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B· ır hukuk ve 
ın ı· . a ıye meselesi 
8ırka 

IYunani~tan- ,..f~fkik-~ 
da vazıyet 

Hariciye vekilimiz bu 
sabah Istanbula dönüyor 
Tevfik Rüştü Bey Sof yadan geçerken 

köyliil ç •ene evel inhisar idaresi 
'h ere ın h 1 da1 t . a aus bir nevi cigara 
k e rnı r 

Öy}"I § 1
• Bundan maksat u ere u 

lllek irnk· cuz fiatla cıgara iç-
köylerd anını vermek, bu suretle 
kibi e konturölü ve ta-
lan k çok mütkül o -
İd' açakçılıg .. ı .. .. k 

ı. ı,,.. n onune geçme 
"-OYlü ' 

tardarı h cıgarası bu noktai na -
li: l<ö l eklenen faydayı temin et .. 
ı_., Y erdA · l 
t(O>'liiler k - cıgara ucuz ayınca 
bakrtıa... açak tütünlere dönüp te 
k· ga. lüıu .. d' E 1 .o>'lerd.. rn gorme ı. ve ce 
lırken b .. Yalnız kaçak tütünler içi 
İdareaj ~ defi\ köylerde inhisar 
b' nırı -·· ·ı . ••tdi T ••,U§terı erı sırasına 

. a.b'• 
ıtrin .. d . 11 bu nehce varıdat ü

'" e ı · fak Yı tesirler yaptı. 
lUnleri ~t b.una mukabil köylü tü -
~ nın ınh' 'd . . lltarı d ısar ı aresıne bır de 
"'' İnh· okundu: Köylü cigara)a .. 

ısar 'd t,, Ya 1 aresinin şehirlerde sa-
()lara~~~l'nasına rağmen kaçak 
'"clce ~Ylcrden şehirlere geldi, 
ta,11 i Ytıkaek fiatla inhisar ciga-
b Çen ha.Jkt b' .. , . k 
ll köy}" an ır mulh,n ısmı 

lad1, Bu cıgaralarmı içmeğe ba~· 

Pire ve Atinada ihtilal 
beyannameleri dağıtılmış .. 

Atina, 29 (Hususi) - Çaldaris 
kabinesi önümüzdeki yaz mevsi -
mınde yeni intihabat yaptırmağı 

ehemmiyetle düşünmektedir. Hü-

Yunan başvekili M.Çaldaris 
kumetin bundan maksadı, mebu .. 

Başvekil ile iktısat ve
kilinin yeni seyahatleri 

Bu sefer şark ve cenup 
viliyetlerinde tetkikat 

yapılacak 

Ankara, 29 (Hususi) - Ba§ 
vekil İsmet Paşa Hz. önümüz -
deki ayın ilk haftasında Ana4 

doluda yeni bir tetkik seyahatı• 
na çıkacaklardır. Ba§vekil Pa -
şa bu seyahatlerini şark ve ce -
nup vilayetlerimizde yapacak .. 
lar, kendileriyle birlikte iktı · 
sat vekili Celal Bey bulunacak -
tır. İsmet Paşa Hz. nin bu seya 
hate Eskişehir . şeker fabrika .. 
sının açılma merasimine riyaset 

etmekle başlamaları muhte -
mel görülmektedir. 

Başvekil Paşa ile iktısat ve4 

kilinin Eskişehirden sonra Er
gani mıntakasıyle, pamuk eki
len mıntakalarını, Adana pa -
muklu mensucat fabrikalarını 
gezecekleri, Mersine de gide-

M. Muşanofla yirmi dakika görüştü 
Yugoslavya ile emlak işi de halledildi 

YuroslaYya hariciye nazırı ı ld'. Yevtfç 

Belgrat, 29 (A.A.) - Hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Beyefendi bu
gün Semplon ekspresıyle lstanbu· 
la müteveccihen hareket etmiştirA 
Yarın sabah lstanbula muvasalat 
edecektir. 

Sofya, 29 (A.A.) - Türkiye 
hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 
bu akşam saat 17 de buradan geç
mış ve istasyonda başvekil M. Mu
şanof, umuru siyasiye müdürü M. 
Pavlof, protokol müdürü H. Stof. 
lof ile Yunanistan, Macaristan 
ve Romanya sefirleri, Holanda 
maslahatgüzarı, Türkiye sefaret 
erkanı ve birçok gazeteciler tara • 

(De,·amı 4 Uncu &ayılıı.da) 

~İnin aku~un neticesi de köylerde
''"' ,. • 

11 olarak şehirlerde inhi -
01du, arıdatın.ın azalmasını mucip 

cekleri söyleniyor. san meclisinde kahir bir ekserıyet .., ________ ......, ______ W-_.-...... ..,,,--"• 
temın etmek ve ayan ile mebusan 
meclisleri müştereken toplandık· 
Jarı takdirde ayan azasınm reyle

iki Arap komşu 
harbe tutuştular s· 

kar§~ ~di iki taraflı bir şikayet 
sınd b 

"'aftan . a ulunuyoruz: Bir ta .. 
ra,1... ltıhiıar idaresi köylü cıga . 
1 ••I !eh' l er .. 1 ır erde satanlar ve içen -
" .. eyh· 
"'ittr ınde takibat yapmalttadır. 
J,I' İçi l~raftan şehir halkı köy}E .. 
bir c 11 ıçilrnesine müsaade edılen 
rl' 1Rara h •lıtıe . nın şe ırlilere yasak e . 
~tl 

0
t1nde hiç bir kanuni salahi -

dir, lbtyacağını ileriye sürmekte-

ı·· Şut>he • • h' ltltr . . sız ın ısar idaresinin köy 
bakk ısın hır nevı cıgara yapmağa 

rini akaBiyette bırakmaktır. 
Bundan başka hükumet gelecek 

yaz mevsiminde reisicümhur inti
habatı yapıldığı zaman M. Venize 
losun reisicümhurluğa intihabı

na mani olmak istemekledir. 
Bunun için de mecliste kahir 

bir ekseriyet temın etmek ve bu 
suretle Venizelist ayanın reisicüm 
hur intihabatı esnasında muhalefet 

fırkalarının namzedine vereceklerı 
reyleri kendi ekseriyeti içinde her 
taraf etmekle kablidir. Hükumet 

k·· 1 "a.rd B Cl>') ır. u cıgarayı yelmz bütün bu ihtimalleri bertaraf et-
~ erde 

lıtı k satrnakta, şehirlerde sat mek için yeni intihabat yaptırmak 
lakiba ta, •atanlar aleyhine de ~clmdedır. 
lahi at Yaprnakta gene kanuni sa-
t >'eti ol k ~ . thirlil rna lazım gelır. Yalnız 
~lha erden bazıları köylülere 
t lla ol 
~darik ~n cıgarayı bir suretle 

Muhalif gazetelerin 
yazdı ki ara 

Atina, 29 (Hususi) - Muha .. 
lif gazeteler, M. Venizelosa sui 
kastı yapmış olanların affı için 
mebusan kürsüsünde bir hükumet 

tt •a.t ettıkten, mesela köylüle
'otır, 't Yapan bir yerden aldıktan 
~thi...ı unu isterse köyde isterse 

'lle içeb'ı· ' mebusu tarafmd"n vaki olan tekli J;' ı ır, 

l<!h·akat kö 1.. . I fe karşı başvekil M. Çaldarisin 
1\ ırierde Y u cıgarasının f ıatıyle ı sükut etmesi meselesiyle meşgul 
"''••nd b~hlan cıgara fiatları 1 olmaktadırlar. 

çı.~.kçılı"a uyük bir fark oluna kc:-ı Başvekilin bu meselede sükut 
'ı &ın rneydan 1 .. 

tı de"''ld' . a maması mum·j etmesi, muhaliflerce kendisinin 
gı ır. Nıtekim hugiin böy- .. . _ l 

· boyle hır affa taraftar oldugu şe ı: 
Mehmet Asım linde tefsir edilmekte ve böyle bir 

1 Uı•\•anıı t ünc-U uyıfad:ı 1 Devamı 14 fincü ••yıfada 

Evlendiniz mi? 
henüz ni,anlandık l 

Mecliste 
bir sual 

Köylü cıgaralarının şehir
lerde kaçak sayılması 

doğru mu? 

Hakkı Tarak Bey 

Ankara, 29 (Hususi) - Gire· 
sun mebusu Hakkı Tarık Bey Bü

yük Millet Meclisine bir takrir 
vermiştir. Mühim bir meseleye te
.mas eden bu takriri aynen bildiri-
yorum: 

"Ucuz cıgara çıkarmak mecli- · 
simizde uzun müzakerelere mevzu 
olan işlerden biridir. Son günler
de bu ucuz köylü cıgaralarının ka· 
saba ve şehirlerde kaçak sayılma
sı aleyhinde bir gazete neşriyatı 

(Devamı ı inci aayıfada) 
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Eğlenceli Yazılar • Mem
leket • Qüzel San'atlar 
SAYI FALARI 
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Tayyarecilik· Dayağın ta
rihi· Kadınlar ve yol ver· 
gisi ·Zabıta ve parmak 

izleri • S P O R 

Yemen ile Hicaz arasında başlıyan bu kanlı 
muharebenin sebebi, hudut ihtilafıdır 

Mısırdan son posta. ile gelen muharebe vukuunun sebebi ne? 
gazeteler Yemen hükümdarı lki taraf araaındaki=en'lDlühim 
imam Yahya ve Hicaz ve Necil ihtilaf Necran vadisine ait bir hu
kralı lbnüssuut arasında bilfiil dut ihtilafıdır. 
muharebe başladığını ve iki taraf Necran vadisi, Asirin şarkmda, 
kuvvetlerinin Devasir vadisinde Yemenin şimalindedir. lkı mın -
çarpıştığını haber veriyor. takadan müteşekkıl olan hır kısmı 

lki taraf arasında bu şekilde Yemene, bir kısmı Necde aittir. 
muharebenin başlaması sulh ve Necit ve Hicaz hükümdarları • 
müsalemeti temin için sarfolu - nın son seneler zarfında kuvvet 
nan bütün mesainin bir netice ver kespetmesi üzerine Necranın şi-

mediğım göstermektedir. mal mıntakası da, cenup mınta-
Bu iki arap komşu arasında (Devamı 5 inci sayıfada) 

Deniz harp mektebinde 
"Unutulmaz bir senede zabitlik haya
tına giriyorsunuz. Ne mutlu size,, 

Deniz harp mektebini bitirerek diplomalarını alan 
gen~ zabitlerimiz 

29 T eşrinievelde deniz harp j rafından bir nutuk söylenmiştir. 
mektebini bitiren 42 Ef.ye dün sa- Hidayet Bey nutkunda ezcümle de 
at 14 te merasimle diplomaları ve· miştir ki: 

rilmiştir. Diploma alanların 22 si - Yüksek Türkiye cümhuriye. 
makine, 20 si güverte sınıfindan tinin onur:?:"!! yıl clönümüni.i yürek 

mezundur. Merasime istiklal ml'.r ten kutluladığınız böyle benzer -
Ç Sayıfalarımızda §ı ile ba§lanmış, sonra mektebin siz bir Renede zahitlik yoluna ayak 
--- - - ........ müdürü binbaşı Hidayet Bey ta- Devamı 1'ilncü aayılada 

• 
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Mecliste bugii11
1 

neler görüşülece~; 
e~liste bir sual o (U::, tarofı ı inci tmyıfnmı:ı:.aa) 

ANKARA 29 (Hususi) _.,., ı.· başladı, ki bu neşriyatın kasaba• 
hları ve şehirlileri cıgara istihla -
kinde köylüden farklı ve pahalı 

cıgara içmeğe resmen icbar etme
miz gibi, prensiplerimizle tearuz 
halinde gösterilen, bir noktau 
bana da bunun düzeltilmesi lazım 

bir şekil olduğu duygusunu veri .. 
yor. Neticesi kasabalar ve şehir

Jerde oturanları tütün istihlaki 

dolayıeıyle köylerde oturanlardan 
fazla bir resim ödemekle mükellef 
tutmaktan ibaret olan bir esasın 

Ziraa 
dü 

Bankas umu~ 
Ankarada to a 

ye 
M M 1. . ' (b .. ) toP e . ec ısı yarın ugun ddeleı' 

ı nacaktır. Ruznamedc şu ı:ııa 
VMdrr: ~~ 

Hudut ve sahiller sıhhat ıı ar. 
·ı 5 .. müdürlüğünün 933 bütçesı e. li' 

fına mezuniyet verilen 600 bı~,· 
ranın bir milyon liraya çıkıı:1 gii~ 
sı, İzmir mebusu Halil Beyıfl ,pıl 
rük tarife kanununa bir zeyl ~lifİı 
ması hakkındaki kanuni te di' 
inhisarlar idaresi hesaplarını~ •• 

icabında daha salim bir tatbik şek 
line bağlanması mümkün değil 

Banka ·ki yı 
buğday 

içinde 118 bin ton 
satın alını tır d'hP" vanı muhasebatça tetkık e 1 ·f, 

clilmiyeceğinin tefsiri, icrıı "~~J 
las kanununun onuncu ı:ıı3 tlef 

midir? Belli ki şehirler ve kasaba- ANKARA, 29 (Hususi) - Tür- yasaya vaki müdahaleleri sayesin 
larda da köylerin fakirleri gibi 1 kiye Ziraat bankasının 44 üncü de dünya pazar şartlarının tazyiki 
fakirler az değildir. Büyük bir ı hesap devresine ait umumi heyet ve müstahsillerimizin karşılaştık -
kısım cıgara müstehliklerini ala .. toplantısı bugün saat on beşte ban ları muhtelif ihtiyaç ve zaruretle -
kalandıran bu münakaşa üzerinde 

1 kanın umumi r.-ıerkezinde yapıl - rin tesiri altında çok dü~müş ve 
ne düşündüklerini meclise söyle _ mıştır. Toplantıda Başvekil İsmet daha ziyade düşmek istidadını 
mek lu"tfund b 1 1 ·· Paşa Hazretlerile, vekiller heyeti göstermiş olan buğday fiyatlarının a u unma arını gu.m-
ru .. kler ve · h" l k'I' Be azaısı, mebuslar vilayetleri tem - 1931 senesi seviyesinin üstiine çt -

ın ısar ar ve ·ı ı ye .. 
fendı"den · d · f d" silen hazır bulunmuşlardır. lcti - karılmasına ve bilhassa bu sevi -

rıca e erım e en ım.,, ~ 
mada lktisat vekaletinin mümes - yede tutulmasına muvaffakiyet el-

Almanya ile yapılan 
Klering mukavelesi 

Ankara, 29 (Hususi) - tktı

sat vekaleti Almanya ile yapılan 

Klering mukavelesine dahil güm .. 

rük tarifesi pozisyonları üzerinde 
tetkikler yapmaktadır. Vekalet 
bilhassa yünlü mensucat ve demir 

eşya üzerinde tetkiklerini derinleş 
tirmektedir. Hazırlanacak karama 

me, iktısat vekili Celal Beyin 
Anadoluda yapması mukarrer o -

lan seyahatten dönüşünden sonra 
Vekiller Heyetine sevkedecektir. 

Spor mütehassısı cirit 
oyununu pek beğendi 

t ... 

Ankara, 29 (Hususi) - Spor 
mütehassısı M. Kari Dim yarın 

memleketine gitmek üzere Anka
radan ayrılacaktır. Mütehassıs 

Türkiyede yaptığı tetkikler netice 
sınde cirit oyununu çok beğenmiş 
ve bu eski Türk sporun memleke. 

tin her tarafında yapılması için 
çalışılmasını tavsiye etmiştir. 

Umumi yazım kanunu 
Ankara, 29 (A.A.) - Dahiliye 

vekaletince hazırlanan umumi ya .. 

zım kanun layıhasr vekiHer heye -

tine gönderilmek üzeredir. Bu 
layiha, mevcut nüfusu hiç gizli 

bırakmamak şartiyle tamamen 
yazmağı temin edecek bir sekilde 
hazırlannuştrr. • 

Ankaraya kar yağdı 
Ankara, 29 (Hususi) - Bura

da birkaç gündenberi ziyadeleşen 
soğuklardan sonra bu akşam üzeri 
şehre az mıktarda kar yağmıştır. 

Samsunda büyük bir 
fırbna oldu' • 

S~msun, 29 (A.A.) _Bu gece 

ani olarak patlıyan fırtına limanı

mızda mühim zararlara sebebiyet 

vermiştir. Üç mavna, dokuz mo _ 
tör batmış ve parçalan.mıştır. 

ineboluda 

İnebolu, 29 (.A .A.) - Bir kac 
g(;n'deı-ıberi düzelen hc>.valar dün 

akşam gene bozdu, karada ve 
"denizde hı-tına ve sürekli yağmur-

sili olarak ta şirketler komiseri verdiği ilave olunmaktadır. 

Cemal Ziya B.ey bu~unmuştur. 1 Ba~kanın alacakları 
Kongre rıyasetme B. M. Mec- 1 • Raporda, kazancı ve ödeme 

!isi Reisi Kazım Pa§a Hz. seçilmiş- 1 kuvveti azalan çiftçilerimizin bazı 
ler, Kazım Pa~a Hz. riyaset mev- yerJcrde kuraklık, seylap ve ha -
kiine gelerek hakkında gösterilen şarat tesallutu gibi afetlerin de tah 
iltifattan dolayı teşekkür etmişler ribatına uğramaları yüzünden 
ve celseyi açmışlardır. tahsilatın iyi netice vermediği ve 

llk olarak' okunan heyeti idare bankanın 1932 senesi içınde vade
raporunda 1932 senesi içinde daha sı gelıp geçen 34 milyon liralık zi
had bir şekil almış olan iktisadi rai alacaklarına karşı nakten ve 
buhranın bilhassa zirai saha - senet yenileme suretile yapılan tah 
daki tezahürlerinin bu sene içinde silat mıktarının 14 milyon lira _ 
daha kuvvetli olduğu ve cihan dan ibaret kaldığı bildirilmek -
istihlak seviyesinin gıttıkçe düş - te ve bir kaç senedenberi za _ 
mesi ve kendi iktısadi varlıkları - ruret karşısında yapılmakta olan 
nı korumak üzere devletlerce alı - tecil müsaadeleri dolayısile tah -
nan tedbirlerin umumileşmesi ne - silat işlerinde görülen kısırlık e _ 
ticesi olarak eşyanın sürüm zor - sasen mali menabii memleketin 
luğunu ve fiyat düşkünlüğünü bi - pek geniş zirai kredi ihtiyaçlarına 
raz daha indirmesi yüzünden zi -
raatin gelirinin de tabiatile azal -
dığı işaret edilerek denilmektedir 

ki: "Başlıca hususlarına temas et -
tiğimiz cihan buhranının zirai fa -
aliyetimizdeki tesirleri üzerinde 
de biraz durmak isteriz. 

932 Zirai rekoltemiz 

1932 senesi zirai rekoltemiz 
pamuk, tütün, afyon mahsullerin -
de az çok noksanlık kaydetmiş ol -
makla beraber bütünlüğü itibarile 
memnuniyeti mucip bir derecede 
olmuştur. Hatta üzüm, incir, fın 
dık, zeytin ve pancar gibi madde -

ler İstihsal bakımından ehemmi -
yetti bir inkişaf dahi arzetmıştır. 

Bununla beraber pazar şartlarının 
icaplarına ve fazla olarak müsteh
lik memleketlerin iktisadi infirat

çılık siyasetleri nehcesı ıthalata 
koydukları zorluklara ve yasakla
ra binaen zirai istihsalatımızın 
kıymet itibarile verimi azalmıştır. 

Bu vazıyet harici ticaret rakamla
rının yardımile dahi iyi tebarüz 
eder. Dörtte üçünü zirai madde

lerin teşkil ettığı ihracatımız 1932 
senesinde 1931 senesine nazaran 

mıktarca 194 bin f azlasile bir mil
yon 77.521 ton olduğu halde kıy
metçe 26 milyon lira noksanile 
101 mily:m 301 bin 355 lirada kal
mıştır. 

yetmiyen bankayı yeni kredi ta -
lepleri karşısında çetin bir vazı -
yete düşürdüğü, bununla beraber 

istihsal sahasında mübrem ve ha -
kiki ihtiyaçlardan doğan müra -
caatları zirai ikraz kaynaklarının 

müsaadesi dahilinde karşılamağa 
çalışıldığı ilave olunmakta ve de -
nilmektedir ki: 

"Bundan başka zirai kredi sa -
hasında faydalı rolleri malum olan 
kooperatiflerin tamim ve inkişaf -
larma ve mevcut teşekküllerin ida 

re ve te~kilat itibarile kuv -
vetlendirilmelerine çalışılmıştır .. 
1932 senesi nihayetinde adedi 590 

a ula~an zirai kredi kooperatifle -
rinin tahsil edilmış sermaye ve 

ihtiyat akçeleri yekununun iki mil 
yon 970 bin 547 liraya çıkmıs 
ve ortakları da 52, 733 ü bulmuş: 
tur.,, 

Mürakip raporunda da devam et 
mekte olan iktisadi durgunluk yü 
zünden 1932 senesi içinde zirai 

sahada daha ziyade tesırını gös -
tennesi dolayısile 1931 senesi bi _ 
lançosunda banka umumi muame 

latı yekunu 205 milyon 483 bin 
979 lira 72 l<uruş olduğu halde 
1932 senesinde bu yekunun 33 mil 

yon 878 bin 237 lira 67 kuruş nok
sanile 171 milyon 605 bin 742 lira 
5 kuruş olduğu kaydedilmekteydi. 

Umumi müdürün izahat. 

Raporlar etrafında söz alan ba
zı hatipler bankanın bütün gayri 

Raporda bundan sonra ihraç 
mallarımızın sürüm imkanlarım 

genişletmek ve artırmak ve mem
leketimiz için hayati ehemmiyeti 
haiz mahsullerinden bırı olan huğ 
day fiatının istikrarım temin ey _ 
lemek için cümhuriyet hüku -

Iar bıı.şladı. Den:zdeki fırtınadan rnetimizin gösterdiği derın alaka 
Meıdereğin parçalanıp dağılma - şükranla zıkredıl"llekte ve lc.anun 
saı~an korkıılmaktadır. Den~:z nal· 1 nıai.susunr4 tevfi~n hükumet na. 

müsait şartlara rağmen zürraın ih 
tiyaçlarmı tehvin ve memleket ik -
tisadi ve zirai vazıyetinin inkişa -

fını temin makıadile ıarf ettiği me 
saiyi şükranfa l<aydederek bazı 
noktalar etraf mda ıualler sormuş 
lardır. . liyatı aurmuştur. 1 mühesabm.a oiar&k bankanın pi -

Bunlara cevap veren banka u -
mum müdürü Kemal Zaim Bey, 
1930 senesine kadar yapılan ik -
razatın tediyeleri kolaylaştırmak 

maksadile beş sene müddetle tnk
sitlendirilpıesi yolunda nlınan ka-
rarın müspet bir netice vermedi
gını, mevcut bütçe üzerınden 

ancak 500 bin liralık bir kısmının 

·rye 
son fıkrasının tefsiri, vı 8 d le' 
idaresi kanununun bazı rolld :.ıı, 
rinde tad1ller yapılması hak tııl' 
da.ki layiha, Darende kaı~~'ı;, 
Malatyaya bağlanmasına daır te, 
yiha, tahlisiye memurlarınıfl 

11
, 

k ••tı••kı • lA 'h f h A J\O au u erı ayı a~ı. a rı .. j, 
soloslarm aidatı hakkındaki }ş) 
ha vardır. 

müracaat ederek borçlarını taksi- 1 
tebağladıklarını, 9 milyon kii - M. F ord Reisicümhor 

9 

sür bin liradan fazlasının müra anlaşamıyor r~ 
caat eylemediklerini işaret etmiş, Nevyork, 29 (A.A.) _ Ne"1~ 
emniyet sandığının muamelatını Evening Post'a göre M. J:-1~ 1• 1, 
başka yerlere teşmil etmemesinin F it ord, reisicümhur Ruzve ,.,1 
teşekkülüne nit mevzuat esasları görüşmek üzere Warmspring'0

1
-. 

icabından olduğunu söylemi"-tir. · · · l d · k bıll e :r mesı ıçın yapı an aveh e. 
Buğday mübayaatındaki faali-. memiştir. lıl' 

hyet etrafında da de.miştir ki· J l J h · d"ki hş · enera o nson sım ı t' 
" B" 1 h t 1 ··ı ~ t ı F d' ı~ ~ 'k re - ız m usus a m rnme or un mamu atını Amerı tı , 

namına hir mutavassıt vazıfesini I mi dairelerinde yapılan flliitı~ 
göıınekteyız. Buğday ınübayaası kasalara dahil etmemek üıel'e l 
için alman tedbir, eümhuriyet hü birler almakla meşguldur. 

kumetinin aldığı en büyük tedbir- p retİ 
Ier arasındadır. Geçen sene 18 ariste ~~man. sefa d• 
bin ton ınübayaa cı<lilmiştir. lçin Önünde numayış yapıl e" 
de bulunduğumuz sene zarfında Paris, 29 (A.A.) - Dün S • 
yapılmakta olan mübayna mıktarı yarısına doğru 150 kişi Aımaı:.~ 
ise 100.000 tona varnıış bulunmak fareli önünde nümayiş tegclb\il" 
tadır. de bulunmuşlar ve ''kahrolsıııl ,; 

Bankamız hu suretle huğday lerci faşistlik, Dimitirofu serb ~ 
mübayaa merkezleri haricinde ka bırakınız,, diye bağırmışlardır·~~ 
lan yerlerde hile buğday fiatımn mayişçiler polis tarafından dfl!I 

3,5 knnı~tan a.şağiya clüşnıe~iııe mış iseler de sefaret binasın~ ~~ 
meydan v.erınPmiştir. Bankamrz cavir mahallere şişeler atrnıı.~" 1<ifİ 
hu suretle memlt"ketc .Yaptığı hu vaffak olmu§lardır. On iltt. ğJ 
işten dolayı en hi.iyiik iftiharı duy- yakalanmıştır. Bunlardan biri 

11 .... kt l gar ve birisi de İtalyandır. l n ac ır. 
Hesap ve blanfioların 

tasdiki 

Umumi .müdürün bu izahatını 
müteakip bankanın 1932 senesi 
bilanço, kar ve zarar hesapları .. 

nın tasdik edilerek idare meclisi -
nin ibrası ve 1934 senesi icin fırka 
muhasebecısı lskender ~ve fırka 
başkatibi Ziya Beylerin banka mu 
rakiplikleı-ine, Arif ve Şükrü Bey 
lel"in yedek muavinlıklere ıntıhap
ları hakkındaki takrirlcr okunah 
rak kabul edilmiştir. 

Romanyalı muhacirlef 
Mersinde '-

Mersin, 28 (A.A.) - J3ıl ~D 
Mersine Samsun vapuriyle 5361',ıı 
manyalı Ti.irk muhaciri geldi· rf' 
dilerine hilaliahmer cemiyeti;"~ 
fından öğle yemeği verildi. ~ıt' 
iskan edilmek üzere Elazize go 
derileceklerdir. ,, 

Kabul edilen 

Kayser zevcesinin i111Per 
toriçe olmasına raZ1 ·~e 

·11 g 
bilançoya göre Paris, 29 (A.A.) - Matı L ı,e-. b. ııl' 

bankanın 31 birinci kanun 1932 tesmin Doomdan aldığı ır ıef' 
tarihindeki mevcut ve matlubatı ·re göre eski Kayser \Vilhelf11 &fi 

. H h . . bıJfl , 
düyunatmm aynı olarak 171 mil- cesı prenses e mınenın Jıı 

b .. J • • l k t~f1 ıud yon 605 bin 742 lira 5 kuruştur. oy e ımparatorıçe o ara rJ JIY, 
Aynı tarihteki kar ve zarar he- masını dün bildirmiştir. ·~iıı'' 

b 
• olduğu üzere eski Kayser bıt 1 

,, ' 
sa atı dn matlubatmm aynı ola .. . . . '<!11P' . 

k . r 5 ·ı 309 b' 352 zevcesıne şımdıye kadıır J• ,,,ıı' 
rl~ z9ımkme 

1 mı yon ın 

1 

torice unvanının veriln1esİl1e 
ıra uruştur. . 

saade etmıyordu. , 
Bundan sonra Reisicümhur Haz • • • . tıı'ıf 

retlerine kongrenin yühsck tazim- lngılız Kralını tehdıt e di~· 
lerini arz için riyaset makamınca Londra, 29 (A.A.) - ~eıted'ıı 
bir heyet intihabı tasvip edilmiştr. nin mühendis olduğunu iddıtl}(L'-Jsı' 

Reis Kazım Paşa Hazretleri Clarence Haddon ndlı bir . ~ıl' 
bankaya yeni sene için muvaffa - Bow - Street ceza mahkef1'le

51 

kıyetler temenni ederek heyeti u-ı zuruna çıkmıştır. p~c' 
mumiye içtimama nihayet vermiş· Bu kadın kral Georged"t1 t"10~ 
tir. istemek ve kralı tehdit e 

Toplantıya nihayet verildikten suçiyle zan altına alınmıştır· tr•' 
sonra Başvekil !rmet Paşa Hazret Muhakeme baska bir gii~et,r' • h 1 
leri bankanın umumi müdürü Za- rakılmıştır. Müddei şa. 5 'jst~ 
im Beyle idare meclisi reisi ve aza.. Fın avukat• bir tıbbi rapor "" ~ 
sının ellerin sıkarak kendilerini mesinin arzuya değer old1lğ\J 
tebrik etmi 1 



Mücip Beyin vazifesine 
nihayet verildi 

Emniyet işleri umum müdürlü
ğünden İstanbul vilayetine gelen 
bir emirde, bazı randevu evlerın 
den rüşvet aldığı iddiasıyle tevkıf 
edilen Beyoğlu serkomiseri Mücip 
Beyin vazıfesme nihayet venldığı 
ve kaydının terkin edildiği bildiri! 
mışlır. 

Belediye varidatının 
tahsili işleri 

Belediye varidatının za.manın -
da toplanabilmesi için müfettişler 
tarafından yapılan teftişler iyi ne 
tıce vermışh. Beledıye dün şube
lere bu hususla bir emir gönder -

mış, yeni sene vergileriyle birlik
te geçen seneler bakayasmın da 
tahsil edilmesini bildirmiştir. 

Tramvay kazalarının 
onune geçmek 

Tramvay kazalarının onune 
Yerli mallar haftası geçmek için tramvay şirketi bü .. 

12 kanunuevelde başlıyacak yer tün vatman ve biletçilere yeni bir 
li mallar haftası münasebetiyle emır vermıştır. Bu emırda, seyir 
bütün leyli mekteplerde talebelc- halınde bulunan tra.mvaylara atlı
f$? yerli yemiş verilecektir. Bun· yan çocukların korkutularak tram 
dan ba~ka mekteplerde talebelere ı vaylardan atlatılmamalarmı tram 
tasarruf ve yerli mallar hakkında 1 vaylar durduktan sonra tramvay -
konfer~nslar verile~ektir. 1 lardan indirilmelerini bildirmiştır. 

Eroin kaçakçılığı ve 
af kanunu 

Şeref Bey haklıdır. 

Evelki gün, "Akşam,, refikımı• 

zın "Dikkatler,. muharriri de aym 

mevzua temas etmişti. Bu arka -
daşımız diyordu ki: 

"Türkçeyi iyi bilmiyen lstan· 
bul rumları "İmam sokağı,, yeri • 
ne: "lmam sokak,, Ünyon hanı 
yarine "Ünyon han,, ve saire der
ler. Biz Türkler de böyle frenk 
Türkçesi konuşmağa başladık.,, 

Bu arkadaşın da hakkı var. 

Öz Türkçe cereyanı başladığı 
zaman, bu cereyanın başında bu 

lunanlar, henüz dile ilmi bir veç· 
Temyiz mahkemesi eroin ka- he vermeden, ana köklerden 

çakçılığmdan maznun bir şahsın 1 rasgele derlenmiş, rasgele dü· 
af kanunundan istifade edebilece- zelmiş kelimeler kullanmağa baş

ğine karar vermiştir. )anıldı. O sıralarda, öyle yazılar 
Adliye vekaleti ihtisas mahke- gördük, ki Patagonya edebiyatı 

mesine dün gönderdiği bir emırde nümuneleri olduğunu iddia edehi-
8 haziran 932 tarihli kanunundan liriz. 
sonraki inhisar maddelerine ait 
kaçakçılıkların af edileceklerini 
bildirmiştir. Bu emir üzerıne af 
kanunundan ıstıf ade etmek ıstıyen 

maznunların talepl~i reddedilmiş 

tir. Ancak temyiz mahkemesin
den karar alarak tahliye edilen 
maznun hakkında nasıl muamele 
yapılacağı vekaletten sorulmuştur. 

DUn muhakemeye 
devam edildi 

Eroin kaçakçılığı ile maznun 
Landros, Marko efendilerin mu -
hakemesine dün devam edilmiştir. 
Maznunlar evvelce kendilerinin 
af kanunundan istifade etmelerini 
istemişlerdi. Müddeiumumi cür 
mün af kanununa dahi olamıyaca
ğını iddia etmiş ve muhakeme de-

Bu kargaşalık uzun sürmedi. 
Tefrite varanlar, makule rücu et
tiler. Bundan osnra da itidal sa

hiplerinde irtica baş gösterdi. 
Tefrite varanların susması, itidal 

sahiplerine Arapcayla Acemceyi 

diriltmek hevesmı verdi. Bu he• 
ves, halis kan öz Türkçecileri bas

tırmağa sava~tılar. Derken ıstı • 
18.h yoksuzluğu ortaya frenk keH .. 

melerini l!oktu ve işte bugünkü 
hayıhuy içine düştük. Eğer, edebi 

değeri olan yazıları bir tarafa bı
rakırsak, gündelik yazıların nece 
olduğunu anlamak güçtür. 

"Beyanat yaptı,, "Koket bir 
"O d' d apartman,, r ınaryusun, o-

çente verdiği direktiflerin konse .. 
vam etmiştir. 

kansr, bugünkü entellektuel sos
Maznunlar hakkındaki karar 

yetenin sistemleri dahilinde,, "İsti cumartesi giinü verilecektir. 
taatı kadar sarfu gayret edip, ser-

Clümrüklerde yapılacak furudan azade kalan,. "Bilgi bü • 
tamirat tününün armaganı,, gibi cümleler 

Gümrüklerin tamiratı dün mü- ve sözlerle, güzelim Türkçemiz, 
teahhitlere ihale edilmiştir. Tami- bir aydır değiştirilmemiş sülük ka· 
rat Cumartesi gününden itibaren ı vanozu suyuna benzedi: O kadar 
başlıyacaktır. bulanık. 

. . . . 1 Hani meshur bir söz vardır: 
Seyfi Beyın ızni bıth "Su bulanm~yınca durulmaz,. der 

Bir aydanberi mezun olan la - l o·ı· · · d d l · · . .. .. er. ı ımızın e uru ması ıçın 
tanbul gümrükler baş miıduru b l 1. d d d 1 k . u anması azım ır eyıp şım ı ı 
Seyfi Beyin mezuniyeti bugün bıt· t ell' b l 

d 
es ı u uyoruz. 

miştir. Seyfi Bey cumartesın en 
1 k · Selimi izzet ıtıbaren vazıfesıne ge ece tır. 

Efendi Nası-1 - Görüyor? 

h..~~ . .. 
~l'-r. 8 dtAn~r var ki, yerli ••• Ecnebi fabrikaların etiket-

Zertne... lerini yapıştırıyor ... 
••. Müşterilere ecnebi malı di

ye salıyorlar. Fakat bir gün .•• 

••• \ 'f'rgl nwnıurları miira<'ont ı•din<'f' bu 

malların ~nebi dc~il, ~ı· rll olduğunu iddia 

t'di~ orJnr, ;ranl mıi,,terhkn faı.la para ı.opar· 

nıul< için dc\"e, tlf'\ lt'lc \ crı;l \ enueıucl• için 

ıte kıı:ı olıı~·orlar. 

-

Dehri Er. - Fakat hu bi~rcler, ~ulaneınna 

mumu nihayet :At~ırıı kadar ynnncağını, bir 

gün yakayı ele w receklcrlnl tlli~tiııml) orlU 

nıı acaba':! .. 
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Bir hukuk ~e. 
maliye meseleSI 

1 d 
Adliye Haberleri : 

a önüyor 
lHıı, taralı ı in<'! llöt~ ıfamız.Cl:l) 

fmdan selamlanmıştır. 
Türkiye sefiri Tevfik Kar.ıil B., 

Yugoalavya hududuna kadar refa 
kat etmiştir. 

Türkiye hariciye vekilinin bera 
berınde bulunan kerımesı Emel 
Hanıma başvekil M.. Muşanof ta
rafından bir buket takdim edilmış 
tır. Trenin Sofya istasyonunda 
durmasını müteakip Tevfik Rüştü 
B.eyle M. Muşanof bir salona çe• 
kılerek 20 dakika kadar konuş· 
mu~lardır. Bundan dolayı zaten 
Sof yaya teehhürle gelen trenin 
hareketi yeniden on dakikalık bir 
teehhüre uğramıştır. Bundan 
sonra Tevfik Rüttü Beyle maiyeti 

trene binmişler ve lstanbula hare
ket ederken istasyonda mevcut o

lan zevat taraf mdan alkı~la teşyi 
edilmişlerdir. 

Emlak meselesi de 
halledildi 

Belgrat, 29 (A.A.) - Türkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey
le Yugoslavya hariciye nazırı M. 
Y evtiç dün gerek iki hükumetin 
biribırınden ve gerekse tarafeyn 
tebaasının mütekabilen Türkiye 
ve Yugaslavyadan olan metaleba
tı ile ziraat ıslahatı ve metruk em .. 
lak meseleleri hakkında kati bir 
itilafnt'.me İmzalamışlardır. ltilaf
namede tazminat usulleri ve tat -
bikata ait teferruat derpiş olun -
muştur. Bu itilaf her iki tarafın 
menfaatlerine tamamiyle uygun -
dur. Ve tasdik edilir edilmez 
meriyete girecektir. 

Yugoslav hariciye naz1rının 
nutku 

Belgrat, 29 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Y evtiç dün akşam Tür -
kiye hariciy~ vekili Tevfik Rüştü 
Beyin şerefıne hır zıyaf et vermış .. 
tır. 

M. Y evtiç söylediği nutukta de· 
miştir ki: 

"- Kahraman Türk milletinin 
yorulmaz gayretini beynelmilel 
sulhun tarsin ve takviyesi eserine 
haaretmış olan mümtaz mümeasili 
ni selamlamakla büyük bir ıevinç 
duyuyorum. Türkiye hariciye 
vekilinfo yüksek evsafı ve yapmış 
olduğu muslihane işler göz önün
de tutulursa Belgratta imzalanmış 
olan Türk - Yugoslav muahedesi 
nın beynelmilel sulh için ve müeth 
ses nizamın idameıinde ciddi bir 
yardımı olduğu görülür. 

Uzun bir mazi her iki millete de 
hırıbırıne hürmet etmeyı ögw retmis . ~ 

tır. Zaman ve sulh davasına olan 
sıkı merbutiyetleri bu iki milleti 
bırıbmne o kadar yakmlaştırmnı -
tır ki, hu dostluk ve vifak ha;e
keti yalnız Türk ve Yugoslav mil
letlerine değil fakat bütün Balkan 
lılara daha iyi bir istikbale götü -
ren ~~hı gösterecektir. Bunun için 
ve dıger beynelmilel itilafnamele
rın bir mütemmimi olması dola
yıııyle bu sefer imzaladığımız mu 
ahede hususi bir mana iktisap et .. 
mektedir. Sulh hakkında güzel 
sözler söylemek kafi değil _ 
dir. Sözler, hareket ve temi .. 
natlarla takviye olunmalıdır. Ay. 
ru sulh siyaset., hissi ve istikbal 
de aynı ihtiyaçlarla karşıla§ıla • 
cağı şuuru iledir ki, Yugoslavya 
hükümdarları 1stanbulda bulunur-

Film davası 

Artist TalatBey beraet etti 

Alaeddin Bey 
Bin lira kefaletle 
serbest bırakıldı (Kaçakçılar) filmi çevrilirken 

Maslakta otomobil kazası netice .. 
sınde filmde rol alanlardan Arşak 
Ef. nin ölümü, Sa it Beyin yara · 

Zincirli kuyuda otomobil kaza
sı neticesinde jandarma Ali oğlu 

Hüseyinin ölümüne sebep ol~ak -
)anmasıyla neticelenen kaza dava- tan takkında takibat yapılan kli .. 
sına ait muhakeme, dün İstanbul . şeci Alaettin Bey, ağır ceza reisli· 
ağırceza mahkemesmde bitmiştir. w• 1 be b k 1 k 

gınce ven en ser st ıra ı ma a 
Mahkeme bu kazadan dolayı 1 t · hk · b . " rarının emyız ma e.meıınce o -

muhakeme edılen Sehir tiyatrosu 1 ·· · k f d l 
~ - . . zu ması uzerıne, tev ı e ı mı,tr. 

sanatkarlarından Talat Bcyın ted- B' k ·· ) k f l 
b

. . . . ır aç gun eve , mev u o a .. 
ırıızlık, dıkkatsızlık ve fenni k 1 t b 1 .. .. .. hk ra s an u uçuncu ceza ma e· 

şartlara riayetsizlik göstermediği mesinde muhakemesıne ba,lanan 
neticesine varmış, beraetini karar Alaettin Bey, dün üçüncü ceza 
laştırmıştır. mahkemesine bir istida vermiş, 

Fener meydanı davası bitti Bin lira kefaletle serbest bırakıl -

Uzun bir müddettenberi beledi masını istemiştir. 
yeyle defterdarlık arasında aidiye 
ti noktasından ihtilaf mevzuu teş
kil eden Fener meydanı meselesi 
halled ilmıştır. 

Bu husustaki davayı tetkik e .. 
den İstanbul ikinci hukuk mahke
mesi, meydanın belediyeye ait 
olduğuna karar ver.mıştı. Mahke
menın verdığı bu karar, temyiz 
umumi heyetınce tasdık olunmuş .. 
tur. 

Rüşvet maddesinden .. 
Rüşvet maddesinden İstanbul 

üçüncü ceza mahkemesinde mu -
hakeme edilen polis Hasan Ef. 

nin muhakemesme dün devam o -
lunmuş, müddeiumumi, mütalea .. 

sını bildirmek üzere dosyayı tetki 
ke istemiş, muhakeme başka gü -
ne bırakılmıştır. 

karı umumiyesi bunu ehemmiyetle 
kaydetmekten hali kalmamıştır. 

ve bütün Yugoslav milleti bundan 

dolayı hararetli bir minnettarlık 
hissi muhafaza etmektedir. 

İki millet dostluğunun mütemadi
yen inkişaf edeceğine kani olarak, 

zatı devletlerini bu eserdeki mües· 
sir teşriki mesainizden dolayı teb
rik ederim.,, 

Tevfik Rüştü Beyin cevabı 
Tevfik Rüştü Bey verdiği cc .. 

vapta, Yugo!lavyada şahsına kar 
şı gösterilen hararetli ve samimi 

kabülden ve Türk milletine karşı 
izhar olunan muhabbet hislerin . 
den dolayı derin minnettarlığını 
bildirmış, iki milletın ıstıkbale 
huzuru kalple bakabileceklerini 
:;öylemi5, Yugosla~ hükümdarla
rının Türkiyeyi ziyaretlerinin ha· 
tırlarda yer tutacağını ve bu ziya
yetin bütün sulh dcııtlarınca scl~.m 
lanması icap eden mesut bir teşcb 
büs olduğunu hatırlattıktan sonra 
demiştir ki: 

"- Bu kere imzaladığımız ve 
Kellog ve Londra misakları ruhu
na tevafuk eden muahede beynel· 
milel sulh davasına hakiki bir 
yardım teşkil etmektedir. Sulh da 
vası mevzuu bahis oldukça harici
ye nazırı Y evli~ taraf mdan sarfch 
lunan gayret ve teşriki mesai ve 
gösterilen liyakatm hayranıyım.,, 

Gümrük tarif el eri 
ANKARA, 29 - Iktısadi 

Bu isteği, mahkemece kabul 
edilmiş ve Alaettin Bey, dün tev· 
kıfhaneden çıkmıştır. 

Alaettin Beyin ikinci muhake· 
mesi, cumartesi günüdür. Cumar 
lesi günü ,ahitler dinlenilecektir. 

Yakışık almıyacak neşriyat 
davası 

"Ünyon,, ıieorta şirketı dırek
törü M. Antuvan Piyoı tarafın

dan "İktuıadi hafta,, ve "Ticaret,. 
gazetesi aleyhıne açılan yakı§ık 
almıyacak yazı neşri davası, latan 
bul üçüncü ceza mahkemeıınde 
dün de göı-ülmü~tür. 

Muhakeme, bazı cihetlerin 
tetkiki için kalmıştır. 

Müstehcen neşriyat dava· 
sına yzkında batlamyor 

Yeni çıkan "Cereyan,, gazete
si aleyhine, müstehcen neşriyatta 
bulunduğu noktasından müddei-

umumilikçe açılan davanın latan· 
bul üçüncü ceza mahkemeaıne ve 
rildiğini yazmıştık. Bu muhake -
.meye üç kanunuevcl saat on dört· 
te ba~lanacaktır. 

Sillvrikapı cinayeti 
muhakemesi 

Bir müddet evel Silivri kapıda 
bir fırında kavga ıırasmda Beh • 
çeti öldürmekten suçlu olarak İs
tanbul ağır ceza mahkeme,inde 
muhakeme edilen ekmekçi Mihal, 
yedi buçuk ıeneye mahkum ol .. 
muş, temyiz, bu kararı bozmuş· 
tu. 

M'halin yeniden muhakemesı -
ne batlanılımıf, bazı şahitlerin 
dinlenilmesi için muhakeme kal .. 
mıştır. 

(•a•e~l•en•l•er•, .. g•i•d•en•l•er• .. 

Deniz yolları müdürü Sadettin 
ve Akay müdürü Cemil Beyler dün 
akşam Ankaraya gitmişlerdir. 
§ m ı11111111tmHutmnmurmnmuımıummım umuımuın111mı.ııuınmnmıuunımıe 

f 15 Ytl Evelki VAKiT S 
=mu11nmuu m.,MumnımuutınwınH ırıaıırıııuunınmnmumıuı tıinr11ınuımuı! 

30 ikinci te,rin 1918 
Xotr Dam do St~·on lıinasıııın tııhli;\P,SI 

Ü.r.l'riıw ;ı,ı•rııi.r. linlan Miihl'ndls mrl;frbinln 

GUmü':i"UYU lu~IMına ~l'rlf!,tırllnıf'•I tı•nı.lp 
olunmtı,hır. 

Zuhur rıleıı ban hadi attıın dola\ 1 ""h • 

rlmir.df'kl lt!lat hryrti a~krriy .. sl, ltl;fı r ~ hf' • 

yrti bahri) er.inin htPnbul dhl'tlne ;:~·mrll' • 

rlııl mrn I'~ ll'ml~tır. 

l<:n·ı•U.i ghıı lt,;tlml\ l'drıı mr!'ll-. mlldrrri~ 

Oarülriinuıı rd!'hl~·at mf'drf'ıır,lnlıı aon ı 

:;et,tinl tt·~pit ctmi'11ir. ~faliıın nlctu~ı lh:rrr 

harp bldayrtınde dariilCUnıınıı gr.tlrllf'n bir 

tok ,\lnıan profc,ör!rr -:imdi katırnbıta ede

ri'!< m"ınlr.lif'tlnlııe gitmi~!f!rdir. Bıı ıırbep· 

ı,. dlirl ~l'nr l'\'WI lhdn~ rdllı-ıı klirııllll'rdPn 

bıu.ıları lağ\'f!dilmlıt \'P. p!'k parçalanmı, olnn 

Ergani madenine ait 
istikraz 

Yüzde beş faizli ve ikramiyeli 
Ergani bakır madenine ait dahili 
istikrazın ikinci tertibine ait B tah 
viller 9 kinunuevelden itibaren 
satılığa çıkarılacaktır. 

Yazı ima müddeti 11 kanun usa 
ni 1934 tarihine kadar devam ede
cektir. Fevzi Paşa ve Diyarbekir 
yolunun Erganiye kadar olan bu 
bakır Madeni yoluna ait birinci is
tikrazın 4 milyon lirası kamilen 
ödenmişti. 

12 milyon liradan ibaret olan 

oeı.,,,, ,, 
IJaŞmakcı/edl'n ııı•~ 

bu)ıJıt 
le bir vazıyet karşısında ld be1 
tayız. Bundan dolayJdır çeıt t' 
aylık inhisar varidatında g~il.f'~ 
neye nisbetle bir buçuk ııııuı' 
liralık bir tenakus vuku bıJ 
tur. k ı;ııll'' 

Bu takdirde ne yapma 
~ dır? teclb 

Hatıra selen en ınakuld 5,ıı· 
köylü cigarasiyle şehirler e r•5ıf 
lan en aşağı cins cıgaralar tlıcluS 
daki fiat farkını müınkÜ~ 0 ]<lifi~ 
kadar azaltmaktır. Yahu ]<oYltr 
cıgarasını kaldırarak heJll 'le''~ 

· ·ıeb1 
de, hem şehirlerde ıçı ıit 

iatikrazın ikinci tertıbının de en 
kua zama)\da satılacağı muhak· surette yeni bir ucuz 
kaktır. kabul etmektir. gtO' 

cıgllr• 

Bedeli 20 lira olan bu istikraz Herhalde köylü cıgarası ,ul• 
tahvilleri ha.miline pek çok fayda- kalacaks~ .bunun şehirler~:ıe: l 
lar temin etmektedir. Bu tahviller mama~ı. ıçın mevcut tedb ticlrel 

·11· h · · · 1 tırılabılır bu cıgaraları -~ mı ı azıne ıçın satı mış veya sa• ' lıY'r 
tılacak bütu"n l.k · · 1 maksadıyle köylerden toP .• c,le' em a ıçın aynı za - k · tıY~ 
manda husus-

1 
v • .. şehirlere getirip satma 1

5 e ,r 
e reamı mueasese - · f 

l 
hakkındaki takibat usuller• clirİ' 

er tarafından yapılacak müzaye .. ) d h . d k t}erı .ıı 
d 

.. za an a a zıya e uvve . ··ııv 
e, munakasa ve mukavelelerde b'l' F k k d _ıed•I' . · l ı ır. a at yu arı a o . l 

temınat o arak kabul edilmekte - "b' b. k .. 1.. .. b tre ıÇ 
d

. gı ı ır oy unun ser es 3' ~· 
ır. b" b )' . alıP ır cıgarayı ir şehir ının ıırf' 

Rıhtım şirketi yetmiş 
milyon lira istemiş .. 
Rıhtım tirketinin müracaati 

üzerine şirketin hükumetçe satın 

alınması için müzakerata başlan
mıştı. Bu müzakerelerin müspet 
netice vereceğine dair henüz ala -
im yoktur. Çünkü şirket bu işte 
çok kar etmeyi düşünmüş olmalı 
ki on sekiz senelik imtiyazla tesi
satı devretmek için 70· milyon lira 
iste.miştir. Hükumetin teklifi ise 
iki üç milyon lira arasındadır. Şir 
ket müdürü Paristen talimat ala -
rak geldiği için yakında tekrar 
müzakereye hatlanacağı tahmin 
olunmaktadır. 

mesi bir kaçakçılık suçu sllr'.e ~,. 
bu muameleyi teskilatı esası> .tpl - .,,. 
nunumuzun ne ruhu, ne de 
ile telif et.mek kabil değildit· ffl 

Mehmet~ 
ıı~' 

Bakırköy civarında d". f 
M h B . . d bıf 

e met ey ısının e .. ,,c' 
milli emlak müdürlüğüne J1lıJ bl 
at ederek Bakırköy civarırıd' bıf 
yerde Bizans devrmdcn kalıtl~fı 
define bulunduğunu bilclirrl'' I 
Bunun üzerine Mehmet Bere ~I 
lak müdürlüğü memurfsrf1ltf 
Hüeamettin Beyle bir janD;if 
neferi terfik edilmiş ve hll t 

•11• 
ta haslanmıstır. tık hafr•ı ı·-• ~ JJI' 
netice vermemiş vedefinc ar• pi" 

d I• 
yer en su çıl..-ınıştır. Bun&Jfl el'' 

Karadenizde fırtına var raber Mehmet Beyin kati id 
1 
ft' 

rı neticesinde hafriyata b&J b'rıl· Karadenizde dün sabahtanberi 
müthiş bir fırtına vardır. Liman
daki gemilerden Karadenize ha· 
reket edenler boğazdan cıkama
mıflardır. Henüz civard~n telg
raflar gelmediği için kaza olup ol
madıeı anlaşılamamıştır. 

Fakir talebelere Halkevi 
kitap verecek 

Hlkevi içtimai ·muavenet §uhe
si fakir talebelerden kendisine 
müracllat edeceklere kitap tedarik 
etmeğe ve talebe yurduna gireme
miş olan muhtaç üniversite talebe
lerine yer temin etımeğe karar ver
miştir. 

Varidatı geçen senelere naza -
ran mühim miktarda eksilmiş o .. 
lan belediyenin içtimai yardım şu· 
hesine yaptığı muavenette devam 
etmeıine karar verilmiştir. 

JuiÜn '\ 

M e ı e k Sinemasında 

CiCi 
BERBER 

film :nin Rumca nüs!ıası pek 
büyük muvaffakiyetJe gösteril· 
mektedir. Ayrıca: Yunanisla
nın en büyük muganniycsi ve 
"Cici Be~ber., filminin ba,lıca 
artiştlerinden o 'fln 

Mile Zozo Dalmas 

.. d d . 1e 
ıçm e e devam müsaade•1 

miştir. . - ,,f 
Kubılayın annesine rT' 

tahsis edildi d•' 
. D~_hiliyc vekaleti taraf~jl 

hır muddet evel MeneıneJl h ~' 

-smdc şehit olan Kubilay Be1 ·b 
nesine hidematı vataniye teıi\e 
den 40 lira maaş bağlar.1ll'~1 fııl 
lif edilmişti. Bütçe encürrıe111 (ı' 
. . tk' ··ttt ışı te ık etmis ve J1lıl ~,o 

kan kabul etmiştir . IJLIJ1 ~·· 
başka bütçe encümenmce ıı.>' 111 rl 
clisede şehit olan bekçi l-1'~,~f 
da bir annesi olup olmaclıS' t~' 
liye veknletınden sorulıtı"~ f~ 
Hasanın annesi varsa ona dll -
miktarda aylık J:mğlanacldır'• 

Polis haberleri 

Bir eve taarruz. 1"~ 
Eminönünde Ömer Ef. J1

111 ~·'. 
~atife H. m evine eski ~ostıJ f~'. 
şıt tııarruz etmı~tır. Latıfe ~,fı 
dostu Hamdiyle bir olara1' ~,· 
din üzcrıne hücum etmışler ~efe jle 
. . b L~tı şıtın a mı yarmışlardır. a 

i Hamdi yakalanmışlardır_:_......-

Teşekkür Jit''~ 
Refikamın apandisit all1~ .e~' p• .it 

nı m:.•v'1ff akıyetle yapan "r r 

ve sınai inkişafımızın icabı olarak 
ken kendilerine karşı bütün Türk son zamanlarda alınan ve ahna _ 
milleti tarafından gösterilen yük cak tedbirlere uygun bir şekilde 

aek hürmet, derin bir heyecan yeni gümrük tarifelerinde ve liste~ 
ve yi?~e!<ten gelen bir muhabbetle ı' lerde bazı tadilat yapılmak üzere
vuku vulmuştur. Yugoslavya ef .. dir. 

lhti'IUS 7İırnrrlerl, Fransa d;ırlilfünuıılurında Gündüz saat 4,45 ve gece saat 
nlduı':'ıı gibi di;rt şuht:'~·I' imı l'dllmi,tir. Cu 9,45 Seanslarmda filmin en güzel 
«nretfo rıleblyat tnt>dre"~"' (fakülte~•> f'dı·bl-ı şarkılarını sahnede bizzat tagan· 
y~t. tarih, coJrafi~·R, ff'IM-ftı namlarlll' ni edecektir. ( 10480) 
ıltlrt sııheyP. tako;lm olunmn~hır. \. "" 

hastanesi şeflerinden 0perıal0 ~111 
mal Bey ile muavinlerindef1 l 
ve Zahit Beylere ve hast~111111 ;l 
hatine yüksek alaka göstere~~~ 
tabip Nazmi Be'·e sonsuz ş ~if 
ve minneh:eriığı~ı ya:ıııı•i;,ril 
borç, teşekkürü vazife ad~e ,,, 

Yekta Jıal 
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Il(~~eıv~
1
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O kadının he · 1 ~k d B d b" b 1 t k' t VAKIT'ın yeni Tefrikası : 28 Yazan: A. MıL 
drın 1( r şeyıne a a a ar- en e ır ara ay a a ıp e • • 

de~~:tım ve boğuk bir sesle timAraba Anten sokağında 9 nu- Almanların Trabzona gönderdiklerı 
d~ ~~ halde ben gideyim ma • marada durdu. h Ef. l k ? 
fınıı11'1~1 r~hata~z ettığım için af- Margörit indi, evine yalnız gir OCQ • ne er qapaca tı • 
etrn dılerını, hır daha rahatsız di. 

em. Bu bir tesadüftü, fakat bu te • 
Sel' 
1( nın verdim ve çıktım. sadüf ben.i mes'ut etti. 

kahk apıyı kapadım, arkamda bir O günden itibaren Margöriti 
lık ht~a daha çınladı. Ah, o ara· tiyatrolarda Şanzelizede sık sık 

1( rı bana çarpmalıydı !. görmeye başladım. O, her zaman-
P oltuğuına oturdum. ki gibi nefeliydi, ben, her zaman-
Eerde açılacaktı. ki gibi heyecanlıydım. 

rnest de geldi, oturdu: Bir sefer, on bet gün görmedim. 
z - Aına yaptın, dedi, ıeni deli Gastona ne alemde olduğunu ıor
'llnetti. dum. 

rit - Ben gittikten sonra Margö- - Biçare kız, çok hasta, dedi. 
ne dedi?. - Nesi var?. 

&alı -:.Güldü, senin kadar tuhaf in - Veremdir. Sürdüğü hayat da 

d. . &orınedığınr söyledi. Ama ken bu hastalığın önüne ıeçmesine im 
ın.ı ınıa "l" k d ) g up sanma, sade o a m• kan bırakmıyor. Yataktan kalka• 
lrı cidd· b" 

\> ıye alma. Onlar ter ıye 
le nezaket nedir bilmezler. On -
'Pl~ iiıerlerine lavanta ıürülen kö
"e e benzer, hani kokusunu be -
ge~ez de gidip suda yuvarlanır. 

akayt bir tavır takındım: 
t" - Bana ne, bu kadını bir daha 
\> o~eceJc değılım. Tanımadan ev • 
d ekt ne kadar beğeniyorsam, tanı -
~ an sonra o kadar beğenmiyo • 

tn. 

mıyor, ölüyor. 
Kalp~ garip §eydir: Hasta 

diye sevindim. 
Her gün gidiyor, iımimi verme 

den nasıl olduğunu soruyordum. 
lyileştığini ve Bavyere gittiğini 

öğrendim. 

Zaman geçti, tesiri değilse de, 
hatıraıı yavaf yavaı silinmeye 
başladı.. Ben seyahat ediyordum. 
Dostlarım, her günkü hayatım, 

, ... _ Ben bir gün seni onun loca- meşgalem bu hatıranın yerini tut-
ında g·· ·· ·· - "fi' d d .. k l ... orurum ve ugruna ı as et• tu ve bu ilk maceramı ütün u • 

~aın.ı duyarım. Seni de haksız gör çe, çocukça bir heves deyip geçi -
d em, terbiyesizdir ama, güzel ka- yordum. 
'tıdır. Esasen bir hatırayla öiünemez 

Bereliet perde açıldı, arkada • dim. Margöriti gitti gideli görme
:'?1 •ustu. Ne oynandığını ıöyle- miştim ve tiyatronun koridorunda 
k 

1.Yeceğim. Yalnız arada sırada rasgeldiğimiz zaman, size söyle • 
~trfıın locaya baktığımı ve her diğim gibi, onu tanıyamaaım. 

•ef crı·nd · b" · ·· l d F d'·-. .. e yem ır zıyaretçı 1ıor • Filvaki yüzünde tü var ı. a -
Ugunıü lhatubyorum. kat ne olursa olsun, iki sene evvel 

Margöriti düşünmemezlik ede- onu tanımak için görmeme lüzum 
ll'ıiyordum. Başlfa bir hissiyata ka• kalmazdı. O olduğu içime doiar· 
f,~lrnııtım. Beni tahkir etmişti, gü- dı. 
1 linç olmuştum. Bunu unutturma • Fakat, Margörit olduğunu anla 
•.tdını. Varımı yoğumu sarfede - ymca kalbim gene çarptı. Onu iki 

tek b·ı 
.. 1 e olsam, biraz evvel kaçtı• sene görmemem ve bunun netice-
k~rn locada, oturmak hakkını elde si olan şeyler, elbiseımın ucuna 
e ecektiın. dokunur dokunmaz ortadan kalk-
. Oyun bitmeden evvel Margö - t 

tıtJe arkada,ı locadan çıktılar. ı. 
k 

1
Ben de gayrı ihtiyari yerimden 

l ktıın. 
E:rneat: 

- Gidiyor musun? dedi. 
-EYet. 

- Neden?. 

Bu aralık locanın boşaldığı 
llı görd·· u. 

ı - Git, dedi, git, taliin yaver 
0 ıun. 

Çıktım. 

Merdivenlerde etek hıfıltıları 
ıeale · d 
d· rı uydum.. Bir kenara çekil .. 

tn~· lk~. g.~nçle beraber beni gör-
l'e:1 onunıden geçtiler. 

0 l lYatronun kapısında bir uşak 
t\ arı ön} d" e ı. 

Margörit dedı ki: 

v -:-- Arabacıya söyle, lngiliz kah-
eıınin k d 1 . b" ra apısın a bek esın, ız o-
Y~·kadar yaya gideceğiz. 

k ıraz sonra, bulvarda dolaşır -
en, b·· .. k b. 

k~ uyu ır lokantanın came -
anında Ma .. . . .. d .. B 1 ko rgorıtı gor um. a • 

la na dayanmış, bir bir kamelya -
tını Yoluyordu. 

•1-..1 Erkeklerden biri omuz basına 
gı ın· ~ 

l'ord~~' Yavaşça bir şeyler söylü -

nuı~ez.on ·Dorda, birinci kat salo· 
z;· da. oturdum ve Margöriti gö -
~~ en kaybetmedim. 

}.... 
1
.-.at birde, Margörit, arkadaş· 

"'• 1Y e b b era er arabasına bindi. 

-8-
Arman, biraz suıtuktan son· 

ra devam etti: 
- Ona hala aşık olduğumu an· 

ladım, fakat biraz daha metin -
dim. Margöritle görüşmek istedi -
ği.min bir sebebi de, kendisine, fev 
kinde olduğumu göstermekti. 

Koridorlarda fazla durama -
dım. Koltuğuma gidip oturdum ve 
hangi locada olduğunu anlamak 
için etrafıma bakındım. 

Alt kat birinci locadaydı. Yap
yalmzdı. Söylediğim· gibi, çok de
ğişmişti. Dudaklarının ucunda o 
lakayt gülümseyiş yoktu. Istırap 

çekmişti, el' an muztaripti. 

Nisanda olduğumuz halde kış· 
!ıklarım giymişti, üstünde kadife
ler vardı. Mütemadiyen ona ba • 
kıyordum, nihayet gözüne çarp -
tım. 

Bir müddet baktı, sonra saplı 

gözlüğünü aldı, kim olduğumu kes 
tirememekle beraber tanır gibi ol
du. Gözlüğünü bıraktı, dudakla -

rında tatlı bir tebessüm belirdi; 
bu tebessüm kadınların ne selamı

dır. Selamına benden mukabele 
bekledi. Mukabele etmedim. Hın
cımı alıyordum, o beni hatırladıiı 
halde ben onu tanımamazlıktan 

geliyordum. 
(Devamı nr) 

Bu içtimada katibi mesul beyler 
den bir kıımı, Riza Bey tarafından 
verilen emrin herhalde bir feye is
tinat edeceğini ileri sürerek ona ri
ayet edilmeıi lazım geleceğini id -
dia ettiği halde diğer kısmı hakiki 
amirlerinin Kara Kemal Bey oldu· 
ğu, binaenaleyh, ondan bir emir 
gelmedikçe Riza Beye itaat icap 
etmiyeceği kanaatinde bulunmuş -
tu. 

Bu ikinci kıımı teıkil edenler, 
hattı hareketleri lstanbuldan tayin 
edilmedikçe "Arhavi,, ye gidilme· 
meıi fikrinde ısrar eylediklerin -
den kendi namlarına lstanbulda 
Kara Kemal Beye çektikleri bir tel 
grafnamede vaziyetlerini ona bildi 
rerek talimat istemişlerdi. Bu tel -
grafnameye gelen cevap dahi, 
Riza Beyin emri kadar kat'i ve as
keri bir mahiyette idi. Kemal Bey 
katibi mesullere verdiği cevabında 
diyordu ki: 

Emre itaat ediniz 
"İstanbul katibi meı'ulleri Trab 

zon Tetkilitı mahsusasına men -
supturlar. Tetkilatı mahsusa azası 
nın süngülü bir neferden hiç farkı 
yoktur. Onun için her verilen em -
re bili.kayıt ve tart ve bili. itiraz ri 
ayet etmelerinin icabatı askeriye -
den olduğunu bilmeleri lazım ge -
lir.,, 

Bu cevap celdikten sonra katibi 
mes'ullerdeki son ıüphe ve tered -
düt zail olmuştu. Onun için Riza 
Beyle "Arhavi,, ye hareket etmek 

üzere hazırlanmağa başlamışlardı. 
Esasen riayet ebeler de etmeseler 
de uker olacakları için bir asker 
gibi Riza Beyin emri altına girmiş 
)erdi. 

Katibi meı'ullerden maada T rab 
zonda bekliyen Almanlar, (Mo -
ıel) ile (Şmit) ve Gürcüler de Ri
za Beyle beraber 'Arhavi,, ye gide 
ceklerdi. lstanbuldan gelen on altı 
Gürcüye Trabzonda üç azılı hiris· 
tiyan gürcü daha iltihak eylemişti. 
Bunlardan birisi, vaktile Almanya
dan bir vapur kiralayıp içerisine 
silah dolduran ve bu vapuru Kaf -
kasya sahilerine kadar getirterek 
orada botaltan ve silahları gizlice 
Gürcülere tevzi edip Rusya aleyhi· 
ne bir Gürcü isyanı hazırlamış o • 
lan zat idi. Bu ihtilalci Gürcü son 
zamanlarda Osman Bey namı 
müstearı altında Trabzonda bulu -
nuyordu. 

iki cesur korsan 
Diğer iki Gürcüye gelince bun -

lar umumi harbin başlangıcından 
evvel Karadenizde yaptıkları ga -
yet cesurane bir korsanlık ile he -
men bütün dünyayı hayretlere dü
şürmüt olan iki faki idi. Hiristiyan 
Gürcülerden olan bu Jakiler bir 
gün Karadenizde küçük takalarile 
bir Rus vapuruna ıaldırmıflar ve 
o vapuru yalnız başlarına zaptede 
rek soymaia muvaffak olmutlar -
dı. Fakat bu müthi§ korsanlığı yap 
tıktan sonra hükumetimiz tarafın
dan ayni vapurda tevkif edilerek 
muhakemeleri icra edilmek üzere 
Ri%e hapiıhaneıine trkılmıtlarsa 

da, korkunun ne demek olduğunu 
bilmiyen bu iki taki \>ir müddet 

sonra hapishaneden kaçmağa mu· 
vaffak olmuşlardı. 

Firarları esnasında şakilerin her 
nasılsa yanlarında birer tane de 
{parabellum) tabancası bulunu -
yordu, Hapishaneden firarları der 
hal duyulduğu için jandarmalar ta 
kiplerine çıkmıştı. Firariler bu ta
kipten kurtulmak için ellerindeki 
tabancaları öteye beriye sıkarak 

kendilerine yol açmağa ve şehir ha 
ricine çıkmağa uğraşıyorlardı. Fa
kat Rize sokaklarını bilmedikleri 
için nihayet çıkmaz sokaklardan 
birisine tıkılarak kalmışlardı. Böy
le olduğu halde gene teslim olmak 
istemiyorlar ve Üzerlerine yürüyen 
jadarmalara ateş etmekte devam 
eyliyorlardı. Uzun müddet süren 
bu musademede ancak iki jandar
mamız şehit olduktan sonra bu şa
kilerin tekrar tevkifleri mümkün 
olabilmişti, işte o vakitten beri bu 
Karadeniz korsanları ve jandarma 
katilleri Rize hapishanesinde mah 

kumiyetlerine intizar eyliyorlardı. 
Şimdi, teşkilat mahsusa onların 

da işlerine yaramış, Gürcistanı çok 
iyi bildikleri için oralarda hizmet 
edebilecekleri düşünülerek hapis -
haneden çıkartılıp Riza Beyin ma· 
iyetine alınmışlardı. 

Bu hoca kimdir ? 

Riza Bey heyeti Trabzondan 
"Arhavi,, ye hareket etmeden ev -
vel Trabzonda bazı hadiseler vu • 
kua gelmişti. Bunlardan birisi bir 
hoca efendiye aittir. Bu hoca bir 
gün Trabzonda zuhur edivererek 
şununla bununla sıkı sıkı temas et 
meğe başlamıştı. Onu ne İstanbul 
hükumeti, ne de teşkilatı mahsusa 
göndermiş olduğundan hoca efen
dinin Trabzondaki icraatı nazarı 

dikkati celbetmişti. Nihayet yapı • 
lan tahldkat neticesinde hocanın 

Almanya sefaretine mensup oldu
ğu anlaşılmıştı. Onun Trabzona 
gönderilmesindeki maksat şu idi: 

(Dcvııou vnr) 
........................................................................................... 

iki Arap komşu 
harbe tutuştular 

(Baş tıınıfı ı inci uyıfıımız(lıı) 

kası da Melik lbnissut' a iltihak 
ettiğini ilan etti. O zaman Ye -
menin dahili vaziyeti karı§ık ol -
duğu için İmam Yahya sesini çı -
karmadı ve hazırlanmağa başla -
dı. Hazırlığını tamamladıktan 

sonra ordusunun kumandanlığını 

oğlu, veliahtı "Seyfülislam Ah -

met) e verdi ve ona hareket em -
rini verdi. Seyfülislam ordusile 
hareket ederek Necran vadisinin 

Yemene ait kısmını işgal ettikten 
sonra diğer kısmını da i§gal için 
ileriledi ve işgal etti. Fakat Sey -

fülislam buradan durmıyarak ile -
rilemiş ve Necrandan bir hayli 
uzak olan Devasir vadiıine kadar 
varmııtır. Muharebe Jimdi bu 
vadide vuku buluyor. 

İmam Yahya kuvvetle~inin Nec 
ram işgalden sonra Devasir vadi -
sine kadar ilerilemesi onun Necit 
ile Asir arasındaki muvasala hat -
larını kesmey ve daha sonra <:.s -
keri de zaptetmeği istihdaf etti -
ğini gösteriyor. 

Verilen malumattan anlaşıldı • 
ğına göre lmam Y ahyanın kuvvet 
leri Asiri cenuptan, şarktan ve bir 
dereceye kadar şimalden çevirmiş 
bulunmaktadır. 

İmam Yahya Asiri de, Necranı 
da kendi arazısınden saydığı için 
muharebede muvaffak olduğu tak 
dirde bu iki ülkeyi de Yemene ilti 
hak edecektir. 

imam Yahya ordusunun De -
vasir vadisine kadar ilerilediği sı -
rada İngilz Aden valisinin bir ln -
giliz harp gemisle Hudeydeye gi -
derek, İmamın oğlu ve Hudeyde 
valisi Ali ile görüştüğü ve lngil -
tere ile Yemen arasında bir dost -
luk muahedesi müzakere ettiği ha 
her veriliyor. İngiliz valisi Hu -
deydeden Sanaya hareket ederek 
imam Yahya ile görüşecektir. 

Müzakereler esasen ilerilemit 

olduğu için muahedenin yakında 

imzası beklenilmektedir. 
Diğer taraftan verilen haberle

re göre, İmam Yahya son zaman
larda ltalyadan geniş mikyasta si
lah ve mühimmat satın almış ve 
bu silahlar kendisine İtalyan gemi 
si Ceneve ile gönderilmiştır. Ye
men hükumeti bu silahları almış 

ve bedelini idemiş bulunuyor. 
Bütün bu hazırlıklar Yemen 

imamının Melik lbnissuut ile ara -
sındaki ihtilafı kat'i bir surette 
halletmek fikrinde olduğunu gös -
termektedir. 

İmam Y ah yanın lngiltere ile 
yapacağı muahedenin mahiyeti 
malum değilse de kendisile ltalya 
arasındaki muahede onun bu sıra
da hariçten her hangi müdahaleye 
uğramasına manidir. İhtimal k. in 
giltere aktolunacak muahede de 
bu mahiyettedir. 

Hicazdan gelen malumatta kral 
İbnisauut'un Yemen imamına mu
kabeleye karar verdiğini gösteri 
yor. Onun için Melik lbnissuut da 
kuvvetler hazırlıyarak Devasir va
disine göndermektedir. 

Şimdiye kadar alınan malu • 
mattan anlaşıldığm:;. göre iki ta .. 
raf arasında vuku bulan muhare -
beler ıon derece kanlı olmakta, iki 
taraf birbirini imha ederceıine ha 
reket etmektedir. 

Bununla beraber bu muharebe
nin mevzii bir halde kalacağı 

şüphesiz sayılıyor. 

imam Yahya, Hicazın içine dal
mayı ve Hicazı ilhak etmeyi 
istihdaf etmediği gibi Melik lb -
nissuut ta Yemene sarkmayı ve 
Yemeni ilhak etmcği istihdaf et • 
memektedir. 

Onun için iki taraf arasındaki 
muharebe Asir ile Necran üze • 
rinde temed:üz edecek, belki de 
kat'i bir netice vermeden devam 
edip gidecektir. 

ömer Rıza 
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te n yıl içinde Kasırga ayrebolununkahra_m~ 
1 işler Urla zeytinliklerini baştan müftüsü nele çekmıştJ ' 

başa mahvetti . __ _ 

Be edi ye reisi 
birimize 

Kemal Beyin muha· 
verdiği izahat 

Urlada şiddetli şimşeklerden 

ve sağnaklı yağmurlardan sonra 
bir kasırga çıkmıştır. Kazanın en 
kıymettar mahsüllerinden binler .. 
ce zeytin ağaçlarım, akıllara hay 
ret verecek surette kökünden, or -
tasından kırmış yüzlerce metre u -
zaklara uçurmuştur. 

Kasabanın kurtuluş gününde hatır
lanılan eski bir menkıbe 

Kasırganın yaptığı tahribat 
hakkındaki tahkikat şudur: 

Gece yağmuru müteakip bir 
addelerinde Küp Alanı mevkiin

c.1en kopan şiddetli bir kasırga o 
civardaki zeytinlikleri kamilen 

1 

devırdikten sonra, Özbey, Bozav 
luya kadar, önüne gelen ağaçları 
devirmiş ve yolları kapamıştır. 

Zeytinliklerine koşanlar; ağaç-
larının yerinde yeller estiğini gör
müşlerdir. 

izmitte Gazi suyu başında bir kır eğlencesi ihtiyarlar; ömürlerınde böyle 
şiddetli bir kasırga görmedıkle" 

rım ve on mandanın zor kökliye -

Hayrebolunun kurtuluş bayramında ,_ 
Hayreholu, {Hususi - Hayre· f müştür. Müftü lbr~him Ef · kıl 1' (X işaretli ıat Belediye reisi K emal Beydir) 

İZMlT, (Hususi) - Şehrimizin nın en güzel menha sularından hi
genç ve değerli belediye reisi Ke- ri ve belki de hirincisidır ..• ceği ağaçların bir rüzgarla kökün· 

den koparılıp 100 - 200 metre 
ileriye fırlatıldığına hayret ettik
lerini ifade etmışlerdir. 

l l .. .. b" "k b heyce•!\ boluya akşam dönmek üzere ge .. tu uş gunu uyu ır . . • 
mış iken her taraftan yapılan ısrar cümhuriyetin ve onun banıle~ı 0 it 

b l l. t' · · mueJI 
mal B. şehir meclisinin içtimaıdan Elektrik Makinemizi yeni mal
sonra kendisile görüşen gazeteci- zeme ve yedek makinelerle kuvvet 
lere aşağıdaki beyanatta bulun· lendirdik. 400 bin lira aarfiyle 

muştur: sudan istihsal arzusunda bulundu- Kasırganın geçtiği muhit; zey

tin ağaçlarının kesif bulunduğu 

mahalle isabet etmektedir. Söy • 

ve davet üzerine geceyi burada lan aş arın se ame ı ıçın . E.f, 
geçirmeğe mecbur oldum. Çünkü bir dua okumuştur .. ,1~r~hun 
kurtuluş bayramı münasebetıyle bütün kazanın sevgılısıdır. 

benim de merasimde hulunmaklı- Maar if 

ğımı çok arzu ediyorlardı. Bura Buranın maarif cephesi de t•1: "- Belediye reisliğimin üçüncü ğumuz elektrik işinin projesini çiz 
vılı hesabını vermek beni.m ıçın dirdık. Yapılacak elektriğin neti
~· ahtiyarlık olmuştur. Mevcut tan· cesi şehrimizin layık bulunduğu 

"fat kadrc:.ile şehrin temizlik iş- yüksek istikbali hazırlıyacak ve 
rır.m mümkün olduğu kadar iyi temin edecek kadar parlak üm il-

lendığıne göre mahvolan ağaçlar; 

on bini geçmektedır. Bu zeytinlik 

ler arasında muhasebei hususiye 

ve evkafa ait olanlar da vardır. 

Bir kısım açık gözler; devrilen a

ğaçları satmak veya yakmak için 

tatımaktadır. Bazı zeytin sahiple 

ri de bedava olarak dağıtmakta -

da küçük fakat temiz bir otelde nı şükran bir manzara göıterJ11d 
geceyi geçirdim. tedir. Başta müfettiş Mustafa S· 

Kurtuluş bayramı olduğu halde baş muallim beyle; 
Bundan on bir sene evvel le diğer hocalarımız durmadan ç 

kurtarılmış olan Hayrebolu, lı~maktadırlar. Bunların içindi~ apılmasına çalışılmıştır. Şehrin lerle doludur. 

·ıh hat işleri geçen senelere nis - Mali vazıyetimizin imkansız .. 

pctle çok şayanı şükrandır. İyi ça· lıklarma rağmen borçlarımızı gü -
lıştrrılan itfaiye:nizin bir c.ok nok- d k d "d · b 1 nu nün e ve va tın e o emış u u 
sanları ikmal veyeni malzemelerle 
kadrosu takviye edilmiştir. Evvel
ki senelere kıyasen fazla olan 
imar faaliyetile daima alakadar 
oldum. Şehrin imar planını çiz 
dirdik. Şehir bahçelerinin vücut 
bulmasına ayrı bir zevk ile itina 
etmekteyim. 

o zamanın kara giinlerini otuz bes senedenberi çocuklarııt' 
bir daha hatırlamak ve kendılerı- zı okut~akta olan muallim İbra • 
m kurtaranlara karşı minnettar- him Bey bütün bir aşk ve iştiyakl: 
lıklarım arzcylemek için güzel bir hala tedrisatına devam eylemekl 

Ömerağa mezarlığında bir park 
yapıyoruz. Başlanmış olan bu işin 
yakında bitmesi muhte.meldir. Ta
rihi bir eser ve ahide olan Y enicu
ma camiinın ve demiryolu cadde
si tarafları, buralarda mevcut ev-
lerin istimlaki suretile açılacak 
sahada bu bü)l("ık sanal eserının 
şeref ve kıymetile mütenasip bir 
bahçe yapmak üzere evkaf müdür 
lüğü ile anlaşmak üzere bulunu -
yoruz. 

Şehrimizin asırlardanberi çek -
tiği susuzluk ıztırabı artık tarihe 
mal oldu. İptidasından bugüne 
kadar her noktasında alaka gös -
terdiğim Cümhuriyet suyu inşaatı 
bitirılırııştır. Alınan netıce en 
parlak görüşlerin bile yüksekli .. 
ğindedir. 

' 227 bin lira ile inşaatı hıtırılen 
Cümhuryet suyu azim, iman, cesa
ret ve hiisnü niyetin eseri olan su 
tesisatımız bir çok kıymetlerile 
1";.irkiyede eşi olmıyan bir şaheser 
dir. Kati tesellümünü altı r.y 

sonra yapacağız. İzmit de artık su 
suzluktan şikayet edilemiyecektir. 
Sehir mcclısi.mizin yüksek ve İsa -
betlı kararları arasında verılen 
Gazisuyu dahi hugün şehre akı .. 
tılmış bulı:nuyor. 

esseselerimizin söyledikleri göz ö
nünde bulundurularak en son fen· 
nı tesisatla ebedileştirilen Gn -

,;..i.suyu söyle:nek fozla I.i, dünya • 

yoruz. Ve bunun içindir ki daima 
ve büyük bir dikkatle göz önünde 
bulundurduğumuz mali itibarımı
zı muhafaza ve yükselttik. 

Asırlarca uyuµıuş olan İzmit, 
bugün, baş döndürücü bir süratle 
mesut ve parlak bir istikbale koşu 
yor. Bu, şuurlu hızı muhafaza 
etmek, onu daha çok ilerilere gö
türmek vicdan, memleket, namus 
borcumuzdur. Biz, iddia ettikle -
rimizi yaptık. İzhar ettiklerimi
zın de yapılacağını, yapıldığını 

göreceksiniz .. 

Haydaroğtu Cevdet 

lzmit kaza mı 
olacak? 

dır. 

Yağmurdan Urla sokakları göl 
halını alınış ve bilhassa Yaka ma· 
hallesine gelip, gitmek zorlaşmış 

tır. Yaka mahallesinde Deli Ha· 

şenlik yapmışlardır. Sabahleyin ve şimdiye kadar yehştırmış oldll: 
davul ve zurna sesleriyle uyanan ğu talebelerinin torunlarını da 0 

halk, program mucibince şehir ha. kutmaktadır. . 

ricinde ve köprünün öbür başın - Köylerde son planlar üzerırıa . . 
da toplanarak merasime hazırlan" altı mektebe başlar..mış ve yenı 
mışlardır. Siyahlar içinde kollan den iki köy mektebi kadroya alıJI 
bağlı bir mektep kızıyle Haybero- mı~tır. Buralarda taş bulunrna -

fız denilen bir adam bütün mahal lunan esaret hali tasvir ediliyor - dığmdan mekteplerin bir kısıt'; 
le halkını arkasında taşımıştır. du. Bu kızın siyah örtülü tarafım- kerpiçten yapılmaktadır. Merke}I 
Birçok evleri su basmış ve bu ev - dan açılmış ve başına bir iklil de mevcut iki mektep buranın ta 

lerdeki insanlar; başka evlere kaç konarak alkışlanmıştır. Orada sil çağındaki çocuklarını almai~ 
mışlır. söylenen nutuklardan ~onra bü · kifayet edemediğinden sokaklar 

yük bir heyecan ve intizamla şeh- 1 dol•f Bu mahallenin yangınlıklar a - da bircok başı boş yavru ar 
re girilmiş ve hükumet konağına makladırlar. Binaenaleyh kaza • rasında bulunması ve gidilip, geli 

necek şöyle böyle bir yola malik 

bulunmaması ve icap eden yer • 

)erde elektrik le yanma,masr yüzün 

den gece halk korku geçirmiştir. 

bayrak çekilerek muallim Mahir b'"tiill 
nın şerefıyle mütenasip ve u .. Bey ve mektep çocukları tarafın- · bil 

- cocukları içine almağa müsaıt dan nutuklar söylenmış ve onu mü • -
teakip belediyeye gidilerek (Nur) yücek bir mektebm inşası için ıJ Jt 

k d h k "ld"k mumi meclısten tahsısat alınarıı direğinebir sanca a a çe ı ı - Jt' 
ten sonra tedrisat müfettişi Musta çaresine bakılmalıdır. Muhtere ... Bazı evlerin köşeleri, bazılarının d b • l" plıı' İzmit, {Hususi) - Bir müddet fa ve belediye reisi Nazmi Beyler meclis azaları a u a ıcenal· .J ı"r• 

1 d ı 't k l duvarları yıkılmış, ve sokaklar, ki d · eme HJ varki gazete er e unı aza o a- tarafından ç?k heyecanlı nutuklar çocu arımız an esırgem 
k Ad K eli. vilayeti '-'angmlıklar arasından gelen, su - l 

ca , apazarı oca · J söylenmış, gerek çocul~lar tara • er. 
nin merkezi olacak şeklinde bir ta larla dolmuş, taşmış ve herkesi fmdan manzumeler okunn:ak ve 

k d M telaş almıstır. h kım yazılar yazılma ta ır. em .. gerekse hep bir ağızdan Cüm uri-
baı çok defalar Adapazarından çı yet marşı söylenmek gibi yüksek 
kan bu haberler etrafında yaptı - Kıyafet değiştirerek tezahürattan sonra merasime nı· 
ğım tahkikat bu haberin asılsız gezen haydut hayet verilmiştir. 

olduğunu meydana çıkarmıştır. Orduda bu havalinin ileri ge - Müftü İbrahim Efendi 
Filhakika Adapazarlılar Ankara - len şerirlerin den Gelleş Hüseyin Ha.yrebolu müftüsü İbrahim Ef. 

ya müteaddit telgrflar çekerek ka isminde bir haydut yakalanmıştır. Yunanlıların işgaline karşı isyan 
zalarının vilayete tahvili etrafın • Gelleş Hüseyin Alucöreli küçük ederek bütün köyleri mücadeleye 
da çalışıyorlarsa da buna imkan Yusufun çetesinde çalışıyor ve iki sevkeden b!r zattır. Yunan ama
bulunmadığı kendilerine kati ola- senedenberi muntazam şekavet ya line hizmet etmediğinden dolayı 
rak bildirilmiş, huna rağmen hu, pıyordu. birçok eza ve cefaya uğramış ve 

haber şehrimizde büyük bir tees · Gelleş Hüseyin, kıyafetini de - bir sün (Hayrebolu) deresine atıl 
~ür uyandırmaktan halj katmamış ğıştırıp şehir içine girmiş, bir kah mıştır. Yunan istiklalini tesit için 
tır. Cümhuriyet devrinde en ve _ l vehaneye kurulmak üzere iken po· eline verilmiş olan nutku okuma -
rimli bir belde olan yeşil ve güzel ı lis memurlarıyle karşılaşarak ya - dığmdan dolnyı da üç ay yataktan 

·~~it ileri, ~ükselme~e doğru ö- ı k0ayı ele ver~iş. v~ Alu~öre adliye- lcalkm ~acak d
0

erecede -~i.~ g~~ ~ir 
nu alınmaz hır sel halınde akar· sıne sevkedılmıştır. Dığer arka - , gece mutcmadıyen dovubıuştur. 
ken buranın kaza olmas1 bir facia da!ları ve elebaşı Yusuf şiddetle ı Bu cesur ve yılmaz vatandaşın ai · 
olur. takip edilmektedir. lesi iiç ay içinde kederinden öl .. 

Mühim bir nokta . 
kerli"' Hayrebolu kaymakamı aı i-

ğini yaı:-.mak için buradan ayrJ 
mıstır. Bir buçuk sene açık bulu" 

• elit 
durulacak bu makama mukte lı 
bir vekil göndermek çok faycl• 

. iı1 
olacaktır. Muratlı nahiyesın 

meşhur müdürü Kemal Beyin b~: 
raya gönderilmesi hakkında h• 

km bir müracaatını işittim. fa -
"'e• kat makam maasından bir şeY 

rilmemekte oldu~undan muırıailtf 
·,·e' 

hin bu vazıfeyi kabul edip etrn~.1 • 
ceP.i mechuldür. Tahrirat ki.tıP. 
lcr'ine k;ymakamlık maaşının ·~; 
lüsü verildiği halde vekaleten go " 
clerilecck n~niy~ müdürlerine ..-~. 
rilmemesindeki nizamname rnu 

lacı Ladildir zannediyorum. I 
Ragıp K en1'1 
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operetinin başartisti ne diyor iki ölünıün qıldönümü 

liay]i 

MatmazelHanda'nın Hayatı ve 
Sahne Hakkındaki Düşünceleri 

Aptullah Cevdet 
Musa Süreyya 

llıuhte)if Zamandır, lstanbulda 
ec:nel)· l'lleıtnleketlerden gelen 
Al ı trupları g" d'"v" .. k " rtıan A.. or ugumuz yo . 
Yarı 1 ' Yusturya, Fransız, hal • 

' apa l Ya U" nyo trupları artık bura-
de b~rarnaz oldular. Son seneler

' ır ik' 
>'alrııı; y 1 trupu istisna edersek, 

Q• Unan trupları geliyor. 
ırkaç 

t:el~n y senedenberi lstanbula 
llıuhte)· ;nan ~rupları arasında, 
ten le 

1 
k telllsıl faaliyetleri göste

korneJ~ küller vardır. Dram ve 
\>a_trılı d 0~eret, opera, ... revü .• de
ll'liısaf. 1enıtebilecek surette sahne 
1 ır er· . 
a.r1 • 

1 lllız ohm Yunan trup -
' ışte b·· 1 

lemsi! fa ~Y e muhtelif tarzda 
İatarıb 

1 
alıyetlerile, yoJlnrı artık 

t~PI u a dü~.miyen diğer ecnebi Matmazel Handa 
arını l H d ·· l · l' b' 1\-e h n Yerini tuttular ve sah .. ı ro an a, guze ve ıevım ı ır 

eksik~~~tı sahasında, değişiklik artisttir. Sahneye kafi derecede 
1&tnj giderdiler. hakim, dansedişi seyyal hareket • 

'fa l' k ·· l . · h B' t li hl nıan ) .d d'l . 1 ı, şar ı soy eyı§ı oş... ır opere 
. unu 'd . asıy e gı er ı er mı . . . . l k f f k 1 k · 
ld 1 dıa l k .. b l. y I b' aı tıstı o ara muva a o ma ı -

dia e mc , mu a aga ı ır . b l .d. ? B 
J.' Yt\ gir' kt" Al cın, un ar az şey mı ır.. u me· ta ışıne ır. man ve ~ . . .. 1 
h naıı dra k d' 1 1 zıyetlerı varlıgında toplıyan ro 
··•tı v· m, ome l trup arı- ı . 
0 ' ıyana ti . . l 1 Handa, stanbulda da daha ılk 
ilet l opere erınm, ta yan . b k a atının t 1 •. 1 • . j oyunlarıyle dıkkat uyandırdı, e• 

h~lrıdilcrine ' slpanyo . ~:vul erının ğenildi. İstanbul dan burada da ta 
·•ı er· ma ısus orı3ına çeş - k 
b 1 oldu" 'b' b l d nınmış olarak ayrılaca ... 
ll~rl gu gı ı, u trup ar an d d kl d ·· 

"'· arıyJe b h l b l k Konuşurken u a arın an gu-
.ıuk k era er atan u a ço .. . . . . . 
" '~ art' ti d k b lumseyı~ hıç eksılmıyen kıbar ve 
UQJ ıs er e aya asmıştı. .. . 
11~ ~.l'. aıyle b k 'kl'y• mutevazı tavırlı gens artıst, sahne 
-,,,1" 1 , u -e sı ıgın tam ma- . . . . . 
d b~e gıde ·ı · ld .. ki' harıcındeykcn çok sade gıyımyor. t • . ı mış o ugu şe ın ~ . . . _ 
r.. lt ıddi · d b' 'dd' l O kadar 'kı, onun kım oldugunu 
'<ıll~ ll a, yerın e ır J ıa o a- b'I . b' . h d · 
ı..· • Qun 1 b b k l ı mıyen ır ınaan, sa ne en ın • 
··ııy un a era er ,artı ge .. . . 
r' erı trıuht l'f l k 1 mış ve sahneye çıkmak üzere ol .. 
ı "' , e ı garp mem e et e-

l "t\ at k duğunu bir anda kestire.mez. • 
llt1 tcşe küllerinin oynadık-
r 'ahn ·· .. d Kendisiyle, "Fransız Tiytarosu,, 
ııı1h k e ustun e, Yunan trupla .. 

·• nun teneffüs salonundan bu sade 
~tr~t<!k ayda değer bir varlık gös- giyiniş haliyle geçerken, trupun 
1"ea·1 d' bu eksikliği bir nispet da-
ı n e 'd . komik role çıkan artistlerinden 
ıtakt gı erdıklerj de muhak -

ıt. M. Y orgi Dramalis delaletiyle ta-

l\ Ceıe y nıştmldım. Hemen samimileşen 
İ\>eli, n •• unan trupları, başlıca bir tavırla ricamı yerine getirerek, 

l()"ı.ı· Alıkı, Helen Papadaki, Ko 1 ..... ı b konuşma imkanını kolayca hazır -
~il el ' aşlarında bulunarak ge - d k 1 d b' k 

11
• raın k ladı. Tiyatro a i ocasın a ır a• 
ı ~atn Ve omedi truplarile ay- napeye yan yana oturarak, konuş-

~o~0 !)anda revüler de oymyan k 
li 'ti alrnas, Olimpiya Kandiyo- tu · B d b b d 
t Çatdi İk - enim annem e, a am a 
1 

Ve ' onomu operet lrupla- sahne artistidirler. Eskiden bura · 
~~j.ı .. 01>eralar oymyan bir teşek -
~ q~ 1( da da oynamışlardır. Annemin is· 
·~ı At· ~dın artistlerden Kiveli, mi Keti Handa, babamın lspiro 

~i, ı,.. ıkı, sonra Helen Papada - H d 
ı· ~otol>ul' z an a ... 
~lltl>iy I< ı, . ozo Dalmas ve O - - Şu halde sahne hayatına a-
tı <>hı ad andıyoti Riçardi, her bi- tılışınız ... 
r"k a ıkları s h d h . f 'Yet .. a a a arız muva - Pek tabii şekilde oldu. Za-
~k.1· Rosterişlerile burada d . ~•rle k ' a ten ki..içük yastanberi sahne hava-
tıstı arşılandılar Erkek a · · ~ · . etd " · r sında nefes alıyordum. Nıhayet 
tıı- en Kral Öd' .. T 
L ıt, G . ıp,, mumessı 1 günün birinde odadan balkona, 
rıa, enç Mırat ve Nezer b"ıl - . . 
d' •a kıynı . ' evden bahçeye çıkar gıbı, sahne -

ır. et ıfade edenlerden - ye çıkıverdim. Birçok heveslilerin 

lıu ha I zıddına, bu iş benim için o kadar 
\>a.ff aıc.1 ! angıç hulasasında mu - kolay oldu ki .. Bu hususta talili -
e!dilenı:ret ve kıymetlerine işaret yim ! 

\>aıi:Yet} ~lılvaffakıyet ve kıymet - Ne kadar zamandanberi sah 
d erı iiz . d d h f Utulah · ı erın e a a azla nede oynuyorsunuz?. 
bı.ı l'aı ~ ecek artistlerdir. Fakat, - Altı senedenheri. 

buluna~ ~.asıl şimdi lstanbulda - Doğrudan doğruya operet 
tıun ba kır Yunan operet trupu oynamıya mı başladınız? .. 
tı'ıc)'i ! adın artistinden bahset- - Hayır, önce tiyatro ... dram .. 
~ Roıetf "' 
ıç huı~ ıgırn için, bu başlan - Madam Kotopuliyi tanıyorsunuz, 
~ asa.sın b d 1&.ıen • 1 ura a kesiyorum. değil mi? .. İşte bir buçuk sene o .. 
tada a' lıtaret edilen artistler, bu- nunla birlikte oynadım. Sonra ope 
~Otlar. r 1 

hayli tanınmış bulunu.. ret oynamayı tercih ettim. 

Şitndi t t b - Niçin?. 
llurı h k 1 an ulda bulunan tru - Matmazel lro Hıa.nda, - gü -
re ı_ aş adın rf · .. 

ııeın . a ıstı, sırasına go· lü.msedi demiyeceğim. çünkü dai .. 
l'o]·· Prıınadonna h b t ··1·· ·· ' ··ı.. · · · 'Un;; h . , em su re ma gu umsuyor. - gu umseyışını li '4 en11n · 

&.tıdadrr. sıyen Matmazel lro ;ı dudaklarından eksiltmeden, şun -
1 ları söyledi: 

- Ben, daima ne~eli hulun .. . D_~in .. şair A~.d~~ll~?. C: Ydct'in ö- ı culuk sayhasını fırlat.an. b~r. insan 
mak isterim. Dram, yüksek bir san hununun yıl dunuınu ıdı. Abdul - olarak tamdım. En gızlı fıkırleri • 
at, ... fakat ağır ... Biraz can sıkı - lah Ccvdetin hemşehrisi ve talebe
yor. Açıkçası, dram oynarken u .. ~i '!'ürk liseşi müdür muavini Suzi 
zun müddet neşeli bulunmanın im Can Bey, bu münasebetle gazete -
kanı yok. Gülerek ağlanır mı?. mizc bir mektup göndermiştir. Bu 
Hulasa, hu biraz da yaradılış me· mektubun bazı yerlerini neşrediyo
seleıi. Ben, kendime opereti da .. ruz: 
ha uygun buldum! Abdullah Cevdeti, geçen yıl, 29 

- Tercih ettiğiniz operetler, ikinci Teşrinde 63 yaşında olduğu 
ne tarzdakilerdir?. halde mezura gömmüştük. Ben, bu 

- Yiye.na operetleri. Zaten en satırları .sadece onu anmak ve unut 
çok bunları oynarım. tanlara hatırlatmış olmak için ya -

lro Handa, Zozo Dalmastan zıyorum. 
ayrı bir zevke sahip. Öteki, bu su· Ben, bu yazımla, Abdullah Cev
alime kar'ı şark operetlerini oyna· detin, yurduna ve milletine yaptığı 
maktan hoşlandığını, söylemişti. hizmetleri sayacak değilim. 
Ve hakikaten şark havasıyle hare- Ölümünden bir gün evvel, müte 
kete gelen oynak danslı sahneler, vazi tavrile bir arkadaş gibi ko -
onun en muvaffak olduğu sahne " luma girerek bana şunları söylemiş 
lerdir~ Buna karşı, Viyana operet· ti: 

lerini tercih ettiğini söyliyen İro _ "Oğlum, darılmayın, okumu
Handa, Viyana operetlerinde sey• yorsunuz, muhtaç olduğumuz, ve 
yal hareketleriyle daha muvaffak. muhtaç olduğunuz nisbette çalış -

- Yunanistanda sahne hayatı mıyorsunuz. Gençler, vazifelerini 
nasıl takip ediliyor?. kahvehanelerde,gazinolarda değil, 

Bu bahiste; onun cevabı da fakat fikir hürriyetinin, ruh ve i -
Zozo Dalmasın cevabı gibi: man taşkınlığının §UuraJ tefekküre 

- Kuvvetli bir alakayla! bağlı yollarında yapabilirler.,, 
Ve sonra, ilave etti: Sonra kalbini ve ruhunu yüzü -
- Yunanistanda sahne faali · me sürercesine şu kıtayı okudu: 

yeti, durmadan inkişaf ediyor. 
Hep yeni yeni artistler yetişiyor. 
Bu, tabii çok iyi bir §ey ..• 

- Ya filmcilik?. 
- O sahada henüz bariz bir 

canlılık yok. Fakat, elbette zaman 

la bu sahada da esaslı surette ha

rekete geçilecek. 
- Siz hiç film çevirdiniz mi?. 

- Hayır. Geçende bazı teklif-
lerle karşılaşhm. Daha bir şey ka .. 
rarlaştırılmadı. 

Kıırd(?f;ll*e, s:ıh:ıhn g ötliren yoldur yolum, 

l\inlı-r, gecele r b<>nl ;\·oluınllun döndiirnıe:r. 

lll'r tnr ftıuı ııc katlar hucum ••dı~nıc et .. ııı, 

BUtUn zlllmetlrr 3 lnı~ bu knlbl t;i;ndiı~ne:r~ 

Ve ilave etti: 
-Yılmamak lazım oğlum. Kuv 

vetli imanlar, yorgunluk denen 

bunaltıcı, fakat arızi bulutu dağıt 

mağa kadirdir.,, 
Ben, doktoru, Gazinin işaret e

dip te tahakkuk ettirdiği her bü .. 
yük ve güneşli işte, yaygara ko -
parmadan, ilk hayranlık ve yol -

Lamartin için 

ni bile -esasen açık ruhlu idi
bir mürşit sıf ati le bana açan o mü 
tefekkir adam, ters görüşlü, aykı
rı düşünceli bir insan olmaktan 
çok uzaktı. Abdullah Cevdeti, me 
zarında uyurken memnun elmeğe 
çalışalım,. Genç arkadaşlarım, bu 

nun için bizlere düşen bir . vazife 
var, onun istediği şey budur: in -

sanca çalışmak, yılmamak ve şöy
le ya§amak: 

Ölmllş a!olAnlığı t crdh il<' gör, 

ÖmrU nıes'ndunu kı!<knıını' itin. 

l'nşa vnz.'lyye tl p Ur izzetini, 

Otım•ğt' hazır ol n bir ~ lğltin. 

Öldüğü günün yddönümünde 

onu hür.metle anmak çin bu çar -
şamba günü mezarına gideceğim. 
O, ölümünden bir yıl önce §UDU 

söylemişti: 
~öıııııliş ocnld:ırın Plt'ıııllı' )nıı:ıııl:ırııı, 

Az.ıın canını uzııııan lhtlı.nrıı ııor. 

GöıılUınde c\ g lnln unutulmak mcl1Hln1, 

tl tUnde klnı •' nğlıım:ırnış bir me1.aro or. 

Musa Süreyya 
Değerli musikişinas Musa Sü

reyya da geçen sene 30 te§rİnisa
nide ölmüştü. İstanbul konserva
tuvarı müşavir heyeti, konservatu

varda uzun zaman müdürlük ve 
ölünciye kadar da hocalık etmiş 

olan bu kıymetli san'atkarın hatı
rasını taziz edecektir. Pazartesi 
günü konservatuvar muallimleri 
tarafından Tepebaşı tiyatrosunda 
verilecek olan muallimler konseri 
esnasında Ekrem Besim Bey Mu
sa Süreyya Beyin hayat ve hiz· 
metinden bahsedecek, hu suretle 
san'atkar hakkında hürmet teza .. 

hüründe bulunulacaktır. 

!Komedi F ransezde 
Bahis, döne dolaşa gene sahne 

hayatı noktasına geldi. Bu sırada 
Matmazel Helen Papadakinin ismi 
geçti. Matmazel lro Handa, fev -
kalade hassasiyetle oynayışı bu • 
rada da hayranlık uyandıran bu 
artisti, çok beğeniyor. Şöyle dedi: 

Belgrat'ta dikilen heykel Elçimizin bulunduğu temsil 

- Şimdi de mükemmel. Bizde 
istikbalin en yüksek sahne artisti. 

Burada evvelce oynıyanların o 
radaki sahne faaliyetine dair an· 

}attıklarını dinlerken, söz arasın • 
da, Zozo Dalmasın trupunda yük
sek bacak atışlı, keskin hareketli 
danslarıyle dikkat uyandıran sub 
ret Zaza Brilantisin, şimdi Zozo 
Dalmasın komiği Filipidisle bir 
trup kurduklarını öğrendim. 

Bir aralık sordum: 
- Sahneye çıktığınız zaman kaç 

yaşında vardınız?. 
- On dört. 
Bu cevaba göre, altı seneden -

heri oynıyan artist, şimdi yirmi -
sin de. Daha uzun zaman inkişaf 
gösterebilmesine müsait bir yaşta. 
Gece temsili için soyunup giyin .. 
mek zamanı gelip çatmıştı. Mü · 
saade istedim. Ayrılırken, burada 
ki turne hatırasını daima muhafa· 
za edeceğini ,lslanbulu ve İstan • 
bulluları çok sevdiğini, gfüterilen 
alaka,nezaket ve samimiyetten çok 
.mütehassis bulunduğunu kcndili .. 
ğinden anlatacak kadar nazik dav 
randı. 

f ro Handanın trupu, umumi -

Fransız şairi Lamartin, hayatın 
da çok seyahat etmiş, hariciye 
memuriyetlerinde bulunmuştu. La 
martin, sayahatlari esnasında Sır 
bitam dolaşmış, bir müddet Bel· 
gratta oturmuştu. 

Yugoslavya, bu ikametin bir 
hatırası olarak, Belgratta, l' ara .. 
jorj meydanında şairin resmini 
dercettiğimiz büstünü dikmiştir. 
a11nıaı 1nuımuuımnım111unnıııınıu11ıımtısnaınımııuuıaııuııumııııuı ıı•ıı uw11mttmn 

yetle ahenkli sayılabilecek bir 
lruptur. Tenoru eskiden buraya 

Anadolu ajansı geçen hafta Ko
medi Fransez'de verilen bir temsil 
esnasında Fransız Cümhur Reisi 
M. Alber Löbrön'ün Türkiye sefi
ri Suat Beyle refikasını ve kızı Re

fika Hulusi Hanımı locasına da
vet ettiğini bildirmişti. 

Fransız Cümhur Reisinin ve 
Paris elçimizin hazır bulunduğu 

bu temsil, Fransız artisti Alher 
Lamber'in sahne hayatının ellinci 
yıldönümünü kutlulamak için ve

rilmiştir. 

Temsil çok heyecanlı olmuştur. 
Molyer'in Mizantrop'u oynanmı§, 

üçüncü perdeyle dördüncü perde 
arasında, tiyatronun bütün artist -
leri, sahnede, Alber - Lamherin 
etrafına toplanmışlardır. Madam 
Mari - T erez - Pyera güzel bir 
hitabe irat etmiş ve Lamberden 
sonra en kıdemli artist M. Marsel 
Deson bir menzunıe okumuştur. 

Müellifler cemiyeti reisi Mösyö 
Duri Kitsmekers, Mösyö Alher 
Lambere müellifler cemiyetinin 
madalyesini takmıştır. 

tt 11111 ımımnunı un mmm ınn1111 nımıu ı tt ınmmnn 111 mmı n unt 

gelmiş olan Mihail Kofinyotis, ko 
mikleri Yorg i Dramalis ve Ya• 
n i Prineas, subre ti Liça Laza.ridu., 

Mehmet Selim 



Ana-Kız 
Kendisini pek güzel bulan süs, 

pudra, allık ve boya düşkünü bir 
hanımefendi genç kızma aynanın 
karşısında dedi ki: 

- Sen benim kadar güzel olmak 
için ne verirsin? 

- Sen benim kadar genç olmak 
için ne verirsen onu .. 

Bir kız lisesinde 
Bir kız lisesinde müfettiş mual

limin gelmediği bir saatte riyaziye 
dersine girer, kızları imtihan et -
mek emeli ile: 

- İçinizde en iyi bilen kim ise 
tahtaya kalkım! 

Der. Kızlardan hiç biri kımılda
maz. Bunun üzerine müfettiş: 

Bir hatırlatma 
Sıvacının biri zengin ve dul iki 

ihtiyar kardeşin evini tamire, ba -
danalamıya çağrılır. iki kız kar • 
deşten biri sağır olmakla beraber 
ikisi de son derece mızmız, son de 
rece müşkülpesent olduğu için sı -
vacı şaşırmaya başlar. Birinin yap 
tırdığını öteki bozuyor. Birinin is
tediğini öteki istemiyordu. Niha -
yet bir odayı badanalamışken bir 
tanesi geldi: 

- Aman, sil bu rengi beğenme
dim, başka renk isterim. 

Diyince sıvacı çileden çıkar. 
- Allah ikinizin de bela•mı ver 

sin, bunak karılar. 

Diye mırıldanır. Fakat ihtiyar 
kadın kemali sükun ile: 

- Zavallı kocamı dütGoGnce ağlamaktan ken
dimi alamıyorum. 

- Peki, öyle ise en güzelinizi 
kaldıracağım! 

Diyince kızların hepsi birden a
yağa kalkarlar. 

- Affedersiniz, der. Sağır olan 
ben değilim efendim, kız kardeşim 
dir. 

- Vay, demek sen evli idin ha 1 
- Hayır, daha nişanhyım .• - Vah kardetlm vah •• Dur •ana bir kirpik 

boyası vereyim. Ağlayınca akmıJOr •• 

Süleyman Nazif 
ve dostu 

Süleyman Nazif Merhuma dost -
}arından bir doktor müracaat et -
miş. Bir hastahane başdoktoru o -
lan hu zat hatıra defterini çıkar -
mı§: 

-r-------------------------------------------------------------------, 
Burhanın Sözleri 

Annesi küçük Bürhanı camiye 
götürmüştü. Biraz canı sıkılarak 

mırıldanmıya başlayınca annesi: 
- Suı, yavrum, haydi dua etse

- Görüyor musun Bürhan, Sa -
dık sınıfta her zaman birinci geli -
yor, sen dümenci! 

- Hayır! .• 

- Evli de onun için ..• 

Gençliğine doy
rnadan .. 

ıııı~ 
lhtiyar bir kadın komşu50 

vefat ettiğini duyunca: ~--
- Vah, vah ... Zavallı Ayş~ 

1 
nım ... Daha ne kadar da ge11Çtl' 

- Seksen iki yaşında idi . ..ı 
ne Allaha! Dedi. 

~Üstadım, demiş. Beni ıene - _Ben duamı bitirdim. 
]erden beri tanırsınız. Hakkımda 

- Ne yapayım, onun annesi ba
bası daha akıllı da ondan! •• 

• • • 
Annesi Bürhana 

yordu. En sonunda: 
masal anlatı - -A ... Seksen iki mi? Vah ıe.'11ıı ·ıı 

lı kadın .. Bu kadar genç oldı.ıS 
da bilmiyordum. 

- Zarar yok, bir daha söyle .. 
elbet bir fikriniz vardır. Ne olur, Ol - !ete yavrum, dedi. Eg~er kuzu - maz, hep bir duayı söyler- - Baba, şu karşıki arabacı ak - -s 

bir iki satırla şu defterciğe kaydet sem Allahın canı sıkılır. Kurtla ku şam üstü evine dönerken kamçısı - yaramazlık yaparsa kurt onu yer .. ( Kıdem zammı 
seniz ..•. Minnettarınız olurum. J 

zunun hikayesini söyliyeyim mi an nı da beraber getiriyor. Neden bili - Eğer yaramazlık yapmazsa B" k k h' .
1 

cçı ~ 
Süleyman Nazif defteri almış, ne'· . . { ır ona ta ızmetçı er, a, Je~ 

tı ı yor musun? o zaman da hız yerız. d d d .. . h f rıdİ" 
şu sa r arı yaznııı: ın, a ı, sutnme amme e r 

si~~~::.~~~b::~~:~~:.~~:re - ----Y4-a-ıa_n_c_ı_a_"'_l_im----, A __ n_l_a_Y°ıŞ--i-.... i-----.... --,--D---;-ı;-n-c ___ in-;-.n-k_o_r ___ k_u_:-;; ~;y~:;::, ~~::~;~:~:~ ~:;/'~~ 
Daha yazıaını bitirmeden dok - Hanımefendiler çay masasının • Köprüyü geçen iki dilenci Kara birer hanımefendinin yanına !'~ef. 

tor: b I J d b Bır rek hizmetlerinden, ludemlerıl'l. ~ .. aşına top anmış ar, şun an un - köyden Beyoğluna çıkmayı düşü - a.ıı .. Jg"v 
- Aman üstadım, bu ne müba- dan konuşuyorlar, erkekleri çekiş- bahsettiler. En son giren ıyı\l ··~· 

1• nüyorlardı. Birisi dedi ki: h ki· k b bıl ağa...... f · 1 d S h f d T ı b anımı ete ıyere oynunu ırıyor ar r. ıra meş ur en a a - a e e 
Diyince Süleyman Nazif ilave et mı Mustafa Ruhi Beye gelmişti. - Ayaklarım hiç tutmuyor, bu lü: 
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miş: N"h l H 1 l k - k l G l t ·· 1 . B · · · · b·ı· . ·ı h~ ı a anımın onun a ev enme- Muallim nebatattan,, ziraatten, a şam sogu a mışım. e unc ı - - enım ıçın sız ı ırsını bt~ 

- Ve mezarlıklar dolmuştur. si mevzuubahis ı0di. Hanımlardan l d h b h · U 1 k l mefendi, dedi. Biliyorsunu.ı e"·e meyva ar an, asattan a settı. e çı a ım ... · ,. 
birisi dedi ki: zun uzun güne!lin, toprag- ın, suyun bunların en kıdemlisiyim. Oç ~ brl Meşhedi anlatıyor 

Geçenlerde bütün dünyayı sar -
san bir zelzele olmuştu. Ertesi gün 
Meşhedi Cafere bir ahbabı sor -
muş: 

- Meşhedi, sen.zelzeleden kork 
maz mıSln? 

- Y oh, Gorhmirem .. 
-Neden? 
- Erz menden fazla sallana -

maz da ondandır dadaşım .. 
:(. :/o :(. 

Meşhediye bir Türk meddahını 
takdim etmişler. Bu zat bir çok 
taklitler yapmış ve bu meyanda bir 
çok hayvan taklidi yapmış~ 

Bu mukallidin bulunduğu mec -
liste herkes hayret içinde kaldığı 
halde Meşhedi hiç istifini boz~a -
mış. Birisi: 

- Yahu, Meşhedi! Demiş. Sen 
hiç bu kadar yaman mukallit gör -... . . ., 
aun mu. 

Meşhe~i başı_nı sa!l~mır 
- Belı, demış. Mızım Eyranda 

bir muhallit \"8.rdr, bir horoz tahli
c?i yapanda gecce ise güneş doğup 
tur ... 

(', 

Müflis /sak 
fsak i.Iedigi bir cinayetten dola 

yı it:~m .,. mahkum olmuştu. Asıla
-.a ğı s~:,ah k.-:ndis!ni cesarete da -
ve1 ~dronkı : 

- 1-fayrli lsak, korkma... Mu -
kad:!-:.:- bnylc hnt' Cemtyete olan 
~rc.ffl";u ödr;-eceks=n ! 

r,q·ir.ct': ·~~!t hayv~mış: 
- -... t.bı el P"'l', ııı. ben iflas et:ni~ bir 

t.ı....arrn. 1ias~! i..-Jerim a ~üzüm? .. 

- Nihalin kısmeti var. Bu adam 
çok alim bir adam imiş ... 

Nihal hemen tekzip etti: 
- Aman kardeş, alim diyorlar 

ama yalan ... Geçen gün dikkat et
tim, daha krep satenle, krep bir -
man arasındaki farkı bilmiyor. 

ikiden biri 
Romancılarımızdan birinin ev -

lenmesi nıevzuubahs imiş. lki ka -
dın hakkında görüşürlerken ro -
mancı bu kadınlardan pek küçük 
yaşta olanı intihap etmiş, Sormuş
lar: 

- Üstat, neden büyüğü tercih 
etmediniz? 

- lki ağrıdan biri mevzuu bah
solunca insan tabii küçüğünü ter -
cih eder de ondan ... 

Evtmde yalnız 
si':.:üm geçer!. 

- rremck siz de 
gibi bek~~·sın1z •• 

benim j 

benim ı 

-s Öteki hemen reddetti ve yürü - ı ııı 
tesirlerini anlattı. Sonra olmuş ve sonra maiyetinize gire İ la 

olmamış meyvaların farklarını ıöy yerek: sene olacak .. 

ledi ve nihayet talebeden birini 
kaldırarak sordu: 

- Mesela üzüm ne zaman kopa 
rılmalrdır. oğlum? 

-Bağda kimse olmadığı zaman 
muallim Bey .. 

Bir endişe 

- Allah göstermesin, dedi. Tü

nel yankesicilerle dolu imiş. 

Bir san' atkar 
Romancıi şehir ( ! ) B. köpek me 

ı-aklısı idi. Bir kurt köpeği vardı. 

Bununla Babıaliye kadar gelmek-

Duman ve sinek . 
dı.J'" Hanım kocasına bağırıp 

yordu: . f" 
Sana cloktor <la söyledı, ıı~ 

cigarayı içme diye ... Ne var b~ b;I 
kımı fosur fosur her cün içece 

k., 
m em ı. . . . defe' 

- Canım duman oineklerı 

İki kişiyi öldürmüş, paralarını 
çalmış olan bir sabıkalıyı gardiyan 
hücresine sokuyordu: 

ten çekinmez, bunu da romanları dermiş diye içiyorum. 

- Gir bakalım, kimbilir on beş 
sene mi, yirmi senemi daha şurada 
kıvrıl.. 

Peki, ama sade aklında olsun 
karım gelirse sokağa çıktı, burada 
yok, dersin. Unutma! •. 

gibi bir şey sanırdı. ir gün arka -

daşıma köpeğini göstererek: 

- Bak, dedi. Ben sade roman 

yazmam, hayvan da beslerim. 

Arkadaşı köpeğe baktı , baktı: 

- Yok, hakikaten köpeğin gü -

zel ! Dedi. 

- Çok gGzel fahyor, yalnız arada 
fena bJr •e• geliyor. 

-~ağı kattaki kiracılar aüpürge 
alılpile vuruyorlar da •• ı 

-Karde,, o bilyük fel&ketten 
sonra ço . .: ağı a vacakhm ama dii-

•üodüm, ev zaten rutubetli .. 
Vaz geçtim. 

, 

Pişkin bir dilerıct , 
Sokağın başında hergürı sll~ll~i· 

tan akşama kadar pinekliyere ' .. ,i· 
··şl" 

lenen bir dilencinin daimi n1LI ı' • 
!eri vardı . Hergün muayye~ ,
manlarda geçerler, kimi yirıtl' ~,r 
ra, kimi kırk para verirdi. 8~11 ~et 
dan bir hanımefendi vardı k• 1e
gün l:ırk parayı tam saat be~l~ııJ1' 
tirip onun eline sıkıştırır 91e Y0 

devam ederdi. 
trı'if 

Senelerce bu böyle de'lat'll e 
ti. "''~ Bir gün hanımefendi, tıır11 .. 

~ · d d diki• , parayı verecegı sıra a e tı' 

- Allah senden razı 01s.u11 

5,de 
nımcığım, keder görmiyesın· b'"' 
bir ricam var. Acaba bugüJ1 111t1 
k k · "k· k '" "e' ır para yerme ı ı ·uru ... 
misiniz? 
Hanım merak etti: 
- O neden? .. v'( 

Y k . . d··g-'iifliJ • - arın erımemn u k' ı' 
mış. Gelmiyeceğim de yarııt .; cJİ' 
dakarnı da bugünden verserı' 
yecektim. 
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f'~·~;''""";;k'~}';;·"'"'"b';·;i;';"''';;~~·;·""'" ;~;a!lı Da yağın en hafif şekli 
" Tokat ,, tır ! tesirler yapabilir, iş misallerı: 

Madritte bir haber - Yangın zann~-Su içinde tiyatro,..; Eksik ve ve yarım kalan, şaklayan 
şaklamıyan tokatlar •. 

Killtür tarihinin tanıdığı en 
nilnnetli tesisattan bil'isi de her 
halde dayak atmak olmalıdır. Zan 
nederaem dünyadaki insanların a
dedi ikiyi bulalıdan beri bu tesisat 
da mevcuttur. Çünkü zevkle ıstı
rap nasıl asabımızm zaruri coş -
kunluklarını te,kil ediyorsa, sevjş
mek ve çekişmek de insanın en ta
bii iki ihtiyacıdır. 

kabele kocası olacak erkeğe o to-
Masa altında - Kahve kutusunun içinde fare. 

- - ··yled 

Dayak atmanın en hafif şekli 

tokattır. Bu tokat atmanın kendi -
sine mahsus bir tarihçesı vardır. 

Hatta hukukşinaslardan (Sticci .. 
us) isminde bir zat bu meseleye 
dair büyük bir kitao '!'..,zar~ k to -
katları tal'l"~:::ı ve naiwmam, ~akla
yan ve ~akla.mıy_an, ceza ve müka 
fat olarak atılan, şaka ve ciddi o • 
lan gibi kısımlara da ayırmıştır. 

(Sticcius) bu taksimattan baş· 
•ka kitabında tokata dair bir ta -
knn sualler irat ·ediyor ve bunlara 
Jazımgelen cevapları da veriyor. 
Mesela diyor ki: "Bir erkek bo -
şanmaya sebebiyet vermeden bir 
kadına tokat vurabilir mi?. Bir 
lia:ba on iki ya§ını geçen oğluna 
fol{at atabilir mi?. Parmaksız olan 
bir e11okat atmıya kadir midir?.,, 

Şorgular.n en garibi 
Sorduğu suallerin en garibiyse 

şu'd.w-: "Bir hakim, tokat attığın -
aan dolayı bir adamı beş lira ceza 
yı nakliye mahkum ederse, mah -
kU.m olan o adam, hakime de bir 
tokat atabilmek için beş lirayı on 
liraya iblağ edebilir mi?.,; 

Bu tokat meselesı, haddi zatın
da cezayı müstelzim olan büyük 
haıiaretlerden ~ddediimekle bera· 
ller, blrçok milletlerin tarihinde 
tokatm mühim ve büyük merasim· 
de muhtelif vesilelerde tatbik e -
dildığı vaki olmuştur. 

Mesela eski Romalılar azat e
decekleri esirlerini bir tokat vur· 
duktan sonra serbest bırakırlar
mış. Kurunuvustada bir hüküm -
dar tebaasından bırme asilzadelik 
rütbesi vereceği zaman bunu, bir 
tokatla teyit eder ve bununla de -
mek istermiş ki: "Bunu yalnız 
benden yemeye tahammül et! Baş 
kalanndan değil!,, 

Birçok memleketlerde, çırak -
lıktan kalfalığa yükselen genç san 
at erbabının kalfalık merasimi 
yapılırlcen ustadan bir tokat ye . 
"ll3eleri adet hükmündedir. 

Qarip bir adet 

Fransanın "Toulouse,, şehrinde 
vaktiyle çok garip bir adet varmı§. 
Paskalyenin ilk günü, bir yahudi 
intihap edılır ve yahudilerın haz
reti lsayı çarmıha , germelerinin 
cezası olarak o yahudiye kilisede 
bir tokat a§kedılırmiş. 1012 sene
sinde bu merasim yapıldığı esna-
da tokalı yahudiye indir -
meğe memur olan şöval -

kalı iade etmesi adetmiş. Birisine karşı öyle bir söz söyler, 
Tokat yiyen gelin öyle bir harekette bulunursunuz ki 

Fransanın (Bretagne) eyale - yaptığınız !ey herkesin hoşuna gi
tindc güvey nikah merasimi esna• der, iyi bir şaka yaptığınıza hük -
smda geline evvela bir tokat ata - medilir. Bazan da yaptığınız şey 
rak: "Beni kızdırırsan göreceğin fena, pek fena bir şaka tarzında 
budur!,, der ve badehu tokat attı- telakki olunur. 
ğı yanağa bir buse kondurarak: Maatteessüf fena şakalar iyi şa
"Bana iyi bakacak olursan görece- kalardan daha fazladır. Hatta fe
ğin budur!,, sözlerini ilave eder - na şakaların hazan bir kimsenin 
mış. hayatını ve sıhhatini tehlikeye ko-

Fakat (Bretagne) lı bir Fran - yacak derecede vahim olduğu gö -
sızla evlenen ecnebi bir kadın o rülür. Meseli revolverinizin em • 
adete vakıf olmadığından tokadı niyet tertibatı vardır diye onu bi -
yer yemez, buseyi beklemeden o risine karşı tevcih edersiniz. "Şim
da kocasına bir tokat aşketmiş ve: di seni vuracağım!,, diye şakadan 
Sen "Vurursan benim elim armut ı tehdit edersiniz. O anda ıilah pat
devşirmiyor ya!,, diye bağırmış. Iar, karşınızdakini ya öldürür ve 

Şimdiki kanunlarımız:' ~za • yahut ağır surette yaralarsınız. Bu 
ran tokat atmak cezayı mustel· gibi fena şakalara az mı tesadüf e
zimdir. Tokat yiyen cezayı nakli dilir? 
alır. Fakat tar,ihte bir defa da bi-
risi hem tokat yemış, hem de üste
lik para vermıştır. O da Meksika 
kralı (Revillagizedo) dur. Bir gün 
kızın birisi krala bir tokat atıyor, 
kral da bundan dolayı memnun o· 
larak o kıza kaydı hayat şartiyle 
300 doJar maaş bağlıyor. 

Tarihe ge~en tokatlar 
Yukarda saydığımız ufaktef ek 

hadiselerden başka bir de tarihe 
geçmiş olan tokat vak'aları da var
dır. Bir gün imparator (Şarl• 
many) An verse giderken, bilaha • 
re ispanya kralı olan oğlu on ya -
şındaki (Filip) in etraftan verilen 
selamlara şapkasını çıkararak mu
kabele etmedığını görünce hemen 
oğluna doğru dönerek: "Saray 
mareşalmın sana nasıl selam ve· 
rileceğini öğretmediğini görüyo -
rum. Dur ben sana onu çabucak 
öğretivereyim !,, sözlerıyle çocuğa 
öyle §iddetli bir tokat vuruyor ki, 
zavallının şapkası büyük bir ka • 
vis yaparak başından fırlayıp gi .. 

diyor. 

iskemle ~ekmek .. 
Diğer fena bir §aka da birisi san 

dalyeye oturmak üzere iken o san· 
dalyeyi altından çekivermektir. Bu 
yüzden bir çok kimselerin vücutla 
rının bütün ağırlığı ile yere yuvar
landıkları esnada amudu fikarile • 
rinde vahim tezellüllere uğradıkla 
rı ve bu yüzden öldükleri sık ıık 

i§itilmit§ir. 
Fena §akalardan biris de yanlı§ 

haberler işaa etmektir. Burada ha· 
tırıma Madritte geçen mühim bir 

hadise geliyor. Madrit valisi bir 
gece evinde otururken kendisine te 
lefon edilmiş ve amele mahallesin
de büyük bir ihtilal baş1adıği ha -
ber verilmiıti, Bunun üzerine bü -
tün Madritteki polis kuvvetleri ve 
askeri kıtaat ayaklandırılarak ha
dise mahalline gönderilmiş ve o -
rada verilen haberin asıl ve esası 
olmadığı anlaşılmıştı. Bu fena şa
kayı yapan ancak meydana çıka -
rılamadığından dolayı ağır bir ce -
za yemekten kurtulabilmişti. 

Malum olduğu veçhile meşhur tokat yüzündendir. (Katerin), 
İngiliz kraliçesi (Elizabet) saray Rus ordusuna birçok Prusyalı za .. 
asilzadelerinden (Essekı) kontu- bitler yerleştirmekte olmasından 
nu severdi. İkısı arasında aşıkane dolayı kocası (Üçüncü Petro) ya 
mi:nasebet olduğu söylenirdi. Bir itiraz etmiş, kocası da kızarak 
gü kraliçe Elizabet kıskançlık yü- (Katerin) e bir tokat vurmuştu. 
:o:üncfen konta öyle bir tokat vur" Bunun üzerine (Katerin), (Orlof) 
mustu ki, bu hadise bili.hare kon- ismindeki sevgilisiyle beraber 
tun 1601 senesinde kraliçe tara - (Petro) aleyhinde bir kıyam ter -
fından idam ettirılmesıyle netice- tip etmiş, Petro boğularak öldürül 
lenmıştı. müş ve (Katerin) de Rusya çari .. 
Büyük Petro ve uzun sakal sesi olmuştu. 

Türk - Rus muharebelerinde de Tarihi olmamakla beraber fe-

yelerden ( Rochechouard ) 0 

kadar şiddetli bir tokat vurmuş 

ki, yahudinin beyni kafatasm.dan 
dışarı akarak ölümüne sebep ol -
muş. (Toulouse) da mer'i olan hu 
adet on dördüncü asra kadar de .. 

ekseriya ismi geçmiş olan kazak ci bir tokat hadisesi de bundan 
hetman'ı (Mazeppa) uzun bir sa- birçok seneler evvel A.msterdam
kal taşırmış. Rusyayı Avrupalılaş .. da vukubulmuştu. Orada yaşıyan 
tırmak istiyen Büyük Petro bu u • 'bir hamal kuvvetli tokat atmakla 
zun sakalı istemedığmden (Maze- ~öhret kazanmışmış. Kendisine gü 
ppa) ya sakalını kestirmesini em- venen bir İngiliz Amsterdama ka
retmiş. Fakat kazak hetmanı bir dar giderek o hamalla tokat hah · 
türlü sakalından vazgeçemediğin· sine girmış. Evvela kendisi hama
den büyük Petronun bu emrini ye- la bir tokat atmış. Fakat hamal 
rine getirmemiş. Bunun üzerine hü yalnız yanağını kaşımakla kalmış. 

kümdar ona kızarak bir tokat vur- Halbuki hamal lngilize tokat atın· 
muş. Bu hadise (Mazeppa) nın ls- ca, İngiliz, kenarında bulundukları 
veç. kralı on ikinci (Şarl) a iltihak kanalın içine yuvarlanmış ve ora-
etmesini, onunla beraber Büyük dan geçmekte olan bir kayığın içi· 
Petroya kar~ı harbetmesini ve Pet ne dü§erek ölmüş, hamal da sene
ronun başına büyük gaileler aç - lerce hapiste yatmış. vam etmiştır. 

Baltık denizi sahilinde yaşı " 
yan bazı milletlerde kayın valde-
nin düğün günü başlığı gelinin 
başına ge~irdikten sonra ona bir 
tokat vurması ve gelinin de bilmu• 

masını İntaç eyleımıştır. Bütün tokat hadiselerini birer 
ikinci Katerini tahta birer naklederek ciltler dolusu 

c;ıkaran tokat kitap yazmak istemediğimizden 
Rusya Çariçesi ikinci tokat tarihçemize burada nihayet 

.(Katt:rin) in tahta çıkması da bir veriyoruz. 

d ~ 50 
Tüten sobalar hr bo.kar. Garsonun ogru pa\it' 

Belçikanın (Gand) §ehrinde bır ğine kanaat getirir. H~rn~Jl kof a 
çapkın tarafından yapılmış olan haber vermek üzere so ag

3 

fena bir şaka daha bir zamanlar lar. ,,, . 
'l sr" ' efkarı umumiyeyi işgal eylemişti. Bu esnada (Sothern) ı e d-' 

ıun 
Şehrin at canbazhanesi yüzlerce daşları derhal masanın a ,rlfl t 
seyirci karşısında oyun verirl<en kalkarak tekrar sofrayı kor ,dJ t 

birdenbire bütün sobalar tütmeğe ve masanın başına g~ç~rel<, ~ıJe 
ve her tarafı müthi~ bir duman is- hic bir şey olmamış gıbı yetı1, 1r 

· ~ · b l 1 .. h l l poh• tila etmeğe başlamıştı. Se_yirciler rını e <: emege aş ar ar. l 
yangın çıktığını zannettiklerinden diği zaman ya?ılacak bir iş k~ 
aralarında büyük bir heyecan ha - dığını görerek geri döner veY li' 
sıl olmuş, herkes kaçmağa haşla • l loknnla sahibi ile garsonun de 
mış ve hu esnada bir çok kimseler J duklarma hükmeder. . d 
ezilmiş ve çiğnenmişti. Biraz son -1 Bir mahkOmun marıf•.,, t 

ra yapılan tahkikat neticesinde hü Bir idam mahkumunun . b,f I 
tün soba borularının bir çapkın ta- dan birçok seneler evvel (ı1' j# 

rafından tıkanmış olduğu ve du - da yaptığı fena bir şaka ·d• ~ı,tl 
manın 0 yüzden sobalar çe!<:mediği manlar çok nazarı dikkati ce ~ 
için etrafı duman kapladığı anla - mi~ti. ·d• 
şılmıştı. Katil maddesinden dolaY1.~ 

Bir oyun esnasında ma mahkum edilen (Davis) 
1 

/ 

Pariste (Gaite) tiyatrosunda ge de bir adam hapishanede soıı 1, 
ne bir oyun esnasında tiyatro bi - )erini yaşarken aklına bir J 
nasını su basarak bütün seyirciler yapmak gelmişti. Bu maksatlı~ 
sırsıklam oldukları gibi kıymetli kasındaki mücrim elbisesini ç' 1 
dekorlarda bozulmuş ve tiyatro mış, elbisenin içini yatak çııtt' r 
sahibi büyük bir zarara girmişti. larile filan doldurduktan soıı'' 

,tı· 
Suyun nereden geldiği araştırıldı- nu hava gazi borusuna asını i 
ğı zaman gene bir çapkının tiyat - Gardiyanlar nöbet de'ffJ 
ro binasının en üst katındaki yan· (Davis) in hücresi önünden 1 /
gın musluklarını açtığı ve tiyatro- lerken havada asılı duran elb't 

yu suya boğduğu anlaşılmıştı. görünce (Davis) in idamdan~ 
Fena takalar yaptığından dola - kendisini asarak intihar e W 

yı nihayet soluğu mahkemeCie alan zahip olarak hemen hücrede"/ 
lardan birisi de bir zamanlar Lon- riye hücum etmişlerdi. Bu et f 
drada tiyatrn artisti diye tanılmış (Davis) kahkahalarla gülere1' 
olan (Sothern) idi. Bu adam bir diyanlarla alay ediyordu. 

gün Londranın cenaze alayları i -
çin tertibat yapan büyük mağaza
lardan birisne büyük bir tedfin me 
rasimi hazırlığı yaptırmış, cenaze 
arabaları adresi verilen hanenin ö 

Babaya karşı oyun ··-1_ 
Gene adamlardan birisi bıJ I ~ 

na pek. fena bir oyun oyna111ıf /. d 
başka bir imza ile bir mcktu~ ~~ 
dererek oğlunun öldüğünü bıl 

nüne gelip te evde cenaze bulun - m;şti. " 
madığı anlaşılınca (Sothern), ma· 1 c~·j ~ 

Babasının tedfin için ge e ~ 
demki hazırlık yapılmıstır, o hal - b·ı -1 b b · ta yond" • ı en og u a asını ıs s ı 

de bir de cenaze bulunuz diye ha • ı· k.k 1 t F kat 0'1 
ıyere arşı amış ı. a er 

her gönderecek kadar fena şaka • t - k b b gi.ile' ııl 
ı yap ıgı sa aya a asının ~ 

larında ileri gitmişti. . b k) • k -ı b' k c t 
h . nı e er en og una ır a . . 

(Sot ern) artıst olarak kazan - k 'k k db~., _ .. _ aş ettı ten sonra ar asını ; 
dıgı şohret kadar yaptıgı şakalarla . . b' d h - ı jııt' 

. . . . . gıtmış ve ır a a og unun 
da ıftıhar ederdı. Gün geçmezdı kı ~ l 

. agzma a mamıştı. t 
onun hır şakası duyulmasın. Bu şa JıO 

k l · · d · b' · d' Bir gün bir kasap karısıııı ·" a arı ıçın e en garı ı şu ı ı: hY'e J" 

(s th ) b . .. b' k k kutmak için mutfaktaki ka / o ern ır gun ır aç ar a· . . . ]ı~d' 

d ·ı h b' ı k t · tusunun ıcıne hır sıçan sak •ti' 
aşı ı e meş ur ır o an aya gı - · pı 

d L k t h - d 1 Sonra karısından bir kahve ..ı er. o an anın ususı o a ann - . di Y 

_dan birinde bir masa hazırlatır. mesini istemişti. Kasap, ~ıtı1 i 
Sofra kurulduktan sonra arkada~· rım gidecek kuluyu açınca . · ;~ 
larile masanın etrafına otururlar. yüzüne sıçrıyacak diye keyıf ... ; 
Servis yapan garsona yemekler si- ken sıçan hakikaten kadınıJJ f'~~ ~ 
pariş edilir. Garson yemekleri geti ne sıçramış ve fakat zavallı ~: / d 
rmek üzere odadan çıkar çıkmaz korkusundan bayılmış, ve ııı i ' 
(Sothern) arkadaşlarına hemen m'lnlar aklını da kaybettisi~ "İ 
masanın üstünü boşaltmalarını em yaptığı şaka kasaba çok palı 
reder, gümüş sofra takımları ve ta mal olmuştu. 
haklar filan hep kaldırılarak masa Birdenbire sakalsıı •' ~ 

JıJ1 l. nın altına atılır. Ondan sonra oda- Knba saknlı ile meşhur o f. ıı 

nın sokağa baknn pencereleri açı- adam da bir gün karısın:;\ şa1'~0.,i r!l 
l (s th ) k d l d k · · 1 • •e P "' rıı ır. o ern ve ar a aş arı a ma ıçın gece geç vn.ut C\ 

1
, 

masanın altına saklanırlar ken sakalını kestir:n!şli. J<ıır•'ıf 
Masanın altında pıyı açtığı zaman kocasıl1l t•llfi' 

Bir müddet sonra garson yemek mamış ve adam zorla içcrİ)'.~dı! l 
P . .J eı leri getirdiği zaman sofra takımla- meğe çalıştığı için kadın: 17'". 

rile beraber müşterilerin de orta - var im:.l&t 1 diye bag- ırır.ıLilJ ~-' ~'ı 
, '" • }et Jj 1.iİ 

dan kaybolduklarını görünce oda- lamıştı. Bunun üzerine poh5 d,.,r • 
kıı. I ~·iı dakilerin müşteri değil, hırsız ol - muşlar ve herifi harakola I" 
d ' ,i ~ı, 

duklarını ve gümüş takımları fa - tiirn'eğe m"::bur olmuşlar 1'·;i J' ~~ 
lan toplıyarak kaçıp gittiklerini lnştlıp adam evine avdet ett\,.ı/ 
zannederek hemen koşar vaziyeti man karısının korkudan htı5 

lokanta sahibine bildirir. O da ge- dığını anlıyarak müteesir olıı' 



....., 

5adınlar yol vergisi vermeli mi? 

Yaya kaldırımlarını en 
çok aşındıranlar! 

( "~en hu fikrin bir bakımdan aleyhinde 
ır hakınıdan lehindeyim •• ilk önce •• ,, 
Resmi d . 

llıl\ ın aıre kaleminde, kadı .. 
b. aıaaı e k k ıti11j•.. r e memurun masası 

:r &ınde . 
''-ede b· Yer aldı. Hususı mües-
1\t 'bır~~rçok erkek, yerini kadı
dı, Pek ak mecburiyetinde kal .. 
tİ1ti k.dçok bankanın şube şefli -
tiin !eh· rnlar ~apıyor. Kadın hu· 
te bı\lh ır hleclıslerine aza, köyle-

" tar da oluyor. 

k uaha. d .. 
'il 'b· un denecek kadar ya -

. ır Reç . 
'Siıı ke d' rn.ı§te ,asker olabilmek 
~ket n ılerınde hak gördüler. 
l~p k llluha.rrirleri, mektep mek -

' lpı k 
tUııJerc a.pı dolaştı. Gazeteler, 
~ekte ~' a.ıker olmak istiyen genç 
l'ııı, fkP. ı kızlarrn, genç kadınla .. 
l ı ırler· . 
~tiyle d ını müdafaa eden söz-

oldu 
h l<adın h • 
er !e l er §ey oluyor. Kadının 

~'kir !. 0 
U§u karşısında erkekte 

. oır t l. li:rl,. E e a~ uyandı. Tam ta'bi . 
{("· tekler tutuştu ! 

'~a, :Y;. tnuhtar, şehir meclisine 
b'tko 

0 
•
1
s merkezine baş memur, 

'-ker ~ııer, bankaya sef olan ve 
~-k a~ &bilmek için d.e kendinde 
Ciddi ~~en kadın, bugün, erkeğin 

ır rak·h'd' 
~ k' ı ı ır. 

d' l tpl .. 
it: ''l( e ugraşmak bir kaide .. 

ttı,leri .~dıniarın yol vergisi ver -
~O}'! uıerinde tetkikat yapılı • 
t' '' !ekı· 1)>at1 b ındeki haberleri ve ne~-
liİtJ;: 't u kaideye uyu,tan baska 

" ef · • l(,d •ıre imkan var mıdır?. 
:'ti irn1t1.nların yol vergisi verme -
11' anlarının gerçekten aranı-
f.'~k.~r~~'!nıadığmı bilmiyoruz. 
~~•hıe • •ıım kadınları da yol ver-
Q} tab· 

t ba ı tutmak acaba doğru 
1' .. reket midı·r? 

. u\l •• 
bı~ bu il, :rasgeldiğimiz her erkeğe 
. l\a •ua.]j sorduk: 

dir?. dnı Yol vergisi vemıeli mi • 

1 ~ .y. ~ 

~ tte kal b 
~'İ. Dı a alık bir Beyazıt kah-

~•11\ farda bardaktan bo~anır • 
tı l Ya. .. 
•tı ~ k"ga.n yağmur, birçokları-

ltı'tılı ~fe başı kahvesinin du -
b ' l>ıı h l tıflıtl ava ı çatısı altına sı • 
~.. a:rı icin "h' A ·ı 1 "'l b·ı - en mu ım amı o -
~~lerdı e, her halde hellibaşlı se· 

~ en biridir. 
d ""el" 
' ot.,. a, !U tam köşenin basm .. 

t'q tan l . b 4 b~r saç arı ak pak, yüzü bu-
1 'tlıyat'· terniz giyinmi~ beyden 
~ Sol\lkm. Şüphesiz ki, evli bark. 

caba ı!,ocuk sahibi bir zattır. i'•i hah .dınların yol vergisi ver-
'slar1 ~•nde düş üncesi nedir?. 

~~· •\la~m ~~k, yüzü buruş buruş 
.ı lllerı d .. , ızın karşısında irkildi. 
llbı... UttnkJ b' 

.. ı lıa.l· arı, memnun ır a -
'ltı 1 Veri d F 

sn1:mdan geçinen kadın demek -
tir. Yani tufeyli bir sınıftır. Yol 
vergisine tabi tutul<luklal'ım bir 
düşünelim: Karısının tm·aleti, 
manikfüi.i, ~ekil l;?Ckil iskarpini, i 
pekli çorabı, ruju. pudra::;r, ::;apka
::;r, renk renk elbisc~i zavallı ko -
cayı yıl•mak için kftfi gelmemi~ gi 
bi onu hir de keneli Yergisinden 
ba~ka kansının vergi::üni Yermeye 
mecbur etmek haksızlık değildir 

de nedir?. 
Kadınların da yol vergisi ver -

meleri için yeni bir kanun çıkan
lırsa, ben kendiminkinden başka 

kanının ve iki yetişkin kızınun ela 
vergilerini ödiyeceğirn. Hulasa, 
çahşan, para kazanan, kendi ida 
resini temin eden kadmlar<lan yol 
vergisi alınabileceği kanaatinde -
yıın .. 

Kahvenin kalabalığından bah
setmiştik. Salonun kulak zarını 

patlatan gürültüsüne rağmen, bu 
konuşuş etraftan duyulmuştu. Ve 
bazıları, hiç danışıklık olmadığı 

halde alaka göstermişler, söze ka
rışmışlardı. Bunlardan biri, genç 
bir üniversite talebesiydi: 

- Beyefendinin sözlerini gay
ri ihtiyari dinledim. Buyurdukları 
gibi, çalışan kadının vergi Yerme
si, çalrşımyan lrndm<lan alınma . 
masr için, kannnda tefrik yapmak 
lazım. Buna ben imkün göıınüyo -
nun. Bir kadın şimdi çalrşıyorsa, 
herhangi bir sebepten dolayı, ya
rın çalışnuya bilir ve kocasının, 

babasının, yahut kardeşinin eline 
bakabilir, bu ~1k<lirde ne olacak? 
Yerenıiyeceği vergiyi kocasr, baha 
sr, yahut kardeşi nıi o diyecek?. 

Diğer bir bey: 
- Çalışmryan erkek ameleli 

ğe gönderiliyor. Çalışımyan kadı
m ela yola gönderebiliriz .. 

Saçları ak pak zat: 
- Yol ameleliği yomcn, yıp -

ranclırıcr, öldiiıi.icli hir i~.. Kadın 
o zayıf Yücucluyla, nahif bünyesi 
le bu ağrı· hizmete ne dnyana bi -
lir, ne katlanahili!· ... 

Üniversite talebesi: 
- Bey amca, askerlik <le hun

dan daha hafif bir iş olmasa gc . 
rck.. Amma, kadınlmıımzm, genç 
kızlarrmızm hepsi ek a~kcr ola -
bileceklel'i kanaatinde .. Askerliği 
yapabilcc·ek hiı· kadmın hcd0ni 
l~abiliyeti, şüphesiz ki, yol amcle
IFrine mukavemet edebilecek bir 
~ 

derece eledir. 
Üniversite talebesi gülüyordu. 

Bu, alaycı bir gülüştü. Yani açıb , ı, l'e Yor u. akat, kırısan 
~it, 

0 
b~:tılan kalın, kırçıl ka;la- ·-n, cna r.öre, kadın ne yol ame-

1'\~iyo daz da canı sıkılmışa pek leliğine, ne de askerliğe müteharn 
r u. Dedi k'ı· mildir. . ....... n . 

~~n aıe e: bu fikrin hir bakını Aynalı si.itunun dibinde VA • 
~deyi~ 1f d~! bir bakımdan le - KIT okuyan kıranta zata yaklaşa· 
~ı'ltığunıl. 1.~oı~cc, neden lehinde lım. Evvela, titrek parmağım, o -
J ~tığu111~ :::Yl.ıyeyiın: Kaclrn, bu kuduğu yeri kaybetmemek için ga 
~ıı erkek . Y~ıyeyi.nı: Kadın, bu zeteye bastırdı. Sonra altın çerçch 
~ S<lhi t~bı hak1katen her hak- veli gözlüfiünü alnına kaldırdı. 
ı llanııa~·~~· ne,·Jet hizmetinde Gözlerini kırpr§tırdı. Güldü. Cid
~l'rl.e Çal 

1 ~·_o~·· Hususi müessese dil eşti. Kısaca ~öyle dedi: 
c(~~tın c;!a, ılıy~r: . ~rkek1er gib~ - Kadınların, içtimai ~eşe~kii 

,
4 hak v J 01 'eı gısı vernıeleıı lfi.tımız dolayısıyle, ekscrıyetı ev 

•. 
1

1 t}ı; cu"n·e .. adalet işi<1ir .. Aleyhte- isleriyle me~~ııldiil'. Böyle olım -
u d ~ KU. B " .. . . 
~ lth gib: ugun \.11ışarı kadın , ~'an hir akalliyct vardır k.i hu is 
~drr. Ça]ı~ çalı .. nnya11 kadm da :

1 

tisna teşkil edrr. !stisnalara isti -
1
·s:'ll!ya11 kadın, tlrkeğiıı nadcn kaııun tedvin edilemez. 

@•SPOR @ 
Lig maçlarında Yarın karşılaşacak 

takımlar hangileri ? 
Ankarada Altınordu klübünde yeni bir faaliyet devri 

' 
933 - 934 şampiyonasının ya

rınki maçları, takımların yeni va
zıyetleri hakkında bize daha doğ
ruya yakm kanaat vermeğe yarı
yacaktır. Bu itibarla yarınki maç· 
ların evvela bu cihetten ehemmi
yetleri vardır. 

Yarın şu takımların karşıalştı
ğını göreceğiz: Taksimde Beykoz· 
la F enerbahçe, Kadı köyünde Sü
leymaniye ile Vefa .. 

Bundan evvelki maçlarda Bey
koz Vefayı yenmek, Süleymaniye 
de İstanbulsporla berabere kal -
mak suretile dıkkat ve alakayı bir 
denbire Üzerlerine toplamış oldu -
lar. Hele Beykozun mühim bir 
farkla Vefayı yenmesi kendisinin 
bu seneki liğ maçlarında bütün ta
krmlara karşı muvaffakıyetle cep
he alabileceğini gösterdi. 

Beykozu yarınkı maçta, Fener
bahçenin karşısında görmenin hır 
haylı zevklı ve heyecanlı olacağı
nı tahmin etmemiz için elimizde 
bir çok sebepler vardır. Takımın 
hu sene daha kuvvetli bir manzara 
göstermesi, sonra Beykoz - F e
nerbahçe maçlarının eskiden de 
bir hayli çetin olması gibi.. 

Fener bahçeyi, geçen hafta Ga
latasaray karşısında biraz gevşek 
ve tutuk bir halde görmüştük. Ya· 
rmki maç, bu tutukluğun tabii 
mi, yoksa mevzii mi olduğunu 
da gösterecektir. 

Süleymaniye - Vefa maçının 
çok sıkı şartlar altında geçmesi 
bekleniyor. Çünkü iki takım da 
aşağı yukarı kuvvetçe müsavi va -
zıyette sayılabilirler. Bu itibarla 
maçı kuvvetten ziyade enerji ka -
zanacaktır. 

Ankarada Altın
ordu kongresi 
Ankaranın en eski ve emektar 

bir klübü olan "Altınordu İdman 
yurdu., nun fevkalade kongresi 
toplanmıştır. Kıymetli idarecile -. 

rinin memurluk ve sıhhi vazıyet -
ler dolayısile muvakkat bir zaman 
için klüpten ayrılmaları faaliyeti 
tahdit etmişti. Bu boşluğu gören 

Beykozlular sahaya ~akarken 

Yaran Beykozla karşılaşacak Fenerbalı~eliler 

müessis azalar çok şerefli mazisi 
olan bu faydalı ocağın inkişafı 
çarelerini aramı~lar ve bu cümle -
den olarak riyasete Aziz oğlu lb -
rahim Turgut, umumi kaptanlığa 
da Orhan Şeref gibi idarecilik sa -
hasında değerlerile tanınmış ar -
kadaşları getirmişlerdiı·. Klübün 
yeni idare heyeti şudur: 

Birinci reis: Aziz oğlu lbrahim 
Turgut, ikinci reis: Kadri Kemal, 
umumi kaptan: Orhan Şeref, u -
mumi katip: Şefik, muhasip: Mu
ammer, idare müdürü: İbrahim, 
murahhas aza: Necdet Beyler. 

Bu sene klüp futbol takımının 

iyi neticeler alacağı tahmin olun -
maktadır. 

Takımda Trabzon, Samsun ~am 
piyon takımlarından memurlukla 
Ankara.ya gelmiş bulunan futbol -
culardan da istifade edilecektir. 

Klübe ve idare heyetine mu -

mahallesi ihtiyar heyetinin teşeb • 
büsile, hasılatile Rami karakolu -

nun eksikleri tamamlanması için 
büyük güretler tertip olunmuştur .• 
Güreşler Eyüp Rami köyünde ya-

pılacak, suyolcu Mehmet ve Ce
mal pehlivanlar müsabakaları ida 

re edeceklerdir. Baş pehlivanlık 

için karşılaşacağı bildirilenler ara 

sında Mülayim, Kara Ali, Tekir -
dağlı Hüseyin, Manisah Refet, 

Mandralı Mahmut, Bursalı Kara 

lbrahim, Samsunlu Arif ve Koç 
Ahmet pehlivanlar vardır. 

Mac;ların programı ve 

saatleri 

İstanbul Futbol Heyeti Riya
setinden: 

vaff akıyetler temenni ederiz. 
Binaenaleyh kadından ynl p:ırasr ittifak spor klubü 
:.ılı namaz. 

1 - 12 - 1933 Cuma günü ya

pılacak mıntaka resmi müsabaka

ları, Taksim stadında; saha komi· 

seri Salahaddin Bey. 

işte ger.ç bir memur .. O işin ta .. 
mamen alayındadır: 

- Camın, onlar da madem ki 
el'kekler gibi çalışıyorlar; madem 
ki erkekler gihi kaldııım da ;iğ -
niyorlar; yol yergisi de Yerecek .. 
lcı· elbet.. Ve, en doğnı~u hu de . 
ğil midir?. 

Belediye, trnm,·aylarda kadın

lara aynlan Un iki sm1yı kalrl!!·t 
nıakla c;ok yerinde hareket etti. 
Bu g·ü~leriynı· ki, artık kadın - er
kek farkını yavaş y~n-a!5 c:ta<lan 
kaldımıak üzereyiz. Hem, veriniz 
kulağınızı. size hir şey daha si)y 
liyeyim: 

Hence kaclmlar erkeklerden 
de çok yiiıiiyorlar. Yaya kaldnım 
lamu en çok aşmdıl'an muhakkak 
ki onlardır. Kcndilel'in<len yol ve!· 
gisi alınırken. bu cihetin gözönün
de tutulması ve ona göre Yergi ta
yini irap eder .. 

Ankarada. yeni kurulan genç 
htifakspor klübü tescil edilmiştir .. 
Yeni klüp takımı bu seneki liğ 
maçlarına girecektir. 

Güreş şampiyonası 

H•~)1'rll: - l"ı•ıwrbahçt• B. talomlnrı ı.a.ftt 

11 h.ıkı•m Ucnı:tl Halim Ut'y. Topknpı - Jl'.

yiip 1 inci tıılrnııları ~ııııt 12,45 hakrm l\l!'h• 

ml't ı:e .. at Ut'~. llCJlrn"l - Fenerhah\'C 1 inci 

tul,ıml:ırı s:ıııt 2,30 hıılu·m 1\enıııl Ilıtlim Bey, 

lkinci Balkan şampiyonasına Yan hıtkf'mlf'rl; F.krem. Y11,.11r Ziya Br~lrr • 

bir aydan az va.kıt kaldığı ıçın 
şimdiden hazırlığa başlanmıştır. 
Bu güreşlerin evvelce olduğu gibi 
Maksim salonunda yapılmasının 

Fenerbahçe stadında; saha ko
miseri Nüzhet Bey. 

Siilcynıanlyı• - '"ı•fa - Kııuıl;;ııpı n. tn· 

kımhtrı "ll:tt lT hııl<rm lnet Muhiddin 8t'Y• 
im kam olmadığı anlaşıldıg-ı cihet-

~ ,\ltınonlu - Ik.) lı•rht·~·ı ı lnri takımları :ınt 

le Federasyon münasip bir salon 
aramakta, bir taraf tan da güreşçi-
lerin idamanlarına büyük ehem-
miyet verilmektedir. 

l;?, ı;; hakı>m .\ıtııırn ney. Sıik.)·nrnnl~ e -

\'rfo - l\uml<ıırıı 1 lnl"l tat.unları aat 2,ltO 

h:ıl•em luı•t !\tuhiddln J\ı•y. Yan h:ıkı•mlerlı 

:->inan, .\li Hn.h ıın Br~ in. 

Beşiktaş (Şeref) stadmda; sa
ha komiseri Necmi Bey. 

Bu seneki Balkan şampiyona -
sına Bulgarlarla Arnavutların da 
istiraki ihtimali kuvvetli bulundu
iundan bu seferki karşılaşmalar! •roıık:ıpı - E~ürı n. t:ıkımlıtn hal.em .sa-

c'- hc,•e 1 • l kt rl Rr,· ~'lat 10. Ka ımp~.ı - Siile,·manhe ç "' • can ı ve genış o ac:a - ır. · · · 
yarın Ramide mühim genı;'IPri lı:ıkrr.: llnllt Bt>y saat 11,15. Gala-

güreşler var 
11.ıııt 12,SO. \nndulu - l\·ncrb.ıhçe lil'llÇleri 

tnsııray - B~iktns gençlı•rl hakem Xurl R. 

Bu Cuma günü için Ramiköy hııl,t•m '.:\ıırJ n. sıı:ıt J:'l,ı:;. 
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Geceden ge e 30 T.sanı 1 Kl evel ses.. i2 Şaban 13 Şaban 
t:Un du~uşu ?,03 7,05 

• ' •.. . 3. . • . ' .. .. . . . . ~ izzet oğlu 
Melihayla Sadık için bu bir ha.. Jadr. Karı koca tekrar dansettiler .. 

<liseydi: O geceyi evlerinde geçir- Ve bir aralık müzik kesildi. Bül .. 
diler. Yeni evlenmi,lerdi. Evlenir bül duyuldu .. Melihayla Sadık, el 
evlenmez seyahate çıkmıılar, Av- ele durdular. Göz göze bakıştı -
rupada ' dolaşmıtlardı. Avdetlerin" lar .. 
de, hemen her g~ce. bir dosta, bir j Caz tekrar duyulunca danset -
ahpaba davet edılmışler, balolara, mecliler. Sadık radyo programına 
çaylara, ziyafetlere gitmişler, sine el uzattı. Meliha miini oldu: 
ma, tiyatro, bar onları bir gece ev - Bırak. 
!erinde kalmıya fırsat vermemi,ti. - Bülbül sesi nereden geliyor 
On sekiz aydanberi geceleri sokak diye bakacakbm. 
ta geçmi~ti. Bak o· 1 :r - ma... ın e .. 

Nihayet o gece evde olur.mıya 
karar verdiler. 

Buna on beş gün evvelden ka • 
rar vermi§lerdi. Geceyi kaloriforin 
başında geçirecekler. baş bata ye
mek yiyeceklerdi .. 

Sonra pijamalarını giyecekler, 
rahat rahat yediklerini hazmede .. 
ceklerdi .. Geniş koltuklarda sıga 
ra tüttüreceklerdi .. 

Tekrar bülbül duyuldu. 
- Hayır, bu sesin geldiği yeri 

bilmek islemiyorum, bileceğim de 
ne olacak?. Bırak da muhayyilem 
işlesin .. Ay I§ığmda bir orman .. 
Pırıltılı bir çağlıyan tasavvur ede .. 
yim .. 

- Şair oluyorsun. 
- Ali\y etme .. Bak, sen de de· 

ğ' ştin .. Gözlerin başka türlü bakı-
yor. 

- Y er.ıek mükemmeldi.. İçki ~ .. . 
· _1·1 A 1 d b . . 'kl . - Karıcıgım gozlerın ya§ardr. 
ıçmeuı er. y ar nn erı ıçtı erı . . . 
k Af' d' S I I ki .. ..1 - Evet, çocukken, azar ışıttı .. a ıy ı... onra <o tu ara gomu - . . 
d"l tk· · · d ~ d l'k 1 ğım zaman da gözlerım böyle ya-u er. tamın e ayagın a ter ı , d 
.. t .. d . . d şarır ı. us un e pıJama var ı. 

- Yazık ki iskambil bilmiyo .. 
ruz, oynardık. 

- Radyo çalsak, ne denin?. 
Radyoyu açtılar, dünyayı birer 

defa dolaştılar. Bükreşte nefis caz 
vardı. Alışmış kudur.muştan beter 
dir. Hemen iskemleleri, koltukla
rı çektiler. Dansa başladılar. 

- Ne giizel dansediyorsun. 
- Şimdi mi farkına vardın?. 
- Ne yapayım, seninle aık sık 

dıınsedemiyorum ki .. 
Bir tangodan sonra bir vals oy

nadılar ve birdenbire durdular .. 
Caz kesildi ve berrak, şakrak bir 
ses duyuldu: Bülbül ötüyordu. 

Bu da ne demekti? .. O kadar 
tuhaflarına gitti ki, gülüştüler. 

Bülbül sustu, rumba tekrar baş 

lzmirde J 

- Azar işitir miydin?. 
- Evet, şimdi de azar işittim. 
- Bülbülden mi?. 

- Evet .. Bu ses beni intizama 
davet ediyor .. Anlamıyor musun? 
Bir gece evde kaldık. Ne yapıyor

duk: Dansediyorduk. Evimizi ba .. 
ra çevirdik. Bu ses bize ihtar etti: 
"Ömrünüz böyle mi geçecek? .. 
Hayatın, hilkatin güzelliklerini 
görmiyecek misiniz?. Hiasetmiye· 
cek misiniz?.. Kırlar ,ormanlar, 
ıssız sahiller vardır~ Siz hep bu 

hay ve huy içinde mi ya§ıyacaksı
nız? .. ,, 

- Aşk.. 

- Evet aşk .. Bunu unutuyoruz. 
Unutuyorsun . Bu ses, bülbülün se 
si bize bunu ihtnr ediyor .. Dinle .. 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tıyatrosu TcınsilJeri 

eu akşamı 
saat 21 de l!lr 111111111111111 

c; lln atışı 16.4! 16.41 

.:- alı ah n:ınıaz eı.:ıo h ,:;rı 

( ıj!lc nanıatı 12.[l.! 11.0.1 

(,ındl nıırııazı 1 4.~9 1 ~.2>< 

.\kş.ı n nanıa1. 16,4'2 16, ti 

\ ' at ı nanıaT. • l>ı , lfl l ~ . I rı 

1 nı·•~ :-.ı •ı ~.21 

\'ılın ı:tc;cıı ı: lııı ler ı 333 :ıJı 

\' ı lın Lılan _ 3tı :ı:ı 

L _J 

bugün 
1 S ı A r.. H U l -ı 

18 - 18,SO gramofon. 18,30 - Hl Türl.çc 

ııtak, ıu - 20 orl<t''ltı'a \.·ı· 'fürl.ı;e tanı.olar. 

20 - 21,30 Kt'ınal !lll~nı.I \.'C arkad~ı)arı. 

21,SO - zı grunıofoıı. 2'! tlen llib:ın·n ajaııs, 

borsa, :ıat. 

c\NK/\RA: -

12,so ı:ranıofon. JR - 18,ı:s :tlaturl<a ~:ı7.. 

ıs,ı;; - 19,16 Edip Bro~ tarafından \.lyoloıı• 

"'"'· 19, ı.·, - 20 alaturka saz. 20 ııjans. 

VIVA!'l.A: 61K. I m . -

H,10 - 111 kon er. 16,50 oper~t U\.t'rtilr

lı'rl. 18, 13 l<onscr aatı. 19,33 \"crtllnln "A,y

da., opemıu. 'ıS,25 l'aul \"a3 tman orkf''itratr. 

HllUAl'EŞfE: 6~0~ m. -

l ı,so fıooıı ı.aatl. 20,SO Tı•rcı. Közt>ıl frnn· 

ııızcıı, bpıınyolca \'t' ltaı;ı.·anea ıarkılar ııöy

lıiyor. 21,4-:S k<'man. 

uuıuu:~- :ıuu aı. -
U,13 hafif musiki. 1 i,13 çocuk sa.ati. 18 

muhtelif bcst~lt'r. 20, ıo operalar. 

\'AHŞOVA: 1'12 m. -

16,40 kon8<'r. l'l' ,40 kadın a:ıatl. n ,:;:s oar

kılar. 18,50 ı-<'nçlik snatl. 21 ak,am konı<'rl. 

HEL<llt.\U: 431 rn. -

12 plıılr. 20 palak. 21 konwr. 2!,20 orkr.,t

nı. 23 dıınıı ha\'aları. 

l'ARI~: 3%11.% m. -
1 ı mlmh \'<' mu11IJ.:I. 18 ııohbct, konar.r. 

2!,lG J':ll'a Kapollno tarllfından 111'11 kon,erl, 

ROMA: Ul.2 m. -

21 pltlk, oh bet. 22, ıo 'oh bet. 23,~0 ~ ıl· 

BORSA 
l l l l i zalarında yıldız i~areti olanlar üzer

kr inde ~C) il ci teşrin muamele olanlar 
dır.] Rakamlar kapanış l'iyatlarını gö~terir 

rfukut 

tı95 . -· 
• İ\°C\ yort JJ!, 00 
* l'arls 168 ~o 

• ~lil~no 22,, -
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* SOf)a 9tı, • • 
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ı • l'raı 12:!, 
• Sıotho'm :;t, -

(Satıf) 

• \'ı~ ıını 
• :\l••lrlı 
• Herlin 
• \'arşovıı 

• Ruılape~ı~ 
• Hli~res 
• Relgraı 

• YoLohama 
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1 ı: 1 1111 

O dakikada ömrümün en 
lıeyecanını duydum. 

müthiş 

- 4ô - Fakat Hacı için iş hiç de 
bÖftc 

o zaman jeneralin birdenbire değıldı. wjl. 
H f ~kıf dcB 

aklına geldı, ben de ilci ve eltiı:ı. . acı rnnsızcayn va u Bitılle • 
Hemen etrafa adamlnr koşturdu - dı, rusça tln anlfl.mıyorcl . e • 

1 
1 h k . ·· t d. •en estt 

lar. Çok geçmeden iş de meydana na ey va tı mu ernn 1> do. tJlil 
çıktı. melde geçiyordu. Ve duasın 

- Gelirken sağımda ve soh"m" temadiyen: erte'' 
daki atlıların sürtmesiyle halka - - Kumandan p3şanın de.O 
lar düşmü§ .. itte onun üzerine ta • gün için kararlaştırdığı taarru:\.,.ı 
kip ettxğımız yola koşan adamlar vazgeçmesini, cenabı haktan °1 

yolda çantayı bulmuşlar. ediyordu. '° 
Alıp getirdiler. Gece geç vakte kadar devab~l. 

z,l\ 1 
Çantanın çadırdan içeri gırdı- den ~ay s~~betinden sonra )şdl' 

ğını görünce ben de; Hacı da ge· ler bırer, ıkışer dağthırya bo~.111.e niş bir nefes aldık. lar. Nihayet geç vakit hiç kı 
Çünkü bu çanta şu dakikada kalmadı. bİf 

hayatımızla tamamen müsavi va- Gecenin yarısıından sonra t11· 

ziyette bulunuyordu. aralık çadırın haricine çılcll 0 

Çantalar olmaıaydı, hayatımız Gözlerim, o gün terketlığıill•~hl. 
elden gidecektı. debdebeli, o muazzam orduSl' o 

Hemen çantadan tahriratı çı .. mızın, o latif vatan parçası0'.ııiıı 
kardım. Karakol kumandanına ait güneşle parlıyan süngülerif11

1:er 
olanı jenerale takdim ettim. birkaç saat sonra bir kal dnh'1 eb 

Rus jenerali bizim kumanda - yin eltığı tarafa kaydı. Şimdi ~1;ı 
mn mektubunu iyiden iyiye göz • tabın hazin, hazin aydınl~l ~e 
den geçirdi. Ve nihayet dedı ki: yerlerde çadırların garip, ga~ıPıl, 

- Efendim, bunlar pek güzel.. killeri görünüyor, nöbetçilerıtl b~ 
Fakat buraya vürudunuzu şimdi zaktan uzağa devriye kollarıJ11' 11ç 
Grandük hazretlerine telgrafla ar- tapları gece kuşlarının kot1'ıl 
zedeceğim. Kumandan sizi içeriye sedalarına karışıyor.. ıı 

göndermek için emir almadıkça K~ · b k" · d )'şı1 amalın u oşesm e ıı 

buı-ada ahkoymıya mecburum. kimbilir kaç binlerce kahrD~ıı.Jı 
- Bu halde jeneral hazretleri, cesetleri serilmiş olacak?.. ş~~iC 

bize izin verirsiniz, ordumuza av· iki taraf orduları muvakk~l 
det ederız. Yarın şafakla muhak - sessizlık içindeydiler. , 

kak gene geliriz. Çadıra gırdığım zaman Jlih: 
- Kabil değil... Kabil değıl.. yet endişelermın galebe çala'~ tı~ 

Bu husus dahi prens hazretlerinin hacının uyuduğunu gördüm· ,M~, 
emrine bağlıdır. çadırda bizden başka kimse >'

0 ~~ 
Dedi .. Bonjur ilavesiyle çadır· tu. Ben de kendi hisseme uY11"'~• 

dan çıkıp gitti. hakkını geregi gibi kazand~Sıdt' 
Belki biraz da.ha ısrar ederek hükmederek kokusu güzel b1

' 

geri dönmek imkanı vardı. Fakat 

bir taraftan beyhude olacağı, di -
ğer taraftan da bizim kumanda .. 

mel ot üzerine serildim. f 

nrmızın ertesi günkü umum taar -
ruzu hakkında Rus jeneralınm ak· 

Ancak bir saat kadar uYLl111;ıı. 
tum ki, birdenbire ayağuna ~ıııl 
noz gibi bir mahlukun sarıld•C 
hissettim. 't 

20 okkalık bir 
balık tutuldu Güneş 

Batarken 
Yazan: Ger
hardt Haupt-

m 
Çekler (kap. sa. 16) 1 ima bir şüphe ~etireceğini düşü -

~="~=~=;;;========: nerek bundan vazğeçtim. 

• b' 
At ve köpekten maada hıÇ . ~f 

hayvan sevmediğim için o gib~eıe 
şarnttan pek çok tiksinirinı· 

lzmirde Karataş koyunda bir 

kayık içinde balık avlamakta olan 

üç balıkçı, büyük bir balığın do -

laştığını görmüşler ve bu balığın 

susathından yükseğe çıkan yüzge

cinden ~imdiye kadar İzmir körf e 

zinde görülmıyen balıklardan ol -

duğunu anlamakta geçikmemi§ler 

dir. Üç bnhkçı, kayığı bu balı -
ğın üzerine doğru sürmüşler ve is

takoz avlamağa mahsus mızrağı 
balığa saplamışlardır. Balık bir 

müddet denizin sathında ilel'ilere 
kaçmak istemiş ve derinlere dal _ 

mış ise de nihayet mücadelede 
mağlup olmuştur. 

Balıkçılar körfez de pek ender 
görülen bu Turna balığını çıkarıp 

balıkhaneye götürmüşler ve sal· 
mı,lardır. Tutulan balık 20 okka 
gelmiştir. 

Göz Hekinıi 

Hleynıan ~ü~rü 
(Babı~li) Ankara cad
desi No. 60 Tel: 22566 

111111111 ! 
m ann. Türkçeye çeviren: Seniha 

Bedri. 5 p~rde 

UMUMA 

VAK 1 T 
l.nlndellk , ~lyruı Gazete 

bta.nbul Ankarıı C:acıtıe.sı, \' A ı.;ı-1 

Telefon Numaraları: 
fazı işlen telefonu : 24379 

idare telefonu : 24370 

reıgraı adreııı . lstantı~ı - ·ı AKn 
Posta kutuııu No •e 

Abone hedellert 
1"1Jrkl) e ~netıı 

Seneli'· 1400 Kr. ı7UO Kr. 
IS oytık 7MI H:JO 
3 aylık 400 t<llU • 1 llylı\I 150 800 

fi ''cre•lerı 

• r.onllra 1197, •o :;ıuı.:holııı 2 .83 -

• ı'.\er)Ort 

• Paıis 

" ~liUno 
• Rruksel 

Atinı. 

C'"74w0 Vh ana 
12 06 • !\ladrlı 

8.97 • • Rerlln 
3.3 ırn 

* c:cnene 2.4.380 
~nrya 64,93:?~ 

• Am~llrılanı l. 1744 

\'ar~ovıı 

Hud.ıpe)te 

lliılı:rtş 

neıı:raı 

Yokoharna 
!\loskıwa l'raı: 1 \SS-

• iş Rıın1'a~ı 9.65 • rerkm 

* ,\nadolu 27.tıO • \ "imento a' 
Rcjı :ı,su Cn)OD lley 

Slr. l lıt 'rl\'C 15. 'ar~ ile! 
rıam\av 4~.~o Bah·ı 

U. !'lı:ortıı 11,IO ~arı.: m. ec.ı~ 

Bomontl n,- l'elefon 

~ 6 i~ 

11.95 
20,«ı , , 

ı,so 

!!,~O 

~.3.5 

13.-

istikrazlar tahviller 

* 1931 <la ısı. 94.'t.5 Elektrik 
ıs tik r 117.ld t. 53,' J rram\ a\ 
~Hk f) , \·ot ?.4~ ı·: r;.:anl 

• I>. \lU\ ah . !'3 U\I l{ıhıım 

(.umriıt.:leı ~.35 • Anadolul 
I Q~8 ;\lu. A :•.~O • ı\nıdıılu il 

Ra!ılat. ''·- * \ :\Hınıe,,11 

Kony- lisesinden yetişenler bir-
'<ilç Uk IUinlar 

1 

liğinden: 
utr detıuıı 311 lkı tlCIKıı~ f>O il<: ıleruı '>:'I 

ıııırı ı.erası 7:J "' on ·ıeraııı ıoo kuruışt•ı• Bugün saat 14 te Halkevi salo-

1 Uç aylık llAc 11erenıerto bir def&1J1 mec<'a nunda yıllık konı:re yapılacaktır. 
n,.n,11r 111\rt ımt:n l?t'CPrı lll\nlorın tıuı, 

.. lltırıarı tıeş kııruşt.An ht'ııııp e11ııır Eski ve yeni bütün azanJn, kon 
illl•••••1111NMmaw1Rm•11w•'•w.lı yayı aeven ve lisede okuyanların 

il•••1U•••••••••••• gelmeleri rica olunur. 

Binaenaleyh başımızı eğmek • 
ten başka yapılacak bir şey kal -
ma.dı. 

Diyebılırım ki, o dakika ömrü· 
mün en müthiş bir heyecanı kal
bimde uyandı. Orada olsun, başka 

yerde olsun .. tehlike tehlikedir .. 

Fakat kendi ordumuzun, silah ar· 
kada,Iarımızm, kardeşlerımızın, 

bu haşarata elimi bile sürerııerı'',e 
Otların üzerinden fırladıf11 t~' 

deli gibi ç• ~ırlardan dışarı ~111 
tım .. Meğer.. Meğer o kork-lll j / 

şey çağanoz değil.. Bir evhZ'ıı1 
mış.. e~ 

Artık kimde uyku kalır .. J-lerı1f • 
h · ta'ş acıyı da uyandırdım. Bır ef.e 
tan hacı, bir taraftan ben c"' . 
dertleşmeğe başlarken çadır I' t' 
pısından hafif hafif aydıfllı' 

kendi toplarımızın kurşun ve ta -
neleriyle ölmek .. Doğrusu, 1:-.:-na 
pek ağır, pek güç bir ölüm olarak 
göründü. girmeğe ba~Jadı. ıı' 

Bir saniye aklımdan geçen bu Fakat gcn~lik .. Böyle koflı.l~ 
mülhit düşünce, Hacıyla bana ga· ken gene uyumayalım mı? ··ıeı: 
yet ağır bir gece geçirtti. Bilmem ne kadar geçti .. G~l )P 

._ ,,_ • tatlı bir rüya görüyorum. fal< ,ti' 
rı uylwda old:.ığumu da z"-11.~~cri~ 

Jeneral yanımızdan ayrıldıi'Yı Ll" 
~ yorum. Bu sefer koJlarırnıfl eSt 

dakikadan itibaren gene rus zabit ırı1 
de gene bizim çağanozun ge • ., f'!e" 

leri hızı ziyarete ba,Indı. Gelip b d 1111 • aşla ığını his::etmiyeyim ğ~' 
gidenlerin, bizimle konuşmak isti- men .. Fırladım .. Bu seferki ?11li el 
yenlerin syısı yoktu. Geceleyin ise 'Jllr noz meğer bizim hacının sı ~tır 
bütün zabitan bizim bulunduğu .. · e ıı 11 

)eri imiş. Ortalık iyiden iy1Y ıoP 
muz çadıra toplanmı<ttı. a ·~ 

T mış im iş .. Uzaktan kuhığıll jçı 
Mütemadiyen semaver kaynı - · 'b· b. l · ooı.ıfl sesı gı ı ır ~ey ge mış .. 

yor i çay fincanlarını diğer bir çay beni uyandırmış imiş.. ~e' 
fincanı takip ediyor, her çay fin- B:çare h~_ıya çok darıldı~ IJ)# 

canı boşaldıkça yeni bir hikaye men o:.Iarm ;17. "rİne yıkı)ar31' 
başlıyor, velhasıl dakikalar geçip I mağa basbdım. ,;ıl 
a-:diyordu. - <V~'ıı11ıı 
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--B· ı;ar· • l(O J?ÜNY A HABERLE~I 0] gece sınemaya ~ 

gidilir? Almanyada beden hareketlerine 
Sinemanın en tatlı ;erinde karı kocanın verilen ehemmiyet .• 

nasıl 

ayağa kalkması herkesi sinirlendiriyor Almanyada son seneler içinde 

beden hareketlerine çok ehemmi • 

yet verildiğini yazmıştık. Cem'i 

sporun ferdi spordan çok daha 

ziyade faydalar temin edeceğini 

hesap eden Alman spor mütehas

sn;ları muhtelif şehirlerde sık sık 

umumf spor §enlikleri yaptırmak· 

ta ve bu şenliklere başta mektep 

talebeleri olmak üzere hazan sa • 

yısı otuz kırk bini geçen gençlik 

iştirak etmektedir. 

R ~kşa.m saat dokuzda küçük 
ahtıp ınışıl mışıl uyuyor. Bir yaşı

nı en" ik d uz ı;ıal etmiş. Anası babası 
a. odnnın bir köşesinde yavaş ya· 

vaş konuşuyorlar: 

. :- Hanım, daha saat dokuz, 
\akit biı,: tül'lü geçmiyor! Tavla 
0Ynasak, takrrtısından oğlan uya 
~~cak ! Misafirlığe gitsek, enle 
ıınse Yok ki, çocuğu ona lııraka 

hın da gidelim!. 

R-:- Eret, hakkın var, Hıfzrcığnn, 
atıp doğalıdanbeıi beraber bir 

Yere çıl\amadırrnmz icin aks.amla 
ı·ı . . o w ~ 

ıçın sıkılıyor. Kabil olsavdı bu 
~kşaın seninle sinemaya giderdık. 
. e kadar zamandanbcıi beraber 

sınenl.c. sey1·e~tığınuz yok!. 

- Hemen hemen bir bucuk se 
~eye Yakın! Gel bu akc.:.'lm l·ür is 
tısna Yapalım ela sinen;ava birlik 
e gidelim. Ratipçik uyuyor. Ge -
~7leri hiç uyanmıyor. hannetmem 
~evden ka~·bolacağmuz iki üç sa 

a zarfında uyansın da ağlasın! 
- Ben ele reninlc ber~ber sine

llıaya gi~n~cs~ni çok istcrdnn ama, 
llasıı olur?. Ya yavıumuz uyanır 
Ve ağlarsa!. .. 

dı" - Uyamnnz, cannn. Hiç uyan 
gr vaki değil ki.. 

1
. - Ben bilirsm Hıfzrcığrm, hay 

c 1 hazırlanalım da, gidelim! 
I· Bu .muhavereyi müteakip karı 

1
'0 ca nlelacele giyiniyorlar .. Ayal( .. 

1~tının ucun.a basal'ak ve arka ar
~ ;:iderek ~.ravnşca odadan dı!ia .. :t J ... ~ 

• çık·ıyor!ar. 

b· Merdiven kapısını kapamadan 
ır kere daha yatak odalarına doğ 

l'u kulak verdikten ve apartmanın 
ttlerdivenlerinden inerken de beş 
on &aniye durup etrafı dinledikten 
'

0nra sokağa çıkıyorlar. Tramva i' atlıyarak Beyoğlundaki sinema 
llrdan birisine giriyorlar. Cuma 
~ecesi olcl.uğundnn sinema hınca -
ınç dolu. 

d Karı koca koltuklarına otur-
.uktan sonra bir aralık gene evle

l'ı • 
.... nı Ve yalnız bıraktıkları Ratipçi-
lU dü!ünüyorlar. Karısı kocasına 
<:esar t · e verıyor: 

iç' -"Oğlan uyanımyacak ... Onun 
ın ıniisterihim ! Yavıı.ıvu hic me-

l'nk t · • ~ e mıyorum, diyor. 
Kocası da cevap veriyor: 

b - Ben de senin fikrindevim. 
~~er k ~ 
Sin a edecek ne var! Rahat rahat 

eın:ıyr seyret! 

Çok Sinerna başlıyor. Biribirlerini 
ltı k aeven ve onun için yalnız gez. 

e ten zevk almıyan karı koca 
Uzun z , 
ltı arnandanberi beraber sine -
de'~.a gitrnedikleri için beyaz per• 

Uzerind .. ·ı d r· e gosterı en oyunu e -
ın bir k 'fi la eyı e temaşaya dalıyor-r. 

Oyunu 
t•kı n mevzuu da çok me-
... ı: ''F . 
ıe.n ... ~na hır adam düşman 

nettıgı d" w b' .. d kam I w ıger ırısın en inti .. 

Derken evin içerisi görülüyor. 
Yatak odasında küçük bir çocuk 
var. O da mışıl mı,ıl oyuyor. Oda 
dumanlar içinde kalıyor. Çocu .. 
ğun feryadı yürekleri yakacak de
receye varıyor.,, 

Karı, koca bundan fazlasına 

tahammül edemiyorlar. Evvela 
ana kalkıyor. Arkaamdan baba 
da takip ediyor. Biribirlerine hiç 
bir şey aöylemedikleri halde ikı .. 
sı de aynı his, aynı endişe ve aynı 
heyecanla yerlerinden fırlıyarak 

bir an evci sinemadan dııarıya 

çıkmağa çalışıyorlar. 

Sinemanın en meraklı yerinde 
ikisinin de birden ayağa kalkması 
seyircileri sinirlendiriyor. Her ta -
raftan: 

Resmimiz bütün Alman üni -

versitelerinden toplanarak (Y ena) 

civarında toplanılan ve kendile • 

rine müşterek beden hareketleri 

yaptırılan kız talebeyi bir sabah 

yürüyüşü eanasında gösteriyor. "- Otur, kalkma ... ,, sesleri işi
clildiği halde icarı, koca ötekinin 
berikinin ayaklarına basarak itile
rek, kakılarak sıranın arasından 

kurtuluyorlar. Sokağa çıkar çık• 

maz he.men bir otomobile atlıyor -
lar. Evin adresini' verdikten sor: .. 
ra şoföre mümkün olan süratle 
gitmesini tenbih ediyorlar. 

Parmak izlerini değiştirmek imkanı 
bütün Avrupa zabıtasını alakadar etti 

Şoför otomobili hızlı yürütmek Amerikada bir takım canilerin 
için bütün meharetini ıarfettiği, par,mak uçlarına yeni deri geçi -
halde karı kocaya yol gene çok u - l b t · w f 1 tt'kl b. rere t za ı ayı ıg a e ı erını ır 

zun geliyor. ikisi de yavrularını k .. l t k B h .. .. .. l aç gun evve yazmış ı . u a -
duıunuyor ar: 

• her bütün dünya zabıtasını mera-
·- Ya ev yanclıysa, ya bir yan ka düJürmüş ve derin bir alakayla 

(tın çıifüysa, .. ,ya oglancağlz ':.lğlı- karşılanm:,· bulunuyor. Bununla 
~roı'Sa... Şnför biraz süratle gide · beraber parmak izlerinin canileri 
mez mü:;in?,, diye nihayet kapula- takip için en mükemmel vasıta ol

nnın önüne geliyorlar. duğu hakkındaki kanaat henüz sar 

Evvela kocası atlıyor, şoföre sılmış değıldır. 
para vermeği bile beklemiyerek: 

- Bir clakika dur: deyip merdi 
venleri koşa kota çıkıyor. Karısı 

da arkasından takip ediyor. 

Apartmanın kapısını açarak içe 
ri giriyorlar. Çok şükür hiç bir 
ses ve sada yok! Yatak odasına 

gidiyorlar, bakıyorlar ki yavrula• 
rı Ratipçik hali. mışıl, mı,ıl oyu -
yor! 

Karı, koca yarım saat kadar 

Fakat yapılan tahkikat, par -
mak uçlal'ını değiştirmenin öyle 
zannolunduğu kadar güç bir it ol-
madığını göstermıştır. 

Nevyorktan Deyli Eksprese ve· 
rilen malU.mata göre doktorlar -
dan biri parmak ucu değiştirmek 

ameliyatını şu şekilde tarif etmi;-
tir: 

"Bu ameliyat son derece basit
tir. E\•vcıa mevzii his iptal olu -

nur. Ondan sora parmak ucunun 
derileri soyulur ve çizgilerin üze 

rine tazyikle yeni çizgiler viicu<la 
getirilir. 

Yaranın iyileşmesi için en çnk 
dört gün lazımdır. Fakat bu şekil
de dcği~tirilen hatlar bir daha re
bnıüz etmez.,, 

Diğer doktarlarm anlatışına 

göre vücudun hcrhanrıi kısmın

dan bir miktar deri çıkararak par· 
mak uçlarına geçirmek ve bu su
retle değiştirmek mümkündür. 

Nevyork polis müdürü buna 
karşı şu sözleri söylemiştir: 

"Caniler parmak uçlal·ınr de . 
ğiştirip lıhini aldatımık istiyor1ar
sa, biz de ayaklarının izlennı ah
yoıuz.,, 

Dünyanın en mükemmel par .. 

mak izi mecmuasına sahip olan ls
kotlant Yardın parmak izi hakkın 
daki kanaati henüz snnıılmamış -
tır. Halbuki parmak izlerinin kıy• 
meti lngiltere mahkemelerinde 
birkaç Jcere mevzuu bahsolmuı, 

ve bunların layuhti olmadığı anla 
şılmıştır. 

Pariı ve Berlin zabıtaları da bu 
hadiselere fevkalade alaka gös ·
lermiş bulunuyor. 

Paris emniyeti umumiye daire 
hekimi cerrahi mütehassısı profe .. 
sör Sannie, bu meseleyi mevzuu 
bahsederken şu sözleri söylemış -
tir: 

''Parmak izlerini değıştmnek 
mlimkünse de canileıi teşhis için 
elde başka vasıtalar da vardır. Ku 
laklarm şekli, gözlerin rengi, 011..a 
parmağın boyu gibi. Bunların biri 
ni ele değiştirmeye imkan yoktur. 

Berlinde ~imdiye kadar par -
mak uçlarını değiştiren hiç'bir ca· 
ni görl.Hmemiştir. 

Berlin zabıtasının kanaati par
mak izlerini değiştirmenin müm • 
kün olmaciığıdır. Cünkü izler yal .. - , 
nız s:ıthi deride değildir. Daha 
alttaki derilerde de vardır. 

müthiş bir azap çektikten sonra 
yavrularını sağ ve salim bul mala .. 
rından mütevellit bir memnuniyet 

içinde biribir lerine sarılıyorlar. 

Sinemayı yarıda bıraktıkları hatır 

larına bile gelmiyor. Evlerinde 
iki saat kadar hoş vakit geçiriyor
lar. 

Amerikada içki yasağı neye maloldu?. 
Amerikada üç ıene tatbik olu· takibiyle meşgul olan 100 ·ncmur Yapılan takibat esnasında 800 

Bu aralık birdenbire kapı çalı .. 
nıyor.. Kocası gidip kapıyı açıyor. 
Karanlıkta adamın birisi: 

nan içki yasağının verdiği netice- maktul düşmüş, 600 memur yanı.. bin kişi tevkif edilmış, ~1,000>000 

ler yavaş yavaş meydana çıkıyor. lanmıştır. sterlin kıymctmde içki müsadere 
On üç sene zarfında kaçak içki olunmuştur. 

- Bu ne bitmez "Bir dakika,, -· ---------------------.:m-------------------
beyefendi. Iki saattenbeıi bekli - • o t •• b • k i • • • · •• ld •• d •• 
yomnı!,, diye şikayet ediyor. 1 pera or ır aynana ge ınını o ur u 

Adamcağız sokak kapısının ö-
nünde bekle.mekte olan şoföre te -
la, içinde paraaını vermeği unut.. ŞİKAGO, (Deyli meyi) - Bü-

tuğunu hatırlıyor, ve kaç kuruş 

1 

tün gece devam eden sıkı tahki -

borcu olduğunu soruyor: kattan sonra doktor operatör Alis 
- Gece zammiyle beraber se- Vaykopun gelinini, ameliyat ma .. 

kiz lira otuz altı kmı.tş ! saıında hissi iptal edilmiş bir hal-
y arım kalan bir sinema seyri " de yatarken ö!tlürdüğünü itiraf 

nin telafisi kabil olmıyan feci bir 
etmiştir. 

}inini öldürmek için revolver lrnl
lanmıştır. 

Öldürülen Retanm zevci de ka
rısının keyif verici zehirler kullan 
dığını ve günden güne delirdiğini 
söylemi§tir. 

\'İmde bir cinayet irtikap o1undu • 
ğunn haber verdim.,, 

Cesedi muayene eden doktor, 
ma.ktulenin iddia olunduğu gibi 

cleli olduğunu gösterecek bir şey 
bulmamıştır. 

lliıı ö~.?1aga karar veriyor. Evi -
lçerd u_;;.de dolaşmağa başlıyor. 
naat e .'·~se bulunmadığına ka .. akıbetle neticelenmedikinden do .. 

Kaynana, gelininin muvazene· 
siz, deli bir kadın olduğunu ve e-

\'arın~etırıyor. İşte bahçenjn du - layı memnun olan evlat babası, bu 
~rel .. adn atlıyor, alc kattaki pen.. ufak zararı da sineye çektikten 
ı. e. en b' · · · k 
oir bı d k ırısını açara içeriye sonra bugünkü dedikodu perdesi sasen uzun bir zaman yaşıyamıya-

Doktor kayınvalde cinayeti 
nasıl irtikap ettiğini ~u şekilde an· 
Iaı,-nıştır: 

''Gelinimi vurduktan sonra her 
yeri eski haline koydum. EYim -
den ~ıkarak saatlere(' sokakfa clo
la..'?tıın. Sonra ~·e1·i döndüm ve e . 

Zabıta doktorun oğlunu da tev 
kif etmİ§ bulunuyor. O da valde • 

sine yardımla maznundur. Çünkil 
erkeğin cinayetten kısa bir zaman 
evvel birkaç kıza izdivaç teklif 
ettiği an]aşılmı~tır. 

Vin h n a fulatıyor. Bir an.da e-ı de kapanıyor. cak bir vaziyette bulunduğunu ila-
er tarafını ateş kaplıyor! Dedikoducu j ve etmi§tİr. Doktor kaynana, ge • 



OKHOLMES'e Denizyolları /Deniz harp mektebinde 
KA 

ARSE 

VAKiT tefrikası 

Sonra koridora çıktı, şofaj san • 
tıalın borusunu takip ediyormuş 
gibi yaparak mutfağa geçti, ahçı 
kadınla ahbap oldu. Oradan diğer 
bir salona geçti. Matmazelin yatak 
odası bt\ salonun yanında idi. 

Holmes Suadiyedeki genç kızın 
Matmazelin ta kendisi olduğunu dı 
~·ardaki resimlerden anladı. Bura -
da J;abasile haşhaşa bir resim gör· 
dü. Babasının resmine dikkat etti. 
Bu Arsen Lüpen olamazdı. 

Sonra tekrar banyo dairesine av 
det etti. O sırada yandaki salondan 
bir telefon zili çalındı. Hizmetçi 
kız koştu. Telefonla şu yolda ko · 
nuştuğunu Holmes banyo odasın -
dan işitti: 

- Siz misiniz Mösyö F ernan? E 
vet, ...• yatıyor ... Matmazel Antuva 
net burada .... Çağırayım mı? 

Holmes, bir lahza İngiliz anah· 
tarını bırakarak sevinçle ellerini u
ğuşturdu. Ve salona çıkan kapının 
aralığından telefonu görebilecek 
bir yere oturdu. Eşyasını oraya ta -
şıdı. 

Matmazel koşarak telefon başı· 
na geldi; muhavere çok tatlı ve ha 
raretli bir cereyan almıştı: 

- Sen misin Fernan? lstanbula 
geldiğimi biliyorsun da beni neden 
aramıyorsun? Beni yalnız ihtiya · 
cın olduğu, bana bir fey yaptır -
mak istediğin zaman mı ararsın? ... 
Hayır, hayır... Bilmem ki... Hiç 
gördüğüm yok ... Adresimi kati'y -
yen öğrenemedi .. Eminim .. Hayır .. 
Hiç dışarı çxktığım yok. Şimdi mi? 
Hazır değilim. Ne olur sen gel, be· 
raber çıkalım .. Babam daha yatı -
yor .... Peki ... 

Matmazel Antuvanet telefon 
muhaveresi~den memnun görünü -
yordu. Kapının aralığından ve kas 
ketinin altından onun yüzünü pek 
iyi gören Holmes tanımıştı. Bu, o 
idi. Matmazel birden bire bir ya -
hancının b~nyo dairesinde olduğu. 
nu görünce içeriye girdi: 

- Siz kimsiniz? 
Diye sordu, fakat takımlardan, 

banyonun darma dağnık olmasın
dan vaziyeti anlıyarak cevabı bile 
beklemeksizin cekildi gitti. 

~ , 
Holmes, telefon muhaberesinde 

kızın kendisini mevzuu bahsettiği
ni, karşısında F ernan ismile Lüpe 
nin bulunduğunu anlamıştı.Demek 
Lüpen biraz sonra buraya gelecek
ti. Bütün şu kıyafet değiştirmesine 
rağmen Holmes Lüpene görmmek 
ten çekinmek İcap ettiğini pek iyi 
biliyordu. 

Bir çeyrek sonra kapının zili ve 
koridordaki ayak sesleri Lüpenin 
geldiğini bildirdiği zaman Holmes 
koridora çıkmış. Borunun odadaki 
kısmını tetkik ediyordu. Burası 
banyo dairesi gibi değil, karanlık 
tı ve her iki salonun kapıları arasın 
da idi. 

Mösvö F ernan -yani Lüpen
telefonun bulunduğu salona alın -
dı. Biraz sonra Matmazel Antuva
nct Holmesin arkasından geçerek 
salona girdi. Sessiz bir telaki vuku 
ht4ldu. Holmes bir öpüşme işitti. 

Bunu bir mırıltı ve şikayet takip et 
ti Bu matmazel Antuvanetin sesi 

idi. 
Demek aralarmda sıkı bir müna 

sebcti aşı~ane vardı. Hohnes hiç 
tahmin etmediği bu vaziyet karşı · 
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sında kendi kendisine tahlil yap -
maya vakit bulamıyarak yerini de
ğiştirmiye, kapıya bira~ daha yak 
\aşmaya lüzum gördü. Fakat onla 
rm sesini gene pek zayıf ve kesik 
kesik işitiyordu. 

Zaten çok yavaş konuşuyorlar -
dı; Lüpen: 

- Çok meşguldüm, beni epeyi
ce yordu .... Hayır, hayır ... Gitmedi 
ama kurtulduk diyebilirim. 

- Emin misin? 
- Bugünlük evet ..• 
Holmes kendisinden bahsedildi- ı 

ğini ve şuradaki vaziyetini düşü -
ncrek derin bir haz ile güldü. Lü -
pen kendisinin yanı başında oldu -
ğunu bilecek olsa şimdi çıldırırdı. 

Bir çok yorgunluklarına şu anın 

zevki tekabül ediyordu. Holmes, 
çekici ile demirler üstünde dura -
rak arada bir muhavereyi işitme -
mek fedakarlığını göze alıyor, ken 
disi hakkında hiç bir şüphe uyan -
dırmak istemiyordu. Bir ara kapı -
dan Lüpeni salonda dolaşırken gör 
dü: 

Siyah elbiseler ile sivri sakalla, 
tek gözlükle ne kadar zarifti!.. O
nu görenler zengin bir Fransız asil 
zadesi olduğuna şüphe etmezler, 
kadınlar ona karşı zaf duymama -
ya muktedir olamazlardı. Hareket 
leri hile asilane idi. Sesi, bir kadın 
karşısnda sanki değişiyor, yumu -
şak, teshirkar nağmeler alıyordu. 
Matmazel Antuvanet Gerdenin Lü 
pen tarafından şiddetle teshir edil

miş, bir oyuncak haline getirilmiş 
olduğunu Holmes işitmek için faz
la dikkat etmek tehlikeli olacaktı. 

Zaten dışarda bir adamın bulun 
ması Lüpeni bir ara şüpheye hile 
düşürmüş, aralık kapıyı kapatmış

tı. 

O zaman Holmes, banyoda çalış 
maya mecbur oldu ve Antuvanet 
şapkasını, mantosunu giyerek Lü -
penle beraber çıkmaya hazırlanın 
ca onları takip için bir tedbir dü
şündü. 

Onlar çıkınca hizmetçi kadına: 
- Ben, dedi. Gideyim. Bazı ek

sikler var, onları alıp geleyim. 
Arkalarından sokağa çıktı. A -

ğır ağır Taksime doğru gidiyorlar
dı. Kah kartı kaldırımda onlardan 
çok uzak giderek, kah peşlerinde 
yürüyerek, kah birden geriye doğ
ru dönerek kendini göstermeden 
Taksim, Sıraserviler yolundan Al_ 
man hastanesine kadar gitti. Bura
da bir sokağa saptılar. 
Sokağa sapmayı tehlikeli bulan 

Holmes köşede Lüpenin Antuvane 
te bir evin kapısını gösterdiğini, e 
liyle, bir pencereyi işaret ettiğini, 
kızın kapı üstünde bir tabelayı oku 
maya çalıştığını gördü. Sonra yol -
larma devam ettiler ve yolun niha 
yetinde kayboldular. 

Holmes işaret edilen kapının ö
nüne gelince haktı. Burası bir dok
tor evi idi. Dört katlı, mermer mer 
divenli koca bir ev ... 

Kapının üstünde doktor Fredrik 
Hofman yazılı idi. 

Holmes, Lüpenin musadını keş 
feder gibi oldu. Zengin bir ecnebi 
doktoru olduğu anlaşılan bu ada _ 
mın evine Antuvanet bir hasta gi
bi girecek. arkasından Lüpen dok
toru !oyacaktı. 

(l>e\'ftmı nr) 

Postası • 
ımroz 

U g'J U r vapuru l Bırincı 
kanun 

C 15 de idare rıh
Uffia tımından kalka · 

caktır. (6592) 

Bartın Postası 
B u r s a vapuru 30 ikin· 

citeşrin 

P b 18 de ida· 
erşem e re rıhtımın-

dan kalkacak gidişte Akça· 
şehir. Ereğli, Zonguldak, Bar
lın, Amasra, Kurucaşilet Ci· 
de'yc Dönüşte Amasra, Ku· 
rucaşile'ye uğramıyacaktrr. 

(6594) 

Karadeniz 
Sür'at 

EGE 
Postası 

vapuru 30 
ikinciteşrin 

P b 18 de Ga· 
erşem e lata rıhtı -

mıodan kalkacak gidişte ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya dö -
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Polathane'ye uğrayacaktır. 

(6591) 

Karadeniz postası 
Ankara v~puru 2 Birinci 

kanun 

Cumartesi 18deGalata rıh
tımından kalkacak gidişte ine· 
bolu, Sinop, Samsun, Gireson, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa, Ünye'ye uğ· 
rayacaktır. (6596) 

Mersin postası 
Konya vapuru 3 Birinci ka· 

nun 
Pazar 10 da Sirkeci rıhtı· 
mmdan kalkacak gidişte Ça 
nakkale, lzmir, Küllük, Bod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dal-

yan, F cthiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer-

i 
sin'e dönüşte bunlara ilaveten 
Taşucu, Anamur, Kuıadası, 
Gelibolu'ya uğrayacaktır. 

<6621) 

Yellerinin sekiz buçuk asırdanbe- Diplo.ma alan efendiler şunlar· 
ı·i scYgili yur<lummmn nıiida faa dır: 

smda mevki alarak kuvvetli devir-
lerinde harikalar yarattığım ve ha 
knnsızhktan zayıf düştüğü za
manlarda da materyal bozukluğu 
na hiç ehemmiyet Yermey·erck 
sancağının şerefini ne göıi.i1medik 
feragatle ne işitilmedik fedakar . 
Irkla kunluğ·unu bilirsiniz .. , 

Müdür Bey hundan sonra gele
cek sene mektebin 150 inci yıl dö
nümünün kutlulanacağını söyliyc· 
rek sözlerini şu suretle bitirmi~tir: 

"- Ciimhuriyetin onuncu yıl 

<löni.imünii onu kuran Ye yaşatan 
biiyiik cümhur rei~ini alkı~lamak 
için biitiin 'fiirkiyenin yerinden 

1 oynadığı hu unutulmaz senede za
bitlik hayatına girdiğinizi ınüjde
liyen \"Csikalan almanız, o hayat -
ta muvaffak olacağınıza en par -
lak bir delildir. N' e mutlu size.,, 

Bundan sonra genç zabitler hep 
bir ağızdan yemin etmişler ve ken 
dilerine diplomaları dağıtılmıştır. 
Makine ve güverte sınıflarını bi .. 
rincilikle bitiren Vedat idris ve 
Nurullah Beylere birer saat hediye 

-- -·· 
Güverte kısmı: 
Faik İbrahim, Kenan lzzcl, 

Arif Scrafettin, Vedat ldris, Esat 
Asaf, Feridun Kamil, Fahir fu • 
at, Mehmet Raşit, Sadık İzzet. Ze
kai Arif, Fethi Mehmet, Bahal· 
tin Salih, Edip Ziya, Şahap 
Mahmut, Feyzullah Fahri, En • 
ver Atıf. Sebati Osman, Haydar 
İzzettin, Ali Rıza, Şekip Rctat 
Efendiler. 

Makine kısmı: 
Muhittin Ali, Rüştü Naznıi. 

Necmi İsmail, Şadi Haşmet, Meh 
met Osman, Adnan Hilmi, laınl\• 

il Bekir, Nurullah Riza, Ali Ba· 
haettin, Medeni İsmail, Muzaf .. 
fer Mustafa, Kadri İbrahim, Ad· 
nan Nazmi, Remzi Osman, Ali 

İsmail, Kadri Aarif, Hürrem 
Hayri, Ali Hüsnü, Halit Sırrı 

Tevfik Ali, Necmettin Celil 
Ziya Sırrı Efendiler. 

V AKIT - Yeni zabitleriınizi 
eandan tebrik eder. kendilerine 
yiik~ek muvaffakıyetler dileriz. 

Yunanistanda vaziyet 
(lin~ tarafı ı inci s:ı.yılamu.<tn> \ şam Pirede ve Atinada ihtilalcu • 

affın kanunu esasi ahkamına kar· yane mahiyeti haiz bir takım be .. 
sı sarih bir tecavüz teşkil edeceği yanna.meler dağıtılmıştır. 

beyan edilmektedir. 

Ceneral Papulasm fikirlerileni 
neşreden Demokratikos Agon ga

zetesi, Yunan kraliyelçilerinin 
geçen ağustosta Marsilyada M. 
Venizelosu öldürmek için oraya 

bir sui kast kafilesi gönderildığım 
fakat Fransız zabıtasının mesele
yi vaktınde haber alarak şüpheli 

Yunanlıları hudut haricine çıkar · 
ması üzerine hu suikastın yapıla -
madığını yazmaktadır. 

Aynı gazeteye göre ceneral Plas 
tirası öldürmek için Fransaya gön 
derilen sui kastçılar da gene Fran
sız zabıtasımn kendilerini hudut 
haricine çıkarması üzerine teşeb • 
büslerine muvaffak olamamışlar -
dır. 

Pirede ve Atinada 

Atina, 29 (Hususi) - Dün ak-

Üsküdar Hukuk Hakimliiin .. 

den: 
Mari Luiz Agopyan Hanım ve· 

kili avukat Taliı.t Bey tarafından 
müvekkilesinin kardeşi Ohannes 
efendinin gaipliği hakkında ikame 
edilen davanın icra kılman tahkı • 

kat ve muhakemesi sonunda mu • 
maileyh Ohannes efendinin hayat 
ve mematına dair maliimatı olan • 
ların hu baptaki bilgilerini mah • 
kemeye bildirmeleri hususunun ya 
pılan ilannameler üzerine bir gu .. 
na haber ve malumat verilmedi • 
ğinden kanunu medeninin 34 ün .. 
cü maddesi mucibince mumailey • 
hin gaipliğine 1 O - 7 - 933 ta • 
rihinde karar verilmekle keyfiyet 
tebliğ makamına kaım olmak ü • 

zere gazete ile de ilan olunur. 
(10461) 
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ı: :: . fi i 
~i i~ Maarıf Vekaleti Tarafından Ilkmekteplerin Dördüncü ve h !f 
~~ ~~ Beşinci Sınıf farında Okutturulmak Uz ere 1 li 
·• ·· B 11 ii ~~ T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii B h •• •. P. •• 
ij !i "VA K 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen r: il 
~H~ T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. ~Hi •• .. ·= 'I :: :: :. . •. •• I! c, 
H H Bu kitaplar, yalnız talebelerin deail her kesin istifade edeceai bir :; =1'i ~~ ~İ surette yazılmış bi, .. çok haritalarz

0 

ve resimleri ihtiva etnzektedir. it ;I 
:: •ı : ••• 
:: !: : ı = ı 

~~ U Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLER 1 N fiatları nefasetine ii 1'· 

~~ U ve sayıf al arının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. jj · 
.• .• 1 .... :: :ı .. 
~~ g Satış Ve Tevzi Yeri: Istanbul Ankara Caddesi i ;r .. .. : ~ 

il~ V A K 1 T Y U R D U ıF 
................................................................................................................................................ ___ i . ................................................................................................................................................ - ......... ~ 
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Kış ayları masraf aylarıdır 
Palto 
Sıcek yünlü elbise 
Sağlam pabuç 
lhk battaniye, boyun atkısı 
Bunları en iyi ve en ucuz tedarik 
eden tasarruf etmiş olur 

~UMER BANK 

ar 
Pazarlarından Kışlıklarınızı Alınız 

Kışlık masraf farınızı 
En · ucuz surette 

Kapatmış olursunuz. 
Sumer Bank "Yerli Mallar Pazarı" 

ANKARA ISTANBUL SAMSUN 
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ayyar Yılbaşı Iİ_ 
PiYANGOSU 

Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. ~ 
li5'5 

Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 1 
ihtimali geçen seneden çok fazladır. 1 

\.~~=ı~~;;~::~~:;~;ıı;ı:ı;:;m~~~;:ı~J 
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Soboh ve • 
ok;om bır 
bordalı. su 
derununda 
bir kahve 
ko11Qı mık· 
dorı h6fıdır • 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 

~"·11 1 1 11 • 11"1 "111·· 111"'1 111 ' 1"""1111 • 11'» Istanbul ve Trakya c"·•11 ıı11rıı•ıı11ı11 '11"'"11 1 ' 11111" ıı ırııııııı111111ı ı •1111111 •ıııııı• •ııı uııııııuıııt ıı 11 1111ıııı1111ı• 1 

~ E abrikaları 
\l Türk Anonim Şirketinden : 
~{ 26 Şubat 933 tarihinde içtima eden fevkalade hissedarlar heyeti 
i_=_i umvmigesi tarafından verilen selahiyete binaen şirketim iz meclisi 

idaresi üçüncü tertip hisse senetlerinin ikinci rub'u bedelini tah
sile karar vermiş olduğundan işbu hisse senetleri hamillerinin. 

!~ tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında yet/erindeki muvakkat 
= = senetlerile şirket merkezimize müracaat ederek taksit bedel-
~{ [erini tesviye eylemeleri ilan olunur. 
l \..._ııı111111ıııııı111ıı•"'"•ıı11" '' "•1tııııılllllltıııııııııı111ııı11ııııı11111ııııııı11111ııtlll111111:tııı11111111tılll11111ıı""""lll'''"••ıı111ıııtııı111111ııııı111111ılllltııı1111ııııı111111ılllllı111111ııı •• "'"ıııılllllllııııı::: ~11ııııııı••ıııııı ııııııııııı ıı 11111ııııııııu 1 11ıı ıııı 1 111ııııııı1111ıııııı11uııııt1ıı111111ııııııı11111ııııııı111111ııı 1tı1111ıt• •ııı11111ıııııı111111ııııııı1111ı•ıııtıı11111ııııııı111ıııııııı11111ııııııı111 10-...4 11111 ııı11111ıı 

T~RKiYE 

llRAAT 
_ ... BANKA51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;OJ;;Q ~ 

Hafız Cemal ıstanbul .Bel e diy e s i ;ıanıarı ~ 
Dahili hastalıkl ar· mütehassıs ı . o· 

Cuma pazardan başka günlerde Fatih Belediye Şubesi Müd üriyetinden : Fenerde sahip•'dıi" 
sabahları (9 _ 11) Beyoğlu _ larak bulunan bir adet keçinin 8 gün zarfında sahibi çıknı•O> 

Komisyonundan : Taksim - Altın bakkal numara 2 takd ırde dairece sattırılacağı ilan o~unur. (661 
Jir' Cum rtes· ·· ·· 20 000 k T elefon : 42519 ö C.·'e den sonra saat B ·k S d 7 N _ı 7 S 

Satınalma 
a 1 gunu • i'.o pı rinç 9/1. kanun/933 saat 1 O da ... eşı taşta inan paşa me rcsesi umar alı o:ı ası tem:nat • 

20 000 k' I (6 2,5) latanbul Divanyolu nu· K ·· k 8/6 1 d k'- 1 S " " " ı o sabun 9/1. kanun/933 saat 14 de. aragumrü te numara ı ü '<aa : ,, • S ,, 
Deniz efradı ihtiyacı için yuk arda nevi ve mıktarları yazıla mara 118 Telefon: 22398 perşem · Arnavut köyünde 3/5 numaralı hane : " 8,S ,, 

iki kalem erzakın aleni müna'casa sı hi za!arında yaıılı tarih ve be G'Ünleri sabahleyin Beyoğlunda A ksarayda Yusufpaşa mektebi: " 4, 1" 
saatlerde lzmitte Kumandanlık Satına l ma Komisyonunda icra ki kışlık i kametgahında fukara Yukarda yazı lı mahaller kiraya ve rilmek iizere açık ıııOS~j)I 
edilecektir. Şartname musaddak suretleri Komisyonumuzdan ve meccanen. deye k onulmuştur. Talip o lanla r şerait i a nlamak üzere . her ısı•!( 
lıtanbul'da D eniz Levazımı Satınalma Komisyonundan almabilir. Sahihi : &tEIDIF.:T A SOJ 

1 

Levazım müdür lüğün e, müzayed eye g r mek için de temı oat ~11 
Taliplerin % 7,5 n isbetinde teminatı muvakkate akçaları ile Ne~rıyat IUUdUrU: Hctıı' Ahmet buz veya mektubu ile 25 - 12 • 933 paza rt es ı g ünü saat 15 :;'1 
Komiıyonumuza müracaatları ila n o!unur. (6223) v AK ı T ıuatbaaı" - latanbuJ dar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. ~I 
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