 

geceyd . Traçnda.ki büyük elektrik 
projektörleri yolları, ağaçları bir ti
yatronun donuk ışıklarına benzer ny
dınltkla aydmlatııyordu. Hoyos tek -
rarbtdr: 

- Kokla bak ne güzel. Rüzgir İs· 
panyadan esiyor. tarçın kokuyor de· 
ğil mi? 

Glorya gene kısaca: 
- Hayır, 
Dedi. Sonra bir sırara çarptı: 
- Oturalrrn. J{aranlrkta. yürümek-

ten yoruluyoruır.. 
Hoyos yanma oturdu, bir sigara 

Radyo 
lstanbbl radyosu 

6 dan 7 ye kadar gramofon. 7,~0 

dan 8 30 a kadar Makbule hanımın ıştı

rakiyle saz, 8.~0 dan 9 a kadar Selim 
Sırn bey tarafından konferans ,9 dan 
10 a kadar Fevziye hanımın iştirııkiyle 

saz, 10 dan 10,30 a kadar orkestra. 
Avrupa radyosu 

Bugün 
21 K. sanı 

Hellsbera - 274,4 m. 75 kılo· 
\'at) 9,30 cimnasıik, Berlinden naklen -
14,30 plak - 17,15 orkestra konseri -

20 Ingilizce dersi - 21 dans mu~ikisi-
23 havadisler. 

Viyana - (517 m. 20 kilont) 
13,40 plak - 14 havadis - !6,30 ço
cuklar için - 17,20 Fransızca musaha· 
be - l 7,45 Esperanto, - l 8 konser-
19,30 Operadan naklen: Nibelungen'in 
yüzüğü - 23,45 orke~tra ı:onseri. 

Lahtl - (1796 m. :=i4 kilovat) 
18 konser - 1825 konferans - 19,15 
violon~el konseri - 20.05 ~arkı -
21,20 orkestra. 

Roma - (441.4 m. 75 kilovat) 
1880 ş:ır , ı konseri - 22 senfonik kon· 
ser. 

Var,ova - (141 ı m. 158 kilo· 
vaı) 13,05 Rus musikisi - 16,50 ço
cuklar için - 17,20 - Fransızca der· 
si - 2 ı.ı 5 hafif musiki - 23.30 dans 
musikisi. 

BUkreş - 1390,S m. 16 .kilovat) 
18 orkeStra - 21 şarkı - 21.3() sen 
fonik konser - 22 konferans. 

Praga - (486 m. 60 kilovat) 

18.30 çocuklar için - 21,10 saksafon 
rn'o - 22 30 piyano - 2:1,1 ~ org kon· 

ri 
Moskova - ( l 48 ı m. 40 kilovat) 

18 den 20,30 a J,adar neşriyat. 

Moskova Stallne - (427,5 m. 
25 kilovat) I 7 den saat J e kadar neş· 
rlyat. 

Budape,te - (550 m. 23 kilo· 
nt) - 18.30 Macar halle musikisi -
l 9,30 Minyon operası 

Yarın 
22 1\. Sani 

Hellsberg - (2744 m. 75 kilo· 
vat) 9,30 cimnastik - 17,45 çay kon· 
seri - 21,I 5 senfonik kon~"r - 23 
haberler. 

Viyana - t5 l 7 m. 20 kilo,·at) 
12,30 konser - 17,50 orkestra - 20,30 
piyano musikisi - 21,l5 Bruno Frankın 
bir piyesi - 23,40 dans musikisi. 

Lahtl - (1796 m. 541ıilovatı 18,25 
Keman komeıi - 20 senfonik konseri
{ 8 çocult şıırk:ılan. 

Budôpeşte - (550 m. 23 kilo· 
\'a.tl 10,15 konser - 18 konser -
l 9,45 Tsigan orkestrası - 21, 15 iki pi· 
yanoyla konser - 22,l 5 operadan na· 
kil. sonra Tsigıın orkestrası. 

Roma - (441.4 m. 75 kilovat ı 
9,35 radyo gazetesi - 18,30 şarl.ı re· 
sitalı - 18,45 muhtelif konserler - 22 
Manctt:ı opereti 

Var,ova - tr41 ı m. 158 kilO\•at 
21,15 filarmoni konseri - 23,40 rad
yo gazetesi - 23 .50 dans musikisl 

BUkreş (390,5 rn. 16 kilovat) 19,IO 
orkestra - 20.40 ~arkı - 21 solo sak· 
sa fon - 22.I 5 şolo keman - 22.45 
dans 

Praga - (486 m. 60 kilo,·ac) ı 8,5 
oda. musikisi - 20.15 şarkı - 22,30 
piy:ıno kon~crl 

Moskova - 0481 m. 40 kilo· 
'at) 18 den 20.30 a kadar. ............................................................ 
yaktı. Çakmağın aydrnhğ1, ölmüş çi • 
çekler gibi yorgun, şi§miş göz kapak-
lannı, genç kalmış muntazam çizgili 
dudaklarmı aydınlattı. 

- Ne oluyoruz? Bu ak~m yalnız 
mıyız? 

- Birisini mi bekliyordun? 
(Bitmedi) 

T amiral ve harp borçları me
selesi bugünün en çok an1lan 
mes'elesidir. Dünyanın en kanşık, 
en anlaşılmaz ve içinden çıkılmaz 
meselesi budur. Çünkü bu me· 
se!e bir çok safhalardan geçmiş, 
her safhadan geçerken türlü 
türlü değişikliklere uğramış bu
lunuyor. Bu meseleyi yakından 

takip etmeyenler, onun ne ifade 
ettiğini pek anlamazlar. Biz bu
rada meseleyi berkesin anhya
bilece~i bir surette izalı edelim: 

Versay muahedesinin maddei 
mahsusaıına tevfikan 1921 de 
toplanan tamirat komisyonu Al
manyanın alta milyar, alb yüz 
milyon lngi1iz lirası tazminat ver
mesine karar verdi. A lmanya 
bu parayı yüzde beş faizle öde
yecek ve her sene (330) milyon 
Sterlin verecekti. 

Almanya bu parayı veremedi. 
Onun için 1924 te beynelmilel 
mütehassıslardan bir heyet top
lanarak yeni bir pilin hazırlamış 
ve buna Dauves planı denilmiıti. 

Bu plana göre Almanya her 
sene 125 mılyon ödeyecek ve 
bu miktar Afmaoyanın refahına 
göre artacaktı. 

Beş sene geçmeden bu plan da 
suya düştü. O oun için 1930 da 
Almanyan1n vaziyeti yeniden 
tetkik olundu. Ve Dauves planı· 
nın yerine Y ong planı hazırlandı. 
Bu pllna göre Almanya her 
sene 106 milyon Sterlin Yerecek 
36 sene . 80 milyon kadar para 
verecek ve tcdiyat 22 sene de-
vam edecekti. 

Almanyaoın bu plin mucibince 
her sene ödeyeceği 106 milyo· 
nun 33 milyonu bilakaydü tart 
tediye edilecek, gerisi birtakım 
makus şerait hasıl olduğu tak
tirde tehir edilebilecekti. 

Kaydüşartsız olarak tediye e
dilecek 33 milyon Sterlinin 25 i 

DAVETLER 
l~u seneki Gülhane tıbbf müsamere· 

}erinin hc~incisi 24 kAnunusani 1932 pa· 
zar günü saat on yedide yapılacağından 
hekimlerin gitmderi rica olunuyor. 

§ Hil4Jiahmer Cemiyetrnden: 22· I ·932 
Cuma günü saat 10 da HilAliahmer Bey· 
lerbeyi nahiye kongresi ln'ikat edeceğin· 
den azayı kiramın Beylerbeyi nahiyesi 
fıkra merkezini teşrifleri 
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Kamblro 1 
Fransız Frangı t2b5 
1 lngiliz lirası Kr. 72 
M T.r. mokahlll ·Oolar 

... 

.. . 

l.,lrct 
Pelg:ıı 

Orahml 
la. Frank 

Leva 
Florin 
Koron 
~lllnı 
reze ta 
Mark 
7.lotı 

renıtö 
ı.e~ 

1 Türk llrası lllnar 
<. ervoncc K uroş 

Nukut 
20 FrAnk [l'ransı:r; L 

1 !sterlin (lnı:tıh:ı rı 
1 Dolar (Amerika) ~ 

20 Liret [ltalya il 213 

BORSA HARiCi 
Altın 
Mecidiye 
B:ınkonot ~ :~ 

Fransaya ait, gerisi diğer rntit• 
tefiklere aittir. 

Kaydü şarta tAbi olan parB 
da müttefiklerin harp esna· 
ınnda Amerikadan aldıkları borf' 
lara tahsis olunacakb. 

Almanya geçen sene bu para• 
ları ödiyemiyeceğini bildirdi. A• 
merika cilmhur reisi Mister H<r 
Yerin delalet ettiği morator)'O~ 
neticeıindc bütün tediyat 193.

1 senesinin haziranına kadar teCI 
olundu. 
· Tecil müddeti nihayet buhnll~ 
dan evvel Almanya artık müttefi. 

.. •oı 
lere beş para veremiyecegı 

söyledi. Onun bu sözleri söyle' 
mesile müttefiklerin AmerikaY8 

karşı borçlarım nasıl ödeyece~' 
leri meselesi ortıya çıkb. 

Müttefiklerin Amerikaya borr 
lan 2,371,000,000 Sterlindir. 13° 
bo.-ç 62 senede tediye edilect' 
ğine göre faizile berabel 
4,553,000,000 Sterline yarma~· 
tadır. ·~ 

Umumi harp esnasında logı 
tere müttefikleri namına Aaıe 
rikadan borç aldığı için mütte' 
fikler lngiltereye borçlanmışlar' 
dır. Bunların lngiltereye bor( 
lan 1,350,000,000 Sterlindir. lıı' 
gilterenin 62 sene zarfında oı01' 
tefiklerden 1,188,000,000 alı:ı>ıl 
olması icap ediyor. 

Fakat Almanlar para verrniY: 
ceklerini söyledikten sonra ipİD 
ucu Amerikaya dayanmaktadıt• 

Acaba Amerika, harp borf 
larımn ilgasına kabul eder rui 
Ederse bu yüzden zarara uğt• 
mı? 

Müttefiklerin Almanyadan P' ... , 
ra almadıktan sonra AmerıD 

nın Avrupa devletlerinden to1 
ladığı parayı alamıyacağı şOf 
hesisdir. Onun kaybedeceği ps~ 
her sene 48 le 80 milyon Steri 
araıındadır. 

Acaba Amerika bu zararı ~ 
bul edecek mi? lngiltere bO~~ 
meli kendisinin çok ~üyü~ f~ 
dakarlıklara katlandıgına ışısr 
ederek Amerikanın da bııO' 
benzer bir fedakarlığı kabule. 
mesini ima ediyor. lngiltereıı' 
katlandığı fedakarlık harp esil 
sıoda Rusyaya verdiği 900 ıııf 
yon Sterlindir. Sonra lngilte 
müttefiklerden tahsil ettiği f 
radan daha fazlasını Amerilc8~ 
ödemiş bulunuyor ve onun ·~ 
•ekilde ödediği para 200 ııJI( 
y ·ıt 
yonu geçiyor. O halde Jngı ( 
renin zararı 1,100.000,000 sıe 
line baliğ olmaktadır. dl 

Madem ki lngilterc bu fe 
karlığı kabul etmiş bulunuY~ 
Acaba Amerika da onun ~ 

·s hareket ederek borcun gerı 
deo vaz geçmez mi? Of 

Harp borçlara meselesioir1 
yandığı mesele budur. J 

Anlaşılan mesele, sonuodt1 
bu şekilde hallolunacak. (.. 

Çünkü Almanların para \'el 
ıniyecekleri muhakkaktır. o~ 
para veremeyince müttefiki:,, 
bunu bahane ederek Amerl 
para veremiyeceklerdir. (ı 

Amerikanınsa eski ınütteof 
]erden parayı tahsil için ~t 
caat edeceği bir kuvvet yo 

1
, 

O halde mesele, ya borç ~ 
uzun bir müddet teciline, ~,t 
onların külliyen ilgasına .,, 

caktır. Ô· flı 
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öksüren ere: 1 Memleket Haberleri 

Tütün kongresi 

Doktor 

0 llafız Cemal 
"hın hstahklar mutahassısı 
Sıra nu l . t· Yenı ınarnsı beklememe• ıc: ı . 

teıerer, kabineye müracaatla veya 
oııla 

C randevu saati almalıdırlar. 
uınadan d .. ··• 1 d Sonra rnaa a her gun og e en 

buıd ~~at 2,ao dan 5 e) kadar Istan· 
a dı'"a 

u i ı. 1• nyolundn 118 numaralı hu· 
"a JJne · 

tnua ınde dahili hastalıkları 
'.>ene ,.e 

lanbuı 2. tedavi eder. Telefon: ls· 
23~8. 1 

Şubat ayı zarfında Ankarada topla
nacak olan tütün köngresi için her vi
l ıl vet ticaret odalarından ikişer murahhas 
is~enmektedir lurahh:ısların tUtün zira· 
aıile iştigal etmeleri şarttır. Kongrede 
müzak~re edilecek lı3şlıca meselelerden 
üçü şudur : 

I - Tütün zeriyaunın tahdidi. 
2 - Tütün kaçakçılığının men'i ve 

bu hususta tedbir ittihazL 
3 - inhisar idaresinin yaprak tütün 

mübayeası ve cigara imali. 
Trova harabelerlndo - A

merikBlılıır Trova harabelerinde yeniden 
hafriyat yapmak üzere hükOmete müra
caat etmişlerdir. 1 lükOmct bu mürac:ıao 

abu! etm iş hafriyat heyeti nezdinde bu· 
lunmıya Arke:ogalnmızdan Remzi Oğuz 
beyi memur. etmiştir. 

l l afriyat:ı mart iptidalarınds ba~lanı

laca tı r. 

Aü çta define - \'erilen ma· 
l iı maıa 6Ön: Aydında Yunan işgali sıra
sında bir incir nğacının dibine sak:anı

lan gıl\ et mühim bir defınc:1in ar:ıştı -

ı m:ı ınıı başlanmıştır Dcfıne 35 bin 
a'tın li U\ ı ihti\ a etme deymiş. Defineyi 
raya lnr, Aydı n:ı ycnı gelen ıki rumciur. 

ı:ı er"n 1e bir pl~n hulundu~11nu ,.e bu 
plfınla emsalsi:1. <lefıneyi mc~ d:ına çıka 

racııkl:ırını SÖ) lemekıcJ rler. J\lcın ara, ı 
cılar hiikiımcrc de miır:ıcaııt e tmişlerdir. 

Def ne ~"imen de ir Yunan 7.lbit"y· 
mi 

Diı.•ar&beklrlilcrfn k dlrşl· 
n oG ı~ı - :Sulcym:ın r\:ızif bey mer
humun • ı n r'l heşinc.ı yıl döııü-

miınc t , ..ı eden 5 'kAnunusanidc Di-
) :ın ' orta mektch 'ld•· bir ihff:ıl y:ı-
pılmı ~ıır 

T .... li beyin tefti lerl - B.rin
ci u• t•IT'I miıkıt"~ lbrahim Tali bey 
''Çerm'k. \'e "S verek . kaznl:ınnı tefti~ 

ctmlştı 

A h moyu Hüseyin çete 1 -
J)ı,arıb kir cı ~arınd1; t>ır çok vatnndı, ı· 
mı;ı ve bu meyanda müteaddit Jandar 
mıı ncl rl rım ızl öldurcn, ı. ımyonl:ırı 60 -

·:ın. köylerde çapulcııhık yapan Ahmoyu 
1 us y n çetesi ortadan kııldın mışur. Ge· 
çcnkrde i ınll:ırma. km retleri çeteyi ab
aka etmiş. ·be ... at süren bir --nıü~ade · 

me neticesinde Ahmoyu Hüseyin öldU
rü1'nüş. henı pıı!arı bulurıan h~ş kiş i de . 
y~•·a!:ın mışlardır. 

Gene bu cı\a da i cıayı melanet eden, 
hir çok kim>eleı in kanına giren ~ak! 
;\ te stanlı !\erim, flnmu) <la ) aknlanmış· 

tır. 

AiN 

1 Mahkeme ve icra 1Uinlar1 1 
lstanbul 7 inci icra memur

luğundan: 
Pangaltıda Büyükdere caddesinde Har

biye met< tebl karşısında 63 numaralı ha· 
nede mukim iktıı hnlen ikametgAlıı meç 
hul bulunan Hamb:ırson :Filikacıya.n e
fendiye. 

Ahmet Numan beyin zimmetinizde ı 
alacaği olan beşyilı iki lira em guruşun 
tesviyesine daveti mutaznmmın ıı;önderi

len ödeme emri ikametknhınızm mechu
livcti hasebilc tebliğ edilemcmesınc ve 
ildnen tebliga karar \'erilmesine mebni 
tarihi llAndan 38 gün zarfında 931 -2937 
numarası ile biln.ürac:ıa l\anunt bir it!raz 
dermeyan edil mediği taktirde gıyabınızda 
icraya devam edileceği ve ödeme emri 
tebliğ makamına kaim olmak ü zere iia
nen tebliğ olunur. (2363) 

lstanbul yedinci icra memur· 
luğundan: 

Gazetenizin 19 Kdnunusııni 931 tarih 
\·e N. 5040 niishasının 8 inci sı:hıresin"n 
3 üncU sütununda lstnnbul ) edinci icrıı 
mt muru ıun Jldn mLddcti 8 gün ofıırak 
yazılmış i~c de iltm müddetinin 8 giln 
olmıı~ıp 38 ~n olduğtı tevz!han ilıın o
lunur. (236 2) 

Üsküdnrda lstanbul Altmcı 

icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mnhcuz ve parny:ı 

çevrilmesi mukarrer üç adet biı) ük ; \ e 
üç ııdct l•üçük; Kabine deniz hamnmlıın 
30 · 1 ·932 tar hine müsadif ( umıı.rtesi gü· 
nü !a&t dokuzdıın ona kadar To~h:ınede 
Salı pıızannda deniz banıosu gaz·nosu 
önünde açı k artdırma suretile satılııcnğın· 
dan tılep olanlnnn ye\•mU mcz Ord3 
mahafünde hıızır bulunacak mrmura mü
racaat etmeler! il~n olunur .. (2364) 

Üsküdnr 
sinden: 

H ukuk Mahkeme-

Terz c ' e i ild · 
MektcLimiz sipariş Atölyelerinde her nevi 'erke l ostü'llleri 

kadın r.rnn ~o ve tayyörleri azami itina ile ucuz fiat mu abilincle 
dikilmektedir. H er gün öğieden sonra me1 tep mü ür lif(ne 
mlirncaat. 

Adr Su ltnna ı 

Dev et 1 
L------~~~~-~~--,o o 1\13 çam k rcstcnin kapalı zar a r.ı 6 Subat 
932 Cumartesı gün i saat 14 30 da Ankarada 
yapılacaktır. T srt An uıra ve Hnydarpa'"a zn 
lira mukabilin.de satılan şartnamelerde y zılıdır. 

Lo' omotif Alev, Duman ve R gii; ör boru. r n n l.npa' 
zarfla münakas sı 13 Şubut 932 Cumartesi g ·nu saar 15 te 
Ankaradn idare erkezinde ynpılac ktır. Ta at A .nrn ve 
Höydarpaşa v znclerinde beşer lira mu l'lind r trl n rtname
lerde yazılıdır. (185 • 186) 

idaremiz m tbaa ... ımda me~ cut iş er bir vazi) etle 1 adet 57X 
&2 eb'adında huruf ... t ve yine aynı b' t bir ad t t l · e i 

I ~ 

ile 40 X 30 eb'adında bir adet p al m" ines· bil ye e 
satılacaktır. 

Müzayede 1-2-932 tarihine müsa if p~ .. ar esi günü sant 
14 te Hayda•paşa matbaa MüdürlY 

Talip olanların her gün matbaaya 
bilece leri ve matbaa '!e H ydar-p::ı 
şeraitini müş'ir şnrtnnmeyi ted r ik 

günü ve ısa .. tinde m tba.,. üdilrl· .. 

olunur. f217) 

1 YE 

C lstanbıılıın en işlek yeri Ankara caddes 'nde 
§ 

1. b t '= (0 ra zon pos ası ,,;, 
(KARADENiZ) 21 Kanunu- lstanbul 5 inci icra Memurlu- s 

Recep ef end'nin Esma honı.m:ı lcl ·ne 
H nrne eyledlltl boşanma dıva!ındn müd
denaleıh:ı.nın ıkanı t ftbı m çh 1 b n 
d ğurıdan i!Anen icrn kıl.ı,ıı •1l..l.Ç g·. üze
:rlnc muhakeme giınil gelmed'P;inden miıd 

del vekilinin talcbıle gıyaben muhnkemc
' e kn r:ır \"erılmis ' c adi) en ka nrı gıya

~ını n t b "ti h; l ı da i ıtil 17J 1 nr r ol 
oduğundan be kerrc }ı r k ılın:ın 1 - 3· 
932 Salı gün{i .saar J 4 de yine mah ke
meye ı;clmez \cyn tarafından \ekil gön
dermezse Hukuk usulü muh::. lı rme1 eri 
kanununun 401 inci maddeci mucibince 
müdde:ıleyhanın b:r d :ıha mahhmeye 
kabul olun mı) ıcağl hakkındaki işbu karar 
gıyabı dahi usulen ve il~nen tebliğ 
olunur. (23651 

~l e rkez acc nta< ı (:aıata kôpru bası K. 2362 
~ube A Sirkeci t\lühurdarzade han 2. 2740 

EY n •• 

saoi Perşembe 18 de. ğu~~ra~~rcun temini için tahrı hacze ' iş adam) 
E Mersin postası ılınmış olan l\langal, Dolap, Ayna, Kar- ğ 

}'ola., Sahan ve ' 'ÜZ adet direk ve~air eş- E==== (KONYA) 22 Kanunusani J 

ya Subatın 27 inci Çarşamba günü saat 

CI u
3
m

1 

aK.10
0

,d
5
a.

8

, Al. Ko. dan' to dan itibaren Karagümrük cıvarında g_==-===-=· Dervif Ali mahallesinde Dragman soka-
ğında 34 No. lu hane önünde bilmüzaye
de sanlacaıtmdan talip olanlann müraca-

Ordu ihtiyacı için Kom pile makJne. atlan iUn 
6
olunur. 19· I-932 l 

ev ve 

1 e d. eri e ye bu! a zdan 

burası 
... go el" r er ... 

li tüfek semerleri ve teferruatının 25 

- ı - 932 pazartesi saat ı.ı de 1\1, ~t _ VJ A 11 T __ n lııaıııııııııııııııııı ııı ııı nıııı ııııı ıı uıııımıııııııııı ıııı 111mıııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııı 1ıııımıııı1 ıııııımıırıuıııınıııımıııı;~ 
v. satın alma komisyonunda kapalı r . lstunbul tnpo dnırcnindeıı : 

fi ·· k · d"I kf T Adres: lstanbul Ankar:ı caddesı 
zl.~rl ~muşa ·.at~ası lıcra ek •. e.ce ır •.. a· Vakıt yurdu. Istıınbuld:ı y ımışcıı Ş:ıhin nınhollesinde 
ıp erın şeraı ı an ama ıçın ve nu • , _ . U d ı · ı 7~ i 

munelerini görmek için her gün mura- Telefon: 1azı ışlen 2.4379 ve zun çar ş ı caddesin e es .ı "' yen 
872 'd 2 4370 230 numaralı diıkhtının nısıf hissesi Js. caatları ve muayyen saatte de temi • 

2
·
3 1 

are · · mail Hakkı efendinin uhdesinde olup 
natlarile birlikte teklif mektuplarını Posta kutusu: 46. 

vefatile vercsesine kaldıg1 mııh:ıllesi ilmü-komisvona vermeleri. (685) (466:>) Telgrafı Istanbul Vakıt 
1 " haberinden ıınlaşı l mış veresesi mumai er * • • 

Ordu ~1hhiye ihtiyacı için alınaca
ğı ilan edilen 32 kalem rontken mal .. 

zemesinin görülen lüzuma mebni iha• 
lesinden sarfınazar edildiği iIAn olu -
nur. (13) (67) 

Abone şartları: 

J 3 6 12 
Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 1450 2700 

ilan sartlar1mız: 

Aylık 
Kuru~ 

hı intil,al mu:ımelesin in icrası için mü
racaat eımi~ sc de me1kQr dUkkAnın nısıf 
hissesine ait tasarruf kn} dı bulunımadı
fından senetsiz t:ısarrufata. kıyasen mua
mele yapılacajtmdan meıkOr mahalde n· 

ve Kı:ıdın h~stahkiarı 
mütehassıs ı 
D okto r 

sey·n 'aş· 
Türbe, eski HiJfıliahmcı· binası 

No. 10 Tel. 22622 

1 
As. Mk. SA. Al. komisyunu 

iUinları f 
Sann 
Santlmı 

Resmi 
10 Kş. 
20 .. 

1 lusus! 
l~,50 Kş. 
25 

ayyare gosu 
- ~ 

Irayı teahhüt etmiyen müteahhit 
namı hesabına Topçu Atış mektebi 
için 10:> \'e Maltepe Askeri Lisesi için 
1000 çekki Ceman 1103 çeki odun ya • 

KUçUk llln ,artlarımız: 

1 2 3 
30 50 65 

4 

75 
1·10 Defalık 
100 Kuruş 

zarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı A - Abonelerimızin her üç aylı-
24 - 1\'.iınunusani - 932 pazar günü ğl için bir dc[a mcc\:ancndir 
~aa.t 16 ya ),adar Harbiye mektebin• H - 4 satırı geçen il-'n Lırın fazla 
deki satın alma komisyonunda icra utın için 5 kuruş zammolunur, 
kılınacaktır. Taliplerin şartnamesi• ._ _____________ ~ 

ni görmek için komi-yona müracaat
ları \'e iştirak için de muayyen ''ak -
tinde hazır bulunmaları. (187) (237) 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. urnomt 

De5rbat mlldürü: Refik Ahmtt 

• 
enı e 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 50, 0 0 numara kamilen 
ikramiye ve yahut amorti kazanacaktır 

ı inci eşide Şuı: t 932 
• 
F ~ 



Ve • 
Eeyoğlu 

s:ık at caddesı 

No. 4 79 

1850 senesinde müesses Türkiyenin en eski ve en asri mağaza arıdır. 

Mevsim sonu BÜYİJK SA Tf J Devam ediyor. 
Şimdiden Yeni Fiatlarla Mübayaa Etmek EN DUN FiATLARLA Tedarik ve Temin Etmek Demektir 

EN iYi VE BiRiNCi NEVi MALLAR-CiNSi TiBARiLE GEÇEN SENELER MALLARIN N A YNl-MUSTESNA FıATLAR 
Mağazalarımızın Prensipi: En Mükemmel Ve iyi Malları, Her Yerden Ucuz Satmaktadır. 

Sanayii Milliyeyi Himaye ş~ı 
Etmek 1/(t.~ 

end"' kendinizi ~ ~: · 
himaye demekt· r ~;g~:ı.~~·~ı~. 

Sun1 Portland ASLAN çimentosu madalya 

Türk işçiliğile 
Türk mevaddı iptidaiyesile 
Tlirk kömürü ile 
Tilrkiye'de imal edilir 

MI .MARL 
Danca, Zeytinburnu ve Eakihisar fabrikasının 

A S L A N Çimento sunu 
),ullanınız. 

Dalma ayni 
mUkemmel cins 

En yUksek mukavemet 
kabiliyeti 

lf;;VAKITın- j 
Kü1~~~u. ~~!.?.lan 
Para ve Sallhk Emlfik - ;\loda 

6 odalı f"V Şişli - 5 odalı ev Fatih - 6 

odalı ev Şehzadebaşı - 5 odalı ev Cağal
oğlu - 5 odnlı ev Galata - ıılcında mağııza

sil:ı ap:ırtıman seneliği yüzde 12 ipotekle 

lkrazat - bunlardan başka her semtte em· 
l~k için 9 - 12 arasınd:ı müracaat. (2338) 

lstıınbul 13ahçekapı dördüncü 
V:ıkıfhan asm:ıkat 29 

Nefis yemeklik salon U· 

Res·m i, 
' sahife 

Türkiyenin ve bütün yakın ~arkın en mükemmel aile 
ve mektep magazinidir. 

MUHi 1 yeni abone şo1tla1ile 
en ucuz mecmuadır: 

480 !rnruşa bir senelik abone ve ayrıca 300 kuruş kıyme· 
tinde bir kitap • 

240 kuruşa altı aylık abone ve 150 kuruş kıymetinde kitap .. 
125 kuruş üç ayhk abone ve ayrıca 75·80 kuruşluk kitap 

hediye edilir. Verilecek kitaplar MUHlT'in bütün neşriyata 
arasmdan seçilir. 

İsteyenler<? meccanen bir nz'lmune nı'ishası gönderilir . 
Mahdut bir zaman için yapılan bu 

tarif eden istifade ediniz. 
Adres : Dilsizzade Hanı 1-2 -.-• . ... •.:; . ,,,. --- ........ ~- .... • . ~ .. ,_~,.. ~-.,. : ,,.. : .. ~,: •• ":;4'; 

l UskUdar HAie sinemasında 
g (Adalet Kurşunu) il4veten : (Ces:ırc- ı 

. tin mükAfatı) lfill••illl•Emmil-~illi'i!Z1:!~~mmlı:!1DliEii:Jill1 

Ba 
Nedir 

Çocuk ara 

HAYAT 
ma 

KTIABI 
baya 

M as Kuhanınız.Sütünüzü art 

tırır. Çocuklarn kemik 
lerini lt vvetlendirir 

iN 


