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Bayram geıı1or 

Çocuklarınıza • • 
ıyı bir 

istikbal yapmak • • 
ıçın 

güzel bir 

Bu işte 
ipekiş' 

indir I 

vesile ••• 

a ı 

i 

En kıymetli 
Bayram 
Hediyeleri 

z 

ipekiş gömlek ve kravatları 
(lpekit) in halis. ipekliden mamul gömlekleri inanılmıyacak de

rp\de uzun müddet dayandığı ve yıkandıkça daha ziyade gilzel· 
lettiği için hakikatte en ucuz poplin gömleklerden daha ucuzdur. ..... _ -•• •• 

•' "Bir tecrUbe bin nasihatten yektir,, 

... Bayramlık Hediye 

2 lir•ya ipekli salon yastıkları. 1 liraya kuş tnyO yastıkları. 

lıtanbulda Çakmakçılar sandalyecilerde Bali zade kuş tüyü 

fabrikasında yorgan, şilte, baş yastıkları ve 

çocuk yataklarında bayrama kadar 
yilzde yirmi teoıilit vard1r. Kuı tOyüne 

mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 

En hoşa gidecek 

Bayram hediyesi 

Besler 
Fabrikası toptan fiatına 

sattığı çikolata ve 
bisküitleridir 

Fabrikası: Bahçekapı'd, 

Topkapı tramvayları 

durak yerinde 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hast:ılıklan birinci ıımı! 

miltehassısı .Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 

Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, İatlklAl 

caddesi No. 193 (Opera sineması kar§ısı) 

Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

LAR 

HASAN 
Tabii limon, portakal ve turunç çiçeı.lerinden musıahzer 90 derece bir hl

rikaı san'auır. lngilterenin Aıkinsonu, Francanın hakiki .Jan Marina ~~arina'sı Al
manya'nın 4711 i ne ise Türkiyenin HASAN l\:OLA~YASI da o dur llıısıalara 
hayat \'C şifa verir. Sinir, ne\'rasteni, ç:ırpıntı. heler.anı kalp, bayğınlı , ve bütün 
alAmı a;;abiye zamanlarında bir hayat arkttdaşıdır .. Derecesi yükseı, olm:ısı dola
yisile m:ıs:ıj için yeganedir. memleketimizin bütün kibar rical ve nisvanı, hüyük 
hanım efendiler 1 !ASAN KOLO~YASI istimal ederler. 

8811 k ~ı yan /rJ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 

Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep u G •• 
Sokak No. 17 L,'.=i.İ: CUZ • UZJl J:! 

____ T_e_ıer_o_n:_3_6_26--Bc-y-oğ-tu---• :m - mı 

!111 Bayramlıklarınızı 111 
Doktor 

Cevat N. ZekAI ~ ~ 

Cuma ve pa~:~anm:::
1

~erde saat ~in Bayram Hediy_ elerinizi ~m 
3 ten 6 ya kadar haata kabul olunur. iffi :::: 

ıı:: :::: 
Muayenehanesini BabıAll kareısmda An- m~ '\\.v. ~ n~ r\J.\ mi 
kara caddesi No. 47. ye tevslan naklet- :::: . lJ, ~ !J. /J.~ • :m 

mlştlr. Telefon muayene: 23469, 'ı•u:.· im .... 
_____ ık-am_e_tg-Ah_: -60_7_•o ___ ,. ıl'lıi Pazarından mı. 

Operatör - UroJog doktor H i ah n 1 z im 
Mehmet Alı m• m: 

11!1
;, .... 

-
K :::: 

i:f.!:i: ravat, gömlek, mendil, cüzdan, hazır elbise, i::: idrar yoU:ırı but.a.lıklan mlltehaaauı.ı 

EmlnönU (Sabık Karakaş) banma 
:!ii 

!
:::: kadın Çllntası, kadın ve erkek çorapları, :::: 
Ilı• :::ı 1 • _ .... 
mı eldıveo, şapka, kundura, ıtrıyat ila . . . ıla . . m: 

ı lı... .. .. 
·-------------- .•• ı :::: , H ~ 

naklctml.şUr. Cumadan maada ber g1ln 
hastaıannı kabul ve tedav1 eder 

m: er ne isterseniz bulursunuz mi 
~ ~ 

oı, doktoru 

Zeki Hallt 
·---U_sk_u_d_ar_A_uam_a._ta§_ı_N_o_._5_3 __ ıııı Zarif lstanbul : Bahçe'•apı Sağ 1 a m ım 

~---~~~·••••••••••••••••••) Z~~I ~----~~~~~~~~~---.. ·~--~ 
KARYOLAve madtni c••"" 121/ ı• L~ke ' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

fabrikası "J• 2 ıraya kar_,~ola 1 Her gün hasta kabul edilir. Her nevı d.Jş ··-·••••••••••••-••••••••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: ••••• ·---· Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 Uskildar Ahcıbaşı Mektep sokak No. 50 Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 
Ç4cut, 1'~me, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelit renk· 
terde karyolalar hastane ameliyat odal:ın malzemeleri ucuz flatla satılır. Her türlü 
ölçtlye &öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon· 

mar.-sl ve Yerll Mallar Pazar1nda da aynı fiatla s:ıuhr 

I 

SAHiBi: MEHMET ASIM 

Umumi Ne§riyat MUdUrU: FiKRET ADIL 
VA.KIT MATBAASI - lSTANBUL 

lsmarlama elbise!er 20 iradao 
bşalar 

Hazır pardesü ve elbiseler fevlrn'i::le ucuzclut 

•••• Emin6nD, Kazmirci Ali Riı.a müessesab ••••i 



anayi ve maadin baıikas.ı 
On dört şubata kadar sanayi .kredi 

nıUessesesi ile sanayi 
ofisine devredilecektir 

r\ ·· .... / . 1 k ğ k . ti'.SJ.J u ar ya aca 
;JL, L"l~. 

Yeı y aakeri ra•at merkezinin 
tahminine göre bugün 

sulu kar yağacaktır 

16 ncı Yıl • S 
~ .. ayı: 5403 Tahrir Telefonu: 24379 P AZ.AR,- 22 - Kanunusani cı tnct ay> - 1933 idare Telefonu: 2mo Sayısı 5 Kuruı 

~ 

Ağa oğlu Ahmet 
Beyle bir hasbihal 

1•1 

GaZi Hz. 
·Balıkesirde 

Şevket Süreyya Beyle ıizin ara • · 
~ı::da. her hangi bir anlasmanm • 

duıulünü irnkansız kılan sebepler- , 

Dil mevzuu ü~erinde 
·görü&tüler 

enb·. .~--~~~--~---------;, 
f3 ırı de şudur: Sevket Süı-eyya 
be~, dünyaya Türkiyenin içinden 
a 1Yor. Siz ise Türkiyeye Avru · 

!lanın k . 
uza bır köşesinden bakıyor 

l'Jn 
tıı ve kendi gözlerinizle bak -

~anıı n F . El. . 
l~ı-I .... eyse. akat, değıl. ınızc 
cl·· ~ lurlü dürbünler vermişler; bu 
~·lJ.r Ünler kendi memleketinizi, 
ı::be, kah yuvarlak, kah söbü, 
.. d'• 

r·1 kort bucaklı, kah uzun ve siv-
ıe ·ı lıı:>k 1 lerde gösteriyor ve, ona, 

iih' 
1
• ~cndese çizgilerinde oldu~u 

h· 11
hhari hayali ve abstrct bir ma 

lYct Ve • • b b trct . r~Yor. Neticede, sız, u a ~-
illi IÇııgıler üstünde hesaplar, tah 

n er " . . . . 
•ıl fll'' .Jl\parak bır rıyazıye~ı na • 
oyf Ucerretten mücerrede gıderse 
lll ece ba~ınızı alıp Eflatunun se-

as!na d ~ d' }' ogru pervaz e ıyorsunuz. 

lf· l'<J.n rz inkılabı, Hukuku beşer, 
k Uı·ıi:rct, Demokrasi ve saire der· 
o)en meydanda asd mevzuu bahis 

an il\ s· &O eseleden eser kalmıyor. ız 
1 ~!erken, insana, Avrupa millet -
C~n· d h· ın, el aha doğrusu, Avrupa a 
ır kaç nıilletin tarihine dair bir 

'tılinaf h. · ı· caşa yapıyorsunuz ıssı ge -
1}'or. 

~Üne kadar, Şark intclektüelle-
' 11111 tiryakisi olduğu bu bahisler
Jen, belli ki, siz yakayı hala sıyıra 
1•1aını§sımz. Halbuki, biz, yaui si • 
~ırı fu istihfafla kadrocular diye ad 
,1 r ., ,_ . ........... """ ~ .... ""pa::fa vuy 

e ltıerkezi bir kıymet ve mahiyet 
"erenlerden değiliz. Hatta, Kadro
nun bir nüshasında Şevket Sürey • 
Ya Bey, bizim bu husustaki noktai 
~&.~arımızı "Eurpacentıisima,, un
Vanh bir makalesile izah etmişti. 
d t': bu rnakale o sıralarda Ankara
fha toplanmış bulunan Tarih kon -

'cısj rnünasebetile yazılmıştı. 
a Ca2:inin inkılap hareketlerinden 
b~'rtrıadığımız ve İstiklal harbinin 

il' d 
ta . evamı nazarile baktığımız bu 

G:ı:ı;i Hazretfcrinin ntumıalanna rah~i s 
edilen Balı esir vali konağı 

BALIKESIR, 21 (A.A.) 
Reisicümhur Hz., geceyi Y eniköy 
istasyonunda trende geçirmiş -
ler, saat 5 te kadın erkek bin · 
lerce halkın · alkı~ları arasında 
Balıkesire gelmişlerdir. 

lslasyon civarı ve yollar halk· 
la doluydu. 

Gazi Hz., yaya o!arak ve "ya· 
şa, hoş geldin,, diye bağıran hal~ 
kı sel5mlıyarak oturmelarma tah· 
sis edilen vali honağına geldiler. 

Yollarda "merhaba, nasılsınız,. 
diye halkın hatırını soruyor, sü • 
reldi alkışlarla ve ·"snğ ol,, sesle
r ile karşılanıyorlardı. Konal:ta 
biraz dinlendikten sonra vilüyet 
N#- Ral ... -'livl!- x~ıoULı_ve. H. Fır. -
kasını ziyarete gittiler, her yer 
bayraklarla süslü, geçeceği ycll:ır 
kendini görmek için yağmur al -
tında bekliyen halkla hıncahınç 

doludur. 
BALIKl:SlR, 21 (A.A.) 

Reisicümhur Hz., sırasile viliyeti 
kolordu kumandanlığı, C. H. F.nı 
belediyeyi ziyaret ettiler. Vilaye -
tin umumi vaziyeti hakkında vali 
Beyden izahat aldılar bu izahata 
nazaran bu sene mahsul çok iyi • 
dir. Ziraat Bankasının buğday sa· 

(Alt taraf, 2 inci sayıl amızda) 

Tüneldeki facia ............................ _.. 

Kazanın 
sebebi? 

. R12a Efendı aptest bozmak 
için Tünele girmiı ve hare
ket işareti verilmediğinden 

ezilmiıtir 

Evvelki gün Tünelde Ali Riza 
Efendi isminde bir memurun ölü· 
m·ile neticelenen kaza etrafında 
Adliye ve zaliıta tarafından tah • 
kikat yapılmaktadır. 
• Adliye tahkikatı §imdiki halde 

Tünel şirlcetinin . kaza esnasında 
Galata istasyonunda hareket i§are
tini veren üç memur bakında ya • 
pdmaktadır. 

Tahkikat §U neticeyi vermi§tir: 
Merhum Ali Riza Efendi Tünel 

katarı Galatn tarafında iken bu • 
lunduğu yerden inmis ve apdest 
hozmak için tünel dehlizinden içe 
ri cirmiştir. Tünel katarları Gala
ta taraf mda iken gardöfiren mev· 
frii hemen h~rnen dehlizin içerisin 
de bulunduğu için yerinden ayrıl -
dığmı kimse fark etmemi§tİr. Ali 
Rıza Efendi tünelin ne kadar son -
ı·a haı·eket edeceğini bildiği için 
Tünel dehlizinin içine girmekte bir 
mahzur görmemiştir. 

Tünel arabaları Galata ve Be • 
yo3lu taraflarından ayni zamanda 
baı·ekct ederler. Bunun için de a • 
raba.lann hareketlerini idareye me 

r Alt tarafı 9 ııncı: ayıf amızda) 

C. H. F. idare 
heyetinde 

Cümhuriyet 
a l i< Fırkası Is 

tanbul vilayetı 

idare heyetıne 

intihap edilmiş 

olan zevat dün 
toplanmışlar ve 

reis ' iğe Cevdet 
Kerim Beyi itti
fakla intihap etmişlerdir. 

Dün Köprülü zade Fuat beyin riyasetinde toplanan söz 
derleme heyeti merkez komitesi: Soldan itibaren Reşat Nuri, 
Maarif müdürü Haydar, Köprülü zade Fuat, edebiyat fakültesi 
reisi Muzaffer beyler. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haliç ten
halaşıyor 

mu? 

Hayır! 
dolmak
tadır •• 

iki sahili fabrikalarla 
dolduğu gibi oturanları 
da gittikçe artmaktadır 

ffalfefn k•rfllddı -hflleri 
Dün bir arkada,!UDIZ Şirketi 

Hayriye ve Haliç vapurlan yol ,.r 

cularının gittikçe azaldıklarını 

yazıyordu. 

Muharrir, hu yazısında, Ka -
dıköy cihetindeki halkın gittikçe 
artmasına karıı Boğaziçile Hali • 
cin gittikçe tenhalaşmasının se -
beplerini gösteriyordu. 

Bu yazıda Haliç denilen yarı 
dolmuş, yarı kokmuş bataklık çok 
doğru tasvir ediliyordu; fakat 
Haliç sahillerinin tenhalaşma me· 

~ 

' rikası, Defterdar çivi fabrikan, Defterdar 
sabun fabrikası, Defterdar mensucat fabri -
ka~ı, Eylp IAatlk fabrlkaıır,· Eylp boya fab
rikası, Eylp koneervo fabrikası, Baharfye. a.
raba fabrlkaıu ve nihayet tuğla hannanlan-· r.,;•h hareketi, hakikatte, bize ka -

tıı.harıınızın Avrupa tarih kültürü 
tj11;kkünıünden kurtulması ceh -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

sonra Orta oyunu da 
selesi hakikate uymamaktadır. 
Çünkü Haliç sahilleri, şimdi, ten· 
halatmakta değil, bilakis gittik -
çe kalabalıklaşmaktadır ki buna 
da en birinci sebep Halicin iki 

Bunlardan batka kaı'İı elhete d0ten 
diğer bir takım fabrikalarla mezbaha, • 00. 
fabrikası, tıpa fabrlkaır, en ııonra da elek-. 

en ba~ka neyi ispat eder? Bu 

, 11 YAKUP Kadri 
11 tarafı 9 unc:ı f':(lJJıfamı:dadrr J 

bu ü "1kü Sa,t ımız 

16 
"•"yıfaiır. 32 sayıfahk 
li hralar ve Vesikalar" 

Tefrikamızda : 

Cazze muharebeleri 

3 Perdelik Siyasi 
Ermeni faciası 

61.aaün ikinci sayıfamızdıı 

Karagözden 
filme • 

geçıyor •• 
sahilinin fabrikalarla dolmasıdır. 

Mesela lstanbul tarafından 
batlıyacak olursak Cibalideki re· 
jiden Silahtar ağadaki Tuğla har· 
manlarına kadar bakınız o sahil· 

. de ne kadar fabrika vardır: 
Clballdekl bUyUk tutun fııbrllcıuıı, CI -

balldekl un değ1rmı>nl, Ayalmpıdakl gemi 
tamırhanesl, }"enerdekl nntrepoalr, Balat 
tamirhanesi, Fı•nf'rdekl antrı>polar, Balat 
Süreyya Pap fııbrlk:ısı, Balat kalafathan!'
ıl, Ayvanaaray un değlrmı>nf, Ayvansaray 
Ballç fabrikası, AY'·anııaray konııen;e fnb -

trlk fabrlkaıır..... · 

İtte bu kadar f abrika11, tez • 
gahı, deposu olan Haliç sahilleri 
gittikçe nasıl olur da tenhilaıır, 
buraların yolcuları nasıl olur da 
azalır? Vakıa Haliç vapurlannın 

yolcuları son zamanda azalmıttır, 
fakat buna otobüsler sebep olmuf 
tur. Bugün Kerestecilerden Eyibe 

kadar geceli gündüzlü on bet, 
yirmi otobüs işlemektedir ki hu 
cihet yolcularının pek çoğunu hu 
otobüsler lafımakta olduğu gibi 
(Alt tarafı 9 uncu aa.yıfamızdadır) 

•• 1 .................................................................. ~ •• ~ ....... ~ 

Bugün 4üncü 
aayıfamızda : 

Osmanh sadu
azamı ve Mısır 

Prensi Sait Paşa 

Sinci sayıfada: 
--------~ Sırbiyalılarm siya· 

Naşlt ve Hizım Beyler • Orta oyunu ,, filminde si g11yeleri ve ruhu 

"İpek Film., atüdyoıru, son günlerde 
yapıp Elbamrada gösterdiği Karagöz fll -
;mindcn sonra bu seter de, memleketin meş
hur orta oyuncularını bir araya toplıy:ırak 
ana mevzuu "Kanlı NlgAr., olan bir eseri 
filme aımağa başlamı§tır. 

fllld•k d l d tınni kat't 11Urette takarrür etmemiş 
ı 1 Taşnak fırkasını idare e en er en olan bu filmde Naşlt, Muazzez, Amn, Fahri 

r fadisyan \'C Aharonyan Ali ve Sait Beyler gibi orta oyununda üstat 

·~iiİİiiiiiiiiiiiİİiİİİiİİİİiiJ tanıııınıı artıatler.,. Darülbedaylden H4zım 

Bey oynıyor. Tamamen mllll ve yerli ola -

ca.k bu fllmtn, "Karagllz., gibi ve ondan da

ha fazla bir muvatfaklyet kazanacağında 

§ilphe etmiyoruz. 

"lpek !Um., bu çeşit mevzuıan alıp 

mm yaptıkça, Avrupadakl emsaıııe muka
yeseye meydan venntyecek filmler yapmış 

olacağı için, pcıılıı bir muvıı.!tıı.Wycte ruı.m
zetUr. 

6 ıncı sayıfada: 
Karagöz 

7 inci sayıfada 
Gençli ' 

1 Ouncusa yıfada 
Memleket 
haberleri 

- f $te hanımefendi, size son moda bir 
kutna$ ••• 

- iri ama bir •er 118remlrorum ... 
- Tabii efendim, o kadar ince ki hiç bir 

,., gBrUnmUyor .. 



Üç Perdelik 

Siy8S eni Faciası 
1913 senesinde toplanan bü.yUk ermeni kongresinin • 

müzak~relerini ne§rediyoruz 
5399 uncu • ıı ·ıınızdıın devam : 4 

•ki • d Zavaryan - Çıldırdın mı? Bu 
-1 DCI per e - kadar da hiyanet olur mu? Hem 

Ertesi günü akıama doğru sa· 
at dört buçukta Galata Ermeni 
kilisesinden içeriye girdim. lsti • 
§&re odaıına baktım. Bazı arka -
daılar gelmiılerdi. Burada (Za • 
varyan) da vardı. Yalnız batına 
oturuyordu. Yanına gittim. Daha 
oturmadan bana yavaıça dedi ki: 

- Şurada yan odaya git. Mü • 
him ıöyliyeceklerim \'ar. Bura • 
da konuıa.mayız.,, 

Bunun üzerine bitiıik odaya 
gittim. Bir dakika sonra kendisi 
de geldi ve aramızda !U mükale • 
me cereyan etti: 

Ben - Nasıl oldu? Kendi nok
tai nazarını arkadatlarına kabul 
ettirebildin mi? 

Zavaryan - Maalesef bunlar 
insan değmer. Bu yılan yavruları 
analarından doğmaz olaydılar ... 
Diyorlar ki: Peki, biz burada söy
le veya böyle bir karar verecek 
olursak hariçteki komiteler bize 
isyan etmezler mi? Daha iyi de· 
ğil midir ki onların da rey ve mu· 
vafakatlarrnı alıp hep birlikte bir 
neticeye varalım? Lakin bu bir 
iki günde olacak ıey değildir. 
Aylar iıter. Bir komisyon intihap 
edelim ve maksada varmak için 
bu komisyon çalıısın. Bu yol da
ha muvafık değil midir? Görü • 
yorıun ya, bu kurnazlar beni iki 
çember içerisine soktular. Saba·
ha kadar kah tehdit ederek, kah 
mülayim ~azıyet alarak ne yap • 
trmıa hiç fay dası olmadı. 

En nihayet tekliflerini kabul et· 
miye mecbur kaldım ve komisyon 
seçildi. 

Ben - Seçilen azalar kimler· 
dir? 

Zavaryan - Ben, Artin Şah -
rikyan, Hraç. 

Ben - Geceleyin toplanıp dok· 
tor Paıayarun evinde yemek ye • 
diniz mi? 

Zavaryan - Tuhaf ıey, lakin 
onun bu bahiıle ne alakası var? 
Aç kalacak değildik ya? 

Ben - içki içtiniz mi? 
Zavaryan - Bira içtik. Canımı 

~ıkma. Ne demek istiyoraun? 
Ben - Eyvah korktuğum ol -

du. Seni zehirlediler. Allah vere 
de a-eç kalmıt olmasak. Hemen 
doktor Hıntıryana gitmeliyiz. 

ben kendimde hiç bir rahabızlık 
hi11etmiyorum. 

Ben - Beni kızdırma. Methur 
"Kapani,, tertibi tesirini iki üç 
gün ıonra gösterir. Bu formülü 
unuttun mu? Sana zehirlendin 

' diyotum. Haydi, vakit yok, gide • 
lim. 

Zavaryan - Şuradan turaya 
ayak atmam. Vazife ba§ında ölü· 
rüm. Olabilir, sağlığımla yapa • 
madığım şeyi ölümümle yaparını. 

Ben - Sen ölürsen, ben de ölü
rüm. O vakit bu milletin hali ne 
olur? 

Zavaryan - Öl, ne var? Yoksa 
ölümden korkuyor musun? Cesa
retin yok mu? Kim bilir belki ö
lümümüz bu ahaliyi kurtarır. Ben 
salahiyeti kimileyi haizim. Bizim 
gibi adamlar ölümden korkma -
malı. 

Ben - Pekala, ıenin dediğin 
olsun. (Bir dakika ıükut ... ) 

Zavafyan - Dünkü celsede ke· 
ffkyanın nihayete kadar hiç bir ıöz 
ıöylemedijine ne mana verirsin? 

Ben - Ne bileyim? 

Zavaryan - Bu adam iki yüz
lüdür bunu bilmit ol. 

Ben - Delilin nedir 1 
Zavaryan - Elimde kat'i bir 

deJilim yoktur. Fakat hi11iyatım 
böyledir ve beni hi11iyatmı hiç 
aldatmaz. 

Ben - Ne yapalım diyorsun? 

Zavaryan - Bu herife Karşı 
gayet ketum davranmalı ve göz -
lerini dört açmalısın. 

Ben - Pekala. Haydi, artık 
gidelim. Bir §Üpheye mahal ver
miyelim.,, 

Bu suretle her ikimiz istiıare 
odasına döndük. Azaların hep 
gelmi~ olduuunu gördük. Reis Ce
vahirciyan Efendinin g~lmeıini 
bekliyordu. Biraz sonra o da gel
di. Mektep kapısına doğru gider· 
ken bizler kendisini takip ederek 
yürüdük. 

Artık tıpkı birinci perdede ol
duğu gibi salonda herkes yerle • 
rine oturdu ve müzakerenin a -
çılmasını bekliyor. 

( Del'amı ı•ar) 

S. Tumacan 

Gazi z. Balıkesir de 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

tın almasından çifçilerimizin is -
tifadesi büyük olmuştur. Gazi Hz. 
Balıkesir Bağlı Dursun bey civa -
rındaki kültür mevkiine dair vali 
B.den izahat istediler ve bilhassa 

kolordu daireıinde harita üzerinde 
bu mevzuuntetkikine devam buyur 
dular. Kültür bir tepedir ve üze
rinde etrafında ekilen tarlalar 

varidat kaydında bu kelime mev • 
cuttur. Dikkate değen bir husu • 
ıiyet bu mıntakanın kamilen Türk 
halkı ile meskOn olma11 ve köy i
simlerinin hep Türkçe ve mana • 

ları herkes tarafından anlaıılacak 
derecede açık bulunmasıdır. Ge • 
ne yalnız bu mmtakada değil 

Balıkesir vilayeti ve havalisinde 
ziraatle alakadar bir nc?i olacak 

cekler. Gazi Hz. belki Kütahyaya 
giderken o civar köylülerile ko • 
nuşacaklardır. 

Reisicümhur Hz., C. H. F.da 
kendilerini bekliyen azanın heye• 
canlı tezahürlerile kar,ılandılar. 

Fırka ıalonunda dil derleme i!le· 
rini sordular. Sonra Ankara Hal• 
kevi tarafından çıkarılacak mec• 

muamn adı üzerinde fikir müda • 
veleıinde bulundular. Fırka bina• 
11 önünde biriknıit yüzlerce hal· 
kın al kıt larile buradan ayrıldı • 
lar. Belediyede ıehrin nihayetine 

kadar getirilmi~ olan ~uya ve fe
hirdo talebe pansiyonuna dair 
aza ile görütüp malUmat aldılar. 

Belediyeden çıkarken belediye 
reiai Naci Beye dönerek: "Balıke
sir halkının .hakkrmda gösterdiği 

manasma kullanrla.n Kelter ke • samimi hislerden fevkalade mü • 
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~ÜN;HABERLER 
V A K 1 T' ın Hususi T elgraflan 

aıwss rttn ... 

Museviler 
izmirde 'Türkçe 
konuşma cereyanı 

l Z M l R , 21 (Hususi) -
lzmir Musevileri arasında Türk -
çe konuşmak temayül ve cereyan· 
ları devam etmektedir. Bugün 
havralarda, Musevilerin Türkçe • 
den başka dil konuşmamal:ırı 
mevzuu etrafında vaızlar verildi. 

Musevi ticarethanelerinden ba
zılart mifeueselerinde çalışan me
mur ve müstahdemlerin Musevi 
lspanyolcası konu§malarını me • 
nettiler. 

Sıhhat vekilinin 
seyabatı 

ANKARA, 21 (Hususi) 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
doktor Refik Bey önümüzdeki 
haf ta içerisinde garp vilayetleri
mizde bir tetkik seyehatine çıka
caktır. 

lzmlrde nüfus artıyor 
1 Z M 1 R , 21 (Hususi) -

Son üç yıl içinde lzmir vilayeti 
6000 kiti artmıttır. 

Avusturya 
Bitaraf bir devlet 
haline konacak mı?I 

B R N, 21 , .) - Avustur 
ya başvekili M. Dolfus, Bavyera 
merkez fırkası iktısat meclisinde 
beyanal;ta bulunarak Avusturya -

nın bitaraflaıtırılacağına dair olan 
haberlerin yanlıt olduğunu, böyb 

bir meselenin mevzuu bahis olma
dığını söylemit ve böyle bir tekli -
fin müzakere bile edilmiyeceğini 
ilave ctmi9tir. 

rica ederim,, dediler. Gazi Hz., 
hususi olarak öğle yemeğini dai • 
relerinde yedikten sonra Lise ve 
muallim mektebini çatısı altında 

birleştiren yeni mektebi ziyaret 
buyurdular. Derslere girerek tak-

rirleri dinlediler ve talebeye bazı 
sualler sordular. Mektebin salon
larını, yemek ve yatak yerlerini 
gezdiler. 

Ayrılmadan müdiirlUk odasın· 
da bazı kelimeler üzerinne arat • 
tırmalar yaparak ve Tilrk tarihi· 

nin muhtelif kısımlarında dura -
rak uzun müddet kıymetli izah • 
larla muallim beyleri nydmlattı -
lar. Saat on yedi buçultta mektep· 

ten talebenin cotkun alkııları, 
ıevgileri arasında çıktılar aıkerl 

mahfelde çay içtikten ıonra vali 

konağına döndüler. 
lktHat veki 'n n htk"klerl 

BALIKESiR, 21 (Hususi) -
Bugün 11,30 da Reisicümhur Hz. 
ile birlikte gelen lktısat Vekili 
Celal Bey, öıJleclen ıonrn 

kaz:llardan Gazi Hz.ni knrşıla • 

- - -
Başvekilimiz 
Yakında Antal

ya ya gidiyor 
ANKARA, 21 (Hususi) 

Batvekil ismet Paıa Hz., önümüz· 
deki hafta seyahate çıkacaklar • 
dır. Başvekilimiz Pazartesi veya 
Salı günü buradan hareket ede -
cekler ve Antalyaya gidecekler -
dir. 

Değişen mek
tupçular 

ANKARA, 21 (Hususi) 
Çorum mektupçusu Mitat B., Te
kirdağ mektupçuluğuna, Tekir -
dağ mektupçusu Salim B. Çorum 

mektupçuluğuna, Zonguldak 
mektupçusu Salnhattin Bey Di -
yaribekir mektupçuluğuna tayin 
ed ilm işlerdir. 

Gümitşhane evkaf müdürlüğü

ne Siirt evkaf müdürü Şevki, 

Siirt evkaf müdürlüğüne Muğla 

evkaf müdürü Haydar Beyler ta
yin edildiler. 

'-'---- --
lzmirde 

Kastt::n 
yakan 

dükka 
bakkal 

l Z M 1 R , 21 (Hususi) 
Alsancakta bakkal lamail Ef 
bugün tevkif edildi. Tevkifin 
bebi İsmail Efendinin Alsanc 
taki dükkanını sigorta ücre 
tama ederek yakmakla suçlu 
masıdır. Dükkanda gazli ve 
zinli paçavralar bulun.mut 
Tahikata rlP.'';\"' erli1ivor. 

Gümrüklerdeki 
mallar 

1 Z M l R, 21 (Hususi) 
Evvelce gümrüklere gelmiı o 
eıyanm takas karşılığı ola 
memlekete ithali hakkındaki 
rar üzerine tüccarlar bu gibi m 
larını gümri.:kten çıkarmak üz 
alakadar dairelere 
başladılar. 

Adl'ye intihap encümen 
ANKARA, 21 (Hususi) 

Bir !llüddettenberi faaliyet hal 
de bulunan adliye intihap ene· 

, meni ~esaisini ikmal etti. 

Yeni ve eski Amerika 
eisicümhurları arasınd 

VAŞiNGTON, 21 (A.A.) lardan M. Leith-Roos ve M. Fiı 

herden mürekkep olacaktır. M. Huver ile M. RuzveJt, dün sa· 
hah Beyaz Sarayda M. Stimson, 

M. Osden Milis ve iktısat müta-

Amerikanın bu teşebbüsü mü 
zakeratta takibi mühtemel Jıa 
hareket itibarile İngiltereyi teda 

haaaısı M. Moley hazır bulundu · riksiz yakalamıştır. Fakat meıe 
ğu halde görüşmüılordir. ihtimal cihanın iktisadi ve mali 

M. Huver ile M. Ruzvelt, borç- lakası kadrosu dahilinde konula 
hır hakkında İngiltere ile acilen caktır ki, Amerikan davetinin pl 

müzakerata girişilmesine karar 

vermişlerdir. 

nı da bu,.h·r. 

Kanser 
izmirde bır mUcadel 

cemiyeti kuruldu 
rilmittir. lZMlR, 21 (A.A.) - Şehri 

mizin kıymetli doktorları tarafı 

M. Stimsona İngiliz ve Ame • 
rikan murahhaslarından ıınürck -

kep bir konferansın içtimaa dave· 

ti mal<sadile İngiltere ile müzal~e
ratta bulunmak için talimat ve .. 

Bu konferans, Mart bidayetin· dan kanser mücadele birliği nanı 
de akdolunacaktır. Müzakere ruz• altında bir cemiyet tc,kil edilmi 
namesi yalnız harp borçları me • ve faaliyete başlamıştır. 
selesini deail, ayni zamanda ci • Avrupa kanser mücadele tef 
hana ait iktısadi müıkülleri ve kilatı ile de temasta bulunac 
bunların izalesi çarelerini de ihti • olan bu cemiyetin batlıca maksa• 
va edecektir. dı kanser hastalığının mahiyeti 

LONDRA, 21 (A.A.) _ Siyasi hakkında icap eden malumatı 
ne§ir ve tamim etmektir. Böyle • 

mahaf il Amerikanın önümüzdeki 1 ikle hı- 'kımızı irte.t ve tenvir et• 
Mart ayında harp borçlarını mü • mekle beraber erken tedaviye 
zakereye memur bir İngiliz • Ame haşlandığı takdirde kabili tif• 
rikan konferansını içtimaa Clavete olan bu h~stalığı herkese tanrta • 
kara,r vermesini memnuniyetle kar rak tahripkar vaziye~, izaleye ça• 

Z h k . lrşmalttır. tılamaktadır. ira aziran ta sitı . ...__. _____________ ,,,,, 

bu mahafili c;iddi surette meşgul 

mağa gelen zatlarla bir musaha· etmekte idi. f n ~ı~enıliler! 
bede bulundu. Heyete dahil bu • Bu mU~akereler, Mart ayında ya 

lunanlarm kazalarına ait iktısa -
di işler ve dilekleri etrafında gö· 

rüttü. Hük{tmetin ÔÜ§Üncelerini 

izab etti. Top <lnb üç snnt kadar 

pılacak olursa taksitin tediyesi o -

tomatik bir tarzda teehhür edec~k 

tir. 

l ler mcslc~in en k ıdemlisi ıtimlerdiı 
ve mcJcklcr1 üt.erinde nele• 

ılU~llnll\'Oı"lar 'i 

•ıınuı 

limcleri vardır. Yol olmadığın • tehaasis 'f'e memnun oldum. Bil - ıürdü. Çok iyi bir tesir 
dan Gui Hz. bu köye gitmiye • hassa teşekkürlerimi bildirmenizi 

bıraktı. 

Kenan 

İngiliz heyeti hiç şüphesiz hükü· 

.met er!dinından biri ve ihtimal M. Tophyan A. ('1tn 
Chamberlain ile mali mütehaaaıs - , .... ___________ .,,,.~ 
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!ŞARETLER 

Milli san'at 
Ye karakter 

İr ~i~~:n··~. etrafında seneler· ı·tı·razlar , ............ F ıtra """""""'Söz derleme 
ıldı ki ~ .'?z cambazlığı ya • H 1= 
i. tarıfı nnkansızlatıyor gi· ~ latanbul müftfiJOğünden : H .. .. 

8. Vergiler için lstan• H v A~a Orta Aşağı il Heyet dunku top-
:"~:::~ i~::· ·=~~ti~: bul da itirazlar 1 ü~:z:u_ amd~d:e:n•n13:0ı 9~~2 61359 ~fi! lan tmıdeaşgduilrdeu~tifte 

Vilayet söz derleme heyeti dün 

iıı.Jhledreıeye, camiye benziyen k k fi 
ar Yapınak va . k 1 l rı pe ço tur li r,3 KA . p ... , pur ıs e e e - ;: • anunusanı arartesı gu· •1••• 

' lllezbah 1 kk 'Ya . a ara, otellere te e Ankaradan bildirildiğine göre !i nü akşamı (Salı) gecesi Ra· H 
ıan~ı manzarası vermek mil· lstanbulda son aylarda yapılan U mazanı Ştrifin 27 inci g.ecesi !! maarif müdürlüğü binasındaki da-
n· nana vasfı sanıldı. vergi tahririne edilen itirazların n olmakla ''Leylei K!tdir,, ve H iresinde toplanmıtlır. 

yin riyasetinde toplanan heyet, 

dünkü toplantısında komitelere 

İQ• ır bakıma göre milli san'at mühim bir yekuna baliğ olduğu an !! 27 Kanunusani 933 Cuma gü· !! Köprülü zade Mehmet Fuat Be-
' ~ nıahiyeti haizdir. Yani İslim latılmaktadır. Bu itirazlardan mu· Ü nü de Bayram o'duğu ilin 

1
0.,
1 

SaVlf• ! 

SOHBE'fLER 

Kubilay Abidesi 
ideal şdıidi Kubilay irin, Alen. • 

mende bir abide dikikcek. 
/Ju abide için para toplıyarı komite, 

yirmi bin lira biriktirmiş ı·e bu para
yı fırkaya vermiş, fırkadan abideyi 
11aptırnıasını rica etmiştir. 

Fırka, bu hususta güzel bir karar 
vermiş bulunuyor: Kubilay abidesini 
Türk sanatkarlarına yaptırmalı.·. 

Umumi katip Recep beyin bir mek
tubundan anladığımıza göre de, fır • 
kanın bu abideden isteği "hadisenin 
fecaatini ifade edecek ı·e bunu bizden 
sonraki nesillere duyuracak mahiyet· 
te bir eser,. olmasıdır. 

Halk fırkası, sanatkarlarımıza iki 
geniş yol armış oluyor. lltir.Zl.nıanının devamı milli san. amele safhalarını ikmal eden Fa • ı. Boluanuyr. ram il 

lialb l . tih tubesi evrakı bina verg
1
i t~~ • Da mazi h ,L u cı orta zaman insanları yız komisyonuna gönderi mıttır. 1 

Qtet i · h k r.:.!: Sa. D. '. tetin Çın azırlardı. Dünya ah • Yalnız bu itirazların yekunu İ i U 

verilecek direktifin tespiti ile met 
gul olmuştur. Komiteler, yarın 

Bir kere sanatkarlarımız melkfJ • 
relerinin tahakkuk ettiğini görecek • 

;I 

~l bir Pazar yeriydi. Medrese yüzü geçmektedir. Komisyon bun !! Ezani saatle 2 34 i! 
~elrıt" ahre~e hazırlar. Binalar ların mühim bir kıamını haklı gÖ· n Vasati " 7 52 H 

toplanmalara baılıyacaklardır. 
Bunlar toplandıktan sonra, mual· 
Jimlere derleme defterleri dağıtı·· 
lacaktır. 

frr. Kendilerini, kabiliyetlerini göı • J 
termek fırsatını bulacaklar. ij 

"' 
L •n k k ı · · h · A b. k ..._ ~ "'t o::- usunu, tasvetım rJ • rerek nakzetmittır. z ır ısım -=ı:::::::::.-ır.:n:r.1:::.-ı:::.-::::::::::::::=--

Sonra, vatan re ideal lıeyecanile 
çarpan kalplerinin duygularını mer ~ • 
nıerle tunca nakfedecekler. ~ ~atır, terbiye çocukların hakkında ynpılan itirazlar da va· 

de ~ nı ahrete alıtacak bir tekil· rit görülmemif, konulan kıymetler 
~et aevgisile yetiştirir. Hiı • kat'iyyet keıbetmittir. nakzedilen· 
det Zabıtaıile ahreti himaye e· ler uıulen yeniden tahmin ve tah· 
Jlııd biinyayı ahret namına ceza· rire tabi tutulacaklardır. 

lrırdı. Dün bu haber üzerine ıehrimiz· 
oı.;. Otta zamanın insanına örnel: de tahkikat yaptık. Öğrendiğimize 

derebeyi ile (veli) lerdi. göre itirazlar yalnız Fatih mınta • 
* * * kasında değil Beyoğlu mıntakasın 

i. Velilerin dolqtığı ~okaklarda da da ehemmiyetli bir yekUn tut· 
., ,d•-ı I maktadır. Bu itirazlar yalnız bina 

" ~ -...ıı arının cirit oynadığı, me· 
~ trle, ıeytnnların dövüttüğü l aahipleri tarafından değil, ayni za 
..._

1
?e borsacının çekittiği, güzel manda tahrir komisyonlarında bu· 

...,. ah lunan halk murahhasları tarafın • 
tİti 1 

•• ret insanlarının ~em çek· dan da yapılmakta ve Maliye me· 
..... koıelerde dünya ınsanla • murlarının fazla tahminatta bulun 

lı. ya,amak, gülmek, eğlen • 
ııı...., • dukları iddia edilmektedir. Hatti L:"' ıçin opera dinledikleri mem· 
"tet) , · h • bu yüzden bazı ihtilaflar da çık • 
hl erde milli san ati mazı a 
d~Ieri sanmak gülünç bir fey - mı!tır. Bununla beraber Maliye 

ı. c·· k d k k • b • mahafili, bazı tahminlerin yanlı, 1r._; un ü ün ü ervansaray u 
ı:'."'lkii garajla bir dejildir. Han olabileceğini, memurların yanıla • 
l ıırı aynı olamaz. ~teli hana 1 

·• • • • • • . , • · • " • 

~etmek için, otomobile de bina sahiplerinin üç defa itiraz 
"'t f l · k • hakları bulunduğu için neticede en ~ nı mor o ojisı, ve ağnı va 

,, .1 feai vermelidir. Milli s~n'at bu muvafık kıymetin takdir edilmesi 
•eiild" suretile yapılacak ufak tefek ha • 

ır. 
:,. • 11o laların tuhihi kabil bulunduğunu 

" ı l.filli ıan'at mutlaka yerli r:nk- ıöylemektedirler. Alakadarlar yu· 
'tt l karıda itaret edildiği gibi üç defa 
~: Yerli dekorlar içinde eser er 
·11c d k"" itiraza hakları olduğu için itirazı 
ıtq l! a getirmek değildir. Çün u mucip olan kııımlarm inceden in. 
~ let artık bir coğrafyn parça • 
--qdan ibaret değildir. ceye ve genit mikyasta tetkiki im· 

kanı daima mevcuttur. 
Milli san'at ne tarih, ne de bir 

Bir gramofoneunun 
ka.tll 

~afya eseri değildir. O sadece 
ti t. ruhtur. Bir milletin karakte • 
~ llın diğer milletlerden ayrılan 
tıkin hattıdır. "e~a katil değ'lim ',, diyor_! 

* * * 
Jı Geçenlerde Halkevinde idik, 
~af~sör Hamit Bey, Lozan sulhu
t ll ımzalandığı günü canlandı • 
't~k bir resim yaptırmak için 
~ '*rlc ıan'atkirlarile konuıuyor • 
~tı. Fa.kat neticede Lozanı anla • 

il bir krokinin meydana çıkma· 
'•ııa imkan hasıl olmadı. 
d· Bu. basit gözüken bir hadise· 
~ır. Fakat tahlil ec1iniz, varacağı· 
dıı netice Lozanın Türk kültürün· 
J· elci a.kislerinin nasıl bir gölge ha· 
~ilde kaldığını görününüz.Lozan· 
~~ll dönen Türkü anlatmak ancak 

dit bir ıan'atki.rın eseri ola • 
~ır. Çünkü bu, ne coirafya, ne 
rıh hatırasıdır. Bizzat ya91yan 

~lllı bir milletin karakteridir. 

Bu bir mi~al. ... Bir ba9kası ... 
f liepimiz Nasrettin hocanın 
~krala.rını hatırlarız. Hepimizde 

-.rettin hocaya ait bir ıevei 

;~rdır. Ve hepimi.~in . ruh~~~ 
'irk zekasını Turk ıncehgını 

' 1 ' 'Pil •tan hocanın hatları vardır. 
-kat hiç dikkat ettiniz mi? Nu· 

»'tttiıı hocanın resimleri le kafa • 
lttadald Tlrk zekbı arasında bir 
llitbet bulabilir misiniz? Bula • 
~ınız. Onun resimleri ya Sir-

Bir müddet evv~I, yeni postaha• 
ne civarında, sokak ortaımda bir 
cinayet olmuf, gramofoncu Kamil 
öldürülmüttü. 

Bu cinayeti itlemckten maznun 
Cevdetin muhakemesi dün netice 
lenmif, vak' ı:.da tahrik görülmüt 
temyizi kabil olarak yedi buçuk 
ıene hapsine karar verilmiıtir. 

Cevdet, mahkeme salonundan 
koridora çıkarıldıktan sonra, "ben 
katil dejilim, onu bqkaıı öldür • 
mü11tür !,, diye baiırmağa batla • 
mıf, bağınnamaıı için kendisine 
ihtarda bulunulmuı ve tevkifhane
ye götürülmüttür. 

Cevdet Kerim Bey 
Halk F ırkaıı vilayet idare heye

ti reiıi Cevdet Kerim Bey, bugün· 
kü trenle Ankaraya gidecektir. 

kecide ahçı Hacı Babaya benze • 
tilir, yahut bir yobaza, yahut ta 
bir Arap dilencisine! .• 

Lozandaki karakteri bulduğu 

zaman, Na1rettin hocayı herkesin 
kaf uındaki ince zeki.nın timsali 
haline koyduiu zaman Türk san· 
ati milliliiini iıpat edecektir. 

Sadri Etem 

Bir hırsız 
Yaralamaktan ve 
sonra da sirkatten 

mahkum oldu 
Göz tepede kurulan canbaz ça· 

dırları önündeki içi efya dolu bir 

sepeti aşırmak ve sonradan kartı· 

sına çıkan sepetin sahibi Osmam 

batından hafifçe yaralamaktan 

suçlu Musa oğlu Mehmedin muha· 

kemesi, dün bit~ittir. 

Müddeiumumi Ahmet Muhlis 

Bey, bu hadisenin gasp mahiyetin 

de görülerek üçüncü ceza mahke · 
mesinaen alır CH&p saa.der.ildi·. 
fini kaydederek, f(Syle de.am et• 

mittir: 

- Mehmet, Oımanı sepeti ele 

geçirmeği temin için yaralamıt • 

tır. Yaralama, sepeti aldıktan son· 

ra, karıılattıkları zaman, olmuf • 

tur. Ve Oımanın batmda.ki yara, 

iki günde ıeçmiıtir. Hi.diıe, i.di • 

yen ıirkate tam tetebbüıtür. Maz· 

Maarifte 
Mektep müdürleri 
arasında değişik

lik mi olacak ? 
Maarif müstetarı Salih Zeki Bey 

dün Ankaradan gelmiştir. Bayra • 
mı lstanbulda geçirecektir. 

Bayram ertesi Ankaraya gide • 
rek vekalete istifasını vereceği ha· 
ber alınmı~tır. Yerine Avrus:adaki 
talebe müf etti ti Cevat Beyin tayini 
ihtimalinden bahis olunuyor. 

Diğer taraftan Galatasaray lise· 
si müdürlüğüne orta tedrisat umu· 
mi müdürü Fuat Beyin tayini ta • 
karrür ettiii, Fuat Beyin yerine de 
maarif umumi müfettiılerinden 
Hasan AH yahut Tevfik Beylerin 
tayin edilmeleri muhtemel olduğu 
söylenilmektedir. 

ilk tedrisat umumi müdürü Ra • 
gıp Nurettin Beyin de bir mektep 
müdürlüğüne naklolunacağı §ayı· 

dir. 

Esrar taşıyanların 
mahktlmiyetl 

Kubllayın şehadeti, Cümhuriget 
tarihinin demli, fakat elemli olduğu 
kadar da şerefli bir hadisesidir. Türk 
gençliğinin, yaptığı inkılaba ce l>.I 
inkılabın doğurduğu rejime nasıl can· 
dan merbut olduğunu, ideal uğruna 

canını feda etmekte bir an bile tered· 
düt etmediğini dünyaya ispat eden 

KubUay, inkılabın l}erefli şehididir. 1 

Bunun için, sanatkarlarınunn ü • 
zerlerine alacakları vazife çok büyük.' 
tür. Fırkanın pek haklı olarak istedi· 
ği gibi, bu abide, bizden sonraki nesil· 
lere, o menhus irtica hareketinin bil· 
tün fecaatini duyuracak kadar can • 
lı olmalı ııc bu ideal şelıidinin şerefli 
ölümünü gönülfrrdc• yaşatıp, o acı· 

yı duyurmalıdır. 

San'atk<irlarımızm bu ay, bütün 

meşguliyetleri. bu abidenin projeleri
ni hazırlamak olacaktır. Mefkureci 
11anatktirlarınuza muvaffakiyet dile • 
TİZ. 

nunun yirmi bir yatını tekmilleme Galatada, bir yere esrar taşımak 
diii dütünülerek, o suretle ceza tan ıuçlu amele Hüaeyinle Halilin 
keıilmeıini isterim. muhakemesi dün İstanbul ağır ce 

Kubilaıı ubidcsinin Menemcnirt 
neresine dikileceği lıcnüz kararlaş • 
tırılmamış. Facianın yapıldığı yerle, 
aziz şehidin mezarının bulunduğu yer 

arasında tereddüt c·diliyormuş. Ku • 
hilayın mc·zarı tren güzerglihmdadır. 
Bu itibarla abidenin buraya ya1Hlma· 
sının muııafık olacağı fikrindeyiz. 
Abideyi yalnız Menemene gidenlt!r. 
değil, Menemenden geçenler de gör• 
bilmelidirler. J'e gürenler hatırlama" 
lıdırlar ki Türk gençliği ideali ui,... 
na canını verdi, inkıltibını kan döke-

Mahkeme, müddeiumuminin is • 

teğine uygun olarak, Mehmedi üç 

ay hapise mahkUın etmit, yatından 

dolayı cezasını iki J;uçuk aya in • 

dinnittir. Mehmet, müddetini mev 
kuf olarak bitirdiğinden, biraz 
sonra serbest bırakılmıttır. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyul Gazete 

htaııbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı işleri telefonu: 2t3i9 
idare telefonu : 24370 

reıgraı adrul: latan but - v AKJı 
Posta kutusu No. 46 

-

Abone bedeller• : 
Türkiye Ecnebi 

Seneli!: HOO Kr. 2700 lir. 
S aylık 750 • H50 

" 
3 aylık 400 .. 800 .. 
ı aylık 160 .. 300 4 

llln Ucretlerl: 
Resmi llAnlann bir eatırı 10 Kuı-uş 

Ticari llADJarm bir satırı 12,3 Kuruş 
Ticarf lllnlarm !>lr santimi !5 Kuı-uş 

KUçUk _!_ll~ı 
Bir defam 30 iki deluı 60 Uç detuı ~ 

dört def&ll 75 ve on defuı 100 kıtru,t•Jr. 
Uc aylık UAD verenlerin bir defuı ırıecca· 
neadir. Dört atın pçea Utnıann fazla 
•tırlan bet kuruft&D beap edilir 

za mahkemesinde bitmit, maznun· 
lar, altışar ay hapse ve yüzer lira 
para cezası vermeğe mahkum edil
mitlerdir. rek yaptı. J 

Selimi izzet 
Yugoslavya Kralının---------

seyahati 
Bükreıten ajanı Havas'a bildiril 

J;ğine göre, Yugoslavya kralı, bu 
ayın yirmi befine doğru Romanya· 
} a, Bükreıe gidecektir. 

lJIUm 
Osmanh bankası bir müdürü-

nü, memleketi· 
miz k ı y m et 1 i 
gençl e r i n d e n 
birini daha kay· 
betti. Osmanlı 
bankasının Kırk· 
la:eli şubesi mü· 
dürü Asım Bey, 
K1rklare l i n de 
hastalanmış, te· 
davi ed i 1 m e k 
üzere bir buçulc \sım Lky 

ay evvel ıebrimize gclmiıti. Fa· 
kat miiptela olduğu haatahktan 
"urtulamıyarak Teıvikiyede sağ· 
lak yurdunda dün vefat etmit ve 
cenazesi Ferik6y kRbriıtanına 
defnedilmiıtir. Ailesine taziyetler 
dileriz. 

Bazı binalar ve inşaat 
Şehrin muhtelif yerlerinde ya • 

pılan bazı binaların, intaat ba9la• 
madan belediyeye verilen proje • 
lere uygun olarak yapılmadığı, 

sonradan projede değitiklikler VÜ• 

cude getirildiği belediyece haber 
alınmıf, bu hususun esaslı surette 
tetkik edilmesi ve sıkı tedbirler a• 
lınması lüzumu tubelere bildiril • 
mittir. 

1 ' "'1'5 ""v~l'""~;~·ıki"" vAiCii""' 1111 I 
i llUQIQllQIUIRIOH 1 t NWNttt1U•11ıt llllHtUUIHUQI ....................... ~ 

22Kinunuaani1917 
-.ffemur lıanımlara ayakkabı teo

ziine deı·am edilmektedir. Şimdi te • 
lefon, tramvay, elektrik gibi menafii 
umumigeye lıadinı şirketlerdeki me .. 
murlara tevziat yapılacaktır. 

- Adana ormanlarını işletmek 

üzere ecnebi sarmagedarlarından 

mürekkep bir sendika teşkil edileceği 
müstahberdir. 

- Türklerin ilk teceddiJtperver 
şairi Nigar Hanunın bir müddetten. 
beri esiri liraı bulunduğu tee111Jrı. 

haber alınmııtır. 



••• 
Muharriri : Celil Nuri 

• lt{Jbas. q:ı\:11. ıercQme hakları mahruzdur r 

Osmanlı sadı.- azamı ve Mısır 
prensi Sait Paşa 

Şu fıkramda merhum Sait Ha· zevçlik vazifesini görürdü. Bel -
ıim paşadan bahısedec.eğim, Bu ki hanım hülleci koı~p hiç gör -
bnhiıte birnz salahiyettarım, &Ün· JJle,:di .. 
kü kendi aile on seneden fazla yalı İfte, merhum da; •!ldrazam ol · 
komtuıu ve iki seneye yakın müd- dµ ama asla sadaret etmedi. Ne · 
detle Malta.da sürgünlük arkadatı tekim o zamanın padişahı be§inci 
idim. ı Mehmet de tahta oturdu l~kin _.,Ja 

Sait Halim pa§a, Kavalalı Mch ve kat'a hükiimd~rlık etmedi. 
met Ali p a! amn t.9runµdqr. Babası V ~kJin ııdraz~rµı da, padiıahı 
Halim paşadır. Halim pata Meh - da (l~tiha~ ve ~rak~i) idi; Talat 
met Alinin hakiki oğlu olduuu P 8:§A iği , Env~r paıa idi, idi, idi .. 
halde M11ır ıya\Hiği (Hidivliği) Snit Halim pafıt. Babıaliye gi · 
etmemi§tİr. Halis muhlis M111r der, gelirdi. Muharebe ilan olun • 
p rensi Qlan Sait pa§~ arııp~ bil - du. Emrivaki yaptılar. Zavallı is -
m ezdi. Oz dili tür~ydi. Türk~- tifa etti. 
yi de Emir.84n, ff~ğazi'i fjveıiJe - Olmul dediler; istifaııını 
söylerd i. Mısır prensi ve O~ıpanlı geri aldı. MqJıarebe esnasında Jıa· 
devletinin sa~razarpı.. vadisleri bJz4en alırdı. 

Sait paşa MJsırlıJanlan hp§lan- Sait Halim pafa gibi nikbin a· 
ma;r;dı. Mısır Jıidivi AbbaJ Hilmi dem il#! dünyaya geldi, ne de ge· 
pafa)'J nefret gözü il~ ~örürdü. Pir loı:ek f Her iıi kol~rınt ıetirirdi. 
gün bana: Daima J•lebeden bahsederdi. 

- Ah, yirmi dört ıaa\ Mısıra Suriye ıitrniı. Irak gitmif. Hicaz 
hidjv Qlsanı .. dedi. 'itmi§ .. Bıınlarm e}le111ınjyeti yok. 

- Ne yapıırdmız? ~~dim. Bu kıt'alar tekrar alınmak §artile, 
- Bütün hidiv ailesini Sudana mürettep plan tahtında veriliyor! 

sürerdim! Almanya ta Hindistana kadar gi-
Sait Halim paıa çok çirkin, decek. Amerika harbe girmekle 

ufak bir adamdı, lakin sempatik, mahvolacak; ve ıaire. 
tatlı, sevimliydi. Asaletile gayet Njkbinlik kendisinde verem gi
m Uftehirdi. Bunun içindir ki ifrat- hl hastalık halinde. Bir hikaye 
la muhafazakardı. Aynen kendi nakledeyim. Doiruluğunu namu • 
dilinden: ıumla temin ederim. 

- 300 milyon müslüman mut - Sadrazamlara mahsus olmak 
laka hafız olmalı. Her müslüman üzere Fuat paıa türbesi civarında 
kur'anı hıfzetme!i, sonra hayata l>ir konak almmıttı. Sait pata bir 
dalmalı! kıt Yenikcyden oraya nakletti. 

Bununla beraber, kendisi için Semt uzak olduJundan o konağa 
asla muhafazakar değildi. Müba • ılZ giderdim. Bir gün, yalısının ka· 
rek Ramazanda Mısırdan Yeni - pıcısı, Arnavut bilmem kim ağa, 
köye hafızlar s etirtir, lstanbulda- ~akaktan geçerken bana dedi ki: 
ki en güzel sesli müezzinleri davet - Hanımefendi çok hasta. 
eder, iftarlar verir, . teravihler Hatır sormak için konağa git -
kıldırır, ilkin, kendisi bu esnada tim. Ben bahçe kapısından girer -
bizimle çene ;Y&rıştırırdı. Husust ken dQkl9r 5.üleyıpan Numan 
hayatında hem alafranga idi, hem pa§~ ıljğer bir dokh>rla çıkıyordu. 
de göıteri,li alaturka. Mesela, eve - Pıua, dedim, hp.nımefendi 
geldi mi, mutlaka yırtmaçlı enta- nasıl? 
riıini, kürkünü gl1er, Almanya el- Usulla: 
ç\sin1 bile öyle kabul ederdi.. - Sus f dedi. Covap vermedi. 

Prens Sait Halim pa'" Oıman· Lakin Termemeai pek beliğdi. 1 • 
lı devletinin fUrayı devlet reişi, çeri girdim. Pata !elaret içinde. 
hariçiye nazırı, sadrazamı oldu. Hahr sordum: 
Ne münasebetle, n için? Pe}< eski • - Hanım pek iyi. Hlç, hiç, hi~ 
den turayı devlete fahri aza diye· bir ıeyi yok. Doktorların fllzla ih· 
devam etmi§. Lakin devlet memu- ti yatı. Ah! Şu doktorlar. Bir bil • 
riyetinden yetiımemİf, me§rutİ • dikleri yek ki! 
yette bir aralık Y eniköy belediye Sait paıa111ıı miı~cını bildieim 
rei•i oldu. O J~ll)erı, bize r l,alde tu aözlı:rinden memnun ol • 

...,.. Şu ittihatçılar garip adam dum. Bir ı•at kadar yanında kal ~ 
lar,. Ben onlara u~un müddet bak- dım. BQl bol laf attık, güldük; eğ
tını. Ben Avrupayı tetkik etmiş bir lendik ! 
adamım. Öyle olduğu halde bana Ak§am ilılü eve dpndüm. Ar · 
tohremantil}i çok görüyorlar,. navut yanır.ıa ;ıe)dis 

Fakat ne dersiniz? Kendisine ..,.... B~yefendi, diye, kendi ti • 
ı.tanbul tehreminlifini çok gören ve3ile : Hanımefendi sizlere ömür .. 
ittihatçılar onu l4 sadarete kadar - Deme? 
çıkardılar. Neden, niçin? - Evet, efendim, pata bu gece 

O henıamda TaJat, Envttr, Ce· yalıya aelecek. E'1~ geldi, Bende· 
mal paıalnr ve umumi merkez ara• gln geldi. Gerçekten hanımefendi 
sında muvazene vardı. Hicbiri ma· vefat etmif. Gece ziyarete aittim. 
kama gelemiyordu. Bir hÜlleci la . Kabul edilmedim; p&§ll mj.iteessir 
Eım. Bu da kim olabilir? Prens. dediler, Tabii. 

Eski ahkama göre bir insan karı Ertesi ıabah gene gittim. K,. • 
sım 3 talakla boıarsa artık onu bir labalık toplanmı§. Vükela, ayan, 
daha alamazmıf; fU kadar ki ka· meb'uslar, memurlar ıalonda bek
dın bir hn!kasına varır, ondan da liyorlar. Biraz sonra sadrCli:am p•
ayrrlıraa ilk kocaeile tekrar evle . ıa çıktı. Son derece t4P, sütlü v~ 
nebilirdi. Şeriat mucibi ortadaki gUler yijılU idi. 1,J""n )}oylu muha· 
koca, kadının filen kecası olmak rebeden, Alınanların büyük ıafere 
t art! Bununla beraber hoca efen- ~ıwuıaukhLrn1dan bahıetti ••. 
diler feriati istedikleri !ekle :Jok • z~vAlh Sllit Hal"m pn§• ittihat 
mu,lardı. Hillleci filen koca ol • ve T ~rakl<inin pek bilyilk bir poli
maz, yalnız hükmen ve f ahrlyyen çesinin altına imzasını ko:nnuthl· 

Sanayi ve Maadin Ban .. 
kasının devri muamelesi 

Devir işi 14 Şubata kadar bitecek, 
bu tasfiye demek değildir 

ofisine devir ve taksim edilecek -
tir. Bunl~r ikiye bölünecek, bir 
kısmı kredi müessesesinin mev -
cwlatını, diğer kıamı sanayi ofi • 
ıinin hareket ve faaliyet vasıtala
rını tetkil edecektir. 

Pazar 
22 K. sanı 

M 
Pazarteıi 
23 K. ıaD1 

25 Ramazan 
Glio do~u u 

26 Ramazall 

Gün lıatışı 

Sab:ıh namv.ı 

O~le namazı 
ikindi namazı 
Akşam namaıı 
Yası namazı 
lmsıt 

Yılın Geçen günleri 
kalan 

7 ,'1.0 
17,12 

ı~.25 

14,57 
17,12 
18,47 

5.36 
22 

7,1? 
11,tS 

~"9 
12.26 
l ~ljl 
1 1.ıs 
ıs.-1° 
s.55 

!3 
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HAVA - Ycşflköy Asker! rasat ffll1 
zinden vcrllen maınmata göre bugün Jı.J 
kapalı olacak ve sulu kar yağacaktır· Jt 
gll.r Karayelden mutedil kuv\'cttc ese~~ 

Sanayi ve Maadin Bankasının, 
Sanayi kredi müessesesine ve ıa· 
nayi ofiıine devri iıile m~ıul o
locak komisyon dünd~n itibaren 
banka ınerkezinde faaliyete hat· 
iamııtır. J<omisyon ticaret itleri 
umu'1) müdürj.i Naki, ıanayi ofjsi 
ve sanayi kredj bankaaı müdür • 
lüğüne tayin edilen Sadettin, Ma
iiye vekaleti umum muhasebe mü· 
dürü faik Beylerle devralan ve 
devir weren daireler müdürlerin
den müteıeJ<kildir. Fakat umum 
muhasebe müdürü Faik Bey borç· 
lar meselesi içip evvelki gün Pa
riıe gitmi~ olduğu için komiayo· 
nun mesaisine iştirak edememiş -
tir. Bunun için dün Maliye veka • 
!etine telefon edilerek yeni bir 
ıpürahhasın lstanbula gelmesi ri· 
ca edilmiştir. 

Sanayi ve Maadin B•t.nkası 
ve yeni le§ek}cül edecek müease • 
ıelerin müdürü Sadettin Bey dün 
bir muharririmize f u iıahatı ver· 
miıtir: 

- Sanayi ve Maııdin Banka • 
sınıp Sanayj kredi bankasına ve 
sanayi ofiıine devri muamelesi 
yapılmak üzeredir. Devir iJi ka • 
nun mucibince 14 tubata kadar 
pitirilmit olacaktır. Bununla be • 
raber itin bu tarihten evvel ta .. 
pıamlanması d~ muhtemeldir. Bu 
İ§ t~amlanınca icra ve tatbik 
JDUamelesi batlıyacaktrr.Bµ it ban 
kanın tasfiyesi mahiyetinde de -
ğildir. ankanın bütUn mevcudatı 

Dllnkü aıcalthk en fazla 8, en sz ~ 
rece, hnva tazyiki 767 mllimctrc idi. Sanayi ofisi ve kredi bankası 

teJekkül ettikten sonra her jki 
pıüessese için ayrı ayrı kadro ya
pılacaktır. Kredi bankasının kad· 
rosunu idare meclisi, ofisin kad -
rosunu ve teşkilatını idare heyeti 
yapacaktır, Bankaya merbut olan 
Beykoz, Hereke, Feshane ve Ba
kırköy fabrikalarile diğer müesse· 
aeler tamamile sanayi ofisine ge
çecektir. Ofis te~ekkül ettikten P2 
ıonra bu f 11brikaların teşkilatı ve 
idare tarzı hakkında ayrıça ted • 
birler alınacak ve kararlar veri -
lecektir. Her iki ınüessese kad -
roları için Sana:vi ve Maadin ban-

1 
kası memarlarından istifade edi
lecektir. Memurlar işin icaplarına 
göre her iki müesseseye taksim 
edHeceklerdir. Binaenaleyh, me· 
mur)ar i9in açıkta kalmak mev -
zuu bahis değildir. 

Radyoda 

lSTANBUL - ıs den 16,41> c 1'• 
Nihal Hanım, 18,45 tc:ı 20 ye kadar O 
tra, 20 den 21,30 ıı kadar Bcdayil ınusı;{ 
hcyetl, 21,30 dan 22 ye kadar Doktor 
ŞUltrtl Bey tarafından (Çocuklarda aUt 
selesi) haldcındn konferans, 22 den 22:, 
kndnr Grıımn!on, Ajans ve Borsa ht'<' 
Saat ayan, 22,30 dan 23,30 a kadar P 
tnllm. 
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1 RankQQI 

ve vasaiti yeni tetekkül edecek 
ıaativi kredi rnüessesesile sanayi 

Her iki müessese de Sıınayi ve 
Maadin bankasında çalı§acaktır. 
Şimdi bankada mevcut olan fab
rikaların idaresile me§gul olan 
sanayi şubesinin t~knik mesai -
ainden her iki kısıın için iıtifade 
edilecektir. 

Evvelce Sanayi ve Maadin I 
bankası idare meclisi beı aza -
dan müteıekkildi. Azalar da Hü-

seyin Cahit, Şakir, Haşım, Asım 

1 
Turgµt ve Saf~ Beylerdi. 

____ , _________ ,...._., , Kredi bankaaının idare mecli· j 
f"&.~ g ... nanı oimnuan ou kefaletteu ~i üç azadan müteıe ,.kildir. Aza
dolayı o poliçenin bedelini ödedi lar da Hüseyin Cahit, Asım Tur· 
yani bir ermeni kurtunu ile, Ro gut ve Safa Beylerdir. Haşım ve 
mada ,ıehit edildi. A pa§am ! Sa • Şakir Beyl~r Sanayi ofisi miıra -
daret ıenin neyin{! gerek? kıbı olmuşlardır. 

Merhum o derece nikbin, 0 Devjr koJilİsyonu her gün top-
mer~eh~ ho1 ıohbetti ki vefatından lanl)rak çalııacaktır.,, 
aonra kendiıile görüımek mümkün Diğer taraftan ticaret umun} 

1 olsa, -'üpheıiz, §Öyle söyliyecek ve müdürü Naki Bey de muharriri -
bizi sevindirecekti: mize şunları söylemiştir: 

- Benim vefatım, benim teha· - İstanbula sanayi ofisi ve 
detim? Bunlar ehemmiyetaiz ıey • kredi bankası İ§lerile meşgul ol • 
: r. Haydi Aln:anhJrın zaferinden, mak üzere geldim. Burada aana
Mısır hidivinin dalaverelerinden yi. ve ınaadin bankasının J:>u iki 
bahsedelim •.• Biraz dedikodu ya - ıpüeşJeıeye devri, bunların kad • 
palım. Emsalsiz derecede metindi. ro ve teşkilatının tanzimi işlerile 
Metaneti duygusuzluk derecesine mc~gul olan komisyonun mesaisi· 
varmıftı. Maltada sürgündiik. Naz ne İftirak edeceğim. Bu zaman 
ve nainı içinde, konfor içinde ya- zarfında fırsat bulurıam diğer 
§amıya ahtkın olan merhum ora • müe,se~e•eri de zivaret edeceğim . 
da aıla fütur ıetirmedi, sıkılmadı, 
ürkmedi, korkıpl?tdı, endi§e etme · 
di. Eskisi gibi willetin istikbalin -
den emindi. Gazi Ha.ıretlerinin 
muzaff eriyetlerini hapishanede 
okudukça: 

- Ben demez miydim? diye 
bize kuvvet :verirdi. 

iki hamit: 
1 - Maltada Sait Halim pata • 

nın düşmanlara iltica ettiğine dair 
&•karılan havadis yalandır. 

lstaobul tteledlyes : 
DarUlbedayl Şehir Tlyatros1. 

Temslllerı : 

1111 

Umuma 11111111 
11 

Altı yaşından aşağı olan çocuklar 

tİ\'atrOya lı abul edilmezler. 

Çek fiatıan (kap. 58 lb 
Parls 120tı 1 Pr~~a 
1 ondr:ı 715 50 \ han• 
l\e\·Yor~ Q,4;p2 rı:cdrlı 
MllAnn 9.IÇI) l'crlln 
Jlrulıscl s 3950 v .. r~ovı 
Aılna f'S s.,95 f'eşıc 

Cenevre 2.4;}i5 1 tikrc 

Sor ya (ı~.i()- flc'graı 

A•ıerd:ını 1.1:'19 1• sknvıı 

Esh:ım 
)~ ı:ıı rı kıısı 1n.- ,\A:~ 
Anadolu 93{'0 
neıı S.to 
Şfr. l!B} rJyc ıs. Şark Dev 
Tr:ımvav 4.SlJ 

1 

ltalya 

U. ~ıııorıa 24,- S:ırk m. ceu 
omontl 23.6~ Te'e'on 

ı ~tık raz1a ı 1 nhvıl'cr 

lsı. dahlll 
<ark ı .yollar• 
l>.Muvahhldc 
Gumrükler 
S:ıydl m:ıh ı 

Ra~dnt 

93.751 r.ıcı.arlk 

s.ss rrıım' av 
t0.7~ rüneı 

5 li5 ltıhıım 

4.35 Ani!d lu 
8 55 

1 
Anadolu il 

- A. Mumrull 

2--

eJ.' 

Havacılık ve spor 
87 incl s:ı.yısınd:ı. (Hava köprüleri) 

(lkf yUz saattQ kll'Jt bln kllome~re), (Hııt~ 
umuml hatıralıın), (Uçmak zcvkl), (UÇ_jll 
mlllct) , ( Kadm tayyareciler), (Memıcıtel 
ve ~Unya hnva hnbcrlcrl) gibi tnydıılı mc"" 
zulnra temas edilmektedir. Eu sayıdald J.'ll' 

ponıı göndcroceklero mecmua büyllk biri' 
sinema artlaU rcaml hediye etmektedir. ~ 
fırsatı kaçırmnymız. 

-111111ımnmımm:111t1llll!J1llllllllnmınm , ,, ııı 
uOŞ ~üill lerde 

Yazan : Mehmet Nurettin 
Mehmet Nurettin Beyin y:ıkınd· 

"' ·ı acak olan bu nesir kitabı: rnn dıı 
nkılAbının en temiz Türkçesi ve ede· 

Fil oiraun en musikili c~eriqır. 
~ Değerli arkadaşımızın bu çok ~-
12= ıel eserini, okuyucularımııa şimdiden 1 ıarııreıle tavsiye ederiz. 
~ VP'"ı -"'~ rıkıyor 
~ uııınıımıınının nllHııı nn ııınn ııımııft ı•ııı11unıH11muııııımnııııJlllllllll 
.h..a "' ı . o_, nale ainemasındl 
~4 Ki. ırani 'nlı akşaqn 

Türk - Yunan artistleri
nin ilk müşterek gala 

temsili ; 
OTHELLO 

Gıwrilidis : Othello 
Ertuğ'rul Sadenin : Yago Otcllo\ 6e1' 
oğlunda ve Ist:ınbulda tekrarlanac:ıktıC 

2 - Sait paşa merhum {Meh • 
met) imzasile bazı risaleler bastır· 
mıştı. Bunların muharrirliğini ha· 
na atfederler. Kat'jyyen doğru de· 
§ildir. Bunların yazılmaıında, dü
zeltilmesinde, tercUmeşinde asla 
bulunmadım. Bu iddiayı bir kere 
daha reddederim. Risalelerin 
fransızca muharriri bizzat Sait 
Halim paıa merhumdur. Tür~eye 
kimin tarafından tercüme edildik
lerini bilmiyorum. 

HERKES 

SARI ZEYBEK 
Operetini gÖrDJelidir 

CeW Nuri 



YA!fl! 

E 
=============:==~~~Selimi izzet 

Sabıkalı 
Medrese damından 
kurşun çalarken -w 

Sırbiyalıların siyasi 
gayeleri ve ruhu 

~ Kar..-ıa qt'i 11ti? 
- Kat'I. Şimdi ıiz de -ıördü • 

ff•r"e1ja gijı;ü oıJl•r•n ij.ıiiııde 
idi. 041....ıa yakalanınca biri•ine 

bJr dem· r vıırdu ve JEen dl de 
yara andı 

Diktatör idareşi ve müs1ümanlar, • 
..... H~ yPIJ IJIU? 

Mııırl, dudak bijktji: 
- F e~ 1'R cJeğiJ., 

y" 1ıpı,, ideal llir $ift t•tlsil 
e<Jiyorlardı. Kemal uzun bo~, ge· 
nif osıpılal'J iJe, eaıper, ııahıf Ay· 
,eyi muhafaza ediyor gihidi. 

Hırvatlar, Sırplık htgemonyası 
• • QU11kD ._,..,., .... n devam ve son 

Evvelki g"e Huekıde bu hll' • Bu bidiaeleri takip eden Fran· 
nan Çarlık Ruıların adedi 32 il* 
den aıalı deiildir. Bunlar Sopla
rın •D empiyetli Ye aalihiy_. 
umurunu tetkil etmektedir. lua 
lar da Sırplar nazanndaki ıne 
leriııi çok iyi bildiklerindep Jeal 
Sırbiıtanda iıtedikleri gibi hti 
küm icra etmekte Hırvat •• mii8-s 
lümanlara kartı ticldetle tıarelaıl 
etmektedirler. 

Kemal bozuldu .. Dayumın AJ • 
l9Ji •dece feaa bul•amuı onu 
üsdii •• Ayıe harıkulüe bir kızdı •. 

4luut ber sordu: 
,_ Peraber Mıııra ıelmei• ra • 

.. ""llD?. 
-~m ••• 
l\eQM.lin •evin~ine payJlQ yok • 

tu. Niha7et hülyaları ta~kkuk e· 
diyor •. Hakikat oluyordu. 

Baruni bey H•ve etti: 
- Çünkü Katerin Daragon1J ik 

P.~ ettim. Mısıra gelece~ .• 
Kecıal sa 'ece uzun bir : 
- Ya! ..• Dedi .. 
- O da fena kadın de:fl.. Gü-

zel ıevimli ve :.:eki •• Tahsili de iyi. 
l:.ı ranııs kadmla mın üıtüne 
kl' n olmaz ve11ellm .. 

Ahmet S.runi bey bir nefeste 
F sm aktriıi methederkeıı, Ke • 
• dütünüyorduı 

' rJe ıeraeın adam •. Framq ka -
clnı 1 '~art .olduğunu far~etmiyor • 
da Ayteye sade fe~ değil diyQr.,, 

Nihayet sordJJ: 
- Bepim evlenmem ne olacak? 
- Sahi •• Senin evlenQıe aıel4I · 

len de var .. Sahuıızlanıyorıup de -
iil mi? Yarından itibaren kuwai 
ml!amleye haıbyalını •• Ben vapur· 
da ikon ıelen iıtidayı ya21dım. 

KeJD&) it adamıydı. Görülecek 
it, yapılacak fey derhal görülijp 
yapdmahydı. Fakat bu İ! batkay • 
dı. Bu meseleyi adi bir • r t i i 
te111iJU e emez ı. ayıımf ıilf 
tu etmekte mlna yoktur 

- Henüz yorgunsunuz .. Bu ka 
tlar uelni yok .• 
-Aferin sana iki ayo.~mıı bir pa 

puca koymuyorsun. Bu mesele ile 
aelecek hafta mefgu! oluruz. Esa 
eea ondan sonra da g'tmek fikr:n
de)'im. Uzun müddet lstanbulda 
blmwacıatım. Viıiye, Oovile git· 
mek istiyorum. 

Kef!W •• çıkarmadı. 
Ahmet Baruni bey ıene Katerin 

D&rq'an'daa bahsetmiye batladı. 
Bu Frauıı artiatiae hayran olmuf 
ta •• 

Bu kq ay aonra, Kemal, dayısı· 
Dm ilci ayağmı bir papuca sokma· 
dıiPM, ~ir daha ele seçmiyecek fw 
Mb IPatırclıiına piıman olacaktı. 
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Ane, ıizli ~vinci ile bUtüJJ bü · 
tiin Mellqmitti. 

Şefik fi1'rj Beyin etrafında her • 
keı fıııldıyordu: 

"Ane ile Kemal biribirlerine ııe 
kadar çok yakıtıyorlar !,, 

A:nenin babası, bu sözleri duy 
d1,1kç• çatlıyor, ıurat •sıyor, itil . 
ı»emezlikten geli1ordu. 

Anenin güzelliğini ıördiikçe, 
~ızmı zeqgin, paı lak bir gençle ev 
Jendirmek arzuıuna kapılıyordu. . . " 

Nikihtan ~-.ra Kimi!e Hanı . 
mın büyük apartmanına g.eldiler · 

Ane ile Kemal biribirlerinden 
•nılmıyorlardı. Leyli, Anenin 
tırrını bildiği için, onlara bakıp 
f&ytan ıeytan gülümsüyordu. 

Cazbant foketrotla ite batladı. 
Çiftl~r dönµıeğe ba§l;ldılar. 
Blttabi Kemıt.1 Ane ile dans e • 

ıJiyorıJu. 
FokıJrotu iki defa te~rarlattılar. 
J)anıtan sonra, Kenan bey ı:;.e · 
~e y-.kl•tb; 

-- l)aymızdıuı ne haberJ. 
-Geziyor. 
- Amma yalnız değil. 
- Ahb2'plar mı bulmuı 7 -
- Bir llhbap bulmuı aınıııa, pir 

bulmuf .. 
- Kimi? 

ıunuz g:\I• a-; de i. 
Ke'lan hey s:>rdu: 
- s·z ne ' iliycı&unuz? 
-Çok ! ~Y· 
- Mesela .. 
- Ahmet Baruni bey Katerinlt-

evleqiyor .• 
Kemal itiraz efti: 

-Olamaz ... 
_ $~ beninı de ·';~;me ~ahınız 

D"-YJIHll o al~trisle evleniyor. 
- Ga · • bir teY olu1·. 
_,. Belki fakat evlen;yor. 
- K"m söyledi? 
- Bizzat kendiıi. 
- Nere_,e'1 
- F .,rdi beyler J~çen giin onun 

., Çff f allaşıyor 
Beyollu nikah memurluiu hmca 

hmç dolu ldi. 
Leyi& ile Cemalin nikahları var 

dı. 

terefin~ bir çaf ziyafeti verdiler. 
()rada söyledi. 

Blalewrce ıill, ille, yasemin etra· 
fı lillemltti. Dav~tlilerin kahka • 
W.,. çntlıyordu. 

P,.. pauh~ve•~ burada kcıildi. 
Fab.ı KeııuaJin içiae kurt düt • 

miiıtii, 

Ane yakJqtı. 
- S.IQI• ııaımnı nuıl ltuluyor· 

..... 1 

ıızlık ve bir cerh vakuı ~~m"ftur. "hiikWııeti krala bir an evvel ta· 
Araba~ı Be1asıt ..,.Jıalleıı.nde otu hii ve meıruti vaziyeti iade ile mil· 
ruı sabıkalılardan lbrahım otlu lete ltüldhnetin maliyeıini kontrol 
Muıtaf., evvelki rece aaat üçe dol eclebiltıeek praiti ibdaı etmeıini 
ru Hasekiye lfİlmİf, Kavurmahane tavsiye eıtti •• 
medresesinin üıtüne çıkarak kur· 
şun çalmak iıtemiıtir. Mustafa kur 
tunları elile sökemeyince cebinden 
bir demir çıkarmıf, bununla kur-
funları sökmiye batlapıııtır. Gü • 
rültüyü medreşe odal~rınd~ otu • 
ranlar duymut!ardır. Bunlar bir~· 
birlerini ıessizce haberdar etmıı· 
Jer ve hıruzın kaçması mqhtemf!l 
olan yerleri bir kıımını tuttuJdan 
som·• diierleri medr~aenin üzerine 
çıkarak Mus~fayı yakal~ıılar • 
dır. Mustafa yakal•nmca eli,ıtdeki 
demiri kendiıiai "0U"'md4a ~u • 
tanlardan birinin kafaı~a indir • 
mittir. Bunun üzerine medr~f! sa· 
kinleri fena halde lamu,lar, med· 
reaenin üzerinde buldukları taı 

• 
larla Muıtaf anm kafumı yarmıt· 
lar, fena halele tlimnütlerdir. Bu 
arada Muıtafanm kalbi üzerine bir 
de biçak ıaplanmlfbr. 

Medrese üzerinde cereyan eden 
vak'ayı rece devriye gezen poliı • 
ler görmuıler ve h1r11Jm imd•dma 
yetişmit rdir. l\fuıtafa baygın bir 
halde day•k at•nlarm elinden a • 
lınmı!; Certahpa§a hastahanesine 

DJaznuıı 91~ $4Jpf,~~ 
rflJıipı Aptjil.Wa ._inp .dPrt Jriti 
1akalaD1P1fbr, 

Kibrıs pıüsıOmanlur1 
Ne ati f or lar ? 

1'ıbrıata Lefkotada intiıar et • 
melde olan (Söz) ~eteıind• Kıb 
.ttıı müalüm.-ılarmın Lozan muahe· 
cleainin ICıbrua •it kuımlarmın 
hakkile tatbik edilmediiiııden ba· 
hiı edilmektedir. 

Söz ıazeteıinin t41ep ettiii eaaı· 
lar, iılim evbf gııq iıliın cemaa • 
tine terkediJapeJi, ''r'i aaahkeıae .. 
!erin ihduı, Ye müftülerin intihap· 
lr.. naıbı keyfiyetidir. 

Kıbrıım lngiliz valiıine verilen 
muhtıraya lnsiltere W.fmdaa ce
vap verilmiftir. Bu cevaba nua • 
ran IDıiltere eYkafın hükemet ta· 
rafmda11 idare edilen luımm lehi· 
ne olarak hükumet tarafmdan ida· 
ru edileceii, halka tevdi edilemi • 
yeceil bildirild&ii gibi ter'i mah • 
kemeler eauma muhalefet edilmi• 
yeceği de müzakereye zemin ola· 
bileceibai bildirmiıtir. lnrilten hü 
k6meti ılyut ihtiliflara Yesile tet • 
kil edeceli müllhuaıile müftü • 
nün intihapla delil hiildimet tara· 

Maltl•dur ki Yuıoslavya haki 
minin bütün devlet itlerinde üç 
ıahı,t-.n mürekkep iki grup müta· 
viri v•rdır.Bunlarm bir grupunu 3 
jeneral diier pupu da ıabık radi
~I f ırkaıı ıiyuiyonundan üç ki· 
ti tetkil etmektedir. Kral Franıa· 
DJn bu tavıiyeai üzerine milıavir· 
lerile temastan sonra millete hür 
riyetinin iadeıi tavıiyeaini yerine 
getirmekte tereddüt etti. Müta • 
virleri kralı böyle bir fikirden u • 
zaklaıtırmak için ellerinden gele· 
ni yaptılar. Çünkü millete hürri • 
yeti bahtedildiği takdirde hi&G • 
meti bugünkij ağır vaziyete dütü· 
ren bütün ka)>ine erkim ve bil • 
h_ı,a Makaimoviç, Nikola Uzu • 
noviç ve Milin Sretkiç\eQ ınüte • 
tekkil ıiy~ıi müpvirlerin hayat· 
ları mevzµ" babıolacaktı. 

Yalmz Franaa bükametine 
kartı mahcup olıpamak için bu 
ınüıavirler kraJa ze.hiri parli • 
mentarizmin ı.tbikını taniye et· 
tiler. Bu teklif hükümdar tara • 
f ınd§n ela tamam ile kabul olun • 
du ve iıitilmemiş ve tarihte tim • 
diye kadar görülmemit bir fekil • 
ct. •ıiı.t1• ...._... taklit ede • 
Nk 1 .. 141 1911 de bir ıa.terit • 
ten ibaret olan intihabab icra ,t. 
tirdi. 

Fakat bu ıqecliı de l>ugün ne 
hük6mete, n~ de ıqillete fay dalı 
olamamııtır. Ve on aıybk hayatı 

eınasında otuJ günden fazla ça • 
lıımamııtır. 

Hakikaten mecliıin ınillet için 
bir gayeai yoktµ. Kralın arzuay ii· 
zerine R. S, D. K. namı .,Jtmda 
giiya bir YuıPJlaVJa fJJkaaı ola" 
rp meydana çıkan bu fırb dik • 
tatörlµk idareılnln yapbiı itlerin 
bütün ~Qliyetini bhul edecek
tir' Ayni o.manda bu mecllıin &lr 
vazifeıi de IMitüa KDeltilere aer-
beat Y• IUfnıd lduenin memle· 
btte iatle edlldllini ıa.termektl. 

Tuarruf makıadlle bam lıare • 
ketler yuı•t Ye im uada kü· 
~ük qaemurlarm IQMl.n ifa ltir 
bayii ~tıbnqtır. H~ ıeııe ta· 
aarruf malsfıadil• bir çokları ela 
itl49rindeq çdı•rdmıılardır • Fakat 
diier taraftan idarenip d9ttlan 

Nikila mıuımın bir yumula. 
tailsAb tahidi bmal ile A1te 1an 1• 
u cluruyerlardı. 

Bir 149j söylemiyorlar, fllkaı iki• 
ıiqjg ·cıc aklmdAD AJAi ICJ •eçiyor 
du. Y-1Pııdt, ~ nikihı btı pıa 
anm bqmda kıyıl•~•· 

BelJDA, aHar•t qtiplcrinden bi· 
riııbı WJH leli, KCN;f.tı, Cemalin 
mttkt.p vo tmıf arkad-.ı idi. 
-F~ 4ftğiJ, 

fmdan tayini ıuretile meôii ltıal 
edebilec•ıltf h;ı,u.-1',..fatff-. 

içjp yeni nezareJler, yeni me~u
rlyetler ve yijlu~k makamlar ıh • 
du edilmiıtir. Anıi ~nda fa· 
ııluız icra edilen renni ıeçitler, 

resmi kabuller ve merasimler içiQ 
ld bol lt&ftll&r dakülmektedir. 

.,.... Amma Avrupada çok beie • 
alliyOl'lllUf. 

r n,.,,,.,,,, ,,,,,. > 

gvıenme 
Memw kadrolarında yapı • 

lan teakihat ta yalnız Hırvat ve 
müılilalanlua tatbik edilmekte • 
dir. TAl&11'\lf &ahaneıile itlerin • 

Hınat ve Müsliimanlana esiı.: 
meıi ve takip edilen rejim devi .. 
tin ittihadını parçalanacak 
vaziyete getirdi. Ve devlet malM 
yesinin ekonomiye gayri mun,.,. 
bir ıekilde idaresinden dql~ 

gayri kabili içtinap bir ifliaa ~ 
ketti. 

Umumiyetle 6 Kinunu~i 
da baılıyan örfi idare bl~Jllllllllll 
değil, bilikiı yalapçı llir nıUI~ 
meaıilliği altında ttttdiı ellu.Jt 
tir. 

Krali idarenin mMtl~iJ"" 
p..-limentod.-ı müttaJRI • 
kendini ıayet iyi ıöa~~9'1Mlril 
Krali id•re el'ia bütün hlilli• 
itlmini 11aecliıi meb'uaana ....-. 
ia lüzum ıörmeden J&PIJ9r 
böyle bir iain almağa kat'iff• • 
tiyaç duymıyor. Mecliı de bu 
yet kartıımda ne bu idareden 
ne de nazırlardan biç bir f9J ~ 
mıyor ve onlan qıes'ul tutmq d 
betine gidemiyor. &üııkü ,nazır 
yabuz krala kartı pı~'vıtyrı~, 

hııwı i,Qı ~ ibreaU• "' 
ve Seaat arqmcia, biıibirı.ril• _.., ··~el~ ı;,ıe ... 
vardır ki DJillttı •"'lllıtri '°" 
törler resmi deirelerde 
müdahalelerde hiç bir otorite 

kudret •ilteremiyorlar •• Bu da 
zevatm idare ulıipleri D&AI~ 

yalnız bir ha7al ve bjr ~
baret olduklarım s6~rl1or. 

Bugünkü pbineııin 
.aan tanıameıı ••.at tsa.ltlJIU 
m•b'ua ve Sq4~rltr •Mil 
züııe çıP'bilQJ .. isin dlirtJMlf! 
n~ A,nfd.ı.,. F~ ~
IJQn,e IEU....Jt. cleiil-Jif. 

Kabine Jltillttin Yit 

hakiki •iiJPeMilt.riaia ....... 
tam i~ri Jttadil •-•ili ı 
b~ij el_, 'liııd•n ~l)'M'ı 
Ve hayatl-,rı pahaqıa meı'um al 
yaaetlerini deftlll etmecek 

d~vleıi ale'1i l>ir f•IMtll •iirillıdl 
yecr:ktir. 

Sab~ Hırvat 111üm.,.euı.ri 
bütün yeni Sırbiatan •Um•· 
1918 ıeneıinden evvelki yani S 
tuko vaziyetinin tamameıı 
ılnden iharet olan kararlarmı 

kin wnumiyeye ilin etmiılerdlr. 
Karadaildar da bq 

ıtrenaleri Mllo olduiu halde 
leQtleriQjp iıtiklillerİQİ ..-
tiklerini bir çok beyannamel 
ilap etmiılerdir. 

8Utüq bwınl.,.a l)AZaJ'&A Y 
lavyanın bir ..,Jmt 

Kaderin acı cilveıinin ne olaca 
inu '-hmln edemedikleriadea iki 
•İllİll kalbiad• ... ba pkm idik 
baliA A•9 .. i, ~i ypdJ, 

ıssı::;: s saz rsacs sa 

L~oin'lu öıumuudo 
9 uncu yıl dUnOml 

Geçenlerde nipnlandıkl..-mı 
tebrik ettiiimq, miitebit blpbafı 
Adem Beyin kızı Darülfünup aıcıı
zuolanndan Hürriyet Hanımla, 
4 ..... ,.c1. ~ilini lbtal -
ıüzide muallİQı)erimizdtın 0.DMD 

41ttn cıbnlan Hınat ve milılil • 
uwılann 1•ri1Je it~ Y•niden aıe • 
oıur .ımın~ •4 bq_.ler da he • 
•iz if'iz olan Sup~rllo Ye Ca'9 

bk au.ıarmdu ~Umekt'4lir. Bu 
.wetla aaemleketteld ip~ SA'P ,.. 

olduğu alenen ıöriiJıqektedif. 

Nikih memuru yerine oturdu. 

"--'• Anuia eliıaclea tutarak 
U.,Wi. 5-ki ....... , 

., ..... ,ouı kG belli• ~ • '- cu• bnJq !,, deıu~ ilti · 
ronl-. 

SoTJet koıuolothaneıiııde bu ak 
tana Leninia ölümünün dokuımıc;u 
yılı JQÜD4tebetile 1alaıı Scwye~ 
ro ıube"' ı>hsıak ~o bir .U.. ,. 
mere Yerilecektir. 

F..,.k Bey evvelki JÜD Adem ~ 
yin Kal,unıttaki evinde nikib • 

l~ıf "' •YltıuaiJJ.rdif. Bu yeni 
aileye IODIUZ •ıad.tl• c1Utıil. 

Carlık Rııaı.n iw••iı. 1•rlttU· 
rilmittir. Devlet iılerincle bulu. " 

kü daha biilayette Sırplar 
Yuıoılavyanm tefkillnde pJl'İ 
mimi hareket etmlflerdlr. 

Banua tp. Y ..... a.,aam 
YUlptinin tetkiki pelr ..... 

........ haline ıelmlttfr. 



Sayıfa 6 
e:: 

Hacıyvatın 
hastalıkları 

Yahut 

Karagözün 
reçetesi 

Hacıyvat - (Perdede kendi 
kendine çenesi bağlı inler) : Aaah. 
Aaah .. Ah! 

Karagöz - (Pencereden) Ne o 
Hacıyvat, sancısı tutmuş sütçü bey 
giri gibi ayakta ne inleyip duru • 
yorsun? 

Hacıyvat - Ah Karagözüm, sa· 
kalım ağrıyor sakalım! 

Karagöz - (Hayretle) sakalın 
ruı ağrıyor? Ağrıyor:ıa git, berbe 
re tıraş ettir! 

Hacıyvat - Berber işi değil 

bu Karagözüm, doktor i~i doktor! 
Karagöz - Öyleyse koş Hulusi 

:Behçet beye, senin o sipsivri sakalı 
ıerifini ültraviyole ile güzelce bir 
i•tülesin ! 

Hacı}"•at - Ulan hiç sakal Ü -

tülenir mi? 
Karagöz - Ütülenir ya! İnan· 

ına.zsan git, meşhur sakallı Ctlal • 
den sor! Hatta, toprağı bol olsun, 
rahmetli Tolstoy gibi, Hintli şair 
Rabindr<lnnt Tagor gibi, Bernar 
Şov bibi dünyanın en me~hur ka -
basakalları bile ütületirlermi§ ! ! 

Hacıyvat - iyi ama Karagö · 
züm, biliyorsun ki bendeniz bu • 
günlerde pek kokozum .. Sakal ü • 
tüsü için doktora verecek vizite 
param yok! 

Kaı·agöz - Hadi, hadi, sıkıl -
ma, Hulusi Behçet bey oğlumuz 

ya.hancı d ~ ildir, benden bir se -
l ... m :.aı n.ıt, &eni de benim gibi eski 
tıuifeye tabi tutsun! 

Hacıyvat - Eski tarife hangi· 
ıi? 

Karagöz - Canım, hani eski · 
den doktorların haftada bir mec • 
cani günleri vardı ya! 

Hacryvat - Lakin Karagözüm 
ben sıkılırım. Bahusus doktorların 
l.icret meselesi mevzuubahis oldu· 
ğu bu sıralarda .. 

Karagöz - (Pencereden aıa -
B•Ya atlıyarak) : Hacıyvat, buda -
)alığın lüzumu yok! Malum a, ar 
yılı değil bu, kar yılı! Benden ib • 
ret al be! Biliyorsun ki, biz e.rtık 
evce yıllardanberi bütün hastalık -
]arla aenli benli olduk. Daha dün, 
~vdeki son kavgadan sonra sinirle· 
ti bozulan bizim hanımı · Mazhaı· 
Oıman beye götürdüm. Adamca -
gız, iyice baktı, muayene etti ve 
hemen reçeteyi dayadı ... 

Hacıyvat - Aman Karagözüm, 

Bir ecnebi takımı mı 1 

geliyor? 
Diğer taraftan haber aldığımıza 

bari doktorun bu reçetesi hanıma 
ıyi geldi mi? 

Karagöz - Hiç gelmez olur 
mu? Birebir geldi ve hemen has -
lalığı bıçak gibi birdenbire kesip 
attı! 

Hacıyvat - Ah karagözüm, bi
liyorsun ki bugünlerde bizim ev • 
ciekilerin de sinirleri üstünde .. ıi -
zin hanımın reçetesi onlara da iyi 
gelir mi dersin? 

Karagöz - Tabii, tabii. .. Ayni 
reçete onlnra do. birebir gelir! 

Hacıyvat - O reçetede ne gibi 
ilaçlar yazılıylı bakayım Karagö • 
züm? 

Karagöz - (Cebinden bir ka . 
ğıt çıkararak okumıya ba!lar) : 

1 - Po:ı:yon mantoyal. 
2 - iskarpin dö potasyom. 
3 - Çorap sülfrik. 
4 - Siro dö şapo. 
Hacıyvat - Ayol, bu ne biçim 

reçete Karagöz? 

Karagöz - Buna bayram reçc • 
lesi derler Hacıyvat ! Bayram üs -
tü b::ışlıyan kadın hastalıklarına 
bundan iyi reçeteyi lokman hel.::im 
bile yazamaz! 

Hacıyvat - Karagöz yoksa sen 
bunları da mı meccanen yaptırı • 
yorsun? 

Karagöz - Ah, Hacıyvat, eğer 
onları da meccanen yaptıracak bir 
yer bulsaydım işte o zaman key -
fim tamamdı! 

J.!cıcıyvat - Karagöz, hazır lif 
açılmıtken, sana bir tey sorayım: 
Bugünlerde nedense bizim kayın • 
valdenin çenesi pek düşmüf .. Aca~ 
ba onu hnngi doktora götürsem 
dersin? 

Karagöz - Ha::ıyvat, onu seıı 
Guraba hastahanesindeki difçi A
rif beye götür de alt ve üst di11lc • 
rini iyice biribirine lehimlesin,-yok 
S3. kabil değil, o düıen çene kolay 
kolay durmaz artık! 

Hacıyvat - Bir müşkülüm daha 
var, Karagöz! Bana bu günlerde 
bir de kaşıntı ariz oldu. Hele ak • 
§amları eve gidince boyuna sır -
hm katmıyor, buna çare? 

Karagöz - Daha ne istiyorsun 
ulan sivrikoz? Böyle bayram üstü 
züğürt kalıp ta pi:; pis dütünmek -
lense uyuz olup tatlı tatlı kaşın • 
mak bin kere hayırlıdır!. 

Osman Cemal 

lhtlkdrı tetkik 
komisyonu 

Vilayette müteşekkil, 

tetkik komisyonundaki 
ihtikarı 

belediye 
göre Romanyadan Tamşuvar ta -

azası Sadi Beyin bazı işleri dola • 
kımının önümüzdeki hafta şehrimi 

yısile Suriyeye gitmesi üzerine ko
ze gelmesi ihtimali vardır. 

misyonun toplanması gene müm -

kün olamamaya başlamı!tır. Bu 

komisyonun en çok değişen uzvu 

belediyeden İntihap edilenlerdir. 

Sadi Bey de sekizinci olarak se -

Tamşuvar takımile iki maç ya· 

pılacak ikisinde de F enerbahçe oy 

niyacaktır. Maahaza Fener bahçe · 

nin !stanbulspordan bir kaç oyun· 

cu alarak muhtelit bir takım halin 

dir. 

çilmişti. Bu vaziyet üzerine vili. • 
de sahaya çıkması da muhtemel • yet tekrar belediyeye müracaat e· 

derek komisyona yeni bir iza se • 
Romen takımile yapılacak maçla· çilmesini istemiıtir. Komisyonun 

rın günleri tespit edilmiş değildir. tetkik ve bir karara bağlıya.cağı it· 

Bayramın birinci ve üçüncü günle arasında §eker ve ecza meseleleri 

ri yapılması ihtimali olduğu gib: de vardır. Ecza meselesi üzerinde 

VAKiT 

l\1illetler sarayı ni
çin yapılamıyor 

Para yok. ibt lif var ve 
milletler cemiyetinin varidatı 

yüzde yirmi be' eksildi 

Cenevrede toplanan milletl~r 

cemiyeti, bir zamandan beri "Mil -
Jetler sarayı,, namını tafıyacak 
bir bina yaptırmakla meşguldür. 
Bu bina onun daimi kar~rgahı o • 
lacaktı. Fakat bu bina henüz ya • 
pılamadı. Hatta iki üç seneye ka • 
dar da tamamlanamıyacağı anla -
§ılıyor. Çünkü milletler cemiyeti 
bu İn§aatı tamamlamak ve oraya 
n&kletmek için li~ım olan 1 bu -
çuk milyon isterlini vermekten 
acizdir. 

Milletler cemiyetiı1in bu binası, 
altı ay evvel bitecekti bile. Temel· 
leri çoktanberi atılan bu bina 
bugün biraz yükselmiş bulunu ye- ·. 
Cenevreye birkaç kilcmetre uzak
ta olan bu binanın etrafı, civarı 
bomboştur. 

Geçen iki senede milletler ce • 
miyetinin varidatı yüzde yirmi b 
derecesinde eksilmiıtir. Sebep, 
cemiyete dahil olan devletlerin ta· 
ahhütleri,;i vermemeleridir. 

Bunun üzerine milletler cemi • 
yeti tasarrufa başlamı§tır. Cemiye
te olan taahhütlerini veremiyt-n , 
devletlerden biri Meksikadır. Fa· 
kat bu devlet de, taahhüdünü ve • 
rememek vaziyetinde kalmaktan
sa cemiyetten çekilmeyi tercih et -
tiğini söylemiş ve çekilmştir. 

Milletler sarayının inşası da1 

milletler cemiyeti azası arasında 
bir ıürü rekabetlere, kıskançlıkla -
ra sebebiyet vermitti. Onun için 
dünyanın her tarafındaki mimar -
lara müracaat olunnuıtt mimarlar 

da türlü türlü planlar yapmışlardı. 

Mimarların planları tetkik edil
dikten sonra binaya tahsis olunan 
Perle du Lac parkının ki.fi gelme· 
diği anlatılmış, onun yerine Aria
na parkının alınması kararlaştır1l· 
mıftı. 

Bunu müteakip hazırlıklar baş
lamıf, yığın yığın malzeme gön -
derilmi~, fakat toprağın altında 
su bulunduğu görüldükten başkn 
yapılan planlardan seçilen dokuz 
tanesinden hangisinin kabul edi • 
leceği kararlattırılamamıştır. 

Bir taraftan birçok paralar 
harcedilerek toprağın altındaki 

sular kurutulmuş. Fakat ikinci 
mesele kolaylıkla hallolunma -
mıştı. 

Dokuz plan yapan dokuz mi
mara birinci mükafatlar vcrilmi~ 
ve bu dokuz plandan bir plan vü • 
cuda getirmek için bir komite leş· 
kil edilmiştir. 

Komite senelerce uğraştı. Ve ne 
ticede bir plan vücuda getirmek i· 
çin 800,000 altın franktan fazla 
sarf edildi. 

Komite çalıtırken müzakere 
salonu.-ıun dört köşe :ni, yuvarlak 
Ir.!, oval mı, olması tam dokuz ay 
müzakere edilmiştir. 

Milletler arasında anlaşama -
mazlıktan doğan bu ihtilaflar ne
ticesi olarak beynelmilel en bü -
yük müessese sayılan milletler ce· 

miyeti eski bir otelin dört duvarı 
ile ahıaptan koridorlarla ona bi • 
tittirilen evlerde çalışmıya mecbur 
oluyor. 

bayramın üçüncü Pnza.r· ve ertesi komisyon tarafından bazı nokta· Veni telefon tarifesi 
Cuma günleri yapılması ihtimali lar hakkında vekalete müracaat yeni telefon tarifesini tespit e· 

de Tardır. Bu takdirde öbür cuma· olunmuttu. Cevap gelince komiı· decek komisyon, dün belediyede 
ya ya,pılacak Fenerbahçe - lstan yon, bu itin salahiyeti dahilinde o· ikinci toplantııım yapmıştır. Bu 

bulspor maçının tehir edilmeıi la· lup olmadığını tayin etmiı olacak· ! husustaki tetkikler, daha bir müd· 
zım gelmektedir. tır, det duam edecektir. 

22 Kinunusani 1933 

Zamanımızın en büyük 
devlet adamlarından biri 
Türkiyede büyük değişiklikler: Fesin 
ilgası -Latin harfleri- Ecnebi düşman

lığı var mı ? - yeni fikirleri 
Brükselde çıkan . 'Indepen -

dance Belge,, gazetesi Türkiye -
den bahseden mühim bir makale 
neşretmişti. Bu makalenin tama • 
ımm elde ettiğimiz için aynen 
alıyomz: 

Bu günlerde garbi Avrupada, 

Diğer cihetten iktısadi ıslaha • 
tın zikrini de ihmal etmemek la • 
zımdır. Milli sanayiin vücuda gel • 

mesini teshil eden birçok tedbirler 
ittihaz edilmiştir. Bilhassa bu nok· 

ta: nazardan lzr.1it körfezinde, 
Kartalda Belçika sermayesile bir 

Türkiye Cümhuriyetinin son on çimento fabrikası inşa olunmut • 
sene zarfında vücuda getirdiği tur. 

terakkiyatla çok alakadar olun • _ Bütün bu ıslahat esas mahi· 
duğu bu sırada vazifeten bu mem-
lekette uzun müddet bulunmuş ol· 
cluğundan dolayı memleketin va -
ziyetini liiyıkile bilen bir vatan -
daşımıza tesadüf etmek bahtiyar · 
lığına nail olduk. Bize Türkiye 
hakkında bir çok intiba:ıtını aöy • 
liyen M. Louis Leclercq 1928 se
nesi bidayetine kadar Ankarada 
Belçika ~efaretinin yüksek vazi· 
felerini ifa etmişti. Eski idareye 
ait suiistimallerin men'inden 
münfail olan e~hasın bazı ecnebi 
gazetelerde hüsnü kabul gören ten 
kitlerinin mahiyetini, Mösyö Lec
lercq büyük bir Belçika gazetesi 
vasıtasile teşrih ve tavzih edebil • 

yetlerine rağmen birkaç sene zar• 
f ında nasıl vücuda getirilebilirdi? 

- Bu ıslahat büyük Gazinin 
teşebbüsleri mahsulüdür. Bunlar 
Gazinin 1:ayri kabili inkar olan a-

zim ve nüfuzile vücuda getirilebil
miştir. Reisicümhurun direktifleri· 

ni büyük bir merbutiyetle • tatbik 
eden yeni fikirli heyeti vekile rei· 

ıi ismet paşa da Gaziye tamamen 
müzaheret etmektedir. 

- Rusya ile Türkiye arasında 

mahrem bir itilaf hakkındaki ri -
vayet doğru mudur? 

- Mübalağa. Vakayie ademi 
vukuf. Türkiyenin mücadelei 

diğinden dolayı müftehir bulun • milliyede ve Cümhuriyetin tesisin· 
duğunu söylüyordu. 

Ecnebi mallarının memlekete 
ithal edilebilmesi için ancak iki 
miııli ihracata tekabül etmesi la • 
zımgeldiği hakkında hükumetçe 
yeni bir nizamname neşrolunn;ıası· 
m memlekette bir ecnebi dü9 -

de Ruslardan gördüğü müzahereti 
unutmama), lazımdır. Bundan ma 

ada Ankara hükumetini ilk defa 
resmen tanıyan ve o zaman küçük 

bir şehir olan payitai ta birinci se· 
firi gö11deren de Ruslardır. 

- .Bir sual daha: Sulh mesele· mnnlığı nişanesi gioi tela'kki eCli - ' 
sine karşı Türkiycnin vaziyeti ne· lip edilmiyeceğini kendisinden aot 
dir? .. duk. Dedi ki: 

- Ben, Türkiyeden ayrıldıktan 
sonra Tüı·k lirasının istikrarını te
min için bir tedbir ittihaz edilmiş· 
ti. Maalıaza bu nizamname feshe
dilmiştir. 

- Şu halde bu meselede ecne· 

- Türkiyenin sureti kat'iyede 
sulhperver olduğunu tahmin edi • 

yorum. Yakın ve uzak komşulaYı 
olan Rusya, lran, Yunanistan, B:ıl· 

garistan, İtalya ve Fransa ile Tür· 
kiyenin aktettiği muhadenet mi • 

bi düşmanlıcına delalet edecek bir saklan sulhperverliğinin en bü -
iz bulmak çok güçtür. yük delilidir. 

- Bilakis fesin ilgası gibi ak - 1911 den 1922 senesine kadar 
sini ispat eden deliller Türkiyede hali harpte olan Türkiye ancak 
garplılaşma arzusunun en bariz sulh zamanında memleketin iktı -
bir tezahürüdür. Ayni zamanda salça tevhiz edilebileceğini tamcı • 
bu kabil daha pek çok şeyler tadat men müdriktir. Maahaza iyi bir 
olunabilir. Türkjye hükumeti kaM ordunun ehemmiyetini de takdir 
dim idare zamanında memleke • t"ttiğinden orduyu terakkiyatı fen 
tin teşrii cihazına hakim olan 
ve kur' anın ahkamından iıtihraç 

edilmiş bulunan eski kanun kuv • 
vetlerini kaldırmış ve bunun yeri
ne İsviçre, ltalya kanunlarından 

mülhem yeni ticari, medeni ve ce· 
zai ahkamı kanuniyeyi kabul et -
mi~tir. Yeni alfabenin gayet va~i 
ve medeni bir sümulü vardır. Ev • . . 
velce arap harflerilc okuma ve 
yazma öğretmek için iki sene la· 
zımdı. Şimdi ise iki ay kafidir. iş· 

niyeye göre yükseltmek için la -
zımgelen fedakarlığı yapmaktan 
geri durmamaktadır. 

- Demek oluyor ki, sefir haz
retleri, Gazinin idaresi altındaki 

Türkiyenin mukadderatına iti • 
mat buyuruluyor? l 

- Tamamen .. Ve fikrime na • 
zaran zamanımızın en büyük bir 

devlet adamını yaratan fevkalade 
müşkül vaziyetlerde bir milleti 

le bu keyfiyet matbuatın intişarı • diriltme ve yükseltme eserini mu • 
nı teshil ve temin etmiş ve yeni vaff akıyetle başaran Mustafa Ke· 
fikirlerin şayanı hayret bir suret· malin şahsiyetini layıkile takdir 
te inkişafına hadim olmuştur. Ay- güç bir iftir. 
ni zamanda maarifi umumiye in • 

llüyunu umumiye 
binası · 

Boş duran düyuııuumumiye bi

nasına aon günlerde Maarif mü • 

dürlüğile defterdarlık talip olmut· 
lardı. 

Evvelce bu binanın kendisine 

ki~af etmiş ve yeni meslek mek· 
tepleri küşat edilmiş ve Ankarada 
bir rasadatı havaiye merkezi tesis 
olunmuştur. lhsai meselelerle işti • 
gal etmek üzere Brükselden cet • 
bedilen vatandaşımız Mösyö Ja -
kar tarafından tanzim edilen ista· 
tiııtik umuru zikre şayan değil mi
dir? Bu meyanda Türkiye • Belçi
ka arasında dostane münasebatın tahsisini istiyen belediye, bunun 
idamesine büyük hizmetleri do • üzerine dahiliye vekaletine müra· 

kunan vatandatla;ımızı da zikre· 1 caat ederek, es~i talebini tekrar • 
debiliriz. lamııtır, 
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Emil Zola 
- !11111e Zola - ( Fransız ro· 

lllancı•ı) 1840 - 1903 
. FaJar Ye zaruret içinde ıeçen 
dk ıençliiinden, birdenbire ~h • 
ret bulan 'Atsommoir, Germinal, 
La Terre, La bete humaine, La 
debicJe,, ismindeki rooıanları ıa
Yeıinde kurtulmuıtur. 

Emil Zola realist mektebinin 
Üttatlarındandır. Bu itibarla ha • 
kikatı bütün çıplaklıiı ile tasvir 
ederek pek çok para ve f(Shret ka
ıannıı1, Ye! daima atıldığı milca -
delelerde doıttan ziyade düşman 
edinıni,tir. Kunetli bir hayale ve 
Franaız lisanına bütün manuile 
hilcim olan bir kaleme malikti. 

Romanlardaki baıı açık sah • 
!leleri realiıt meıleğine feda ede
•emeti onu Franıız akademisin· 
cleıı uzaklaıtırmıflr. 

Müteaddit müracaatlerine rağ· 
lllen kendlıinl intihap ettirecek 
l'eyleri kazanamarnıfl11'. 

Maamafih Emil Zola on doku -
llıncu aırm sonlarına tesadüf eden 
)'ra111ız ediplerinin en kuvvetlile· 
?İnden biridir. 

Sol tanabmet Jllerln 
faallıetl 

Su1tanalimet ktG,;ü~Gn -küçül 
leri 4 takım halinde kendi arala
rında lil teklinde çarpıttılar. Ne • 
ticede reımini dercettiğimiz ta • 
lam galip geldi. Takımlar, lstan • 
tanbul, Ankara, Galatasaray, F e
ner namlarile isim almıılardı. 

Son oyun Galatasaray - An· 
icara takmıl•rı arasında idi. Ha -
kem C.l&I Beydi. llk devre bera· 
bere bitti. ikinci devreye ıert bir 
oyunla baılandr. (2 - 3) Galata· 
1aray namını alan küçükler ka • 
zandı. Hakem sertliğe müsaade 
etmeseydi çok ıüzel olurdu, maa
nıfih oyunu iyi idare etti. 

Bu maçtan evvel kotular ya • 
pıhluftt. Neticeler tunlardırz 

100 metre Fahri, 200 metre 
Hamdi, 400 metre Şeref, 100 X 4 
llletre bayrak: (lımail, Mazldm, 
Yakup, Emin) takımı kazandı. 
800 metre çok heyecanlı oldu. 
Nihayet hakem heyeti (TAhıinle 
kadri) nln beraberliiine karar 

••reli. 

Bilmecemiz 
Jkt arltadat bir futbol maÇına 

ıitmitletdi. Aralarında bahiı tu .. 
tuttular. A numaralı futbol ta~ı -
llU gol yaparsa birinci ikincıye 
oııun cebindeki para kadar para 
Yetecek B numaralı futbol takımı 
aol yap~r.. ikinci birinciye onun 
cebindeki kadar para verecek. 

Oyun batladı. ilk defa B takı • 
iDi bir pi yaptı. Sonr-: ~ takı~ı 
ltfr I aptl ye maç bıttı. Netı • 

IO 1 b' . . b'n 
cede arkadatlardan ırının c~ 1 

• 

de (3) kuruf, diğerinin cebınde 

Gençler için Edebi Müsabakamız · 
Müsabakamıza iıtirak için 800 j•••llll•ı• ..... llllf*•aın'letltqı:a 1 Plilllilı j Zeliha dişleri arasında ak,am 
kelimelik bir hlkiı11e . yahut Şöhret dt\şkOnlerl ki erik baharını oynatarak mırıl -
azami on beı mısralık bır man-

1 
ttmle.... dandı: 

Harbi umum ye nne 
zume göndermeniz kaildir. - Siz ne kadar iyi hayvana 

Tarakalar yayıldı etrafa derin derin, 
Gönderilen hikdyeler ve man Götuılerco kıntdı dl§ıerı mennllerttı. biniyoreunuz. 

zumeler neıredilecektir. Bun- Ateı rUqlrlarilc bin mum ıöndll bir anda! İzzet kıpkırmızı oldu .. Heye • 

/arın arcuında oku11ucuları • En kölpe emelleri bfr tek bulut kapattı, canından dili dolatarak sırf bir 
mınn en çok rey beyan ettik • En uyanık kafalar soııws uykuya yattı, şey söylemit olnıak için: 
leri 11an birinci olacaktır. Bi • Kapitalist insanlar mntırkl'.'n bir yanda. - B~n bet yatından~ri hay • 

rinciye mü kal at vereceğiz. Ya- Cehennem renkıerııe dotu bUtUn ayı.ıklar vana binerim. Dedi .. 
zıları dikkatle okuyunuz rey- Birer· adem la§ıydı bUtiln J,orkunç kovuklar - Bana da öjretsenize .. Bü -

Galipler meserretle aeyrettilcr bu günU. tün kızlar bildikleri halde ben teriniz; hazırlayınız. 
Yazılarınızı süratle J' AK/1' 
gençlik adresine gönderiniz. 

-1-
Bugün naşrettiğimiz (Şöhret 

düşkünleri) manzuınesile (Erik 
baharlaıı) hikayesi müsabakaya 
ilk iştirak edenlerin eserleridir. 

Erik baharları 
O bahar çingeneler çadırlarını 

derenin yanındaki koruya kur -
mutlardı ... Fakat çadırlar geçen 
ıenekilerden daha çoktu. Demek 
ki genç çingene kızlarından bir • 
kaçı evlenmitti. Köylüler yeni ev· 
lileri merak ediyorlardı: 

- Acaba çeribatı Osmanın kı 
zı evlendi mi? 

- Dur bakalım canım. O da -
ha evvelsi sene küçücük bir ıey • 
di. 

- Sen onu geçen sene görsey· 
din .. Ne yoıma oldu ne yosma. 

B<syle konu§arak çadırlara 
doğru yiirilyorlardı. Parmaklıkla-

~ krrrlc tahta köprüyü geçtilerp? ~~· 
oerm:et: enin bu Kit ıwar ~ürük 
köprüyü 18tUrmemltti. Cinıene· 
ler çadırlarmı yeni kuruyorlardı. 
Çıplak bacaklı çingene çocÜkla • 
rı renlt omuzlu delikanlılara yar
dım ediyorlardı. KHylüler onlara 
ahtlan bir eamlmiyetle sokula • 
rakı "Hot ıeldiniz,, dediler. Ve 
geceye toplanmak üzere ayrıldı .. 
lar. 

• • • 
Ay ağaÇların yapraklarını yal· 

dızlarken köylülerle çingeneler 
atetin etrafına çevrelendiler. 
Köylü kadınlar mütecessis göz -
lerle çinıene karılarını ıüzilyor • 
lar, tombul bacaklı çocukları ok • 
şuyorlardı.. Çingeneler anlattı -
lar: 

- Hasanın kızı ile Yaşarın 
oflu evlendiler. Şlındl bit ~ocuk
lan var. 

Demek çeribatının kı•ı evlen -
memiıti. Zaman ilerledikçe mu -
habbet artrtordu.. Çinsenecikler 
coımıya bqlamıılardı. Ne sıcak 
kanlı ıeylerdi bu çinaeneler .. 

Köy delikanlıları bir kenara 
çekilmişler, çingene kızlarını ıey· 
rediyorlardı. 

Muhtarın oğlu l•zet de onlar
la beraberdi. 

laaet iri yapılı, umer, ıenit 
oınu2lu bir köy çoc:ulu idi. Siyah 
kirpiklerinin gölgelendircliii la .. 
civert ıö•leri teaeazül edip de 
her kadına balıiımazlardı .. 

Çinıenelet ıyıce coıtular. 

Genç çinıene kı•l&rı ateıin etra· 
fında dönerek, kıwılarak bo:r 

Beyhude beklemeyin yol!ILl'Illı ıınalar 

ÖlUm dcftcrl11rindc yavrunuzun adı var. 
Onlıırı hine aııttt blr kaç gönret dOşkUnU ! 

Nafia Fen mektebinden 
HUlf')iR Cahlt 

nıııı111111ııııııııııı111111111ııım111111111ııııırıııııııııııııııııııırıııuııııııııııı 
gösteriyorlardı. Kemancı kadın
lar yaylarını ilkbaharın verdiii 
ilk ne§e ile mütemadiyen tellerin 
üstünde kaydırıyorlardı. Sıra çe -
ribaıının kızı Zelihaya gelmiı • 
ti. Baba11 kızına iıaret etti. Me
liha omuzundaki talı bıraktı .. sıç 
radı ... Şimdi o dönüyordu .. Göğ • 
sü yuvarlaklaımıf, omuz batları 
dolu1muştu. 

Bronz rengi göfsilnde atetin 
kızıl gölgeleri oynatıyordu. izzet 
o aktam ilk defa gözlerini bir ka
dından uzun müddet ayıramadı. 
Ve içinde korku, arzu, hasret, 
ıevinç gibi hislerin birdenbire coş
tujunu duydu .. Çinıeneler ara • 
aında Zelihaya vurgun güzel bir 
çingene delikanlısı vardı. Zeliha 
bunun önüne geliyor ve dilini çı· 
kuua.k lovr~or4.ıl...-Ba: ıub ha • 
raket çias...ı.H kafibhıMlö 

aarhoı ediyordu.. Bir aralık Ze • 
lihanın ıözleri lzaetin sözlerine 
takıldı ... Biraz sonra Zeliha lzze· 
tin önünde de dilini çıkardı ve 
kıvrildı. Çinıeneler buna da 
güldüler. Yalnız güzel çingene 
delikanlısı ıomurttu. izzet bu fi· 
marıklıktan hotlanmamııtı .. 

O sene bahar biraz geç gel.mit 
ti bu köye ... Tomurcuklar yeni 
çatlıyordu. Ay daha kıştan kal • 
ma tof\lk tülünü atmamıftı •• Tek 
tük erik baharları açmıştı .. Erik 
baharları baharın ilk müjdecisi -
dir .. 

izzet kalktı, erik ağaçlarının 
ııklathiı tarafa yürüdü.. Dil -
,undü .. Ne güzel ıeydi bu çinge -
ne bakiresi.. Bahar kadar güzel 
göğsü ve bacakları vardı .. Ne de 
güzel dilini çıkarmıştı yosma .. 
Bu ıırada bir çıkırdadı. İzzet ar
kHına dandil. Zeliha orada, kar
tııında kırmızı dudaklarını ya -
yarak gülümıüyordu. izzet gay -
ri ihtiyari bir erik baharı kopar
dı ve Zelihaya uzattı .. 

,,. "' :(. 

izzet o ıece hep rüyuında 
çinıene kızının bahar kadar ıü -
zel ıöisünü ve bacaklarını aör -
dü. Dudaklarını dudaklarına dey
dirirken uyandı. Sağına döndü. 
soluna döndü bir türlü uyuyama
dı. Erteai ıabah hayvanı hazula -
dı .. Giinet tozlu yolu yaldızla • 
mıftı.. Kimseıiz yolda atını dolu 
diaıin bıraktı .. 

Çinıene çadırlarımn yanından 
~~-=~:ı:!!!!ı~~~~~~~~~ı ıeçerken çadırların birinden bir 
(18) kurut oldulu ıörUldü. Acaba 
maça giderken her biriııin cebinde 
kaçar ku111t vardı?. 

Bilmecemizi halledenler ce • 
yapları Cumarteei1e kadar V akıt 
gençlik adresine aöndermeli.lir -
ler. 

kadın çıktı Ye ona mendil ealladı .. 
Atını tarlanın yanındaki bir e6 • 
jüt ajacına bailıyarak çalıpuya 
bqladı .. Bu ıırada çıplak ayakla
nı kerpi9 parçalarına 'VurArak bir 
kadın yaklattı. Bu Zeliha i.li. la· 
zetin yüreği hop etti. 

bilmiyorum. 
- Öiretirim. izzet hayvanını 

söjülten çözdü. Çingene kızını 
belinden tutarak hayvana bindir· 
di. Hayvanı "dih !,, ledi. Şimdi 

Zeliha saçları rüzgarda uçuıa -
rak at oynatıyordu .. Vay yosma 
vay .. Ne de güzel sürüyordu hay
vanı .. Bu sırada bir erkek, hayva
nın dizginlerine sarılarak dur -
durdu. Ve Zelihayı zorla aıağı 
indirdi .. Bu adam güzel çingene 
delikanl111 idi. izzet.bunu kendi
ne yediremedi. Yanına yaklaştı, 
çingeneyi ılSmlelinin yakasın -
dan tutarak ıarstı: 

- Onu niçin tahkir ediyor -
suıt? 

- Sana ne.. Sen necisin?. 
Hımmm... Öyle ya.. Ona ne 

idi.. Onlar ikisi de çingene idi -
ler. O necilikti .. ona ne olabilirdi. 
Dilinin ucuna kadar gelen cümle
yi söyleyip ı<Sylememek arasında 
tereddüt etti, fakat dayanamadı. 

- Sana nesi var pıı?. Ben onu· 
,.,.di1'0rum· 
-~• elf:roraun"f 
- Seviyorum.. 
Bu d6rt hecelik tek kelime ani 

bir timtek ıibi çaktı.. Ve iki 
genç biribirlerine airittiler. Et -
raftan çinıeneler ve köylüler ko -
ıuıtular. Halka olmuf seyrediyor 
lardı. Bir aralık bir bıçak parıl • 
dadı. Fakat İzzetin kıskaç gibi 
parmakları çingenenin bileğini 
iğdi, büktü ve bıçak yere düştü .. 
Çingenelerin bir kanunu vardır .. 
Silahını elinden bırakan adam 
mağl6ptur .. 

Birden genç çingenenin başı • 
na ÜfÜttüler ve onu· gerl aldılar. 
Zeliha izzetin tozlanan üstünü 
silerken onu geniş omuzlarından 
oktadı. 

* • • 
Sonbahann eon ıünleri ıeldi. 

Çingeneler gideceklerdi. izzet de 
rin bir yeis içinde çeribatına ait .. 
ti ve Zelihayı istedi. Yalnız çin
ıenelerin bir kanunu daha var -
dı: Herhanıi bir çingene erkek 
veya kadın bir yabancı ile evle -
nemezdi. Hot böyle bir §eye köy
lüler de milsaade etmezlerdi ya; 
bllha11a izzetin babası .. 

- Ne yapacaksın o çıfıtın kr -
zını, ben sana daha güzelini alı -
rım ... diyordu. izzet kararını ver
mitti. Onu ille kaçıracaktı.. Bit 
s•ce at karııki tepenin ardından 
yeni aülünııerken onlar buluttu -
lar Zelihayı hayvanına yerleştir· 
di ve izzetin 1evılden haaırladı -
ğı yeni hayatlarına doaru uçtu -
)ar .. Zeliha yolda anlatıyordu. 

- Gelecek bahar tem erik ba
harları açarken bir çocuğumuz 
var izzet. 

- Ne güzel ka.dınaın ıen böy
le. Geriden yalnız silah sesleri 
duyuluyordu. 

Yaxın : Daru,~afaka lice~ı 
lbaan Litif 

................................................. "' ... , 
i Dünya Gençlip i 
···············································---··· 
DarlllfUnunlar ara• 
sında talebe müba

deleleri 
Avrupanın muhtelif ınemle • 

ketlerindeki talebe birlikleri ara• 
smda son zamanda uzunca mu -
habereler cereyan etmektedir. 

Bu muhaberelerin esası &'erek 
sömestr tatillerinde gerekse bü • 
yük tatillerde ~uhtelif memle • 
ketler talebesinin mübadele edil • 
meıi meselesidir. 

Böylece beynelmilel talebe ve 
gençlik arasında bir bilıiçlik ve 
tesanüt husule getirilmesine ıay· 
ret olunacr- 1 ır. Şimdiye kadar 
Fransa ve lngiltere, Fransa ve 
Belçika t lebeleri arasında bu su
retle mü adeleler yapılmıttır. Ge
çen sene mühim bir miktarda 
Fransız talebeai Alman talebeleri 
ile mübadele edilmiıtir. 

Bu suretle mübadele olunan 
talebeler gittikleri memlekette 
yerlerine gönderilen talebenin a• 
Heleri arasında tatili geçinmekte 
ve onlar tarafından kendilerine 
öz evllt gibi bakılmaktadır. 

Bu usulün bütün A vrupada 
yavaı yava! taammümünden çok 
faydalar bekleniyor. Bunun için 
talebe birliklerini bugün en çok 
alakadar eden meselelerden biri 
budur. 

Oksford- Kem briç 
Avrupanın Fener -
Galatasarayıdır 
Memleketimiz~ "hiY Gltllltıis~-

ray .. Fenerbahçe rekabeti oldutu 
gibi lngilterede de mUnevver 
gençliği iki büyUk kısma ayıran 
tnühim bir rekabet mevzuu var • 
dır ki o da Oksfott ve Kembriç 
darUlfünunları arasındaki ııddl • 
yettir. Oksfort ve Kembriç da· 
rUlfünunlarında okuyan gel\Çl•r 
yalnız sporda değil her noktada 
biribirine rekabet eder ve biribir
lerile mücadelede bulunurlar. 
Her iki darülfünunun kendine haı 
bir modası vardır. Gençlik bun • 
lardan hanıiıine taraftaraa onun 
modasını takip eder. Bir Taldtler 
bizde de taamüm etmit olan Çar-
leston moda pantalonu Okafort 
darülfunu talebesi ortaya atmıt Ye 
buna mukabil Kembriçliler dar 
pantalon modasını icat etmiıler • 
di Oksfortluların taktığı kravat • 
ları Kembriçliler takı:ııaz, Kem • 
briçlilerin giydiği spor gömleiini 
Oksfort yamha yana9tırma:1. 

lngilterede gençlik arasında. 
görülen bu rekabeti Franıada gÖ· 
remeyiz Fransada Da,.ülfünun ta• 
)ebesi daha hoppa mizaçlı olmak· 
la beraber her tube kendi taba • 
sınnda teferrüt iddiasında bulu • 
nur. Fakat bu iddia modaya ve 
spora kadar gitmez, ancak nü • 
mayişlcr şeklinde tezahür eder. 
Paris dariilfünununun muhtelif fU 
belerine mensup tal~benin ~üma
yi~ için kendilerine mahsus bir 
yürüyüş §ekli vardır. Meıeli e • 
debiyat fakültesi talebesi yolda 
zait İfareti §eklinde dizilerek yü· 

rürken J>oliteknik talebesi mü • 
selles teklinde yürürler. Talebe • 
nin herhangi bit \fesile ile büyük 
nümayi9ler yaptıkları zaman , .. 
nit bulftrlarda 'bu ıekillerle yft .. 
rümeleri garip ve cazip bir man
zara tetkil eder. 



Hastane intibaları 
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trimfe:SaAaletJr 
Deli ve Azrail 

- AUauoooh! .•. Allaah!.. Al
laaaaaoooh '··Bırakın beni ... Bın· 
hmm .. 

Y atağmıdan fırlıyorum. Kori -
dorda hademeler koşu,uyorlar. 
Bir sürü huta koğutlann kapı -
)arma Üf Ütmüt. Hasta bakıcılar: 

- Bir fey yok, diyorlar, haydi 
yatınız.. deli ! 

Sesin geldiği küçük odaya gidi
yorum. Burası iki karyolalı bir 
yer. Karyolalardan birisinin ke -
narlarına çocuk betiklerine yapıl· 
dığı gibi tahtalar konmut. içinde 
bir mevta namzedi yatıyor. Göz " 
leri tavana dikili, hareketsiz u • 
zanmıf. Birisi: 

- Zavallı, diyor, bırakmıyorlar 
rahat rahat ölsün! 

öteki yatakta, batı sargılar i -
~inde, vücudunda tersine giydi -
rilmit, arkadan ilikli, kollarının 
ağızları olmıyan bir gömlek - si· 
zin anlıyacağınız bir deli &"" ... -ıle -
ği - zayıf fakat iriyarı bir ihti -
yar var. Mütemadiyen bağrıyor: 

- Ben deli değülüm .. ben has
ta değülüm... bırakın beni.. ben 
kendim yatarım.. allaaaoh.. al -
laoh ... 

iki hademe, onu yatağa bastı
rıyorlar. Fakat adam diri, hacıyat
maz gibi gene doğruluyor. Ve fer
yat ... Dört hademe daha bir o ka -
dar hutabakıcı ve nöbetçi dokotr 
geliyor. Doktor: 

- Y atırmız, bağlayınız, diye 
emrediyor, siz de bemıire hanım, 
birmorfin prmpıı liazırlayınız. 

..Deli, altı hademenin gayreti · 
ne, tek batına mukavemet ediyor: 
Hem bu ne biçim deli? Kimse do· 
kunmadığı halde: 

- Gırtlağım sıkma .. allaoooh .. 
Dife garip tivesile bağırıyor. 

Nihayet boylu boyunca yatağa u -
zatılıyor, bağlanıyor, morfin tırın
suı yapılıyor, feryatları yava, 
yavq aönüyor: 

- Allaooh.. allaooh.. allaoh .. 
alla .• ali •• aa .• a •.. 

Morfin tesirini göstermiıtir. 

itin garibi can çekiten 
hastada bu feryatlar büyük bir ak
ıülimel yapıyor, onun olmek üze· 
re olan uzviyetini kamçılıyor, di -
riltiyor. 

- Sarhottan deli bile korkar 
derler, muhakkak olan bir ıey var
sa, deliden Azrailin de korktuğu
dur. 

Yalnız bu adam acaba sahiden 
deli mi? Doktorlar deli demişler. 
Fakat ben bir türlü inanamıyo -
rum. Dütünüyorum. Bu kadar a • 
dam herhangi bir kimseye hücum 
etse, muhakkak ki hücuma uğrı -
yanın aksülimeli de "deli,, deni -
len adamınki gibi olacak, o da: 

- Bırakın beni, diye bağıra

cak, ben deli değilim. Kendim ya
tarım ... 

Düşünmekte devam ediyorum. 
Faraza, timdi zile baaaam, çoğu 

"yontulmamıf,, denilen cinsten o -
lan hademelerden birisi içeri gi -
rınce: 

- Şu tükrük hokkasını dök! .. 

Desem, o da dökmese, ilk yapa
cağım fey, kendisini paylamak o • 
lacaktır. Hademe, ilk terbiyesizli · 
ğini: 

- Yatağına yat, efendi! 

Gibi bir ıözle teyit ettiği tak · 
dirde, tabii itiraz edeceğim, o ka-

balığını arttıracak, beni zorla ya -

tırmıya kalkııacak, ben bırakmı · 

ycağım, kendisi gibi hademeler -

den birkaçını çağırıp beni yatır -. 
mıya kalkıtacaklar, birisini dokto-

ra koıturup da kabahatlerini ört

mek için "delirdi,, dediler mi, 

itim tamamdır. Kendimi anlatana 

kadar, bir morfin yeyip sakinle • 
tet-eiim. Sonra da, belki morfin 

ho!oJma gidecek .. Sık sık delirmi
ye baılıyacağım ... Fakat ne oluyo· 
rum ben? ... Sahiden sapıtıyorum 

galiba .. Hayır.. hayır .. ben deli 
değilim ... Bırakın beni .. Ben deli 
değilim ... Peki bu gürültü ne ku · 
laklarımda? .. Dıfardan koridor • 
Jan bir araba sesi geliyor, ve sesler 
yükşeliyor: · 

- Hayır ... bir teyin yok valla· 
hi." Ciddi söylüyorum bir feyin 
yok .. 

Sesler, araba gürültüsü yakla
ııyor, deli mi oluyorum? .. Kapı a
çılıyor, içeri seyyar bir karyola 
giriyor. içinde biri var, etrafında 
beş doktor .. 

(Devamı var) 

Tütün Münakasası 
Çeklerin münakaaa neticesini ilan etmemeleri 

tüccarı mutazarrır ediyor 
Ç*oılovaky~ t?tün rejisi ~eçen j • Söylenildiğine ~öre, ~~~ ~ejisi· 

sene memleketımızden 2 mılyon nın münakasa netıcelerını ılan et· 

kilo tütün almak için bir münaka - memesinin sebebi, hükiimetimizle 
aa açmııtı. Bu münakasaya 24 mü Çekoslovakya arasında takas mu
eıaeae ve tüccar ittirak etmit ve kavelesinin henüz imzalanmamı' 

hepsi birden 14 milyon kilo tütün olmasıdır. Ayni haberlere göre 
teklif etmiılerdir. Münakasa ge • Çekler yeni takas mukavelesinde 
çen ay Prağda nihayet bulmuf, bizim Çeklerden daha fazla mal al 
fakat Çek rejisi henüz neticeyi ilin mamız esasının kabul edilmesini 
etmemiıtir. istemektedirler. Halbuki hükume· 

Tüccarlar bu vaziyetin kendile- timiz geçen sene Çekoslovakyada
rini çok mütkül mevkide bıraktığı- ki Skod fabrikasından külli 
nı söylemektedirler. Çünkü tüccar yetli siparitlerde bulunduğumuzu; 
ların ekserisi münakasaya gire bil- tütün münakasaıının da 1932 se -
mek için muhtelif yerlerden tütün nesi içinde yapıldığını nazari itiba 

tedarik etmitler ve bu ite para bağ re alarak bunlar arasında da takas 
lamrılardır. Netice beklendiği için yapılmasını istemektedir. Çekler 

piyasada tütün satıfı da durmuı • bunun için münakasa kararını der· 
tur. Çünkü eski sene stoklarından hal tatbik etmiyorlar. Tüccarlar bu 

14 milyon kilo tütün Çek rejisi için vaziyet kart11mda alakadar ma 

bekletilmektedir. kamlara müracaat edeceklerdir. 

..................................•.............. 
Avucunda bir 

parça esrar ·vardı! 
Sivil bir memur biraz yakın

da, diğeri daha uzakta 
onu beklemişler 

İstanbul ağırceza mahkeme • 
sinde dün esrar satmaktan maz • 
nun Gelibolulu Aptullah oğlu ir
fan Efendinin muhakemesi biti • 

... 
Harbi umumide meşhur Alman tayyarecısl 

Rlhtbofen'ln Hatıraları <Bat 

Nakleden : fa. Tefrika N~marası: 19 :nıur ol 
bırakmamaktadır. Rihthofen takif çe bir ye 
ettiği hasmı tarafından yaralall • lata ve 
mamış göründüğüne nazaran, bel' leti den 
halde, yerden atılan bir mermi ilt haber v 
vurulmuf olsa gerektir. ler üze 

Bence sebep bu değildir. Bölke i · 
yi bir atıcı değildi. Kendisile 
ava gitmit idim. Birtek kuı vura
madı. Bununla beraber İngilizler 
onun kurşunlarının tadını pek ala 
biJirler. Dütmana elli metre ka· 

rilmittir. dar yakla§ıp atet edilirse, fena a· 
İngiliz tebliglerine nazarallt t&lıkika 

baron von Rihthof en askeri mer•· da bo 
simle, 22 nisanda, düştüğü yerdeO katann 
az uzak bir mesafede, defnedil· legetiri 

Bir bacağını harpte kaybeden tıcılık mevzuu bahsolamaz. Her~ 
irfan Efendi, mahkeme huzuruna kes, elli metrede mesafe ta -
koltuk değneklerine dayanarak yin edebilir. Bütün mesele o m(!· 

gelmif, bazı tahitler dinlenilmit • safenin içine sokulabilmekterlir. 
tir. Benimlf' beraber uçmuf bir çok 

mittir. Bu i 
24 nisan tarlhll Journal di tren' 

Cürmü meşhudun nasıl ~apıl- gençler, muharebeden dönünce, 
dığını anlatan polis memurları • dütmanla aralarındaki mesafenin 
nın ifadesine göre, Sultanahmette on metreden fazla olmadığını 

dükkan sahibi olan irfan Efen • aöylemiılerdi. Bu takdire iki sıfır 
dinin esrar sattığına dair ihbar • il.ive etmelerini söyleıuekle, hiç te 
lar yapılmıi, fakat hadise bir tür- mübalağa etmit olmam, zira, mu
lü tesbit edilememiş. Nihayet, harebenin heyecanı içinde, bu de
memurlar bir yahudi gencine on likanlılar, mesafe telakkilerini 
kuruş vermişler, irfan Efendiye kaybetmişlerdi. Aksi takdirde 
bu parayı vererek esrar istemesi • hakikaten dütmana on metre ka· 

gazetesinden edeceğ 

Rlbtbofen'in defninde ınezke iu .. 
yapılan merasim rek~ 
Cenaze kaldırılmadan evvel, tçı)c b 

ölüm yatağında, yüzbatı von Riht· ~ 
hof eni son defa selamlamıya git • laınıy 

tik. düı:nı" 

1 

ni, eğer verirse parola olarak eli- dar sokulmuş iseler bile, niıanga-

Yüksek ve derin bir çadıra gir· t.dan 
dik. Duvarları rüzgarla sallanan ten u' 
bu yerde, ortaya bir murabba tek· )lpıl 
tinde toplanmış cephane kasaları · 
nın üzerine uzatılmıt cesetten bat· ni kaldırıp batını kaşımasını söy· hı falan unutarak havaya ateş et

lemi!ler. Sivil bir memur, biraz mit olmaları muhakkaktı. Her
yakında, re!.mi giyinmit bir me • kes, böyle dakikada, soğuk kanlı· 
mur da daha uzakta beklemitler. lığını muhafaza ederek ve batını 

kabir şey yoktu. 
Bez kapıdan giren ziya huzme· 

si, onun kuvvetli ve atlet vücudu· 
nu, gölgeler dolu derin çizgili, 
üzerinde sukutun ve ölümün ıatı· 
rabı yerleşmit olan yüzünü aydın· 

Yahudi genci, gramafon ba • kaldırmadan sakin sakin nişan a· 
şında oturan irfan Efendinin ya· lamaz. Bu itte pişmiş olmak la· 

nına gitmiş, oturmuş, ona bir teY 
verdiği, ondan da bir şey aldığı 

uzaktan görülmüt, yahudi, elini 
başına götürünce memurlar he • 

men yaklaşmışlar ve avucunda 
bir miktar esrar bulmutlar. 

Mahkeme, zabıtta ismi Moiz 
yazılan yahudi gencinin is.mini 
tahitlerin Alber diye söyledikle • 

rini, dükkan ba~ka zaman aran • 
d•ğı halde hiç esrar bulunmadı -
ğmı, şahitlerin atn z biı gey o.lı-

nıp bir!ey verildiğini ~ördüklerini 
fakat bunların ne olduğunu uzak· 
tan seçemediklerini, bu itibarla 
Alberin avucundaki esrarı, irfan 

Efendiden aldığı usulü dairesinde 
sabit olmadığını düşünerek, müd· 

deiumumiliğin isteği üzere, irfan 
Efendinin beraetine karar ver • 
miştir. 

Islan bul surlarına 
demir merdiven 

yapılacak 
İstanbul sularının bir~ok seyyah 

tarafından gezildiği düşünülerek, 

bunların üzerine kolayca çıkılma • 
sını temin için, belediyece bazı kı
sımlarına birer demir merdiven 
yaptırılmıştır. 

Kumar oynarken •• 
Üsküdarda Hakimiyeti milliye 

caddesinde Kamil Efendinin evin

de Agah, İbrahim, Osman, Ha§ım 
Haydar, Ömer, hmail, Tevfik, Şev 

ket, Durmuş, Salahattin isminde 
11 kişi kumar oynarlarken cürmü 

me!hut halinde yakalanmıtlardır. 
Zar, iskambil kağıtları, kumar ma
~1'\sı ve 28 lira müsadere olunmu,. 

ltır. Kumarbazlar Adliyeye verile
ceklerdir. 

Gayrlmilbadlller 
kongresi 

Geçen haf ta ekseriyet temin 
edilemediği ıçın toplanamıyan 

gayri mübadiller kongresi bugün 
öğleden sonra Halkevinde topla • 
nacaktır. Kongrede bilhaaaa gay· 

ri mübadillere yapılacak bono 
tevziatı görütülecektir. Bu nokta 

üzerinde hararetli münakaşalar 
olacağı tahmin edilmektedir. 

zımdır. 

Baron Manfred von 
Rlhtbofen'ln ölümü 

Alman resmi tebligi 
Berlin, 23 Nisan 1918 

21 nisan tarihinde baron Man
fred Richthofen Son' da yaptığı 
bir avcı uçuşundan geri dönme 
:::.iştir. Arkadaşlarının ve seyirde 
bulunan tarassut zabitlerinin ifa
delerine aöre, baroa Rillthefen, al
çak lilr lnifc1Ja, J.ıir,jni;ilif- taYT.4i' 

resini takip ederken, şüphesiz bir 
motör bozukluğu yüzünden ola· 

cak, dütman arazisine inmiye . c 
bur olmuftur. Tayyarenin yere ini 
ıi tabii bir surette görünüyordu. 
Bu sebepten Rihthofenin sağ oldu· 
ğu ümidi vardı. Halbuki, ajans 
Reuter'in 23 nisan tarihli bir teb· 
liği ölümü hakkında hiçbir tüphe 

•• 

)atıyordu. 

Dıtarda birkaç tayyareci -
belki de içlerinden biri onu dütü· 
rendi - muharebenin nasıl oldu· 
ğunu bize anlatıyorlar. Rihthofen 
ile kızıl filotillası, saat 11,30 da, 
Somun ıisli semalarında görüni\ • 
yorlardı. Her zaman olduğu ıibi, 

arkada!ları dütman tayyarelerini, 
yükseklerde bekliyen kumandan· 
1arı ijzerine bir phin •ibi atıl1111 
.dıye, ona aogru devıiriyor&a~dı. 

Bir Avustralya tayyare filotillası, 
Almanlarla muharebeye tutuf · 
muıtu. Her iki taraftan mitralyöz· 
ler batlamış, ve muharebe o ka· 
dar tiddetli olmuştu ki, bütün tay· 
yerler kendi hatlarına dövüşmiye 
mecbur olmu!lar, manevra yap -
mak kabiliyeti kalmamıftı. 

( nrnnmı l'Or) 

Uç Alman iliminin 
harikulide bir keşfi 

Kanlarda ölmiyen bir cevher var 
Bı.ın\l bulan ilimler inaaı laun sıhhatini yükseltm~k, 

nebat arı kuvvetlendirmek için kullana or ar 

Almanyanın büyük ilimlerin ı Doktor Hohvag demiştir ki: 
den üç kiti son günlerde çok mü· "Kömür içinde müennes hor • 
him bir ketf e muvaffak oldular .. mon bulmağa muvaffak olduk .•• 
Bunların ketfine göre erkek kadın iki senedir bunu bulmağa çalıfı · 
cinsleri içinde bilhassa kadınlık yorduk. Bu hormonlara kömürde, 
cevherinde mahvolmıyan bir şey petrolde, aaf altte de tesadüf ettik. 
vardır. Bu keşfin insanlığa ne suretle 

Alman ilimleri 120 miloyn yıl müfit olacağına gelelim: 
evvelki kömürleri tetkik ettikten Ke!fimizin üç katlı fay dası var· 
sonra kömürde kadınlık cinsinin dır. Evvela bu müennes hormonla· 
hormonlarını bulmutalr, fakat er· rı bir takım müstahzerntımıza ila· 
kek cinsinin hormonlarını bula · ve ederek kadın hastalıklarında 
mamışlardır. kullanacağız . . Sonra profesör 

Hormonlar kanda bulunan ba · Schoeller müennes hormonları ne
zı cevherlerdir. Bunlar aza ve en- hatlara tatbik ederek onların vak· 
sacın faaliyeti üzerinde tesir icra tinden çok evvel çiçeklenmesini 
ederler .. lnsulinde hormonlardan temin ediyor .. 
bu harıkulide ketfe muvaffak o · Gayri münbit araziyi münbit bir 
lanlar profesör Schoeller, profe • hale getirmek için de bu hormon• 
sör Ascheim ve doktor Hohvag - lardan istifade edeceğiz.. Bu çe · 
dır. şit arazi her mevsimde iki mahsul 

Deyli Ekspres gazetesinin Ber 
lin muhabiri bu üstatlarla görüt • 
müt ve onlardan biraz malumat 
almııtır. 

verecektir. 

Hatta bu sayede Avrupada pa· 
muk bile yeti§tirmek mümkün o
lacaktır. 

-
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Tüneldeki facia : 
si Kazanın sebebi 

<Bq taralı l inci sayılamızda) 
ıtıur olan · 

ip çe bir ve ııtaıyonlarda .Yüksek· 
· lat Yerde bulunan memurlar Ga 

aveBe "'I er leti d . Yog .u araımda"signal,,a· 
le h b enılen hır aletle biribirlerine 

a er ve . l 1 .. rıl' er. Trenler bu işaret • 
er UZer· h 

0
, tahk'k ıne areket eder. Yapılan 

a· d hı atta, bu aletin kaza esnasın 
k '\ ozulduğu ve bu yüzden tünel 

• 1~ ta arınnı vaktinden evvel hareke 
egetirild'v• B ıgı zannı hasıl olmuıtur. 

d. u ihtimale göre, Ali Rıza Efen· 
ı tren· k ed ın ne adar sonra hareket 
eceğini bildiği için hiç telaı et

~ezken arabalar aletin bozuklu -
:UkYÜZünden vaktinden evvel ha • 
e et edı·n d"•f· k.. . 1, l k ce gar o ıren mev ıının 

• 1 sı bıraktığı kapısından içeri at
lıtıa.k • . I ıstenıif, fakat muvaffak o • 

d~~IYarak tekerleklerin arasına 
Ufıtı .. tad uş, parçalanmııtır. Bu nok • 

an, katara hareket işaretini ve
ten .. 
) uç nıemur hakkında tahkikat 
lJ>dnıaktadır. 

Tünelin tahkikatı 
lt~za hakkında polis ve Adliye 
I' ıkatı devam ederken diğer ta· 
lf~n T·· l · k · k · · N ~ une fır etı omıserı a -

Nl?tı Bey de tahkikat yapmaktadır. 
k lzıın B. dün kaza hakkında bir 
h~fif te yapmı§tır. Nazım B. dün 

1~ nıuharririmize tunları söyle · 
llııttir: 

. - Hadise haklanda Adliyece 
:cap eden tahkikat yapılıyor. Di -
~er taraftan biz de bize taalluk e-
en noktadan tetkikat yapıyoruz. 
~el arabalarında gardöfirenler 
aıına her iki katarın bağlı bulun

tUkları baş taraflarda bulunurlar. 
f' azif el eri kablo koptuğu zaman 
t ıren yaparak katarı durdurmak . 
ll'. 'Bu firenler gayet kuvvetlidir 

\1e kablo kopsa bile katar azami 
dört metre sürüklendikten sonra 
dtuı:ır. Tünel arabaları Beyoğlu ta 
l'afrnda iken gardöfirenler katar -
ların başında bulunurlar. Katar 
Gaıataya inince gardöfirenlerin 
llıevkii Tünel dehlizinin hemen bir 
llıetre kadar içerisinde kalır. Ara 
balar Beyoğlunda iken katarı ha
reket ettiren makinist ve memur -
lar gardöfireni görürler. Galata 
tarafında iken görmezler. 

.. Kazaya gelince; anlatıldığına 
&ore, Tünelin Galata tarafından 
sağdaki hat üzerinde işliyen va -
gonlar saat on beşte Galataya in-
1:1iş, katarın Beyoğlundan hareke
ti esnasında memurlar Ali Riza E
iendiyi mevkiinde görmüşlerdir. 

Şirket ve memurlarının hadise 
de bir mesuliyeti olup olmadığı 
alakadar makamlarca tabii tahkik 

edilecektir. 

Gözüyle gören bir zabn 
anlattığı 

Diğer taraftan hadisede bizzat 
bulunan bir zat bize gözlerile gör· 
düklerini, kulağile işittiklerini şöy 
le anlattı: 

Cuma günü saat 15 ti 10 geçi • 
~ or. Tünelde hareket şefi, maki • 
nist ve gardöfirenler yerlerindedir 
Cuma olduğu için halk Karaköy • 
den Beyoğluna çıkmaktadır. Üçü 
c n iki geçe tünelin yukarı cihetin
de bulunan hareket şefi alt cihet • 
teki tefe birinci zili çalmıf ve ce • 
vap almııtır. Birinci zille kapıla -
rın kapanması mecburi olduğu 
için halkın girdiği kapıda kapıla
rı daima kapamakla muvazzaf bu
lunan memurlar kapıları kapamı, 
lardır. Bir dakikaya varmadan 
jkinci zil çalınmış, bununla kapıla 
rın tamamen kapandığı bildirilmiş 
tir. Nihayet üçüncü zil çalınmış ve 
makine şefi elindeki vitesi açarak 
vagonları harekete getirmiştir. Ay 
ni saniyede karşılıklı iki tren ha -
reket etmiştir. Karaköyden Be -
yoğluna çıkmakta olan tren kalk • 

tıktan sonra ve tren karanlığa ta· 
mamen girmediği bir sırada Be · 
yoğlu cihetindeki kompartimanda 
bulunanlar birden bire acı acı: 

- Ah ! feryadı işitmişlerdir. 

Tren Beyoğlu cihetine varınca 

vo~cular hemen bir feryat işittik -
lerini hareket şefine söylemişler -
dir. Bunun üzerine derhal vagon · 
far hareket ettirilmemif, yolcular 
çıktıktan sonra hariç kapılar ka -
panarak tahkıkata başlanmıştır. 
Memurlar hemen elektrik lambala 
rilc Tünelin içine girmişler ve yol· 
farı te:.kık ede, ede Karaköy cihe· 
tine l~P.clar inmişl~rdir. Karaköy ci 
betimle k.:ı--anlığın başlad.:;1 yer • 
r)p ga> döfıren Ali Riza Efendinin 

yüziı koyuı ı yerde yattığını gör • 
müslerdu Alı Riza Efendinin vü -
cudü kanla,. Jçinciedir. Bir ba:ağı 
kopmuş, kafatası pathyarak beyni 
dışarı çıkmıştır. Ali Riza Efendi · 
nin vaziyeti tramvay şirketinin dok 
toru tarafından değiştirilmi~, fa • 
kat öldüğü anlaşılmıştır. 

Keyfiyetten zabıta da haberdar 
edilmiı tahkikata başlanmıştır. 

Ali Riza Efendinin cesedi dün 
Bankalar karakolunda yeni tahki
kat için muhafaza olunmuştur. 

!ukabil seferde arabalar Beyoğ -
hına çıktığı vakit Ali Riza Efendi
?lin yerinde olmadığı görülmüştür. 
Gardöfirenlerin yerlerinden ayrıl- Bombaylılann kcnteransı 
lnaları yasaktır. Bunun üzerine Gn ve Gandi 
lataya telefon edilmiş, Ali Riza E
f:ndinin orada da olmadığı öğreni baylı zevat dört gün devam eden 
lınce bir taraftan hadise Beyoğlu bir konferanstan sonra ahiren 
llıerkezine telefon edilirken diğer Londrada kabul edilmiı olan ka: 
taraftan şirket memurları fener - nunu e3asi islahatını reddeden bir 
lerıe Tünel dehlizinde Ali Riza E- tebliğ neşretmişlerdir. Bu zevat 
fendiyi aramağa çıkmışlar, tabii 15 sene sonra Hindistanın oto • 
~efcrler tatil edilmiştir. Dehlizin matik bir surette bir dominyon 
Galata tarafından 14 üncü metre- haline gelmesi lazım gelmekte ol
Sinde zayallı memurun cesedi bu • duğunu ehemmiyetle kaydetmek-
lunmuştur. tedirler. 

BOMBA Y, 21 (A.A.) - Bom-

Kazanın sureti cereyanı hakkın-
da en kuvvetli ihtimal tudur: 

Gardöfiren Ali Riza Efendi, ka
tar Galata da iken her hangi bir 
liizum üzerine yerini terk ederek 
karanlık dehliz içerisine girmiştir. 
l<atarın hareket etmesi üzerine içe 
l'İ atianıağa çalıımış, fakat ya şa!
lcınlıktan, veya yerin darlığından 
tnüvazenesini kaybederek rayla · 
rın üzerine dütmüt ve parçalan • 
Qılfbr. 

Gandinin kongre ile teşriki 

mesai etmeıi lüzumuna binaen 
mumaileyhin tahliyesi icap eyle
diği fikrindedirler. 

Mahpusların reisi ve Gandinin 
taraftarı olan M. Malaviya Bena· 
res konferansından dini muhare
be haline gelmek tel~ :-:dini arze -
den "aşağı sınıflar,, ::.ı mabetlere 
girmesi meselesini süra'tle hallet· 
mesini talep etmittir. 

VAKiT 

Haliç tenhalaşı
yor mu? 

<Baş tarafı ı inci sayıfamızda) 

iki senedir yukarıdan işlemeğe 
başlıyan Edirnekapı tramvayı da 
Haliç yolcularının bir kısmını bu 
hatta çekmiştir. Hele havalar ku
rak, yani Edirnekapı dışarısının 
yolları çamur olmadığı zamanlar 
eski Haliç yolcularının bir çoğu 
da buradan gidip ge1mektedirler. 

Halicin alt kısmı ise bu kadar 
kalabalık ve işlek olmakla bera
ber İstanbul tarafında üst kısmı 
sayılan Edirnekapı cihetine gelin
ce: Burası son zamanda büsbütün 
başka bir şekil almış, Fatihten 
Edirnekapısına kadar uzanan o 
gepgeniş, 30 metrelik F evzipaşa 
caddesinde bir tek fabrika filan 
olmadığı halde bir arşın boş arsa 
kalmamış, buralardaki o eski 
köhne ahşap evlerin yerleri şimdi 
iki taraflı kargir apartımanlar, 
evlerle dolmuştur. Açık hava -
larda, hele yaz ve baharlarda 
bu caddenin kalabalığı, Beyoğlu 
ceddesinin kış kalabalığına hay· 
di haydi taş çıkartır. Kale dışarı
sı ise kışın biraz tenha olmakla 
beraber yazın insandan geçilmez 
bir hal alır. 

Haliç !'Olcuları azalıyor, Hali
cin etrafı tenhalaşıyor değil, bila
kis buraları, gün geçtikçe müte • 
madiyen doluyor. Ne yazık ki bu 
kadar kalabalık, işlek olan bu 
semtin gene en işlek caddelerin • 
den biri olan Edirnekapı • Eyip 

yolu bugün o kadar berbat bir 
haldedir ki buraya yol demek 
için seksen değil, seksen bin şahit 
)azimdir. Hele bu çamurlu hava • 
larda ! .... 

Hindi standa 
····················-·· • 

Ihtili ci 
Komünistler hükümdarın 

hakjmiyetini izaleye 
teşebbüs etm·şıer •• 

Bir kaç gün evvel Hindista • 
run Mirut şehrinde gayet mühim 
bir muhakeme neticelendi ve üç 
İngiliz ile 24 Hintli, 4 :kral ve im
paratorun Hindistandaki hakimi
yetini izaleye çalıımak ve ihti • 

lalci komünizm hareketini hazır· 
lam ak suç ile mahkum oldular. 

Verilen hükümler orasında 
şunlar vardır: Muzaffer Ahmet, 
ebedi nefiye mahkum edilmiştir. 
Beş kişi muvakkat nefiye, 3 kişi 3 
sene nefiye, S kişi 5 sene nefiye, 
altı kişi dört sene ağır hapse, beş 
kişi üç sene ağır hapse mahkiim 
olmuşlardır. 

Dava 1929 senesinde başlamış 
ve ancak geçen kanunu evvelin 
son salı günü nihayet bulmuş • 
tur. 2600 vesika tetkik olunmuş 
2842 şahit dinlenmiştir. Maznun· 
larm ifadeleri 3000 matbu sahife 
tutmuş bulunuyor. Muhakeme 
masarifi ise (120.000) İngiliz li . 
rasına varmıştır. 

Kaybolan tayyareci 

Savıfa 9 

Ağa oğlu Ahmet Beyle 
bir hasbihal 

(Baş makalemizdcn devam) 

hareket, cihan tarihinin ve mede· 
niyetler tarihinin hudutlarını ge -
nişletmekle, bize, sizin bildiğiniz 
tasnif haricinde bir tasnif yapıla 

bileceğini ele öğretmiş oldu. Artık, 
medeniyetin, Yunan mucizesile 
baılayıp Roma hukuku ile karııa· 
rak Renesans devrini açtıktan 
sonra nihayet bugünkü medeniyet 
te karar kıldığını ve cihan tarihi • 
nin ilk-çağ, orta-çağ, son-çağ diye 
muayyen dilimlerle üç devreye ay
rıldığını kabul etmek bize çok ba
sit ve çok feri bir görü§ gibi geli -
yor. 

Çünkü, böyle bir tarih tasnifi, ni 
hayet Avrupa denilen küçük bir 
kıta çıkıntısı üzerindeki bir kaç 
milletin hususi tekamüllerine göre 
yapılmıştır. Ve bunu, bütün cihan 
milletlerine teşmil edip, her mille 
tin mukadderatını bu zencirin hal. 
kalarına bağlamıya kalkışmak bü
tün manasile bir fikir esaretine, bir 
kafa istiklalsizliğinealimet değil 

midir? Belki, Avrupalılar, eski he
yet ilimlerinin, küreyi, kainatın 

hareket merkezi zannedişleri gibi 
bütün beşeri hadisatın kendi ta • 
rihleri etrafında döndüğünü zan • 
netmişler ve bu hurafeye alemi 
inandırmak istemişlerdir. Bu, Av· 
rupa imperialismasmın, Avrupa 
müstemlekeciliğinin ruhlara ve ka 
falara teşmilinden başka bir tey 
değildir. -

Birlikte aza bulunduğumuz 

"Türkocağı" hars heyetinde, bir 
gün diyordunuz ki, "biz, Garp me· 
cleniyetine imtisale çalışıyoruz. Fa 
kat, Garp medeniyetini vücude ge 
tiren eıbap ve avamilin neler oldu 
ğunu bilmiyoruz. Bence, bugünkü 
Garp medeniyetini batlıca üç amil 
meydana getirmiştir: Kilise,~fövali 
yelik ve Yunan-Latin kültürü. Hi· 
ristiyanlık merhameti, şefkati, ve 
feragati telkin ederek ruhlan yu • 

muşatmıştır. Şövaliyelik, zaifa mu 
aveneti, kadına hürmeti, verilen 
söze sadakati, namus ve haysiyete 
bağlılığı öğreterek yeni bir ah • 
lak nümunesi vücude getirmiştir. 
Yunan-Latin kültüründen ise bü -
tün ilim ve fen ve hukuk çıkmıf -
~ır.,, 

Siz bunu söyledikten sonra he • 
pimizin beyninde bir istifham işa· 
reti hasıl oldu idi. Zaten, ıiz, ne 
vakit ağzınızı açıp bir söz söylese· 
niz, ne vakit kalemi ele alıp bir fi. 
kir müdafaa etseniz, sizi dinliyen 
lerin ve sizi okuyanların kafasın • 
da bıraktığınız şey daima bu istif· 
ham işaretidir. 

Azizim, belli ki, Ernest Renan· 
dan ders almışsınız. Geçen asrın 
bu en septik adamı sizin ruhunuz
da kendi füphelerinden, tereddüt· 
lerinden, inanmamazlıklarından 
bir şey bırakmış. Fakat, merhu • 
mun septisismasr ne kadar tatl.ı idi. 
Sizde ise bu madde ekıimiJ, acılaı 

babiı bizim inkılaba intikal etti mi 
heyecanlı bir söz size bir donki~ot-

" 1uk; keskin ve kat'i bir ifade size 
bir nas ve inkılabımızın kendine 
mahsus kanuniyetleri birer ağır 
istipdat gibi geliyor. 

Şevket Süreyya Beyin bir inkı -
Japçı kadrosunda size ve sizin gibi 
lere yer vermek istemeyiıi ne ka -
dar haklı. Zira, bir inkılap kadro -
su içinde bir septik bir mürteciden 
daha tehlikelidir. Hem öyle bir sep 
tik ki mütemadiyen"bana hürriyet 
verin.,, diye bağırıyor. Ne yapmak 
için? Merhum Renan filologia ha • 

ricine çıktıkça, muttasıl demokraıi 
nin aleyhinde bulunur ve halk de
nilen kitleye istihfaf ile bakardı. 

hatta, demir yolunu, demokratik 

bir icat olduğu için hiç sevmezdi. 
"Bu, öyle bir araba ki, bir ilimle 
bir ahmağı yan yana oturmağa 
mecbur ediyor.,, derdi. Veya "Ey
vah, ne günlere kaldık. Bir kibar 
efendi ile bir kaba işçi arasında 

hiç bir fark gözetilmez oldu.,, diye 
dizlerini döverdi. Eğer, siz de bu 

kadar hoş ve tuhaf şeyler söylesey
diniz istediğiniz hürriyeti bulurdu
nuz. Fakat, üstadım, hürriyeti, en 
bayat cinsten bir takım "ithalat 
malı malUmat" sürümü temin et • 
mek için isteyince (Olmaz!) de. 
mek hakkını da lutfen bize bahte· 
din. 

Muhterem dostum, sözlerime, 
son bir kaç satırla nihayet vermek 
isterim. Ben, bu kadar derin gö • 
rüı, kültür ve metot farkı olan in• 
sanlar arasında her hangi bir mü • 

nakaşanm müspet bir netice vere .. ı 
ceğine kani olanlardan değilim. 
Hatta, Namık Kemalin "müaade • 
mei efkardan barikai ha • 
kikat çıkar,, sözünü niha • 
yet tomturaklı bir cümle o· 
larak alıyorum. Münakaşa denilin 
ce benim hatırıma daima şu kı11a 

gelir: Napoleonun jenerallerinden 
biri, maruf bir heyetşinas, Mısırda 
bulunduğu sırada işitmit ki, bir 

müslüman heyetşinas kendisile gö 
rü~mek istiyor. Memnuniyetle ka • 
bul etmiş ve aralarında, bittabi, 
heyet ilmine dair bir mübahaıe a• 
çılmıf. Hiç fÜphesiz, Fransız jene
raline nispeten bir müneccimden 
başka bir §ey olmaması lazım ge • 
len bu §ark alimi jeneral konuıtuli 
ça hep başını sallar: 0 Bütün bun • 

lar doğru olabilir. Fakat, neye ya· 
rar ki, Allaha inanmıyor." der du· 
rurmuf. 

Buna kartı jeneral ne demit ne 
yapmıı bilmiyorum. Fakat, ben o· 
nun yerinde olsaydım zaten bu a· 
damla mübahaseye asla giritmez
dim. 

YAKUP Kadri 

Gelip gidenler 
Bir müddet evvel ıehrimize ge· 

!en sihhat vekaleti müstetarı Hüsa· 
mettin Bey dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. 

§ Sovyet büyük elçiıi M. Suriç 
septisisınadır.Fransız inkılabından b .. M k !!gun os ovadan şehrimize ge • 

mış, şunun bunun üstüne sıçrıyan 

bir tehlikeli zehir haline girmiştir. 
Tuhafı şu ki, hem bu, bir taraflı bir 

ve onun prensiplerinden bahsettiği fecektir. 

miz zaman, maşallah, Robespierre § Amerika büyük elçiıi M. She-
kadar sekter oluyorsunuz. Lakin, rill dün Ankaradan gelmiştir. 

BERN, 21 (A.A.) - Tayyare· 
ci Hope dün öğleden sonra Best 
Hinkleri aramağa çık.mıttır. Mu -
maileyh, bilhassa Valais mınta • 
kasında taharriyat yapmıştır. 

Mumaileyh, gece Lozana av • 
det ederken kar ve sis dolayısile 
taharriyattan vaz geçeceğini söy· 
l'!miştir. 
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Hiklye Celadet Nakleden: 
fa. : --0MemıeıtetH&berıerı--

- Nen var Celadet, .• Bir türlü Alçak bir aeıle: i11m111111ıııınnınııııııınnnınnııınııııuıınııııuıııııııııı11111111111111nıımnııııııııupıuıııııuuııııııınıııııııııııııııuıı•mıııM•mıMJ-,lllHUlllllYUll----l--lll 

Otomobil Ay~ında Köylü kı yerinde oturamıyorsun. - Evet, dedi, bahçede birisi 
- Ben mi? Hiç .. bir teY yok. yürüyor. 
Flalbuki Celadet pek kor • - Belki bir yolcudur. devrilince Eıektrık ımoperaurı kaçırırke kuyordu. Yirmi sekiz yaıına geldi· - Nasıl olur? Bahçe yol mu? 

ği halde bir türlü bu korku hissini - Dinle bak ... Birkaç kiti ga· 
yenemiyen Celadetle, kız kardeı · liba ! .. 
leri ve tanıdıkları eğlenirler. Du · Şimdi sesler, tehlikenin yak • 
rup dururken onu, hiç yoktan kor· laımaıı ile mütenasip, alçalıyor •· 
kuturlardı. Celadet, hiç de ismine du. Biraz ıonra, dudaklardan ne . 
uymıyan bu histen - ne gariptir, fes halinde çıkan kelimeler de 
birçok insanlar isimlerinin aksine ıönmüttü, odadakiler itaretleti • 
olurlar, mesela Halim bey gayet yorlardı. 
aerttir, Akil bey delidir veya Seı· • Celadet, duvarda aııh olan av 
vet bey meteliksizdir - kurtul • tüfeğini almıf, kapının karfısma 
mak için neler yapmamıştı? Fakat geçmişti: 

bilhassa o akşam, kendisile eğle - Kim girerse vurw·um ! 
nilmesine tahammül edemiyordu. Diye fısıldaştı. Kadınlar, tim· 
Zira, Maltepedeki köşklerine, kız di artık onunla eğlenmiyorlardı. 
kardeşlerile beraber Erenköy kız Hep, korku içinde biribirlerine so
liıesinin son sınıfında okuyan Sü· kulmuşlar, bekleşiyorlardı. Fakat 
heyla da gelmişti. Celadet Sühey- bir gUrültü, nazan dikkatlerini 
layı seviyor, onunla evlenmek is başka tarafa çekti. 
tiyordu. Fakat kız karde~leri, bil- - Pencereye bak! .. 
hassa en küçüğü Samiye onu bir Pencerenin kepenkleri dışar -
türlü rahat bırakmıyordu: dan zorlanıyordu. Yavaı yavaı, a· 

-Ağabey? Duydun mu? Bah ralıktan bir demirin ucu göründü 
çede birisi yürüyor galiba .. 511.km ve cam kırıldı. 
lur11z olmasın? O zaman, Celadet, tilf ejini o • 

. - Ey ... Ne olur sanki? nıuzladığı gibi, pencereye boıalttı. 
Samiye manidar bir gülütle ce· Şimdi, dıtardan, birçok adamın 

vap Yeriyor: kaçıştıklarmı gösteren ayak aesleri 
- Sahi, ·ne olur? Senin gibi duyuluyordu. Hırsızlar kaçıyorlar

cesur bir ağabeyim varken ne di· dı. Beş kadm, Celadetin etraf~a 
ye korkuyorum.. toplanmışlardı. Celadet, Süheyla

- Elbet ceşurum. Hele bir gel· yı bir kolu ile belinden tutmuf, Ö· 

sinler de .bak, görürsün.. teki kolunda tüfeği, bir "Kahra -
-- Ya ... Pek görmek isterdim man,, heykeli halinde ayakta du· 

doğrusu! ruyordu. 
Anneleri, itin pek ilerlediğini - Artık, dedi, kaçtılar .. Gidip 

görünce, müdahale etmek mecburi yatalım. 

yetinde kaldı. Oğlunun ta.biatini Fakat kadınlar razı olmadılar. 
bilmekle beraber, onun, Süheyla~ Sabaha kadar hep beraber bekle .. 
nm nazannda küçük dütüp, bir meie karar verdiler. Öyle ya! •• Ya 
kalp ağrısına tutulmasmı istemi • tekrar gelirlerse .. 
yordu. Celadetin Süheylayı çok - Ben, dedi Celadet, ıu koltu· 
sevdiğini biliyordu, ve o da, ikisi· ğa uzanıp uyuyacağım. Gelirlerse 
nin evlenmesine taraftardı. Bunun haber verirsiniz. 
için: Ve içinden dütünüyordu: 

- Yeter Samiye, dedi, sen de - Artık tehlike yok •• Dolrusu 
gel yanıma otur, Celadet .• Peki.la arkadaılar vazifelerini iyi yapb• 
biliyorsunuz ki, ortalıkta bırıız fa- lar .• Ne oyun? •• Yann kendilerine 
lan yok .. Asayiş her tarafta iyi • . • vadettiğim sofrayı yapanm .• Hem 
Hem olmasa bile, hırsızlar pekala bundan sonra, Samiyenin alayla · 
kötkte erkek olduğunu biliyorlar •• rmdan da kurtulduğum gibi, Sü • 

Samiye dayan~madı: hey lanın da gözüne girdim demek· 
- Amma ne erkek!. • \ir. 
Celadet kıpkırmızı kesilerek a· 

yağa kalknııftı. Fakat annesi, yal· 
~aran bir aeıle: 

- Bırak oğlum, dedi, söylesin! 
Ben, bir tehlike olursa, bizi aslan
lar g!bi müdafaa edeceğine emi • 
nim .• Fakat emin ol ki, tehlike fi. 
lan yok. 

Bu sefer Celadet itiraz etti: 

Sabah oluyordu. ilk ıtıklarla 
beraber, eller, Celadeti omuzla • 
rından sarstılar: 

- Celadet .• hiıt •• CeladeL. Gel 
bak .. Bahçede bir adanı upuzun 
yatıyor ... Hırsızlardan birisini öl .. 
dürmütsün! 

. Bir kişi UldD, altı 
kişi yaralandı 

SUSURLUK, (Hususi) - On 
yedi ikinci kanun Sah günü Susur
luk civarında feci bir otomobil ka· 
zası neticesinde bir kiti ölmü~, ,o. 
för de dahil olduğu halde altı ki!İ 
ehemmiyetli surette yaralanmıştır. 

Yaptığım tahkikata göre bu feci 
kaza şu ıekilde olmuştur: 

Şoför Zeki Efendinin idaresinde 
bulunan bir numaralı Bandırma 

otomobili sabahleyin bir k11ım 
müşteri ile yola çıkmıştır. 
Kazamız Bandırma - Balıkesir, 

Bursa - Balıkesir ıösesinden ge -
lip geçen otomobillerin daimi bir 
konak yeridir. lşte Zeki buraya 
gelince biraz mola vermit, bu müd
det zarfında bir kaç yolcu da bu • 
radan alarak yirmiye yakın müt • 
teri ile yoluna devam etmiıtir. Şö
senin bu kısmını bir kaç küçük de
re katettiğinden fazla dolambaçlı 
Jır Bir an evvel Balıkesire varmak 
için süratle bu yolları dönen oto • 
büs bir yokuıtan inmiı bütün hızi· 
le biraz ilerideki köprüye girer -
ken toför firen yapmıf; fakat her 
ııedenae firenler tutmamııtır. Oto· 
büs bütün hızı ile köprünün kor • 
kuluklannı devirerek altı yedi 
metre yüksekliğinde olan ve için -
de iki metreden fazla su bulunan 
dereye yolculann çığlıkları arasın· 
da yuvarlammıtır. Sarsıntının tid · 
deti ile bütün yolcular baydmıt; 

kırılan camlardan içeri su dolma • 
ğa başlamııtır. Bu feci kaza esna· 
scmda dört müıteri nasılsa uçuru· 
ma dejil, tehlikesizce yola düş -
müılerdir. itte bütün yolcuları o -
tomobilin altında ezilmekten ve 
suda boğulmaktan bunlar kurtar • 
mışlardır. Bu dört yolcu kendileri
ni toplar toplamaz derhal dereye 
inmitler, camlan kırarak yolcula· 
~ baygın bir halde dıtarı çıkarmıf 
lardır. Fakat Konyalı olduğu an· 
laıılan bir müıteri ölü olarak bu· 
lunmuı; toförün de bir kolu kı • 
rılmıf, bqı yaralanmıı, dudakları 
kesilmittir. Yarası tehlikelidir, Di· 
ier bet yolcu da oldukça ehemmi • 
yetti bir şekilde yaralanmııtır. Ka· 
zazedeler Balıkesir memleket has· 
tahanesine yatırılmıştır. Vak' adan 
biraz sonra müddeiumumilik ha ~ 
berdar edilmif, derhal mahallinde 
tahkikata başlanmıştır. 

Balyada tutun 
kaçakçıhğı 

-Ne? .. Ne diyorsunuz? 
Korkudan ve deh,etten sapsarı 

olan Celadet pencereden bakınca. 
alacakaranhk içinde, bahçede bir 
adamın upuzun yattığını gördü, 
yüzü, bir gül fidanının arkaıma 

gelmişti. Celi\det z:ıırıld&nıyordu: 
_ Kabil mi? kabil mi? •. De • Balyanın Pazar köy nahiyesinde 

1 

Türkiyede ilk d~fa Aydın .ıehri 
bir kooperatif tirket tetkil ede • 
rek tenviratının icrası dü§ünülmüt 
ve ıirketin esas mukavelenamesi 
tanzim olunarak lktısat vekaletine 
tö stik için gönderilmitti. Muka -
vele, Vekiller heyetince lastik ve 
İzmir Ticaret müdürlüğünce mua · 
melesi ikmal edildiğinden mümes· 

siller Aydın Halkevinde toplana -

Yolda· sevırlllsl.d 
dayısını uıaordtl 

Buraada Ayıköylü lsmail 
Hasan lıabey köyünden Şef 

ininde bir kı:!ı nikahlarını 
mak üzere Buraaya kaçırırk
cıyvat köprüsü civarında önl 
çıkan kızın amcasile dayısı -

rak idare meclisi ve 
seçmişlerdir. 

ve Nazımın muhalefet ve ta 
mürakipleri lanna uğramıılardır. Bu sırad• 

Teıkilatını tamamlıyan ,irket 
hemen faaliyete bathyacak ve teh 

ğenleri Şefikayı matukaaının 

den almak iatiyen Nazım ve 
ile sevdalı Hasan 'arasında m 

rin _tenviratı muntazam ve mükem· bir münakaşayı müteakip ~ 
~el bir şekle girecektir. j 'baılamııtır. Evvela ağızla bati 

kavga bilahara ölümle netic~I 

. Kar acasiıda 

C. H. P. kongresi 
Karacasu muhablrlmlzden: 

Kazamız C. H. Fırkası kaza kon 
gresi vilayet heyeti reiİi Etem Kad 
ri ve vilayet azasından mühendis 
Hıfzı Beylerin huzurile toplandı. 

Kongreye yedi nahiyeden ıeçilen 
mümessillerin hepsi de i9tirak et · 
mişlerdir. . · 

Kongre ~İyasetine Etem Kadri 
ikinci reisliğe Hıfzı, katipliklere 
c.kva vekili Mısırlı oğlu Muıtaf a 
ve Kodik oğlu Halil Beyler seçildi
ler. 

Kaymakam vekili Şerefettin, be 
lediye reiıi Ali Vehbi ve maarif 

memuru Süleyman Beyler de kon· 

grede hazır bulunmuılar, dilekle • 
rin münakaşasında mütalealarını 

söyliyerek mümessilleri te~vir et -
mitlerdir. 

Dileklerin müzakeresinden son· 

ra hesap ve bütçe itleri konutul • 
mut ve idare heyetine F eytil oğlıı 
Ali Riza, Mısırlı oğlu Mustafa, Ko 
dik oğlu Halil, Portakal oilu Meh 
met Nazmi, Onbaşı oğlu Mustafa, 
Tarakçı oğlu Hüseyin Avni, Hacı 
Şalı oğlu Ali Beyler, vilayet kon • 
gresine gidecek mümessilliklere 
C. H. F. Aydın vilayet idare heye • 
ti azasından Hıfzı, F e,ytil otlu Ali 

Rıza ve Mısırlı oğlu Mustafa ve Ko 
dik oğlu Halil Beyler seçilerek kon 
greye nihayet verilmiıtir. 

Bir mevkuf bastn
hanede Uldft 

isyan harekatına ittirakten suç· 
lu ve mevkuf Ercitli Maho tedavi 
edilmek üzer~ yatırıldığı Adana 
hastahanesinde ölmüttür. 

mİ§tİr. Şefikayı, Hasanm elin 
kolay kolay alamıyacaklannı 
ren akrabalar Hasanı ölümle 
dit etmek istemitlerse de att 
kurıunu isabet ettirememitl 
Hayatının tehlikeye dü!tüğünü 
lıyan Hasan da mukabil vazi 
geçmit, ilk attığı kurıunla E111· 
öldürmüştür. Hadise mahatl' 
yetiıen jandarma failleri yakai' 
mı,tır. Hadiseye vaziyet eden 111 

deiumumilik derhal tahkikata 
lamıttır. 

Karacasu-Tavas yol 
Aydm viliyetile Denizli viliye 

tini birlettirecek olan Karacasu 
Tavas yolunun Aydın kısmı inpl 
na başlanmıştır. 

Nazilli'de et mes~le 
Nazillide kasaplarla belediye •' 

rasında 1ıarip bir mesele ıeçmif 
tir. Nazilli belediyeıi, kazada ta' 

tılan etlere 36 kurut narh koymdf 
tur. Kasaplar, bu İıarha raim 

eti 40 k.uruta satİıklarmdan beledi 
ye, kasapları 15 gün müddetle ic • 
rayi aan'attan menetmiı, Kaza hal 
kı etsiz kalınca, belediye et kesti ' 
rerek bet gün kazayi idare etmif' 
lir. Fakat son IÜJI • 

lerde belediye etin okkasına 40 kd 
ruı narh koyarak kaıapları· icrafİ 

sanata davet etmi,tir. 
<" 

· Istantlul 6 ıncı icrasından : Bir dey .. 
nin temini fstifa111 zımnında Istantlulda 
Balık pa7.annda Peynirci sokağında t.f 
numcroda mahcuz \·e satılmast muka1Tet 

bir adet kasa ve Emperyal yazı maki· 
nası yazıhane ve çini Foba pres makl• 
nası 24· l · 933 salt gün ti ı:aat J O dan 

12 ya kadar sattlacaktı". Taliplerin ma· 
hallindcki memuruna müracaattan ilb 
olunur. 

- Kimbilir? dedi, tehlike ge -
liyorum diye haber verir mi? Hem 
dün i~ittim, üç gündür bu civarda 
ıüpheli adamlar dolaşıyormuş. 
Söylendiğine göre, kö,klere bir 
ıürü çingeneler musallat olmuı, 
evvelki akşam, bir köıkten üç ta· 
vuk, iki keçi a~ırmışlar. 

Celldetin di~leri biribirine çar· 
pıyordu. h .a. ınlar biribirlerile 
göz iıaretleri yapıyorlardı. Celi • 
det onlan korkutmıya muvaffak 
olamamıı, kendisi korkmuttu. Ma· 
amafih ilave etti: 

mek sahici hırsızlarmıt ! Fakat tü· iki tütün kaçakç111 yakalanınış, 
feği kurusıkı doldurmu~tum, na11l 48 kilo kıyılmış ve 25 kilo yaprak ti!• ıınn, jll"lı'l"lllllı' 'ıııllllffiı·~I.!" 1l' IDIHlj-l1UlllHllllWjjDfljlllımlnıı 
olnr? tütün bulunarak müsadere edilmi!} ffllllffll il UI llllı lllHI lllHllll UIM 1111 lHllHI 111111111 

- Fakat bize uğramalannı 
tavsiye etmem~. Canlarını yaka· 
rım. 

Samiye gene atıldı: 
- Aman ağabeyim, sakın kıy· 

ma! 
Celadet, cevap vermedi. Odada 

10ğuk bir sükut oldu. Birdenbire 
annesi, pencereye doğru kulak ka· 
barttı: 

- A .... Dedi, bu sefer yalan 
değil .. 

Celadet de kulak kabartmı§tı. 

Samiye önce bu sözlerin mana • tir. Kaçakçılar Pazar köyden Şa . '=z s 1 A • k B k 
smı anlamamı,tı. Fakat birdenbi-1 kir oğlu Hüseyin ile Sağır hucı JQ e anı an ası 
re aklına bir tüpeh girdi, kota ko· Mehmet oğlu Ahmettir. Kaçakçı - ~ Tesis tarihi: 1888 
~a bahçeye ceaedin yanma (İtti, lar Edremitte amelelik yapan Ha · S 
jğilip baktı. Sonra sevinerek baiır· san oğlu lbrahimin bot duran e - ermay_esi : 30. 000. 000 Frank 
dı: vinde tütün kıymakta oldukları [d k 181 

- Korkma ağabey .• Korkma.. bir sırada yakalanmıtlardır. ar e ıner ez i : A N Bu L 
lnaan fi.lan d~ğil .• b~ ~a~en.. ..Pazar köyün~n. "Yağdıran" kö· 1~-- · TUrklyedekl Şubeleri: 

Samıye, bır an dutundu, mese- yunde .de çuval ıçınde 15 okka kı • - -·· f t b 1 { G 1 t ( b 
leyi kavramıştı. Fakat ağabeysi· Y.ılmıt tütün meydana çıkarılmıt. S an u 8 a 8 ve stan tıl ) lzmlr 
nin Süheyla için ne fedakarlıkla- tır. Tütünlerin sahibi olup jandar· Samsun • Mersin • Adana 
ra girdiğini timdi anlıyordu. Söz· manm önünden kaçan iki kaçakçı Vunanlslandakl Şubeleri : 
lerini tamamladı: jandarmaca aranmaktadır. SelAnlk • Kavıda. A llna. Pire 

- Seni korkutmak iatemiıler Hüıeyin ile Ahmet Adliye ihti. • 
ama ... sen onları korkuttun, ve ka .. sas mahkemesinde muhakeme e • 
çırdın. Kaçarken de bunu bırak · dilmek üzere Balıkesire gönderi ~ 
mışlar 1 Jecektir. 

Bılômum Banka muameleleri. Kre1i mektupları. Cari hesap· 
lar küşadı. Esham ve Tabvilit. Kasalar ican. 

ınoorını~ooıı~ıın111-ıımmın~i~mıı~•• 
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-11cmmıınq ap3ıeqepnm 1D!oaq 'U!3! !.ıııpı 

cnsnqqahı nq !PW!fı •ug.8 eon~npıo .f;!WJtpa 
e:>ı.ı •uepwı1e.ıe~ !S3Wf!J<lA aoH~mzıq a.ı{ıucwıo 

!J3WlJJJllll uıa.<eq~3JfUl?::J Jl?lôlU<l~ 3.lôlZfi lj3W}3 1U 

cuı paps nq epmseusöl ·m!le>te.fas e.<uewıv uos 
3A ~!W1!13A .ıeıe>f .a:>~P'IP.A ısıı:>am etıwunınq 

opatıppı=> ıı~snqqah1 ıuı~! 1ıpl?p.1HS! oıpep~cg ,. 
uunı.813; mt~ıpıe uaq-e Aa:> nepe~ed mcze.ıpES 

•mn~!map ",rmn.ro ıfo>fıO'( 110~ oep 
.. ı;ıaıı~e:rnıo ın.8§aw epıeru.ıtqın11 ıwe~ eı\aA srıp 

-n!>) apıı~ .ı !q dr.ıeıı Jt3d aa>pı~eJ~n a6!p ·wı ,cı 

-e1ımı 111ep~eg !PW!S :ölptl!ııq uıaıueJJe.ı8raL 

·mn~!W\3 ll?!?:>eınm e.<u~cd weze.ı 

-pr.s al!sezeı:nmıw .ınıo pseq ep.<cJ ı!q !'tıaq a:> 
•O!JJQ.8 !aıŞ ıp~mıa ııs<>ı apa:>e>ıe>p H~~ uıwqeıe,§! 
uap;nıq;)s 3A!wnwn •11!füeıe>1 .l!l?P auı:~a:.laıa8wız 

-l]f Jfl?WUDınq cpprııı>ıeptlJ ~S~A t?lJCP 3U!Stlqda:> 
U!IS'Jl.:I wn.2npıo ıuc>f U3lt?>J!'teq eun.Şnpon ınq 
apu!~! :d>j!lqaı l!q d!U?>( 3A !PPP UCJ'?ZCU uuqc.1 
•CZq!l'S! Ul!~!n<l d!>jt?J 3DUU!J8 !JU!J3 UJl;)JZ!l!liUJ 

·np.zo.<tııd 

•l?A ama.ıns !S!)jll;)l ·UJl!l::S;)A aeıo W<JZf3 !S3Wt!p 
-3.ıscq cuo 3A euue.ıe:ı u!a!saqda:> DllS!' ~!I p!ı 
-czqqs! nq ıomuq ıqe11m ·npunıo la.ı.<e.8 eAını1ıd 
-Ilı\ t\BS!Sil\ f!Zuam c:>Un.~oq 1e.ıı~ u~Jeqm mqsnı 

-qeıı 3A p.ıa~eqnaı ~11• 1Jpepa1 .ıc11es ,;o~ nq <lA 

8AtwunlnC\ cneıczq~lli~ ııeq elSll\C\l?JJ. USSC"it!q 

ver paşa ile görüşerek meseleyi hallet m n'l, ten 

başkn çare o'lmadıırını İ ·ave ettı. 

Kuroyçnahtan sonra Bruke, Zcbru'ke, Ostant 
tarafıarmı ve kaıargatıı Kortrede bulunan aör

düncü Alman ordusu cephesinı dolaş'tıktan sonra 
BNIİne oradan da Viyana tarikile lstanbula 
avd et ettim. 

lslanbulda ytniden müzakereyP. başladığım 
Envt-r paşayı kararından vaz geçirmeğe mukte-

dir olamayınca ıstifa yı naza u dikkate aldım . Ta 
Maan h•zalarına ka eı ar tevessü etmış olan Arap 
iht •iiı' ini dermeyan ederek eğer şimdi Surıyeden 

infi-.fık •edecek o!ursam bu ihti la lin ·pek yaKın 
bir 2amanda Şama intıkal edeceğini ve bu su· 
reUe valamn mu~ıakkak bir fe akete uğrayaca.-

ğım derme-yan ederek bu ~mızır mivetle.n vaz 
geçmekliğimi ·Enver paşa ısrar ıile rica elti. Pa
şanın dermeyan ettıği .mab%ur hakikaten varit 
idi 

'Ancak benim şedıt siyasetim sayesinde ıhti
late 'Ces:net cdemiven Dürzülerle Maaoın beri 

tarafındaki bedevi.er, balıusus Şamda tesiratını 

Gereg1 gibi ihsas elıirmeğe başlamış olan Arap 

ihlı la1ciler derakap kıyam edebılirler ve Filistın 
ordusunun ittisa ıiitmı kal ve ~her nevi vesait 
iaşesini yağma ederek l<amiJen düçarı esaret 
oımesmı muc p olabılirdi. 
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ırq ~e4!ltf! U!13AATI>f nq 'f<>laJ!ıına vm!l3! \3AAn'>J 
m!crnw .ı!q g4daıeH ·31! uepaıseı:>! paps pep:Şeg 
QA wmasqeq aepunwnzm !lölW\3 HJSS3A31 r.q 
-eqsa :>ja:>ö>pa ·~A!A'fel !-'aqda3 nq ape.<!z aap.<at 
.ıaq u!U!lôll!)jaA 3111aepaemn'l~eg aA aapuna.( 
-ıwmaqa IU!OJS3qd<l:> unsm:ı !qemq aag "!P l !.Ş;,p 
ntlp.ıaı.<.,ı. f>nmmıg8 apz!q .ıepeJJ .,6ıpw!!i rsaw\~ 

emn~! apD!t<lSeA!l !t!''f'lA uepaemn>tltefl mamcp 
-nemn'l npıo llQp ng "!P! tımı~ :ıapAV ~q~ıeH 
<ll>J'P!q lj<>ı::ıp3 \3JCA!Z .ı<lqe.ıaq a1m!Z!q ıu ısaq 

-da:> D!\S!l!=:J 3A S!W13'8 ewes a:>ı3AAa eqcp t;d 
ıemtl)I upı:ısn~ ıuepuea•nJf npıo popn "Jjnp•nq 
epeıo ep ı.\ ·!;d t!feH ıuepm~wO>f np.ıo t:>uq•e 

aı! ·§d lö>ZZJ ıaepaemnJt ndn.ı.8 ueınpıo set-!e~ 

t:pzııuırnıese"nw aqaıeH 3J>l!(J!q eıuos u9.3 
~e 'l'!H ·wıpeıscq a1JaWUQ~1P '10j :Jt3d 3A u ı r?tU 

-.ıe'I'~ ıwısas 3!q ı!iıe >J eunq apı~w<> t3A/I 

" ·.ı ıı>ta:>aııqap;) 1?!! n snq 
!A<>l!ZeA ·nq !Jt :wnıoı<ıpauuez "!PZ<lA •o«equ~uıue !{ 
ıcıaua:> ;}Z!fll e.<aemıy ap U!~! ,ı~ııuepuewn>t 

ndnıB wmpı•A ·mq\a .;ıdsaı U;};!W!~ ueıeı 1oı:Ş 
-a:><lt33 wrz111 ısemu1ıe aueıe11n~ ,~_8neq o~" ı 'H{ 

-döl:> ı.8ueH •.m,.fapuqam~ '1;)waı.<a >ıııqc\ ~u r zg 

pup~eg dp~A ö>u!;ıwa uro1~1ruepuewn>ı rı< 11 .3 
np:ıo ııq ıeput"l? m~Aun ndnı.8 mmpııA ntn o 
ıouqıe pıepumepuemnst -~d rqeH an npıu nq 
QA 'Jl~W13 J!>tt"~l npıo !~Dq>3A 3!q :cpuısr.µ • n~ 

uıu ~d ıewa)l e1e1sow uıepaew11i\ np.10 ~auptl 

edivoru7.. Ya'lımz şurasını .zikretmeden g"çemi
yeceğız ki 26 - 27 gecesı Gazzeve bır çoıc ınw nt 
kıtaatıÖın gelmiş oıduğu logııız cenerah r.eı; mi 
raporunda ima edıy.orse <le '27 mar.t sabahı ln-
5?İl~zler ,ric'ate başlaymccye kadar Gazzeve ->ır 

tek nefer bıte dahıl o memıştır. 

bırmci G3z.ıe müdafaası Osman.·ı tar. hı na
masetin ıt e pek nıiistesna bir mev«i ihraz ececek 
bir hadısei cengaveranedır. Ve işte ıbu b ,r avuç 
kahramanın 'O günkii seb_atıdır kı lng 1.zler• bu 
hat Uzer inde 2 J mart 1g\7 den teşr ı nsanı J 9 ı 7 
ye kadar sekiz av tevekkufe ve cepoeya do z 
pıyade ve bir ço 'c süvari fırl<ası ile iki lıecınsü
var fırı<ası 'Sevkine mecbur elm ıştır. 

C'iazze ·~urupu müdafaasının en oüy'ük kah
ramanı yüz yirmi beşinci piyade alayı kumandanı 
binbaşı Hayri Efendidır. Stln derece ma ..:ıv.yet

kar o an .!.evahiri •hiç bir şey va etmıyen bu 
güzide insau en 'müş'<ül abvat arasında .metanet 
ve sukiinet demini muhafaza ederek peyderpep 
başına geçtiği alayın taburu ile Mantartepe na• 
m -le şöhret butan bir tepeyi iki ,defa lagilizlerio 
elinden almış, üçüncü istirdadıoda b ir daba terk 
etmem:ştir. 1Bu hücümlar esnasında Alruan ma
kinc'li tüfek bülüğü kumandanlarmdan mülaz nı 
Kordiye dahi son derece ıkabramanlı'k göstererek 
vefat etmiş ve alelhusus Avusturya pataryalan 
kumandanı olan 'yüzbaşı Şövalye Troçkovski en 
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opu!ıapı:1d.,:> .ıe.8ına a& eAuewo'M 'ııA~HV!) 
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W!>tllW !l{•p uap.&ôlll;)AA:l>t !lf;)PU!S!(l?Alltf ııwzı .,A 
1nquc\SI q.<aıeoaeum "!Pı!!~P aenırıew!lq! snqc'l 
IUCAC~ .,~ Jtö>d !.13pp:>apa WBAl>f uuıscpq! equp 
oqdöl;:ı ııq !".,.\ lje.ıcdd "aewg~.ıııqap. ~uıwzı 
tı.<aA ö>ıe1111eae~ anan.Amnm cpem• .ı!q !1}ın<; 
.ınqnz U!l!?(!lq! ı!q W!ı~ eponsnpıo soH 'ı.Şıpcı _; n 
g.ıa •lö>A!>(BlJVAnm !aıape wıqnm •İ UJö>p Pi! unu 
-nsnpJO ZH!ÖUJ .,pun.og .,ZZE!) 'uepfnpıo J;llJ~'3J 

uu~np U3A!fU!Jf uucpıe.<aewo~ '~!nö> \O>A!wwaqöl 
!qsa>t u;,pp!:> UIJ!!lpıeq apa!saqda;:ı dıen 

!SffeAeq J!W'ZJ ;)A 1nque\SI 

·nr oA: lf.,d ııew!l'H pa1auı1a e.ı:> '-lA!PPP tl'!Pt~ıeq 
n ı ~!op 3A!Jt?W ıS ıq.ıe.8 <>A aıew!§ ctpıp ue1pep~eg 
gp u ıı~ızm.801 ıaqcıaq eı>tewewıo 1n~Aam ua.<! 
-1e)f !P!W{! >J3WJapıeı uepf ·ıı !'<l tzııı.8uı 3A >jeai 
-m:ıue:> O!~! npıo ng ·nı~nm ,o .mq~aw a~~WJ!>\ 

-a~ .ıepe>J <>l'H ue~1eıe1 .ıalJ!P 'a>ın8ı;>!) U1?l}eJ 

-e\ .ı q aA §•m1a.<ez !qep ıpep~eg \aı<eq!u znaı 

-np.ıo ueıo dıJ.ı~ew apu!saqda~ a.ıem;,ımn)I 

ısaqd~ >jeıı 

·ıp.reA 1U~>im! !iiıUIJ!P3 

ll!APl uueıe>t"IJ ı:ıeq U!3! .ıö>ıaqd-:> W!lJIJW el\ep 

\<etlerden tevekki etmek en akilane bir sevku\· 
ceyış idi. & mütaleaya müsteniden Fon Kresiu 
taaruz tekiifini red ettım. 

lngiıiılerin on beş yirmi güne kadar ikinc 
bir Gaue taarruzu daha icra edeceklerine hi~ 
ş ... pbe yoktu. Binaenaleyh geriden gelen kuvvet• 
lerle cephemiı:ı takviye ederek bu ikinci taar· 
ruıu da muvaffakıyetle tart ve def etmeğe ça 
lısmak bızim içen elzemdi. Son zamanda elımizr 
geçen kuvvetlerle Gazze - Tellüşşeria ham!csin 
ufak tefek fasılalar müstesna olmak üzere biı 

hattı müttasıl halinde tahkim etmiştik. 

logılizler ikinci taarruza bir hile ile başla· 
me , ıstediler. 14 Nisan günü Tellüşşer ıadaki 
te siz telgraf .merkezimiz bir lngiliz telsiz telgrafı 
çalmıştı. Bu şifreli t~!grafname bizim telgraf 
zabıtimiz mü izim Stiller tarafından hallolundu.· 
1"ıhz :;ark ordusu kumandanlığı tarafından Fılistio 
Iı-;i:·ı ... r~ ısu ku:ı>andanhğma hitaben yazılmış 
o.ao .;u emirde nisanın 17 inci günü Gaızeye 
hır taarruz icra olunacağını ve fakat asıl taar· 
ruz karada yapılmayarak 17 - 18 nisan gecesi· 
sa baba kartı Gauenio gerisindeki Ask alon 
mevkiine ihraç olunacak bir piyade fırkası ta
rafından Gazzeoin gerilerine tevcih olunacağı 

ve işte o zaman cepheden dahi taaruza iptidar 
edilmek lanm ~eJeceği dermeyan edilivordu. 
Evvel emirde bakıkatinden .şüpbr. etmek ıste· 
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~-zp~eH q.<aıeu;rnuıq •M !U!.Ş!ptlw.ıg1J' ~e-<nqı au!s!s 

-qe1 ıaJl<>AADl{ e'l§eq e.<eıo aısıqeq uepun.Şnpıo 
H!Pf u!~! eeıepnw ume.ıızeq !.:>AAn':f !'f.:>punsm.:ı 
aA .ıo.<!pa zeını vunq ·~d .1.:>Au3 ·!iıw! 1aıuq! uaı 

-~awıa znuee ı au!.ı::.ı!ı;).8 upaızm~uı lf l?ıerıhıop 
uepuıse.ıe Z!aap an .ıııeH ;):>uııa2 3S! 31c:>v1ıd 

-eı< apoısaqda~ U!JS!J!;:I ·snwıo.\!pa e!PP! !U!.Şa:> 
• .,pa de:>ı !S3Wf!l3pug8 .:>n!.ıazn pcpŞeg ununp.ıo 

nq eıuos uepao aA ısawır.ıaA U!D!saıızeA )\3W\3 
pıe1 nı~op uıeue)I u-eıuo ')\3.l;)J!Pll! aq.ıep ı!q 
l!P.,!i au!qA.,Je ıaızm8oı apıım;} \9AAOI eonsnpıo 

tuwpl!A q.faıeuaeu!q 3A S!W\3 W!{Sa\ !U!JC>t!>t 

ou. Binaenaleyh meclisi. harpta Enver paşa ta• 
rafından ısrarla beyan edilmiş olan mülatea ve 
karara rağmen bu kuvvetlerin bili ifatei vakit 
cenuba indirilmesini tal:riren talep etmekte de
vam ediyordum. 

O günlerde bilemem neden dolayı Almanya 
imparatoru tarafmdan garp cephesini ziyaret 
etmek üzere bir daveti mansusa aldım. Alman
ya sefareti müsteşan Kont Valdtrnrg-ki o sırada 
maslahatgüzarlık vazifesini ifa ediyordu - impa
ratorun bu daveti mahsusasmı resmen hariciye 
nezaretine iblağ etmediği gibi bana da impara
tor hazretlerinin selamlar\le beraber tebliğ et
miştı. Ayni günde Avusturya imparatoru hazret
leri tarafından dahi Avusturya cephesini ziyaret 
etmek için med'ii bulunduğuma dair Avus-

turya sefaretinin tebliğatmı aldım. Müsaadei se
nıyenin is~ibsalinden sonra evvela Almanyaya 
gittim. Vilhelmsaafende donanmayı ziyaret ve 
oradan " Bayern ,, zırhlısile Kokshafene azimet 
ettikten sonra Kile gittim. Prens Hanri Fon 
p;ovzen hazretlerı tarafından pek ziyade hüsnü 
kabule mazhar olarak tersaneleri ve F.lenzburg
taki mektebi bahriyeyi gezdim. Prens bazretle
rile beraber bir çok tahtelbahir tecrübelerinde 
bulundum ve oradan Hamburga ve Essendeki 
krup fabrikasına da uğradıktan sonra Kroyçnah
taki Alman karargahı umumisine geldim. Karar• 
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-- 22 Klnunusani 1933 

Hasan zeytin yağile, Hasan ko:onyasile 

ve Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
SABUNLARI 

b!rer ıabeserdir. Halis li~on çiçekleri· 
hın •e h k'k4 . . . Is a ı ı , tabıi yasemınm ve • 
Pırta gUllerinin insana bayat ve ruh 
veren kokularını cami olup cildi yumu· 
t•hr. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
•dıolar ile çocuklara ;ayanı tavsiyedir. 

Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
~Pılaıış sabunlardan tevekki ediniz. 

ecbe ve cilde taravet ve letafet bah· 
feden zeytin yağlı ve GJiserinli Hasan 
•abunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

Bayramlıklarınızın Tedarikini 

çok düşünmeyiniz ••• 

Sultanhamamın da 

(Q) 

VAKiT Savıfa 11 

Bayramda yalnız 

Bllillabmer 
gazetesi çıkacaktır. 

Hilaliahmer Cemi}etİ Istanbul Bürosundan : 1 

llanlarınııı Ba)'ramda en kuvvetli neşir vasıtası olan Hi
liliabmer'e veriniz. Hililiahmer gazetesi yalnız Istanbul'da 
değil Türkiyenin her tarafında satılacaktır. Bu gazeteye ilin ver· 
mekle hem müessesenizi tanıtmış ve hem de Hililiabmer'e 
yardım elmiş olursunuz. 

ilanlarmız için : lstanbuJda Yeni Postane lrnrşısında Hi
liliabmer satış deposuna. Telefon : 22653. 

Ankara caddesinde Kahraman Zade Hanında ilanat 
AcentaHna. Telefon: 20095 müracaat ediniz. 
Fiatlar : ~on sahifede santimi 30; sondan evvelki iki 

40 kuruştur. 

Türk 

. ağazası 
en UCUZ 

h'ı)nn va bayramı düş1nerek size 
n.al weı acek yegane ticaretha::e tir 

-.-.- Balcılar mzğazas•, vak10da tamamile terkı ticaret edeceğinden kar düşünmüyo 
zararına mal satıyor •• 

I 

""; . . . . • • ,· :·--:: .. ,, ;ıı, :"'· ... ~ ... r ... •:,.·:·l.' .. 
. '· \ 

. · ... ".;._.:~·. !':. ·. , \ :~~ . 1 't°." 

Ell Bayramlık Hediye 

2 hara •pekli salon yastıkları. 1 Jıraya kuş tüyü yastıkları. 

fstanbu!da Ç:ıkmakçalar sandalyecilerde Bali zade kuş tnyü 

fabri'-casında }Organ, şilte, baş yastıkları ve 

-

çocu~< yataklarında bayrama kadar 

vüzde yirmi tenzi at vardır. Kuş tüyüne 

nabsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 

Devlet Demiryolları ilanları 

Haydarpaşada Rıhtım era:zisi dahilinde'.d a ıçı bara <ası aleni 
müze.yede ile ve bir sene müddetle kiraya veriltcektir. 

Müzayede 31- 1·933 tarihine mi!sadif salı günü saat 15 le 

Haydarpaşa işletme M6fettiş'iğinde yapılacaktır. 
t u 1 ususta fazla malümat a'mak istiyenler Haydarp,şa gar 

MudGrlüğiine müracaatla buna miiteallik şartnamelere 15 kuruş· 
luk pu ı yepıştırıp imza ederek almaları ve maktuan (150) Jira 
teminat akçesile müzayede günü işitime Müfettişliğinde · hazır 

bu'unmaları laıımdır. (292) 

Haydat paşa gar büfesi ile büfeye a t gar dabiıindeki simitçi. 
ve gueteci arabaları aleni müıayede ile ve bir sene müddetle 
kiraya vcrılcccktir. 

Müzayede 3l·1· 933 tarihine müsadif sala günü saat l S te 
Haydarpaşa iş'etme l'/,üfettişliğinde yapılacaktrr. 

Bu huıusta fazla malümat almak istiyenler Haydarpaşa gar 
MUdürlüğUne müracaatla l: un~ müteallik şartnamelere J 5 kuruş· 
lu'\ pul yapıştırıp imza ederek almaları ve makluan (200) lıra 
teminat akçesile m:izayede günü işletme Müfettişliğinde hazır 
bulunmaları IAzımdır. (293ı 

Irmak - Çankırı ve Arifiye • Adapazarı şube hatları da dahil 
o!du~u halde, Samsun • Sıvas - Haydarpaşa bath iizerindeki her 
hangi bir istas \'O ıdan yine bu kmm:er üzerinde bulunup 924 
kilometreden faz a mesafede olan diğer bir stas:\·ona do.Jru bilet 
alacak yo culara 21 ikinci l anun 933 tar;bınden itibaren tenzilli 
ve maktu ücretli bir tarife tatbik o:unacaktır. Bu tarifedeki 
maktu ücretler, nakliye ve damga resimlerilc birlıkte seyyanen 
birinci sınıf için · 4128· dört bin yüz yirmi sekiz, ikincı sınıf için 
·2981-· iki bin c'okuz yüz seksen bir ve üçüncü sınıf için de 

1893 bin sekiz yüz doksan üç kuruıtur. 

Meseli: (1) Haydarpaşadau Kayseriye, Sıvasa, Zıleye, Tur· 
bala, Amasyaya ve Sarrsuna ve)'a mütel<abilen bu istasiyonlardan 

Haydarpa,aya; 
2) Samsundan Çankırıya, Ankaraya, Eskişebire, Adapazarıoa, 

lzmile ve Haydarpaşaya ve mütclcabilen bu istasiyonlardan Sam· 
suaa gidenler bu tarifedeki ücretler'e seyahat edec.:k'erdir. Ya· 
rım bilete tabi cocuklardan bu ücretlerin yarısı alınacaktır. . 

Faıla tafsilat ıçin istaıiyonlaumız gişel~rıoe müracaat cdıl· 
meıi ilan olunur. (273) 

/,,, . 
Doktorlar 

Dotdor - Operaıör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıldarı birinci sını! 
mütehassısı ı.ıuııyenc: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa ~rdu, 16 - 18 Beyoğlu, lstlldtıl 
caddesi No. 193 (Opera slncmruıı karşısı) ı 

Telefon: 09CO - 4,22~1 

Ooktor 

Hahk~ıyan 
Muaycnchıınesl: Beyoğlu Mektep 

solt:ıl< No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. Zekai 
Sinir mlltebıuısısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 
3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

MuRyeneha!lesinl llnbıtııı ltar§ısıoda An· 
kara c,nddcsl No. 47. ye tevslan naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 28469 

lkaınetglıh: 60740 

Operatör • Urotog doktor 

Mehmet All 
lılrotı l cıU~rı tın!it tlılıl:ırı ınütı·haıı..,1111 
Emtnönil (::5abrk Karaka!l) hllnına 

nlikletmlştfr. Curnadıın maada her ı::tın 
hastalarını knbut ve teda\·I eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mUtehaasıaı 

Olvanyoıu Nn. 111' Telefon: :.?228!!~ 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Ştikrü 
mrt:ıcl ınnıt mlltchıwıııı 

Babı!UI cAnkarıı Cadde.«ıt Numara 60) 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muaycnıı!ınnc: UıltUdar Atıamııl.n.§ı No. 63 

Di• tabıbı 

Zeki Nuri 
H.:r gun nııııta kııbul edilir. Her nevı aış 

rnhatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 

OakUd:ır t-htıbllfl Mektep sokak No. eo 

ferinin en 

biiyük ı'azifesi 

nedir 

Cocuklarını 
-' 

Tutumlu VE --------
Muktesit 
Y etiştirmel{. 

Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

SEYHiSEFAiN 
1 erkcıl idaresi C:ılaıa köprü a~ı R~6!!3 

~u c: tı.. ı'lrl;ccı Muhurdaı ıade tian 22640 

İzmir - Pira - iskendetiye 
Postası 

(İzmir) 24 irıincı kanun 
salı 11 de 

Trabzon Postası 

(Cumhuriyet) ;~~ 
c i kanun çarşamba 18 de Ga· 
lata rıhtımından. 

Alınız 

Jstanbul yedinci ıcra memur
luğundan: 

Halıç Fen erinde Tevfikii 

ı tanbul UçDncU lem mcmurluğu::ıcl:ın: 
Bir borcun temini lçtn mahcuz ve parayıı. İzmir - Meraia Postası 

çevrilmesi n1ukıırrcr ev cııyası 1/2/933 ta. • (Konya) 2s ikinci l:a· 

Cafer mahallcs'nde Kiremit cad· 
desinde 40 No. Jı hanede sakine 
ıken ikametcahı meçhul kalan 
madam F evroniya)'a: Polimniya 
hanımın zimmetinizdeki alacağın· 
dan do'ayı tahtı hacze alınmış 

olan Büyük yeni handa alt katta 
1 O ve 12 numaralı mağazanın 

nısıf hisses n n satılacağını mü· 
beyyin üç gün'.ül: ihbar vara
l<ası i ar.en teblrf! olunur. (288) 

Zayi 
rihlndc saat ıo da Kurtulll§ta Koyuncu so· nun çatşam 
knk 4 No.lu hanede blrinı:l açık arttırma ba l O da idare rıhtımından 
ne satılacaktır. 'l'allplcrln mahallinde me • / kalkarlar. (.302) 
ınurun:ı muracıuı.Unrı flö.n olunur (637/)· _____________ .. 

'l'ntbik m~hllrUmU Z."l} I cykJim. Ye:ıtsı

nl alnc:ığımdan esltlsinln hllkmU yoktur. 
c•>3G5) l•'ntilı Şifahane So. No. 23 

1\1 elek irin ti }~nıfn Er. 


