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Buğday ziraati teşvikdeğil 
tahdit edilmeli ! 

KUylttye buğdaydan başka istihsali faydalı 
zlraatler oldğuını göstermek IAzımdır 

rülllyor. Buğdayı kıymetlendir

mek için iki yol habra gelir: 
Ya hDkumetin köylilden doğru
dan doğruya buğdaya mllbayaa 
ederek 1atma11, yahut ekmek 
llzerine muayyen miktarda bir 
resim koyarak bu resmin hası
libnı k&ylllye takıim ve tevzi 
etmesi •.. 

Halbuki bu ihtimallerin her 
ikiıi de kabili tatbik de;ild•r. 
Çlinkll bunlann birincisi için hll
k6metin bu ite yilzlerce milyon 
lira tabıis etmeıi ve büylik teı
kilit vtlcude getirmesi lizım ge
lir.Bundaki mliıkDllbn derece.ini 

Iİlleclk mebuea ibrahlm bef . dOfOnmek bu yoldan mabada 
Mubanirlerfmlzden biri son günlerde varmak mOmkllo olmadıgım an-

mnuml bir mOnakaşa menuu olan huğ· K ali ki 
day ve ekmek meıeleıl vesilesiyle Bilecik lamıya kAfidir. ez "k İ ·nci 
meb•usu lbrahim Beyle görüşmüştür. tekilde imkansızdır. ÇlinkO ek
Dognıdan doğruya bu~d3y itleriyle allka· mek llıerinden alınacak resmia 
dar olmamakla beraber memleketimizin hasdih o ekmeğin buğdayım ye
llıasadr faaliyetlerine yakından tem111 tiştirmit ve satmıı olan çiftçilere 
bul\lnan İbrahim B. muharririmize müs- maddeteo takıim ve tevzi edi
lahsil mnıfını himaye etmek hakkındaki lemez. 
nobai nazarını şu suretle izah etmlşdr: O halde ne yapmalı? Benim 

Busfln 

12 Sayla 
,. Akbaba, Sinema Ye 

Çocuk sayfalara 

Meşhedinin şang
haydan yolladığı 

haberler!! 
Buıün paraıız takdim ettijimiz 

Akbabada okuyacakıınaz. 
- 1 ve: 8lnci sayfalanmızda -

Azılı katiller ada
let huiurunda 
Geçenlerde Ankarada , ıayalı 

zenginlerden Fahrettin efendi 
ile refikaıını feci ıurette öldD-

Meraklı bir macera 
Rüstemiye vapurunun kaptanı 

mürteci, sahibi kaçakçı mı ? 
iki taraf birbirini itham ediyor, hakikat 
adllve tahkikatı ne.tlcesln~e anlaşılacak 

-ı 

renlerden llçiin'1n yakalandığı Blrlnd tapta1I Vapur aahibl Oçancıı kıpfan 
yaZJlmıftı. Bu hunharlann bu Sabri a. AH B. Avni B. 
dil reıimlerini dercediyoruz. Hüseyin Rüstem Bey kompanyasr- eşya da bulunduğu ~ kendW •71'1 

• ·I na ait olan ve pazartesi günü gaz ca kaçakçılık cürmiyle gtimrtik lht6 
« yüklü olarak Batumdan limanımıza sas mahkemesine nrllmişUr. j 

gelen Rüstemiye vapurunun birinci jvrakın verlldiil dördtlneU. -~ 
kaptanı Sabri Bey hakkında polis be- tantiklik dün geç vakte kadal' SabrJ 
şinci şube müdüriyetine mühim ve Efendinin tevkif edilmesi. veya 19e't 
dikkate değer bir ihbar yapılmıştır. best bırakılması hakkında bir karat 

İhbarda bulunan Rüstemfye vapu- vermemiştir. f 

nınun sahiplerinden Ali Beydir. Diğer taraftan kaptan Sabrı Efenf 
Hadise hakkında yaptığımız tah- dl vapul" limana geldiil vakit ~ 

ldkatın netieelerini qairda yazıyo- da Rusya.dan almmqı kaçak haTJQ 
ruz: bulunduğunu söylemlf, bu iddia tze. 

Rffstemfye vapuru paza.rteeıi akp· r.ine gemide f ptidal bir arqtırma 18f 
mı Batuından lzmlre göWnnek bere pılmıt ve yük bulunduğu için a~ 
aldığı 4000 teneke petrol ile limanı· mamn Uyikiyle yapılamıyacağı anla. 
mıza gelmiş ve Befiktaş a~rklannd:ı şıldıfmdan aranacak yerler mtllıtw 
demirlemiştir. lenmlttlr. 

Bu sırada vapurda bulunan gemi Vapur •hlbl ne d~r 7 
ahiplerlnden Ali Bey ıemfyf kontro- Sabri kaptan h•lclcwda lllllaNa .. 

- Baiclay yetiıtiren k&ylerin dOtDndOiGm ıudur: Bir kene 
Ye çiftçilerin mabaalO mesailerin· kaylOnlin barbı umumiden evvel
des istifade edebilmeleri için ki vazayetiyle bu ıtınkii vazaye
laimayeye ibtiyaçlan muhakkak- tini mukayese ve tetkik edelim. 
br. Behemehal bu mesele hak- Harbı umumiden evvel buğdayın 
kmda bir çare aramak, bulm~k~_"gkbla 40 paraydı. Gazm tene
ı ... uadır. çuaku köylw~dc İlli· ~ ~L . .fıl'-er4ı okkaaı 2, kahve-

~==~~:;-J~· fJ!on!!:u~ı~a~k~...._~~fcl~~~-=·~~ Jarda Y'e hBy&k tehirlerde 
ı. plea poU. t ıllad .... aweaarlan 1 ... AU Bey dtln kmclflll)le' llrla 
- ...... ı;' -· Bata... -1•: f8ll .... ...UrrJrhnfu fhbanla ,,...... 
ketinüz aleyhine propafanda yaptıfı- masmm aebepl~ fiyle anlatllllta 
m, şüpheli kimselerle görüştiiiiinü tır: 

bflar da durur. Binaenaleyh kay- bir ayakkabı 60 kuruttu. Dea:ek 
l&alln iıtibsalitıaı heıap etmeli· ki barbı umumiden evvel bir çift
Jiz. çi 1 okka buğdayla yanm okka 

Y almz bu himaye nuıl ola· ıeker, 50 dirhem kahve, 1 okka 
cak? Bu hususta buğdayı kıy- gaz alabilirdi. Bu glinıe ıekerin · 
metlendirmek teklifi ileriye sil- ı Alttarıfı 2 inci sayıfada ] 

r~ .. ·---BiiYiik--....... ~.-... -...... , 

Yaklt'ıa 
... mıe
lretma• 
•rlftne 

,,. kari• 
lerlne ....... ,. 

Bir kazanç! 1 
Kuponlarımızı 1 

biriktiriniz .• i 
Ders senesi başında yav- ) 
rulannız ilk tahsil kitap- \ 

larını parasız alacak i 
Bu hareket VAKiT ın memleket : 
maarifine bir hizmetidir. Kupon• l 
lanmızı biriktiren her çocuk f 
babası ders senesi ba•ında -:j 
çocuıunun kitap maaretından 

kurtul6cakbr 2 

Dikkat ediniz r1 
~ 

l 
Kuponl4rımız numara / 
sırasına tabldeğlldlr.) 
Bunun için istediğiniz J 

gllnden itibaren i 
biriktirebilirsiniz 1 
Kuoonlarımız ) 
Berglln gazetemi- J 
~in başlığının sağ ) 

tarafındadır 1 
i 

.......... ,J 

Jatekililer Dunun ile Kaymızdır 
Kıymız (yakahklw) Ankarada 
yakalanmıfbr. Dursun aranmak· 
tadır. Alttakiler cinayeti mlite
akip latanbula kaçarlarken iz· 
mitte trende yakalanan Ankar
h Baronla Erzurumlu KAmildir. 
Katiller yakında muhakeme edil
miye bqlanacakbr. 

Senlazar şirketi 

vapurda bunu isbat edecek evrak bu· _ Sal>rl •aptan Bahriye 1aa..n 
lundufunu söylemiştir. ytifbqdığından tekattt edflmtf, .m 

Memurlar bunun üzerine kapta- yqtannda. birisidir. Kendfsl kumpa11 
nm kamarasınr ve üzerini aramıı1al', yamızm hbmetlne soıt zamaıı1anlc 
bulduklannı ve kendisini merkeze ıö girml§ n biı1 Yunan'8ta:na, btd de 
tiirm0ş1erdir. Za'brta tahkikatını dfif1 Batvnıa olmak ıüzere Rtistemlyeyle awı 
bitirmiş ve Sabri Efendiden, polis cak iki 11ef er yapmı,tır. 
m6dilrlllfüHen tahkikat ev.raklyle Rtistemiyenln yaptığı seferlere l)a. 
birlikte mevcuden Adll)'1!ye gönderil- E&n kardetfm Ru.tem, haazn cta hır 
nd§tir. iftirak ederim. Bir buçuk ay enet 

Tahldka.t Sabri Efendinin Nakşi• vapurun Batum aeferille ben lttlralC 
bendi olduğu ve mühtelif yerlerde ettim. Kaptan Sebri Beyf o zamana 
Şeyh &adın resimlerini dağıttr, bu kadar yakmdan taıııımıyordum. YOi 
nretle frticakirane propağanda yap- lda bazı haTeketlerJ nazari dikkatimi 
tığı noktasındandır. celbettL Bir misal söyliyeyfm ı Sefe-

Sabrl Efendinin üzerinde kaçak 1 Alt tarafı 4ilncü sayfada ) 
Yavuzun taksitlerinin ========================-=========a:-==-

Frankla tediyesini 
istiyor 

Ankara, 11 (Vakıt) - Yavuzu 
tamir eden Senlizar ıirketi In
giliz lirası olarak ödenen takıit· 
lerin zararını mucip olduğundan 
takıitlerin Franıız frangı olarak 
•erilmesini, takıitlerden de ten
zilita amade olduğunu mildafaa 
veklletine bildirilmJıtit. 

Vekllet meseleyi devlet şura
sına arzetmiştir. 

50,000 alhn 
Izmirde toprak albnclA 

gömWil 
lzmir, 16 (Yakıt) - Burada 

yangın yerlerinde elli bin altın 
lira, kDiliyetli mllce.-hcrat bu· 
Iunduju vilAyete ihbar edildi. 
Ve taharriyata baılandı. 

ızmlr r1htım ,ırketlnln 
beledlfefe devri 

lzmir, 16 (Vakit) - Rıbbm 
ıirketinin belediyeye devri mu
•afık g6rDldtığtı Ankaradan ıe
lea haberlerden anlıplda. 

Yatan roıanU. aıenlerln mezarı bqıncia gençlik namına 
hitabe Irat edlllror 

- YUlSI S ind ~~ 
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Taşnaklar 
dağı ınız' 

Ermeni mütefekkir -
nin komiteci ere 

ikinci hitabı 
Geçenlerde E.rmeni Taşnak komita· 

sına hitaben bir risale neşreden \"e bu 
yOzden har içteki Ermeni gazeteleri tarı 
fından' ~lddetli bUcuml:ıra u~nyıın Ermeni 
m ütefekkirlerinden 1'umacan Ef. gazete· 
mizde neşredilmek üzere imzasile bu 
makaleyi göndermiştir. 

Tumacın Ef. bu makalesinde "Tı~

nak hrkı:sı merkez heyeti mcsulesino ve 
bll'timum Tuşnak gazeteleri heyeti idare
lerine., ikinci bir hitapta bulunuyor. Mo
h:ırrir. fertler gıbl cemlycderin de mu· 
nffak olıbılmck için doğru lağu esas 
fttlh:ız etmeleri IAzım olduğunu kaydettik 
ten sonra diyor ki : 

"Arkadaşlar, 
Tnşnnk fırkası daha doğduğu 

gün, ilerideki faaliyetini tayinde 
hakikat Ye mantık programını mı, 
yoksa bilerek, sahte hayal ve 
yağmagerlik yolunu mu tuttu? 
Bunlardan hangisi? 

Kırk ıeoe evvel Mısır başve· 
lcili olan bUtün dünyaca maruf 

Japonlar 
Tayyarelerinin dUşUrUldUftUnD 

tekzip ediyorlar 
Tokyo, 16 Bir Japon tayyare

sinin Sovvetler tarafından düıü· 
rüldüğüne dair olan haber Har· 
biye nezareti tarafından tekzip 
edilmektedir. 

Tokyo, 16 - M. lvoukai Da
hiliye nazarlığını deruhte etmiı 
ve bu hadise burada azami hay
reti mucip olmuştur. 

Ceneverde 
Cenevre, 16 (A.A) - 11 Mart 

tarihinde verilen kararın tatbi
kine memur 19 lar hususi ko· 
mitesi ve fevkalade heyeti umu
miye reisi elan M. Hymans, dün 
akıam Cenevreye Yasıl olmuştur. 
Mun.aileyh, bugün Cemiyeti ak
vam konseyi reisi M. Boncour'la 
Sır Eric Orummond ve Çin Ja
pon murabhaslariyle ehemmiyetli 
mülal<atl :> r vaoacaklnrdır. 

Huigarlar diplo"mat Nubar Paşa - oğlu 
Boğus Nubar Paşanın büsbütün TaahUtlerlnl ifaya karar verdiler 
aksine bir ndam... Sağ olup ta 
oğlunun çocukça hareketJerıni 

görıeydi muhakkak utancından 
yüzünü elleriyle kapayıp ağlardı
yapılmak istenilen şeylerin Er· 
rnenilik için tehlikeli olduğunu 
ihtar etmedi mi ? 

Yolun yanlışlığı Şurayı devlet 
azası ve Ermenilerin meclisi cis
mani reisi Nuryan Ohaneı, Pat
rik Aşıkyan Efendiler Dadyan 
Artin Paşa, Uncuyan Apik, 
Gülbekyan Badrik, elyevm ber 
hayat olan Noradonkiyan ve 
patrik kaymakamı Çamıçıyan 
Efendiler tarafından bitarnfane 
_gösterilmedi mi ? Gösterild:. 
Fakat dinlemediniz değil mi? 

Meşrutiyetten sonra benim ve 
o vakıt merkeı heyet idaresinde 
bulundu~m sosyal demokrat 
fırkasının, vefatı tarihine kadar 
bütün ermeniler ve hatta ecne
biler tarafmdan pek takdir edil-
miı olan baı muharrir Püzaot 
Keziyan ın Ermeni muharrir Ye 
mütefekkirleri arasında zekası 
ve hakikatperestliğiyle nam ka-
zanan, elyeYm Parıste bulunan 
Aram Andonyaa ve daha bir 
çok yüksek simaların teşkilah
nız dağıtılmazsa ermeni cema-
atinin, sonu gele bilir,, şeklinde 
muhtelif mekalelerinde vermiş 
oldukları · nasihatleri dinleyip 
tutacak veya bunlara ilmi 
şekilde cevap verecek yer-
de bu hakikati gören zentı so-
payla hücum edip susturmak 
istediniz, uyanmadınız, intibaha 
gelmedin ı z; muzır yolda devam 
ettiniz; değil mi? 

Omumi barptan sonraki cüm
hurıyetinizin iflis günlerinde bai
vekil arkadaşınız Kaçaznuni ha
tayı tecrübeıilc iÖrdükten sonra 
itiraf etti, fırkadan çekildi, "ya
pılan hata artık yetişir, Ermeni-
lik için Taınak fırkasının rolu 
kalmamıştır, bu fırka artık da
ğılmalıdır! ,, diye alenen matbu
atta bağırıp durdu. Fakat onun 
bu davetine de kulaklarınızı tı· 

kadınız , dinlemedini:r:, dağılma· 
dınız, değil mi? 

iç yüzünüzü bilmeyip 6nce si
zi müdafaa eden ecnebiler, Mor
gıntay'Jar, Ceymis Cerar'Jar ve 
saireler bile, son zamanlarda 
mabiyctiniıi anlayıp ıiıden bık· 
bklannı, Presbüro'dan isimleri 
ıilinaıediği halde kanun vasıtasiy
iyle sildireceklerini size bildirme
ciler mi? Fakat siz buna ra~men 
yıkıcı volunuzdan dönmiyerck ha
li hazırda Amerika efkarı umu
miycai nazarıcda ermenilerin kay-

Sofya. 16, (A. A ı - Nazırlar 
meclisi. dün :akşam Paristen 
gelmiş olan milli Bulgar bankası 
müdürü M. M ntcbiloffu dinle
mek ve dün vadesi hulul etmiş 
olan tediyat hakl:ında bir karar 
ittihaz eylemek üzere bir gece 
içtimaı aktetmiştir. 

Nnzırlar meclisi, Paris müza· 
kerelerinin takip edilmesi arzu
sunu izhar etmiş ve 15 martta 
vadesi hulul edecek olan taab
büdah ifaya karar vermiştir. 

M. Montohiloff, bu sabah ye· 
ni talimatı hamil olduğu halde 
Parise gidecektir. 

Bulgar ajansaoın teb.iğana na· 
zaran Martta tesiyesi lcizımgelen 
taksit Devlet bankasına tediye 
edilm ştir. 

Tahdidi tesllbat kon
feransı talik edildi 
Cenene, 16 (A.A) - Bu sa

bah içtima eden tahdidi teslihat 
konferansı bürosu, konferans me
saısımn 18 marttan 11 nisana 
kadar tatilin~ karar vermiştır. 

Terki teslihat konferansının si
yasi komisyon vasıtasiyle mesai
nin 11 nisana kadar tatilini mu· 
tazammın bulunan ıerait bu ta
tilin umymi arıudan tevellüt et· 
mekte olduğutu göstermiıtir. 

M. Tardieu, ehemmiyetli mü
kalemelerı takip maksadiyle ika
metini yarın akşama kadar tem
dit ed 0 cel.< t r 

Lindbrgio çocuğu 
Nevyork, 16 (A.A.)- Bundan 

alta ay evvel iki mahkumun ha· 
pisanede bulundukları sırada 
Lindbergin yaYrusunu kaçırmak 
suretiyle mumaileybe fenalık 
yapmak için birbirlerine telki
natta bulundukları polis tarafın· 
dan haber alınmıştır. 

Bu yeni haber polise, takibi 
icap eden ve büyük ehemmiyet 
atfedilen tamamen yeni bir iz 
teşkil etmektedir. 

Bumalümat, son defa tevkif edi
len bir erkekle bir kadının ıstic
vabı sıralarında ö2-rcnilm ı~tir. --
metlerinin küçülmesıne sebep 
oldunuz. 

Bunlan tekzip edebilir miıiniz? 
Hayır; değil mi? 

Bu muzir yola bilerek girdiniz, 
bilerek devam ediyorsunuz. Y o· 
!unuz hakikat yolu değildir, onun 
için batil teşekkülünüz ergeç iz· 
mıhlala mabkümdur. Sizi.o be~e
rıyet saflarında yeriniz yoktur; 
daiılınııl,. 

el ralla.r 
T. Rüştü B. Ankarada 

Bugün vekiller heyetinde seyahati 
hakkında izahat verecek 

Ankara, 16 (Yakıt) - Hariciye vekili Tevfik Rüştll B. bu 
sabah buraya geldi. lstasyanda B. M. ·Meclisi reiıi Kazım Paşa 
Hz .. le vekiller, erkanı hükumet, erkAnı as~<eriye, Gazi Hz. namı· 
na yaverlerinden Celal B. ve ismet Pt. Hz. namına kalemi mah-
sus müdürü Vedit beyler, asker, jandarma Te polis müfrezeleri, 
muzıka bandosu ve halk istikbal etmiılerdir. . 

Tevfik Rüştü bey doğruca ismet paşaya gitmiş, seyahati bak· 
kında izahat vermi9tir. Bilabere Gazi Hazretlerine arzı tazimat 
etmiştir. . 

Yarın Tekiller heyeti toplanacak ve Tevfik Rilştü beyin seya
hatı etrafmdaki izahahnı dinleyecektir. 

Bu gün millet meclisinde 
Ruznameye dahil olan maddeler 

arasında neler var? 
Ankara, 16 ~Vakıt) - Yarmkı meclis ruznamesinde darülfü

nun 931 bütçe kanununun C. cedvelinin tadiliyle inhisar memur-
lara hakkındaki IAyıhaiar Ye ihtayat zabitleriylc askeri memurlar 
kanununun 7 inci maddesinin tadili liyibasının ikinci mfizakeresi 
vardır. · 

C. cedvelinin tadiline nazaran hukuk fakültesi C. cedveli kıs
mını 3 üncü dereceden 100 lira asli maaşlı müderrisler adedi 
bete çıkarı mış ve aynı kısımdan 7 nci dereceden 55 lira maaşlı 
mualtim adedı bire indiri lmiştir. 

inhisar memurları hakkındaki layibaya göre açıkta kalacak 
memurlara Yerılecck ikramiye miktarı layihada tesbit edilmekte-
dir. Sui hallerinden çıkarılanlara tazminat veriımiyecektir. Ka
nunun neşrinden sonra inhisar idarelerine mütekaitlerden memur 
alınmıvacakbr. 

1 
Buğday ziraati 
Teşvik değil 
Tahdit edilmeli 

IÜst tararı 1 inci sayıafad 1 
okkası 60, kahvenin okkası 200, 
gazın okkası 30 kuru ştur. De
mek ki bugün yarım okka şeker 
almak için bir okka buğday de· 
ğil, 15 okka buğday, gene 50 
d irhem kahve için bir okka buğ-
day değil 15 okka buğday ver
mek IAzım geliyor. 

Görülüyor ki aradaki fark yüz
de bir kaç yüz değil, yüzde bin 
beş yüzdür. Buğdayın kıymeti 
bilhassa hariçten gelen eşyaya 
nisbetle pek çok düşmüştür. 

Bunun önüne mutlaka geçmek 
lüzımdır. Bu da fikrimce buğday 
ziraatini teşvik değil, tahdit et· 
mekle mümkün o labilir. Fakat 
buğday ziraatini tahdit etmekten 
maksadım memleketin buhday· 
sız kalarak aç kal<"Dası net ces:ne 
g itmek değildir. Şimdiki halde 
yalmz buğday zi ı aatiyle geçin
miye çalışan köylilye, buğday· 
dan başka istihsali faydalı zira· 
atler olduğuna göstermekle yapıl· 
malıdır. Mesela memlekette mev
cut olan iki şeker fabrikasmdan 
başka daha iki, üç şeker fobri
kasınm iş lemesi memlekette pan· 
car ziraati sahasini iki, üç misli 
a~tıracaktır. Bu suretle sadece 
buğday Ziraatiyle g eçinmiyen köy· 
lü pancar ziraatinio inzimamiyle 
geçinmiye im\\ an bulacaktır. 
Bundan baıka memleketin daha 
bir çok fabrikalara ihtiyacı var· 
dar. Sonra bu fabrıkalaran vücu• 

Yunanistana para vermiyorlar! de gelmesi zannedildiği gibi mil-
·Atina, 15 (Hususi) Paritsen buraya gelen malumata göre ce- yonlarca lira sarfedilmes ne de 

miyeti akvam iktissdi kom:syon, Yunanistanın iktisadi buhrana mutauk\uf değildir. Fab· 
karşı göğüs gere bilmek için borç taksitlerinin bet sene müd- rikalarm basit şekilleri tetkik 
detle tecili ve kendı sine bir istikraz verilmesi hakkındaki teklif- edildiği taktirde milyonlar-
lerini tetkik etm ştir. Komisvon, Fransız murahhas'arı tarafmdan , •a lira ile yapıla bilecek 
Yunan taleplerine~ karşı gBsterılcn il:ılirad lı"ınUwo ÜMUİa ···~~1........._m~üeıseselerin bir kaç yüz 
muvakkat b ir t esviye sureti bu!mıya ve l>u meselenin tetkilCini t 

1 urayıı;ı vucuoe gen:~ -L-
ceği an laşılır. Mesela geçen se-

temmuzda top anacak olan tamirat konfransına terk etmiye çahşmaktadar. , neler 70 milyon liraya kadar 
. Pariste bu 'unan Yunan ma1iye na:r:m, komiıyon azasına ver- çıkmış olan ithalat eıyamız an 

diği izahatta, Yunan metalibinin Temmoz içtimatna bırakılmasına kaput bezi fabrikası işletrre 
itiraz etmiş, bu tehirin, Yunan malt ve iktısadt vazıyetini dah• sermayesi hariç olarak yüz elli 
ziyade sarsacağını ve bu yüzden Yuna~ kabinesinin değitmeıi· bin lirnya çıkarıla bilir. Böyle 
nin alacak1ıların lehinde bir hareket olmıyacağmı söylemif, sü- üç dört fabrıka yapı ldığı halde 
ratle bir karar verilmesi noktasında ısrar etmiştir. barice çıkan asğarı 150 milyon 

Söylendiğine göre ba~vekil M. Taridi8, G,miyeti akvam ik- lira memleket dahilinde kalır. 
tısat komisyonu tarafından verilecek karardan ıonra Yunanista- Ve bir taraftan pamuk senarii 
nı nvasi mikvaıta mali muavenette bu•unmavı vacfetmiştir. ve ziraatı da himaye edi lmiş olur. 

105 yaşında 
Bir adam öldü 
Nanooıe Ra Y, 16 (A.A) 

Kanada'da kain Nanoose Bay 
kasabası sakinlerinden olup bu 
kasabaya ismini vermiş olan Bob 
Nanoose, 1 O:> yaşında olduğu 
halde vefat etmiştir. Müteveffa, 
bir çocuk ve 1 orun '1ıra k mıştır. 

Tabakkuaka doğru 
Ankara, 16 (Vakıt) - Yakın 

sahillere vapur işletilmeıiyle oto
büs imtiyazının belediyeye Yeri· 
leceği bakkındnki haber tahak
kuk etmektf'd;" 

ı1 . Gr1-
Ankara, ı 6 - A n.. ika sefiri 

iken Takyo sefaretin6 tyln edi· 
len M. Grov cenaplarHe Başve-
kilimiz, Hariciye ve dahiliye ve
lcillerimiz M. G roY araıında sa-

. ml~i veda telgrafları teati edil
miştir. 

Mevsimoiz haberler 
A nkara, 16 lVakıt) - Memur 

maaşlarından o/o 5 kesileceği, bi
na vergisinin arttırılacağı bak· 
kındaki haber doğru değildir. 
Kazanç vergisine gelince henüz 
encümenden çıkmıştır tadilli 
esasları yarın anlaşılacaktır. 

Kfizımpaşa kazası 

Ankara, J 6 (Va kıt)- Van Yi· 
llyetindeki Saray kazasaoın iımi 
vekiller heyetince Kanm paıa 
olmu§tur. 

Hitler . 
ParlAmento tahkikat 
komlsyonu'karşısında 

Bordeauv. 16 (A.A) - Hitle
re Alman tabiiyetini bahşeden 
muamelelerin usulil dairesinde 
cereyan edip etmemit oldu~unu 
tetkike memur olan parlAmento 
tahkik komisyonu, Hitleri ve 
mumaileybin muavini.erinden bir 
takım kims'!leri Ye bilhassa sa
bık TburinS( hük1lmeti nazırla· 
randan M, Frick'ı dinlem"ştir. 

M. Frick, Hitlerin bu tabiiyeti 
iktisap etmesi iç.in kendisinin it
tihaz etmiş olduğu blltnn tedbir
lerden mütevellit mesu1iyetleri 
kabul etmekte olduğunu beyan 
etmiştir. · 

Hitlerin istimaı sırasında bir 
takım hadiseler olmuştur. 

Sosyalistlerden biri, neden 
dolayı tabiyet ikti~nbı için do· 
lombaçlı yollara sapmıı olmasını 
·sorması ü:r:erine Hıtler, eski bir 
Alman askerine Alman tabiyeti 
nin verilmemesini ve faakat 
1918 ıencsinde Galiçyalı binlerce 
yahudinin Alman tabiyetine 
kabul edilmiŞ o1 mıısını pek men· 
fur bu1mut olduğunu söylemiştir. 

Almanyada Reisicumhur 
lntlhabatlnın ikinci devresi 
l1erlın, 16 (A.A.) - intihaba

tın ikinci devresıne ait D')ÜcadeJe 
asgari hadde inecektir. Bu mü
cadelet ihtimal resmen bir hafta· 
dan fazla devam etmiyccek ve 
adeta meraaimden ibaret olacak-

Bunlar gibi yapılacak daha bir 
takım fabrikalar vardır. Fakat 
bunları yaparken har· ce ihracat 
fikrini hat1ra getirmemek lazım· 
dır. Çünkü rekabet etmek ihti• 
malimiz yoktur. · 

lıte bu gibi Yasıtalarla köy-
lüler yeni işler bu unca daha aı 
buğday ziraatı yapacak, köylü de 
bu suretle himaye edilmiş ola· 
caktır. 

tar. Çiınkü, Hındenburg'un mu· 
zafferiyeti kat'i ve bedihidir. 

Hitler, namzetliğini i<oyacağJO' 
ve fakat henüz bu husus için 
zaruri olan idari teşebbbfislerde 
bu'.uomamış olduğunu bildir~oıiş· 
tir. 

Komünist, Thalman'm da nanı" 
zctliği koymassı muhtemeldit· 
Fakat, komünist fırkrsının boşu· 
na masraflar ihtivar etmes:ııe 
mani olmak için · çekilmesı de 
ihtimal dnbilindedir. Bu takdirde 
Hitler, Hınderburg'un karşısında 
yalnız kalacaktır. Çünkü, Due•· 
terberg eahn evvel çekilmiştir. 

Çelik miğferlilerin kendi tıs• 
raftarlarına Hindenburga refı 
vermelerini tavsiyeye müteoıaY' 
olduğu, fakat nasyonalist Alrntt0 

fırkası reisi Hugenbergin Hitl~~~ 
rey :verilmesini tavsiye eyledıir 
söylenmektedir. .,, 

Milli muhalefet saflarında t~te 
bir kargaıalık hüküm silrDl~ t 
olup paıar günkü mağ öb•Ye 

rt1• 
dolayısile mu ha cfet erkanı, D iD' 
sındnkt ihtilaflar gitgide dc:r 
ıe,mektedir. 
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( Ticaret ve iktısat 1 
Yeni bir ihtikar 
usulü. bulmuşlar 

' I o' ••• n .I& ~ I ' l·Iasan Halit Paşa il a e r 1 ~ehrimizde 
'--------------mııı~~-ııııım--~-~~~-~-~:=:=ı-=ı:----------

1 

Geçenlerde sa bık Mısır Hıdivi 

Ticaret müdüriyeti tarafından 
muhtelif maddeler hakl:mda ih
tikar yapılıp yapılmadığı hakkın
daki tetkikat devam etmektedir 
Fakat şeker ve kahve sipekü-

Belediyede: M ~t ı·ı .. ~ ~ 1 ~ Adliyede: Abbas Hilmi Paşayla birlikte 

V k 1 U e 1 nı 9 en e Manav Hamı"t Fılistinden şehrimize gelerek bi-apurlara apJ ar ~ U il 15.hare Avrup:aya g:den Şarki 
yapt:ırı :macJ Tahkikat bitiyor iş Tevkif Erden hükumeti sabık başvekil 

Edildi Hnsan Halit Paşa dünkü eks-
di:JQÜnÜlÜyOr bilmiyor presle Fransadan şehrimi?e gel-

Muhtelit mübadele komisyonu Cibalide bir ciğercinin oğlu- mi,tir. 

]byonu münasebctile bir kıs:m 
ticarethanelerin düştükleri müş· 

kül vaziyetleri nazarı itibara 
alan bazı ticarethaneler takibat· 
tan kurtulmak İçin yeni bir çare 
bulmuşlardır. 

Mesela bir tüccar diğer bir 
tüceara satbğı her hangi bir 
ena için noksan fiat :koymal<ta 
ve fatura fiatmda n fazlasını def 
terine yazmnmaktadı .... Bu usu ii 

Ya~tın ı;ahillcre işliyen vapur· 
Jnrda !;ık sık kaz~l:ır oloası 
na~<ırı dilckati cclbetmiQtir. 

Belf'dıye, bu kaz3lara rr.an 
olmak için bu v~purlar~, tram 
vay ar::lbal;ımıcfa o:duzu gibi, 
gibi, c!emir v~ y.ıyh ı~apı!ar yap· 
tırılm.ı:;ını düşünmektedir. 

Bu kapılar yapıldığı takdirde 
iskele ı.r onuncıyn kıdar açılmı· 
yacaktır. 

Bu suretle vapurlard~n oıt~a

nia ı.uretile vaki kaıaların önüne 
gcç:lrniş olacaktır. 

yavaş yavaş sipekülasyon yapan 
tüccarların büyük bir kısmı tat· 
bik etmekte olduklarından hak· 
lar1nda tal<ibat yapıh:cak onla 

hakikimuhtekir lcr·n izlerini bulmak 1 
güçleşmektedir. 

Otobüs imtiyazı bir 
gruba devredilecek 

Belediyenin Otobü::ı imtiyazını 
üzerine alm<lk btediğini ve bu 
hu::uJtald tcyebbü:;ündc bulun
duğunu cvve:ce yazmıştık. Bele
d:ye bu imtiyazı tamamile üzeri
ne aldığı takdirde bu hakkım 
bazı menfaatler mulrnbilinde bir 
vuba devreedccc!ıtir. 

Yeni kontenjan 
Dün m nıfotrt>cılar aralarında 

bir toplantı ynpurak değiştiril
mesi mevzu bahso'an kontenjan 
meselesini görüşm~şlerdir. 

Manifotracılar :-:imdiki tatbik 
edilmekte olan usuma ycr:ne d\)
viz lrn:.ltenjanı 1tabul edilmesini 
daha faydah bulcaktadırlar. Bu 

1 husus a alakadar maka mata bir 
layiha verilmesi lcarar!aştırılc.ış· 
tır. Liyihad:ı iki usu:ün foydalı 
ve zararlı tarafları izah edilecek 
ve memleketin bir senelilc milli ti
cari vazıyeti hakkında da malü· 
verilecektır. 

Bir aylık ihracat 
lhrz:.ca• ofi.:linin hazırlaoığı bir 

istatistiğe göre bu se~enin şubat 
ayı zarfında ihraç edilen bazı 
madde 'er geçen senenin şubat 
aymd 'hraç edilen madde .rdea 
fazla ve bazıları da nol sandır. 

Sonra: 1931 senesinin şubatrn· 
da 2,316,~08 ı iralık tütüne mu 
kabil lıu sene şubatta ?,360,227 
Jirahk tiitün; 309, 791 lira'.ık pa· 
muga mukabil 828,625 Jiralı 
pamuk; 71,9 i3 lıralık arpaya mu· 
~abil 546,554 liralık arpa ve 306 
Jıralık madtn ı. ömiirüne mukabil 
113,953 liralık maden kömürü 
ihraç edilmiştir. 

Geçen sene ~ub<lt apndald 
ihracata nisbctle ihrac -lında nok
sanlık görülen maddelerde şun
lardır: 

Geçen wenenin şub<ıtmda ihraç 
edilen 749, 703 liralık fındığa mu-
kabil bu sene 423,154 liralık; 
863,709 liralık i:zime mukabıl 
340,213 JiraJık; 1,440,461 liralık 
%eytin yağına mukabil J 86,705 
liralık; 154,895 liralık afyona mu· 
kabil 91,247 Lr:ılık; 104,188 li· 

- -

Üsküc!nr trnm\·ayları şirketi 
Hayriye v~ lstonbul tramvay 
:-irlteti bu i::i deruhte etmek 
için bclcdiyey.e teklıfotta bu]u
nac:ı!.: gurap lar arasındadır. 

Maboıııı, olobfü; nakliyatında 
bazı tedbirler a!ı~acak v~ mev
cut nakil vasıtalarına fazla za
rar ve:meyecek ~ekilde otobüs 
seferleri tertip o!unacaktır. 

Ka5ap!ara kar:Jı Mecidiye kö· 
yünün beled:ye bududu dnhiline 
geçme:.i üzerine buradaki kasap~ 
Jar dükkinlarını Zindrlikuyuya 
taşımıya başlamışlardir. 

Belediye burada bu kasapların 
eaha faal bir rol oynayabile
o·kle•İai naz..a_rı dikkate alını• 
ve buna mani o acak tedbirler 
alınma!ma karar vermistir. 

rahk incire rr.ukabıl 15,925 lira-
1 lıli; 381,592 lıralık yumurtay~ 

mukabil 201,105 liralık; 36,471. 
liralık tıftiğe mukabil 22,764 li 
r:ılık; 64,270 liralık yüne muka
bil 40,078 liralık yün ihraç edil
mişt r. 

TUlOn komisyonu toplanıyor. 
Tütiin komisyonu ticaret oda

sında l:ugün Mitat beyin riya
setinde toplanacaktır. Bu top
lantıda işe yaramıyan tütünlerin 
imhası meıeleıi görüşü: ecektir. 
!:undan başka memleket tütün-
cülüğü hakkında da lconuşula
cakbr. 

Zeylinyaaı flatlara 
Son hafta içinde zeytinyağı 

fıatları biraz düşmüştür. 

n:nııunııll!Jiırı:ıııımnl!lllmııın ııı ıııımıımııınııııınnı:nıımınmuııumcnıııumıınnıııııııuıııımıı:nıımııııımıııuınnuııınııRuuıınııııwmonıınııııııııımın ırrııı.. 
= 

MAhmut Nedirn Bey 1 
(Son Yemen vaUsl ) ~ 

30 elik Siyasi Esr~rı 1 
i 

i · şa Ediyor! 
e 

ıiltlı ffilllmnmııı111111Jıı::ımnıımımııı:mıııııırıııııınnn&1nııııııııımııınr.ıııııınıımınııTefrlka:64 mıııııınııın ıfr! 
Tercüme ve iktib03 hakkı malıfuz. 

. Be? meclis~n.tntilinde dairei in-' kumakhğtmı yazıyordu. Kibsi'yi 
tıhabıyeme gıdıp te orada Ahmet çağırttım, imamın mektubunu göa 
İzzet Paşanın ısrarile vilayeti ka.. tererek Mısıra gönderilecek kağıt 
bul ettiğimi yazmı§tım. Bir müd~' ları istedim: 
det sonra Kibsi de Yemene geldi. _ Ben onları postaya verdim, 

Bütün ba§ından geçenlere rağ- dedi. 
itlen bu adam asla uslanmamı§tı. Postaha.neden bu mektupları al
Bir gün haber aldım ki Mısırdaki dırdım, mektuplarda, İmam Mısır 
Muharrem Pa§a Şahinden İmam daki Muharrem Pata Şahin ile Ab 
Yahyaya bazı mektuplar getiı·- dülhamit Pataya fena halde çıkı
ıniş ... Hemen imama haber gön- şıyor, "siz ki bu devletin verdiği 
derdim ve bu mektuplar hakkın- (paıa} lıkla. adam olmuşsunuz ve 
da malumat istedim, lmam derhnl medent geçinen, münevver sayı~ 
Verdiği cevapta filhakika bu mek lan insanlarsınız, bedevi bir mu.' 
tupları aldığını ve cevaplarını Mı- bitte oturan bana vaki olan teklif
&ıra gönderilmek üzere Kibsi'ye lerinizin ne kadar gülünç olduğu 
tevdi ettii!ini. ondan aldırarak o· nu takdir edemivor mu•unu7.. Be-

masrafıarın3 kar:Jı:ı'o olmak üze- nu öldürmekle mazrıun ma- -----------
re Türk ve Yunan hükumetleri nav Hamit dün beşinci mustan- Ziraat sergileri 
t · rafıncl::n verilen tahs'satın müd- tiklik tarafından tevkif edil- Vıliyet bahçesinde bir ziraat 
ueti ynkında bitecektir. miştir. sergısı açılacağını yazmıştık. 

Bir carih sekiz ay h ıpse Pendik, Kartal gibi köylülere 
Yunan mali senesi Nisanda mahkQm edildi 
1 - • • y b''t yakın yerlerde de bu gibi sergi-baş ıyacagı ıçın onan u çe- Muratlı köyünde akrabasından 

d k · ı h lerin açılması kararlaştırılmıştır. sin e omısyon için ayrı an ta - Fatmayla yaşamakta olan Naz~ 
B d b k d. Ayrıca yazın Taksinı bahçesinde sisat u ay sonun a itme te ır. miyi katil kastiyle yaralamaktan 

h k A k · de bır sergi :ıcılacıktır. Yunan Ü umeti om syon içın maznun lımailin Ağırcezada gö-
Haziran baı!angıcıca kadar de- rülen muhakemesi dün bitırilmiş 
vam etmek üzere iki aylık tah- ve maznun 8 ay hapse mahkum 
sisat daha lıabul edecektir. Büt- edilmiştir. 
çemizde kom syon için ayrılan Huriye Hanımı öldUren 
tahsisatta aynı tai:"ihte biteceğin- Kasımpaıada Huriye Hanımı 
den komisyonun Mayıstan sonra öldürmekle maznun bayramın 
tasfiye edilip edilmiyeceği mev- muhakemesine dün de Ağırce-
zuu b:ıhsolmıya başlamıştır. Hü- zada devam edilmiştir. iddia 

makamı maznunun tehevvüren 
kfımetimi::in komisyona 932 büt- katlinden dolayı esbabı müşed-
çesinde tahsisat vermesi mubte- dideyle cezalandırılmasını iste-
mel görülmektedir. Mublelit mü- miştir. Dava karar için 29 mar-
badele komisyonunda Yunan ta bırakılmıştır. 
fevk:ıla<lc murchham ve Yunan Ahırkapı cinayeti 
hariciye nezareti siyasi itler u- Bir kaç ay evvel Abırkapıda-
mum müdürü M. Sakelarapulos ki mahzenlerden birinde katile· 
evvelki gün hariciye vekilimizi dilmiş bir ceset bulunmuf son-
Tokatlıyan otelinde ziyaret ede- ra bunun Şevket isminde boşta 
rek bu mesele etrafında görüt- gezer takımından 18 yaşında 

bir genç olduğu tespit olunmuş-
müştür. tu. Bir müddet cinayetin faili 

bir otomobil kazası 
12,55 de Bebekten gelen 191 

numaralı Osma11 Mecidin idare· 
sindeki tramvay Sarayburnunda 
müşteri indirmekte olan şoför 
Hasanın idart:sindeki otomobile 
çarpmış, ötesi berisi parçalan
mıştır. 

Gene bir çocuk otomobil 
albndat 

13,30 da Ortaliöyden Arnavut
k öyüne gelen 1168 aumaralı oto· 
mobil Kuruçeşme camii ~nünde 
Dursun efendinin beş yaıındaki 
oğlu Nejada çarpmış ağır suret
le yaralamıştır, şoför yakalan
ı ıştır. 

A vrupaya telefon 
Posta ve telgraf müdiri umu

misi Fahri Bey dün Ankaradan 
şehrimize gelmiıtir. Fahri Bey 
öğleden sonra posta baş müdi
riyctine gelerek başmüdür Hüs
nü Beyle görüşmüş ve bir müd
det meşgul olmuştur. Haber al
dığımıza göre Fahri B. burada 
bu!unduğu müddet zarfında ls
tanbulun ve Avrupanın telefon-
la bailanması işiyle meşgul ola
caktır. 

nim ne hilafette gözüm var, ne del 
bir Arap ittihadının şu sıradn 
mümkün ve kabil olduğuna ina-

1 
nabilirim. Bu muzır ve manasız 
düıııünce ve tasavvurlardan fera
gat etmenizi size ha1isane tavsiye 
ederim ... ,, diyordu. 

Sonra onların imama yazdıkla-1 
n mektupları da gördüm, bu mek- , 
tuplarda (Suriye, Irak, Hicaz, Y c-l 
men ve Mısır) ın birleşerek bir A-ı 
rap ittihadı vücuda getiri1mesi, 1-
mam Y ahyanın bu maksat için 
şimdiden isyan eylemesi -· birçok 
yerlerden kendilerinin himaye e
dildilderi ve bu sebeple- işin ta
cil edilmesi talep olunuyordu. 

Kihsi'yi c;nğırbp sordum: 
- Benim bu islerden haberim 

yok, Mısır<lcn v;rdikleri mektup
ları tmruna getirdim ve İmamın 
yazdığı ccvnpları oostaya verdim 
işte o kad.:ır .. dedi. 

- Ya mektuplardaki ( ... Biz 
burnda meb'usu muhterem Kibst 
Efendi Ho.z7etleri ile meseleyi u
zun uzndıya, teferruntile müzake
re ve tetkik ettik ••• ) sözlerine ne 
dP.uİn? 

meçhul kalmış fakat zabıta çok 
a-eçmeden had.senin ip ucunu 
ele geçirerek Tirebolulu Ahmet 
isminde birini tevkif etmiş ve 
adliyeye vermişti. Dün Ağırceza 
da Ahmedin muhakamesine baş
lanılmıştır. Dünkü celsede Davit 
oğlu Nesim isminde bir şahit 

dinlenilmiştir, diier şahitlerin 
celbi için muhakeme batka gü· 
ne bırakılmııtır. 

Kaçak sfğara k8gıdı 
Saat 14 te tütün inhisari me

murlariyle polis memurları Fener 
nah!yesinin hisar altı sokağında 

96 numarada oturan ebe llhami 
hanımın evinde araşdırma yapıl
mış ve 132 varaklı 13 deste 
Halep markalı kaçak siğara ka
gıdı yle Halep memurlarına ait 
bir paket cığara bulunmuş, cı-

ğaralar müsadere, ebe hanım 
hakkında takibata başlanılmıştır. 

Bir cinayet muhakemesi 
karara kaldı 

Mevlane kapu civarında bir 
cinayet olmuş, frıncı Mina 
isminde biri tabanca ile Arna
vut Bebçeti öldürmüştü. Maznun 
Minanın dün aiır ceza mahke
mesine devam olunmuştur. Dün-
kü celsede tahkikat kafi görül
müf, müddeiumumi maznun Mi
nanın cinayeti i,lemiş olduğuna 

-- --~--

-Haşa, haşa diye bağırmağn ı 
başladı, haşa, iftira etmişler, büh
tan etmişler ... Benden böyle şey- j 
ler ümit eder misiniz? 

Bu adamın sözle yola gelir takı
mından olmadığım zaten biliyoı -
dum, ben de bağırdım: 

- Meclisi Meh'usanda yediğin ' 
dayağın acısını çabuk unutmuş o
lacaksın, öyle görünüyor, fakat bu 
dcfaki işler dayakla hallolunur i~ I 
]erden değil, iyi düşün, kanunun 
pençesi aman bi1mez .. dedim. 

O ·mırıldanarak yanımdan çık· 
tıktı:ın sonra lstanbula keyfiyeti 
yazdım, çok geçmeden gelen ce
vapla bu adamın meb'usluğu niha. 
yete ermişti. O da vaziyetin bu sa 
rahati karşısında ister istemez is
tifasını verdi. 

Böylece Osmanh Medi Meb'u
sanı bu dertten kurtulmuştu. Fa-! 
kat simdi o Yemende benim ba
şımda, her gün bir üzüntü sebt.-1 

biydi. Bana mektuplar yazar, me
muriyet, para ister, Mısıra gitmek 
için müsaade talep eder, sundan, 
bundan şikayet eder, hatta haline 

Avusturya sefiri 
değiştirilecek nıi? 
Avusturya sefareti mütteşarı 

M. füshoff Ankaraya gitmiştir. 
M. Bishoff Viyanada bulunan 
sefir M. Ogüst Kral'ın gaybu
betinde sefaret işlerini idare 

edecektir. 
Diğer taraftan M. Kral'uı ya• 

şının ilerlemesi dolayısiy]e teka· 
nde sevkedilerek yerine batka 
bir zatın tayini de meuubah• 
olmakta dar. 

A ero ku liipte m iisanıere 
Bu akıam Aero kulüp salon• 

larında bir müsamere verilecek• 

tir. 
Kulüp azalariyle baıı daTet

lilere i,tirak edebilecekleri mü
samerenin mükemmel olması için 
hazırlıklar yapılmıştır. Gece, yal· 
mz hanımlardan müteşekkil g6• 
zel bir cazbant çalacağı gibi ay
rıca varyete numaralaıı da gös
terilecektir. 

GeyrlmUbadll bonolart 
Gayrimübadillere istihkakları 

mukabili Yerilen bono~arın fiah 
17 liraya düşmüıtür. Bu düıme
nin bonoları ellerine geçirmek 
istiyen bazı muhtekirlerin hare
ketleri neticesinde olduiu anla
şıldığından gayrimübadiller ce

miyeti tedabir alınması için hü
kumete müracaat edecektir. 

Tramvay şirketi ikinci mevki 
arabalart çeQalttl 

Tramvay şirketi mevcut ikinci 
mevki arabalarını yüzde 25 niı
betinde çogaltmıştır. Buna sebep 
iktısadi va21yet icabı balkın da
ha ziyade ikinci mevki arabala
ra rağbet etmeleridir. 

••••••• ... •••••••• .. •••-•••••-••••••-.......- nrr-

dair mevcut delilleri sayara1' 
ve ancak katli aju bir tahrik 
neticesinde yapdıj-ını ileri sllre• 
rck 448 inci madde ile cezalan• 
dırılmasını istemiştir. muhakeme 
karar için 27 nisana bırakılmışbr. 

bakmadan öteki beriki için tavıi· 
yenameler bile verirdi. 

Günün birinde ortadan kaybol· 
du Adene' kaçını§, oradan Mısır'a 
gidecekmiş, teşebbüsatta bulun· 
dum, derhal geri çevirttim, ve bak 
tım ki o1acak gibi değtl, bu ada
mın sesini kesmek, şerrine set çek 
mek için küçük bir nahiyeye mü
dür yaptım, gitti, orada oturdu. 

Bütün bunları tavsif edi~i.m o 
devı-in meb'usları arasındaki bir 
(tip) i tasvir edebilmek içindir. 

Abluka 

ltalya ablukası bütün şidde -
tiyle devam ediyordu. Yemende 
fevkcı.lmutnt asker toplanmıştı. 

Halbuki un ve pirine gibi mevat 
Hindistandan gelirdi, Yemenin 
buğday ve unu halkı beslemiye bi
le kafi değildir. Hudeydede Seyit 
Aptülbari i1e İdris aleyhine ye • 
ni bir cephe aldıktan sonra ayak
lanmıya müheyya o mıntaka hal· 
kı sükunet bulc!u ve biz de o nis· 
pette müsterih olduit. 

(Hitmerli} 
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Meraklı bir macera 
Rüstemiye vapurunun kaptanı 

mürteci, sahibi kaçakçı mı? 
Umarafı 1 inci sayfada 

!il başladığımız zaman Ramazanın 

8MI rünleriydi. Bir gün ben, çark~ 
laqı ıı.:tem, ildncl kaptan Maltlr ve Ü· 

pindl kaptan A'mi BeyteTle otunu·· 
11ıen Sabri kaptan elinde te8bih celd 
n: 

- Yahu siz hiç utanmaz mmnı'l~ 
Gemide benden ba~a oruc; tutan 
,..ok! 

Diye bağırdı. Kendi!ine bu gibj di· 
at işlerin herkesin plmlla ait elchı· 
tunu başkasmın ka?Tfaımı,oacağ!Rı siy 
tedim. 

O zaman da: 
"- Kabahat sizde değil, ıizia di" 

hususundaki hu !'lerbest ve 18.kayt ha· 
"1cetlerlnize müsude edenlerde!,. 

Dedi ,., hiddetle çı~,P gitti. 
Biz bu hadiseJi kendwnin fazla 

\•e mAnMız taa!!ahunıt hamlederek n 
11utmıtk üzereyken ka:ptannt gemide 
llnt propafıtnda ya.,,trğmı görere\: 
)arekctlerlni dikkatle taldbe 1'a,lıı· 
dık. Ye kendisine, fikirlerine ittfra'k 
ediyormu~uı zennını nrdik. 

Bu hareketimize aldanarak kendi· 
~n hfr buçuk sene enel Halepte 
toplanan hir islim kongresine ~tirak 
ettiğini sôyl~di. 3erlt Esat n ()flt'ıtta 
ait bir çok f ~toğraf!ar Tc mektuplu 
;östudi.Dllha garibi ~:l'yh P.:sadm }(en 
llisfnde atlAs bir tt>rb1t içinde sakalı 
n.rdı, bize buno da göstererek Şeh 

Esadm ruhunun katiyen ölmediğini 
Te ha';fkf mli:sJümnnfar daim:ıt nigeh· 
lban olduğunu. kendisi de hakiki 
müslmfianlardanolduğu için din u;
runa cantnı fedaya hazır bulunduğu· 
nu anldh Te: "-(;ecen gene Yemen 
katliamı ( !) zamanında evini iki de(n 
aradrlıtr. Ukin Allah hiiktlmct J'OJi • 
lerinin r;ör.Ierini ~ör edinrdiği için 
hu evrnf,ı bir türlü bulamadılar." Di
ye ıı:örlendi. 

Batuma nrd1jhmrz z."\ma" da kRJ> 
tanı ıJÜpheJj bnıT Ermeni Te Acınlıu

Ja gizfüe. görüşürken görmü"tiik. Hu 
kadar fnnn fikirler besJiyen bir ada· 
.ının filf hareketlerde de bulunm11•1 
ihtimalini mızari itibnre alıırak mcm
J,.ketimitc d<iner dönm"z ~bft:ıya hıt· 
ber vermiye lmrar verdik. Ve hn'db.
ten lstanbula gclcliğlm'z zaman da 
~:tbrl lrnptıın vapurda bize göstel'di· 
A"f evralo n f\aireYi d!Şllnya ~ftnna
dan ~inci şube memurlarma haber 
nrdik. 

Evrak ve r~fmlcri memUTh~r si· 
dılar. Hepimfrln ifl\dMint aldılftr. 

Kaptan tabit bize müthit kt!ntı~ı. 
hakkımır.da iftira ederek gemide lrn.· 
~k llaTYar bulunduğunu söyledı. 

Halbuki bu t:lmamiyle yalandır. Bu· 
•• imldn yoktur. Zaten gümrlik ntt• 
murlan dün sk•l\m gemiyi iyice ara
irklan halde bir ~y bulıımamışbr
dır. Kaptanı bize iftira ettiği için ay
:na dava edeceyiı. 

işin garip olar. ciheti, kaçakghk 
ya11trğımm iddi:t eden kaptanın üz 
ri arandıft vakit. 550 çakmak taıı, '1 
çakmak, yanm okkaka~k tütün n 
aynca clJrara ~ıkmışhT,., 

lklncl kaptan ne diyor ? 
Rii~temive n1rnrunnn fkinci kllptı 

ili Mahir Bey de 111ohıtnirht1b:e, n
pr Hacı Ali ~@yin yn'ksnya kaydet .. 
iiğimfz sözlerini teyit etmiş n ıun

Jan sö,·lemi..,tir: 
- Sabri kııptan herkesten haber-ı 

siz nlarak oğlu Reşndı pas.'\ıtorum~ 

l'entfye slmış ve lcamarssma kilitlt• 
mfttlr. İstanbuldıtn hl\ı·cket ettikte!! 
11(n1r'\ Knrad~riz boiY:ot7.Jndan ktrk mil 
&ÇTldrfrmız zaman Tapnra:ı l'll!!\JH,rt· 
suız yolcu bnlundnğunu ı;ördiik. Rn 
tan. bo gencin kendi oğlu olduğunu 
söyledi. 

Vapurda pas.:ı.port.suz yolca buluJl 
ması bizim Bntumda büt"lik mü~ül· 
]erle knŞtlRnm:ıtmıza sebep ttldn. Sll'b 
:rf kaptan dftima. elinde tesbih d4'l!\Jf· 
yor, tayfa üzerinde vapur aahihi a· 
]eyhlne bf r nüfuz teei~ine ~lıŞTYer
.. u. Bir anlr'k huna :11111nffak nlur 
i1bf oldu, talniHtnta alda"ıt" tatfa· 
llm bir kmm M:r r'iht TI!'l'İlett yemek· 
lertn fenahfnn Mlltawe dnet l9yaw1. 
tlşebbtla ettneT. Ta~ 1ıllr "'9Mr 
abf kanaatte elda!a İ~ft lnntfır Mr ' 
ldlde netfee1eıtme9i Fhtima1f ela1l ltu 
Jaadt9e, ıutttf1tatlerimis ftıeftM ,_., 
# _ .... ..,. •: 

Söylendiğine göre Sabri kaptanm 
bu hareketleri üzerine kendisinin se· 
fer esnasında vazif a.inden uznklaJh
nlması düşünülmüf. fakat vapur leıı 
tanbula ıeldiii vakit peli$e heber Te

rilrn .. i nlria nri.iıumıt prüldüğündel' 
nı reçı1miftir. . 

Sabri Efendi ne diyor ? 
Yapur ıııaltibi tanfmdan hakkında 

ittı1ulmlarda &tılunan kaptan !Sabri 
Jl!fendi de nnrlutrririmize ~uttl&n l!Öy 

leıniJtir: 
- Yirmi altr gü:n e"M·el Batum:ı 

gaz almrya g'itmiştik, ben r;emi sahip· 
lerlni" vapnm bi:r ~ok ka~k t§Yl!l ytik 
lediktm-ıti hıther &lcll'M. Bu k~ak~ .. 
11,il 121tt~ı. ıemillin sahimıtm oğlu A
li neydi. 

İkinci kllptan Mahir, üçüncü kap
tan Avni "·e ~rkçı Etem Efendilel' 
de onunla mfittereken hareket ediyor 
la:rdı. Cemi :natumda1' hareket ettiği 
~mu ben kendilerine doğru J ıtpm:• 
drklannı n r.at~n hülrCımetçe geminin 
ka~k~lı'k }"aptıfmdan ~üphe ~ildi
~i ~5yledint. 

Ratt!: "'Bıı ~kilde h&reket etmek 
hepimiz için tehlikelidir., dedim. :Re
nim ho eör:lerilfte kızmışlar, ''Sen bb:i 
ye'kea ihhftr lftl tdtnlttdn,, diye 1'llftll 

~attı1u. 

Bir mUddet sonra. vnpur lstanhn· 
lıt yaltlatım~ bulunuyordu. Korkula.. 
" artın19 nlaeak lci ~ile tivannda va 
pur ~nhibinh• ttğlu n vapurun k!tihi 
Ali Bey ben v11rlfo başında vardiya. 
ela btılunttrken ya.ntma ıeldi. ATlrnsın 
dan da çarkçı başı Ethem Efendinin 
elin&! hir fabnnen eldnğu halde kap
tan l>ÖltTiisüne çrktığtnı g0"'rdüm. 

nen, bunl&nn bana çatmak ve mut 
lı\ka bir fr.nalrk yapmnk fotediklerini 
derhal at'llndım. AU:Bey hsna uluor· 
ta küfür etmfye, beni tahkir etmiyt
h:ışlaeı. ~evnp versem ~_:ı.rkçı elindcı 

tllbaneıt heldfyor .. ~ttl'nk lalnlıhi't, hiç 
8"8 ~Mftıtmll,. tereih ettim. 

F11.kllt pm,tth• R7T jlıntalma d~r 
hal i.st.H mr yazdım. Ba hareketin {I. 

zerine ıtnlıtr bir kat daha işJdlJen-di
ler. YA:punn ikinei kaptanı varken 
v11punı l~t·l' Ali 'Dev kendiei ;darc 
etti Ye İ!'ltanbnla geldik. 

.Boiir!ut geldi;timh; r.aMaP. ~emide 
priJJ bil' hl!lJ'eket eezdim. Büyük de
reae 1 ntntine nnıameı~ ikmal elu· 
nur elunmaz ni~1mmllt tarafmdan 
kont'l'ol yılJnlmak lb:rmdrr. nu mua
mele ~pılmt\dan ıı:em;nln lim7ı.na ıir 
•esi tfoi!'rn tf~ldil'. Jhılbnki bi7:im «'• 

!enılntt rllsum~t ınemuTlutnr bekle
meden lttlbat""' e"fttlne ç~ktiltr Te ('• 

nı.da df'mir1ediler. Ben df'rhal müd11.· 
hale «ıttim: 

''Knbnhlş önüne demirlemek yas:ık 
hT. f!I\,.; Tftl'urlnnnm Hayda11taŞft a
~P,ma demirleme~i lhnndır,. dedim. 
"3sna ıte? .. dedileı-. 

BilAha:re ?mntrol heyeti geldi. T~· 
bil anldılar Te ?00 teneke havyar bul· 
dul ar. 

Bu kaçak eşyanın hulnnmnsrnın 

benim ihbıırmı üzerine nldu~unu zan
neden Ali Bey n diğ'tt kaptanlar be
lli dt 8'iyasf mazıtun mev'tdine dii~Ür• 
wıek için ~u fenıtlığı yapmışlardır. 

KamAramda yekke"· kanuı M\m:!, 
~nni~ler. ldtaplanmrn a!'llllına Esa
dın mubt 1if poı.luda bir takım re· 
glmlerlni koymu lar n ben ge111idPY• 
~n pelise beni ihhıtr ederek .. Şe) h 
~11idin l'NJ'ahnbersıdır !,. demi~ler. 
°Rftllm htt goibi '4'YJerle alA.kıtm yok· 
fuT'. Bu iddia bir fftir~dır. 

l'>liıt evimde t~harriyat yapıt" pn
liıler hir r.· bu1ıtmamışludır. Bu 
~ hu ıör.Umtift dofl'u e1doğuna d~ 
lildir. 

!Sabri kıtpt&n M" nlarak ~u söıle
ri fh\n etmi~ttr: 

- JUiet~iyı Tllpuru kaçak1t11ık 
yıgpıtn hiT Jl'tmidir. Bilhassa Yunanis
tllftdan n 1'osyadan kaçak e~ ıce• 
tiren hir r:emidir. Metıell 30 kUTOŞl\ 
&lrhkl11n ~akmaktan burada yüz elli 
lnmışa, tueelnf en ıutraya aldr'kllln 
flllonll.k taşlamn da elli paraya satı· 
J'9TlıtTdı, 

ecanca k11etaft ne diyor ., 
....,f.ftiw fl!fjnell u,tıt1tt Avni B•y 

ı.. h:ptamR Tapuna puaportınz 

yo1eu aldığını, ha yüzdn Batumda f. 
ki sGa kanya ~kunadr'klamn, Sa 
. ._..., -. - - :-. .. _,_. .. ~ -- ~ --

Takvim 
v Per•6mbe Cuma 

~-~ 17 mart 18 mart 
A 9 Zllk•de 10 Zilkade 

Göıı doğuşu 6.9 6,7 

... bıtıtı 18,18 18,19 

Sabah namazı S.15 5.15 
Ôğle .. 12,2'2 1!,22 

lkindi .. 15 ~5 15',46 
Akş:ım .. 1817 18,2ô 

Yıısı 
"' 

19.48 19,49 
imsak 4,30 ... ,28 

Yılın geçeft günleri 78 ?9 

" talın .. 285 !86 
.j 

Han - Dön ~ıcıklık ızamf 9 
asgari l dereceydi Bugün hıu hafif 
bulutlu elıcık rüzgir muta,·assıt ~iddet 
te ~yrırdalt esecektir 

l __ Ra_d ___ yo.,.,__I 
lstanltul - ~ dan 7 e kııdır 

ı::ramofon ':" ~'JO dan !,50 a ~adar Stüdyo 
he) eti u Hayriye hanımın ıştır!klcriyle 
~az 8,.'30 dan 9 :ı k:\dar Selim Sırrı her 
tarrlındlJt konferans. 9 d:ıl'I Jô 3 kadar 

ehil eilıı hm.ait Hai1n ve Bellıis hı· 

l'ltmın istirAkl!'rile saz. 10 dan !0,30 a 
kadar ~rhstra. 

Vtyeno - ı~.30 Konser - ı~.40 

Atte (..1empeıin l;('Hl!erİ - 15 rıık 
H5,3e Çocul< sut\ - 17,35 rl~k 

HJ.~ ()'p"I pırçal:ı• ı 
Hell•herg - 7,3ô jimnasti < \'e 

mus ki - !) 30 - jimna•rik - 10 10 
J3res11\·ean rı:ık'il - 13 ktınser - J 4,SO 
IJ3n.dr,'den 111'rdl - 1Y.4ô ke11sor -
2ô80 ~ ke?J-scri - 21,30 Stokhnlm' 
da11 nı:kil - 22 4~ Sum:ı.n'd:ı.n ııaıçalar. 

aokre.;1 - 1~ ve 14 pMk - 18 
musiki - 19.1 ô hııfif musiki ~ !O $lir· 

~ ı •;e IT'U!İki - !I ta~ınnf - 21 .2'0 
~nfonik fıonser - 22,15 konser 

Ronaa - 13 ııl!lc - 18.~ô ses \'e 
t.:d:es~ kon~eri - !?O dinf parçalar -
21.45 senfonık konser 

Pregıs - 1! Brıiıteen 111l:ıl -
17,Jô r,r~islıın"d:ın naltıl - JS,.'i:S ço
cuk musıloşınasl:ı.r konseri - 20,20 Os-
k:11 mu<i isi - 21.30 Sto~ho1mdcn na
kil - 22.45 piy:ı.no kon•eri - 23 35 

r>lAk 
l!ud•l'•IJIG - 1 ô I 5 l\onser -

J 3.Q:! Tsiıa11 mu~ıldsi. 
Menove - W den '.'.?~ e kııdar 

nc~•irat 
Ver,ov~- J:J,a5 mekıep 1.:on 

seri - 15.45 pl4k 17,4'.> mus"kisi -
JS.tô Lembtrı:"clt>n na .il - 18!15 solo 
konser - 20,45 f:ı.dvn ırnctesi - 21,l 5 
Sıokholmden nakıl .:.. 24 d:ıns . 

Stokhohn - 91,.'~0 Anuradı ls
veç mu!lıkisi; konse \·atuar orke•trash·Ie 
17g7 tanlıinden bu rü11e katlar muhtelif 
ı~\·eç parç lan. 

Yarın 18 mart 
Vlvana - 1230 ktın!er 1340 

••~t Anday'irı l:on~erl - 15 plak -
ı 6 ~e Çfleul1ır ·için - 16,55 ren ~ler 

·n - ı 7,!0 ndııtlır için - 18 '5 <İ 

191usılri - 20 25 lıonser 22 15 Straus· 
qcn p:ırç.,l11r - 22,45 13ul:ınje orkestrası 

23 30 l l'lnscr ve Tsi:;:ın mus kisi. 
Hallsberg - 7 .,.ı cimn:ıııtik ve 

mu~lki - 9,30 eimnııcti . - rn !'erlin 
den n:ıkil - 22,30 Berlinden nakil 
~:l.45 haberler. 
BUkre~ - 20 r:ıdyo nl"şriyııtı 

20.~0 ooeradan nakıl. 

RoM• - 13 J)l:ık - 1345 ses 
ve musiki konseri - 21,45 nperl't plr· 
~·l:ın. 

Praga - 13 plak - 13,0~ l'ra 
ris~vadarı 11akll - 17,JO e~zbant kon· 
seri - 18 konser ve oda "'usfösi ..... 
~05 ~metanı salonal!dın nı!tıl 23,20 
plak. 

Bud•l'e,te - 13 05 6:ılalayka 

~onseri - 19 konser plyann ve keman
lı - 20,30 nr:er:ıd:ın r:ı~ 1 50nra Tsigan 

muıilli!i 

Moskova - ~O den ~:\ c kadar 

rı~riy.ıt 
Var,ov~ - 13,10 plak - IS.35 

Lemberrderı rıakil ~1.15 ::enfonik 
ı ens-r - 2~ 40 rııtkC'\ ııT. ır,c;ı 

icra Ye IU8S 
Kanun A1ıhasının encümende 

ki tadilden sonra aldığı feklin 
ne;rine yarınkı sayımızda devam 
edeceğiz. 

gör~tüğünü söylemi§ ve haYyar ka
ça.kçıhfı iddia.smm doğru olmadığını 
eöyliyerek: 

- Yolda yemek iç.in bir kaç kilo 
havyar alm11trk. Onu da yolda yedik, 
bittf. demiştir. 

:tkt tarafın birbirlerini ittiham c• 
den sCJzlerlnt bir hadiseye tesbit mak
sadiyle neklettfk. Adliye memurları 
Taziyet etmiş oldotu için hakikat ya· . __ .. _ ---·--- ,,,.... __ .......... _ 

Kalpte 

- Yarabbim, benki hayatım· 
da hiç bir fenalık yapmadım, 
ne deye böyle feci vaziyete dü

şürüyorsun! 
Elcna tatlı bir sesle onu teselli 

etti: l 
- Me~ak etıneyinız. . Dünyada 

bir çok kımseler, karılarıyle ayrıl
mayı büyük bir fenalık olarak te· 
lakki etmiyorlar.. Amerikalıları 
görmüyor musunuz .. Bir insan en 
aıağı üç defa evlenip boıanıyor. 

- Size yemin ederim ki bu iz
divacı feshettireceği.m. Yalnız, kn 
rımın nerede olduğunu biliyor mu 
sunuz? 

- Evet. 
- Kendini gördünüz mü? 
- G&yet iyi arkadaşımdır. 
-Tanımadığım bir dinin nikiıh 

bağlariyle bağlandığımıza dair c:.
linde vesaik var mı? 

- Tanımadığım bir din diyor
sunuz? Fakat kadını arzuladığı
nız zaman tanımıtbnız. . Ah er· 
kelder .. Hem yalan söylerler, hem 
de inanmaklı~ımızı isterler. 

- Elcna .. O zamanlar deli gi· 
biydim. . Anlatayım. . Vatanım
dan uzak. . Her an ölüm tehlikesi· 
ne maruzdum. . Emin olunuz ki, 
kurtulac ğımı hiç ümit etmiyor· 
dum. . Onun i~in dü~ünmemİ!}tİm 
bile .. 

- ltiraf edeyim ki bunlar lehi
nize birer esbabı muhaffefe te$kil 
eder. Yalnız azizim, §unu iyi din· 
leyiniz. Ben, katolikim. Bo~anmı§ 
bir adamla kat'iyven evlenemem. 
Sonra da, ilk izdivacını. bir hok·f 
kabaz gibi el çabuklu?,lı ile feshet
tirmiş olan bir erkekle evlene· 
mem. 

- Ne yapayım? Sizi istiyorum. 
Sizi karım olarak görmek istiyo
rum. Yalnız siz beni mes'ut ede· 
bilirsiniz. 5övleyiniz, ne isterseniz 
yapacai1m. Size malik olaliilmek 
için hiç bir şeyden çekinmiyece
ğim. Her seye razı m? 

Elena, Kontun gözlerinin ta içi
ne baktı: 

- Her §eve mi? diye sordu. 
- Emrediniz, derhal müracaat 

edip fesheU:ireyim. 
- Hayır. 
- O Hald,.. n" yapayım? Allah 

atkına benimle eğlenmeyiniz .. 
- Benim için, bu kadından kat 

İyen ayrılabilmeniz için ancak hir 
tek eare vardır. 

- · Nedir? Çabuk söyleyiniz? 
-Ölüm. 
Kont Kastelmeyran yerinden 

fırladı, odadan ve evden koşa ko
fa kaçtı. 

Yürürken, sendeliyordu. 
AÇIK KALPLE 

Elena aynaya baktı, saçlarını 
düzeltti, Mitel'i çağırdı, onu, diz· 
lerine oturtzı.rak: 

Kalı tısı 
15 tablo 

Yazan: Nazım 
Hikmet 

Yalundıı: S.ıatçi lilllllll 
ikinci musikili l;omedi. 

Stclla 22 m:ırt s:ılı gü:ıü akşamı Gö
tenin yı.izüncü senesi münucbctile bü
~ ı.lk ihtifal Sıc la mütercimi ~emihı Bed 
ıi h:ınım tardındın y.mm sutlık bir 
konfe :ıns verilecektir. Temsile ıaat !! 1 
de b:ışl ıın~c ıl'nr. 

P.-rşemhe ak~amı 

saat ~1.30 da 

!.adam o 
Kamelya 

.ı\lcl:s:ındr Dümıı
fisin IAyemut eseri 

piyes 5 f'erde 

Cişe şimdiden :ı· 

çııkbr. Telefon lst . 
.... _._.. , - ... &... ...-

Ra~it Rıza 
TiYATROSU 
Sehzedeb•fı 

...... ·-

• 
iğne 54 

Tefrika 

Nakleden: fa. 
... ___ ......__.-----

- Uslu oturdun mu yavrum? 
dedi. 

- Evet, amma, sıkıldım. 
- Uslu olduğun zamanlar ııJa. 

lıyor musun? 
-Evet, Möıyö Lartig'e söyle de 

gelip eıkiıi gibi bana hikiyele11 
anlatsın . 

- Söylerim. Dersini ezberledia 
mi? 

- O burada olsaydı daha çolC 
öğrenirdim. 

- Sana hocalık yapmasını da 
söyliyemem ya .. 

-Nicin? 
Elcnıl cevap vermedi. Çocuju

nu öperek, kardeşi Sonya'nm oda 
sına gitti. Sonya mektup yazıyor
du, iri, tatlı gözlerini kaldırarak: 
SOl'dU: 

- Ona karısından mı bahaeto 
tin! 

- Evet. 
Elena vahşi bir kahkaha attı. 

İnci gibi dişlerini r,östererek: 
- Hntırlamıyordu bile .. 
Dedi. Sonya'nın odası birinci 

kattaydı. Yanı batında ıalon var• 
dı. Pencereden bahçedeki gül a• 
ğaçları gözüküyordu. Sonya, dıta· 
rı bakarak sordu: 

- Ve, dedi, or.u öldürmesini 
söyledin de~il mi? 

- Evet, bu ada.'!lıın ihtiraamnı 
nereye kadar varacağını görmeli 
istiyorum. 

- Fakat karısını nerede bula· 
cak. Sen söyliyecek misin? 

- Arasın. . Zavallı aşılan iti 
ne .. 

Bir an sustu. Sonra: 
- Gelip bana "göster .. Nerde 

olduğunu söyle öldüreyim,, deme 
sini istiyorum. 

Bu aralık salondan bir üksüT"ük 
ıeıi geldi. Elena, hiç bir endite 
göstermeden: 

- Kim o, 
D.iy- -·.Ju -.e 'b.apl)'l l:l\;;bo 

- O, dedi, Lartig .. Bu:furunuz, 
Mişel d• hep sizi arıyordu. 

nin IJAŞK A Rllll 
Lartig sapsariydi. Her teYi işitmtş 

ti. 
Şüphesiz oraya, onları dinlemek i· 

çin gelmemişti. O da alışık ve yaban
cı olmadığı i~in girm~. ealonun kapı· 
~ını nçık görmüş. orada hizmetçiyi 
bulacağını zannetmi~ halılarda ayak 
s~lerini duyunnamı~tr. Sonra, bitifik 
odadan sesleri duymuştu. E!asen, y>n

lislere teslim etmek Ü'ıere takip etti
ği kimseler nezdinde değil miydi~ 

Delki de aradığı 04!Yİ bulabilecek bir 
yeş duyardı. Fakat işittikleri, tahmi· 
ninden fazlaydı. Elena, kendisini d~ 
lice seven kontu bir cinayete l!levkedi· 
yordu. Elbette kont bu kadını, hatt· 
rasından nefretle silecekti. Fakat 
La.rtig, 8'kın kudretini bizzat kendi 
ııefsinde duyduğu için bu hususta mü 
teredditti. Kendi kendine: 

- Şimdi, dedi, ne mal olduklanm 
artık katiyen anladım. Fraoy'a da 
aöylerim. 

Acaba mavzuu bahMlan kadıa 
kimdi? Lntig, kontun bekAr olduğa. 
"u biliyordu. ltittiği sözlerden bu ha 
!!Usta bir ~Y anlamamıştı. 

Sade, Sonyanm sakin bir sesle, 
kardeşinden, m~hul kadınm ölümU 
isteyip İ!temediğini sormu~tu. 

Sonya, Ka.stelmevranı seviyor muy 
du'! Acaba içinden kız kardeşinin dilf 
manı mıydı? Yahut ta herkesi aldat
mftk için mi böyle görünüyordu. Lal"' 
tig işte tam bu Mnada öksürdü. 

lki kız kardeş gayet sakin bir ta• 
vurla odaya girdiler. Çünkü havanın 

güzelliğinden bah8ediyorlarmış gibi 
tabii idiler. Ne 11oğuk kanhlrk ! 

Elena elini uzatarak: 
- Fena dost, dedi, artık bizi tama· 

men unuttunuz. Fakat doğrusunu liY 
liyeyim mi, Lartig, böyle mütemadi· 
yen surat asıp duracak iseniz, bizi ter 
k~tmeniz daah münMiıt olur. Zira, ba• 
kışlannızda öyle bir ~üphe bir 1'UzU11 
var ki, insanın l'linirlerini bozuyor • 
Bakınız (peneeren l'ÖStererek) ifa 
manzara karşıetnda n tattı zaman1•· 
nnda mahzun olmak dofrusu dn8" 
yettir. 



16 Mart 
o 

azız 

şehitlerinin 
hatırası 

Dün Eyüpie yapılan merasim 
!6 mart faciasının yıl dönümü mü

nasebetile dün Eyilpte, şehitlikte bir ib 
tifal yapılmıştır. 

lhtifalde ''ali muavini Fı;t,lı, Halk fır
kası lstanbul idare heyeti reisi Ce\·det 
Kerim. müddeiuoıumt Kenıın, maarif mil· 
düril Haydar, H:ılkevi reisi HA mit beyler 
~ehlr meclisi az:ısı ve bir ço c resmt ve 
husust daireler ve müesseseler crkAnr, 
darülfünun müderrisleri, daruffünun ve 
yüksek mel-tep talebeleri, mektepliler, 
askcrt lise talebeleri ve büyük bir halk 
kitlesi ba:r:ır bulunmuştur. 

Dala erkenden şehitliğin bulunduğu 
1 

cadde başt:ın b:ışa h:ılkla dolmuştu. Saat 
tam on dördü on beçe da\ctlıleri taşıyan 
vapur E}üp iskelesine ~elmiş ve şehit 
liğe gidilmiştir. Şchitli!:tc ev\ cld I:ıtanbul 
müftüsü H:ıc:ın Fehmi efendi t:ııatındıın 

şehitlerin ruhun:ı du:ı edılr.ıi~. bunu mü
teıkip H:ılkevı n:ımın:ı d:ırü funun edebı
y:ıt fakültesi reisi Muz:ıffer bey t:ırafın· 
d:ın şu hitabe söylenilmiştir 

Muzaffer Beyin hiktiyesl 
Ey tarihi medeniler lıaymığı 

olan bir milletin fedakar evlat· 
la:ı, Türk miJletinin ıst:k 15l ni
gehbanı ve hissi v~zife tirn~ali 

yüce ordunun kahraman çocuk
ları, l 6 mart şehitleri! Türk 
milletiniıa istik al tarihinde şanla 
bir sahife yazmış o!an sizlere 
ana yurdun minnet ve şiikrnla· 
mu getirdim. Mübarek mezarından 
fışkıran al evin bir meşale gibi 
kalplerimi~i aydıolattığım, isti!!· 
illi için nefsini feda ettiğini VR· 

tanırı her gün bir hamle ile ile
riye doğru gitti~ni, milletinin 
her medeni ve mesut milletler 
arasındaki mevkiinin her gün 
biraz daha ktıvvet bulduğunu, 
giinleri:a heı g n biraz daha geri 
f/ .:a-:.,: .O<>UQ <>p.,;İr" lÇ

0

'1 geldim. 
:Aziz Tilrk çehitleri, ruhlarınız 

müsterih olsun. Yoh!muz siz n 
tuttuğunuz yo dur. istiklal nşkı 
br, vazife hissini kendisine bay
ram yapmış olanların yolu.. Size 
bunu tepşir etmek vazifemdir. 
Hatırlarsın: Seni bizden ayıran 
günlerde milletim ne kadar mus· 
taripti. Uzun felaket senelerinın 
bütün ıstırabım yüklenmiş, fakat 
tarihte misli olmıyan şerefli bir 
hamleyle esar~ti defetmiye ça
hıan kalbini istiklalıne siper et
mit bir nesil; senin ve arkanda 
kalanların nesli Gönüllere 
hUzün çökmüştü; içimizde yese 
düşenler vardı. 

fümadı hergün biraz daha artıyor. 
Uzun senelerden beri felaket 
yollarında sararmış olan yüzüne 
hergün birazdDba renk geliyor. 
Ey aziz vatan şehitleri! sizin de 
arzunuz, buydu degil mi? Emin 
olunuz kii her:>cne mezarınızın 
başına geldiğimiz zaman sizlere 
me::ıleketinizden ve hasretinize 
aglayan milletinizden böyle ha· 
berler getireceğiz. 

Yek vücut bir kitle halinde 
senin yolundan istiklal, hürriyet 
ve milli inkişaf yolundan ileriye 
doğru gideceğiz. Türkün şerefi
ni arttıracağız. Ve onun insail· 
iar ailesi içinde en eski ıamnn· 
lard:mberi haketmiş olduğu ifti-
harlı ve şerefli mevkiici, asırlar· 
ca mukcdderabm idare edenle
rin aczü mes:,eneti yüzünden, 
zulüm ve cehaleti yüzanden bir 
an için tehlikeye düşmüş olan 
şanlı medeniyet mevkiini iade 
edec~iiz. Eskinden olduğu gibi 
miJletimi dünya medeniyetinin 
ayrılmak kabul etmez bir uzvu 
h:ıline getireceğizi Türk isminin 
her gün biraz daha sevilen, bir 
az daha hürmet edilen bir mef
hum olması için çalışacoığız. 

Türk diyarının esaret kabul 
etmez, vekarlı insanlarla meskun 
oldu~u kanaatini hergün biazdaba 
kuvvetle yakın ve uzak ellere 
tamim edeceğiz, hatırası bütün 
Törklerin kalbinde bir aziz gibi 
yo\jayan esil Türk şehitleri, Ab
dullahla Abdüikadir ve Osmanı 
bir kere daha rahnıetle yadede· 
Jim." 

Av ı ve Hikmet beylel'I• 
~~~:.-~.!.~.ltabesl . 
lV uza er beydt:n sonra şcliır namına 

Jaiml encümen azasından Avni, daha 
• onra da hukuk fakültesi talebe cemiyeti 
reisi Hikmet Ziya beyler birer hitabe 
irat etmi şlerdir. Avni bey heyecanlı bir 
lisanla ve tınlı bir ifa.deyile şehrin tees
sürünü anl:ıtmış, llıkmet Ziya her genç
liğin heyec:ınını nakletm'ştir. Bundan 
sonra Suzi Can berin yezdığı 16 1\lart 
ve şehit :Mehmetçik isimli şiir Fehamet~ 
tin bey tarafından inşat olunmuştur. 

Şıirden sonra Maltepe askert lisesi 
muzık:ısı matem ha\·ası çalmış, ~falıcıoğlu 
:ıskerl lisesi talebesinden bir manga ma
nevra fişcjfü le hı vaya üç det ı ateş et
miş. geçit resminden sonra merasime 
nihayet verilmiştir. 

Bu münasebetle Şehitliğe, Belediye, 
Fırka, Esnaf cemiyet1cri, Eyüp 36 ıncı 
i k mektep, l l:ılke\·i. fi:) üp orta mctebi 
namına çele"k'cr ı n'l 'mııs!llr. 

Dışardan bakanlar bir an için 
senin yüksek tari'1ini, şerefli ma
zini uculmuş gıu. davrandı, hüz
nümüzü teslimiyet sandı. Bize esir 
gibi baktı. Senin yüksek akıbe
tin bize teklif edilen ıulbüo, bi· 
ze layık görülen muamelenin 
ınaousını, hakikatini meydana 
çıkardı. Meyus olarak meskenet-

PA ı~ PANAYIRI 

li bir ömrü şerefli bir cidale bir 
an için tercih eder gibi olanla
rın gözlerindeki gaflet perdesini 
Yırtb. Mılletioin hiçbir vakit kö· 
leliği kabul etmiyeceğine iman 
eden büyük reisin idaresi altın· 
da iıtiklil harbi bnşladı. Senin 
Yüksek şahadetin ve onun umu· 
illi bir ifadesi olan istiklal mü
cadelesi uzaktan milletine hor 
bakanları hakikati görmiye mec· 
bur etti. Ve tecavüzü hürmet 
t.:ıkip eyledi. Kara günler uzak
lııtı. işte bizim için sizin şeha
detinizin manası budur. Sizler· 
den sonra gelen neslin sizin 
YGlcsek akıbetinizin gördüğü ve 
Röreceği terbiyeyi ve siyasi ma
lla badw. 

Mosterih 
llı.lıdaııyor. 

olun, kara günler 
. Milletinin kendisine 

4 - 18 Mayıa 1932 
PASAPORT- Ecnebi zairler, 

usulü dairesinde bir pasaport 
almalıdırlar. Fransanın memaliki 
eçnebiyedeki mümessilleri sergiyi 
ziyaret edecek olankırm pasa-
portlarını derhal vize etmekle 
mükelleftir. 

P aris panayırına iştirak ede
cek olan ecnebi bayiler ıçın 
pasaport vize harcı kararı mah· 
susla, Frans'ada ve her on beş 
günlük ikamet için bir altm 
franga tenzil edilmiıtir. 

ikamet teshilatı - Sergide 
mi!stemiren ikemet edecek olan 
kimselar, Paris panayırı komitesi 
ne müracaat ile seyahat tarife 
feri, otel ve oda fintleri hakkın· 
da istedikleri malümah alabile
ceklerdir. Arzu edildiği takdir-
de sergi heyeti ikametga'ı te· 
mini dahi deruhde eder. 

Her türlü tafsilat için Eeyoğ· 
lu'nda Kabristan sokak No. 41 
" Şambr dö Komers Fransez ,, 
Cemiyetine müracaat olunur • 

Alko 
Gıda mıdır? 

içki düşkilnlüğüyle 
nasıl mücadele etmeli 1 

Belçika mccfüi mebusanı bu~iınlerde 
ispirto kanununu t:ıdil edıyor T:ıbil Bel· 
çıkad:ı alkol t:ır:ıft:ırlarilc aleyht:ırl:ırı mü
cadeledcdir Bu münasebetle Helçika mat-
buatında alkolün fcnnt ıoymeti hakhında 
ve (ispirto ale\ hindeki propagandalar) 
serlevhasile bir m:ı ııı.le inti,ar etmiştir. 
Gerek alkol taraft:ırlan \'C geretc ales h
tarlıı.rı t:ır~fından dık .. :ııle okunacak bir 
ı.ıymct ve ehemmis('ue olan bu makaleyi 
tercüme ve neşredıyoruz : 

Alkolün mazarratları hakkın· 
da bir takım sözler söylendiği 
ve hadiselerin mübalağa edıldiği 
zamanların geçtiğine kaniiz. Al
kol aleyhtarlığı hakkında da bir 
takım noktaların tavzıb edilme
sini istiyoruz. Ahlak dersi yapa
cak değiliz. Fennin ve ilmin 
kendil'erine göre bir takım zaru
retleri vardır. Bu zaruretlerin 
içki ve alkol aleyhtarlığı lmvvet
lendirmesi de muhtemeldir. 

Bize vazıh şeyler lazım. Artık 
doktorlar tarafından ve şahsi 
olarak tutulmuş eksik istatıstik· 
Jer bize yetişmez. Alkolün tesir
leri ve net' celerini zaptedıp, 
her hastalığa göre vazıyetini 
tesbit edecek hususi servisler 
tesis etmek laumdır. Bugünkü 
tetkikah~ız pek eksiktir, zira 
hem teşkılat hem de bu iş için 
tahsis edilmiş para yoktur. 

ilk mese!e olarak şu noktayi 
tavzih etmek lazımdır. Sıbhi de
nilen şarap, bira gibi alkollerin 
verdikleri neticeler, rakı, likör 
gibi kuvvetli içkilerin verdikleri 
neticelerin aynimıdır, değilmidir? 
Pekde zaoetmiyoruzki ayni olsun 
Bundan fazla olarak, 1902 sene· 
sinde Atvater ve Benedict isim
lerinde iki Amerikali alim, alko
lin bir gıda olduğunu idda etmiş· 
ledi. Bu idayıda l 904 senesinde 
Fransada Duclax tekid etmişti. 

Mamafih, Atvater biraz sonra 
alkolin bir gıda.ı fakat fena bir 
zıda orauğ:unu ilave etmiftı. Bu
·-•• beraber alkol, şekerde• 
daha yüksek bir gıdadır. 

Zira şekerde bir, alkolde iki 
kısım şeker vardır. Doktorluk 
cihetinden ise, alkolizmin hasta· 
lıklardal<i dahli pek mühim ola
rak kalmıştı. Sadece alkolün se
bep olduğu hastalıklar nedir ? 
Daıma' alkolün mevcut bir has· 
ta.ığa muavin olduğu söylenir. 
Kendi başına bir hastalık yap
maz, h~r 2aman, ayrı ayrı, ba· 
zan meçhul kalan sebeplere it· 
tirak ettirilir. Hatta, "delirium 
tremeus., un bile yegane sebebi 
alkol değildir. 

Hakikatte, içki ve alkol aleyh· 
tarhğı tes'rsiz olarak propaıran
da edilmektedir, zira, fenni 
esaslara istinat etmiyor. Hatta, 
yukarıda bahsettiğimiz gibi bir 
~ıda olarak ta telakki edildiği 
için çok zaman da gi.ilünç clu
yor. Meni müskirat rejiminin 
tatbikine ancak Akdeniz havza· 
sından uzak yaşıyan, mürteci, 
ve ekseriya iki yüzlü milletler 
tarafından teşebbüa edilebilir. 

Bu itibarla alkolün mazarrat· 
ları aleyhinde yapılan mücade
leler pek müşkil oluyor ve müs· 
bet neticeler vermiyor. Bugün 
alkolle mücadeleyle meşgul o.an
ların mühim bir vazifesi var. 
Alkolik hastaneden çıkar çık
maz: takip edilerek kendisi, 
kronik a1ko!ün bırakacağı te
airlerle iilfet ettirilmeli ve ma
zarratlan gösterilmelidir. 

Profesyonel alkolikler ekseri
ya entelektuel veya adale$iyle 
fazla çalışan kimselerdir. Bun
lara fazla mesaiden çekinme
leri tavsiye edilmelidir. Bi rde 
pervers alkolikler vardır ki onlnrı 
doğru vola get.rmek lcabil de
ğiıdir. Bunlar morfinomanlar gibi 
gayet sevimli ve zahiren muti 
görünürler, yalan söylerler ve 
çok egoisttirler Doktorlar bun· 
lan(\ çocuklarının gayri tabii 
olacaklarını söylerse de, çok 
dafalar pervers alkoliklerden 
tabii teşekkülde çocuklar sağlam 

- Telif piye5, 3 perde. Yazan: N'azım Hıkmet O~nı\ln: Dariılbedıyl -

Darülbedayi sahnesinde yeni Eserin .s~ylediği ~i~ir .basittir 
bir telif piyesin temsiline başla- ve bu basıthk, eser ıçın bır fayda 
mldı: Nazım Hikmet Beyin "Ka- teşkil ediyor: Piyesin kitle tara .. 
:a tası., ııimli Uç perdelik fa- fmdan kolayca anlaşılmasını Ye 
ciası. tutulmasını temin eder. 

Eser, dünyanın git gide ikhsa- Yirminci asrın edebiyattan is· 
d11eşerek alacağı şekli tasavvur tediği kolay anlaşılır, sade, ha· 
ediyor. Sermayenin tam ve mut- reketli, vııkası bol ve mütenevvi 
lak hakimiyeti altında da~mık olmaktır. Zira yirminci asrm ada-
teQekk5ller birleşecek.Menbaı in· mı, geçinmek için kazanmak, ka· 

oani olan hisler, günden güne ticari zanmak için çok çalışmak mec· 
mahiyet alacak; artık her şey buriyetindedir ve uzun tahlilleri, 
nlınap satılabilir. Toprak, hayvan, tasvirleri, tetkikleri okuya-
maden ve saire gibi bizzat bilecek kadar bol vakitli 
insnn da "emtia,, ve u mahsul ,, deiildir. 
sayıbcak, ze!<a, san'at, ilim Ye "Kafa tası,, piyesi yirminci 
nihayet 61Um birer istihsal va· asrın edebiyattan iııtediğiui Te
sıtası telakki edilecek. (*j rebilecek şekilde yazılmııtır: Üç 

Bu csils fikir, çu vak'anm ka- perde, on beş tablo teşkil etmek 
nevası iç:no örülmüştür: üzere daima değiıen, hareketli, 

Veremi tek cşıyle iyi edecek canh, fakat 11de bir surette ter• 
bir serum bulan doktor Dalba- tıp olunmuştur. 
nezo keşfini ilerletmek için pa- Bu tekilde yazılmı~ olan eser-
raya ve laboratvara muhtaçtır. leri oyoıyabilmek için makinalar-
Bu kc;ıif veremliler aayesinde mıı sahne lazımdır.Tablolar aza• 
;·aşı; an ve lrn:ıı:anan sanatoayom mi süratle değişebilmeli .ki yaz,'ı• 
ar ittihadmı zarara sokacaktır. 

sahne, eserin ruhuna ve mensup 
V cremlilerin kolayca iyi olma· olduğu sanat mektebine uygun 

ması lazımdır ki sermaye o yüz· 
den nemalanabilsin. Sanator- olsun. Bizde böyle olmadı, çün
yo111ar ittihadı fakir doktoru kli fabrikada dokunması Jizım• 
yükoek menfaatler mukabilinde gelen kumaşı el tezgahında çı· 
satın alarak onu hem keşfiyle karmak vaziyetindeyiz. 
mef6ul olmaktan meneder, hem Sahnelerin cereyanı esnasın· 
do eflcarı umumiye nazarında daki yarı karanlık, bu neri 
ehemmiyetten düşürür. dekorun Te eserin teıirini ar· 

Her şeye rağmen gizli gizli tırmak için lazımdı, fakat tab
keşfiyle meşgul olduğu için ser· lolar değiştirilirken ortalığı kap
maye tarahndan yerden yere çar· Jıyao zifiri karanlık bir saniye· 
pılarak hapse, sokağa ve aklını yi geçmemeli ki seyirci yorulma
kaybettikten sonra da teşhir ım, kızmasın, temsile karşı 
edılmek Dzere cambazbaneye 
kadar düşürülen doktor Dalba· menfi haleti ruhiyeye düşmesin. 
nezo, zekasını sermayeye alet Dekor gözet. 
etmiyen geri tiptir. Doktor Dalbanezoyu 1. Galip 

Piyeste evvelce fakirken dok- pek muvaffakıyetle oynadı. Ölçll· 
torun fakir ve hastalıklı kızma lü, hesap ı, olgun Ye sanatkAranc. 
aşık, zengin olduktan sonra bü- Doktor Dalbanezo üstat arliıtin 
tün kadınların sevgilisi ve haki.. unutu1mıyacak ibdalarından bi· 

ri olarak kalacak • 
mi parlak Tc küstah bir ~air Veremli kız b.isli, içtt ve müessir 
var. Bu da san'atını ıermayenin halini Bedia Hammın san'ahndın 
emrine veren, sermayeye destek alıyordu. 
olarak ve onu kendisine destek Doktoru •e kızını yere çarpan 
yaparak yükselen muasır deha- felaketi bazırhyanlar arasında ser-
dır. mayenin ufağı doktor • rahip Mis 

MuYaffak olan ve olmıyan, Paolinayı Neyyire Neyyir H. oeyir-
intibak eden ve etmiyen. cilerin cidden nefretini ve tak· 

Eserdeki küçük rollerden dirini uyandıracak şekilde mu• 
Pedro • ıu her hadiseyi iktısa- vaffakıyetle oynadı, kendiıini 
d:siy1Siyle izah etmek iıteyen tebrik etmek lazımdır. 
genç-piyesin anahtaridır. Şair rolünde Telat 8 •. iyiydi. 

Eserde cemiyetin korkunç Daha iyi olabilirdi. Ôtekı rolle-
iatikbaline ait muhtelif aaf- rin mümessilleri, rollerinin de-
halar derece derece kuvvetli recelerioe göre muvaffakıyetli 
çizgilerle gösteriliyor. Bu kara sayılabilırler. 
kalem çizgıleri şiddetli bir hic
viyenin mısralarına benziyor. 

Refik Ahmet 

Tipler canlıdır. Teşhir, entirlka, 
düi!"fimler ve netice güzel, tiyat
ro tekniki mükemrneldir. 

kimselerden de gayrı tabii ço· 
cuklar doğduğu görülmü~tür. 

Son zamanlarda, cemiyette 
Koktey hastalığı ba~ göıterdi. 
Fakat Koktey içenlerin ekserisi 
tenbel ve işsiz zevk sahibi kim
selerdir. Yapılması güç o!an ve 
bir nevi oyuncak gibi telakki 
edilP.n bu içki moda olduğu için 
çok teammüm etmiştir. 

Alkol aleyhtarları, mücadeleyi 
asıl, sun'i ve kaçak o'kol yapan
lara karşı açmalıdır. Tabıt şarap 
tehlikesiz bir içkidir. Fakat sun'i 
olarak yapılanlar tehlikelidir. Hü · 
kümet kimyagerleri içkileri ııkı 
bir teftiş altmda bulundurmaiı· 
dır. Maamafih bu da güç bir 
iştir, zira hükumet kimyagerle· 
rine karşı, müskirat şirketleri 
baıka kimyagerler tutarak övle 
terkipler yaptmrlarki tahlili fev· 
lialide güç olur. 

içki mücadelesi aleyhtarlığın
da hükumet fazla müfrit olma 
malıdır. Alenen sarhoı olmak bir 
ciirümdür. Bunun için sarhoşluğu 
rasyonel bir surette kaldırmak 

J - Müst:ıkbel cemiycdn borsa fl. 
ntlan arasında pamulı::, afyon, tff tik sıra

sınd:ı bir lrnfatıısının mcrnklılara 65 
dolara satıldığı kaydedilir. 

lazımdır. 
istenildiği kadar menedici ka

nunlar yapılsın, insanlar, ka· 
nunların dairesinden dı~an çık
mak için bin bir hile bulurlar. 
Aynı zamanda bir şeyi menet

mek, onun üzerine nazarı dikka· 
ti daha şiddetle celbetmektir. 
insanlara muayyen bir hürriyet 
vermek Jazımdır, fakat "sabıkah,, 
alkoliklere karşı zayıf hareket 
etmemek şartiyle. Bu penersleri 
uzun miiddet, fakat şiddet kul· 
!anmaksızın bir tarafa kapatmak 
lazımdır. Ancak bu suretle 
cemiyet arasında yaphl:t· 
tarı fenalıklara mani olmuş ola
biliriz. Yalnız, bu perversleri tes· 
bit iç n önceden çok müdek"ik 
hareket etmek, dosyalarını itinay. 
la tertip etmek icap eder. Uzun 
tetkiklerden sonra ve fenni usul· 
lcrle kendisinin pervers alkolik 
olduğu tahakkuk ederse, artık 
adliye işe 9az'ıyet etmelidir. 

Hüliisatan, alko'izmi tecziye 
etmekle değil, alkolikleri tecrit 
etmckletedavi etmelidir. 



Daha ölmedin mi? 
Bot sezer takımından Arman Mi· 

.rol, tama.men muhtaç bir hale geldi· 
ği zaına.n ölen amcasının kendisine 
10 milyonluk bir eervet bıraktığını, 

ancak, bu 8el'Veti eline alabilmesi 
· çin bir Belle zarf mda dul bir kadın
la. evlenmesi abi takdirde bu ser • 
vetin Serzi kasabMmm belediye mı • 
zıka takımına intikslinin meşrut bu
londuğunu haber alıyor. Fakat, Le • 
onun Gabi isminde öyle kıskanç bir 
metretti vardır ki velev muvazaa ta• 
rikile de olsa Leonun evlenmesine 
müsamaha edemiyeccktir. Diğer ta • 
raftan vaziyeti haber alan alacak · 
lılar paralannı kurtarabilmek için 
bütün mevcudiyetleriJe beraber Le 
onu izdivaca te§vi4c etmektedirler. 

Bu meselenin halli için evelA bir 
kadm elde etmek lbrm .. Halbuki G:ı 
bl bu dulun ancak çirkin ve gudu • 
bet bir kadm olmasını şart koyar. 
Bu da ahçı dul Virji!ıidir. Fakat va
ki olan te~bbüs. Yirjinin dul ol • 
madığını meydana çıkarır. Diğer b• 
raftan, Serzf kasabuınm belediye 
mızıka takımının §efi Pata,ey de 
temine çalışmak üzre Parise geliyor. 
Bu esnalarda J..eon, sefalete dü~me
si h&MbDe intihara teşebbüs edecek 
olan arkadaşlarmdan Dil V enuks • 
den bir mektup alıyor. Bn JMktup Le 
on ve alacakhlannı ümide düşürü • 
yor. Zira ta.!arladıklan plha tevfi· 
ken evvel! uılzade Dü Venkü.ııı Gabi 
ile evlendirilecek, ve delikanlı esasen 
intihar edeceğinden bundan dul kala 
cak ola11 Gabi'yi de Leon alacak ve 
bu suretle mesele halledilmiş olacak. 
Fakat btmlann bu pJAnlannı nasıl· 

sa haber alan mızıka. şefi Patavey 
Gabi ile izdivacı müteakip Dil Ve • 
nubu elinden geldiği kadar hayata 
bağlamıya çah§ma.ktan geri kalmr • 
Yor. 

Leon'u:n taraftarlan Dü Venkis' 
811 intihara icbara çalı~ırl:ırken di • 
ğer taraftan Patavey mhi olabil • 
mek için her çareye baş vuruyor. Ve 
bütün bu hadisat eğlenceli sahnelere 
meydan veriyor. Fakat bu gürültü · 
Jer DO Venüksü, kan ına karşı ka.1 • 
hl bir rabıtayla bağlıyor, ve Gabi de 
qasen bu didinmekten u111andığından 
daha ilc>ğnısu o da kocasını 8evmiyt 
ba~ladığmdan fimahat her iki sev • 
gilinin aynlmalan imkan haricine 
çıkıyor, ancak, buna mukabiJ hulun • 
duklan otelde J,eon de dul b"r noter 
kAtı'beslne 8evda1andığından beraber 
evleniyorlar. Artık milyonlara ka • 
vuşmalarm:ı da bir mani kalmıyor. 

Aşk ve asalet 
"Afk ve Asalet,, • iJe asalet gu· 

ruru arasmda cereyan eden eski ve 
beşeri mücadelenin bir yaprağıdır. 

Asil ve bir preMes olan Renata, 
hüsar zabiti Kova~'a ~ık olur. Pren 
se.s Benatanın annesi, bu ma~um his 
,-e münasebete dair dedikodular du
yunca, kızma zabitle olan münaM • 
betini kesmesini söyler. 

ATB.lanndald mnf farkmı gören 
ve muhitinin tel!ldcisinden kendini 
kurt&ramıyaQfnu anlıyan Reneta. 
ftaçar, Ko"'3f'& fena muamele eder 
ve zabitin lneti nefsini krrar. Fa.kat 
zabit bir lnımazlık yaparak kendisi • 

nbt, hakikatte bir sergUuştçl, bir do
landıncı oı-luğu şayiasını çıkarır ve 
hatrratını neşredeceğinden bahisle 
prensesi ve annesini müş~l mevkic 
sokar, ve .. güzel kıza malik olur. 

Solda: 

Daha ölmecmı 

NMl. N~l 

Ortada: 

r-ctmtnde 

Greta Garbo, Ler.:İ.& Stone "I'.o

mance., füminde 

M ari uel'in Dili 
Marie Bell'in iki kusuru olduğunu 

söylerler. Bilinmez bun1ara ne dere • 
ceye kadar kusur denilebilir. "Nağ • 
me., demek zannedersek daha doğru 
olur. 

Ne de olsa kalbinde aşk ya§lYan 
Renata, onun köylü bir zabit değil, 

haydut da olsa esiri olmuştur. Fa • 
kat sınıf farkı onlan :ıyıracaktrr, bu 
bir gecelik hatırayı iki genç hayalle 
rinde Mklryacaklardır. 

Bu nağmelerden birisi, güzel arfü· 
tin kendini daima hasta zannetm-esi. 
ikincisi de.. dilini tutamamasıdır. 

Sağda: Bereket versin, Marie Bell'in dokto-
Afk ve 03alet te sıray ne Tanla ru gayet zarif ve (nüktedan) birisi • 

,,. • ~ Fedor, Françoise Rosay ııe arkada dir. Gecen gün, artist gene hastalığın 
"A,k ve asalet,, de, bundan bir ayakta Andre Luguet. dan bahS('diyor ve şikayet ediyordu, 

t d doktor: 
kaç sene evvel Fransız tiya rosu~ a ,---------------,ı -Uzülme}iniz, dedi, birşeyiniz gördüğümüz Komedi Fransez artıst• 

Greta ö[dii yok, benden daha sağlamsınız? 
]erinden Andre Lugefyi, nynı tiyat- _ Sası] bir şeyim yok, ıı-özJerimin 
ro:ru bırakıp Holivod'a giden Ta- Greta a" şık altına bakınız .. simsiyah .. Hem bir d~ nia Fedor. Fran~oise Rosay ve 

şu dilimin haline bakın .. 
A dre Berley'yi göreceğiz. Jacque Grela Filmde Bunu .!'Öylerken, Marie neıı dilini 
Feyder tarafından sahneye konan bu c;ıkanp doktora gösterdi. Doktor gül 
film, MoJnar'rn OJimpiya lcrimli ese · Bir akşam gazetesi bir balon uçur dü ve:' 
rinden aJmmış çok hoş ve güzel bir du: Greta Garbo ölmü~. Her halde bu _ Sizin bir şeyinb: yok, dedi, fn-

komedidir. Artistler çok güzel oynı •ı haberi, aynı akşam gazetesi, lstan .. kat dilinizin istirahate ihtiyacı ,·ar'! 
vorlar. Yalnız, oyunlarında Komedi' buldan Tuıçıp Holiuutta müstear bir 
Franse:r: tarzı pek açık olarak görü • iaim altında yıldız olan oe buradaki 
itiyor. babasına m.Ugarlarea servet gBnde • 

Bahri.ve eğleniyor 
"l\listral,, harp zırhlısı suvarisin~n 

kızı, bahriye mül!zimlerinden Perdın 
yak'Ja evlenecektir. Bu münasebetle, 
gemide kabul resmi yapılıyor ve suva
ri eski arkadaşlarmdan Antonen'i d:ı• 
vet ediyor. 

Antonen, davete yalnız gitmek için 
bir bavul içinde frak ve gömleğini ge
miye göndererek, dostu, gemi suvari
sine, adamlarmdan birisi vasıtasiylc, 
düği:•ı ak§amr, onlan otele gönderme
sini rica ediyor. 

Antonen. kansından aynJarak Tu• 
Jen liamnına geliyor, ve kansmm ken 
dini takip etmek ihtimalini düşüne

rek indiği otele, kendini soran olursa, 
böyle isimde adam tanımadıklannı 
söylemelerini tenbih ederek bekliyor. 

O akşam düğiin olacaktır. Gemi l"U· 

, arisi Antonen'in ba\'ulunu iki aptal 

gemiciye verip otele gönderiyor. ~a~ 
kat gemiciler, bütün şehrin oteJiennı 
aradıklan halde Antoneni bulam'ıyor· 

lar ve bir aralık yağmura tutuluyor
lar. 

Kartahu ismindeld bahriyeliyi, bir 
otelde. kadınlar soyuyorlar ve elbiıo:e

lerini kurutmak üzere sobanın yanına 
asıyorlar. Fa.kat elbiseyi, damadın l'<"• 

ki do5tu olan kız aşırıp gemiye gidi· 
yor, öteki bahriyeli de Antonen'in frn· 
kını giymek mecburiyetinde kalryor. 
ve bir baskın yapan polisler tarafın· 

dan yakalanıp Antonen zannediJerek 
gemiye götürülüyor. 

Bu esnada asıl ~ntonen. üzerinde 
hüviyet nraka~ı olmadığı için kam• 
koldadır. Gemi suvari.!'j geJip onu kur· 
tanyor, ve nihayet meır;cle 1lnlaşılnrak 
düğün \"C zi) afet yapılıyor. 
Yalnız, bahriyelinin elbisesini aşırıp 

gemiye girmeye munffak olan dama· 
dın dostu kil Antonen'in giyinmekte 

ren ı•e bir sinema mecmuasına .U arslı 
müstear nanunz taşıdığını bildiren le 

bir de fotografını hediye eden şark 

yıldızı, cenup ayı, §imal güneşi ve 
garp balonu Selma hanım vcrm.i§tir. 

Son posta üe gelen "Cinemonde,, 

mecmuası da. Ramon Novarro ile 
Greta Garbonun biribirlerine dşık ol. 

duklarını haber veriyor. Güya, iki ar 
tist beraber oynadı/dan lflatahari 

fUminde önceden doatlukla başlıyan 
münasebetlerini ilerletmişler ve fi • 
lim bittikten sonra da ateşli Ramon 
ile çekingen Greta daha.. samimiler· 

mişler. 

Bu iki havadia de bizçe iki ba· 
londan ibarettir. Fakat reklama müs 
tenit balonlar. Zira, aon zamanlarda 
Greta Garbonun §Öhreti, bir taraftan 
1'-larlene Dietrich bir taraftan da 
mütemadiyen kendisini hep aynı tarz 

rollerde, aynı tebessüm ve aynı zaı:i. 

yeden gösteren mensup olduğu ıirke· 
t{n elinde, ttönmiye yüz tutmuıt11. 

Gretamrı son iki senede lstanbulda 
oynadığı "Anna Kri3ti,, ile "Buse,, 
fUmlerinin kötülüğü hatırlarda olsa 

gerektir. 
Şimal yıldızının memup nlduğıl 

§irket, nilıayct kut!urlannı anlamış 

nlsa gerek ki, onu Ramon Novarro 

ile aynı filmde oynatıyor ve bu hd • 
disc münmebetiyle, kô.Jı öldü, kalı 

a~ık diye balonlar uçuruyor. 

Hakikat ıudur ki, dün akfamdan 
itibaren, Grcta, Jflelek sinemasında 

"Romance., ıum;ni oynamaktadır. O· 
nu, orada, beyaz perdede gözlerimiz. 

le göreceğiz. Hem görülen köyün kı· 
lavuz i3temediğine nazaran .. 

olduğu kamarada yakalandığı ic;fo. --:c:a-=:::ı:::sı~~-------
Antonen, eski dostu stn'llri ile bozut• 
muştur. 

• • • 
Bu filim, bize, Fransada, Maurice 

~hevalier, George~ l\lilton gibi ken • 
disine bir muhit ve şöhret yapmış o-

lan "Bach,,ı tanıtacaktır. (Bu 

Bak diye okunur.) 

isim 

"Bach,, komik bir şarkıcıdır. "Bah 
riyeli eğleniyor,, filminde köylü bir 
bahriyeli rolü oynamaktadır. 

... .. . ,. . .. 

kız olünü pyn1yıu:aktn·. ~~-~·'-

başka iilmler 
Jl\ ~Ji So,·yet filmi olan "Muısta

fa., }, gördük. beğendik. mem.nun oh 
.tfuk, çünkü biraz ağlıyabildik ve içi
miz beşert bir isyanla titredi. Sine· 
ma san'atı için, bu. bir kazanç ,.e 
kuvvettir. Fakat şimdi? 

~imdi bir çok (Mustafa) lar daha 
~ .. 

görmek istiyoruz. Fakat nerede gore-
ceğiz? Hangi sinema gösterecek. 

Sinemacılanmızda, Sovyct filmle
rine kar§ı bir çekingenlik, bir endiş'? 
var. Bu endişenin manruııını haklı bu 
]urken aynı sinemacılara şunu da hn
tırlatmak i~teriz, Amerika, Almanya 
ve Fransa'dan gayet güzel gelen fi. 
limler için de aynı endişe mevzuu 
bahistir. Netekim, daha geçenlerede 
"Cehennem melaikeleri., fiJminden. 
Alman konsolosluğunun teşebbüsü 

üzerine parçalar çıkarıldı ve lstan · 
bulda gösterilen "Hayatı Isa" gibi bir 
din propagandası fiJmi Anadolu ve 
Ankarada menedildi. Buna dair 
birçok misaller gösterilebilir. 

Bütün meseleyi şu suretle hulasn 
edebiliriz: Halk, artık yalnız muay • 
yen şeylere mesel! danslar, bacak • 
]ar, 'craguşlar \e karı koca dala\'C~· 
releri gösteren filmlerden bıktı. Bu· 
az (Başka) istiyor. Ilu (başka) da. 
bütün dünyanın tasdik ettiği gibi Sov 
yet !ilimlerinde var. Ye ~ayet bu 
filmlerde hususi maks:ı.tlar varsa, 
her film rasıl bir sansörden gec;i
yorsa. bu filmler de sansörden geci · 
rilcfikten sonra gösterilebilir. 

Rusyada Filmler 
Rusya'da, ihtiyaca tekabül etmek ü

zere, sinema ısanayiine müteallik bir 
çok yeni tesisat yapılmaktadır. Bu 
meyanda olmak üzere Kazan şehrinde 
bir şerit fi.im fabrika."ı ile Orta Asya. 
Beyaz Rusya, l\loskova, Leningrat, 
Tiflis, Odesa ve Samara'da sinema 
Jardan en mühimmi, Kazan şehrinde 
fabrikaları yapılacaktır. nu fabrika· 
yapılacak olanıdır. Bu fabrika 20 mil
yon ruble~ yapılacak ve 8enede 150 
miJyon metre şer.it film imal edecek-
tir. 

' 

Kısa haberler 1 , __ _ 
Şimdiye kadar hepimiz, dünyada 

en çok filim yapan ve fHim sanayii • 
nin inkişaf ettiğıi memleketin Ameri • 
ka olduğunu zannederdik. Fakat 80D 

gelen (Pour Vous) gautesi, Japon • 
yanın Amerikadan daha çok filim 
yapt1ğını bildirmektedir. 

Japonlar geçen se.ne tamam 790 
filim yapmışlardır. Japon smemala. 
rı bir seansta dört film birden oyna.. 
maktadırlar. Bununla beraber film • 
leri. halk sükfutetle seyretmektedir. 

Japon !ilimlerinin bir kısmı henüz 
sessizdir. lki sene kadar, Japonlar 
sesli sinemaya ehemmiyet vermedi • 
ler. Çünkü makineleri Amerika.dan 
getirmek 13.zımdı hem de pahalıydL 
Japonlar bu iki sene zarfmda çalıt
tılar ve k!milen Japon mamulltı o
larak makineler yapmıya mu'\-&ffak 
oldular ve fi1im1erini ancak o zaman 
seslendirdiler. 

• • • 
Renee Adore çoktandır hMtaydı. 

Şimdi iyileşmiş. 

• • • 
Gary Cooper Af rikaaa geya1iat 

etmektedir. Nisan a},nda Amerika • 
ya dönecek ve derhal bir filim yapa • 
caktır. 

• • • 
Marlene Dietrich bu sene Alman

yaya gelmiyecektir. Çünkü üç filim 
yapacaktır. Şangay Ebpres isimli en 
son filminde, Marlene ile beraber An 
na May Vong, CJiye Brook oynamak• 
tadır. 

• • • 
Frankenstein isimli korku filmi 

Amerikada büyük bir mu,-af faktyet 
kazanmrştır. Bunun için Edgar Poe 
nun "Morg sokağı cinayeti,, isimli e
seri de filme ahnacaktır. 

• • • 
"Şark cephesinde sük~et vardır,, 

eserinin mabadi olan (Sonra) eseri 
de filme almıyor. Bu filimde de öteki 
filimde oynrya.n artistler oynıyacak • 
tır. 

• • • 
(Kongre eğleniyor) filminin rejf

sörü (Kazanova) filmini yapacaktır. 
• * • 

"Emden kruvazörü,, isimli filmin 
bir de ses]j nüshası yapılmaktadır. . ,,. . 

J.Jan Haid iJe VilJy Forst, "Arkacf. 
ya prensi'' isimli bir film yapnu~lar
dır. 

• • • 
Artık sinemada muvaffa.ktyet U.. 

zanamıyan Harry Lie-dtke aktörlüğe 
haşJamıştir. 

• • • 
Amerika şirketleri önümüzdeki 

seneler için şu kadar f mm yapacak .. 
)ardır: 

Paramunt 65, Metro 50, Fob 48. 
Varner - First Naüonal 70, Radyo -
Pate 48, Universal 26, Müttehit artist
ler 16. 

• • • 
Hindistanda ilk sesli Hint filmi ya· 

pılmıştır. lsmi (Leyla) dır. 
• • • 

Mari Glory Paris senfonisi isimli bit 
f iHm çeviriyor. 

• • • 
Lon Şaneyin oğlu Krayton Şanef 

filim artisti olmuştur. 
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Meşhedi Harbi 
Kazandı l~. 

Muharebe naszl oldıı .. 1 anklarzn ve tayyare
lerin hücumu ,., Esrar dumanı ve alyonlu güZ.. 
leler ,., iki kumandan arasznda bir müşaare 
Çin ejderi üstünde .. Meşhedi Cafer geliyor! 

Martın on üççüncü gecceai, 
Çin gap'ambagılarından tertip 
eylediğim yüz milyen tank ve 
Çin keUebeklerinden ihzar gıl
dıgım gırh seççiz milyer tey-
yare ilen Cappon cephesine hi\
cum iyledim! 

Eziz dostum ve erkanı herp 
reisim Torib Necmi be:• dada
şım, bu muharebe için iki keşif· 
te bulundular: Bir danesi afyon-
lu bombalar, diğeri esrarlı gaz
Jardı .. 

Bu hucumda, tayyare ve tank
larımız, düşmen cephelerine bu 

ofyonlu bumbalau attılar ve top· 
!arımız esrar neşreyledıler! 

Ozüm, iş'ar okurken, bir de 
bakmişen:ı ki, Cappon guman
dam beşmetlu Gaşgarigo hez· 
retleri bir köşeye yıkılıp sız

mıştı! 

Bundan sonra, zatımı meşhur 
alim olan seççiz min metre tu· 
tünde, gırh ikki gaffalı, ateş 
guyrublu, alev dilli Çin ejderi
nin üstünde bindirdiler ve ga-

zondığım büyük meydan herbi
nin şerefine saatlerce sokaklar
da gezdirdiler! 

Yeni model 

Sulh güvercini! 

F elik et ! 'ı 
Ressam Çallı bir gün meyhanede 

bir ahpabrna anlatıyoTdu: 
- Dün gece çok feci bir rüya gör 

dü•m: 
- Hayrrdır inşallah .. Ne gördün? 
- Bir adadaymrşrm ! .. 
- Allah allah bunun neresi feci? 

- Aman birader, daha na.sel fe -
caat istersin?. Dört tarafı suyla çev
rili bir yerde ben ne bulur da içe • 
rim!. 

- Fransız karikatürü -

Değişiklik 

lki ahbap arasında: 
- Mektep, bizim oğlanı çok değiş

tirdi .• 
- Maşallah. Demek adeta taıı.ıya 

mıyorsunuz? 

- Ilayrr ben onu tanryorum ama, 
o beni tanımıyoı· ! 

Hücum~ 

Birihirini hiç çekemiyen iki kadm 
Kadıköy vapurunda karşllaşıp se . 
lamlaştılar. Biri merakla ötekine sor 
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!l Dikenler 
ii Çiçekler 

Para, iş hususunda · gaye, 
aşk hususunda vasıtadır! 

• 
izdivacın esası mütekabil 

anlaşmam azlıktır 1 

• 
Bedbaht, aklını kaybeden 

deiiJ, aklından baıka her ıe
yini kaybedendir! 

1'-

Bir insanın en çok kıska
nacağı şey kendi kalbidir! 

• 
Bir güzel kadın onu kupar-

dı diye bir çiçeğin kokusu 
ı artmaz! 

lf 
Roman muharrirleri, yazıla

rında daima mantık arasalar 
hayatı olduğu gibi taavir ede-

mezler( 1 

Namussuz o~mak, ekseriya 
namuslu olmaktan güçtür! .. 
Kadın saathr ki, 

şmdan sonra daima 

• 
otuz ya

geri kalır! 

Dünyanın en güzel kadını 
herkesin kendi sevgilisidir! 

• 
insanlara en büyük eserleri 

ilham eden kadınlar, o eser
lerin tamam olmaıına mani o
lanlar da gene kadınlardır! 1 

Jappoo eskerleri bu suretle 
baştan başa ıerhoş olup hem
misi dalgaya düşmüşleı di ! 

Çin maçin baıtan başa Kağıt 
fenerlerle donanmış, ipek bay· 
rahlarla !;Üs!enmişti ... Her taraf
ta özümün fotoğrafJarı asıldı! .. 4için ? 

lki muharrir arasında: 
du: 1 1 

- Yedi senedir görü~memiştik.. j 

lf. n • 1 

Sakal insana malumat ver-

1 

seydi, butün keçiler filim olur· ı 
dul Jappon baş gumandanı Gaş

ğariko cenapları iyle meslolmuş, 
iyle mestolmuşti kim, özüm ken
dusunu esir edip belinden gılıncm 
alanda irticalen şu menzumeyi 
gır.:uıt cy!edi. Eynen tercümesini 
nakil edirem : 

Men Cappun başbuğu gaşgarikoyum ! 

Günncşin içinden gelmiştir soyum! 
Gökte yıldızlara değiyor boyum! 
Men Cappun başbuğu gışgarik:oyum! 

Söylesen özimc: Kimsin babalık? 
Xedir garşımdaki bu kalabalık! 
Dünya, kan der.izi.. Ç)rdular ılık! 

Men Cappun başbuğu gaşgarikoyum! 

Gılıcım çekemez kimse belimden ! 
Meşhedi kaçamaz asla tlimden ! 
Dünyalar yıhılır menim yetimden! 
Men Cappun ba~bu~ gaçgarikoyum J 

Cappun gumandam Gaşgariko 
hezretleri susanda, özüm cc•ap 
vermişem: 

l\len, Meşhedi Caferem! 
Bu mininci sefercm ! 
Her cenkte muzafferem 1 
Men .Meşhedi Caferem ! 

Gılıcım sallayında, 

Ordu galmaz bir yanc ı ! 
Üğrensin Cappunyan da: 
Men, Meşhedi Caferem ! 

Herkes yılar özümden, 
Şimfck çakar ,;özümden J 
Cihan titrer sözümden! 
Men, Mcthcdi Cıferem 1 

Gökte guşlar teyyarem 1 
Bulutlar onlara yem! 
Sana doğrusun diyem! 
Ml"n, Meşhedi Caferem 1 

Tanklarım gaplumbığı, 
Dolaşır dağı, bağı ! 
Sen kimsin bal kabağı? 
Men, Meşhedi Caferem 1 

Gayn berp bittiğinden bu ah~ 
şam, Mirza Gaoim hezretlerinin 
özüme rründerdiği min ganath 

teyyarcs;ne binerek lstanbula 
müteveccihen bereket edirem. 

Yolda, bir gaç gün Merrihe, 
bir gaç gün Hurşide, bir kaç 
gün de Gamere ve bir kaç gün 
de Zuhale uğrayıp galmah niy-

Tahdidi tesliha.t 

- Bizi·m piyes oynandığı gece bü· 
tün seyirciler gi'Şeye hücum ettiler •. 

- Bilet paralarrnı geri istemek 
için mi? 

·yetindeyim.. Gecikirsem merah 
etmeyesiniz gardaflarım .. 

Akbaba mnharriri ve sabık: Çin or 
duları baş kumandanı 

Meşhedi Cafe 

konferansında 

- Silahların büsbütllo kaldırılmasıua taraftar olanlar ellerini 
kaldırsmlarl .. 

- Rn~ bri~ •türü -

Beni neremden tanıdınız? 
Öbürü istihza ile kadını baştan a• 

şağı süzerek cevap verdi: 
- Elhi~enizden ! 

Müfret 
1 

Ahmet bey, arkadaşı Mehmet ber- ! 

le konuşuyordu. Bir aralık: 
- Yahu. dedi. Biz ne eşek şeyle • 

riz .. Mehmet bey itiraz etti~ 
- Rica ederim müfret siagsiyle 

konuş .. 
- Peki o halde sen ne eşek şey -

sin!.. --
Ne için? 

Arıa mektebinde hocayla çocuk a 
rasında: 

- insanın gözleri niçindir? 
- Görmek! 

- Ağzı? 

- Yemek! 
- Kulakları? 

- İşitmek .. 
- Burnu? 
- Karıştırmak!. 

--
Çok pahab l 

Mehmet bey, karrsı Suzan hanımın 
aşkryla cayır cayır yandığı halde 
ayrılmrya mecbur kalmıştı. 

Dostlarından biri sordu: 
- Vah kardeşim vah .. Kim bilir 

bu aynhk ı;;ana ne kadar pahalıya 
mal olmuştur .• 

Mehmet bey cevap verdi: 
- Ne demezsin azizim.. Yalnız 

dört yüz liradan fazla teni borcu 
ödedim! 

~ 

Çıkar ! 
Muallim - Ahmet efendi birden 

üç çıkar mı? 
Talebe - Çıkar efendim .. 
MuaUim - Canım iyi düşün .. 
Birden üç nasıl çıkar? 

Talebe - Basbayağı çri<ar efen • 
dlm .. Bizim bir kedi vardı, geçen gün 
üç yavru çıkardı! ' 

* Aşk, vakti geçirtir. Vakitte 
aşkı! 

Her ağız lokmanın 
düşkündür! 

~ 

iyisine 

ihtiyar aıık yaf odun gibi
dir: Tüter, parla mazi 

lf 
Beraber ağlamak kadar iki 

tuılbi biribirine bağlıyan şey 

yoktur! .. 
Aşık, sevilmezse ııkar, sevi

lirse sıkılır, garip bir mahlQk
tur! ,.. 

Hicap, aşkın tuzu, biberidir. 
Hicapsız aşkıo tadı olmaz! 

Fransız - ( japona) istediğin 
kadar topla.. Ben merdiveni tu
tuyorum!.. 

- Alman karikatürü -

ı I , , 
1 

1 



1 
1 
1 
1 

---.... · .. ········-··-····-················ .. ··~ r ............................................................ ,, 
Ayıp def.il mi? 

Rakım Efendi, her gün tütün aldı
ğı bakkala: 

- Ayıp değil mi, dedi •. Geçen haf
ta bir tane kalp yirmi beşlik Yermi~ 
sin .• 

Bakkal şaşaladı: 
- Yok efendim, dedi, yanlışınız o

lacak, bugüne kadar kimse bana kalp 
para sürememiştir .. Ben almam ld si
ze vereyim! .. 
Rakım Efendi güldü: 
- Hadi, hadi .• decU.. Öyle kendi· 

ne pek gü\'enmc.. Bu sabah sana tek· 
rar verdim de tütün aldım .. Farkında 
bile değilsin! .• 

Ne yapı:an? 
Göztepeye giden trende, kontrol me 

muru, kıyafetsiz bir yolcuya sordu: 
- Efendi, sizin biletiniz iiçiincü 

me\•ki .• 
- Evet ••• 
- Peki, ne diye birinci mevkide o-

turuyorsunuz'! 
! - Şey ••• Kibar insanlarla dtişüp 

kalkmayı severim de ondan! 

~ 

Çalar 1 
lki tüccar, mağazalarının kapısı 

öniine çıkmış konuşuyorlardı. Bir ta· 
1 nesi öhilrüne sordu: 

- Yahu senin bir ~ırağın l'ardı 

ne oldu? .• 

- Yol ,·erdim_ 

- Yazık •• Saat gibi işliyordu! 

: - Saat gibiydi amma_. ~atar nev • 
! inden .. onun için kovdum! 

l~ ........................................................... .-1) ~-·-· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :;.ııt" 
. Anne- Arhk ıeni glSrmek için iki rzOncle bir gelirim, kızım .• 
Gelin- Zahmet etme anneciğim, ev.mizde telefon •ar, konuşuruz!.. 

& .............................................. ·------·~ ff ........................................................... "' 
: Genelik , r;;5bellik i 

Dürdane han~rn, ga~etede §U 

ilanı okuyunca nkh başından git • 
ti: (Gen~Iik ve güzellİklarini mu· 
hafaza etmek istiyen ha.rumefcn· 
diler, her gün, Beyoğlunda, İstik -
lal caddesinde, yeni açılan genç • 
lik ve güzellik müessesesine müra
caat etsinler!) 

Dürdane hanımefendi, hayatı -
nın ilkbaharını çoktnn bitirmiş, 
hatta yazını da geçirmiş, sonba -
barının ortalarına gelmiş bir ham 
mefendidir. Maamafih, Gözü ve 
gönlü hala gençlikte ve güzellikte 
olduğu için bu ilanı okuyunca pek 
8evindi. Düşündü: Ertesi güne ka· 
dar bekliyemiyecekti. Akşam ol • 
masına rağmen hemen hazırlan8ı 
ve bir otomobile atlayıp Beyoğlu· 
na indi. 

Dürdane hanımefendiyi, genç • 
lik ve güzellik müesse::ıesinde, eri
tilmiş altın gibi güzel, parlak, oy
nak, cin bakışlı, şeytan gülüşlü bir 
kız karşıladı. 

- Emriniz hanımefendi? 
Dürdane hanım, kat kat gerda· 

nını kırarak yayvan bir tebessüm· 
le cevap verdi: · 

- Gençliği.mi, ~üzelliğimi mu -
hafaza ·~tmek için geldim .. 

Çap.:-_u kız, zor tutulmuş bir 
kahkahayla fılordadı: 

- Çc,k geç kaldınız hanımefen· : 
di!. ! 

- Ya ... Saat kaçta gelmeliy - i 
dim?.. i 

- Eh ... Şöyle aşağı yukarı yir • 5 
mi sene kadar evvel!.. S 

\ \.. ··-··············· .. ··· .. ·········· .. ····-...... ._.-~ ~ .......................................................... . 
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U O O Bakkal Bodosun Yağlı Boya Resmi O O H 
== == ·= = Kırk yedi senedenberi eminö-ı - Ah ne iyi olurdu gardaı.. - Ne istiyorsunuz efendim 1 - Uzuna yabındı sanınm! lideki apartımanına gittiler sa- : 1 

;==_::;;;=-;=--=:~=-- nUnde Taze mal) bakkaliye ma· Ah ne iyi olurdo 1 t --:- ~izi:n. irahmetli pederin bir - Vllcudu nasıldı? •• zayıf mı dmei Bk.o,cabirbıtçea~~laab" o3""sntiıı"rnmdea, deolig~-· ~====_:_~i5_=_~_-.. = 
ğazasmı İ!Jleten Karamanlı uıla - Çoh bir para da değOldü asvırım ıatıyoruz. titman mı? "' r.: _ -

~ ~ Bodos, iki yDz bin kağıt lira ve saomn .. Gırh elli guruş3 olurdu.. Ressam Samı bey sordu: - Amanın airim, sen öm· rıyao, kolları sıvalı, kirli önlüK"- ~ = 
- - - Sizde fotografı varmı? G b k ı k ı l. b' b kk l - -
-~-~ beş bin de sarı '11tın miras bı· _ Acep derim bir iresimciye ründe aramanlı ak a ın za· lü, a m ense ı ır a a reı- ~-= ~= 

k öb"• d- "t . r Ligor, istihza ile eilerine diz· yifini gordun mu hiç?.. mi gösterdi: 
~ ı r:ı ıp ur unyay:ı gı mış 1 gitsek, tarifilen çıbartmaz mı terine vurdu: ~ f 
;: = Oğlu Ligor}a kızı Marika, ki?.. - Peki... Kafı, gözü, saçı, - işte babanız! : ! 
~ e. - Bizde fotografiyası ossay- k 1 ld ? = :ı: 
-
E :ı::E baba.arının arkasından, h~ngür Üç dfat aün hep bunu düşün· sa a ı nası ı .• Ligorla Marika, evvell re- ~ ~ 

• dı hiç sana gelirmiydim a Guzum s 
{ \ höngür ağ aştılar. dülcr, hep bunu konu~tular. _ Doğru. Hakkın var. Peki Ligor, Babasımn eşkalini anlattı. sme, sonra birbirlerine baktı· J ı 
~ g Bir gün Ligor hazin hazin Nihayet Ligor, ressam ara· n:lsıl adamdı bakayı"'tl? Re11am Sami B. , bütün bun· lar ve birden hüngür hüngür ~ \ 
a ı:. mırı!dandı: dı, sordu ve o günlerde Na- d h ? S tarı dinledikten •onra batını sal- aülamıya başladılar: E 9 :: : - Al bir ıual a a .. enin • ~ j i ( - Geşke irahmetli babamı mık lsmail beyle mubim bir benim ğibi basbayağı bir adam· ladı :-Peki, bir hafta •onra ge- - Amanın dirim gozum.. j 5 
.§ İ zın bir fotoğrafyasını çıhartay· mfll1Jlkışaya totuçan ressamımız dı iştel Jip resmi alımzl Biz gormiyeli beri irahmetli · ~ i 
\ ~ dık, yadigar ğalırdı.. Ali sami beye müracaat etti. - Boyu nasıldı? •• Uzun mu Bir hafta sonra, Liıorla Ma· peder ne gadarda degişmiş!.. 11 
E ~ Marika da içini çekti: Ustat, ince bir sesle sordu: kısomı? rika, iki kardeı, ressamın Lile· karga ~ i 
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1 ı Piyano defsı. i 
1 ! Kenan bey üç aydan beri An- 1 Kenan bey, gerçi çok ba1is i 
: ! karada yalmz yaşıyordu, Fakat tir. Kızan y:ıprak gibi yeti! İ 
=ı· i u hayat böyle devam ede- v.özleri, konça gibi kırmızı du-
l m~ezd.i. . Bek~r· dakları ona pa· 
~ l~~a, kımsesı~- radan daha tat· 

f 1 lıge tabammul 1 .. il dil 
1 kalmamıştı .. Bir ı gor n Te 
1 akşam, yirmi çaresiz: 
1 altı lira yetmiş - Peki, de-

/IMtp.:.~=:J 1 bet kuruş oay· di, almm.Tuta· 
1 dı ve yataklı rım. Ve piyanoyu 

Kadın- Ben ölürsem ne yaparsın? 
E!"kek- Deli olurum. 
Kadm- Tekrar f'Vleniı misin? 
Erkek- Y 001'... Deli o.urum dedim ama, o 

kadar değili 

ngoaa atlaym· aldı. Fakat, pi· 
ca l • t a n bula yano hocası bul· 
geldi.Fingirti a· 
lemi.ne yenı· a..,ıl· ·- 5 mak, bilhassa ~ Maınon - (Avukaana) en mü· 
mıf, genç, gü· dafaınameni okurken nerelerde ağ An!<arada pek 
zeJ, körpe Ye lıımak icap ederse bınh göz kırpta !ıolııy delildi. 
bilhassa gözü ıııthvavım ! Ada mcağır, 
açılmamış bir yavrucat< aradı. günlerce aradı, sordu. Nıbayet 

Ar;:ıyan mevlasınıda bulur. bir tane buldu: Piyıl'list Fahri 
belismı da derler.. Kenan 'bev: 
bey de aradığını kolayca bul- Fahir, bu teklifi bir hayli 
du ve bir akşam, can yolda- nazdan sonra kabul etti. ı, 
şıyle güle oynıya tirene at a· şeraite gelince, Kenan bey 
yup Ankaranın yolunu tuttu- yüreği çarpa çarpa sordu: 
lar. - ilk ay kırk 1ira.. ikinci 

Pervane hanım, Kenan bey- aydan itibaren otuzar lira •. 
den öyle çok para, çok süs, Kenan beyin iliği d~rmanı 
çok elbise ıstem yordu. Yalnız: kes ı ldi. Rengi uçtu, yutkundu: 

- Bana bir pıyano a acalıt· - Oyleyse azizim, dedi, 
sın, birde piyano hocası tuta- l!ltfen . ikinci aydan itibaren 

~~! ... ~!~! ... ~~~~~!: ................................. ~.~!.~.: ... ~.!!!.~!!!!!:__"" ·---··-----
Kadın - Balo elbisemi nasıl buldun? 
Erkek - Daha bulamadım, arıyorum! 



OCUK 
[ Şen Fıkra9ar Resimli 

JJ errık edilecek şe.11 
Kar yagıyordu, bir az sonra 

güneş açtı. Küçük Necdet oda· 
dan çıkıp evin üst ktmdaki pen
cereye koştu. Yarım saat geçince 
tekrar geldi ve sobanın yanına. 
sokuldu. Annesi sordu : 

- Kızım, nereye gittin? 
Anne, kar yagarken güneş 

açıncd, «kar topluyor,, derler. 
Nasıl topladığım görmek ıçın 
yukarıya çıktım, ama göreme
dim. 

Riir;iitjiin uiiklesı 
Şeker bayramının birinci gü -

nüydü. Tanıdıklarımızdan biri, ço 
cuklerına bayramlık elbiselerini 
giydirdi. Sonra karşılarına geçip, 
ıneserretinden ellerini çırparak ve 
kahkahalarla -:rülerek: 

- Oh, ne iyi. ne iyi! Bakın 
gü~el giyindini~ ı f <\tc bayram bu
na derler. 

Derken en küçük çocuğu baba· 
sının o coşkun ne~esine bakıp bir 
iki defa İşittiği sözü tekrar etti: 

- Deliye her eün bayram ! 
''o lo 11 /, fl .' 
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Türkeşler VII asır oı·talarmda İptida Bordala kenarında sonra lsığğöl 
kenarında yaıadılar. Çinliler burada tamamiyle hakim bulunamıyor ... 
lardı. Baga Torhan lakabını alan ( Uçele kabileleri birle,tirerek haik .. 
rniyet tesis etti. Fakat bu kimi yetin teessüsü esnasında Asyada yeni ha· 
diseler cereyan ediyordu. 

Garp Tuldyulaı-ı kuvvetleniyorlardı hatta şark Tukiyuları garp Tu • 
kiyula:-ınm yüksek h:ıki:miyetini kabul etmi,lerdi. 

Çinli le .. ve Tibetliler garp T ukiyularına hakim olmak için rekabete 
girmi~lerdi. Fakat Maver:ıünnehirde onlara yeni bir rakip meydana 
çıktı: Araplar. 

Türkeşlerden Sulu Ha fibetliller ve Araplarla müştereken Çin a • 
l~yhine çalı~tı. Aı-ap istilas• ..>nünde yard!;m İstiyen Maveraünnehir Türk-
lerine de yardım etti. Araplarla bir kaç defa döğüştü. Arapları birkaç 
defa mağlup etti Horasan'" 1<adar girdi. 

Fakat Kara Ti.i !~eş _ka lıil~leriyle Sarı Türkeş kabileleri arasında çı • 
kan mücadelede Sulu ölc!u üldü ve Türke~ler ikiye bölündü: 

Sarı Türkeşler, Kara Türkeşler .. Kara Türkeşler Çinlilerin ayrdımı 
ıle mağlup edildi. Sraı Tü,keşlerd~r.B:ıga Tarhan Çinlilerin müzaheretile 
bir müddet rakipsiz kaldı fakat nihayet Çinlilerle arası acıhnca Baga 
Tarhan harp mecburiyetinde kaldı. Muharebede mağlup oldu. idam o • 
lundu. (744) 

- Karluk devleti. -

Karluklar, Tukiyu müttehidesine mensup bir zümredir. VII inci asır
da Beş balığın şimali garbiainde, ve Altaym garbinde üç kabile halin -
deydiler. 

Bir zamanlar (650 den sonra) Cinin bir vilayeti halini aldılar. Vlll 
inci asırda Uygur ve Baamillerle birfikte Tukiyu devletine nihayet ver .. 
~iler. 

Karluklar (756 - 757) den sonrayavq yavaş kuvvetlendiler. Hakimi· 
Yellerini tesis için Uygurlarla mücadeleye mecbur oldular. 

Türkeşlerin biribirlerile mücadelelerinden istifade ettiler hudut • 
larını geni§ltetiler. · VllI inci asrın ikinci nısfmda (Yedisu) vilayeti 
Seyhun şarkındaki sahaalr bunlara aitti. 

Karluklar İslamların MaveraünnE;hirde ilerlemelerine kar~ı çok mü -
C~dele ettiler. Harun Reıit zamanında (Fergane) yi zaptettiler. 806 da 
(l'ibet) lilerle Abbasiler aleyhine kıyam ettiler. Fakat Horasan vali&i 
~enıun Karluklarla uyuştu. Bu zamandan itibaren aralarına İslam dini 
tırnıiye ba.Jladı. 

Onuncu asırda islim oldular (Kara han) lar devletinin kuruluıunda 
"4ıülıim roller ovnaddar. 
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SAYFASI o 
Kü~ük ~!:~.?ı~~ü?~örmek kiJ f aydah Blf gller 

prrte\'.,İZ yahut mikro kop kullanıldı· 

ğını biliyorsunuz. mr ı>ertevsiz aımaı. Güzel 
i~ın az ~ok bir masrafa ihtiya~ 'ardı;. 
Hde bir mikroskop, onu dünyada ala-

m,tzsınız. Çünkü iki )-üz, _u~ yüz. ~ir:: horozlar 
yı ~özden çıkarmanız lazım. 1 ahıı 
bö} le biı· ~eyi :-İ7.e ta,,iye edecek ek· 
ğih7.. Bu sahifede fenni tecrühele!'i. 
mümkün olduğu ı,adar parn ız ve pel, 
meC"hur olcluğumuı zaman ehemmi)et
siz bir masrafla yaptırmak cihetini 
tercih ediyoruz. .Eğlenceli bilgilerin 

) ukarıcla re m:ni gördüğiinü7. hay-

\an. eennet kuşu falan gihi nadide 

ku,..lardan değildir. Alelfıde bir ho 4 

de, fenni tecrübelerden iharet olduğu- rozdur .. Japonların u ulü dairesinde 
nu ~örüyor:-:unuz. 

O halde, size Ö) le bir mil,ro"'kop 
tavsiye edece~riz ki hes para bile sa ı • 
fetmeğe lüzum görmiyeceksiniz .. ltı 

kınn. nasıl. Rir par~a kursun le\ h·• 
bulursunuz: hulma1.sanız d:ı zaraı ı 

yok. Hir kur ... un parcası k:Lfi. Hunu 
~ekiç aıtrnd:ı ezer. bir levha haline g<• 
tirirsiniı. 

:::ionra l,alın bir iğne ile ortasından 
bir delik a~:ırsını:z. Hu delil, içine bir 
damla su attınız mı, i~ biter. Su dam
lası da delikte kalır. diismez. Kur:--un 
levha"ını yarn~ça kaldırıp elinizde tu· 
tar~ınız. Herhangi bir ci:-me bununla 
baksanız, bir kac mi:otli hü) üd üğün Lİ 
görürsünüz. lste size güzel bir mikro-. 
kop! 

) eti tirdikleri kiime ha) 'anluın • 

dan biridir. Ku) ruğu ga)et büyük o

lu)or. 

Her eyi ı l.th etmenin. mükem • 

mel bir hale ~etirmenin fenni üsul• 

feri ,·ardır. Hu ü ullcre riayet edilıin-

ee daima murnffak olunul'. Ru horo • 

zıın tiiy lel'İni hu l.adar büyütme!, için 

neler ) aptıklarma hakınız: 

.Japonyanın ~ikok adası \'&rdrt. 

Bu eins horoz in r orı~daki en büyüt( 

çiftliklerde ) eti ... tiı ili) cır. Hayvanlar 

demir rubuklarla yapılnu~ dar k:tfe!!-

lcr idnc konuyor 'e bu kafe;ler asıl· 

mı..; bulunuyor. ku) ru!, hüyüdiik~e, 

~uhukl:~r ara mdan :--arkar. yere değ• 

mez. Kare o !.adar dardır ki :-.a,·allr 

ha)\an )erinden ltaı·cket edemeT.. Ne 

l.all,abilir, ne kımıldnnnbilir. 

\rasıra tü) leri temizlerler. parlak 

lığını 'e giizclliğini muhafaza ettir• 

mek i~in bir takını tedbirlerde hulu .. 

nurlar. \) nı zamanda dökiilmenıeo;i

ne de itina ederlt'r. 

··············-

TARİH EL K!TABl ------87-. 
- Uygur devleti -

Uygurlar eski Hiyon - nu devletine tabi Türk kabilelerinden bi~idir. 
·rukiyu imparatorluğu kurulunca ona tabi oldular. Tukiyularla bırçok 
harpler yaptıktan sonra Tukiyu devltini yıkmıya muvaffak oldular. Pa
yitahtları Kara balgasan şehridir. Bir asır kadar Mogolistana haki~ ol -
dular. Kırgızların hücumuna uğrayıp (840) mağlup olunca Mooglıstan -
dan Gobiye geçtiler. Ve küçük küçük devletler kudrular. 

İslam olmadıkları için İslam Türklerin tecavüzüne uğradılar, niha • 
yet Mogol istilası hakimiyetlerine nihayet verdi. 

Uugurlar arasında Buda ve Maui dinleri de hakim olmuştur. 

Şarkl TUrk elinde medeniyet : 

(Hoço) yahut, ldikut şehrinde yapılan hafriyatda, yirmi metre irti • 
famda surlar, hudiat ve mani ve hıristiyan mabetleri, güzel duvar resim • 
lcri, türkçe alfabelerle yazılmış yazma eserler bulunmu§tur. 

Bu eserleri tetkik eden alman alimi Türk medeniyeti hakkında diyor 
ki: 

"İngiltere, Fransa, Almanyada böyle şeyler yokken güzel ve büyük 
bir medeniyet sahibi olan cetlerile Türkler hakkiyle iftihar edebilir • 
ler .,, 

Şark Türk elindeki Uygurlardan evvel de Türkler tarafından işgal 
edilmişti. Bu havalide yaşıyan Türklere araplar (Dokuz Oğuz) Türkleri, 
Cinliler Sata Türkleri derlerdi. 
- Bur~daki Türkler nehirlerden ttun'i surette istifadeyi biliyorlardı. 
Cetveller açmak suretiyle bir çok faydalar elde ediyorlardı. 

- Uygur edebiyatı -

.;iark Türk elinde yapılan hafriyllt Uygurların lisan ve yazıları hak .. 
kında insaniyeti tenvir etmiştir. Edebiyatın büyük bir inkişafa mazhar 
o!duğu tahakkuk etmektedir. 

Uygurlar 14 şekilden ibaret bir alfabe kullanıoyrlardı. Bu yazı 
<Sugat) Türk alfabesinden alınmıştır. 

Orhan alfabesinden sonra Uyguralfabesi uzun asırlar yaşamıştır. Bu .. 
günkü Mogol Mancu alfabeleri bu alfabeden alınmıştır. 

1 
Bulunan kitaplar Budi:zme ve Maniehiz.me ait dini eserlerdir. 
Tuen • Huang mağarasında keşfedilen kütüphanede Uygurca kitap -

lar basmak için kullanılan müteharrik tahta harfler bulunmuştur. Uygur• 
lar arasında Çinde olduğu gibi tabı san'atı da malum olduğu anlatıh -
yor. 



KtSA HABERLER 1 t Gelenler gidenler 

Maarıf •ekil eti Orta tedrisat 
müduri umumisi Fuat bey dün 
şehrimil:e gelmiştir. 

ıflimar S1ua11 ;htıfali Mahkeme ve icra ilanları 1 
Barut irketinde - Haber ıl· 

dJğımıza göre barut Ye mc\'add1 infil!· 
kiye şirketinin tatıfesi hakkırıdn ı arar 
vermek üzere önümüzdeki avın ba!l;ınd.a 
umoml hc\et toplaııııcaktır. · 

Haydarpaşa köprUsU - Hay· 
dırpışa geçit köprüsünün bu ı::erıe ı:nu· 
Mkkık !Urene inşa etrlrılm,.si kararln~· 
tınlmıftır 

§Dün Kalsrohe vaporile lima
nımıza 30-0 Alman t.cyyahı gel
miştir. Bu ffin ıchrimizi geze
celderd r. 

31 Martta bir 0 Mimar Sinan,, 
ihtifnli yapılması kararfaşdmlmış 
ve bu hususta lazimgelen bazır
hkfora başlanmıştır. ihtifal Süley
maniye camiinde eapılacaktır. 
Mer;,simia mükemmel olması ıçın 

çok ça ışılmaktadır. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mehkemesinden 

Beyoğlunda Kurtuluşta Sınem köyün• 
de ikinci Bilezıkç sokn~nda 260 N'o. it 
hanede sakin ıken ~ 1 • 11 9. O tarihin · 
de vdııt eden Bahriye l\ liralaylıjtından 
miıtekait Sadık oğlu fh~an beyin m:ıh 
kemece terehi dcfteıi yapılmış mütevt"ffıı 

tarafındın tereke~i me\·cudunun hibe edıl · 

dııtın~ dair tunzim edilen bir hlhe ~enedı 
dahi me\·cut bulunmuş olduğundan tarihi 
il!ndan iribaıen esh:ıbı matlubun ve al!· 
kadaranın bir ay ve mirasçıların üç ay 
zarrında Beyoğ u dördüncü sulh huku < 
mahkemesine mtiracaat'3rı lüıumu iHn 
olunur. (2640) 

lstanbul Dördüncü icra me· 
murluğundan: 
Hacı l\lustafa beyin Müseyin Ziya 

heydt"ki al:cağından dolnı mahcur ,·e 
füruhtu mukarrer Tavşan Taşında Sata( 
lsh:ı m:ıh~llcsınde l\1abevinci çcşmes • 
sok:ıA-ında ntik 22 mükerrer cedıt 19 lu 
hir bap hane elyevm ırsa otuz gün müd· 
detle ihılel cv\'clİyye mıi7.ayede~ine \l• 

zedilmıştir. 

§Anadolu hattının tasfıyesi 
Hekimlerin çayı Ta' fabrikası için - Rır ''Uf' 

belediyeye müracaat ederek Kdlttthane 
civaıındı bir taş fobrikası tesis cdılrr.c<i 
için batı teklif ttı bulunmuştur Bu fııh· 
rikada lstınbul so ıı :ı lan için kaldırım 
taşı varıı1ncıkt•r 

GUlhanede bu gUnkO ltonferan 
Viyanad~ cmrnzı d:ıhiliye muallimle· 

tinden profesor Luırer buırün oğleden 
evvel s:ı.at on birde Gülhan"' h:ıstıınesi 
l.."Onferans salontınd:ı emr:ızı dııhiJh·cve 
rJt mühim bir k()nferans verecektir Ar· 
z:u eden aıeslekta~larm i~tırak edebile· 
cet.lerl Gülhane miıdu !\·eri ınrafından 
bildirilme ı ti 

meıetes"ehakoında maliye veka
Jetile tem sta bu unmak üzere 
şehrimiı.e gelen Doyç&"Jbank di
rektorıyle Alman hamılleri reisi 
Or. Vagelt dün Doyçebankm 
lstanbul şubt-Gİ miidürü M. Go!
denher'le birlikte Ankarnya git· 
m ştir. 

§ ş;rken Hayriye mfidürü 
Yusuf Z1va Bey d!rı Anltaradan 
~em şt r. 

Etibba muhadenet ve teavün 
cemiyeti yı:ırınki cuma günü s1-

at on altına Garonbarda azasım 
ve azasının nostJarın bir araya 
toplamak maksadıle bir çay ey
lencesi tertip etmektedir. Hekim 
!er ve ahbablorıni bu toplantıya 
davets z ve duhuliyesiz olarak 
gir eceklerdır. 

Istanbul 5 inci ıcra memur-
luğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz \'e ~atıl· 
masına karar verilen ıki ~anda ya; ayna1ı 

bır masa 2Ji\lut9:3 I ç.ı• ~amba giınü sut 
9 d:ın itibaren Galatnda l lavra so .ağın· 
dn Tevekkül knnı öniınde Satılacağından 
talip olanların hazır bulunaca~ memuruna 
mür:ıc:ıatlaıı lii7umu ıl~n olunur (2638) 

Hududu. Bır tarafı Ziya beyin arsası 

bir tarafı t1amıım yolu bir tarafı yine 
Ziya be •in arsası cephesi tarik; am ile 
mahdunur l\lcsıhası. Bermucibi çap 178 
arşın terblinde olup kıymeti muhımme· 

nesi temamı 153-tl liradır. Talip o1anlar 
kıymeti muhammenı-nin yüzde onu nis
hetinde pey akçalarını alarak 928 6803 
dosya No sile 21 4-932 t:ırıhinde sut 
14 den 16 ya kadar Jstınhul Dördünciı 

icra memurluğuna müracaat e~·lemcleri 
ildn olunur. ı 2639) 

..., it bankası umnm müdürii ve 
hmır meb'u!u Ce il bey dDn 
Ank radan gelmichr. 

sine iki sermayedar grup müra· 
caat etmiştir. lstanbul 5 inci icra memur?u-ampanva 

icerken intihar! 
Ups.-:ln'd&n y:ızrhyor: 
Cuma günU Isveç yüksek mahitini 

altüst eden, fccı bir hadise olmuştıır. 
Bu hadisenin son safh:ısı Upeala. ~h· 
linin bir lokantasında cereynn etmi~· 

ısır a 'i rk si ara., 
Jarı imali için 

Eunludan biri bazı Mıs1rlı ıcr
maycdarlsr ve digeri bir Ameri
kan kompanyasıdn. Muracaatlar 
tetkik edılmektedir. Is tan bul 5 inci rcra memur-

ğundaa: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve satıl· 

masına karar verilen İKİ l\1er)·em ıına 

tablosu 21 Mart 31 puarıesi .~aat t:ltcn 
itibaren Çt1 şada Sııhnflarda Sandal be· 
destanı Şark pazarı dükkanı önünde sa· 
tılaeağından calip olanların bızır bulu· 
nacak memuruna müracııatlan lüzumu 
ilAn olunur (2638) 
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-Garbi Asya ve Şa kt Avrupa Türk devletleri -

111 üncü asırda cenubi Ruıya bozkırlarında (Spalien) adını alan bir 
Türk kavmi mevcuttu. 

V - VI asırlardn Hazar denizinin §İmalinde Ôgur, Uygur İsmini ta· 
fryan bir takım Türk ka.vimleri yaşıyordu. 

Azak denizi yakınlarında Onogurlar Don ve Tuna aralarında Kutur· 
t?urlar mevcuttu. 

MacarJ~r evvela Omogur kabileleri, Bulgarlar Kuturgurlar arasında 
~ryorlardı. 

- Hazar devleti -

Hazarlar Bulgarlar gibi Hı.ın istilası zamanında garba gelmişlerdi. 
f;Sunlar Vll inci asırda Turla (Oinyester) nehrile Volga arasında kuvvet
li bir devlet kurdular. 

Azak mmtakaaınn hücum ederek bir kısım Bulgarları Tuna boyları -
na kovdular. Bir kısmını da Kanayasürdüler. Bulgarlar Hazarın şimali 
~arkisinde yaşıyorlardı. 

Peçenekler de Hazarın şarkında Yayık ve İtil mn~klan arasında o • 
turuyorlardı. Onlar da şarktan gelmi~lerdi. Hazarlı!a:r lranhlarla (Sa -
sanilerle) cenuptan Kafkasyaya gire~ islAm ordularile döğü!tüler ve ni -
hayet Kafkas dağlarının eenubundaki ara~iyi terke mecbur oldular. 

1 Iazarlar Harun Re~it zamanındr.. hudutları aşarak · lusula kadar u· 
zandıiar. 

9 uncu asırda islnvJarla ınünasebctlcr tesis ettiler. Hazarlard:\11 
(Urus) atlı bir kabile Özü (Diny per) havzneındaki İslav kabileleri -
ni hakimiyeti altında topladı. Ve bir inlG.v · ~Tleti teşkil etti. Bu devletin 
adı devleti teşkil eden kabileye izafetle (Uruıs) idi. Bu devlet biraz son
ra (Hazar) devlctile p.rpıpak mecburiyetinde k ldı. Nih&yet Kiycf 
Rus prensi ounncu rm ortasmda Hazari n m ğllip etti. Hazarlıların 
develti nihayet Kırıma münhasır kalcl:. Nihayet u:slar ve nımlar bu ha-
kimiyete nihayet verdiler. 

Hazar medeniyeti : 

Haznrlar Türklerdendi. Kurdukları devlet aristokrasiye müstenitti. 
Derebeyleri de vardı. Devletin haıında kutsi mahiyeti haiz Hakan bulu 
nurdu. Hakanın maiyetinde i:sllm aal;erler vardı. Bunların araaında muh-
telif dinler r:i i§tir. tdt }i imi hk, - enlik, buili tlili gi i. 

Hakn n lteyl r 'f'f ti .. · t itlordi. 
Hazari r ti satı a ert fol i. Hazarlar bir çek ~hirk .. 

'ae lnımnı~lardı. Bilhassa (tn1) çok i~lek bir ticaret merkeziydi. 

ürfa Asliye mahkemesinden: 
Muddei Urfanın Hakim dede 

------·=----TARİH EL KlTABT -------· 85 
Tukyulann tarihteki mevkileri : 

Garp T ukyuları Sasanilerle, Bizanıhlarla münasebetlerde bulunm~t 
lardır. Tukyular VI inci asrın ikinci barsinde yalnız Çini değil İran ve 81-
zans imparatorluklarını da korkutacak derecede kuvvetli idiler. 

Hudutları, Altaydan Volgaya T urbagataydan lndüs nehrine kadar 
uzıyordu. İran, Hint, Çin, Bizans ar~sındaki maddi, manevi mübadele• 
ler hep bu yolla mümkün oluyordu. 

Tukyularda din : 

Tukyular, gökte (Mavi ıema), yerde (Kara yer) e kurbanlar ke • 
gerler, cetleri addettikleri esti totem Bozkurda senede bir merasim ya• 
p.ı.rlardı. 

Orhon kitabelerinde Tanrı milli vahdetin timsali olarak (Türk Tan· 
rısı) diye milli bir mabut ,eklinde ta~avvur edilmi§ ve böyle kabul olun • 
muştur. 

Ahlak ve adetler : 

Tukyularda ahalinin bir kısmı göçebeydi. Bir kısım halk da zira • 
~tle me,gul olurdu. Tukyuların bir çok §ehirleri de vardı. Şehir halkı sana 
yi ve ticaretle me~gul olurdu. Kervancılık, madencilikle me§gul olanlar 
da vardı. Bunlar kısrak sütünden yapıJmış kıvmız içerlerdi. Tukyular 
muharip olmakla beraber insaniyetliydiler. 

Ticaret ve sanayi : 

Şark ve garp arasında geçit yolları üstüncd olan T ukyular mü • 
ha.dele sahn~ında mühim işler görmUşlerdir. Akdeniz sahillerile, Sarı de· 
niz arasındaki mübadele yollarına haki.m olan Tukyular ticarette mü • 
him bir mevki almışlardır. 

Sanayi itibarile inkişaf etmi~lerdir. Bilhaua demircilik ilerlemİ!tİr. 
Tukiyular demirden, altından, gümü,ten ve bnşka madenlerden eş .. 

yn yaparak başka milletlere satarlardı. 

Arhon kltabol6r1 : 

Tukiyular zamanında türkçe edebi bir lisan halini almı,tır. Şimali 
~arki Mogolistanda tesadüf edilen Oı·hon ve Tonyukuk kitııbeleriyle Ko· 
§&ç~ydnm gölü civarında biribirlerin<len birer ltilometre mesafeyle dikil • 
miş Gült'i!kin ve Bilge Hakan abideleri vardır. 

Bu kitabeler (Orhon) yazısıyla yazılmıştır. Orhon abidelerinde 
~rk Tukiyu devletinin nasıl Çinliler tarafından yıkıldığı ve ariatokra • 
sinin hiyanctleri zikredilmektedir. 

- Türkeş devleti -

T'irke§lere Çinliler (Tu - Ki - fC) derler. Türkeşler garp Tukiyuların"' 
dn !mbilcdir. Garp Tür1'..ıyu hükumetini te§kil eden müttchideniO 
daha S kabilcıi vardı. 
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KUTUP Kişif i 
Çe-lllrge 

Cumartesi Günü 
ab arrlrl • • 

19 MART 
1111 

Telrlllaya ••••••• , ... 
Kartal Mal Müdürlüğünden 

Onıi Sokağı 

Pendik 
karakol 

Muhammen bedeli Zlraı 

Lira K. 
30 00 80 

Arsa 
Arsa karakol JOO 00 40 
Arsı duvarlı 
Harap hane. 

Arabt 155 00 144 
• 75 00 108 
• 75 00 7l 

Arsa., ,. 50 00 44 • 
Balida eY1afı muharrer emvali metrukeden alb parça gayn 

menkul temlikeo satılmak Ozere 1·3-932 taribindeıı itibaren 20 
p mOddetle mtizayecleye konmuttur. lbaleai 21-$-932 Pazartesi 
pO saat JS te olup bedeli peşindir. Taliplerin Kartal Mal Mü
dUrlüğOne mOracaatlan. 

1 3. K. O. SA. AL Ko. dan 

sar edilen 8letft mlk'& 
'9 kere yeniden kapalı zarf uullle 
•finakasaya konmu§tur. ihalesi 7 
Nisan 932 perşembe günüdür. Taliple 
lıln .. rtna.meyi görmek üzere her gün 
•lnakasaJ& iftirak edeceklerin ise 
ihale tarlhfnde lzmir Müstahkem 
mnld 1atm aı- komisyonuna müra
.. uan. (111) (loıs> 

• • • 
Harp Abdemlsl •l*trik t.ıisatı 

tamiri 381 lira 8 ka1'11f bedeli keşfile 
•lnakasaya konmuştur. ihalesi 17 
1 • 932 perşembe gtinti aat 15 te ya-
Jllaeaktır. Ketlf namesini görmek Is • 
tbenlerin her gün ve pazarlıla it • 
tlrak edeceklerin yevmı maayyenin • 
• komlsyonamaza müracaattan. 

~çaraşmba günU saat 15,5 ta aleni mU-
zayede ile satılacaktır. Taliplerin mu· 
ayyen gün ve saatte komisyonda bu • 
Junmaaln ve şartnamesini almak isti• 
yenlerin her gün komisyı>na ve kır -
pıntılan görmek ietiyenleriın de Def• 
terdarda dikim Evine müracaatıan. 
(121) (928) 

• • • 

(U'T) (992) 

K. O. için 80 çift 13 tek atb a· 
raba kotumu kapalı zarfla müna· 
kasaya konnuqtur. lhaleıi 23 -
3 - 932 Ç&l'falllba günü saat 15 
te komiıvonn1Duzda icra kılına • 
cakbr. Taliplerin f&rlnameıini al 
mak ve etkilini ıörmek üzere her 
gün ve münakasaya ittirak ede • 
ceklerin de vakti muayyeninde te-

• • • minat ve teldifnameleriyle komiı· 
Gtilhane hastanesi kaloriferi 6459 yonumuza müracaatlan. (107) 

Hra '12 kuruş bedeli keşifie kapab P-!i!!!!!!!!i!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~i!!!!!!!i!!ii(822~~ 
artla minakuaya koamattur. lba - Doğum ve kadın haıtalıkları 
iMi 8 nisan 932 çaqamba rfinU saat mlitebauııı 
U te yapılacaktır. TaUplerin prtna- Doktor 
-'iri almak ilzere her etin ve mtl • 1 H N f f 
•bsaya iştirak edeceklerin vakti üseyin 8$ 
._yyenlnde mektuplannın komfsyo TOrbe, eski Hi!Aliabmer bhaa11 
amauza teminatı muvaktateleriylej No. Tel. 226 2120 
lılrllkte veremleri. (13') (1026) 

Gedikpaşa'da Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

Elli ill aekaea bin metre yazlık baki kumtıt kapala zarf mi· 
aakaıuile almacakbr. Taliplerin ıartaame Ye tlhluneyi ı&rmek 
kere ber fln Ye mlaakauya iftirlk için tekl-fname Ye teminat• 
larile beraber Nitamn labsa Çarpmba pi uat oa bire bel.., 
Komiıyoaumuu maracaatlva. (1013) 

Gedikp~a-'_d_a_J_a_n_d_a_r_m_a _____ S_a __ 
tınalma Komisyonundan: 

Puarhkla ıatan abama• icabedea (1885) adet JIOriatif bez m 
ltcn .. nm paurhtı 20 Mart 932 pazar ıthal aaat dlıtten on beıe •c1ar yapalacak ve fiat badeli 1lyik ıGrlldDp takdirde ihaleli ic· 
ra edilecektir taliplerin ıartname •• nDmaaeyi ıGrmek Oıere her 
... ft puarbta iftirlk içla teminab eneliyelerUe beraber mu· 
... pnde muayyen aaate kadar Komiayonumuza miraca• 

(10'l4) 

SEYRISEFAIN 
18 mart Cuma atlntınden 

itibaren Mudanya batbnın Ca· 
ma postalarına devam edile· 
cektir. 

BüyOkada iıkelesinde 11 No. 
dOkkln kiralanacaklar. Temi· 
nat % 10 dur. ihale 1-4-1932 
Hat 16. 

Mersin postası 
( Anafarta ) 18 Marl Cuma 

10 da idare rıbtımJDdan kal
kar. 

Memleketlmizın ) eg.\ne sinema mec· 
muısı olan Hol vatun ikinci sene 8 inci 
1ayısı Şark Yıldızı Selma hanımın mub· 
telif pozlannı ve ilk me tnbunu havi 
olarak intl~ar crmJttir 

Adsız mecmua 
Ayda bir çıkın .. Adsız mecmsıa.. nın 

on birind sayısı dolgun münduecatlı 
çıkmıştır Güzel tiirlcri, ilmi makaleleleri 
ve saz falrlerinin şimdive kadar basıt
mamıf parçalınnı ıir bir tetkıkl ihtiva 
eden mecmuayı tartlırimlze tavsiye ede· 
rlz. 

Doktor 

Hahz Cemal 
D•hlll hstallldar mutahlluı• 

Camadan maada her riln öf leden 
sonra saat 2..10 dan 5 e) kadar lıtan· 
bulda divaayolunda 118 numaralı hDo 
ıasl kablnealnde dahili hutalıklan 
mua1ene ve tedavi eder. Telefoaı ı.. 
taabal (2. 22398) 

~YAllT 
Adresı lstanbul .\nkan caddel' 

Vıku yurdu. 
Telefon ı Yaza iflerf 2.~79 n 

U872 idare 24370 
Postla kutuH ı 46. 
Telgrafı lstanbul VakıL 

Abone .-rUan: 
1 ~ t> Ji Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte 800 14~0 2700 

!!!." prtl•nntızı 
Resmi Hasusf 

Satın 1 O Kş l·i.SO Kş. 
Santim• 20 - 25 

Kaçak Hin P-rtl•nmız ı 
1 l! ., 4 l · 10 Defall 

ao :;o 65 75 ıoo Kuru-
A - Aboneterlm•zln her Uç aylı 

il iÇiD bir defi ıuccanendlr 
R - 4 saan pçen illnı.nn fazla 
11tm l~n 5 kuruş zammolanDt', 

VAKiT Ma&lluaı 
~= llamet A.ala amaml 
-bat aUlrlı llllik .&lalltl 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskiıehir - S&ğ6t ıosaıının mebdeinden 1+600 inci kilo

metruıuoa kadar olan kısımda beıyDz metrulok harap 
kısman tamirab taaıiyesi 3189,75 lira bedeU ketifle 28 • 2 • 9S2 
Tarihinden 20·3 932 pazar gDntl saat on beıe kadar açık mtlna-
1aya konmdıtar. 

Taliplerin bedeli keşfia % 7.5 ğa nisbetinde teminah mavak
kata akçua veya bank mektubu vermeleri ve inıaabn de•amı 
mllcldetinee ehliyeti Nafia 8q Miibendiıliğince musaddak bir 
Fen memuru weya Ç&Yaf istbdam edeceklerine dair memura 
veya çavuıu teabbUtawmainin 1eYIDi ihalede ibrazı lazımdır fa-
la malumat almak iıteyenlerin Nafia 8q Mllbeadiıliğiae müracaat 
etmeleri luzumunu ılan o!unur. (795) 

Aa. mk. Sa. AL komiayonu llinları 

llilet mt.tu ~ Aa. Orta mektebi için 
700 • Yla fanill ,. • ,. " • 
700 ,. yatak kılıfı Maltepe aıkerl liaeai için 
Yukarıdaki mahallere biıalannda cins ve mikdarlan yazıb mal

zeme tlç ıartnamede aleni münakasa ıuretile 1abn alınacaktır. 
Mllnakasalan 6- N:aan 932 Çarşamba gllnll saat 16 Ja kadar 
Harbiye mektebindeki ıabn alma komiıyonunda icra kılanacakbr •• 
Taliplerin prtoame ve nlmanelerini g6rmek için komisyona mO
racaatlan Ye iftirlk içinde muayyen Takbnde komiıyonda laam 
bulunmalan. (247) (1028) 

• • • 
Kaleli As. liMal için 4000 çift tire 

çorap aleni mtlnıkıea suretlle satın •· 
lmaeaktır. Mflnakas111 20 maı1 932 
pazar ginU saat 16 ya kadar Harbiye 
mektebi •tıll ahu komisyonunda ic 
ra lolmaeaktır. Taliplerin ntimane ve 
prtnameeini girmek için komisyona 
m.Uracaatlan ve iştirak ~inde maay• 
,_ vaktinde komisyonda huır bu • 
Jmmalan. (249) (1030) 

• • • 
Kaleli ukert llaesi l~a 1000 ta • 

kım pljaına taHbl alıteeladedir. MU • 
nakuuı 20 mart 932 pazar ıtlnil saat 
18 ya kadar Harbiye mekteMn4ekl 11 

tın alma koafqounda icra kılma • 
aktır. Düa dua ffatla talip olanla· 
nn prtaame ve almaneleriıni slr • 
mlk ftha koMJeaa milraeaatlan Ye 
mflnakuaJ& lft:lrak I~ de muayyen 
Taktiade komt.,-oa4a lluır balunma
lan. (2'8) (1029) 

Konya ukeı1 orta mektebi ttla 
250 adet filn fanila aleni mUnabla 
.aret.lle atwı alınacaktır. Miinab• 
aı 2 nisan 932 eamarteai günü saat 11 
ya kadar Harbiye mektebindeki ata 
alma komisyonunda icra kılmacaldlr. 
Taliplerin prtname 'H nlm1111111 • 
ni görmek fçiın komisyona mtlracaat
lan Ye ittfrak için de muayyen ftk • 
tinde komiaronda hazır balamaalan. 
<m> <m> 

• • • 
Maltepe Alkerl liMsi için 215 det 

yatak lrtfllltl alent münakaaa santl • 
le atm almacaktır. Mflnabaas 2 ... 
san 932 eamarteai &ihtfl saat 18 Ja 
kadar Harbiye mektebindeki a.tm .ı. 
ma komisyonunda icra llillnaaeaktıı. 

Taliplerin prtname ve ntlmannfş I 
girmek i~in komisyona mUracaaUan 
n iştirak i~in de muayyen vak1ılmle 
lromlqoa4a hazır bulanmaları. (MG) 
(912) 

H. M. Velc.tletl Ba11a MiJsteıarlıfınden: 
M. M. Vel<lleti haYa mDatqarbtı dardilacO ıubesinde istihdam 
edilmek tlzere imtihanla Ye ayda ytlz lira Bereli makta• ile bir 
re8Hm alıaıcalcbr. Talip olanların hGYiyeti cüzdanı, bulundap 
n1emoriyetleriaden aldıtı bGıoO bal ıabadetname•i ve sibbat 
raporile poliıten mliaaddak mahalle bUınO bal ilmQbab"t çıkart· 
brarak iıtida ile baya mDıteprlıtına mlncaat etmeıi ilin ola-
mır. (1026) l 
Gedikpaşada Jandarma Sa· 

tınalma Komisy nundan: 
Oa ill On bir bin jandarma kaputu imaliyeai kapalı urfta 

mllnakaaaya çakanlmlflır. Taliplerin prtname Ye a&muaeyi ... 
mek Dzere her ı&n ve m6aakau1a iştirlk için teklifname Ye 
temiaatlarile beraber Nisanın a1bna Çarpmba aBDll ... t 0-
b• kadar KomilJODaıma .. aeaatlan (1012) 
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