
Alnıanyada kıyamet 
K kopuyor 
:~ilniatler taıla, balta ile zabıtaya 
ucuın ettiler. Kanlar döküldil. 

=--- Tevkif edildiler. 

Yunan mebusan meclis 
dağılıyor 

M. Venizelos Reisicümhurdan 
Yunan meclisinin dağıtılması 

emirnamesini aldı. 
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Gazi Hz. Kütahyada Üç komiser JDıMn. akşam ~~miia 
ı~~~~~~~~~TI soo lirariipcl lerde~adir~~c~@i 

aldıkları iddiasile ~ 
Dün tevkit ve adliyeye 

teslim edildiler 

Cuma günü Bayram olduğu için mektepler 
gelecek Salıya kadar tatil edildiler 

lte~wiclimhurumuz Balıkesir Halk Fırkasından çıkarlarken 
Q·· ~ÜT AHY A, 23 {Hususi) -:-- nna çıkmışlardır. Bu gece istira -

l!Yuk Gazi bugün saat 16 da Ku- hat ederek şehri yarın gezecek -
tahyayı sereflendirmislerdir. ls - Ierdir. fktısat vekili Celal Bey, 
;a•Yond~ kendilerini ~ karşılıyan - fırkada temaslara başlamışlar • 
atla konuştuktan sonra vagon1a- dır. - NEBiL. 

•ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünya iktısat 
kongresi 

Dresden: 16.L1933 

Bir Efgan sefirinin 
cinayeti ve katli 

811 haber hakkındaki 
tahkikat mız 

Ma.cıır, Alrnan ve ı:·unun gn.7.etf>lcrl 1\los
kovo.dnkl Afgan seflrlne alt bir haber veri
yorlar. ~Ioskova sefiri SıcJdrk Han Rus ope
ra artistlerinden bl.r~e nl!l.l<ad:ırmı,. Bu ar -
tist Afgan sefirinin ınUhlm evrakını çalmış, 
sefir buna vıılnf olmuş ,.e on beş gün Rus 
artisti ort:ıd:ın kaybolduktan sonra. nlb:ı~·et 

Yodmilla. ısmintl<'ki bıı Rus ~üzellnln sefir 
tarafından üldllrllldllğil nnluşılmış ve sefir de 
ölmüş. 

DUn gece Anlmrııda. bizzat Afgan se -
fJrJ haz.rctlf'rinden meseleyi sorduk \ 'C, 'los
kov:ıda Sıddık Han isminde bir Afgan seflrJ 
olmadığını ve bu zatın başldı.tlp bulundu&"Unıı 
öğrendik. Yeni Afgan ııefirl ltalyadan Mos
komya gltmckf;edlr. Ank:ıradald Afgan ııe

firl Mdisenln asd ve esıısı olma4ığmı ve 
Sıddık Hanın elyevm Moskovıı.da. bulundu -
ğuıııı bize söylcdJ. 

ikinci şube memurlarından bi .. 
rinci komiser Muzaffer, ikinci ko
miser Lutfü ve Zühtü Beyler, dün 
tevkif edilmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, bir 
münakasa işinde 500 lira rüşvet 
aJmalan iddiasile 1609 numaralı 
kanuna istinat edilerek bu me -
murların tevkifine lüzum gö -
rülmüştür. Tahkikat, devam et -
mektedir. 

Başvekilimiz 

Çarşamba günü Antalyaya 
gidiyor 

ANKARA, 23 (Hususi) - Baş
vekil ismet Paşa Hazretleri çar • 
şamba günü Antalyaya hareket e· 
deceklerdir. Antalya meb'usları 
Cemal, Nazifi Şerif, Haydar, Nu· 
man ve Rasih Beyler Başvekilimi
ze refakat edeceklerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri Antalya
da bir kaç gün kalacaklardır. Is· 
parta ve Bordura da uğramaları 
ve giderken veya gelirken seya -
hatte bulunan Reisicümhur Haz
retlerine mülaki olmaları, bu mü -
lakatin Afyonkarahiaarrnda vuku 
bulmaaı ihtimal datiilindedir. 

Başvekil paşa seyahata çıkaca
ğı için Vekiller heyeti bugün top· 
}anarak aecle işleri müzakere ve 
intaç etti. 

İktısadi yükselişleri ile, bir za
lkıa.nb.r, göz kamaştıran birer kuv
\'et haline gelmiş olan devletler, 
~Ugün, sarsılmış ve açık hir bütçe 
ile iş görüyorlar. Birleşmiş Ame

tika devletlerinin açığr dakika ba
~ına 5000 Dolar düşüyor. İsveç 
gibi dünya savaşına karışmamış 

bir ülke, açı!Jı kapatmak ?çin yeni 
"ergiJere ha~ vuruyor. İşsizlik 
kara bir alev gibi büyük dünya 
~ehirlerini kemiriyor. Daha az 
in.sanla, daha çok iş yapmak için 
hurulmu§ makineler birer birer 
0usmağa başlıyor. Kahve stok -
la.rı yakılıyor, buğday denize dö -
kulüyor, binlerce banka duman 
t?İbi eriyor. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••İ•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Son iki aihr buhran yılının 
korkunç bila;çosu budur. Ye .. 
tli yıla ayak basarken, ufak tefek 
iyileşmelere rağmen, son iki yılm 
e~ici karanlığından kurtulmuş bir 
dünya ile karşı karşıya bulunmuş 
()hnuyoruz. Hiç şüphesiz, bu sar • 
'•ntı yılları içinde, her budun, 
kendi iktısadi yapısına göre ted -
biı·Ier düşünmüş, kendisine göre 
kl1~lu~ yolları aramıştır. Yük • 
*ek ı;anayili ülkeler, bu yol ara • 
Yt~ında bütün görünüşü kapayan 
~ir fikir tipisi, nazariye fırtınas1 
ı~· . ::tnde kalmıştır. Ne kadar ınce 

diişünülmüş tedbirler, hakikat kar 
§tsında rüya gibi dağılmıştır. 

~i.\nya buhranının kaynağını aşa -
~1 Yukarı bulanlar olmamış de • 
ğiJdir. Hatta bunun ufak tefek 

M. Nermi 
(Alt tarafı 6 ıncı sayıfamızda) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
3 perdeıik ermeni 

faciası 

~-Ier taraf kar ve soğuk dalgası içinde .• 

... eçen sene bugün Sultanabmet meydanmın karlar altındaki hali . 

Şehrlmlzde havalar blrlmç gündcnberJ yağ
murlıı ve soğuk geçmektedir. Batu ev -
velld gUn bir aralık sulu iter bile yağmıştır. 

Bu sene ııimdJye kadar ııchrimlzde de -
,.amJı surette hiç kar yağmadığı halde son 
günlerde Bıılkanlnrdıı ve Av.rupanm bir ı:ok 
yerlerinde !!iddetU soğuklar ve kar başla -
mıştxr. Yeşilköy Askeri rasat merl<ezl soğuk 
dalgasmm Balkanlardan ııehrlmlze gelmesi 

ve kar yağmağa ba§laması lhtlmaıın1n kııv
vetll oldıığunu haber vermektedir. Hat~ 

karın son gUnlerde başlıya.cağı tahmin e -
dilmişkeu hav:ı.Jıır blrdenblro değlşınekte ol- · 
duğımdan bu taıınılıı tahakkuk etmemiştir. 
nlaıımaflh bııglin k!lr yağması kuvvetle 

muhtemeldir. 
Dün gece şebrımtze biraz kar yafmış 

ve şiddetli bir fırtına da l:aşlamrştır. 

....................................... .;. .............................................. .... 

inhisar memuru Haydar 
Bey kızını öldürdü 

Bu kızcağız Nikah dairesine gideceği 
gün mezara gömüJmüştür 

Hintliler ve Ramazan - Hintli vaiz elektrikle ısitılan cami
lerin çiçeklerle bezeomi~ kürsüsünde kadınlı ve erkekli 

cemaata vaiz ederken •.• 

Dün akşam Kadir gecesi idi. 

Büyük camilerde mevlütler okun

muş ve bilhassa Ayasofya camii 
çok kalabalık olmuştur. Bir çok 

ecnebiler Ayasofyanın üst kısım

larına çıkarak yapılan dini me -

rasimi seyretmişlerdir. Zabıta me

murları Ayasofyanın etrafında in· 
zibati tedbirler almışlar, ecnebi -

lerin ve halkın camie girmelerin 
temin etmişlerdir:. 

Önümüzdeki Cuma günü şe 
ker bayramının ilk günüdür. B 
münasebetle mektepler dün ta 
til edilmişlerdir. Gelecek Salı gü 
nü açılacaklardır. 

Devlet daireleri perşembe ak 
şamından pazartesi sabahrna ka 
dar tatil edileceklerdir. 

········································~················································· 

Bir Japon diplomatının mühim ifşaah 
...•.. ··········································································•ııı••·············· 

Japonlar, Süveyşin şarkından Kamçat 
kanın garbına kadar bütünAsyanın ve. 

Bütün Asya milletlerini 
imişler ... • • 

reısı 
Japonya orduları Mançıırlyl zapt.ederek 

ÇJn topraklan içinde ilerlerlerken Amerl -
ka ile Avrupa devletlerinin bu hareketlere 
karııı !JlkAyet ettikleri ve fakat Japonya.ya 
bir tUrJU söz ge!;lrcmedlklerl mıılumdur. Son 
günlerde Japonyanın bu harekAtmı mU.da -
faa eden bir Japon dJploma.tı vaktlle Ja -
ponyıı.yı bu ııJyıı.sete ııevkeden Amerlk.a ol • 
duğunu lddJa etmtştlr. Bu miinasebetle çok 
mtıııım bn.zı ifşaatta bulıınmu!)tıır. 

Bu lfşaatm ehehmmlyetlnl anlamak için 
J8ml mevzun bahsolan diplomatın Mikado
nun hususi mUşa'\-irl ve Rııs - Japon muha
rebesi esna.ıımdıı Amerlkaya gönderdJği fev
kalAde ve gidi mllrahbas Vikont Kentaro 
Kaneko olduğunu söylemek kAfidJr. Bu ifşa
at ile Japonlar yalnız Mancurlde ve Çlnde 
.'..ogıı, nemen bUttin Asya. lot'ası üzerinde 
- MUttehidt>l Amerikanın Amerika. lot'ıı.sı 

üzerinde tatbik ettiği Monroe kaidesi gibi -
bir Japon Monroe siyaseti takip etmek hak
kının mevcudJyetlnden bahsediyorlar J Japon 
dlplomatmm Jdcllasını esas tutarak ınıırut 
Fransız muharrlrlerlndı•n Stephnne La.uzanne 
d3 bir makete yazmış ve Japonyanm baldı 

Vikont Kentaro Kaneko 
vaziyetinde bulundıığunıı müdafna etmııı .. 
t1r! Bu ııaya.nı d1kkat mal{aleyl (5) inci ııa:. 
ydamı:ı;da okuyunuz. 

..............................................•... , .......................................• 
BugUnkU sayımız 

il 
Sayıfadır. 32 
aayıfahk "ffa· 
bralar ve Ve-
sikalar,, da 

Suriye 

cephesinde 
Mustafa 

Kemal Paşa 

Bayram hazırlığı 

T4KSİTLlOt 
ı.:olTVM 

V4Ptı.ı~. 

Arzrunl Murat 

Bugün 6 ıncı sayıfamızda 

KADINHANI, 22 (Hususi,, -
Bugün sabahleyin kazamızda çok 
hazin bir vak'a oldu ve genç bir 
kız babası tarafından öldürüldü. 

Katil, Kadınhanı inhisar me • 
muru Haydar Beydir ve maktül 

de onun kızı Mihrünnisa Hanım • 
dır. Sebebi kızın hususi muhase -
be tahsildarı Osman Ef endile ev· 
lenmek istemesidir. Babası buna 
razı olmadığı için Mihrünnisa 

Cemal P11.nın ha .. 
t.ralarında tak .. 
dlrle bahsetti§I 
Gazi Hz.nin Su· 
rlye muharebe· 
lerl hakkındaki 

Terzi - Bu kostUmU size 40 llraya ya• 
param beyim •• 

- Peki ya taksitle olursa ? 
- O zaman elli ıira •• K1rk llrasını pe,in 

( Alt tarafı 2 inci sayıfamızdadır) notlar1 verirsiniz, on Urasın taksite baAlarız •• 



Savıfa 2 

Aln 
kopuyor, 

kıyametler 
nı dökülüyor 

Taş, tvğJa ve kut şunla hücuma kalkan 
komünistler. - 60 kişinin tevkifi 
BERLIN, 23 (A.A.) - Sosyalist 

milliyetçilerin hücum kıt' ası lider
lerinden olup bir kaç sene evvel 
öldürülen Wessel'in hatırasını e -
bedileştirmek için yapılan abide 
nin açılı.§ resminde sükUn ve hu · 
zuru bozmak için komünistlerin 
girittikleri bütün teşebüsler zabı
tanın vaktile aldığı tedbirler saye· 
sinde tesirsiz bırakılmıştır. 

Pazar günü umumiyetle sükun 
içinde geçmi§tir. Bununla beraber 
Berlinin muhtelif mahallelerinde 
komünistlerle sosyalist milliyet -
çiler arasında vuku bulan bir kaç 
çarpı§ma esnasında 22 kişi hafif 

surette yaralanmışlardır. Bu yara· 
lılardan 3 ü polistir. 

60 kişi tevkif edilmiıti. 

Von Schleicher kabinesine karşı 
kin ve nefret beslenmektedir, 

2 - Sosyalist milliyetçilerirı 

Schleicher kabinesine müzaharet
ten imtina etmelerinden dolayı 

Rayihştag meclisi mesai iştirakin
de bulunmağa razı olmazsa hüku
metin memleketi parlamentosuz i
dareye mecbur olmasından kor -
kulmakiadır, 

3 - Sosyalist milliyetçilere gö
re ya Von Schleicher'e müsamaha 
göstermeli yahut Rayiştag mecli -
si dağılmahdır. 

Sosyalist milliyetçilerle birlikte 

bir koalisyon vücuda getirmeğe 

en ziyade Alman milliyetçilerinin 
çalıştıkları söylenmektedir. 

Bununla beraber bu iki fırka -

dan tefekkül edecek bir koalisyo • 

nun parlamanter bir hükumet vü

cuda getirebilecek derecede kuv • 

'Koeln' de pazar günü ötede beri· 

de toplatan komünistler polislere 

tat, tuğla ve kurşun atmak ıuretil~ 

taarruzda bulunmuşlardır. vetli olmadığını, bu neticenin bir 
Bunun üzerine zabıta, mütaar • hakikat tekli almasının merkez 

VAKiT 

ON AB ERLE-
Ankara muallim eri 
Dtin maarif vekili şerP.fln., bir çay 

ziyafeti verdiler 

I<.azımPş 
Adaoadıan t ... ersi 

2itti 
ANKARA, 23 (Hususi) - iJkmektep muaJJimlerini dütüne - MERSiN, 23 (Hususi 

Ankara ille.mektep muallimleri rek tekaüt kanununu ihzar ve Büyük Millet Meclisi reisi 
bugün ıehir lokantasında Maarif meclise de tasdik ettirdiğinden Pata Hazretleri bugün Ada 

vekili Reşit Galip Eey ıerefine bir dolayı Reıit Galip Beye bütün ilk •ehrimize geldi. T ezahürlerl 

çay ziyafeti verdiler. Ziyafette mektep muallimlerinin tükran ve · §ılandı. Akıam üstü beled 
Reşit Galip, Ankara valisi Nevzat te§ekkürlerini bildirdiler. §erefine büyük bir ziyafet v 

Beyler ve maarif erkanile 170 ilk Re§it Galip Bey, mevzubahs Şehir donatıldı. Meclis rei 

mektep muallimi bulundlL kanunu Büyük Millet Meclisi aza· Mersinde iki gün kaldıktan 
llkmektep muallimlerinden 

Mehres ve Fatma Hanımlar Maa -
rif vekaletine " "1

·" .. e ilk İ! clarak 

Dahili istıkr'*z 

TahvlHer basılmağa 
v~rildi 

ANKARA, 23 (Hususi) -
Ergani demiryolunun inşası için 
çıkarılması kanunla tekarrür eden 
dahili istikraz tahvilleri basılmak 
üzere matbaava verildi. 

Polatbanede tüti1n 
satışı 

POLATHANE, 23 (Hususi) -

sının kabul etiğini, hakkında göı- T arsusa da uğrıyarak Ad 
terilen hislerden dolayı tefekkürü dönecektir. 
vazife bildi<Yini söyledi.. 

Ege güzeli 

Neriman H. Cuma 
günü Istanbulda 
l Z M l R , 23 (Hususi) -

Geçenlerde burada yapılan bir 
güzellik müsabakasına iştirak e -

den hanımlar arasında birinci ge

len Neriman Hanım Perıembe 

günü lstanbula hareket edecektir. 

L'lffll Oflu 

Neden öıdü ·. 
izmirde ~üphel 
bir ölünı va k'as 
l Z M 1 R , 23 (Hususi) 

ltalya tebeasmdan Antuva 
minde biri bugün hastaha 

öldü. Antuvan, dişçi Alfred 

firiye müracaat ederek dişini 

kartmış, ondan sonra hastal 

mıştı. Ölüm §Üpheli görüldüğ 

den dişçi hakkında adliyece 
kikat yl\oılıvor. rızlarm üstüne doğru sopa ile yü- fırkaları azasının vaziyetine bağlı 

rümeğe mecbur kalmıştır. 8 ki,i bulunduğu da söylenmektedir. 
Recep Bey Istan

bula geliyor lzmir tarihi 
arasında satılıyor. Görmez mal • ANKARA, 23 (Hususi) l Z M l R, 23 (Hususi) 

Tütün satı§ları devam ~diyor. iyi 
yaralanmı§tır. Bunlardan bazısı . Karlı havada Nazi- cins malların kilosu 78. 40 kurut 
nın yaraları ağırdır, Bir kaç polis 

)erin •• • • 
numayışı neferi de hafif surette yaralanmış· 

lardır. 

Başvekili istemi
yenltr var 

ları 20 • 18 kuruş arasındadır. C. H. F. umumi J<atibi Recep Bey İzmir Halkevi dil ve tarih şu 
BERLlN, 23 (A.A.) - Dün Na· Mustahsillerin her birinden eskisi bu Per§embe günü lstanbula ha- "İzmir tarihi,, isimli mühim 

ziler, gayet soğuk bir havada ve gibi ihrak payı çıkarılmaktadır. reket edecektir. eser hazırlamaktadır. 
kar fırtınası altında bir nümayi§ e!!!"'~~~~~::C:Z~!!"!!!'!---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!:~~~~~~~!!!!!:~!!!!!:~; 

BERLIN, 23 (A.A.) - Ra

yih§ta~ meclisinin ikinci Kanunun 
311nde tekrar toplanma~ından ev· 

yapmı§lardır. ~ •• l h Halkewrı• ;::::~~~~~~~z~w~snı:=~::ı; 
Nümayiı binasının komünist fır· ~ u a ya ~Y. ~~ A K 1 T 

vel parlamentoda bir hükumet ek

seriyeti vücude getirmek hususun

daki gayretlere devam olunmak -
tadır. 

Bu hususta aarf edilen emeklere 
şu sebeplerden dolayı lüzum gö • 
rülmektedir: 

1 - Bazr siyasi mahfillerden 

kası binasına yakın olması dolayı· 
aile vukuundan korkulan kargaşa 
lıklar olmamıttır. 

Nümayiş esnasında ıehrin bazı 
mahallerinde bir takım kimselerin 
yaralı düşmelerine sebebiyet ver • 
mi§ olması arbedelere rağmen, 

hiç bir hadise olmamıştır. 

Polis, fevkalade tedbirler almış· 
tır. 

Eğer Japo ya milletler 
cemiyetinden çekilirse .• 
Almanlardan aldığı müstem'eke~erir 

bunlar 
kaybedecek ama 
Almanlara verilecek mi ? 

BERLIN, 23 (A.A.) - Bazı si
yasi mahafilinin mütaleasına göre 

Mançuri ihtilafına ait müzakere • 

ler dolayısile Japonya, Milletler 
Cemiyetini terkeylediği takdirde. 

büyük Okyanostaki eski Alman 

müstemlekeleri üzerindeki man · 
dasını kaybedecektir. 

Demokrat bir gazete olan Dor 

-- Montag - Morgon bu münase-

betle diyor ki: 
"Bu mandaların Almanyaya 

verilmesi tiiphelidir. 
Esasen artık "itisafcı devlet -

ler,, den addedilmiyen Almanya 
hakiki bir menfaat temin ve mev· 
cut siyasi ve iktısadi münasebetler 
için tehlikeli olabilecek olan bir 
takım sergüzeştlerle cihan efkarı 

umumiyesinin teveccühünü kay • 
betmektedir .,, 

De•letlerin uz laştırma teşebbüsü aka
mete uğradıktan sonra yeni temayü le 

CENEVRE, 23 (A.A.) -19 la~ 
komitesi, bugün M. Hymans,ın ri
yaıcti altında toplanacaktır. Komi

te, fevkalade meclise verilecek o

lan raporlar ve meclise tavsiye et· 
meai mukarrer bulunan hususal 
ile meıgul olacaktır. 

ke'> bir komisyon teşkil etmiıtir • 

Bu komisyon, raporun hangi usul

lere göre tanzim edileceğini tetkik 
edecektir. 

Bu komisyon, İngiltere,, Fransa, 
Almanya, İtalya, ispanya, lıveç, 

Çekoslavakya, lsviçre ve Belçika 

Komite, dokuz azadan mürek • mümessillerinden mürekkeptir. 

Gzi Hz.ni naasıl 
karşı~adı? 

KÜTAHYA, 23 (A.A.) - Rei
ıicümhur Hazretleri, Değirmiaaz 
istasyonunda vali Saip Beyin riya
ısetindeki Kütahya heyeti tarafın • 
dan karıılandı. Değirmisazda cİ· 
var köylüler halkı ve kömür ma • 
deni amelesi davul zurnalarla ve 
kurbanlar keserek büyük reisi ae -
limladılar. 

Gazi Hazretleri trenden inerek 
sevgi ve saygılarını gösteren halka 
iltifatta bulundular. Köylüler, 'l.ey· 
bek oyunlarile sevinçlerini anlatı
yorlar. Bir köylü, nazlı davranan 
bir arkada~mı oyuna çağırırken 
"bu bayram gününde oynamayıp 
ne zaman oynıyacaksın,, diyordu. 

Tren yoluna devam etti. Reisi 
cümhur Hazretleri, trende Kütah· 
yalıları kabul buyurarak kendile -
riyle uzun müddet vilayet işleri ii 
zerinde konuştular. 

Saat 1'1 te Tav~;:mhya varıldı. İs· 
tasyonda kadın erkek, büyük bir 
kalabalık içten gelen bir coşkun • 
lukla Gazi Hazretlerini kar~ıladı -
lar. Ho.l!t, "yaşasın Gazi,, diye ba· 
ğınyordu. 

Trenden indikleri vakit, iki üç 
kurban kesilmek üzere olduğunu 
gördüler. Emir ve i: aretleriyle bu 
na mani oldular •. istasyonda sıra
lanan belediye ve C. H. F. azala -
riyle hükumet memurlarının ve 
muallimlerin ellerini sıkıp hatır • 
larını sordular. 

Trenin durduğu müddette va 
gonlarında kaymakarn·1 nn ve be -
Jediye rei51nden kaza i, leri hak • 

19 Şubatta yeni 
şubeler açılıyor 
ANKARA, 23 (A.A.) - C. H. 

F. umumi katipliğinden: 
Bugün toplanan C. H. F. umu

mi idare heyeti afağıdaki karar • 
ları vermiıtir: 

1 - Ankara, Kastamonu, Bi • 
lecik, Malatya, Zonguldak, Gazi
antep vilayet kongreleri netice!e
'ri tetkik olunarak seçilen idare 
heyetleri ve reialerile bu vilayetle .. 
re bağlı kazaların reisleri ve Ko
caeli vilayeti reis vekili tasdik e· 
dilmi~tir. 

2 - Maraı vilayeti merkez 
Fırka teşkilatile Bordur kongre 
işlerine bakılmtf ve vaziyetin ma · 
hallerinde tetkikine karar veril • 
miştir. 

3 - Malatya istasyonunda bir 
ocak aç!lması teMifi kabul edil • 
nı!ştir. 

4 - Halkevleri açılmasının 

yıldönümü günü olan 19 şubatta 
A dana, Aksaray, Balıkesir, Çan· 
kırı, Çon•m, Isparta, Kars, Mani· 
sa, Menin, Mu~la, NiP.de, Sıvaa, 
ve Tokat vilayetlerile Bafra, Bo· 
y.lbat, Alaiye, lnebolu kazaların • 
da ve İzmir vilayetine bağlı bazı 
kazalarda yeniden Halkevleri a
çıll?" ;,.sma karar verilmi~tir. 

19 Şubata kadar ahnacak ha
zırlık haberleri üzerine yeniden 
bir kaç vilayet ve kazada da 
1-folkev1eri a; ,lmak kararı veril • 
mesi mü temeldir. Bu suretle fU· 
bat zarfında mem1e ·et içinde ca
lı~maP,a başlıyan Ha!kevleri elliyi 
~e<:Pc0kt'r, 

kında malumat aldılar. Bir çeyrek ======== = = ===== 
sonra Kütq.hyaya doğru yola de • 
vam edildi. 

Saat 15 te Gazi Hazretleri, Kü
tahyaya geldiler. istasyon ve civa-

rmı kaphyan binlerce halkın al • 
kışları, heyecanlı tezahürleriyle 
karşılandılar. Şehir baştan bata 
bayraklarla donatılmıştır. 

Alman tayyarecllerinden 
en meşhuru 

RIHTff()FEN' 
in maceralar1nı bitf rdl 

Şubat'ta 

Fransız tayyarecllerlnde 
en me,huru 

Verdun Müdbfll 

N A v A R' 
ın hava döQUşlerlnl 

onhstmaaa ba~llyacakhr 

inhisar memur 
Haydar Bey kızı 

öldürdü 
(flaş taralı I ıncı Hayıfamııda} 

Hanım evinden kaç.mış, 0sJJ1 
Efendinin dayısı Çerkes AhııJ 
Efendinin evine saklanmıştır. 

On beş gün evvel Haydar B 
kızını tekrar ]:andırarak evi 
getirmeğe muvaffak olmuştur. e 
on bet gün içinde Mihrünni• 

Hanımın göz yaşları ve Haycl 
Beyin dostlarının israrı üzeri11 
baba, kızını sevdiği adama ver 

meğe razı olmuş, nikah mua.uıe 

leleri yapılmış, hatta Haydar se 
bizzat bu muamelelerle me§ 
olmuştur. Bugün iki gencin ııi 
kahları kıyılacaktı. Fakat ne~ 
yarar ki sabahleyin Haydar St 
kızını tabanca ile altı yerincl~ 
vurmu, ve öldürmüştür. Kızcai1 

nikaha gid-ek yere, şimdi me1l 
ra götürülüyor. Haydar Bey tet 
kif olunmustur. 

Dava vekili l\Iusmfa Sıbıi 
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Tetabuu izafattan .Türk sanayiine 
" nızaın ve Celil Bey 
il İktısat k·ı· 

B ve ı ı Celal Beyefendi 
tıl'ga T· ' 

rik I ıca.ret odasında Türk fab· 
e k" ~cı ığı hakkında çok etraflı fi. 

Pastırmalar! Cıgara kiığıdı kaçakçılığı 
ile maznun iki Hanım 

sonra .. 

~:r:~ s~y!ediler. Celal Bey mü - fstanbufdakilerde 
lerd ıoz er değil, canlı hadise -

/ 
11 

en bahsettiler ve bir iş adamı· çemenlerin muzır R 
/ n;: !:~le görülen Türk sanayii - ld v t b•t dildi umdan dönme olan bu Hanımların 

Eskiden ayıptı; mesela: Doğmasını 
beklediğin ümit güneşine karşı, derin, 
aldatıcı, teselli eden bir uyku ile uyu. 
dc11c yazi yazılmazdı. Böyle bir lal 

etmek "eçlıcl,, damgasını alnın orta • 
sına yapıştırmak olurdu. Üdeba, uı • 
lübu cili ile yazardı. Yukarıki cümleyi 
§Öyle rızıktırırdı: " ....•• 1'uyurunu 
beklediğin hurşidi ümide kar§ı, derin, 
nıuğfil bir habı tesliyet balı.~a ile u· 

~ Iaı B . zarasmı işaret ettiler. Ce· o ugu es 1 e b. k d k A v • 1 
a; h eyın Türk sanayiini goruşu Kayseri Ticaret odası geçen Ir UtU İÇİD e agıt.arı yaka anmış 
ı ayatunızd ı e0 letdir. an a ınmış enstantane· ay içinde yaptığı bir içtimada İs • 

Jd I<red" • tanbuldaki pastırma amilleri a • 
· ı ne haldedır? Calışan . b ı · "h 
1Pek f b "k · - l leyhınde azı karar ar ıth az e· 
d.. a. rı aları birbirlerile nası d k h··•-~ t ·· t t · c rf O\'Ü§ü 1 ? l ere UKume e muracaa e mıy • 

r er. Rekabet komşu ara· . B ·· .. · t t b 1 tıı.ıınd 
1 

B tı. u muracaat uzerıne s an u 
111.rın ha n~sıl çığırlar açar ·b. uln · belediyesi lstanbulda pastırma 

epsıni Celal Beyin ır taç dd •atırınd .. .. yapanların kullandıkları ma e • 
.,.. a. goruyoruz. l l . k l . · l iirk" . ·ı . r·· k erı ontro etmı~ ve pastırma 1 • 

. ıyenın sanayı e~.mesı ur . l ·· l · 
1l>lida·

1 
dd .

1 
:. . 1 b' malınde kuJlanı an çoven erın 

ınn elerı e geçıneceK ır 1 • • ld w b' •tııa,,· h k . . b l d sıhhate mugayır o ugunu tes ıt 
.... ~ ı are etının a§ aması e • "•ekr etmiıtir. lar ır. Şehirde yükselen baca, 
il lanın, köyün tavanlarını hak 

1 e Yeksan edecek bir silah nam -
b~a:ı olamaz. Bunu iktıı;at vekili 
l ıt ti.imle içinde sarahatle anla -
%r. 

Suriç Yoldaş 
Evvelki gün Moıkovadan §eh· 

rimize gelen Sovyet elçiıi M. Su· 
riç bayram ertesi Ankaraya gide· 

"' '!o "' cektir. Rusyadan getirilecek ma • 
F Celal Beyin çizdiği levhalar kinelerle kurulacak mensucat 
1 ~la. söze lüzum kalmndan dev· f abrikalan hakkında tetkikat ya· 
detin iktmı.t i~lerine daha yakın· parak proje hazırla.':l'lak üzere 
ti:~ alaka göstermesini ::arurileı- Moıkovaya giden Rus mütehas • 
l'··1Y~r. Nazariye ne olursa clısun, ııaları orada faaliyete devam et • 
.lırkıyenin birliğini korı:mak va· mektedirler. Biı- kaç güne kadar 

~ıfcs· · ·· ·· I ı l t" "k ~ ını ustune a an ü C\' e ın ı · sanayi umumi müdürü Şerif Be· 

0 
ıat i~lcrine nizam vermek ve yin riyasetinde mütehassısları • 

f 
U ni:=amı hak'Hle .. f•·n:dı: vazi • mızdan mürekkep bir heyet Mos· 
e. h sı er zamandan da ha fazla bu- kovaya giderek oı-ada Rus müte • 

, ~Unün Hdir. hassısla.rile temasa geçecekler, 
Memlelcettc kurulrm.1ş olan :ia· hazırlanan proje üzerinde son tet· 

lla.y ·. . • ı l •in, yn.nı ışe ·cr1·nuş o an :!er· kil.ter tamamlandıktan sonra hep 
illa.yenin ziyan edilmeden, en çek birlikte buraya geleceklerdir. 

dair :*·ide lrullamlması e~ası t 
bı-en&ip olunca H ~~:;a khsat Po onya ClarUlfünu
~·ekaıetinin Türkiye sa nayiinin n unda 'J ürli dolı toru 
ıııJ.d~afmda bir crkA m harb;yc a· 
~ar ..;-ahı olm~ sı icap ede ·. Cer I Kırımlı olup İstanbulda ikamet 

eyefc:Jdi-·n isarct ettikleri • a - eden Abdullah Zihni Bey Polon • 
~İ:ı.eler bir ta raftan sanayi sahip· yanın Krakovya §ehri Darülfünu· 
erınin piyasaya iyi mal, bol mal, nunda doktor diplomasını almı§ -

~Cuz m al çıkarmayı öğrenmele • tır .. 
~1tıi icapettiriyorsa, diğer taraftan Abdullah Zihni Bey tezinde Kı· 
da anayi müc 5 eselerin:n bı:ı:) arı rım hanları ile Polonya kralları a· 
~ık~lınca derhal m üracaat ettik • rasınclaki muhabereden ve hususi· 
eı-ı hükumet müesııeses!nin kon· le Mehmet Giray han tarafından 
trol üne ve hükumet direktifine Polonya kralı Yan Kazimir' e gön
~~bi olmalarını zar\1ri kılmakta • derilen samimi bir mektuptan 
1.1rr. bah:ıetmittir. 

Mı·ıı· · t"kl . ı ·ııA k . h Polonya matbuatı Abdullnh 
1• ı ıs ı a , mı .ı er anı ar· . . . . .. 
Qıye ile kurtuldu. Milli iktııat Zıh;ıı heyı tebrık etmwkte ve Po· 
Ct"'h·s· d k. h b" · b . lonyahlar ile Türkler arasında 
b 

,.. " ı e er anı ar ıyesız aşı 

Ozuk n•z., ... ı f 1 t mevcut dostluk rabıtasını hatır • 
• ... •• 1 a za ere e uza a • 

ltıaz. )atmaktadırlar. 

b Celal Bycfcndinin sözlerinden 
\lnJarı anladık. 

Sadri Etem 
~~=;:::================= 
Zabıt varakaları 

t Zabıtai belediye memurlarınca 
ltı~im edilen zabıt varakalarınm 
lıoksan tutulduğu için bunların 
~ahkemelerce iptal edildiği bele-
1>'ece anlaşılmış, yeniden zabıt 

"b~rakası nijmuneleri hazırlanarak 
ur· B un ,ubelere dag~ıtılmıııtır. u 

tı .. :ı;' 

litnunelere rağmen noksan zabıt 
\'ara.kası tutan memurlar olursa 
te2!a.landırılacaktır. 

Mübadele umumi 
heyetinde 

Muhtelit mübadele komisyonu 
llnıuıni heyeti bugün M. Holşta · 
dın riyasetinde toplanacaktır. Bu
aUnkü toplantıda Türk ve Yunan 
ttı •. 
Urahha.sları a ·aısında halledile -

t'biyerek halli bitnrnflara havale e· 
d·ı ~ 1 ıtıiı olan ihtilaflı meseleler hak· 

1ndaki hakem kararlarının tebliğ 
tdiJınesi muhtemeldir. 

-----
Tütün işçllerl cemi
yetinde sol istimal 

glJrilldil 
İstanbul ve mülhakatı Tütün i~ • 

çileri cemiyetinde bir suiistima) 
yapıldığını ve cemiyet namına ba · 
zı §ahısların ötede beride salibi • 
yetleri olmadığı halde işler yap • 
tıklarım yazmıttık. 

Mülkiye müfettitleri derhal ce· 
miyet muamelatına vaz'ı yet ede • 
rek tetkikata başlamıthr. 

Diğer taraftan esnaf mürakabe 
heyeti de bu cemiyet bakında taki. 
bata başlamıf ve cemiyet namına 
salahiyetsiz olarak ötede beride 
teahhüt altına giren şahıslarr tes· 
bit etmittir. 

Kömür çarptı, öldü! 
Bakırköyünde Osmaniye kö • 

yünde oturan Acem tebeasından 

Hü5eyin oğlu Tahir evvelki gün 
Tatocağında yaktığı mangaldan 
ıammağa çalıtırken kömür çarp· 
ması yüzünden birdenbire yuvar· 
}anarak ölmii!tür. 

Adliyedeki ihtısas mahkeme • 
sinde, dün 11.100 yaprak cıgara 
kağıdı kaçakçılığına ait bir dava 
görülmüıtür. 

Bu davada maznunların biriıi 
Mustafa Efendi isminde bir genç 
diğerleri Hatice Hanım isminde 
orta ya~lı bir kadınla kızı Muaz • 
:zez Hanımdır. Muazzez Hanım. 
henüz on sekiz yasını tamamla · 
madığını söylüyor: 

Ana ve kızın ifadelerine göre, 

kendileri aslen Ruınmutlar müslü· 
manlığı kabul etınitler. 

11,100 yaprak cıgara kağıdı ka· 
çakçılığını Şaziye Hanım isminde 
bir kadın haber vermif. Kendisi , 
alıcı vaziyetinde ortaya çıkmıf, 
bir han odasında bulutmutlar, bu 

kadın, Mustafa Efendi, Hatice ve 
Muazzez Hanımlar bir arada otu· 
rurken, cürmü methut yapılmış, 

bir kutu içinde cıgara kağıtları ele 
geçmıf .. 

Dava edilenler, kaçakçılıkla hiç 
bir alakaları bulunmadığını iddia 
ediyorlar .. Mustafa efendi, Şaziye 
Hanıma :;atılmak üzere oraya cı

gara kağıdı getirmediğini, oraya 
Hatice Hanıma çamatırını yıkat ~ 
mak üzere uğradığını ileri sürü .. 
yor, mahkemeye gelmeden alınan 
ifadelerini tehdit ve tazyike atfe • 
diyor .. 

Mahkeme, bir §ahidin çağrıl • 
ması ve Elisavi ismine yazılı nüfus 
kağıdının Muazzez Hanıma ait o· 
lup olmadığının tahkiki için, mu -
hakemeyi başka güne bıraktı. 

Geçen bayramda salıncak 
kazası muhakemesi 

Çocuğun ölümüne sebep olmak iddiastle salın
cakçı muhakeme edilirken 9 yaşında bir şahit 

İstanbul ikinci ceza mahke • 
mcsinde, dün bir salıncakçı mu -
hakeme edilmittir. .., 

Hasan ismindeki bu salıncak· 

çı, Osman isminde bir çocuğun 

kaza neticesinde ölümünden do· 

layı muh~eme ediliyor. Geçen 
bayramda, bir meydana salın -
cak kuran Hasanın salıncağına 

binen bu çocuk düşmüş, salıncak 
başın!. çarpmı~ ve ölümüne se • 

hep olmuş. İddiaya göre, o sıra• 
da salıncakçı orada yokmuş. Ço• 
cuklar, kendi kendilerine binmİJ· 
ler ve sallanmı,Iar. 

Dün mahkemede dokuz ya • 

şında Sürpik isminde bir çocuk, 
şahit olarak dinlenilmiş, "orada 
bu adam yoktu, başka biri bizden 
para aldı, salıncağa bindirdi,, de· 
miştir. 

Muhakeme başka ,ahit çağı • 
rılmnsı için kalmııtır. 

··················································~········································ 
Yerli enfiye 

inhisar idaresi son zamanlarda 
memleketimizde yerli enfiye yap
mıı ve satı~a çıkarılmıştır. Enfiye 
ithali hakkı Türkiyede Tütün inhi
sar idaresine verilmittir. inhisar j. 
daresi ıimdiye kadar memlekette 
sarf edilen en fi yel eri F ransadan 
getiriyordu.. Yerli enf iyelerin 
Fransız enfiyeleri derecesinde ol· 
duğu anlaşılmı§tır. 

Telefon ücretleri 
Telefon tarif esini tetkik etmek· 

te olan komisyon bugün son içti -
maını yapacak telefon ücretlerinin 
ne kadar indirileceğini tespit ede
cektir. 

Fakir çocuklara 
bayramlık elbise 
Yarın Himayeietfal cemiyeti 

merkezinde fakir çocuklara elbi -
se dağıtılacaktıı·. Anneler birliği 
dün cemiyet merkezinde bir içti • 

.. 
yu .• .• ,, 

Tetabuu izafat, canım Türkç<'mizi, 
hiç kimsenin anlıyanııyacağı, anl•11an
lar:rı da güçlükle anladıkları bir §Ck· 

le sokmuştu. Her cümlede bir: "eseri 
ademi zarafet,, "hattı müatcviyü mü -
rıenıcr,, gibi sözi<'r, kulakları yırtar, 
dili kekemelcştirirdi. 

Uzun ve imanlı bir savaştan ıanra, 
Türkçe bu çalılardan kurtuldu. 
Türkrc hayli temizlendi. 

Bugün, dilimizi dalıa aallaıtırmali, 
daha özle§tirmek için clbirliği ile ça. 
lıııyoruz. 1 

1 
Bu büyiik ıaı·aıta, dil ım:a§lnatı,_ 

asıl kolbaşılarımız, muhakkak, 1<i 
gençlerdir. . ~ 

Fakat maalesef, bu gençltrirı bir. 
~oklarında, bir tetabuu izaf at mert(jı .. 
var; asri tetabuu iz af at. - - J 

l~te size bir miıal: 

"G-azeteci dililc cuıl okumak iıteal
ğim ceplıe: }'aşı kadar eser vermiş 

olan Abdullalı Ceı•det gibi satırların
da kendine paye ı·ermi1 görünendir. 
Tavsiyeni • bir lıüsnü niyet ifadesidir 
diye· kabul irin değerinizi daima mü· 
tercim Ata bey ayarında görmek te

mennimizden Abdullalı Cevdcti tek • 
rar, f azlasile okumağa lüzum göstc • 
ren yazınızı, zakcimzla 
elendim .••. ,. 

bir gödriim 

J'l'leddalin ..•. Aminnn.' .• ••• 

Bu satırları yazan gence ı·c brr 
tarzda, Türkçeyi öğrenmeden, yazı 

yazmak lteı·csine dü§en gençlere lıa. • 

ber verelim, ki 'l'ürkreyc değil, ken • 
dilerine yazık ediyorlar. Tetabuu izf'· 
!at modasından sonra, fikri ifade ede· 
mcyen bozuk ciimle ortaya yeni bi1! 
moda değil, muharririnin Tiirkrtul 
bilmediğini ~·ıkarır. . ~ 

Gcn9lcre bir ağabey nasiltati: 

Düz 'l'iirkçe, aaf Türkçe, açık Tiir..,,_i 
çe gazaınlar. 

Yeni istidatları okuduğumuz za • 

mau, nasıl f~'dcbiyatı Cedide bizi 
kıskandıysa, biz de onları krskanalı'nı, 
Bizim Edcbi!lafı Cedidecilere örnek ol· 

duğumuz gibi, onlar da bize örnek 
olsunlar. • • • ' 

1 J 
Selimi izzet 

ma yapmış ilk mekteplerden ge· • 
ı 111nı1111ııhlıııımııınnrıımnntınuımuınunmınmnmıtt ıttnnuımııımaınannuı 

len fakir talebe listesini tetkike - ı ~ IS Yıl evelki VAKiT ] 

VAK 1 T 
Gtindelll<, Siyasi Gıızctc 

lstanbul Ankara Caddc~ı. \'AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yaz:ı !~teri telefonu : :?<lSi~ 
idare teJetoııu : 24:liO 

Telgraf adresi : I!tanbul - \' AKrI 
Posta ırutusu No. 46 

Abone bedel~: 
Tilrkiye f;cnebl 

Seneli!: 1400 Kr. 2i00 lü. 

6 aylık 750 " 1450 

3 aylık 400 " 800 
ı aylık 150 .. 300 

ilAn Ucretleri : -------
Resml llA.nJamı bir ~aurı 10 I<uruş 

Ticari ilAnlarrıı bir satırı 12,5 Kuruş 
Ticari ııanıarın bir santimi 25 Kuruş 

KUçUk llAnler : 
Bir de!a.sı 30 lkl defuı 60 Uç detuı ,..5 

dört defası 75 ve on detası 100 kuruşt•Jr. 
Ug aylık ilA.n verenlerin bir defası mecca
nendir. Dört 1atırı ıeçen lJAnlarm fazta 
satrrlan be~ klıruştan beııarı ed1ltr. 

derek elbise verilecek çocuklar E """'"""" mıınıınımıı ""' un ıınnıııııu lllllllHIUllUlllQIRnlllllllllnrmıııuıııt 

tesbit olunmu§tur. Cemiyet mer • 24Kanunusani1917 
1 kezinde 80 çocuk giydirilecektir. 

Bundan başka süt damlasından 
süt alan çocuklara da elbise ve 
,eker dağıtılacaktır. 

Bir hanın bir odası 
yıkıldı, iki kişi 

altında yaralandı ! 
T ahtakalede uzun çar§ı ba -

~ında Zülüftar hanının bir odası 
ani olarak yıkılmış, odada hulu-

l 
nan iki kişi enkaz altında kala • 
rak hafif surette yaralanmışlar • 

1 
dır. H~~ın b~r kısmı~da. bulunan 
elma kufelerı de ezılmıttir. Ha • 
mn diğer tarafları da yıkılma teh
likesi gösterdiğinden han boıal • 
tılmı§hr. 

- Dariilfünunun rnziyetini tcsbil 

eden l:omisyon dün toplanmış re mil _ 

cstJetumin "Maarif nezaretine merbut 

ilmi ı·e idari muhtariyeti haiz., oldu

ğuna karar uanıi§tfr. Bundan ba1kt1 

Dariilfiinunun bir dit-anı ı·c lıer fa .. 

kültenin birer mcıclisi olması karar
la!}tırılnıı§lır. 

- Haber aldığımıza göre mimar 

Kemal Rcyirı riyasetinde bir heyet 

Üsküdar • Kısıklı hattı münakalt'itını 
temin edecek ve.~ait mübayaa etmek 

üzere yarm Avrupaga gideceklerdir, 

- Bir mDddettcnbcri Bcrlindc bu 

lunmakta olan maliye nazrrı Cavit 

/Jcy bu akşam §elırinıizc gdeccktir. 
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Muharriri : Celil Nuri 
.. iktibas, nakil, tercilme haklan mahfuzdur. 

Ben nasıl cehaleti tahsil ettim? 
Ya.hu! Unuttunuz mu? Biz ço· [ fızları olmasaydı beni be~erin çe

cukluğumuzda hergün Arabi ve keceği daha büyük olurdu. 
F ariıi okurduk. Benim Arapça :t. :(. :t. 

hocam meşhur Hacı Zihni Efen· - Bizde bu Arapça ve F ariıi 

' ............. F tr a -·-······· U"'"............ ı --········ 
!! 
!! ;: lstaobut müftOlüğünden: 
:: ll Buğdaydan ~~i ~·~• A~i• ,ı 
ı: Arpadan 16 14 13 1: 

i! Üzümden 130 92 65 İl 
ii 23 Kanunusani Pazartesi gü- q 
H nü akşamı (Salı) gecesi Ra i: 
~:.:~:. mazana Ş~rifin 27 inci gecesi fi 

olmakla "Leylei Kı:ıdir,. Vt' H 

Varın akşam 'l Urk sint:ımacıhğıntn 
ZAF'E~ Gecesidir: 1 Çünkü Memleketim zde Yapılan En Z ngin, En Güıt 

En Neıelı - Büyük Operet F imi 

KARIM BENi 
ALDATIRSA 

Rejisörü: ERTUGRUL MUHSiN 

ELHAMRA ve MELEK Sinemalaruıd• 
lzmirde EL HAMRA sınema arıoda aynı zamanda ınub 

terem haJkımııa takdim edi lecektir. di, Farisi üstadım da muallim niçin okunurdu? Yahut, ilkin, da· 
Feyzi Efendi idi. Bu iki dili öğ· ha umumi bir sual soralım: -Bir 
retenlerin en ileri gelenleri... Fransız Almancayı, bir Türk in-

ii 27 Kanunusani 933 Cuma gü· p 
:: nü de Bayram olduğu ilan il 
:: . il ~-----------------------------~ ::o.unur. .. ._. .............. _________________ .. ~ 

- O halde, biri bana diyecek, gilizceyi niçin öğrenir? - O dil
sen iyi Arapça ve Farisi biliyor • de konuşmak, yazmak, okumak 
'Sun.,. • Böyle yüksek muallim • için. Bundan tabii cevap olur 
lerden ders alan. .. mu? Halbuki Arapça, bizde, bu 

il Bayram namazı 1 ~ 
!! Sa. D. ft 

Dama 
SeYimli JEAN Murai'ı 

77 No. LU EV 

kendis~ 

ayık 

ileriye gitmeyiniz. F ariside ya· maksatla okunmazdı. 

H Ezani saatle 2 34 :! 
.. v 7 5" .c :: asati " ~ r. 
...._ ......... ----···-............ __....-... · mmı: ................................................. .. 

istik ıaı lisesinde 
konser 

Geçenlerde Galatasaray lise • 
si salonunda muvaff akiyetli bir 
konser veren Senih LCitfü Bey i · 
kinci kanserini istiklal lisesi ıa • 

Fransızca sözlü güzel fil m nde mutlaka gorunuz. 

Bu Perşembe akşamı A R T İ S T İ K Sinemasmd' 

HERKES 

SADi ZEYBEK 

yanım, Arabide ondan bir çok Bir gün Yemenden gelen Şeyh 
daha yayan. Çok memnun oldu· Mehmet bin Mehmet Es San'avi 
ğum bir cihet var: Hafız olma· Ef. yi, sonradan Şehülislam olan 
maldığım. Eğer bir de hıfza ça • Çelebi Zade Erzurumlu Hüseyin 
lı§aaydmı o zaman kandilli buda- Hüsnü Efendiye götürmü§tüm. 
lalar sırasına girerdim. Ali Hay- Bu alim, bu me,hur alim, Yemen· 
dar Efendinin ıekiz bin sayfalık li Şeyh ile konuşamadı! Daireden 
mecelle §erhini hemen hemen ez· çrkınca Şeyh Mehmet Efendi ha· 
her öğrendim. Eğer bende eıas. na sordu: - Meşhur din alimi 
b bir surette bir ahmaklık görü • dediğin zat bu mu? Bu hoca A -
yorsamz, emin olunuz ki, bu, do- rapç.ayı konu§amıyor bile! Yarın 
ğu§tan değildir, mecelle ıerbini ahrette Allahın huzurunda nece 
harfiyyen öğrendiğimdendir. Al- lakırdı edecek? 

lonunda vermittir. Konserde bü - O • •• J d• 
tün talebe velileri, muallimler, peretıni gorme i ır 
t~ebe hazu bulu~Uf~~ ~~~--~-~--~-~--~-~-~-·~~~----~ 

Senih Lutfü Beye piyano ile 

Jah rahmet etsin. Sait Halim Pa!a Bir fıkra daha: Postadan bir 
merhum (veyahut kulakları çın· paket Mıaır gazet:?si çıktı. Bun • 
lasın, kardeşi Abbas Hilmi Pa~a) ların içinde bana dair bazı yazı
iddia ederlerdi ki müslüman ola- Iar varmış. Vaktim yoktu. Kimse· 

ye okutamad?.m. Vapur saati de 

Reyyan Tevfik Hanım refakat et
mi~tir. Senih LUtfü Bey (Max 

Bruch tan (Kol nidrei), (Pla -

yera) isimli parçaları çok mu • 
vaff akiyetli çalını§ ve bilhassa i-
kinci parça çok beğenilmit da • 

rak dünyaya gelen kadın; erkek, 
her ferdin vazifesi mutlaka Kur'. 
aru hıf zetmek suretile hayata 
girmektir. 

Dünyada 300 milyon müslü • 
man var diyorlar; böylelikle 300 
milyon halkı hep budala etmİ§ o
lacağız. 

Hafızlar ezber okuyorlar; la· 
kin okuduklarını anlamıyorlar. 

Allah, kelamında Kur'anı Arap • 
ça olarak indirdik, tek insanlar 
anlasınlar diye; buyuruyor. Ha • 
fızlar ise bunun aksini yapmakla 
bu nassa taban tabana zıt hare • 
ket ediyorlar. 

Şu münasebetle biraz da Yahu
di hafızlarından bahsedeyim: 
Gülünüz. Talmud çok mufassal 
bir kitaptır. Kara kaplı, değirmen 
ta§ı gibi bir alamet. Bunun da, 
yahudi aleminde, hafızlan var. 
Hem nasıl hafızlar? Bizimkiler • 
den beter. Orada bir hatim cemi· 
yeti olurmuı. Gayet alim beş, on 
haham toplanır, hafız namzedini 
imtihan ederler. 

İmtihan şöyle geçermit: Bat 
haham eline kocaman bir çivi a· 
lır; mukaddes bir çekiç ile bu çi
viyi kitabın lialettayin bir nokta· 
una çakar. Çalanak ameliye1ıi bi

le güç, çünkü kitap kocaman, 
kalın, ağır. Sonra bir kerpetenle 
bu çiviyi çıkarırlar. Çivi kitapta 
yer etti. Bir delik hasıl oldu. Ha

ham efendi dua ede ede kitabı a· 
çar. Sayfa 26 da çivi filan keli • 
meyi delmi§. Hafız namzedi ne 
aoruyor: 

- Efendi! 26 ıncı ıayfada de
lik (filan) kelimeıinin üstünde· 
dir.36-48- 103- 262-
576 - 648 inci sayfalarda delik 
hangi kelimelerin üzerine geli • 
yor? 

Eğer namzet böyle kırk, elli su
ale duı·madan, dii&ünmeden ce -
vap verebilir$C, derhal hafız ilan 

gelmişti. Y enilcöyde oturuyor • 
dum. Yağışlı bir havada ko§a ko
şa vapura girdim. Kendi kendi • 
me: - Ne iyi tesadüf! Dedim. 
bildiklerimden ve ulemadan bir 
zat orada idi. Yanına gittim. l;i 
kendisine anlattım. 40 eeneden faz 

kikalarca alkışlanınııtır. 

zelce hak etınitlerdir. Vakit vakit 
bunları makam ile okurlar. Mü • 

nasebet düttükçe mahfuzattan 
bir mısra, bir beyit, bir kıt'a zik· 

rederler. Lakin onların arasında 
la medreselerde, mekteplerde A • geçen bir kelimenin, bir kaç tabi
rapça okutmu, biri. Gazeteleri eli· 
ne verdim •• Okuyamıyor. Ayıp de-

rin manaamı kendilerinden soru
nuz: Bilmiyecekler ! 

w•ı ı Ok ı 
gı , ya· uyamıyor... Size güzel, çok manalı bir hi· 

- Neden okuyamıyorsunuz, ki.ye anlatacağım: 
mevlana? Diye ıordum. 

Eski zamanda, tairin biri, çok 
- Azizim, dedi, biz üstattan 

çalışmıf, meydana gayet güzel 
gazete okumadık. 
Kızacağım geldi. Mesela ben bir kaside getirmif. Ama ne kasi-

lngilizce okudum. Üstadım bana de? Akide tekeri gibi tatlı; ta • 
bugün çıkan bir kitabı, yahut dından yenmez. 
Times gazetesinin bugünkü nüs· Şair, uzun eım.eklerin mahsulü 
hasını, elbette, otuz sene evvel o- olan eserini saida, solda, her 
kutmamı!tı. Fakat ben bu daki • mevzuda okuyor. Vezin, yerinde. 
kada bu eseri ve bu gazeteyi cku· kafiyeler, hep mukayyet. Kaaide
yabiliyorum. Neden bu muallim nin birçok kısmı tarsı edilmif. 
efendi (her) Arapça kitabı oku· Sonundaki gazel bir taheser. Her 
yamasın? kes bu güzel manzumeyi ezberli· 

Demek ki biçare ve masum yor. Takdir edenlerin ise haddi, 
milletin seneleri gü.m.e gitmiş... hesabı yok. 
Kafa bir değirmen gibi daima iş- 1 Fakat kurnaz bir genç farkına 
liyor, lakin hiç bir şeyi övütmü- varmış ki bu parlak kasidenin 
yor. İ§te eski medrese ve mektep· hiç manası yok. Az mana, kötü 
lerin hali. Bu AUahm belası uıul mana, boş mana? Hayır, hayır .. 
(yahut, daha doğruı;u, usulsüz- Zavallı şair şiirini pürüzsüz tan • 
lük) okur yazarları mankafa et- ~im etmİ§ ama bundan hiç mana 
mi§. Bunun bir nümunesi de be.. çıkmıyor. Yalnız kelimeler ııra • 
nim. Hayatımın o saatleri keman lar.mıt, ahenk temin edilmif. lıte 
öğrenmiye hasredilseydi hu daki· o kadar. Gene, şaire sormut: 
kada kendimi eğlendirecek mü • - Ey büyük üstat! Manzume-
him bir vasıtaya malik olurdu.ın. nizi iyice dinledim. Hatta mühim 

~ ~ Jt. kısımlarını haf ıazma nakşettim. 

Daha ileri gideceğim- Arapça Lakin, ncaba sorabilir miyim? Bu 
ve Fariıinin bu tekilde öğretil • kasidenin manaaı nedir? 
mesi daha ba~ka. fenalıkları mu· _ Ey oğul! Vezne çok dikkat 
cip olmuştur: Okuduğumuzu an· ettim. Kafiye bulmak hususunda 
lıyamcımak. Arapça tahsil eder • hayli yoruldum. Tarsıata, cinas • 
ken şu itiyat, ~u kötü itiyat hasıl lara çok ehemmiyet verdim. Bu 
oluyor: Okurken manaya dikkat 'b' d kadar külfetten oınra ır e ma· 
etmemek. B11nun içindir ki Türk- na ile mi uğra§aydım? insaf bu • 
çc bir ibareyi okurken bile bazı • yur~ Lafza itibar ettim, mana 
ları, o itiyadın kurboru olarak, kaydında bulunmadım. 
manayı araştırmıyor. • ... Güzel hikaye değil mi? ltal 

Zaten e3lı:i yazıcıların çoğu 

ISTAN .... UL RADYOSU -
HANIMLAR HEYETi 

KONSERi 
CENNE J -· BELMA 

inci ve Ehza Fahrettln lianımlar 
~e A R K A D A Ş L. A R 1 

25 ikinci Hnon 933 çar.şamba akşnmı 

MAJi'K 
Sinemasında 

Lı Yerlerinizi evvelden tedarik ediniz ... 

Kadı köy Hale ainemasında 

ERTUGRUL SADETTıN 
eu •k•am 

Türk • Yunan artistleri 
nin ilk müşterek gal:ı 

temsili : 
OThELLO 

Gavrilidis : Othello 
Ertuğrnl Sadettin : Yago Otelloı Bey 

oğlunda Te lstanbulda tekrarlaMcaknr 

BORSA 
23 Kirıunusani 1933 

Nukut 

ur•$ - -~ f. Fransız ı ;o,-

1 Stetlln 716.-
1 Dolar !14,-

20 Liret 219,-
20 L Belçika 117,-
20 Drahmi 2<.-
20 lsvlçre 820 -
!O Len 26.-

1 lorln 85,-
20 Kuron Çek 122.-

(Satış) 

t 51110 Av 
1 Peı:eta 
ı J\larlc 
ı Zolotl 
ı Pengö 
~ Ley 
211 ll!naı 

1 çcrrnneç 
1 Altın 
ı J\1ecedlye 
t Banlı:not 

Kuru 
!7-
17,-
51-
!4-
38-
23,
jil-

«25,-
34.-

240.-

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
Parls 
toodrı 

l\ev-) ork 
J\111.!.no 
RrUlı;sel 

Atloıı 

Cenn•re 

S<ıfya 

Asterdam 

iş Rantası 

Anadolu 
Reji 

Sir. Hayriye 
rramvAv 

U. Sigorta 
omontl 

tll.06 
714-
0.4708 

9.195-l 
3.3950 

85 8'<25 

2.4375 

65.!0-
l . l:t!) 

Prııjta 

VlvaM 
Madrlr 
nerlin 
Varşovıı 

• Pe~te 
P.lllms 

flelgraı 

M· ~ı.:ovı 

Esham 

ıo.-

42 60 

8,10 

1!5, 
4.30 

!4,
t3.65 

Terkos 
Çfment<l Aı 
(Joyon Oey 

Sark Dev 
ltalya 

Sark m. ceza 
Telefon 

!59tW 
4,0113 
5 7682 

1.9793 
'4.20-
353:'5 

lif• 24~0 

34.i950 
ıtH7S 

39,25 
11 .70 
24,-

1,90 
2.-

2.35 

istikraz' ar Tahviller 

lst. dahili 93,7S 1 Elektrik 
''ark ı .}·ollar• !'i,S!5 framvay 50.-
O.Mtl\'ahhlde 60.2!- Tlincl 4,20 
Gümrükler BS Rıhtım 18,90 
Saydi mıhı 4.35 Anadolu 43,15 

Ba~dııt 8 55 Anadolu il 43.15 

askeriye A. Mümessll 48,50 

lstanbul Helediyes 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrot' 

Temsilleri : 

Umuma 
Altı yaşından 

tiYntroya 

aşağı olan çocuk! 

nbul edilmezelr. 

K. v 1 ıvı 
Sah ÇarşambB 

24 K. sani 25 K. san 
27 Ramazao 28 Ramazan 

Gün do~uşu 7,18 7,18 

Gün lıatışı 17,17 17,Iİ 

Sabah nıımaı.ı 6,49 6.4S 

Öğle namazı 1 ',26 12.~ 
ikln<ll namazı 15,01 ıs.ot 

Akş1m namnı 17.17 17,11 

Yası namar.ı 18,51 ıs,51 

imsak 5,34 s.54 
Yılın ~eçen günleri 24 25 

kalaa ' 
342 341 

HAVA - Yeşllköy Askerl raaat fl!!J 
kezinden verilen maJQmata &'Öre, bugün 

va tamamen bu!utlu olacak, rüzg~r Ka 

yelden kuırveU1 olarnk esecektir. Kar y&I 
m8..91 ihtimali kuvveUldlr. 

DünkU sıcaklık en tazlıı. 8, en az ıs İı 
rece, hava tazyiki 758 mlllmetro idi. 

Radyoda· 

lSTANBUL - JS den 18,45 e k&#J 

Makbule hanmı, 18,45 ten J 9,30 a kadar; 
kestra, 19.35 ten 20 c kadar Frtı.nsızca 

(Uerlcml§lerc mahsus), 20 c!en 20,30 a k&; 

Karagöz (Hfizım Bey tarafından), !?0,30 
21 ~ 21 e kadar Hikmet Rıza Hanım, 

21,30 a kada.r Servet Hanım, 21,30 dan 11 
kadar Nimet Vahit llnnım tarafmda.n ti 
gaıınl, 22 den 22,30 a kadar Grama! 

Ajans ve Borsa haberleri, Sut ayıı.rı, zı 
dan 23,30 a kaC!Ar Darüttallm. 

l
lllllllllllllUııımullliilllllllllI!lllllIDlllllllll HllllUllllUUlll_H_ 

noş~aat!erde 
Yazan: Mehmet Nuretdrı 

ı\lchmct ~urettin l3eyin )"akındl 

1 
çı .acak olan bu nesir kitabı: son dıl 

- •nkıl:\bının en temiz Türkçesi ve ede· 
~ biyaun en musikili eseridir. 

1 
Değerli arkıdaiımızın bu çok gii• 

zel eserini, okuyuculanmıza şimdidetl 
hımırcıle tavsiye ederiz. 

I ~ Valcıttda cıkıvor 
.. ____________ ... _ .... "" umıııııııııKll!'IBlllllilJllllllBllDllllllU!llD qaımııoıııııııınımıı olunur. Eğer cevap veremez, hat· 

ti cevabında kekelerae it gelecek 
ıeneye! 

çapraşık yazal'lardı. Arapça, Fa· 
risi ile Türkçe arasında ibareler. 
Bunları okurlar, lakin minasile 

yanca bir söz var: 
Senonev~o, e~nehova·I•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

to! BUY Uf\ 1 A YY ARE PlY ANGOSU Yahudiler gayet keskin ve son 
derecede pratik bir millet olduk • 

ları halde, İ§te, bu budalalığa 
•arkryorlar. Eğer yahudilerin ha· 

uğra~mazlardı. "DoğTU değilse de iyi uydurul· 

Ben öyle kimseler biliri.m ki muş!,, 
binlerce beyi ti haf ızalcınna gü • Celil Nuri 

Bayramda verilecek en münasip hediye 
TAYYARE PiYANGO B LETıDiR 

bir 



-
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CA iM AYŞE 
=================Selimi izzet 

Mü•merenin nihayetinde, Ke · 
lllal Ahmet Baruni beye dedi ki: 
k - Matmazel Daragon iki güne 
k~~ gidiyormu~.. Ümit ederim 

1 sız de arkasından gitmezsiniz? 
- YOk efendim, turadan fU· 

raya gidecek değilim ... Ne müna· 
aebett ... lstanbul botuma gitti. 
Daha kalacağım. 

Kemalle Ayte gülümıiyerek 
lllea'ut bir nazarla, biribirlerine 
baktılar ... 

Ahmet Baruni beyin kalı,ın -
daki gizli maksadı sezmemi~ler -
di. 

-8-
dç er 

Ahmet Ba.-uni be:rin kiraladı • 
ğı büyük otomo ·ı konağın ka • 
Pısında bekl' )1 ordu. 

Hasan a w :ı, otom o-bilin etra • 
fında döneniyor ve kapıda du • 
ran Fikri yara: 

- Sen böyle güzel otomobil 
gördün mü hiç? Diyordu. 

Fikriyar nvuçlnrmı oğu§tur • 
du: 

- Ahmet beyin her şeyi güzel. 
Kendisi de güzel! .. 

- Sen de bu ihtiyar arabın 
neresini beğeniyorsun? 

- Amma ihtiyar! Şeftali gibi 
kırmızı yana.darı var. 

ayrılamadığından dayısını takip 
edemiyordu. 

Ahmet Baruni bey keyfinde 
idi. Kemalin suratına bile bakmı· 
yor.do. Artık Kemalin kendisin -
den ümidi kesmesi lazım geldiği
ni anlaması lazımdı. 

Kemal, zeki bir adamdı. Ah • 
met beyin kendisini artık evlat 
etmekten sarfınazar ettiğini el • 
bette anlıvacaktı. Fakat bu fena 
ihtimali aklına getirmek isteme • 
diğinden, hiç bu tarafa yall&§mı
yordu. 

Ahmet Baruni beyin, bu dere
ce vicdansız bir adam olabilece· 
ğini tasavvur edemiyordu. Filva· 
ki dayısının tarzı, ahval ve hare • 
katı ho§una gitmiyordu ama, bu 
kusurlara da göz yumuyordu. 

Mısırda Ahmet Baruni beyin 
nasıl tanındığını bilseydi, fikrini 
değiftirirdi. 

Ahmet Baruni bey son derece 
vicdansız bir adamdı. En uf ak 
menfaati için, kar§ısmdakini mah 
vederdi. Daima bas-kalarının sır· 
tından geçinmişti. Serveti bin bir 
fel"ketin mahsulü idi. 

Kahirede, birçok dalavereli i,
lerle, birçok tüccarın iflasına se· 
bebiyet vermişti. 

Görünüıte, aıruına göre ap • 
tallafır, fakat sırası gelince. til • 

VAKR Saylta S 

Kimbaklı? Bir Japon diplomabnın ifşalan 
---· ·-··--·---·------·----·------·----·--·-··----

Cibali fabrikasın- Japonlar bütün Asya 
daki kavgada 
Altı itfaiye neferi milletlerinin reİSİ İmişler! 

yaralanmış 
Cihali tütün fabrikasında yan- Süveyşin Şarkından Kamçatkanın 

gın çıktığını, yangını söndürmeğe b k d b •• •• A ' 
giden itfaiye ile amele arasında gar ına a ar ut un sya ••• 
bir hadise olduğunu dün tafsi • itte çok mühim bir makale. Bu - Mükalememizi imparatora •• 
latile yazmııtık. makale Contemporary Japon'da nazırlarınıza söylemenize hiç bir 

Aldığımız yeni malumata gö • çıkmııtır. Yazan, Mikado'nun hu- mahzur görmiyorum .. Yalnız, A· 
re, fabrikada yangın olunca he • susi mütaviri ve Rus Japon harbi merikada cümhur reisi oldufum 
men telefonla itfaiyeye haber ve· esnasında Japonyanın Amerikaya müddetçe, noktai nazarımı neı • 
rilmittir. Dig~ er taraftan fabrika· gönderdiği fevkalade ve gizli mü· retmemenizi isterim.. ilk fırsatta 
da da kü.rük mikyasta makine ve rahhası Vikont Kentaro Kameko· 

;J' bunu dünyaya bildirmek hakkmı 
hortum bulunduğu için bir kısım dur. Bu makalede bize bir çok tey· muhafaza etmek isterim. 
amele fabrikanın havuzundan su fer, bilhassa siyasette, tavsiyeci • 
alarak yangını söndürmeğe sa· lerin milletleri yan yolda bırak· 
Vafmışlardır. İtfaiye, yangın ha • malan kadar fena bir fey olmadı· 
berini aldıktan beş dakika sonra ğını anlatıyor: 
Fatihten Cibaliye inmif, fabrika· 1915 senesinde. o zaman Ame • 
nın arka kapısının açılmasını aöy· rika reisicümhuru olan Theodore 
lemittir. Kapıcılar yangımn sön • Roosevclt'in evinin bulunduğu 
düğünü söyliyerek itfaiyeye kapı· ()yster- Bay'da idi. Sade ve alel· 
yı açmamak istemitlerdir. ade bir kır evi ... Ne elektrik, ne de 

Rooıevelt esasen bu sözünde 
durdu. Ölümünden bir kaç aün eY

vel, 1919 Kanunusanisinde, Paria• 

te sulh konferansı açıldığı z:am•a, 
Kansar City Star gazetelinde fU 
sabrları neıretti: 

•Amerika hiüdUneti, laponganaa 
Çintle, bilha81la kendine alt yerlerlıt 

uan 11ana bulunduğu kıaunlartla. lul • 
suai müttefikleri bulunduilUIU tattllll 
eder.,. 

İtfaiye binadan dumanlar çık· gaz var.. Yatma zamanı gelince, 
tığını görünce tekrar kapının açıl- cümhur reisi, elinde tamdan, mi· 
masını ihtar etmitse de kapı gene safirlerini odalanna teıyi ediyor . 
açılmamı!, bunun üzerine arka - Çardağın altında, balkonda, A- Bu sözlerin sadece Roonelt'i bir 
daki demir kapı baltalarla parça· merika cümhur reisi, Japonyanın teahhüt altına aldıiı iddia eclile
lanarak itfaiye kumandanı lsma- gizli ve fevkalade olarak gönder· bilir mi?· Bu pek güçtür .. Zira, A· 
il Bey önde olduğu halde neferler diği mürahhas ile §unları konutu- merika siyasi tahaiyetlerinin de 
içeriye dalmı,lardır. yor: ayni noktai nazara sahip oldalda• 

Bir kac kitinin teıviki üzerine "~Bana, bir kaç defalar, Asya· rını görüyoruz .. 
bazı ameleler içeri giren kuman· da Japonların bir Monrol düstü • 1917 de, Vilaon cümhur reİli 
damn ve nefer)erin üzerine hü - ründan bahsettiniz. Bunu nasıl an· iken yapılan bir anlatmada ıu aa• 
cum etmi~ler ve ilerlemelerine lıyorsunuz?. tırları görüyoruz: 

Haııaan ağa bu sözü kıskandı: 
- Çürürr.üt ıeftali ... Ama pa· 

rası var, şık geziyor ya, elbe~te 

güzel gö. ünür. 

ki kadar kurnazlatırdı. 
Fakat mern lekett:e 

mani olmak istemiılerdir. Bir kaç Roosevelt cevap veriyor: "Am~rika hükümetinln Monroe,... 

kendisini dakikalık bir tevekkuftan sonra - Gayet basit .. Siz, Uzak Şark- zarlge11lnl terketmek fikri yoktur. M• 

Münakaıa uzıyacaktı. Bereket 
venin Kemal göründü. 

- Kavga etmeyin, dedi, da · 
dım dayımı seviyor, zorla değil 
ya, .• 

Fikriyar Kemalin boynuna ıa· 
nldı: 

- Senin yerini 
tutamaz! •.• 

- Af erin dadı .. 
henüz çıkmadı mı? 

- işte geliyorlar. 

kimsecikler 

Bizimkiler 

Ahmet bey, Şefik bey Te Ayte 
geliyorlardı. Dördü de otomobile 
bind

0

ler. 
Otomobili Kemal kullanıyor • 

da. 
Ahmet bey onun yanına otur • 

du. 
Ayteyle Şefik bey arkaya o • 

turdular. Kemal sordu: 
- Nereye gidiyoruz? •• 

- Nereye isterseniz .. 
O~ü birden ayni şeyi söyle

mişlerdi. Fakat kimse nereye git
mek iıtediğini bilmiyordu.. Niha -
Yet karar verdiler. 

At yanılarına gideceklerdi. 
Ahmet bey genç kıza sordu: 

- At yarıılarını ıever misi • 
niz? 

Ane, Ahmet beyin dinlemedi-
ğinin farkında olduğu halde ce -

vap verdi: 
- Bilmem .. Atların koıması 

hofUDla ıitmiyor değil. lnaan ba • 
zan heyecanlanıyor •. 

Sustu. 
Ahmet Baruni bey onu ıatırtı· 

Yordu. 
Katerin Dara1ıonun pefinden 

aibnemiıti. Fakat artık Ayteyle 
de kat'iyyen alakadar olmuyordu. 
itin aaıl fenası, Kemali evlat et· 
inekten de bahsetmiyordu. 

sevdirm1sti. Ne zrıman namussuz· 
ca bir i~ten para kazansa kazan· 
dığımn yüzde onunu dağıtırdı . 

Fıkaraya yardım ederdi. Sıkışık 

olanlara borç verir ve bir da.ha 
.geri almazclı. 

Bu el açıklıit ona birçok do.t 
kazandırmı§b. 

itte bu adam, Kemale rakip 
çıkıyordu. Ahmet Baruni bey, 
Kemalin rakibi olmu§tu. 

Ahmet Baruni Ayşeye &,ık ol-
mu,tu. 

Bu &fk, bu vahti ruhlu adamı 
bütün bütün çileden çıkar:mıftı. 
Kemalin, kız kard~inin oğlu ol
duğunu bile nazan dikkate almı
yarak, Ay§eyle evlenmeyi kur -
muştu. 

İptidai bir insan olduğu için, 
kadını parayla satın alınır bir 
lüka eşya telakki ediyordu. 

Çok parası olduğu için de, bu 
alıtveriıte kazanacağına emin • 
di. 

Ama, Ayteye varabilecek yo • 
lun, ıu anda takip ettikleri yol 
kadar düziÜJl olme.dığını bilmi -
yordu. 

Veliefendiye giden katranlı fO 

senin üstünde, ıekıen kilometre 
ile yol alıyorlardı. Bulutsuz, ma· 
Tİ gökyüzü, Marmaranın sulannı 
biraz daha mavile,tiriyordu. 

.... Veliefendiye geldiler. 

Yarı§ lan sessiz seyrettiler. 
Ayte, babasıyla Ahmet beyin 

arasında oturmuştu. Ahmet beyi 
kendiıiyle mefgul etmek iç.in a -
rada sırada dönüp gülümsüyor • 
du. 

Ahmet bey görmemezlikten 
reliyordu. Biraz ötede, Senih 
bey, pancar gibi kızarmıt uzak • 
tan onlara bakıyordu. Leyla da 
kocasıyla gelmitti. Onlara el sal
lıy~rdu. 

Bir aralık Ahmet Bey dedi ki: 
Kemal, sözü bu meseleye in -

tikal ettirmek için beyhude yoru
luyordu Ahmet Baruni bey, ye - - Şu aıaiıda oturan kadını 
leni ile. almz, bat bata kalma· Daraıona benzettim. Fakat de -
ınak içinyelint'en geleni yapıyor· iilmif ... Nerede Katerinin güzel -

du. Her .On otomobiline binip j liği 1-
ıeziyor, 1Cema1 itinin batından (Devarm var) 

neferler lame.men yanan daireye ta, garp medeniyetni ve usullerini deni Avrupa ile A11yada, zafiyet ,,. 
girmişler, yangını söndürmeğe anlamıf yegane milletsiniz .. Öteki irfntk kanııklıklar olan memlekeUe
muvaffak olmuılardrr. Asya milletleri, bugüne uymak re buna benzer bir polia ıuulli tatbllı 

Ameleyi, itfaiyenin içeri gir - mecburiyetindedirler ... Ameri • etsinler.,, 

mcsine mani olmak için teşvik et· ka Cemahiri Mütehidesinin Mo
tiği iddiasile uata baıdardan Ali rol düstürüna dayanarak A· 
ile Uç • ., ... 1Ndl• miclfriyetine merika kıt'aamda oldufu sibi, ni· 
getirilmitler Ye istiCYap edilmit - çin Japonlar da bu geri Asyalı mil
lerdir. Bundan batka Cibali mer- Jetlerin istihale devresinde kendi
kezince de fabrikada bir çok a· lerine hami ve lider olmasınlar ? • 
mele aorguya çekilmiftir. Bir Japon Monrol düstüru, Avru -

itfaiye neferlerinden altısı palıların Asyayı çeğnemelerine 
ba!larmdan ye vücutlarının 1!1uh- mi.ni olabilir, ve Japonay, Asya 
telif yerlerinden yaralandıkların- milletlerinin lideri olarak tanılır • 
dan muayeneye aevkedilmi,ler - - Size nazaran Monrol düstü • 
dir. Dün aynca bu neferlerle ha- ru nerelere kadar uzanabilir?. 
dise maha11inde bulunan diğer - Süveyt kanalının §arkından, 
efradın da ifadeleri alınmııtır. Kamçatkanın garbına kadar. Ya· 

On ıene sonra, bugün M. Stim
aon'un sağ kolu vaziyetinde olaa 
ViJJiam R. Ceatle ~aponyaya Ame
rika sefiri olarak ıidiyordu. ilk 
verdiği resmi beyanatında ilk IÖa• 
leri tunlar oldu: 

- Amerika Cemabiri müttehi • 
desinin Amerika kıt'aama olan nü
fuzunun bir sulh garantisi olduğu
na naııl inanıyorsak, Japony&Dlll 
farkta hükumet ve milletinin dur
endiıliğine ve azmine ittinat eden 
kuvvetinin, Bahri Muhiti Kebir 
sulbuna, aaayİJİDe ve terakkisine 
imil oludujuna da öyle inanıyo • itfaiye, amelenin kendilerini ni, Hindistan, Aunam, Filipin ada

tatlıyarak yaraladıklarını iddia· ları ve Aıyadaki Avrupa müstem· 
sile zabıtaya tiki.yette bulunınut- lekeleri müstesna, bütün Asyaya •• ruz .•• 
1 d D." t fta ı Bi.naeuleyh, Amerikada, on L-ar ır. ıger ara name ede Pek tabii, Amerikanın Çinde tat· .,.. 
0 tf · f I · · k d 1 senedenberi herkes ve bütün aW-
1 aıye ne er ennın en i erini bik ettiği "Açık kapı,, ıiyasetine ·ı-

d .. d"kl . . .dd' si fırkalar, Japonya.... ~-~. bir 
OT u erını 1 ıa etmitlerdir. dokunmamak ıartile. Ve pyet, ,,., .._7

au 

D f b ·ka ··d hami ,bir vui ve bir J
0

ancl·--...,. 
ün a rı mu ürü M. Alba· Portnnouth sulh muahedesi aka· ---

ni bu hadise hakkında demi§tir binde Japonya, böyle bir Monrol lü oynamağa-bpki on .....tir 
ki: nazariyesi ilan ederse, riyutte Amerikada herkesin, Franeayı ta• 

- Amelenin itfaiyeye kapı aç- kaldığım müddetçe olıun, sonra mirat borçlarım terkederek, A.'f' • 
madığı yerinde sarfedilmit bir olıun, bütün kuvvetimle bunu te • rupada harbin mali taafiyecili ro
söz değildir. Arka kapının anah- yit ederim.. lünü OJD&ID&ia aevkebneleri ai. 
tarı büyük methalde asılı oldu - Bu beyanat tarihi büyük bir kıy· bi- sevketmittir. 
ğundan ve kapı ile büyük methal meli haizdir değil mi?. Esasen, bu Hep ayni oyun. Japonyanm tek
araıındaki mesafe 200 metre ol - beyanat 11 Temmuz 1915 te tifre liflerini de, Franaanm tekliflerini 
duğundan kapıcının gidip gel - ile Tokio'ya bildirilmitti. Ve bu. ölçüp tarttıktan sonra redettikleri 
mesi biraz uzamıf, bu sırada it - gün, Japon hariciye nezareti dos· gibi, sonradan tasvip etmemiıler • 
faiye içeri girr.ıittir. Dayak ve yalarında mevcuttur. dir. Önce bir siyaset takibini la'f'

taılama hidi,elerinden he.berdar Bu mükalemeden iki ay sonra, aiye, sonra da bu siyaseti malıldbııa 
değilim.,, 10 Eylul 1915 de Portamouth mu· etmiılerdir. Şunu ve bunu, bir yol-

Belediyede yaptığımız tahki - ahedesi imzalanmıftı. da yürümeğe teıvik, sonra da yan 
kata göre, itfaiyenin vilayet hu - Vikont Kaneko tekrar Oyster yolda bırakmıılardır. 
dudu dahilindeki bütün mebani 1 Boy'a döndü ve Amerika cümhur Nihayet tunu da anlamalıdır ki, 
ve müeasesat ile evl~re b~r ~angın J resiyle ~ekrar görü§tü. verilen bir tavsiyeyi inkir ablan 
vukuunda hemen gırmesı lazım • ; - Bır Japon Monrol nazariyesi bir imzayı tanımamak kad~r mah• 
dır. Herhangi bir müessesede Jl için bana söylediklerinizi hatırlar· k" d'l um c ı meğe değer bir hareket • 
yangın söndürme aleti buluma ıınız .. T okioya döndüğüm zaman tir ve büyük milletler mevzuu bab
bile bu aletler itfaiye gelinciye f bu meseleden, hususi surette im • solduğu zaman ise yarım vaitler, 
kadar yangının teveasüüne mini parator hazretlerine ve nazırları • tam, davetliler ise teahhütler ye. 
olmak için kullanılabilir ve itfa - na bahsetmeme müsaade eder mi· rine l:;!Çer. 
iye geldikten sonra artık ufak ve ıiniz?. Bundan sonra hükUınetimiz Mes'uliyetlerin ortadan kayhol
eski vasıtalara lüzum yoktur. Fab .A.ya siyasetini sizin noktai naza- muı kadar hiç bir feY, itimat Ye 

rikadan yanım haberi verilince rınıza ıöre tatbik için hazırlata • emniyet binumı yıkmaz. itimat 
itfaiye vazifesi icabı derha1 ma • bilir mi. Bu husustaki fikirleriniz ve emniyetin yıkılması İle doatl• 
halline ıelmif, vazifesini 7apmı1· bilir mi?. Bu husustaki fikriniz ğun JJkılmaamıintaç eder. 
tır. Japonya için çok ehemmiyetlidir?. Stephane Laumnne 
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üç Perdelik M. Venizelos Dünya iktısat kongresi 
S• A Ermenı· Facı·ası (Ba!} makalemizden deram) gümrük tarifelerile yurtların para 
ıyası . M r · feshini kısımları halkın belli başlı bilgi. politikaları arasında çok bü~ v~ ec ısın )eri arasında bile yer tutabilmiş - derin münasebetler vardır. Şımdı· 

1913 senesinde toplanan büyük ermeni kongresinin 
müzakerelerini neııediyoruz 

ka bu\ ettirdi tir. Bugün, sanayideki fazla bir ki vaziyet likide edil~rken çok t~d
rasyonelleştirmenin büyük ölçüde birli hareket etmek lazımdır. ~u~· 
işsizliğe yol açtığını bilmiyor kü: Ufak bir ihtiyatsı~lı~ ~e?ı ~ır 
muyuz? Gümrük politikalarının buhran ejderha~ını~ zınc~r.ını çoz· 
budunlararası (beynelmilel) pa - mek kadar tehhkelı olabıhr. Ke~
zarlarını kuruttuğunu anlamıyor nes, vaziyeti likide ederken bır 
muyuz? Altının bir iki devlet budunlararası kredi bankasının 
kasasında hapsedildiğini, kredi kurulmasını teklif ediyor. Bu ban· 
hayatının cok sarsılmış bir vazi - kanın 5 milyar dolarlık bir serma· 
yete düştüftünü sezmiyor muyuz? yesi olmalıdır. Böyle ~ir bank~, 
Bu tedbirleri herhangi bir kurlu· hiç şüphesiz likide edılecek vazı· 
luş anahtarı gibi kullananlar, bu· yete karşı en emin bir garanti ola· 
nu da bilmiyor muyuz, en tanın· bilir. Keynes'e göre biricik yol bu: 
mış şahsiyetlerdir ve ülkelerinin dur. Beş milyar dolarlık bir kredı 
mutlaka uçurumun yanından uzak kımıldanıfı, elbette, çok büyük bir 
lasmalarını isterler. Her buhranlı şeydir. Fakat, biz, burada Keyne· 
z;man çağının çeşit çeşit yalvaç· sten ayrılarak böyle bir bankanın 
ları vardır, ve onlar hadiseleri cö· likidasyon işlerinde uğrıyacağı en 
nüllerine göre tefsir etmekten hoş· bellibaşlı engellere göz gezdir • 
tanırlar. Bunlardan bazıları haykı· mek isteriz. Biz büsbütün nazari 

-6-
Sabah erken ben hala uykuda· 

yım. Bir aralık yüzüme bir el sü· 
rüldü. Uyandım ve karşımda ma· 
elamı gördüm. 

- Ben uykudayken ne diye içe· 
riye izinsiz girenin? 

Dedim. Bu sözüm üzerine ka · 
dm §afudı: 

-- Affedersiniz, kabahat ben · 
de değildir. A~ağıya Arzuni gel· 
miı. Git, efendiyi çabuk uyandır. 
Mes'uliyet bana aittir dedi. Onun 
~in geldim uyandırdım. Şimdi 

kendisi aşağıdadır; bekliyor. Yu · 
karıya göndereyim. Kendisine so· 
runuz. 

- Peki gelsin. 

namına müessir birkaç söz söyle • 
me:tdir. Haydi artık gidelim. Ben 
buradan birkaç gün ayrılamam.,, 

Arzruni benim sırdaşım, çelik
ten azimli arkadaşım, şimdiki şfı· 
rayı devlet reisi Retat beyin tasdi· 
kindedir ki, kendisi hakiki türko
fil bir zattı. Ve herhangi bir işe te· 
şebbüs ederse mutlaka başa çıka -
rırdı. 

Atioa, 23 (A.A) - Reisi
cümhur M. Zaimis, meclisin 
feshi karaıını imzalamıştır. 

ATINA, 23 (Hususi) - Ayan 
meclisi bugün toplanarak yeni ka· 
binenin meclisi meb'usan huzuru · 
na çıkmadan meclisi meb'usanı 
feshedip edemiyeceği meselesini 
tetkik edecek ve bu hususta bir ka· 
rar verecektir. 

Hükumetin meclisi fesih husu· 
sundaki kararı kat'idir. Ayan mec
lisinin hükumetin noktai nazarınt' 
muvafık bir karar vereceği mu · 
hakkaktır. 

Biraz sonra içeriye Arzruni 
Jeldi. Fakat kendisi tabii bir haldt: 
değildi. Elinde bir mendil, gözle· 
ri ya~la dolu idi. Bir iskemle ala· 
rak yanıma oturdu. Anlıyordum k1 
Clehıetli bir facia vardı. Arkada · 
fDDm halinden bunu hissettim. 
Çünkü öyle uf aktefek şeyler için 
rahatını bozan insan değildi. Ha · 
bnma ilk gelen ihtimali ıordum: 

Heyhat .. Beni kurtardı. F aka.t 
kendisi öldü. Ve sağ kolumu kay -
bettim. Bugün berhayat olsaydı, 

kimbilir bana ne kadar yardım e· 
derdi. "Taş:ıak,. meselesinde Re 
şat bey beni menfadan getirt· 
tikten sonra tabii Arzruni de ge· 
lecekti. Vakit olmadı. lttihatçıla · 
rın bir hatasın:ı o da kc:ban gitti. 
Bunu Re!at bey de imza etmiye 
hnzırdır. 

Esasen meclisi meb'usanın fes • 
hi ve yeni intihabatın icrası emir· 
nameleri de hükumetçe şimdiden 
hazırlanmıştır. Ahali fırkası ma · 
hafili, hükumetin bu kararından 
teliş içindedir. Zira meclisin feshi 
kararının akim kalacağını ümit e· 
diyorlardı. 

rıyorlar: dütünecek olursak çeşit çefit ko • 

- Zavaryan öldü ı:ıü yoksa? 
- Evet, öyle!.. 
Artık bundan sonrasını bilemi · 

yorum. Çünkü o anda bayılıp kal · 
mııtım. Sonra bana Arzruni ile 
madam naklettiler. Arzruni sert 
tabiatlı bir adamdır. Hemen elini 
kalbimin üzerine koymuı. Aheste 
abeate kalbimin hareket ettiğini 

anlamıı. Y aşadığ:ma hükmederek 
derhal aşağıya ko,muş. Kendisin; 
bekli yen madamıma: 

- Hocam rahatsızdır. Bir me· 
seleden dolayı birkaç gün rahat 
etmesi lazımdır. Sakın yukarıya 

çıkmayınız. Burada da ses seda 
çıkarmayınız. Ben doktor Hıntır • 
yana gidiyorum. Yarım saaHe dö· 
nerim. Sakın sözlerimden bir harf 

Y cılnız burada bir noktaya da • 
ha işaret edeceğim: 

Zavaryanın Diran Kelekyan 
hakkında söylediği sözleri yuka • 
rıya kaydetmiştim. Onun bu ada· 
mı iki yüzlü olarak tavsif etmesin· 
de yerden göğe kadar hakkı var • 
mıı. Bunu ben de neden sonra an· 
ladrm ve tasdik ettim. Bakınız na· 
sıl: Evet, bu (Kelekyan) denilen 
mel'unun gerek celse müzakere • 
lerinde, gerek menfaya gittiğimiz 
zamanlarda, hatta ondan sonra 
dahi yorucu tetkikatıma rağmen 

tam içyüzünü bir türlü ketfede • 

Ahali fırkası reisi M. Çaldaris 
gazetelere beyanatında yeni ka· 
binenin bu harekatını kanun ve 
me,rutiyet ahkamına mugayir ola· 
rak tavsif etmİ! ve M. Venizelosu 
ihtilalcilik ve darbei hükUmetçi -
likle itham eylemittir. 

M. Çaldariı, beyanatında hüku · 
meli mukabil bir ihtilalle de teh · 
dit ediyor .. Hükumet, M. Çaldari· 
ıin aciz ve zaafını nazarı itibara 
alarak mukabil ihtilal hakkındaki 
tehditlerine hiç bir ehemmiyet 
vermemektedir. 

miyordum. Kurnaz herif sırrını verdi. Çekilip gitti. Ben de senin 
kendiıile bernber mezara götürdü gibi bir zaman arayıp duruyor -
zannındaydım. Fakat tabiatın bir dum. Bir teyler oluyor. Fakat ne· 

mucizesi eseri olarak son zaman • dir bir türlü hükmedemiyordum. 
larda bir gün Ankaraya gittim. Hatta, iyi dinle, bir gün emniyeti 
Reıat bey tarafından evine yeme· umumiyede Canbulat beyin yanın· 
ğe davet edildim. Bu münasebetle da bulunuyordum. Bu Kelekyan· 
bu Diran Kelekyanın esrarını da elan bahsediliyordu. Canbulat bey 
Öğ•cnılim. bu adamın iki yüzlü ve tehlikeli 

- Kapitalizmin yıkılışı... }aylıklarla karşılacağımıza en 
Fakat kapitalizm nedir? Yıkı· küçük bir işkilimiz yoktur. Fakat 

lan nedir? Buhran hadisesi nedir? o kadar ... Halbuki, Avrupanın ve 
lşte, bu, gözden uzak tutuluyor. modern sanayili ülkelerin en bü • 
Kapitalizm; sosyalist propaganda· yük derdi, tam manaıile iktısadi 
sının henüz iyi işlenmemiş hayal· meseleleri dünya savatından sonra 
lerde çizdiği karmakarıtık tablo ki politikanın zaruri bir neticesi 
değil, modern bir istihsal sistemi· gibi anlamaktan ibarettir. Önü • 
dir. Sosyalist bir cemiyet de kapİ· müzdeki yazda toplanacak olan 
talist bir cemiyet gibi istihsal et • dünya iktısat kongresi, bu yanlıt 
miye mecburdur. Sovyet Rusyası, zihniyetten uzaklaşmak imkanını 
dış pazarlarda en yüksek kap ita • bulursa likidasyon iti oldukça ko· 
list usullerle çalışmıyor mu? Ame· laylaımış olacaktır. Keynesin kur· 
rikalılar hile Sovyetlerin bu çalış· tulmak için biricik yol gibi gördü· 
ma tarzlarını takdir ediyorlar. ğü kredi bankası da, belki, günün 
Ci.inkü budunlaraaı iktısadi ça • birinde hakikat olabilir. Fakat bu 
l~~malarmda bundan başka bir YCll banka iktısadi karakterinden ay • 
yokt;,,ır. Kapitalist sistem, de~::!&. rılarak bir politika bankası halintt 
elinde de ayni sistemdir. Modern gelirse, 0 vakit ondan beklenilen 
de.rrin deren problemlerini orta • faaliyetin menfi olacağına en kü • 
dan kaldu mak için kuru söz kafi çük bir iıkilimiz yoktur . .. Bizi ge· 
değildir. insanlık ili< " ,;,9..-d n rek aünya il(tısat kongresı, gerek· 
beri çe§İf çeşit yaşayış problemle· se kredi bankası işlerinde en çok 
l'ile karşıl<l ~ımııtır. Yer yüzünün dütündüren şey budur. Fakat buh
her tarafı raylarla, telgraflarla, de ran yıllarının korkunç bilançosu 
niz yolları ile bağlc..nmı! bir za • Avrupa budunları için çok büyük 
man çağında istihs:ıl ve alııveriş bir ihtar sayılabilir. Sanayi ve sa· 
işlerini temelinden l'lakalandıran nayili ziraat ülkeleri bu f ırsa.tı da 
meselelerin, elbette çok daha kuv· kaçıracak olurlarsa halk arasında· 
vetli bir manatıı val'dır. Amerika ki ümitsizliğe daha büyük bir hak 

Söz arasında Reşat beye de · olduğuna kendisinin kanaati bu · dıtarıya çıkmayınız. Sonra canını· 
zı ukmıya mecbur olurum. lyi an
ladınız, değil ı=ıi? 

dim ki: lundugunu söylüyordu. Bu sırada 

Dernif, gitmi!. 
Sonra Arzruni Beyoğluna iner, 

doktor Hıntıryanı bulur, bir ta•·af· 
tan da Murat'a uğrar. Meseleyi 
anlatır. Biraz sonra bu üç zat ba -
tnnm ucuna gelmi§ bulunurlar. 
Doktor uzun uzadıya m~ayeneden 
sonra: 

- Size yüz bin kere söyledim. 
Bu adamı bu kadar yormayınız. 
dedim. Bu makine olsa gene du -
rur. Şimdi ben de şa~tım. Ne yapa· 
cağımı b ilemiyorum. Çünkü yüzde 
doksan öl mü§ tür. Fakat son tecrü
beyi yapacağım. Bir reçete yaza • 
cağım. Bunu Arzruni kendi elile 
yaptırsın. Ve her yarım saatte bi· 
rer ka~ık bu ilaçtan versin. Hafif 
yoğurttan başka hastaya bir 
ıey yedirilmesin.,, 

Der. Reçeteyi verir. Aşağıya 
iner, Madama akşam tekrar gelece 
ğini söyler. Merak etmemesini ila· 
ve eder. Arabasına biner, gider. 
Benim senelerdenberi aziz doıtum 
olan Muratla Arzruni yalnız kalır· 
lar. 

- Bu Diran Kelekyan mesele· Talat bey içeriye girdi. Neden bah 
sini bir türlü halledemedim. Allah settiğimizi sordu. izahat verilin • 
aşkına, ıen biliyor1an, beni tenvir ce güldü. Canbulat beye "Y anılı • 
et. Çünkü kongreyle münasebet • yorsunuz, Kelekyan lif tüccarın· 
tardır ve benim için çok mühim • dan başka bir şey değildir. San'a· 
dir.,, tı gazeteci ve sermayeıi zaten o • 

Reşat bey güldü. Sebebini sor· dur. Tehlikeli olduğuna dair eli • 
dum. Cevap verdi: nizde vesika var mıdır?,, dedi. 

- Demek bu kadar basit bir !~ımbulat: "Ben fikrimde sabi · 
şeyden hala haberin yok, öyle mi? tim. Vesikam yok diye kanaatim· 

Dedi. Hakikaten haberim yok· den dönmem.,, diye cevap verdi. 
lu. Sonra aramızda şu tarzda bir Bu mükalemeden sonr"' biz de ıe· 
mükaleme cereyan etti: nin gibi karanlıktayken, aradan 

Retal bey - Hatırlıyor musun, bir iki hafta geçmedi, bu kongreye 
o sizin kongre zamanında latan • ittirak eden Davut efendinin ar • 
bulda (Ramgavar) partisi de bir kada,Iarından birisi beni gör
kongre te~kil etmitti. dü. Baıından sonuna kadar olan 

Ben - Yok, böyle bir şeyden .
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biteni nakletti. Mesele artık be • 
malumatım yok. Nasıl olur? Evo • nim için bütün çıplaklğı ile mey
lüsyon takip eden bir fırka hafi dana ~ıkmıştı. Derhal Canbulat 
kongre nasıl yapabilir? Bunlar ve Talat beylere malumat ver • 
kendilerini patrikhane mi zannet - dim. Talimat iıtedim. Kelekyan 
mişler? ve arkadaıları kcmiteci, Davut e

Reşat bey - Beni dinle. Şimdi 
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fendi ve taraftarları da kabahat • 
hakikati anlarsın. Kongre yapıl • siz kaydedildi. O yalda ~a.kiba.ta 
mıttır. Buna iıtirak eden zevat başlandı. Anladın mı, azızım f ı • 
muhtelif fikirli adamlardı. Diran losof. 
Kelekyan taraftarları fırkanın - Bu beyanatınız evrakı sabi~ 

Murat Arzruniye hitaben der (evolüsyon) dan vazgeçip Revo • te üzerine midir? 
ki: lüsyon usulünü takip etmek taraf· - Elbette. Verilen karar müs

- Şimdi madamı dütünmeli. 
Eğer vak'adan haberdar olursa bu 
kadın ölür. Ne yapalım. 

Arzruni - Sen o ciheti bana 
bırak. Ben bu adamı kolay kolay 
öldürmem. Hatta kanımı şırınga 

Cdı111t- raıatırım. Merak et • es. •m •• 1randınrım. Şimdi 
~ ya..tfen (Za.varyan) ın defin 
merasimind • .ıazır bulunup fırka 

larıydılar. Öbür tara fiıe tanıdığın veddeleri ve numaralar bize tev· 
davavekillerinden sabık cismani di edilmitti. 
meclis reisi Davuttur. Dermoaai • Retat Beyi yirmi senedenberi 
yan baıta olduğu halde eski usule tanırım. Ruhiyatına vakıfım. Bir 
sadık kalmak taraftarı idiler. En kelime bile hakikat olmıyan bir 
son Davut efendinin tiddetli hü • ıey söylemez. Onun için bu hika
cumuna karşı Kelekyan ekseriyeti ye ettiği hadiseyi dinledikten 
kazandı. Fırkayı komiteciliğe çe • sonra hayretler içinde kaldım. 
virmiye ksrar aldı. Davut efendi ( Dtı'amı ııar) 
arkadaılarile beraber istifa11nı S. Tumacan 

(Yümrük tarife3i yüz milyon alıcı· d" · ı ki d Ö l anı :. ver ırmış o aca ar ır. y e s · 
rı, bazı şartlar altında, dünya pa· yoruz ki müzakerelerde bu ruhi 
'Zarından uzaklastırdı. İngiltere vaziyet kuvvetli bir amil olabile -
eümrük tarifesi de öyle bir yemit cektir. Artık dünya budunlarına, 
verdi. Bu iki ülkedeki işsizlerin buhran bilançosunu gördükten 
sayısı azalmadı, arttı. O halde is- sonra, temelli bir anlaşmadan ha!· 
i:ihsal ve is havalına engel olan B k 
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• ka bir yol kalmamıştır. u on • 
ba .. ka sebeplerin mevcut olması i· . .. 

'ı' grede bizim de ıöyliyeceğimız soz· 
cap eder. Bugün, artık, biliniyor ler olacaktır. Zaten biz bunun i • 
ki, modern iıtihsl\l hayatını büyük b 1 

çin, şimdiden, hazırlıklara aş a • 
serpilitine kavuşturr.n yollara dön· h 
mek lüzumu vardtr. Fakat bu, Öy· 

le kohy mıdır? lı le meselenin en 
ağır ve ehemmiy~~H yeri budur. 
Tam bir ümitsizliğe düşmek için 
ortada henüz bir tebep yoktur. 
Dünyada, pek silı!~ l:ile olsa, ufak 
bir ağarıı vardır. ~uradan herhan · 

gi bir sabahın doğcası mümkün · 
dür. Fakat bu ümit le boşa çıkar· 
sa, o vakit, tanınmış iktısatçı Key• 
nesin dediği gibi, i~tihsal dünyası 
için ümitsizlik pek bü) ük olacak • 
tır. Bugün her budutı ağır buhran 
yıllarının görgüsi.inü kazanmış bu · 

lunuyor. Dünya iktııat kongresi 
kurulduğu vakit bu görgülerin çok 
büyük tesirleri ol&t<.aktır. Dünya 
buhranından derece derece za • 
rar görmemiş tek b!r budun yok • 
tur. Onun için kongrede, anayol • 
ları seçmekte o kadar büyük güç · 

lükler çekilmiyecektir. Fakat, bi· 
zim tahminimize ıöre, seçilecek 
yollar ne olursa olsun, buıünkü 
dünya iktısadi vaziyetini likide 
etmek o kadar kolay d~ğildir. Çün· 
kü: budunlar arası pazarlarını öz 
kımıldanııından uzaklaıtıran 

mı2 bulunuyoruz. Dünya bu ranı .. 
nın yurdumuzdaki tesirlerini or • 
tadan kaldırmak için bulmu§ ol • 

duğumuz tedbirler iyi neticeler 
vermiştir. Fakat buna rağmen dün
ya buhranının likide edilmeıinde 
her budun gibi bizim de büyük 
menfaatlerimiz vardır. Onun için 
dünya iktısat kongresinde kendi· 
sini göstermesi pek mümkün olan 

türlü türlü politika tezatlarının üs· 
tünde bir anlaşma yolu bulunma • 
sını yürekten dileriz. Çünkü; böy· 
le bir anla~ma, bütün insanlık için, 

artık, en büyük hır zaruret halin~ 
gelmiştir. 

M. Nermi ............................................................ 
Kiracının odunla başı
nı yaran ev sahibi 
Yere batanda yedi numaralı ev· 

de oturan Hıfzı Efendi ile evin sa· 
bibi Mahmure H. kira yüzünden 
kavga etmişlerdir. Hıfzı Efendi 
kirayı vermemek için çok inat et· 
tiğinden Mahmure Hanım odunl• 
kiracı11nı başından yaralamıştır • 
Mahmure Hanım yakalanmıştır. 

1 
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Bafra' da Şeker Bakkal 
Halkevi açılması 
kararlaştırddı 

BAFRA, (Hususi) - Kaza· 
nıızda da bir Halkevi açılması i
çin Yapılan teşebbüse muvafık ce· 
Va.p geldiğinden 19 Şubatta bazı 
\'ilayetlerle birlikte kazamızda da 
Halkevi açılacaktır. tik açılacak 
!Uheler §onlardır: Güzel san'at • 
la.r, Spor, Temsil, içtimai yardım, 
Kütüphane ve neşriyat, Halk 
dershaneleri ve kurslar, Köycü • 
ler. 

Diğer iki şubenin ileride te • 
!ekkül edeceği anlaşılmaktadır. 
Evin açılma hazırlığı için Fırka· 
<la hararetli faaliyet vardır. Gü -
Zel bir programla kü§nt res.mi ya
Pılacaktır. 

Milli ikhsat cemiyeti faaliyeti 
Önümüzdeki Bayramda yerli 

nıallanmızın ve bilhassa mevya
laı·ımızın sürümünü temin için 
tnilli iktısat ve tasarruf cemiyeti 
her türlü tedbiri almaktadır. Ce • 
illiyetin yerli mallar haftasında 
olduğu gibi bu hereketinde de mu· 
'9'aff ak olacağı şüphesizdir. 
Tayyare cem·yeti intihabı 

Tayyare cemiyeti kazamız şu
besi yeni idare heyeti intihabı ya-

pılmıttır. 

Ticaret odası ve H·mayeietfal 
Ticaret odası ve Himayeietfal 

cemiyeti kongreleri bu ay içinde 
yapılacaktır; bu husustaki hazır· 
hklar bitmek üzeredir. 

Sinema ve tiyatro b·nası 
Kazamızın şöhret ve şerefiyle 

mütenasip bir sinema ve tiya ro 
binası yoktur.. Halkın bu gibi ih
tiyaçlarile alakadar olması icap e
denler vaktile memleketin o şöh
ret almı§ olan zenginlik zaman • 
larında bir çok ihtiyaçlar gibi bu 
medentt bedii ihtiyacını da dü -
tünmemişlerdir. Güzel bir sine -
ma ve tiyatro binası vücuda ge -
tirmek icin son zamanlarda bele
diyenin teşebbüslerde bulundu • 
ğunu haber aldık, bu teşebbüsün 
muvaf fakiyetle neticelenmesini 

temenni ederiz. 
Hukuk hakimliği 

Kazanuzm bir talii olarak ad -
liye kadrosunun tam teşekkülle 
çalı§tığı hemen hemen vaki de • 
ğildir. işte şimdi de hukuk ha -
kimliği münhaldir. Esasen çok o
lan l~ iki mahkemenin işleri 
ceza hakimi tarafından tedvir e • 
dilmektedir. Hukuk haki.minin bir 
an evvel tayini husllsnda alaka • 
daı· makamn nazarı dikkatini cel-
bederiz. :>J. ~ 

Tire köylerinde 
Tirenin bütün köylerinde iklim 

arz ve vaziyetine göre zeytinlik • 
ler, kavaklar, armutluk yetiştiri • 
lecek ve bilhassa cenup sathı ma· 
ilinde mevcut hüdayı nabit te • 
kilde yetİ§en melengiç ağaçları • 
na Gazi Antepten şam fıstiğı na
mile maruf olan fıstık ağaçların
dan aşı celbedilip tatbik edile • 
cektir. 

Bir salcı suya düştip 
ksyboldu 

Mersinde Yangılı mevkiindc 
Silifkeye ırmaktan salla kereste 
nakleden Karakaya köyünden 
Dumıuf Ali isminde bir salcı Ka· 
rasini denilen arızalı bir mahal • 
den geçerken sal ters dönerek ır· 
ınağa düşınüt ve kaybolmuşutr. 

Ceıet bulunamamıtıtr • 

fabrikası 
Susurlukta kurul

malı? 
SUSURLUK, (Hususi) - Ka 

racabeyde açılacağı söylenilen 
şeker fabrikasının kazamızda a • 
çılacağı yolunda bir şayia dolaşı
yor. Susurlukluları sevindiren 
bu haberin ne dereceye kadar 
doğru olduğu malum değil .. Ma • 
lum olan ve bu şayianın çıkma • 
sına sebep olan !ey, Susurluğun 
şeker f abrika3ı kurulmıya çok mü 
sait olmasıdır. Hakikaten kaza· 
mız, bu husus için araştırılac~k 
olan yerlerin en başında gelır. 

Rakkamla ifade etmek icap e
derse bura arazisinin yüzde otu· 
zu boştur. Geri kalan yüzde yet
mişini dönümünde beş liradan 
on liraya kadar kar getiren mah
sul dolduruyor. Vasati olaı·ak bir 
dönüm araziden iki bin beş yüz 
kilo pancar almak mümkün ola· 
bileceğine nazaran en aşağı pan
carın kHosunu bir kuruşa vermek 
şartile masraf çıktıktan sonra 
çiftçimiz yirmi lira kadar kar a -
la bilecektir. 

Fabrikaya kafi derecede pan -
car yetiştirilip yetiştirilemiyece • 
ği meselesi tabii en mühim nokta· 
lardan biridir. Susurluğun vazi -
yeti tetkik edilecek olursa bu en 
mühim noktanın temin edilmiş 

olduğu meydana çıkar. 
Mesela: Şimalde Bandırmanın 

ve k11men Gönanın, §arkta Orhan 
e}i~\~t ~!1mt1Pıı&ta:gtp ve Karaca -
beyin; cenupta Balıkeair ve Gep
sutun zeriyatmdan mükemmelen 
istifade olunabilir. 

Esasen fabrika Karacabeye ku
rulduğu takdirde bu saydığım ara• 
zinin hepsinden değilsede bir kıs-
mının zeriyatından behemehal is· 
tifade etmek mecburiyetinde ka • 
lınacaktır. Bilhassa Susurluldan .. 

Halbuki o vakit ham mahsul araba 
veya otomobillerle Karacabeye gi
decek şeker haline geldikten son-

ra da ıınemlekete sevkolunmak ü
zere tekrar ikinci bir mas~afla Su-

surluk istasyonuna dönecek. • • • • 
Fakat fabrika burada kurulacak o
lursa bu ikinci masraf olmıyacak, 
yalnız ham maddelerin buraya 
nakli için masraf olacak ki artık 
bu da tabiidir. 

Bu suretle fabrikanın Susurluğa 
kurulması ile Karacabeye nispeten 
çok az bir nakil masrafı olacaktır. 
Hele yeni yapılan ve Susurluğa 
gene trenle bir buçuk saat mesafe
de bulunan Balıkesir - Kütahya 

hattı da hesaba katılırsa buradan 
memleketin hemen en uzak yerin~ 

kolaylıkla ve az bir masrafla pek
ala şeker sevketmek mümkündür. 

Su meselesi: F abrikanm çok 
mühim bir ihtiyacım te~kil edecek 

olan suyu temin etmek de güç ol -
mıyacaktır. Çünkü kazamızda su 

pek mebzuldür. Burada büyük kü~ 

çük sekiz dere vardır ki bunların 
hangisinden olursa olsun istifade 

etmek mümkündür • 
Fabrika Susurlukta işçi yüzün

den de müşkülata uğramıyacaktır. 
Amele ücretleri işlerin mahdut ol· 

masından bir çok yerler~en yüzde 
otuz nispetinde ucuzdur. 

Fabrikanın inşası için malzeme 
-Fabrika Karacabeyde olduğu • 

Dükkanını mahsus 
mu yaktı? 

hmirde Alsancakta Burnava 
caddesinde Selanikli İsmail Hak
kı Efendinin mutasarrıf olduğu 
ve Malatyalı Mehmet Efendi ile 
müştereken işlettiği 90 ve 91 nu· 
maralı bakkal dükkanından yan -
gm çıkını~tır. Yet işen itfaiye ve 
halk tarafından söndürülmüştür. 
Zabıtaca yapılan tetkikat ve tah· 
kikatta dükkanda tezgah önünde 
ve sandık üstünde duran boş bir 
çµvaldan çıkan ateşin yakın me • 
safedeki rnakarna kağıtlarına bu· 
la§tığı ve oradan da tavana yük· 
seldiği anlaşılmıştır. 

Yarım kiloh1k bir teneke ile 
100 dirhemlik müteaddit kutular
da gaz, rafta. kağıtlar arasında 
duran bardaklarda da benzin bu
lunduğu ve duvar dibinde, tahta· 
lar yanında gazlı bezler ve bil • 
hassa yangmnın çıktığı yerde ta· 
bak içinde bir miktar gaz mevcut 
olduğu görülmüştür. 

Bunlardan yangının şüpheli 
olduğu kanaati haııl olmu§tur. 
Dükkan Ünyon sigorta şirketine 
1250, Şark şirketine 1000 liraya 
sigortalı idi. Tahkikata müddei • 
umumilikçe vazıyet edilmiştir. 

İzmir nıüddeiumu.miliğince 
yapılan tahkikata göre bakkal İs· . 
mail Efendi; perşembe günü ak • 
şamı dükkanını çok erkenden ka• 
pamıştır. Ehli vukuf tarafından 

yapılan keşfe nazaran dükkanda 
386 liralık eşya ve saire vardır. 
Halbuki 229& lffaya aigorta etti -
rilmiştir. Eşyanın üzerine filit 
pompasile gaz atıldığı da anla,ıl· 

mıştır. Filit pompası dükkanda 
bulunmuştur. İsmail Hakkı Efen
di tevkif edilmiştir. 

Gene İzmir.de Mirali mahalle
sinde karakapı caddesinde Kulalı 
derici lbrahi.m oğlu Hacı Rüstem 

Efendinin 58 numaralı evinde 
yangın çıkmıt ise de çok az zarar 
olmuş ve yangın söndürülmüştür. 
Tahkikata göre yangın; yataklar 

arasında ihtiyar hizmetci Sakine 
Hanım tarafından düşürülen ya .. 

nık sigaradan çıkmıştır. Ev ve eş

ya sigortasızdı. Zarar miktarı 20 
liradır. Zabıtaca tahkikata devam 
olunmaktadır. 

···························································· 
na nazaran·- şimendifer hattının 
mevcut olmaması yüzünden çok 
müşkülatla nakolunabilecektir . 
Halbuki Jstanbuldan Bandırmaya 
oradan da buraya kısa bir zaman 
zarfında ve yarıdan daha az bir 

1&1asrafla, kolaylıkla malzemeyi 
getirtmek mümkün olabilecektir , 

Nihayet Susurluğun mühim bir 
varidat menbaı olan geniş orman· 

Iannm ve bilhassa Çataldağ or -
ınanlarmdaki ( Göknar) maktala · 

rınm bulunmasıt bunların şeker 
ambalajı yapmağa çok müsait ol-

ması, gene ucuzca tedarikine im
kan bulunması fabrikanın burada 
kurulması lazım geleceği kanaa -

tini bir kat daha kuvvetlendirir. 
Susurluk ahalisi şimdi tatlı bir 

ümit içinde bekliyorlar. Mütehas · 
sıslarca da bu cihetlerin tetkiki bu 

ümitleri hakikat sahasına çıkara -
cak ve Susurluğun şeker fabrikası
na en müsait bir yer olduğu ta· 
hakkuk edecektir. 

Yugoslav ya ile Romanya 
arasında bir yaklaşma 
BüKREŞt 23 (A.A.) - Bal • 

kanların şimalinde hüküm sürmek· 
te olan kar fırtınaları dolayısile 

Yugoslavya kralını Sinaia'ya gö • 
türmekte olan trenin teahhur ede

ceği bekleniyordu. Buna rağmen 
tren Sinaia'ya vaktinde gelmiştir . 

Kral Alexandre, çarşambaya ka-

dar Sinaia'da kalacaktır. .., 
Yugosla"1(Ya ve Romanya bari • 

ciye nazırları, bu fırsattan istifade 
ederek yekdiğerine mülaki olacak 
ve bilhassa merkezi Avrupa ile 

küçük itilafı alakadar eden umu· 
mi siyasete müteallik mesail hak
kında görüşeceklerdir. 

İran, Londra sefi- Gayrimübadiller kon
. . d d ..., . . d. gresini tanımak 

rını e egıştır 1 istemlyenler 
TAHRAN, 23 (A.A.) - Lon -

dra sefiri Mirza Ali hanın yerine 
hariciye nezareti pasaport dairesi 
müdürü Fethullah Nuri Esfendi -
yari, maslahatgüzar tayin edilmiş~ 
tir. 

Tımurtaş'ıo muha
kemesi 

TAHRAN, 23 (A.A.) - Gaze
teler, evinde göz hapsinde futl -
makta olan sabık saray nazn-ı Ti
murtaş hanın yakında muhakeme 
edileceğini haber vermektedir. 

Ayusturya Macaris
tan arasında bir 

yakınlık 

ViYANA, 23 (A:A.) - Maca -
ristanın Viyana sefiri M. Nolky, 
Neuve F reie Presse gazetesine şu 

beyanatta bulunmuştur: 
"Memleketlerimizin mali müş • 

külleri iki memleketin ticari mü • 
badelelerinin her türlü engelden 
kurtarılması sayesinde tahammül 
edilebilir bir hale gelecektir.,, 

KOçUk Jtil4f ve 
Avusturya 

CENEVRE, 23 (A..A.) - Kü -
çük itilafa mensup mühim bir şah
siyet Hirtenberg hadisesi hak -
kında Havas muhabirine şu be· 
yanatta bulunmuf tur: 

"Küçük itilaf hükumetleri a -
rasında bu hadise hakkında tim -
diden bir anlaşma hasıl olmuştur. 

"Milletler cemiyeti meclisi nez· 
dinde yapılacak müdahalenin 
hafta başlangıcında vuku bula -
cağı şüphesizdir. 

"Bu hadisenin ehemmiyeti ve 
vehameti §U noktadadır: Avuı • 
turya hukuk beraberliğine tahak
kuk etmit nazarile bakmakta, he
nüz ilga edilmemi§ muahedeler • 
den mütevellit ve mükellefiyetle
re hiç ehemmiyet vermemektedir. 
Bundan dolayı küçük itilaf hüku • 
metleri Avusturyanın vaktile im -
zaladığı beynelmilel mükellefi -
yetlere ve taahhütlere riayet hu • 
susunun le.minini milletler cemi -
yeti meclisinden rica edecektir.,, 

Sokağa bırakılan 
çocuk 

Beyoğlunda Sentantuvan kili • 
ııesinin duvarı dibine bir buçuk ay· 
lık bir erkek çocuk bu·akılmıştır . 
Çocuğun ismi Yılmaz konmuş, Da· 
rülacezeye gönderilmiştir. 

Manto yaptırmak lc;in 
Hasköyde oturan lbrahim ile 

metresi Mazalto arasında bir man 
to yüzünden kavga çıkmış, ibra -
him metresini sopa ile fena halde 
dövmüttür. Mazaltonun başı ya -
rıldığından hastahaneye yatırılmış 
ve İbrahim yakalanmıştır. 

Evvelki gün toplanan gayri mü· 
badiller kongresinin çok hararetli 
ve gürültülü olduğunu yazmıştık • 
Kongreden sonra bazı gayri müba
diller vilayete müracaat ederek bu 
kongrenin gayri kanuni olduğunu, 
çünkü ikinci ilandan sekiz gün 
sonra toplanması lazımken yedi 
gün sonra toplandığını söylemi§ • 
lerdir. 

Dört gayri mübadil tarafından 

yapılan bu itiraz varit telakki edil• 
memekle b"raber vilayet taraf m • 
dan istida polise gönderilmif, mü• 
taleası sorulmuştur. 

Bir kaçakçı maznunu 
Adliyede tevkif edlldl 

Üsküdarda oturan Halil is • 
minde birisi, sigara kağıdı ka "' 
çakçılığından dün adliyedeki ih • 
tlsas mahkemesinde muhakeme 
olunmuşt tevkif edilmittir. Muha• 
keme, şahit çağırılmasına kal • 
mı§ıtr. 

Vali ve belediye 
erk4nı 

Haber aldığımıza göre Vali 
Muhiddin Beyle Belediye erki .. 
nından bir kısmı bayram tatilini 
geçirmek üzere Y alovaya gide • 
ceklerdir. 

Bayram münasebetile mektep• 
ler de tatil edilmiştir. 

Sütlerln kontrolll 
Belediye sokaklarda satılan süt• 

lerin sık sık kontrola tabi tutul • 
masını, süt kaplarının temizliğine 
bilhassa dikkat edilmesini şube 

müdürlerine bildirmittir. 

Fakir hastalann 
bedava muayenesi 

Halkevinden alınacak veıika 
ile müracaat edecek fakir hasta• 

ların muayene ve tedavisini kabul 
eden doktorlarımızın, muayene 

gün ve saatlerini aşağıya yazıyo• 
ruz. Buna göre günlerinde idare 

memurluğuna müracaat edilmesi. 

Dr. Nadire Hanım Kadın has• 
talıkları Pazartesi, Çar§amba 13 
ili 18. 

Dr. Rifat Salih B. Cilt ve Züh· 
revi hastalıkları: Cumartesi, Çar
şam ba 15 ilö. 18. 

Dr. Süleyman Sükrü B. Göz 

hastalıkları: Cumartesi Pazarte • 
' 

si, Çarşamb:ı. 16 Ha 17. 

Bir kamyon altında 
Şişli - Tünel hattında iıliyen 

133 numaralı tramvaydan inen 50 
yatında henüz hüviyeti anlatılamı• 

yan bir kadın 3711 numaralı kam .. 
yonun altında kalmış, ağır surette 

yaralanmıştır. Şoför kaçmıı, ka• 
dın Fransız hastahanesine yatırd • 
mıştır. 
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En kıdemliler 
kimlerdir ?! Yeni Fi imler 

CUmt'e·..f.ahal:Xr Hisleri, düşündük
leri, başhırından 

geçen en heyecanlı 
hadiseler 

Majik Sinemasında : 

Hemşire 
BUtUn kadınlar orada leyltdir. 
Hepsi hemşlrcdlr ve yahut yar! 

AHMET HAŞIM 

Hastalara bakan yarım doktor
kadmlara acaba "hemşire,. ismini 
kim taktı? Bana öyle geliyor ki, 
bu ismi, hemşirelere bizzat hasta
lar takmışlardır. Erkek hastalal'. 

Bir insan hastalanınca, "ruhla
şır,, madde kısmı hastalığın, tıb -
bın ve cerrahın elinde kaldığı nis
pette şehvetten uzaklaşır. 

O zaman, hasta, Leyla ile Mec· 
nunu biribirine bağlıyan aşkı an -
lar: Ve sevmenin ne ilahi bir şey 
olduğunu ancak hasta bilir. 

Erkek hastaya ilaç kadar lazım 
olan şey kadın manzarası, koku -
su, kadın ellerinin temasıdır. 

Bunun için hastalara bakan ya
rı doktorlar kadındır ve beyazlar 
giydirilmiştir. Hepsinin elleri yüz -
leri temizdir. 

Bazan güzel olanları da ı·ardır. 

Onlar beyaz elbiseleri içinde, 
lastik iskarpinleri ile koğuşlarda 
sessiz sessiz yürürlerken, hastaya

1 

hümması arasında kutsi görünür· 
ler. Sancısı olan hasta onun yap -
tığı müsikinin şırınga ile rahat, o
nun içirdiği ilaçlarla şifa bulur. 
Ve hasta kutsi olarak tanılan ka . 
dınların "yar,, olamıyacağını bil -
diğinden ona "hemşire,, der. 

"Hemşire,, iyileşen bir hasta i
çin hemşirelikten çıkar. O zaman 
"yar,, olabilir. Bunun için içlerin· 
ele "Bazan güzel olanları da var
dır,, demiştim: Çünkü "F ord,, o· 
tomobilleri veya "Schneider,, top· 
hırı gibi seri halinde imal edilme· 
dikleri için, hemşirelerin sayıla -
rı mahduttur, güzel olanları bir -
çok hastalara hemşirelik yaptık -
tan sonra "yar,, olmu§lardır. Yar 
olanlar da "hemşirelik,, ten vaz ~ 
geçmişlerdir. 

Bir iskelet insana haşyet verir. 
Fakat ne de olsa, başınızı çevirir, 
bakmıyabilirsiniz. Lakin bir iske -
Jet sizi çağırır, konuşursa ne ya -
paramız? Konuştuğu, çağırdığı i • 
çin ona cevap vermek mecburiye -
tindesiniz. 

İşte böyle bir hastaydı. 
Mütemadiyen "hemşire,, nin 

J.endisile meşgul olmasını isterdi. 
- Hemşire hanım! Biraz su! 
Hademe getirip verecek olsa 

içmezdi. 
- Hemşire hanım iğneyi siz 

yapınız. 

Asistanın yapmasına müsaade 
etmezdi. 

- Hemşire hanım biraz yanım· 
da oturur musunuz? 

Başkasile meşgul olmasına da· 
y:ır.amazdı ve müthiş kıskançtı. 

- Hemşire hanım size bir şey 
aöyliyeceğim ... 

Sesi kısılır, nefesi tükenir bir 
ıey söyliyemezdi. 

Hemşirenin nabza bakmak için 
bir kum saati vardı. Bu kum saati 
bir dakikada bir şişeden öteki şi
§eciğe boşaldığı için hemşire, her 
hastayla bir dakika meşgul olmak 
istemez, saniyeli bir saatle bak -
mak isterdi. Bulunduğumuz ko -
ğuşta, yalnız bu hastada saniyeli 
bir saat vardı. Hasta, hemşirenin 
nabzına bakmak üzere işe başla -
'dığı zamanlar hemen saatini uza· 
tır: 

- Hemşire hanım, derdi, be · 
nim aaatle bakınız.. Çabuk olur. 
Y,orulmazsınız. 

-Fakat sıra kendisine gelince: 
- Saatle yanlış oluyor galiba, 

benim nabzıma kum saatinizle 
b:ı.!:sanız .. 

Der, hemşire onun bileğini her· 
h <!sten ziyade elinde tutal'clı. 

Buna nasıl tahammül ederdi 
: ~ mşire? Bereket versin çok sür -
mcdi ve o gün, ikindiye doğru 
h::.sta son defa çağırdı: 

- Hemşire, sizden son ricam .. 
Biraz elinizi verir misiniz? 

Hemşirenin dudakları titriye -
rek yanına oturdu elini uzattı. On 
dakika sonra çekti. Hasta artık e
lini tutmuyordu. 

Hemşire, elini alkolle silerken 
bana dedi ki: 

- Hayretle baktığınızı görü -
yorum ... Haklısınız .• Fakat ne ya· 
pabilirim ... Bize mektepte, hasta -
lara karşı müşfik olmasını da öğ · 
rc:tiler. Hatta, hocamız, bazı ah 
vnlde ... 

Hemşire manidar bir bakışla 
gülerek çıktı. Bir an düşündüm. 

Zile bastım. İçeri hademe girdi: 

Aktör, aktr.s, doktor, ec· 
2acı, gazeteci, bakkal, 
hamal, kapıcı, ~oför, vat
mun .• gibi her mesleğin 
en kıdemlileri ile konuş
tuk. Başlarından geçen 

heyecanla hadiseleri 
tesb't ettik 

Bayramı müteakıp 

çıl-Iacak sayımızdan 
itibaren takdim 

etmiye başlıyoruz 

Bulan ve toplıyao : A.Surı 

~-- - - - ----~ 
Derleme heyetle-

rinin içtimaı 
İstanbul söz derleme heyetleri 

dün öğleden sonra içtima yap -
mışlardır. 

İçtimada söz derlemelerinin ne 
suretle yapılacağını gösteren br~ 
şürün tevzi şekli tespit edilmiştir. 
Bundan sonra bütün muallimlere 

_. __ .._. ...... -............................... -.. 
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Cenn~t Perisi . 

_ _ 26 Hnunusanl perşembe akşamından itibaren l\1ajik sinemasında gl:lsterltmlyc 
başlanacak olan ( Cennet Perisi ) filminden bir sahne 

Amerika denizlerinin, hurma a- yor. Ve nihayet buluyor. Kendini 
ğaçlarile bezenmiş sahillerinde do- Zaptedemiyerek yerlilerin üzerine 
laşan bir yattan Johny Baker is - saldırıyor. Fakat gene yakalanı -
minde bir milyoner genç denize yor ve bağlanıyor. Her ikisinin de 

düşüyor. kurban edilmelerine karar verili- Buyurunuz? . 
_ Hemşireyi Çağırır ~ısınız bu broşürlerin dağılması karar -

!aşmıştır. bana!. .. 

lçinde bir köpek balığı tutul - yor: 

muşolan bir ağa dolaşarak hayatı Merasim başlıyor. Luana gayet 
tehlikeye düştüğü bir anda yerli zarif giydirilmiş, yanar dağın hid: 
bir kız ağı kesmek suretile onu kur detini teski!l için ölüme, Johny'de 

- Peki efendim. Yalnız biraz 
miisaade ediniz. Şimdi doktorun 
yanında r .. 

(Devamı ı·ar) 

Broşürler bugünden itibaren 
muaarif müdüriyeti visıtasile bü
tün ilk, orta, mekteplerdeki mu· 
allimlere tevzi edilecektir. 

tarıyor. 

Bu yerli kız Luana isminde çok 
şirin ve cazibeli bir kızdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O akşam yattakiler, yerJilerin 
tertip ettiği bir gece eğlentisine da
vetlidirler. Kızların hepsi a§ıkları 
tarafından tenha yerlere kaçırıl -

[ ____ ı_k __ t_ı_s __ a_d __ i __ H_; __ h __ e __ ;'6_ı_e •• r .. _ ] 

l •• e gore dıkları eanada yalna• 1930 ve 
1932 • • • 

tıcaretımız 

tek ba,ına kalmı,tır. Beyaz adam 
(Johny Baker) bunun manasını 

anhyamıyor. Luana bir yerli pren· 
se vakf ve hasredilmiş bir kızdır, 
binaenaleyh kendisi (Tabu) yani 

ihracat ofisi 1932 senesi zarfın
daki ihracat miktarını gösteren bir 
ist~tistik hazırlamıştır. ~u istatis
tikte ihracat inadaeleri l>irer birer 
tetkik edilmekte ve 1930-1931-· 

Derince Anadolu demiryolları- takdis edilmiştir. Kızın vahşi gü · 

nın deniz iskelesi olduğu için ta· 

kas komisyonu bu mıntakada da· 

İma meşgul olacaktır. 

zelliği Johny'yi teshir etmiştir. Kı· 
zı yakalamak için fırlıyor. Fakat 
derh3l bu hareketine karşı isyan 
eden yerliler tarafından sım sıkı 

1932 seneleri ile mukayeseler ya - Viyanah bir çukulııta yakalanıyor. 
J~hny o gece müteessir bir hal

ı de yatın gövertesinde oturmakta 
pılmaktadır. fabrikası 

istatistiğe göre 1932 senesinde 
27 milyon liralık tütün, 3 milyon 
liralık ham ve koza halinde pamuk 
2 milyon liralık teftik, 3 milyon li· 
ralık arpa, 1 buçuk milyon liralık 

yün, bir buçuk milyon liralık af -
yon, 10 milyon liralık kuru üzüm, 
3 buçuk milyon liralık incir, 6 bu
çuk milyon liralık fındık, 3 milyon 

liralık maden kömürü, 8 milyon 
liralık yumurta, yarım milyon li
ralık zeytinyağı, bir milyon lira • 
lık halı ihraç edilmiştir. 

Viyanada bir çikolta, kakao iken suda bir hışırtı duyuyor. Yü
fabrikası İstanbul Ticaret odasına zerek gelen Luana'dır. Suyun için 
müracaat ederek faal bir vaziyet- de heyecanlı bir kovalamadan 
te bulunan fabrikasını satmak is- sonra Johny kızı sahile çıkarıyor 
tediğini bildirmiştir. ve bakir dudaklarına ilk erkek piı· 

Bir Alman fabrikası 
tazminat istiyor! 
Bir Alman fabrikası Ticaret o· 

sesini konduruyor. 

Ertesi günü yatın hareketi esna· 
sında Johny meydanda yoktur. Sa
hilde kızla beraberdir. Saf kız o · 

dasına müracaat ederek gümrük - nun bütün a~kile aldığı püseyi iade 

ten 22 mark zarar ve ziyanının a· etmekten zevk duymıya başlamış· 

lınmasım rica etmiştir. 

Fabrikanın zarar ve ziyandan 
bahsettiği mesele de şudur: 

Fabrika lstanbula bir çok nü -

tır. 

Tam iki aşık dalmışlarken yam 
başlarında bir mızrak saplanıyor. 
Ve bir saniye zarf mda her taraf -

tan fırlıyan yerli vahşiler Johny'yi 
bir anda yakalayıp ağaca bağlı -

yorlar, ve Luanayı alıp götürüyor· 

vahşi bir canavar gibi bir kargıya 
bağlanarak sürükleniyor. 

O aralık birdenbire bir yaylım 

ateş başlıyor. silahlar patlıyor. Yat 
takiler kurbanların imdadına tam 

zamanında yetişiyor ve kurtarıyor 
lar. 

Bu filmde ha, rolü oyniyan ka· 
dm artist Dolores del Riodur. Do· 
lores Meksikada Durango civarın· 
da doğmuş ve bir İspanyol aielsi· 

nin kızıdır. Kendisi bir Amerikalı 
film kumpanyası sahibi tarafından 

Holivuda götürülmüş fakat başka 
bir şirket hesabına ilk defa olarak 

Şeref yolunda filmini çevirmi~tir. 
Bu film kendisinin hakikaten 

şeref yolu olmuş ve "Hayatı lsa,. 
"Rıımona,, ve "Evanjelin,, filmle· 

ri kendisini en büyük yıldızlardan 
biri yapmıştır. En son filmi "Kum

ru,,dur o da yakında Majik'te irae 
edilecektir. 

Dolores del Rio bu "Cennet Pe-
risi,. filminde hakikaten bir 
gibi herkesi teshir edecektir. 

Kahveci er 
arasında 

perJ 

Dün Ankaradan gelen bir tel • 
grafta Berczilya ltahve konsorsi
yomunun lktısat Vekaleti ile an -

!aşması üzerine lstanbuldaki bazı 
tacirlerin fesat karıştırmağa baş· 

ladıkları bildiriliyordu. 

Öğrendiğimize göre İstanbulda-

1930 ve 1931 senesine nazaran 
Tütün yüzde elli azalm;şhr. Pa • 
muk ise yedi defa azdır. Diğer 
maddelerde de tenezzül vardır. 
Yalnız maden kömürü 1930 sene -
sinde 1.016.931 liralık ihraç edil -

miş iken bu miktar 1931 de 1 mil
yon 661.026 liraya yükselmiş ve 
1932 senesinde 3.785.955 lira ol
muştur .. Yumurta da 1930 &enesi· 
ne nazaran yükselmiştir. 

muneler göndermiış fakat nümune 
ler gümrükten çıkarılmadan iade 
edilmiştir. 

I ki kahve tacirlerinden Oto Andre Fabrika iade edilen nümune- ar. 

Takns suretile 
çıkarılacak madenler 

· için komisyon 
Gelen malumata göre iktisat 

Vekaleti Türkiyenin muhtelif ta -
raflarından takas suretile ihraç e
dilecek madenler için lzmitte, De~ 
rincede bir takas komisyonu teşki· 
line karar vermişti. 

lerin gümrük memurları tarafın -

dan anlaşılmadığı için iade edildi· 

ğini ileriye sürerek 22 mark yani 

11 lira tutan zarar ve ziyan iste • 
mektedir. 

Ticaret odası fabrikanın mek· 
tubunu rıümrüue aöndermiştir. 

Cenubi Amerikada 
gene harp 

Assomption, 23 (A.A.) - Bo· 
livya ile Paraguvay arasındaki 
mücadele tekrar başlamıştır. 

Kendisini güç hal ile kurtaran 
Johny, yerli prense büyük merasim 
le evlendirilmek üzere bulunan 
Luanayı buluyor. Bir kargaşalık -
tan istifade ederek iki aşık tekrar 
kaçmıya muvaffak oluyorlar. 

Tam o esnada Pele yanar dağı 
feverana başlıyor. 

Luana ona bir gün söylemi~ti: 
Pele feverana başladığı anda ken· 
disinin kudsiyetinin izale edildi -

ğine hiddetlenerek kurban edHme 
sini ima ettiği anlaşılacaktı L .. 

Johny derhal aramağa koyulu -

Adist isminde bir zat lstanbut 

ikinci noteri Hüseyin Hüsnü Beyin 
bürosunda yaptırdığı bir tercüme-

de İngilizce aslında (müzakere 
aktine) dair olan kelimeyi (muka-

vele aktine) olmak üzere tercüme 
ve tasdik ettirdiği iddiasile Hüse-

yin Hüsnü Bey derhal lktısat Ve· 
kiletine müracaat etmiştir. 

Öğrendiğimize göre Oto Andre· 
adist Riyo dö Janero Sipmer mü-

essesesinin f stanbulda mümessifi
dir ve Berezilya kahve konsoni .. 

yomunun rakibidir. 



Uzun ceketler ·ı 
Koıtüın t .. I . k d 

ı ayor erı seven a m -
ar· M .. k k ' u eınmel bir modadır ve 
adrnr ge 1 . . l S . nç e§tırır, der er. evını -

Yenler· F b' d d ~·ı d ) • ena ır mo a egı er· 
er, fakat .. d 'k' b··1·· vucu u ı ıye o uyor · 

Bu ikinci şık iddia bu sene kuv
\>et hulınu§ ve kostüm tayörler he

tnen hemen modadan düşmüştür. 
tik zamanlar kadınlar, man -

t ' oıuz kısa bir ceketle sokağa çıkı· 
Yorlardı. Fakat bu kısa ceketler 
dev.. d . . . ucu u ikiye böldüğü ıçın şım· 
d' 11 Uzun ceket modası revaç bulu-

Yor, Artık mantolar ne eteklere 

kadar uzundur, ne de belin bira-ı 
aıağısına gelecek kadar kısadır · 
~anto ceketle diz kapaklarmdan 
hirk d aç parmak yukarda ır. 

Camların buğusu 
Kı§ın camlar buğulanır ve dı -

f~rıı görünmez. Camların buğl!su

llu h:ale iç:n en iyi çare pencere -

lercJen birini ~çmaktır. Soğuk ha

\>a. buğuyu kaldırır. Eğer pencere 

açmak kabil olmazsa, o zaman 

tamları g1iser;nli bir bezle silmeli. 

~=================== 
Cocuk 

1 - Yünlü manto. Gri ve sarı· 

dır. ince çizgiler ipeklidir. Omuz 

başları çift apuletlidir. 

2 - Yünlü elbise. Mavi bluz 

i.iıtüne askılı ve plastronludur. 

Ev saksıları 

Evlerdeki çiçek ve yaprakların 

kıştfi muhafazası kolay değildir. 
Bir kere muayyen ve müstakar bir 

tarzda tutmalı, köşelere değil, ay

dınlık yerlere konmalıdır. Sabah • 

ları ortalık temizlenirken saksıla • 
tı lcurander bırakmamalıdır. Ge • 

niş yaprakların tozunu silmelidir 

ki, iyi nefes alabilsinler. 

Jlgo 
Sığır etini bayatlatın. Arasına 

1arm11ak sokun. Tuzunu biberini 

ekin. iyice yağlı bir kağıda sarın, 

§işte kızartın. 

r uıııııınnıınıııı ıııınıııuJn. ıı. ıııınııı ııı:nııll!ll?ıımııı aııııuml!= 

Vatandaş i 
Bayramlıklarıo İ 
Yerli Mallarımızdan ~ = 
ikramların 1 
Yerli Mahsullerimizden 1 
Olsun!.. İ-

Mntt iktisat n 
Tasarruf CemJyetı 1 

ll ııııııuıııııııı# 

Eski zamanın dolgun, şatafatlı lnsan, kapıdan girince, temiz 
döşemeleri artık iflas etti. ve döşenmiş bir antre ile karşıla· 
asri evler sade, basit döşeniyor. şırsa, muhakkak ki gönlü açılır, 
Resmimizde görülen güzel ve sa · içi ferahlar. 
de döşenmiş bir antredir. Resmimizde görülen antre iyi 

Bizde, maalesef ev girişlerine ve sade döşenmiştir. Geniş bir ka· 
ehemmiyet verilmez. Odalar süs- nape, küçük bir mnsanm üzerinde 
)enir, dö§enip dayanır, fakat an • zarif bir vazo, yerde tek bir sec • 

gözönünde durması ne kadar fena 
bir manzara teşkil ederse, ne de 

olsa toza toprağa maruz kalaca • 
ğmdan zararlıdır. 

Bunun için, timdi portmanto -

}arın bir kısmı elbise dolabıdır. 

Baston ve ıemsiyeler meydanda • 

dır, manto ve paltolar dolaba ko· 
treler bakımsız durur. Hatta bir cade. 
iskemle bile konulmaz. Bilhassa portmanto şayanı dik· nuyor ve bu suretle, antre güzel 

Halbuki antre, bir evin en esas· kattir. bir manzara alıyor. Meydanda eş· 
lı, en bellibaşlı bir yeridir. Filvaki, paltoların, mantolann, ya gorunmüyor. 
~.,-,.,.-...,.,.,"""'"'~"''"....,."''"''"'_,..._..., .. _,.,.,_....._,,....,.nıu111Nnnnıı•ıııııı1ırıııuıııııın111111ııııııı' 

j Feminizm erkekleşmek değildir l 
~ ~ == • ::ı: = = ~ fükcklerle burada aynı sıralarda oturmak, • olmak, Koca sözö dinlemek, Ilizmetçiyi iyi kullanmak § 
~ l layata atılıp erkeklerin gördüğü hizmeti görmek, da muhakkak, ki feminizmdir. ~ 
~ A \'Uk:ıt olm:ık, doktor olmak, belediye az:ısı ol· Kadın, erkekle müsavi olmak istediği 1.aman ne ~ 
§ mak feminizmdir. derece feminist ise, kadınlık, ıınnelik, zevcelik, kızlık § 
~ fakat, eve yorgun argın, işinden gelen J..ocanıza ve hemşirelik haklannı ifa ettikleri zam:ı.n, çok dah:ı. ~ 
§. güler yüz göstermek, fazla feministtirler. E = z:: 
§ E\'in işlerine bakmak, çocuklannıza r:ıhat ettirmek, Bunu daima göz önünde bulundurmak il- § 
ğ Bütçeyi tanzim etmek, isr:ıf etmemek, 1\1is:ıfirpcrvcr zımdır. ~ 
' 1111111ıanıHıRuııunıNH1tRnnıı11~11111*1111ııııııııııııınıııııııııınııuınııııırııııııııııııınııııııııınınuıııııu~ıı" 

Nelis bir gece tuvaleti 

, __ v_n_n_p_e_r_d_e_ı_e_r __ ·ı 
Bere salgını, şapkaları bile be· 

re şekline soktu. Şapkalar küçül • 

dü, yanlaştı. Ajurlandı. 

Son gelen Paris moda gazetele· 

ri, yün örme berelerin revaç bul -

duğunu yazıyorlar. 

Bu moda bizim işimize gelir. 

Hanımlarımızın pek çoğu örgü 

yaparlar. Muhtelif renk ve şekil • 

lerde yün takke örüp ba~a geçir • 

mek iktısadi bir süstür. 

Kadifeyi temizlemek 
Kadifenin Üzerlerini temizle • 

mek için, kadifenin tersini iyice 

ıslatmalı ve bir ıslak bez bastır -

malı ve kadifeyi yumuşak bir fır· 

çayla yavıışça süpürmeli. 

Pas lekeleri 
30 gram ki.furuyu bir parça 

yağ içinde eritmeli. Kurşun gözü 

kamaştırmah. Bu melhemle paslı 

eşyaları oğmalı ve bir gece böyle 

bırakıp ertesi günü yünlü bir bezle 

silmeli. 

Elbiseleri 

1 - Sarı krepdötin elbise. Onü 

çift pilili ve düğmelerle süslüdür. 

Sarı düğmeli beyaz bir bluz üzeri· 

ne giyilmiştir. 
2 - Beyaz jorjet elbise. Omuz• 

ları kırmızıdır. Uçları eteğin pli• 

lerinde nihayet buluyor. 

1 N ells bir ciğer 
Ciğer - dana ciğeri - ince İn· 

ce kesiniz. Bir tavada zeytinyağı· 

na biraz şarap karıştırınız. Bir ta• 

babaka dereotu, maydanoz, kere -

viz, tuz, biber döşeyiniz. Bunun 
üzerine ciğerleri koyunuz. Sonra 

gene bir tabaka dereotu, mayda • 
noz, kereviz, tuz biber döşeyiniz, 

üstüne gene ciğerleri diziniz. Ha • 
fif bir ate!te pişiriniz. 

Ba güzel gece !ovatetinin ismi "Romanı,, dır •. Zarif ~ir . ıekilde aş~iıya doğru düfen elbise 
krep döşindeo y~ •. 1lmıştır. KorsaJı hafif dr~~e ~e!ıl kadıfedır. Tu.valet~ ıkmal eden ceket aynı 
renkten kadifedir. Yanlarına beyaz kilrk dıkilmıştır. Astarı beyaz ıpektır. 

Portaltal böreği 
250 gram un. Üç yumurta sarı· 

sı. Bir miktar tuz. Bir dolu kaşık 
zeytinyağı. Bu hamura biraz da sı· 
cak su katınız. Bir saat bırakınız. 
Sonra yumurtanın beyazlarını iyi· 
~e dövünüz. Portakalları soyunu2. 
Üzerine toz şeker ekip yarım sa· 
at bırakınız. Sonra hamura bula -
yıp kızgın yağa atınız. Sıcak sı • 
cak yeyiniz. 

Portakal 
Portakal insanın susuzluğunu 

gideren bir yemiştir, fakat hazmı 
biraz ağırdır. Geceleri posasını .çı• 
karmak daha iyidir, 



Hikiye Sah mı,Perşembe mi? Nakleden 
fa. 

Necmi, yüzükoyun .yatağının Ü· 

zerine abanmıf, profesör Şekip 

Beyin Bergson' dan naklettiği 

"Gülmek nedir?,, isimli eseri oku· 
yordu. 

Ressam Naci, önünde saatlerce 
dü§ündüğü §Övalesini bırakarak 
kalktı, boyası olmadığı için haya
len resmettiği tual:ıiz çerçeveye 
aon bir bakış daha fırlatarak sor • 
du: 

- Necmi, saat kaç? 
Necmi, hiç cevap vermeden 

doğruldu, çivide asılı duran şapka· 
yı - iki arkadaşın bir tek ş~pka· 
ları vardı, sokağa kim çıkarsa o 
giyer, ikisi birden çıkarsa, Necmi, 
filozof olduğu için başı açık gi
derdi - Kafasına geçirdi, Beyoğ
lunda, Parmak kapıda, bir aparlı· 
manın, oturdukları altıncı katı•1· 
claki geniş tavan arasından çıktı, 
merdivenleri indi, Taksim mey
danına kadar giderek iş Banka6ı· 
nın kumbara şeklindeki saatinden 
vakti anladı, döndü, merdivenleri 

çıktı, ve Necmiye: 
- Y cdiye on var I 
Dedi. Naci kısaca: 
-Peki. 
~eli ve ıustu. Bir müddet geç

ti. Sonra Naci: 
- Haydi, dedi, vakit geldi. 

Hamdi bekler. 
Necmi, merakla sordu: 

- Akşam yemeğine orada mı

~ın? 

- Evet •.• Sen de oradasın değil 
mi? 

- Ben mi? Hayır! Ne müna· 
sebet? 

- Benimle beraber seni de da
vet etti, unuttun mu?. 

- Unutmadım ..• Fakat bugün 
ne?. 

-Sah. 
- Tamam. Hamdi, bizi per-

~embeye davet etti • 
- Hayır, salıya! 
- Yok ••• Pertembeye .• Hoş, hen 

unutmıyalım diye not ettim. 
- Nereye not ettin 1 
- Unutmıyayım diye "Gülmek 

nedir?,, in boı bir sayfasına! .. 
- Getir bakalım! 
Necmi, kitabı aldı. Fakat o say

fayı, Naci, krokilerle kirletmiıti • 
Necmi, kızar. gibi oldu: 

- Gördün mü ya? 

- Ne olur sanki? Her bot ka-
ğıt, resim yapmak için yapılmış, 
tır. 

- Peki! Öyle olsun • 

Bir sükun • Necmi, saçlarını ıs
lattı, taradı • 

- Hazırım. Haydi gidelim. Fa
kat emin ol Naci, aldanıyorsun. 
Bugün için değildi. 

- Canım üzülme. Uzakta değil 
ya .• Gidip sorarız • 

iki arkadaı, Sıraselvilerde, 
Hamdinin Amerikalı kariıile otur
duğu ve ayni zamanda atölye ola
rak kullandığı apartımana gittiler, 
kapıcıya, Hamdinin yukarda olup 
olmad:ğını sormak ittediler. Fa· 
kat kapıcı yoktu. Necmi sordu: 

- Sen asansörü kullanmasını 
biliyor musun? 
-Hayır. 

- Ben de bilmem. lyiıi mi mer· 
divenlerden çıkalım. 

Merdivenlerin yarısında, asan
ıör, yukarı çıktı, sonra tekrar indi 

1 

ve Necmi ile Naci, Hamdinin apar-
tımanma gelince, kapıyı aralık 

buldular, beklediler: 
On dakika beklediler. Ses ve 

kimse yok. 

- Gideliml 

Naci: 

- Hayır. Dur. Yabancı yerde 
değiliz ya!.. 

Necmi, kulak kabarttı. Mutfak 
tarafından bir cızırtı geliy9rdu . 

- Galiba mutfaktalar . 
- Gidip, bakalım . 
Mu~fakta kimse yoktu. Yalnız 

ocakta mükellef bir hindi luzarı
yor, hatta yanıyordu. iki arkadaş, 
h · ndiyi indirdileı, sofraya koyup 
karşısına geçtiler. Beklediler. 

Bir hayli beklediler. Fakat ha 
kikatta iki dakikadan fazla bekle
memişlerdi. Aç mideleri hu iki da· 
k · ·ayı onlara yarım saat kadar 
r,östeı-c.li. Sonra, Nacı, kalktı, bü
feden bir ;.ıi~c şarap aldı, kısaca: 

- Yiyelim! 
Dedi. 

lf. • • 

Aradan üç gün geçmi!tİ. Naci 
ile Necmi, burunlarını Aptullah 
Efendi lokantasına yapı§hrmı§, ca
mekandaki ıstakozların oyna~tığı
nı seyrederken, içerden Hamdi 
fırladı ve: 

- Sizi gidi sizi, dedi, insan hiç 
!Öz verir de gelmez mi? lki saat 
y~mekte bekletdiniz ! Ne diye 
gelmediniz! 

lki arkadaş faşkın ıaıkm bakı
~ıyorlardı. Hamdi devam etti: 

- Yoksa unuttunuz muydu? Si· 
ze, çarşamba akıamına muhakkak 
beklerim, dememiş miydim? 

- Ayol, biz, perıembe zannedi
yorduk. Geldik, evde kimse yoktu. 
Çaldık çaldık. .. Kapıyı açan olma
dı. 

- Ha ..• Biz kapayıp gitmittik. 
Çünkü, salı günü de bir yere misa· 
firliğe gitmİ§tik, kapıcı, bizim 
mutfakta hindi pişirmek için mü
saade istemişti. Olur, dedik, ka
pıyı aralık bırakıp çıktık. lıin tu· 

hafı, kapıcı, yukarı cıkıp mutfağa 
bakınca, hindinin sade kemikleri· 
ni bulmuf.. Onun için, o günden· 
denberi kapıyı sıkı sıkı kapatıyo· 
ruz. 

- ? ! ... . 
- ? ! ... . 
- Öyle aptal aptal ne bakıtı· 

yorsunuz. Geliniz bari, çartamha· 
ya vadettiğim yemeği §İmdi öde· 
yim. 

Ve üçü birden "Aptullah,, a gir
diler. 

Mısırın borçları 
KAHiRE, 23 (A.A.) - M11ır 

hükumetinin, muhtelit mahkeme • 
nin bor~lara ait kuponların altın 
olarak tediyesi kararını protesto 
etmesi hemen hemen muhakkak • 
lır. 

Gazeteler, bu kararın Mısır 
hükumetinin senede 1.500.000 Jn
giliz lirası munzam faiz ödemesi 
ve sermaye miktarının 40 milyon 
lngiliz li:-ası artır.ış ucmek olaca
ğını yazıyorlar. 

Rus şehir ve köyleri 
arasında mübade .. e 

MOSKOV A, 23 (A.A.) - tz
vestiya gazetsi, baımakalesini 
Kolkose'ların devlete mecburi 0 • 

)arak hububat vermeleri hakkın • 
daki karara tahsis etmiştir. 

Bu sistem, ahiren fırka taraf rn· 
dan ittihaz edilen ve şehirle köy -

ler arasındaki mübadelatı genit • 
letecek olan Kolkose ticaretinin 
inkişaf mı istihdaf eden kararla • 
rrn mantıki bir neticesidir. 

Rekolte fazlası ki rekolte mikta
rının yarısından fazladır. köylü • 
lere bırakılacaktır. Her mıntaka· 
nın hususi §artları nazarı itibara 
alınarak tayin edilmiştir. 

VA.KIT 

Zatürrie ı·-------·ı SEVRISEF AiN 

14 Klnımosanl 19 

Afetine karşı bir 
serum bulundu ! 

Mukaddema Divanyolu Ş .A 

ci Spkağmda 6 numaralı bılW' 
mukim iken balen ikamet 

l\lerkezi ldarc~ı C.alata kopru ııa~ı 82623 B ff 
;u c A. Sirkeci ~luhurdar ıad~ Han 2264-0 meçhul bulunan Mahmut e 

lstanbul ikinci icra melll 
izmir - Pire - i•kenderiye 

Postası ğundan : 

(
• • ) 24 Hı.inci kanun Emniyet Sandığına rebnet . 
1Zffi1 r salı 11 de suretile mezkur Sandık idare 

Londralı kimyagerin bu den 28 /Teşrinievvel I 928 t 
keşfe dair verdiği izahat Trabzon Po•taaı 21918 numaralı senet mucibiıı" 
Nevyorkta Rokfeller enstitüsü (Cumhuriyet) i~fn ııtikraı eylediğiniz Kırk Jir• 

baktriyoloğları, zatürrieye karşı tesviye edılmemesi hasebile 111e 
ci kanun çarşamba 18 de Ga-

bir serum keşfetmişlerdir. IAgı mezbur borcunuzun Y • 
lata rıhtımından. _ do'rnz faiz ve yüzde üç kolllif 

Bu seruma, en kuvvetli mikrop· -• 
izm"r - Mersin Posta•ı yon ve faiz ve komisyon ve il" 

lar bile mukavemet edememekte - (Konya) 25 ıkınci ki· sarif yekunundan yüzde iki bO' 
dirler. Bu mikropların en kuvvet- nun çarıam çuk muamele vergisi ve maıar 
lisine ve zatürrieye sebep olanlara ba JO da idare rıbtımıodan ıcraiye ile maao tahsili husu 

doktorlar pnömokok N. 3 ismini kalkarlar. (302) nun temini zımnında merbO 

veriyorlar. bulunan Bir Pırlanta yüzük b 

Filhakika, zatürrieye sebep olan çift Pırlanta küpe yetmiş bel 
Sadıl(zade Biraderler dirhem gümüş icra ve ıtlis k• 

!İmdiye kadar dört cinş mikrop · 
Vapurları nununun 145 inci maddesıO 

vardı ve doktorlar ancak bunlar • · 
KARADENiZ VAPURL.\RI tevfikan paraya çevrilme11i ıç 1 

dan en zayif olanına kartı müca· Muhalefeti hava hasebıle ha daireye müracaatta bulunan ar· 
dele edebiliyordu.. reketi teehbilr tden caklı mezkur Sandık idaresi ti 

Nevyorkta elde edilen neticeler • •• •• rafından talep edilmesi üzeriO 
hakkında ayni vadide Londrada İ 0 0 0 U vapuru olbaptaki maddei kanuniye d• 
çalışan kimyager M. Goebel fU iz~· B .. saat 16 da resinde tanzim ve berayi tebh 
bati vermiılerdir: U g U ll Sirkeci mübaşirine tevdian tarafını 

hl d h k ti ( Zon gönderilen ödeme emri zahrııt 
"- Pnömokok'un dört cinıi de rı ımın an are e e · 

guldak, inebo!u, Ayancık, Sam· milbaşirinin vermiş olduğu me 
ke§fedildiği zaman, doktorlar, her O G T b ruhatta me•ku"'r mahalde ikame! sun, rdu, iresun, ra zon, .. 
cins mikropla yapılacak bir Kül • Sürmene, Rıze ve Hope) ye etmediğiniz bildirilmiş o\masın1 

türle, mikropların faaliyetini dur· azimet ve avdet edecektir. mebni tebligatı muktaziyyeoid 

durulacağını zannetmiılerdi. Fa - Faıla tafıilit için Sirkeci bir ay mOddetle ilAnen tebli~ 
kat bunlann ancak hirisile müspet Meymenet hanı altında acen· takarrür etmiş olmagla taribl 

netice alınabildiğini görünce, ü- talığına müracaat. Tel. 2ı134 ıllndan itibaren 932/4395 dosf• !•••••••••••••- numarasile müddeti muayyene! 
mitleri bo§a çıkmıt oldu. tstanbul AaUye OçUncO Hukuk Malıke - mezkure zarfında icranın durm•' 

Doktor Avry, arkadatlarile be· meslnden: sını mutazammin şifahi veya tah' 
raber bu mikroplar hakkında tet • tsrau Levi Etendlnln Beyoğlunda olh riri olarak bir itırazı ~aouni sert hanmd& ikamet etmekte iken elyevm ika -
kikata 1925 de ba§ladı. Burada fU· metga.hı meçhul olduğU anlaşılan Madam veya borcunuzu eda eylemediği' 
nu söylemek lazımdır ki, hu mik· Gizella Altman aleyhine ikame eylediği teah niz takdirde müddeti mezkure' 
roplar çift rift olarak tabi"'ı bı'r . ve iptal nik&.ıı davası üzerine dava arzuha- nin hitamanı müteakıp berveçbİ 

3" U ll!nen tebliğ edilmi§ ve mUddeti kanuniye· 
mahfaza içinde yaıarlar. Alimler, l!li zartmd& cevap dahi vermemiş olmuma talep merbun mücevheratınızılt 
b hf 1 binaen '-'evmu tahkikat 28/2/938 Salı ...ıı"u paraya çevrılmesi hususundaki u ma aza ar mahvedildiği tak· " .~ 

aaat H te tayin edllml§ olduğundan yevm muamelatı icraiyycnin gıyabınıı' 
dirde, mikrorlara hücum kabil o• ve nl<tı mczktırda bizzat mahkemede ham- ,_ela infazına iptii:far kılınacağı 
lacağınr düşündüler. Ve kimyevi bulunmadığı veya bir vekil göndormedJği malumunuz olmak bu husustaki 

usullerle bu mahfazaları parçala-

dılar. 

takôirde G"JYaben icrayı muhakemeye bq -

lanacağı tebligat makamına kaim olmak Q

zere 11An olunur (6391). 

htanbuJ Altıncı icra memurlutundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukarrer 2 kristal ayna bir bU
yUk atelyesl 3 koltuk l kanape 4 saııdalya 
2 c:ı.mll \.itrlne aç1k arttrrma suretlle 
2~/1/933 tarihine mUııadlt Çarpmba gUnU 
saat 12 den H kadar Beyoğlunda Gal:ı.taaa-

O zaman, bunların esasının glü

kozlu bir madde olduğu görüldü • 

Fakat her cins mikropta, miktar la

n muhtelif ti. O zaman, hastanın 

iyileımesine bu mahfazaların ma

ni olduğu tespit edildi. Bu mahfa. 
ray kar§ısmda 183 numarlı Emniyet mağa

zalar olmasa, uzviyet, mikroplar· zasında satılacaltmdan talip olanlarm ma -

la muzafferane dövüşebilecekti. 
raca.atları 1\An olunur elendim (6399). 

Bütün mesele, bu mahf azalara 

hallinde hazrr bulunacak memuruna mil • 

tesir edebilecek bir mikrop elde Rultan:ıhmet s üncü ınılh ht.ktmliğindcn: 
etmekten ibaretti. Zira, damarla _ MUddel Rıhtım, Dok ve Antrepo Tilrk a-

nonim §lrketl tara!mdan mUddenloyh, Emln-
ra tehlikeli olabilecek kimyevi önünde P.e~diye caddesinde Rıhtım şlrkeU 
maddeler sokmak doğru olamaz antreposunda hali bölmesinde hail tüccart 
dı. Bir çok hayvanlardan kan alı • :Mardinyan efendi aıeyhlne ikame edilen da-

va Uzcrlne vuku bulan usulu diıtres1ndekl 
narak aeriımler ve tecrübeler ya • na.nen tebıığata rağmen yevml muayyen 
pıldı. Fakat 3 numaralı pnömo • olan 21/11/932 tarihine mUaadif Pazartetıl 
kok üzerinde müspet bir tecrübe gunu saat 10 da mahkemede hazır bulun . 

madııtmızdan blttalep hakkınızda giyap ka
elde etmek kabil olmadı. O za • ran fttlluız olunarak yemin etmek Uzere 
man tecrübe yapanlar, nebatatle gelmcnizu ve akSi halde vakayi ikrar addo

ıunacağmıza ve muhakeme 9/1/933 tarihi
tecrübelere ba~ladılar ve nihayet, ne mUsadlt Per§embe günU saat 10 na tallk 
3 numaralı pnömokok'un mahf a • cdJlmi§ olduğundan yevm ve vakti mezkur· 
zalarının "tourbe,, denilen n~bnt• d:ı. mahltemedc ispati vücut etmenize dair 

l ı,bu davetiye 15 gün mUddeUe U!nen teb-
hir kömürün içinde tahammür hcı- ııg- olunur (63!>7). 

J1nde b~lunan bazı iızviyetlerle e
ridiği eörüldü. 

Bu kültür, bir çok hayvanlar ü
zerinde yapıldı ve müspet netice • 
ler alındı .• Şimdi artık, insanlar i· 

çiıı yeni bir serüm yapılmak meae• 
lesi kalmı§tır .,, 

ZAYiLER 1 
Bil& mUddet mczunJyet tezkereınlo Kılıç 

Allpqa. askerlik şubesinden aldığım asfterl 
vesikamı kaybettim. Yenilerini alacağımdan 
eırkJlerlnln hÜkmU yolctur. 

Alay 100 Tabur 2 Bl\IUk ö efra
dmd:ın Haşnn oğlu Me\ lut 

S'!O I:l:r." 
§ ~ıifus tcskercmi zıı,·i ettim Yeni

slni alacağım. l~sklsinin hükmil yoktur. 
Atikali Pa~a l\Jcdre:ıc- sokak Ko. 17 

flas:ın oğlu I lüscyin T. 317 

1
3UncU Kolordu Sabn~lmel 

Komisyonu Ulnhırt 

Ankara: Hava Sa. Al. Kom 
dan. 

f-'nva kuvvetleri ihtiyacı için 
500 ton hafıf ve 100 ton ağır 

1 bcnı.n l<apalı 1arfla müna!<asaya 
konmu,ıur. Ağır benzin'n iha
lesi J 8 · 2· 933 Cuınartui gilnü 
saat 11 de h"'fıf benzinin aynı 
günde saat 14 tedir. Taliplerin 
şartca-.ıesini görmek fizere her 
gün ve müna asaya iştiri'c için 

1 

o güo ve vaktinden evvel An· 
karadaki Hava Satırıalma Ko

l misyonona müıacaatlan. (;010) 
1 (337) 

ödeme emrinin tebligi makamı

na kaim bulunmak üzere keyfr 
yet ilioen teblığ kılınır. 

Beyoğlu UçUncU aulb hukuk hAldmlJğlıl" 

den: 
ı - Merhum Ali Mahir bey kerimeıerl 

Hopter, Mefhar, Nurikadir ve Şcvkibedit 
hanımlarla Edip beyin mutasarrıf olduklaıi 
Beyoğlunda Tomtom mahallesinde GWbab• 
ııokat,md& 9 numaralı ka.gfr l c 12800 liri 
kıymet takdir edilen bir bap apartımanJll 

tamamı şuyuun izalesi zımnında açık art • 
tınnaya vazedildlğlnden 26/ 2/ 933 tarihin' 
mUsadlt pazar günU saat ı~ ten 16 ya kadat 
Beyoğlu sulh mahkemesinde bllmUzayed• 
satılacaktır. 

2 - Mezkur apartıman altı lcattan lba ' 
ret on iki dairedir. Her katta Uçer odada!J 
mürekkep ikişer daire, birer mutfak ve hel~ 
vardır. Zemin kntındllll itibaren ııltmcı kal> 
kadar mozayik merdiven mevcut ve kort · 
dorlar kAmllen çini dö~lldlr. Elel:trik, hav• 
gazi, tcrltos tesisatları vardır. 

8 - Arttırma. bedeli kıymeti muahmrne
neslni veya yüzde yetm{tı beşini bulursa o guıs 
iha!e cdllec:ektir. Yllzde yetmiş beşi bulmadı· 
ğt takdirde on son arttıranm tc:ıhhUdU bald 
kalmak aureUle ikinci arttırma on be;'lncl 
ırUne tesndU! eden 13/3/933 paza.rteai gUnU 
15 ten 16 ya kadnr !crn olunacak \'C en çol< 
arttıranrn UstUnde bıraktlncaktır. Bu deta • 
dan ba§ka a)Tıca ilfınat yapılt!llyncaktır. 

4 - Tarihi ihaleye kadarki vergi, vakii 
icarcsf, belediye rtisumu, dellalıye hissedar
lara aittir. 

5 - Arttırmaya iştirak edecekler kıyme• 
tl muhammcnenln yüzde yedi buçuğu nUı • 
betinde teminat akçesi 'cyıı milli bır ban· 
kanın teminat mektubunu getirmeleri fart· 
tır. 

6 - Arttırma bedeli tarihi ihaleden beŞ 
gün zıır!mda mahkeme kunsma tediye edi· 
lcr.ektlr. Aksi talcdlrde lhnlc Ceshedilcrel< 
!arkı fiat, zarar ziyan, mıısa.rl!I saire bil~ 

JıUkUm lcendlslndl'n tahsil edilcc l:tlr. 
7 - 2004 numaralı icra ve ına.s kımu • 

r.unun 26 inci maddesine tev!ıltan mczkQt ~ 

gayri mcnlcul Uzerlnde'.i lpotcl: sahibi ııta· 

caklılarln hakları tapu sıcmre sabit olmı • 
yan ip:ıtekli atııca'dıl!lr ve herh~gl bir hak 
iddia e:lcnlcr tnrlhi ilbdan itlb:ı.ren 20 gtın 
z:ırtınd.:ı evrakı mUsbltclerile l::irllltte ııııtlf 

mcmurunıı. müracaat etmelidir, aksi taltdir· 
d::? hakları tnı1'ı sici llle ::atit olmıyanlıır sa· 
tıo bedelınln p:ıyıa, ınasından h:ı.riç kalırlar. 

His e1ıırlard:ı:1 Ed p Beyin hi:ı:ıe:JI Eınn!yf't 

undığına ipotek cdllmi tir. 
R - Şnrtnııme l / :!/ !l33 tarlhlnd'l mab· 

kct:ıe di\·anh:r::::ı1nde herkesin gôrcbllcc gl 
bir yere aaılmı11tır. Fazla mıılumnt almak 
iııtıyenlerin 933/ l numara ne Beyoğlu suııı 

Mahkemesi ba§k tıblne mUracaatlan ııa.ıı 

olunur (6392). 
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mas;}rnw s.ıapues uo.::1 uew.<-1 ·w11>1eJedeı< uaq 
lBZZ!q nunq a A ( "'tcwıe n.ıe>t ıuaı< eıuos uepuo 
'"lvme1do1 apu!sncw!~ ı.<uqa1unw nıua.<!.ınS 'atd3( 
-VH ueıung ··ı ze>Jo;> >jO~ ııq 3A UBAUO npıo 

!:>uıpa.< ueıe'I epe1ıo) : !P! nt wue.ıe>t nawa 
mıuag ·ıe1np10 .ıpmwaq aıwıuaq 'ıaqe.ıaq aıs.ıap 

-OHUOJU8WAa11eq.ıe>p ehd Wll~)I ·wıneıue !U{ 

-,{a§ uapa de:>! !S>wu-ı.<gs ''1!ll!1$ PAepo 1~rue.< 
unuo ıe>qeıaq ilH 9.13pUHUOJU8WAil1 '!P! e1seq 

•hd WIZ!)I '!P! ( HJ!'ıaqu•"!O ) ehd wıZ!?)I 
!S!C>J ;)Atqıeq IU!>p3 U!SJ3pu81UOJD8WA31 

l Z!u:ı;mnpa c u,,! ap !U!ii!U 
~-'!q.ıeq IU!'t.13 mıue>Q 'ouıapa e:>ı.ı zıuı• A -

: , nıaA dua3 
•Jq'le:>ıtan.o >uq1el .ııe.ae11 :w:p.1p •apıeq O 

·ımqaıaA !JC>Jd!qes D!la>taım~m 
'l•aac nung ·wawaıa.-. ue.ıeJt na 'W!A!qao:><t ııq 

:ı;a.<eq!u uaq lt?Jpt3 '!pap 'ınpnq ıcJe)I -
: epz.ı.c::ı J!q aueqeuaaılJ "ıO~ u.ıapue~ 

UOJ uew4aı ·wma ~eı! non~npıo ~a.ıeq! uepunq 
uuwJe>l uat3.8 wı~vı !SilWJ!ıaA epoıvelmt'1 ::ıo.Aı,nA 
nq 'aı.-.pues uo~.ı uew.<aı BJUH!f ı!q !W!WH 
'fO~ ·!P! -.aan ·wnpro ı•seA csnwnH n~npunınq 
0!1.ldpUVSUOJU8WA31 aıuc..ı.ı 't0>l3pa JtU>taı 

hüsün mahiyeti derhal anlaşılır. Telgrafnamenin 
metni şudur: 
· "lstanbul Ermeni mahafilindeo bildirildığine 

göre güya eğer devletlH lf endisioe aşağıdaki 
şartları teldıf edecek olursa \Cemal) i lstanbul 
hükümeti aleyhinde açık bir isyana meylettirmek 
için ümit mevcuttur. 

1 - Suitanın riyaseti ailında .'.:)uriye, filıstin, 
Irak, Arabistan, Kitikya ile Ermenistao ve Kür
distao muhtar ayaletlerın<len mürekkep olacak 
(Türkiye Asyası ) nın masuniyet ve istiklalini 
dev!etler tekeffül ederler. 

2 - Babadan büyiik oğla veraset suretile 
geçmek üzere su:tan olara!c (Cemal paşa) nm 
ilan edilınesı. 

3 - Cemal paşa lstaobul hükumetini ve 
sulbnmı Almaniano elinde esir ve binaenaleyh 
mülga ad ve ilan ederek bunlar aleyhine sefer 
açmağı taahhüt eder. 

4 - Onun ( Ce'malin} lstanbul üzerine sefer 
yap .nası halinde dev1et'er kendis.ni si ab, erzak, 
mühimat ve topçu ile techiz edeceklerdir. 

S - Harbin sonunda devletler ( Cemal) e 
mali yardımda bulunacaklardır. 

9 - Ce11al) lstanbul ve boğazların terkine 
razı olacak. 

7 - { Cemal ) şimdıden itibaren Ermenilerin 
lrnrtarrlması ve harbin nihayetine kadar cnlan 
beslemek için tedabir ittihaz etmeği şimdidea 
taahhüt eder. 
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ıi.ıe>f ezıwıqeu~ ~H 031aS WlZV( !lilW\a l8DHI! 
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-J!pa,,ı;,ı ölDH;)AAO'J jlAH !qaa,, aı ~'ld!ıv.3 )\O:>O ~ 
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-eq u.;:Ua.es uaq~JJ;)A<lH1lU llnqueıi( Ç!U!}J pupu 

lilürrahman ile Kudüs arasında düşmam tevkif 
edebildiler. Bizim için hayat memat dereceı'ndo 
haizi ehemmiyet olan Gazze· Birüssebi cephesi· 
n in bu sureti feciada duçarı ziya o!masıntn ye
gane müsebbibi mesu'.ü kendisi ol<luğu hıtlde 
Müşir Fon Fankenhayn dört senedenberi Os
manlı ordusuna pek büyük hizmetler ifa etmiş 
ve bahusus Filistin cephesinde lıarikalar icat 
etm ş olan Kres·paşaya isnadı bata etmekten 
ve ordumuzun en güzide Ümerasından o!du~uou 
beni hayretlere ilka edecek kahramanlık ve 
tedabiri musibesile ispat etmiş erkanı harbiye 
miralayı Rafet bevi cebanetle ittihamdan çe• 
1'inmedi. 

Rafet bey bizim zabıtımız o.masa ıtıoarile 

ben kendisini muhafaza ettim. Fak at zavallı 
Kres Pş. bunca fedakarlıklarının son mükafata 
·o 'arak Fankenh:\ymn ithamah altında cephedeki 
lrnmandanlaktan azlo'uocu ve Faukenbaynio ka
rargahında kendisine iaşe umurunda muavenete 
memur edildi. Maahaza gerek benim iş'aratam 
ve ~erek fon Kresin gayet müdellel ve mufassal 
raporu F ankenbaynıo hatalarını meydana çıkar• 
mal< için kafi idi. 

O sırada Enver Paşa ale:ace.e lstanbuldan 
Surıyeye gelmiş ve Filistin cephesine kadar bir 
seyahat icra etmişti. Şamdan müruru esnasında 
Faokenbaynio gayıi kabili af tabya hatalarını 
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ranıp ta çöl dahilinden dolaşarak lngilizlerin 
gerilerine bir hücum tevcih edecek olan Fan· 
kenhayn cenapları henüz yüz elli iki yüz zabi· 
tten mürekkep azametli karargahi le Halepte 
bulunuyordu. 

Daha evvel Filist.n cephesine sevkedilmiş 

o 'salar idi, şimdiye kadar ferih fahur yerlerine 
yasıl olmuş ve cepheyi tamyarak düşmaııa şid

detle mu'.-ı:avemete hazırlanmış bulunacak olan 
fırkalar Halep ten itibaren Yafa ve oradan Na· 
sıra üzerinden Gazzeye doğru karadan yürüyüş 
yapmakla meŞgul idiler. Pek cliz'i bir kısmı şi
nıendiferle henüz yerlerine vasıl olmuş bu'.unu
yordu. Nihayet müşir Paşa hazretleri cepheye 
aıimete karar verebildiler ve derakap yo'.a çık
tılar. Fon Kresin bin türlü itirazatına rağmen 

cephedeki ihtiyatların mevkilerini altüst etmek 
ıuretile tertibatı tedafiiyeyi berbat ettiler ve 
Halilürrahman sırtlarından T ellişşeria istikame· 
tine ve Gazze cephesini yarmış olan logilizlerin 
gerilerine taarruz edeceğim diyerek askerin 
kuvvei maneviyesini bilkülliye bozdular ve bere
ket versin ki iki üç senedenberi o cephede bu
lunarak her tarafını karış karış tanımış o!an 
kumandanların sükünet demleri ve benim daha 

evvelce rüc'at hatları üzerinde ihzar ettirdiğim 

müdafaa mevzileri sayesinde orada Tulükerem 
ile Yafa arasında ve dağlık aksamda da Ha-
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Her türlü dahili ihlilatat yalnız ve anuk 
Türkiyenin kuvvetlerini zayıflatır. Ve bizim fai
demize hizmet eder. Binaenaleyh b ize sadık 
Ermeniler vasıtasile (Cemal ) ile gizli müzake
rata girişmek lazımdır. Eğer ( Cemal) Almanlan 
kovmağa ve Istanbul hükümelini devirmeğe 

muvaffak olamazsa ve hatta Osmanlı imparator· 
luğunda bir şuriş ve fesat çıkarmak hususu bile 
faideden hali olmiyacaktar. 

Mahrem bir surette hariciye nazırına izahı 

keyfiyet edilerek müstacelen telgraf vermenizi 
rica ederim. · 

Sazan of 

ll itilaf devletleri arasmda cereran eden mu' 
habere suretlerine göre bir aralık bu proje h~ 
men tatbik sahasına geçiyor gibi bir manzara 

alıyor. Fakat iptida Ermeni, sonra Ermeni-Rus 
projesi şeklini alan bu teşebbüı bir taraftan 
Fransızları, diğer taraftan ermenileri kuşkulan-

bırıyor. Fransızların kuşkulanmasına sebep lstan
bul ve Boğazlan Rusya hesabına alan projenin 
Fransızlar tarafından göz konmuş olan Suriyeyi 
Cemal paşaya vermesidir. Burada Fransız huku
kunu istedikleri şekilde nazarı dikkate almama
sıdır. Diğer taraftan bu zamanlarda lngiliz!er 
Şerif Hüseyin ile münasebete gir.işmişlerdir. 
Şerif Hüseyioi Istanbul hükumeti aleyhine isyaa 
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VAKiT 

111 

ıra 

Bu 

Nedir? 

Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
Hayat Kumbarası 

1 ASKERi FABRiKALAR llAr.ları 

21 kaJem tetbin yağlarmın şartnamesindeki tadilat: 
11 • 2 • 933 tarihinde pazarhkla ihalesi yapılacağı evvelce ilan 

edilen yukardaki yağlarm miktarları aynen baki kalmak şartile 
fes.im mahalleri berveçbızir tadil edilmiştir. Arakadaranın ma· 

lümu olmak üzere i!an olunur. (329) 

45 
19 

No. 

" 
yağ 

tt 

Me:kez AnB. 
1320 
1800 

Mrm. Fb. 
380 
700 

lstanbul Yol. 
30 

2000 

• Jlo ~ 

6 Ton petrol 
31 Mahı ui<at benzini 

" 3 Tathirat ber.zıni .. 
23 Kalem res·m malzemeıi 

Po'.1fon malzemesi 
100 ton Oleum 
1,5 ,. Granül 
Elek motorlar 
iğne ve iplik ve saraç ma!ze· 
aı ( T 8\,azdan İitisna kararı 

almacaklar. ) 
Vesaiti nakliye marka yağları 
Ku p vidaları 
Mukavvalar 
Atet tuğla ve barcı (f en11i 

100 ton ~o'omit ( GUmrllkten 
muafiyet karara alınacaktır.) 

30 ton mağneıit 

Yukarda yazıla malzeme bu 
sene içinde sahn alınabilmek 
için hizalarında yazılan tsbabın 
temini tiıım a-elmektedir. Bun· 

lar temin edildiği takdirde mez 
kür malzeme kısa bir iliola 

pazarhkla alınacaktır. Bu gibi 
işle alAkadar olan firmaların 

daha evvel Fen şubesine müra· 
caatJa evsaf ve şeraiti fenniye· 

leri hakkında izahat alarak şim· 
diden hazırlanmaları. (330) tırtnamesi hazırlanacak) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
ıstanbul Belediyesi llAnları ______ _. 

Balıknaneve getirilip müzayede ile eıaafa sahlan balıklara aıt 
Duhuliye resminin badema balıkları avhyanlarc:f an, yahut onların 
namına hareket eden kabzımallardan tahsiline ve keza Dalyan 
sahiplerinin bilavasıta Balıkhaneye aevkedilip müzayede ile sat· 
takları balıklara ait resmin de kendilerinden alınmasma Daimi 
encümence karar verilmiştir. Keyfiyet alikadarana ilin o'u· 
nur. (336) 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

l.taabal postabanesinde yaptırılacak takriben üç bin liralık 
maaa, do!ap ve sairenin imaline talip olanların 24 K. sani 933 
•alı gOnO aaat on beıte baımOdiriyet ka!emine milracutları 
ilin olunur. (326J 

,. ' Doktorlar ... -------•ı Doktor - Operatör ı 

Komisyonundan: 
2250 metre (850) kiJo Salmastra : Açık münakasası 1 ·Şubat· 

933 çarıamba gilnü saat 14 te 
Ahmet Asım 

Doğum ve kadın hastalıktan blrlncl amıt 
mUteııaaaw Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şl!a yurdu, 111 - 18 Beyoğlu, lstiklll 
cadde& No. 193 (Opera alnemaaı ka?'flaJ) 

Telefon: 41960 - f,2221 

Doktor 

Bahk(:ıyao 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Rokak No. 17 
Telefon: 8626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
!:>lnlr mUtehaaaıaı 

Cuma ve pazardan maada giln!ercıe aut 
8 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Muaycnehııncalnl Babıa.ıı karşısında A 0 • 

kara caddesi No. n. ye tevaıan naklet· 
mlşUr. Telefon muayene: 23469 

lkametgtıb: 60740 

Operet6r • Urolog doktor 

Mehmet AJI 
ldrllt )'oUarı ba.~ı.t!ıklan mUtetıaııe1111 
F.:mlnlloll (Sabık Karakan hllnına 
oakletmlşUr. Cumadan maacıa ber gfln 

haataıarını kabul ve tedavi eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili baatalıklar mUtehaasıın 

OIV&n)OIU No. 118 Telefon: 2223911 

G8z hekimi doktor 

Stileyman ŞUkrU 
Birinci sınıf mUtebaası11 

BabıAll (Ankara Caddeaı Numara 60) 

Dl• doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: tJskUdar Atlamat.a§ı No. 113 

·---------------------------Dl• tabıbı 

Zeki Nuri 
Her gün ııasta kabul edilir. Her nevi c:ıış 
rahataızlı'1 tedavi olunur. Uuayenetuuıc: 
(J11kUdar Abcıba.şı Mektep eokak No; no 

Yukarda miktara yazıla Salmastraoın açık münakaaaıı bizasın· 
daki günü ve saatte yapalacağından şartnamesini görmek iıtiyen• 
ferin her gün ve mezkur salmastralara vermeğe talip olacakların 
da mOnakasa gOn Ye saatte muvakkat teminat makbuılariJe bir
lıkte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sabnalma komiıyonuna mOra• 
caatlarr. (102) 

Istanbul icrası Birinci lflAs memur
luğundan: 
:\lüfli~, Terzi Davit Brezine ye Da\'İt .Kaminiski Şirketi ile ~ürcJcaya ait if!As 

mac:a~ınca tanzim olunan alacaklılar ma defteridir 

Ka}it Alacaklının isim ve talep olu· kabul olu S. Ret olu· esbabı 
hü\·iyeti nan nan nan ret 

f likmet Ziya B. A' u. 350.10 350,10 G 

2 Galata~aray maliye tah- 130.~6 130,26 5 
sil Şube~i 

3 Leo Don:ılt 'ekili l\f er· ö8400 684,00 6 
c.ın cf. 

+ Yahni vckıli isak agis ef. 1782,47 532,47 1 1250,00 Eua'kı suhu-

2946 8.l I 696,83 I 250 ti) cslolmadığıodaa 
Beyoğlunda istikl4l caddeıindc 443 N'o. lu dükHnda terzilikle iştig3l eder

ken illAsı ilAn olunan D:ıvit Brczinc \C Da\'İt .l\aminiski ~irketi ile ~ürekl masa· 
~ına mür:ıcaat eden 4 alacaklı 2946 lira 40 kuruş k:ıyit \'e kabul talebinde bu· 
lunmuşlardır. Yapılan tetkikatta talep edilen mehaliğdcn 1696 lira 40 kuruş her 
birinin hiz:ıl:ınnd.ı ~sterilcn sı alarda ı<ahul cdllmişt'r Neticeyi ha\ i t:ınzim olu
nan i~bu sıra defteri memuıiyetimizc hııakılmış ve alac:ıklılara birer nüsh:ı irs:ıl 

edilmi~ olduğu \C alaca lan kabul edilenlerin Şubatın 19 uncu p:ız:ır günü saat 
JJ de icrası mukarrer ikinci toplanmada haıır bulunmalan lilzumu ilan olunur ef. 

Suıtanahmet Birinci Sulh Hukuk Hl • ı İstanbul Alli;)f! CçUneU Hukuk mallke • 
klmlltf nden: meııılnden : 

Müddei Sami Cazım Beyin mUddelaley- Hadiye nam di., e:- Adiye H:ınımm kocası 
hlma Sirkecide Parls otelinde mukim Ail11an Ktımll Ef. aleyhine terk sebebllc ıı.çtığı bo • 

zade Hamdi beyle Çarmıklı zade Hakkı Bey ı:ıanma davasmm fcra kılınan tahkikat , •• 
aleyhlerine ikame eylediği 300 lira alacak 

da\'asJ üzerine mDddelaleyhlerin 16/ 1/ 933 
tarihinde icra kılmacak muhakemede hazır 

bulunm&l&rma d&lr tastir ve lraal kılman 

celpnaıno zabnna mumallcyhlmanın mezkur 

oteli terkle semti meçhUle gıttıklcrinl havi 
mahalle heyeti ihUye.riyesl tıırnfından veri· 
len m~nıhatı mUba§ir tarafından d&lıt tas
dik kılmmakla 11Anen tebligat itasına karar 

verilmekle yevmi muhakeme olarak tayin 
kılman 16/ 2/ 933 tarihine mlls:ı.dl! pe~embe 

gUnU 11aat on d<.irtte mahkemede hazır bu· 
lunmadlkları takdirde gıyaben muhakeme le· 
ra kılınacağı ilAn olunur. 

muhakeme"! net!ceslndc · mumaileyh, K!mll 

Efendinin bil! ı;e!: p ı.ıuı ı zcvcfyeU tcrkey· 

!ediği a·eıüsuı sabit olı:ıuş 'e mahkemece 

ya:;:ııl:ın knnunt ihtar dahi semeresiz kalmı;s 
olduğundan K M.nln 132 ve 188 inci mad • 

delerine tevfıl:an bo .. ıuımalanna ve maaaritl 

muhakemenin mUddaaleyhe t&hmlllne dair 

113d!'r olan ıı ı o:ı::ı tarh \e 1487 No.ıu lllm 

mumalleyhln lkamctgAhı meçhul olmuı ha· 

.ıcbllc nAn suretl'o tebllğl bltt nsfp ftlmm 

bir sureti de tcb iğ mal.amma kalm olmak 

tızenı mıılık me dlvıuıhanesinc Wlllrnııı ol • 
makta llAn olunur. 



Hasan zeytin yağile, Hasan kolonyaıile 
ve Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kolrnlarını cami olup cildi yumu· 
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar He çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabunlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde taravet ve letafet bah· 
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

Bayramlıklarinızı 
Bayram Hediyelerinizi 

..... .... .... 

Yerli Mallar· 
ahnız 

mendil, cüzdan, hazır elbise, 

kadın ve erkek çorapları , 
kundura, ıtrıyat ila . . . ita ... 

Her isterseniz 

1111 

-mı 
bulursunuz ~m ne 

Devlet Demiryolları ilanları 

idaremizde istimal edil mi yen lüıu:nsuz ve ( 151 ) kaleme bağlı 
olan otomobil parçaları, boş çimento çuvalları. hurda bez ve 
çuva~, kopye presleri, küçük kıt'ada oks'jen tüpleri, muhtelif 
mutfak ve ev eşyası ve saire bilmüzayerle satılacaktır. 

Müzayede 9·2-~33 tarihine müsadif perşembe günü saat 9 da 
başlıyacaktır. Talip olanların, satılık eşya hakkındaki müfredat 
Hsfelerlnden tedarik etmek üzere her gün Haydarpaşa mağaza
sına müracaat edebilecekleri ve muayyen günde müzayedeye 
iştirakleri ilan o!unur. (332) 

Haydarpaşada Rıhtım eraıisi dahilindeki ahçı barakası aleni 
müzsyede ile ve bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

Müzayede 31-1-933 tarihine müsadif salı günü saat 15 te 
Haydarpaşa işletme Müfettişliğinde yapılacaktır. 

Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydarpaşa gar 
Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul yapıştırıp imza ederek almaları ve ma~ctuan (150) lira 
teminat akçesile müzayede günü işletme Müfettişliğinde hazır 
boluomalan lazımdır. (292) 

Haydarpaşa gar büfesi ile büfeye ait gar dahilindeki simitçi 
ve gazeteci arabaları aleni müzayede ile Ye bir sene müddetle 
kiraya Yerilecektir. 

Müzayede 31-1-933 tarihine müsadif sah günü saat 1 S te 
Haydarpaşa işletme Müfettişliğinde yapılacaktır. 

Bu huıusta fazla malumat almak istiyenler Haydarpaşa gar 
Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruş
luk pul ~yapıştırıp imza ederek almaları ve maktuan (200) lira 
teminat akçesile müzayede günü işletme Müfettişliğinde hazır 
bulunmaları lazımdır. (293) 

Irmak - Çankırı ve Arifiye - Adapazarı şube hatları da dahil 
o~uğu halde, Samsun • Sıvas • Haydarpaşa hattı üzerindeki her 
hangi ir istasiyondan yine bu kısımler üzerinde. bulunup 924 

kilometreden fazla mesafede olan diğer bir istasiyona doğru bilet 
alacak yolculara 21 ikinci kanun 933 tarihinden itibaren tenziJli 
ve maktu ücretli bir tarife tatbik o!unacaktır. Bu tarifedeki 
maktu ücretler, nakliye ve damga resimleriJe birlikte seyyanen 
birinci sınıf için · 4128- dört bin yüz yirmi sekiz, ikinci sınıf için 
-2981- iki bin cokuz yüı. seksen bir ve üçüncü sınıf için de 
1893 bin sekiz yüz doksan üç kuruştur. 

Mesela: (1) Haydarpaşadau Kayseriye, Sıvasa, ZiJeye, Tur· 
hala, Amasyaya ve Samsuna veya mütekabilen bu istasiyonlardan 
Haydarpaşa ya; 

<2) Samsundan Çankırıya, Ankaraya, Eskişehire, Adapazarma, 
lzmite ve Haydarpaşaya ve mütekabilen bu istasiyonlardan Sam· 
su§.ı gidenler bu tarifedeki ücretlerle seyahat edec~klerdir. Ya· 
rım bilete tabi cocuklardan bu ücretlerin yarısı alınacaktır. 

Fazla tafsilat için istasiyoolarımız gişelerine müracaat edil· 
mesi ilin olunur. (273) 

:::! 
:::: 

VAKiT 

En hoşa gidecek 

Bayram hediyesi 

Besler 
Fabrikası ıoptan fiatma 

sattığı çikolata ve 
bisküitleridir 

Fabrikası: Bahçekapı'd~ 

Topkapı tramvayları 

durak yerinde 

Askeri Fabrikalar llanlar1 

400 Ton Lavemarin kömürü 
187 ,, gaz koku 
Yukardaki malzemenin aleni 

münakasa suretile 13-2-933 ta
rihinde saat on dörtte ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin şartname 
için her gün öğle den sonra; 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat ile müracaatları. 

( 247) 

C. H. F. KAt lbiumumlliğlnden: 
Kurultay kararı ile infisah ede

rek hak ve vecibeleri C. H. 
Fırkasına intikal eden Türk 
Ocaklarının bir takım borçları 

da Fırkamıza intikal etmişti; Bu 
borçlan ödemek için Fırkaya 
geçen bazı binalar satılmaktadır. 
Şimdiye kadar bu yoldan elde 
edilen para ile borçlardan ancak 
yüz liraya kadar • yüz lira ha
riç - olanlarının ödenmesi imka
nı hasıl olmuş ve buna karar 
verHmiştir. Tediye cetvelleri ha
zırdır. Şu halde münfesih ocak
lardan yüz liraya kadar alacağı 
olanların Ankara'da Cumhuriyet 
Halk Fırkası merkezindeki tas
fiye encümenine müracaat etme· 
leri rica o'unur. 1 191) 

SAHiBi. MEHME'J A::ill.ı 

Umumi Neşriyat MUdUrU: FİKRET ADlL 
VAKI'l' .lııf.ATBAASI - lSTANBUL 

1 

Bütün Avrupa istasyonları, bir itina ve mevsuldyetl 
mutlaka ile hazırdırlar. 

RADYO MERAKLILARI YALNIZ; 

Süperindüktans · Mıkrornetrik'h 

PHILIPS 630 A 
cihazlarını ararlar. 

HAY EN 
MAGAZALl\RINDA 

15 Ki\nunusani ita 15 Şubat 933 
---

ME VSiM SONU 
münasebetile 

Büyük SATIŞ 
Bütün Dairelerde Fevkalade Tenzilat 

Emsalsiz Fiatlar 

" . . • . . . . ı. - . - ..... : 

Bayram Şekerlerinizi 
MEŞHUR 

acı Bekir 
Ticarethanelerinden alınız. 

,... Bayramlık Hediye 

2 liraya ipekli salon yastıkları. 1 liraya kuş tüyü yastıkları. 

lstanbulda Çakmakçılar sandalyecilerde Bali zade kuş tüyü 

fabrikasında yorgan, şilte, baş yastıkları ve 

çocuk yataklarında bayrama kadar 

yüzde yirmi tenzilat vardır. Kuş tüyüne 

mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 , 
KARY Ü LA ve ~~~~;~s~şya 12 1/2 lira ya ~~l~~ıal 

Sirkeci Ebüssuut caddesı f el. 22652 
Çocuk. Kesme. Kemerli, Amerikan sistemı çelik vaylı. beyaz liıke ve muhtelit r~?K.'. , 
terde karyolalar hastane ameliyat odaları ın:ılzemelerı uc~z .. ''.~tla sacılır Her turlu 
ölçüye ıtöre sipariş dahi kabul edilir. Fabrıkada ve Emınonu SelAnlk Bon• 

marşesl ve Yerli Mallar Pazar1nda da avn• liatla satılır illi 
İstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Mahcuz paraya çevrilmesi mukarrer mo· 

tör ve Mire 31/1/933 tarihine mUsadif Sair 
gUnU saat dokuzdan itibaren Galatada Mah· 
mudiye caddesinde Kuyumcu hıı.nmda açık 

arttırma sureUle satılaca~ndan taliplerin 
aynı gün ve saatte mahalllnde hazır bulu • 
nan memuruna ınUracaaUarı 110-n olu • 
nur (6386). 

t tıınbul Altıncı icra mcmurluğund:uı: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev

rilmesi mu.kar:rer 10 top Fnnilll. kumaş açık 
arttırma surctUe 2G/ l/933 truihine mUsndlf 
Perşembe günU saat 10 - 12 kadar Kadıköy 
Altıyol ağzında Haçlk Dllberyan Efendinin 
dilkkd.nında snülncağındıı.n talip olanlann 
mahallinde hıızır bulunacak memuruna mU• 
racaaUıırı lltuı olunur efendim (6395). 


