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Afyon - Antalya 
hattı 

Memleketimizde bet altı se • 
nedenberi tatbik edilmekte olan 
demiryolu yapma siyaseti yeni 
bir safhaya giriyor. Bu ıafha bir 
taraf tan Erganiye giden hattın 

dahili İıtikrazla ikmaline teıeb • 
'büs edilmesi, diğer taraftan Af • 
yon • Antalya arasını gene bir 
demiryolu ile birleştirmek ıçın 

bir kanun hazırlamak fikirlerinin 
uyanması ile gösterilebilir. 

Antalya hattı havalisi hakika· 
ten Akdeniz sahilindeki cenup vi
liiyetlerimizin en feyizli bir mın
takasıdır. Bu mıntakamn orta A -
nadolu ile hemen hiçbir irtibab 
yoktur. Bundan dolayı Antalya 
havalisinin tabii kabiliyeti inki • 
§af edemediği gibi memleket de 
bu mıntakamn feyizlerinden isti
fade edememektedir. 

Antalya meb'usu Rasih bey 
fırka grupunda Ergani demiryo • 
lunun dahili bir istikrazla ilc:ma • 
li mevzuu bahsolduğu zaman bu 
vaziyet üzerine hükômetin nazarı 
dikkatini celbetmif, Afyon - An
talya hattı için bir .,an evvel fa • 
aliyete geçmek lüzumunu izah ey 
lemiıti. Rasih beyin bu müdaha • 
lesi üzerine mecliı muhitinde u • 
yanan fikir cereyanı bugünlerde 
bir kanun layihası şekline gir • 
ınek üzeredir. Şayet bu tetebbüs 
arzu cJilen neticeyi verine Af • 
yon • Antalya arasında da bir de· 
miryolu açmak fikri filiyata •~ 
cek demektir. 

Afyon • Antalya aruı (300) 

kilometredir. Bu kadar bir mesa
feyi demiryolu ile bağlamak için 
en a§cğı otuz milyon liraya ihti· 
yaç görülmektedir. Bu itibarla bu 
hattı yapmak için Ergani tarafın· 
da olduğu gibi timdilik dahili is · 
tikraz vasıtasına müracaat 0 di.:e
mez. 

Fakat buna mukabil Afyon 
Antalya demiryolunu yapmak i · 

çin başka bir çare düşünülüyor. 

Rivayete göre Afyonla Antalya 
arasında açılacak demiryolunun 

leaviyei türabiye a.meliyatını or • 
du vesaiti ile bata çıkarmak 
nıünıkündür ve şayet hükUmet 
:ray, travers ve saire gibi ihtiyaç-

ları tenıin ederse tesviyei türa • 
biye ameliyatının o suretle ik • 

malini ciheti askeriyenin deruh • 
te edeceği anlaşılmaktadır. 
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( Eskişehir bekliyor \ 
- ~ 

1 B~~~;a~a~~ l~~rlıt~!~ın i 
;_-_~_=_ Ankara, 9 ( Husu•i ) - Rei•icümbu" Hz. nin mem- ' 

Lll et dahilinde yapacakları aeyabatleı ine Cumar- = 
! tesi gfinü baılamaları muhtemeldir. ~ 
j Eık;ıcbir, 9 (Hususi - Gazi J B_elediye şehrin K~prübaşı ( 
'i Hı. bugOn, yarın ıeyabatJe- denıleo Dört yol a g z ı n ı n ğ 
f rine ba:,·~vıp dört !iöıesine ~ 
i Eskiıehil\ f• birbirine bağh ff 
f rif buyuı ~cak• birer takı za· ~ 
! lardır. fer yaptırarak ~ 
( Pek uzun bu takları kıy· ~ 
l sen~lerdenbe· metli yazılarla ~ 
( ri büyük mün ve ampullerle F 
j ciyi ilk defa süsledi. ~ 
i ara'arında gö- Gazi Hazret· ~ 
f recek o an leri büyük Por ~ 
i . . f 
E Eskife hir li ler ıuk otelme mı· \ 
~ büyük bir iı- safir olacak ve ğ 
j tikbal progra· o gece şeref- ~ 
~ mı hazırladı· Es"ktşehlr Ha1k fır'kin )ı>rıoe büyük § 
1 Jar. Dünden itibaren ıebir bir balo veri:ecektir. ) 
1 baştan baıa donahlmağa bat· Halk ulu Gaziyi iştiyakla ~ 

bekliyor. -
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Sıvas - Erzurum hattı 
Projede, bonoların mutedil 
faizle kapatılması esası da \rar 

,.~!fi.~'. 
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Ankara, 9 ( A. A. ) - Sıvaı - Erzurum de 
mır1e...... iapah•• ait preje, nafıa .eklletiade 
tanzim edılmek Ozeredir. Haber aldığımıza naza· 
HD bu proje, it için pıua konması ve bunu uzun 
vadelerle abnma11, ioıaaho mümkün olduğu ka· 
dar kısa zamanda yapı ması ve ödenecek paranın 
bonolarla ve mutedil bir faizle kapat.iması esas 
lanm ihtiva edecektir. 

Sıvas · Erzuı um battı miloasip bir noktadan 
ayrılacak bir şube ile Malatya'da Fev.zipaşa • Di
yarıbekir hattı ile birleıecektir. 

Bir ecnebi grupla yukardaki esaslar dahilin· 
Nana vekili Hilmt ~ <le glSrüşülmektedir. 

s~;ı y·;·~;i.iki"h.;kk;·~d;: 
ki iti if ı:amenin tastikı 
Tevfik Rüştü 8. emlakin iadesine mü
teallik maddeler üztrinde izahat verdi 

ANKARA, 9 (A.A.) - B. M. 
meclisi bugün reis vekili Refet 
Beyin riyasetinde toplannıı§tır. 
Konya ovası sulama idaresinin 

Görülüyor ki, be§, altı sene ev- t 932 senesi bütçe kanununda ba • 
ve) baılıyan ve devlet bütçesi ile 

1 zı tadilat icrasına dair kanun 
Sivastan geçerek Samsuna, Sam- 1 müzakere ve kabul olwmıuftur. 
ıundan Mersine giden, yani bir Buna nazaran umum sulama 
taraftıan orta Anadolu ile garbi tesisatının ova köylerindeki gay • 
Anadoluyu, diğer taraftan Akde- ri muntazam ıebekesinin ıılahma 
nizle Karadenizi birleştiren ti • ve Beytehir gölü barajında yapı • 
mendifer intaatı mali ve iktııadi lacak tadilata tahsis olunmak ve 

buhran dolayısile bu ıene tevakku ( ;A;lt~ta~r~a~fı~2~l~nc~i~11~a;yı;f~am~ızmdladllllır1>••••İTİeİlvfl~k-R1D1•1t1U•Ble1İyİll•lll fa uğradığı bir ıı:rada !imdi kar· il 

Marmara ve Boğazların serveti ...................................................................................... 

Balıklarımızın en büyük 
rakibi Yunan balıkları 
Onlar tuzlama işini bizden çok ucuza 

malederek ucuz sabyorlar 

Geliboluda Hasan u•tanın balık kon•erve fabrikan 
[ Bu Türk f:ıbrikıı~ında 20-30 kişi ç.alışıyor \'C r-nde 

iki, üç yüz okka balık konserve yapılıyor 

lıtanbul, Boğaziçi ve Mar • rekabet edememekttedir. Ticaret 
marada tutulmakta olan balıkla- oda11 bunun sebebini aratbrmıt 
rın bir kısmı tuzlanarak Avrupa- ve Yunan balıklarının memleha.
ya ihraç edilmektedir. Fakat Av· lardan alınan ucuz tuzla tuzlan• 
rupa piyasalarında tuzlu balık • dığını halbuki Türk balıklannm 
larımızm en büyük rakibi Yuna· tuzlarını daha pahalıya maletti • 
nistandan ihraç olunan balıklar • ğini öğrenmittir. 
dır. Ticaret odası İktısat vekile • 

Avrupa piyasalarında tuzlu tine müracaat ederek bu husuıta 
balıklarımız Ç"k pahalı satılmak- bir kolayhk yapılmasını rica et • 
ta olduğu için Yunan balıklarına miııtir. 
··············································~···, ~ ...............................•...••• 

Hlndfstanda bir MDslUman 
hUkUmdar1 ve ınglliz zeyceal 

Hi ndiata nda ················-·········· 
Taassup 

Müslümanların Mecusi 
papazına )&ptıkları 

ALWAR, 9 (A.A.) - Alwar hUkQmeU 
dahilindeki mUs!Umanlarm lklncl kAnunun 
altıncı gtlnU akoamı ayaklanmıuıı vak'aın 

hakkında t&fslllt \"eren bir tebliğden an • 
)B§Jldığma göro Alwar hUkQmeUne k!U'§l 
gelen .Meoa kabilem e!radı mabetlerdeki 
putları kırmı§lar, rnecual papıuılarından bi
rini bir ağaca bıı§aoağıya bağlaml§l&r ve 
hUkQmet aakerlerlnln gayretlerine rağmen 

mağaza ve dUkkAnlıın yağma etmıolerdir. 

HUkQmct aııkerlert mccust papasını kur
tannı§lardır. 

SekU bin klJlllk bir kafile hUkQmet 
da1rcsl önuno doğru ilerlemi§, fakat, laa. -
betli endahUar nctlccalnde geri dönmOıtUr. 
dir. 

UzeU k milaat>akası 
f 2 --.. ·-·-

Isviçrede 
yasaktır 

Yunanistan da 
aldırmıyor 1 

Evvelki gün güzellik müsabaka• 
sının bütün düyada bu sene bir • 

( Alt taralı 2 inci sagıfamudadır) 

ispanya gUzell 
., .. --··-··--... ·-----···-.._-.............. ·-·-····--------
Kuaat ve Tahrir 
öj'rendiği için 

Bir ağa 
Nasal 

şımıza yeniden yeni hareket kay- d 18 f 
nağıçıkıyor.Erganidemiryolui- Bu say· ımız a sayı a 
le Afyon ve Antalya hattını yap- ' Efendi 

f oldu? mak için dütünülen hu .. tedbirle - I 
rin filiyat sahuında muspet ne • 

ticeler verımesi, dediğimiz gibi, 
f imendifer siyasetinde tamamen 
yeni hir feyiz ve faaliyet ıafha • 
ıı açacaktır. 

Mehmet A•ım 

Hahralar veVesikalar'da 
Cemal Paşa diyor ki : 

Fon Sandera 
)ltanbula geldi
ğinden beri pek 

çok hatdar 
irtikap etti 

••yıfa'ık • Hatıralar ve Ve•ikalar ,, 
ilavemizle beraber 
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14 üncü sayıf amızda 

f "Osmanh dev
i 

Jeti ölürken,, 
Tefrikamızda 

bu(lün oku
)acakamız 1 

- Nafile zorl•m•rın, mU .. Ur Be,ın çoh ı,ı 
var. Kim olur•• ol•un beni UJ'•ndırm•, tledl, 



' 
Suriye hakkındaki 

itilaf namenin 
tasdikı 

~ON;HA_BERLER;.~ 
V A K 1 T' ın Hususi TeJgraflan 

Güzellik müsabr 
kası Isviçrede 

yasaktır 
<B'll§ t.arafı 1 inci sayıfamızda) 

kısım kııım alınıp sarfedilmek - - - --- - --- w w -------.. <BClf tarafı 1 inci ıauıfaımzda) 
ısuretile ve eeı senede itfa edil - Fırka Grupu 120 kararname D. demiryolları denbire gözden düımuı olduj..-
mek §artile ıpaliye vekaletinin ----- ve bir çok milletlerin --eıaıen, blf 
~fttleti ~ıtı~da 90 bjn liralık bjr Bugün boreler Hilkllmlert bir karar- için A merlkah bir zan bir gazino, hazan bir gazet1 
istikraz eJ<di hUSU$UDda mezkiir Jtilı}flDJ görüşecek namede toplalJ8C8k mtlteb&SSJS geliyor tarafından tertip edilen- bu 11111-
idareye bir ıalihiyet ferilmekt!- sabakalardan büsbütün vaz geÇ" 
dir. AN KARA, 9 (Hulllıt) - ANKARA, 9 (Hususi) - Kon - AN KARA, 9 (Hususi) - tiklerini yazmıştık. Dün Atina ga" 

Sulama idaresinin ayni ıene C. H. F. meclisi grupu yarın (bu- tenjan kararnameıile bu mahiyet Devlet demiryolları umum mü - zetelerinden öğrendik ki bu ıeıı• 
b~e kanununıın diğer ba:ıı mad- gün) topla~ır. Bı,ı ~timada teki mali kararnamelerin sayı· dürlüğü, idare teşkilat ve tarife - ı Yunanistanda güzellik müıabakatl 
deleri de ta~il edilmi§tİr. Buna Osmanlı borçları hakkında ha • sı 120 yi geçmiştir. Bunlardan ha- lerinin ıslahı için Amerikadan M. yapmak için bir iki te§ebbüs ol" 
nazaran da: Cayri muntazam şe- millerle Pariste imzalanan itilaf.. zıları diğerlerinin hükümlerini ta- Şarl Bel adlı bir mütehassıs cel - muş, fakat bunlar suya düşmiitr 
bek~lerin iıl!b, edilmemi§ esaı ~ame mjjzakere olunacak, Sar81'· dil etmektedir. Bu vaziyet tatili - betme1'tedir. Mütahauıs memle - bu sene Yunaniatanda da güzeli~ 
kanallarının iılahı ile tili der~c.a- oğlu Şükrü Beyin izahatı dinle - katta bazı mütküllere sebep ol - ketimizde üç ay tetkikat yaparak müsabakası yapılması kararla§ " 
deki kanalların ~ılmaıı işinde nilecektir. duğu için hepsinin ahkamı birleş· raporunu verecektir. tırılmıştır. 
aulama ~etinden !>orçlu kalan tirilerek bir kararname halinde Ayni teşebbüse lsviçrede de baf 
&ifçiler kullanılabilecektir. An • Radyolar kanunu ~redilecektir. NobeJ mü kAfatı için vuranlar olmuşsa da lsviçre hü • 
cak h@tr köyün tebekeaine 1-itolan oamzetlerlmlz kOmeti bu müsabakaları ahlak• 

AN KARA, 9 (Huıuet) - Glzll emlAk bulundu hlerde g köyün hal~ ter~ihaıı mugayir addetmi9 ve teteb'bü" 
"-il 1 k 8 Adliye encümeninde müzakere e- l z M I R , 9 ( Huıuat ) _ A N K A R A 9 (Huııu•i) 1 ~ anı acad:ır.. u itlerde çabta· ' ... - mani o muş ... 
cak glM ~ifçilerin ıul~a idare dilnıekte olan radyolar kanunu, Burada gayri mübadillere tahıiı Beynelmilel Nobel mükafatı için Elyevm Avrupanın ancak bit 
~liıi tarafından ~yhı edjlecek radyoların haiz olduiu enaf ve olunan emliki teıbit itile metgul Türkiye namına Bursa meb'uıu kaç memleketinde bu itle me§gtJI 
Jl.illıdelilı ücr~ miktarlarına gö1e teraitin daha tümutlü olarak iza.. olan komisyon mühim miktarda Refet ve Afyon karahiıar meb'u· olan bir kaç müessese vardır ki, 
iatihk~kları borçlarına m.tııup o· hı için hüldimetçe ıeri iıtenilmi9 • gizli Yunan emlakini meydana çı- ıu Ruten Eşref Beyler namzet onların da iştirak edenler pek al 
ugauktır. tir. kardı. olmaıı yüzünden muvaffak ola• 

ıöıterilmiflerdir. 
Mıiteakiben Suriyede Türklere Parasız fidan cakları 9üphelidir. 

Söz derleme faaliyeti ltbalAt tüccarları B h ı Ait emlak ile Tiirlıiyede Suriyeli· DENiZLi, 9 (Huausi) _ Nil· n u sene eğer inti ap tamam a • 
lere ait emlak hakkında Fransa 1ZM1 R, 9 ( Husmi ) - mune fidanlığı bu yıl parasız ola- t z Mı R, 9 ( Hususi ) _ nabilirse güzeller ancak Madri • 
lıükUmeti ile Ankaarda akit ve iııı 56z derleme heyeti bugün vali rak halka 200 bin Amerikan u • ithalat tüccarları yarın Ticaret 0 • te gidebilecekler ve intihap orad• 
za olunan itilifnanıenin kabul ve Kazım Paşanın riyasetinde top • ma çubuğu ile bin dut S bin ha - dasında toplanarak ihtiyaçlarım yapılacaktır. 
tasdikine dair kanunun müZ4ke • l~narak f~olivetine devam etti. dem fidanı da~rtacaktır. ve dileklerini tesbit edeceklerdir. Geçen sene Madritte güzellil 
reaine geçilmittir. 

1 
... .,....-ı!'_..,__..,.. __ .,.. ___________ _._ .... _____________ ~~- intibabınr oranın aktörler cemiyet 

Bu münasebetle söz alan ha - J • h f • 1 A yapmı9tı. Resmimiz bu aktörleı 
tiplerden bazıları iade edilecek apon 1 ara nası at 1 an cemiyeti tarafından tertip olunar 
Türk emlikile Türkiyede Suriye - F A H müsabakada kazano.n lspanya gü· 
JiJerin emlakinin iadesine ait mad k A t e ' ru gı an zelidir ki ıon defa bir müıamere-
ıdeler arasmda bir fark bulundu- a r e m 1 y o r . de misafirlere içki tevzi etmek it 

&una nazan dikkati ceıbederek Ecnebi nüfuzundan ile tavzif edilmiştir. 
izahat iıtemitlerdir. 1 • J Hülô.sa müsabakaların ciddilik· 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü ingi İz terin tavsiyesıne cevap arı : kurlu· mak istiyor len uzak ve son derece dar hiı 
Bey cevaben demiıı.tir ki: "Nası·hatınız ç· J•J • • 1 TAHRAN, 9 (A.A.) _ Hari- çerçeve içinde yapılJDJ§.olması her 

:r varsa ın ı ere verınız. ,, f ıı k ı.: "Bu eibi hal ve tatfiye edil • ciyi nazırı Furqi Han, Reuter a· tara ta güze i müsau alatın i· 
ınft üzere mevzuu bahıolan iıı. - 1' ansı mümessillne beyanatta bu • tibardan düşürmü§ 0 <luğu için bo 

• :r TOKIO, 9 (A.k.) - GN'en ayak uydurarak mevzun ve a • -r ' d.. .. ı· · d ~·1ı sı 
lerde vakıa vaziyeti hakikiye na· ~ lunarak Londradaki İran ıefiri .. ıene un)'a guze ının egıı, mem• 

gece Aıyadaki lnıiliz ü11ü bahri- henktar adımlarla ilerliyen as • J k t ·· 11 • • b'I · t'h .z•- itibara alınar-1- mukavele ve • . ~ l A 1 e e guze erının ı e ın ı ap 
-· .. leri kumandam, muıhuamatın kerlerin ba•ı üstünden n.-an 57 nın gerı çagırı mumın ng 0 • ı·ı · .. L ı· ~'" 

..... •-·malı:r yapılabı"lı"r. Surı'yede :r -:s- p o·ı I · ·ı h" b' - 1 meııı sunrıe ,..,ır. 
-'49 durdurulmaaı için Japon filoau • tayyare, manzaraya biraz daha enan • 1 meae esı 1 e ıç ır 
bahsedilen vakayi ve hadisat vu- nun kumandanı olan kontramiral heyecanlı bir tekil vermekte idi. alakası olmıyan alelade bir te • 
!ku bulmamıştll'. Oradaki Türk nezdinde tavuıut teıebbüaünde Merasime milli Japon marıı beddül olduğunu ıölemittir. 
emliki yalnız satı•tan menedı'I - Gazetelerı"n tahn"f edı'lmı" • ha 

:r bulunmuıtur. ile hitam verilmiştir. .,. • 
mittir. Halbuki bizde mes'ulü ol- berlerine telmih eden nazır, lra -

Chan Hai Kuan'da Japon as- Bir şehrin tahribi 
111adığıımız hadisat nıuhtelif ka • keri kuvvetleri kumandanı, lngi • nın takip etmekte oldutu ıiyaıe-
nunlarla yapmağa mecbur oldu - LONDRA, 9 (A.A.) - Çin sefa· tin Iranın sahip olmak istediği is-
., b k k · liz teklifinin kıymetini takdir et- retı' ıu teblı'g"'ı· netretmı'!ltı"r •• 'kl .. I' b .. d 1 1 · f ,gıunuz veya üyü va ayı içinde :r tı a ın ecne ı ev et erın nü u -
h d mekte olduğu cevabını vermit ve Chan _ Hai _ Kuan' dan gelen 

u usa gelen bir takım eşkali fakat muhaıamatm 3 kanunusani 
1-til• t · b l du B" ee.haım anlattıklarına bakılırsa ... ..am e mış u unuyor . ına de durmut olduğunu ve Japonla- .,. 
enaleyh, meseleler ihtiyaca göre müıtahkem Lingyu şehri Chan -

1 ed l rın Çinliler tarafınClan yeni bir Hai _ Kuan'a karili Japonlar ta. 
müta ea i mittir. tahrik vuku bulmadıkça muhare- :r 

ltilafnamenin bütçe üzerinde b t . . l , 1 d .. b rafından yapılan taarruz esnasın -
.._ • . 1 1 e e mıye nıyet erı o ma ıgını e- da atılan yangın çıkarıcı bomba -
oır teııri 0 up o madığı hakkında yan ile tavassut teklifini reddet • 
ki bir ıuale cevaben de: larla hemen hemen tamamen ha • 

B h mittir. rap olmuştur. 
ütçeyo uauıl ve büyük bir Japon cevabında Çinlilerin 

hu olacatmı zannebniyorum. harp hazırlıklarına devam et • Şehrin varo9larile yakmmdaki 
Çunkü -ilk -evcut 'ıe "ad o kasabalar, Jaon topçusu tarafın -

- --
1 1 e • mekte oldukları n.okta11nda israr 

lu ... _ Şayet aatılmıt a dan metodı"k bı"r surette tahrip e -...... 've paruı · edilmekte ve lngiliz kumandanı· 
lnnnıt ite zaten paraıı duruyor nın verecek bir nasihati vana bu dilınektedir. 
demektir. Muamelat B. M. M.nin Bir çok ıivillerde felakete kur -nasihati Çinlilere vermesi lazım 
kanunları ve hükümleri dairesin· ban gitmitlerdir. Cesetleri §ehrin 

geldiği ilave olunmaktadır. 
de cereyan etmittir. Ve bu muka- Japon cevabı, Japon kıtaatı_ sokaklannda yatıyor, tehrin bir 

zuna bağlı veya bu kabil bir nü· 
fuz ile imla edilmit olmadığını 
bütün cihana ispat etmek oldu -
ğunu ehemmiyetle kaydeylemi! -
tir . 

Tren ücretleri 
Devlet demir) ollannda uzun 

mesafeler için tenzHat 
ANKARA, 9 (A.A.) - Dev-

let demiryollarınca 600 kilomet -
re ve daha uzun mesafeler için 
yolcu ve eşya nakliyatında tatbik 
ediL-nek üzere tenzilatlı bir tarife 
tanzim edilmektedir. 

vele ona ıöre yapılm19tır. Onun run Japon tebeasını himaye için kısmı hili yanıyor •• 
h • • d Jı• b" b Yeni tarifenin projesinin iki 
ancın e ıç ır ıey. mevzuu a- harekete geçmİ! olduklarını ve Cbanq bayatını fedaya hazır aya kadar hazırlanacağı ümit e-

hiı delildir. halı' hazırda bu hı'm•yenı"n temı"n LONDRA 9 (A A ) P 1 · .. , · • - e eme dilmektedir. Haber aldıg'"ımıza Her nevi nıukavelitı ıiyaıiye- b 
edilmiş bulunduğunu tatrih et .. göndermit olduğu ir telgrafna · nazaran yapılacak tenzilat 600 

nln mutlak mütekabiliyet esası mektedı'r. ed Ch H 1 e L" m e ang - a u - ıang, kilometreden başlıyarak 1500 ki· 
dairesinde akdi lazım geldiği hu· Japon kumandanı, Çı"nlı'ler ta- . d'ki h 1 .. d ta b" tım ı a va e ıore, oı ne ır lometrelik bir mesafede yüzde 
ıuaunda ıerdedilen bir mütalea• rafından bı'r tahrı"I< vulru bcnlm• - ._ ak . k k -... ... nal ıureti bulm ım anı yo tur. 45 nisbetini bulacaktır. 
ya cevap veren Tevfik Rüştü Bey: dıkça her tu··ı·lu" te~et..bu··s har-'-e • M 1 h k d' f'l · · ~ c- """K u~ai ey , en ı ı crınce vazı· Bundan başka Ankara ile Kon-

Bu bir mukavelei siyasiye ve tı"nı'n fayc!a·ız oldun."u kanaatı"n • . k k . 
ı .. r. ye tın anca mutaarrıza arşı miı- ya arasında yolcu tarifelerinde 

ticariye değildir. ki memlekette dedı'r. 
cadele ebnek üzere kat'i tedbirler ayrıca yu""zcle 40 nisbetinde bir mütehaddis bir vaziyetin tasfiye· 

ıi için yapılmıı bir anlaşmadır. Japon orc.ununun S(eç"t resmi kabul edilmesi sayeıinde kurtarı - tenzilatlı tarife daha yapılmakta-
Suriyede Türk emlakine vazıyet TOI<10, 9 (A.A.) - Senelik labileceğini ilave eylemektedir. dır. 

1 b Mumaileyh, memlekete hizmet et- Bu tarife dig'" erinden evvel tat-edilmit değildir. Yapılabilirdi, ukeri geçit resmi güne§ i ir ha-
mek için hayatını feda etmeğe a· b"k edilecektir. ama yapılmamıştır. Şimdi olmı - vada imparator da hazır bulun -

b. . 1 f d .. h ld 10 b' b't f made ol:luğunu beyan etmektedir. ===::=" k====. =.==.=c=h==H=. yan ır ıeyı zor a mevcut arzet • ugu a e ın za ı ve ne e- muza ereye gırışmesı, an aı 

memizin sebebini anlamak müı • rin iştiraki ve binlerce seyircinin Japon kumanc!an1na talimat Kuan'da sükUn ve intizamın mu
kül olsa gerektir .• ,, huzuru ile Tokyo yakının a kain TOKIO, 9 (A.A.) - Çinin şi- hafazası için Bckser protokolu 

Müstaceliyet kararile kanun Yoyogi manevra $abasında yapıl· ma1indeld Japon kuvvetleri ku - mucibince Çin aakerlerinin de -
reye konularak kabul edilmiş ve mı:tır. mandanına kablo ile bazı telimat 

1 
miryolundan iki ınil uzaf!a çekil-

rntor Batıkt!.mandan el - gönderilmi§tir. Bu talimatta Chan me1crini istemeıi kumandana bil-

Cüretkar bir tayya• 
reci ortada yok! 

LONDRA, 9 (A.A.) -Tayya
reci Bert Hincler'in lngiltere " 
A vusturalya rekoruna teşehhüt 

etmiş olduğu malumdur. 
Cumartesi gi\nü saat 3 te Be • 

rendiziye hareket etmiş olan mu• 
maileyhten hiç, bir haber olına • 
mamıştır. 

Roma, Berendizi, Kahire ve 
Halepten gelen tela-raflar tayya • 
recinin hiç bir tarafta görülme • 
miş olduğunu bildirmektedir. 

Bundan dolayı ciddi enditeler 
duyulmağa baıt.J ... nmışttr. 

3 eyhkhırın kırılmas 
Umumi bütçeden maaı alaıs 

mütekaitler üç aylıklarının Ey " 
tam Bankasınca kırıldığı maliinı'" 
dur. Belediye mütekait ve yetim• 
lerinin üç aylıkları da Esnaf Ba 
kaamca kırılacaktır. Belediyece, 
bankaya bu hususta emir veril 
miştir. 

Mahmutpaıada yansın 
Mahmutpafada cami kartı 

sında Y akup Efendinin evind 
yangın çıkmış, söndürülmüştür. 

§ Beyoğlunda Benhaz fabrik• 
sında yangın çıkmı!, itfaiye gi 
dinciye kadar amele tarafmd 
ıöndürülmüştür. 

Bulgarlstanda zelzel 
SOFY A, 9 (A.A.) - Çırp 

mıntakasında di!n ~iddetli bir ıe 
zele hisısedilmİ§tİr. Deh!ete dilte 
halk ıa&trerce meskenler baric' 
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10 Klnunusani 1933 

SOHBETLER 

Heroinomani 
Cerrahpata hastahanesi asabiye 

mütehauısı doktor Ahmet Şükrü 
bey, bu senebatı, tıbbi bir mecmua 
llefretti. "Nöro - Psihiatri Gaze· 
teıi,, ismini taşıyan bu mecmuada, 
doktor Nureddin Ramih beyin 
"Kuduz tedavisinde görülen felç 
hldiseleri ve sebepleri,, doktor 
Klznn Nuri beyin "Cerrahi ve in· 
tant hastalıkla merbut olmıyan o· 
muz ağrıları,, gibi §ayanı dikkat 
ve İstifadeli yazılarla Ahmet Şük· 
rü beyin "Heroinoma~i serlevhalı 
b. " 
ır etüdü var. 

Ahmet Şükrü bey, günden güne 
artan bu illetten; heroin salgınının 

' önüne geçilmesini, heroin satıcı • 
ları ile fi.Metli mücadele edilmesi· 
ni temenni eden bu yazısında, he· 
roinin, müptelalarının vücut ve 
dınıa.nJarında yaptığı tahribatı ve 
t~davisi çarelerini anlatıyor. 

Filhakika bizde hcroin salgını, 
doktor Ahmet Şükrü beyin dedi • 
ii gibi, tahsil ya§ında bulunan 
eençliğe de sirayet ettiği muhak · 
kaktır. Ve maalesef Sükrü beyin ' ... 
istatistiğine nazaran -bir dokto· 
ra düşen ha:;tıı miktarı çok olmak· 
la beraber- müptelalarının mik· 
tarına nazaran, kendilerini tedavi 
ettirenler azdn·. 

Ahmet Şükrü beyin 50 hastası 

•ardır. Bu miktar, bet gün zarfın· 
da 55 olmuştur .. Takribi bir he • 
sapla, kendilerini tedavi ettiren 
heroinomanların iki üç yüz oldu • 
i"umı :;öyliycbiliri.: .. Halbuki !ttan· 
bulda heroinoman miktarı binden 
fazladır, çünkü heroini bin kiıi • 
den fazla kimse çekiyor. Bu, ala· 
kadarlar tarafından tespit edilmiş
tir. 

~ mdi, akla §öyle bir mülahaza 
gelebiJir: Bu hesapla, bütün Tür
kiye ayyafhr, alkoliktir, denebi • 
lir. 
Hayır, her rakı içen ayya!, alko· 

lik değildir. fakat her heroin çe • 
ken heroinomandır, hastadır, teda· 
viye muhtaçtır. Bu afetin önüne 
muhakkak geçilmelidir. Yazımı 
Ahmet Şükrü beyin son sözlerib 
biti:-iyorum .. Doktor diyor ki: 

"Ankara ısıtmasının bir elden 
idare edilen ve ilmt bir mücadele 
ile ltıs:ı bir zamanda muvaf fakı • 
Yelle kalktığını şükranla hepimiz 
hatırlıyoruz. Burada da tedavi ile 
alakadar makamın aynı zamanda 
•irayet menbalarını kurutma iıini 
la.kip etmesi muvaffakıyetin bü • 
Yi.ik \re daha çabuk amili olur.,, 

Selami izzet 

Telefon 
Mükaleme ücreti 
7 kuruşa kadar 
inecek galiba 

Telefon ücretlerinin indiril • 
mesi meselesi artık bir gün me • 
selesi haline gelmi§tir. Komisyo· 
nun bir haftaya kadar toplanarak 
yeni tarif eyi tesbit edeceği anla • 
tılmaktadır. Bugün dokuz kurut 
on para olan telefon ücretinin 
yedi kurufa kadar indirileceği 
tahmin edilmektedir. Verilen ma

lumata göre, şirketin hükUmetle 
yaptığı mukavelede ücretler.in ~e 
kadar indirileceği tasrih eclılmı§· 
tir. Buna göre fngiliz lirası 1100 
kuru§ ile 850 arasında temevvüç 
ettiği takdirde bugünkü fiat baki 
olacaktır. 

İngiliz lirası 1100 den yukarı 
çıkarsa yüzde 5 zammolunacak, 
850 den 799 za kadar inerse yüz· 
de beş tenzil edilecek ve bundan 
da daha a§ağı inerse her elli ku • 
ruf için yüzde 5 tenzilat yapıla • 
caktır,. 

Komiıyon İngiliz lirasının al· 
tı aylık temevvücünün vasatisini 
alarak fiat tesbit edecektir. 

Geçen Tem.muzda tarife ko -
misyonunun toplanmamasının se· 
behi de an!atılmıftır. Geçen sene 
Kanunu se.nide komisyon toplan • 
mıf, altı aylık hesapları tetkik e· 
derek bugünkü tarifeyi ipka et • 
mi§tir. F.akat aradan on be§ gün 
geçince İngiliz lirası sukuta bat -
Jamıf, bu vaziyet kartısında tele· 
fon tirketi fazla zarar edeceğini 
söyliyerek turayı devlete müra • 
caat etmİ§, Temmuzda toplana • 
cak olan komijyonun bu hususta 
bir karar verebilmesi için ıurayı 
devletin bulacağı yeni formüle İn• 
tizar ettiğini aöylemi~tir. Şurayı 
devletin kararı gecikmiş, bü yüz· 
den de komisyon geçen Temmuz· 
da toplanamamı§tır. Şurayı dev· 
let son günlerde telefon ü.~ret!e • 
rinin mukavelenameye gore ın • 
dirilmesi lazım geldiğine karar 

"dd t' giren verince muayyen mu e 1 

komisyonun toplanarak bir ka~ar 
vermesi artık bir zaruret hahne 
gelmittir. Telefon ıirketinin.faz • 
la aldığı paralar nakten gen ve • 
rilmiyecek, abonelerin yeni sene 
hesaplarına geçirilecektir. 

VAKiT ~avıta 3 

Kaçakcılar ----
Maznuniardan 

1 Halılarımız IY onan elçisi birinin akli vaziyeti 
müsait değil! 

Almanya ya mal Dün Pireden 32,soo tane çakmak ta:,ı kaçak'· 
•• . J • h . . Jd. çılığı muhakemesine, dün öğleden gonderen tacır erın şe rımıze ge J, SO.tıra adliyedeki ihtisas IllJahkeme 

h •• •• d A k • • sinde devam olunmu§tur. ataSJ YUZUD en•• D araya gıttI Maznunlardan mütekait eczacı 
Türk • Alman ticaret mukave· Yunanistanın yeni Ankara el· Osman Beyin vekili, müekkilinin 

lesinin bir maddesinde Türk ha· çisi M. Sakelaropulos, dün İtalya akli vaziyetinin cezalan dm lmas .. 
Iılarının Almanyada fazla satıl • vapurile Pireden ıehrimize gel • na miisait olmadığım ileri siirdü • 
maaı için bazı §artlar vardı. mi!, Galata rıhtımında Yunan se· ğü için tıbbıadlide mü§ahede altı• 

f areti ve konsolosluğu erkanı tn· na alman Osman Bey hakkındaki 
Bu tartlara göre Türk halıları h h 1 .ı .. 

rafından karıılanmııtır. raporun , enüz azır anmau,111 
bir tekilde girecek ve birçok re· anlatılmıı, dünkü muhakemekle 

· 1 d f 1 kt Dün akşamki trenle An.karaya sım er en mua tutu aca 1
• inhisar istihbar memurlarından 

giden M. Sakelaropulos dün bir 
Fakat birçok Türk tacirleri· Neıet Bey, ıahit olarak dinlenil • 

muharririmize ıunları söylemit -
nin Almanyaya gönderdikleri ha· tir: mİ§tİr. 
lıları satılmanuı ve fazla gümrük "- Yirmi scncdenberi tamdı- Ne§et Bey kendisine teıkili~ 
d 1 n t mensup biriıi tarafından bu 1 • e a ı mıı ır. ğım güzel memleketinizde Yuna-

ı k # l t. ..in haber verildiğini , bu • 
Bu tacirler ktısat ve a e ıne nistanı temsile memur edildiğim- ~un delaletile alıcı gibi daT • 

ve muhtelif makamlara müraca· den dolayı çok memnunum. Tam 
at ederek tikayette bulunmutlar· manasile dost bulunan memle • ranarak ve iğreti bir hüviyet tatı· 

yarak evvela maznunlardan Hüs• dır. ketlerimiz arasında hiç bir mese-

İstanbul Ticaret odası halı ta
cirlerinin bu müracaatı üzerine 
tetkikata baılamıf ve ıu neticeye 
vasıl olmuttur: 

Ticaret mukaveleıinde halı 
ihracı tesbit edilirken balılar için 
birçok maddeler de konmuıtur. 
Havı saf İpekten olacak, 4 kilo • 
dan fazla olmıyacak ve büyüklü· 
ğü de 120X175 aantimetre eb'a
dıinda bulunacaktır. 

Tacirler bu tartlara riayet et• 
meden gelitigüzel ihracat yaptık· 
ları için Alman günırüklerinde 
fazla resim vermektedirler. 

Hayvanlara eziyet 
eden arabacılara ceza 

Bazı arabacıların aon aiinler • 
de arabalarına fazla yük koya • 
rak hayvanlara eziyet ettikleri, 
yokuılarda hayvanlann a:raba • 
ları çekemedikleri için sahipleri 
tarafından fazlaca dövüldüğü hi· 
mayei hayvanat cemiyetinin mü • 
fettiıleri tarafından tesbit edil • 
mit, bu arabacıların isimleri ait 
oldukları Belediye ıubelerine ve· 
rilmittir. Hayvanlara eziyet e • 
den bu arabacılardan para cezası 
alınacaktır. 

Bir kazayı .. vu,tururken •• 

Postahaneye ait 17 numaralı 
motosiklete binen Faruk Ef., oto
mobile çarpmamak için manevra 
yaparken dütmüf, batından ya • 
ralanmıttır. 

nü ve Tevfik Beylerle tanıthfmı, le olmadığı için· şimdiki halde 
sonra Şevki Beyle görüttüiünü ve 

söyliyeccğim bir şey de yoktur.,, 

M. Sakelaropulos, muhtelit 
mübadele komisyonu hakkında 
Yunan hükumetince verilmit bir 
karar olup olmadığı sualine ce • 
vaben de bu hususta henüz bir 
ıey bilmediğini söylemiıtir. 

Yeni Yunan elçisi evvelce Is • 
tanbulda Yunan baıkonsolosu o
larak bulunmuttu. Geçen sene de 
muhtelit mübadele komisyonuna 
Yunan f ev kala de murahhası ola • 
rak gelmit, bir kaç ay kaldıktan 
sonra Yunanistana dönmüttü. 

Defterdarlığın 
satış işleri 

Defterdarlıktaki aatıf komisyo· 
nu dün Defterdar Mustafa Beyin 
riyaıetinde toplanmıt ve §İmdiye 
kadar 700 parça emlakin satılığa 

çıkarrlmı§ olduğunu tesbit etmit -
tir. 

Bu itibarla, gayri mübadillerin 
satılığa çıkarılan emlakin artırıl • 
ması husundaki talepleri varit gö· 
rülmemiş ve bu talebin bono kıy· 
metlerini yükseltmek için yapıldı· 
ğı neticesine varılmı§hr. 

inhisarlar umum 
müdilrll 

inhisarlar umum müdürü Hüs • 
nü Bey bugün, Ankaraya gidecek· 
tir. Hüsnü Bey inhisarlar idaresi • 
nin bütçesi hakmda vekalete iza • 
hat verecektir. 

nihayet Osman Beyin Nitantatm~ 

daki evine on bin tane çalanak ta:~ 
fi alacakmıt gibi gittiğini .öyle.( 
mit, "Bu sırada diğer memurlar. 
geldi ve cürmü meıhut Y.•pıld..,..1 

demittir. 
Dava edilenler~en Osman Be,. 

müıahede altında bulunduğundan 
mahkemede yoktu. Diğerleri, 6u 
ifadeyi kabul etmemitler, kendile
rinin kaçakçılığa ittirak etmedik • 
lerini, bilakis bu iti haber verdik' .. 
lerini ileri sürmütler, kaçakçı va• 
ziyetinde olmayıp muhbir vaziye
tinde bulunduklarını anlatmıılar • 
dır. 1 

Muhakeme, Osman Beyin mn • 
phede raporu için, ayın yirmi iki .. 
sine bırakılmıthr. 

Avrupada gUI yağlan 
lstanbul Ticaret Odaaı Türk 

gül yağlarının Avrupa piyasa.la· 
rmda fazla satılması için tetkikat 
ta bulunmaktaydı. 

Oda bu tetkikatını bitirmit ve 
bir rapor hazırlamağa baılamıf • 
tır. Raporda gül yağlarının kant• 
tırılmamaaı ve karı§hrıldığı tak: -~ 
dirde sür'atla anlatılacak bir u • 
sulün bulunması istenilmektedir. { 

Öirendiğimize göre Ticart O• 
dası tetkikat yaparken gül yap •• 
tan tacirlerden gül yailarmm ~e 

suretle karııtırıldıimı sormut t• 
bunların ne suretle tahlili liznd 
geldiği hakkında izahat istemittir. 

Gelecek cevaplar rapora ayrıca 
ilave edilecektir. 

Mısır Elçisi 
Mısır Elçisi Abdülr.ıelik Ham • 

za Bey mezuniyetle memleketine 
gitm~: üzere Ankaradan şehrimi· 
~e g~lmi,tir. Bir kaç uün sonra Mı· 
sıra h:ıreket edecektir. 

Tayyare piyangosu ~ .... -------... "'! 

altıncı keşide yarın Eren köy kız lisesi me
zunlarının toplantısı 

l
ınoıuınuımıttıınıı ımmmmıtıtmıaııaıımıımuı11UU1--•] 

_..nftU~~ • .-~~.!~~!~~~ ... !~!!!-

ltalya mümessilleri 
arasında 

ltalya elçiliği ba!katibi M. Bo • 
va Skoppa İtalyanın Milletler ce
miyeti nezdindeki murahhas he • 
yetinde bir vazifeye tayin edilmiş 
ve dünkü semplon ekespresile feh· 
rimizden hareket etmittir. 

§ ltalya elçiliği ataıemiliteri ko
lonel Mannerini'nin bir çocuğu ol· 
muı, vaftiz nıerasimi papalık ma
kamının Türkiye mümessili mon· 
ıenyör Margotti tarafından yapı · 
larak Alfredo adı verilmi§tir. 

Batvekil lanıet Pa,a Hz. kolo -
..ı Manneriniye bu münasebetle 
hir tel,rik mektubu göndermit ve 
J,ir hah hedir,e etmittir. 

Tayyare piyangosunun altın • 
cı keşidesi yarın öğleden sonra 
saat ikide Darülfünun konfera.ns 
salonunda çekilecektir. Bu ke§t -
denin en büyük ikramiyesi 200 
bin liradır. Bundan batka 50 bin 

30 bin, 20 bin 10 bin gibi büy~~ 
ikramiyeler ve 100 bin lira gıbı 
büyük bir mükafat vardır. 

Karısını öldilren Şev
ket 8.ln muhakemesi 

Kendisinden boıanmak isti -
} en karıu lclal Hanv.nı öldürmek 
ten maznun, Güzel san'atler aka. 
demisi sabık müdür muavini Şev· 
ket Bey, İstanbul ağir ceza mah -
kemesinde on iki buçuk sene hap· 
se mahkUm olmuf, Temyiz bu ka· 
rarı bazı noktalardan bozmuıtu . 
Şevket Beyin yeniden mahkeme· 
sine 5 şubatta batlanacakbr. -

VAK 1 T 
QUndelilt, Siyul Gazete 

lııt&nbul Ankara Caddesi, v AKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
yazı itleri telefonu: 2•379 
idare teıetonu : 2•ıno 

Telgraf adre5f: lltanbul - VAKIT 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

senelik 
6 aylık 
3 aylık 
ı aytık 

TQrkiye 

:l•oo Kr. 
760 .. 

•OO .. 
l ı:;o .. 

Ecnetıl 

2TOO ıı:r. 

1~ .. 

800 " 
300 .. 

UAn Ucr_.!.t~ 
P.esmJ iJln)&rıD bir Htırı 
Tiearl ntnıarın bir aatırı 
Tlc:ırl otnıarm bir ııanttmı 

10 Ku~ 

12,15 Kuruş 
2;s Kuruı1 

KUçUk lllnlar: 
. 

Bir de!aSJ 30 iki de!aaı 50 Uç detuı ~ 
dört de!uı 75 ,.e on dc!aaı 100 kU?'U§tur. 
Uç aylık ıı&n vettıılerln bir defası mecca· 
nendir. Dllrt aatın gıeçen lllıılann taı.ıa 
satırıan beJ kuruıtan. beaap edilir. 

.. .... 

Erenköy Kız lisesi mezunları, 

mezunların ve davetlilerin bir ara· 
ya toplanarak, hof bir kaç saat 
geçirmelerini, samimi hasbühal • 
lerde bulunmalarını temin maksa· 
dile, her sene bir toplantı tertip 
ediyordu. 

Bu seneki toplantı, bu ayın on 
dokuzuncu perşembe günü saat 
on altıda (Tokatliyan) salonla • 
rında yapılacak, mükellef bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Toplantının her senekinden da
ha üstün bir §ekilde olması için, 
cemiyet azaları, ayın on ikinci 
günü saat on yedide Beyoğlunda 
(Hilaliahmer) merkezi binasında 
bu husuıu görüteceklerdir. Cemi • 
yet umumi katipliii, bütün azanın 
o ıün hazırlıkları görüımek üzere 
ıelmesini rica etmektedir. 

10 Kinunuaani 1917 

.ffcmuren Bcrline azimetin• 
rulııat verilmiı ola11 maliye nann 
Cavit Bcyi11 müddeti gaybubetince 
maliye nezardi umurunun lıarbiye 
na:ırı 1'~'nııcr Paıa tarafından ücuı 

tensip olunmuıtur. 

- Tetkikatı edebiye encümeni aza
lıfiından istifa eden Darülmuallimi11 

muallimlcrindm 1-'azıl Ahmet Be11 
yerine alıirw muallim Ömer Seyld· 

tin /Je11 tayin <•dilmi~tir. 

- btkıtaı müzakerat ıebebile t• 
relfü eden eşya liatı eski haline düı
müştür. Şekerin 11iiz kilosu 1'0 liraya 
kadar çıkmışken dün tekrar 120 lira· 
ua düşmüştür. Bundan maada umumi 
piyasa eski durgunluğunu muhafaza 
etmektedir. 

- lzmir vilayeti mecliai umuml•I 
yerlerine tcrrsip edilecek ltU!ldep ko • 

nulmak şartile, bütün kaza idadU. • 
rlnin 16i""'4 karar vermlıtir • 



Sayıfa 4 
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.IMAllLI DllVL 
"1.üRKE ••• 

Mubarr:ri : Celil Nuri 
• h:tJba5, nakil, tercüme haklın mahfuzdur. 

Nanı azize, utanmadan, ekmek diyor 
Büyük babam dairesi pek geniş, f ru bir adamdır.Zimmetine 40 para 

kalabalığı çok, israfı çok, maara· geçirmez. Lakin efendi olmakla 
fı ziyade bir zat idi. Allah rahmet beraber pek cahildir. Zntı devleti· 
etsin. Mahdum, kerimeler, gelin, nize layık bir vekilharç değildir. 
damatlar, torun1ar ve bunların te· LQtfen, tene.zzülen hesap pualala
ferruatı, yaver, katipler, daha bir rmı okuyunuz. 
takım yana§malar, arabalar, hay· Kulunuz çekmesinden bir adet 
vanlar, hatta bir adet inek, senede defteri hüsnüniyetle sirkat ettim. 
iki defa Rodos'tan Sakız veyahut Bakınız lsmail Efendi kulunuz ne 
Midilliye göç edilirdi. hatalarda bulunmuş. 

Merkez Rodos. Diğer adalar da İsmail Ağa (lahm) a, (kü9t) a 
bu kalabalığı barındırmak için ev· utanmadan (et) diyor. (erz)e (pi· 
ler tutulur, hazırlıklar yapılırdı. rinç) ünvanmı veriyor. 

Şu ifademde zerrece mübalağa lu:ıail Efendiye göre (dakik) 
olmadığını kendisini tanıyıınlar (un) dur. 
ve Cenabı Hak ömürlerini arttır· (revgan) kelimesini bile bilmi r 

sın, hala adetleri çok olan ahbap· yor; (revganı sade), (revganı zit) 
lar tasdik ederler. Kendilerini şa· diyeceiine hap. minclhuzur (sa · 
hit tutarım. de yağı), (zeytin yaiı) diyip geçi-

Böyle israfı, masrafı çok bir za· yor .•• 
tın muktedir bir vekilharcı o]mak Emin o]unuz, Pafa Hazretleri, ve· 
lazımdır. Evet, büyük babamın da kitharcmız (nanı azizi), mübarek 
İsmail Afia isminde bir adamı var· (hübz) ü bile bilmiyor da ona, ha· 
dı. Heaap]arı görür, pazarlıkları !a sümme haıa, (ekmek) diyor! 
yapardı. Okuması azdı. Bununla Bildiğimiz (hatap) • • • lsmai\ 
beraber onar paralık iki defter a- Ağaya göre o, (odun) dur! (içten 
lır, göz]üklerini burnuna geçirir iç~ hay meşe odunu, hay!) 
ve her hesabı çifte tutardı; yani Dikkat buyruluyor mu? lımail 
bir sureti kendisinde kalır, ikinci· Ağa (Mai leziz) den de anlamı -
sini efendisine verirdi. Hesap ya· yor. Mai leziz ona göre (su) dur ... 
parken sıkmtı çekerdi. lsmail Ağa Su ... Ne kaha! Bunu köylü de bi -
hayli huysuz ve titizdi. lir, kocakan d"a. 

Günün birinde, bazılarmm tef· Kezalik dikkat ettim. Bir cahil 
viki ile İsmail Ağa §U istidayı tak· gibi (maydanoz) yazıyor, (mide· 
dim etti: nüvaz) m imlasını hile bllmiyor, o 

"DevletlQ efendim hazretleri, re~aketten anlamıyor. 
Köleleri sayei maarifvayei Haz• (Halip) ke!imeıini o}Qıyamadı 

reti liilafetpenahide ilmi kıraat ve bile. Onca halip {süt) tür .•• insaf 
hüneri tahriri öğrenip işbu arizai buyurunuz, Pa,a Hazretleri, liya · 
ubudiyet f artzayı bizzat ve bir üs- kati olmadan efendiliğe terfi eden 
tadın tashihine anı iftikar etme • ve fakat bence ağa kalacak olan 
den yazdığımdan ünvanı çakera • lsmail ağa mı dairei devletinizia 
nemin Ağalıktan Efendiliğe terfi- vekilharcı olmıya sezadır, kulu • 
ini istirham ve istida eylerim ol - nuz mu? O kulunuz ki bir oturuş· 
bapta. • · .,, ta Namık Kemal Ağabeyinizin 

lsmail (Ağa) lsmail Efendi) ol· (Devri istila) smı bir kelime atla-
du ve bir hindi ziyafeti çekti. madan ezberden okuyabilirim.,, 

VAKiT 

Mısırda 
Kabıne niçin 

istifa etm•şti? 

Yeni h UO nede 
kim ter dışarıda 

bırakıldı 

Yunani•tanda ........................... 
• 
Ihtilis 

Venizelos hükômeti 
itham ediliyor 
ATlNA, 9 (Huaust) - Hükd· 

met ile Venizelistlerin araaı yeni· 

Yüksek Mısırdaki (Bedari) ka· den fena halde açılmıflu. Çalda
kasaJası merkez memurunun katli ris fırkası, Venizelistleri ileti • 
üz~rine suçlu olan iki gencin mu • dar mevkiinde bulundukları sıra· 
hakemesi esnasında, maktulün ev· da bir çok ihtilaslar ve ıuiisti • 
velce bu gençleri yakalatarak it • maller yapmakla itham eylemek· 
kenceye uğrattığı anlatılmıf, bu. tedir. Bu ithamlar, iki fırkanın 
nun üzerine idare memurları aley· zaten teker reoo olan münaaebet
hin.1e vuku bulacak tikayetlerın lerini daha ziyade gerginleştir • 
ne §eki]de tahkik olunması mesele mİf, kabinenin mevkiini tehlikeye 
si Mısır kabinesi tarafından müza koymuştur. 
kere edilmi§, müzakere esnasında Meh'usan meclisi, bu ay ıo • 
nazırbr arasında ihtilaf bulundu • nunda açıldığı zaman M. Venize
mi~tir. los söz alarak kabine azasmden 

Mı~ır Ba~vekili lsmail Sıtkı Pa • bu imalı söz]erile ne]er kastet • 
fa is~.:asını krala takdim etmiş, tiklerini soracak ve ithamları var
kral istifayı kabul ettikten sonra sa, tasrih ve tavzih etmelerini 
gene Sıtkı Pafayı kabineyi teıkile talep edecektir .. Maamafih ba9ve· 
memur etmi§tir. kil M. Çaldariıin kabinenin va • 

İsmail Sıtkı Paşanın kabine • ziyetini kurtarmak için rüfeka . 
sinde kendisine muariz olan başh- ıı tarafından vaki olan imalı it. 
ca zat Adliye nazırı Mahir Pata hamları tamir ve tevile çalıtaca -
idi. Mahir Patanm fikrine göre hal iı ümit edilmektedir. 
kın idare memurları aleyhinde vu Maliye nazırı Ankelopuloı iı • 
ku bulacak tikayetleri, adliyece tifa etmiftir. istifasının sebebi, 
tahkik olunmak ierektir. Bunun bütçe açığmı kısmen kapatmak 
için memurları aleyhinde adli ta • için hükUımetçe vazedilmesi dü • 
kib:ıt yapılmasını meneden kanu • tünülmüş yeni vergiler hakkında 
nun ilgası lazımdır. kabine azaıile arasında çıkan ih· 

Ba~vekil Sıtkı Paşa, Adliye na • tilftır. Maliye nazırı yeni vergi • 
zırmın kabul etmemit, ve adliye lerin aleyhindedir. Baıvekil iıti -
nazırını kabine haricinde bırak. fayı bakul etmiştir. 
mak için istifa etmittir. lsmail Sıt- Yu,.oslavyaJılc.rla YJ'ranhJar 
kı Pa§a yeni kabinesine hem Ma • bir maç yap~ılar ve Y L nan· 
hir Paşayı, hem de ona müzaheret blar mağlilp oldu 
eden hariciye nazırı Yahya Pa,ayı ATINA, 9 (Husust) -Yugos· 
ve ıair itlerden dolayı kabineni . n lavya fampiyonu Beogradaki ta • • 
ıcraatım tenkit eden muvasalat na kı 

mı, son maçmı Panatinaikos ta· 
zırını almamıştır, Onların yerin k e ımile yapmış, çetin ve fevkalade 
kendi fikirlerine daha fazla i"ti h 

:r • eyecanlı bir maçtan sonra Yu • 
rak edecekleri anlatılan üç zatı al • nan takımrnı 2 - 3 yenmiştir. 
mıı ve hu suretle yeni kabinesini ,. .. _. ____________ • 

teşkil etmi~tir. T A K V I M ..... 
Yeni Mısır hariciye nazırı Nahle 

Mutıi Paşadır. Yeni iki nazır ce· 
nernl Mehmet Şefik Pata ile Meh· 
met Mustafa Patadır. 

Sah 
10 K. aani 

13 R:ımazao 

Çarşamba 
11 K. aanı 

14 Ramazan 
7 .'J.5 7,!S 
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Türk N6ro·P•ibiatri gazeteıi 
Sinir hastalıkları mütehassısı. genç ve 

meraklı doktorlanmızdan Ahmet Şilkrü 
Bey, bu isim alanda iki ayda bir çıkar 
bir mecmuanın ilk sayısını çıkarmışnr. 

Mecmua Türkçe ve Fransızcadır. içinde 
.Almanca küçük bir kısım da vardır. 

Çok ~eyler vadeden bu mecmuanın 

birinci sayısında doktor Ahmet Şökrü, 
Nurettin Ramih. Kb:ım Nuri, Galip Kl· 
tif ve izzettin 15eylcrle, l\lösyö Konosun 
tetki -leri vardır. 

Bilhal'lsa Ahmet Şülnii Be)in Heroin 
hakkındaki mü~abedelcri ile doktor 11.o
nos'un Istanbulda tetkik ettiği birçok hat 
uenc~phalites idiopathiques,, vak'alnn hak· 
kındaki yaTJH ~ayanı dikkııttir. Yıılnız, 

doktor Konos'un makalesinin sonunun 
gelecek sayıya bırakılmasını doğru bul
muyoruz. Bu güzel yazının sonunu ol..'ll· 
mak için iki ay beklemek mecburiyetin
de bulunmak, müralea zc\•kinl kaçınyor. 

Yeni Türk mecmuası 
Istanbul Halkevi tarafından ayda bir 

çıkanlan bu mecmuanın dördüncü sayıst 
çı tı. Bu sayıda, kapaktnn ba~lıynn l'lir 
yenilik derhal göze çarpıyor. ~Yeni Türk 
mecmua51.., A vnıpada çıkan bu tarz mec· 
mualann ~eklini almıya ba lam~ar. 

I\lecmuanın bu sayısında, Köprlılüza
de Mehmet Fuat, KAzım Nami, Yusuf 
Ziya, Burhan Cmit. ism:ıil Halt kı. i\1us
tafa Şekip, Sadri ~tem. Fikret Adil, Na. 
hlt Sırn, Rauf Ahmet. Muhlis Etem, 
Mehmet Saffet Yaşar !\:'abl T3eyleılr Şü· 

küfe Nihal Hanımın makale ve ~iirlerini 
görüyoruz. 

Bu suretle, ilim, edchiyııt. il ucat. ;ç. 
timaiyat. felsefe, dil ve sinemaya ait mn· 
kalel<'ri nir arada toplıyan hir mecrıua 

~ide edilmiş olu~or ki. ba~h ha~ınn bu. 
bir muvaH:ıkıyettir. 

Yalnız, mecml•:ı.da birçok tn~hih hn
talan olduğunu da "Üylemek mı·c"ıır\ e
tindeyiz. Gclece' nfüha için bu ek~lk

liğin de tamamlanacağını ümit etmek 
isteriz. 

Hük6mdar 

Haydar Rifat Rey bir ? man :ı crl 
tarihe, sıın"ata \ e si. a tc ait of, ço~ 
garp eserlerinı dilimize çevirip irfan hü· 
tüphanemize hediye etmektedir. Hay,iar 
Rifat Hey bu arada kültür serisi um anı 
altında bir Sil'& ne:;ı i)ııta 11a~lamışur. u 
serinin ikinci kitabı olnrak da mı ş ur 
İtalyan devlet adamı l\la' )avel'in .. llü· 
kOmdar,, atlı eserini tercüme ederek bas· 
armışnr. Tavsiye ederiz. 

C.lin do~U$11 

Glln atı~ı 
~ ~ ~ - Pek ala idris Efendi! inşada. !============== 

sa! Y eti§ecek genç ı Sabah nam~zı 
li.00 
b, o 

ı:-.oo 

6.!\0 

'' çki düşmanı,, ga' ete 
I\lemleketimiz içki düşmanla.rının fi· 

kirlcıinİ beyan eden bu yeg:'\ne gazete· 
nln ilk ~:ı.)ısı çıkmı~tır. Sağlığını dü~ü· 
nen herkes için ço .. faydalıdır. 

O günlerde daireye idris Efen- imlada böyle kudretin var. Alışve· 
.di namında biri kopup ge]mi§ti. riıte de İsmail Efendiden mukte -
Genç bir efendi. Bıyıklan pek a· dir misin? 
zametli. Gayet çok lakırdı ediyor. lsmail Efendi de, zaten, terfi et
Mütemadiyen ıstılah paralıyor. mek istiyormuş. idris Efendinin 
Kendisini ı.sker mektebine ver • tikayetleri kendisine uygun geldi. 
mi.§ler. Lakin sınıfta fazla ipka Hırsız demesinler de ne derlerse 
kaldızmt1an alaya çırağ edilmiı. desinler. Nanı azizden, hübzi §air 
Orada hizmetini ikmal ettiğinden (arpa ekmeği) anlamıyormuı.Za
bizim büyük pederin dairesinde rar yok. O da idris Efendiyi ıid· 
ıoluiu almı§. Babası, vaktile, bü- detle tavıiye etti. İsmail Efendi 
yük bahama hizmet etmit imif. Furnos adasındaki hazinei hassa 

ldriı Efendi hürriyetperver. Mü çiftliğine kahya tayin edildi. idris 
temadiyen okuyor. Bir adet ıandı- Efendi de büyük babamın vekil. 
ğı var. Bunun içinde çamaşırdan harçlığı payesini kazandı .•• 
ziyade Namık Kemalin eserlerine, Yangın var! ldris fendi man· 
Murat Beyin tarihine, Ziya Paşa. zum ve mukaffa erzak puılaları 
nm (Harabat) ına, Abdülhak Hl· yazıyor amma hesabı ıaıırmıf. 

midin kitaplarına rasgelinir. ldriı Yedi altmın altından kalkamıyor. 
Efendi anlar, anlamaz bu ciltleri ilk haftasında vekilharçlıktan çı • 
okuyor. Ve, garip değil mi? Ekseri karıldı, kumsaldaki mahalle mek
kelimelerini yanlıt telaffuz etmek tebine asaleten bevvap ve vekale
üzere ezber1emİ§. Bir oturu§ta Na- ten hoca tayin kdmdı. 
mık Kemalin (Evrakı Periıan) m· Bir hafta ıonra çocuklardan bir 
dan otuz sayfayı, su gibi, ezber • kısmını ilahi okumak için bize ge· 
den okuyor.... tirdi. Zavallı yavrucaklar... Te. 

F 1 k k S 
laffuzu bile unutmu•lar. Bildigw i • 

aza ta ra . on derece buda· -s 
la. Bir gün büyük pederin yanm· miz Türkçeyi Kur'anı Kerim tec. 
da tiir ıtlak ettiği tekerlemelerini vidi ile okuyorlar. 
okudu. Kendisine iki mecidiye ay· -Gördünüz mü terakki yi? Sa· 
Irk bağlandı. Fakat tdriı Efendi • yei tahanede. • • 
nin gözii yükseklerde. idris Efendi böbürlendi. Sarık 

sarmak istidasında bulundu. 
Gene bir gün büyük babamm • ,.. ~ 

huzuruna çıktı. Diz öptü. Diz çök
tü, oturdu. Maksadmı takriben 
fÖyle anlattı: 
"- İsmail Efendi köleniz doğ • 

Mahalleli, ıehirli idris Efendiyi 
oldukça budalalıkla itham etmek
le beraber kendisini Alim, fadrJ 
addediyorlardı ••• -Bir sarık ıar· 

o~ıe oamızı 
Otuz sene evvelki günleri bu lktndı namall 

l,H IU!! 
14.47 H,47 
17,(X) 17,00 günlerle mukayese ediyorum. Ve· Akş m namuı 

kilharç puslaıuıdaki bütün keli· ~.!~namı~ B O R S A 
meler unutuldu. Şimdi bir insan Yılın ıeçen günleri 

11!.M ll!.31\ 
U9 :ı.39 
ıo 

erz, dakik, revean, nan ve sair ke-
1
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limizden küfe küfe kelime dıtarr merkezinden verilen malOmıta göre, bu
ya atılmıf. ıı;ün ha"'a bulutlu ve gaı bi istikametler· 

den rüzgArlı devam esecektir. Dün en 
idris Efendi ıeçende hana gel· fazl~ sıcaklık 8. en u ~ derece, hava 

di. Henüz ihtiycu değil. Palabıyık· tazyıkı de 776 milimetre idi. 
ları, kelimelerı gibi savrulmut. Üs· Radyoda ı 
tü ba§ı temiz. Lakin kendisi fakir. ISTANBUL - 18 den 18,43 e lca-

- ldriı Efendi! Namık Kema • dar Makbule Hanım, 18,45 ten 19,30 a 
lin (Vatan - Silistre) sini bir 0 • kadoır oıkestra, 19,80 dan 20 ye hdar 
ku. Fransızca ders (ilerlemiş olanlara), ~O 

_Beyim, moda"'ı g-tı'. dtn 20,45 e kadar Hikmet Rıza Hanım 
"' -~ 20.415 ten !1,30 ı kadar Servet Hanım' 

- idris Efendi! Büyük pedere 21,30 dan 22 ye kadar Nimet Vahi~ 
yazdığın manzum erzak puslasmı Hanım tarafından tagar.nl, 22 den 22,30a 
olnı. kadar ~amofon. Ajans çe borı1a haberi, 

saat ayın, 22,30 <in 23,80 kadar Darüt· 
- Beyim, modası geçti, gülünç talim heyeti. 

olurum. 

- ldris Efendi! (Habnamei 
Veysi) güzel bir eserdir. Değ\! 
mi? Onu ezber bilir misin? 

- Hayhay, beyim; dedi. Ayni 
idris Efendi, sabık palabıyıklılar· 
dan idris Efendi, Veysinin o için
den çıkılmaz eserini Osmanlıca • 
dan Türkçeye tercüme etmi§, tak· 
rak bir dille bana okumaz mı? 

• • • • Ey! idris Efendi de bu 
derece inkılab:ı uymuf, ağzındaki 
dili koparıp atmış, ve, Ciimhuriyet 
piyasasından yeni bir dil tedarik 
etmiş iıe zamanlarm cezri bir ıu
rette deiittijine iman etmeliyiz. 

Celll Nuri 

lstanbul Belediyesi: 
DarUlbedarı Şehir Tfyatro•u 

Temsilleri : 
Bu •k••m I •••t 21,so da STIKBUl IELEDIYES. 

K A D 1 N U~ ~ ~"~/ ErkekJeıince lf/f fll( 
Yazan: 

HUseyln Rah· ı ı ! 
mi B•r 1111 it 

Piyes 3 perde 

:J tal>lo 11111111 
Mualllm gecesi 

Sarı Zeybek opere· 
tine J•kında baıla
nacaktır. 

1 Df"Ş - -20 L Fransız. 169,SO 
1 5terJID 716.-
1 Dolu 113,SO 

20 Llr•t 219,-
20 !. Belçika 117.-
20 Drahmi 21,50 
20 lsvlçre E20 -
20 Leva 26.-

ı ı lorln 85,-
20 Kuron Çek ın,-

1 Silin Av 
ı Pezeta 
1 Mark 
1 Zolııtl 
ı Pcngli 

20 Ley 
20 Dinar 

T çen·oneç 
1 Altı n 

ı l\1eccdlye 
1 B:ıoknot 

Kuru~ 

27-
17,-
50 -
24.-
31-
23,
sa.-
.-

923,-
33.-

244.-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
Pari~ 

f ondrı 
1\ev· York 
MllAao 
Rrilksel 
Atloa 
Cenevre 
Sof ya 
Asterdam 

1, Rankı~ı 
Anadolu 
Reji 
Sir. Hayriye 
rramvny 

U. Sigorta 
romontl 

12 06 

709.-
0.4709 
9.tS-
3.40-

8821-
2.4450 

64.43-
1.1725 

l'rıı~a 
Vh·anı 

l\1adrlt 
Berllo 
v.rşovıı 
Peşte 

P.ükreş 

Belgrat 
Moskon 

Esham 
10.0!I Terkos 
23 40 Çimeato Ar. 

8,10 Ünyon Dey. 
TS, Şark Dey. 

4,30 (tal ya 

24,- $arlc m. cez.a 
23,6~ Teletoo 

!!5.88-
4,0225 
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V AKI f'ın edebi tefrika•ı .N2 10 F akirtalebe Mahalle kavgası - -
CANIM AYŞE Lokanta açılamı

yor, yiyecekleri 
temin ediliyor 

Yahut 

Bir yıldız 
namzeti --------....... """"""'::~======Selami izzet 

Bu, ne müthiş, ne i1itilmemİ§, 
ne tüyler ürperten, nefret uyan • 
dıran bir facia olmUfl:u. 

sağdı. Kemale hüınü kabul gös
terdi. Hafta ba§lan Kemali, ev • 
Iadını bekler gibi bekliyordu. 

Ayşe, henüz bebekti. 
Halkevi içtimai muavenet f u .. 

besi, yüksek mekteplerdeki fakir 
talebeler için bir lokanta açacak
tı. Lokantanın hazırlıkları uzun 
aüreceğinden §İmdilik talebe lo • 
kantasının açılmasından vazge • 
çilmiş, fakir talebeleri doyurmak 
için baıka bir 9ekil bulunmuttur. 
Bu itle uğratan içtimai muavenet 
tubesi reisi Müftak Bey dün fU 
izahatı vennittir: 

(Perde açılınca. Hacıyvat sol -
da... Karşısrnda genç ve şık bir 
kadın, arkasında da. altmışlık bir 
acuze durmaktadır.) 

ıana tenezzül etmez ki... Oğlu • 
mun cepleri bugüne bugün Ro 
man Novaroların, Greta Garhola 
rm Brigit Helmlerin kartlaril 

Kemal, o zaman çocuk dene • 
cek bir yaıta idi. 

Ondan gazetelere saldırmıth· 
Fakat bütün bunlara rağmen, 

Kemal muhakeme safahatını ta .. 

Kemal, bu büklüm büklüm 
saçh, kıvır kıvır es.mer kızı kar .. 
de~i gibi ıevmiye ba§ladı. Kona • 
ğa geldiği zaman en büyük zevki 
Ay~ ile oynamak; onu oynat • 
mak, güldürmek, eğlendirmekti. 

kip etmifti. 
Mahkemede söylenen sözler • 

den, tahitlerin ifadesinden, avu • 
katların müdafaa ve ithamların -
dan, müddeiumuminin cümlele • 
rinden pek bir §ey anlamıyor, 
meseleyi vazıh bir tekilde, mü -
fek.kiresinde canlandırıyordu. 
Amma, gene kalbinde bir eza, de· 
rin bir yara acısı hissediyordu. 

Babasının hakim huzurundaki 
haJi gözlerinin önüne geliyordu. 

Reis hükmü söylediği zaman, 
Kemal on beş sen-e mahkUmiye • 
tin ne demek olduğunu tamamiy· 
le kavrıyamamış, fakat buna rağ· 
men, hu mahkUmiyetin dehıetini 
anlar gibi olmuştu. 

Bir daha babasının yüzünü 
görmemişti. 

Yer yüzünde kimsesiz kaJmıı-
b. 

Mısırdaki dayısı Ahmet Rab -
mi bey, çocuğu yanına aldırtmak 
istememiş, katil babanın oğluna 
yüıı çevirmİ§, yalnız pek az bir 
para göndermekle iktifa etmi~ti. 

Kemali bir gece yatısı mekte· 
bine verdiler. 

Bir gün mektebe Şefik Nuri 
bey geldi. 

Şefiık Nul'i bey, aile dostu idi. 
Kemal, Şefik beyin eline doğ
mu§tu. 

Mektebe G"İttiği gün, görütme 
salonunun kapısından, zayıf na • 
hif, mahzun tavırlı, hüzünlü ba • 
kışlı, boynu bükük duran, çocu • 
ğun girdiğini görünce, yeisli bir 
heyecana kapıldı. Bu mahzun, 
boynu bükük çocuğa kar§ı, yeni 
bir muhabbet duydu. 

Bu biçare, masum yavrunun 
gönlünü almak, onu mes'ut et -
mek, insani bir vazifeydi. 

Şefik bey bu vazifeyi yapmıya 
karar verdi. 

Kemale hayatın saadetini tat
hraeak, ona öksüzlüğünü unuttu -
racaktı. 

Çocuğu öptü. Uzun uzun ko • 
nuştu. 

Sordu: 
- Mektepten memnun mu· 

sun? 
- Memnunum efendim. 
- Cumaları ne yapıyorsun? 
Keıma.»n boynu bütün bütün 

büküldü. Gözleri yaşardı. Dudak
ları titriyerek cevap verdi: 

- Hiç. 
Şefik bey de Kemal kadar 

müteessir oldu. Onun da ıesi tit· 
redi: 

- Bundan sonra cumaları ba
na gel olmaz mı? 

Mektepte de arkada§lan onu 
çok seviyorlardı. Kemal tık, za • 
rif, dürüst ahlaklı bir ,genç ola • 
rak yetitiyordu. Babasına ben • 
zememek için, bu l«ırku ve endi· 
fe ile nezaketini, namuı hakılcın· 
daki dütünce ve telakkilerini if • 
rata vardırıyor, bu huıuılarda 
hiç kimseye, hiçbir müsamaha 
göstermiyordu. 

As•kerliği ile hukuku ayni za -
manda bitirdi. 

Avukat nıı olacaktı ? . 
Herhalde, adli bir mesleğe in

tisap etmesi makuldü. 
Fakat Kemal hu meslekten, 

kendini cezbeden adliyeden uzak 
la§tı. 

Adliye koridorlarında baba -
sınm feci hatırası vardL ihtiyar 
hakimler, eski katipler, kıdemli 
mübaşirler, bu katil hadisesinin 
fecaatini unutmamışlardı. 

Koridorlarda dol&§tıkça kula -
ğına: 

- l~te katilin oğlu! 
Dedikleri gelecek. Bir dosya 

uadığı zaman ona sanki soracak
lardı: 

......- Babanızın dosyasını mı o.· 
nyorsunuz? .. 

Buna tahammülü yoktu. Pa -
rise gitti. 

Pariste yaşadığı hayat, ömrü .. 
nün en mes'ut zamanı oldu. 

Üç sene · kayı;,'llsuz, endi§esiz, 
dü~üncesiz ya·ıadı. 

Pariste babasını bilen yoktu. 
Kimse onun katil oğlu, hem de 
karısmı öldürmüt olan bir katilin 
oğlu • olduğunu tasavvur hile et • 

miyordu. 
Fransız arkadaşları, Kemali 

pek çabuk benimsediler'. ~endi • 
ni yabancı muhite sevdırdı. 

Kemale, bu zeki, çalışkan, dü· 
rüst türk gencine, bir çok fran -
ırz aileler kızlarını vermek iste • 
diler. 

Bunlar da Fransanm tanınmış 
aileleri idi. Böyle bir i7Xlivaç 
Kemalin lehine olurdu. 

Fakat Kemal kabul etmedi, 
bir ecnebi ile, ecnebi biT diyarda 
otunnak İ§İne gelmedi. 

içinde vatanının 

vardı. 

daussılası 

lstanbul gözlerinde tütüyor -

"Mekteplerin toplu bulunduğu 
bir semtte. bir talebe lokantası aç. 
mak şubenin esa.slr gayelerinden 
biridir. Fakat bir çok talebeleri 
alabilecek bir bina bulmak, sonra 
lazım gelen tesisatı yapmak bü .. 
yük bir zamana mütavakkıf ol • 
duğu gibi bir hayli masrafı da i· 
cap ettirmektedir. Diğer taraftan 
tahsilde bulunan fakir talebenin 
yemek ihtiyaçlarının bir an evvel 
temini zarureti vardır. Esaslı bir 
tedbir alrnmcıya kadar talebeye 
Sirkecide ve Beyazrttaki muhte -
lif lokantalarda serpiştirme sure
tile ve birer karne mukabilinde 
günde bir öğün yemek yedirmeyi 
kararlaştırdık. Fakir talebelerden 
yurtta yatan ve her mana.sile 
yersiz ve bakımsız olan talebele
re yurtta ayrıca birer akşam ye -
meği verilmesine karar verdik. 

Sirkecide Şen lokanta sahibi 
Mehmet Bey böyle bir teşebbüs -
ten haberdar olunca şubeye mü
racaat etti ve çok mutedil bir fi
atla 60 talebeyi her gün doyura • 
cağını taahhüt etti. Yarın lokan
tacrJar cemiyeti reisi Cemal Bey
le İstanbul cihetindeki lokanta 
sahiplerini Halkevine davet ettik. 
Kendilerile görüşerek yemek üc -
retlerini tesbit edeceğiz. Diğer ta
raftan hukuk, fen, edebiyat, fa -
külteleri reislerile yüksek ticaret, 
dişçi ve eczacı mektebi müdürle
rine de mektup yazdık. İki gün 
zarfında fakülte ve mekteplerin • 
deki fakir talebenin birer listesi· 
ni hazrrlıyarak hemen gönderme
lerini istedik. Nihayet Cumartesi 
gününe kadar bütün hazrrlıklan 
bitirerek karneleri dağıtacağız. 
Lokantalarda ekmek bir" çorba, 
bir sebze ve haftada iki defa tat· 
lı d:ı. vr-wi1Pf'oktir ..• 

iş vaded~rek para 
koparanların mah-
. ktlmlyett 

Hacıyvat - Vay efendim, vay 
efendim, vay efendim! Vay be -
nim ruhurevanım, servi hira.ma • 
nmı ! Böyle takmıt takıttırmıı, 

çalcmıı, çakııtırmıı, iki. dirhem 
bir çekirdek, nereden gelip, ne· 
reye gidiyorsunuz? 

Genç kadın - Haberiniz yok 
mu Hacıyvat Çelebi 7 Guetenin 
biri ıinema yıldızbiı müsabaka • 
11 açmrt, oraya 8'idiyoruz. 

Hacıyvat - Aman efendim, 
bizimkiler de oraya gideceklerdi, 
isterseniz bekleyin, kendilerine 
haber vereyim, beraber gidin! 

Kadm - Bqüıtüne Hacryvat 
Çelebi! LGtfen ıiz haber verin, 
biz de burada bekliyelim ! 

(Hacıyvat ıider.) 
Karagöz - (Pencereden ba. 

karak karısına ıealenir) : Abla 1 
bak bize miıafir geliyor, kapıyı 
açın! 

Koca karı - (Karaıöze ba • 
karak) Herif galiba bizi birileri· 
ne benzetti. Aman ne de ne su • 
ratınz, gudubat herifin biri.. Kız, 
sakın yüzüne bakayım deme, son· 
ra kırk yıl itin rut gitmez! 

Karaıöz - (K~ndi karı11na) 
Abla, bak gördün mü? Sen hala 
beni beğenmez, pinpon herif 1 di· 
ye alay edersin 1 Halbuki elalem 
bak nasıl methediyor. 

KarHı - (Pencereye ko§a • 
rak) Kimmiı o eJA.lem baKaymı ! 
(A§ağıdakilere bakarak) A ..• Ta
nıdım ... Tanıdım ..• Afsuncu Rabi-
yeyle torunu Çaçaron Esma! 
(Kocaaına hitaben) Hah, işte 

tam bulmuşsun layığını! Sana da 
ancak böyleleri layrk ! 

Koca.karı - (Kızma) O çene 
ıi dütük tırfınb da kim öyle? 
Pencereden bize taı atıyor! 

Kızı - T anryamadm mı an • 
neciğim? Yedi mahalle palyaço • 
ıu, elalem maakaruı Karagözün 
kanıı olacak kırk ev kedisi!. 

Karagöz - (Kanıma) Beğen 
din mi nasıl, aldın mı payını? 

dolu!. 
Kocakarı - Benim kızımı 

cepleri de Moris Şavalyeleri 
Jorj Bankroflarm fotoğraflaril 
lebalep! 

Karagözün karısı - Hayd 
haydi .. Morit Şavalyeler, Jor 
Bankroflar, kim, senin kı:zı 
kim? Düztabanla Bastı bacakta 
ne haber? Onlar bile senin kı:zı 
nın yüzüne bakmazlar! 

Kocakarı - Haltetmitein ıe 
§İmdiye kadar benim kızıma çı 
kan talipler elele verseler bura 
dan Şitlideki film fahrika.am 
bulurlar. 

Karagözün karnı - Benim o 
luma çıkan talipler de el el 
verirlerse buradan Holivuda uz 
mrlar. 

Kocakan - Ah, ah, ah! .... 
nerde timdi o, Ferhada yedirdi 
ğim lolana7 

Karagöz - Olsa da yesek d 
ğil mi? 

Karr11 - Alık herif, ben ıan 
demedim mi, bu karı afsuncu di 
ye! Bak, vaktile Amaıyada itık 
F erhada yedirdiği afaunlu lokm 
dan bah•ediyor. 

Karagöz - Afsunlu maf sun 
lu, bu parasızlık zamanında ols 
da bir tepsi abf brııak ! 

Kocakarı - Siz dua edin, in 
tal1ah kızım yıldız olıun da ben 
ıize yalnız lokma değil, kadayıf 
da yediririm ! 

Karagözün kansı - Ayol, s 
nin kızm, olamaz ya, ezkaza yıl 
dız olıa bile, hafta.sına varmaz, 
gökyüzündeki ayı battan çıkarır, 
adamcağızı etrafındaki çoluğun 

dan çocuğundan eder. 
Osman Cemal 

Köylerde posta tevzi 
lerlnln çabukluğu içi 

Heher aldığımıza göre Poıta ve 
Telgraf umum müdürlüğü tevzia • 
tm daha sür'atla yapılması içine• 
hemmiyetle me§gul olmakta ve 
bazı tedbirler dütünülmektedir. 

Karısı - Ayol, menıur ke • 
lamdır: Herkes la.yığını söyler f 
Ona atla ıanla afauncu Rabiye .. 
nin kızı çaçaron Esma demiıler J 

Kocakarı - Afsun afsun a • 
fansm .da, iki gözlerin kapan .. 
11n! 

Karagözün karısı - Nereye 
böyle bakalr.:n gece vakti ana 
kız, gene kime afsun yapmıya, 
kimin kansını kocumdan ayır .. 
mıya, kimin ocağına incir diknıi· 
ye gidiyorsunuz? 

Umum müdürlük hu arada vila• 
yetlere de bir tamim göndermit ve 
köylere ıert tevziat yapılmasının 
nelere mütevakkıf bulunduğunu 
ıormuştur. Vilayet bu hususun tet• 
kikat yaptıktan ~onra neticesini 
Posta unıum müdürlüğüne bildire
cektir 

du. 
lstanbula kavuştuğu gün asıl 

saadete kavu§acağıru hissediyor-

Belediye temizlik i,Ierinde ça
lıtmak istiyen bazı kimselerden 
İ! bulacakları vadile 63 lira al .. 
maktan maznun Adalar beledi • 
yesi tenıizlik itleri aınbar me • 
muru Mehmet ve temizlik onba • 
§Jll Ali Galip Efendilerin muha· 
kemeleri, lstanbul ağtrceza mah -
keuıesinde dün neticelenmittir. 

Kız ...- Onu sen affederein, biz 
yıldız müsabakasına gidiyoruz! 

BJr lsveç ruvıtzUrD 
geliyor 

du. 
Amma bu hissinde aldandığı· 

nı, lstanbula ayak basbğı ilk ge

Karagözün karısı - Hay gök
te ne kadar yıldız vana taş ol -
ıun da baımıza insin! 

Kemal, hayatında ilk sevinci 

0 an duydu. 
ce anladı. 

( DevamJ var) 

Mahkeme, ikisinin de altı§ar 
ay hapşe konulmalarını, elliter 
lira para ceza.aı vermelerini ka • 
rarlaıbnnıf br · Kocakarı - (Kendi kızma) 

kız "epçete çıktım heceden,, i o • 
ku da, fU, şom ağızlı karının yü • 
züne doğru üfle J 

F eliko i&minde bir İsveç kruva· 
zörü bugün limanımıza gelecek ve 
bir hafta kalacaktır. Gemi süvari· 
sinin mihmandarlığına binbatı 
Nahit Bey tayin edilmiştir. Resmi 
ziyaretler gemi erken geldiği tak • 
dirde bugün yapılacaktır. 

Heyecanla sordu: 
_ O gece sizde mi kalaca • 

ğnn. 
_ istersen kalırsın. 
_ isterim ... 
O hafta, Kemal, evlerine, ai· 

1 l . g'ıden arkada,Iarmın ar -e erıne 
k d n baka kalmadı. 
asın a 

O da çıktı. 
Mektebin dı, kapııında Şefik 

be bekliyordu. · 
Y be • kanıı o tarihte 
Şefik yın 

Ticaret odasında 
fatanbul Ticaret Odası idare 

heyeti bugün son içtimaını r_a~a .• 
rak yarm toplanacak uınumı ıçtı· 
ma ruznamesini hazırlamı§tır. 

Bu ruznameye göre yarın topla· 
nacak olan oda umumi heyeti ev -
veli J 933 seneıi idare heyetini se
çecek bundan sonra 1933 kongre· 
ıi için hazırlıklar 1.apacaktır. 

tzmfrde doğanlar, 
ölenler 

Kanunu evvel ayı içinde iz • 
mirde 309 kiti ölmüttür. Geçen 
sene bu ayda 381 kifi ölmüttü. 
Gene Kinunu evvel ayında doğan 
çocukJar 105 tir. Geçen sene eyni 
ayda 142 idi. 

Ölenlerin 25 ti veremlidir. Ge
çen ıenc 28 kiti veremden ölmüt
tür. 

Feliko bir meldep gemisidir. 

Karagözün kar111 - Yıldız M I 
müsabakasına ıidiyorlarmı, .•. E. ~rbum Cemal Bey n 
hem! Dünyada bu kadar güzel ailesine ikramiye 
tazecikler dururken yıldızlık, ka- Vefat eden Belediye muhaae • 
la kala, senin §algaım ıurath kızı- becisi Cemal Beyin 33 aenelik 
na kalnııı ! memur bulunduğu nazarı dikkate 

Kız - Onun İçin, geçen ıene 1 alınarak ailesine ikramiye veril • 
y~lv~a Y~lvara of lunuza iıtedi - meai için BeJediyece Dahiliye ve
nızdt benı de van:nadnndı. kileti nezdinde te,.büate bulu • 

Karagözün karıaı - Oğlum nulmuqur. 
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·l Memleket Haberleri ı 
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Zonguldak 
balosunda 
bir kıyafet 

Umumi meclis içtimaı 
ve fırka kongresi 
~onguldak hususi muhabiri -

mizden: 
Şehrimizde, yılba~ı gecesi hal· 

kevi tarafından hükumet konağı 
salonlarında verilen balo pek ne
şeli geç.ti. Davetlilerden bazıları 
bcloya milli köylü kıyafetlerile 

i~tirak ederek alkı~lanmı§lar, 
köylülerimize olan alakayı can -
landırmışlardır. Halk fırkası vi -
layet kongresinin ve vilayet umu 
mi meclisinin nçılma günleri 1 ka 
numısnniye tesadüf ettirildiğin -
den kaza merkezlerinden gelen 
kongre ve mecli& azaları da balo
'da bulundular, bu suretle fazla 
kalabalık ve kayna~ma oldu. 

Havzamız madenlerindeki ec
nebilerclen çoğu baloya davetli i-
'di. . 

ETeğli şiı,keti mühendulerin • 
'den mösyö J ironun madamile 
Fransız konsolosunun reflkala -
rı milli güzel köylü elbiseleri • 
mizi giyerek gelmişlerdi. 

Bu hareket burada büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. Ma • 
dam Jiro ve konsolosun refikala
rı baloda giydikleri milli Türk 
k§ylü elbise}erile iftihar etmek -
te, Türkiyeyi ikinci val"'.n olarak 
kabul ettiklerini, co. memlekete 
karşı o~ .zllaka ve hürmetlerini 
loyafetlerile olduğu gibi l:sanla -
rile de :öylcmekteydiler. 

O güiı elektrik santralindeki 
küçük bir arız::dan dolayı, bütün 
§ehir akşam saat beşten itibaren 
karanlıkta kaldı; bu hal, balo me 
rakhlarını pek üzdü. Fakat saat 
'onda parlıyo.n elektrik ziyaları • 
nın kuvvetli harareti, neşesizliği 
çabuk giderdi. 

~ Yılba,ında talilerini den-emek 
için piyango bileti alanların birço 
gu da ndyolu yerlere hücum 
etmek için hazırlanırken elektrik 
yerine sönük gaz ve mum ışıkla
rile karşıla§ınca radyonun işle -
miyeceğini anlıyarak üzülmüıler

di. Saat onda parlıyan medeni • 

yet nuru, şehirdeki radyoları da 
faaliyete getirerek piyango numa. 
rası dinleyicilerini de hemen ba -
lo meraklıları kadar sevindirmiş
tir. Ay yıldız piyango bayiinden 
alınan birkaç numaraya yirmişer 
bin lira isabet etmiş olduğu rad -
yo haberlerinden anlaşıldı. 

Halkevi tarafından meydana 
getirilen genç amatörlerden mü
rekkep cazbant takımı, sabahla -
ra kadar durmadan güzel hava -
lar çalarak muvaffak oldu, balo 

davetlilerini taşkın neşe ve zevk 
'i~inde bırak~ı. Bu amatör genç -
leri ve gençlerin yetitme:sinde bü
yük himmet ve hizmeti olan bal

kevi reisi Mithat Akif beyi bir 
kere daha takdir ve tebrik etme
den geçemiyeceğU:n. 

1 Kanunusani 933 de vilayet 
salonunda vali Halit beyin riya
setinde vilayet umumi meclisi 

toplanarak encümenler intiha -
batı yapılmıftır. Halk fırkası ta • 

Adana kurtuluş 
dönümünü nasıl 

gününün yıl Aşıkına 
kutluladı ? iftara giden 

Tavnshend'in bir Ceneral 
.neticesine ben de 

sözü : " Mücadelenin 
inamyorum ! ,, 

Adananın kurtuluı bayramı merasimine iştirak eden genç mektepliler 
Adaııa hnsuııı muha:blrlmU.den: J Adanalıların bu cidaldeki yorul • kuvvetlendiriyordu. Kız muallim 
Adananın kurtulut günü pek maz çalıtmalarını, 600 ki~inin iki mektebi izcileri ve talebesi de al

parlak bir surette tea'it edildi. Da- fırkalık Fransız kuvvetini nasıl kı§landılar. Erktık muallim izci ~ 
ha bir hafta evvelinden hazırlık- durdurduğunu, büyük zaferin leri ve talebesi yeknesak kıyafet· 
lara başlarulmıt, belediye önüne müjdesi olduğunu söyledikten ı leri, muntazam ve inzibatlı yürü
takızafer kurulmuştu. Takın bir sonra Garp cepheaine Adanalıla- yüşlerile alkışlanıyorlardı. Orta 
tarafında ampullerle yazılmıf 

"Y a§asın millet,, diğer tarafında 

da "Yatasın cümhuriyet,, ibarele
ri göze çarpıyordu. Bütün şehir 
bayraklarla donatılmıştı. Cadde-' 
ler birer gelincik tarlasını andı • 
rıyordu. 5 - 4 Kanunu sani gece:;i 
yirmi bir pare top atıldı. F abri -
kalıır düdüklerile kurtuluşu müj • 
deledi; on iki yıl evvelki heyeca
nı teltr:tr ya~attı. 

Sabahleyin belediyeden tarihi 
bayrak alımlı, f:aat lct~lcsin~ çe • 
kilmek üzere gidildi. Burada izci
ler, askeri kıt'alar yer almıştı. Hi
tabeler söylenildi, bayrak çekildi. 
Bir manga uker ateş etti. 

Bir taraftan bu merasim y.::.pı • 
lırken asıl büyük geçidin yapıla
cağı yere kadın, erkek, herkes a -
kın ediyordu. Kı•mandanların 

belediye ve vilayet erkimnın du
rübilmesi için tribünler yapılmış -
tı. Adalt cadde binlerce insanla 
dolmuştu. Mektepler kendilerine 
tahsis olunan yorde toplanmışlar
dı. 

Snnt on buçuğa cloğru mera • 
sime başla:ıdı. Erkek muallim 
mektebi müdürü Fevzi Bey hita
bet kürsüsüne ç?ktı. Milli ihtila -
lin heyecanlı günlerini anlattı. 

rın davul ve zurna çalarak büyük 
bir heyecan içinde iştirak ettikle
rini ve hatta Konya.dan geçerken 
bunları gören ceneral Tavnshen -
din: "Mücadelenin neticesine ben 
de iman ediyorum,, dediğini söy
ledi. Askerlere, halka, köylüye hi
tap ederek bugünlerin kıy.met ve 
ehemmiyetini anlatarak sözlerine 
nihayet verdi. 

Matbuat namına da lhs:ın 
Cavit Bey bir nutuk söyledi. Ada
na gençlerinin nasıl çalı§h~ıru, 

çektiği sıkıntıları anlattı. Adana 
gençlerinin yaptıkları yazılırsa 

bunun mazlum milletlerin l:urtu -
lu~ kitabı clabileceğini ı;öyledi. 

Adananın bu genç çocuğu içinden 
gelen büyük bir heyecanla o gün
leri tekrar dile getirdi. 

Her iki hatip te alkışlandı. 

Sonra geçit ba,ladı. Milis kuv • 
vetleri, piyade ve istihkam, top • 
çu kıtaatı geçtiler. Bunları jan -
darm:.l ve polis müfrezeleri ta -
itip etti. 

Mektepler de merasime iştirak 
etmişlerdi. En önde kız lisesi ta· 
lebesi vardı. Tem iz ve yeknasak 
kıyafetlerile göze çarpıyorlardı. 
Yeni a;ılan bir mektebin bu de -
rece muvaffak oluşu i'mitleri 

............................................................................................ 
rafından kaza kongre murahhas- 1 deki faaliyet ve gayreti ihtiva 
larile mecli:ıi idare azaları şere • eden program karşımıza lesbit 
f in~ büyük bir ziyafet verilmiş - edilmi~ hakiki rakamlar halinde 
tir. Vilayet koncresi 1 kıinunwa gösterilince halk fırkasının mem· 
ni günü ak~amı saat yedi buçuk- lcket için ne kadar çok çalıştığı· 
ta Zevk sinemasında hazır bu - nı tekrar anlamış olduk. 
lunan kazalar murahhasları ve 
halk huzurunda, vilayet heyeti re 
isi Mithat Akif beyin riyasetinde 
halkevi bandosunun çaldığı istik
lal marşile açıldı. Mithat Akif 
bey kür!Üyc ı;ıkarak vilayet kon
gresinin açıldığım, vilayetimizin 
iki senelik faaliyet programının 

okunacağını bildirdi. Katip O -
ğuz bey tarafından okunan vi
layetimizin faaliyet programı he
men iki saat kadar devam etti. 
Bu programdaki mukaddime de u
lu kurtarıcının gözler kamaştıran 

zafer ve irı~ulipları hulasa olu -
narak h&tırlatılırken yakın mazi
de hepimizin bildiği bu fcvkala -

delikleri sonsuz bir heyecanla 
dinliyerek kalplerimiz ferahla
dı. Müteakiben vilar.et dahilin • . 

Kongre bittikten sonra halke
vi incesaz takımı tarafından ala
turka ve alafranga musiki ruhla
rımıza ba!ka bir tazelik ve hayat 
verdi. Mithat Akif beyin hatırlat
maları ve halkın ısrarları üzeri -
ne Bartın hastane~i operatörü 
Avni bey tarafından sahnede 
söylenilen birkaç mon·:ılog ha -
zırunu kahkahalar içinde bıraktı, 
çok alkışlandı. Daha scnra dina
mit isminde maden ve grizo çö -
küntülerini gösteren heyecanlı 

bir film seyredildi. Hulasa ola • 
rak gerek yılbaşı gecesi ve gerek
se ertesi gün ve gece Zonguldak 
gene bayram günlerini an • 
dırır faaliyet ve fevkaladelik gös· 
terdi. 

JJyaa Rami 

mektebin kız talebesi yerli malın· 
dan giydikleri elbiselerile geçer • 
le.ken halk takdirini ibraz eyle -
mekten çekinmiyorlardı. Erkek ve 
ziraat liselerini, ticaret ve ilk -
mektepler takip etti. Alaya apor· 
cular da iştirak etmi~lerdi. 

Akşam üzeri de fener alayla
rı tertip olundu. Fişekler atıldı. 

Resmi ve hususi müessesat e -
lektriklerlo !\Üslendi. Neş'eli ve 
coşkun bir gün yaşandı. 

Burada Türk Sözü gazet~si 

Adananın ku:·tub~u cıünasebetİ· 

ile f ev kala de hh· nüsha neşretti: 
Adananın itgalinden, mücadele • 
sinden, kurtuluşundan behsedi -
yordu. Tarihi re~imler de kon -
mu~tu. Bu nü~h"'da Nevzat Celal, 
Hamdi Hak - i, Ömer Kemal, 
Adil Beylerin -'.! en aüzcl yazıları 
vardı. 

Kamyon soyanlar 
yalialandı 

Bayındırla Ödemi~ arasında 

bir otomobili tevkif ederek yol • 

cuları soyan ve bir kişiyi öldüre -

rek iki ki~iyi de yaralıyan hay -

dutlar; jandarmamızın takibi ile 

ele se;irilmi!tir. Soygunu yapan· 

lr.rın Bayındıdı İsmail oğlu Ek • 

rem, kardeçi İbrahim ve küçük 
1 kardeşi Meltmet ile Ali cğlu Os

man, Şeref oğlu Arif, Knra Abdi 

oğlu Tahsin ve Mustafa adlı yedi 

ki~i oldukları tesbit edilmiş, hep· 

si de yakalanmıştır. Soygun fail

lerinin silahları, vak'ayı yaptık • 

ları hakkındaki deliller hepsi 

meydana çıkarılmış, kendileri de 

itirafa mecbur kalmışlardır. 

Haydutların; birleşere}; soy -

gün yapmağa karar verdikleri, 

ilk olarak Ödemişe giden Öde -

r.ıiş belediyesinde 

numaralı kamyoneti 

anlaşılmıştır. 

mukayyet 8 

soydukları 

Yolculardan gasbettikleri pa -

rak.rla bazı eşya Üzerlerinde ve 

sakb.dıkları yerde bulunmuştur. 

Haydutla, adliyeye teslim e -

dilmitlerdir. 

bir kadın 
Yolda kocası tara
fından UldUrUldU 
lzmirde, Buca.da bir kadın ko• 

cası tarafmdan feci surette öldü· 
rülmüttür. · t 

Bucada Yukarı mahallede o • 
turan Uıtrumcalı Mehmet oğlu 
Hasan, ıekiz aene evvel 20 yaf .. 
larında Meryem isminde lepiıka 

saçlı güzel bir Boşnak kızı ile ıe• 
viıerek evleniyor. 

Evlendiklerinin üçüncü ıeneai 
de bir erkek çocukları dünyaya 
geliyor. Çocuk dört yaıına bum• 
ca, aile içinde günden güne artan 
ihtiyaçlar, Huan gibi Meryemi 
de dışarıda çalıtmağa aevkediyor. 
Meryem, bir tütün mağazasına 

devama baılıyor. 

Meryem, çalışbğı tütün mağa• 
zasında tanışmı§ olduğu Kavalalı 
Recep isminde birine gizli bir all• 
ka besliyor. Bu alaka 10 ay sonra 
kocası Huan tarafından duyulu• 
yor. 

Hasan i!İ Adliyeye intikal et• 
tiriyor, bo,anma davuı açıyor. 

Yapılmakta olan muhakeme 
15 Kanunu sanide karara kalı • 
yor. 

l~ bu safhaya girince Meryem, 
sevgilisi Recebin evine kaçıyor, u• 
zun bir müddet orada kalıyor. 
Fakat bilahare kadın, eniıteıi 
Ömer ağanın evinde oturmağa 

ba,Iıyor. Recep te araııra Öımer 
ağanın evine girip çıkıyor. 

Recep, Ömer ağayı, ıevgiliıini 
ve annesini evine iftara davet 
ediyor.Recep misafirlerini alarak 
evine götürmek üzere yolda bu • 
lunduğu sırada bir akai tesadüfle 
Meryemin kocası Hasan ile kar• 
§ıla§ılıyor. 

Meryemin kocaşı, bu eanada. 
bıçağını çekiyor üzerine atıldığı 
karısı Meryemi karnından ve ar• 
kasından yaralıyarak kanlar içe• 
riainde yere seriyor. 

Yaralı yarım saat sonra ifade 
veremeden ölmüş katil yakalan • 
mıştJr. 

Kadını öldüren 
dayısı ım•ş 

iz.mirde Namazgahta sokak 
ortasında bıçakla 7 yerinden ya• 
ralanmak suretile öldürülmü§ o
lan Şakir kızı Nefise Hanımın ka• 
tili hakkmdaki tahkikata zabıta 

ve adliyece devam olunmaktadır. 
Şimdiye kadar yapılan tetkikata 
ve tahkikata göre katilin; Nefiı• 

Hanımın dayısı arabacı Muhar • 
rem isminde birisi olduğu zanne• 
dilmektedir. • 

Arabacı Muhnrrem; maktu • 
lün fena bir hayat ya§amasından 
çok müteessir imi§. Her tarafta 

aranmasma rağ.men Muharremi 
bulmak kabil olmamıştır. Nefise• 
nin müteaddit dostlar tuttuğu da 
zabıtaca tesbit edilmittir. Cina • 
yetin bir kıskançl.k eseri olma•• 
da muhtemel görülmektedir. Müd 
deiumumt muavini Ali Bey düıt 
gece geç vakte kadar bu me.elr 
nin tahkikatile ittigal etmittir 



VAKiT 

. k. b''yük elektrik istasyonlarının, ve 
Pıyesler var 1 u ı ] k 

b ·kaların kuru uş arını, uza 
dev ~fha) rı D· işleıniye başladıldarm.ı gösteriyo_r 

yerlerde tezga ~rı. · .. 
. tr mevıı· ~ Geçen Moskova tıya 0 Ek. 

nıi bilhassa parlak olmuştur. "Ks .. 
1 

d lan u· 
akademik tiyatrolar an ° ik' . 

b. . · ve ıncı çük Tiyatro ile ırıncı 
" " l repertuar· Artistik Tiyatro,, ar, , . • 
larını ve sahne tekniklerını tamfa 

T orlar. a· lkıen değiştirerek yenı ıy 
1 kat pek tabii o]arak bu tiyatro a· 

d.. . tlerı' yapbkları l'tn yeni mü urıye . . 
· d ski realıst laıfiye muamelesın e e b. 
· lan ve ka ı · lll.ektep yetiştirmesı o d.k 

liyetleri herkes tarafında? tas 1 

edilen aktör ve rejisörlerın hu~u • 
· · · an dık • aiyet ve kudretlerını naz d. 

kate.alarak muhafaza etmekte ır· 

ler. . hne 
yeni tjyatrolar, piyesleri sa • 

k hususunda Ye h.oymak, oynama k 
ol:.:ufıu kadnr, bjlhassa en çel 

~ d ~· iklik yapı • nıeyz•tlarcla de e8ıf . 
mı" o,-naaına dikkat edıyorlar. 

-t "İh '}A 1 "M ' 'MeyerholJ:, , • tı a " '. · 
O. S. p, S. - Moskova ıendık.ala-

b eyanın baıın · rı,, tiyatroları u cer 

da.hrla.r. . 
iki tiyatro neslini -eskı ve ye· 

· _ temsil eden bu iki grup ara· 
nı l .. 
aında bir hattı vasıl ro ün.u oyn~ : 
yan "Vaktangov,, , "Studıo,, gıbı 
tiyatrolar vardır· 

Eski tiyatronun iri gövdesinden 

1 d bir sahne ı Fabrikatör Kuebel'ln aobon pıres n en 
evinde polisler ile Kuebel 

( Sahoenln döner sahne oldu~ görlllüyor) 

0 "'urduğu içtimai rubiyattan ı şarak kendilerine bağlıyor•IAar • 
tın d g ktadır. "insan,, piyesin Bu mücadelede pek labııAolarak 
kaynka~a ikletidir. Mesela N. Po - büyük facialr oluyor. Hatta bat • 
mer ezı s .. h d' . 'h d. Fakat ne 

d. "Ahenk piyesinde bir dev mu en ıs ıntı ar e ıyor. 
go m " , ? l ·ı ı· 'nta· 

b 'ka · saatını iş hevesini, zarar var. nşaat ı er ıyor ve ı 
fa rı nın ın.. ' · .. ı·k · · i küt-

b. t'I ··cadeleyi sınai muvaf- at ıle beraber, gunde ı çı ışç 
ta ıa ı e mu • 1 . . k' .. · · la • 
f k ti · b" .. k bir üstat meha· esım tef ıl eden murtecı ınsan 
a ıye en uyu 1 .h . l . d "'. . gaye ta· ret;le tablolar halinde vermiştir. rın zı nıyet erı egıfıyor, . 

F. k t · ·n dinamik mevzuu· hakkuk ediyor. Bu kadar ateılı ve a a pıyesı d · .. t h 
k'l d ey muhtelif insan imanlı biri, mücahe esı, mu e as· 

nu .te~ k1 
•• tel 1en. ş'n rarpııı.malan. uslar arasında bulunan bir Ame· 

ve ışçı u e erını ~ -s 1 h d 
"A t G d ani ileri işçi • rika ı mü endisi e sarıyor, onu, 

Savıfa1__ 

Dünkü Muhakeme 
···································-··············-

8 ü yük bir ticarethanenin 
yangınında suikast var mı 

20 

Tahkikata göre siaorta bedeli 
malların kıymetinden fazla imiş .• 
Bir müddet evvel, bir gece ya· 1 larma gfre, ter:zi Hiristo ~fendl, 

rısı Eminönünde (Ertuğrul) ve (Ertuğrul) mağazasının hır kıs • 
(Altm Çizme) mağazaları ile bir ı~ndaki odayı, yangmd.a~ kısa b~ 
terzinin yer tuttukları binada yan- müddet evvel. ayda elh hraya k1· 
gın çıkmış etraftan yetişilerek, ralamış, evvelce terzilik ettiği Bey· 
atef saçağ; sarmadan, söndürül • oğlunda (Oliviya) apartımanın • 
müftü. Tahkikat ve ke§İf netice - daki dairesinden eşyaaın~ t~ma • 
sinde, yangının (Ertuğrul) mağa • mile buraya taşımadan, hadıse ol· 
zasına ait k111mda terzi Hiristo muştur. llk keşif raporunda, elek· 
Ef d. · b' k ' ·· ı k' trik sigortası üzerindeki kaim tel• en ının ır aç gun evve ıra • . . bah d·ı k 
ladığı odadan çıktığı anlaşılnuf, lerin va?ıyetınden ~e ~ me • 
(E t x. 1) x. d k" tc fakat yangının elektrıkten çık • r u5 ru ma5azasın a ı e§ya • 1 d" 

80 000 1• (Alt ç· ) tığına ihtimal verilmemekte ır •• nm , ıraya, m ızme . d k 1 i· 
mağazasındaki eıyanm 3,000 lira· Gene bu raporda, ıçer e ap ar 

· · d · •ule ne!llreden ma• ya sigortalı oldukları tesbit edil • çerısın en mavı -s • 'S • 

· (Ertuv 1) v h'b' yiler bulunduğuna J§aret edılmek• 
mıı, gru magazası sa ı ı beb' k 'l 
N.h t B (Alt ç· ) ~ le beraber, yangının se ı at 

ı a ey, ın ızme maga • b l 
1 

d ğ ı bl' l 
h 'b' O f·ı t . H .. t yetle el i o ma ı ı yazı mıt · • zaaı aa ı ı no ı ve erzı ırıs o . 

d·ı . b d 1. h kinci ke§if raponı ıse, yanımın ~ Efen ı er, sıgorta e e ıne tama k 
1 

b'l x.· • ·ıe-
ederek, kasten yangın, çıkarmağa l~k~~iktektn çdı. mıf o a ı ece5ını ı 

b.. b . .. t k h rı surme e ır. 
tefe us ve u ııte mut ere are- T hk'k d d d Je 

a ı at sırasın a, o a a • 
ket ettikleri kaydile, ceza kanunu· geçen kaplar ve ateti söndürmeli 
nun 370 inci maddesine a-öre mu· için alevler üzerine atılan halılar 
bakemeleri yapılmak üzere, lstan- tıbbıadli kimyahanesine gönderil· 
bul ağır ceza mahkemesine veril- miş, fenni tetkikat yapılmıf, bun
mitlerdi. larda biraz gaz kokusunu andıran 

Dün sabah, bu muhakemeye baş bir koku bulunduğuna dair rapor 
lanmı,, maznunlar, mevkuf olmı • verilmittir. Bu noktadan odada 
yarak hazır bulunmuflar, dava ispirto bulunmu, olması milli.ha • 
dosyasındaki bazı evrak okunduk- zası da ilave edilmektedir. 
tan sonra, sorguya çekilmişlerdi. Mağazalarda bulunan efya 'be • 

Tahkikata göre .• delinin sigorta bedelinden fazla 
Tahkikat evrakına keşif rapor· olduğu neticesine varılmış, ancak 

dır. von ra ,, Y • • • _ _ı f:.."- t r b. .. dür her uıaanrn ·~ım:ıe yaııyan aaa ================= 

ayrılmış olan bu filizler, ana kökün 
den ayrıldıktan sonra müstakil ve 
varatıcı bir havata baf!ladılar. Es· 
ki me~ ·ehin yenileıtirilme ameJi • 
yesi, ' , _rtistik,, ve "Küçük Tiyat • 

lerin liaşında, a!eş 1 1~ mu • _1 __ .......a • ..o&1•plF ıı..tan ıhir. fm.nlw lid &ttw~rtit • ktıNlu;u eaa•l*1'ını, 
d B __ı .. d .. Bafıevık-partin .. · ~,. ..... 

var ır. umu ur • ek" . . vakarak bu büyük cehdin azameti proleter tehirle j11rj smılınm ida • b .. t.. • t 1 l§ÇI• J n 

ne .mensuptur ve ~un ~ hare• kartıımda hutu ile diz üstüne ge· resinden olan köyü, ana hattm tat-

yangın çıkarmaktan maddi ve ma
neri menfaat temini it.'timali me't• 
cut olduğu mütaleasile müıtantik
lik, delillerin takdirini mahkeme
ye bırakmıştır. 

ro da dahil olmak üzere gene es-
,, d .k. lerın ba!l~a g~çe.ref kon ar~ idare tiriyor.. biki neticesinde muhtelif ıahaiyet· ki tiyatroların üzerlerin e ı ı nes· 

le mensup aktörlerin karşılat -
tıkları sahnelerinde yapılıyor • 

Bugün Sovyet İiyatrosunun İç -
timai hayatta oynayacağı ehem • 
miyet]i rolü tespit vazifesi müel 
liflere düşüyor. Dramaturgl.:ır 
günden güne, mevzularını yevmi 
hadiselerin valt'alarındad mülhem 
olarak ahyoralr. Fakat ana "t'e 

esas mevzu memleketin ~anayil~
tirilme hareketidir. Bu mevzu 
''Yol Arladaşları,, ve "Müttefik • 
leru isimleri altında toplanmıf o· 
lan proleter edebiyAtçılarm ve 
dramaturgların bilhaıısa naza:ı 
dikkatlerini celhedjyor. Bu tarz ~l
yetıler arasında "Vaktongov,. tı • 
yatrosunda oynanmış olan N. Po· 

ti . ,. . "Ahenk . "thtilal,, go ın ın eserı ,, , . 
tiyatrosunda oynanan "Balta Şı • 
iri,, ve Zavali~:n'in eseri "Cephe • 

Yi Yapınız! · "Kamerini,, tiyat • ,, , . . ,. 
roeunda oynanan N. Nikıtın m 
"At~ Hattı,,; "işçi,, tiyatrosunda ,. 
oynanan Turov, Stein, Gorev ın 
eserleri olan "Ham Hayal,, eser • 
!erini zikredebiliriz. 

Bu piyesler büyük elektı-ik is • 
tasyonlarınm, dev fabrikaların ku· 
ruluşlaı-ını, u~ak yerlerde tezgah • 
ların işlemc8c başladıklarını gös • 
termektedir . Stalingrad fabrika· 
aı Leningr.::.d deniz tezgahlarr, 
zİatouslink ve Magnitostroi fab· 
rikaları bu piyeslere mevzu olmuş· 

tur. 
Bütün bu piyeslerin şiiriyet~ ve 

ku t . · te-in eden ıey yenıHen vve ını ... . 
k 1 bu fabrikalar için earfedı-uru an .. . 
ı d. 'k cehde kanı muellıfle· en mamı .. 
rin duydukları hayranlı~ taabbut 

kete getırıyor, ıfçı ır asm • "lh T'I . 1 . h 1 1 d -· . ..,. 
edici sınıf olduğunu fiilen de gös· Ayni muharrırfn( tı •Ş:~ !f~t- ~rın ~~~t a~ı~n nası ~gı1ş~ı!ı· teriyor. Halbuki mukabil işçi küt- roaunda oynanan Bh~Jt~ ıKınh e nı, n

5
e gı 1 tke~ır .. er.~ maruhz l~f _ıg~· 

Maznunların •Özleri 
(Ertuğrul) mağazası aahibi Ni· 

hat Bey, isticvabında ıigorta be
delinin 90,000 lira olduğunu, son· 
radan 80,000 liraya indirildiiini, 
mağazadaki ~yanın sigorta bede
linden fazla oldueunu, uzun aene
lerdenberi ticaret hayatında çabı• 
tığını ve kendisinin yangm çıkara· 
rak menfaat teminini gözetecek 
bir adam olmadığını aöylemiıtir. 

. . 1 ündelikçilerden böyle bir mevzua sa ıptır. a ra· m, ovyet oyunun mu te ı ıçtı· 
Je~ı ekserıyet e g b · b. · ·d· F k t .. h l · · ·· t · ·· l 

ôi • • man asıt ır ışçı ır. a a sana • maı cep e erını gos erıyor, guze 
~.,.kkül etmıştır. · h d b' · rt' t ld " ·· 1 l ·· 1 · · b·ı k·· ük. · - • A • t"d a kiaaür· yı ıa um a ır nevı a ıs o ugu cum e er soy emesını ı en uç 
Bunların sıyası ve ıp ı aı • .. d' k b . k . . k 

. içın, mutema ıyen yaratma arzu· urJuanın maı esını aıyırara bu 
\11111111!1!!1111111111-----~~~~~ ... ~~l sondadır. ve nihayet paslanma • hadiseden siyasi neticeler çıkarı -

fı yan bir nevi çelik imal ediyor. yor. 
. Bu piyese sahne olarak müellif Kiraon'un bu piyesi, Sovyet mat~ 

1

1 

(Ural) daki bir fabrikayı ele al • buatında büyük bir akis uyandır· 
mıfbr. Bu fabrikada N. Pogodin, mı§, Moakova tiyatrolarının en 
henüz piyesi yazmadığı zaman1ar an'aneperestlerinde bile fikri ve 

1

1 
bir aralık bulunmu§ ve notlar al • ruhi değişikliklere sebep olmu§ • 
lmıftı. Bu sebepten, dekor fevkali- tur. (Buğday) piyesi bu mevsimin 
de kuvvetli bir eaasa dayanıyor - tahcsel'i addolunabilir. 
du ve piyes bittiği zaman, fabrika- Eski fikriyat ile yeni fikriyntı 

l da, yani uhnede icl\t ve imal edil- mevzu olarak alan piyealer<le bü • 
mit olan çelik seyircilerin ellerin • yük akisler uyandırmıthr. Okray· 
de dolattmlıyor, bu suretle de, nalı facia muharriri Mikitenko,nun 
sahne ile seyirci arasmda bulunan (Yıldızlar Parlayınız) isimli (1 • 
buzlu cam "rampe,, kırılmıı olu • kinci Artistik Tiyatro) da oyna· 
yordu. nan . piyesi, Skavorkin'in (Kim 

hneelnde her clr:• 
Rus sa · ••e az 

t . le te&adUf edihr er 
er ıs . d bir 

ve sırah,, piyesin e 
Zenci Yddız 

H tti eski ha • 
1 · çok aşağıdır.. a ' 
erı 'f atla doğmuş bazı husu • 
yatın, ı ıy · k·n bir 

. t bel ve mıs ı 
siyetlerıne, em . de meyyaldir • 
yasayı§a daha zıya v d 
1 ~ aralarında asırların dogur ~
ver, daha az yorucu adetler ma • 
gu ve .. k rzusun • 
sulü bir hayata donme a. 

Bu menim içinde, eski hayat O?) isimli "Studio) da verilen pi· 
mevzuları ile ecnebi piyeslere yeai ve daha bir çok eserler, za -
merbutiyeti ile tanmmıt olan "Ka· mania beraber memleketin fikir 
merni,, tiyatrosu hile en ziyade adamlarında -muallimler, dok -
tercih ettiği müelliflerin '1Hoff • lorlar, mühendisler gibi- görülen 
man, Paul Cladel, Racine, Lecoq. zihniyet farklarını meydana çı • 
Shauv, Bernard, O'Neill,, olı~ala • karmıştır. 
rına rağmen, N. Nikitin'in (Atei "Meyerhold,, tiyatrosunda oy • 
Hatb,, isimli Sovyet iktıaadi haya- nanan Oleta'ın {iyilikler Listesi) 
tına ait sınai bir piyes oynamı§tır. piyesi de fikir aleminden bahsct

Mevsimin büyük hadiselerinden mektedir ve büyük münakatalara 
biri de Moskova "Artistik,, tiyat- sebep olmu§tur. Hem sade matbu
rosunda oynanmıf olan Kirş.oin'in atta değil, klüplerde de .. 

da olanlar vardır. 
(Buğday) isimli piyesidir. Bu eser, Piyeste Gonçarova isminde bir 

1 ko··yierde bug-ady istoklarmı göste· san'atkar vardır ki proletarya hümücade e 
Pek tabii bu iki grup rir Müellif 1929 senelerine avdet kOmetini tasdik veya redetmekte 

edeceklerdir. Sayıları ~.z .~akat ce· 1 ed~rek, henüz koHektif çiftliklerin henüz bir karar vermemiştir ve 
hitleri çok olan ilk kuçuk g~.P ve hayatın doğmadığı bir sırada, mücadele etmektedh·. 
mücadelede tcdim oluyor, vek b~rl köylü ile mütevassrtlar arasındaki Hülaaa: Geçen mevsimin batlı· 

· · · ·nde mu a 1 
• d k b ·· ·ı · inşaat mevsımı ıçı • d·kt • mücadeleyı mey ana çı arıyor, u ca uç mevzuu sanayı ettırme, köy 

(Altın Çizme) mağazaaı sahibi 
Onofil Efendi de ıöyle demittir: 

- Dükkanda 101000 lira deie ~ 
rinde malım var. Sigorta para11 
3,000 liradır. Hiç 3,000 lira ele r~ 
çirmek i~in 10,000 liralık mal ya• 
kılırmı?. Ben, on bet yaşından 
beri ticaretle meşgulüm. Kasten 
yangın çıkarmak, aklımdan bile 
geçmedi. 

Terzi Hiristo Efendi de, kendi .. 
•İnin eşyaaı sigortalı olmadığı, .. 
sasen yangın çıkan yere ta§ınmıı 
bulunmadığı, yangının nasıl çık• 
tığını bilmediği cevabını vermif • 
tir. 

Muhakeme, ,ahitlerin çağml .. 
ması, kontorat kağıtlarınm, tiçarl 
defterlerin getirtilmesi, sirorta 
şirketlerinden bazı §eylerin aorul· 
ınası için, altı Mart pazartesi sa • 
bahına bırakılmıştır. 

lzmtr beJedlyesl 
fzmir belediyesi, Viyana, Ro • 

ma, Paris, Liyon belediye reislik· 
Ierine yazdığı birer mektupta, 
seyrisefer işleri, memurlarının me· 
sai tarzları hakkında malılmat İl· 
temittir. Belediye, bu belediye • 
lerden gelecek malCimatlan teY • 
hit edecek ve ona ıöre bir meıai hisleridir. Fakat şuna dıkkat et • 

nıek lazımdır ki, bu ilham membaı 
te • . en değil, büyük inıaa• 

gruptakileri okutarak. hJlm~ 1
b e_ mücadelede Komünist fırkasının ve fikir olmuıtur. 

ri §eyleri öğretecek, hızza~'--:. .. oynadıiı tetkilatçı rolü, ilk M>ıya-
şmda ıahsen nümune olar ,,...... Fa. İ prca-ramı çizecektir. 
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Kızıl Kartal 
Harbi umumide meşhur Alman tayyareclsl 

Rlhthofen'in Hatıraları 

Yunanistan 
haricinde 

Nakleden : fa. 
Kendilerini mazur görerek ser -

beıt bıraktım.. Bu tayyareciler, 
sonradan bana hücum etmek su • 
retile teşekkür ettiler. 

O gündenberi, artık dü,manla • 
rımla konufmadnn.. Şüphesiz bu· 
nun sebeplerini pek iyi takdir e • 
dersiniz .. 

Bu sefer ben düştüm 
"Ben dü§tüm,, demek doğru de· 

ğil. Düımek demek, tepesi aşağı 

yere yuvarlanmak demektir. Hal
buki ben, yuvarlanmadnn. Tam 
"'!. arlanacağım sırada doğrulup 

kalktım ve yere rahat rahat in
'<lim. 

1917 senesi Mart ayının ortala ~ 
ı-ında, filotillam ile Leus civarın • 
da, topçu mevzilerimizin üzerin
'de idim. Düşman da filotilla ha -
linde idi. Dü§manı görüp te üze · 
rine saldırdığım zaman, karşıla~· 

madan evvel bir kaç dakika geçer. 
Bu esnada insanın sinirleri fevka
lade gerilir. Böyle bir zamanda 
ayı.aya bakmadım amma, sarar • 
'dığııın tahmin ediyorum. Bunun· 
la beraber, bu dakika pek heye • 
canlıdır, ve onu severim. Düşman 
u:-aktan görülür, sayılır, vaziyetin 
i~ ! veya fena olduğu hesaplanır. 

~iesela rüzgarın, cepheden uzak· 
lt.§brıp uzaklaştırmamnk nokta -
sından mühim bir rolü vardır. Bir 
defa hatlarımızdan uzak bir yerde 
düşürdüğüm bir İngiliz tayyaresi· 
ni, rüzgar, bizim hatlarımızın gc -
risine kadar sürükleyip getirmiş · 
Ji. 
O gün, biz beş tayyare idik. Düş
man, bizden üç defa fada idi. İn
giliz tayyareleri, karma karışık 

bir vaziyette, bir sinek kümesi gi • 
bi geliyorlardı. Bu kadar karışık 
ve sık bir kümeyi delmek güç bir 
~eydh·. Hele bir kişi bu işi hiç ya
pamaz. Maamafih insan, kendisi
nin hasma faik olduğunu hissedin
ce iş değişiyor. Hücum fikri, yer -
de Ye denizde olduğu gibi ha • 
vada da muvaffakıyeti temin edi · 
yor. Herhalde düşman da bizimle 
ayni fikirde olacak ki, o da hü -
cum etti. Beş arkadaş toplu bir 
halde uçuyorduk. Mesele geri kal
mamaktı. Zira, bu ona pek paha· 
lıya mal olab:Iirdi. 

Böylece, toplu bir halde, lngi
lizlerin biraz yaklaşmalarını bek· 
liyorduk. İçlerinden birisinin bi -
raz ayrılmasını bekliyordum. Fil· 
hakika, birisi ayrıldı. Kendi ken
'dime: 

- Tamam, dedim, mahvoldun 
yavrum. 

Süratle hücum ettim, sokuldum. 
Daha doğrusu, biraz daha sokul -
mıya hazırlanıyordum. Ateş etti. 
Aklımdan: 

- istediğin kadar ate§ et, di
yordum, vuramazsın! 
Düşmanım, ziyadar kurşunlarla 

ate§ ediyordu. Kurşunlar kulakla
rımın yanından geçiyor, kendimi 
bir fıskıye karşısında zannediyor· 
dum. Ne çare, İngilizler hep bu 
kurşunları "ullanıyorlar. Alışmak 
gerek. insanlar her şeye alışabilir
ler. Bunları dü§ünürken, hafifçe 
güldüğümü de hatırlıyorum. Fa • 
kat başıma gelecekler varmış. 

Şimdi, lngilize yüz metre kadar 
yakındayım. Mitralyözüm hazır. 
Tecrübe için ateş ediyorum. Ta -
•am. Biraz daha sabretmek la • 

Tefrika Numarası : 8 

yorum. Artık sinirlerim sakin. A • 
lelekser, dövüş pek o kadar ehem
miyetli değildir. Soğuk kanlılığını 
kaybedenin dü!mam yenmek ihti· 
mali pek azdır. Bu, biraz da alış • 
kınlık meselesi. Leh ve aleyhteki 
vaziyetlerin hepsini hesaplamak 
lazımdır. Her ne olursa olsun, ben 
hata yapmadım, ve §İmdi artık ln
gilize elli metre kadar yaklaşmıf· 
tım. iyi ni§an alarak atılan bir kaç 
kurşunla, muvaffakıyete ereceğim 
şüphesizdi. Fakat henüz on kur • 
şun atmıştım ki, bir patlama işit

tim. Pefinden bir daha. Tayyare· 
me isabet vaki olmu~tu. Şiddetli 
bir benzin kokusu duydum. Sonra 
azaldı. İngiliz bunun farkına var· 
mış olacak ki ateşi şiddetlendir • 
di. Mücadeleden vaz geçmem la -
zımdı. 

Amudi bir surette inmeğe ha! • 
ladım, gazı söndürdüm. Benzin 
deposu delinip te, benzin akmıya 
ba§ladı mı, yangın tehlikesi var
dır. Unutmamalı ki, makine, yüz 
elli beyeir kuvvetinde ve kızışmış· 
tır. 

inerken arkamdan beyaz bir 
duman çıkıyordu. Dü§ürdüğüm 
tayyarelerde de böyle olurdu. Bu, 
pek yakında bir infilak olacağına 
delildi. Henüz üç bin metre yük • 
seklikte idim. Bereket versin mo· 
tör durdu. Ne kadar hızla indiği
mi hesaplamam kabil değil, fakat 
çok büyük bir süratle indiğim mu
hakkak, zira, başımı biraz uzatın
ca şiddetle geriye itiliyor. 
Şimdi artık düşmandan çok u -

zaktayım. Havada kalan dört ar· 
kadaşıma bakıyorum. Dövüşüyor· 
lar. Mitralyöz seslerini duyuyo • 

Ne kadar Yunan 
tebaası var ? 

Başta Rusya, sonra 
Türkiye geliyor 

Yunanistanda, memleket hudut
ları haricinde ne kadar Yunan te· 
baası bulunduğuna dair bir İsta • 
tistik hazırlanmıştır. 

Bu istatistiğe göre, Sovyet Rus
yada 213,000 Türkiyede 166,700 
ltalya idaresinde bulunan ve Do • 
dekanez denilen Akdenizdeki on 
iki adada 97,000 Fransada 30,000 
Bulgaristanda 17,000 Arnavutluk· 
ta 7,600 Romanyada 5,100 ltalya~ 

da 3,600 lngilterede 2, 700 Alman 
yada 2,200 lsviçrede 1 ,400 Belçi· 
kada 650 Avusturyada 500 Lehis
tanda 138 F elemenkte 171 Yunan 
tebaası vardır. Bunlardan başka 
memleketlerdeki Yunan tebaası· 
nın sayını, her memlekette 100 den 
azdır. 

Bu istatistik, 1932 senesi Tem -
muzunun 31 inci günündeki vazi • 
yeti göstermekle beraber, aradaki 
beş aydan biraz fazla zaman içeri
sinde, rakkamlar da kayda değer 
mühim deği§iklikler olmadığı tah 
min edilmektedir. 

Karadenlzde fırtına 
bir yelkenli batırdı 

Karadenizde kuvvetle hüküm 
süren bir fırtına neticesinde Kil
yos açıklarında dalgalara kapılan 
bir yelkenli kurtarılamamı! ve bat
mıttır. Y elkcnlinin ismi henüz an
lafılamamıştır. Tayfalardan, bir 
kişiden maada ,hepsi kurtarılmıf -
tır. 

rum. Birdenbire bir tnyyare parh· Kadın yüzünden 
yor ve düşüyor. Acaba bizimkiler- Balıkesirde Vehbi isminde bi-
den mi? Pekte benziyor. Fakat ri Ahmet is.minde bir iplik boya
değil. Bir İngiliz tayyaresi. Acaba cısını yaralamı§tır. Vak'a ıöyle 
kim dü~ürdü? O aralık, bir tayya· olmu,tur: 
re daha benim gibi amudi bir şe· Hamdiye mahallesinden Mu-
kilde iniyor, bir kaç tepetaklak a- harrem oğlu İplik boyacısı Ah • 
tıyor sonra düzeliyor. O da benim met Aygören mahallesinden Sa
gibi ayni kazaya uğramış. lih kızı Nigarla buluşarak öğle 

Yere yüz, iki yüz metre kadar vakti Kelek tarlası civarında gez
yaklaştım. ineceğim yeri intihap meğe çıkmışlar. Bu esnada bu • 
etmem lazım. Aksi takdirde bir rada dolaşan Dinkçiler mahalle • 
kaza olabilir. Nihayet bir çayırlık sinden kunduracı Nurettin, ıe -
seçiyorum, ve iniyorum. ilk işim, merci İsmail oğlu Vehbi, pabuç
benim gibi yere inen tayyareye çu Ahmet ve Süleymanın oğlu 
bakmak oluyor. Fakat müsterih o- Hasbi ile karşılaşmıılardır. Bu 
luyorum. Benden bir kaç kilomet- 1 dört kişi uygunsuz takımından 
re öteye iniyor. olduğu aİtlaşılan Nigarı almak 

Şimdi, bakalım ne zarara uğra· Ahmede vermemek istemiıler 
mışız. Bir.ka~ ~urıu~ makineye i- aralarında bir kavga çıkmıftır: 
sabet etmış, ıkı benzın deposu da İsmail oğlu Vehbi ile Ahmet to
delmiş. Artık bir damla benzinim kat tokata gelmişlerdir. Bir ara • 
yok. Motörde de isabetler var, o lık Vehbi bıçağını çıkararak Ah
da bozulmu,. medin sırtına saplamış ve kanlar 

Tayyareden ayaklarımı çıkara· içinde yere sermiştir. 
rak d · · .. · b l d H h l ' uşunmıye aşa ım. er a Zabıta biraz sonra vak'aya 
de gülmüyordum. Bunun için ko • vazıyet etmiı, yaralıyı hastaha • 
şuşan askerler, bana tuhaf tuhaf neye kaldırmış, suçluları da ya _ 
bakıyorlardı. 

(Devamı var) 

Cilt hastalıklarının bedava 
muayeneai 

ltsanbul Halkevi reisliğinden : 
Cildi ve zührevi hastalıklar mü· 

tahassısı Dr. Rıfat Salih Bey Halk 
evinin vesikası ile gelecek fakir 
hastaların, Halkevi karşısındaki 

muayenehanesinde , meccanen 
muayene ve tedavisini kabul et • 
miştir. Muayene zamanları cumar
tesi, çarşamba 15 ten 18 e kadar • 
dır. 

kalıyarak haklarında takibata gi· 
rişmiştir. 

M. Troçki hasta 
Geçenlerde Danimarkaya yap

tığı bir seyahatten döndükten 
sonra Büyükadadaki eski evine 
yerleşen sabık Sovyet harbiye 
komiseri M. T roçkinin hastalan • 
dığı haber verilmektedir. 

zım. Aklımdan, düşmanın nasıl Arzu edenlerin idare memuılu • 

M. Troçkinin hususi katibi de 
bir müddet evvel Avrupaya git • 
miştir. Bu seyahatin Avrupadan 
meşhur bir doktor getirmek mak· 
sadına m;ıtuf olduğu da tahmin 
edilmektedir. tep_etaklak edeceğini bile tasarh • ğuna müracaatları • 
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-10 - Yazan: Mat~azel Kler klavnat 

" Şimdi hiç bir 
içimde bir 

işim yok, fakat 
kasvet var ! ,, 

Yazdığım müracaata gelen ce· ı bul ederseniz sizi aileme takdi 
vaplar içersinde birçok müsteh - ederim.,, 
zileri vardı. Maamafih garip ve 
cazip olanları da yok değildi: 

Bisterden gönderilen imlası bo 
zuk tarzı garip bir mektupta de • 
niliyordu ki: 

"Gazeteye yazdığınız ilanları 
görmÜ!Üm, okumuşum, size şu i· 
ki satırı da benden olsun diye yaz 
dım. Tam bu zamanda buhran öy 
le fena ki anlatılamaz. lş yok •.. 
Mangiz n:ınay .. Şu güçlükten be
ni eğer kurtarırsan yokmu ya ..• 
Yani çok sıkıntıdayım da azıcık 

yardım istiyorum.. Çok bir şey 

değil.. Birkaç paracık... Bu iyili
ği bana yaparsanız ben de sizin 
teklifinizi kabul ederim.,, 

Bi,a hastanesinde yatbğını ya 
zan bir diğeri de ne bozuk bir i· 
f ade ve imla ile yazıyordu: 

"Aziz dostum, size ıu mektu
bu yazışım gazeteye koymuş ol -
duğunuz ilandan dolayıdır. Siz 
vicdan sahibi bir adamın sizin 
hayatı tekrar canlandıracağım ve 
sizi ihya edeceğini söylüyorsu -
nuz. Ben daha gencim, yirmi dört 
buçuk yaşındayım. Boyum. fidan 

gibidir. Bir metre yetmiş santi • 
uıi tutar. Saçlarım kestane rengi
dir. Hem de güzeldir. lspora çok 
merakım var. Güzel boks oyna· 
rım. Şimdilik bir boğaz hastalı -
ğından hastanede bulunuyorum. 
Ama iyileşince sizi görmek ve si
ze vicdan sahibi olduğımıu anlat
mak isterim.,, 

Bule sokağında mösyö Koru • 
ar daha veciz ve düzgün bir ifa
deyle şu satırları gönderiyordu: 

"Matmazel!! ! Gayet kısa ya • 
zacağım. Zaten adetim lafımı u • 
zatmamaktır. Ben adıyla, sanıy • 
la tanınmış bir ziraat mühendi • 
siyim. Şimdiye kdar pek mühim 
vazifelerde bulundum. Bunları 
günün birinde size sayar döke -
rim. Halihazırda hiçbir şey yap • 
mıyorum. içimde kasvet var ..• 
Ah şu kasvet yok mu? .. Bir defa 
beni kasvet kapladı mı, artık ha
yır gelmez .. Hiçbir iş görmem .• 
llihare .. ,, 

"Trova,, §ehrinde mösyö Hek -
tor dö Godgrov da kendini şu sa
tırlarla takdim ediyordu: 

"llanınızı gazetede okudum. 
Ben öyle hassasiyet taslıyan a • 
damlardan değilim. Yaşım tam o
tuz .. Vücudum oldı.;kça munta -
zam ve yüzi:,m de yakışıklıdır. Ah 
lalam tamamen yerindedir. Ha • 
yatımda yalnız bir defa bir saç • 
ma hareket yaptım .. Felsefi mef
hum noktni nazarından yanlış 
bir yola saptmı. Ah o hatayı i§ • 
lememiş olsaydım .. Fakat ne ya • 
payım, bir defa oldu. Şimdi iz • 
divaç sayesinde veya diğer bir 
suretle kendime say ve şahsi hats 
sayesinde bir it bulmıya ve ka -
zaımuya heves ediyorum. Yaptı • 
ğım hezeyan bana o kadar paha
lıya mal oldu ki, hali hazırda 
hala onun cezasını çekiyorum. 
İşte vaziyetim budur matmazel! 
Hiçbir şey saklamadan size ha -
kikati söyledim. Sayenizde ya· 
kın bir zamanda mes'ut bir say 
ve tefekkür hayatı geçireceğimi 

ümit etmekle bilmem yanılıyor 

muyum.,, 
Mektubun sonunda da haşiye 

olmak üzere §U sözler: "Eğer ka· 

Trova ıehri Paristen çok uz 
olmasaydı, doğrusu oraya kad 
gider, mösyö Hektörün bahsetti 
ği hezeyanın ne olduğunu anla 
dım. Ne yapayım ki zamanım b 
na müsait değildi. 

:t- ~ • 

Anketim neticelenmek üze 
idi. Doğrusu son derece meyus 
tum. Olanca fedakarlık vadim 
rağmen bana kar!ı fedakarlık 

vadinde bulunan ve hiç olmazı 
kabul edilecek bir teklif iler 
süren kimseyle karşıla.şmıyac 
mıydım? Demek ki, o kadar ü 
mitlerle açtığım iyilik haftasınd 
iyilik edince bir insan btolma 
bana nasip olmıyacaktı. En me • 
yus olduğum bir sırada ilanımın 
mucip olduğu cevap tufanının su 
dalgalarından biri olarak !U sa· 
tırların yazılı olduğunu temiz ve 
güzel bir mektup aldım. 

"Madam, ilanınızı bundan bir 
kaç gün evvel gazetede gördüm. 
llan beni çok alakadar etti. Çün· 
kü ben de evlenmek arzusunda • 
yım. Evvela şunu ikrar edeyim 
ki ilanın sözleri iptidasında be • 
nim betbinliğimi ve gururumu ok· 
§adılar. Sizi alacak adama ken • 
dinizi tamamen tahsis vaadinde 
bulunmak büyük bir feragati ne· 
fis ve fedakarlıktır. Böyle bir va· 
adi duyan kimse nasıl olup da 
size cezbolunmaz. Yirmi bq ya 
şında genç ve güzel bir kadım? 
insana kendini esir olarak ver • 
mesi, nasıl hevesler uyandırır. 
Maamafih bu hissim uzun sürme
di. Biraz düşününce size kartı 
büyük bir merhamet hissi duynıı
ya ba,Iadım. Siz terkedilmit bir 
kadındınız, yeisinizden ne yapa -
cağınızı bilmiyor, gözünüze feli· 
keti alıyordunuz. Erkeklik vicda
nım harekete geldi. Yazık! Sizi 
bu hale sol<an benim gibi bir er• 
kekti. Bir erkeğin yaptığı bir ha· 
tayı diğer bir erkeğin tashih et • 
mesi icap etmez miydi? Adalet 
insaniyet bunu icap ettiriyordu. 
Ben bir menfaat hissi takip etmi• 
yecek, fakat size karşı yapılan 
fenalığın telafisine uğraşacak • 
tım. Emin olunuz ki, size karşı 

hiçbir menf a~t beklemiyen ıadık 
bir dost halinde hareket edece • 
ğim. Sizden bunun mukabilinde 
yalnız bahtiyar olmanızı ve baıı
nızdan geçen macerayı unutma • 
nızı istiyorum. Zenginim, bina • 
enaleyh sizin ve çocuğunuzun 

maddi istirahatini fazlasile te • 
min edebilirim. Başınıza gelenle
ri henüz bilmiyorsam da çok a· 
cıklı bir hayat geçirmiş olduğu • 
nuza emin bulunuyorum. Geli • 
niz ! Bana geliniz! Anlaımamı:ı 
mes'ut ve r1•vamlı olacaktır. 

Şimdiden hakkınızda hissetti • 
ğim hürmet ve muhabbeti ben a• 
ti için en emin bir §ey addediyo· 
nmn.,, 

(Devamı rıar) 

Kaçarken yakalanan hırsız 

Sabıkalılardan Hayrullah Sa· 
kırköyünde Hüsreviye mahalle • 
sinde Zekiye Hanımın evine gil"" 
miş, bayramlık elbiselerini çal • 
mıştır. Zekıye Hanım hırsızı e • 
vinden çıkarken görerek poliı• 
yakalattınnı~tır. 



Pariste elmas 
modası 

Son senelerde dünyanın tıer ye· 
rinde sahte elmas'ar moda olmuş ve 
Paris elmas pi yasası hayli düşmüştü. 

Bu sene, Parisın en meşhur ter
zilerinden bıri olan Şanel, resimde 
gördüğüaüz şekilde'<i elmas süsleri 
snoda hal ne kovmuştur. 

Son Moda Saç 
Kısa saçlarla muhtelif §eki1de j 

ha§ tuvaleti yapmak mü§küldü. 

O kadar müşküldü, ki uzun ıe -

neler kadın başlarının hepsi bi -
ribirine benziyordu. 

Geçen sene Billi Dove, alında 

küçük bükülmüş bir iki perçem 

icat etti. Bu sene de Brigit Helm 

bu resimlerde görülen §ekli mey -
dana koydu. 

Bu baş tuvaleti, saç sergisinde 
birinci mükafatı kazanmıştır. Bu 

beğen iliş, eski kıvrıltılı ve fak at 

kabarık saç modaamm aksülame
lidir. 

Bu saç büklümleri mata ve au 

ile kıvrılmış değildir. Bu tuvalete 
mahsus bir merhem vardır. Bu 

D rıeğin üzerıne ta ı< ı an saç şeklı 
bııez • k, yaka gibi boynuna bağlanan ,... pomada saçlara iyice sürülüyor, 
fiyongo, alın örten perçemli taç, balo yatrnlıyor, batm tekli meydana 
ve gece tuvaletlerıne snuhteşem bir çıkarılıyor, sonra büklümler el ile 
zarafet Yermektedir. Mabaza bu mo· kıvrılıyor. 
davı gene sahte elmas'arla tatbik Fakat bu saç tuvaletine çok sık 
eden er yo deği · dir. t rastgelemiyeceğimiz muhakkak • 

l:!u gördüğünüz modt!rn elmaslar, 

pe.erdeo bozu ıup y pı l mı $tır. yuze VP" "Z. 

es~i broş, horoı.lu iS?"ne, salkım kü· i f. I t~. Güzel olmakla beraber, her 
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ı on pastası 
Altı yedi patatesi haJlayıp ka· 

buklarını soyunuz, havana koyu -
nuz. Bir kutu ton balığını parça
layıp iki üç katı yumurta ile be 
raber kıymız ve patatese ilave. 
ediniz ve hepsini birden dövünüz. 
Tuz büber bir de yarım limon , 
sıkınız. Bunu bir pasta haline 
koyduktan sonra üstüne mayonez 
dökünüz. 

Beyin köftesi 
Bir yumurta büyüklüğünde bir 

parça yağı lavada eritin. iki 
ka;;ık ta un ilave edip bir iki çe -
virdikten sonra bir ma~rapa süt 
ilave ediniz. Bunun hepsini koyu• 
luncıya kadar ateşte çevirerek tu• 
tunuz. Çek az tuz biı-az büber ka
rı~tırmız.. Ateşten indirip rende • 
lermiş graviyer ve parmazan 
peyniri ilave ediniz. Tekrar ateşe 
koyup koyulaşıncıya kadar kay -
na~ınız. Gene indiı-iniz, teker te-

ker olmak şartile üç yumurta sa • 
rıs! ila\ e ediniz ve iyice karıştı • 

rınız. Soğutunuz. Sonra bu ha -
muru köfte haline getirip yumur-

ta akına ve kabuk ekmek kırıntı
sına bulayıp yağda kızartınız. 

Pastırma 
Pastırmayı evvela az suda, üs

tünü kapıyarak kaynatın sonra 
kızgın yağ ilave edin. Pasbrma bu 
suretle yumuşacık olur. Yumurta· 
YI bundan sonra kırın. 

Kadife 
Pamuklu veya ipek siyah ka .. 

difeyi hem gündüz hem de gece 

giyebilirsiniz. 

Saten iskarpin 
Saten iskarpinleri temizlemek 

ı i~ Son senelerde, elbette siz de di ,_ ~- modası geçti. Şimdi saçlarda hoyu s de hova rucrurmak hem güç, hem de ~= 

I! a ~i 1 ~ kat etmi~sinizdir, bütün ı adın saçları ~ akaiu reni\ moda oldu. Tıpkı, ~ncşıe 1 abes oluyordu. -Teni meşin gibi ka· d Genç kalmak için, ihtiyarla -
mak istememek kafidir. Bunun i· ~~ san idi. Oksijen, kadın başlarında 1 kızanp kararan tenler ~ibi, saçlar da ~ rarrrı tan sonıa podra ile beyazlaştlr- !; 

fi +ıay•li büküm rurdü. Sonra saçlar 1<1- i o rengi aldı. Avrupada bilhas.s~ F'ran· ı mak veya. pcmbeleştiımek manasızdır. ~,= 
f E zarmıya başladı. , I sada kadınlar sa_çlıııını tcnlerının ren- Avrupa kadınları podrayı bile ıerkc- ' 
~ Bir zamanlar parma' lara sürülen gine boyuyorlar. Buna mukabil, ) üz _ diyorlar, 
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çin ifrazat yapan guddelerini 
- andokrin guddeleri • İyi muha
faza etmek şarttır. Bu guddeler 
iyi işlemezıe insan çabuk ihtiyar
lar . ~ 11 , ...... 1111nrtuıı11ınııııı• J1111ıu "" tt .. 1tl11Hlıtnrııııırttm1111lllmııııtnrımnımuııurtt11111111•tı111ıınttmıııntt ııuırmuınn •ıommuıııuııııu• ,..,,,.. 1 1111111 ""'l 
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Soba başı tuvaletleri 

1 _ Siyah kadifeden krunıe bi~ ev ,el.bisesi. Kuıağı yandan bağlanmıf mavi satendir. Kolla· 
rının ve ydkasrnın süsleri aynı rekn ruşten dı~. • 

2 _ Mavı krepsatendeo bir oda elb sesı. Korsaıı çaprHS arkadan bağlanmış. Onuz baş ' arı, 

35 yatından ıonra iradenize 
hakim olun. "Sıhhatim bozuk!,, 
demeyin. Tam srhhatte olduğu • 
nuza kendi kendinizi ikna edin. 

Filvaki insan, sade: Sıhhatte• 
yim demekle sıhhatte olmaz. Bu 

kuvvetli telkinle beraber, kendi • 
nize bir ya.§ayıf programı çizin. 

Fazla ve geni' nefes alın. Uyu· 
tuk durmayın. Bağınaklarınızı 
bozmayın. Katiyen içki içmeyin. 
Sigarayı ağzınıza koymayın. 

Bunlardan birini yapıp, diğe • 
rini yapmamak hiç bir fayda te • 
min etmez. 

Yapamıyorum, iradem zayıf 
ıözü yalandır. Her insanın irade
si vardır. Elverir, ki bu iradeyi 
kendi kendinize telkin edebilesi • 

niz. Her gizli dütmanın vücut 

üzerinde müthiş bir tesiri vardır. 

Oto sügjestionun önüne de hiç 

bir kuvvet geçemez. Midesini boz

mıyan, uyuşuk durmıyan, içki ve 
sigara içnıiyen bir kadın, her ge· 

ce yatağa yatarken, hızlı sesle, 

kendi kendine şövle konuşmalı • 
dır: "Gencim. Sıhhattayim. Vü • 

cudünı hayatın bütün güçlüklerine 

dayanacak, daha uzun seneler 

böyle Hhhatli ve genç yaşıyaca -
... ' gım .,, 

Sabahları kalkınca da: 

1 - Omuzları arkaya gerıp, 
mideyi çukurlaştmp yavat yavaş 
burnunuzdan nefes alın. 

•. t"' Lekeleri, daire çizerek guç ur. 
benzinle sibneli ki tekrar benzin 

leke bırakmasın. ı 

bal peteği gıbi örmcdir. Ko !arı uzun, ge~İ!J ve bo'du~. 1 3 - Mor satc:ı bir peo vuvar. Kors J• ya~dan bag ıdır. Yakasında ve koJ armda grı 
4 _ Atefi ~ı . mm kad feden oda eJbıaeıı. Yakaıı ko.kapakJarı, düğsneleri, tek ccbıo 

_ •e kuıaj'ı koyu nıari kadıfedeod!r• _ 

ur dele 
kapağı 

2 - Kollarınızı havalandırıp, 
gene burm:::~dan nefes ve!"İn. 

T eneff üı guddelerin belli bat

. lı devasıdır. Bunu unutmayın. 
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1 Hik&ye 1 BORÇ 
Salih bey, Sıvastan ayrıldığı 

zaman, arkadaılarma: 
- ltlerimi sür'atle hitirece -

ğim, yakında gelirim. 
Demitti. Halbuki, htanbulda -

ki bu itler pek karıtıktı, ve Sa -
lih bey "ha bugün, ha yarın,, di· 
ye diye, iki ıene kalmıştı. 

Sıvaıa döner dönmez, ilk işi , 
arkada§ı doktor Serveti gidip gör 
mek oldu. 

Doktor Servet, henüz yirmi se 
kiz yaılarmda bir gençti. Sıvasa, 
bundan üs ıene evvel gehni~, an
nesile beraber yerle~mişti. Aslen 
İstanbullu olan dcktor Seı·vct, 
ıayet ciddi, mesleğinde clüri.isl 
ve doğru bir aençti. SaHh bey, o· 
nun, pek çabuk bir znmanda 
kcndiıine kalabalık bir mÜ§teri 
temin edeceğinden şüphe etmi • 
yordu. Bı.mun için, clnkt2rnn -'mı
ayenehanesinden içeri eirer\~en, 
hi~bir değifil~li1' göreqı~yince şa· 
tırdı. Mq~yenc;, eşki myayeu.chfl· 
neydi. Yani, ayni fakir muayene~ 
hane. 

Doktor Servet, SaHh beyi gö • 
rünce, tafırdı Sonra kucaklastı • 
lar. · 

- Hiç deği~memişıin ! 
- Sel\ de hiç de8i~memi,sin! 
- Artık lstıu;.bula dönmiye -

,_ . ' 
cer.sın fa ... 

- Hnyır. Dönmiyeceğim. İ§ .. 
lerimi yoluna koydum. 

- Ne de uzun i~lenniş ... Yok • 
sa? .. 

- V ok canım ... Vallahi yok,.. .. 
Mailim ya, hanım da bizim yanı -
rnı:ıdaydı. 

- Pc:?ki peki ... E daha ne var 
ne yek? 

- Seni i§inden ahkoyımya • 
1Jnt.. Hastan filan vana. 

- Ne gezer üstadnn ! Ne ge· 
ıPr? Keşki olu,., 

- Peki ama .• 

- Ne demek iıtedisinl anlı -
yorum. Fakat dolttorlar burada 
~a ,oğaldı. He~. ' 

-Hem? .. 
~ Hem ğQğruıunu İ•tersen, 

cfp~rh~k Jad~ı:c ilimle değil ıe· 
Dip anl:yac~ğın. Bir parea do. 
JP.Htteri tutmak, daha doğrusu 

tf!Zl(ih~nrlık Ri}mek liizım. Hem 
de sermaye! 

Salih bey, Seweıin gözlerin • 
deki merareti görerek başka bir 
bahse geçımek lüzumunu his:iclti , 
ve ıorau: 

- Annen naııl? Hep beraber 
miıiniz? 

~ Tabii. fyi maınllah ! 
- Evlenmedin mi? 

- Ne nıünasebet? 

Servet, pir,ok müsait fırsatla • 
ra rağmen evlenmemişti. ~qnu 

Sa!ih bey bildiği için hayret et -
medi. Y nlmz, iki tenelik bir ay -
rıhğın bir dosta verdiği aalahi -
yetle: 

- Servet, dedi, temiz :ve ol -
dukça zengin ~ızlar yok değil. 
Ne diy~ evlenmezsin. Ayni :za -
ı:panda, muayenehaneni de bü -
yültebilirdin? 

Servet cevap vermedi. Uzun 
uzun sustu, sonra: 

- Suphi, eledi, iyi ki geldin. 
Derdimi dökecek bir nrkadaı arı· 
yordum. Bak dinle. Baba.m sağ -

lığında annemi müthiş hırpıdar -
dı. Bilirsin ki annem, bugün kırk 
betini geçti;yi halde hala güzel • 
dir. Demek istediğim, gençliğin • 

de, hl~ de ihmal edilecek bir ka· 
dın değildi. Hatta, malumat ve 

zek5.aı, onun nadir kadınlardan 

sayılm:ız:ma sebep olaat:.K bir de • 
recedeydi. Buna r{\ğınen, babam, 

kendisine cok fena muamele e • 
~ 

derdi. Annemin gözlerinden, ha· 
yatının ve saadetinin mahvoldu • 
ğunu anlardım. Bir aralık, evimi -
ıe hilhamın arkad@Şlarmdan bi r 

risi dadandı. Bu adam terbiy~li, 
kfımil bir adam~ı. Apnemin f e • 

laketine ~ok rnütee Gir oJur, fakat 
knt'iy3ren buna bir telmiq bile ol· 

z:un yç.p:&:tı:=d:. u suretle1 ik;si • 
nin arnsm a n i bir mün:ıseb~t 
bn:ladı. An.nem, onunla görü~tü -

ğli günler, kederini unutur, yü 
:ünde r.c~e görmek imldm hasıl 
Qhud 1. F kat bq rnAnaaehetin 
qih~ct if!ryik~ ı. ·ıi i,tinaP. pir 
hale rıeleceği <le şüphesiıdi. İt· 

te o zaman, bütün çoçukJuğumun 
İıiyanile, annemi kıshıtndr.:n, onu 

kendime lekesiz olnrJlk ıaklarnak 
iatiyordı•m. Yavpı y~va§ vaziyet· 

lcrimle, batta sözl~rimle, o ya .. 

hancıyı evden uznklattırmıya ça-

lı~tırn. O da, annem de anladılar, 
ve adam artık bize gelmez oldu. 

Sonradan u~un bir seyahate çık -
tığım itiUim. Ann@m, saadet ve 

hayatının bu ıef er benim yüzüm -
den, bir ikinci def~ kırıldığını 
gördü ve sesini çıkarma~ı. Bu 

eınada baham da ölünce, kendi -
ni y~lnız bana hasretti. Şimdi a· 
zizim Suphi, ben de elene kadar 
evlenmemiye karar verdim. Na -

sıl o, her feyi benim için feda et· 

tiyse, hen de oqa borcumu ödiy~· 
ceğim. 

Istanbul üçüncü icra memurluğµndan: 

Bir lıorcun temini için mahcu-ı ,.c pa· 
pıya ç.eyrilmesi mukarrer muhtelif kun
dura u: saire 12·K. Sani·0~3 tarihinde 
Sl ndal bedestanınd:ı :ıı;ık \rttırma ile U· 

tıla caktır. ilıln olunur. (6210) 

lstonbul 6 ıııcı icra memurlıığun· 

dan : Bir borçtan ılol:ıy ı m:ıhcuz, nrnalı 
bii~ uk bir konsol İki kannpc. iki bürük 
lamba, bir "Qba ılk açık artı rma fUr<'tile 
l 5· 1-933 taıihlne milsad ıf pazar gUnü 
ı:aar I 2 - 14 e kadar milz:n ede salonun
da satılacn~qdan taliplerin yevmi mez
l; Oı d:ı mahall nd~ bulunaca, memura mü-
rac:ıat etmeleri il4n olunur. (6144 

Jsıaııbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Tamamı • ;.0:-3 lira kıymeti muh;ımmi

neli Bayeziıtc Emin bey cnmi şerif ma· 
hallesindc Emin bey sn' ağında S ~n. lı 

bir arsanın temamı açık artırma~a kon· 
muş olup ~artnamesin in J H!-9~3 tarihin· 
den itibaren dairemizde her kes tarafın
dan göriıJebilcceği giqi l 8 ·2 ·93Ş cumar· 
te.i gilnü saat 1 t den 17 ye kadar dai· 
remizde ilÇı k artırma ile s:ıtılacaktır. Ar
tırma bedeli muhammen kıymetinin ~ üı· 

de yetmiş beşini hıılmadığı ta tirde en 
son ar tırmanın taahhüdü baki lialmak 
üıe ıe- 5.3.933 tanhine m{ıc:ıdif pazar 
günü yine saat 14 ten 17 ) e kada dai· 
remizde yapılaca~ olan artı rmasında gay· 
ri menkul en çok artırana ihale edı le

ceğindcn talipıerin muh:ı:tımcn kıy :nctin 

yüzde ) edı buçu~u nisb~tinde pey ak· 
çıısını veya mitil 1 i:- ban. :ır.ın t .ıninat 

mcktu •ıunu ham 1 hulımm:ıları J ~zıındıı. 
Müteral,im vergiler ile \'a ıf icaresi n 
oeledıyt}C ait tcm lrar \'e tanzifat nı· 

sumları mtişteriyc nit re 200 ! numa alı 
lcra \'e iOAs kanununun 1 6 ncı mad· 
desinin 4 pcU fı ~rasına tc\·fi lıan bu ga} rı 
men ,ut tiıerinde ipotekli nlac:ı lılar lle 
diğer alı*adaranın \' C irtifak hakkı n
hipkrinin bu hahlannı ve hususile faiz 
ve mas~rife dair olan iddialıır ını il~n t~

ı ihinden ltib~ren . O )İım i gün içinde 
C\'ın u mü l>' telcrile llildirmcleri a si 
halde haklan tapo ~icilleril c sııb t olma
dı ça satış nedelinin pa\ laşmasıııdan 
haı iç •alaca . ıar ı ı: h fle alA'rnqa anın iş
bu maudeqin mcık ılr rı rasın;ı göre ha
reket cımclcrı ve daha fazla malılmta 

alma!\ isti} en1crııı 926·6448 do~ya No. 
sile müı acaatlaıt ilAn olunur. 

VAKiT 

Alm oyada 
Sabık başvekil 
yenisine izahat 

• 
verıyor 

BERLIN, 9 (A.A.) - Baıve
kil von Schleicher, öğle üzeri sa· 
bık ba§vekil von Papeni kabul ıet· 
m'ştir. 

Yon Papen ge~en gün Koeln· 
de H itlerle yaptığı mülakat hak -
kında başvekile izahat vermif, bu 
görii~menin müttehit bir aiyati 
milli cephe te~kili mümkün olup 
olmadığı mcse!csi etrafında cere· 
yan eWğini söyle111i .. tfr. 

Hindenhurg'un sıhhi 
vaziyeti 

BERLI~, 9 (A.A.) - Salahi· 
yctJar mftlıafil, Alman reisiı:üm -
huru von Hi11denbourgup &ihhi 
vaziyetinin iyi olmadığına dair 
sQsyaliGt milliyetçi gazeteler:den 
birinde görülen iddiaların uılı1~ 
oldueunu söylemektedir. 

Salahiyet ıahibi mahfeller, von 
Hinde11burgun vücutçe iyi ve sih
hati yerinde olduğunu da ilave et 
mektedir. 

J\rl>ed~ler eksik deği} 

BERLIN, 9 (A.A.) - Dussel· 
dorf'da komünistlerle müfrit 
milliyetperverler arasında arbede 
ler ol.muştur. 

Bir çok el silah atılmııtır. Bir 
~ok yaralı vardır. Polis iP.tizamJ 
iade etmi,tir. Bir takım tevkifat 
yapılmıftır. 

Berlinde de komünistler ile 
müfriı miUiyetperverler araıında 
müaa~emelel' plmu~tur, 

Kanlı bir futbol maçı 
CAD1X, 9 (A.A.) - Bir fut· 

bol maçı, kanlı hadiselerle neti • 
celenmiştir. Halk içinde J>ulunan 
bir çok müfritler, polis ile tüfek 
ateşi teati etmişlerdir. Bjr ki~i te
lef olmuştur. Bir ç.ok tevkifat ya
p!bU§tır. E:ırcelone'da iğtita§ ha· 
reketi akim kalmı§ addedilmek -
tedir. 

Bulgaristandan 1000 
er.meni gidiyor! 
SOFYA. 9 (A.A.) - Bulga r 

ristarun muhtelif r.ııntakaların • 
dan gelmiş olan bin Ermeni aile· 
si V arna limanından kendilerini 
Batunııı götürecek olan vapurları 
beklemektedirler. 

Mısır.da hazine 
bonoları 

KAH1Rt;, 9 (A.A.) .- Kral 
tarafından neşredilen bir knrnr • 
n11mede, bir ve iki buçuk mily<>n 
Mısır liralık iki tertip hıızinc bo· 
noJarı ~ıkarılması İ!:in maliye na· 
ıırına mezuniyet verilmi~tir. 

Bu iki tert;p bonolar, o/o 4 vp 
4,5 fai~ getirecek, 5 ve 10 senede 
ödene~ektir. 

Hükfuneti11 qu kararnmcyi ve 
hazine honcl;ırını çıharmaktan 
malErndı çif!;ilere, rehin mukabi· 
lind~ aldıkları ödün; J?arflları p • 
elemek hususunda yardımda bu· 
lunmaktan ib~l'."H: r. 

Sandalla dolaşıyorlar 
SJ..N PEDRO (KRliforniya), 

9 (A.A.) - Avusturalyalı Fred 
Rebelle, beş buçuk metre uzunlu· 
ğundn bir ıandalla Sydney ve San 
Pedro arasındaki 6.000 mil ıme • 
safeyi kat'a muvaffak olmuştur. 

ı 

ütçemiz ge ecek sene de 
mütevazin o ac k 

Düşünülen büyük işler: Ergani ve 
Erzurum - Sıvas hatlarıdır 

ANKARA, 9 - Millet Meclisi, 
Ergani demiryplu istikraz kanunu· 
nu çıkardıktan ve Fırka grupu Sa· 
racoğlu Şükrü Beyi dinliyerek Pa· 
ris borçlar itilafı için hükumete 
z:etahiyet verdikten ıopr~ meclis 
bu haf ta ıonu iki ~Y için tatil kn· 
rarı verecektir, Bu tatilin ıebebi, 
yazın ııltı ay mecl 'ssiz kalan hü -
kumetin bir çok işleri tehir etme · 
ğe mecbur olmasıdır. 

Bu suretle, f!lecliı kışın iki, v~ 
yazın yalnız üç ay tatil yapacak • 
tır. 

fazla tahfifi, Merıin liman mm ln• 
şası, üç dört milyon liralık günıÜf 
para basılması, umumi suretli 
memleketin iktısadi v~ziyetinİO 
tetkiki ile lazım gelen esaslı ted · 
birlerin le piti ir;in en büyük iktı • 
sat müteha~sısl1nından mür~kkeP 
bir heyet celbi, tayy~reciliğin dah• 
f •:da inkişafı ve hava taarruzları• 
Dil k8r§ı di~er memleketlerde itti· 
haz ~dilen tedbirlerin ikmali ,:ibİ 
meseleler mevcuttur, 

iki aylık bu tatilden biliıtifıade 
Reisicümhur Hazretleri Anaılolu· 
dfl uzun bir tetkik ~eyahatine çı • 
kacnhtır. 

DiGer memleketlerde, hatti A· 
merika, Fr~naa gibi yerlerde, biit" 
çelerdç görülen açıklar Türkiye 
bütçesinde hlç mevcut olmadığı 
ff İbi, gelecek sene bü~eıinin dahi ı. 
b şeneki miktarda ıv mütevazill "'"' ..,, 

Hükumetin bu ı~ne• derpİ§ etti· 
iii mühin1 İ§ler ııra11nda, Ergani 
demiryolunun dahili bir iatikraa 
ile ikmali, Sıvas - Er:ıurum hat· 
lrna başlanmaıı, Ruı heyeti fenni
yeıi tarafından icra edilen tetki· 
kikat neticesi, Anadolunun bazı 
yerlerinde mensucat fahril<aları 
tesisi,, kontenjan usulünün dah,. 

olarak ihıarı muhakkak ~ddedili· 'O 

J yor. 
lkt1sat Vekili Celal Bey, iktıaa • 

di vnziyçtin ıslahı için alınacak 
yeni tedbirler hakkında esaslı su· 
rette Çilh§maktadır. Gpzi Hazret· 
ferine bu seyahatlerinde refakat 
etmesi, muhtelif ihtiyll-Çları yakın· 
dan görüp tetkik etmek içindir. 

Yeni hatlar hakkında 
Nafia vekilinin beyanatı 

Şimendifer siyaseti bü ün hararet 
ve kuvveti ile devam etmektedir 

Nafia Vekilimiz Ticaret gazete· 
6ine yeni timendiferlerimiz hak • 
kında §U izahatı vermitir: 
"- Cühuriyet hükumetinin ta • 

kip etmekte olduğu şimendifer si· 
yaseti bütün hararet ve kuvvetile 
devam ediyor ve edecektir~ 

Elyevm, demiryolu inşaatı iki 
~ekilde devam etmektedir. Birin • 
cisi hükumet tarafından emaneten 
yapılan hatlar, diğeri de lav~ şir
l;ctiıtin yapmnktn olduğu hatlar -
dır. 

Bunbrdan hükumetin yaptığı 
hatlardan Samsun, Sivas hattı il· 
tisaki temin edilmittir. Karadeniz 
sahillerinden hareket eden katar • 

lıır bilainkıta Akdeniz sahillerine 
varm::ı.ktadır. Bu 9imendifer siya· 
setimizin en büyük zaferlerinden 
biridir. 

Gen~ hükumetin in~a etmekte 
olduğu hatlnrdap Ulukı~la Bo · 
ğa'!':öprü arasmdnki Jıattm Ulu · 
kı~ln N;uile ferşiyatı ikmal edil -

rniı?tir. Niğde - Boğazköprü ara· 
lm:la ihale edildiğinden gelecek 

sene bu mevıimler!le bu kısnn ela 
ta{llnmen bjtm;§ qlacak ve Mersin· 

le Sl!msun en kıt:ı bir demiryolu 
ile biribirine bağlanmı§ olacaktır .• 

lsveç şirkeHnin elinde in~a edil· 
mekte olan diğer hatlara gelince: 

Bunlardan f eyziP.aıa - Ergani 
kısmında f er§iyat F eyzip~adan 
itibaren bafl~mı§ ye Fırat sahille • 
rine varmıştır. Şimdi Fırat nehri 
ile Şefkat istasyonu arasındaki elli 
kiloJlletrelit~ kısımda çalı~ılmak • 
tadır. 

Kömür hnttı dediğimiz Irmak, 
Filyos arasında da lnm:ı.ktan itiba· 
ren Bntıbeliye kadaı· f er!iyat bit· 
miştir. Son günlerde büyük bir e· 
teri .san'at olan Babbeli tüneli de 
delinmiştir. 

Filyos ile Bahkç.ık arcııı i~letme 
ğe açılmıştır. 

J3alıkçıkla Eskipazar arası da 
ihnle edjldiğinden yakında bu kı • 
sımda da yüz elli kilometre üzerin· 
de çalışmoğa başJanecnktır. Bü· 

tün bu faaliyet 932 senesi bütçe· 
sile intaç edilmektedir. 
M~mleketi demir ağlarJa prmek 

siya~eH gelecek ı:cneler de deva111 
ede:ek ve bu faaliyetimizn mahi • 
yeti gelecek sene mecliıi aliden a• 
lac~a•m·z tnh~bat tc!ll'lİt edecektir. 

Tayyare Piyangosu 
6. ıncı k~şide: 

11 kinunu SCJnİ 1933 dedir. 
Büyük ıkramiye; 200.000 liradır 

A) rıca : 50.000, 30.00P1 20.000, 10.000 lıralıfı 

büyük ll{ramlyeh~r. \1e tOC-900 lirahk 
btr mllkAfat vardır. 
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bnlarak benimle becayişe muvafakat etmesi 
M.lımuı paşaya tekJıf edilmiş ve müşarünileyh 
de bu teklıfi kabul etmişti işte bu mukarrerat 
aelieeeiode bahriye nezaretini deruhte etmiştim. 

[ V AKIT - Görülüyor ki ,Cemal paşanın nafıa nczare· 
tinden bahriye neurctiııc nakledilmesi alel!dc idari sebep• 
lerdcft af'ş°ct etmiyordu. Bu yazile tıh•iti o ztmanki ittıbat 

ve tuaklı:İ fırtı ttblcrinio taldp ettikleri mühim bir &iyasctin 
tacbiklec ~eçilmeşi octi~Jiydi. Yani bilhassa TaJlt .e Cemal 

p~ ikinci Baltıuı mubarebeiinde Edimeoin liticdadl üze· 
rinc alltedilcn suihu munkiat tcl.Ak ı<i ediyorlar. adalar mc
sel.-ini bailctmck için \'uoanistanla bup etmeği göze almış 
bulaaoyorlardı. Bunun için cncl emirde Bulgaristanlı ittifak 
etmek istemişlerdi. B• itti(ık tahakkuk etmemekle beraber 

BulsJrlaıla doit gcçinmt:k siyasetini takip ediyorlardı. Bir 
tarafım Yunıoistının kuncl bahriyesine faik bir don:ınma 
hazarlınuyı ça(ış.yorlardı. O. donanma bızırlınırken mcm• 
le~tia •ildıfa.asuıdan ziyade Yunanistan• taarruz edebilmelc 
imlı.4nını i•tıhaal cunek istiyocla.adı. Uu vaziyete göre ballian 

muharebesinden sonra K:lmil paşa kabinesinin bir darbei 
hükOmttlc iskatı üzerine iktidar me\·kiine getirilen l\1ahmnt 
Şevke~ paşa kabinesinin tesbit ettiği siyaset aıtık değişmiş 

bulunuyordu. Zira Mahmut Şevket paşa sadece dahlli ısla· 

bat icrasilc memleketin kuvvetlenmesi siyasetini takip eder· 

ken b• defa ilk plAndı adalcrı almak maksadile Yunanistana 
k:ı111 tıırruzr bir harp hazırhğtra girişiliyordu. 

lkittcl Balkın muharebesinden sonra Fatihte yıpılan 
bir içtima esnasında Cemal paşa Fatih Sultan 
l\1chmedin kıbrinl işaret ederek \'c balkan muharebesinin 

he&imetine telmih eyliyerek: " Yakında alnımızdaki kara 
lrlteyi si\cce&iz• • demişti. fiu sözü söylerken \"unanistana 
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tikbale ait niyah rmı11rrası için bir darhei mü
man•at teşkiı eden bu teklifimize ruyi muvafa· 
kat ptermiyordu. Fakat o sırada Türk unsuru 
arumda kemali şiddetle hüküm sürmiye baş ı· 
yan müliyet ceryam en z yade Avdın viliveti 
dahiliade ihsası tesirat etmiye başlamıt ve Yu
naahlarla Sırplardan ve Bulg"arlardan gördükleri 
eo~ai mealime tahaıumü! edeaaiyerek en cani· 
yaue iflreocelere maruz kaldıktao sonra meaıa• 

liki O....trere ilticaya mecbur olan yüz bin· 
lerce mal:aacirioi islimiye tarafıodaa yerli Rum
lara baza tecavüzata iptidar olunmuştu. HiHıii· 
met bu tecavüıata katiyen taraftar olmıyor ve 
bu yhdea memleketin başlDa bir beli gelece
ğini pekili takdir ediyordu. Fakat ekserisi itı· 

·ti yarlarla kadınlardan ve çoculdard•a ibaret olan 
bet yib bio kadar müs:ümaoıo yürek parçalaya• 
cak bir tarıı bebimam::dc itlafını intaç eden Yu· 
nan Sırp ve Bulgar mezalimi Türkleriu aleyhine 
olunca insaniyetperverliklerini her vesileden is· 
tifade ıle ileri sürmek mutatları olao Avrupa 
düveli muazzawası tarafından hiç bir itiraza he
def olmadı. 

Karneci müessesesi tarafından gönderilen 
heyeti tahldkiyenin raporu bu mezalimi bütün 
tafsifitiyle meydanı aleniyete çıkardığı halde 
bazı .sosyalist gazetelerinden başka hiç bir Av
rupa ve Amerika gazetesi bu sinekler gıbi öl· 
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şebbıüs e.tl ; ği işte bizim için bir tehlike melhuz 
o!~u unu düşüoıneğe, tebhke yo.;;sa bile ( m11-
dem ki onlar teşebbüs etmiştir, buna mümanaat 
etmek •azıfemiıdir) derneğe mecbwuı. ,, tanın· 
da cevap. vermeie ve baksızhklanm itirafa mec• 
bur. olurlardı, 

Hıç fiipbe yoll ki Leymao paşa lstaobula 
geı.tijot gündee itibaren pek çok hatalar irtikap 
etti. E•Yeıi btt fınattan istifade ile kendisinin 
imparator ile pek ıalu temase olduğundan, lstan• 
b"'8 reJate&dıea e~vd tam bir saat imparator 
ilo yateuca kalarak talimabot binat imparator· 
dao akltğtoda1t babaeder ve zımnao imparator un 
aswi acfwi olduğunu işrap etmek isterdL Hal·· 
boki p.,aoan vezaif •e saıibiyetini tahdit eden 
mukanjeoamesi okunacak otl1rsa biç te böyJe 
bir mahiyeti haiz olmadığı, lngııiz bahriye hey• 

· eti ıs :ahiyesile aralarında biç bir fark bulomadı
' ğı a.n1at1hr. Fakat Ley.men paşamn lüzumsuz kıbir 

ve gururu; kendisine yeni tevcih olunan vazife· 
nio nezaketini takdir edememeıi filhakika lstao
bula esnayı vürudünde pe:t gülünç vekayi ve 
hadisata sebep oldu. 

Meseli; evveli Sarayı hümayunda verilen 
bir ziyafeti resmiye esnasında kendi mevkiinin 
nazulardan evvel gelmes oi iddia ettiği gibi 
müteakiben Amerika sefaretinde verilen bir 
ziyfet esoumda da ecnebi sefulerine lakaddü-
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yede kaçakç.ılığın menine teşebbüı etmekte• ve 
o zamana kadar pek başı bOJ buakılmış olan 
limaa rüeaasıoa daimi bi.r tefbt ve mürakabeye 
tabi tutaakt .. o ibuetti. 

Fı~akika o sarada Fraosadan gehnit olaa 
gameotıaf'la eskiden kalma gambotlan &brilİyab 
ve 8.Misefit ve Suriye ve liabriabmer senhilioe 
m~ ettim. Sanlan peyderpey merkez limao 
rei.aleriaira emrine günderdina. Eğer nezarete ta
yini•dee beş ay sonra bıırbi umumi çıkmamış 

olsayda bu tetkilittaıı gerek rüsumat, gerek reji 
get"ek düY'UMI umumiye idareleri fevl,alide isti
fade edecek ve sevabilde kaçakçıltk •ekayii 
idol.a tamamile meoaedileccekti. 

Merkeı 1iman reislerini ümerayi balıriyenin 
eo muktedir ve faal olanları meyamndan iotibap 
etmif •e bunları daimi bir teftiş ve mürakabe
ye mecbur tutmuştum. Bunlardan peyderpey 
gelen raporlar liman reislert içinde tebdili icap 
edenler hakkmda kaoaatbabş izahatı havi ok. u
ğu gi!>i liman dairelerimizin cidden acıoacak bır 
deıekei sefilede olduğunu da bildiriyordu. Li
maa reislerinden te;(aüde sev~ettiklerimıo yerine 
zabitanı bahriyei mevcude arasından namus ve 
çalışkaoliklariyle maruf ve fakat harp Jonaoma· 
smda istihdamlarında fayda gayri memul o an· 
lara tayin ettirmekteydim. Binnıhayc ıab tanı 
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ettirilme:s·uden mes'ul olan erl<ana harbiyei bah
riye reis; bu mesaıı hakkmda devairi aaıre rü· 
eı ... sından tahrıri ve şifahi ma ıiimat talep etmiye 
•e dairei erkanı barbiyemo nokah nazarını on• 
lara izaha salah yettardı. 

Teşki .at nıı;amnamesini bilahare tecrübeye 
müstenit bir tekım tadılat ile ikmal ve en mü• 
nasip şekli ihraz ettirdikten sonra oızamname 
haline ka ıbe(meği muvafık gördüğümden tali· 
matoame suretinde hcm~n mevkii icraya vaz'rnı 
emrettim. Ve bunun • cabatından olararak 
müsteşar Rüstem paşa ile daha sair iki liva 
amiralam ve sıhbıye müfettışi Faık P•t•Yı ve 
birkaç miralay ile kaymalnm ve binbatavı tek.a
üde sevk ettim. \3u esıısh icraat amiral Lımposu 

pek memnun ctm ;ş ve nezareti ba'briyede bade
ma sür'at ve cıddiyctle iş görmek mümkün 
ol acağı kanaatini baau etmiş o duğunu biz:ıat 
bana bildirmişti. Gene tensı kat talımatnamui 
mucibınce o :zamana l,adar kaffesi lstanbul liman 
riyasetine merbut bulunan memaliki osmanıye 

limanlarını altı daireye tefrık ederek Samsun, 
Istaobul, lzmir, Be_rJıt merkez liman riyudlerini 
yeniden teşkil ve Bahriabmer limanlarını Bahri· 
ahmer komodorluğuna rapt ettirmiştim. 

Merl<cz liman rüesası teşkil etmekte maksa• 
dım bunların maiyetine ver~ceğim sahil tarassut 
ve muhafaza sefoini vasıtasile •evahili Osmani-
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men ihrazı mevki etmesi icap edeceğini derme
yan edecek kadar tuha flı klar göslerfiı . 

Bizimle konuştukları zaman sef r Fanken 
Haym ve daha sair erkam sefaret ceneralin bu 
iddialarmm münaıebets ı:iğini itiraf ıle beraber 
zevahiri kurtdrmak iç ın Fon Sandresin dermeyan 
ettiği esbap ve deliıli tekrar mecburı yet ıoi bıs 

ederlerdi. işte Amerika sefiri Morgerıtavıa ha• 
hrahnm 4t: 48 iner sayfaiarıoda b ha vc ett ği 
vak'a .budur. Uu hadise üzerine atiyco na hoş 
bazı tezalıürat budusuna mani olmak için Leyman 
paşanın teşrıfatça tayın derec•·si teşrifat müdü· 
rıyeti umumiyesi tarafından istizan edilmiş ve 
makamı sadaret heyeti vükehkn müıakereaini 
tensip eylem~ti. Heyeti vükela Levmao patanın 
küçük elç ılerden sonra Osmanlı müşi rieri meya· 
nında ibrazı mevki edeceğine karar vermişti. 

Sefir Mogentav'm dermeyan ettiği karar hilafı 
vakidir. Yani Osmanlı mecıisi vüke .isı Leyman 
paşama ecnebi küçük elçilerden evvel abzi mev• 
ki edeceğine biç bir vakit karar vermedi. l'eş
rıfat müdüriyeti umumıycsi proto~ol kaydı bu 
iddiamı ispata kafidir. 

Fakat Leyman paşa heyeti vük~ i iıoın bu ka
rarma mütavaat etmek istemediğinden fıl'1akika 
badema hiç bir ziyafeti resmiyeye davet edil· 
mem"ttir. 

Bu kadar adi ve ehemmiyetsiz oad•sita ısti-
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ınese1es"ne bir nihavet vermek icap ediyordu. 
Makedonyanın bükü neti Osmaniye eliodeo ka
mılen çıkmasından sonra Bu1gar u nsuru olarak 
memalıki Osmaniycde yalmz Edırne vilayetinin 
Kırkkiliae sancait hudodn şima ıisını:le kalan bir 
kaç köyden başka ki . ı S'! "almamıştı. Huna mu
kabil t!ulgaris ~aom hududu Osmaniyeye mücavir 
bazı aksammda bir miktar Türk sakın bulunu
yordu. lstanouı muahedes:ne zeyl alarak Bulgar• 
laria imza olunan bl fi bir prolokol ımucıbince 

hududu Osmaniye dahilinde kalan Eu.iarların 
l: u lgaristan dahilinde sakin Türklerle mübadelesi 

ta h tı karata alanmış ve bu karar tarafeynin 
muc bi memnuniyeti olacak bir tan.da tatbik 
ye •cra o.unmuştu. Bizce en mühim unsur me
se.esı Aydm v liyetlnin aksamı aabilive.inde 
kesrette sakin alan Rumlar meselesıydi. Balıkao 
harbi esnasıoda ibraz ettiği galibiyeti aebite 

nehcee•ode _,ir tarattan Dramaya kadar Make
donyayı yedi g<&sbma geçirmış olan Yunaalılann 
bundan sonra artık Ayrlın vilayetini biıhil itgt.le 
başhyacaklarma şüphe ~·oktu . Adalar meselesin• 
den dol ayı keodilerile ergeç mücadeleye hazır

landığımız Ram'aran da, Yunanistan Makedonya• 
s nda kalan ve memaliki Osmaoiyeye bıcret et
mek ist ıyen is:am ebaliye mukabil Yunan atanla 
mühadelesi esasına muvafakat etmesi bükfımeti 
Yunaoiyden talep olundu. Mö3yÖ Veoizelos is· 
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lıarşt y:ıpıl:ın b:ırp harrlıklarım zihninden ~~rt!o•du. İşte 
o vakıtlt i hüı.. Cımctin biitiin siy:ı!.t ıcşcbbüs!erlndc hep bu 
maı-.s:ıdın izleri görülmektedir. Nitc kim Gcmnl dış:mın 

F ransa seyah:ıti esnasında Fransız r icaline iftifak tel;tif 
ederı,en bu adalar meselesinden bahsetmiştir. Hattı harbi 
umumiden evvel Almanlann teklif ettiği ittifak dnlıııl 

k:ıbu\ edilirken lstnnhula Rusl:ırıı karşı muhı fıudan 
z.iyade gene Yunanistandan adalan alabilmek. fikrl zl· 
hınlere Mklm olmuştur. 

Bahrryc nc~'re\ı dev:lirinin lE>ıısik.i 

Nezareti deruhte eder etmez ilk işten lagiliz 
heyeti ıslabiye reisi amiral Limpoı paşa ile uuuı 
bir müllkat oldu. Şimdiye kadar aebkeden tek
lifatı tensikiyes:nin birer suretlerini bana nr-
mesiai rica ettim ve bu tekJifatıa keodiaince 
ebemmiyetlilerini tayin etmesini ıöyledim. Bir 

taraftan da gerek Limpos paşa ve gerek amiral 
Gambel tarahndao tenıikata umumiyei bahriye-

miz için verilmiş olan layıhaları Şurayı bahriye 
ve devairi saireden toplattırarak bizz.at tetkika• 

ta başladım. Amiral Limpos ber şeyden evvel! 
devairi bahriyenin tensikini teklif etmiş 'fe b 

teklifatta noktai nazarıma tevafuk ey\emifti. G 
rek am!!al Llmpos ve gerekse kendisinden eneı 

gelen iki lngiliz. amirali ıurayı bahriyeden tiki: 
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naıırıyım V a:z!fem memleketin muhtaç olduğu , 
tesisatı nafiayı meınleketin hayrını temin edecek 
farz ve şekilde inşa ettirm~ktir. Siyasi tav iza t 
mukabili olarak yapılacak tes'sata ait müzake
rat benimle değil hariciye nazırı veya saduzam· 
Ja cereyan eder. Ben bu meseleye tamamen mu· 
arız olduğum için zatı ali!erine hiç bir cevabı 
muvafakat veremem ,, dedim. 

ifadelerimin lcatiyeti karşısında daima müte
zayit bir hayrete du;ar o !an Marki . Garo . ıi 
benden is\ibsali müsaade cdere:c çı'!ttı: g .tti. 

Vukuu hali Prens Sait Halim paşa i:c o 
sırada Harbiye nazırı olan Enver paşaya ve 

dahiliye nazırı Talat beye hikaye eltim. l-lepsi 
tasvip eltiler. Ertesi günü her nası Is l bu işlen · 
haberdar olan gazeteciler kalemi mahsus m;jdü· 
rü vasıtasile benden malumat istiyorlardı. Müte
ferrik malumat vermek mahiyeti meseleyi ta~yir 
mahzurunu caiz olduğundan Tasviri efkar ser 
muharriri Yunuss Nadi beyi davet ederak ken· 
disine bir mülakat verdim. 

" Ne taviz, ne imtiyaz! ,, serlevhasi~e 11cşrn
lunan bu beyanat bütün memlekctic pek büyük · 
sürür ve iptihaç ile oltundu ve bir çok dostlar 
bu sarih ve kat'i beyanatımdan do!ayı beni teb· 
rik ettiler. Fakat makalenin neşro '.unduğu gün 
pek ziyade telaşa düşmüş olan Marki Garoni • 
sadraiam paşadan mülakat talep ederek hak~ 
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miişkü'iltan dolayı canından b:z:ır o'aca\c: dere· 
ceie ı e ~elmiş ti. 

Kabineyi teşkil eden zevat meyanında Nafia 
nazırı Osman N;zami paşa ekserisi kendi 

1 

nezaretine ait o!an mesaili devairi aidesinin let· 
kıkatına tev::ii ed ı.Yor v~ yalnız paktau ve me· 
nafii Ü3maoiye noktai nazarından tetkiki mese• 
leye mecbur o!an devairi meıkureoin nokalı na· 
zarını Babıaliye arzetmelıteo baş:;a bir Sl re ti 
tesviye bulmıya yanaşmıyordu. H:ı'lbuki nz'yeti 
umumiye hüku:netin seri ve cesur kararlar itti· : 
haz etmesini ıicap ediyordu. Osman Nizami pa· 
şanın pek usulperestane olan hattı hareketi l\a• 
bine ve fırkada son derec -~ mucibi hiddet o:u
yor ve zaten Edirne meselesinde hilafı aklı se
lim bir fikir ve muhalefet göstermiş o'ao bu 
2alın esasen S İ)•asi fırka ile de bir guoa müna
sebeti bu!unmadığtndan badema münhasıran it· 
t hat ve tcraklıi fırluısının programını hemali 
ciddiyet ve süratle tatbik et:neği emel edinmiş 
olan fırka kendis:nio hükumetten çı!carı!masım 
arzu ediyordu. 

lstanbul muhafızlığına tayin o'.undui um 
gündenberi Fransız!r!a Tür"ler arasmda bir mu• 
karcnet husulü için her fırsattan istifade ile sar• ' 
feltiğim mesai ve Fransa sefareti ve alelfı:nu~ ' 
Fransızlarla i :famei müoasebatı dostane ibbaril~; 
Fransadan yapılacak istikrazın mcsnedüatileybi 
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Os-naniyeden nhn almarak mtıl<ür lcumpanyaya 
bir çok taımioat verilme!.; 

9 - Samsun· Sıvaa timendiferi imtiyazı 
F ran11ılara verilmek; 

) O - Mikdarları pek çoğa baliğ olan F ran• 
aız mcktepJeriJe manaatırlarıne ve hastahane, 

itambane ve saire gibi bir çok mücsıeaata ait 
mebani ve emlak ve akarat her türlü tekalifi 
emir'.yedcn muaf bulun 1Jak; 

1 l - Fransadan iıtikraz olunan para ile 
yal :nz Fracsa,ya askeri siparişler verilebilmeli; bu · 
ve daha tahattur edemediğim bir çok .şerait 

mul<abilinde iki taluitte tediye olunmak Ozere 
hükumeti ÜJmaniye dokuı yüz küsur milyon 
franklık bir istikraz akdine müsaade ediyorlardı.'. 

Malt kapitlHiayonların ilgasına ise · kaliyen 
yaoaşmiyorlardı. Yalnız daha bir talum 'erait 

mu!<abilinde gümrük resminin % 10 dan % 14de 
ib !iğına, ispirto, kibrit ve cigara kağıdı üzerine 
inhisar vaı'ına ve ecnebilerden temettü vergisi 

Ye otilrova rusumu isttbsaline ve daha sa ir bir 
kaç ehemmiyetsiz maddeye muvafakat ediyor• . 
lardı. 

Bu müzakereler öyle ko!ay kolay olmiyor4u. 
Pariste müzakereye memur Cavit bey bir yan~ 

1 

dan lstanbul bükOmetinin itayı kararda giSsti~1 
• 

diği teb~rle_rden, .bir taraftan Pariste .duçar.olduğu 
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lumda uzun uzadıya tikayette bu1uriur •e bu 
makalenin ltalyada pek 1iyade sui tesir haııl 
edeceğini dermeyan eder. O gün meclisi vOkeli 
vardı. Dairei sadarete gittiğim vakit aadraıam 

paşayı biraz asık çehreli gördüm. Talit be1 de 
orada bulunuyordu. 

Prens .Sait Halim paşa imiraoe bir tavır il~: 
" Pata hazretleri! siz Antalya şimeodiferleri 

hakkında gazetecilere beyanatta mı buluodunuı?" 
dedi. "Evet 1 ne o~muş ki? bi : afı hakikat bir 
§ey mi söylemişim?" cevabını verdim. 

- Hayar amma .ıennediyorum ki buna aaJ&
biyetiniz olmasa gerek! 

- Zannınızın doğru olmadığını sö.ylemekli
ği me müsaade buyurun.sz. Bir nazır kendi neza
retine ait iıtediği meseleyi gazeteler v11•tasile 
meydanı aleniyete koymağ• sa' ihiyettardtr. Alel
husus o mesele ~srarı devlete ait bulunmaz ve 
devletin siyaseti umumiyesini tehlikeye koymaz· 
sa! Gazeteci benden ~ordu: "Devlet Babriscfit 
adalarını istirdat için ltalyanlara Antalya şimen· 
difer hattının ioıasını tavizen vermek niyetinde 
midir?,, dedi. Ben .. bayır" cevabını verdim. 
Beyanatım hilafı hakikat mı? Riyaseti fahima· 
nenizde bulunan hükumet böyle bir firde midir? 
bence bayır 1 o balde sefirin ıil&aye.le hakkı yok. 
Efkarı umumiye.yi nezaretime ait bir meteleden 

.dolayı tatmin etmekte ise benim hakkım 

-·~ 



10 

c. 
VAKiT 

B. r. Balk bati 1 
teşkllitı tali aatı 

esas halinde olacaktır. 
hatiplerin evsafı •• 

Hatiplerimizin telkinah üç 
Yetiştirilecek ve seçilecek 

Sama 11 

Bilumum "esnaf,, ve "küçük tacir,, 
ve "küçük san'atkar,,ların nazarı 

dikkatine: 
Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından ı 

Kııım 1 - Maksat 

Cümhuriyet Halk Fırkaımın 
prensiplerini ve büyük ideallerimi· 
zi ve günlük politika veziyetine 
göre fikir ve maksatlarımızı en 
ınüessir telkin vasıtalarından olan 
&Öz ile halka anlatmak için Fırka· 
nın hatiple teşkilatı yapılacaktrr . 
Teşkilattan maksat; esaslı telkin· 
lerimizin, gelişi güzel ve hazırlık· 
11z olarak her hangi zevat tarafın· 
dan yapılmasına meydan hırakıl
ınıyarak bu mühim işi itinalı bir 
surette yeti~tirilecek, müessir söz 
ıöylemeğe liyakatli arkadaşları • 
nııza yaptırmak ve bu arkadaşla • 
rı her zaman söz söyliyecek e as • 
lar ve malumat ile her hale karşı 
evvelden hazır bulundurmaktır. 

2) Aşağıdaki hatiplerin sınıf - 1 belediye ve meb'us intihaplarında 
ları kısmında yazılacak olan vazi· fırka hatipleri yer yer nutuk söyle
felere uyacak tarzda söz syleme· melidir. 

1 - 1 icaret ve Sanayi Odaları kanun ve nizamnamesi muci
bince biJUmum esnaf ve kliçük san'atkar ve küçük tacirlerin P · 
çeo sene olduğu gibi bu sene de odaya kayıt ve tescil edilaa .. 
lcri ve geçen sene lıaydedilmiş bulunanların yoklamalarını icra 
ettirmeJcri zamaoı gelm iştir. 

2 - Kayıt ve tescil ve yoklama işi, müteşekki l esnaf cemi
yetlerine mensup :ve mukayyet olanlar için hendi cemiyetleri 
vasıtasile ve hennz cemiyeti leşe\d<ül etmemiş olanlar içjn de 
Odamızın esnaf cemiyetleri mürakabe heyetince yapılmaktadır. 

ğe tahiaten itidatlı bulunmalı. Me· Mesela, bir köyde umumi sünnet 
seli. bir §ehirde münevverlere nu • diiğünil, kasabalarda panayır se -
tuk söyliyecek bir arkadaştan bat· beplerile toplanışlar hatiplerimi -
ka kabiliyet aranır; bir k6yde zin faaliyetleri için iyi ve tabii ze
maksatlarını izah edecek bir ar • minler hazırlarlar. 3 - Eu muamelelerin iiç ay :zarfında yaptırılması mecburidir. 

4 - Bu roüddet zarfında kayıt ve tescilini ve yoklama ... 
yaptırmayanlar hakkında kanun mucibince para cezası hükmola• 
narak icra daireai marifetile tahsil etlirılecektir. 

Bu talimatta yazılı teşkilat Fır
kanın halk hat\pieri te~kilatıdır .. 
Fırka liderlerinin her yerde, fırka 
ıneh'uslarının mecliste söz söyle • 
meleri ve fırka merkezinden ayrı 

vuif eler le gönderilecek olanların 
lüzumuna göre verecekleri nutuk· 

lar bu talimattaki esaslarA. tibi 

değildir. 
KISIM il 

Hatiplerin esas mevzulan : 

Hatiplerirnizin tef kinatı üç csaB 
dahilinde olacaktır. 

Birinci esas: Hatiplerimiz inkı • 
labm esaı;larmı f ırlmmızm proğ • 
ram ve prensiplerini, Cifmhuriye • 
tin faziletlerini ve verdiği, verece· 
ği feyizli neticeleri, ı:ıilliyetperver 
liği, esas meseleler olarak her söz 
vesilesinde münasebet getirerek 

söyliyeccklerdir. 
ikinci esas : Türk medeniyeti, 

Türk tarihi, T '" · l:ahramanhkla · 
rı ve kısa tnrifile Türk kültürüniin 
mektepler;!eki teferrüath tedris 
şekline benzemiyen ve her zaman 

arzu ve hevesle dinlen~bilecek o· 
lan bir mahiyette telkinine ehem· 
ııniyt verilecektir. 

Üçüncü esas: Fırkanın her han· 
gi günde memleket dahilindeki va· 
ziyete göre halkı tenvir için izah 
etmesi lazım gelen ve günün ica • 
hına göre değişen mevzulardır. 
Mesela Zafer bayramı, Cümhuri • 
yet bayramı' gibi muayyen gün • 

lerde birinci ve ikinci esaslara da· 
ir aöz söylenip, nutuk maksadın 
icabına uyan bir netice ve temen.ni 

kadaştan da, muhataplarını ikna Fırkanın halk hatipferinin:-; 
kabiliyeti noktasındaµ daha ba§ka ıasları kaydeden not defterleri bu
bir konuşma liyakati aranır. lynmalıdır. Nutuk ve bit beler ya· 

3) Bu vazifeyi yapacak arka • zılı bir kağıttan okunur ve yahut 
datlarımızın idealimize candan İ· ağızdnn söylenir. Fakat halkın his
nanmı§ olacakları tabii· olmakla leri jjzcrinde tesir yapılmak iıte 
beraber fikirlerini zemin ve zama· nen mevzuların okumaktan zi • 
nrn ve o giınkü maksadın icabına yade söylemek tarzında telkini 
göre sakin veya hararetli söyliye • 

bilmelidirler. 
Bu ild vasıftan hangisinin o gün 

icin tesirli olması muhtemel ise 
t~bii vazifede o arkadaş tercih o • 

lunacaktır. 

4) Kendisine fırkanın hatipliği 
vazifesi verilecekler bizzat buna 
hevesli olmalıdırlar. 

muvafıktır. Hatip bu tarzda aöy • 
lerken madcJe hatları yazılı bir no· 
ta bakabilir. 

Yazı sız söylenen nutukların e • 
ıasıız ve mevzusuz olması çok fe
na ve makus bir tesir yapacatı da
ima akılda tl,Jtulmalı ve söylenecek 

mühim eıaalar ehemmiyetine göre 

ezberlenmelidir. 
KISIM iV 

(Sonıı yarın) 

Hatiplerin görecekltri vazife- = ====== = =:===;;;:::::== 
)ere göre sınıflar : 

l) Şehirlerde münevverlere ve 
halk kütlelerine hitap edecek nu· 
tukçu ve konferansçı arkadaşlar . 

2) Köylerde ve f,üçük kasaba • 
larda halka halk lisanı il ve fakat 
fırka katibi vasf mı dinliyenlere 

tasdik ettirecek talakatlı bir cer • 
J:ıeze ile maksatlarını ifode edecek 
arkadaılar. 

Bu her iki ımıf kendi w-azifele
rinin huıuıiyetleri içabına uyacnk 
bir tarzda yettitiril~eklıerdir. 

Her iki 11mf hatip, sözünü söy • 
lerken halk pisikolojisini sezecek, 
muhııtapaların kalplerinde fırka • 

mızıp ve idealimiz lehine muhab
bet ve iyi tesri bırkamak gayesini 

takin edecektir. 
Fır)ca namına ıöz ıöyJiyen, bu 

vazifenin kepdisinde fı!kanın e • 
maneti olduğunu daima hissede • 
cek, kendi ~ahsi arzu ve temayül· 
lerine tabi olmaktan dikkatle ka • 
çınacaktır. 

Muhatapların ve halkın kalbini 
okşamak maksadı mühim olmak· 
la beraber bu gayeyi kazanmak İ· 
çin bile olsa reddttiğimiz his ve 
kıınaatlere ve prensiplerimizin hu· 
dudu dı~ına bıraktığımız eski le· 
sislere mülayim gelecek sözlerden 

ispanyanın 'fiirkly~ 
El çisi 

MADRlT, 9 (A.A.) - lıpan· 
yanın Türkiye orta elçiıi M. Ariı· 

tegui, Norveç orta elçiliğine na· 
kil ve tayin edilmiştir. 

İspanyanın Milano konsolosu 

M. Palencia Ankara ortaelçiliği
ne l•yİn olunnıutıur. 

jranda : TiJrkf yede 
çoktan olduğu gl bl •• 

TAHRAN, 9 (A.A.) - Bu ya

kınlarda nenedilen belediye ka • 

nunu mucibince Tahranda mev -

cut mağaza ve dükkanların ka • 

pıları üzerindeki levhalarda A· 

cemce isimler kalın ve ecnebi i -

simleri daha küçük harflerle ya . 

zılmıf bulunacaktır. By levbılar· 
da, evvelce olduğu gibi, yalnız ec· 
nebi is~mleri yıızıhnıt olmıyacak • 
tır. 

Ertuğrul Sadetlln , 
T. A. 'l', 

12- 13 KAnunusıni ptr- ~ 
şı:mhe . cuma ak~am1an "f6V 
Kuşdilınde2t>üyuk • U\ are: V 

H A M LE T \ c N E R O N 
Yerler satılmakr11dı r. 

ifade•i ile bjtirilebilir. Fakat me· 
ıela mahalli muhalif bir cere • 
yan veyahut bir intihap günü hi • 

ve bilhas::a mutaassıplara rüşvet 
verecek qıahiyette söz sylemekten 
kat'iyyen sakınılacaktır. 

Ycnikö} ~ul h iı:ra mrmurlujtundaJl: 
Bir borçtan dola)! mahcuz ve parayı 
çenilme~i mu~nrre r iki adet Kınm ineği 
l ô·l-933 P.11.1utesi gunU ~an t 9 da Ye
niköyde Koy ba~ındn ınemur4 lı uzurun
dıı paraya çe,,.il cceği iJdn olunur, (621 J ) 

KISIM V 
Hatipler va:ıifeler ini 

nasıl görürler : 

5 - Baladaki ahkArn olbapta müttcbaz oda umumi kararma 
müsteniden ilin olunur. ( 75 ) 

Deniz Levazım Satına ima 
Komisyonundan : 

2250 m~tre (850) lıilo SaJmastra: Açık müoaka11111 1 ·Şub.t• 
933 çarşamba günü saat ı4 t. 

Yukarda miktarı yazılı Salmastranın açık münakasası hiza.., 
daki glinli ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek iıtiyea
Jerin her gün Ye meı~Qr aalmastralarJ vermeğe talip olacaklana 
da münakasa gün •e aaatte munkkat teminat rnakbuzlarile blr
lilde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna mDra• 
caatları. (102) 

ı Jstan bul Belediyesi ilanları ı 
~~~-----------, 

Beher metro murabbaına be§ lira :kıymet konulan Fındıki• 
vapur iıkeleai yanında 139610 metro murabbaı sahayı haiz Be· 
lediye malı arsa ıahlmak üzere kapılı zarfla müzayedeye lıso· 
nulmuştur. Talip olanlar ıartname ılnıak için ber glln Leveam 
mUdürlUgüne mliracaat etmeli, müzayedeye girmelc için de 523,S 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile ttklif mektuplarını 
2 • 2 • 933 perşembe günU saat on beşe lrndar daimi encümene 
Yermelidirler. ( 134) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden : Bir erkek merkep yavrusu ba
lunmuıtur. Sekiz gOn içinde sahıbi müracaat etmezse sahlacak-
br. (135) 

lstanbul dördilqcii icra memurluğun

dan : Temamınn dört bin ) irmi altı lira 
kı) ll)et takdır cdİl!!n Bçşikta~ta Şcrılikdc· 
de .maha\l e~i.nin Mısırlı bahçe soknğtndn 
eJ n ı:it ) enJ ~ fıO No. lu Dnnıt Ağlı 
çıkmazına cebhelcri bulunan maa bahçe 
h:ınenın tamamı açık arttırmaya u z edi· 
!erek 14· 1 -9.~3 tarihinde ~artnarnesi di
vanhaneye talik edilerek 2·2·9.~3 tarihi· 
ne müssdlf perşembe günü saat 14 <len 
1 fi } a kadar açı ~ antıtma surctlle ı;atı · 
Jııcıı ktır, ;\rtıırma ikincidir. Birinci antır
ın:ıdn en ziyade bin altt yüz lir :ıra ın
rlp çıkmıştır. Bu kerre en çok arttırarıın 
ü~erjnd~ bırııkılııcaktır. Arttırmaya işti· 
rak için ) ü zdc ) cdi buçuk teminac ak· 
çe5i alınır, müterakim \'Crgi, beledi\'e, 
v11lqf ic:ıresi mü,tcriyc aittir. 

929 tarihli icra kanununun 1l9 cu 
ınaddccine le \ fıkan haklan tapO SİCıll erjlc. 

sabit olmayan ipotekli nlaqklılar il di· 
ğer nlAkadnranın \ ' C iı tifa < hakkı ~ahip· 

terinin bu haı..Jarını \'c husuıile f niı ' c 
masnrife dair olan İdd ialarını ilAn tarı· 
hlı1dc11 itibaren ~ lrmi gun içinde c\·rakı 

SEVHISEFAIN 
Mcrlı:czl idaresi Galıııa t:öprül a~ı 826!3 

)ol ı A • ir~c~i Muhlirdı r z•d~ ifan 22640 

iımir .. Pire "" h;kenderi,.e 
Poat•ıı 

(ı.zmı·r) ıo ikinci kAnun 
sah 11 de. 

Trabzon po•taıı 

( C umh u ri y et)u,::. 
ci kanun ,çarşamba 18 de. Cia· 
Jata rıhtımından. 

izmir • Mersin Postau 

(Anafar la) 11 ikta· 
ci .kAnuo 

çarşamba 10 da. idare rıhtı· 
mından kalkarlar. (96} 

mushitclerilc bildirnwlcri l ~zımdı r. Ak i o 
hald~ lıakları tapo sicili erile cnbit olma- emir 
yanlar ~atış hedefi nin pa) la şrna~ından <l 
hariç k nlırlu r l!kadarlaıın i§bu maddei İ areye IUıumu olan (2) ton 
kan uni) c nh kAmına gorc flarekr t ctınelc- • Lomur saç, (40) l<>n ,di '8Ç 

ri \'e daha fazla maltlmat almak iMte}cn- ( 5 ) ton bakluva lı ııııç, ( 10 ) 

rjnci v~ ikinci ~&asl~rden maksadı 
tenvir için istifade edilmekle be· 
raber asıl ıöa:ün müessir ve hara • 
r~tli kısımlnrı ve neticeleri o gü • 
nün meseleleri üzerinde t ek oif olu· 

J ster bütün memlekete ait bü • 
'"k milli günler obun ister ma· 

Jstanbul ikinci 'fic:ıret mahkemesin· 
den : Muddcı , akir f"cp i I ~. ile mtid
deiale, h:ı 1\1ıhr ban il. apısındnkJ alnq~ 
da,·a ının muhakeme inde mumailc\ ha 
Mıhriban il. C\ \ eke LA!cll aparamanı

0

nın 
2 ci daiı e inin 1 fi To. da mukim iken 
rlrı:,·m mnhalj ıkamcti meçhul plmnsı ~a 
mebnı ıl~ııcn ı ehlığnın raj;mcn ? . ı -9.13 
tari1'1i ccl r ne gr ır dig-ind n hR'ı1'ın4a 
gmıp 1 a1aı ının ılı\ nen tel lf11i l ar::ırgir 
olmal;I ta ihı ilAnd ın ltıb ıren bir :ı}' 
muddet ' erilmiş \ c muhakemenin 
ı s ~·9.1J Çan:amba c;aat J4 de talık 
edılmı" oldujtundan ) C\ m \ e saati mez-
1-;ı'ıd:ı ın;shkcmcdc ~azır lıulunmııJıtrı 
,cyn , ekil ~on~ermcclıği t;sktirdc gı5 :ı · 
bınd:ı muhakeme ıcnı f.:ılın:ıc:ıgı \'e , a
Jlaaları kabul ctmlc addolunacağı tebliğ 
m:ıl.ıı mına J;aıoı olmak üzere ilin olu· 

lcrin 932- I077 dmya i':o. cile mcmuri- ton lc öşebeJlt, ( 5 ) top La· 
)etimize mürıtcıı:ıt etmeleri ilAn o)u-

( ma, ( 3) ton yarım yuvarlık 

nu~ yu 1 . 
F k halli sevin~ veya k~der sebep .. erı· 
ır amızı u:zaktan, yakın • 1 

dan alfıkadar eden le halkın biı· arada top r.nllcagı za· 
cereyan • h _ı ve he'" 

l L A ı manlar olsun, er yerae • 
a~ maGsus . o .unca, hatipleri -

1 
t fırkamızıp sef:J isiclihr.e· 

mlz her hangı hır vesileden \ ' e top· l~~ anış a 

1 
. . ~·f d d hdır. 

anhn"'tı ıs.ı a e e erek bu cere • • C " h · f b ramı gü· 
k f k l Mnslc. · um urıyc. ay 

yanlara arşı ır anıızrn nnıı. m~k - · . h . ( d fır • 
· nü memleketın er ta a m a 

sallarını o yerdekı r;ıuhqtnpl~ ı·ın 1 . tlıklar ermek la . camız namrnn n:.ı • 
anhyacağı lisnr ıle tegrih ederler. zımdır. Diğer tartıft~n mesela, 

KISIM 111 memleketimj~in a4:İZ bir parçası 
intihap oluqacak ve yetiı;ti· olan her hangi bir kasaba veyn 
rilacek ha~iplerin evsrıfı : köyümüzün düıman iıgalinden 

t) Bulundukları mahalde ~a · kurtulduğu gün o mahalde fırka • 
ltman m'Dariie seviien zatlar ol . mızc'l nytuklar söylenmelidir. 

Bir köyün muhtar intihabında, 
rnalL 

nur. (o2011J 

nur. 620 ) 
Lamo, (5 on demir çubuk 

Bcro~lu Oçüncti ~ulh llukuk llakim· 14 1 933 Cunıartcıi saat lS 11 lığlnden \ ucuh fran~o Paşa 18Fafındnn 
mud~cia\c\h Bc} Oğlıındıı Bcdrctıin qıa· t kas' ı o mal< nçık ~ırdırq1a11 
hallesin ın ı ıısma'c Shlran o~:ığıpdıı !)fı \ ' • pıl~ cnk tır. Teminat ~fı 15 tir, 
J\\o. hanede ınukl ':ılamon 1 ıılfo t fendi 138' 
a\c, hine il\ •11 11 Jrdjği muka\ ele ~eraj. IW~~!!Ç~glll!!••••---
ılnc ri:ı ·rr~iıfiıı-i rı~çn do l ıı ı 20~ lira ~in· 
cak d:I\ aııından dola\ ı m ııddefolc\ h na-
mına gı>nde ilen da\ cıh c ziı indek i me\· 
ıııh ta ııuaı an mc2kıi11 h rıcd n ~ı qıa\ 
eh e\ m 1 ıımcrı.:Ahı meçhul 1 ulundııj!;u 
:ın}aşılmakla lk ı mucibi ıalcb 20 ı;ıın 
mufldeıle ıl 'n,n I"• ı ğat icrıı•ına ~ıır:ır 
\ crılmı~ olduj!;undın ye\ mi mııh~kcı'lc 
o ap Cı .. QJ,1 tırıh J'aıa tcEI gunu .. , ı 

1 O da ına~l.eme\ e gdmedıiH '\C ııırofın, 
d:ın bir ' ckıl ~öndepncdir;i tJl..ri• de h~k 
kında gırnh( n ım·a11wlc oly ı ·ac:ığı ı hl• 
makamında tcblığ olunur. (Ci 42 

lsıanhul ,i ncıı icr;ı memurlııtyndu 
l\lnhcuı \ e p:ııın a çcHılme ine klrlr 
\ eıilen J 2. j ohu •• l ıb:ı S elektrik 
nvııc '· 8 ~u~ ul: :t\ lı·· 4 \4fl t büıuk· 
!ukde a\IZc, ,ı p:ırçn d şcmc\e nıe\ZU 

kadıonlıı r.k&nnıı \ CUİr CŞ} ll 14· J. 933 
t n~ın oıy ~ıır t 'umon i ıunu snır li 
~le !111 m:ı •çı~ 'l' il n ıl tiehzadcbaşın· 
d ı Tür.. lı>nurıd ı a. ııtııcngından jı;d

~l'nlc n qıua \en ıl n aattc mahallin:fe 

h" ıı 1 ı hın ~ ı. men ı. \lO & ı nuı:ıcı:ıatlerl 
ı ılı\n oluııı.r. (6205' 
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~ llp~JkJi 9 Tipelkü E., o IPl>üiıt:aI!n [))üfını.yawıı ®.r rı R 

~ 

~ 
jjı Bu işte 

•ı~ lpekiş' 
indir! 

~ 

Bayram geliyor, ne yapalım, 

diye düşünmenize 

kalmadı ... 
ne alalım 

sebep 

krep döşla 
krep Blraıaa 
krep Saten 

195 
325 '' 

'' 
• 
lpekiş'in ·emsalsiz kumaş!arı göz önüne getirilince 

bu fiatlar akılJara durgunluk vermektedir 

• 
lstanbul Sultanhamamında ve lzmirde yeni mağaza1ar aç dı 
•ııoom~ınmıımmımınrnıı•ımllllli!IMıuımll!llııınnıw•oo11111111J1~ mın.nı11111111~11nınıınmııııı-mınnımmııomı1a•oom•nımınmıııımınınııııırnını~ınım~nınımooıınmıınııuıoo 1ıooınıııılll! ıını 11111 ı 1 

., ·ı 

202n::~!~~a~ı.~ka~.~=ivL~:!j~~.i~:~~:~: Doktorlar -HASAN KUVVET SURUBU 
ayının birinden itibaren Şubat ayının on beşinci gününe kadar 
müsabakaya vaı:olunmuşlur. Müsabaka şeraiti ile bina hakkında Doktor 

umumi malümat ve esasat Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası Caval N. ZekAI 
katibi umumiliğinden ve lstanbul'da C. H. F. , lstanbul vilayet s1n1r mutehassıııı 
merkezinden ve Zonguldakta Halkevi reisi ğinden; müracaat CUma ve pazardan maada günlerde saat 

edenlere verileceği ilin olunur. (105) 3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Mu .. 
bayaa Komisyonu Riyasetinden: 

Mektebin 932 • 933 tedris senesi için lüıumu olup şartnamesinde 

muharrer (16) kalem levazımı tedrisiye (61) gün müddetle atideki 
şerait dairesinde münakasaya konulmuştur. 

Mubayaa olunacak işbu mevat ecnebi mala olu~ memlekete 

ithal için (11940) No. lı kararname ve buna mUteferri mevzuata 
tevfikan takasa tabidir. Şartnam,sindeki ahkam dairesinde 

münakasası 14 Şubat 933 tarihine müsadıf Sah günü saat (14)te 
icra edilecektir. Taliplerin bu husustaki şartnameyi görmek ve 

malümat basıl eylemek üzere mektebe muracaatlnrı ilan olunur. 
( 6512) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Muayenehanesini Babı~ll karvısmda An· 
kara caddesi No. f7. ye tevsıa.n naklet· 

ml~Ur. Telefon muayene: 23'69, 
tkametg!h: 607f0 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
idrar yolları tıa!\t&ıldan mlltehıısı11111 

Eminönü (Sabık Karakaş) tıanına 

nakletmiştir. Cumadan maada ber gün 
hastalarını kabul ve tedavt eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dabill hastalıklar mUtehassw 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

G6z heklrnl doktor 

Süleyman Şükril 
Birinci smı:t mütehassıs 

BabıAU (Ankara Caddesi Numara 60) 

Dl4 doktoru 

Zafı 

sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 
hastalıklarında tesiratı ~ifaiyesi mücerreptir. 

1st:ınhul Altıncı icra memurluğund:ın: 
20 Ton makine yağı: Açık münakasası: 18/Kanunusani/933 

çarşamba günü saat 14 te. 

Zeki Halit 
Muayenehanesi: Kadıköy Altıyot ağzı Bir borçtan dol:ıyı mahcuz balıkçılığa ait 

ı•-------------•ı ağ; iğne \'e sairenin 16·1 933 tarihine 

C:ılatada Asigurasyoni Cenerali ha 
82 numarad3 Ilugo l\l:ırkoviç Efcndiy 

lstanbul üçüncü içra memurlutı;un 
dan: Hans Valcer Jfoystel efendiye 151 
lir:ı borcunuzdan dolayı Istanbul gürnrü 
günde mevcut makinalarınız haczedilmiş 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton makine 
yağu::ın açık münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağın· 
dan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe talip 
olacaklarm da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzları ile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalma 
komisyonuna müracaatları. ..6828,, 

•••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz •••• 

Ismarlama elbiseler 20 liradan 
başlar. 

Diş tabibf 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edilir. Her nevt dl~ 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
Üsküdar Ah<:ıbaşı Mektep sokak No. 60 

r=== Yemek kitabı :::, 
U Mediha Rasime Hanım tara· ii 
ij fından yazılan bu ~itapta bu- i~ 
jl günkü şerait göz önünde tu· ii 
al tularak her ay için hususi ye· e! 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdu.r ...... ıl mek listeleri tertip edilmiştir. i! 
•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı :ı Gayet sade bir lisanla yazıl- !! 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Komisyonda mevcut nümune ve şartnamesi dairesinde ( 200 ) 

adet di,li bıçak pazarlıkla ve bedelleri Dövizle ödenmek üzere 
aabo alınacaktır. Taliplerin nümune •e şartnameleri görmek üze· 
;.e her gftn Ye panrlığa iştirak etmek Uzere de ( % 7,5) teminat 
akçe!erini hAmilen 14· 1·933 Cumartesi günü saat 14 te Ga· 
)atada Alım, Satım Komisyonuna müracaat etmeleri. (6877) 

i!! mış olan bu eseri okuyucula· ;J 
1 • d . u :: U rımıza tavsıye e erız. zun ;: 
U senelerin tecrübeleri mahsulü· Ei .. .. 
:·1• dür. ii . .. ................. , .................................... . .........•...... .................................. . 

Diş tabiplerine 
Oivanyolu Biçki Yurdu ittis:ılindeki 

diş muayenehanesi devren satılılrtır. Diş 

abibi Mecit Beye müracaat edilmesi. (6113} 

müsadif Pazaıtesi günü Istanbul Halık-

pazarı peynirci sokağında 9-12 numrolu 
dükkAnda ilk çıkacak artırma ı;uretiyle 
satılacağından yevmi mezktırde mahal· 
linde bulunacak memura müracaat edil-
mesi i!An olunur. (6207) 

tir. icra ve ifl:ls kanununun 103 üne· 
maddesine te\·fikan teblijt makamına k:ıi 
olmak üzere i!An olunur. (6203) 

lstanbul ikinci icra memurluğundan 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve par:ıy 
çe\ rilme,ine kar ar verilen ev eş yas 
1 O I -933 tarihine müsadif salı günü san 
10-2 de Taksimde Kazancı mahalle~ 
saatçi sokak 12-14 numaralı apartımanı 
ikinci k:ı.tında açık artırma suretile parn· 
ya çevrileceğinden taliplerin yevmi v 
saati mczkurda mahallinde hazır bulun· 
malan ildn olunur. !6138) 

Istanbul Yedinci icra memurluğundan: 
Bir oorçtan dolayı mahcuz 9 parçadan 
ibaret müstamel kanape t.ıkJmı işbu 933 
senesi K. Sani'nin ı-! cü Cumartesi gü· 
nü saat 9 dan itibaren bilmüz:ıyede p:ı• 

raya çevrileceği ilin olunur. (6141) 

VAKIT MATBAASI - tSTA?l."BUL 

Umumi Neşrlyıtt MUdUrll: FİKRET ,\Ol 

SAHlBI: MElil4ET ABllıl 


