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Bayram geliyor 

Çocuklarınıza • • 
ıyı bir 

istikbal yapmak • • 
ıçın 

güzel bir vesile ••• 

Tabii limon, portakal \'e t4runç çiçe.,Jerinden mustahzer 90 derece bir ha
riklı san'atıır. lngilterenin Atkinsonu, Fransarıın hakikt Jan Marina Farina'sı, Al

manya'nın 471 ı i ne ise Ttirkiycnin HASAN KOLA~Y ASl da o dur. Hastalara 
bayat ve şrfa verir. Sinir, nevrasteni, çarpıntı, heler.anı kalp, bayğınlı 'ı ve bütün 
al!mı asabiye zamanlarında bir hayat arkadaşıdır ... Derecesi yüksek olması dola-

• yıslle masaj için yeglnedir. Memleketimizin bütün kibar rical ve nisvanı, büyük 
hanım efendiler HASAN I\OLONYASl istimal ederler. 

Her ne 
isterseniz 
bulursunuz 

lstanbul: Babçekapı 

Beyoğlu : ist.klal caddesi 

Ankara ; Çocuk Sarayı caddesi 

Samsun : Bankalar caddesi 
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münasebetile 

Büyük Satış 
Bütün dairelerde 

PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Fevkalade Tenzilat 
Emsalsiz Ffatlar 
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Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya Diş tabiplerine 
çevrilmesı mukarrer 100 çeki odun 17 / 1/933 

tarthlnde saat 12 de tstanbulda. Ycrebatan
da ŞengUl haınamında paraya çevrileceği 
llb olunur. 

Divan yolu Biçl\i Yurdu ittisalinde ,i 
diş mu:ıyenehanesi: deYren satılıhır. Di!;! 

tabibi ı\lecit Beye müracaat edilesmi. (6113) 
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Akvam Cemiyeti 
gene çıkmaz içinde 

Bugün kanunusaninin on ~Itı • 
aıdır. Cenevrede Akvam Ce~~ye -
t • ç· Japon ihtılafını 
ı nanıına ın • 

tetkike ınemur olan on dokuzlar 
k~·t . b .. toplanacaktır. Fa-
""""ı esı ugun . 

1._t .. I .. "l"yor ki bu komıte na oy e goru u . • • 
Uzak Şark meselesinin yenı ınkı· 
§afları karşısında hayretler izhar 
etmekten başka bir şey yapann • 
yacaktır. 

Malfundur ki on dokuzlar ko • 
mitesi Çin • Japon ihtilafını da • 
ha ziyade Mançuri çerçivesi da • 
bilinde tetkik ve halletmekle 
mefgul oluyordu. Bund.an bir ay 
evvel bu mesele hakkında bazı ka 
rarJar da verilmişti. Fakat bu ka
rarlar henüz tatbik için alakadar· 
)ara tebliğ edilecek safhaya gir -
memişti. Bugün komite toplandı -
ğı vakit Çinle Japonya arasında 
bir anlaşma çaresi bulmağa çalı -
§&cak, iki taraf mürahhaslarile 
tema.a yapacaktı. 

Halbuki komitenin bu iki içti
maı arasında Uzak Şark mesele· 
•İnin manzarası tamamen değiıti. 
Japon askerleri bu defa büyük 
Çiu duvarlarına geldi dayandı. 
Hatta doğrudan doğruya Çin top• 
raklarına bile tecavüz etti, Japon 
orduları böyle Çin t:onraklarının 
içerilen hı~ Kadar ilerlerken Çinli· 
ıe~ b taraftan kendilerini mü • 
dafaaya çalışıyor, diğer taraftan 
Akvam Cemiyetine mütemadiyen 
~üracaatlar yapıyor. 

Vakıa Japonlar bu ıon hidiıe· 
ferdeki meı'uliyeti her vakit oldu· 
ğu gibi gene Çinlilerin üzerine 
yükletiyorlar. Çinliler tarafından 
tecavüzlere uğradıklarından, mil· 
li menfaatlerini muhafaza etmek 
için askeri harekat icrasına mec· 
bur kaldıklarından bahsediyorlar. 
Fakat uzak Şark meselelerini az 
çok takip etmİ§ olanlar biliyor • 
lar ki, bütün bu sözlerden mak • 
•at işin zevahirini kurtarmaktır. 
Aad Japon siyasetinin icabatıru 
tatbik etmektir. 

O halde şimdi ne olacak? 
İngiliz -;::.:.~: '!leri on dokuzlar 

ko~iteair.iu c.:~~ hal içtimaa davet 
edılınes . C • . kv t ını ve emıyetı a am a-
rafınd J . de . an aponyaya karşı ıcap e· 
iıt~ !•ddetle vaziyet alinmasını 

lYorlcw- 1-1 • 
ıi b · albukı (Tan) gazete-

ll§ta old ~ h 
zeteleri ib . Ugu alde Fransız ge-
,,orl hyatka.r bir dil kullanı • ., ar. 

(Tan) diyor k•. 
"Ç' ı. 

ın • Japon m l . . •. ki fl ese esının yenı ın · 
~a arı ön" d ~ un e millıim olan şey so· 

Ollk kanıu ~ 
h ıgı llUlhafaza etmektir Bil· 
nı~aa ~kvam Cemiyetini içinden çıkıl-
ç:~ z bır maceraya sürüklememektir. 

"nkü Akvam cemiyetinin elinde ka· 
rarlannı icra ettirecek bir vasıta 
1/0ktur. Binaenaleyh, böyle bir vaziyet 
Cll11tanr11 yegane neticesi Japonyanın 
A.kbam cemiyetinden çekilmesi ola -
Cfrktı k' r ı, esasen bu devlet bunun için 
fıra at 

aramaktadır. Sonra Japonya . 
:'

11 
Akvam cemiyetinden çekilmesi 

:::.di8ine tam bir serbestii hareket 
f ecek ve bu hal Çin - Japon ihtild· 

0:''fl muslihane bir surette hallini 
ş Q teshil etmiyecektir. Nitekim Uzak 
.: <:ırk l'lıernleketlerinden lıer devletten _,,"1 

P "
1fifradar olan Amerika bile bu 

.. ..,.hmet Asım 
( 44 

' tQrgJ' ~ ınci sayıfamızdadır) 

Gazi Hazretleri dün tetkik 
seyahatine başladılar 

YakupKadri 
Ağa oğlu Ahmet Beye 

cevap veriyor Reisicümhurumuz Ankarada büyük ve 
samimi tezahürat ile teşyi edildi Devletçilik ve fertçilik mese• 

lesi etrafında bir zamandır 
gazete sütunlarında hararetli 
münakaşalar oluyor. Bu ara• 
da Ağa oğlu Ahmet Bey, 
Şevket Süreyya Beyin "Kad· 
ro ve inkılap,, isimli kitabını 
tenkit ederken Kadro mec • 
muasına da şiddetle hücu.m • 
larda bulundu. Kadro mec • 
mua.sının sahibi Y akup Kad· 
ri Beydir. Kıymetli edibimiz 
Ağa oğlu Ahmet Beyin ten • 
kit ve hücumlarına kartı bir 
srra makale hazırlamıştır. Bu 
makaleler gazetemizde ne' • 
redilecektir. Bu yazıların ilki 

Gülcemal vapuru bugün Derlnce'ye gidiyor 
ANKARA, 15 (Hususi) -ı mi katibi Recep Beyler Etimes'ut 

Reisicümhur Hz. Garp ve Cenup istasyonuna kadar vali ile mevki 
vilayetlerimizde bir tetkik seyaha- kumandanı da vilayet hududuna 
ti yapmak üzere bu akşam saat 20 kadar teşyi etmişlerdir. Reisicüm 
de hususi trenle Eskişehire hare • hur Hazretlerine seyahatlerinde ik 
ket buyurmuşlardır. bsat vekili Celal, Riyaseticümhur 

Gazi Hz. istasyonda B. M. Mec· katibi umumisi Hikmet, Erzincan 
Jisi reisi Kazım, Başvekil ismet, meb'usu Saffet, Afyon ıneb'usu 
Büyük Erkanı Harbiye reisi müşiı Ali, Gaziantep meb'usu Kılıç Ali, 
Fevzi Paşa Hazeratı, C. H. F. umu Yozgat mebusu Salih, Rize meb'u 
mi katibi Recep, vekiller, ali aske· su Hasan Cavit, baş yaverleri Cc· 
ri şura azaları, sefirler, meb'uslar lal Beyler refaket etmektedirler. 
ve vekaletler erkanı ve kalabalık Reisicümhur Hazretlerinin hu -
halk kitlesi tarafından uğurlanmış susi kalem müdürü Hasan Riza B. 
lardır. le yaverleri ve hususi kalem me· 

Meclis Reisi ve Başvekil Paşalar murları ve ayrıca iktısat vekaletin 
la Maarif vekili Reşit Galip, dahi· den ticaret ve iktısat mukaveleleri 
liye vekili Şükrü Kaya, Hariciye tetkik müdürü Avni, Mühendis Şa 
vekili Tevfik Rüştü ve fırka umu· hap; iş Bankası umum müfettişle-

"lnglllz - fran lbtllAfı kışkırtma 
neticesi değildir; Jraoın 

menfaatini koro mak istiyoruz." 

Şah 
• 

Pehlevi ıran 

nasıl 
nasıl 

muvaffak oldu, 
yenileşecek ? 

"Naye Fraye Prese,. ismindeki Avwı -
turya. gazetesinde, İran şahı hazretlerile btl 
mille.kat çıkm.Iştır. 

Gazetenin Tahran muhabiri, Rıza şah 

Pehlevi hazretlerile muhtelit meseleler bak· 
kında. nasıl görUştUğUnU şöyle anlatıyor: 

"İran hükümdarı, Rıza Şah 
Pehlevi, şehinşah, muhabirinizi 
huzuruna kabul etti. Rıza şah 
Pehlevi, misafirlerine karşı çok 
dost ve nazik davranıyor. Hemen 
hemen bir saat süren mülakat es • 
nasında, lngiliz • lran münase • 
betleri ve başka birçok meseleler 
hakkındaki fikrini açıkça söyledi. 

noktalardan yanlış malfunat e -
dindiğine işaret etti: 

- Anglo Persian Oil Co .• imtiyazı. 
mn f ealıi teşebbüsünün uyandırdığı 
lıayret, hariçte ihtilafın iç yüzü hiç 
bilinmediğinin delilidir. imtiyaz, mü· 
sait olmıyan şartlar dalıüinde alın • 
11U§tı. lran hükumetinin bunu feslıet
mek teşebbüsü, ani ve teşvik eseri bir 
hadise değildir. 

Biz, lranın Tıak ve ntenfaatini gö • 
zetecek bir vaziyet temini için §irket
le müteaddit temaslarda bulunduk. 
Fesih kararını, bir anlaşma ihtimali 
kalmadığı neticesine Vardıktan sonra 
verdik. Vazifemizi, memleketin men· 
f aatini korumğı üımal edemezdik. 

(Alt tarafı 7 inci sayıfamı.zda) 

rinden Sami, mühendis Kazını ve 
Mümtaz Beyler heyete dahildirler. 
Gazi Hz. Bugün Eskişehirde 

Reisicümhur Hz. yarmı Eski§e • 
hirde geçirecektir. Sah günü 
Derinceden Gülcemal vapurile 
Mudanyaya teşrifleri muhtemel • 
dir. 

Gazimizi istikbal 
Reisicümhur Hz. ni Derinceden 

Mudanyaya getirecek olan Gülce .. 
mal vapuru bugün limanımızdan 
hareket edecektir. lstanbul valisi 
Muhittin Beyle C. H. F. lstanbul 
vilayet idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim Bey Gazi Hazretlerini vila · 
yet hududundan karşılamak üzere 
Gülcemal vapurile Derinceye gi • 

Yarınki V AKIT 
te intişar edecektir okuyunuz. 

deceklerdir. I••••••••••••• 
Üç perdelik 

Siyasi ermeni faciası 
1913 senesinde toplanan büyük ermeni kongresinin 

müzakerelerini neşrediyoruz 
-ı-

Ermeni kongresinin içinde toplanmış olduau mektep binası 

Galata, Ermeni kilisesinin yanın · ı harbin ilanından altı ay sonraya ka· 

da bütün Ermeni ihtilaI komitelerinin dar devanı etmiş ve üç perdelik bir 
mümessillerinden mürekkep ve lıafi facia ile neticelenmiştir. 

olarak toplanan bu kongre 15 Tem • :t- :Jf. :Jt. 

muz 1913 tarihinden itibaren umumi 

Şah, muhahirinize elini uzat· 
tı şömine yanında yer gösterdi ve 
k~ndisi de, konuşmamıza delalet 
eden hariciye nazırı Furugi Hanla 
birlikte, karşıma oturdu. ,,.,. ..... ----- _________ ... ~ - - - Bu kongrede resmi sıfatln ha

zır bulunmuş olan Tumacan E
fandi bu komiteciler dramım mi
zahi bir üslfıp la (V AKIT) ka • 
rilcrine nakil ve ifşa ediyor: 

Rıza şah, gösterişli, geniş o • 
muzlu bir zattır. Saçları biraz a • 
ğarmıştır. Şimdi altmı§ yaşında • 
dır. Bununla beraber, seri hare • 
ketleri ve bakışlarının enerjik i· 
fadesi, kendisini daha genç gös· 
teriyor. Muhabiriniz, mülakata 
şahın muvaff akiyetlerini nasıl el· 
de ettiğini sormakla başladı. Bu • 
na karşı, Rıza Şah, güldü ve keh· 
riba tesbihin tanelerini parmak • 
Jarı arasından kaydırarak, şu ce • 

vahı verdi: 
_ Bu suale cevap vermek kolay 

değildir. Fakat, mutlaka şalısan bir 
·· l diyebili-cevap vermem lazımsa, şoy e . 

rim: "Ben, askerim, basit bir askerını 
ve mesleğimi severim.,, 

Biraz sonra, konutmarnızın ınev 
ı ·ı· lran ihtilafı oldu . zuu, ngı ız • . k 

Sah, dünya matbuatının hır ~ --

Cavit 

ugünküsayımız 

Sayıfa 

• 

32 sayıfahk 
forma ilave
mi7'e birlikte 

Unıumi harpte Almanya 
ittifak nasıl yapıldı ? 

ile 

Cemal Paşanın sözlerlle Cavit Reyin 
sHzl(lırJ arBsındakfi fark 

prtr---- - -

~ :f. ~ 

1- Toplantı mahalli (Ti yat· 
ro) : Galatada Ermeni kilisesine 
bititik olan merkez mektebin bü • 
yük içtima salonudur. 

2 - Kongre gizlidir ve Enne • 
ni milletinin takip edeceği hattı 
hareketini tayin etmeğe memur • 
dur. 

3 - Ahval naziktir ve kongre
ye iştirak eden zevat Ermenilerin 
en ileri gelen reisleridir. Bu kon· 
gre patrikhane tarafından reımen 
davet edilmiştir. 

Bkinci perde 

Akti.:>~·ı~r vakit Ye zamanında 
( Lılif en sayıf ayı s·cı:irini;ıl 
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salonda toplanırlar, 
mr va dram başlar. 

Aktörler: 

kapı kapa -

1 - Hakem. ve reis: O vakitki 
Ermeni patrik ke.ymal:amı Arşi .. 

~~~SC?~~HA~~~LER~- Akvam Cemiye 
gene çıkmaz için 

bot Kapriel Cevahirciyan Efen -
di. Kanaati itibarile Türk mu .. 

v A K 1 T' ın Hususi Telgrafları ( Ba~-·"1•alenıizden devttm) 

hibbi olarak tamnmıt bir zat. 

2 - Birinci mümessil: Ermeni 
Grigoriyen kilisesi ve bitaraflnr 
namına cismani meclis reisi Di -
ran bey erganiyan. Dava vekille
rinden ve Darülfünun müderrisle
rinden. Birinci müme11il ve cis • 

mani meclis azalarından - İkin
ci mümessil: Dadyan Artin Pa§a 

ailesinden (Oirtan bey Dadyan) . 

3 - Katolik milleti namına 
me~hur simalardan Kirkor Oskan 
ef. birinci miimessil - Dava ve • 

killerinden Marikyan ef. ikinci 
mümessil. 

Ecne i işçiler 

Izmlrden çıkarılacak 
1500 ecnebi var 
IZMIR, 15 ( Husust ) -

Türk vatandaılarına tahsis edilen 
i§leı· hakkındaki kanuna göre lz -
mirde it ten çıkarılmaaı lazım ge -
len ecnebi i9çi 1500 kadardır. 

Kanunun Türk tabaasına tahsis 
ettiği itlerde ecnebi istihdam et· 
mekte obn müesseselere bu husus 
ta tebl;i!at va 

lzmirde kr dın pol1sier 
IZMIR, 15 ( Hususi ) -

Polis müdüriyetinin ilanı üzerine 
poliı olmak için müracaat eden 
hanımların evrakı tetkik edil • 
mektetedir. 

- -zwwwz -
Ma İyede 

Yeni 
hası 

teşki .. at layi
hazırlan ıyor 

ANKARA, 15 (Hususi) -
Maliye vekaleti yeni te,kilat layi -
hasını hazırlamaktadır. Bu layiha 
ıle İstanbul defterdarlığında da de 
iişiklik olacaktır. 

1 Urklilgü tahkir 
IZMIR, 15 ( Hususi ) 

Amerikan kız kolejinde bir mual· 
limin türklüğü tahkir eden sözleri 
üzerine müddei umumilik tahki • 
kat yapmaktadır. 

AkagUndU1.iio 
meb'usluğu 

Karışık imzalar 

imzaların okunaklı 
olması İf;İn tamim 
ANKARA, 15 (Hususi) -

Başvekalet tarafından yapılan bir 

tamamile ikinci derecede amir ita 

Jarla varidatı tarh ve tahakkuk 

memurlarının muamelatta müşkil-

latı mucip olan karı~ık imza yeri 

ne açık okunaklı imza atmaları 

bildirilmiftİr. 

iktisat nı~cllsl 

azahğı 

ANKARA, 15 ( Hususi ) 

lktısat vekili Celal Beyin vekil ol -

mesele karııırnda büyük bir ihtl 
hareket etmekte ı•e yalnız Japon 
mn ühak edeceği yeni arazUerı 
iyyen tanımıyacağını kayıt ı•e il 

iklila eylemektedir'.. Görülüyor 
bugünkil ahval Akııam cemigt 

nerelera aevkedeceöi malum olmı 
cesurane hareketlere lılç mülalt 
ği/dir.,, 

Binaenaleyh, Çin • Japon 
selesinin Cenevre müzakereler' 
de ne suretle telakki edilceği 
bu müzakerelerden nasıl bir ne 
tice çıkabileceiini anlamak iç 
uzun boylu tetkikat yapmağa h 
cet yoktur. Sadece lngliz ve Fra 
sız gazetelerinin yukarıya iıar 
ettiğimiz şekildeki mütaleaları 

biraz dikkat etmek kafidir. 
4 - Protestan Ermeniler na • 

mına veki.lethane kapı kethüda . 
ıı (Karabot ef. Senekerimyan). 

Salahiyeti kamileyi haiz olduğu 
resmi evrak ile musaddak olarak 
birinci müme11il. 

Ailiye inUhap enclimeni 
ANKARA, 15 ( Hususi ) -

Adliye intihap encümeni meıaisi· 
ni Perıembeye bitirecektir. 

ması üzerine açılan iktısat meclis\ 
ANKARA, 15 ( Husuit) . ·k "d" 

Ö .. .. d k' C .. .. Ak c·· azalığına istatııtı umum mu ur 

Hulasa Çin • Japon meıeleıi 
nin bugünkü vaziyeti ıudur: Ha 
hazırda Çin, Japonya kar9ı11n 
hareket iktidarını haiz bulunmu 
yor. Sovyet Rusyaıı Uzak Şar 

S - T •tnak fırkuı namına 
meıhur asılzadegin ve muharrir· 
lerden Simeon Zaveryan, birinci 
ve Azadamard ııazetesi müdürü 
Hraç (Hayık Tiryakyan) ikinci 
mümessil. 

numuz e ı uma gunu a un . . • 
düzün meb'usluk intihabı yapıla • muavini Celal Bey tayın edılm11 · Japonya ile bir silahlı ihtilaf 

caktır. j tir. dü§mek istemiyor. Amerika 
henüz yeni reisicümhur ite bat 
lamadığı ve bir nevi hükiimet f 
sılası içinde bulunduğu için Ja 
ponyanın icraatına fili ıurett 

6 - Sosyal demo!<rat (Hıncak 
fırkası namına) Samuel Tuma~an 
(V AKIT: Bu satırlarr yazan ve 
ifşaatı yapan zat) birinci mümes· 

sil ve meıhur Ermeni hatiplerin • 
den Arzrahi ikinci mümeaıiL 

Atlantik yangını 
suiliast mı? 

PARIS, 15 (A.A.) - Matin 
gazetesinin yazdığına göre Atlan· 

tik ile 4 defa seyahat etmit olan 
Portekizli huta bakıcı Diyas Dos-

santosun Lizbondaki F ranıız kon
ıolosuna gemideki bir memurun 

garip hareketleri ve sözleri hak· 
7 - Sosyal demokratlardan ay· 

nlarak naıyonalizm siyasetini ta· ~~nda ~a.Iumat vermit ve iımini 
kip eden yeni Hınçaklar namına soylemıttır. 
Hraç Y ervant birinci mümessil ve / Pek ziyade teknik malumata 
tüccar~an Papazyan ikinci mü • sahip olduğu zannedilen bu me • 
me.ıil. muı, geminin son seferinde Pu • 

8 - Ramgavar fırkası . namına illac'ta karaya çıkmıııtr. Bu 
Sabah gazeleıi baımuharriri (D. memurun, hasta bakıcıya bu ıe • 
K.) Diran Kelekyan birinci mü • "yahatinin bu gemi ile yaptığı ıon 
meuil ve muhtelif zamanlarda seyahat olduğunu, geminin de 
mealeiini değiftiren (Hayık Ho· ton seferi olacağını söylemiı ol • 
cuaryan) Doktor Topciyan ve duğu rivayet edilmelctedir. 
ıaire ikinci milmeiıil. Bunlar Bu ıehadet üzerine Fransız 
konrreye ekseriya devam etmi • memurları tahkikata giritecekler· 
yorlardı. Yalnız Kelekyan ef. dir. 
bulunuyordu. Hepıi on dört zat
~an terekküp ediyordu. 

• • • 
Dramın bat lıca makıadı Erme • 

nileri ıali4n bir yola sokarak iı • 
tikbale ait varlıklarım temin et· 
mekti. 

• • • 
Aktörler iki muhalif kısma ay· 

rılıyorlardı. Bir taraf Ermenilere 

iıtiklil verilmesini istiyorlardı. 
Bunl rı idare eden Diran Kelek • 

yan ve "Taşnak,, yeni Hıncak bi
rinci mümessilleridir. 1Idn~i ta • 
raf Osmanlı imparntorlufiundnn 

asla a.yrılmıyaralt hep birlikte te
kimül (evolUsyon) yolunda 

memleketin ıslahına çalışmak ve 
mümkünse tedrici tel ômül taı·ihi

le müttehit Amerika hükumetleri 
§eklini temin etmek tarnft rıyclı-

lar. Bunların batında da Diran 
bey Erganyan ve Samul Tumacan 

bulunuyorlardı. Bunları bu suret
le evelden kaydetmek lazımdır. 

Bunun faydau ve manası !onra· 
dan anlaşılacaktır. 

( Dcva11u uar) 

Hlndlstandan çıkan 
altınlar 

BOMBA Y, 15 (A.A.) - Kiari
hind vapuru, Londraya iÖlürmek 
üzere 250.425 lngiliz liraıı kıyme· 

tinde altın yüklemi§tir. Mezkur 
vapur, ayni zamnnda 595.925 li
ra kıyme~inde altını Amerikaya 
götürmektedir. Maamafih bu al • 

tınları da Londraya çrl:armağa 
hakkı vnı·dır. 

Prezidan Monroe vapuru, dün 

6$0.000 lira kıymet'ncle altını ha· 
mil olduğu halde Nevyorka hare· 
ket etmİ§tİr. 

Ze ze e 
LONDRA, 15 (A.A.) - Dün 

Mnnce!lter ve havalisinde zelzele -

for hissedilmiştir. Bu zelzeleler, iki 

sene evvelkinden çok daha şiddet
li olmur.tur. 

Ciddi hasar yoksa da halk, şid
detli bir heyecan içindedir. 

Y orkshirede aöller: mıntaka~t 

yakininde kain Vest-Molantta da 
bir zelzele his~edilmi~tir. 

Yunan 
kabinesi 

Başveka ete Ka
fandaris memur 

edildi 
ATINA, 15 (Hususi muhabiri 

mizden) - Harbiye nazırı Cene • 
ral Kondilis ve bahriye nazırı Ha
ci Kiryakos tekrar bu iki nez rete 

tayin etmemek şartile yeni kabine 
yi tetkile memur edilen müıtafa 

bat vekil Çaldaris, yeni kabineyi 
kayıt ve şart altın~a te,kil edemi -

yeceği beyanile, bu vazifeyi kabul 
etmemittir. Bunun üzerine Reisi

cümhur M. Zayiı, M. Venizelosla 
müşavereden sonra yeni kabineyi 

teşkil vazifesini M. Kafandarise 
vermiş, mumaileyh te kabul etmi~ 
tir. 

M. Kafandaris, derhal kabineyi 
te~kil etmek iç.in faaliyete ba~la • 
mıştır. 

Yarma kadar yeni kabinenin lis 
lesini, ümit edilmedik bir hadise 
çıkmazı;a, Reisicümhurun taadiki· 
ne ar:ı:edecektir. 

M. Kafandaris, yeni kabinesine 
Venizelist fırkanın erkanından aa· 

bık hariciye nazırı, M. Mihalako • 
pulos, cümuriyetçilerden amele ve 

çiftçi fırltaıı reisi, M. Papa Anas· 
tasyoyu almak niyetindedir:Bu ~r. 

rait altında, yeni kabine, Venizeli31 

lerin milzaheretine mazhar olacak 

ve 20 25 reylik fazla bir ekseriyet 
le, meclisten itimat reyi alacaktır. 

Mecliste 93 meb'uıluk bir kuvvete 

malik bulunan ahali fırkası yeni 

kabineye muhalefet edecektir. 

Kaybolan tayyareci 
LONDRA, 15 (A.A.) - Tay· 

yareci Hinklerin gaybubeti yü • 

zünden hasıl olan endite, yüzbaşı 

Zaleski banka mUdUrU 1 

Hoperin mumaileyhi aramağa 

Çin d 8rÜ1 f ii n un çıkmağa karar vermesine bais ol· 

VARŞOVA, 15 (A.A.) - Sa· 
bık hariciye nazırı, M. Zale:;ki, 
Lehistanın eD mühim bc:.nkalaı-ın -
dan olan Varşova ticaret bankası 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

heyetinin seyahati mutşur. Hoper, umumi karargahı-
RO 1A, 15 (A.A.) - M. Mus· m Balda tesis edecelc ve orada 

solini hali hauı-da Romada bulun· ı alpleri araıtıraacktır. Kendisine 

malda olan Çin darülfünunu he • bir telsiz operatörü ile bir maki-
yetini kabul etmiştir. niıt refakat edecektir. 

Alman kabinesinde 
değtşlkllk olacak mı'l 

BERLIN, 15 (A.A.) - Havaa müdahale imkanından mahru 
ajanaı muhabirinden: bulunuyor. Nihayet iklısadi bu 

Fon Şlayher • Hügenberg mü· ran dolayıaile lcendi ba9larını 
lakatının uzunluğu, nasyonalist derdine dü~müş olan Avrupa de 
gazetelerin kabinede tadilat ya • Jetleri uzak Şark hadiıselerile y 
pılacağına ve hatta M. Hügenber· kından alakadar olamıyor. Man 
gin riyaseti altında bir (Buhran çuride, Cinde, bütün Asya kıt'a 
kabineıi) teşkil edilecefine dair sı üzeı inCle mua.yyon hir. plô.nı 
bir takım şayialar ortaya atma • tatbikine azmetmiş olan ı>ony• 
)arına vesile vermiıtir. ya gelince, umu~i vaziyeti~ . 

A 1 ıekJini ken~isi ıçin ernaal&ı~ ı 
Hatta bazı gazeteler, M· Stru- f t ·b• 't l"".,.~ • d" E ce 

A • l'ğ' . d usa ı e aKKı e ıyor. n 
ser'in başvekalet muavın ı ını e- '- k ti l t 'b• • .., 

1 surane nare e er e arı ı emeı 

ruhte eclecegini iddia etmitler • lerini bir çün evvel tellakkuk e 
dir. Bu haberler, resmen tekzip tirmeğe çalıııyor ! 
edilmiştir. Başvekil, hiç bir kom- u h t A 
binezon mevzuu bahıolmadığını ll e "'e "'1111 

ve hükumet tararfından hiç bir 
karar ittihaz edilmemit olduğunu 
tasrih etmiştir. 

Diğer taraftan, hükilmet Nazi • 
lerin nüfuzu altında bulunan çifçi 

mahafilinin hücumlarına karşı bi· 
raz asabiyet göstermektedir. Ka

bine erkanı hakkında fena lisan 
kullanan gazetelere kartı §iddetli 

tedbirler ittihazı tasavvur edil • 
me1:tedir. 

Romanyoda soğuklor 
BÜKREŞ, 15 (A.A.) - Buğ · 

danda ve Basarabyada 10 - 12 
kişi soğuktan donnrak ölmüştür. 

Dünya lktısadlyatı 
konferansına klmle 

"ldecek? 
Ankaradan gelen haberlere 1 

re, ilk baharda Londrada topl 

cak dünya iktisat kongresine hU ' 

ltumet namıha hariciye, maliye 
iktisat vekilleri ve bazı müteha• ' 

sıalar iıtirak edeceklerdir. 

Saracoğlu Şükrü Eeyin de h•f' 

le dahil bulunrnaaı muhtemeldir• 

Gü"mek dersleri 
O ın 8 n y 8 da ye O i Lonilra gazetelerinin Paı'ltt~ 

lu1 bine verdiği malumata göre Pariı rıalı 
_.. · ··d · · feJ' 

EÜKRES, l5 (A.A.) -Vaida yat me::ıresesı mu errısı ~ro ,J 
k b. · t • ı 1 "l · . M T' Vachet, buıünkü hemıehrıler• • ınesı, eşe.ı:: cu etm1ştır. • ı- ., ...:1 • 

t "l k h • · l... mek ve gülümsemek deni TeP 
u es o, arıc1ye nazır ıııını mu -

mesi lehindedir. 
hafaza etmektedir. 

t··rk • Yunan 
Profeaör, bu kanaatindeki 40f 

ruluğu göatermek için halk do~ 
da tecrübeler yapmıf, onlara ~ 

dostluğu ıu veya bu meaeleyi dütlinm•~ 
ATINA, 15 (A.A) - Yunan 1vaz1e9ıneyi, sonra rahat otu~ 

~arp malulleri ve ıulh doıtları yı ta:.siye .et.mit, daha a_onr• olldö. 
. . TU k. 1 . . E . B rın ıo%lennı kııpcyıp bır te1 • 1 

cemıyetı r ıye e çııı mı e• il .. i • . 1 -" f nmemeg ıatt!mıt, on arın , ... .., 
ye bir mektup göndermi,tir. leri kapalı iken, bir gramofoll if, 

Mektupta, bir kaç gün ev- virerek gözlerini açmayı .ıt1leıd ti 
vel Türk izcileri tarafından meç· herkes götlerini açtıktaıı ;tiO .. 
hul Yunan neferi abidesine çe- gülrneğe ba!lamıttı. O k•d•' 11t 

lcnk koıınıasmda hazır bulunan senelerdenbcri gUhniyen lıt,.1l 
cemiyet azasının duyduğu heye.. kahkahalar salmı!lardır. ~ 
can i~.ı. edilmi! ve bu tezahürün Profe3ör Vachet'e gZSr• bUıatd" 

ce, bir dakika dünya 11tır•P 
1930 itilaflarının akdi 11rasında · unutmaktan ileri gelnıittır. ~ 
izh r edilen temennilerin tahak • 

kukunu gösterdiği bildirilmiıtir~ 
Onun için hP-lka gülrnek d~Jtt• 

vernıekte bü)ük favdalar •t.T-
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iŞARETLER 

SavıFa 3 

Poliste: 

Tramvay bir 
köre çarptı ! Çanakkale ölüleri 

ve bir teklif 
Babaaı Çanakkale harbinde 

ölen bir mektepli okuyucumdan 
mektup aldım. Ben bu mektuptan 
§U satırları alıyorum: 

Arpalarımız !Lo (a ntacılar1 Yun"" n • ı !ar la 
Dün Edirnekapı - Sirkeci hat• 

tında işliyen Hulusi Efendinin İ· 
dnı·csindeki tramvay arabası Mal· 
ta çarş ısından geçerken 80 ya -
tında Erzurumlu a ma Hüseyin a· 
ğaya çarpmıştır. ihtiyar ama 
muhtelif yerlerinden yaralanmı§, 
Ceı-rahpaşa hastanesine kaldı • 
rılmıştır. Vatman yakalanmı§tır. 

Bıışka arpalarla niçin Fakir talebeye yemek 'l'icnret muahedesi 
rekabet edemiyor? temini için topla- ·müzakereleri biliyor 

Babamın meurmı görmek ! ı;in gittim. 
Aradım, bulamadım. Fakat blr yanda F'ran· 
aıclarm, blr yanda lngtUzlerln mezarlıkları 
gti&Jenmı k&ma§tırdı. çıınakkııle bUtUn 
TUrk znllletlnln tek bir kalp gibl ca.rı>tığt, 
tek blr emelde yüz binlerin ean verdlti ide· 
al bir vatan k6oee1 değil mi! Biz idealimize 
Çanakknıedc dlivilıttlftlmUZ dll§l'nanıanmııı 
kadar ııahlp dcttfl miyiz? Batı:ıma mezar ta· 
ıı dikmiyccek m l!inlz ! .. 

Heyecanlı genç, yanık yürekle 
bir gözya!ı gibi satırları döküyor. 
Çanakkale sehi!liğine kadar gide· 
rek babası;..ın , Ço.nakkalede ölen 
bnbo.lnrm me=armı arıyım çocu • 
ğun, mez::ı.rısu;, taısız bir ölüm 
•ahraısındıın gözü yaşlı ve hıçkıra 
hıçkır:ı dönme:ıine hayret etmi • 
yorum. 

Ç"1nakkalc hnrbindenberi &ene
ler ee:ti. Bir l:aç defa nnafarta
ların Jnrlerı babnlarımızın, kar -
de§lerin:izin hanilc ıulanan otlar· 
l:ı ye§erdi. Kaç mevıim çiçekler 
erkek ve genç kanından renk aldı. 

Çanakkale fı;lndıo tir kınk teati 
.Anıı.lar, babalar Clmfci kcııU. 

rnıar3.ları hala vata.nm bir ufkun· 
dan öbür ufkuna bir rüzgar gibi 
dola§ıyor. Ve her aene Çımakka -
le tehitlerinin hotırası uzaktan su 
Üzcrbde cel&mlanıyor. Ve kırlar 
İngiliz ve Frnnsız mezarlıkları 
Yanında uzanıp gidiyor. 

Çnnakka!c §ehilliği ne bir vi -
liyctin, nz s:.dcce bir cemiyetin 
yardımilc vücutla getirilemiye • 
cektir. Çana'kkale }ehitliği bütün 
Türkiyenin hatıralarını tophyan 
Ve bütün Türkiyenin mukadclera
hnı ifade eden bir sahadır. 

Çanakkale şehitliğini sür'atle 
bafarabilmek için bir çare, bütün 
villyetler hususi bütçelerinin yii%
de biri kadar bir masrafı Çanak· 
kale ölülerinin mezar taşları içiı 
terketainler ! Türkiye vilayetleri · 
nin bir sene, nihayet iki ıene ter· 
kedecekleri yüzde birleri en kısa 
zamanda Çanakkale ölülerini ta: 
sız Y.:? o.dsız mezardan kurtara 
cakttr. 

....,, Sadri Etem 

Avrupaya ihraç edilen Türk ar -
palan diğer memleketlerden ihraç 
edilen arpalara rekabet edememek 
tedir. Bunun en büyük sebebi Türk 
arpalarında fazla mikdarda taş kı· 
rıntısı bulunmasıdıı·. 

Marsilya ticaret mümeuilimiz 
İstanbul Ticaret Odası ile ticaret 
ve znhirc borsasına gönderdiği bir 
tezke:-ede keyfiyeti bildirmiştir. 

Zahire borsası idare heyeti bu 
tezkere üzerine tetkikata ha§la • 
mış, bunun doğru olduğunu gör -
müş, binaenaleyh buna mani ola -
c.ak teclnbirin ittihazını iktisat ve· 
kaletinden rica ctmiıtir. 

T icaret Odası idare heyeti son 
içtimamcla zahire honıısının ikti· 
llat vekaleti nezdindek i teşebbüsü· 
nü t~tkik etmiş, ikticnt vekaletin -
den bu temennilerin bir an evvel 
mevkii tatbike konmasını ayrıca 

ricaya karar vermittir. 
Öğrendiğimize göre ticaret ve 

znhire borsası arpnların ve ihraç 
edilen hubu!Jııtın temiz olması için 
zahire t:ıhmil ve tahliye istasyon • 
larında kiriblaj nmeJiyesini mü -
kemmelcn yapacak tesisat vücude 
getirilmeıini, hmir, Merain, Sam· 
sun gibi limanlarda da bu cihaz • 
dan bulundurulmasını ve temiz -
lenrniyen zahirelerin ihraç edilme 
sini istemektedirler. 

Çekoslovakya ve 
üzU m le~I mlz 

Çekoaluvakya hükumeti vaktile 
ithalini menetmit oldufu kuru in -
cir ve fındıklarımızın ithaline mü· 
saade etmi§tİ. Bu kere kuru üzüm
lerimizin ayni tekilde serbestçe it· 
'-,.. line müsıı.ade e~mi~ olcluğu ha -

~ .. ahnmıftır. 

la yat nuhl~1eslnde 
ser el 

Emir dağı kazası Bayat nahiye 
~erkezinde yerli mallardan mü • 
ıekkep bir nümune sergiıi yapıl · 
rnnsına karar verilmi§ ve b:.ı mak • 
satla İstanbul Ticaret Odasından 

Menıba suları ve nümuneter istenmitti. h 
Ticaret Odası nümuneleri a · 

rek !Am zırlamış ve dün Bayat nahiyesine 
l<inıyev· . . ı .. ~ . t' 

~ i h 1 evsafı tespit edılmedı· gonGermı~ ır. 
1 elde haz . 
teleri u . ı memba sularının tı· Mısırda yumurta 

zerın ... k . ~ b'"b k 
meıan h ... aracıger, o re , I t 
d ki e astalıkları icin faydalı ol hroca 1 

u arı Yazılmak ~ . . ] 'h 
evsafı beli" tadır. Beledıye Mısır hükumetı yumurta arını • 
ha ıuyu .ı ollınıyan hu gibi mem· racatı hakkında bir talinıatnamc 

sı!e e · · . lar yazıl • rının üzerine yazı • hazırlamıştır. 
masını rnc:ı~i:miştir. f hrac edilecek yumurtal~r bu ta· 

L limatn;menin şc.rtları dairesinde 
tk~ ınu, şurup mu? kontrol edildikten sonra ::evkolu. 

Atll" nabilecektir. 
. d ıyedeki ihtisas mahkeme· 
•ın e d'" y . Ef un eniköyde bakkal Yor
aı end' • 
lik·· ının, dükkanında kaçak 
'- ~r bulundurduğu iddiaaile mu· 
"llmtem • esıne ba,lanm1ıtır. 

l>"kk k u anda rafta bulunan "şe· 

'

.erden mamul §urup,, etiketli üç 
ıte tn 

b ernurlar laraf ından alınmış 
unı d .,,.. •8.r a bulunan §uruba beı-ga -

•••Ot}U • ' 
ceı· ııpırto karı!brıldığı neti • 
ı-a •rıe varılmış. Ortada bir tahlil 

Poru " 
\' 0 " ~r 0f d • b • } . ald ... • aı e en ı, u !l§e erı satın 

bu~tı tekercinin ismini söyledi, 
iıte;~ lahit olarak ~ağrılmasını 
fa~ ı. M~hkeme, evvela memur· 
:riııe ~lııt ıffatile dinlenilmele .. 
\'İr,_• .• •r \'erdi. Muhakeme ayın 

1 
•iri.ine kaldı. 

Vunanislanda inhisar 
sistemi 

Aldığımız malumata göre Yu · 
nan hükumeti benzin, şeker, tütün 
gibi müddelerin inhisar altın::ı alın 
ması için lazım gelen tetebbüsle · 
ı· ini ikm:ıl etmiştir. 

Yeni k::ıbine sakit kabinenin 
p:-oğramı dahilinde yürüdüğü ti::.k· 
dirde bu maddelerin derhal inh~ · ı 
sara alınacağı muhakkak addedıl· 
mektedir. 

Sanayi mtldliri\ 
Sabık ıan:ıyi umum müdürii 

Recai Bey yeniden Sanayi umum 
müdürlüiüne tayin edilmittir. 

nıyorlar 
İstanbul cihetindeki lokantacı • 

lar bugün son defa olmak üzere 
Halkevinde toplanarak mektepler 
dehi fakir talebeye verilecek ye -
mek meselesi etrafında içtimai 
muavenet §ubesi reisi ve ıızalarile 
görii§eceklerdir. 

Şen, Ali Efendi, Konyalı, Cemal 
Bey lokantcılnrile kebapçı K&mif 
Ef. loltantnsı muayyen mikdarda 
fakir talebeye öğle vakitleri ye • 
mek vermeyi tuhhüt etmişlerdir. 
Bugünkü içtimada diğer lokanta -
cılarln da mutabık kalınacaktır. 

Hnlkevi içtimai muavenet §ube· 
si Daı-ülfünun fakültelerilc yüksek 
mekteple:-clen fakir talebenin a -
detler ini gösterir listeler istemi§ • 
ti. Bu listeler peyderpey gelmek· 
tedir. Fende 85, hukukta 128, diı· 
çi ve eczacıda 15, talebe yurdunda 
12 fakir talebe bulunduğu anlaşıl· 
mı~tır. Edebiyat ve yüksek ticaret· 
ten henüz listeler gelmemi~tir. Şu· 
be lokantalarda yemek yiyecek ta· 
lebelere vermek üzere 30 zar Y"l.P· 

raklı karneler ba:stırmıftır. Tale • 
beler her gün gittikleri lokı:ıntala· 
ra bu karnelerden birini vererek 
yemek yiyebileceklerdir. Perşem • 
heden itibaren fakir talebe lokan· 
talara girebilccelderdir. 

Mil badi il ere bono 
yerine para verilecek 

MaHarı geri alınan mübadillere 
verilecek 300 bin liralık bono ye • 
rine para verilmesi kararlqtırıl • 
mıttır. Nakit itleri müdüdüğü bu 
i§i tetkik etmektedir. Bu hususta 
divanı mu!ı::ıııebatla müzakere ya• 
pılacak ve tediye tekli tespit olu • 
narak bu sene zarfında behemehal 
tevziat y::ıpdacaktır. 

Dünkü refiklerimiz bu haberde 
bir yanlıthk yapmıflar, paranın 
gayri mübadillere verileceğini yaz 
mı!lardır. Halbuki verilecek para 
gayri mübadillere değil, mübadil· 
leredir. Malumdur ki, Anlcara iti· 
lifnamesi ile, mübadillere tafviz 
olunan Yunan emlakinin iadesi ka 
rarlatmıf ve bir çok emlak te mü· 
badillerden alınarak lstanbula dön 
mÜf olan Yunan tabaasından bu • 
Iunan rumlara iade edilmitti. Şim· 
di mevzuu bahsolnn mesele, elle . 
rinden bu gibi emlaki alınan mü • 
ha dillere verilecek paradır. 

VAK 1 T 
UUndcllk. ~yuı Gaz:ete 

ıstanbul Ankara Caddczi, \ "AKl'l' yurdu 

Telefon NumaraJare 
Ya~ı ı:leri tc!e!onu: 24379 
Jdare telefonu : 24370 

Tclbf1lr adresi: Jstıuıbuı - \'AKıı· 
Posta ırntusu N'o. 46 

Atinada memleketimiz ile Yu • 
nan hükumeti arasında yapılacak 
ticaret muahedesi müzakereleri 
hakkında hnber gelmiştir. 

Bu haberlere nazaran Türk Yu· 
iki yangın 

Dün saat ikide Ankara cadde· 
nan ticaret muahcdc :;i on gün zar· · d Ç"f · k "" t "' h · d b sm e ı cı u up anesın en a -
fında ikmal edilecektir. ı d k' ı ı t t ·· ca a ı urum arın u uşması yu· 
Murahhaıılarımız Cemal ve Veh· zünden yangın çıkmış, sirayetine 

bi Beylerle H alil Mithat Bey mu • meydan verilmeden söndiirülmüt· 
ahedenin ikmalinden son~·a lstan· tür. 
bula avdet ederek Ankaraya gide· § Üsküdarda Sultan tepesinde 
cekler ve hükumete lıu hususta ma mütekait Tevfil; Efendinin evin· 
lumat vereceklerdir. 

Öğrendiğimize göre hükumeti • 
miz Yunan hükurnc~i ile yapılacak 
t icaret muc.hedesinden ~onra Bul -
garistan hükumeti ile de bir tica -
ret muahedesi yapmağn karar ver· 
mittir . 

Bu hususta Bulgar hiikumcli ile 
bir anlagma yapılmı§lır. 

Bulgar hükumeti ile yapılacak 

ticaret muahedesinde Türkiye na -
mma Vehbi, Cemal, Halil Mithat 
Beyler hazır bulunacağından bu 
zevat Yunanlılarla aktedilecek 
muahededen sonra Ankaraya av
det edince talimat alarak derhal 
Sofyaya gideceklerdir. 

den yangın çıkr.ıış, ev tamamen 
yanmıştır. Yangın odadaki man • 
galın devrilmesinden çıkmıştrr. 

Kaçak cıgara .kilğıdı 
Eyipte Otakçılarda oturan 

Hamdinin üzerinde kaçak sigara 
kağıdı bulunduğu znbıtayn haber 
verilmi§, Hamdi çovrilerek ceple
ri aranmış, bir hayli sigara ki.ğı .. 
dı bulunmu~tur. Hamdi yakalan
mı~hr. 

Kndını yarahyan 
çırak 

Y cdikulede oturan ahçı çıra • 
~ı Ali, Aksaraydn Vefiye Hanınt 
is.minde bir kadına tecavüz et:nif 
iki yerinden yaral,.mıştır. Ali ya .. 
lmlanmı;trr. 

Bulgarlar ile yapılacak muahe • 
denin esasları hazırlanmış oldu • 
ğundan müzakerenin 15 gün için· f\ 
de ikmal edileceği tahmin edilmek '· 

tedir. 

Prika ile telefonla 
görüşUldil 

Boşvekltimizin 
bir tamimi 

Dün vilayete Baıvekil fsmet Pa· 
fa Hz. nin imzasını taııyan bir ta· 
mim gelmiıtir. Bütün vatandaşları 
Tayyare cemiyetine yardıma leş • 
vik eden bu tamim aynen §Öyledir: 

" Tayyare cemiyetinin beşinci 

kongreıinde bütün milletlerin tay
yareciliği ileri götürmek ve hava 

Ankurada otomatik telefon mer 
kezini Pcrunun merkezi olan Li " 
madan aramıtlardır. Araya giren 
Berfin telefon merkezi Ankarayr 
bu çağırmnclan haberdar etmi,, 
derhal franaız~a konuımnğa hat • 
lanmıştır. Limaclan Ankarayı ara • 
yan Peru telefon ı.:mum müdürü M. 
Goopz Ankara merkezi müdünı 
Niyazi Beye orada rnntin iki oldu· 
{!unu söyliyerek sesin nasıl geldi \ 
ğini sormu,, cevap almıştır. Peru 

tehlikesinden korunmak için ne bü ile mükaleme üç dakika için yedi· 
yük fedakarlıklara katlanarak ça • Luçuk İngiliz lirasıdır. 
lışmakta oldukları daha iyi anlaşıl · 

dıktan sonra Türk milletine bu yol f 0 tan(:. ~·akmak 
da düşen vazifeler çok ehemmiyet l l 
almıttır. aşı sa m ış 

Milli tayyareciliği korunıak için 
nasıl çalışılacağını millete rehber· 
lik ederek öğretmek vazifesini ü · 
ztırine almıf olan Türk tayyare ce· 
miyetine en az kazanan fertten 
başlıyarak bütün devlet teıkilitına 
k.ıdar her ş ahıs ve müessesenin 
yardım göstermesini milli clü~ün -
celeı- arasınd~ yer tutan bir borç 
telakki etmesi lazımdır. Tayyare 
cemiyetinin 3elir ini çoğaltmak 
için her vatanda~ın ve he:- devlet 
memurunun bu milli davaya zahir 
olarak gücü yettiği kadar hallu teş 
vik ve tenvir etmesini rica ede -

On tane çakmak taşı sattııı 
kaydile muhakeme edilen Halil, 
adliyedeki ihtisas mahkemesince 
altı ay hapse mahkum edilmif, on 
sekiz yaşını bitirmediğinden, ce • 
zası üç aya kadar indirilmittir. 

Dahiliye ınüsteşarı 
Dahiliye Vekaleti müstetarı Hil· 

mi Bey dün Ankarnya gitmiştir. 

I ... '1"5'" vı~ıınm~;·~;ıki \r'A'lciT'"""] 
llm lllt;Ual 111 1 UIU 1 ıt m 1 '" 1 1 UıruwtalllW 
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Abone bedelleri_: 
- TQrkiye 

1400 Kr. 
7:10 .. 

F:ı-nebf 

2700 ıtr. 
H 50 

1 ı-im~ayrl mi" badiller 

- llziim piyasası tcnczziil etmekte
dir. /Jazı l:üçük tical"cthanclcr ildncl 

derecede.• ü=ümd<n 29 - 31 kuruşt(lll 

satışta bulunmaktcrdır. Aml'lc fıkd,.. 
senem: 
6 aylık 

3 cylık 
ı aylık 

.400 
HiO .. 

IUin Ucrelleri : -Resmi UAnlarm bir ıatırı 
Ticari UAnlarlO bir satırı 
Ticar1 ııtnl&tlll bir zanUml 

KUçUk ıuınlar : 

800 
:ıoo 

10 Kuru~ 

12.6 Kuruş 

:ı:; lturu~ 

11mdan dolayı giilyağımn bu sem• an· 
Gayri mübadiller cemiyeti dün 

I cak üçte bfr daccc inde iıtihsal cdl· 
:ıaat ikide seneli : kongrezini yap&· 
caktı. Saat üçe kadar beklendiği lcccği ta/ımirı 1 diliyor. 
halde ekseriyet ltımİn edilememi~- - 7'rw11vau ljİı"kctinin ücretlere 

tir. Kongre gelecek pazara kalmı;. 1 zam yapılması liakl..mdaki teklifi cc • 

t ı miucli umumiyei belediyece reddedil· 
1 

ır. 

ı mi~til'. 

l
lölçii kanununun tehiri - Pctrcsburota Rusya ile cereyan 

eden siya i ı•r iktısadi müzakereler • 
Yeni ölçüler lca"!Ununun bir se - de lı iil.ümctimiz nıuralıhası olarak 

ne m "iddctlc tehir edildiği hakl.ın· lıazır bulunmı Galip l\cmali /Jcy dün 
daki kanun dün dahiliye vekille - Sarayı lıümayıma azimetle huzura 

' ••• • • •••••••" 1 tinden vili.yele tebliğ edilmiıtir. 1 kabul buyurulmu~tur. 

Dır del&a7° 30 fkJ dc!a~n fJO Uı: ctefası f\5 
<Hr t defa!l 75 ''e on defaıı 100 kunııtur. 
r il) t ık Ulrı vcrenlerl.o bir dctuı mecca· 
nendir. Dört s:ıtın geçen iltnlıırrıı luıa 
satırları bet 1nıruıtan h'.sap edilir. 
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Muharr;ri : CeUil Nuri 
• iktibas. na.kil, tercüme hal.:ları mah!uzdtir. 

Meğer öğrendiğimiz, ilim 
cehil imiş ! 

8aqurcu Agah Paşa ve AplüH1 midin 
ilme ne gözle balıtığı 

llim, Türkçesi bllei, yahut ilim 
vezninde bilim ... 

Bu da deği§tİ.. Osmanlı devrin· 
de ilim başka idi. Şimdi büsbütün 
başka... llim erbabına alim der . 
lerdi. Cem'i ulema gelirdi.. Üle · 
malık sıfatını din esbabı kendileri· 
ne hasretmi~lerdi .. Sarıksız olmı • 
yan ulemadan olmazdı .. Fakat bir 
sarıklı chail de olsa zararı yoktu, 
o, gene, resmen ve şe;;-' an alimdi .. 
F ahr1 alim, itibari alim .. 

ilim, bazan bir ınirn.s ve hatır 
meselesi olurdu .. Mesela büyükler· 
den birinin bugün doğan çocuğu· 
na padişah ülemalık rütbc~ini ve • 
rirdi ve bunun (ruus) denilen dip· 
loması çocuğun beşiğine asılırdı •. 
Bu :ruuslarcl:ın hir haylisini oku -
dum .. Sekiz günlük mahtum bey, 
bu diplomaya göre, (Kıdvetül ü • 
lemael mudzukikin) dir !.. 

Biraz kendi nefaimi muhasebe 
edeceğim .. inan olsun ki benim de 
ömrümün bir kısmı bu ilimleri tah· 
sil ile geçmi~tir .. Ben de yüz yirmi 
derecelöinde fotipdat devri alimiy
dim .. Düşünüyorum: Bunlar dA 
ilim mi idi?. Yok! Bo§u botuna ka
fa patlatmışım. Hayatımın bil • 
mem kaç ı;cne&i bununla geçme • 
seydi ,onun yerine sa2, keman öğ
renıeyclim her lıalde daha karlı çı· 
kardım .. tlim dediğimiz, meğer, 
ccıhilnıi§ ••• 

ilim, yeni ilim, bir metot işidir .. 
ilim ,ancak mantıki ve makul bir 
kafa temin eder .. Eski ilim olma . 
drğından harıkuHide şeylere, ke 
rametlere, mucizelere inanırdık ... 
Olamıyacak bir işe, rivayet yerin
de ise, olabilir, veya olmuştur, na
zarile bakardık .. 

Misal: Pek büyük btr ilim, meş 
hur, maruf bir müverrih, bir hukuk 
üstadı ki bugün sağ olsaydı yüz ya· 
§ına yaklaşmış bulu~acaktı.. Bü· 
yük bir tarih kitabında diyor ki: 
Kaf dağında, yani Kafkasya da, 
minare boyunda bir adam varmış .. 
Bu adamı yalçın kayaya bağlamış· 
)ar. Asırlardanberi bağlı imiş. Ara 
sıra gazaba gelir, zincirleri kopar· 
mak ister, muvaffak olamaz; lakin 
kayalara tekme attığından zelzele 
bundan hasıl olur .. Bu fakir bir 
kaç defa Çerkezi:stan diyarına ıe· 
fer ettiıcm de vaktim olmadı,gidip 
o minare boyundaki heni neviimi· 
zi görmek nasip olmadı .• 

Bir fakıh, bir alim, bir vezir 
buna inaeıyor. Demek ki onun di· 
mağı buna ihtimal veriyor .. Hal -
buki bahsi geçen bu dev, Yunan 
eıatirindeki Prometedir ! 
Şu sözleri söylemekten maksa • 

dım eskilerin riyazi bir kafaya ma· 
lik olmamalarını göstermektir .... 
İlim nedir?. Bilmiyorlar .. Halbu • 
ki, hususile 1500 senesindenberi i
lim, büsbütün değişmiftir.. Siyah 
ile beyaz arasındaki fark kadar .. 

Buna rağmen Sultnn Hamit dev· 
rinde bu hakikat gereği gibi anla
şılmamıştı .. Bir kaç tabur teşkil e· 
den (ulema) nın vücudu bile yeni 
manasile ilmin anlaşılmasına ma
nidi .• Bunlar ilme karşı bir kuv -
wtı;.. 

kimya, teşrih, fizyolojiye münte · 
nittir .. Usulleri külliyen tecrübi -
dir. Tı!>ta geli~i güzel faraziyelere 
yer yoktur .. tlim, seririyat ile te · 
cehhüz e1mi~tir. Seririyat, lfibora 
tuvar ... Tıp 5.lemine girmek için ih 
zari ilimlerle mücehhez olmnlı ... 
Tıp, he~· yerde tıptır .. Bu ilim, bir 
ild a~ırclanberi Avrupa ve Amcri • 
ka milletlerinin mü~terek eayret. 
Jcrinin ::etidir .. Bu gayretin netice· 
ti mumea kabul olunnıu~aır .. ilim 
edebiyat gibi şııhsi deijildir. 

Bit Türk doktoru bir Fransız, 

bir Alrnnn, bir Amerikan, bir J a • 
pon doktor•·n:m dilinden anlar •.. 
Tıp, birdiı· .. Milli deJildir, dini de· 
ğildir, ~:ıhci değildi .. Beynelmilel~ 
clir, la - dinidir. Hatır gönül lanı · 
maz. Usulleri her diyarda ayni ka
bule mazhardır. 

Buna rağmen Abdülhamit Efen· 
di şu küçük hakiatı olsun anlama
mıştı .. Şii mezhebinden bir dilenci 
türemiş .. Bu adam, Ba!ıra vilaye • 
tine tabi Müntefik ahalisindcnmiş. 
Dilenciler türlü türlüdür. Kimi &a· 
dece sadaka ister. Kimi bir hünı-e 
ve nıarifet ıösterir .. Bu dilenci ise 
-ki i&mi A11ahtır- dilenciliğe 
mütetabbil~i de ilave etmiştir .•• 
Sultan Hamit ahtinde bile milte -
tabbiplik yıu;aktr; Tıbbiye mektc· 
binden çıkmıyan bir mahluk, 
Hazreti ha gibi ölüleri diriltse bi· 
le gene alenen hünerini icra ede -
mezdi.. 

Dilnci Agah basur tdavi ediyor. 
Tesadüf buya! Belki herifin eline 
iyi bir reçete gçmiştir .. F almt ha • 
surun 300 türlüsü olur .. Birine iyi 
eelen bir deva, ötekir.e zehir gibi 
tesir eder .. Zatcn bir doktor, her _ey 
den evvel, hastasının um~mi ahva
line bakmakla mükelleftir .. Hasta• 
lıklar müretebittİr. 

Mesela sinir hastalığı olan biri· 
nin üzerinde en küçük cerrahi a· 
meliyeyi yapmak, hatta di! çek • 
mek, açılan yarayı kapamamak, 
o insanı gangrne uğratmak, öldür· 
mek demektir. 

Tesadüfi doktorluk olamaz • 

Dilenci Agah birini iyi etmiş ••. 
Sultan Hamidin o hanı, o echel a· 
damları bu kerameti efendilerine 
ballandıra, ballandıra anlatmr! • 
lar Sonra iyi bilmiyorum, bizzat 
Abdülhamit mi, sultanlardan biri· 
si mi basura tutulmuş.. Hakiki 
doktorlar onu iyi edememişler ... 
Nihayet Agah gelmiş, basuru, ken· 
di tabirlerince (bağlamış), Alla . 
hın izniyle hasta iyileşmiş.. Olur 

ya?. Buna ilim dilinde tesadüf der 
ler .. Tesadüf, bir alimin kavlince, 
bilmediklerimizin yekfuıu imiş! • 

Bu hizmetine, yahut bu tesadü· 
fe mükafatan Sultan Hamit, A • 
cem dilencisi Agahı paşahkla, Ha
midiye Etf al hastahanesi doktor • 
luğu ile taltif buyuruyor •. Doktor 
Agah paşa hazretleri haslahane • 
ye gidiyor. O hastahane padişa • 
hın eseridir .. Ölen bir kızı namına 
hayrat olmak üzere yapılmıştır .•. 
imdi, doktorları, bilhassa ba§dok· 
toru padişahın sıkı fıkı mensupla · 
rmdan olmak iktıza eder.. Bu 

Misal : Tıp diye bir ilim var .. Hem mensubiyete rağmen doktorlar ıs· 
ne ilim .•. Bu marifet ~ubeıi fizik, yan etmiıler ! Böyle şey olmaz .•• 

VAKiT 

B1r kaçakçılık mevdana çıkarılırken 
··················•••ff••·············································-···· .. ····•·· .. ·••·•··• 

aramak, 
kırmak •. 

Usulsüz ev 
d··vmek, 

Bu iddia ile bir inhisar takip Amirinin 
ve dört ınemurun mevkut oJarak 

muhakemelerine başlandı 

içki kaçakçılığı yaptığını haber racaaı eden Anjelos Efendi rnua• 
aldıkları bir adamın evini usulsüz yene edilmif, vücudüniln iki yerin 
olarak aradıkları kaydile Adliye · de tıyrıntı görüldüğüne ve bunun 
deki ihtisas mahkemesine verilen üç günde geçeceğine dair, doktor, 
inhisar takip amiri Niyazi, taldp rapor verttıi!. Vak'anın tahitleri 
memurlarından Cemal, Ömer, Ah· de var. Dava, ceza kanununun 194 
bas, Yusuf Efendilerin muhakeme l üncü maddesine uygun görülerek 
sine dün saat on yedide başlıınmıt mahkemey~ gönderilmiş. 
muhakeme on sekiz buçuğa kadar H&kim, öne~ takip amiri Niyazi 
'ev:ım etmiştir. Efendiyi aorguya çekti. Niyazi E • 

Evvelki gün, mahkemede yalnn: fendi, föyle söyledi: 
Niyazi Ef. mevkuf olarak hazır bu - Evi aranıağa giderken, mer • 
Junuyordu. Diğerleri hakkındaki ke%den iki polis aldık. Muhtarlar 
tevkif kararının yerine getirildiği yerlerinde yoktu. Yalnız bekçiyi 
anlaşılamadığından, muhake • beraber götürdük. Kapıyı çaldık. 
me düne bırakılmıştı. Dün diğerle Bir kadın yukarıdan baktı, çekildi. 
ri de mevkuf olarak mahkemeye lçeriden ayak sesleri işitildi. Ah • 
:retirilmiş ve kaçakçılı~-tan altı ay bas Efendi, bahçe ya atladı. Mut • 
hapse mah!tuın edHen davacı An. baklan içeriye girmif, Anjelosu ıo· 
jelos Ef. de mevkuf olarak hazır mayı keserle kırarken yakalamıt, 
bulunduğu halde, davaya bakıl • - Aramada bekçinin hazır bu • 
mı§hr. lundujunu söylüyorsunuz. Amma, 
Davanın mahke,meye iÖnderilit tuttuğunuz zabıtta bekçinin imza· 

şekline göre, Anjelos Efendinin ıı yok. Niçin 1 
Kurtuluşta cadde üzerindeki evi - Efendim, bekçi, biz me§gul • 
aranırken, memurlardan ba,ka ken gitmi,ti. Ondan imzaaı yoktur. 
mahalle ihtiyar heyetinden yahut - Zabıt varakaımm yazısında 
mahalle ahalisinden en az iki ki • da bekçinin hazır bulunduğuna da 
şinin bulunması icap ettiği düıü • ir bir kayıt görülmüyor? 
nülmemiş ve arama, yalnız iki po· - Yazılırken bekçi gihnİ§ bu • 
lis mernuı·u h-uzurile yapılmı,. Bun lundu~undan ismi yazılmadı. 
dan başka, Abbas ve Yusuf Efen . - Bazı arkadatlarmız, istintak 
diler, Anjelos Efendiyi, dövmek, dairesinde ifade verirken bekçi · 
suretile, eziyet etmi~ler, kendisi· nin de alınmadığını söylemi~ler? 
ne l'arfr sert davranmışlar, tavan· - ihtimal hatırlarından çıkmıf· 
dn atılı liımbası ile raftaki tabak· tır ! 
larını kırmı§lar •. 

Aramadan sonra karakola mü • 

Bir cahil doktor tayin edilemez .• 
Eğer efendimiz ısrar buyuracak o· 
lurlarsa biz hepimiz istifa ediyo -
ruz; derler ve sıkı hnsarlar .. Neti· 
cede doktor Agah Paşa hastaha • 
neye devam etmez; IS.kin sarayı 

hümayun basur doktoru olmak Ü· 

zere son güne kadar vazifesine de
va meder .•• 

- Anjelosun, dövüldüğü, lamba 
ve tabakların kırıldığı iddiasına 

ne diyeceksiniz? 
- Öyle bir ıey olduğunu gör · 

medim. 
Memurlardan Cemal Efendi, 

kendisinin evin arka tarafında ta· 
rassutta b~lunduğunu, Ömer Efen 
di, Niyazi Efendiye "muhtar la -
zımsa alalım,, dediğini, onun da 
"tertibat tamamdır,, cevabını ver· 
diiini anlattılar.. Abbaı Efendi, 
"dövmek filan doğru değildir.,, 

dedi. Yusuf Efendi de, aleyhlerin· 
deki iddianın kaçakçılığı meyda • 

Söılü film· 

lerio yeni 

bir yıldızı 

MARiA 

SOLVEG 

SAHTE 
MiLYONER 

filminde 

lstanbul BeledlyesH 
OarUlbedayl \;ehlr Tiratro•' 

Temsilleri : 

Bu ak,am ISTAH8Ul BELEDld 

inr; ıe;i;t ~ij~ ~ ~~ 
Opereti 1111 

Umuma l\t" 11\ 
Altı ynşından aşa~ olan çocukl" 

ti atr0ya ı.abu\ edilmezler. 

Fransız tiyatrosuntl 
T. A. 'l'. T 

Büyük Yunan artisti 
GAVRıLIDIS • 
T. A. T. sa.n'atkArlarile y 
OTHELLO 

yu temsile hazırlanıyor 
Olhello : Gavrilidis 
Yago : Ertuğrul S:ıdettln 
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HAVA - Ye§Ukt5y Ultort rasat t(IC(I 
zinden verilen malumata göre, bugUn ,1 
bulutlu ve ıımal lıtikametlndcn hııfif ti 
(Arlı olacaktır. DUnkU sıcaklık en f .J 
7, en az 3 derece, hava tazyiki 765 milltD'' 

Naklettiğim, şu hikayeden çıka
rılacak mana, bence, pek büyük . 
tur: Yirminci asırda, bir ayağı 
Avrupada, diğeri Asyada, üçüncü· 
sü Afriknda olan, medeniyet mer· 
kezlerine yakın bir Akdeniz dev · 
itinin hükiimdarı, onun mukad • 
deratına 33 sene hS.kim olan pa . 
di§ahı (Tabip} ile (Mutetabbip) i 
ayıramıyor .• 

na çıkarılan Anjelos Efendinin iğ· idi. 

bir arı tesirile olduğu teklinde ifa Radyoda : 

ilim ve tıp husunda bu derece 
kara cahil olan biri (ve onun et· 
rafındakiler) acaba diğer marifet 
fubelerinin alimi, allamesi mi idi
ler?. 

Devleti idare etmek de bir ilim 
değil midir?. Elbette, Sultan Ha -
mit, tababbete hangi gözle bakını, 
ise içtimi, hukuki, idari ilimlere de 
ayni gözle bakmıştır.. Mütemadi· 
yen macun kullanan, dişçiliğe 

inanmayıp eğreti dit yaptırmıyan 
Abdülhamit Efendi, Abdülhamit 
Efendinin o mübarek kafası, §Üp· 
hesiz, bütün devlet makinesine, 
bütün millet te,kilatına bir Kuru • 
nu vustai dürbünü ile bakmıftı. 

Sultan Hamit! Bu zatı el yazı • 
sından bir hayli nümune ıördüm .. 
El yazısı, üslup, bir insanın ilim ve 
marifetinin aynası ise.. Vah onun 
tabiiyetinde bir aarm üçte biri gibi 
uzun bir müddet yaşıyan kimsele· 
rin bahtına! •• 

Celil Nari 

de verdi. 
Davacıye galince, o, Niyazi E • 

fendinin de, Abbas ve Yusuf Efen 
dilerin de kendisini hırpaladıkla • 
rını, dövdüklerini, hatta Abbaı E
fendinin ıöğsüne tabanca dayıya · 
rak "rakı kazanı nerede? yerini 
söyle!,, diye tehdit vaziyeti aldı -
ğını ileri sürüyor ve Niyazi Efen • 
dinin sonradan kendiıini dava et • 
memesi için yalvardığını, "ben, 
seni kurtarırım!,, dediğini iddia e· 
diyordu. 

Hakim, tahitledn istintak daire 
sindeki ifadelerini okudu. Bir kıs· 
mı, memurların aleyhinde ıahadet 
etmiıler, iki polis te lehlerinde ta· 
bitlikte bulunmuılardır. 

Hakim, bütün ıahitlerin mahke
meye çağrılmalarına, kartılattırıl • 
malarma karar verdi, muhakeme -
yi önümüzdeki perıembe sabahı • 
na bıraktı. 

" tST A..""ilBUL - 18 den 18,4~ e karın/ ,1 
dl& P.ıza Hanım, 18,45 ten 19,80 a :ıc Jİ 
Orkestra, 19,315 ten 20 ye kadar ~ ı 
der• (MUptcdilere maruıus), 20 dMı 20;, 
kadar Yesari Asını Bey, 20,30 dıın 2l J 
kadar Safiye Hanım ve arkadaşları, 'gl 
dan 22,30 a kadar Orkestra, Ajans 'l/O 

0 
ı 

sa bo.bcrlert, saat ayarı, 22,30 d4n 23.S 

kadar Darllttallm. ./. 

[nııııaıııımıunıııHDnnııımnımtıımnııınnıınıtmmımtmlQıı~t 
Matbaamı~a gelen eser e 

111aunuuımnuıttumınmnnunıın1t 111uu11u1M111ueututtıan111111 

Mimar mecmua•• ~ 
Mimar mecmuasının 23·24 t.ncl , 

jJI 
mUte.novvi meslekt yazılar ve cıMrl•f U' 1 
tı~ar etml§Ur. Ylrml dördUncü aa>'1'1 .1 
çUncU yaşmı idrak cdMı bu aan'al ~ (1 

inUpra ba~ladığı gündenber1 mun ,tf " 
ahenkli bir tekAmU!le memleket pıtlll .rf 
tezyini aan'at Alemini tatmlıı eden ııtr 
lık olmu§tur. f' ı 

TUrk nlimıırlrfııu, memlekette ;ı~ 
bancı ellerde tanıtmak vazıteııinl ~ 
MİMAR bu yıl daha .mUtekAmil bir ı' 
intl§arma devam edecektir. 

HERKES 
SADIZEYBEJ( 

Operetini görmelidir 
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A AKI ı 'ıa edebi tefıik~•~ 
-.......... .... ~ --:ws~-- ıawe~ 

VAKiT 

A 1lantik vapurunun .. . yanmas1 uzerıne 

a urlar da 

Savıfa S 
• 

Türkiyede ecnebi mek
tepleri nasıl açıldı ? ııı 

===========.=.~~==: SelAml izzet 
d" sahip olmanın yegane çaresi bu • 

..... Bonsuar Kemal beyfen ı. dur. Yoksa ya Senihe ya hatka bi-
Zatı ilinizfe biraz konu~ın~k _ka • rine varacak.. Canım gibi sevdiğim 
bil tnidir7 •. Akıl danıımak ıstıyo - bu kızı göz ıöre göre elimden ala-

Elek trJk tesisatının 
kötOltlğll 

yik eyliyen iki fikir değil, birbi • 
rine cevap veren iki hafızadır. 

rum. 
Kemal ka§larını çattı: 
- Zatı ilim, bu akıarn, akıl ve· 

recek halde değilim. 
- Görürüz. . 
Kemali kolundan tuttu, bıraz ev .. 

vel biçare Senihin atkım mırılda -
dığı köşeye çekti: 

_Beni iyi dinle. 
- Dinliyorum. 
Ay§t, sirıirli sinirli, elbi&etinin 

bir kıvrımını bükerek ıordu: 
_ Ne dersin, evleneyim mi 7 
Kor.ınl ıoğuk kanlılıuını muha -

f za eni: 
- K:minle? 
- Senible. 

Kenıal gülüm edi. Cir · türlü Se· 
ni~i rak:p nddetlemiyordu. 

B"Jnun İçin, endiıesiz cevap Yer· 
di: 

........ Canın istiyorsa evlen. 
Ay19 boynunu bühtü. Hazin bir 

ıeıle: 

- Cnr.nn iotiyor, dedi. 
-... Evlen cledima. 
- Ne yap:ıyım, başka çarem 

yok. içimi kemiren derdimi ay-ut -
mak için evlenmek istiyorum. Ev· 
lenirsem belki teselli bulurum ... 

Y "kıa bu azab•, f im diki ıstıra 
bıma tahammül edcmiyece~im. 

Kema! iliklerine kadar ürperdi. 
Bugüne k dar Ay~enin böyle bir 

yeiıini göınıemişti. Bu ıözler ıa. · 
mimtydi. Ayşe, denize dü~en yıla
na arılır, dedikleri gibi, Senihe 
varacaktı. 

Senih, birdenbire, kuvvetli bir 
rakibi oluvermişti. 

caklar.,, 
Piyano ıu ar susmaz hemen !O· 

kağa fırladı, postaneye koştu, ka • 
pıdaki kutuya mektubu attı .. 

Bu mektup sayesinde Ayşeye: 
Niıanlım, sevgili karıcığım! diye
bilecehti ... 

-5-

_ Yer bakalım müvezzi ha t. 

- Al baknlıın kalfohanım. 
- Kime mektup? 
- Kemal beye. 

Fikri yar bir müddet zarfı elinde 
evirip çevirdi, puluna baktı, onra 
Kemalin kö:küne doğru yürüdü. 

Tarhlar, agaçlar, güneşin altın 
da pırıl pırıl pnrlıyordu. Etrafa ~i
çe!:: kokuları yayılmıştı. Hafif, tat· 
lı serin bir rüzgar esiyordu. , 

B:ıhcıvan uzaktan se!lendi: ~ 

- Kalfa, hava ne güzel değil 
mi? 

- Çok aüzel, cennet gibi ..• 
Bahçıvnnla gevezeliğe koyuldu. 

Fakat Kemal pencereden Fikriynrı 
ve el:ndeki mektubu görünce seı· 
lendiz 

- Dadı ne:lir o me!dup. 
- Me':tup i~te .. 
- Kime? 
-Sana. 
- Getiroene .. 
- Ayol ne o:ıbrr!ız:ıırn; dur geli 

yorum ... 
Kemal yarı yola kadar çıktı. 

Me1ctuhu aldı. 

Temrinin sonu halkın - talebe "' 

!erin demek iatiyorum - alkıtla • 
Büyük vapurların ve •oh 21a • etmektedir. Orada zeki. ve mu· rile selamlanır. 

manlarda Atlan tik ıeiniıinin bat • h kem eden ziyade hafızaya mü • Bütün bu müe11eselerde nıual • 
ma11na ıebep olduiu :zannedilen racaat edilmektedir. Gramer ta. lim yalnız bir talebeye hitap e • 
teknik meaelelerden elektrik teçhi mamile mücerret bit tarzda oku • der. Sınıf ietiçvaha aıla katıflı • 
zatı, bu yanııınlardan dolayı ne tulmaktadır. Tarih hetrıen he • rılımaz, Bir noktayı aydmlatinak 
dereceye kadar mes'ul tutulabilir m n sadece bir z ınanlar ilmi gi • bir hakik ti elde etmek için bir • 
ve tutulabilir mi?. bi göstorilmcıktedir. likte ara tırmalar lıi9 yapılma~. 

l Bu ıuale, Atlantik y.angmı t~h- Her ne vnk"ıt talebeden birine a ~ k L 1 b k Coğrafyada, fransızcayı zor ... İKab münaGebeti e, ır aç ııun· d b' 
l it ki. ıııındakı' co • lıı:ıtıg"'ındatı ba•ka bir tarz a ır denberi müapet bir ıekilde cevap an ıyan a ı, se z ya~ _ T Y 

Cukların - Avrupanın ne oldu • ıual ıordumsa muallim heml!n vermek kabildir. 

Gemi inıaat ve techizatına mü- ğunu bilmedikten başka payrtaht müdahalede istical ediyor ve o 
teallik bit çok tedbirler arasındn kelimesinin manasından bile bi • suali l<itapta tayin edilmit olaft 
Franıında bir çok inıaatr \'e ma • haber oldukları halde - Avrupa §ekllde tekrarlıyordu. Hatta pek 
kineleri t~tkik ederek ııağlamlrğı hükumet merkezlerinin listesini çok vakit te çocuğun cevabının 
hakltında fenni raporlar veren Ve· ezber saydıklarını işittim. önüne geçiyordu. Ye ne kadar 

ritn mücsseseıi, §U tartları da koy- Edebiyatta Cezvitlerin, La • çok def al ar sorgularım talebeler • 
muştur: zaristlerin büyük kolejlerinde ol· den ziyade muallimleri hayrette 

1 - Elektrik kabloları, haricen duğu gibi tedrisatı daha yeni o - bıraktı idi...... On, on üç ya§ın • 
çelik örgülü bir boruyla muhafaza lan Firerlerin kolejlerinde de ta· d otuz kız çocuğundan mürek • 

edilecektir. )ebelerin ellerinde, müeJliflerin kep bir ıınıf karımnda cebimden 
2 - Gemilerin boylu boyunca eserleri yerine e:tber edindikleri saatimi çıkararak ancak içlerin • 

uzanan dar geçitlerde kabloların tahliller, nıuhnkcımeler vardır. den üçünün ve yahut dötdünUH 
bir araya gelip de, ayrrlacakları Hiç bir şahst buluş, hiç bir zati 2:orla saatleri okuyabildiaini gör• kötelerde kablolar tahtadan ta • 
kozlar Ü:t~rine konularak, geminin muhakeme yoktur. Hep ha.ur • düğüm vakit muallim hayret lçhı • 

d 't d'l Janmı• bir takım fikirler.... Heı> de ve sualimin rocukcahğına mu • ma eni kısımlarından tecn e ı e• Y :s 

cektir. mihaniki bir e:zberleme.. halif görünüyordu. 

Halbuki yapılan tetkikatta bu Bu din telkinatında mutat tar • B ıko. bir yerde, çocuklara ev • 
noktalara ehemmiyet verilmemiş zın, din haricindeki derslere de leriııde kullanılan tenvir tarzına 
ve tatbik edilmemi! olduğu mey· tetmil edilmesinden doğmuf bir dair sorduğum vo kendilerini (j • 
dana çıkmıttır. haldir; mukaddes metinlere hür • kir v mü hedelerini izh r et • 

Bir gemiyi tefcrrüatile ge:.?enler, met, "hakikat,, m dimağa hariç • tirecek surette petrol, yağ, gaı • 
geminin boylu boyunca uzanan ten geleceğine kanaat itiyadın • dan bahselmiye mecbur ettiğim 
dar geçitlerinde iri kablolarla kü· dan mütevellittir.. Bu, dini ted • vakit muallim: "Efendi, bunlar 
~ük kablolılrın &'eliti güzel biribir· rinatı taklit eden bir terbiye uıu. derste yoktur.,, diyerek karrıı .. 
Jerine 1 arı•tıklarmı 0 Örmütlerdir.. yordu. 

y • Jü .•••• 
Bunun ehemmiyeti vardır.. Zira Cezvit kolejlerinin bir çofun • Bir "SHr,, mektebinde tab•ahın 

Genç adamın kalbi çarpmıya 

başladı ... Soğuk l<anlılığını mu!ıa· 
faza etmek iç":ı hayli güçlük çek • 
ti. 

§unu da unutmamalı ki gemilerde da "fikirler müdavelesi,, ismi ve • krallara kar§ı Va2!ifeletl hakkın • 
olduiu gibi otomobillerde de, ce · rilen tcmrinlcrde hazır bulun • da ne talebenin ve ne de rnualli • reyanın geri dönmesini madent kı-

h ıımlar temin eder.. dum • Bundan daha garip §ey min anlamadığı belli olnn bir 
Üzerinde Mı~ıt pulunu Ka İre olamazdı: Muallim tarafından b k d · · .... Şimdi farzcdeJim ki: ent o un uğunu ıtıttıgım zaman _ıam.a.~ı;ını "örünce sarardı: t • l 'k' t•lebe s nıf orta hl d b t 

- Ho.yır Ay~e, sen, tetelli bul • 
mak için, sevmediğin biri i!e evle
not k kız deö:ls:n. Ben ıeni bili · 
rim, ıen yilksek ruhlu bir kızım. 

u - "' ı _ Kamaralnrın vantilAtör ve ayan ° unan 1 1 .. ı • muallime bazı tavzi er e u un • Fikriyar for!:ına vardı: d ·ı 1 B' · ı· d 
lambalarına cereyanı bir kaç am • sına oğru 1 er er· ırı e ın e, masını rica etmittim; buna karıı - l',,,.ı· 4"öz"m evl.ldırn, ne ol . k k hl l 1 ·ı· b' t' • . d tg 1 ek "M . 1 . 

" o perlik küçü a o ara verı ır, ır sepe ın ıçın en raı e e ç • şu cevabı almıttım: etm cra 
dun?. 2 - Yahut bir ••ya iki kamara· tiği bir kiğıllaki ilk •uali, mey· izah etmiyorum; çünkü çok za • 

Anenin de kalbi çarpmıya bnt 
Jadı. 

-- Bir ~ey olmaJı;n dndı.. da, harici madent zarf )imhaya dan okurcasına bir tavırla yüksek 
man tutar,.,, 

veya vantilatöre fena eklenmit ol· seıle irat eder. Diğeri cevap ve· Kıraat deraleri bile pek köhne 
Kö:!<e girdi. 

Bu güne kadar, Kemali kendine 
bu derecede yakın hiasetmemi§tİ. 
Kernalin seai onda izdivaç arzusu 
bırakmadı. Hele Kemal: 

- Dur bnkalım, henüz on do -
k\12 }'a~ındasın, biraz bekle ••• 

Dediği zaman, &evincine payan 
0lnıadı. 

l(enıal devam etti: 
h - Sen gUzelıin. tik talibe der.· 
• al varanlar çirkinlerdir. Böyle bır 
ızdivaç 

•ana yakıımaz. 
Ay§e göılerini kaldırdı: 
- Acaba bana daha iyi bir kı&· 

lnet çıkar mı? 

Me'dubu açrnıya ce:::ıret edemi 

yordu. 
Mahk6mun, mah!:Ctmiyet kararı 

okunar; fakat kendi hak.k~nda ve· 
rilen kararı, bizzat ltendm okuya-

caktı. 

Acaba dayısı ne ynzıyodu? 
Bir buçuk aydanberi feci bir sa

bırsızlık içindeydi. 
iyi ve müspet bir cevap alacağı· 

nı ümit etmiyor, a~dına hep fena 
ve ters ıeyler geliyordu. 

intizar sahiden yanmaktan be • 

tenni§. 
Bunun acısını çekmi§ti. 

( Decanu var) ICeınal gülmeye çalıştı: 
- Falcılık mı edeyim 7 . • ........... r:::::::::~ 

E ············ı·u::::::::::::::::: •••••• s ...... • :: - t ya ............. r 
- Ver eİi~i. U Sadakai fitir il 
A d •. ı· 

Y§enin küçücük elini al ı, par- 1 ··ı fa vyareve verilecek .:

1

i. 
ınaklarını avucunda dolaftırarak: •! ı 
-Yakın zamanda evlenecek ve.. 1'! A A Ve sat Edna J 

· ıo 9 .. ll'ıes'ut olacaksın... !! Buğdaydan J3 i: 
Bunu samimiyetle mi •Öy)üyor· H Arpadan 16 14 ~~ lf 

du, yoksa onu Senihten uzaklat • iJ Üzümden rno 92 ;i 
lırrnak mı istiyor? .. Ayte bunu an· 1 J bul Müftülüğünden : f fara! :ı 
ı :. stan . . . kki~İ için ., 1Yamadı. . !: kuvvetler ımlzın ltılA ~ e tar 8 c.anl \'a· ı 

d :: h ürlO muavenetin ifası va i 8u esnada biri piyanoya otur u. .. er t bu • 

tenıal Senihin kendilerine doğru J! zlfelerlmizln en milhl~ler::de~iyane; il 
, b 1· ı= lunduğu cihetle llo ap ! lleldiğini görünce, Ayşenin e me ı d lan fetva ·ı 

i işlen riyaseı inden sa ır o kAt ile 1. •&.rddı, dansa hatladılar. Ji mucibince sadakal fitir ve ze . :le 
lJ~r gibi dansediyorlardı. J mükellef bulunanların T&\·yare Cem~· ! 
.,. d :: d l 1,.,.,.,111 ' arz \e • ~ernal dütünüyor u: U yetine yardım a m' i 
.. Mektubu göndermeliyim. Bo, fi i!An olunıı .... ~···;::;:;;:::::::::::d: 

hr~ tereddi.it ediyorum. AyıeJe mmmmmıım:::mıa... ... 

duju için iyi tecrit edilmemi§ ol • rir. İlk sual ve cevabı, ayni pan • bir halde kalmıştır. Mekteplerin 
duğundan geminin madeni kısmı- domima ile yeni bir takım sual ve 
na temaı eder, bir çoğunda her çocuk bir satır o • 

cevaplııı· takip eder. Bütün kur, satırın sonunda rahibenin el 
3 - Ve yahut, büyük bir kablo bunlar, tavırlar hitabet tarzı ev· 

Yansın, yani bakır telle, t•kozlar B vurrnaaı duyulur, ve çocuktan 
... velden tanzim edilmi!tir. u, sonraki devam eder; bir ıuretle üzerinde bulunan madeni ve hari- birbirile cenk eden, birbirini taz • 

f d b
. ===========:=!ki, aııla bir ibareyi tekmilliyeme.z, ci znr arasın a ır temastan mü· 

tevellit bir cereyan kesilmesi olur- =z=a=m=a=nda müteaddit yerlere veril- ve hatta hazan bir kelimenin or • 
aa .. 

Ne olu:-?. 
Büyük kablonun harici arması 

bir tansiyon altına girer, ve kendi· 
•İ gibi tahta talrnzlar üzerinde bu· 
lunarak geminin madeni kısmın -
dan tecrit edilmit olmakla bera -
her, biribirlerinden tecrit edilme· 
mİ§ olan kabloları da. tansiyon al
tına alır. 

Cereyan, ancak küçük kablola· 
rın harici madeni zarflarının tema
sile kapanabilir .. Halbuki bunlar 
ıaınır, kızar ve bu eefer tecrit va
zifeıini yapan takozlar kamarala -
rın kaplamaları tutu,ur, ve ayni 
zamanda bir çok noktalar da tu · 
tuıur. 

Şunu da kaydedelim ki hiç bir 
"fusible,, erimiş değildir, çünkü 
çelik kmmları ısıtan cereyan niı -
peten hafiftir, elli amper kadar • 
dır. Halbuki büyük kabloların "fu. 
sible,, }erini eritebilmek için iki 
yüz amper lazımdır. 

Binaenaleyh, bugünkü vaziyete 
göre, tansiyon altında bulunmıya.n 
kablolara bile, ateş ancak, ayni 

mek tartile konulabilir.. tasında kalır; ve bu ıuretle de 
Buna çare var mıdır?. metinden bir ıey anlryamaz. 

Gayet kolay bir çare vardır .. O Beden terbiyesine gelince, onu 
da takozları kaldırmak. Şüphesiz papaı mekteplerinde pek itinalı 

0 zamanda tel yanmak hadisesi o- bir yer sahibi buldum; yalnız 
lacaktrr. Yalnız doğrudan doğru - bir cihette iıtiına iÖrdümı Sih • 
ya olacağı için tayanı kayt bir hat ve temizlik enditoıi o müeı • 
"Ohm,, mukavemeti bulunmıya • ıeselerde, bugün her yerde cari 
cakhr, ve o zaman elli amperlik olduğu üzere banyolara ve yıkan· 
değil, 500 veya 1000 amper ola malına kadar varmıyor. Yatı 
cak, ve "fusible,, ler yangın çık- mekteplerinde banyo ve dut ıa • 
madan evvel eriyecektir. lonları yok; tesadüfen olsa bile 

Şunu da söyliyelim bu bir naza- bırakrlmıf .. Buna kartı hayreti • 
riyeden ibaret değildir. Pazar gü· mi gören bir b ' papaı bana fU 
nü, bir fabrikada yapılan tecrübe· cevabı verdi: "Fakat efentliın. 
ler bunu isapat etmittir. Büyük va· Ne vakit tabip bir talebeye banyo 
purlarda olduğu gibi bir elektrik tavıiye ederae onu dııardaki rnli • 
techizatı üzerinde tecrübe yapıl . eıseselere yollarız.,,. Onu ikna e • 
mıt ve yangın ne zaman tam ol· demedim ki: Banyo umumt bir 
mu§sa "fusible,, lcr erimemİ§tİr .. knide olmalıdır. Ve bir tabip ta• 
Hatta bu tecrübede "Atlantilt,, ge- leheyi ancak bu kaideden istisna 
misi yangını tahltikatine memu?' ettirmek için karıfmalıdır. 
birisi de bulnmuştur. 

Binaenaleyh, böyle meselelerin 
önüne geçmek için göaterilen ça · 

renin basitliği kolayca iapat edil • 
mit oluyor •• 

Nafi Atuf 
( Dcvamt rıar) 

[I Bu ya?.ının na•taraflan dUnkU ve 
evclki günkU sayılanmıtdadır, 
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Uşakta 
şirketi 

bir su 
yapılıyor 

Şeker fabrikası, bu faaliyet devre
sinde 113,000 çuval şeker yapb 

-------
Uşak hususi muhabirimizden: j bahsolmuş, ~nonim bir ~irket leş -
Eylul 932 bid.ayetinde kam - kili suretile, ani cihazlarla şehre 

panya devresine başlıyan Şeker su getirme kararı verilmi§, bu ka· 
fabrikası geceli gündüzlü dört ay rarın infazı için bir heyeti faale 
fasılasız çalışmak suretile bu dev- ve müteşebbise seçilmi~tir. 
reyi muvaffakıyetle ve her sene • Uşak belediyesi bu anonim şir -
den daha verimli bir şekilde bi- kete elli bin liralık bir sermaye ile 
tirmiştir. Memleket 2 

Fabrikanın bu sene bir ay daha iştirake hazır bir vaziyettedir .. 
fazla çalı~.ması, verim kudretinin Halkın mühim bir kısmı da şirkete 
fazlalığını çok güzel bir şekilde hissedar olmıyo. başlamıştır. Hali 
gösterir.. tasfiyede bufonan U§ak T erakkii 

Eskişehir ve havali~inden Kü - Ziraat Türk Anonim şirketinde 
tabya ve Afyon civarından Uşa- hissedar bulunanlar ellerinde mev· 
ka gelen binlerce ton pancar bu- cut aksiyonlıınn ::ı ~irketi uhtesine 
gün şeker olarak fabrikada ama- temlik ve te5cili için mezk-.ir şirket 
barlar doldurmuştur.. l!mur.ı müdi.irlüğüne müracaat et

Dört aylık kampanya devresin· 
<le istihsal olunan şeke•·in mikta
ları yüz on üç bin çuvaldır. Bu 
f abrikanm faaliyet devresine baş
ladığı günden son seneye kadar 
ilk defa istihsal olunan bir neti-
cedir. Bu devrenin en bariz hu -
ausiyetlerinden birisi de budur .• 

ispirto fabrikası 

!çerisinde yüzlerce amele calı -
ıan şeker fabrikasının yanında 
bir fabrika daha vücuda getiril • 
miştir. Bu fabrika İspirto imal 
eylemektedir. Pancar melasından 
istihsal olunan ispirto asri cihaz -
lar vasıt<\•ile elde edilmekte, tıp 
ta ve bazı müslahzeratta kullanı
lan • u mühim maddenin külli bir 
kumı da Uş:ıkta çıkmaktadır. 

Şeker İstihsali bugün durmu§ 
olmakla beraber ispirto fabrikası 
hala işlemektedir. Burada itıtihsal 
olunan İspirtonun mühim bir kıs
mı lstanbula sevkolunmaktadır .. 
Gerek şeker, Gerekse ispirto istih

aalatı bu sene fabrikaya ehem -
miyetli kazanç temin eyleyecek• 
tir. 

mişlerdir. 

Mevsuk bir membadan aldığrm 
malumata nazaran şeker fabrika
tındaki halk sermayelerinin tama
men verilmesi daha evvel kararlaş
tırılmış olmasına binaen bu şirket
te his!lesi bulunanlar hisselerini su 
şirketine devir ve tescil eyledikle· 
ri takdirde şeker fabrikası bu pa -
rayı defaten Su şirketine vermeği 
vadeylemiştir. 

Uşak belediyesi ilkbaharda bu 
mühim işe başlryabilmek için İş 
ve yahut Zira~t bankalarından bi
risile bir istikraz mukavelesi <:ı.kt -
eylemeğe ka..,rar vermiş, bu mües
seselerle temasa gelmiştir. 
Yapılacak istıkraz Maliye Veka

letinin kefaletiyle olacak, karşılık 
ola~·ak da belediyenin milliyeden 
aldığı küsüratı munzamamn on se· 
nelik tutarı gösterilecektir. 

Bu' yolda. yapılacak bir istikra -
zın sür'atle bir itilafa bağlanacağı 
muhakkak gibidir .. Bu takdirde su 
i,i ba:?lamı~ bulunacaktır. Şehrin 
bütün suları birle~tirilecek, asri te
:;i::ıatla şehre getirilecek, şehrin 
muhtelif noktalarına tevzi oluna-

Su !!Jirketi teşekkUI etmek üzere caktır .. 
Bu maksatla belediye daha evvel 

ı Uşakın en başta gelen dertlerin
'den. birisini su işi teşkil eder. U
!ak belediyesi şu son günlerde bu 
)nühim i~in sür'atle intacı yolunda 

ciddi kararlar almıya başlamıştır. 
Son defa alakadarların iştirakiyle 
yapılan mühim bir toplanmada su 
i!i meselesi ehemmiyetle mevzuu 

bir su projesi yaptırnıış, bu proje· 
yi Nafia Vekaleti de tasdik eyle
miştir. Bu hayırlı İşte Uşaklıların 
muvaffak olacaklarında şüphemiz 
yo!dur. 

Elektrik işi nasıl başarıldıysa su 
işi de öyle olacaktır. 

Yusuf Ziya 

Hoybun parçalandı 
BedirhanllerJe Haconun arası açıldı 

Suriyeden gelen bir zatın verdi- , mi merkez namına kardeşi Sürer 
gi habere göre Bedirhanilerle Ha- yaya bir itimatname göndermiş ve 
conun arası açıktır. Haco, Bedirha bu para Mı:ıırda alınmıştır. 
nileri dolandırıcılık ve hırsızlıkla Halbuki bu paranın mühim bir 
itham etmektedir. kısmını Süreyya merkeze gönder -

Cemil Paşa zadeler de Haco ta· miyerek cebine koymuş ve Avru • 
raftarıdırlar . Bunun sebebi şu - pada güzel güzel gezmiş, eğlen -
dur: miştir. Şama gelen mütebaki para 

Geçen sene Diş isminde ve gu - ise Bedirhani Celadet, Bedirhani 
ya Jeneral olduğu söylenen bir in- Kamüran, Mustafa, Hırço ve dok-
gizli tarafından bir cemiyeti hayri N f · · 

tor n ız ısminde birisi tarafmdan 
ye namına Bedirhanı Süreyyayo. taksime uğramıı, az bir kISmile de 
Mısırda mühim bir para verilmiş 
ve hu para ile Suriyede ve Türki -
yede teşkilat yapılması teklif edil-
mi§tir. 

Esasen bu para, bir knç sene ev· 
vel Amerikada Bedirh::mi Süı·eyya 
tarafından takip edilmişse de o za 
man nedense verilmemi~, fakat 
Bedirhaniler, bu parayı ele geçir~ 
mek için çok uğraşmışlardır. Ni • 
haJ:et Hoybun reiıi Celadet, umu· 

Havar mecmuası tesis edilmiştir. 

Bun dan başka Suriyedeki kürt· 
lerden cemiyeti hayriye namına 
toplanan paraya da sui istimal ka-

rışmıştır. 

Gene mevsuk bir habere göre 
bazı Hoybun rüesası, Türkiye hü -
lrumetinden af dilemi§ ve memle -

kete kabulleri için müracaatta bu· 
lunmuşlardır. (Türk Sözü) 

- - ---- - - ~ -- -
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iktısatçılar Hekimlerin kazancı! .................•................ 
cemiyetinde 

Ağa oğlu Akil Muhtar Bey dedikodu-
• lara cevap verıyor 

Konferansını verdi 
Türk iktisatçılar cemiyeti dün 

öğleden sonra Ticaret Odası salo
nunda bir toplantı yapmışlardır. 

Dün Halkevinde verilen konferans 

Toplantıda darülfünun- müder
rislerinden Ağa oğlu Ahmet Beyin 
bir konferans vereceği ilan edilmiş 
ti. Bu konferansın şimdiye kadar 
kadrocularla arasında devam eden 

Tıp talebe cemiyeti bir konfe
rans serisi tertip etmiştir. Bu se
rinin ilk konferansı dün akşam 

Halkevi salonunda müderris Akil 
Muhtnr Bey tarafından verilmiş -
tir. 

Konfornnsın mevzuu "Hekimmünakaşalardaki cevaplara cevap 
olacağı tahmin edildiğinden pek lerin vazife ve haklan,, meselesi 
çok zevat hazır bulunuyorciu. Türk idi. Bütün tıp talebesi, bir çok 
iktisatçılar cemiyeti nizamnamesi hastahane hekimleri ve diğer 

doktorlarla müderrislerden bazı -mucibince bu toplantıda bir reis se 
brı bu h::onfero.nsta hazır bulun -çilmesi icap ettiği bildirildi. 

Müderris Fazıl Bey içtimaa re- muşlnrdır. 
is olarak seçildi. Müzakereye baş· Akil Muhtar Iley, tıp talebe 
fa:ıdı. Cemiyet umumi katibi Muh- cemiyetine etrbbarun vezaif ve 
lis Etem Bey evvela Şevket Sürey· hukukuna ait fikirlerini bildir • 

mesinc imkir.. ve vakit hazırlamış ya Beyin cemiyete gönderdiği 
bir mektubu okudu. olduldarı için teşekkür etmiş, on-

Kadroculardan olan ve Ağa oğ- dan sonra meır.lcketimizde taba
lu Ahmet Beyin fikirlerini tenki _ betin bir buhran d~vre:;i geçirdi
dcn bir çol: cevap makaleleri ya _ ğini, her mesleğini seven hekim 
zan Şevket Süreyya Bey bu mek _ gibi kendisinin de bundan pek 
tubunda Ağa oğlu Abme!: Beyin müteessir olduğunu söylemiştir. 
fert ve milJet mevzu una c!air bir Akil Muhtar Bey, konferansına 
konferans vere=eğinden habeı·dar şu suretle clevar.:ı etmiştir: 
olduğunu yazıyor. Kendisinin de Harpten evvel ve harbi umu-

mide c!oktod:ır hakkında mem • o.z:ısı bulunduğu Türk iktısatçıfar 
cemiyeinde verilecek bu konferan lekette büyük bir itimat ve hür .. 
sın kendi kitabını tenkit mahiyetin met ır.evcuıtu. Harpte hekimleri· 
de olu? olmadığını soruyordu.Bun miz vazifelerini çok güzel ifa et
dan sonra eğer bu konferans bir tiler; şimdi hu itimadın sarsıldı
tenkit ise buna cevap vermek iste- ğını görüyoruz. Halkın mesleği • 
diğini hunun için de konferansın r:ıize karşı olan şimdiki kanaatie
kendisinin lstanbulda bulunduğu ri doğru değildir. Lakin hu yanlış 

fikrin usulünde hekimlerin büyük bir zamana tehirini rica ediyor -
bir meauliyct his!esi vardır. Bunun du. Bu mektuptan sor.ra riyaset ma 

kamından Ağa oğlu Ahmet Beye değişmesiiıe çalışmak hekimlere 
konferansının bir tenkidi ihtiva e· düşer çünki.i hekimlerin ifayı va· 
dip etmediği sorulmuştur. zife için katlandıkları zahmet, te-
Ağa oğlu Ahmet Bey bu suale cssür ve elemin derecesini hekim 

şöyle cevap vermiştir: olmıyan anlıyamaz. Etıhbamn 
- Bir konferans vermekliğim hastalarına, içinde yaşadıkları 

için bir teklif karşısında kaldım. cemiyete ve kendi mesleklerine 
Konferansım devletle fert nedir, karşı bir takım yüksek vazifeleri 
aralarında alaka ve münasebetler, vardır. Lakin buna mukabil pek 
nasıl inkişaf etti? Mevzuudur. Ten tabii hakları da mevcuttur. Bir 
kit yoktur. Maamafih ona cevap hekimin hastasma karşı olan va
veren ben olduğum için sözlerim zifesini, şüphesiz onların duçar 
arasında cevap makalelerimdeki oldukları illetleri iyi etmek değil
fikirlerim de tabii bulunacaktır.,, dir. Böyle olsa ölümün mevcut 

Abınet Beyin bu izahatr üzerine olmaması lazım gelirdi. Tababe -
konferansın tenkidi mahiyetinde tin henüz keşfetmediği hakikatler 
olmadığı anlaşılmış, konferansın vardır; hekim yalnız mevcut ma
verilmesine karar verilmiştir. lumattan elzem olanı muhakkak 

Bundan sonra cemiyete gelen, bilmelidir. Bunun ıçın yalnız 
Pariste ihracat sanayii kongresine müddeti tahsilinde değil, sonra 
davet mektubu ve bugün yüksek da gece gündüz çalışmağa mec -
iktisat \'e ticaret me!debinin 5 in- burdur. Amele günde sekiz saat 
ci senei devriyesi münasebetile bü çalışabilir. Haftada bir gün isti -
tün azanın davet edildiğini göste _ rahat hakkını haizdir. Hakikaten 
ren mektuplar okunmuş ve niha • yüksek adam ve kfümil insan ol • 
yet Ağa oğlu Ahmet Beye söz ve- ması lazım g~len hekimin bu ka -
ı·ilmi§tİr. dar istirahat etmesinin imklm 

Ahmet Bey: yoktur. Bundan daha mühim bir 
- Ben iktrnat mütehassısi deği- şey: hekim hastasının ıstırabatma 

lim .. lktisadiyatı içtimaiyatın bir ailesinin [!!amma mecburi olarak 
şubesi olarak kabul etti~im için iç- iştirak eder. 
timaiyatçı ve tarihçi olarak mev - Hekimin cemiyete karşı olan 
zuu tetkik ediyorum. vazifeleri evvela sıhhidir. Bu sa -

Mevzuum fert ve millettir. hada ctıbbamn kurtardıkları ha-
Esas~n mücenet iktısat yoktur. yat pek çoktur. Mesela Anadolu

Mücerret içtimaiyat ta yoktur. Bu da mevcut menenjit epidemisine 
gibi mevzular tetkik edilirken za· karşı yapılan mücadele bunun bir 
man ve mekan ve mevcut şerait ele .misalidir. Belki ilk defa vasi mik
alınarak hükümler verilmelidir.,, yasta bu müthiş illete karşı aşı 
Diye başladığı konferansında fer· kullanılmaktadır. lyi neticeyi gö-

.\kil Muhtar a 
Hekimin insani vazifesi tahsi• 

li yüksek ve zihniyeti fenni olan 
bir adama düşen ulvi vezaiftir. 
Hekimlerin yekdiğerine olan va • 
zifeleri de mühimdir. Hekimlerin 
birihirlerini sevmeleri, mütesanit 
olmaları kat'iyyen elzemdir. Çün• 
kü bundan evvela hastalarımız 

istifade eder. Tababete itimat, 
yapılan tedavin.in kuvvetini iki 
kat yükseltir. Bu itimadı kaldıran 
her bir söz cemiyete karşı bir ci· 
nayettir. 

Hekimlerin kazançlarına dair 
son zamanlarda söylenen sözler 
pek gülünçtür: "Bir nabız tutu • 

yor, bir çeyrek saatte beş lira a• 
lıyor; bir saatte 20 lira eder. Gün
de 200 lira, ayda 6 bin lira!,, diye 
hesap ediyorlar. 

Bu hesabı yapanların şüphesiz 
kara cümeleleri bu kadar çürük 
değildir; bu, hakkımızda taşınan 
hissiyatın ne\'ini göstermesi nok· 
tai nazal'mdan şayanı dikkattir. 

Bir hikaye aklıma geldi, Meş
hur zengin Roçild Pariste meşhur 
bir ressama portresini yaptırmış , 
işi acele olduğundan resminin ça
buk olmasını istemiş, bir saatte 
resim bitmiş, fiatım sormuş, res -
sam yüz bin frank! demiş. Roçild 
şaşmış ve "ben bir saatte bu ka
dar para kazanmıyorum,, demiş. 
Ressamın verdiği cevap şu: 

- Ben sizden bir saatlik me • 
saimin ücretini değil, bir S['.at 

zarf mdn bu kadar güzel portre 
yapabilmek için sarfettiğim uzun 
semerelerin karşılığını alıyorum! 

Hasılı, evvela hekim yüksek 
bir adam, kafi derecede alim ve 
hassas bir tabibi müdavi olmalı • 
dır. Zaten yüksek bir adam olmı• 
yan iyi ve hakiki hekim sayıla .. 

maz. 
Viyanada doktor (Not Tağl) 

m heykeli altına şu ibare ya:ııl • 
mıştır: 

"İyi bir hekim ancak mükem
mel insandan olur!,, 

Hekimlerin çektikleri bu me " 
şekkat ve gayretlerine mukabil 
hakları da vardır .. Hekim her gün 
bir ölüm tehlikesine maruz kalan 
bir şahıstır. Bunun için iyi yiyip 
içmeli, iyi giyinmeli, kafi kitap a· 
labilmeli, hiç olmazsa sicak bir e• 
vi bulunmalı. Bu lüzum şahsının 
menfaati noktai nazarından değil 
.ı?ene hastalarının istifadesi i~in " 
:.:> 

dir. Cünkü yarının ekmeğini dü .. 
süne~ biı· doktordan hekimliğitı 
~ühtaç olduğu faaliyeti dimağı" 
yeyi beklemek bir hatadır.,, 

Rasim Ali Bey Orta 
mektep muallimi 

sayılacak 
Yazdığı fizyoloji kitabı yanbt 

olduğu için Darülfünun tedris he· 
"' 11• yeti meyanında bulunamıyacalJ1 • 

müderrisler meclisince karar ver•; 
len Rasim Ali Beyin orta tedri&ıa 
muallimliğine nakli Ali tasdii<' 
iktiran etmiştir. 

diyet!erden, ilk zamanlarda insan rüyoruz. Bu suretle binlerce ço - lfJ 
larm geçirmiş olduğu muhtelif ha· cuk analarımı bağışlanıyor. Osmanlı borçları i~ ·ıt 
yat safhalarındun kalanlardan hah ================ Maliye Vekaleti borçlar ıç~. 
setmişıir. Nihayet, cemaatteki yer ayrılmadıkça (Devlet) mefhumu - Osmanlı Bankasına iki defada yti· 
bölmesinden, iş bölümünden ve ka nun o cemiyette birleşmiyeceğini dişer yüz bin liradan 1,400,00o 
dm, erkek muhtelif çalışma tarzın söylemiş ve nihayet devlet ve fert ra yatırmıştır. u· 
dcıı.n başlılarak bugüne kadar gel - mevzuu hakkında gazetelerde in · Saracoğiıı Şükrü Bey bir kaç~ ,. 

· k · d" ece• mı§ ve cemiyette idare eden ve ida tişar eden fikirlerini töyliyere ne kadar tekrar Parıse on 
re edilen olmak üzere iki kısını konfransına nihayet vermiştir. tir. 
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Kızıl Kartal 
ffıtrbl umumid~ meşhur Alman tayyareclsl 

Rlhtbolen'Jn Hatıraları 
Nakleden : fa. Tefrik• NYmarası : 14 

, ım cep eye ae • ı.; 

İran Şahı Rıza 
Hanın beyanatı 
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Orada bir kızı 
satmak 

isti yen 

Yazan: Matmazel Kler klavaat 

evlendirmek demek 
demektir! Lothar tam biz" h I 1 uvvareıine hücum etmiş, pilotu 

diği bir ıırada, birden b. ldu batından ağır eurette yara lamı§ -
.., h• ıre vuru T b ... d .. t ·· gunu ıaaetmı'ııı K d . . t tım. ayyare aş aıagı uş u. 

• :ı'"' ar e§ımın u ~ . . . 

(/lal! taraıı ı ıncı ,;agıfanuzda) 

/.'akat, bundan sonra da girketlc 

doğrudan doğruya müzakereye daima 

imkan bırakacak kadar hüsnü niyetle 
hareket ettik. lngillerenin tehdit edi· 

ci taıırma karşı, hükflmctlm, ilıtiUıfı 
Akr;am cemiyetine lım:ale etmek kara-haf bu tabiyeti Ya d B k biri· Üç hın metredeydı, ve yere dü· • d r ır.. aş a 1 p . 

sın e görünce ald d k~ndi şünce parça anmıştı.. eşınden ye- rım ve1·diğini bildirdi. /l{ufiselcrin in· 
k ırmaz a . ..l' • • d k • ı il 

~uhatabım izahatının bu nok • ı 8a gelecek. Orada bir kızı evlen • 
tasında nefes almak için durdu. dirmek demek satnmk demektir. 
Bundan istifade edeı·ek kendisine Kabil bir bakireyi ebeveyni beş 
sordum: b' it b' h k' b' anının aktığını görünce fena 0 • re ın~IJP, ve tayyarecınm sa ece, ışa ı, ıtila!ı Akvam cemiyetir.in 

lur.. batından yaralandığım hayrtle tetkikine bağladığuıa cidden memnu. 

Lothar, önce, sag"' bacağından .ı· 
cak h" d ır şeyin sızdığını, aortra a 
k~lçasında şiddetli bir ağrı hisset· 
ITUf •• Bereket versin artık atef ke· 
•ilnıi9ti.. Zira bizim hatlarımızı 
geçnıigti .. Fakat acele etmesi la • 
%rnı.. Kuvveti gittikçe azalıyor, 
gözleri kararıyor.. Biraz ileride 
bir ormanlık yanında bir çayır gö· 
rüyor ve oraya doğru dümeni kırıp 
gazi kesiyor. Tam zamanıdır, mo· 
tör durmuıtur ve kardeşim de 

gördüm. nuz. /Jiz, hakkımızdan eminiz ı•e Ak. 

Bir def~ da Bölke bir "Nieu . ı•atn cem;yetinin lran hiikümctinin 

pott,, tayyaresi dütürmüştü .. Tay· dostça ı•ı· adalet dairosinde b"r arı -

yare taş gibi yere düşmüıtü. Tay . laş~ıa temini ııolund<ı sarfettiği gay. 

yareci sadece karnından yaralan • / retı ~şa çıkaracak bir vaziyet alnıı
mı~lı .. O da bir kurşun yarasıydı . yacagmı ümit ediyoruz. 

ın, a ı ın, ve attıı se ız ın 

- Doğrusu beni hayrete düşür· franga satarlar. Benim çocuğum 
dünüz. Cezayir zaptolunalı yüzse· yanın Avrupalıdır. Yarım Avru· 
neden fazla olduğu halde Cezayi· palıların kıymeti fazladır. Kızıma 
re bu kadar yakın bir noktada hü- her hangi bir beyht on beş bin 
kumetin hiçbir mürakabeaine tabi hatta yirmi bin frank ve~eceği 
olnıadan yaşıyan kabileler buluna· muhakknktır. işte efendim vaziye· 
bil~mi? b 

Halbuki, dostlarımdan biri, ye . Şnh, hanın bu hareketi arka • 
· sında b f ı · · 

- inanmamakta 'haklısınız. 
Çünkü görmediniz, faka: itin ha • 
kikati budur. Fransızlar dRğ)arda 
oturan halkın husu•i hayatına as -
la karışmazlar. Bu bir siyaset ese· 
ri olacak. Gerek Berberler gerek 

re ınerken tayyaresinin tekerlek· ya ancı men aat erm gız • 
lerinden bi;i, bir küçük çukura lendiği. mülahazasını kat'iyyetle 
g . . t . . .... I reddettı: 
ırmış, ayyarenın motoru ış eme· 

diği halde eV\'ela bir dikilmiş, son· - Hu mülahazalar, dedi, kal'iy • 
ra da ka__paklanmca, zavallı çocu· f/('n esessızdır. Biz. tamamilc müsta-

bayılıyor .• 
Tayyeı·enin kendi kendine yere 

inişi adeta bir mucize.. Kıırdşim 
kendine geldiği vakit bir hastaha -
nede olduğunu göriiyor. Sonra da 

ğu da ezmişti. 

Kardeşim Lothar, umumi harp 
baflar ba§lamaz zabit çıkmış, he • 
nimle beraber ıüvari olmuştu .... 
Hiç bir zaman, bana, yaptığı işler· 
den bahsetmezdi amma, arkadaş· 
ları onun kahramanca maceraları· 
nı anl~tırlardı .. Bir defa, 1914 te, 
Rus cephesinde Varta nehrinin sa· 

"Dovai,, ye naklediliyor, 
Kardeıime kar§ı, muharebe e . 

derken pek huıuıl bir alaka duyu· 
yordum. Bir gün, Lothar, filotilla· 
nın geriıinde kalmııtı. Bir lngiliz 
tayyaresi kendisine hücum etti .... 
Lothar biçimsiz bir vaziyette idi. 
Pek ala, bir dalış yaparak kurtu . 
labilirdi .. Fakat bunu yapmadı ve 
muharebeyi kabul etti. 

bilinde imişler.. Kar~ıki sahilde 
Ruslar varmıı, ve nehir de don · 
muş imiş .. Ruslar bütün köprüleri 
de yıktıJdarı için, karşıya geçip 
Rusların ric'at edip etmediklerini 
anlamak kabil değildi. Karde~im, 
buzları kll'a kıra yüzerek karşı sa· 
hile gitmiş, sonra da ayni tarzda 
dönmüştü. 

Rusyanın soğuğu meşhw·dur ... 
B·u"a ra!me~ karde.1im dönüp gi
yınınce, Ü§Ümediğini aöyfemiş, ve 
o gün ak§ama kadar vazif eşini her 
zamanki gibi yapmıştı. 

İngiliz Lotharm üzerinde bulu .. 
nuyor, onu mütemadi ateş altınd3 
tutuyordu. K.ırdeşim bu şiddetlı 
atete rağmen, lngilizin mitralyözü 
önünden üzerine geçmek Utıyor
du. Fakat bird~nbir,.. tay)'areıi te· 
P~ak attı, ba9 a,ajı düt&ü. Bu~ 
mahıuı yapılmıt bir oyuna benze~ 
miyordu .. Hem, inaaıım kardeti 
böyle bir §ey yaparsa, ıakin bir 
vaziyette aeyretmek ve bir hüküm 
vermk güç oluyor. 

Fakat ne de olııa onun bu oyun· 
larına c.Iı,mı,trm. Sık 11k böyle 
§eyler yapardı.. Bu 9efer de öyle 

l 915 te o da benim gibi tayya . 
reci ve rasıt olmuştu· .. Avcı tayya • 
recisi için, ra11tlrk yapmok olduk
ça mülıimdir. 1917 senesinde Lot· 
har imtihau vererek yanıma gel -. ,.. 

"K b"J ' 8 ı ,, ler istedikleri gibi yaşar· 
lar, onların şimdiki hayatı ile bun· 
dan evvel Cezayir beyi zamanın • 
da sürdükleri hayat arasında hiç· 
b~r !ark yoktur. Oralarda yegane 
hakım olan kanun islam kanunu • 
dur. Kur'anın ahkamına göre ha. 
ı·eket olunur ve "Rumi., ismi veriA 
len frenklere sabah akşam lanet e• 
derler! Oralarda "hululü musliha
ne,, "Avrupalılaştırma,, gibi şeyle!' 
sökmez. Eğer bütün Cezayirin me· 
denileıtirilmit olduğu burada id· 
dia ediliyorsa sakın inanmayınız. 
~arıtık haJk)a meskun nahiyeler 
de ikamet edenlere merkezden ve 
rilen emir §Udur "hlarei maslahat 
ediniz, Kabil halkla iyi geçinmi • 
ye bakınız!,, Daha yolda iken Ah
met bana yeni hayattan bahıedi • 
yordu. Fransızlara ve gavurlara 
kartı beslediği kini anlatıyordu. 
O l>eni fatihleria elinden abnm1\ 
bir esir gibi telakki ediyor. Benı 
eline eeçirdijinden dolayı fevka • 
iade memnun görünüyordu. Niha· 
Y~t köye vardık. Köyde kar;ıılat . 

kil olarak harekete geçtik. Yalnız 
lıakkımızı ı·e toprağımızın htızineleri-
ni korumak gayesile bu teşebbüste bu· 
lunduk. 

İran tarihi ve kültürü konuı • 
maınızın mevzuu . olduğu .sırada, 
şah, şunları söyledi: 

- /Jcn, pekdl<t biliyorum, ki za· 
man durmuyor, yürüyor. En yüksek 

kültür bile, durmak, dinlenmek, oldu· 

ğu yerde kalmak Jıakkına malik de· 

ğildir. Yeni bir bilgi, teknik ve 1110 • 

dern fikirler a81 ı lıiılul etti. lranın, 
buna uyması lazımdır. Garp kiillü • 
rünün en İ!Ji şc.ylerini almalı ı;e lran 

için uygun olmıgan şeyleri, benimRe· 
memelidir. 

ilen, garp medeniyetini olduğu gi

bi nakletmek istemiyorum. Kendi kül· 

türümüzün şartlarına uydurmak, ar· 
zusunda'yım.,, 

tim u .. Ben bir defo buraya bağ· 
lanmışım ve •onuna kadar bağlı 
knlacni!ımı hiesediyorum. Şimdi 
siz de eğer Ahmcdc varıraanız, 
nasıl bir hayat geçireceğinizi an • 
Jadınrz demektir. Belki bir traho· 
manız olduğundan dolayı size 
başka türlü muamele ederi r. Fa. 
kat her ne olursa olsun gene Ah • 
medin odalıklarından biri vaziye· 
tinde kalacaksınız demektir. 

Misafirim mükalemenin bu nok· 
tasına gelince sustu. Gözleri u • 
zaklaı·da bir şey arıyormuı gibi 
dalmış düşünüyordu. Kendisine 
bir sual daha sordum: 

- Acaba Kabillerle beraber 
giderek onlatla yaşıyan bafka 
Fransız kadınları var mı? Yoksa 
siz bir istisna mı te~kiJ ediyorsu • 
nuz? 

Yapmış. lngi!!z, onu düşüyor zan· mıı;.:.ı .. 
~ederek üzerine doğra inince, O .znmank.r henüz genç olau 

Mulıahir-, bunelan aonra !ahın 
çahıtna odaarnın pek bö.tük ol • 
madığını, yerlerin kıymetli hafı
Jar1a kaplı bulundu~unu, yazı nıa
sasrmn altın yaldızlı ve fil dişi 
kakmalı olduğunu yazarak, oda· 
nın umumi vaziyeti itibarile, ol • 
dukça sade döşenmit olduğundan 
bahsediyor. Yazı masası arkasın • 
da, duvarda büyük bir lran hari· 
tası, haritnnın a.~ağısında bir yı • 
ğın kitap gJrdü~Unü kaydediyor 
ve mektubunu şöyle bitiriyor: 

bgım hayat son derece iptidai ve 
barbarcasına idi. Kocamın iki ka
rısr dnha vardı. Bunlar esasen fe· 
na olmamakla beraber, çok geri 
kalmış insanlardı Mu"'te d' . . · ma ıyen 
sı.hır. ~aparl r. Sihir yapmak için 

- Asla. Ben istisna olmadığım 
gibi böyle Fransız kadınları zan· 
nolunabileceğinden fazladır. Ah· 
medin köyü pek mühim bir köy: 
olmadığı halde orada hile bir va : 
tanda~ buldum. Kendisi vaktile 
Pariste hizmetçilik edermı. O 
kabile hayatına benden çok iyi a" 
lıtmıştır. Yün dokur; parmakları-· 
na kına koyar, alnında yerliler gİ· 
bi mavi resimler vardır. Omuzun:.ı 
toprak te•tiyi alarak gidip çeıme· 
den su doldurur. Hiç betbahta 
benzemiyor. Maamafih iıittiğime 
göre diğer bir F ranıız kadını da 
gelmif. Müslüman olmak isteme • 
mif. Gecenin birinde oğlunu hıra· 
karak ktıçmıı. Oğlu ynrı Fran11z· 
dır. Bugün Berberiler gibi baıının 
nrka tarafında bir tutam ıaçı var· 
dır. Kendiıini gördüm, yerli ço • 
cuklardan hiç farkı yok. Onlar ıi· 
bi çırılçıplak kumlar araımda yu· 
vıırlanır ve onlarla beraber "Ru • 
mi,, Jere Janet eder. 

~~d.eıinı birdenbire doğruldu, Jn. kardeşim, tayyarecilik hünerlerin· 
:ar ~n henı üzerine, hem de arka den, tepe taklalo.rmdan folan ha . 
lnO'~t·r~a aeçti. lki dakika sonra., heı·dar değildi. Ve ::ıadece uçmakla 

... ızın tayY · l ı · · d memnun oluyordu. Yere d .. .. aresı a ev er ıçın e 
uşuyordu. On bet gün sonra onu petime 

B' . 
d ır iUn, Yüz litrelik bir benzin takaraka bir avcı uçufu yaptım .. 

epoau Pa.tlanıış d B Kendisine beni lakip etmeıini, ya· 
0 chr d , Yanıyor u.. en 

ar aydıın .. Gidip baktım. On pacağım manevraları dikkatle ta· 
metreden faz] k k" t · ' t b'h tt" defHdi . a ya )aşmak kabil ıp e meaını en ı e ım. 

?ard 'fi Müthi§, eritici bir sıcak Üçüncü defa uçu,umuzda, kar ~ 
olur 

1
·: .•. albuki, insan tayyarede deıim arkamdan giderken, birden· 

d ' onunde de böyle bir benzin bire ayrıldı ve bir dütman tayya 
0ı>oıu bul d 

}yJ • Unur, ve pervanelri a . reaine hücum ederek onu düşür ü. 

h erı •uretma at d .. ·· ·· O zaman bir d3.lıa anladım ki, bir alde olur, Ö 
1
arsah, ~şunu.n ne 

ı-unı k' d • • Y 6 ta mın edıyo . tayyar düşürmek, fevkıı)ide bir 

"Umumt intiba, bir Şark hü • 
kümdarının sarayına ait tahmin • 
lere uygun olmuyor. Ziyaretci 
daha ziyade bir sanayi nıüesa;si 
müdürünün odasında bulunduğu 
hissine kapılıyor. 

Bu saray, Rıza Pehlevi Hanın 
tahta çıkışından sonra yapılmıt • 
tır. Bina, büyük bir park ortasın· 
dadır ve eade §ekilde bir mitna-
ri eıeridir . ., 

izdivaç dersi 

kırpı ıdrariJe tırnak eğinliıi kuJJa 
nırlardı. Girdiğim alem bana oka· 
dar garip geliyordu ki, kayınval • 
demi ne kadar metihte bulunsam 
azdır. Birçok müslüman kayınval· 
deler gelinleriyle geçinemezler. 
lhtiyarlamalarının acmnı onlar • 
dan çıkarmıya bakarlar. Gelini 
halayık gibi kullanmak isterler. 
Benim kayınvaldem öyle bir ka. 
dı~ değildi. Beni aeviyor, himaye 
edıyor, güç itleri bana vermiyor • 
du. Şunu da söylemeliyim ki Ah· 
metten de hiçbir fena muamele 
görmedim. Şimdiye kadar bir to • 

( Deı•anıı uar) 

Koınünist fırkasının 
verdiği kararlar 
Moıkovadan gelen haberlere gö 

r~, komünist fırkası umumi mecli· 
sın de 1933 bütçesi ve ikinci be~ ae 
nelik plan, kabul olunmuıtur. 

den har,b e_!'hal bayılır ve ö)diiğün- meharet değildir .. Asri mesle, ,ah· 
erı h'I .. Amerlkada bir darül-

8 
1 e olmaz ıı·yet, yanı', ferdin ceıarti ve gözıı 

ununla h • fUnun bu dersi de 

katını bile yemedim. Ne vakit ~eh
re iner veya F ranıada İIJİ oluna 
o vakit beni yanına ahr ve beraber 

T alamatşaf, Smyrofun fırkadan 
tardına dair :ıiyasi büronun kararı 
da tasvip edilmi9lir. Ayni zaman· 
da bu sene zaı-f ında komünist fır. 
kasında tasfiye yapılması karar al· 
tına alınmıştır. 

den kurt I eraber mucize nevin· pekliğidir. 
fa, h~~ .~ ~nlar da vardır. Bir de· Bir ay aonra kardeşim yirmi prograınına SOlitU 
liz ta.,;uz nıetre irtifada bir lngi• dü,man tayyareıi dü§ürmüştü. Bu Amerikanın İndiana ülkeıi Da. 
dUın .• t :reahıin alev aldığını gör· hadise, yeni bir pilot için fevkalô. rülfüm.mu, niha} et Darülfünun 
indik yYare Y~te düttli. Biz de de t-!>lakki ediJebiJirdi. dersleri arasına izdivaç mevzuunu 

' ve, tal'Yare · · il' (Devamı l'ar) da ıoktu ve bu L1ühim mevzuun Yii1raekl'k eının e ı metre 1 ten kend· · • h ı __ .._...,_. ... _.-........ --.... -! rııhiyat, içtimaiyat, iktısadiyat' ve 
hEuıt Hğrendı"k. ıtını avaya at· • J k . T gençlerinin sair her no ~aı nazardan tetkiki· 

Elli ttıetre Yük k oros 1 ne karaı· verdı. 
8erJ:n kil" 1 • . ıe lik demek, t 1 tısı .~ • ıse erının yük O p 8 n ı Bu dersin programa sokulması. 
nıl&ktir. fıısan burade~ d" se~i de- Toros Gennler Birliği Riyasetin-/ na sebep, Anıerikada talakın git • 
o llıaz?Halhukf U§erae ne ~ b k 
ce '-·ı , tayyaresinın' aade d ' T ençler Birlilinin se • J tikçe artma11, una arşı ielmek 

ıcq en. oros g . . . t Ub . . h ı · d 
Yeıi ~ıının a§ağı kısnımda bir nelik kongresi 13.1.933 Cuma gii· ı ıçın ~ns~nl l ec~ ~sımn ayı en 
dı·,1... hrnt, o kAdar .. Ha"'•, k•n- .. k . hAsıl olmadığından haylıye ı er emı~ o maııdır. .. ı h t h 1.ua ,.. ııu e ıerıyet B.. .. d.. D .. lf.. 1 . 
l6t ae a aneye kaldınn d 20• ı. 933 Cuma günü saat t 4 te . utun uny.a aru unun arı 1 • 

L.._ ~1'• bile çekmek kabil oldau kia? d k" Toroı talebe çmde bu derflı kararlaştırmaktıı 
uq "• h Şehzadebaıın • 1 

• • • 1 ı d · ·· · · · ..:ı_ old ayılmadıfını, a·klı batm .' d k t planacağındıın bırıncı o an n ıana unıversıtesı • 
'W4l ~ yur unda te rar 0 • h" il h · h 

aı.. u.unu gösterir. ,. E te rifleri rica olu • nin derılerı ıç ~ P ~sız er taı·af. 
defaauıda da, bir lnıiliz ::~arın lut en 1 ta merak ile takıp olunacaktır. 

seyahat eder. Sonra beraberce dö. 
neriz. Bana öteki kadınlara kııuı 
yaptığı muameleyi asla reva gör·. 
mez. Şikayete hakkım yoktur. 

- Niçin bu adamdan ayrılmı. Tayyare balosu 
y~raunuz? Siz de söylüyonunu'1 9 Şubat pertcınbe günü akşamı 
kı, onun yanında bir cair gibi ya • Perapalas :x:ılonlannda verilecek 
şamaktan:;a Fransad .. b"'!;kn b"ır Tay'-·are bal 'k ] 

04 .. " • • J osunun miı enıme iye-
suretle hayatınızı temin etszniz.. hnı temin için balo komitesi bugün 

- Ah efendim, nasıl ayrıla , (paz, rlesi) saat (16) d:ı Perapa • 
yım. Benim dünyada bir tek mev· lasta toplanacaklardır. 
cudum, bir tek sebebi hayatım :::::::::::::::m::.::::ı::ı::::-mr::::ı:ı:ı::::m:ı:::ı 
vardır. O da kiiçük kızımdır K ı: Z k"' :: 
.zım Ahmedin eliı de .. Kabil .kö 

1 
_. ~l e at Ve fifrenİzİ lf 

yünde m~~lümanlar ataımıcla ya§ı. ff T • ; 
yor ve muslüman usuıu·· .. • :! ayyar e cemıye-:: uzerıne •. r: 
büyütülüyor. Şimdi ackiı yn§mda . g f • • • fi 
dır. iki aene tonra evlenecek a • n ıne verınız i= 

y ··=·············~ıııı··········· ;ı .. • ......................... .::: ::::: ::::: ===~::::::::::::il 

• 
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lki mülkiye müfettişi teftişten :.: ~ K ·· ·· k • 7 §g 
avdet ediyorlardı. Beygirlerin üs· €~ J..L E~ 
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nahıyelerden geçtıkten sonra Kı • ~E %: . · \ = ~ E 
zıhrmağın mensabına doğru yol ~~ §~ ;~ ~~ 
almaya başladılar. Tam bu büyük ~g ~.:F ~g ~§ 
nehrin şiddetle aktığı bir noktada ~E ~~ ;; ~~ 
durarak muazzam manzarayı sey- ~= ~5 ~E ~ff 
re daldılar. O sırada yanlarından § § \\ 1J f~ ~"E #~ 
bir köylü geçiyordu. ~~ ~ == ~~ ~~ 

Müfettişleri gaşi içinde görün • ~F ~j ~~ {j 
ce: ğ~ .Ş% ;; E~ 

- Ne guzel su değulmu beyim? ~~ 7ı ~! \1 i/ =: .::: :: .:: 
Dedi. Müfettişler başlarını sal • ~g ~g ~~ §.g 

lıyarak tastik ettiler. Köylü devam g% .::: §~ §~ 
• %~ ~~ ~ ~~ § § 

etli. = = := == 
- Neye yarar, bu kadar su bo • ~~ • ~~ ~~ ii 

§Una gidiyor, istifade eden yoh ...• ~~ Il ;~ ~~ ~[ 
O zaman müfettişlerden birisi ~§ ~€ ~ff ~~ 

'dayan~mıyarak sordu: ~E g~ F~ g~ 
- Sen su mühendisi misin yok- ~~ ~~ ~g ~g , == == == :: 

sa elektrik mühendisi mi? ~§ ~§ f~ f~ 
- lstanbulda sütçüyüm. §i ~~ ~~ ~ 

Adilin alış verişi ~ n nı eri )~ M ilYDH i~ 
Küçük Adil köşedeki turşucu • ~: ~~ §~ ~~ 

aan turşu alacaktı.. ~~ ~~ [~ ~~ 
- On kuruşluk turşu... Amma ~ it !I d ~ ğ~ g'%, 1 d q ~~ 

liranın üstünü ver, bozuk paramız ~! ~ U U U lf ~~ O · O I ~~ 
yok.. =: =: s == a =: 

Turşucu hemen çocuğun elinde· \~ııı1111111 ııııı 1111,ıııı.JJ \~11111111111111 1111111111111,JJ ki kaseyi alarak turşuyu doldur • ~uııı •1111111 ııııı:;i"° ~ıııı ııı1111ııı ı111~ 
du: Ahmet Fevzi İzmirli bir gençti. pazar tatilinden istifade ederek 1 :ırkada,iyle çarşamba günü ıçın 

-Yerde bozalım! Lira nerede Babası zengindi.. Fakat Amerikan toplandıklar bu deniz kenarında onu çaya davet etti.. 
küçük bey?. kollejinden diploma aldıktan son· Fevzi ile Salih Bey müşkülatla :t- :t- :t-

- Kasenin içinde.. ra ona on para vermiyordu. yer buldular. Mis Meri ismindeki bu genç kı· 

- --

- Bir iş sahibi ol, artık haya · F evzinin maksadı denize gir - zın kim olduğunu tahkike bile lü-
trnı kazan! .. Ben sana ölünciye ka- mek, yıkanmak değildi •.. O Ame· zum görmedjlar .. Fakat onun ka -

dar bakamam ya... rikanın meşhur kadmlarını daha pısından içeri girdikleri zaman 
Diyordu .• Ahmet Fevzi birkaç yakından görmek niyetindeydi. Bu hayretten dona kalacaklardı .. Bu'

yere baş vurdu .• Banka, ticaretha- arzusuna nail oldu .• Hatta bol bol rası bir saraydı ve Mis Meri bir 
ne, hükUmet memuriyeti, her şeye nail oldu.. milyonerin kızıydı. 
razıydı, amma, bulamadı •• Nihayet Çünkü kumların içinde yanı Salonda Mis Meri Fevzi ile ar • 
babasına: başında oturan kadınlı erkekli bir kadaşını hararetle karşıladı .. Mi • 

- Bana küçük bir sermaye ver, grupla eğlenceli bir bahse bile da- safirlerine takdim etti. Türk oldu-
komisyonculuk yapacağım!.. larak tanıştı. Bir balık gibi yüzme ğu, fakat İngilizceyi bir Amerika· 

Doğrusunu isterseniz Ahmet bildiği için denizde onların naza· lı gibi konuştuğunu ilave ettiği za· 
Fevzi biraz hovarda ve zevkine n dikkatini celbetti. man herkesi ala.kadar etti.Fevzi ile 
düşkün bir gençti .. Amma 0 güne Bu sayede genç, sarışın bir ka · konuşmıya can atanlar arasında 
kadar ne kumara, ne de kadına dınla işi ilerletti. Ona yüzme usul· bir genç Amerikalı: 
düşkünlüğü görülmemişti .• Baba • leri hakkında izahat verirken: - Tebrik ederim, dedi, Mis 
sının verdiği beş yüz lirayı guya - Siz cenublu musunuz?. Meri sizinle çok alakadar oluyor .. 
komisyonculukta yedi bitirdi. Sualine maruz kaldı.. "Hayır Bir de dansta muvaffak olursanız 

Tam yirmi beş gün sürmüştü, ge· Türküm.,, dediği zaman kadın o işiniz iştir .• 
ne meteliksiz babasına yalvardı • • derece hayret etti ki Fevzi bir ara Fevzi bir şey anlamadı. Genç 
Fakat bu sefer para etmedi .• Ar " bir çok ümitlere düştüğü bu müsa- Amerikalı söylemek istemedi .• Fa· 
tık babası ona on para verem iye • habeden birdenbire ümidini bile kat nihayet ısrara dayanamadı; 

1 ceğini söyleyince annesinden gün- kesiyordu .• Fakat öyle olmadı • • • - Mis Meri için belki yüz tane 
de yarım lira, bir lira kopamııya Genç kadın ona adresini verdi ve talip vardır •. Bu zengin ve güzel 

Cömert mi? 
KQcalarının i.licenaphğında11 

ve cömertliğinden bahsediyorlar• 
dı. içlerinden birisi dedi ki: 

- Benimkinin eli o kadar açık· 
tır ki. Geçenlerde ona bir paket çi• 
kolala getirdim,bir tanesini yedi, ö 
tekileri olduğu gibi bir dilenciye 
verdi .. 

Di~ini çıkar ! 
Küçük Fikriye bastalanmı!h. A• 

te§i vardı .• Annesi doktor çağırdı. 

Doktor orasmı burasını muaye· 
ne ettikten sonra Fikriyeye dilini 
çıkarmasını aöyledi.. Fikriye kü · 
çük dilini bir parça uzatınca dok· 
tor: 

- Büsbütün çıkar kızım! •• 

Dedi .. Ozaman Fikriye nemli 
gözlerini annesine dikerek: 

- Büsbütün nasıl çılcarayım, 

anne, dilim ağzıma bağlı .• , 

Beş perae 
Genç muharrirlerden biri Darül· 

bedayie bet perdelik bir piyeı tak· 
dim etmişti .. Eserinin oynanıp oy• 

namıyacağmı üç beş ay beyhude 

sordu .• Nihayet bir gün rejisör ona 

haber verdi ki: 

-.- Tetkik heyetinde bet aza 

vardır. Her biri piyesin izin bir . 

perdesini atmakta ısrar ediyor. 

- Senin yanında kend'"'' 
yirmi beş yaşında sanıro' 

rum. 
- Halbukl o kadar g8r0rt" 

mUyorsun. baıladı .• Böylece de be§ on ay ge· kızı kinı istemez?. Amma o hoşu· 
çindikten sonra baktı ki olacak na giden beş on gençle ancak bir -------------' 
gibi değil, Amerikada bir ticaret iki defa dansettikten sonra kararı- mıftı .• Ona bir hafta evvel Miı M~· 

- Baksanıza matmazel •• 
- Ben matmazel delilim .. 
- Affedersiniz beyefendi 

dlrecektlm •• 
- Ben beyefendi de 

Um. Evli bir kadınıru. 

mektebinde tahsil gören eski bir nı verecekmiş. Şimdiye kadar a· ri için izahat veren genç: 
dell• mektep arkadaşının yazdığı mek· yırdığı gençlerin hiç biri dansta - Tebrik ederim, muvaffak ol• 

tuplardan cesaret aldı. Babası. muvaffak olamadılar .• Bunlardan dunuz! •• 
na: birisi de benim.. - Nasıl muvaffak oldum, ne dl 

Kazanmak korkusu - Baba, dedi, ben Amerikaya Fevzi iptida pek hoşuna giden nuvaffak oldum? •• 
Lise son sınıftaydılar •. lakambit gideceğim ve zengin olarak gele • bu mükalemenin son kısımlarını -Dansta... ..,; 

ceğim!.. i,idince bütün ümitlerini kaybet. - Peki anıma hen danıetme•1 

oynıyacaklardı. Birisi dedi ki: 

- Bir paket cıgarasma oynı • 
yalım .. 

Ö 1 
••• 

yle azimkar, öyle cidi, öyle _ Acaba karası mı ? ti. Çünkü dünyada en az bildiği bilmem, o kadar ki matmaze ııı 
cesur görünüyordu ki babası razı _ Evet ı ama ona çok paha• şey yemek yapmak ve dansetmek· yağma bile bastım.. 1, 
oldu, yalnız annesi evladından ay· hya mal oldu. ti. - lıte onun için muvaffak 0bd 

- Hayır, cıgarasma oynıya • rılmak istemiyordu .. Amma 0 da - Tabii •• Her eser eskidik· Dans başladığı zaman Fevzi şa- mufsunuz ya! •• Mis Meri ıi:ziıı ·ılı 
mam... kocasmın sözlerine tabi oldu ve çe kıy.netlenlyor. pa oturmuştu.. hareketinizi kasti ıamyor .,e, 10" 

- Neden?. Kaybetmekten mi Ahmet Fevzi yol parasından başka Fevzi çar naçar Mis Meri ile defa bastığınız zaman "ıe••Y., 
, Lir de üç yüz lira kadar para ala • dansederken hemen her kesin ken· rum,, , ikincisinde "tiddetle ıe'f1 , korkuyorsun? •• 

- Hayır kazanmaktan ... 

Eiim bir ziya 
iki ahbap konuşuyorlardı: 

- Ne derece müteessir olduğu· 
mu bilmezsin .. Bana yüz lira borç 

veren aziz bir dostumu kaybettim. 

Öld.. . . ., 
- umu •• 
- Hayır, fakat yüz lirayı iade 

etmeye mecbur oluyorum •• 

:--ak Amerikaya yollandı.. diaini süzdüğünü farkdince büsbü· yorum,, , üçüncüsünde "son d.~:. 
:1- :t- ~ tün fa§ırdı. Genç Amerikalı kızın rece seviyorum,, demek iıted1~1 ~ 

Amerikada Salih Ahmet Fev· ayağına belki üç defa hastı •• Reza· kani bulunuyor •• Şimdi sen ıoı ~-· 
ziyi muvakkaten kendi pansiyo • let ... Fevzi kan ter içinde Misin ner kızı Mis Merinin niıanb•• 0 

nunda yerleştirdi .• Ona Nevyorku sarayından ayrıl dı.. caksın.. "' 
k · ... • · · B. h f · io •• tanılaca , tıcaret a emını götitere· ır a ta sonrası için kendisine Fevzi hu teklifi Mis Merııı if' 

cek, memleketin muallimleri ve bir davetiye geldiği zaman hayret· zmdan da itidince baygınlık .~il'' 
talebesi de!aletile belki bir iş bu • le sevinç arasında şaşırmış kalmış· di. Bir ay sonra hüyük )..rılebr_.1• 
l i - Ben sana ne söyledim, ç b ba ... aca ctı.. tı. arşam a gününü iple çekti. • • sarayına yerleJtiği zanıan 

hani yumurtalar ? 
Sıcak bir yaz günüydü .. Bir plaj _ Sana zahmet olmiaın Ve salonda Mis Merinin kendisini na şu telgrafı çekti: ,1dı 

alemine girdiler. Mahşer gibi kala· diye ben yolda k1rdım. daha büyük bir hararetle karşıla. ''Muvaffak oldum ve bir 
balıktı.. Kadın, erkek ve çocuğ_un ması ümitlerini on misline ~ıkart· bir milyoner kızıf.la evlendiJO·r• 



Yeni bir yıldız 

Renate M.üller kimdir ?. 

[
ınıııınmmııııanııııunnııııııınmıınuıınnnnnı-muıııııım••uıuamı 

ı~ı~ıı~nmn~aı~! .. ~.!, .. ~!!,,muı 
"Mektepli kızlar,, filminde mek

tep muallimeıi rolünü oyniyan Do
rothea Wieck, Paramunt tirketile 
bir mukavele imzalamıttır. Bu ar-
tist Davos (tıviçrede) doğmuftur. 

:t- Doktor Jekil ve Mister Hyde 
filminin kahramanı Frederic 
March, harbi umumide, Amerika 
ordusunun en genç zabiti idi. 

ol'LiJyan Harvey, Eruıt Lubiç ile 
beraber Hollivooda gidiyor. 

11- Rene Kler'in "14 Temmuz,, fil 
mi Pariıte oynanmağa baılıyor. 
Bu film Almanyada (Danı eden 
Paris) iımile gösterilecek. 

,,. Atlantik gemisinin yandığı ma 
liimdur. Bir havadis gazetesi bunu 
filme almıı ve Berlinde göıterme
ğe baılamııtır. 

lf Moriı Şövalye 1933 seneai için 
ilk filmini çevirmeğe batbyacak • 
tır. Bu filmin ismi "Atk yolu,,dur. 
Şövalyenin karıısmda "Carole 
Loubard,, ı göreceğiz. 

,,. Metro Goldvin tirketi on dört 
yeni film yapmağa karar vermif -
tir. 

Yeni Fi/imler 
Majlk Sinemasında: ···--------·-------·· .............. __,_ 92 

Evlenecek Kızla~-.. 

-"Cüzzam'lılar da sinemayı ıevi- Dünden itibaren l\fajik Sinemasında göstcrilmtye başlanan 
yorlar. Fakat sahnede, daha doğ • Evlenecek Kızlar fil minden bir sahne 

rusu perdede sihhatli kimseleri gö- Gol biraderlerin ikametgahların Gerda 15 günlük bir izin alarak 

!iz hiç bir kundaktaki çocu • 
ğun güldüğünü gördünüz mü •• ,. 
Tabii evet •• Fakat 40 günlük bir 
beti.eğin yük.sek sesle güldüğünü 
görP.ünüz mü?. Bu her h•lde ~k 
nadirdir!. ''Münib,, in pek yakı· 
nında lzar nehrinin sahillerine 
nazır 'bir tatonun bahçesinde ça
yır üzerinde küçük bir bebek 
(Renate Müller) oynuyor ve hiç 
durmadan gülüyurdu.. Genç an
nesi ile iki halası da çocuğun bu 
net'esi karşısında, gülüyorlardı •• 
Halası altı haf talık bir çocuğun 
böyle güldüğünü ömründe görme
diğini söylemişti. 

rünce "dünyada böyle adamlar da da bugün de fevkalade bir karışık- Roberin evine gider ve kardeti Po 
varmıı,, diye korkuyatlarmıt. Bu- lık vardır. Her ıey alt üsttür, Bu • la kendini bir hizmetçi diye tak· 

1 mm için kendilerini alııtımıak güç nun için üç kardeşin büyüğü olan dim eder. Rober aktam eve avdet 
~lükle kabil olmut. Buna rağmen Rober'in, bu yüzden yazihaneye ettiği zaman, her zamanki karma· 

zım geldiğini söylemitti ve Rena· en sevdikleri artist Moris Şöval - geç kalacağı muhakkaktır. karıtıklık yerine, sakin bir ev ve 
te'nin hem opera hem de tiyatro yedir. Bütün bu karıııklık yetişmiyor • iyi tanzim olunmuş bir yemek ma· 
öğrenmek üzere Raynhart mekte- ~ Söylendiğine göre Ramon No- mu§ gibi, son dakikada, bir de, sası bulur. 
bine devam{llı tavsiye etmiıti.. varro Avrupaya gelerek büyük bir patron ve izdivaç mutııvaımtı olan Faleat izdivaç mutavasaıtı Si • 
.. F.akal!ibirae sonra yalnız tiyah fil~ çev;ı:ace~ir. ~ Bemıtayn üç iıydan beri verllmi - gurt Benrftayn orada olmamı§ ol• 

royaya hasrı me.aai etti. Bir Ha- • Doktor Knok iaimli methur pi· yen aylıkları istemiye gelmiılerdi. aaydı, Gerdanın plim belki muvaf 
ziranda (Herzberg) tiyatrosu ta· yeain Almanca ve Franaızca film- Rober, aldığı az bir maatla iki kar f akiyetle hitam bulabilirdi. 
rafından vaki olan ilk teklifi ka- leri yapılacaktır. detini de geçindirmenin kolay ol- O, Roberin Matmazel Holbah 
bul etti. Bu Renate~in Berlin ha· ,,. Jfa tirketi Şübertin hayatına madığını dütünmektedir. ile tanııtığmın kokusunu al:ırak 
ricinde aldığı yegane İftİr. Les • a:t J,k film çevirecektir. Bunlardan biri, Pol, ressamdır. bu izdivacı batarabilmeği aklına 
sing tiyatrosunda matinelerden .v ı,sizlere ait bir filmde Jak Küçüğü Villi de felsefeye çalışmak koymuıtur. 
sonra (Jön Jeneraaiyon) tiyıııtro- Ho~l>llf\rolü oynuyor. Bu filmin tadır. Fakat Gcrda da budala bir kız 
ıunda bat rolleri teuail ec!' -;: :u. jami "JıDutulmUI adam., dır. F etiketi arasında Roberin talii değildir. 
Fakat az Zamanda hak'--:.~ .. · -~ \

1
' 0 vardır, dilber Garda Arnhold -

Bernıtayn'ın, Loboviçli bir çift· 

Yirmi ıene Berlinin en meşhur 
biı· gazetesi yazıyordu: "Renate 
Müller kadar tabii bir surette gü
len ve ağlıyan hiç bir Alman ar • 
tiıti yoktur.,, 

Zllan yazılarla kudret -,· JU teselli etmektedir. Bu kızca -
çi olan ve mutlaka evlenmek isti • meydana rılmır .. tr. ğız da Roberin ilan dairesi amiri h 

:r ,. ı yen baıka bir mü§terisi da a var• 
Ayni mevsimde üç ~L:i !.~ olduğu ayni gramofon mağazaun dır. Ve Roberi hayretler içinde hı· 

maaşla ikinci bir kontrat ımzala. • ! dıı çalıımaktadır. rakan nokta da Gerdanın onunla 
dı. (Eden Bahçesi) ismindeki hır i

1 

.. Rober opera için bedava bir 
. · b .. yük bir muvaffalayetle bilet bulduğundan Gerdayı da da-

~~~s;fa u temsil etti ve her gün 1 vet eder. Dairede itleri bittikten . . .. 
İlk mektebini bitirdikten sonra 

liseye girdi Bu esnada ebeveyni 
ile birlikte Almanyanın timalin • 
de (Danzig) e nakletti ve artık 
orada bir genç kız ve sonra bir 
•alon hanımı oldu. Bilhassa mek-

halkın daha fazla teveccühüne ıonra, amirleri kendilerine tanın • 
mazhar oldu .. Ve iki sene zarfın· mıt erbabı ıanattan birinin kızı o-
da kıymeti 0 kadar yükseldi ki lan Matmazel Holbah'ı takdim e-

meşhur oldu. 

Sovyet filmleri 

tep tahsilinden hariç kalan hu • Avrupa ve Amerikada 
ıuıta çok alakadardır. Daha 16 rağ'Jet gcr!iyor 
yaıtnda (Niçe) ve (Şopenhaver) i b 
okunıu• ve g' 1. .. I v Sovyet sinema §irketleri, ir 
b 1 ~ ız ıce şur er yazmaga l'f 

der. Genç kız, Roberi, babasmm 
villasında bir çaya çağırır. Roberi 
seven Gerda, bu davetten çok mü· 
tee11ir olur. Ve, bu genç, zengin kı· 
zm Roberin hayatı üzerinde tesir 
yapmasından korkarak ertesi gün. 
fevkalade bir tarzda sevgilisi Ro· 
berin kalbini kazanmağa karar ve-
rir. 

nİfanlanmak istemesidir. Lobovi • 
çin geleceği günü gelir, izdivnç ak• 
tolunacaktır. Ayni gün, Bcrnı • 
tayn'ın tava11utu ile, Rober de Mat 
mazcl Holbah ile buluıacaktır. 

itte Gerdanın hesabının doğru .. 
luğu burada sabit olur ..• 

a~ aınıttır. çok yabacı memeketlere muhte ı 

Etrafındakiler her noktai na ,. filmer satmışlardır. 

Rober, ~rdayı kaybedeceğini 
nklı kesince, Holbah'ın çayına gi· 
deceğine, onu takip eder. Bcrnf • 
tayn hayret ve deh§et içindedir. 
Çünkü, o, yeni bir hizmetçi getirt· 
tiği esnada, Roberle Ge

0

rda evlen· 
mek üzere biribirlerirai bulmuılar, 

l=================I ve daha fazla olarak ta "Komis • 
• Hindiatanda bir yeni sesli film yon,, vermek külfetinden kurtul • Zardan k · ı ··1·· .. d "Yapa yal • k Ço serı te 'emmu unu Bunların arasın a 

endisinden daha fazla görüyor• nız,, 
1
• simli film Fransa, İsviçre, 

lardı .. 
Çekoslavakya, Amerika, ispanya, 

16-17 yatına doğru tiyatro 
1 

t lmı•tır 
ltı• 1 ... k · . .. Ç'n ve ita yaya sa ı s- • '"1 egıne arıı ılk heveslen go - 1 

tiind" R , · , k' D N hri fil.mi sc. ~ u.. enate nın sesi şayanı 'Sa ın on e ,, 
hal'ret bir surette terakki ediyor- j olarak Fransaya satılmıt ve "~
d~·· Operaya girmek için pek cid- bel Gance,, tarafından aeslendı • 
:• ·hir surette dersler aldı .. Gün- rilmiştir. 
lrt:n t:üne daha büyük bir hevesle "Altın Dağlar,, filmi ise Le • 
,,_•leğe baılanıyor ve mektepten E t a Amerika, Çin, 

S&j(ar l . . . d' d tonya, s ony , 
. ı ınası ıçm rıca e ıyor u .• 

1 
'k f sviçreye sa· 

d ~ılesi Berline nakletti ve ora· Fransa, Be çı a ve 

t .e. 0ı>eraya ait derslere devam et- tılmıştır. • A 
ı. 8· d "M f . "mli '" ' lın ıse v .. 

0 l.l" aile dostu Renate ci den usta a,, ısı .~ b.. ..k bir 
~re,._ girmek is•iyorsa tiyatroya rupanın her tarafı:: a u~u 

•ıt "1uaınelah 9a öğrenmesi la • muvaffakıyet kazanmakta ır. 

Amerikanın genç ;ıldızlarırıdan • 
Peggy Shannon 

:t- Anita Page yeni bir film yap • 

tı. 'I M 1 o· 'h 11- Sternberg ı e ar en ıetrı 

bir film f irketi yapacaklarmış. 
•Cecile B. de Mille ((Haçların 

gölgesinde) isimli büyük filminde 
otuz aslan kullanılmıttır. 

~ Tallulah Bankhead ıinemayı 
bırakıp tiyatroya avdet edecektir. 

ılaha yapılmı§hr. muılardır. 
1 • Polonyada bir spor filmi ya • 
pılmıf ve göaterilmiıtir. 

• Dovjenko'nun meıhur "lvan,, 
fil~i büyük bir muvaff akiyet ka • 
zanmııtır. 

11- Eisenotein Maksim Gorkinin 
bir eserini filme alacaktır. 

:,. 1 1. F. cevap veriyor isimli film 
Almanyada 60 sinemada birden 
gösterilmittir. Münekkitler bu fil
min mevsimin en iyi fill?li olduğu
na kanaat getirmiılerdir. 

,,. Methur Asta Nielsen'in bir fil
mi Almanyada muvnff akiyet ka -
zanıyor. 

Büyük bir Sovyet 
filmi 

Sovyet sinema tirketleri, (Ba• 
kunun 26 komiseri) isminde bü· 
yük ve tarihi bir film çevirıınit -
lerdir .. Bu filmin bir çokyerleri 
Baku, Tiflis ve Türkiıtanda alın· 
mıthr. Filmde artist ve figüran o
larak 150,000 kiti oynamııtır .. 

Bu film için 800,000 ruble sar • 
fedilmittir. 

(Bir ruble, aşağı yukarı bir lira de
m•ktlr.). 
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1 Hlkiye i"i Cambaz ••• !Nakleden 
fa • .. Doktorlar" ÇOCUK 

O kadar dar bir •okıktı ki, 
iki ıiımanca adam kartıla!aa1 tü· 
nelin turnikesine sıkışmı~ ı:ibi 
muhakkak s~mekte zorlul' çeker 
lerdi. Büyük caddeden gelen elek
trik aiyaları bu ıokaktaki karan
lığı büıbiltün arttırıyordu. 

Fantoma Ahmet drafma bir 
bakınd:ktan sonra sokağa daldı. 

Biraz ilerledi. Sonra, paltosunu, 
pantalonunu, ayaklabılarını ve 
kasketini çıkararak bir paket 

yaptı, harap bir kapının üzerin • 
deki çinko yağmurluia attı. Şim· 
di, battan aıaiıya kadar aiyah 
bir mayo içinde kalmtştı. Yüzüne 

bir maıke taktı, ve havaya aıçra· 
dı. Fantomanın eline bir demir 

ı~itti. Çevik hareketlerle ve 
kollarile kendini €-ekti. Bu demir, 

büyük cambazhanenin arka du • 
varında, bir buçuk ndnm yük • 

ıekliğinde nihayetlenen bir mer • 
divenin ilk baıamağı idi. 

F antoma tırmana tırmana, 
cambazhanenin üzerine çıktı. 
Tavan aralıiına girilecek kapak, 
ıanki bir ıeriki cürmün delaleti· 

le, fakat hakikatte garip bir teıa· 
düfle yarı açıktı; bunu, teıebbü • 
tünde muvaffak olacağına bir de
lil gibi alan f A11toma hemen içe • 

ri daldı ve kendisini dar bir tat 
koridorda buldu, durdu. 

Şinıdi, F antoına dü~ünüyordu. 
Cambazhane uşaklarından biri

sinin taı-ifine ıöre, fu Herdeki 
kapılar artistlerin locaları, en 

dipteki kapıyıa müdürün odaıı 
olacaktı. Müdürün odaıında iıe, 
büyük bir kasa vardı, ve F anto· 
manın makaadı da, bu büyük ka
ıaya küçük bir ziyaret yapmaktı. 

F antomn, her !eyi iyi hesap • 

lamıştı. Oyun yarısına gelmiş, 
herkeı, cambazhane i~lerile me§· 

guldü. Yalnız, iti bitrr.. • ş veya 
daha batlamamıt olan artiıtler 
boştular. Onlar da localarında, 
ya giyinmek veya ıoyunmakla 
meşguldüler. Binaenaleyh, tam 
münaıip bir zeımandı. 

Fantoma daha fazla düşünme
.den yürüdü. En sondaki kapıyı 
açtı, yava~a i~eriye girerek ka • 
pıyı kapadı. Fakat o ne? lçerde 
tıpkı kendisi gibi giyinmiş, siyah 

mayolu ve yüzü maskeli bir adam 
vardı, ve onu görünce üzerine a • 
tılmıfh. 

- Ha! diyordu, benimle re • 
kalrete mi kalkışacaksın yavrum? 
Fakat daha pek acemisin? 

Fnnto~, bir andan fazla sür

miyen hayretini şimdi artık unut· 
muş, bir yumrukta rakibini nak -

avt ederek yere sermişti. Lakin 
odada kasa filan yoktu, ve dırar
dan ayak ıederi duyuluyordu. 

Fantoma, l::u dört duvnr için -

de yalmlanrnadr.ma, dışarı çık • 
mayı münasip görerek, kapıyı aç· 

tı. Fakat, bulunduğu odanın, ko

ridorun ıonunda olduğunu unut • 
muştu. Önünde ise, elinde bir bı
çak bulunan bir adamla, ırıyarı 
iki hademe duruyordu. Bıçaklı a· 
dam sokularak: 

- Demindenl:>eri pefindeyim, 
nerelere kayboldun, huydi yürü 
bakalım •. 

Diyerek F antomayı iki hade -
meye doKrU itti. Hademeler onu 

bir çocuk gibi kaldırdılaT, biraz 

ıötürdükten sonra bir sandalye • 

ye oturttular, bıçaklı adam, bıça• 

f:ın.ı Fantomanın eline tutuşturur• 
ken, ötekiler ayaklarını bağlıyor· 
hır ve kafaama bir torba geçiri • 
yorlardı. F antoma, ne olduğunu 
Qaşırmış, "Bakalım sonu ne ola • 
cak,, diye düşünüyorken, adam: 

- En, dedi, uğurlar olsun. Bu 
sefer de kurtulabilirsen, artık •• 

Ve ilave etti: 

- Haydi !OCuklar ! 
Fantoma, şiddetle boşluğa a • 

tddıöını hinetmiş, üst tarafını · 
duyamamıştı. 

,,. . .,. 
Küçük Rasim, elinde proğ ~ 

ram, annesine şimdi yapılacak 

tehlikeli numarayı anlatıyordu: 

- Tavandaki şu deliği rör .. 
dün mü anne? İ§tc cambaz ora -

dan, bir çuvalın içinde, önümüz • 
deki fu koc2man cam havuzun 

içine atılacak, auyun dibine ııide
cek.. Bak.. Su iki adam boyu 
var. 

Doktor -- Opera ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hııst:ı.IIKlıın mUtcba.ssıaı 
Jrluayenc: 10 - 12 Ortaköy, Şlfn yurdu 
l~-18 Beyoğlu, İliUkl0.1 caddesi No. ll>3 

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

Doktor 

Bahb('ıyan 
Muaycnehane:ıl: Beyoğlu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Dok1or 

Cavat N. Zekai 
Sinir mUtehııaaısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde snııl 

8 ten 8 ya krıdar basta kııbul olunur. 
Muayenehanesini BabıAll kıırşısındıı An· 
kora cııddesı No. t7. ye tevslan usltJet· 

mlştlr. rete!on muayene: 2!14R!I 

lkanıetgAh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldrnr yollıırı hıt~fulıtll:ırı ıntıll•ha,.ı;ıı;, 

Eın!nbnll (~ııbık l<aırıkcıo> tıanını 

n:ıkletmlştlr. Cumadan mıııı.da llcr a;lln 
ııastnınnnı kahul ve tccısvl eder 

i 

1 ·11ıııı-...-----..-----~ ........... -~ 
'Bilmecede kazanan tal 

okuyucularımız 
Dört haf ta evvelki bilmeceyi 

doğru halledip bize g8nderen oku· 
yuculardan F eyziye liseıi S ci ıınıf 
talebesinden Ay Tekin Beye bir 
kol saati hediye edeceğiz. 

Ay Tekin Beyin perıembe ıünü 
saat ikiden ıonra idarehanemize; 
bir fotoğrafı ile beraber ıelmeıini 
rica ederiz. 

2 korllmizo mUrekkepll kalem 
ı - Pertcvnlyal Usul 3 Uncu mııftan 

134 Naci Sata, 2 - Fatihte Çarıambada 
Muııtııta Reınzl Beyler. 

US karllml•• blıer kltep 

ye camll §Crl! mnhallesi =9 No.da 
Buteyman, 10 - lstanbul birinci Uk 
2 inci sınıftan 401 Necmettin. 11 -
but kız orta nıektoblnden 88 li'eride. 
M4çka Nonnantı aparj.ıman 1 incl 
No. da Mükerrem Hllleytn, 1a - G 
ray Yeniçarııd& Remide, 14 - Ce 
eaddelinde Yuauf Nlyazl lkyin 
Orhan, 16 - Saraçhane b&fmda M 
Beyler .. Hanımlar. 

Birer kutu blakUvl keaa11• 
ı - Anbrada Ahi Yakup Ç&rfl 

ın No.da Jılohmot, 2 - Kadıldly kıs 

mektebi 2 inci .sınıftan 882 Jılellha. a -
ta orta mektebinden MT Mehmet Jıluv 
4 - btanbul kız 111811 802 Sad!ye, 9 
Osl\Udar Paıa.llmıınmda Neriman .Aril, f 
Şchzadcbaımda Ka!enderhane m&halldi 
ce Çeıme ıokal< 22 No.da Beyti, 7 -
bellada ilkmekte!) be.,lncl anut 2S 
Mahir, 8 - Be:,.llctaş Gut Olrın&n 
mektebi S Uncu amıt birinci ~bede 
Feridun, 9 ..._ Galata nahJye mUdUrl 
4 No.ıu komisyon kltlbl Kbım Sevine 
ytn kardqt Yu.uf, 10 - Pertevnln& 

' 
-Ayol boğulmaz mı oilum? 1••••••••••••11•~• 

ı - Ankarada Yeniffblrde Sellnlk cad
desinde 286 No.lu hanede ŞUkrll, 2 - Edir
ne munl!lm mektebi 7 inci ımıfta :M. Seyfi, 
s - Takainı Nııflo fen mektebinden Vecihi, 
• - 1neg61 lamet Pqa mektebi ıea Hld&· 
:ret, 5 - Gemlik Demir ııuba.,ı mahalleli ıs 

No.da MUmln, 8 - Şeh:ı:adebaıı 10 ucu 
mektep 4 UncU ımıftan 890 Nihat, 1 -
Slnop Ort.amektcbf 67 Jıluatafa, 8 - tı -
tanbul erkek muallim mektebi tatblltat 
mektebi Hııyat Şevki, 9 - İstanbul ıs Un
cu flk mektep 6 lncı mııttan Sllz&n ııı.an, 
10 - t8tanbut kız orta mektebinden a8 Ni-

' - 2 den 822 Cfımal .Avni, 11 - Be 
88 inci ınektep ~ inı:l mut 45 N".d& N 
lınnııll, 12 - Kuımpqad& Ali Rldvan, 11 
Ankarada Yenlıenlrde RU.tem n.J 
Kev1er, 14 - Kadıköfde !ılımı oıt 

NA!t.i Bey lrerlmeli N~t. 18 - ~--."'' 
ytlnde Moda caddealnde Muıtata H 

- itte hünerini o zaman gös· 
terecek ann.eciğim. Çuvalın için -

de bulunan F antoma, gülle gibi 
havuza düttü. Seyirciler, bir, iki 

daikka, cam havuzun içinde, çu
valın kıpırdadığını seyrettiler. 
Herkes neredeyıe çıkacak diye 

beklef İyordu. Fakat, çuvaldan çı
kan olmadı, bilakis, hareketler 
durdu. İşte o zaman, halk, cam -

bazın boğulduğunu anlıyarak 

bağrıtmıya başlamııtı. Fakat 
birdenbire, yukardaki delikten, 

siyah mayolu bir adam göründü, 
gayet güzel bir dalı, hareketi 

yaparak havuza atladı, daldı, çu· 
vah tuttuğu gibi, çıkardı. 

Şimdi halk alkışla çırpınıyor 
ve küçük Rasim, parpar titriyen 
annesine: 

- Bir şey değilmit anneciğim, 
diyordu, programa yazmadıkları 

bir numara daha yapmışlar •• Da
ha heyecanlı olsun diye. 

F antoma gözlerini açtığı za • 

man, kendisini müdürün odasın • 

da buldu. Baş ucunda, siyah ma· 

yolu rakibi, yanında müdür ve 

bir doktor vardı. Odanın bir kö -
ıesinde kocaman kaca, öteki kö-

§esinde kuyruldu bir piyano du • 
ruyordu. 

Meşhur yüzgeç cambaz, onun 

gözlerini açtığını görünce: 

- Eh, dedi, ge~mİ§ olsun de -
lfüan!ı. Kl!rtuldun demektir. Fa· 
kat ne diye gelip benden izin al

madan, haber vermeden yerıcu 
kapmak istedin. Bu iti bu kadar 

kolay mı zannettin? Hem efen • 

dim, bir ıorsaydm, belki dalave • 

resini sana söylerdim .. Bir türlü 

anlıyamıyorum dc3~urn yaptıfiı • 

nı? No c~i;-~ Lu i!}İ ;,•cp~ın, ıv:>- le 
balı Jım? 

Fa.ntoma, bütün me5cfeyi an • 
lamıştı. Yüzgeç canıba:z, cnu ıa· 
nalını elinden knpm;ık iıtiycn 

başka bir camba:r. ~anıyordu. Göz 

ucuyla kasnya b~~·arnk, 

- Şey, dedi, ben yü::-::nek i~in 
gelmemiştim ... Amma, yanh~lıl: 

oldu .. Y ok::a benim a:ul mehare • 
tim. ... 

Fan torna eliyle i~aretler yapa· 

rak piyanoyu gösterdi, ve sözü • 

nü tamgmJadı: 

SEVRISEFAIN 
Merkez.! ıdarcsl c:al:ıta köprU aşı ll2623 

'ıı e ,\, Sirkeci Mühürdar zııık llıın 22640 

met, 11 - Eylpte Kemal Naci, 12 - flfU 
lzmir • p re • Jskenderiye BomonU cadduinde Huldm Bey kerfmem lkyter ve Ha.mmlar. 

Postası Muaııt, 13 - Taklim .A.yup&§ada Rutm. Kerlpoatal k•aananlar 

G 17 K 14 - lzmlrde Nl.zun Bey kerimesi Hüsniye, 
(E E) ik inci anun 1 115 - Edremitte M. Hulıd Beyler ve Hanım- Kart postal kazananların he 

~------S_a_ı,_ı_ı __ d_e ___ •
1

1ar. yeai bu posta ile gönderilmittir. 

Trabzon postası Blror paket çlkulata kazanan Dikkat 

(K d • ) 8ıkı·nci 15 okurucu § Bı'lmecede kazananlann h ara eniz Ka~uun ı - Fatihte fırm ıokaltnda Mehmet ( 
Beyin hanesinde OmmUgül8Um, 2 - Ada yeleri her perıembe günü aaat 

Çarşaml:)a 18 de Galata rıhtı- makine talebelerinden şemaettin, s - ı. - ten) itibaren idarehanemizde 
romdan. Dönüşte Tirebo:uya tnnbul Katırcı oğlu han u No.da Matmazel rilmektedir. 
da ulrranılır. Şake, ! - Nlı,ıanta§ Vali konağt cııdde;.lnde ~ 

h GUJbahçe sokak Neveaer apartunam ı No. ldarehanemizde idare mUdilP 
bmir - Mersin Postası da su•eyman Bey kızı Berin, 6 - lıtanbuı yetine müracaat ederek hediyel 

6 mcı kız mektebi 287 Handan Fevzi, 6 -(ç kk Je) 18 ikin tıtanbul erkek lilell 15- 3 te 829 Sadettin nizi alınız. ana a ci Klnun Ha.san, 7 - Eylp orta mektebi 159 Sababat- § Oç hafta müklfatmı alm 
Çarşamba 10 da idare rıhtı tin, s - Kaaımpll.§&da Arabacılar 10kağm-
mından kalkarlar. ~ 94 da 23 No.dıı Hllseytn, 9 - UıkUdar Selim!- hakkını kaybeder. .-f 

•••••••••••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııısıııııııııııııı••• 

::::n:::ıuır.:::::::ı:ı:::ıı::::::ıı:ııı:::::::ııınJ:ı::: 
Kadık!Jy IUlh tcrumclanı htuıbul 1 tnel U1&a sneamrtujıla__. 

•• •• SemollidJ EfenclJye olan borcundan dola-

! .. il F.~~ r.!.;. _:·::.·:~:=~~~:~: ~ köyünde 01maıı ağa mahallealnde atik Bal-
ı.: E 
• ·: kun ce(\lt Yoturthane .okatmda eaJd mU • ;1: KARADENiZ POST ASI :. • ıı kerrer 20 ve ycnl 151 No.tu ve yirmi metre 

~i samsun . muraQ_baı ıahıı Uzerlne ln!Ja cd1tm1, zemin :: .ı l•atı KAğir ve bir dUkkAnı muhtevi ve birin-:: !ı 
i!: vapuru Pazartesı· ·ıı el katta bir odıı h:ılA ve bir sofa ve ikinci 

16 K 1 katta bir oda bir mutfak ve sofa ve UçUncU 
H i.ıanı f• katta bir od:ı bir sofa ve U.raça· ve terkoı 
~ günü akıamı Sirkeci' den hare- !f ve elelttrlk tcais:ı.tmiıı ''e mU,ter.ek duvarı 
:ı ·ı il ketle ( Zonguldak, İnebolu, h havi blıı 003 yüz ıı.ra kıymeti muh&mmtne-
n Samıun, Ordu, Giresun, Trab· :ı ıı bır bap.hane ı1111933 tar1hındo bır1ncı a-
:İ R H E çık arttırma neticesinde: Uç yüz Ura mu • h zon, ize ve ope ) ye azı- H kablllnde alacakluıı ScmolllclJ Efendi talip 
Si met ve avdet edecektir. !I :: !I otmuı i.lo de ipotek bedelli• Semollldl Efen-
; Fazla tafsilat ıçin Sirkeci !. dlrıln matıubatııu tenun eder tallp ZUhur 
ll Yelkenci Hanındaki acenta ı- H otmemıo olduğundan tarihi tılcd&n ltlbaren 
H ğına mi.it acaat. Tel : 21515 H dairede nçılt bulundurulmakta o\an satış 

1 
· • •• •• • •• ı ~3.ttnamcslnle muharrer "Crait vcçhile ve ::cııı::::::ı:ı:ı:ııııı:ıı::::::ıı::: •• :ıı::: •• ı :::.:ı:::: :: li 

p~ in lıara tıe ve rcsm~ teUA"lye ve vergiye htanbUI ..Uye Udncl hukuk 4aJreslndr.:ı: 
olan borçları ve ihale pulu bede!! mUftcris!-

Milddcl latanbul Dc!tcrdarlıtı veklllerln- no ııit o1mak Uuıre 8/2/:>33 tarihine tcsadUf 
den Mehmet Emin Beyin, hakkı !Jıktuu hıı:z ed~n Çarş:ımlıa s;UnU saat 1.f ten 1G ya ka
mUltecllerden olup kendisine mukaddema dar ikinci açık arttırma ile satılma.sına ka

bir hane verllmfl iken hile vo desise latlmıı- rar verllml§ oldueıınd:ın mezkQr hane Uzcri

llle, Kireç burnunda MUhendlıı ıoknğmda fi- ne hJ. •t s:ıhlbl olanlıırm haklarını ve husııs
rart Madam Martdc:ı metr{ık 10 numaralı 11tıe fafoı ve mıısrafa clıılr olan iddialarını 
haneyi dahJ namına kaylt ve teacll e~UrciiJ 

mUJl:ılt evr.:ıkl'e rlalreye ml'racnat cyleme
clC.ııtun '.lll tapu kaydının hazlno namımı 
tuhlhi ve bidayeti sıcnllndcnbcrl 670 llrn !eri ,.e altsi tnkdlrdo işbu hakları t:ıpu sicilli 
ecrlLll::Jln tahat'i tateblte mUddeaaleyh lıı· ,_He salılt omlıyrıı,laruı e:ıtış bedcli:ıln pay
tanbuldıı Cağaloğlunda Moll~eneri mah:ılle- lıışnıruıından hnrlç ~ırakılıı.cattl:ırı ve tallp
sindc 22 numarnlı han de mukim A e Sı- , l":in ytı::dc yedi burnk t minat nkçe~i fta 

dıka Hanım aleyhine ikame cylcdi:t davn - etmeleri ıtızrm geldJğlnl ve faztA ma.lQmat 
dan dolayı atetQsul mUddeaaleyhe gönderi- ıı.tm .. 1: istıyen'crin de dairemiz.in 032/41 

len arzuhal nUahal ı:aniyesl mu:n:ı.lleyhımm No.lu dosyıuıma . mllrnc:ıat eylemelert ıu • 
mczltur ndre:ıt terle ile bir semti mcftlıı:le zumu llö.n olunur (6~!lS). 
gttUği ~ hile iade olunması llı::rine mUcldci 
vekilinin taıeblltı usuUn Hl inci mcdc.ıesl 
mucbinc t:ırlhl llluıdan itibaren bir n:; mU<l-
dctle mozkür arzuhal nUshal saniyesinin 110.

ncn teblnt;'1nc kıı.rar verllcrck bir ay mQd 
dotıe nan edi dlğt hnlde cevap ver:neml7 
-ve bu kcrrv acbkeden ta.lep vcçhitc taht.ı

kntm lG 2/33 tarihine mUı;ıulif Pcrfembe 
gUnU ııaat l4 de lcr:ımn ve ycnnl rne:ı:kunın 
da ll~mıı knrar verllmlıı oldtıg-undan yev
mi mu:ıyycndo dıı.hi mahkemede hıızır bu
lunmadığı takdirde he.kt:mda gıynl;cın itayı 

muamele edlleceı:ı nırıl('uu olmak Uzore ilb 

Bc.;;;lkta§tıı dol:tor Nazif tey ap:ırtıma

nmdn lke:ı clyovm ikamot:rf.hı meçhul E::ı.

llh B ye: 

Beyogtu Jurnal aokafmda oturmakta 
komllyoncu A. NildUç lflla etmlf ve 
11/1/933 tarihinde acıtıp taaffyenln Adi 
kilde yapılmasına karar verllmif oldu 
dan: 

ve 1stlhkakla.r:nı ilbdaıı bir ay içlnda 1 

ltlb dairesine ıcıorek kaydetUrmelerl 
dcllllcrlnl (senet ve defter hti1A3ıılan ve 

re) asıl veya mus:ıddak suretlerini tevdi 
lemeler!, 2 ~ Hi!Uma hareket cezai 

uliyetl müstelzim olmak Uzere mllfUaiıi 
tutarının ayni müc!ı.1ct lçlndo I:enclııcrlJll 

borçla:-ını bildirmeleri, 8 - ldlllllaln mall 
her ne ıntaUa o1Ur4& otauıı ellr.rlnde 
duran'ıırm o mallar Uzerlndekl ha'tıtl&n: 
!w: kalmalc_, şnrtilo bunlan ayni müddet 
çlndc dllire emrine tevdi etmeleri ve c 
terse makbul mczcreUeri bulımm 

cezai mes'ullyete uğrıyae&klan ve J'\& 
haldnrmdıın ma.lırum kaJaca!dan 4 - 2 

033 tarlhine mUsndl! p:ızart.csl gUııU 

13 te alacaklıların flk ~tlınaa ge mel 

mlllliı ile mU~terek borçlu olanlar ve 
rtnln ve borcunu tckettW ea.n .alt 
rln topl:ınmadJ. butunmata hakları ol 

Utın olunur. __.))' 

l;lt:ı.nbul altıncı icra m.-mur1u,........ 

llıı.hcuz ,.e p:ırııya. çevrtıesi Dl~ 
ktrtaslye 17/1/933 salı gUnU aaat e.IO_j. 

ı0.30 a tuıd<ır Galııtad:ı. lılahmudiyı ~ ~ 
il numaralı ve 11 den ıe e kadar 

olanların mUr:ıc'l.:ltlrı Jlô..-ı oluıwr. 

KCJıl:öv lrr3 d."'irc:slr.den: 
Eir b;rc:.ın temini ist!IMI zmı;ıatd• 

cu:: olup rt·laralt p:ıraya çcvi1lnl ... ,,S 
ka.rrcr bulunnn bir reis lnegin 22 ı/ ıo 
rthine tc.::e:.'IU! e~c:ı Pazar gUnU saat . 
12 y~ kadar ü.:ıı,ucıar At pssarın; ~ 
ıırttırıpa ile c:ıtılacağmılan yüzde 'iil 
resmi c:c!l~ll}e mU§tcrl~lne alt ol:::~ 
t:ı.111"1 e 1'1 meı:l<!ir g'lln ve ~satto ~ 
hulunscak momura mUracnaUart ilAll (f""':'~ 

----~ 

- ... Çalmaktır . azizim •• çal • 
makW-. , olunur, 

Klrynko Efendiye olan b:>rcun:ız:fa:ı do
layı h:ıczoıunan bir nll,.t hıı.lı 21/1/933 ta -

rllılndc Sandal b~tle~tıınlnd:ı a:ıat H te sa
tfrnasınn karar vcrllmı:ı otJuğu:ldan s~t:9 

lhb:ı.::-ı ve ilAn varaluı.sı tebliği mako.mına 

kaim olmak Uzere ll!men tcbllğ olunur. 
. 

Sahibi: 



-,;,,p.ıoıf'fpa d~ı•ı uep.ıeı 

-'".,V !"!'f~psrıı uue1una ·npıo.(ıı1.1ııle11e .. e11 .li>f 

• .{;,l ~o5 .ı;q ';)ı~r;ı 'f8WJO !W!mmamaı U!Qflti>A!'f 
-rJm! !i)paqenw rıaems:o . uewrv epuıımno~ !'f 
.aa;,~ Ji)q UfOt?,.,'t{l" ~e";JUV ·ıpuA !H~m !>ıPflHf 

'io~ J~9 ı~~!P epmud U!.t!tpnn nq u~mg 

.• 
1.1,prn_HHtlHP !l•l.lll~ ~H!lllllflltt !<l lt?fl 

·wnıo ıC!iS! 'tamap Jıtinoucun'2 p~qeı nq m~! 
'l~•u~ıg.8 §oq ~u!'!WV e>ıe11nw H.ao,\!w3;1.Qs 
u •ıtıA ıa~3 S!J!)I 9.P ·w ep es ıoı(!'.ı(Qs nmn 1n ,1. o 
S!wnA ı~~ .au!UZ~ wnsn:ııeu eneq leu W~\ 

a,•!l!)I 9.? ·w ı!ps '!ep ilW!~<lnp~ ~eAlH u~pu!Jô( 
-~D!JöıS "!,uı3 aA u~q9.!) auı\~q .. nu~w uewıe1v 

cpuıpuı eııeq !'H u•ueqm uapu!q~lBl so1snŞe l E 
ıse~1nA cıeıewmı Ol" ouuqel!.,, n~unını ~n'H. 

·w~puaı~~ ue,de\!'t ~nw eJeq1;mq nun~ 
-np\O ti!w1aı~u 3U!\.,lenu ;,ı(!~'..18H !.(3J3Aeqnuı 

z11enw nq Pt ıepe.,, o ·ıpueu! aw!•aır:gs nq 'lCW 
·OJd!P -Z!t~Bu1 P\~Z o Pi J!\\adeq toe.<e~ 1ı3d 

" ·w!.a.,pa ;)ıueq eco !U!q!P~l uıaewueuop 
mıun\nq ap\1Jl!\l\! !(Bq •ıe~e emsemueuop zısueı~ 
ö»A ~:!801 !h\~!l\'\t?Ue~ 31!19JIS UlUU 3A!U.\eq 
uunu. O ·m~wug~gp uep\o~ uilq !1!qpa1 w iı:;>;, 
-ap_. ııc~m! epae W!~!H-H!l.\ .<;>~ .a~q ;,~/ Q., 

bul etmediklerini ve binaenaleyh Osmanlı bay
rağıDt ve Osmanlı mÜt eli ebat IOI hamil olarak 
dahi boğadardan çıkacak o'.udar ise derakap 
nıuame'.esi_ni göreceklerini açık tan açığa ihtar 
ctmiş!erdi. 

Binaenaleyh Rus do:ıanmasıoın dahı Goben 
ve Bcres1 avı fena bir vaı.'iyelte 

o:ursa derakap hücumdan geri 
ınuhak!,alth. 

yakahyacak 
durmıyacağt 

Her hangi bir mülahazaya mübteni olarak 
Rus donanması Gobeu ve Breslav'a hücum et
mtse bile bizim h;ıtbe <labıl olmaklığımızı pek 
ziyade arzu etmekte bu·unan amiral Şoso:ı biz
zat Rus donanmasına veya Rus limanlarına 
hücu n etmek suretile bizi harbe sürükleye· 
bilirdi. 

Halil ve Hafır. Hakkı beylerin bir an evvel 
Ecrlinc gönderilmelerine ve donanmaya ait 
meselenin baş lı u-nandanhk v~kaletinin tahtı 
meıuliyetine terkedilmesine fakat harbe meydan 
verecek ahvalden tamamile tevakki edilmeğe 
karar verildi. 

Amiral Şosonun Karadeaizde düşman do
nanmasile kendi beyninde teşrinievvelin yirmi 
dokuzuncu günü ~ryan eden ahvale dair verdi· ~ 
ği rapor mucibince en evvel Ruslar tarafından 
teşebbüs edildiğini kabul etmek mecburiyetinde 
baluaduğumuz icraata bahriye neticesinde Ruslar 
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rnı~Jnı l'im uııo ıa'l''l!<I uepırwı'leımt ·ıpaı 

-JOA!tDf'"f !l~q ue '!'l Dl!!JfeWdlA ıeı~se~ ap 
!'Mll'f u !CDllU !lV(l!fU1 zısoeı.i aA 2ıf!.8Uf >j•U 
-:uı• !'CJf! !UH;ııa.<e.Zr.ıu e~•rıe.ıeJ!q mutsewon nq 
11..,.~ncunw aeme;v uc,ı~ OJpn!SJA!q:.eq ıau!10>1 

ueareıv Pf! nq ep ucıp:ıeı J!q !·faJ~mcnw nq uei• 
-u•ıC '!9 ''t'l§ımedeJf ueıu~oq !qemq Z!q -cıco11 
u;,p11~~nqnp 1?ı(cıemnw mtıetsng ilA u;,qg~ 

~f. !SHSIHf t1 t!.ı.t ~t~zı.~ o 

ıZ\!'l '1n.tat.ıı1a~ ~Hlt a.\ 7.ts-ırn.ı_.1 'z~'ınuı 

·npJOA!J!PUat~PP!l\ ~~l\!PJ!puan .. PP!'l 3S! 

1.H!\IDH •2ısueJ~ 'zmlluı 'JOJ!1!PU!ı\3S uappp 1U( 

•U8m1?\V !Saue1sop l\1J[r!Aema\ uuneH ·npJOh!W 

~J!p~ rnpesa1 8U1!UlJ;HSUW 1!<\'5!q P3A!Wl" nzJe !U!S:tq 
-a;eX uıue.<ınlSDA\1 aı! eıfoeuıeıv aA Jo.inun;nq 
uım~ uıı .. 3q uapa!s~ı<!qıeq 11e1e'Zqns! UHa~ı.PrnH 
•!P! ~pup~A3J unmAA1?S:>l u0>ppp unms aA ~.~aa 

uı1'ı•q epınqu~qsı J3jU\!8 Q ·ın0> 'IH:l! l!~;ı8 !WS"i).I 
J!q epuuepnznq a!O!q"~!ped !)3Jzeq ııez ae:o 
§n'JJın.<nq J!.lhl !ameqem tue,Ç dmeı< 1nı.ŞolJ3 

1semueuop •(aemso n~npıo nqep .. p u!u!ll:PWl 
.. A 'ZnAe A ~t!s~nsaA ueısue~ :ttı.<e'f uean;o e.1:>! 
ept!peHotqhH eıuos un.8 ~!Jt.l!H ·ıdl!P;}fl~W<lf> 
epuırn1>t•~e epow dA dP!h)ı ım~e;>aes ııoeufO 
l\<>1~1~8 euıaew!l ınquelSf AVJS;Jıe: aA uaqg~ 

8 Ağustos günü Alman ataşenavalı kapiten 
Honan bahriye nezaretine geldı. lngiliı donan• 

ması tarafından takip edilmekle olan Akdeniz 
Alman müfrezei bahriyesinin Çanakkaleye doğrt1 
çe!<ilmekle olduğunu ve aldık!an ma'fımata göre 
Göbeoin kömürü bulunmadığından bahriye ne .. 
zaretinc ait depolardan beş alh bin ton kömü• 
rüa kendilerine tavizeo verilmesini rica elti. He
men telef kola :)adrazam ve Enver pl'şalarla Ta
lat beyin mütalealarmı sordum. l'luvafakat et
mekliğim cevabını verdiler. Derince deposundan 
o mikdar kömürün itası ermini verdim ve vapu
run tahmiline yardım etmek üzere bir bahriye 
amele müfrezesini Derinceye sevkettim. Vapur 
beş altı saat içinde tahmil olunarak Adalar de
nizine tahrik o!und\1 

11 Ağustos gecesi gene bermutat preas:n 
yahsıoda ictimaımız mukarrerdi. Talat Cavit ve 
Halil beylerle ben daha evvel gelmiştik. Mütea
kıben vasıl olan Enver paşa kendisine has olan 
sakin tavrile gülerek " Bir oğlumuz dünyaya 

geldi ,, d~di. Bittabi bundan bir şey anlama• 
mıştık. Bizi çok merakta bırakmıyarak "Göbeo 
ile Breslav bu sabah Çanakkale önüne gelmiş 

ve logiliz donanması tarafmdao takip edilmek le 

olduğundan bahisle boğazdan müruruna müsaa
de edilm~sini talep etmiş. Bir milltefık dev!ele 
ait sefaini harbiyeyi muhik bir tehlikeden vika· 
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'f 

'f;,mı!.8 coUJlr/!W ~al!ep uueızısae.ı:ı ~A zm..8oJ 

.. ·m!Pl!Pl~q 

nu. n~npio apu!l~ı<!.mq::>~w Jf;)Wl•uıe e.<ehd wn 
-•upes nens nq Jaqeı~q 3p1awaw1-. ~qd~§ uep 
•Ul~ftJCl CHq !>\!>leq ll!D.-A!aemso naaır.PH'H 

·1p.,p " l Jtpıze.1 ilO!U!Will !'J !.! U'1W !C)!i5 i)Q 
U!~! t?l'!Jl~qnnı .ıepeıı eunnos ilA uatıOf!Jteq nuŞıı 

•j'W?l!q <lh!UUW'O !fOiWQ'tlJH pıhd ıew~o .. 
:ı~:ew mı J!S O~Hp~t~ı9..8 <>f!S!pU~~ ! "';)?~ 

WdJte ug.8 l!<J epun-11.813weıı~ cpeAqc.1eı 
·!p.ı<lıı. H? ıe,, ezıwı~•P\ em UOf 

-nq ~H ilh:ez! deııe.ıilp !D!J;>f<lqd2s p1epunpır.q 
21WOJC:J!H1 3A aZ!W~!Pi~w;~ l:Uj~t{OW Sl?W;)l J!q 
lllfS >ıad ll!ıfaq l!M?:) 3H !J!PS Z1SUCJ_1' Ol\ wıu 

-~q anaıew !~n JfS !.IH~s zm.8°[ arı.npı >jl?ll'll'CZ 

-e>ı l•:ıteA <>Uil.8 1]:a~9A !Uawn~a.- epeı s n.ı 

·>tn;:uoı\ ! P~ Jez 
-HU! au!sawıa meml~ !U!~!iuqıaps ununpJO u!}~ 
'l;)tUl!8 ;>qıeq 'i!m1a OfU U!~! >\eUrnt??elJ ll'jl?J\ 

Uı?.rıseqoglu ııftDı~ıue.ıetıq z:q le>ıe~ · ıp~ nq ap 
~! zıu:ı~e'Jede.< w~x!q 'l!P! u;o :J'W?\ !q u~PP!:J 
·ıpıeııoı<m.<gs mmXnpıo l'1J..teqı uapu!silpC! c.<eıC 

-u~mıv uqeqa\l:JJUW .llJ)\'Z;JW <> ; ~silA!qc ı sı !ldl.?lf 
uewıv 3A !P!.:Ja\ uepaıteqa\l<>J~W uewıv u!• 
-~rıroC).8 nq ;;,ıe3 au!j;ıı\ uı~! zıwı.ŞıueJcl!'1 w!z!q 
OılA ıeııo.< ! p;) U!PP! !U!J~{P,;):>3A~PH\J\1S •Hj.lUlf ı!q 

11upwa11aq !z:q utıepıeme1v apuısakes H.nq qt!z 

ueweıv >io~ .ı!q ln:>A<>w ;)J\ !wcı.8 !>H nq 

olmıyan baıı Alman zabitanı ve bilhassa Leyman 
fon Sandersin yaverleri baı.ı nahoş tezaburata 
kıyam edecek kadar wünasebelsizl ;l<:er gösteri
yorlar ve hükumetin hemen harbe girmemes.nin 
yegane müsebbibi be.n olduğumu zannederek 
bana karşı için için bir kin ve adavet besliyor
lardı. Bittabi hakkımda ufak bir hürmelsizliğe 

hile cesaret. edemedikleri için bu h isbi adavet· 
leri ben hiç anlamamiizhktan sreliyordum. 

Bir gün prens Sait Halim paşanın yalısında 
rıhtım üzerinde bulunuyorduk. Rusyadan gelen 
ve bir çok Fransız seferberlerini (.vtobilises) ha
mıl olan bir Fransız vapuru Karadeniz boğazım
Marmaraya doğru - mürur ediyordu. Rıhtım 

üzerinde bulunan Alman zabitanı ve sefarethane 
ıneosubini arasmda vapurun hamil olduğu yol
cuhırdaD babso!(Jnuyordu. Aralarında bu:unan 
paşanın yaverlerinden biri bana işittirecek veç· 
hile yüksek sesle: 

" l~te Osmanh bahriye nazırı paşa h-ızretl eri 

bu vapurun Çanakkaleden mururunu menedecek 
olurlarsa bizim Garp cephesindeki arkadaşları
mız laakal dört bin Fransız neferinden kurtul
muş olurlar. Bu pek faydalı teşebbüs ancak 
bahriye nazırı paşa hazretlerinin elindedir. " 
demişti. 

Bıttabi ben hiç ititmemezlikteo keldim. Ve 
vapur yoluna devam etti. 
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: Pi m~p'11p 11aıam.8 u!5J 
'f'WWfO l;wı~A duA~~ ap~u!:!papes ızaı .r!q aoa.8 
ılı• 'f ~Uil(XQS nq wn.Şnpınq aU!f!papet 'fad 

" ·.ı•r.ıedeA' ıaı~a 
J!l!qaıp1 eqep u .tdı.ıdpasdeq !Z!S §fOlHW ·.ıaınm 

-u!'I~~ ill!qae\ııewde.< 1dWt;PH'!'I !ilqup .l!q D!~~ 
l\~tlllO }·l?U l?Utll!JleS)\VW ıeıuemeı\f nq !J(W!D!Wa 
u~g ·znunsJO.<mepıe 'ehd (l?W;);) •.11.<aH., 

: Pt !P~P U<lJP!.13A deA:ıt3 epurz 
-nl 1.Şrpcwuo;nq ~l\!lt\~l ı~q ~!q q.<a,euaeu!q .-& 
n~np·o d~te.3 u!uı.nm }\lljUIBHq .. pau!qB)l 

.!.~!WôJIİQS !U!JClj)\<l;>~p~ ~epq! v,1\eA 
ı ı q ~a'lelp;ıqea! !qıvll ua~ ! ! al\seltSetı A1?\1ia.19 oıA 

u ~ < Qn csseımq a" ! Jd\ HC\ez uewP.lV epuemez 
l!q oı11e.< lfild •>A nun~np;o u~ma ean,npıo §uu 
-puızuı U;)Wl?weı uepuıpmq Jeıuew\?'V unıeted 

J;)A rı ![ u;ı1pnfoao >1 af, \<lll!lU~oı ıg~ ug3J!Q 

·n1t;nruıo ap Z!W!.1~ıa.1aA 
-cqnw ~umn! ızeq epuıseıe zımueıfıemo.l uapa 
Ul!AJ~:> epııeı nq ap,J3JJ!PS zısaeı3 ;),\ zm8oı 

~ 

[ ·q,t!Je~j •:> 'f;)J3pa u!w;>ı ıa1teejaaw Jl{!AIJq 1!'1'?t!q 
~A >\ucıo unsew udpnnillt!l3J n.Şttpıo ıv~np 

dldıeıı !Wnwo ~ı{!>l'Q.i dh •ıııeaeıl?~ npıo J!q 
uoı\f !W ~e~.ı!q ilpz~WHil nı~op euueıuo~ dJBl( 
!Wna,n ~pıu o aA IJ 11r::n~ıu~ep ıseı<sn'M >jlJJe~ <>a.,8 
>f!p.<esıo ~ıwde.< :u<lıu 1ıew§111~~ e~euı.aeı.m>t 

ve binnetice logiliıler\e Fransız1ar hü'.<u:neti os
maoiyeye ilanı harp ettiler. 

VAKiT 

[ Tarihi hakikat bu lf ad enin aksine olduğu 
her ı<esçe malumdur. Kara denize çıkan Türk 
do:ıauması Rus donanması tarafından tecavüze 
uğramamış, evvel e mirde Amiral Şoson tecaüzi 
v.u'iye-t almışlar. Ruslar mukabe:ede bulunmuş. 
Sonra Rus donanması takip olunmuş, Karadeniz 
sahillerine bu tecavüzi hareket teşmil o~unmuş

tur. Bu suretle Rusya ile aramızda fili harp hali 
açı l mıştır. Acaba harbin buşekilde başlacr.<!sı sırf 
amiral şosoo'un şahsi te;ebbüsii eseri mi idi? 
Yoksa Enver paşa ve Cemal paşalar tarafından 
g zi!ce kend '.s ine bu şekilde talimat mı verimişti? 
Eu ~0~{ ~:.ll'l t::hkik ctm~k :r.cvc~t vesaik~ naza
ran tabii imkan har iciodedir. Bununla barabcr 
Rus c' onanmasıoa a ın iral Şoson tarafından vuku 
bulan tecavüıün netic~lerinı o vakit kabul eden
ler tabii o hareketin mesiı' iyetini de Üzerlerine 
almış oldular Amiral Ş :no,un hükü:nete verd ı ği 

raporda tecaviizün iptida Ruslar tarafından vaki 
olmuş gibi gösterilmes! tarihi hakikatleri dc
ğiştremez. Diğer taraftan şunu da nazan dikkate 
almak lazım ~elir ki Almanya ile aktedilmiş 

olan ittifak ahkamına göte Türkiyenin derhal 
barbe iştirak. etmesi icap ediyordu. Bioaenaleyb 
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Rusya ve Fransa ve Ingiltere hükumeti Os
maniyeye iıara mubas:ımat ettilderi gün mecl.si 
vükela Babıalide surereti fHkaladede ictima et
~işti. Sa it Halim paşa :ı:n 'rn! Şoso:JUn verdi~i 
raporda zikro'unan vakayii tekrar ederek Rus 
donanmasınııı Kuadenizdc bu!unan sefaini har
biyei osmaniyeye tecavüz etme.si ünrine donan
mayı hümayur~un dalıi Rus donanmasını ta"ibe 
mecbur o'duğunu ve binnetice Odesa ve Sıvas· 
topol ve saire gibi Rus limanlarında bu:unan 
sefaini harbiye ve tücariyeye karşı istimlli s ilah 
ettiğini ve bunun ne~icesi olarak evvela Rusya 
dev:etinin ve müteal<iben Fransa ve lngiltere 

dev1etle·::-inin hükumeti Osmcıniyeye ilanı muha
samat eltiklerini, gerçi hükumeti Osmaniye ida
mei nıünascbat ve mcn'ı muhasemat için Kara-

denizda müşterek tahkikat icrnsile evvel emirde 

hangi donanmanın tecav:iz ettiği tezahür ederse 
o donanma lmmanda11ıııın şahsen mes'ul edilme
sini teklif ctmı-ş ise de Rusya hükü neti tarafın
dan kemali şiddetle reddo!u:ıduğu ve binaena!eyh 
hükumeti Osmaniyenin de kendisini Rusya ve 
lngiltcre ve Fransa hiilcü 11ctlcrife hali harpte 
addetmeğe m ecbur cldu~unu ve keyfıyetin ha

mazbata atZı atebei ülya kı:ınması zaruri oldu
ğunu beyan ve buna nazaran vükelanın fikir 
v~ mlita!a:ılarını serbestçe beyan etmelerini de 

ilaveten rica etti. 
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yalıda buiundukiarını göriince bende böyle bir 
his tevlit etmişti. Bundan 'sonra Enve.r paşa 
ile Halil bey de içeriye g :rdiler. Bir müddet 

sonra Sait Halim paşa yazdığını bir zarfa 
kovarak M. (Veber) everdi. Gönderdi. Tercüman 
g ' ltiklen sonra bizde sadrazam paşanm yanına 

girdik. Ve Sait Halim paşanın okuduğu şeyleri 
dinleyerek. Euna arkadaşlarım itiraz etmediler. 

Benden bu husustaki fıkrimi sordu'.ar. Ben de 
o'.wnan şeyin bende büyük bir hayret tevlit 
ettiğini ve böyle mühim bir mesele hakkında 
derhal cevap vermek ve itayı rey eylemek 
mevkiinde olmadığımı, yapılan şeyden hiç mem
nun olmadığımı ima eder bir lisanla söyledim. 

Bu esnada arkadaşlarımızdan biri bana tevcihi 
hitap ederek: « Eğer harpten evvel böyle bir 
ittifak teklif edilmiş olsaydı kabul etmekte 
tereddüt eder mi idiıı ve madem ki o zaman 

tereddüt etmiyecektin, o halde bunu şimdi 
kabul etmekte beis yoktur» dedi. Ben de buna 
cevaben, harpten evvelki zaman .ile sonraki 

zaman arasında pek ziyad~ fark olduğunu ve 
harbi umumiden evvel dahi böyle bir teklif 

olmu7 olsa bizi yalnız Almanya hükumetine 
raptedecek bir muahedeyi çok düşünmeksizin 
kabul etmiyeceğimi söyledim, ve okuoan şeyin 
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g'rmektcn tevakki etmek mecbur:yelinde 0
1 du

ğumuzu iddia ediyordum. :..:adrazam paşa ile 
Cavit bey dahi benim fikrime iştir ak ediyor
lardı. 

Nihayet içimizden birisi şöyle bir tedbir tek
lif elti: 

" Almatıfar bu iki gemiyi daha evvel bize 
satmış olama1Jar mı? Çanakkaleye gelişleri ie· 
mileri bize teslim maksadına ibtina ettirilemez 
mi?,. dedi. 

Herkes ·geniş · bir nefes a:dı. iş·. bir tesviyei 
dostaneye isal edecek bir zemin bulunmuştu. 

Bir müddet sonra sefir Vakenhaymi prerısin )'a
hsma davet ederek bu teklifi dermeran etmiye 
karar verdik. Enver paşanın yaverlerinden biri 
sefarethaneye gönderildi. bir çeyr~k saat soma 
sefir yatıya gelmişti. Vakit gece rarısım geç·yor
du. Sadrazam ve Talat beyle sefir arasında bir 

saat kad:ır hararetli bir müzakereden 'Sonra hemen 
ogece Berlinle muhabere ederek sabaha kadar· 
cevabı muvafakat istihsali vadi alındı. Fakat 
biz Berlinden bir cevabı muvafakat vürut edın
ceye kadar sadrazam paşanın konağım ferket
medik. Nihayet sababın saat dördünde gemilerin 
Türkiyeye satılmış olduğunu ilan etmeğe sa!ahi4 

ycttar olduğumuza, şukadar ki amiral Şusonun 
Osmanlı hizmeti askeriyesine kabul edilmesi ıart 
olduğuna dair cevabı muvafakat geldi. 
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tına girmiş o!masıdır. Koca sef:r!.. Ma'hıa dedi
kodularına mcs ' enit mütaleah şa~s;yesini bir 
kere de bu hakikatleri o!iuduktan sonra gör:den 
geçir:rse acaba yüzu kızarmıyaca!< ınıdar? 

6co kendis"ne haber vereyim ki gerek Ab
dülhamidin idarei keyfiyesine nihayet vermek 
için ibtila'ci gibi çalışhğımız zamanlarda iere'k 
ihlilalden sonraki mesaimiz esnasında ve nihayet 
nazır sıfatile teşriki himmet eylediğimiz sıralarda 
ne Enver paşa, ne T alit paşa ne ben ve ne de 
rüfe'~ayi mesaimizden hiç biri değil yekdiğcrimi-
2e ltarşı tabanca çekmek hatta izzeti nefsimizi 
rencide edecek en ufak bir muamelede bile 
blıluıımamışızdır. 

Biz sefir Morgentavın inandığı ve başkalarım 
da inandırmak isted.iği gibi karanlıldardan gel
miş insanlar değiliz. Kimim'z askeri darütfünun
}arında ikmali tabsit etmiş, bir çoklarımız Türki

ye ve Avrupa darülfünunlarından icazetname 
almış o"duğumuz ve hatta sefırin iddia ettiği gi-
bi hiç bir zaman po.sta müvezzii olmamış olan 
Talat daşa bile muntazam bir tahsili iptidai ve 
ta i gördükten sonra Selanik hukuk fakültesin. 
den icazetname almış o!duğundan bizden apaş
lara has olan harekatın suduruna imkan yoktur. • 

1 .. 
Filhakika ordumuzun seferberli~ini harbe 
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Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü 
MüdürJüğünden : 

~;re ıu u~mıcu 8uUı bulnlk hAldmtı -
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B AN 
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birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri
nin v~ hakıki, tabii yaseminin ve Is
parta giillerinin insana hayat ve rulı 

veren l<okularını cami o!up cildi yumu
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kndınlar ile çocuklara ı:ayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul l'ağlarından 
yapılmış sn bunlardan le\•eh ki edıniz. 
Vccbe ve cilde taravet \"e letafet bah. 
şeden ıcylin yağlı \'e Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 
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Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden : 

Alpullu şeker fabrlk8sınrn lstanbul depolarından kristal toz ,ekerl atideki flatle 
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1\JJhrr ır ıurbt~ı ~o J8:)Td fon ~Ofl8Jll 

l ~UncU KolordM S~hnalm•ı 
r.omlsyonu llAnhre 

F. Merkeı hıt'at ihtıyacı için 

18) 060 lulo ekme~c l:apJlı zarfla 

ınünalrnslya l.o rnrnşlur. ibales. 
J8· l · 93;j çarşambr. gUnü saat 
15 eledir. fal p!erın şnttnarn~s;ni 
örmek üzere rer gün ve mil· 

r.nkuaya işt'r:ı 1< çin o g!in ve 
~aktındeu evvel izın'rdc IV'st. 

Mv. SA. AL. Kom. nunn m\ira· 
c3atları. 6767, 

o;, tabiplerine 

l>l\a l\o:u B ç ,i \urdu lt•i :ılındc'<i 

dı~ mu:ı) cnch:ı ıc ı de Hen s:ıtılıl ur Di: 
I tabi!'li !\ lecıt Be:\ e mur.ıca:ıt cdılm ı. (611 J) 

?Juk4ddem:ı Galat (!a YU csel: knldrnm
ıl:ı Şahkulu mahallesinde Detırmen soka -
ınıl:ı ı 3 numnrnlı apıırtımıuıın ı numaralı 

1 
c':ılrc inde mukıın 11\cn halen 1 trr.etgı\hı 
mc~ımı bul'ı!'lr:ı Tfpo Ed\'ardl EC.,;c 

1 ı .. nb ıl il.inci lt"ra mı :nurlu: ı:ıdaıı: 

D ı.t Der 'e kllle aokağ'mda 2 " 
numıı.ralı hıuı de muldm il n eJyevm ika -
ın t lıı mcr.hul olan H:ıc:ı :t4 tımet Tağt 


