
Sayıfa 12 

Bol, Fakat Tabii Işık L 
İpekli bir kumaşı tetkik ederken 
nazarı dikkate almilcak mühim 

nokta budur 

lpeklş'ln Soltanhamamı'nda açılan 
lstanbul mağazasının elektrik ter
tibatı bu esasa gUre yapılmıştır. 

Burada gözleri kumaşların rengini 
ve nev'ini farketmiyecek derecede 
alan kuvvetli, ters hiç bir ışık yokt1ır. 

l\1üdürlüğünden: 
Adet Evsafı 

~00.000 San yaldızlı pul Fransızca 
250.000 Karmızı ,. ., 
250.000 Yetil ,. ,. 

• J"'. ,500.000 K 1 
• hl .,. ırmızı.ı sıya ı ,, 

'100.000 San yaldızlı pul Tilt kçe 
100.000 Karmızı siyah ,. ,, 

Yukarıda vasıf ve miktarları yazılı .. 1.700.COO., adet pul ta. 
kastan istisnaen bedelleri 1112.553,, numaralı kararname ab1'i· 
mına tevfikan Türk parasile tediye edilmek üzere pazarlıkla sa· 
tan almacakhr. Taliplerin nlimune ve ıartnameleri görüldükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminat akçelerini 
hamilen 16· 1·933 pazartesi güoii saat 14 te Galatada Alam Sa-
tım komisyonuna müracaatlan. (115' 

Yerli ve Avrupa k umaılarından kusursuz ••••• 

lsmarlama elbiseler 20 ıiradao 
başlar. 

Hazar pardesü ve elbiseler fevkalAde ucuzdur. 
••••• E min6nU, Kazmirci Ali Riza müesaesatı •••••• 

J __ o_e_v_ıe_t __ o_e_m __ ı_r_y_o_11_a_r_• __ n_A~n_ı_a_r_• __ f 
idaremız için pazarlıkla satan ahnacak olan "42., kalem tene· 

ke levha, bakır ve kurşun fevha, tel, kuru pil, mastik manga
neı, su kovası, hamızı kibrit, matkap teıgibı, ıalumo, kum, so· 
mun, de:ııir, para çantası, 11lumo teferruatı, kenevir, cer zinciri, 
damga ve saire gibi muiıtelifüicıns maizemenin pazarhğı J 6 1·933 
tarihine müsadif pazartesi gOnil mağazada icra kılınacağından 
taliplerin yevmi mezkOrda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut 
ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat 
listeai mataza dahilinde asılmıt olup nümune getirilmesi icap 
eden malzeme için pazarbk günil nlimunelerinio beraber getiril
mca.i, Dilmunesi.ı tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. (176) 

VAKiT 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mUtehaasısı 
:Muayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, İstlklll caddesi No. 193 

(Opera sineması karıun) 
Telefon: 1960 - 4,2221 

Doktor 

Bahk~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Sfnlr mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde aaat 

S ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıAll karş:ısn:da An· 
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet· 

mlşUr. Telefon muayene: 23469, 
lkanıetg~h: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
ldnu yolJan lıaAt.LlıkJan mUtt-huıı.ıaı 

Eminönü (Sabık Karakaş) banma 
ııakletmlşUr. Cumadan maada ber gtın 

bastaıarmı kabuJ ve tedavi eder. 
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MSAN ~UVVET ŞURUBU 

~ 
Zatı umumi, kansızlık, romatizma, damar, 
sıraca, kemik, sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratı şifaiyesl mücerreptir. 
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mrlndomttmotob.- .- TURING PALAS 
l•·-Ba-b-ıll_l _<An-;-:-:-d-:-a-:d-t:-r-u_N_·u_m_a_ra_60_>·•ı 1 Tepcbaıında lngiltcre sefarethanesi k1'1tsında (Sabık Zarifi Suayı) ·Her cmm, 

Zeki Halli cum3rtesi ve p3zar günleri sut 17 den 21 e kadar te dansant - Düğünl~r ve 
.Muayenehanesi: Kadıköy Altıyoı agzı 

Dı, tabibi 

Zeki Nuri 
Her gt1D baata kabul edllir. Her nevt C11f 
rabataızlıfı tedavi olunur. Muayenelıane: 
"ttak1ldat A1iti!l(iı ''lllMtt~ 90h.1r"No. 

==--== '"' arıyorum ==== B y n 

l
ı· Sigorta tirketlerinde çalıt· Ü 

mı~, referanslı mlikemmel 1 ürk· H 
• çe ve Fransızca daktilo bilen fi 
[' genç kız it anyor. lstao- ij 

bul P. K. 46 E. P adresine I! 
yazalması. Ü 
----··-···---·-·· ....... -------·· .. ··--·-····---·---- ... . -.. -·-·-
Istanbul dördüncü icra memur tuğun· 

dan: Birinin temamı 8700 lira diğerinin 
temamı 1800 liraki cem':ln heyeti umu· 
miyesine 10500 lira Jııymet takıir edi
len bebekte bebek mahallesinde kilise 
ve deıe sokağında eski 2-29 yeni 2·39 
numaralı dere sokağında 2 kilise soka-

ğında 29 numaralarla mürakknm bahçeli 
iki bap haneden 29 numaralı hanenin 
derununa cari msıf masura tatlı suyu 
havi olan işbu bahçeli ilci hanenin ta

mamlan bir şartname ile açık arnrmaya 
vaz edilmiş olup 18· 1 ·933 tar ihindcn 

itibaren şartnamesinin dıiremi.zde herkes 
t3rafından görüle bileceği ve 6 Şubat 
933 taı ihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 den 17 ye kadar dairemizde 
açık artıı m3 ile satılacaktır. Artırma i~in-

cidir birinci artırmasınd3 3500 liraya ta· 
lip çıkmış olup bu kerre e;ı çok aruran 
üzerinde bırakılacaktır artırma ya iştirak 

için kıymeti muhammenenin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçesini veya bu 

mıktar üzerinden milli bir bankanın te· 
minat mektubu alınır müternkim verğiler 
ıle belediyeye ait tenvirat tanzifat re
simleri ile vakıf icaresi müşteriye aittir. 

1424 numar3Jı icra \'C inas kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan haklan ta· 
pu sicillcrile sabit olmayan ipotekli a)a. 
ca ı,Jıtar ile diğer alacak alAkadaranının 

ve irtifak hakkı sahip!erinin bu haklannı 
ve hususile faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını i;ıln tarihinden itib3ren 20 

gün içinde evrak müspitelerile bildirme
leri lılzımdır aksi halde haklan t3pu si
cillerilc sabit olm3yanlar saoş bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar alı\ adarla· 
nn i~bu maddei kanuniye ahkılmına göre 

tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat alma" isteyenlerin 930-438 

dosya numar:ısile rnl'muriyetimize müra· 
caatları il4n olunur. (6261) 

.. ____ dü~ün taamları için husust salon. Telefon : 44705 • 6 

Mc M. V. Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğünden: 

Alınacak malzemenin cirısi ihale tarihi S'i~ft 
Elektrik motörü ve teferrUJ1h 2j • 1 • 955 '15,'5 
1 O ton elektrolit tutya 
40 ,, adi tutya 
1 ,, fosforlu bakır 
1 ,, mağoezli bakır 

" 
" 
" 
" 

" 14 

" 
" Krom, nikel, volfram, vanadyum, kobalt, 25 . 1. 933 13,S 

molipten 
1, 5 ton nikel 
1 ,, alem nyom 
Demir saçlar 
3 ton bobçalık saç 
10 ,, çelik levba 
96 kaJem zımpara taşı 
Bilya ve bilyalı yataklar 
Pafta ve er kekler 
Freze ve testereler 
19 kalem makkap 
21 kalem tethin yağları 
Muhtelif ectayı kimyeviye 

" 
" 
" 1·2-933 
tt 

" 
" j 2. 933 

" 
" 11 . ı. 933 

" 

" 14 

" 13,5 

" 14 

" 13,S 

" 14 
13,5 

" ,, alitı ., ,. 
Eğeler ,. ., 

14 

Yu!<arda yazılı malzeme hizalarında muharrer gOn ve saat
lerde pazarlıkla iha ıeleri yapılacaktır. Lu malzemeler kontanjan 
ve takasa tabi olmıyacaı<hr. Talip:erin şartname için her 
gün öğledtn sonra; pazarlığa girmek ıçin de gün ve saatuı-
de teminat ile mfiracaatları. ( 162) 

1 l•tanbul Evkaf MüdilrHliil lllnları 1 .__ ______ _ 
Süleymaoıye'de Talebe paosıyoou ittıbaz olunan oınanın ta• 

mlratı kapalı zarf usulile mevkii münakaısaya vaıedilmiftir. Ta• 
ıipler şeraiti anlamak üzere her gün ö~leden sonra E•kaf Heyeti 
fenniyes ıne ve ihale tarihi olan 14 1 933 cumartesi günft aaat 
on dörtte idare encümenine mUracaatları. (6SSI) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~--

1 s tan bu I Darülfünun Emanetinden: 
lstaobul Darülfünun Kütüphanesine 20 lira asli maaıh Al

manca bilen bir memur alınacaktır. Taliplerin liakal Orta tab• 
silini ikmal etmiş ve 25 ile 35 yaşı arasmda bu!unmaları ll11m• 
dır. imtihan hakkında dört buçuğa kadar mOracaat eylemeleri 
ilin o!unur. (168) 

Ist:ınbul yedinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dol:ıyı mahcuz ve paraya 

çenilmeşi mukarrer Çorap ve Falinanın 

15·1 ·933 paz:ır p;ünü saat 12 den 14 de 
kadar ~lahmutpa~a yokuşunda Kürkçü 

hanında memuru huzurunda paraya çev· 

rileceği il:ln olunur. (6266} 

Dit ta biplerlne 
Dhanyolu Biçki Yurdu fttisalinded 

diş muayenehanesi de\·ren sabh .. br. Dif 
tnhibi Mecit Beye müracaat edilesmL (6113 

SAHlBl : llEIUıtl!:T ABDI 
Umumi Netrlyat UOdllrO: ll1KRllT ADGI 

v A.KIT llA TBAASl - ISTANBUll 



-

da& ·--· ıetirmek ba JOlda kanaat llUil el· 
mi,.. klfidir. 

Filbakib hüktlmetin dahib il· 
bkru lranunile ndettiii (o/c 7) 
derecetincleld faiz Ye ikramiye 
illik tan her tmıf tuamıf aahip
lerini ._._, edecek bir kannç
br. Çocaklarm kumbara tekllnde
ld küçük tuarruflarma .U..,.et 
<'ro 4) niabetinde bir faia •erildi· 
li halele itile buıün bu suretle mil· 
il bankalarda topl&Dllllf olan pa • 
ra1arm ~u on milyon liraJI 
eiSiDiftir. (% 7) faiz ve ikramiye 
n haLUinde ba defa aktedilecek 
Cl&liılill ~ mikdan ite anaık 
OD 8'i ~ liradan ibarettir. 
v. dalaill iibkru .... 

...... ahiplerine p. . 
'-dlii .. aemaatin derecem 
.................... ha tetebbiiaia 
hiiJUk bir~ ...... 
;:~da f(ipb ...... ~ ... 

..... 
BAS il 

tıftnw.dı 

Yakmdaı 

_,~ ....... r vA t• 

Cumartul, ıt . ıtaa-mDI (1 lacl •1> • 19SS idare f'elelou: 1411• ~ 5 K. 

BUL Gazi'yi istikbal 
hazırlığında 

Eakitelair ıs (HalUll) Gazi 
Hazretleri tetkik 1eyabatleriD
de Eakitebiri tepif barara· 
mlanaclan itti,-. .._hlda· 
ra de•am olaamaktadar 

BelediJeaia IClprl ....... 
J•pbrchp Birik tala safer 
den _,. ff.1i ,..., kOlor· 
da, 7.iraat S.m• ft W.
yon lnleriade de t8klar b 
ralda. 

BelecliJe ..W ..,.. IPı 
lttanbalcl.a ..... ,.ertti. 
tehir bqtaa bip ~kle 
... ••eldedir. Halkla ...,._ 
caa ac- "laaclatwl .... 

~· 

Çaldar· 

1 
32 u11fahk Habralar '" Ve.._1ar ıllnm1at1e: 
Tlrldfe • .N--•ra lttlfalsı 

.Harbi.....,. .......... ! .. 

~ llD· 1:n.• O •wa•n 
pullOP, o reisi ......,. ... 

.-ıeMlll· Fon im 
ile 9iaden Ennr 'Pf. ,,. ..,. ..,. 

ftcpude .. 

Ermeni facf 

Ecnebi küçük ışçilere }ol göründü! 

Y aloız Istanbuldao 3000 
ecnebi işini bırakacak 

.... _ ............. tM --
tatlllkatma ...................... . .. ..... ..... -*• " h. klollı ..... ...... .... .. ......... ....... ... 
JMMW• .......... ld ,.... ..... h'C 
.. lmadanıcr, blanel, tltlllol, toflr sl-
111 lılrook ........... n.ıdlr. Bmllaraa - .... 
.. ..... ...... .... 1 , ..... y ...... ,... 
... ftl ........... ftldıır ...... ...... 
eller - pek OOldar· ... lllNfle ..... . 
delEI ................... ft _.. ,... 

.... 1 .. !:, ........... 'nddel' .... , .. . .. ._. ....... ..,.... ... ......... 

.................... talılllllrld .. 
aıhrler)erl .,,.,......... .. 11aılnte ti ı.. 
....... tanıma ~ J'lllUllll• ..... 
....... Aw1aluDaa ıteı1lerlae -..r-1ı1r -...... ...., .... ...,........._ ........ ,,, ........ ,.... ...... 
ftrk -··tktrlanam ...,.._ ~ . ....._ ~ ..... 

............ ,.... .. .,.,,,, .. .. ......... ..... ... , ....... 



'Sayıfa 2 

Dahili 
fili yata 

istıkraz 
• 

geçıyor 

(B'r '"'fralemizden devam) 

bu müessesenin gösterd~i fayda -
lardan istifade edecek bir vaziyet· 

te değildir. Bundan dolayı hüku • 
metin (o/c 7) faiz ve ikramiye ile 

dahili istıkraz teşebbüsüne gir -
qıek kararını vermesi memleketin 

her tarafındaki tasarruf sahipleri 
için kıymetli bir menfaat sahası 

açmıı olacaktır. 

Bundan başka dahili istıkraz ile 
toplanacak paralarll\ demir yolu 

VAK1T 

V A K 1 T' ın Hususi T elgraflan 

• 
lngilterenin Rusyaya 
gizli bir para teklifi 

Stalin yo.daş tahrif edilen bir mü'akatı 
vesi 'esiJe ifşaatt·a bu 'unuyor 

yapmak ve maden işletmek gibi MOSKOV A, 12 (Hususi) -
semereli işlerde kullanılması da Amerikalı meşhur ziraat müte • 
aynca memleket için faydalar te - hassısı M. Kampbel son zaman -
min edecektir: Çünkü bu suretle larde. bir eser neşretmiştir. Rus • 
timdiki halde bankaların kasala • ı ya bir ticaret pazarı mıdır, yok
rmda mahpus duran, yahut evle - H tehlike midir? Adım taşıyan 
tin köıelerinde bucaklarında sak - bu eserde Amerikalı ziraatçı, 
lanmıt olan par;..ıar piyasaya çıka- Stalin yoldaşla yapmı§ olduğunu 

iddia ettiği bir mülakatı da neş • 
retmektedir. 

Bundan başka M. $talin, ta • 
ahhütlerine sadrk olan yeni iktı • 
sat müesseselerinden bahseder -

cak, yeniden yeniye ,urada, bura· 
da yeni itler açılacak, hulasa da -
bili iıtıkraz yolu ile hükumetin eli
ne geçen hu paralar bir taraftan 

memleketin imanna hizmet ede -
ceği gibi diğer taraftan da bugün 
kü işıizlik buhranı içinde bir çok 
kimselere kazanç vasıta&1 olacak • 
br. 

Mehmet Asım 

ispanyada galeyan 

Bir eve hücum ve 
zaptedlldl ! 

MADRIT, 13 (A.A.) - Kadiks 
civarında Kazaı Niegas köyü jan-

darması bir takım müfritlerin gi -
rip yerleştikleri ve kendilerini mü-

daf aa ettikleri bir evi hücum sure· 
tile zapte~i,lerdir. ~ 

Jandarma kuvvetinin bu hare -
ketten makaa.dı aıilerin ölümle teb 

dit ettikleri yaralı bir polis neferi· 
ni kurtarmaktı. Bu poliı imdat 

kuvveti gelinciye kadar kendisini 
rövelverile müdafaa etmeğe im . 
kin bulmuıtur. 

Jandarmalar bu faciyaya sahne 
olan evi el bombalarile tahrip et -
miılerd İl". 

Bundan ıonra poliı kuvvetleri 
bir tepe üzerinde olan bu köye 
bir çok taraflardan hücum etmiş· 
ler, bütün evleri araştmnıılar '.ve 
bir ~ok kimseleri tevkif etmiıler -
dir. Bu vak'a esnasında müfritler 
den 19, polislerden bir kişi ölmüş 
ve 5 kiti de yaralanınıthr. 

Baıvekil müfritlerin uğradıkları 
zay!atm daha fazla olması laznn 

geldiğini söylemi§, vak'a ve zayiat 
hakkmda henüz doğru tafsilat ala
madığını beyaıı etmiştir. 

Giresun Haıkevinde 
GiRESUN 13 (A.A.) - Halke

vi bütün ıubelerini ayrı ayn toplan 

tıya çağırarak komitelerin faali -
yellerini münakaşa ve müzakere • 

den ıoma dil, tarih, edebiyat ve 
köy şubelerinin komite azaları ye· 

niden ıeçildi. Müzakerelerde bu 

sahalara ait faaliyetin takviye ve 
teVliİ kararlaştırılmıştır. 

Dllnkerk'te grev 

Amerikalı ziraatçının eserine 
karşı M. Stalin Sovyet sosyalist 
cümhuriyetleri ittihadı komünist 
partisi merkez komitesinin hafta
lık organı olan (Bolşevik) mec • 
muaamda "M. Kampbel uyduru -
yor!,, adlı bir makale neşretmi§ -
tir. 

Bu makalade M. Stalin ken -
diıile 1929 senesinde yapılan mü
lakatın tahrif edilerek ne§redil • 
diğini ve Amerikalının nezaket • 
sizlik ve fazla fantezi yaptığını 
yazmaktadır. 

Amerikalının tahrif ettiği mü· 
lakatına mukabil 1929 da verdiği 
mülakatın stenografiye edilmit 
bir suretini de Bolşevik mecmua
sında neşretmektedir. 

Bu mülakatta M. Stalin, Rus
yada yapılmakta olan saanyiden 
ve zirai faaliyetlerden bahsetmiş, 

ve Ruıyanm yeni bir hayat ham • 
leıi tesis etmekte olduğunu söy ~ 
lemi~, Rusya ile Amerikanın bi • 
birini resmen tanWJe.$1 etrafında
ki müşkülattan bahsetmiş, Rus -
yaya verilen kredileri yeni Rus 
iktısat müesseselerinin ne kadar 
sür'atle tediye ettiğini anlatmıt -
tır. 

Stalin Yolda, 

ken Balfour, Xinoplay maliye 
grupu tarafından gizlice bir is -
tikraz teklif edildiğini ıöylemit • 
tir. 

M. Stalin bu istıkrazın şartla -
rıru şu şekilde anlatmıştır: 

"- Maliye grupu bizim lngil
tereye olan borcumuzun taWiöi 
yekUnunu 400 milyon sterlin ola -
rak tahmin etmektedir. Bu mik -
tarı % 25 tenzil ederek borcumu
zu 100 mHyon sterline indirmeği 
ve ayni zamanda 100 milyon ster
linlik borç para vermeği teklif 
ediyordu. Bu suretle tngiltereye 
borcumuz 200 milyon sterlin ola -
cak Bunlara mukabil biz de ala
cağımız makinelerde İngiltere ·eş
yasını tercih ~deceğiz.,, .......... ____________ ..., __________________________________ __ 

Yunan kabinesi istif aya 
mecbur oldu ! 

ATINA, 13 (A.A.) - Çalda· 
ris kabinesi meh'usan meclisin -
de 109 reye kartı, 91 rey almak 
suretile ekalliyette bırakılmr,, 

dütürülmüştür. · 
Meclisin içtimaı sabaha karşı 

saat 5 te nihayet bulmu,tur. 
ATINA, 13 (A.A.) - M. Zai

mis, istişarelerine başlamı,tır. 
M. V enizelos, M. Kafandariıin 

riyaseti altında genit bir lemer -
küz kabinesi teşkili mümkün ol
madığı takdirde M. Çaldarisin 
riyasetinde bir milli birlik kabine~ 
si teşkili teklifinde bulunmuştur. 

M. Çaldaris, kendisini deviren 
fırkaların İftirakile bir fırkalar 
kabinesi teşkil edilmesini teklif 
eylemiştir. 

M. Venizelosun beyanab 

hükfimetin istifade edip etmeme -
ğe karar vermesi için muvakka • 
ten tatil edilmiştir. 

Yunan meclisinde 
ATlNA, 13 {A.A.) - Mebtu • 

istifa eden başvekil 
M Ça daris 

san mecliıinin içlimaında başve· 
kil M. Çaldaris ile harbiye, bah
riye ve dahiliye nazırları milletin 

Borçlar 
Amerika devlet
lerden alacağ nı 
nasıl a'acak? 
VAŞiNGTON, 13 (A.A.) 

M. Huverin itimadına mazhar ol
duğu söylenilen bir zat, M. Huve
rin M. Lavalin ziyareti esnasında 
harp borçlarına müteallik hiç bir 
taahhüt altına girmemiş olduğu· 
nu, bilakis M. Lavalin Almanya· 
nın tamirat borçları için Alman· 
yaay verilmit olan moratoryo -
mun temdit edilmesi lazım gel -
mekte bulunduğu mütaleaaını 
serdetmiş bulunduğunu beyan et· 
miştir. 

Ayni zata göre M. Huver, M. 
Lavala tediye kabiliyeti esasına 

istinaden ve her borçlu devletle 
ayrıca görüşülmek §artile borçlar 
meselesinin yeniden tetkik edile • 
bileceğini söylemittir. 

Ayni zat, M. Huverin İtalyan 
ve Fransız borçlarının tenkisma 
muarız bulunduğunu ve fakat 
İngiltere, Lehistan, Yunanistan, 
Macaristan ve ihtimal Çekoslo • 
vakyanın borçlarını tenkis taraf -
tarı olduğunu söylemiştir. 

Fazla olarak M. Huver, M. La· 
valin ziyareti müna.aebetile olup 
biten §eyler hakkındaki şimdiki 
münakatalar dolayısile hiç te mü
teessir olmamakta ve bu yüzden 
canı sıkdmamaktadır. Zira Fran
sanın 15 Kanunuevvel taksitini 
tediye etmemek suretile ıeneler
denbeTi Amerikaya kar§t göıten" 
mek zahmetini ihtiyar etmiş oldu· 
ğu "Avrupa vahdetini" bozmut 
oldtığu kanaatindedir. 

V ugosla v yada yeni 
blr hadise 

ROMA, 13 (A.A.) - Popola 
di Roma gazetesine Zaradan bil • 
dirildiğine göre Yugoslavyanın 

Perazserav köyünde bulunan Ve -
nedik aslanı tahr ip edilmiştir . 

Bulgar Kraliçestnlo 
·bir çocuğu oldu 
SOFY A, 13 (A.A.) - Bu ıa· 

balı kraliçenin bir kız evladı dün
yaya gelmiştir. Bu hadise büyük 
hir meserret uyandırmı§tır. Mek -
tepler ve dükkanlar tatil edilmit 
ve toplar atılarak şenlik yapıl • 
mağa başlanmıştu. 

Bu münasebetle Sofyada 40 
gün bayram yapılacaktır. 

Romanya-Yugoslavya 
BELGRAT, 13 (A.A.) - Hari· 

ciye Nazırı Yiçiç, dün aktam Ro -
manya - Yugoslavya muhtelit ko 
misyonunun içtimaını açmıştır. Ko 
misyon iki memleket arasındaki 

idari, iktisadi ve muvnsalaya ait 
bazı meselelerin halli ile me§gul o· 
lacaktır. 

Romanya kabinesinin 
istifası 

BÜKREŞ, 13 (A.A.) - Maniu 
ka-hinesi istifa etmiştir. istifa ka · 
bul edilmiştir. PARIS, 13 (A.A.) -Tan gaze· 

lesinin verdiği birhabere göre Dün 
kerk'teki doklar amelesinin ilan 

ettiği grev, belediye tarafından 

teklif edilen tesviye suretinin ala -

kadarlarca kabul edilmesi üzerine 
nihayet bulmuştur. 

ATİNA, 13 (A..A.) - M. Ve· 
nizelos liberal fırkanın hükume -
le karşı takip ettiği müsamaha si
yasetinde deva.m etmiyeceğini 

söylemiştir. · 

İşçi ve çifçi fırkalarının da li
berallerin peşi sıra yürüyecekleri 
zannedilmektedir. 

Meb'usan meclisinin içtimaı 

menfaatlerine daha iyi hizmet vaki beyanatında millete karfı 

maksadile takip edilen siyaset vazifesini yaptığından meclis 
hakkında uzun uzadıya izahat l kendisini iakat. edecek olursa bu -
vermiılerdir. nun kendisince hiç bir ehemmi • 

M. Çaldari• bu münasebetle yeti olamıyacağım ıöyJemiıtir. 
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Bulgaristan 
Ehvali ve mabkdm 

edilen amele mebusu 
SOFY A, 13 (A.A.) - "Bal • 

kan muhabiri mahsusumuzdan,, 
M. Muşanof, yeni Bulgar kabine• 
sini teşkil ettiği sırada çifçilerden 
münhal kalan maarif ve ziraat. ne· 
zaretlerini nasyona) liberal fır • 
kasının kabulüne taliken veki.le• 
ten idareye karar vermiı ve bu 
kararım nasyonal liberallere bil· 
dirmitti. 

iki nezaretin a~ıkta bırakıl • 
ması na.ayonal liberaller arasında 
kabineye iştirak edip etmemek 
huıusunda ikilik vücuda getirmiı· 
tir. 

Bu fırkanın merkez komitesi 
bir kaç gündenberi bu meseleyi 
müzakere etmekte ve eski kabine 
azasından sabık ticaret nazırı 

Y orgi Petrof kabineye iştirak a· 
leyhinde, meclis ikinci reiıi Sopof 
ise iştirak lehinde bulunmaktadır .. 

Neticede, nasyonal liberal ek: 
seriyetinin ellerinden alınan ti -
caret ve adliye nezaretleri yerine 
ziraat ve maarif nezretlerini ka· 
bule karar vermeıi muhtemeldir. 

Bu takdirde nasyonal liberal· 
lerin bu iki nezaret için meclia 
ikinci reisi Sopof ile geçen sene 
Bulgar heyetile An.karaya gelen 
meb'ualardan Panayotofu namzet 
göstereceğ i söylenmektedir. 

SOFYA, 13 (A.A.) - "Bal· 
kan muhabiri mahsusu~uzdan,, 
Muhakeme edilen Bulgar komü .. 
nist meb'uslar hakkındaki mah ~ 
keme kararları tebliğ edilmiştir. 

Mahkemelerden biri amele 
meb'usu Kastorofun beraatine 
karar vermiştir. Diğer bir mahke .. 
me, gene a yni cürümden a ayı , 

amele meb'usu Nolof~ 10 sene 
ağır hapse mahkUm etmiştir. A • 
mele meb'us, kararı duyduktan 
sonra meclis reisine ve mahkeme 
heyetine ağır hakaretlerde bu • 
lunmuş ve sa londan jandarmalar 
vaaıta sllc c.ık:ırılmı"tır. 

Haftada 40 saat 
çalışma 

CENEVRE, 13 (A.A.) -Bir it· 
çi grupu, 40 saatlik çalışma hafta
sı konf eransma, iş saatlerile b era· 
her ücretlerin de tenzil edilmesi 
hususuna muhalefet eden bir tak• 
rir tevdi etmiştir. • 
Bir tayyare ile bir 

• • 
gemının çarpışması 

LONDRA, 13 (A.A.) - için· 
de 9 kişi bulunan büyük bir deniz 
tayyareaile Navar tersanesine ait 
bir şalupa Plimut limanında çar• 
pışmışlardır. 

Deniz tayyaresinin müretteba • 
tından bir kişi ortadan kaybol • 
muş, diğer bir kimse ağır ve 6 ki· 
şi de hafif surette yaralanmıılar• 
dır. 

Bunlardan ba~ka şalupanın )" 
çindeki tayfadan birile bir yolcıt 

da yaralı düşmüşlerdir. Kaza f'1 
suretle olmuştur. 

Denize inen tayyare havalana" 
cağı sırada kanatlarından biri ~,.
lupaya çarp.mışıtr. Bunun üzerine 
tayyare denize düşmüştür. Heli. 
yarı suya batını§ bir halde b\l • 
lunmaktadır. Hava itleri nezare
ti taı-arafından neşredilen bir 
tebliğde yukarıda 7.:İkredilen za • 
yiat miktarı teyit edilmiştir. 

Çarpışma eınasında kayboltı.~ 
tayfanın boğulduğu ve tayyare>'' 
idare eden pilot zabitin hafif ya• 
rahlar arasında olduğu zz.nne -
dilmektedir. 
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iŞARETLER 

omantizme 
iht·yacımız yok! 1 

Har film· 

VAKiT 
Savıfa 3 

Meşhur ilim 

Galatasaray lisesi Son zamanlarda Türk edebiya· 
tında kendini hissetirir bir cereyan 
var: Romantiklik!. 

Bu romantik cereyanı milli ede· 
hiyatın bir aksi, bir mahsulü sa • 
yanlar da şüphesiz ki mevcuttur · 
Bilhaaaa ıon senelerde Türk kül • 
türüne verilen ehemıniyet tarih ve 
dil üzerinde göıterilen haıss.as~y~l 
Türk milli hayatının her devır ıçın 
canlı, kuvvetli ve orijinal bir ın~v
zu olduğunu vuzuhla iıp~t etmı§ • 
t' y·· k h hangı safhası 

Memleketine gide 
Rus muharriri se
naryoyu anlatıyor 

mezunlarının toplantısı 
\ -

Ayinştaynın hak· 
. kında Amerikalıla
rın fikrine cevabı 
Amerikalıların milli vatan mec· 

lisi komisyonu, verdiği bir beya '" 
natta meşhur alim Ayin~tayn'm 
bir Alman bolşeviği olduğu, gnrip 
nazariyelerinin hiç bir ilmi gayeıi 
olmadığını hatta, bir mana ifade 
etmediklerine göre tamamen anla· 
şılmaz olduğunu söylemittir. Bun· 
dan sonra da, komisyon cemahiri 
müttehidenin bütün öteki komis '"' 
yonlarmın da meşhur alim Ayint· 
layn ile Troçky ve Bernard Shaw 

ır. ur ayatının 

vardır ki san'atkira heyecan ver • 
mesin? yaratıcı bir ınilletin .. ha~le 
leri ne zaman san'atin yuregını 

aıkla carptırmaını§tır? · 
~ "" ,,. it-

- Romantik edebiyat milletle
rin hayatında ne zaman canlanır?. 

Dikkat cdcrı;cniz milletler yaşa· 
dıkları günlerden korktukları, ya

§adılrları devirlerin zevklerini, sa· 
adetlerini, teessürlerini benimse • 
medikleri zaman gözlerini geçmit 
günlere, tarihe çevirirler .. Günde· 
lik realitenin kendilerini tatmin e· 
demediği bu devirlerde milletler 
canlanmak için geçmiş hatıraları 
yad ederler .. 

lstiklal mücadelemize dair ya • 
pılacak filmin senaryosunu yaz • 
mak üzere memleketimize gelmiş 
ve Anadoluda bir tetkik seyahati 
yapmı§ olan Sovyet muharriri M. 
Zarhi dün akşam Rusyaya gitmit· 
tir. 

Orada filmin senaryosunu yaza· 
cak ve iki, üç ay sonra tekrar bu • 
raya gelerek hazırladığı senaryo • 

yu alakadar zatlara verecektir. Se
naryo tetkik edildikten sonra fil • 
min yapılmasına baılanacaktır. 

M. Zarhi dün kendisile görüten 
bir muharririmize film hakkında 
f U izahatı vermittir: 

- Anadoluda yaptığım seya · 
hatten maksat, memleketi, insan • 
lan görmek ve yazacağımız eser 
için iptidai malumat hazırlamak • 
tı. Türkiyenin inkılap ve istiklal 
mücadelesi muhtelif görüşlere gö
re pek çok filmler yapmak imka • 
nını verecek kadar zengindir. Fa· 

kat ıu anda filmin ne ıekilde 
olacağını anlatmam kabil değildir. 

Fransız romantizmi, harap bir 
Fransaın, mağlup bir Fransanın 
tarlalarında büyüdü.. Alman ro -
mantizmi parça, parça birlikten 
mahrum, harap bir Alman ruhu • 
nun ifadesiydi .. 
T~rk romantizmi niçin?. Elimde o kadar çok ve mütenevvi 
Yaıadığımız realite, bizi doyu - mevzular vardır ki, bunlara naza· 

ramıyor mu?. Y a§adığımız günle· ran yapılacak film için muhtelif 
rin tarihte emsali var mı?. plan ve tasavvurlarım mevcuttur. 

Bir Sakarya, bir Dumlupınar, 1 Ancak şimdiki halde bunlardan 
bin Melazkertle boy ölçüşemez l birini tercih edecek vaziyette de • 
mi? Bin Puvatiyenin karşısında ğilim. Memleketinizde bulundu -
blf Jqktımlmttintlı muharebesi ğum kııa zaman zarfında edindi -
l<afi değil mi?· ğim malumatla mükemmel bir 

Hb.rıka aramak için niçin geriye film hnzırlıyacağım iddiasında bu 
gitmeğe, neden tarihten şerefe a· lunmak ta biraz kıea dü~üncelilik 
ramil.~a lüzum görmelidir?. olur. Burada bu İ§· İçin bir iki ay 

Hakikaten tarihi aydınlatmak la gibi kıGa bir zaman değil hatta bir 
zımdrr: Türkün ezeli medeni rolü· sene tetkikat yapmak lazım ge • 
nü cihana ve şüphelilere anlatmak lirdi. 
için..... Bunlara rağmen bu filmin se • 

Tarihi aydınlatmak lazımdır: Son naı·yosunu, Türkiycde bulundu • 
istiklal harbinin bizinı ve cihanın ğum müddetçe bana Türk rical, 
tarihi içinde büyüklüğünü, ehem • !an:ıtkfır ve edipleri tarafından 
mi yetini anlatmak için!. gösterilmi~ olan yardımlar ve ~o -

Harıka arayan, on sene evvelki !aylıkların bundan gonra da ~o~ • 
Ankaraya ait bir kartpostalla, on terileceği, ümidile, iki, üç ay ıçın
aene sonraki Ankaraya ait bir res· d~ tamamhyacağımı umuyorum. 
nıi Yan yana getirsin!.. Memleketinizden ayrılırken 

On acne evvel Ankarada millet Türk hükumetine ve temas etli • 
enerjisi cesetı;iz bir ruh halindey· ğim zatlara gösterdikleri ya~dım: 
;i. Bu karanlık kasabanın içinden dan dolayı te!ekkürü bir vazıfe b1· 
ı§kıracak bir medeniyet harıkası· lirim. 

~ı 0 zaman kimse bugünkü şekliy· Yapacağım film·karakter itiba -
e tahmin edeınezd. rile ne mücadele ve inkılap tat'İ • 
Vakıa de k k.ı.. d ' ·w• . . nece ı, muasır me e· hidir ne de bunun ihtiva ettıg : 

nMıyetın modern sehirleri vardır . .. vak';ları tekrar eden bir e~erdir. 
eaela Sid ş" • k f 

1 
k . _ney, ıkago topra tan Bu film istiklal harbi içinde yaşa-
~Dırı; gıbı meydana çıktı.. mıJ, ıztırap çekıniş olan bir . k~ç 

d ogr~, fak~t Şikagoyu 100 sene- kişinin tarihidir. Bunlar lııtı~lal 
e beslıyen serınaya, Sidneyi ya· harbi hareketlerinin Iiderle;-ı d~ 

ratan Bah · M h' l f'I d k rı u ıt ve Avustura ya değildir. Bunların h.rihini ı m e 

d:::~~ı ve dünyanın tekniği mo· görenler istiklal harb~ni de gör • 
1 eal Ankaranın tohumları o mü& ve ö{renmiş olacaklardır. 

c~~i kasabacığa atıldığı zaman he· 
nuz hudutlarımızdan içeriye adım 
atınanıııtı .• 

On sene evvelki ideal §İmdi 
ki Ankara kasabasında 

1 

beton, 
~efiller, asfalt fışkırdı .. Eski An· 

ara bana kozasını yapan ve koza· 
•ını g·· 1 • • 

11 
uze ışlıycn ve kozasının ~ü-

:te ..... • a 

k ıgını bozmamak için ölüm uy-
\lsuna d l . k b.. w• h. . . " . a an ıpe ocegı ıssını 
erıyor 

d .li~y~~ın en harıkalı, en şerefli 
_e\'tıni Yaşayan bir millet icin ro· 
• 0 anfk -
ke d~ . edebiyat aramak Insaca, 
dC:....:~~ 1: devrini iyi te.nımamak 

.._lır. Sadri Etem 

Hilaliahmerin bir balosu 

Hilaliahmer Betikta§ kazası 
evvelki gece Ni§antaşında 15 in.~i 
iJkmektebin büyük salonunda gu

zel bir balo teı·tip etmittir. 
Hnsılatı yalnız Hilaliahmere 

ait olan bu baloda Şiıli ve Nişan
ta§ının tanınmış aile)erile bilha.s· 
sa Be§İkta§ ve Beyoğlu mıntaka • 
sı dahilinde bulunan muallimler 
davetli bulunuyordu. 

Sabahn kadar devam eden ba· 
lo çak ne§c'li olmu§ ve davetliler 

çok ejlenınitlerdir • 

'lın Amerikaya girerek nutuklar ver 
melerine mani olmaları için tedbir 

, ler almasını istemektedir. Bu so .. 
nuncu iki §ahsiyetse komünist ve 
radikalmitler. 

Dün içtima edenler grup halinde 
eden klübe bir merkez temin edil· 
diğinden bahis bulunan rapor ka· 
bul edilmiş ve idare heyetine te • 
~ekkür olunmuştur. Bundan sonra 
azadan bazıları cemiyette konser 
ve konferanslar verilmesi hakkın • 
da temennilerde bulunmuşlar, ida
re heyeti bu temennileri n:ızari iti· 
hare alacağını bildirmiştir. 

Bu beyanat, Ayinştayn'ı peK el,• 
lendirmiştir. Bilhae.sa kadın birliU• 
leri tarafından ayni şekilde veril• 

1 miş olan beyanata, meşhur llint 
gülmüş ve cevaben denıiştir ki: 

Galatasaray liseıi mezunları ce· 

miyetinin senelik kongresi dün öğ· 
leden sonra cemiyetin Beyoğlun • 
da Lüksemburg apartımanında bu· 

lunan merkezinde toplanmııtır · 

Kongreye Baban zade Fuat Bey 

riyaset etmi§, idare heyetinin ra • 

poru okunmuıtur. Yeni tetekkül 

- Cinsi latife yakla~mak için 
yaptığım teşebbiislerdcn hiç birisi; 
hem bu kadar kalabalık ve sevilll .. 

ıa 

li kimseler tarafından hem de llU 

Istanbul Viliyet kongre
sinde iki senelik 

faaliyetin bir hülisası 

kadar şiddetle reddedilmemişıi. 
Fakat netice itibarile, bu çok dil?· 
katli vatandaşların endişe etme'· 
ğe hakları yok mu? Ne diye bu~
zcl mahlfıkların karşısına, tıpkı eS· 
kiden Yunan genç kızlarım yiyiı~ 
bitirmeğc uğraşan ".Minotaurc,, 
gibi kapitalistleri ayni iştiha ile 
boğmağa çalışan beni çıkarsınlar? 
Ben ki, gayri kabili içtinap olan 
kadınlar harbinden gayri her tür • 
lii harbe aleyhd:ırm1 ı 

Bununla beraber bu vatanper • 
\"Cl' \"O akıllı hanımlara şunu da l L 

tırlatmak isterim ki, vaktile Ro ·ı 
imparatorluğunun hiikfımet me · -
lCezi, sadık kazların haykırışmal • 
rile kurtarılmıştı. 

C. H. F. kongresinde dün sa• 
at tam ikide azanın isimleri oku • 
narak idnre heyetinin raporile 
muhtelif malumat gösteren dos • 
yalar dağıtıldıktan sonra Fırka İ· 
darc heyeti reiıi Cevdet Kerim 
Bey kürsüye geldi: 

_ Nizaınnamemiz mucibince 
hazıı-bulunması Hlzım gelen 6:5 a
zanuzdan 7 arkadaş meşru ma -
zeretlerin<len dolayı kongreye iş
tirak çclcmeınişlerclir. 58 aı·kada -
şın iştirak ettiği 933 kongresini 
açmakla bahtiyarım. Bütün arka
daşları hürmetle s~anılarım. Bü
yük reisimiz Gazi l\lustafa Kemal 
Hazre:.Ierinin :ıdmı büyük hiir • 
metlerle yadeder '"~ kongreye 
mmraffakiyet temenni ederim. 

Dedi. Bundan sonra bir reıs, 

VAK 1 T 
cundcllk, Siyasi Gazete 

ıstanbul Anka.r:ı Cadde:;!, VAiUl' yurrı·ı 

Tolefon NumaraSan 
ıa::ı ı~ıeri u::e!o:lU: 243i9 
idare telefonu : 24870 --Telgraf adresi: lstanbul - VAKJ1 

posta kutusu No. •6 

Abone bedelleri : 
- - TUrklyc-

senem: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

HOO Kr. 

750 " 
dOD ., 
150 .. 

filin ucretrerl : 

Ecn bl 

2700 Kr. 
1450 
800 •• 
300 

Kunı:; ıtesm1 11Anıarın bir ııntırı JO 

1·ıc:arl ııAnlıırın bir ntrn l 2,5 ı..::uru} 
Ticari uıı.nıarm bir snntlml 25 Kuruş 

KU.-Dk lllnlar: 
~--
Bir d fast 30 Od detnsı 50 Uç defnsı 1,5 

dört dd8.Sl 75 \"O on defası 100 kuruştur. 
üç aylık 11~ verenlerin bir defam mccc:a· 
nendir. Dört aatrn geçen llft..'llıırın fazla 
satrrlan ~ kunı§tan be.sap edilir. 

ı·eis vekili ve katipler seçilmesini 
teklif etti. Birinci reisliğe Hüsa -
mellin Pnşa, ikinci reisliğe Naki· 
ye Hanım ve katipliklere de Fa • 

ruki ve Kadri Beyler ittifakla se· 
çildikten sonra Cevdet Kerim Bey 
kürsüye gelerek idare heyetinin 
iki senelik faaliyetini gösteren 
raporunu okudu. 

30 büyiik sahife tutan bu ra • 
por 5 mühim bahsi ihtiva ediyor.: 
Clu. 

Birinci kısım C. H. F ırkasrnın 
tarihçesi ve hüviyeti hakkında 

kısa bir hülasayı gösteriyordu. 

Bu hülasadn umumi harpten 
sonraki feci vaziyet ve milli mü· 
cadcle günleri nnlntılıyor, nihn • 
yet şöyle tavsif ediliyordu. 

''9 sene sonra çelik bir çem -
bede çevrihnis sağlam bir yuı t 
iizcrindc bugünhii kudrt1tli, kuv -

1'erkos muraka e 
heyeti 

Belediye fen heyeti müdürü 
Bürhanettin, Nafia komiseri mü· 
hendis Mustafa Arif, şehir mecli· 
si azasından Hacı Adil ve Tahir 
Beylerden mürekkcç Terkos mü .. 
rakabe heyeti vazifeye başlamıt • 
lır. Öğrendiğimize göre Belediye 
suyu evvelce T erkosun yaptığı gi• 
bi muayyen snatlerdc değil bütün 
şehir için nyni saatlerde su vere• 
cek ve nyni saatlerde kesecektir. 

ı ıu ı n n m nnıııuımımnuııJ 

ıs Yal evvelki VAKiT 
ıil m ' mmıı ""ımMın m ntth n mmn~ııur::J 
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vetli. mes'ut ba h iyar bir millet. I - ılrıfmra dlciyeti11e tayin olunan 

1 ~tc C'iiınhuriv 't Halk F'ırkası.,, /Jc11oülu mula arrıfı K <irıi HL•yin ye

. ikinci kısı~da ise, büyük kongre ı·irıc Oeldida,. mutcısarrıfı Kadri ile • 

mesaiı;inden başlıyarnk C. H. Fır- uirı laııirı olıına<·cığı mii talıbcrdir. 
kasının geç.en iki sene içindeki Kadri bey ayni :amanda lstanbul ui
hareketleri ve bugünkü t•mumi lfı11cti11i ı·cf;fılctcn idare cd<•ccl.tir. 1 

vaziyeti hakkında malumat ve • - ınadolu ve Rumeli hisarlarının 
riliyordu. Üçüncü kısımdn ce- bir balıdye nıü:csi lıalirıe ifrağı /ıal•· 

çcn iki sene znı·fında umumi mer- f:ınclal.i tasaı·ı·ur alıircn mecli i rü .. 
kezce ve hükumetçe büyük kon· /:cifi f,ararilc> takarı·iir < tmi§tir. 1 
grc kararlarını tatbikten müte • 1 - /Jrcsl l .. itor1sldal.:i sııllı konfc • 

hassil neticeleri anlatılıyor ve ramwıda iktısadi t'<' <1dli l:onıisyonlar 

büyük lcoııgredeki orman, sula - lcşckJ:iil etmiştir. 

mıı, mtmn, snyım ve kazanç 1 - Ahir<•ıı §lirayı <lel'iciçc illilıa: 
vergileı-i, banka dilekleri, arazi 

1 

<'diicrı bir kcırauı göre maaş ı·c iicre

taksimi, tütün, maarif, :ıihhnt iş - ti11i11 yc/d'tnu 7.500 kuruşa baliğ ulan· 
leri ve adliye işleri hakkında mu- lara talısisatı fcıılwlcide ı•crilnıigecek 
faı;ı;al malumat veriliyordu. Bun· hem mcımll", lıcm muallim olan bir 
dan başlta fırl::anın, ehemmiyet ~alısırı memw·iyctleıı aldığı maaşla 
verdiği, kooperatifçilik, iktısat ve muallimlil:tcn ı:cy<ı müteaddit mual • 
tasnrruf ile .sanny: i,.,kişafı anin- limliUrıden aldıoı 111aa veya i:cul-

' tılıyordu. ' le biltcılıit yekiınuna güre talısisau 
~--••••••.-.•••'- 1 (Alt tarafı 10 uncu sayıfcumzda) fcııkal<idc ita olıu.aca/ı:tır. 



Savıfa 4 

O.l'MAllLI Dl!VLE 
Öl.ÜRKllN ••• 

Muharriri : Celal Nuri 
• lktlbas. nakil. tercüme haklan mahfuzdur. 

Bir sürü aptal : Eski müverrihlerimiz 
Bizim eaki tarihler kadar aptal 

ve sersem kitap tasavvur ede -
mem .• Yaruz Sultan Selimin bir 
bocaaı var: Methur Şeyülislim 
Sadettin Efendi ..• Bunun (Tacül -
tevarih) i elden ele gezer. latan • 
bulun fethinden bahsediyor. O za· 
man lstanbul hangi devletindi? .. 
Yek •.• Padiıabı kimdi?. (Tekfuru 
makhur) •••••• Köhne tarihlerimizi 
okumak insanın zekismı uyuıtu • 
l1d'n hiç düıünmeğe sevketmez, .. 
Bir çoctığu hütüdüğilnde hımbıl 

ıörmek istetseniz ona. bol bol Os· 
manlı müverrihlerini okutunuz . . 
Bazı tarihlerimiz (Meseli. ali) af • 
aunlarla doludur. Hele (Evlyia 
Çelebi)! .• Binlerce sayıfa marta • 
val., Belki bunların içinde haki 
katler de yok değil .. Lakin hangi
sinin doğru, hangisinin kıtır oldu· 
tüttu ben nel'eden bileyim ? .. Çe
lebldeki (Aptal ban) hik&yeaini 
okudunuz mu?. Bitiliı hakimi, nıü
verrtkitı huzurunda o derece f Azla 
l'9Mit kl o\ta Okyanu& olmuı. 

Ne buyuk mazhariyetaizliktlr ! .. 
Katıunt Sultan 5Uleyınan devrtn
cle ordu Macatistaıu, Aruıturyayı 
yaı,1 A \tı'Upanm orta&mı yarıyor .. 
O milletlerle hakikt temaaa geli -
yottız. Bahıettiiimiz devirde Av· 
rupada (Rönesans) oluyor .• lnsa· 
niyet ıankt bir daha doğuyor. Ve
nedik cilmhuriyetl ile mUna.aebet
teyiz .. (Röneaatta) ltalyada baılr
yor .. Amerika ketfedlHyor .. Hitı · 
dii~nm (Ümit burnu) Uzerinden 
yolu bulunuyor .. Din ve iman aa• 
haliırında Anupada dehşetli hir 
Jnkılip ba,lamıf.. Katolik kiliıeıi 
hücumlar& maruz kalmıf.. Protet· 
tanlık mezhebi doğuyor. Anu.-. 
nın kITamı bozulmu, .... 

itte klitt.iphaneler .• itte esetler ... 
itte müverrihler! ... Bu ciltleri oku
yunuz, eleyiniz, tarayınız.. O za · 
filan lrengistana giden elçilerimi
zin aelaretnamelerini okuyunuz ... 
Bwilahtl hemen hepsi anadan doi· 
dla kör .. Hlç bir §ey görmemiıler. 
Bit labchk tibi, hir balya gibi, Le
hiıtana, Rutyaya, Fransaya, ltal -
fa eUmhurlyetlerine gitmiıler ve 
gelmitler .• O tefaretnanıeler birer 
karikAtütdUr. 
Osmanlı ~lçlletlnin ne kaba sa• 

ba adamlar olduklarını ilin eder .. 
Bunlar kelimeleri bile dürüst o • 
kuyamamıılar. Mesela biri Ama • 
terdama ıitmiı, oruını anlatıyor. 
Fakat bulunduğu tehrin iaminı 
bilmiyor da ona ne diyor bilir mi
tiniz ?.. Mısrrdam ! .. Bu sefaretna • 
ıneyi basan Ebuzıiya merhum ise 
F elemengin en ba§lıca §ehri ve ka
ııunen paytahtr olan Amsterdam'ı 
tashih ile orasını lsYeçin merkezi 
olmak üzere gençliğe takdim edi· 
yor! •• 

Hangi yanhtı düz iteyim?. 
Tekrar ederim .. Sef aretnameler 

birer ömürdür .. Sefir efendi veya 
.paıa ıiizleri bağlı büyük Kateri· 
nayı, büyük Frederik'i, Napoleon'u 
nasıl görmUtler .. Bu eserleri bir iki 
aaatte okuyup ibret almalı .. (lstih
kan hasım) askerlikte pek fena 
bir tabiatmıt··· Pek doğrudur .... 
Düşmanı, komşuyu, doıtu tanıma· 
mak, yalnız askerlikte değil, ıiya • 
sette de, her türlü münasebette bir 
Wlkettir.. itte, Omıanlı Babıali· 
amin ı\lkutu sebeplerinden biri de 
budur .. 

Osmanlı cehli bir Çin duvarıdır. 
Anupa, Aaya Ye Afrikanın birlet· 
tili noktada, Akdenizin ortaımda. 
biz, sanki Çinde yaıamıtız •• 

Eikl tarihlerlıniz bir Yesika ol · 
mala bile yaramz .. Halbuki o de· 
virlerde ATI"Upada intitar eden 
Türkiyeye müteallik eaerler bir 
yere toplama bunlatı muhafazaya 
Bayazıt kütüphanesinin binası az 
gelir •• Hem ne eaerler, ne tarihler, 
ne resimler.. Biraz köhne kitap 
meraklıııynn.. Bu kadar yıldır bu 
eserlerle iatinu ettim .. Fakat diye· 
bilirim ki daha bunların yüzde bi-
rinin iıimlerini bilmiyorum. F o• 
tolraf Ye kolay reıim baamak u · 
sulleri henüz icat olunmadan Türk 
hayatına, Türk ilemlne. saraylan• 
nlı, kadınlarına, eğlencelerine da· 
ir olan o zamanın ıimtir ve bakır 
üzerine mahkUk resimleri birer 
taheserdit. Bunların kataloğunu 
yapmak bile bir ittir. 

Mouradjea d'Ohson'un Fransız 
büyük inkılabından enel bastır 
dığı kocaman ciltleri ve muhtev• 
olduğu tablolan, o Eaman yazma 
ğa de~il, bu zaman bumağa, ter• 
cüme etmeğe bile muktedir deği · 
li2.... Mesela, ıuraaı, garip değil 

midir ki bundan bu kadar evvel 
yazılan en mühim Osmanlı tarihi
nin, von Hammer'in ciltlerini ha· 
la tercüme edemedik.. Ata Beyin 
himmeti yarıda kaldı! •. 

Osmanlı hayatınm en ince, en 
samimi kısımları, saray alemi, ha 
remi hümayun, saray entirikaları, 
vükela ve vezir konakları, Babıalı 
siyaseti ... Bunların havadiıi Nem 
ae, Macar, Venedik, Ceneviz ra 
porlarmda bir bir münderiçtir. • 
Bu raporların bir kısmı ise münte
~ · ·dir .• 1500 aenesindenberi, Tür· 
k:;• hakkında basılmış eserlere te 
sadüf olunuyor .. Geçenlerde, Ve• 
nedikte tabolunınuı bir Osmanlı 
tarihine teadüf ettim. 1575 te ba
sılmıf bir kitap ... Halbuki o zaman 
Osmanlılar uyuyorlar, horluyorlar
dı .• Babıali, Avnıpanın coğrafya· 
sma bile ~akıf deiildi .. 

• • • 
Ne korkunç züiürtliik !. Yüzba

tılıjmda meıhur von Moltke bize 
gelmif .. Buradan yazdılı mektup· 
lar ikinci Sultan Mahmut ahdinin 
sadık, cilalı bir aynasıdır. Bizim 
eeerleri mi karııtırdmız? .. Hiç bi· 
rinde, o devrin Y&J&Yıtına dair bir 
kelime bulamazamız •. 

Ben Oımanlı ermenilerinin u • 
lmı, faalmı bu Moltke'nin mek • 
tuplarmdan öirenmittim.. Bir iki 
tablo, Ermeni mizacınm tarihi 
hakkındaki cehlimi büsbütün izale 
etti ..• 

Kapıkulu müTerrihleri, Osman 
h devlet adamlan alemi bilmek 
töyle durıun memleketimizde ya
§&yan unıurları bile hiç tetkik et· 
miyorlardı .. 

Bütün Oımanh kitaplan ıahi · 
dimdlr: Rum, Ermeni, Arap, Ya
hudi, Arnavut, Bulgar ve ıair un
surların haya.tlarma, duygularına 
delil, miktarlanna, tetkilitlarma 
dair bunlarda ne var?. Korkunç 
bir botluk! Bu kadar milyon halkı 
Babılli gözleri bağlı idare ediyor· 
mut·• 

UJ.UtUk, burutuk, ölsün bir bal-

VAKn 14 Kir-unusanı 1933 

Fethi Bey ~!@t~~·] 
Vaşington sefareti Tayyareden atılan bom-

haberlerini b ) d h 1• • • 
tekzip ediyor a arın e şet 1 tesırı 

Sabık Paris büyük elçisi Ali F et
hi Beyin, tekaüt edileceği söyle • 
nen Muhtar Beyin yerine Vat ing .. 
ton büyük elçiliğimize tayininden 
bahsetmiıtik. Fethi Beyin bu ııra· 
larda Ankaraya ıiderek Baıvekil 
ismet Pata Hazretlerini ziyaret et· 
meıi de bu haberlerle alakadar 
ıöriilmüıtü. 

Fethi Bey dün Ankaradan 9eh • 
rimize ıelmittir. Kendiıile ıarü • 
ıen bir muharririmize vaıin(ton 
elçiliiine tayin edileceii haberle -
rinin doğru olmadıimı sCSylemiı • 
tir. 

ihtisas mahkemesi 
relsllğl 

Münhal bulunan gümrük ihti -
aas mahkemesi reisliğine vekile • 
ten tayin olunan birinci ceza 
mahkemesi reisi V eaıf Bey bu • 
günden itibaren vazifesine bat • 
hyacaktır. 

Fransa bir sefe1 her ikte en azı 10 
bin tayyare çıkarmıya muktedirdir 

Cumartesi Pazar 
14 K. san• 15 K. sanı 

17 Ramazan 18 Ramazan 
GUn dohsu 7.24 7,24 
Gftn ı an$• 17,0! 17,04 
Sabah namuı 6, o 6,SO 
oııe Olmazı ·~.tt 12,!8 
ikindi namuı 14,48 14.50 
Atsam ııamuı 17.02 17,04 
Yası nımm 18.38 UJ,40 
imsak S,38 5.38 
Yılın ~eçen ~Unlerl 14 15 

" 
hlaa ısı 3SI 

HA VA Y e~ilköy askeı1 rasat merke· 
ıinden verilen mıtlOmata göre, bugün ha
va bulutlu ve ~imHl isd amet•nden nııgAılı 
olıcakar. DUnı.u 11caklık en fazlı 8 en 
17. 4 derece. han taıyıkı 761 milimetre 
idi. 

Radyoda ı 

JSTANAUL - 18 den 18.4S e ka
dar Stüdyo sız heyeti. 18,45 ten J 9,SO. 
kadar orkestra, 19.30 dan 20 ye kadar 
Fransızca ders (müptedilere mahsusı. 

~O den 20,45 e kadar Müşerref Hanım. 
20,45 ten 21,SO ı kadar sttidyo saz he
yeti. il .80 dan ~ ı kadar ortestra, 
Ajans ve borsa haberi. Mat •JUL n,M) 
dan 23,30 a kadar Darüttallm heyeti. 

luğa kadar her cinı bomba atılır. 
Düpnamn tayyare kararıihları • 
na 50-100 kiloluk bombalar, de • 
niz karargahlarına kartı uçurula• 
cak tayyareler 100-500 kiloluk • 
lar, denizaltı g~milerine 150 kilo--
luk bombalar atmak işi tamamen 
görmeğe kafi gelir. 

Eomba1arın yapbkları 1 
Bu bombalar patlarsa ne ya • 

pabilirler? Bombayı yerli yerine 
dütürınek lazımdır. Meıcli harp 
gemiıinin fÖylece 40-50 metre 
yanına düşmüı bir bomba yerine 
düşmüf si'\yılımahdır. Bir kruva • 
zör böylece yanına düşecek 2GO 
lik bir bombadan itibaren, büyük 
bombala,.ın her birisinin cesa • 
metine göre, 2üzelce zarara uğ • 
rar. Perçin yerleri acılır, gemi her 
tarafından su alır. Çünkü au#'a 
patlıyan bir bomba havada oldu· 
ğu gibi d~?rthp gitmez .. Su, pat • 
lamanın tesirini kaybetmeden 
nakleder. Meıela küçük bir bom-
ba su içinde patlamıt olsa ıu i • 
çinde bulunan adamların bar • 
ıaklarını tazyikle •parçalayıp ba • 
ğıraaklarını döker? 

Hafif bir kruvazöre isa'-et e
den elli kiloluk bir bomb•, l.u 1re

minin üatünden girip altından 

çılanıtbr. Demek oluyor ki, kru • 
vazörün bombaya kartı en kUçUk 
bir mukavemeti bile yoktur. 

Sirkeci- Haydarpaşa 
feribotu 

Sirkeci ile Haydarpafa arasın• 
daki feribot meıeleıi hakkında 
heyeti vekile son içtimaında mil· 
zakerede bulunmuı ve mukavele
yi tasvip etmittir. 

Feri bot için hükUmete teklif • 
te bulunan İngiliz grupu yakında 
tesisa ••na batlıyacaktır. 

Alb yaşından aşa~ olan çocuklar 
tivıtroyı ı. ıbul edilmezler. 

fi*~tbaa.=za geİ;;;fl;;J;rJ 
l..,,..,,,uııııaıın•.-...,--;..::::: 

Adem ve Havva 
Genç şairlerimizden Yaşar Nabi Beyit' 

son eseri otan Adem ve Hıv"a ince tola 
tahlillerini ihtiva eden güzel bir rom..,. 
dır. Okuyucularımıza t&V6iye ederiı. 

HOkt\mdar 
Avukat Haydar Rifat Beyin terc:UJll' 

ettiği eserler silsilesine yeni bir eser "-: 
ili.ve etti: HükOmdar. Mıkyavel:-
dhınşumul kıymeti baiz şah t 
Haydar Rifıt Hey gi1zel bir ,._ 

ile dilimize çeviımiştir. Okuyucalanllll" 
tavsiye ederiz. 
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Aytenin kalbi heyecanla çar. oldu bilmem.. idare ettiklerini kiliselerden ve manastrrlardan doğ ait hükümleri daha tevsi ederek 

pardı: Herkes, sanki Senihten medet mu1tur. Osmanlı imparatorluğu, almayı Fransızlar unutmamışlar • 
"Acaba Ke.mal farkına varır A · l d 1 J F t'h M h t d R 1 d umuyor, neyı ne§e en irmesi an atıyor ar a ı e me zamanın a uma· ır. 

mı?.,, . d için Senihe rica ediyordu. ra mezhebi teşkilatlarında tama • 1673 tarihli kapitülasyonu 41 
F k K 1 her seferın e, 

a at ema, . . örünilr- Ayfe, fena halde kızdı: Sene batı Sovyet cümhuriyf'tle · men serbestlik vermekte mahzur 42, 43 üncü maddelerine göre 
farkına varmamıt gıbı 8 - Kuzum aize ne oluyor? Be· ri ittihadmm onuncu ıenei devri 
dU. • • 

b k nmı· keyfı·m de yerı·nde n yes!· olmak mu"nasebetı0 1 '? Mosko ..... B. ü konağa ya§lr ır a • , eıem ' . .. 
ır il n, f'k 'yarın ta de. ııazetelerinde on sene zarfında bu 

dın geldi. Bu kadın, 1 rı Gülmefe baıladı. inci dişleri, ittihada dahil olan cümhuriyetle • 
nıdrklarındandı. kı B'I öz nasıl açıldı da zıl dudakları arasında ıııldadı: rin terakki ve tekamüllerini göste· 

1 mem 
1 

• y 1 kadın· Ü•tu"nde pembe tanel' b rri makaleler ve ı'statı.stı'k malumat ı__ • t'kal ettı af ı · 0 
, 1 eyaz 

ıusmete ın ı · w b. ı h · I _Kısmet insanın ayaııına ge· ır elbise vardL. Boynunda inci ar çıkmıştır. Bu cüm urıyet er 
lir, derler. tn.san, eğer kısmeti bir gerdanlık sarkıyordu. arasında bir kaç Türk cümhurıyc • 
değilse, ne kadar istese evlene - Cevza piyanoya geçti. Kemali tine ait istatistik malumat nazari 
ınez. Yakıt snati beklemek la • ciddiyetle: dikkatimizi celp etmittir. "Prav • 
zımdır. - Size, Şopenkarı bir §ey çala· da,, gazetesine göre Azerbaycan 

S Ayı=•ye do"nd" y d d' cümhuriyetı'nde bolı:evik inkılabı· onra :r"' u: ım, e ı.. :r 

- Allah hayırlı kısmetler ih- Ve tu1lara dokundu. na kadar okur yazar kimselerin 
.an etsin evladım... Kıametini Senih, Ay§eyi bir köıeye çekti. mikdarı mahdut iken ,imdi orada 
bekle. Ayşe derhal sordu: okuyup yazmayanların mikdarı 

Bu sözl-er, Ayşenin haleti ru • - Hasta mısınız Senih bey? çok azdrr. İptidai mekteplere, halk 
hı' yesı'nd "th' b' · b k S 'h b • 1 k d mekteplerı'ne orta ve yüksek mek~ e mu ış ır tesır ıra . enı u anı sua artısın a 
tı. afalladı: teplere devam eden talebenin mik-

Kemal, bütün arzusuna rağ • 
men onun kısmeti değil miydi? 

Ayşe buna da rıza gösteri· 
yordu. Kemal ile evlenmemeğe 

de razı idi. Fakat istediği, Ke • 
m~ ·· n ona laka yit kalmamasıydı. 
Ondan kaçınmamasıydı. Ne olur· 
du onu gene bir kardeı muhab • 
bet:le sevseydi. 

Y ei•, gün geçtikçe genç kı:zm 
boynunu büküyordu.. Kemalin 
aşkından vazgeçip, karde§liğine 

ilticaya karar vermesi, ona de -
rin bir hüzün veriyordu. 

Cuma gecesi, bir türlü netele· 
nemedi. 

Bütün misafirler onunla met • 
2lıİ o m1Y b La.clılar. Güler yüz
lü gördükleri Aytenin mahzun 
durması, onları hayrete düıürü • 
yordu. 

Cevza, etrafa neşe vermek 
için .. eylıucle gayre" ediyor<lu. 

Senih, Ay;eye il.1nı aşk etmek 
için, hundan daha muvafık bir 
zaman bulamazdı. 

Ayşe, helki de Senih i, ayağı • 
na r;elen bir' kısmet tclaltki ede· 
cekti. 

Senihe kapıyı Fikriyar açtı ve 
fapkasını alırken: 

- Küçük hanımı eğlendirmi • 
ye gayret edin .. Son günlerde 
kızcağıza bir şeyler oldu, hele 
bu gece, suratından düten bin 
Parça oluyor! dedi. 

Senih, bu aözler üzerine sevin· 
~inden, çıldıracaktı. Az kalsın 
ıht' .. •Yar kadının boynuna aarılıp 
0ı>ecekti. 

F kYukarı, sıçrıya sıçrıya çıktı. 
a at ıne d' r ıven başında Cevza • 

nın kolları ıs.tasına düştü ... Gra • 
ınofona he ·· b' nuz ır çarlaton koy· 
muşlardı. 

Dansa ha,ladılar, 
Cevza gülüyordu: 
- Tam sırasında geldiniz. Az 

kalsın Kenan bey beni dansa da· 
vet edecekti. Y aılı adamlarla 
dansetnıek hiç hotuma gitmiyor. 

Senih için i~in dütünüyordu: 
"insan istediği kimse ile dan· 

•etmezse, dansın rnanaaı kalmı • 
Yor.,, 

Nihayet çarlston bitti. 
Cevza, Senihi elinden tutup -

Yük vapuru çeken bir remorkör 
Ribi - sürükledi. Ayıenin yanı • 
lla götürdü: 

- Alın, dedi, bu kızı biraz te
•el}i edin. Suratından yanma va • 
ttlrnıyor. 
h Senihe talih ıülüyordu. Şefik 

ey de aöyiedi: 

- Neden hasta olayım?. Neden darı bir milyon bet yüz bin kiti· 
sordunuz?. dir. Azerbaycanda iki milyon 600 

- Yüzünüz sapsan.. Size bir bin nüfua olduğunu nazari itibara 
limonata vereyim mi?. alırsak talebenin Dlikdarında mü· 

Senih b&§mı önüne eğdi: balaga olduğu anlaıılır. 
- Hastayım, dedi, fakat limo • Bol§evik inkılabına kadar Azer· 

nata hastası değilim .. Hastayım ve baycanda b ir yüksek mektep var· 
heni ancak siz tedavi edebilirıi • dı ~imdise 17 yüksek mektep var • 
niz. mı~. Bu mekteplere on iki bin ta • 

- Merak etmeyin, epey doktor· lehe devam etmekteymi§. Azerbay 
luğum vardır .. Dadımdan bir çok can yüksek mekteplerindeki pro • 
koca karı ilaçlacı öğrendim. f esörlerin ve muallimlerin 250 ııi 

Senih içini çekti: Türkmü§. 

- Alay etmeyin.. Şuralar ittihadına dahil olan 
Ayşe güldü: Türk cümhuriyetlerinin en genci 
- Alay etmiyorum.. Tacikistan cümhuriyetidir. Bura • 
- Ben sizden ilaç istemiyorum. da Ruslann ve Buhara emirinin 
- Ya sizi nasıl tedavi edeyim?. hakimiyeti zamanında köylüler a· 
- Kalbinizle.. rasında okur yazar bir kişiye tesa-
Ay~e bu sefer katılarak güldü .. düf edilmezken timdi Tacikistan 

Omuzları titriyerck güldü.. Kah cümhuriyetinde 1645 mektep var· 
k:ıha ile güldü: mış ve ahalinin yüzde yirmi be§İ o· 

- Şii!:rediiı, ki darılmıyorum . kur yazar olmuş. Eskiden umum 
- Dun da darılacak ne var ? . T acikistanda bir gazete yokken 
- B_nim kalbim ilaç mı? . şimdi 19 gazete çıkmaktadır. Bun 
Bu söz üzerine Senih biraz dan başka 45 klüp 25 kütüphane 

da!1a sarardı .. Sesi titredi: ve 36 ainema vardll'. 1931-1932 se· 
- Alay etmeyin, ben çok ciddi nesi maarif itlerine 35 milyon yüz 

konu§uyorum.. on bir bin ruble ıarfolunmuftur. 
Ayşe Senihin sarardığını ~ö • Özbekistan cümhuriyetinde Çar 

rün::e sustu.. zamanında maarif işleri için adam 
Senih devam etti: başına senede yirmi be~ kapik (bi· 
_ Sizi seviyorum, sizinle evlen· zim paramızla yirmi bet kurut) 

mek iatiyorum.. sarfedilirken şimdi aenede adam 
Ane derhal cevap verdi: başına yirmi sekiz ruble yirmi altı 
- Mükemmel, ben güle bayıh· kapik (bizim paramızla yirmi se • 

kiz lira yirmi altı kurut) ısarfolun· 
maktadır. Hali hazırda Özbekis • 
tanda 289 büyük klüp, 351 büyük 
kütüphane, 115 seyyar kütüphane 

rım .. 
Senih olduğu yerde hc~la.dı. 

Hayır, Ay~e onu iüle benzetemez· 

di .. 
Birden farkına vardı .. Ane o · 

na değil, biraz yanda duran Ke • 
nan beye cevap vermi§ti. 

Kenan bey herke~e haber verdi: 
_ Ay§e kabul ediyor, gelecek 

ay bana davetlisiniz. ilk günleri 

siz toplayın ... 
( Dezıamı ra r) 

ıseykozda. yangın 
Dün Beykozda hır yangın ol • 

mu§tur. Rizeli Jsmail ve motörcü 
llyas Efendilerin, Beykoz~a umı~r 
yerinde Türk petrol tirketıne aıt 
depoların ön tarafında bulunan 
klübeleri birdenbire atef almı§tır. 
Gaz depoları çok yakın olduğ.u 

f b" "k hır için bu yangın etra ta. ~-yu .. .. 
teli! uyandırmıf, ate§ın sondurul -
mesine çahşılmı§tır. Yangmın et • 

· dan ve· rafa sirayet etmesıne mey 
1 kl"b yandık · rilmemi§ ve ya nız u e 

tan sonra aöndürülmüttür. Yangı· 
b. ocaöından 

nm pathyan ır gaz • 
çıktılı anlatılmrıtrr. 

ve ila ... vardır. 

40 bin hasta.ıklı 
dilenci Bombay 
sokaklarında 

Bombay şehri, gün geçtikçe Cü· 
zamlrların merkezi olmak istida • 
dmı göstermektedir. Hindistamn 
her tarafından Bombaya akın et· 
mekte olan Cüzamlılara mani ol • 
mak için, Bombay belediye mec • 
lisi tedbir almağı düıünmektedir. 
Bugün Bombayda sokaklarda di • 
lenen Cüzamlı dilencilerin sayısr 
40,000 dir. Şehrin en büyük cad· 
delerinde, Cüzamlılar, feci yüzle· 
rini ve yaraları teşhir ederek di -
Jenı:nektedirler. Cüzamlılar, tram
vaylarda, otobüslerde, büyük ma· 
ğa:zalarm ve mabetlerin kapıların· 
da toplanıyorlar. Matbuat bu dert· 
ten tikiiyetçi olmakla beraber he· 
nüz alınmıt bir tedbir yoktur. 

görmediği gibi, ondan sonra gelen 
Osmanlı hükumdarları da her din 
erbabının kendi kiliselerinde ser • 
bestçe ayinlerini yapmalarına mü· 
sait davranmıthr. 

Ü5manh imparatorluğu içinde, 
Rum, Ermeni, Bulgar gibi bir çok 
ınilletler mevcut olduğu gibi bü • 
tün bu hristiyanlar da mezhebi 
noktadan ayrı ayrı yollarda idiler; 

bir taraf tan Papanın sevk ve idare 
ettiği katoliklik, bir taraf tnn da 
Rus çarının reisi ruhaniliğini de • 
ruhte ettiği ortodoksluk, bunlar • 
dan ba§ka, bir de protestanlık .. 
Memlekette hristiyanlık unsurları· 
nı muhtelif cemaatlere ayırmı§tı. 

F ransada katoliklik ve protes -
tanlık mücadelesinin pek §iddctli 
olduğu devirde Fransa krnlı Han· 
ri iV 1604 tarihli kapitülasyonla 
birinci Sultanahmede şu imtiyaz . 
ları kabul ettirmişti: 

"Madde 4 - Fransa kralına ve 
mumaileyhin muhipleri veya müt· 
lefikleri olan sair mülukü lseviye
ye tabi efradın Kudustaki maka -
matı mübarekeyi ziyaret etmek 
hususunda serbest bırakılması ve 
kendilerine mevani ve müşkülat 

ika edilmemesi ve haklarında teca 
vüzatta bulunulmaması bizce mat· 
lup ve mültezemdir.,, 

"Madde 5 - Fransa kralı ile 
beynimizde cari olan muhabbete 
hürmeten Kuduıte ikamet edip 
Kamama Saint Sepulcrc kilisesin -
de icrayı ayin eden rahipler orada 
kemali emnü huzur ile ikamet 
ve iııtedikleri yere azimet edebile· 
ceklerdir. Bunların emnü ve hu -
zuru ihlal olunmıyacağı gibi hak -
larında hiç bir tecavüz vukua ge
tirilmiycek ve serbestii etvar ve 
harekatlarını mani müşkülat irae 
olunmıyacak ve kendilerine her 
hal ve karda ibrazı asarı himaye 
ve muavenetten geri durmıyacak -
hr.,, 

Bu maddelerle verilen hu te • 
minat: "Şarktaki katolikleri hi • 
maye ve tesahüp hususunda F ran· 
sanın haiz olduğu hakkı mahsusu· 
nun mcnıeini teşkil ctmelı te
dir.'" (l) 

Avrupada katolik protestan mü· 
cadele ve rekabeti şiddetlendik . 
ten sonra katolikler birçok tarikat· 
lar açarak protestanlığın yapılma· 
sına engel olmak üzere çok çalı§ • 
maya başlamışlardır. Cizvitler, 
bilhassa zengin halk tabakası ara· 
sına yayılarak mekteplerile ve sa· 
ir müesseselerile onların çocukla • 
rım katolikliğe ısmdırırlarkcn 
"Kapüsen,, tarikati mensubu olan 
Papaslnr da daha ziyade lıalkın 

fakir tabakasının içine yayılmış, 
onları katolikliğe sokmağa çalış • 
mışhr. 1621 de Paris kapüscnlerin 
den papas Pacifico O~!Danlı im
paratorluğuna gelmiş ve kendi ri
vayetine göre Osmanlı İmparator· 
luğu içinde 12 manastır açmıştır. 
(2) 

İngilizler ve V cncdiklilerden 
başka bütün yabancı milJet gemi • 
lerinin Osmanlı sularında ancak 
Fransız bayrağile gezmeğe mec • 
bur oldukları bu devirde Franoız • 
larm istihsal eylemiş oldukları im
tiyaz ehemmiyetli idi. Nitekim 
bundan ıonrnki 1673, 1740 tarihli 

• 

"bundan evvel ancak Kudustc ve 
Kamama kilisesinin civarındn mu 
kim frenk rahiplerinin tasarruf a· 

rında buluı n mabetler üzerin P 

ki temellük hakı tasdik edilmiş ol 
duğu halde yeni kapitülasyon mu 

ahedesinde Osmanlı memleketinin 
her neresinde olursa olsun bilu • 
mum piskopo larla rahiplerin ida 

relerindeki, mabetler üzerindeki 
tasarruf hakkı kabul olunmuf ve 

bunların &erbestçe ayın yapmak 
hususundaki hakları ipka edilmit· 
tir. Fazla olarak evvelce bazı le • 

kalife tabi tutulan kiliselerin dahi 
badema rüsumdnn muafiyetleri 
ilan olunmuştur.,, 

Bir taraftım mezhebi te!irler, 

ve diğer taraftnn bilhassa IV inci 
Hanri zamanında Fransa sanayi 
ve mamul&tımn inki§afı dolayısile 
bu mamulata çok revaçlı bir pazar 
halini almnkta olan Osmanlı mem· 
leketinde Fransa nüfuzunun haki· 
ki mürevviçleri olan katolik • 
leri hima}e endişesi Fran ayı ka • 

tolik dini mücsscselerile bilhaeım 
alakadar olmıya ve kapitülasyon· 

larda bu alakayı gösterir madde • 
ler sokmaya icbar etmiştir. 

Bu katolik kiliseleri, yalnız ka
tolik cemaatinin dini ihtiyaçlarını 

temin eden birer mabet halinde 
kalmamışlardır .Evvelden, kilise le 
rine mahsus rahip yetittirmek, da· 
ha sonra fakir çocuktan gündüz 
veya yatı mektepleri açarak o)cut· 
mak gibi hayır işlerini deruhte e· 
der görünerek kiliseler etrafında 
mektepler açmağa başlamışlardır. 

Bu mekteplerin nasıl başladığı 
1864 tarihli gümrük muafiyeti ni • 

zamnamesinden aarahatle anlaşıl· 
maktadır. Bu nizamname ecnebi 

devlet şubesinden ve muhtelif 
mezheplerden bütün rahipler ile 

bunların manastırlar ve binaları 
hakkında gümrük muafiyetlerini 

saymaktadır. Bu gümrük muafi • 
yelleri o kadar çoktur ki, bu bina· 

lar içinde yaşıyan rahip, talebe, 
hademe ... l s neden ipliğe kadar bü 

tün ihtiyaçlarını hiç bir gümrük 
resmi vermeksizin kendi memle • 
ketlerinden getirtmeğe muktedir • 
dirler. işte bu nizamnamede mua• 
fiyetten istifade edecek binalaT 
şöyle gösteriliyor: Her manastır· 
da mevcut olan rahip ve rahibelc· 

rin idare etmekte oldukları Reha· 
bin mektepleri, hayrat hastahane, 
eczahane ve eytamhane ve haric 

ve dahili namile meccanen sübyan 
talim ve terbiye olunan mektep • 
ler ve imaretler ve saire ... 

Bu naml r altında açılarak git • 
tikçe büyüyen ve çoğalan bu me1<· 
tepler yalnız katolik Fr nsız ta a· 

asının katolik çocuklarını de il, 
gayri müslim unııurların çocukl rı 
m da kabul ederek Osmanlı impa· 
ratorluğund Fram;ız nüfuzunun 
rtmasına müessir birer vn5ıta ol • 

muşlardır. 

Nafi Atuf 
(Devamı r ar) 

[lJ ha.pltUI yontar : Tcrümce eden Ali 

Re.:ıt S. 108. 
[2] Tnrilü Oınna.nt mecmuaaı 

Bnhtto 12!>. 
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ısa tarlbl Irak Kralı 
---bir şabslyettlr Faysal Hz.nin 

. · . . memleketimiz deki 
Josefos ısayı nasıl tasvır edıyor.Romalı r "k. 

.. .h T . .
1 

R 1 em a ı 
muverrı acıtus ı e oma ı 

Irak kralı Faysal Hazretlerinin 

muharrirler, İsa hakkında ne diyorlar? Yunanistandave memleketimizde 
mühim miktarda emlaki vardır. 

Darülfünun dinler tar· bi 
Hilmi Ömer Beye 

müderri' muav:ni 
cevaplarım 

- 3 - lIJ 
lsanın tasvirini görmiyen yok- Jozcfüsün bu 4sa tasviri üze-

tur. Fakat bunların biri de asıl rinde ciltler dc\lusu yazılar yazıl
lsayı göstermez. Hepsi de İsayı mıf, bu tasvirin her kelimesi üze
ilahi bir güzellik içinde gören 1 rinde en derin tahkikat yapılmış
re31a.mların hayalinden doğmut - 1 tır. Bu tahkikatı uzun uzadıya 
tur. Onun için bu tasvirlerin tari- izah etmenin yeri burası değil
hi bir kıymeti yoktur. Yahudi dir. 

müverrihi Jozefüs de İsayı tasvir Müverrih Jozefüsün, 1sadan 
ve tarif etmif, en eski hıristiyan nasıl bahis ve cnu nasıl tasvir et
muharı-irlcri ele onı:n bu tasvirini tiğini gösterdikten ıonra müver • 
nakletmi!'llcrdir. Sc].:;:inci a~rın rih Tacausün ayni peygamber 

başlangıcında Girit J:.aşp:skopo- hakkında ne yazdığına geçebili • 
ıu olan Andreas der ki: "Yahu - riz. 
Cli Jozcffüı, efe:r.dimizin (Yani 1 • Biz müverrih Tadtusun İsa -
ıamn) bitişik kaşlı, güzel gözlü, dan nasıl bahsettiğini anlatırken, 
uzun yüzlü, kambur olduğunu onun küçük Asya valiliğinde bu
yazar.,, Şamlı Yuhannaya yazı - lunduğu, onun bir çok hıristiyan • 
lan bir risalede ayni beyanata da ları isticvap etmek f ırsatınr elde 
teıadüf olunur: "Yahudi Jozefü - ettiğini, ont.ın yazılarında lsanın 
ıün efendimiz, (İca) hakkında mevhum bir varlık olduğunu gös· 
bititik kaılı, güzel gözlii, uzun terccek bir ima bile bulunmadığı
yüzlü ve kambur oldı:ğumı yaz - ru söylemiştik. 
C:lığı rivayet olunuyor.,, Hilmi Ömer bey bize verdiği 

Kilise tarihini yazan Nicepho- cevapta "Bir kere Tacitüs küçük 
ruı Colliston Jozefüsten bu ev - Asyacla valilik etmit değildir. Hı
aafı nakletır.ektedir4 Hıri5tiyan - ristosun canilerden müteşekkil 
larnı büyük kilitccilerinden bir bir çetenin reisi olduğunu da sa
çokları da f sayı tasvir etmek hu· rahaten söylemek ıöyle dursun 
ıuaunc!a !ıep Jozefüı;e c!ayamr - zımnen bile anlatmamıştır.,, di -
larıa da bazıları cndan bahs~t -
m~ler. Bütün bunların is~mleri -

ni burada anmıy.-.. hacet yoktur. 

Lentulus'un Js:.ulan ve cnun 

evıafından bahseden mektubu da 
JozeEüse istinat ediyor. Fakat i -
çinde bircok tahrifler vardır. O -
nun tahrifleri birer birer ~ıkarıl

dıktan ::onra Jozeffüıün l:sadan 
nasıJ bahis ve onu nasıl tasvir et-

tiği derhd meydana çıkıyor. Bü
tün ilmi tetkikler netice:;inde Jo-

zefüsün Halosiste hadan şu şe -
· kilde balı~ettiğine varıyor: 

"Bu sırada büyücülük kuvve
tini haiz ve kendisine adam de -

mek caizse, adamın biri zuhur et
ti ki, bazı rumlar ona bir ili.hın 

oğlu tliyor, fakat tilmizleri onu 
hak bir peygamber tanıyorlardı. 

Bu adamın ölüleri dirilttiği ve 
bütün dertlere derman bulduğu 
söyleniyordu. Bu adamın tab'ı 
tekli de beşeri idi. Kendisi basit 
görünüılü , yaşça olgun, koyu 
renkli, kısaca boylu, kamburlu, 
uzun suratlı, uzun burunlu, burun 
üzerinde biti~en ve kendisine ba
kanı korkutan ka~lı, seyrek saç -

lı bir adamdı. Nasıralıların ade -
tince kafasının ortasında bir çiz
gi ''ardı. Sakal inki~af etmemiı -
ti. Yalnız onun bir takım hare -
ketleri fevkalbeterdi. Çünkü 
hayret verici !eyler yapıyordu. 
Bir takımları onun ölüler arasın • 
dan dirilerek l<alkan ilk peygam
berimiz olduğunu ve bir takım 
dertlere derman bulduğunu, si
hirbazca marifetler yaptığını söy
lediler.. Bazıları onun allah tara -
fından gönderildiğini söylüyor • 
lardı. Kendisi birçok huıuslard:ı 
Musa ~eriatine muhalefet etti. A
talarımız gibi Sebte hürmet et • 
miywda. Bizzat kendisi utandırı
cı l»lr lıarekette l>ulunmamı,tır. 
F abt her fey onun söz ile oldu.,, 

yor. 

Tacitua'ün Küçük Asyada va
liliffi hakkında, muhterem muarı· 
zıma Viyana darülfünunu tarihi 

tetkikler müderrisi profesör Ro -
berat Eislerin şu kaydını naklet -
mek isterim: 

"Küçük Asya valisi olmak ha· 
sebile hıristiyanlıı.rı mahkemede 
isticvap etmek fırsatını elde e -

den T acituse göre, Hristosa iza -
f etle kendilerine hıristiyan di -

yenlerin bu l Iıristos; belki de 
bya:net gününan kopması, dün -
yanın nihayet bulıması için dua 
ve niyaz ettikleri, bu felaketin 

bir an evvel vukuunu çabuklaş -
tırmayı istedikleri yüzünden 
mücrim sayılan bir çetenin mü • 

essisi idi. Bu tecrübeli hi.kim (ya

ni Tacitus) ... Hristoaun aılı fas· 
lı olmıyan, suçlarını bir hayli za

man evvel muhakeme olunup ö • 
len bir adama yüklemek diliyen 
adamların uydurması olduğuna 

kat'iyyen itaret etmez.,, 

Hilmi Ömer bey de T acitusun 
ibaresini naklet.".nekle bizi teyit 

etmittir. Muhterem muarızımız 

Romalı müverrihin JU ibaresini 

nakhdiyor: " ... Bunlara hıristiyan 
ismi Tibere zamanında Broktöra
tör Pontius Pilate'ın idam ettir -
miı olduğu Mesihten gelir!,, 

Yalnız muarı7.ımıza göre Ta • 
citus lsadan değil, fakat Mesih .. 

ten bahıediyor. Onun için Ro -
malı müverrihin bu ıözünü ka -
le almamak gerektir. T acitusün 

Hıristostan bahsettiği doğrudur. 
fakat T acitus bize en açık sara -

hatle Pontius Pilate'm Tibere 
zt..manında idam ettirdiği Hris -

tostan bahsediyor ki bu meıih, 1-
sadan batka bir kimse deiildi. 

O halde Tacituıun İsadan 
baheederek onun tariht 1ahli7eti· 

Kral hazretlerinin vekili Aziz 

Bey Yunaniıtandaki emlaki tas • 
fiye ederek Yunan hükumetinden 

15 milyon drahmi almıştır. Mem
leketimizdeki emlaki de tasfiye i-

çin Defterdarlığa müracaat et -
miştir. 

Fakat bu emlake çoktan beri 
vergi verilmemiştir. Bunun ye • 

kiinu da 20 bin lirayı bulmakta -
dır. 

Defterdarlık bu emlakin bir 
kısmını vergi borcuna mukabil 
haczederek sattırmıştır. 

Diğer kısım emlak ise tasfiye 

edilecektir. 

ni tesbit ettiğinde şüphe kalmı -
yor. 

T acitu~ten sonra lsadan bah
seden diğer bir müverrih Pliny -

dir. (Epist xcvı) Hıristiyanların 

resmen isticvabına istinat eden 

Pliny de ayni Hristosun hıristi • 

yanlar tarafından telih edilirce • 
sine mev.:uu bahsolduğunu anla -
lır. 

Celus ile Lucian (2) lsanın 

büyücülük yapmak ve isyan çı • 

karmakla suçlu olduğunu anla • 
tırlar. Hıristiyanlara karşı düş -
manlığı ile maruf olan ve a§ağı 

yukarı Pilate'in halefi aayılabile -
cek olan Hierocles, lsanın "900 kj 
tiden müteşekkil bir çete başında 
türlü türlü şakavetler yaptıktan 

sonra yahudilerin ona galip gel
diğini söyler. Lactantius, Div ins-

tit v, 3 - 4) 
İsa gibi mühim bir şahsiyet 

hakkında , yığın yığın vesa

ik bulunması icap ederdi. Fakat 
hıri!ıtiyan olmıyan muharrirler, 
yukarda gösterdiğimiz veçhile, 
lsadan aleyhte bahsediyor, onun 

sihirbaz, ayak takımından bir a -
danı ve asi olduğunu söylüyordu. 
Bu yazılar, hıristiyanların dini a· 

sabiyetlerine dokunduğu için on
lar bunları ciziyor, siliyor, değiş
tiriyorlardı. Luciannın bugün de 

mevcut olan bir el yazısı fü~erin
de hıristiyan ıınüstensihlerin si -
lintileri, çizintileri, iliveleri gö

rülüyor. Hieroclesin yazıların -
dan ancak pa.rçalar kalmıştır. 

Fakat kilisecilerin Origen, Eu -

sebiua, Lactantius gibi uluları bu 
yazıları iktibas ederek cevaplar 
verdiklerinden bunların yazıla-

rından haberdar oluyoruz.. 
Buna nazaran bazı müstensih

lerin dangınJığı, bazı sanııörlerin 
kayıtsızlığı, ve her §eyden fazla 
bazı insanların eskiden kalan 
ka.yıtlara hürmeti yüzünden haz
reti Isa hakkında bu kadarcık ve
sika kalmıt ve bunlar onun tari
hiyetini teıbit etmittir. 

lıanın muhakemesine ait za -
bıt veya raporlar Roma hazinei 
evrakında mevcut muydu, değil 

miydi? 
Son yazımda bunu da mevzuu 

bahsederek sözüme nihayet ve • 
receğim. 

Ömer Rıza 

[1] Hirir.ci makalcmiı vakıtın 2, İkin
cisi 4kAnunus:ıni tarihli nush:ılanndadır. 

[2] De Pcrcgrini mortc. fa. XU 

iki filozof 
Yahut 

Bizdeki eski 
ilim lisanı 

Hacıyvat - (Perdede yalnız 

ve gayet dütünceli bir vaziyette· 
dir. Bir müddet böyle durduktan 
sonra elindeki bir felsefe kitabını 
okumağa baılar) : 

Evet... İnsan, Sansibl yani 
mahsus tecrübeye medyun oldu
ğu o seriüzzeval tasavvurların 

fevkinde, zekalar için bir iştirak 
noktası olan devamlı mefkUreler
den mürekkep bir alem tasavvur 
edebilmeğe ba§ladığğı andan iti
baren mantıki tefekkür, imkan 
dairesine girer .. 

Karagöz - (Pencereden) Na
ıal, nasıl, Hacıyvat, bir daha tek -
rar et ba myım !.. 

Hacıyvat - (Karaköze ba -
karak) tekrar etsem ne ola -
ca.k?. Sen o dilden anlamazsın 

ki!.. 
Karagöz - Senin söylediğin o 

dil nece Hacıyvat ! 
Hacıyvat - Türkçe amma, ne 

dediğimi senin anlamana kafan 
ve tahsilin müsait değildir ki ... 

Karagöz - Ulan koca bunak, 
ne biçim Türkçe o 1. 

Hacıyvat - Sen anlamazsın 
Karagöz, ben kendi kendime içti· 
maiyat, ruhiyat ve felsefeden bah
sediyorum .. Rica ederim, beni iş • 
gal etme!.. (Kendi kendine) evet 
efendim,, öyledir efendim, İptida
i zihniyetin ma~eri tasavvurların· 
da eıya, mevcudat, hadisat bizim 
için anlatılması gayri kabil bir su· 
rette, ayni zamanda hem o şeyler
dir, hem de bizzat o ,eylerden baş
ka şeylerdir. 

Karagöz - Eyvahlar olsun bi -
zim Hacıyvat sa.çmalamıya başla -
dı .. 

Hacıyvat - (Hiddetle) Ne saç
ma111 behey külhani, ne saçması ? .. 
Sana söylemedim mi, ben ruhiyat, 
içtimaiyat ve felsefeden bahsedi -
yorum .. (Baktığı sayfayı deği§ti · 
rerek): Bak, dikkat et cahil ve 
nadan herif, dikkat et de öğren!. 

Karagöz - Neyi öğreneyim?. 
Hacıyvat - T eheyyüciyetin 
maddi arazı nelermiş?. 
Karagöz - Nelermiş söyle ha· 

kalım!.. 

Hacıyvat - Fiili munakis kudre -
tinin miinteşir şiddeti, farti hassa
siyet canlı hareki aksülameller 
hareki müvazenesizlik teheyyüci 
ispazmozlar, ufulevi nehiyler, ilca· 
iyet, müzmin tesalluti fikirler, fo
biler, hezeyanlı zucret halleri ve sa 
ire ve saire .. 

Karagöz - Hacıyvat, ben bun· 
ların birisini anladımsa arap ola -
yım! 

Hacıyvat - Anlamazsınya, çün· 
küsen cahil, echel, mütecahil heri· 
fin birisin!. 

Karagöz - Yok, yok Hacıyvat, 
~aka söyledim .. Ben bunların hep -
sini anladım!.. 

Hacıyvat - Ne anladın baka -
yım, bana da anlat? .. 

Karaaöz - (Öksürüp yutkuna
rak} şey, Hacıyvat ... Şey .•. (Karı -
sma seslenir): Abla, abla hu!. Ça
buk şu benim on iki lisandan ko -
nuşan defterimi B'etir !. 

Karısı - Hangi deftermiş o öy
le! .. 

Karagöz - Hani canım vaktile 
Mt.hmut Paıada gezen seyyar ki
tapçıdan almııtık .. içinde Türkçe, 
Arapça, Acemce, Fransızca, lngi-
1 izce, İtalyanca, Rusça, Rumca. 
Ermenice, Yahudice, Arnavutça, 

Boşnakça hepsinden birer parça 
vardı .. 

Karısı - (Defteri uzatır) Al 
bakalım! .. 

Karagöz - (Hacıyvata Bak, 
sen içtimaiyatı, ruhiyatı, felsefeyi 
benden dinle Hacıyvat ! Hem din· 
le, hem de istifade et! .. 
Hacıyvat - Haydi bakalım, gö· 

reyim seni! .. 
Karagöz - Psikoloji ulemasın • 

dan biri, bir te.rihte hamsi balıkla· 
rının çınar yaprağı yiyip yemiye • 
ceklerini tetkik ederken bizim 
bahçedeki yaban gülünün ufule • 
sinden dramatik şeniyetler çıka • 
ran melankolik bir §aİr, "dağda da 
tavJan güderim,, farkısını tuttu -
runca Uzunçar§ı yokuıu fena hal· 
de hiddetlenmiş ve Mazhar Osman 
Bey tarafından muayenesi icra o· 
lunan merkum yokuş cenaplarına 

§izofreni sübjektif teıhia konula • 
rak kendisinin altı ay kadar tahin 
pekmezle tedavisine karar veril -
mittir. 

Hacıyvat - T uuu, sana Kara • 
göz! Bu nasıl ruhiyat, bu naaıl iç· 
timaiyat, bu nasıl felsefe?. 

Karagöz - Ne kızıyorsun Ha -
cıyvat?. Demin senin söylediklerin 
de aşağı yukarı böyle değil miy • 
di?. 

Hacıyvat - Haltetmifsin kül • 
hani?. Ben rüyamda böyle saçma 
şeyler söylemem!.. 

Karagöz - Darılma Hacıyvat, 

:~unu beğenmedinse ba,ka §eyler 
söy?ey~yim... 1 

Hacıyv1lt - Sö1le \>akalım!. 
Karagöz - İçtimaiyat mevzu • 

larından eıas hindi dolmasının 
lezzetinden ziyade orijinal hadise· 
lerin pozitivist bir gözle tetkikini 
icabettirmekte ise de Beyazıttaki 
kebapçı Hafızın buna ademi mu· 
vafakati ruhi tahlillerde güzellik 
mefhumunun somatik, yahut oto· 
malik tarzda tecellisini marazile~· 
tirmiş ve bunun üzerinedir ki 
"düştü gönlüm bahrı gama cup -
padak,, mısraı beynelmilel iÇtima· 
iyahn anormal otoritesine karşı 
opjektif megalomaniyi yeıile bo • 
yam ıştır. 

Hacıyvat - Karagöz saçmala • 
ma, bağlarım ha!.. 

Karagöz - Ulan Hacıyvat, bu 
giditle galiba sen beni bağlama • 
dal\ ben seni bağlıyacağım.. Gel 
istersen, iyi Türkçe bilen iki kişiyi 
hakem tayin edelim, bakalım se -
nin sözlerin mi daha Türkçe, b~ 
nimkiler mi?. 

' 
Osman Cemal 

1~2 yaşı~da bir 
adam evlendi! 

Romanyada Moldavada yüz iki 
yatında bir çiftlik sahibi, ıeçell 

hafta evlenmİ§tir. 

Jon Rapeno ismindeki bu adarO 
yüz iki yatında olmasına rağnıeO 
zindedir. 

tik karısından birçok oğlu var • 
dır. Bunlar, şimdi yetmİf, seksell 
yatındadır. 

Yeni den evlenmesinin sebebi 
sorulunca, !Öyle demittir: 

- Çiftliği yalnız başına idat• 
etmek güç oluyor. Bir yardımcıya 
ihtiyacım vardı. Onun için e'Vleıı • 
dim! 

Evlendiği kadın, elli bir yafdl • 
dadır. 
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• •kleden : fa. Kardeıimle, Volf hasımlarını 
Şafer'in böylece ucuz kurtul • yere innıeğe mecbur etmişlerdi. 

nun • muı olmasından hep aneın . . Karargaha döndüğümüz za • 
duk. Pek yorgun oldui\J ıçıll, .. d _ı k 

"d' yattı mnn, üçümuz e memnunau . 
zavallı çocuk hemen ~ı 1~ bi • Artık Rihthofen dütmanı filotil· 
'Ve uyqdu. Fakat erteıı ıun, I 

bat ı • lanın bir daht\ bizim taraflarda zinlle beraber gene uçuıa 
yordu . görilnmiyeceğini ümit ediyor -

Rihthofen dOşmanı duk' 

bir ruotUa Babamın ziyareti 
ı .

1
• 

1 
Jeyhiıne tertibat Bnbnm, benim ile kardeşimi 

ngı ız er, a d'' " l fYÖrmek isHyordu. Nisanın 29 urt • alını l dı Beni ya uıurme r, b 

Y
ah ~ttar '. aJınak istiyorlardı. cu güııil geleceğini biidirmi§ti· 

u a esır b' f'l k "h Bu maksatla, hususi ır ı o teşkil "Lil,, şehl'irtdo, bir ararga 
etmitlerdi . Bu filo, kırmızı tay • l<umandanı idi. Rütbesi binbaşı 
yarclerinıizin faaliyette bulun • olan babam, bize yakında bulu • 
dutu yerlerde uçuyor, ve bilhaı • nuyorclu amma, kendisini göre • 
sa bizilll rengimizi taşıyan tayya • miyordulc. Araaıra, onun karar • 
relere hücum ediyordu. aahının üzerinden uçmakla ikti • 

Şimdi artık, bütün filotilamin fa ediyorduk. Babam, ıaat 9,5 ta 
tayyarelerini kırmızıya boyat • geldiği zaman, biz de bir avcı u • 
mıtbm. Zira, İngilizler, benim cuııundaıı dönımüt bulunuyorduk. 
kızıl tayyaremi öğrenmişlerdi. Bu K~rdeıim, tayyaresinden inince 
ıuretle İngilizler, bir tane kızıl ona doğru ilerledi ve: 
tayyare yerine on iki kızıl tayya • _ Bonjur baba, dedi, bir İngi • 
re ile kartılaf ınca gözlerini fal liz tnyyareıi dü9ürdünı. . 
lafı gibi açtılar. Bununla bera • Ben de yüriidüm .. ve karde§ım 
ber hücumlarını da bir miıli da • gibi ayni suretle selamladım: 
ha arttırmaktan geri kalmadılar. - Bonjur baba, ben de bir ln • 
Dojruıu, müfterinin ayağına git • ı giliz tayyaresi düıürdüm. 
mektense, müfterinin benim aya • Filhal.ika böyle olmuftU. Ba • 
ğıma gelmesini tercih ediycr • \ bam, memnun pldu. 
dum • 1 Yemek yedik, ve tekrar uç • 

lngilizlerin malcsnclıru öğre • tuk. 
nince, kendilerile lmrşılaşmak Babam, karargahtan dürbün • 
arzusilc havalandım. Yirmi da • 1 le bizi seyrediyordu. Bu aralık 
kika kadar sonra, ilk düşman ı havada bizimkilerle İngilizler 
tayyareleri göründü ve hücuma dövü üyorlardı. Fakat biz bu 
':- 1-~ .. l-- .w7'ı.-,.,. ~- e ifUra iil_.,...or. 
başımıza gelmemi§tİ. Zira, ln.i'i • İngiliz tayyareleri hatlanmı • 
lizleri, faaliyetimiz biraz u3fan • zı geçn:eAe muvaffak olmuılardı. 
dırmıştı, me,hur hücum adetlerin- Fe.kat ketif tayyarelerimizle ke.r • 
elen, aldıkları menfi neticeler sıltl§MtJlar ve muharebeye tutuf • 
milnaıebetile vazgeçer gibi ol • ~uslardı. Bir ııralık, tayyareler • 
muılardr. Demek tekrar başlı • c1e~ birisi tepetaklak attı, sonra 
yorla~dı. Bi%e hücum eden mef • doğruldu, bizim tayyare meyda • 
hur Spedı tayyareleri idi. Bu nrna doğru inmeğe ba~ladı. Bu, 
makinelerin mühemmcliyeti sa · bir Alman tayyate5i idi. Pilotu 
yesinde, bize cok faik olduklarını bizim meydana yabancı ve tay • 
2annediyorlardı. Üç tayyare idi • yaresi bUyük old~~u içi? . inmesi 
ler. Biz de, ben, V clf i~.minde il olclu. yere ınınce, ıkı tay • 
b" k d k d · ·· l Y g ç · · 1 ak öl • ır ar a a~ ve ar e~ım, uç a • yarecidcn biri~nnı.n vuru ar 
yare idik. Üçe karfı üç . • Mii - müş olduğunu gördük. .Balbam, 
kemmel . Lakin, İngilizlerin hii • biz çocuklarının tayyarecı o.:ıma • 
cumu, biraz sonra müdafaaya mızdan endişe falfln etmezdı am • 
t~ha.vvül et.ti, faikiyet bize ge • ma, bu manzarayı görünce ·canı 
çıyordu. Har.mama hücum eder • 
k sıkıldı. 
enİ karde~imle Volfun da ha • Öğleden sonra, tekrar uçlu~ 

•un arına saldırdıklarını rrörel:il • 1 ·ı· t sı 
d . ı. c ben b"ır ı'kinci ngı ız ayyare 
ırn He k' 'b' d"w•· v 

b 
· r 2aman ·ı !?l ı ogu~e ı d'" a. la.el k - daha düşürdüm. Karaga la on • 

d § 
1 

• Birbirimizin etrafında k · · 
önüyorduk R" b' .. düm, biraz dinlenme ıçın uyu • 
. • · u:z:gar ıze mu • ıaıttı t dum. Uyandığım zaman sapa • 

' ayyarelerimizi bizim hat • B" d h ha 
la d ... ıaXrlam olmuıı.tum. ır a a • ra ogru ıürükl.. d a :r 

llk uyor u. valandık . Önce bir ıeylere t~ • 
. evvela, haMnımı ben tepe • k b 

ledım. Şüphesiz rnotörünü par • aadüf edemedik, döndü , ve ı • 
ral t B raz sonra gene uçtuk.. ee. p~eye 
:r anut ım. izim hatların ge • f 1 t il 
. . yakla .. ırken bir dUtman ı o ı a -rıııne inmeğe razı olmuıtu am • :r d k r 

ına, artık merhamet ve af fctmek • sı ile kartıla,tık. y anrım a a • 
t de .. im, Şafer, Almenroder, feıt: 
en Yazıeçmiftim. Bunun için :r d Dütm•n tayyarelerı 

.bir ikinci hUcum yaparak tiddetli n~r. var kı · .. 1.,.eg"'imizde idiler. 
b" t l bızım ço yu!Q 

1 
. 

ır a et açtım. ngilizin kanat • d k Pe§ erıne 
1 k Bir şey yapamaz 1 • 
arı optu ve sıgara kağıtları gibi · · krı 'dı 
UÇu~.mağa başladılar. Tayyare. düştük amma, netıcesız • . 

C • h . takiben ucu~a devam et • 
n.in gövcleıi İse, alevler içinde, ep eyı - ·• k' 
hoılukta bir ta, eibi, bir bataklı • tik. Karde~imle yanyana, ote 

1 
• 

.. d l 1 . ··nü~cle giderken, iki dü§ • 
8a Ü§eı ek sap andı . Hasmımın erın o d " u 
iı-· •• x. k b . man tayyaresi üzerimize ogr ... ını ÖtsrenMe enın1 icir. ka - d i 
b·ı ı · b - g'"lmc~n baırlndılar. Kar eş zn. e 1 o.mamr!tı, zıra, ataklıkta .... ~-- s 

kendi kazdığı mezara eb~diyen lciıçük bir isaret yaptım· ~n.la~ı. 
&Öttıülerek kaybolmuştu. Tayya - Sür'atimizi a.rttırclık. Bırbıt!ll11ı •

1 te olduiu ıibi bataklığa ıömül • ıe 0 kadar enıindik ki! tıte . ası 
ıı.·· ı tu"'u kıırı • U§tü. Yukardan yalnız, elan mesele budur. nsan uç 8 

hnınakta olan kuyruğunun ha • seyi tanımalı. Kardetirn benden 
•da.da kalmıı oldujunu görüyor • daha eyvol dütınana ıald11'111ıftf· 

\IQa. ( Deı:aım var) 

VAKiT 

M··tbiş bir 
Zehir salgını 

(Baş taralı 1 incı ı;ayıf ~d~) 

ııkr bir tahkikata lüz1!tn gbrul • 

müttür. . . " 
Doktor Ahmet Şükrü Bey bil· 

haHa eroin iptilası hakkındaki 
t tk'kl • . bunun anüptelala • e ı erını ve 
rını şöyle anlatıyor: 

Heroin kullananlarn mes· 
lekleri: Şoför, toför mu • 
avını, kaptan, sandalcı, f.en me • 

k. · t viyecı elek • rnuru, ma ınecı, es ' kol-
trikçi, boyacı, sıvacı, berb~r, 
tukçu, ahçı çırağı, ıebzec~, gar • 

h maldır. Has· son, ayak ıatıcuı, a . . . _ 
laların ifadesinden; heroın ıptıla
ıının tahsil yaşında bulunan genç· 

· "d d gösterdi· liğe de sirayet ıslı a 1 
• 

ği anlaıılıyor. ''Tekke,, ıamı~ı 
verdikleri heroin satılan ve çekı· 

1 (*}vi:nmek is iy~n 
- 14 - Yazan: Matmaıel Kler klavnat 

Bahçenin sıraları üstünde randevu 
veren taliplerden biri 

Muhatabım ı;-ittikçe heyecnn • daha güzel teşrih edebileceğiınizi 
lanıyorc!u. Aktorlük hi11iyatı u • şöyliyerel; bir randevu mahalli 
yanmıt olacak ki kolları ile işa· gösterdim. Tabii ertesi günü ran • 

tı k ·· "n 1• .. ,.,•i • d~vu mahalline a"la ıığramadım. re er yapara ve yuzu e - ... 
h il . k d tt" Tnvuk, tavşan derthsının ıaçma· zaz a erı verere evanı e ı: l . . . 

.,,. - d t ı Iannı lüzurmı lcadar dınlemıştım. - a opraga aY et ... ııte ası 1 • • • hikmet buntladır. Bence dünya • 
nın yeg,ne zevia toprakla mef • Talip~erden biri bana Lüksen· 
gul olmak, onun verdiği mahsul- burg bahçeıı~ndeki •ıralardan bi-

ri üzerinde ran.Jevu vermifti. Da· lerden iıtifac:le etmektir. 
· · · ... h yüz yüze gelir gelmez azametli Zavallı! Toprak ıfı ıle ugraıan- ~ . . 

Jarın ne kadar ah ti kf hır tavırla dedı k1: 
z me er çe ı· 1 - Matmazel, her !eyden ev • 

ğini, ne terler döktüğünü anlaşı - ve) tunu haber vermeme müıaade 
lan his tuavvur edemiyor. Bir ı· · M'" l" ediniz. Ben Cazayer ıyun, us u • 
muziplik olıun diye: 

b 'b' nı-lerin de • len yerlere u gı ı ıe··T - Canıım, dedim, yalnız tavuk 
manmı. 

Esmer yağız, kumral saçlı, ma• 
'Vatn ettiği aöyleniyor. . . yetittirme!de it biter mi? Bi:-

T ecrübeıiz bir gence tır~~~~ miktar da tavıan yetiftirirsek 
arkadaımın bir defa için ver ıgı zannederaem fazla kazanınz. 
heroin onu da kendisi gibi yap • K-t.· bu ta ·· ·· .. ·· ] 

1 d h f f ~· v,an IOZUDU IOJ e-
m ağa kafi ıelir. llk a ıt a a 

1 
meseydim aktör efendi bu yeni 

k ·r1· b' ho .. luk duyar; , ve eyı ı ır aar :s • • k k mevzuu duyar doymaz. hemen 
sarhoıluk geçince hi5sett.ığı 1.rı. • kaleme ıarıldı. Önündeki kağıtta 
l k .. f'k · e tıryakının 
ı , tecesauı ı rı v 1 rakkamlar diziyoJ' durmadan aöy· 

·"k' "k' . . ü üncüyil de a . tef'\i ı ı ı ıncıyı, ç . . , lüyordu. T avıanlar muhayyile • 
d . B d nra kım&e ıkranı 
ırn · un an •0 . • · • sinde üremeğe bafladr. Öy)e ürü-
t d k dir.i zehın arar, ıçı . 

e mese e en . . k • yorlardı ki, Tevratın yahudılere 
k ı N f ı mıyor gıbı, tı a 

•
1 1 rr. e es a a .. .. k yağdırdığı SeJya kufu hikayesi 

'b" 1 Kırgınlık, usume 
nıyor gı 1 o ur. : bunların yanında hiç kalıyordu. 
hissi gelir. Ağrılar duyar, hır yeT· Ef d" b" d" ti fi .. b' d' . 
d d h bına olursa en ım ır U§ n nuz ır ıtı 

e uramaz, ne e1a b' d'"ld d " 
olsun heroin tedarik eder. lav~a.n ır o le on yavrd u .. ogdu· 

V .. h" l ca eski mik· rabıhr. Tav§an ar sene e uç e· ucut ze ıre a ıtın Ü · 
· . . ag" a ki.fi iel· fa doğurur. ç kere an eth otuz. tar aynı tesırı yapa] . . . 

G"tt'"- ttı ır Santigarm- Şımdılık on tane anaç tavşan a-mez. ı ı~e ar r • .. .. 
l d kar Ba"-langıç • im.sa sene sonunda uçyuz yavru ar an grama çı · :s 
taki zevkli saı.rhQtluk, ho§ yor .. olur ve bunlardan da dişi olarak 

8
wJuk, &aNji hiui, 11yku haJi, a• yüz taneıi ayrılıa 1ıelecek ıeneY,e 

ıahmcla ıük6nel, bir. ıey düfiin ,. dol<uz 'hin üçyUz laytan efcte •· 
memezlik duyıuları yerine mik· dilmit olur. Atağı yukarı on bin 
tar arttıkça, ıerseınlik, rabauı~ • tavıan efendim. Bu tavıanlarm 
bir uykuya benziyen dalgınlı~, ~· her biri en aıağı yirmiıer frank· 
kaydi, dermansızlık, iradeıızlık, tan etti mi iki yüz bin frank! Ya 
i~tehaıızhk, burun kuruı_nası, te- kürkleri ... Hele o kürkler eğer 
nnsüJi histe zaaf, kolay ıdrar e • güzel yüzülerek satılacak olursa 
dememek, inkıbaz kaim olur. 3 neler kazanılmaz neler! Ba:u 

hastamızda ~ımalar olm~~t~r. tavıanlar vardır ki kürkleri tıp-
20 yaıında hır hastamız butun kı Şi§illiyayı, Hermineyi, gümü • 
bir seneyi ten.a~üli arzus~zlu~ ~e şi tilkiyi andırır. Böyle bir kaç 
iktidarsızlık ıçı~.de g~ımıı.ıtır. tane daha doğruıu birçok elde 
Çoğunda 2 • 5 gunde b~r. defıt~. • ettik mi eel keyfim gel... Artık 
bii olur. Hastalardan. hırı 20 gun Franıada tavıan eti ve kürk kralı 
yüzünü yıkamamrı, hır sabah ap- olacağız. Diğer etlere rekabet 
tese gidecek ka.dar kendinde ta- edeceğiz. Y apmıyacaAımız yok. .. 
kat ve irade hıssedemediğinden 
yatağını kirletmi§tir. 

Aktörün sözünün sonu gele • 
cek gibi değildi. O gün geç kaldı· 
ğımrzı, ertesi günü projelerimizi 

vi gözlü biri idi. Alabroa bıyıkları 
vardı. Boynunda lüzumundan faz· 
la yüksek bir yakalık bulunuyor • 
du. Uk görünü~e bir Alman za '" 

bitin" andırıyordu. Kendi.ini tak· 
elim ettikt n ıonra 150 bin hank· 
lık drahomamı ne suretle itlet • 

mek istediği noktasına geldi. O• 
nun düşüncesine göre Franaad& 
iıler yolunda gitmiyormu§. Gidip 
~imali Afrikada ve tercihan 
Faata yerlefımek efdaldır~ O, Fa• 
ır gayet güzel tanıyor. Eğer Faı· 

ta bir bakkaliye mağazuı açıla • 
cak olursa müthiı kir edilir. He

le bu dükkan cenup taraflannda 
açılırsa sahibinin pek çabUk milyo· 
ner eder. Çünkü oralarda alı§ ve· 
ri§ edecek kabilelerdir. Onlar ih· 

tiyaçlarmı tedarik için ellerinde 
avuçlumda ne vana vermeğe fla· 
zırdırlar. Maamafih yalnız yer • 
Jilerden iatif ade edilmez. Ecnebi 
zabitan ve cf rat la bol bol para 
bırakır. Orası çöl alemi insan ce· 

binde parası olursa nereye aarf e
debilir. Olaa. olsa yiyeceğe ve İçe

eege verir. Her içki fevkalade çok 
istihlak olunur. Beyazlar medar -
larm 11cak iklimine tahammül ede 

miyorlar. Şarap, bira, ıurup, ma • 
den suyu, alkol velhasıl her ne 
bulurlarsa midelerine indiriyor • 

]ar. Bu gibi me§rubat üzerinde 
yüzde üç yüz kar vardır. Bir iki 
senede böyle bir mağazanın ba • 
§ında milyoner olmak itten bile 
değildir. 

( Dcr"1mı var) 
Bir §OfÖr muavini günlerce aç 

kalmış, kazandığı para yalnız he· 
roin tedarikine kafi ieldiğindcn 
ileri derecede tüberküloz ve pek 
sefil bir halde hastahaneye müra

keser, erkeklik hissine dokunur, yatırılarak kuvvetli bir inzrbat 
peklik verir, idrar -ctmekte zorluk altında tedavi edilir. 

caat etmiştir. 
(çlerinde frengili olanlar da 

vardır. 
Heroin tiryakilerinin rengi so· 

Juk, gözlori cansız, vücutları kir· 
li ve zayıf, kıyafetleri mühmel, 
elbiseleri buruşuk, pistir. Tiryaki -
nin eski ne~esi, cevvaliycti kal • 
mamıştır, Kenclini hasta, yorgun, 
bitkin hisseder. Vücudüniin, is -
tikbalinin harap olduğunu düşü· 
nlir. Buna rağmen işine gitmek is· 
temez, boyuna heroin çeker. 

Hastalarımız arı.uında heroin
den evvel i~ki, esrar1 kokain kul· 
}ananlar vardır. Bir hasta.mız es· 
rarla heroini şöyle mukayese cdi· 

yor: 
E~rnı·; eı :.-emle._. U iı•, işte hayı 

ı t:.,nı z, eri. klik llissine dokun • 
muz, peklik venncz, idrar etmek
te zorluk olmaz, kendiliğimden 
terk{)ttim. ucuz (dirhemi 20 ku -
ruş). 

Heroin; ne./e verir, iştehayı 

olur, kendiliğimden terkcdemc • Heroin iptilası ile, daha ıenit 
dim, pahalr (gramı 70 • 120 ku • manada esrar, afyon, morfin, ko· 
ı-uş) · kain, heroin gibi keyif verici ze• 

Bir hastamız da heroin ile ko- birlerle sari hastalıklar gibi mü • 
kainin farklarını anlatıyor: cadele edilirse bu iptilanın önü 

Kakain; helecan, fazla ne/c kolay alınır. Gerçi heroinomanlar 
verir, çarpıntı verir, dü.,ünccyi tedavi ediliyor, heroin satanlar 
arttrnr, sanki fikri açar, i tehnya ynkalanıyor, tecziye ediliyor. Bu 
dokunmaz, kendiliğimden bırak - da bir mücadeledir. Fakat muh • 
tun, 11ahah (Merk malı kaçak sişe telif ellerden idare ediliyor. He • 

gramı 5 lira). roin kaçakçısı hakkında takibat 
Heı oin; uyu tunır, ÇRTJ>ıntı yapan teşkilat hastalığın azalıp 

vennez, hiç bir şey ôüşUniilemez, çoğalmasile yakından alakadar o
işt-0ha~ a dokunur, kendili :imden hırsa mücadelenin icabında isti • 
hıraknmadım, kokainden dnhn u- kameti, şiddeti ona sör• deiitir. 

cuz. Ankara mtmasının bir elden 
H roinomani ıle tıpkı sıtma idare edilen ve ilmi bir mücadele 

müc:\d t si ı:rib" uğra~mak lazım· ile krae. bir za.mnmfo mavaffaki • 
dır. Bi1 tareltan h !\layı ted~ ri yetle kalktığını şükranla bepimi:ı 
etmek, dificr lt.. nhan ~:rnyct h tırlıyoruz, Burada da tedavi 
membaı olan heroin sahlan yer· ile alakadar makamın ayni za • 
leri imha etmek icap eder. mandtı ıirayet membalarnu ku • 

Hcroinoman muhtelif vasıta • rutma itini takip etmeti muyaf • 
larla zehiri bulacağın~aıı evinde 1 fak:yctin l:üyük ve daha çabuk 
tedavi edilemez. Bir müeaa~eye amili olur. 



Şu hale bakınız! 
Maçlar, dün, böyle bir 
bataklıkt~ yapıldı .. 

---. - - - ... . 

.fotoğraf muliabirimiz '.Alinin, 
Clün Taksim stadmda çektiği bu 

.resim, bizde liğ maçlarının yağış

lı havalarda ne kadar bedbaht ıart 
}ar içinde geçtiğini göstermiye ya· 
rıyan yeni bir vesikadır. Acaba 

_gölmüdür, bataklrkmıdır diye in -
aano. baktıkça ürküntü 'Yeren bu 

.vıcık tarlasında dün de tam 66 
gencimiz klüplerinin ıerefini yük

ıeltmek için yüzüp durdular. Fa -
kat manzaranın sefaleti bununla 
bitiyor zannetmeyiniz. Bu vaziyet-

le tam bir buçuk saat didinen ve 
sahadan, çoraplarmdan hatta pan
talonlarından çamurlu sular aka -
rak çıkan bu gençlerin banyo yap
mak değil hatta temizlennıiye bile 
imkan bulamıyarak, soğuk, karan
lık ve zemini toprak bir barakada 
kurunmaya ve giyinmiye mecbur 
olduklarını da dü§ününüz .. 

Bizde genit spor hareketleri ni· 
çin yok, hele futbol niçin geriliyor 
diye dütünüp ve döğünüp durur -
ken şu manzarayı da sık sık hatır
lıyalım. 

• 
Ankara ve Izmirde 

Yapılan maçlarda Çankaya ve Muhafız gilcü 
berabere kaldılar, Altay lzmlr sporu yendı 

ANKARA, 13 (A.A) - Bugün 
İstiklal spor sahasında lig maçları 
na devam edildi ve Muhafızgücü 
birinci ve ikinci takımları, Çanka
ya birinci ve ikinci takımlarile kar
§ıla§tılar. 

Havanın güzel olması ıahaya 

_çok seyirci toplamııtı. lzmir meb
usu Saraç oğlu Şükrü Beyle Ordu 
müfettişlerinden F ahrettin Paşa 
~a gelmiılerdi. 

Hakem Altınordudan lbrahim 
Turgut Beydi. ikinci takımlar ara
ımdaki oyun Çankayalıların bire 
kartı yaptıkları iki sayile netice -
lendi. 

Günün merakla beklenen birin -
ci takımlar maçı Çankayalıların 

bir hücumü ile başladı, ve Muha -
f ızgücü kuvvetli müdafaası karşı-
5mda neticesiz kaldı. 

Bundan sonra oyun mütevazin 
bir şekilde devam etti, ve binneti
ce tarafeyn birer ıayı yaparak dev 
reyi beraberlikle bitirdiler. 

ikinci devrede oyun sert ve seri 
bir tekil aldı, ve zaman zaman her 
iki takımın tehlikeli akınları göze 
?rpmağa başladı. Muhafızgücü 

merkez mühacimı Ahmet, soldan 
gelen topu sıkı bir şütle rakip ka -
lesine sokarak sayı adedini ikiye 
çıkardı. Aradan çok geçmeden 
Muhafızgüçlüler aleyhine verilen 
bir korneri Çankaya sağ açığı mü -
kemmel bir vuruşla gole tahvil e· 
~erek beraberliği temin etti. 

Oyun bu suretle 2-2 beraberlik· 
le neticelendi. 

lzmlr lig maçları 
JZMIR. 13 .(A.A.). - Mmtaka 

birinciliklerine bu cuma da devam 
edilmittir. Birinci oyun sabahle • 
yin Şarkspor - Buca birinci ta -
kımları arasında yapıldı. Şarkspor 

İyi bir oyundan sonra 2-1 galip 
geldi. 

ikinci oyun da K. S. K. - Türk 
ıpor arasında yapıldı. Bu müsaba 
kada 1-0 Karııyaka sporlular ga
lip geldiler. 

Üçüncü müsabaka oldukça he -
yecanlı oldu. Altınordulular atıl -
gan ve güzel bir oyun oynıyarak 
Göztepeyi 4-1 yendiler. 

Günün son ve en mühim müsa • 
bakası lzmirspor - Altay arasın
da icra edildi. Her iki takım da 
tam kadrolarile sahaya çıktılar. O
yun başlar başlamaz lzmirspor, 
güzel bir akınla rakip kalesine in
di ve bu ilk dakikada bir sayı kay· 
detti .. Golün verdiği ıevkle lzmir
spor Altayı epeyce sıkıştırdı. Çok 
geçmeden ikinci gollerini de yap, 
mağa muvaffak oldular. 

Altay gol çıkarmak için çalıtı -
yorsa da lzmirsporun kuvvetli de -
f ansı karşıaında bir türlü muvaf -
fak olamıyordu. Fakat bugün gü -
zel anlaşan lzmirspor mühacim 
hattı üçüncü golü de atmakta güç
lük çekmedi ve devre de 3-0 lzmir 
spor lehine bitti. 

ikinci devrede Altayın iyi bir 
oyun oynıyacağı ümit olunuyordu. 
Fakat, maalesef ümitler boşa git
ti ve lzmirspor birinci devredeki 
güzel oyununu idame ettirerek Al
tayın bir tek sayısına karşı daha 
iki gol yaparak müsabakayı 5-1 gi 
bi iyi bir netice ile kazandı. 

Lig Ma~larının Yedinci Haftası ........................................................................................•......• 

Beşiktaş .: 1 -
Istanbulspor : 

Süleymaniye : O 
2 ... Beykoz : 2 

·ikinci kümede 
güzel 

Eyüp takımı beşinci maçım da 
bitirdi bir galibiyetle 

Dün liğ maçlarına devam edil
di. Havanın çok soğuk ve yağıth 
olması iki sahada da seyircilerin 
sayısını haylı azaltmıştı. Taksim
de evvela lstanbulspor - Beykoz 
B takımları ilk maçı yaptılar. Sa -
ha feci bir vaziyette olduğundan 
zavallı çocuklar top sürmek için 
çamur içinde didinip duruyorlar -
dı. Neticeyi lstanbulspor ikiye kar 
şı dört sayı ile kazandı. 

Bundan sonra T opkapı ile Ka
sımpaıa karşılaıtılar. Bu karıılaı
ma bir hayli sert ve gürültülü ol -
du. Hatta bir aralık maçın bir kaç 
dakika durması bile icap etti. Neti 
cede T opkapı sıfıra kartı iki sayı 
ile maçı kazandı. 

Üçüncü ve son maç 1stanbulspor 
la Beykoz birinci takımlarını kar
şılaştırdı. Dün bu maç hakkında 
düşüncelerimizi yazarken netice -
yi lstanbulspor lehine gördüğümü
zü ve Beykozun bu maçı kazanma
sı için çok çalışması icap ettiğini 
yazmı~tık. Netice bu tahminimizi 
kısmen doğru çıkardı. Hatta Bey
kozun cidden güzel oyunu karıı -
sında ciddi mü§külata uğrıyan ls
tanbulspor yakın 'bir mağlubiyet 
tehlikesini bile atlatmış oldu. Bu -
nunla beraber lstanbulsporluların, 
büsbütün vıcık vıcık bir hale ge -
len sahadan Beykozlulardan daha 
çok müteessir oldukları görülüyor 
du. Bu itibarla iki tarafın da bu 
maçta bütün kabiliyetlerini göster 
dikleri iddia edilemiyeceği için 
esasen maçtan evvel yapılan her 
hangi bir tahmini de böyle gayri 
tabii şartlar içinde yapılan bir maç 
ta nazari itibare almak doğru ola
mazdı. 

Maçın birinci devresinde vazi • 
yete lstanbulsporlıılnr hakimdi. 
Fakat Beykozun baştan sona ka -
dar cidden sıhhatli görüşlerle ça -
lışan müdafileri kalelerini iyi mu· 
hafaza ediyorlardı. Sonra çamur 
kombinezona da, ıüte de mani o
luyordu. Bununla beraber devre -
nin ortalarına doğru lstanbulspor 
sol açığı güzel ve ferdi bir sürüt -
le Süleymaniye kalesine kadar so
kuldu ve zaviyeden bir gol çıkar -
mıya muvaffak oldu. 

Beykozlular bu sayıdan sonra 
biraz açılır gibi oldular ve biraz 
sonra sol açıklarının uzun bir pa -
sile lstanbulsporun sayısına cid • 
den nefis bir sayı ile mukabele et
tiler. 

ikinci devre, Beykozluların bu 
gayri tabii şartlar içinde cidden 
fevkalade sayılabilecek muvaff a -
kiyetli çalışmalarile baıladı. Bü -
tün takını hareket halinde latan • 
bulspor kalesine akıp gidiyordu. 
Beykozlular çamurda oynanabile
cek en iyi oyun tarzını, yani açık
lar vasıtasile işlemeyi tatbik ettik 
leri için bu tazyiklerinde rakiple -
rinden daha tehlikeli oluyorlardı. 

Çünkü lstanbulspor müdafaası ça
mur dolayıaile uzun çıkıılar yapa-

mıyorlardı. Beykozlular yirmi yir- Bundan sonra bu ıahada da ı 
mi beş dakika süren bu tazyikinde ra günün en mühim maçına ge 
bir kaç ciddi fırsat kaçırdılar fa - mişti. Beıiktaıla - Süleymani 
k:ıt ikinci sayılarını yaparak galip birinci takımları kartılaııyorlardı 

Beykoz • lstanbulspor miçından bir estantane 
mevkiine çıkmı~lardı. lstanbulspor j Tahminler Beşiktaşm bu maçı d• 
cidden tehlikeli bir vaziyete gir - mühim bir farkla kazanacağı nıer 
mişti. Bunun içindir ki onlar da kezinde idi. Bununla beraber bit 
azami bir mücadeleye girişmek za baylı ıert geçen maçta Beıiktat u• 
ruretini duydular. Fakat Beykoz mulduğu kadar muvaffak olama 
müdafaasile 1hafları feVftalide f>ir dı VI!! genç Süleymani~ ~~ 
gayretle, esasen ahenk ve şiddeti - sıfıra kartı bir tek sayı ile ye • 
ni kaybeden lstanbulspor müha • nebildi. 
cimlarına sayı imkanı vermiyordu. Hakem Sait Salihattin Beydi. 
Bununla beraber bir aralık çizgi i
çinde topun ele dokunması ve 
Beykozun penaltı cezası alması ls
tanbulsporun da ikinci sayısını ka
zanmasına sebep oldu. 

Maçın son onbeş dakikası Bey
koz sahasında geçti. Fakat akıllı 

ve düşünceli hareket etlen rnüda
f aası sayesinde Beykoz kalesi, 
hiçbir tehlike atlatmadan maç iki
şer sayı ile ve beraberlikle bitti. 

Kadıköyünda 

Kadıköyünde evvela küçük ta
kımlar arasındaki müsabakalar 
yapıldı. Kasımpaşa küçükleri Ve
falıları bire karşı iki, F enerbahçe
iiler de lstanbulspor küçüklerini 

ı ire kartı dört sayı ile yendiler. 

Oyuna Beşiktaılıların hücu • 
mu ile baılandı. Rüzgarı lehleri" 
ne alan Beşiktaş takımı mütema" 

diyen Süleymaniye kalesini teh " 
dit ediyordu. Arada bir Betiktat 
kalesine sokulan Süleyı:ıaniye 

muhacimleri kolaylıkla durduru • 
~ 

luyordu. Buna rağmen Betiktath• 
lar yaptıkları akınlarda bir neti• 
ce elde edemiyorlardı. 

Oyunun 25 inci dakikalannd• 
Beıiktaşlıların uzaktan bir atıtı• 
nı Süleymaniye kalecisi korner• 
atmak istedi. Fakat Beıiktaf mer 
kez muhacimi yetiıerek Beıikta " 
şın ilk ve son golünü yaptı. 

ikinci devrede Süleymaniyeli 

Topkapı • Kasımpa~a gençleri bir arada 
Beşiktat - Süleymaniye B ta- ler birinci devreye nazar~n d.ı;; 

kımları maçında ııfıra karşı iki ıa

yı ile Süleymaniye kazandı. Eyüp-

Altınordu maçı ise sıfıra karşı iki 
sayı ile Eyüp tarafından kazanıl
dı. 

Bu maçla Eyüp beşinci maçım
da galibiyetle bitirmiş olmaktadır. 

Altınordu biraz gayret etmezse i
kinci kiimenin sonuncusu olmak
tan kurtulaınıyacak görünüyor. 

düzgün baıladılar. Betıktatld 
ilk devredeki hakimiyeti, oyuııc11 " 

larının yerlerini kaybetmeleri yii ,. 
zünden ikinci devrede idanıe etti" 
remiyorlardı. 

Oyun her iki taraf m da netic8 ; 

siz hücumlarile devam etti. falı' 
bütün gayre;ierine rağmen Betil'~ 
tatlılar başka ıayı yapanıadıJar 
oyun 1-0 Beıiktat lehine bitti. 



l 4 Kinunusani 1933 
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Bir milyonerin aşık 
olduğu evli kadın .. 

VAKiT Savıfa 9 
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5~t ..................... . ....................... . 
80 bin liralık mücevherlerini, 20 bin 

lirasını alarak bir müddet onunla yaşadı 
, Sonca gene kocasına döndü ! 

Şeker Sesli Soreı çekilirken 
Osman 

Milyoner Amerikalı ve sevqilisinin Paris ga2ioolannda 
ahnmış bir resimhri 

Budapeşte kibar muhitinde ha· hatsızlanmış. Şimdi bir telgraf 
raretle münakaşa edilen bir ha • aldım. Acele gidiyorum.,, şeklin· 
dise olmuştuı·. de bir veda mektubu bırakarak, 

Şikago milyonerlerinden Sid· Budapeşteye dönmüştür. 
ney Horner, Avrupada seyahate Otele gelip te sevdiği kadının 
çıkmış, bir müddet evvel Viyana· çoktan uzaklaşmış olduğunu öğ • 
ya gelmiş, orada bir otelde fev • renen Amerikalı, mektupta ya • 
kalade güzel bir kadınla tanış • zılanlara inanmış ve kadının 
mıştır. Gazetelerin yalnız ismi • dönmesini beklemiştir. 
nin ilk harflerini yazdıkları bu Aradan haftalar geç.miş, ku • 
kadın, evlidir. Budapeştenin zen· dından ne bir telgraf, ne bir mek· 
gin ve tanınmış müteahhitle • tup gelmiş, vaziyetten şüphele • 
rinden birisinin karısıdır. nen milyoner, Budapeştedeki bir 

Madam E. B.., milyoner Ame· tanıdığına tahkikat yaptırmış ve 
rikabnın üzerinde derin bir tesir sevdiği kadının annesinin hasta • 
bırakmış, milyoner, bu genç ve !andığı doğru olmadığını, kadı • 
güzel kadına çıldırasıya Aşık ol- nın kocasının evine döndüğünü 
nıuı, oııa •evgiainden ha.haetmek - anlamı~tır. 
ten liendini alama.mııtır. 

Diğer taraftan, kadının mil • 
Kadın, bu sevgi itirafına kartı yonerin verdiği mücevherleri bir· 

§Öy]e demiştir: likte götürdükten başka, Pariste• 
- Fakat, ben evliyim. Koca· ki bankaya namına yatırılan 10 

sına ihanet edecek bir kadın da bin doları da çekmiş olması, mil
değilim. Beni sevmeniz, boşuna • yoner a§ıkı, hayli kızdf'rmış, de • 
dır. Bu sevgi, neticesiz kalacak " rin ve kuvvetli sevgisine rağmen, 
br!.... Budapeştedeki bir avukata, ve· 

Amerikalı milyoner, bu ret kalet vermiş, Madam E. B. aley • 
cevabından yılmamış, şu teklifte bine kendisini aldattığı ve do • 
bulunmuştur: landırdığı noktasından, ceza da -

- Sizi, çıldıraaıya seviyorum. 
Sizsiz yaşıyaınam. Eğer biraz ol· 
aun hoşunuza gidiyorsam, sevgi· 
me mukabele ediniz. Kocanızdan 
bo!anınız, beninıle evleniniz! . 

- Anıan, nasıl olur? Böyle bir 
teklifi de kabul edemem. Ben, 
kocamdan ayrılmak niyetinde de· 
ğilim. Onu seviyorum. Bilseniz, 
ne iyi bir adanıdır. 

Amerikalı milyoner, gene ri· 
cat etmemi§, kadın reddettikçe, o 
llra.rmı arttırmış ve nihayet ka • 
dını iknaa muvffak olmuştur. 
kendisinin sahiden kuvvetli bir 

aşk beslediğini ispat için, kadına 
40.00o dolar kıymetinde mücev • 
her vermi§, ayrıca onun namına 
Pariate bir bankaya 10.000 dolar 
Yatırnııı. 

vası aç.mıştır. 

Dava.smı ispat yolunda şahit· 
Ier göstermiş, kadımı mücevher • 

leri kendisile evlenmek şartile 
verdiğini bunların bildiğini isti • 
dasına ilave etmiştir. 

Muhakeme, daha başlamamış· 
rtr. Fakat dedi kodu çoktan baş • 
lamış bulunuyor! 

Bir matmazelin 
iddiası 

Galatada Hurma sokağında o· 
turan Dikran kızı matmazel Pari 

dün Galata merkezine müracaat 
ederek Galatada Kemeraltı cad • 

desinde oturan Ziyanın kendisini 
kandırarak 18 lirasını aldığını, 

ayrıca odasından da 18 lira çal· 
dığmı iddia etmiştir. Bunun üze· 
rine Ziya Merkeze çağrıhnı2 ve 

tahkikata başlanılmıştır. 

Son günlerin edebi neşriyatı a· 
rasmda önce kabının göz alan 
renkleri ve zarif şekliyle dikkate 
çarpan bir küçük kitap var: Şeker 

Senelerdenberi tiyatro sevenlerin j serlerin dımağımı büyüklüğün en 
takdirlerini toplıyan meşhur Fransız asil misalleri ile süslediler .. Sana 
san'atkarı Sesil Sorcl artık bu sene hayatımın en g üzemnalzaanben 

. Osman ... 
Boş bir vaktimde tamamen oku· 

· mak üzere eve götürdüğüm kitabı 
evvelki akşam şöylece karıştırmak 
için elime almıştım; ilk sayı fasın· 
dan başlıyarak bir kaç satır oku • 
yayım, dedim.. Bir zaman sonra 
far kettim ki kitabın ortasına gel • 
mişim, gene bir müddet geçince 
de kitabı bitirmiş olduğumu gör • 
düm. 
Şeker Osman, Yusuf Ziya Beyin 

eseridir. Daha idadi sıralarınday· 
ken edebi mecmualarda yazıları 
çıkmağa başlıyan Yusuf Ziya Bey 
edebiyyata aruz veznile, ve Arap, 
Acem terkipleriyle süslü bir lisan
la yazılmış manzumeler neşrede • 
rek girmişti: 

Den·lşlm, hanlkahı sevdada, 

Neyl huJyB la hay huy ederim. 

Bir elimde fener, birinde asa, 

Her geco yadı yar Jtln giderim. 

Gibi mısraları o devrin mah· 
sulüdür .• Kısa bir zaman sonra sa· 
de lisan davasına gönül verenler 
İçinde Yusuf Ziya Beyi de gördük. 
Genç san'atkar, hece veznile, ter· 
kipsiz dille manzumeler yazıp 
neşrederek o davaya kuvvet ve· 
ren küçük eserler vücuda getiri -
yordu .• 

Yusuf Ziy~, fİİrde kendiııinden 
asıl büyük eserler beklenildiği za
man silahını elinden bıraktı .. 

Şiir yolunda susan Yusuf Ziya, 
gündelik mizah vadisinde Ç:lh§ -
mıya başlamıştı. Yusuf Ziyanın 
nüktelerinden tat duyup neş'ele • 
nenler, bir taraftan da onu artık 
asıl özlü ve köklü edebiyyat için 
kaybedilmiş sayıp hayıflanıyor -
lardı. 

Mizah eserleri, §Üphesiz edebiy· 
yattır; fakat günün vak' alarma 
çok bağlı olan nükteler, üstünden 
bir gün geçince sararıp solan çi • 
çeklere benzerler .. 

Yusuf Ziya, son zamanlarda ön· 
ce "Kürkçü Dükkanı,, , şimdi de 
"Şeker Osman,, isimli büyük hika· 
yelerini neşrederek tekrar edebiy
yata döndü .. 

Şeker Oamsn, tuhaf lığı için sevi· 
len, tatlı sözlerinden, şakaların • 
dan, şeker gibi tabiatinden dola • 
yı kadın, erkek herkes tarafından 
el üstünde tutulan bir adam ••• 
Herkesin hoşlandığı, fakat kimse· 
nin, hele hiç bir kadının ciddi say
madığı bir adam ..... Bir adam ki 
kendisi için başka erkekler gibi 
olmak, sevmek ve sevilmek hakltr 
kabul edilmemiştir. 

Sesfl Sorel 
sonunda Komedi Fransezdcn çekile
cektir. Fransız tiyatrosunun tanın • 
mış ve sevilmiş kadın artisti, şelıri • 
mize de gelmiş, burada da tc1miller 
vermişti. 

Sesil Sorel, Ifomedi Fransezden 
ayrılması miinasebetile bir vedana • 
me neşretmiştir; diyor ki: 

"- Bana serbestliğimi iade et· 
tiklerinden dolayı arkadaşlarıma 

teşekkür ederim.. O hürriyet be -

nim için çok kıymetlidir. Bahusus 
bir müddet daha onu beklemeğe 
mecbur oluşum nazarımda kıyme
tini fazlalaştırıyor .• 

Hayatta bir saat vardır ki dün· 
yanın en güzel varlıkları size ne 
mümkünse vermişlerdir ve rtık 

bir şey ilave edemediklerinden te· 
kamül yolunu takip için onları ter· 
ketmek mecburiyeti karşısında ka
lınır .. 

Başka san' at ifadeleri, başka 
kuvvetler, başka ışıklar, başka a

henkler sizi çağırır. Bırakınız heni 

Celimene ve öteki rollerim r. Size 
ınalik oldum, sizi yükselttim, ruh-

larınızı araştırdım. Siz benim biz· 

zat kendim olmuştunuz .. Onu u • 
nutmak istiyorum .. Sizinle beraber 
bulunduğum zaman yeni bir var • 

lıkla beraber bulunmak hissini du· 
yamıyorum. Başkaları ile o hiss1 

yaşamak istiyorum .. Neredesin ba-

na baş dönü~lcrini temin 
edecek, beni derim gibi 
kaplıyacak, kalbimin derin dare. 

banmr kuvvetlendirecek şaheser 
neredesin? .. 

Ah! biribirinden kaçmaktan İse 
buluşmak zevki... Kendi ayarın • 

da bir kimseyle karşılaşmak aan'at 
içinde aşktır. 

Komedi F ranscz ! Senin şahe -

mancmın sakınacağı zaflar var. 
Kitabın kahramanı hakkı olma· 

dığı şeyi istiyor, alamıyor, bed • 
h:ıht oluyor .. 

"Şeker Osamn,, • kahl:aha i · 
çinde ıstırabı anlatan bir hikaye • 

dir .• 

Tipler, güzel çizilmiştir .. Fakat 
vak'anm düğümü lazım olduğu 

kadar, insanı fazla merak ve te -
cessüs verecek derecede kuvvet 
li görünmüyor .. 

hayatımın en güzel zumanlarmı 
borçluyum .. 

Mesleğimin iptidasında ban:ı 
bir yafta yapıştırılmıştı: "Büyü!; 
koket!,, Kalbimi boğmağa, sus .. 
;urmağa, uyutmağa mecburdum •• 
San'atımm bir kısmına iştirak et· 
memesi için onu evde bir mukad· 
des rahlede bırakır, gider Celime· 
ne'i oynardım .. Kontes Almaviva 
ıolü için kalbimin yarısını alır 

1 

götürürdüm. Fakat gene malul • 
düm. 

Manon ve Sapho rolleri için bü· 
tün göğsümü açtım, kalbimi çırıl 

çıplak gösterdim .. lşıklandı, hop
ladı, kanadı. Beşeri elemin seması 
içinde bütün tahassüs sancakları • 
nı yükselttim. 

Fakat hangi aı;ır daima ayni 
mücadeleyi yapmak ister?. Hangi 
san'atkar mütemadiyen ayni tab • 
loyu tersim etmekle ve ayni bey; • 
keli yontmakla iktifa eder ? . 

Yeni piyesler geldi .. Fakat ça • 
h~ak kayboldular. Kıtıktan he• 
bekler gibi, arzu göz yaşları gibi, 
kuş beyinleri gibi neticesiz §eyler
d i. Onlara lakaydiJe bakardım. 

Hakikaten komedi Fransezi 
terketmek icabediyordu. Artık bi· 
ribirimize söyliyeceğimiz kalma • 
mıştı. 

Ah değişmek, yaşamak, kendini 
bağından koparmak, fakat burada 
kalmamak! Artist cesaretlidir •.• 
Hayat pervasızlarındır.. Hemen 
gitmek istiyordum .. En kısa veda • 
lar en iyileridir. 

Ey, klasik kahramanlar, aziz 
kadınlar, sizi son bir defa kucak -
lılacağım, size hayatımı vereceğim 
ve sizde bana hemşire imiş gibi 
benziyeceksiniz. 

Maskem sizinki olacak.. Sonra 
meşgaleyi şimdi yaşamakta oldu -

ğum ulvi saatleri yaşıyacak olan 
güzel arkadaşlara devredeceğim. 

Komedi Fransez büyük bir mü· 
esscsedir. Bana en güzel e:;erlerini 
\'ermiştir. Ben ona en güzel nene· 
lerimi verdim. Artık burada bu -
lunmadığım zamanda da ona hiz

met edeceğim. Rollerim benim he· 
sabıma söyliyecekler .. Ateşimi ih· 
tira:nmı ilham etmiş olan roller ..• 

Gitmek denilen şeye ben eriş • 
mek ve kaçmak ve yeni ufuklara 
doğru atılmak ismini veriyorum •• 

ileri, heni daima tehyiç etmiş o· 
lan ve son nefesime kadar beni t· 
ştklandıracak olan faaliyete cloğ • 
ru ileri! .. 

Ne kc.clar çok verirsek o kadar 
çok alırız .. 

Kocasından ayrılacak ! 
Bundan ıonra, kadın, kocasın· 

darı ayrılmak üzere hemen te • 
ıehbüse girişeceğine söz vermiş, 
ikiıi birlikte bir müddet Viyana • 
~ bir otelde kalmışlar, sonra Pa· 
~l&e gitmişler, orada da bir müd-

et birlikte y&§antışlardır. 
bo F e.kat, kadın kocası aleyhine 

tannıa davaıtmı bir türlü aç • 
:b:ırt ve milyonerin ısrarlarına 
0 

tx,, ''bugün, yarın!,, diye onu 
a:alatnrıtır. Günün birinde de 

Yankesicinin e! ça bulduğu 
Kasmnpaşada oturan seyyar 

sütçü Mustafa dün Büyük hen • 
dekten geçerken sabıkalı yanke • 
sicil erden T odori cebinden 50 
kuruşunu aşırmıştır. Sflçü para • 
sının çalındığını farl:~ ~:nce fer • 

yada başlamı~, Todc·! kaçarken 
yakalanmıştu, 

Yusuf Ziya Beyin zeki ve san'at 
b üslubu, okuyanı sürükleyip gö • 
türüyor .. Hikayeyi okumağu baş . 
lıyanın bir hamlede bitirmesi, hem 
hikayenin o kadar uzun olma -
masmdan, hem de ifadesindeki 
güzellikdendir. 

Hikayenin başlaması, şahısla • 
rrn gösterilmesi, eski tabirile "te~
hir,, iyidir. Fakat galiba her şey 0 

kadar iyi gösteriliyor, ortaya öyle 
serilip dökülüyor ki insan vak'a • 
mn sonunda ne olacağmı anla . 

makta artık hiç güçlük çekmiyor .. 
Yusuf Ziyanın romancığı bende 

bu intibaı bıraktı .. 

Seyirciler bende lUtfen büyi:k 
muvaffakıyetler eördüler. Ve bun· 

dan dolayı onlara nihayetsiz min • 
nettarlık beslerim .. Bununla bera· 
her en canlı çelenklcrim, bu batı • 
ra ve şerefle dolu aahnede F ran " 
~ız tiyatl'o meydanına çıktığım zn· 
man halkın takdir sayhalnrmın 
yaylım ateşi altında ikram edilmiş 
olan demetler olacaktır. 

Paris halkının ruhu dünyanın 
en zengin ruhudur. San'atin en 
ate:ıi misyoneriyim .. Mükafatım u· 
na hizmet edebilmek olmuştur ... 
Ba~ka mükafat istemiyorum • 

1kına: "Annem birdenbire ra • 

Muharririn bu yoldaki ilk tecrü · 
belerinden olduğu için mi, nedir, 
hikaye tekniğinde, pi§kin bir ro - Refik Ahmet Cecile Sorel 
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Hikaye Polis Köpeği Yaaan: 
Fikret Adil • 

Küı-kçü Bohor efendinin dük· 
kanından bir samur kürk çalınmış
tı. Merkezde Bohor telaş ve hiddet 
içinde haykırıyordu: 

- Komiser bey, ben masraf • 
tan kaçınır bir adam deiilim. Şu 
hır11zı ne yapıp yapıp bulunuz, 
müsaadenizle suratına tükürece 
ğim. 

Komiser, gülümsiyerek telefon 
etti. Biraz sonra Bohorun dükka 
nına, sivil bir memurla iriyarı, siv· 
ri burunlu, biçimsiz bir köpek gel· 
di. 

Memur köpeğe, kapının yanın
daki izleri koklatarak: 

-Aport! 
Dedi ve iki adım geri çekildi. 

Köpek burnunu kaldırıp etrafım 

kokladı, orada toplanmış olan 
komşulara bir baktı ve ok gibi, te
reddüt etmeden, dükkanın üstün 
deki apartımanda, ikinci katta o· 
turan Sürpik dudunun eteğine 
dişlerini geçirdi, sUrükliye sürülcli· 
ye, a!ağıya indirdi. Sürpik dudu, 
memuru görünce dizlerine kapan 
eh: 

- Aman, beni ıu mef retten 
kurtar, her §eyi aöyliyeceğim. 

Ve ilave ettir 
- Kaçak rakılar, gaz teneke· 

leri içinde, banyo odasında duru
yor. tnbik de orada •. 

Komi\llar hayret içinde sorut • 
turdular: 

- Peki a.ma kürk nerede 1 
- inan olsun yavrum, kürk -

ten haberim yok. Ben kabahatimi 
söyledim. Artık ne yaparıanız ya· 
pınız. Cezama razıyım. 

Sürpik duduyu bir resmi poliıı 
gelip merkeze götürdü. 

Taharri memuru, köpeğe izleri 
tekrar koklatıp tekrar: 

-Aport! 
Dedi ve iki adım geri çekildi. 
Köpek gene komıulara bir bak-

~ -

- Allahın bildiğini kuldan ne 
saklıyayım. Ben alçak bir ada -
mım. Kürk benim değildi, karde· 
şimin evinden çalmıştım. 

5ohoru karakola götürürler -
ken, komşµlar evlerine kaçıftılar. 

Artık köpek kaçanlarJ tefrik 
etmiye ve koklamıya vakit bulamı· 

yaca}dı, atıldı, önüne IJl?lenlerden 
laalettayin bir iki tanesini yaka
ladı. 

Pek ıabif gnlar da itiraf ettiler 
ve karakola götürüldüler. Bunlar· 
dan biri belediye tahsildarı imi~, 
paraları ihtilas etmit, kumarda 
kaybetmişti. Ötekisi de, karısını 
el~ktrik ütilıile döğmü9, mahke· 
~de, §ahit olmadığından istifade 
ederek biçaı·e kadının merdiven · 
den düttüğünU söylemi§ ve beraet 
etmigtj. 

Üı;5ncUniln itirafatı o kadar 
açık idi ki, matbuat knnununun 
pençesine düşmemek icin tekrar 
edemiyeceğim. 

Artık eokakta kimseler yoktu. 
Taharri memuru ile !>.öpek baı ha· 
şa kaldılar. 

O zaman köµek, memura doğ

ru koştu, ve kuyruğunu salladı. 

Memur, nevmit bir çığlıkla kendi· 
ni yei:e attı: 

- :Sen ettim sen etme kuçuku
çucuğum ! .. Bundan sonra otuz ku

ru§luk günpelik tahsisatının yarı· 
sını iç etmem. 

.v. •• 

Meselenin bitişi çok iyi oldu. 

Zira, srra artık bana gelmiıti. Kö· 
pek bana da hücum etse, bu hika· 
yeyl mef hur Rus mizah mulıarrirı 

Zoşçenkodan çal... §ey pardon 
naklettiğimi itiraf mecburiyetinde 
kalacaktım. 

N akf eden: fa. 
tı, havayı kokladı, ve içlerinden a· ___ , _________ .,..._ 

parhman ıahibinin vekiline doiru 
hırhyarak atıldı. Vekil eapı~rı ke· 
silerek feryada batladı: 

- Aman ben ettim siz etmeyi
niz. Şi;:den topladığım kiraları ev 
sahibine vermedim, hepsini ye -
dim. 

Bütiln kiracılar, vekilin üzeri -
ne üşüştüler ve ellerini bağladı -
far. 

Bir resmi polis daha gelip onu 
da karakola götürdü. 

Bu ıef er köpek, dördüncü kat· 
ta oturan rum kiracının pantalo 
nuna di~lerini geçirmişti. Kiracı 
mosmor kesilerek komşuların ö • 
nünde diz çöktü: 

- Ah, diye döğündü, ah .. Ken· 
dimi mübadiJken etabli diye gös
termiştim ... Ah bu mel'un köpek 
nereden de anladı. 

Bir batka reımi polis, onu da 
karakola götürdü. 

Şimdi komıular, hep itkillen -
miş!erdi. "Bu ne müthi~ köpek!,, 
diye f ısdtılnr duyuluyordu. 

KürJcçü Bohor da, ııağa sola 
bakınmıya b:ıtlamıştı. Taharri me· 
muruna, köpeği de göstererek: 

- Sizleri boıuna zahmete sok
tuk. Masrafınız nedir? Kürlrten fi
lan vazgeçtim,, Haydi güle güle ... 

MualllmJerin 
kQnferansı 

ll~ tedri$at müf etti§lerinin ıon 
içtimaında ilkmektep muallim -
lerinin her sene içinde mesleki 
mevzular dahilinde bir kaç kon • 
fer ana vermesine kanır veriLmi§ • 
tir. 

Muğlada evlenenler 

MUGLA, 13 (A.A.) - Yalnız 
Muğlada bir sene zarfında 87 ni
kah aktedilmi~tir. 

Şehrin büt~esl 
Şubat ayında toplanacak olan 

Şehir meclisinde müzakere edile
cek 933 Belediye bütçesi hazır • 
lanmıştır. Bütçe lı!.bedi mek üze· 
re matbaaya verilmiştir. 

Hal~ev!cr. ~·c mua!Hw~er 

Maarif vek9.leti tarafından ' "e· 
.rilcn bir emre göre lıiitün mual
limler Halkovleri ile daha yakın
dan alak~dar olac~klar ve Hal -
kevinde faal ,·azife alacaklardır. 

Mersin 1 maıu 

Mersin limanının mühim bir 
ihraç kapısı olması için iktısat 
vekaleti tarafından bir proje ha -
zır lanmıttır. 

........................................................... 
Vatandaş! Şeker bayramı 

hediyelerin, memleketimizin 
parasını dlşarıya akıtmama 'ı. 

Milli fütısat ve Ta4Jarruf 

VAKiT 

Ara 
Kongresi birleşmi
ye adım olacakmış! 
ilkbahar~a bütün Arap hü
kumetleri a1:aaı Bağdatta 

bunu konu"acakl r 

Bu ıene ilkbaharda Bağdatta 

büyük bir Arap kon2resi toplana
caktır. Bu kongrede Mısır, Yemen, 
Irak, Suriye gibi ne kadar Arap 
hükUmetleri varsa hepsinin mu -
relhhasları bulunacaktır. 

Kongre Bağdattll Y aıın Patanın 
riyaıetipde toplanacak ve kongre 
dağıldıktan sonra da Arap alemi· 
ninen alim, en mütefekkir, en ka
biliyetli şahsiyetlerinden tetkil e
dilecek icra heyeti Haşım Pa -
§anın riyasetinde çalışarak Arap 
Ueminin en büyük derdi, bu gün· 
kü belaların en birinci sebebi olan 
tefrika siyasetine nihayet verme • 
ğe pğraşacaktır. 

Bu kongreyi tertip edenlerin dü 
ştindükleri §Udur: 

Araplar, büyük ha1pte, Türk .r 

lere karıı haımane bir cephe tut· 
tuğu zaman Türkiye idaresinde 

ki Arap memleketlerinden bir A • 
rap imparatorluğu vticude getir • 
me zamanının geldiğine zahip 

olmuş, f ırsj\ttan istifadeye koş -
muştu. Harpten sonra müttefik 
Avrupa hükumetleri büsbütün 
başka bir siyaset tuttular, her 
köşede bir Arap hükumeti yaptı .. 

lar ve bu hükumetlerin her biri 
kendi cinsinden olan öteki hükô • 
ınetlarle alakadar bile değildi! 
Büyük Arap imparatorluğu fikri 

bir hayal olmuftu. Her geçen gün 
bu gayeden uzaklaşıldığını ve 

her uzakla9mada daha büyük za • 
rarlar, acılar görüldüğünü ispat 
ediyordu, Suriye kadar Filistin, 
Bağdat kadar Hicaz bu münferit 
5iyasetten !ikayet ediyordu. Yeni 
kongre bu şikayetlerden doğuyor. 

Kongrede mandater hükumet -
lerden bahsedilmiyerek Arap ale -
mi için bir gidit yolu araştırıla • 
cağı temin olunuyor. 

Irak kadar Suriye, Filistin gibi 
Hicaz, Lübnan derecesinden Ye -

men, krallık taraftarları kadar is
tiklalciler de kongrenin toplanma-

• 
ıını istiyorlar, yalnız Bağdattan 

korkuyorlar, orada Suriye Cümhu· 
riyeti için bir tehlike görüyorlar -

" mıf .... 

= 
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( Baı tarafı S üncıii fayıfqmıııfa) , göı·e bazı meıpurlar illi maksat • 
Dördüncü kısım ise İstanbul farı kavrıya.mıyarak vergilerin 

vil yeti idare heyetinin yapmı 
olduğu i§lere tlihsjs edilmişti. 

Sıhhat İ§İ için yapılan itler 
Hastaneler, dispan_şerler, evkaf 
işleri, nafia iıleri, Belediye hudu· 
du dahilinde ve haricinde yapı· 
lan yollar, au igleri, maarif itleri, 
açılan Hk, orta mektııpler hak • 
kında malumat :veriliyordu. Bun -
dan sonra esnaf te§ekkUlleri ve it 
kanunu, hakkında idare heyeti -
nin yaptığı i§ler, liman hakkmda· 
ki faaliyet, idare heyetinin aon l· 
ki sene içinde ehemmiyet verdiği 
gençlik :ve ıpor te ekkülleri, ve 
halk hatipleri te~kilatı mufaısa -
lan anlatılıyon:lu, En nih~yet 
halkevlerine verilen eh~mmiyet1 
ve evin faaliyeti zikrediliyordu. 

Cevdet Keri.m Bey iki ;Jaat de
vam eden raporu okudµktan son· 
ra fır {a nrkadaşl.ırı ve hükumet 
erkanını, fırkanın uırıumi katibi 
Recep Beyin gösterdiği kıymetli 

muzaharet ve irtatla mesailerine 
devam ettiklerini söylemiş ve ni -
hay et: ''Vatan ve 111iileta refah ve 
saadet temennilerile sözümü biti
rirken umumi reis vekilimiz is -
met Paşa Hazretlerini, daimi u -
mumi reisimiz Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerini de-
rin bir hünnet ve tazimle anar ve 
kongremizin vatan ve millet için 
hayırlı mesaiye mazhariyetini di -
leriz.,, diyerek sözlerini bitirmiş • 
tir. 

kaçırılmasına yardım g?tmekte " 
dir. 

füin.ci nokta d Ali t hsil gören 
gençlere daha fazla fardım mea& 

lesidir. Avni Beyden aonr kon • 
grede dinleyici olar k hazır bu .. 
lunan Nazmi Nuri Bey ıöz almı§ 
ve raporda ıanayi hakkında ar: 

malüm t verildiğini te§viki sana· 
yi kanunundan sonra senede AO 
milyon kilovat elektrik ıarf~derı 
fobrika olduğunu ve bu fabrika • 
dn 60 bin amele çnlı§tığını söyle
mi§ ve Sanayi kredi bankası 
nununun bütün sanayi erbabına 

"stop
1
, diye eJDir verdiğini ıöy • 

leıniş ve bunun vilayet kongre • 
sinde tesbitini istemi§ tir. 

Üçüncü olarak söz alan Dok· 
tor o~man Şerafettin Bey sıhhat 
için rapQrda program gösterilme· 
diğini halkın tenviri lazım geldiği 
ni söylemiş ve dispanser açılırken 
doktorların fikirlerinin alınma ını 
istemiştir. Sait Bey de köylüye 
arazi tevzi için idare heyetinin 
yaptığı iıleri sormuş ve bir çok 
dilekte bu!unmu§tur. 

Tarık, Methi Sait, Abdülkadir 
Ziya Beyler de IJluhtelif J1)esele • 
ler hakkında söz söyledikten son· 
ra Cevdet Kerim Bey hepsine bir
den cevap vermiştir. 

Avni Beyin fena adauılar Jtak· 
kında.ki fikirlerine l~a111: 

- Halk fırkaaına mensup her 
Söz alanlar arkadaıın böyle adamlarla mü.ca· 

Rapor okunduktan sonra aza dele etmesi lazımdır, dedi. 
tarafından verilen Büyük Reis Diğer söz aöyliyen zevatın be· 
Gazi Hz. ile lımet Pata, Kazım yanatı ise dilek vaziyetinde ol .. 
Pata ve Recep Beye tazim tel - duğundan layiha encümeninden 
grafı çekiLmeai hakkındaki tak • sonra hep birlikte müzakere edil· 
rir okunmuş ittifakla ve alkıtlar - mesini istedi. 
la kabul edilmiştir. y almz Doktor O,m~n §era .. 

Bunu müteakıp kongre reiıi fettin Beye verdiği cevapta: 
Hüsamettin Pata rapor hakkında _ Sihhat hakkı.qdnki her işi 
söz söylemek istiyenler olup ol • Belediyenin 70 • 80 liralık dok .. 
madığını sormuştur. torlanndan beklemek doğru de .. 

Evvela söz alan umumi bele • ğildir. Etıbba odası, şu veya bU 
diye meclisi azasından Avni bey doktor ceıpiyeUerinin en dürüst 
raporun "vazifesini iyi kavradı - ve samimi arkadaşları yer yer ve 
ğını ve iyi iı gördüğünü gösteren,, zaman zaman halkla temas et .. 
bir heyet tarafından yazıldığını sinler. Zann~diyorum ki k:ınuP 
söylemi! ve iki noktanın eksik ol- ve aile borcundan başka bir da 
duğunu anlatmııtır. Avni Beye manevi borçlarımız Yardır. Bizi 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- mü~~~eden nokt~ keqdimi~ 

lstanbul Darülfünun Emanetinden: 
lstanbul Darülfünun Kütüphanesine 20 lira asli maaşlı Al· 

manca bilen bir memur a!ı:ıacaktır. Talip!erin laa1ul Orta tah· 
silini il<mal etmiş ve 25 ile 35 yaşı arasında bulunmaları lazım· 
dır. imtihan hakkında dört buçuğa kadar müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (168) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahalles ı Sokağı No. sı Cinsi Bedeli keşfi 
F eriköy Maliye şubesi binası Bina 50 OU 
Emek yemez lskender caddsi 25 ,, 75 00 

,, ,, Şişhane 41 .. ~50 00 
Üç Yüz Yetmi~ Beş lira bedeli keşifli balada adresleri muhar

rer mebaninin tamiratı pazarlıkla ihale ed leceğioden tal plerin 
yevmi ihale o'an 14-1-1933 tcribine müsadif Cumarteai günü Slat 
15 le Beyoğlu da resinde mütef .:kkil Salış Komis ronuna ve şe. 
rai tı anlamak üzere de Mı tl ı Ernlük kalemine müracaat ları . '123) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmiidüriyetinden: 

taan etmektir.,, 
Cevdet Kerim B~yden sonr~ 

Sadettin Rıza Bey söz alara1' 
Nazmi Nuri J3eyin sözlerine kirıt• 
senin ittirak etmç<liğini biikVın~ 
tin bunlar için güzel tedbirler sl' 
dığını söylemi§tİr. 

Bu esnada azadcın bir çokları 
tarafından müzakerenin kif aye' 
tile encümenler için aza ıeçilıııe~ 
si hakkındaki takrirler okunara 
ittifakla k&bul edilmiş ve intlh•P 
yapılmıglır. 

Neticede Heıap encümenin'' 
Mehmet Ali, Must f F~ik, ~-.; • 

··t· 
ni, Rotat, Yueuf Ziya Beyler, b1J 
çe encijmıminc .,\bdül ·ııdir Zi)ıJı 
Golip 6ııhtiynr, DDktor Hikrııelı 
Celal, Asım, K&mH, Bican BeY1~~ 
ve liiyiha encümenine de M61 

Hikmet, Tevfik, Yusuf Zjya, jo' 

dettin l\!ze., Aııım, MuhnrreJ1J: 

Diye cebinden pcıra çıkardı. 
Fakat köpek kolay kolay gi -

der mi? Bohorun karıısma a-eç · 
mit kuyruğunu sallıyordu. Bohor 
!arkına varmamıt gibi gö:ıükerek 
savuşmak iıtedi. Lakin köpek ar -
kasından yetitti ve ayaklarmı kok
lamıya hatladı. Bohorun yüı;ü ki· 
rcç gibi olarak gözya~ları arasın
tla itiraf ettiı. , .......................... ~~~!!~~~ ................ : 1 

iki adet Posta motörünün ahşap aksamı pazarlık!" tamir ve 
telvjn ettirilecektir. Pazarlığa iştirak etme' ı steye,.lerin 4ehri 
halin on do!rnzuncu Per~ernbe günü saat on dörtte teminat akçe
lerini hamilen baı M. iyette müteşel(kil komısyona müracaa~ ey
Jemeleri. (173} 

Cemal B~yler :;eçilmi~ ye ça; il 

§amba etini! ii:idc i'cplanrn k. il 

zere kornm.~) e nihaycı verilı»1I 
tir. 
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- Hayrd ! bu adamın sırtındaki ne 1 

- Ne olacak 1 btr dai ! 
- (., ?il 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde 1 

- 11 il 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor 1 

- Evet ! Qördüm : 
ZiRAAT BANKASI 
·-----.. -·· nın kum nı. r 1 "' ~aı.nrın 

T.ımam~·· Bu adamın ZiRAAT BANKA I 
nda hir 

Tasarrul 
- Öyle ise, daha bunun eibi iki yük taşır ve 

ırı Y r. 
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