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Niçin yazıyoruz 
söyliyelim 

Bir haftadanberi (Yakıt) ıü • 
~nla.~n~a (Samuel Tumacan) 
. endının Ermeni komitecilerine 

a.ıt tar'ha b T 1 ı azı hatıraları çıkıyor. 
d unıacan Efendi bu hatıraların· 
t a unıurni harp sıralarında Gala· 
adakı· E · k·1· · b·ı· 'k 
0
. rmenı ı ısesıne ı ıtı 

!.r lllektepte toplanmı§ olan bü • 
tiik Er · k · · ·· k menı ongresının muza e-
reJerini anlatıyor. 

lstanbulda cıkan bir Ermenice 
gazete maziye~ ait olan bu gibi 
cııları neşre vasıta olmakla (Va· 

t) gazetesinin ne kastettiğini 
~nlıyamadığından bahsetmi§, di· 
ier taraftan Tumacan Efendinin 
~öı!e~ile ne dereceye kadar haki· 
b at_ı ıfade edebileceğini de §ÜP • 

elı göstermit. 

"· Tumacan Efendinin bahsetti • 
:• kongre nihayet on ıekiz, on 

0kuz ıenelik bir hadiıedir. Bu :tt hu kongrede tabii yalnız da 
eğildi. Orada bulunanların bir 

lcıanıı henüz hayattadır .. Şu halde 
lle§rettiğimiz yazılarda bir takım 
~0ksanlar varsa bunları alakadar· 
ar tashih edebilirler. 

Bununla beraber biz Tumacan 
tfendinin yazılarını Ermeniler İ· 
Sin zararlı değil, bilakis faydalı 
huluyoruz. Çünkü her ıeyden ev· 
\tel §İmdiye kadar hiç bilmediği -
l:lıiz bazı hakikatleri bunlardan 
~beniyoruz. 

Bu hakikatlerin en mühimmi 
t'llC!ur ki, umumi harp eınaaında 
Lir taraftan Türklerin, diğer tat • 
taftan Ermenilerin hatlarına fe • 
laket getiren Ermeni komitecile· 
ti hakikatte asla Ermeni milleti· 
tıi temsil edecek bir kuvvet ve 
tkseriyeli haiz değildi. Bunlar ha
liçteki Ermenilerin ve ecnebi dev
letlerin tahrikatile faaliyette bu • 
lllnan bir ekalliyet idi. Ekseriyeti 
lenısil eden bir çok Ermeni müte • 
fekkirleri ise bu komitecilere a • 
leyhtarlık etmİ§lerdi. 

Bizim kanaatimizce Tumacan 
tf endi bu noktayı bu ıuretle ten • 
\tir etmekle Ermenilere hizmet 
~nıiıtir. Bunda tereddüt edenler 

Ua ihtilal hükumeti tarafından 
Çarlık Rusya.ya ait olarak ne•re • 
d'I ~ 
1 
• en mahrem evrakı tetkik eder· 
erae derhal bu ifademizi tasdik 

ederler. Meıela bugünlerde gene 
<Va.kıt) ın forma halinde neşret
tnekte olduğu vesikalar arasında 
Çarlık Rusyasının hariciye neza • 
ret· d , ın en Pariı ve Roma sefaret • 
h:rine 25 Teırini evvel 1915 tari • 
tnde gönderilmit bir tifreli tel • 

raf vardır ki bu telgrafın batın. 
a aynen §U ibareleri okuyoruz: 

"lstanbul Ermeni malıafilinden 
6ildirüdiğinc göre giıya eğer devlet -
le,. kendisine aıaüıdaki şartları tetk
ltı edecek olursa (Cemal Paşa) yı ls-
~<ıbnuı hilkümeti aleyhine açık bir 
1811ana meylettirmek için ümit mev -
C1tttur. 

l - Sultan·n riyaseti altında, Su-

1"i11e, Filistin, lralo, Arabistan, Kilil•· 
llct ile Ermenistan ı:c Kürdüstan 
'>ı1'htar eyaletlerinden mürrkkep ola
tQk (Tür/;iye ;1syası) nın masuniyet 

be iatikUilini dcı•letlcr tekeffül eder
le~. 

Mehme: Anm 
< Alt taralı 2 inci sayıf amızdadır J 

Romanyada 
···································· 

İki kralın 
mülikatı 

Romanya kralı KaroJ ve Yugoslavya 
kralı Aleksa.ndr 

BELGRAT, 24 (A.A.) - Si· 
yasi m.ahafil, aşağıdaki meselele
rin müzakere edileceği Sinaia 
mülakatına büyük bir ehemmiyet 
atfediyor- İtalyanın Bulgaristan -
daki faaliyeti, Makedonyalıların 
tahrikatı, Macaristanda silah ka -
çakçılığı. 

[Yugoslavya Ue İtalya araımıdald me
seleleri uzun uzadıya yazmı§ ve bunların 

mühim ihtllo.tlara, hatta. Avrupada bir har
be bile ııcbcp olablleceğlni göstermiştik. 

Yugoslavya ltaıyanm kendisini bir taraftan 
Bulgaristan, ArnavuUukla, dJğtr taraftan 
Macarlstanıa tazyJk ettiğini görmUş ve ba· 
omm ÇANl&inl aramcya ko.}'"Clm111tur. Kralm 
Romanya "y&haU bu teıa.m bJr -..ıdJT. 
MUzakera mevzulan da maksadı gösteri • 
yor.] 

Gazi Hz. 
Afyonda 

Gazi Reısimiz Kütahyadan 
hareket eltiler ve Afyon

dan geçtiler 

KÜTAHYA, 24 (Hususi) -
Dün geceyi trende geçiren Reisi • 
cümhur Hz., bugün sırasile vila • 
yeti, belediyeyi, C. H. F. ziyaret 
ettiler. Fırka binasında iki saat 
kadar kalarak Halkevi reisi Nuri 
ve dil cemiyeti mümessili Cevdet 
Beylerin derledikleri kelimeler Ü· 

zerinde tetkikler yaptılar. Mütea· 
kiben Belediye tarafından şeref .. 
lerine verilen çay ziyafetinde de 
Kütahya suları hakkında beledi· 
ye reisinden izahat aldılar ve 
17,30 da istasyona dönerek 18 de 
Afyonkarahisara hareket ettiler. 

Nebil 

AFYONKARAHlSAR, 24 (A. 
A.) - Reisicümhur Hz. refakat· 
lerindeki zevatla bu gece saat 
22,30 da Afyona gelmişler vaktin 
geç olmasına rağmen istasyonda 
kendilerini bekliyen büyük bir 
kalabalığı bulmuşlardır. Vali, be
lediye ve fırka reisleri, Afyon 
meb'usları, Gazi Hz.ni Kütah • 
yadan kar§ıladılar. 

AFYON, 24 (A.A.) - Reisi • 
cümhur Hz., trende Afyon valisi 
Beyin riyasetindeki heyeti ve ko· 
lordu kumandanı Mustafa Paşayı 
kabul buyurarak vilayet itler· 
hakkında konuımuılardır. 

Gazi Hz. Afyonda bir ıaat ka• 
dar kalarak yollarına devam et• 
mitlerdir. Yeni askeri ünif or

malar kabul edildi 1
===. ======= 
BUGÜN 5 inci sayıfada: 

İngiliz askert üniformalarından birinin yakası 

AN KARA, 24 (Hususi) -
Askeri üniformaların değitmesi i
çin erkanı harbiye kararını vermi§ 
tir.Bu son karar yakında kat'ile • 
şecek ve üniformaların alacağı şe 
kil anlatılacaktır. Bu tekil lngiliz 
askeri kıyafetlerine çolc benzemek 

tedir. 

Abdülhamit zamanında 
Ramazanda inzibat. 

6 ıncı sayıfada: 

Artvindeki bakır ma 
denleri mahvoluyor. 

7 inci sayıfamızda: 

Spor. 

r································· ............ -.... , 
Yarınki Sayımız 

I& sayıla 
\. .................................................... .,/ 
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Kum1r ovnatan bir kahvecinin intikamı 
•··········································•································································ 
Kendisini ele verenin 
gece önünü kesti ve •. 
Dlln gece VtıkOdarda bir M~~ ol.mu,, 

lld luıhved zabıtaca te\·klf edllmı)tlr. 
tJskUdarclıı mahl<emc altında Ali Ek -

berin kahveııl bir hııfta evvel bir ihbar llzc
rlne zabıtıı<'.a ansızın bıısılmı,, lçcrde on 
kum:ırb:ız <'lirmil me,hut b:ıllnde yakalan -
mı,Iıırdı. Zabıta kumarb:ıdnn adliyeye vcr
mı,, Kahvt') 1 de l<ap:ıtmıştı. Kahveci All 
l':l•ber Rııma7.nnda kahvesinin l.:apanması -
na pı'k y:ınmı,, zııbıtnya lhbarıb bulunanı 
aramağa başlaın13tır. 

Ali Ekbcrln tnnıcJıklarmdruı ikisi lhb:ırı 
ynp:ının ~orör Hıımdl olduı;-ıınu tıöylcm~şlcr
dlr. AH El<bcr şoför ıt:undJ l!e bir müddet 
evvf'I ko\·gn ctmı, bulıınduğund4n lhb:ırı 
yııpıuıın ıomr Hamdi olduğuna. kanaat ge
tlrmı, ve oofi:ir Hındlye bir fenalık ynpmtya. 
l<arnr verml:ıtır. Ali Eltbcr, ııoför Hamdlnln 
gec<'lcrl Kadıköydcn Vsklldarn m~terl taşı
dığını bildiğinden yanma t'n gn,·cndlğl ar -
lta~armıfan nalb:ınt B:ıhrlyl almış, BUi • 
bUldereSIDe a;tderek bir ~ ..ıdanmıt • 

lardır. İki arluul~ ü~ saat !;'okurda saklan
nn,tnr ,.e eoför :ııamdlnln gc!:meslnl beklc
ml~lcrdlr. Sııat ~irınl dörde doğru ~otör 
Ha.mdJnin otomobUilc Kadıköy cihetlndrn 
bo' otar:ıl;: geldiğini b'Örünce Ali Ekberlo 

Bahri (')lcrlmlo tatınncııl:ın olduğu halde şo
för llamdlnln otomobili önUno atıJmışlar
dır. Geco yanın nn&ı7.ın yolunun kesildlğinl 
gören llnmdl çok l>orknıus, otomobilini dur-

durarak ne J!ltediklcrlnl ııormu15tur. Ali Ek· 
bC'rle Bahri şoförü yerinden nlar:ık tabanca 

33plnrllo vo tnşl:ırla dih·mü5ler \ 'e bnıımd:ın 
y:ırnlamı:şlardır. Bununla luuıant etmlyen 

iki arkada' t:ıb:ıncalnrmı yer" yatırdıkları 
~fürlln gırtlıığına dnyıynrnlt öllimle tehdit 

ctml5lr.rdlr. f:tln ıı.-ırp:ı sardığını gurrn 5oför 
llıımdl A, nu !:ıldığı kad:ı.r bni;'lrm::ığn ba.5· 

ıamı:ı, bunun Uzerlno fül mlltooa,·lz dereye 
doğru lt:ı!:mıslnrdır. Etraftan dcvrlyc!cr ~ e
tııımı~ Ali EJ,berle BalırlyJ d"rcnln blr ye -
:rtııde ynkalamı~rdır. 

Gürbüz üç evlat ! . ................................................ . 
Aydında doğan üçüzler 
Karapınarlı kadının çocuklarına Kerİ• 

man, Halis, Muhlis isimleri verildi 

Halfa, Muhlis Beylerle Keriman H. ve annelerl yatakta 
AYDIN (Husust) - GUnden güne mesa

isi lnl>lşnf etmekte olan Aydın Halkc\•lnln 
JtWttlr tnallyctl artıyor. 1çtlnınl yardım şu
besi de fııklr ve kimsesiz yavru ve talebo -
Ierln ihtiyacını temin için çalışınnktndır. 

Son r..ıımanlarda Aydının Knrapmar na
hiyesinden bir kadın memleket ha"<tahane -
sinde bir batında üç !;'oruk doğnrmn,tu. 

Halkcl·I bu kndmcağna da mnavenete ko5-

muş, mlntmlnllcre süt temini irin belediye 

\ 'O müesseseler nezd.lnde ~bbUslerde bu • 

lunmu:ıtur. llu U~ knrd~ln thhatlerl \'O ya-

ayışları lmklanda doktor, \'O ebe dolrn>r 
SUleymnn Bey "nllcsl Jhtfmrun cderso vnta-

n11 gllrbuz Uç evlat olncaldardır.,. dl'dl. 

Uçll:r.Jcrin isimleri ll'Jılls, Muhlis, ve K&o 
rlm:ın l<onıılınu,tur • 
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Kara kış 
Kömür fiyatları 
4 kuruştan 7,5 

1 stanbulun dDnkO 
halinden iki man• 
zara ve bu manza• 
radan en ziyade ke· 
yıf duyan bir kö• 

mUrcU •• 

lstanbulun meşhur 
kıtı bu sene biraz ge
ciktikten sonra bütün 
şiddetile birdenbire 
bastırdı. Son zaman • 
larda devamlı yağ • 
murlarla geçen hava· 
lar evvelki gece yarı • 
sına doğru çıkan çok 
(Devamı 2 incel sayıfadıı) 

bastırdı 
birdenbire arttı 
kuruşa çıktı .. 

············································~··································••ı•········ 
Dünyanın işleri neden düzelmiyor? Çünkü kabahat 

samur kürk olsa kimse üstüne almaz 

Kabahat onun efendim .• 
' 



? VAKiT 

Niçin yazıyoruz 

söyliyelim l?iBISON;HABER~ ~R~- Kara 1< ış bastırdı 
( lJaş tarafı ı ıncı sayıt adtU 

kuvvetli bir rüzgarla değitti. - • 
(Baş makalcmizden devam) 

! - Babadan biiyük oğula vera -
set suretile geçmek üzere sultan ola
rak (Cemal Paşa) iUin edilcccl:tir ..... 
ilh ... ,, 

lktısat Vekilimizin 
Kütahyada temasları 

itte Tumacan Efendinin ya -
zılarının ehemmiyeti hu gibi tari· 
hi vesikalarda göze çarpan Erme
ni mnhafilinin kimlerden ibaret 
olduğunu izah etmesindedir. Şüp
he yoktur ki bu Ermeni mahafili
nin Türkiyedeki ermenileri de • 

Tedricen tatbik edilecek milli sanayi 
programımız-Yu ll u ~t~cılı (-,~rpa 
sat ı şları -Madenle rimiz-Meyvacı l k 

ğil, daha ziyade Türkiye haricin- KÜTAHYA, 23 (A.A.) - lk
deki, bilhassa o zaman Rusyada- tısat vel<ili Mahmut Celal Beye -
ki Ermenileri temsil eden adam • fendi, bugün Kütahya C. H. F. 
lar olduğunu öğrenmekte vali ve fırka reisi ve ticaret odası 
Türkler için olduğu kadar Erme- müdürü ile memleketin iktısadi 
niler için de fayda vardır. işleri etrafında hasbihal yapmış-

Malumdur ki umu.mi harp es- tır. Kütahyalılar, şeker fabrika • 
nasında kumandan GJfatile Suri •

1 
sının Kütahyada kurulması için 

yede bulunan Cemal Paşa orala - temennide bulundular. Vekil Bey 
ra sevk ve tehcir edilen Ermeni • Eskişehirc:leki fabrikanın pancar 
lere karşı büyük bir şefkatle mu- ihtiyacını hısmen bu muhit temin 
amele ediyordu. Çünkü o zaman ede::eği için Kütahyanın istifade
Cemal Pnşa Suriyede mıntaka si büyük olaca3ını, son sistem ma· 
mıntaka yerleştiraecek olan Er - kineJerin amele adedini azaltmış 
m eni hütlelerinin istikbalde vu • okuğunu anlattı. 
k-uu muhtemel Arap ihtil~lciliğine 
kar§ı bir nevi teskin vasıta ı ola
bileceğ':ni düşünüyordu ve Ce -
mal Paşa bu yolda hareket et . 
mekle herhalde ittihat ve terakki 
m erkezi ı:.muoisinin arzusu bi -
lafına bir siyaset tal:ip ve tatbik 
etmiş oluyordu. 

F ikir müdavelesinde Türkiye· 
nin ihtiyacı olan toprak mamula

tı yapacak sanayia Kütahyanın 

daha elveriş i olduğu tebarüz et -
ti. 

Vekil Bey, önümüzdeki sene
lerde tedricen tatbik edilecek mil· 

Cemal Paşanın bu siyasetin • li s~nayi programımıza bu nok -
den ümide düşen bir kısım Erme· tanın itha~i için hükumet nezdin
niler o zaman f stanbuldaki hı ya- de çalışacağını bu sahada ihtisas 
net teşkilatları vasıtasile Rusyaya sahibi unsurların yetitmesini 
miıracaat etmi§ler, Cemal Pa§aya 1 mümkün kılacak tedbirlerin ve • 
Suriye krallığı vadedilecek olur - kal et tarafından alınacağını söy -
ıa kendi~ipi İstanbul hükumeti ledi. Ve hususi idarenin de ikinci 
alefhine kıyam ettirmek müm - planda çalışacak mahalli unsurla· 
kün olduğu fikrini telkin etmiş • rı Avrupaya göndermek için çare 
lerdir. Bu hakikatler bugün oldu- aramasını tavsiye etti. 
ğu gibi bundan bir asır s.onra da 

t 'hA b' hA d' l k t t Konuşma mevzularından birisi gene arı ı ır a ıse o ara e · 
kik edilebilir ve şüphesiz edile _ de yumurtacılıktı. Bunun Kütahya 
cektir. Ancak bu gibi hıyanet te- için ehemmiyeti üzerinde durul • 
§ebbüslerinden Türkiyedeki bir du. Vekil Bey, hülaıatan dedi ki: 

çok Ermenilerin fikren masun "-Yumurtacılık memleketi -
kalmıf olduğunu öğrenmek Türk· miz için ihmal edilmi~cek bir 
lük Te Ermeniliğin istikbali için servet membaıdrr. Bu hususta her 
faydalı değil midir? Umumi harp şeyi hükumetten bekll?mek doğru 
esnasında her taraftan bin türlü 

olma z halkımızın da uyanık te -
şebbüslerde bulunması Iazıındır. 

Diğer mallarıınızda olduğu gibi 
yumurta ticaretinde de stantlar -
dizasyonun hayati bir ehe~nmiyc -
ti vardır. Vekalet yumurta satış -
lan için hiç bir fırsatı kaçırma -
"makta ve muhtelif memleketlerle 
anlaşmak yaparak yumurta mah
reçlcrinin muhafazasına .azami 
gayretler sarfctmektedir.,, 

Mahmut Celal Bey, arpa satıf· 
lan hakkında malumat islıEdi. 
Durgun olduğu cevabını aldı. Ve-

kil Bey, arpa, kuş yemi gibi mah
sulatın takasla himayesine lüzum 

olmadığını ve burada asıl vazi • 
fenin müstahsil ve tüccara düştü
ğünü tebarüz ettirdi. Kütahya ve 

havalisinde yetişen arpalar bira 
imaline elverişli olduğu halde ih
racatının gittikçe azalmasındaki 

sebepleri arakıtrdı. Ve arpaların 

sevkinden evel içindeki ecnebi 

maddelerin bilhassa taf kırıntı -
larının temizlenmesi lüzumunu 
anlattı. 

Madenlere gelince, bu •ıınta • 
İcadaki madenlerin bilhassa kro • 

• J • ' ~ 

mun tam verimli çalı~ması için 
hükUmet cephesinden her kolay
lık gösterilmektedir. Artık alaka
darların çalışması icap eder. 

Meyvacılık hahsinde,inhisar i
daresinin vişne satın alması mem· 
nuniyetle karşılandı. Vekil Bey 
Kütahyanın gerek Ankaraya, ge -
rek merkezlere bağlı bulunması 
dolayısile umumiyetle meyvacı -
lığa fazla ehemmiyet verilmesini 
tavsiye etti. 

vasıtalarla tahrik edilmiş olan 
Ermenilerden hıyanet planı üze • 
rinde ittifak değil, bir ekseriyet 
yapılamamı§ olduğuna göre bu • 
güne kadar görülen acı tecrübe -
lerin Türkiye Ermenileri arasında 

hakiki Türk vatanda9lığı yarat -
mağa k5.fi gelece8ine inanmak 
fazla hayalperverlik mi etmektir? 

Başvekilimizin seyahati 

Mehmet Asım 

lsveç mektep gemisi 
kumandanının 

telgrafı 

Geçen hafta limanımızı ziyaret 
eden lsveç Pyl3'ia mektep kruva -
zörü kumandanı Nurman, Tü:r': su
larını terkederken İstanbul vali ve 
belediye reisi Muhitti!l Beye aşa -
ğıdaki telgrafı göndermi~tir: 

ANKARA, 24 (Hususi) - Baş

vekil ismet Paşa Hz. Bayramda 
Antalyaya yapacakları seyahate 
Perşembe günü ba~lıyarak o gün 
buradan hareket edeceklerdir. 
Ba§vekil Paşa Antalyada üç, dört 

gün kalacaklardır. 
Reisicümhur Hazretlerile lımet 

Pata Hazretlerinin Antalyada ve· 
ya ·Afyon Karahisarda buluşmala· 
rı kuvvetli bir ihtimal dahilinde -
dir. 

Bir İngiliz vapuru 
Dün Mat marada batmak 

tehlikesi geç rdi 

IST 'l.NBUL, 24 (A.A.) - Dün 
ge::eden beri şiddetle devam eden 
fırtına deniz ve karada tesirini gös 

termiş, birçok vapurlar yollarına 

devam edememişlerdir. 

mııtır. Maama fih telsizle muhcıbe 
re devam etmektedir. 

Vapur yüksüzdür. Bu yüzden su 
ların kaldırdığı vapurun perva · 

nesi bo, ta dönmekte ve vapur dal
galarla mücadele etmektedir. Sevk 

ve idare mii!kiilatından dolayı is · 
tim:lat ediyor. 

Taharriyata devam olunmaktadır. 

Kütahyada 
Gazi Hazretlerinin 

tetkikleri 
KOTAHYA, 23 (A.A.) -Re

isicümhur Hz., Kütahya iıtasyo • 

nunda kar:Şıcıların hatırım sor • 
duktan sonra iıtaıyon civarında -

ki kiremit fabrikasını -ziyaret etti· 
ler. Fabrikanın her tarafım geze
rek nasıl işlediğini gördüler, fab

rika müdürü tarafından verilen i
zahatı dinlediler. Bet ıene evvel 

uf ak ve kerpiçten bir daire ile işe 
başlanmıt, bugün bir kiremit fab

rikasının muhtaç olduğu bütün 
tesisatı bitirilmiştir. Verilen iza -
hata nazaran fabrika senede 7 ay 
tnm kadrosile çalıfmakta ve 100 

amele çalıştırmaktadır. 

Muhtelif tiplerde kiremit ya -
pan fabrika, Türk" ,;e ihtiyacının 

yüzde 55 ini temin etmektedir4 

Kütahya toprağının kiremit i
çin çok elverişli olması hariçten 
getirilen kiremitlere rekabet ve 
fabrikaya gen it inkitaf imkanları 
vermi~tir. 

Gazi Hz., gördüklerinden 
memnun kaldılar trenlerine dön
düler, geceyi vagonlarında geçi • 
receklerdir. 

Gazi Hz.nin koy
dukları bir ad 

Fırtına bir kaç saat aürdükt'1 

sonra sabaha karıı kar yağın.tt 
başladı. Sabahleyin İstanbul 
la örlülmü§tÜ. 

iki gün evveline kadar yollJI' 
da perakende olarak küf eteri 
el arabalrile okkası beş kuru§l!l ~ 
tılan kömür dün birdenbire ye 
ye yedi buçuğa fırlamıştır. Ge 
iki üç gün evveline kadar ci• 
köylerden manda Ye öküz arab•' 

larile Edirnekapıya gelen köınilt 
ler orada çuval veya araba beti 

hile okka! r c1ört kuruttan, dört 
paradan satılırken civardaki kÖ 
mürcüler P" .. "' kende olarak ken 

di kömürlerini beş buçuk, altıd 
satmakta idiler. Karın yağması ii' 
zerine gelen arabaların ardı ar• 

ıı kesilmit ve bu civardaki kö ' 
mürcüler de kömürün okkasıJ11 
yedi buçuğa cıkarmı~lardrr. , . 

Diğer taraftan kar ve fırtın• 
lastik fiatlarını da arttırmıştır• 

Daha bir gün evveline kadar çif
ti yüz seksene satılan laatik]erf 
dün dükkancılar iki yüz yirmi, r 
ki yüz otuz, iki yüz kırk kuruf i•• 
temeğe başlamışlardır. 

Hararet derecesi dün en fazl• 
sıfır olmak üzere sıfırdan aşa~ı 
dörde kadar dü~miiştür. 

Ka: la berabel' Karadenizde 
şiddetli bir fırtına başlamıştır• 

Dün ve evvelki gün Karadenize 

hareket etmiş olnn beş vapur BO" 
gazda beklemektedir. Zongul • 
daktan gelen haberler Karadeni:ı• 

" ülk .ı mecmua n deki fırtınanın çok şiddetli oldu• 
• .ı..4 J ~. ' ~unu 'bildirmektedir. Maamfih 

c. H . Fırkaaı kl\tibi umummgı, :An liır Icaza tia5eri yokfür. 
karada çıkarılacak mecmuaya ad IAkd • d k' f t • b f'f t. 

enız e 1 ır ına a 1 o 
koymalarını Reisicümhur Hazret • duğu için dün Seyrisefainin la • 
lerinden rica etmiştir. Gazi Hazret kenderiye postası hareket etmiş • 
leri, Halkevlcrinin fikirlerini neş· tir. 

redecek olan bu mecmuaya Türk • 
çemizde ideal l<elimesinin tam kar 

şılığı olarak (Ülkü), ismini vermit 
ler ve ilk sayısında basılmak ü~e • 
re armağan ettikleri resmin altına 

~unu yazmışlardır: 

"Ülküye ülküden öz, ülkiimüzi.in 
yazma yolunda kutlu verimler bek
lerim.,, 

Y eşifüöy Askeri rasat merke • 
zinden alınan malumata göre, bu• 
gün hava tamamile kapalı ola--k, 

rüzgarın kuvveti azalacaktır. Kat 

yağması ihtimali pek azdır. Ma • 
ıımafih soğuk devam edecektir. 

Kr:.r §ehrfanize yağmakla be • 
raber İzmit civarına yağmamış • 

trr. 

Dün gece bir mağazaya hırsız girdi 
ve yakalanamadı 

Dün gece Ankara caddesinde 
bir !uraızhk vak'ası olmut, matba· 
a ~evazımı satan Rıza İsmail Be -
yin mağazası soyulmuştur. 

Mağaza saat 19 da kapatıl -

mışıtr. Geceleri içeride yatan bek
çi saat 23 te gelmif, kepengi kal · 

dırmış, fakat mağazaya gireceği 

sırada içeride bir hırsızın kaçmak 

üzere olduğunu farketmittir. Bek
çi bu vaziyet karşısında yalnızca 

mağazaya girmeğe cesaret ede -
memiş, hemen bir polis çaığır • 
mış, biraz sonra ...... •e polis me • 

~ecep Beyefendi 1 

yarın şehrimizde 

murları bekçile beraber içeri gir .. 
mitlerdir. Hırsız, aradan geçen 
zaman zarfında kaçtığı için, tabii 
yakalanamamış, yall'..ız ayağın • 
dan çıkarıp bıraktığı sarı iskar • 
pinleri bu!unmuştur. Para çek• 
mesi de yarı açık ve kilidi kırıl .. 
mıf olarak görülmi.if, · çekmede 
600 kuruşluk kadar ufak par• 
bulunmu§utr. Ne kadar para ça .. 
lnıdığı hneüz anla~ılamamııtır. Y• 
pılan araştırmalarda, hırsızın ma• 
ğazaya Acımusbk nokağmda.ki al 
ka kapıdan girdiği ve oradan çık• 
tı '?ı ımh c;ıJmı~tır. 

Yedi kişi .ik bir 
aile yandı 

- Türk sularından ayrılırken 
lstanbulda ikametimiz esnasında 
gördüğümüz hüsnü kabulden do -
layı benim, Pylgia kruvazörü za -
bitanınm, namzetlerin ve milrette 
batın şükran hislerini iblfığı zevkli 
bir vazife bilirim. Sivil ve askeri 
resmi makamlarına, ve muhterem 
tstanbul halkına, ve bilhassa Hey
beliada Bahriye mektebi ile milli 
müzeler idarelerine samimi te~ek · 
kürlerimizin iblağını zatı alilcrin
den rica edeıim. 

Sabaha karşı tahlisiye idaresi 
Marmara havzaı;ında, lngiliz bcn
dıralı Que~ec City iumincle bir in· 

giliz vapurundan im:lat telsizi al • 
mış ve derhal S:?zar tahlisiye ge · 
misini yardıma gönderrnİ§tir. Sis· VAKiT - D~in gece yaptıg~ımız ANKARA, 24 (Huıust) -

MA.ORIT, 24 (A.A.) - Jahell 
yakınında T orihuela' da bir yangı11 

ten dolayı mevhi:ni a' hhatle tayin 
e:fo "niyen gez:ıi bu gnnte kadar 

Marmara havzaı::ında yapılan bü · 
t ün taharriyata rağmen bulunama 

tahkikat netice:.inde bu vapur geç Recep Beyefendi, yann (bugUn) bir evi tahr;;: etmit ve dördü çoc~ 
va1:it Marmarada bulunarak ye ~ehrimizden lstanbula gidecektir. olmak üzere bir aile efradından 1 
dekte limana getirilmif ve Kaba ?erşembe sabahı lstan!...dda bulu· kif~nin yanarak telef olmalar~ 

laf önünde demirlemiştir. nacaklardır. sebebiyet vermi§tir. 
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~er zaman 1915tekl 
l>azar 983 teki çar

şıya uymaz 
Bir Ja . 

lu Pon dıplomatı if§aatta 
ııuyor· "- l d · ~ya darın Monroe -
e~ bahsediyor. Japonyanın 

Bir kaza 
•• •• 

Tramvayın onun-

VAKiT 

SOHBETLER 

San'at 
Gcçenlc.rdc l'11nus l\'adi bey, Cum

lıuriyct'tcki. bir başmakclesiııde, /.:o • 
mik Naşit beyi metlıctti. 

Hiç şüplıc yok, l•i Naşit bey, kitle• ı nin hoşurıa giden, kalabalığı güldü • 

Madenler Mektep er 
erıkalılar "A . . l 1 ın merıka Amerı· 
ı arındır .. .. k b'l A 4a ,, ıozune mu a ı s· 

ft: 'r f'k~al~larındır sözüne benzer 
. ı ır ıler· .. V'k t l surüyor. ı on 

erıtaro A J 

den geçmek ister· 
ken ağır yaralandı 

ıngi ter eden gelen T af ebenin devamı, riip cğlendircll, kuı·ı-cm bir taklitri. 

•• h k k dir; fakat bu kabiliyetine rağmen, 
mute assıs bize tasti nameler Si 1 Cumhuriyet bapnuharririrıin iddia et-

. h . kontrola tabı· tiği gibi, kelimCTJin biitiin manasile 
ıza at verıyor sanatkar mıdır? 

rJ erı b sya ılarm Monroesin • 
at a.hsederken hudut ta çizi • 

r. Süv · 
eyşın şarkından Kamcat • 

y~ kadar uzıyan saha bu Mon· 
rıın kar . . . k . ,,. nı ıçıne gırcce tır. 

91 
Japon diplomatının teklifi 

0 
5 senesinde Amerikaya cüm -

r reisliği eden Roose\•elt Va • 
rıatonun bir kır evinde elinde 

iİ' ~dan dinliyor ve: 

•, 1- Hay, hay ... diyor. 
abii anlarsınız bu hay, hayın, 

.. ' 
11 Asya, Asyalı!arındır, tüzi.lnün 

fll •nasın ı . .. 

Japonya Aayalılara ag" abeylik 
111 e'"l Rı , •ad ece ag" alık etmek hakkı· 

b' ır hay, hayla Roosevelt'ten a· 
Ot, 

. ~ . . 
J" .. .\ınerika cümhur reisi Monroe 

ir ıu .. . . 
rıun manasını çok ıyı anlat, 

• 1°tıroenin tadı iliklerine kadıı.r 
lı f 'tnittir. 

i1 . Monroe, Şimal birle,ik Ame· 
~ devletlerinin irili ufaklı, or • 
~e cenup Amerika devletlerini 
Vüzlere kartı koruması ma • 

' • •111 almıştır. Bu sözün baırnda· 
tY 1 •Hindir ~apkayı, sırtındaki sır· 
,, lfı ceketi çıkarırsanız altından 
~ ~kıtcak bedeni, alttan sırıtacak 

,, 'lıratı daha iyi tanırsın12. Birle§İk 
~erikanın, yani kuvvetli ve sa· 

·ıe!Mit Amerikan•n ayilet-
,, "-erniı, ziraat Amerikaını naaıl 
,, kerıdiıine bir pazar yeri yaptığı -
,, tir daha açıkçası Amerikanın orta 

Edimekapı - Eminönü hattın· 
da işliyen vatman T evfikin idare· 
sindeki 74 numaralı tramvay ara· 
bası dün bir kaza yLıpmıştır. 

Tramvay Fatihte Malta çarşısı 
önünden geçerken bir adam tram· 
vayın önünden geçmek istemi§, fa. 
kat tramvay kendisine çarpmı§ ve 
adamcağız yere diiterek başından 
ağır surette yaralanmıf lır. 

Tramvay derhal durmuş, i§e za· 
bıta müdahale etmi,, fakat yaralı 
adam söz söyliyemiyecek derece· 
de ağır yaralandığından hüviyeti· 
ni öğrenmek kabil olamamı§tır. 

Yaralı Cerrahp::ıfa hastahanesine 
kaldırılmı!, vatman yakalanmı§ • 
tır. 

Balkan konferansı 
meclisi için 

B. M. M. Reia vekili 
Bükreıe gidiyor 

B. M. Meclisi reis vekili Trabzon 
meb'uıu Hasan Bey Ankaradan 
§ehrimize gelmittir. 

Balkan birliği Türkiye milli gru 
pu reisi olan Hasan Bey bir kaç 
güne kadar Afyon Karahisar meb· 
usu Ri.ıten E§ref Beyle birlikte 
Bükreşe giderek Balkan konferans 
meclisinin toplanı§ına İ§tirak ede· 
cektir. Konferans meclisi bu top -
!anıtında, 1relecek T etrinieYVelde 
Belgratta toplanacak olan dördün 
cü Balkan konferansının ruzname
sini müzakere ve teapit edecektir. -., cenup Amerikalarını naaıl bir 

,, )lrı müstemlike haline koyduğu· 
111.l (Monroe) size anlatır! 3 komiserin tevkifi 

Aaya Monroesinde de Japon· 
" )l ayni §eyleri istiyor. 45 milyon 

~- murabbaı genişliğinde bir top 
" r,k, dünyanın en bereketli tarla· 
" llrı · · · d • en ııe yarar, para getırır ma· 

enleri burada. . . 950 milyon in-

lan Japonyaya haraç verecek, Ja· 
l>on ı ·· · · l pazar arının muşterısı o a • 
Clk! 

Bundan başka hl r 
komisere de işten 

el çekti rlldl ! 

Hükumetimizin, memlekette Maarif vekaleti bilhassa hususi Bunu kabul etınektc tereddüt et -
mevcut madenlerden istifade yol· 
laıınm araştırılması işine yerdiği 

ehemmiyet ma!Umdur. tktısat Ve -
kaleti madenlerimiz hakmda tet-
kikler yaptırmak üzere !ngiltere • 
den bir mütehassıs davet etmiştir. 
Mr. Knucky isminde olan bu mü-

tehassıs dün Ankaradan §ehrimize 
gclmi~tir. Miitchassrs bir nmharri -
rimize şu izahatı vermi~tir: 

"- Türkiyenin Londra sefareti 

Türk, ekalliyet ve ecnebi mektep - nıemcmize imkan yoktur. 

}erinde tasdikname ve §ahadetna· Burada sanatı ve sanatkarı tarif 

me kaçakçılıfına mani olmak üze· edecek değiliz. Ortazamanlardan za • 

re bu sene çok şiddetli tedbirler manımıza kadar sanat teldkkileri nra
almağa karar vermiştir. lumdur. Filuaki, şimdiye kadar, A..,. 

Öğrendiğimize göre vekalet ta· rupadan aldığımız re benimsediğimi% 
}ebenin muntazam bir şekilde bu telakkiler, lıarp sonunda değifm&o 

mekteplere devam edip etmediklc- ğe ba§ladı, sanat çcrçe~esi genifledL. 

rini kontrol edebilmek için bütün Düne kadar "gayri becfii,, olarak ktt

mektep idnrelerine bir tamim gön" bul cdilceck olan bir çolı: tarz, üslflp_ 

dermiştir. Bu tamimde, bir mek • estetiğe kabullendirildi. Fakat, içti. 

tepten diğer mektebe nakletmek maf nizamını kaybetmiı olma11ıncı 
vasıtasile 1ktısat Veka4 leti tarafın· • için tasdikname alan talebenin tas ragmen tforupa, cihana şöhret ıalan 
dan davet edildim. Maksat, Türki· diknamesine hangi mektebe gide- .Uoris Şöı·elyeyi bir türlü sanatkar 

yede mevcut ve henüz işletilmemi§ ceğinin vazıhan yazılması ve bu telakki edemiyor. Saksafon, bir mu .. 
madenlerin itletilmeğe batla • suretle tasdikname nlmıyan hiç bir sikişinas indinde, bizim zurnadnn 

nılması ve hariçe piyasalarda sa ~ talebenin mektebe kaydedilmeme- farksızdır. 
hta çıkarılması işini tetkik etmek· si bildirilmektedir. Halbuki l'unua Nedi bey, ~ip.şirin 

ti. Ankaraya giderek lazımgelen Ecnebi mekteplerde ise Türk ta Naşit beyi şöyltJ methetti: 

izahatı aldım ve tetkiklerimi yap. baası olan talebelerin bir mektep "Aktör Naşit bey, bugün halkın 
hm. Türkiycde henüz işletilmemiş ten diğer mektebe naklederken pek yerinde olarak peık ziyade sevdiği 
ve toprak altında madenler büyük muhakkak surette Maarif müdüri- bir san'atkardır. Ve kelimeyi enine 

b. k yeti tarafından vize edilmesini ve boyuna tartarak mühalı\gw .... - s'o'ylu" • 
ır servet teş il etmektedir. -"7·~ ~ 

vizesi olmıyan talebenin mektebe yoruz: Pek kunetli bir sanattdir .• 
Bunlardan istifade için çalışmak kaydolunmamaaı emredı'lmi•tı'r. M d S ... 

1• l 'S' a am • ürpik rolünde Naşid'e dik-
azımge eceği tabiidir. Fakat bu iş Bu emı'r hı' la" fına harelret eden · · h k" ~ katle bakarken onun çok kolay bir 
ıçın Ü umet teşebbüsü ve ıerma· mekteplerden talebeler derhal ç ,,.. . ]" ı • .ı:•apolyon Ponapart, bir Neron, hele 
yesı azımdır. Çünkü buhran do· karılacaktır. hele mükemmel bir Abdülhamit ola-
layisile bunları işletecek başka Maarif vekaleti İstanbul maarif bileceğini ve kendisinin hu rolJerin 
sermaye bulmak bugün için pek müdüriyetine verdiği emirde bu de dahi ayni mu,·nff ekiyeti göstere • 
mümkün değildir. Hususi ıerma - meselenin çok sıkı surette teftiş e· ceğinj ayan~beynn görüp duruyor .. 
yeler bu işe te§ebbüa edemezler, dilmesini bildirmiştir. duk.,, 

onların da elinde madenler var · Bu emir üzerine lstanbuldaki lıte, muhterem başmuharririn al· 
dır ve bunları bile itletecek halele ~.h 1 kt 1 · t ft' d · d d y '·t uauı me ep erı e ıt e en mu • an ıgı noJ\ a buradadır. Naşit bey 
değildirler. Hükumet mevcut ma· fetti~ler maarif müdürü Haydar mükemmel bir .. eeholal,. dir. Ekolall, 
denleri itletmeğe ba~laraa çıkara· Beyin riyaseti altında içtima ede • konuşma tarzını taklit etmek husu 

cağını saklıyarak münasip zaman· rek bu hususta emirler almıtlar · sundaki uzı:i bir kabiliyettir. Bunun 

<la iyi bir fiat buluna piyasaya ar· dır. tefritini, trp. uzd bir noksan telciklıl 
zeder. Şimdiki halde yapılacak ediyor. Sırf taklide istinat eden her 

başka bir ,ey yoktur. Yangında yarala- hangi bir eseri sanat eseri telakki e-

Ankarada ve lstanbulda ma • nan amele Öldü debilmek imkônı ı·ar mıdır:' 
denciler cemiyetile temas ettim. . Naşit bey, eğer bir Napolyon Po • 
İngiltereye avdetimde or:ıdaki ma Cibali fabrikasındaki ittial ne · napart, bir Neron, bir Abdülhamit r&- 1 

den şirketlerile temas ederek on • 
lara Türkiye madenlerinin zen • 
ginJiğini anlatacağım.. Söyledi -

ğim gibi ben Türkiye hükumetinin 
daveti üzerine geldim .. Yoksa bir 

gazetenin yazdığı gibi bir lngiliz 
sermayedar grupu namına gelmit 
değilim. Bu itibarla hükumete ma-

ticesinde ameleden Mehmet Efen· lünde muı-alfak olabilseydi, 0 zaman 

dinin vücudü muhtelif yerlerinden kendisine sarıatlı.-&r • kelimeyi eniM 

yanmı~, Cerrahpaşa hastahanesi - boyttna tartatral.- - aanattktir diyebi 

ne kaldırılmı§h. lirdik. Faka/ bu sct'imli aktör, bu say 

Mehmet Efendinin yaraları ağn dığımız isinıleri11 ancak eııza ı•e et • 

olduğundan yapılan bütün gayret· ı•arını taklit edebilir, ld bu da ekolall 

lere rağmen iyileşememİ§, dün ak. nin ba~ka bir koludur: Evza ı·e etı'IQl" 

şama doğru vefat etmi~tir. taklit etmek kabiliyeti. Bunun da lira. 
. Aıya Monrocsi, öbür Monroe 

r•bi ağabeylikle ba,lıyacak, ağa • 
hlcla nihayet bulacak. . . Fakat 
k~r zaman 1915 te pazar, 1933 le· 

1 Çarııya uymaz! 

ikinci §Ube memurlarından üç 
komiserin biı- rütvet meselesi yü • 
zünden tevkif edildikleri yazılmış 
tı. Bu memurlardan birisinin ismi 
yanlıtlıkla Lutfi olarnk kaydolun· 
mu~tur. Tevkif edilenler üçüncü 
komiser Rifat, ikinci komiser Mu • 
zaffer ve Zühtü Beylerdir. Komi -
ser Lütfi Beyin bu hadisede hiç 
ismi geçmemiştir. 

Bundan maada öğrendiğimize 

göre, ayni hadise dolayısile Ali Rı· 
za Bey isminde bir komisere de i§· 
ten el çektirilmi~ bulunmaktadır. 
Tevkif edilenlel' dün kefalete bağ
lanarak serbest bırakılmışlardır. 

Duyduğumuza göre, bu tevkifin se· 
bebi ~udur: 

denler hakında teklifler de yapma
dım. Tetkiklerim hakkında bir ra· 

por hazırhyarak Türk hükumeti • 
ne vereceğim.,, 

Diğer taraftan zabıta hem ka • tı hastalık olur. 

za hakkında ve hem de itfaiyeyı Neşit bey, bir Sürpik dudunun, bir 
içeriye bırakmıyan ame!eler hak · Arnal'Udun, bir Rizelinin, ancak şive
kmda tahkikat devam etmekte - Bi Uc tarıırlarrnı taklit eder, fakat on
dir. ların hislerini bize nakledcmez. Na • 

~ 
Sadri Etem 

Otomobil altında kalanlar 

.. Çenberli ta§ta sokağı süpüren 
Soı>çü Yusuf a toför Şevketin idare 
etr ... 

ıgı 523 numaralı otomobil car ·· 
~ -
Ş lrak bacaklarından yaralamıştır. 
~ket yakalanmıttır. 

d § koıkada caddenin bir taraf m 
~~? ~iğer tarafına geçen manav 
I U?ııfe ıoför Alinin 2789 numara· 

~0tonıobili çarpmış, yaralamıftır. 
för kaçmııtır. 

kapı kilidini kırarak 

k l<antarcılarda Yakup Efendinin 
a.hvesi üzerindeki bekar odaların 

da Yatan kürt Ahmet, Ramazan, 
liaydar manifaturacı Y akup ve lb
t-ahinı Efendilerin mü~terek tuttuk 
1~ı odanm kapı kilidini kırarak 
rırnıııter ve 69 kasket ile çorap ve ., 

icra dairesi tarafından müzaye· 
de ile satılan bir çorap stokunun 
satıf tarzına fesat karıf tığı ve mü· 
zayedeye ittirak edenlerden bir 
kısmının her hangi bir sebeple bir 
ilci müeaaese tarafından müzaye • 
deden çekilmiye mecbur edildikte 
ri öğrenilmiş ve hadisenin tahkiki 
polise havale olunmu§tur. iddiaya 
göre müzayede esnaaında kendj 
lehlerine rol oynıyanlar bu tahki • 
katı da kendi lehlerine çevirmek 
üzere harekete gcçmiılcr ve 500 li 
ralık biı· rÜfvet muk:ıbilinde bu te· 
!ebbiislerinde muvaffak olmu§lar· 
dır. 

VAK 1 T 
Gllndelll<, Siya.si Gazete 

lstıınbul Ankara Caddesi, V AKn· yurdu 

Telefon Numaralar• 
Ya:tı işleri telefonu: !?43711 
Idare tcıetonu : 243i0 

Telgraf adresi: lstanbul - \'AKIT 
Posta kutusu No. 4R 

Abone bedelleri_: 
- Türkiye 

Senelllt 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

HOO Kr. 
750 .. 
400 .. 
lMI .. 

llln iJcretleri : ;,.::;..;.;..____ 
Resrn! ilAtılarm bJr satırı 

T!rarl ııAniarın bir satırı 
'I ıc:ırl lJMJartn bir santimi 

KUçUk UAnla~: 

Ecnebi 

2700 l\r. 
1450 
800 
300 

10 ({Uru§ 

12,5 Ku~ 
2:i Kuruş 

Bir defast SO tkl defası 50 U~ detaııı t.5 
dört deluı 75 ve on dc!a~n 100 kuruıtur. 
Uç aylık f!Ao vere.alerin bir defam ~ecca· 
nendir. Nrt satırı geçen UAnlarm fazla 
aatrrlan bef ıruruıtan hesap edilir. 

25 Kanunusani 1917 
j - Diin !Jarülmualliminde mekle . 

1 bin 72 irır; senei devriyesi şerefine bir 

!'ag ziyafetifr bir muhazara tertip 

edilmiştir. 

Aliisanıerede sabık maarif nazırı 

Şükrü Heyle, nezaret miistcşarı A b

dullah Bey, tedrisatı tfıliye müdiri 

umumisi ftlwılilıittin Adil Bey ı·c 

matbuata mensup baz: zer·aı hazı,. bu-

şit beyin yaratmak istediği tipler, mü

teharrik birer cisimdir, ruhları yok • 

tur. Kcndisi:ıi seyrederiz, güleriz, 

alla§l<mz fakat san"ata gelince du

ruruz. Adapte eserleri ne kadar eseri 

san'at telakki 'demiyorsak, taklidin 

de san'at olduğunu kabul etmemek • 
te mazuruz. 

Selami izzet 
. __ ,_ 

- _.,;c_- _ - - ____,,;;;;._-__:- __.. 

'"l'icaret odaları 
kongresi 

lunnıuştur • 
Nisanda toplanacak olan lstan • 

- Gürcişları kendisini müslal.il b 1 
u mıntakası ticaret odaları kon • 

cümhuriyet ilan eylemiştir. Teşkil o

lunan alıali meclisinin başında (Ra
şilef) bulunmaktadır. 

gresinde Ankarada bir ticaret o • 
daları birliği te~kili için müzakere 
yapılacaktır. Müzakere bilhassa 

- Almanya imparatoru lıa.ımıctlü t t b l T' • s an u ıcaret Odası muamelat 
Villulm lıazrctlerinin uermi 1 ilticlct· müdürü Hakkı Nezihi Beyin bir 
Zerine icsadiif edC'n ömr.ilmüzdc!d Ik sene cvve i Ticaret odası kongre· 
pazar günü saat dörttcl Diı·a~yolun· sindeki tek!:f üzerine olacaktır. 

da mulıtcıcm bir ray ziyafeti verile aenek' k d k k .. ~ etYa ~lmıtlardır. Hırıızlar 
)aJralanm'!lardır. 

Bununla beraber hakikat bittabi 
tahkikat bitince anlatılmıt olacak· 
trr. 

j
. daki Türk - Alman cemiyeti binasın H kk N 'h' B b h t b · ı a ı ezı ı ey u usuı a u 

· ı ongre e o uma uzer• 
ıı... ...ı cektir b' h ı k ~--••••••••••" • ır· rapor azır ama tadır. 



O.IMAllLI DllVLE 
Öl.ÜllKliN ••• 

'Mubanil"i : Celil Nuri 
• h:tlbas. nakil. ten:ilme hakları mahfuzdur. 

-- Allah ben, im ! 
Cam1 ile kJllse, borsa ile bankanın tzdlveeı 

Bazı hudutlar üzerinde iki mil
~iyetli -..alar olduğu cibi, iki de· 
vir arasında .da .tarihin iki inamı • 
na ımenaup, hem eski hem yeni 
tipler me.aat olduiunu gördüm. 
·bnn'fa:r.daa bir taneıi ilmi bir (mi
-sal) obnrya llyıktır. Atlah .-ahmet 
.eyliye; -ceçenlerde yefat etti. t .. i
.. : aeğ~ek size onun bazı hu· 
llUİyatmı taıvir ecle.ceğim. Şa oku
yacağmm Ahr:lardıa yalnız isim 
u,rclurmadrr, diğer kısımlar, yaaı 

hlki,e cı1ıeti bir fotoğraf pliğı ka· 
idaa 11adıktır. 

Kendisini .De takdim ediyo • 
nma: Remzettin T-.rlum bey. Kua 
borlu, e.ki zaınama defterdarları 
Pi tDparlak, kır•ızı ve süler 
yüzlü. Üstü başı temiz. Sözü, ıoh -
lMst.i ,.eri.de. O kadar iftihah ye • 
mek yer ki. Kal'fHmdaki ne kad&r 
ı.~ •1uraa .olsun geae onunla ye -
ır.ek ve içmek .ahenıine karıtır-· 

:Remzettia T urhaa bey evvel 
İ>eenel .kunetli miialümandır; a
niyea .kuvvetli alafrangadır. Dik • 
kat buyurunuz: Çok diadar olan • 
lar ATI"Upalı ahlik ve etvarından 
Jaotlanmazlar. Buna makal:NI, 
p.rp külti.irüaü fazla alanlar din 
huueunda pek ziyade gayret .ıöa • 
termezler. 1 iki.o ReJDZettin Tur· 
han bey onlara benzemez. Hem o, 
hem o. Meıeli. bütün memurivet 
.hayatı ecnebi diyarlannda yahut 
merkezde bu İf lerle uiraıan dıü • 
J'ede .ıeçmipir. Franıızcaıı pürüz· 
aiAtdür. Bu dilde yanlq yapmak 
kabiliyetini haiz .değildir. Kitabeti 
kuvvetlidir. Her nerede olsa ua • 
nır. bulunur ve kendiaine framız· 
ca yazılar yazdmlır. Kezalik o di
li zarafetle konuıur. Fran11zca, 
Remzettin Turban bey için son -
radan öğrenilmit bir Jiaan olmak· 
tan uzakbr: Türkçesi .ıibi frenkçe
si de kuvvetlidir. Bir Avrupa mer· 
kezinde, bu değerli zat, bir ~iplo
matlar klübünde, bir resmi balo • 
da, bir elçi ziyafetinde belki bir 
lıaliı lngilizdeiı, Bir ac11u F ran • 
tızından, bir pürüzsüz Almandan 
farksız bir Avrupalıdır. Şarklılık, 
§e1dinc!en, ıimaffinden anlaşıl • 
maz. 

Fakat Remzettin Turhan bey 
eski Oımanlıdır. Farisisi kuvvetli· 
dir, arabiai derindir, türkçesi fa -
lihtir. Farisi mazmun söyler, ara. 
Dt kaside inşat eder, türkçede iıe 
katiptir. 

Fariıtyi bilir ve sever. Tahrana 
yabancı değildi. Kendisi küçükkea 
lran ıahı onu kucaiına oturtmut
tu J tahm haremleri, o iki çilte 
katlı Binular Remzettin Turhan 
beyi okıamıılardı. Onun içindir ki 
fa&W dilini bir acem kibarı gibi 
konuturdu. 

lltanb.I tehri hem Anupadır. 
hem Aıyadır; laem prptır, hem 
ıarktır. Bunun gibi merhum da 
hem Avrupalı, Hem Asyalı; hem 
gıırplı, hem tarklı idi. Kendiıile, 
Ankarada, bir otelde iki kıı mev • 
aimi geçirdim. ·Aiqam :yemeklerini 
ekseriya birlikte yerdik. 

Rem.zettin Turhan heyle konu· 
~uyoruz. Ben hast.alandım. Heuı 
tanıiyon tazyikmdan, hem teker • 
den rahatsızım. Beyefendi bana 
bu iki dert hakkında müteha1111· 
tardan fazla malumat verdi. Me • 

ğer, Remzettin Tmhan kendi ken
dine, franıızca eserlerden, tıp il -
mini mükemmelen öğrenmif. Oda· 
unda, Altüst, belki seksen cilt he -
kım kitahı sürünüyor. Uykusuzluk 
gecelerinck bunları hem okumuf. 
h~m hıfzetmif, hem ekser cihetle· 
rine hqiyeler yazmıf. 

Edebiyata, felsefeye, nefis san
atlara merak edilir. Umumiyeti iti
barile iıbba, hıf zı11ıhhaya da me • 
rak etmek ınümkündiir. Lakin 
nıüfredatı tq> dediğimiz kuım böy 
ile dejildir. Bu zat ise bq, on aene 
bu cihete merak ıalmıf ... Diploma
ıız doktor. Asla mütetayyıp değil. 
Şu kadar .ki hekimlik etmekten 
memnudur. 

Y eme!derde .ö:r: mevzuları .ek· 
ıeriyetle iki idi: Tıp, tasavvuf. 

ıBir insan -kolay kolay tababeti 
öjren.emez. Oraya varmadan ev· 
11el daha birçok ihzari ilimleri bil
meli. Remzettin Turhan bey bun -
ları biliyor. Kezalik .damdan dü • 
şer ,ıibi tasavvufa girişilemez. O· 
nua da ihzari ilimleri var. Beyimiz 
ba cihett~ de ileri aitmiı. yalnız 
müılüman mutasavvıflarını öi -
renmekle kalmamış: Hıriıtiyan, 

Çin mutaaavvıflarınm eserleri de 
ezberinde ... 

Şöyle tasavvur buyurunuz: 
F ranaa ve Almanyanm bir kasa -
bumda kuvvedi bir profesöre raı
ge!iyorsunuz. Ekser vaktini labo · 
retuvarda geçiriyor. Lakin akşam 
oldu mu, vitliama çekiliyor; alaf • 
ranga kıyafetini bırakıyor. Bir 
dıppe, bir çakşır, bir külah giyip 
seccadesinin üstüne oturuyor, mut 
taaıl nafile namaz kılıp tesbih çe
kiyor. işte Remzcttin Turhan be
yefemdi!. 

Sarih kelimelerle ifade etmedi· 
ii, lakin itimat ettiği fikir ıu: 

- Maddi ilim, Avrupada, ma· 
nevi ilim, müslümanlıkta. 

Remzettin Turhan bey, hakiki 
bir mutasavvıf. {Bahai) ve {Babi) 
tarikatlcrinin hem iııkı, hem 
müntesibi. Bahaellin hazretlerin· 
den bahsettiği vakit coıuyor, 
köjrüyor, hatta ağlıyor. Fazla asa
bi. Ölümden korkusu çok. İçten içe 
gayet dindar. Bununla beraber pek 
a1Rfranga, rakıdan çok ho§lanır. 

Her gün, kendi kendime, biri 
frenkçe, öteki müslümanca iki söz 
zemini be.zırlardım. Alqaın sofra
ya oturduğumuz münasebet dü • 
§füiir, lllıı9Vmlarmu 0&1:aya atar • 
d1111. Efendim, Remmtin Turhan 
iM")' bu eevdiii zeminler üzerinde 
bülbül kesilir, pek tatlı sözler ıöy· 
!erdi. Bir gün Hint §airi Rabin:lrn
natlı - Tqore'dan bahsettik. H int 
füer, Çialiler, Japo.nlar bizim bil 
diğiıniz .allaha inanmıyorlar. Rem 
zetlin Turhan bey bu te.th hahae 
,airıtti. HuLisaten ıunu demek ide 
di: Her millet, ayni all z:.ba ha; ·a 
:bııfka .§ekiUerde t~. Bazan mil· 
Jetler tatıdır. Ayni AUahı iki, ya • 
hut üç ~öriirler. İtte teslis! Uz:ak 
§ark miJJetleri daha bön d~ha toy. 

Onun için allabı çaWlı görüyor • 
lar. Fakat Hindin ele, Çinin de, 
Japonyanın da, hıri~tiyanların da, 
mi;alümanların da tasavvuflan 
ayni noktaya varıyor. 

(Allah) bahsi Remzettin Tur· 
hıın beyin en ziyade mecl\ip oldu· 

ğu bahistir. Bir gece mütemadi,.. ,_ ______ B U A K Ş A M -----

~öyledi. l.okantanm ıııldan aönü • ELHAMRA Te MELEK 
ror, yani ganonlar bizi iatiakal e-
dyiorlardı. Mer.hum cebiaden bir- Memleketimiz Sinema •e Fılımcıbk sana1iinio en glzel " 

d bOylk eserini oörecekıiaiz. K.,ç lira çıkardı; onları .. ,... an • 

;;:~rsonlara verdi ... Bu, bir derece· K A R 1 .M B E N i 
ve kadar kumarcı idelidir. Tabii 

garonlar bize eskisinden fazla A L D A T J R S 
hürmet ettiler. Bir tite konyak ve 
hir tahak tuzlu biaküi seldi. Rem • 
zettin Turhan bey hep söylüyor. 
Arbk Muhiddini Araltryi aüzelce 
öğrendim. Muhittini Arabi ile Ce · 
fıi!ettini Rami, Hallacı Mamurla 
bilmem kim, bütün katolik evliya· 
aı, isimlerinia fiddetle cahili oldu
~um Çin ve Hint evliyaları biribi
rıne ıkarıf tı. Remzettin Tur han 
hem konyak içiyor, hem tarikatten 
bahsediyor. 

Lakin bahsedilen ırievzular 
yavan deiil. Mucurdan Arnavut • 
b.ğa hicret eden Bektatilerin pa • 
pası Niyazi Salih baba böyle fey· 
!f'r bilmez. Bu aziz zat tasavvufu • 
:n hikmet, kimya, nyaziyat, fele
iciyat, tabakat da kanıtırıyor. La
tif bir zemin. Dön dolat bahis al • 
laha intikal etti. 

Eeft&ll nihayete kadar :zev.k, ncş'e, şarkı, dans n saadet saçan opert' 

Rejisörü : Ertuğrul M U H S i 
Tamamen memleketimizde hazırlanan henü..z ikinci eserimiz olmuına 
ıOı1 'fihnt görenler Tllrk Rejle&O • Kıy111etll &a.•atklrl_. " 

.. k•••-•lar1 ne iftihar edecektir. 

Dikkat : FJ.atlarda Zam Yoktur. 

'------- Bitetleriaizi erkenden aldmnız. 

BU AKŞAll OPERA 
Her g~ıteritdiği 

VAHŞi 
iÇ 

yerde hhalat rekorunu luraa 

AF~IKANIN 
YÜZÜ 

namındaki muazzam ve mObeyyiç ıergilzeşt filmini takdim e 
Baıhca Sahneleri : Mtıtbiş Aralan avı - T ohaf El Moran ır 
intikamı • Revolverlerile kendilerini müdafaa eden operat.Srl 

111laulann b6cumu • Çekirge bulutları ve sair ve sair, 

"-------- Praa•ızca •Özlü-------~ 
AUalu an1ıyan evliya iki (alret) l•--------------------~ftıı. 

te olarmuı: Mabammec:lf. lle'Vf. 
laevi lirette olan evliya pek çok • 
mu§· s. ıibileriD, • kmdi ifade • 
since • dünya ile bir münasebetleri 
yoktur. Alemden ıöçerler. Kendi· 
lerini benibeıere, küreiarzm haya
tına .karıtmıt görürsünüz. Likin 
! unlar çoktan irtihal etmiılerdir. 
Halbuki Muhammedt ılrette olan 
eTfiya gayet nadirdir. Banlann 
bem dünyayla, hem ahretle ayni 
zamanda münuebetleri Tardır. 
Duramadım. Muhterem Remzet
tio Turhan beye u1Ulla aordum: 

- Mevlina ! dedim, sen haaıi • 

Jlatbuat Cemi7etl Muhterem MiiDtetlibiaiai claYet: 
Memleketimizde bazarlanu bllyak 1 ürkçe opereti 

KARIM BENi ALDATIRSA 
P11mlmlz1 bn~ saat 2.1-4 F.LHl4.MRA Sinemasında muhterem l\btbuat Ce 
ausnıs tAclm edeaetl:r. AJ'ftca müessesemizin serbest ooeullyc davedyel 

haiz olan dostlarımızla şehrimiz sinema TC film ~S11C.m1 müdürlerinft 
te,.-iflerini rica ederiz. ipekçi K 

HERKES 

SARI ZEYBEK 
Operetini görmelidir 

sırettesin1 la ıiretin..le mi, Mu · ,.._ _________________________ ., 

Aaammet •İretinde mi . 
R~ Tun.. -t.. Mliııa· 

kabeye daldı. Sonra baımı kaldır· 
.U. Yarı istihzayla gülüımedi ve 
aedi: 

- Azizim, ben evliya dejilim. 
-Öyle mi? 
- Öyle! Ben evliya değilim, 

bizzat allahım ! 
Ve durmadı. Veda etti. Odası· 

ıın çekildi. 

••• 

.b"",, r ... u a '4 
···~··· Türkiye tş Bankasından: 

Şeker Bayramı münasehetile Z8 
29 Klnunusani 933 cumartesi ft 

Paznr günü lstanbul, Beyolhı şa· i 
bemiz kapalı bulunacaktD'. 

116 n 

lstanbul Beledlyesl: Hiç bir fiım 
o.rllllt•~~,=~T::,.:1~•=-tr-=-o::•::.:=u;,,.,.__....,;:=,.oo:..~F"'i~ ı4' E>E R 

Su •k .. 111 fSTlftBUL BELUIYll 

niiıi~~; fi#ij 
1 

HORN 
I Ttlecar HORN ] 

F ranıııca tlÖ7JÜ ft mı i ı e kıy 

edilemez Mevsimin harika 

oaeret j l ıııı I 
Umuma ltftflH ,, ""---

o 1up -varın akşam 

ASRI Sirem~~" 

Altı yaşından ışıltı olan çocıı k lar 
tlvatroya abul cdilmeT.Clı 

Rayram ~nleıi 15 30 da matine vardır 

BORSA 
14 Kir unusani 1933 

"•l<ut ,Sa taşı 
ur f - - ICuruş 

9') ı. Fransız liO.- t ~lhı Av 27-
1 Sterlin 718 - ı Pereu 17.-

1 Oo1:tt tt3. - 1 Mark 51-

!O l.lret 219.- ı 7.ol• ıtı !4-

20 t Rolçlk • 117.- ı Pm~ ~-
10 l.e\ 23.-

ıo 'Drahmi ~i.- :ııı lllnaı M -
ıo IJylçre "'21>- t çerroııt4 
1!0 1.eva 2•.- ı .Ahuı '!~-

1 lnr1 , ~!'.- ı Mecedly :14,-
ıo lurcm c;eıı ın- 1 Bınknoı ı!40.-

Çek tiat en 41<•1'· sa. 16> 
1>ırls 12:otı PnJı :S.91SO 
1 nndra :'2() - VJnn~ 4,0US 
~ev·Yoo U.4718 l\1adrlı ~ 768! 
Mllino Q.195 Berlln 1.9793 
Rriilcsel 119!5 'YRfŞOH 4.!0 -
Atbıı HIB~ Peşe .ı.5375 
Cenevre 2.4J75 ~illere.. "'o t4so 
Sorva t>S.20- . Relgraı 14.79SO 
Asterdam ••• ~19 M SltOY~ 11 "7~ 

Esham 
ş Rankıs 10. - ferlto' lQ,25 
Artadoftı uo Ç1meın 1.70 
Refi 1\.10 ('ırvo• Oe -4.-
$1r. H.ıyrtyı ıı. Şart ı~, ı.90 
l'raaıv ıv 4.30 ltalvıı 

,_ 
c ı . Sl_ıortı !4,- Şark nı 1 <"ı.ı •as 
OflMJ!ltl fl.65 Telefnn 

ıstilc raz'ar 1 ahviller 

Yeni Çık.ı 

Musolini 
Meşhur müvenıh Emi Lodvı 

ın son eseri 

TercUme Haydar Rifat B. 
Her kitapçıda 100 ı..wuşa 

Çarşamba Per~mbl 
25 K. san ~6 K.a• 

18 Ramazan 29 Ramaza 
Gön do~uşu 7.18 7.16 
Giln ıııs 17,17 11,10 
Sahah nanıazı «>.48 u• 
ô~lc namazı 'ft',!6 I!.~ 
l~lml~ naııazı IS.Ol ıs..ıd 
Ak~,m namaz• 17.17 17, .. 
Va sı ftamu.ı t8.5t ... -
ı .. Slt 5.34 .... 
't'ılın geçen günlerı 25 t6 
.. le alan 341 

HAVA -Y~ .AMerl ı...at 

kezinden verilen maJ.Umata &'Öl'e ~ 

V& tam&mlW kapalı clacak ~ 

en az ıntırdan qatt ı& <denıce, bava 
764 dence ldL 

Radyoda 

!STANBUL - 18 den 18,41 e 
su (Muzaffer bey), ıu.1 ten ıt,IO a 

Orkatra, 19.315 tea 2 o. üdar R.aJr 

v 

Osmanlı Bankasının Galata, Y ~ 
ni Cami ve Beyoğlu de•airi Şekeı 
bayramı müna.aebetile kAnamua 
n · nhı 28 ci cumartesi Te 29 uncu 
Pazu ıWaleri kapah b-lu•c•k 
tır. 

ısı. dıhtll 

' art • .yollu• 
fl Muvatıhldr
Gtımrllkleı 

.S.rdf ınallıı 
Raıdaf 

T mıertye 

9a.ıs I r.ıe1tır1a: 
ll,55 1 rr&mvıv 

tıO.NI Ttıneı 

~ ~5 Rıhtım 

4.35 Anad \la 
1 SS Anadolu il 

A. Mllmmfl 

so.-
4.20 

Jl.90 
43. s 
43.25 

48,75 

be7 taratmdaD mUMlmbe, 20 da IQ.2a • 

dar İnci H&DIDl, 20,3) den 20,5 5e 

llalımure Ha:mn, 20.ss ten 21,'30 a -J 
Batm !lıdetttn BeJ. n,ae dan n.- a ..ı 
on..tra, Ajam 'N Bora Mbllt, aut 



~anunusani 
y --

...., A Ki f'ıo edebi 

1933 

tefrikası 

=~-----------....... ~~==Selami izzet 
Annesi biraz düşündü sonra 

Kemal irinden· 
"B : . h u herıf de o kt.dına aşık, 

eı· yer·1e .. .. . . u gozı.ne o göri.:. 1iıyoı .. 
dıye düşündü .• 
b. Bu da Ahm .. t Baı uni beyin 
ır. kurnazlığı} dı .. Raki .... ine, l~a-

1 

terıne a• k ld w h' . . . :ı:I o ugu ıssını verme•' 

sordu: 
- Sen inanıyor musun? 

- Neye': 
- Kemalin Ayşeyi sevdiğine. 
- Elbette inanıyorum. 
- Sahiden a~·k mı? 
- Hem de delicesine. 

Lord kızı Aptülhamidin başkatibi 

E 1 
d-k ~:i.~~~~::J~;I~~-;~ .. "P~~~y~ .. ~ö;~ v en ı ten sonra • . ................................................. .. 

memleketsiz kaldı! Hamıt zamanında Rama· 
lngiliz lortlarmdanol:~ininM~~~: zanda inzıbat behanesile 00 

.James Beck 

Bir komisyonun tanzim ettiği ve 
Hünkara verdiğj garip bir mazbata 

~e hu suretl~. onun fil=ı:ini çelmek. 
Y§eyle kat· ıyyen alakadar ol • 

rnuyor, ehemmiyet vermiyor • 
muş gibi duruyor, aldırış etmi • 
Yor, söylediğini dini roiyordu. 

- Ama eskiden Ayşenin yü • 

züne bile bakmıyordu. 

bugiin hangi 
memleket tc
beasından ol 
duğu belli ol
mıyan bir 
kadın olmuş-

Aptülhamidin meşhur başka· ı sene evvel enkaz halinde satıldı. 
Basit bir tahsili ol-

Kemal, Armc" Baruni beyin, 
Ay§eye aşık oltluğ:.ı~u anlamama
lıydı. O zam<:.n müc:ı::e e müsavi 
§artlar dahilinde cereyan ede • 
!nezdi. Kemal ağır basardı. Elin • 
de, kendi lehine birçok koz var -
dı. 

- Şimdi eene bakmıyor' fa • 
kat seviyor, ona lmt'iyyen emi ~ 

nım .. 
Annesi fazla ısraı.· etmedi. 
Senih a.nnesiıün . elini öpüp 

çıktı. 
Yolda Cavit heyle Seniha ha· 

ru,:&ıa tesadüf etti. Senihi otomo· 
bitlerine aldılar. Onlar da Şefik 
beye gidiyorlardı. 

tur. 
tibi Tahsin Paşa bir 
hafta evvel vefat etti. 

Bunun se • S enelerce Aptülbamit 
be b i Misis idaresinin temel direk· 
James'in bir Jerınden biri o arak 
Amerikalı ile ff müre eh bir hayat ya· 
ev 1 en m e· şıyan bu zatın son se· 

lJiisis Jarm-
8 

Beck sidir. lngil • neleri çok darhk için· 
tere kanun. de geçm'ştir. Onun 

larma göre bir Jnailiz kadını bir ~ il "' ""'z toprakta bir saray 
ka ar büyük köşkü ecnebi ile evlendigw i takdirde ko • d 

duğu halde Tahsin 

Paşa Aptülhamit ida· 
resine ait hatıraları-

m toplamış, güzel bir 
bir tasnif ile neşret

mişti. 

Bu hahra1ardan Ap· • 
tülhamit zamanındaki 

Bir kere gençti. Sonr:ı Ay~e 
kendisini seviyordu. Bunun için, 
Ahmet bey ancak kurnazlıkla 
genç kızı elde edebilirdi. 

Cavit beyler, Kemalin baba • 
smı tanıyorlardı. Fakat Kemali 
beş ya~mdan sonra hiç görme • 
mi~lerdi. Amına. şimdi, Seniha 
hanım ne zztnan Kemali görse: 

casının tabiiyetine geçer. Ameri - vardı. Bu köşk bir kaç ka k l A Tahsin paşa merhum 
anun arına göre bir meri· • 

kalı iJe evlenen bir kadının Ame· * * 
.. 

ramazanlara ait bir fık· 
rayı naklediyoruz : 

llk i' olarak Şefik Nuri beye 
yaltaklanmıya ba~ladı. Şefik Nu· 
ri beye dalka.vı~kluk ediyor, her 
sözüne: "Evet efendim,, diyo1·du. 

Araları pek iyi idi. Adeta, 
kırk yıllık dost olmuşlardı. Biri • 
birlerinden ayrılmak istemiyor • 

lardı. 
Kemal, kendini dayısın.a nnsıl 

sevdireceğini düşünürken, d~·rı
aı onu Aneden ayırmanın çare • 
lerini arıyordu. 

Dost Ahmet Baruni beyt dii! • 
man oluvermişti. 

Yarıştan çıkarlarken Ahmet 
bey kendi kendine, Kemale baka· 
rak dütünüyordu: 

"Aw gzmı poyraza aç yavrum. 
Pelr. yolunda Ay. eye :veda ede -
ceksin!.,, 

-9-
Mengene sık ış1~1or 
Senihin annesi odasında gaze· 

te okurken, iç.eriye oğlu girdi ... 
Şık giyinınişti. Yaka.ama bir çi • 

çek takmıştı. 
Senih hem şen, hem mahzun· 

du. Dudaklarının ucunda acı bir 

gülümseyiş vardı. 

- Vallahi bu çocuk, o cana • 
var katilin oğluna benziyor, der· 

rikalı sayılması için onun Ame • Tahsin Paşa hatıratında diyor 

rikada bir sene olsun ikaınet et - ki: 
mesi lazımdır. "Ramazan fevkalade hallere mü 

Fakat Misis James hem bir !ait olması ve geceleri herkesin a-
Amer·ı l ·ı h yakta bulunması ve iftar ve saı·re 

Fakat Cavit bey buna inan • 1 {a 1 ı e evlenmiş, em de mazdı: Amerikada bir sene ikamet et • vesilesile içtimaların kolay olmuı 
- Yok canım .•. Kemal o ada- memiııir. lngiltere, onu lngiliz, Sultan Hamidi her vakitten ziya

mı i>ilmiyor bile.. Vak' adan da Amerika onu Amerikalı saymı - de tayakkuz ve itinaya sev keder • 
haberi yok ... Sen hep fesatlık dü· yoı· ve bu suı·etle lngiliz asılza - di. Bunun için Zaptiye nezareti ile 
ıünürsün zaten.. desi hiç hir memlekte tiibi olmı - birinci ve ikinci fırka kumandan -

di. 

Seniha hanımı kocasının söz • yan bir insan vaziyetine düşüyor. ları ve Beyoğlu ve Üsküdar ınuta. 
leri ikna edemiyoı·du. Kadının i . İngiltere matbuatı bu hadise· sarrıflıkları ve Şehremaneti rama 
çine şüphe düşmüştü. Kemal kat· ye ehemmiyet vererek baımaka • zana mahsus inzıbati tedbirler it -
iyyen o katilin oğlu idi. leler yazmış, ecnebilerle evlenen tihaz ederlerdi. Son senelerde bu -

Ne zaman KemaJle karşı kar· İngiliz kadınlarının İngiliz tabi • na bir de komisyon iştirak etmiş • 
şıya otu~·sa, adamın üzerinden İyetinden çıkmamaları nazariye- ti. Bu komisyon tarafından tan • 
gözlerini ayırma~, eski hatırala - sini müdafaa etmişlerdir. zim ve Hünkara taktim edilen maz 
rını canlinihı·mxya çalxıır., Ke - bata eski devrin garaibini göste • 
malin kim olduiunu zihnen· arat- E c z a c 

1 
ren veaaikten olduğu ve idare zih-

tırrrdr. 
niyetini gösterir ki, ıudur: 

d

. k lf 1 "Şerefbahtı yümnü hulul olan Ah, bir kere merakını hallet· 
sey ı, yapacağını biliyordu. Bu otomobilden inmiyen gencin, hır- a a arı ramszanı gufranı firavanda payİ· tahtı şevket bahtı hümayunların • 

ıız ve katilzade olduğunu dünya· d b 1 ya ilin edecel.-ti. a e ediye ve zabıtaca icrası za -

Ama, bunu fenalık etmek için imtihana girip ec· t~n lliznneden bulunan takyidata 

değil, sırf gevezelik yapmak, de· zacı o. acaklar hır kat daha ihtimam ve itina mu· 
dikodu yapmak için herkese söy- vafıkı kaidei haoımü ihtiyat olaca· 
liyecekti. lzmirde eczacı kalfaları cemiye ğı derkar olmasile olbapta şeref tc 

zıbata daha ziyade dikkat oluna .. 
rak harik ve sair guna ahval zu • 
hur etmemesi ve zuhurunda sürah 

itfası esbabının temini ve beledi 

ve polis memurlarından miinave • 

be ile memur bulundurulacak iki 

şer üçer memurdan gayrisinin ge

çen senelerde yaptıkları gibi bila 
mezuniyet tiyatro ve kahvehanelc 
re dolarak zinhar vazifelerini mu • 

att~l bırakmamaları ve memur ol· 

clukları işi terk ile böyle yerlerde 

vakit geçirenlerin mücazata düçar 
edilecekieri ihtarile menolunmala· 

rmı ve salisen ekserisinde biçak ve 

kama ve usturpa nevinden i.latı 

cariha bulunduğu halde geçen se· 
ne sokaklarda bahriye ve berriye 

kanunları tarafından derdest edi • 

len bahriye haddehanesi şakirda • 
nile sair efradı müteferrika sıkı bir 

intizamı altına. alınarak o miıillu 

ahval ve harekatın vuku bulmama 
sı .... kullarınca münasip gibi zan· 
nedilmiş ise de olbapta .•.. ,, 

Şehir meclisi 
Annesi sordu: ı 

- Kime gidiyorsun? ' 
- Şefik Nuri beye. 
Annesi derin bir göğüs geçir· 

di. Oğlunun yüzüne dikkatle 

İşte Kemal de bunu h;tediği ti, sihhat ve içtimai muavenet ve· lakkisi ile mübahi olduğumuz ira· 
için, Cavit beyin karısına kat'iy • kaletine müracaat ederek eczacı . dei seniyei hazreti hilafetpenahile 
yen sokulmuyor, ondan daima lar kanununa bir madde ·ı~ . Yeni içtimalarına başlıyor . . ı avesı rine imtisalen varidi hatırı aciza-

daima kaçıyordu. O gün de ko - ıçın Büyük Millet Meclisine teklif nağa girer girmez, Seniha hanım yapılmasını istemişlerdir. nemiz olan hususatı atiyenin arzı· 
Şehir meclisi gelecek çarşaınba 

günü şubat devresi ictimalarına 
başlıyacaktır. Belediye~in 933 büt 
çesi bu devre içtimalarında müza· 
kere ve kabul edileceğinden büt • 
çenin basılmasına devam edilmek· 
tedir. Belediye matbaası bütçeleri 
yetiştirmek için bayramda da ça • 
lışacaktır. Meclisin bu devre içti • 
malarının çok hararetli olacağı an 
laşılmaktadır. 

na ictisar kılındı. 

- Ne diye gidiyorsun! sordu: Eczacı kalfaları, vekalete müra· 
- Biliyorsun anne... - Kemal bey nerede? caatlarmda Ana dolunun birçok Sekenei payitahtı Alinin ihtiya -

- Amma çok ıık gidiyorsun. Aldığı cevap onu fena halde yerlerinin eczacısız, eczahanesiz catı mühremei hayatiyeleri hulu -
- Ne yapayım? şaıırtıı. olduğunu, bu yüzden halkın halen nan ekmek ve et misilli havayici 

- Beyhude k b kk zaruriye için her türlü tedabiri tes 
yorulmuyor . mu • - Kemal bey gitti, dediler. ökçülerin, a alların, baharat • ıan? - Nereye! -- çılarm gizli gizli sattıkları gayri hiliyenin ittihazı mütevaliyen ve 

- Bilmem. - T unusa ! fenni şeyleri iliiç diye kullandıkla· müekkeden irade ve ferman buyu -

- Bunda bilmiyece1" bı·r ~e,.. N ? ·· ı d'kte h rulmu9 ve devairi aidesince icabab ~ ~ ,, _ e • . , _ rını soy e ı n sonra em bu işin kalmadı oğlum. Bu herkesi ıaıırtıyordu. Her" önüne geçilmesi, hem de kendile - na bakılmakta iduğündan beledi 
- Neden? kes, yeni i~itenJer sordular: f.h d'l memurlarınca bir kat daha dikkat A • rinin ter ı e ı mesi için bir çaro 
- yşeyi almak, onunla evlen· - Ne diye ı?itti?. d' 1 ve itina ve hüküm emir ve ferman k - göstermekte ır er. 

me ümidin kalmadı .•• Yoksa ha· Ahmet Baruni izah etti· · hazreti veliyülnamilerinin harfi • 
il ümidin var mı? -- Eczacı kalfaları, kendilerinin 

_ yok anne- - İstanbul salonlarında boy imtihana tabi tutulmalannı, mu • yen tatbik ve ifası ve halk ile fırın 

Ş gösteren Kemal bey, çalıştığı mil· I I cılar ve kömürcülerin fiyat ve ge-
- u halde.. vaffak o an ara eczacı muavini un· k f h r · 
Senih içini çektı·.· essesesinin emrile Tunusa gitti. rilmesini re ne aset ve a ısıyet ve noksa " 

A~,k h d vanı ve ' on sene müddet nii veı:inden dolayı bir gu"na nı'za 

baktı: 

Hall<m daima şikayet ettiği ge· 
celeyin doktor bulamamak mese • 
lesi hakkında da meclise bir tak • 
rir verileceği ve bu işin halli için 
ne yapmak lazımsa bir an evvel 
yapılmasının isteneceği, ayrıca lı· 

t~nbul~n süt meselesinin de kat'f 
hır §ekılde hallı'nı·n g" ·· ··ı ğ. oruşu ece ı 

haber verilmektedir. 
- Ne yapayım anne elimde - ıu ep ora a mı otura. 1 k lf 1 k l d ğ•t B. .b ' cak? e a a 1 yapan arın da imtihan· çıkmasına asla ve kat'a meydan 

e ı • ır cazı e beni oraya çe· ffak ld k kiyer. - Hayır. Bir kere Türk tebaa· da muva 0 u !arı takdirde ve imkiin bırakılmaması ve bele -
Ay• . .. ki il Si olduğu için Fransada çalıta - eczacı sayılmalarını iatemektedir- diye memtırlarmın esnaf ile halk Tarı·fet r ı ? 

buluyorsu::'r gorme e tese i mi maz. Fakat müessesenin kendisi· ler. arasında ifasile mükellef hulun .1 t ne O uyor 
- Hayır, acı bir zevk duyuyo• ne çok emniyeti var. Tunuıta ye· Eczacı kalfaları, Yunanistanda duldarı vezaifi gayet müstakimane Telefondan aonra elektrik, 

rum. Ayşe yanımda olursa muaz- ni bir şube açıyorlarmıf. Kemali böyle yapıldığını ve bu usulün fay ve e~ihan~ ifa ile hoşnutsuzluğu tramvay, havagaH 

zep oluyorunı. Dertleniyorum, a " hu şubenin teşkiline memur etti· dası görüldüğünü söyledikten son mucıp halata mahal verilmemesi T 1 

b b 

ler ve saniyen R e efon ücretlerini indirecek o· 

ma u dert, u ıstırap hana zevk ' ra bizim memleketimizde de mu. amazan gecelerinde 1 · k N ı· ? k ~ k d an komisyon dün son içtimaını ya• 

verıyor. Hem imıe benim ona a· - e zaman ge ır. allı'm ı'htiyacını gı'dermek ı·ça·n eh· e ser nasın a şam an sonra eda • k l 
. . paca tı. çtima yapılmı' ve bu ıa· 

\!k olduğumu, onun beni isteme• - On on beş güne kadar g.e· · ·h yı teravı için cevami ve mes:ı1cidi b . l liyetname ııntı anı açılmasının bu · f d b l a.h bir defa daha toplanılmasına 
'~"ilmiyor ki ... Ben de on • ir. L· N ,_ terı e e u unacakları ve badehu k - ı .l-

91

,. r,.,,,-,,.t J ..ı ... } J arar verilmittir. 

1 

.. k f'J · d d "'' S - _ı -~ vıu"'° n P~ .,,,. P.-f"• """; ... ,.. ~lifi" • • u•.m•.m• ı mn • e~ı • enib, ypmPX _.,,_ ,..... < • r'">~' ~ .. 'fr.a.th~I'! .,,. .... -..ın ... Avşe, KemaHe evlendikten 1 hazırlamakla ıınqpi oian Ayte - 'Ea'e'l \au'raıann•n. 'ftı~yetıennın °~ 1 tıyatroıaraa valul geçırecei<ıerı cı- .. a Tii-r~ Nt!k~r~ tw"~.rpv~r. ~v~ .. 
•onra bile, onJnrm dor.tu kalmak, nin yanına gitti. buna kıyas edılebileceğini ileri betle haneleri hali k 1 w d ..,~zı tarıtelerını tetkık edecek ko • a acagm an mıayo d d'. l }d "k . k . 

gene ' rla örütmek iatiyorum. (Devamı var) sürl!lektedirler. leylen mahallatıa Ye sok l l d . • ,:' ~ ?n. e e rı tır etı bi • e. t ar a m nasın-a ılk ıçtımaım yap?:uştır. 
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Milyonlar tehlikede 
Artvin' deki bakır madenleri: Bir 

servet mahvoluyor, makineler çürüyor 
Artvinden aldığımız mektuptur: 
25 Kanunuevvel 932 tarihli ga -

zetenizde Korshan Bakır madeni 
hakkındaki baş makalenizi büyük 
bir sevinçle okudum. Bu hususta 
ve bu fabrika hakkında göstermit 
olduğunuz samimi alakaya teşek • 
kür ederim. Bu münasebetle zatı 
devletlerine bu madenler ve bu fab 
rikanın bu günkü vaziyeti hakkın
da biraz malumat vermek istiyo -
rum: 

Beyefendi, Hemen altı ay olu • 
yor ki, hep bu itle bu fabrikanın 
çürüyen ve çürüyecek makinaları· 
nın binlerce liranın mahvolmama-' . . ""' 
sı ıçın ugraııyorum. 

Burada yalnız bir değil iki fah· 
rika ve bir de maden ocağı olmak 
üzere üç yerde altınla karışık ba
kır madeni vardır. Fabrikalardan 
birisi malumunuz Bakırköy diğeri 
ise Murgul fabrikalarıdır. Bu fab -
rikalarm her ikisini de gezdim ve 
gördüm ki, hükumetin muhafazası 
altında bulunmasına rağmen ba • 
kımsızlıktan mahvolup gitmişler -
dir. Hele Murgul fabrikası bugün 
bir iskelet halindedir. Bakırköy 
fabrikaamm kapılarında seneler -
C:lenberi mühürlü kilitli atelyelerin 
içinde duran makinalar Üzerleri 
toz toprak dolmuş yavaı yavaş 

paslanmıya yüz tutmuş ve bazt 
kendisini ve milletini düfünmiyen 
bHmiy~n vicdansız hırsızların taar
ruzuna maruz kalmıf parçaları ça· 
lmmıı dinamo, maskap, elektrik, 
tesviye te7gahları, tel bükme, yap
ma makinalan, yağsızlıktan ha -
kımsızlıktnn mahvoluyor. 

Gözümüzün önünde altınla ka • 
rıtık bakır madenleri ufak çakıl 
tatları halinde kar ve yağmur su • 
larma karışarak Coruh nehrine dö 
külürken beri tarafta görülüyor 
ki binlerce lira kıymetinde binler· 
cc lira kıyme~indeki makinalar 
milyonlar sarfile yapılan fabrika -
da mahvoluyor. 

Artık Üzerleri çökmüı çerçevele 
ri camları çalınmıt pençerelerden 
ıizan yağmur damlaları kar ve ti. 
pi suları altında bu makinalar kal· 

mamlllı ve milyonlar kurtarılmalı· 
d · . 

Bugün hükumetimizin sarf ede -
ce~i ciiz'i masrafla bu fabrika es
kı faaliyetini ele alabilir. Artvinde 
binlerce amele cuz'i bir yevmiye 
ile bulunur. Hem bu amele fahri • 
kanın eski itçileri, ustaları, kalfa • 
larıdır ki, ilk açılmada mütkülata 
bile uğranmıyacağı füphesizdir. 

Artvin - Hopa yolunda kam -
yon nakliyatı başlamıştır. Yol mü
kemmeldir. ltletilecek bu fahri -
kaya lüzumu olacak maden dama· 
rı mevcut olduğu gibi altı saat me
safesinde ve yolu Coruh nehrine 
bağlı Hot denilen mahalde bafka 
bir ocak daha vardır ki, eskiden 
ayni fabrika hali faaliyette iken 
buradan koparılan pfak, külçe ha· 
lindeki maden parçaları kayıkla 
fabrikaya getirilir; ve Almanlar 
tarafından işletilirdi. Buradan is
tifade etmekte çok mümkündür. 

Hulasa: Bu fabrika yakın bir z:ı 
man zarfında ya itletilmeli ve ya· 
hutta bu makinalar devletin diğer 
müesseselerine nakli imkanların • 
dan birinin temini elzemdir. Çün -
kü bir servet mahvoluyor. Ve ma • 
kinalar çürüyor. 

lktısat vekili muhteremi Celıil 

Beyefendinin bu it hakkında gös -
tereceği faaliyete lütfen bir daha 
vasıta olmanızı çok rica ediyorum. 

Evvelce sanayi mektebinde tah · 
sil görmÜf yirmi iki ya~ında bir 
gencin bugün meslekim adliyeci -
lik olduğu halde Cümhuriyet hü -
kUmetinin genç bir Türk çocuğu ol 
mam dolayısile milli bir vazife gör 
mek istiyorum. Benim gibi bir gen 
cin bu teşebbüsüne yardım etmeni
zi çok çok rica eder hürmetlerimi 
sunarım efendim hazretleri.,, 

Artvin icra memuru : 
Cemal Yılmaz 

V AKIT - Bu maden ve fabri
ka meselesi hakkmda iktısat vekili 
Celal beyefendinin malfımah var· 
dır. Bu hususta tetkikat yapmakla 
meşguldür. Bu tetkikatın neticesin 
de icap eden tetbirlerin alınacağı
m ümit ederiz. 

Evkafla Belediye arasında 
80 bin liralık da va 

~----------------------~~~~-

Evkaf bu parayı almak için be ediyc 
varidatına haciz koydurmuştu 

l~bul .~efinci hukuk m~hke - ı Dün, bu safhanın tetkiki netice· 
meıınde, dun evkafla beledıye a - lenmiı, mahkeme heyeti, geç vaki
raımdaki bir ihtilaf tetkik olun • te kadar kararı müzakere etmiş -
muftur. tir. Fakat, müzakere bitmemif, ka-

• Ev~af, icare ve mukataadan 80 rarın bildirilmesi bugün öğleden 
bın lıradan fazla alacağı olduğunu sonraya kalmışhr. 
ileri sürerek, belediyeden bir müd. ------------
det evvel bunu iıtemiı, istediğini Amerikadalçki yasağı 
alamayınca, mezbaha resmine ve V ASHINGTON, 24 (A.A.) -
belediyeye ait batka bir binanın Ayan meclisi adliye encümeni, için 
kira bedellerine haciz koydurmut· deki alkol mikdarı yüzde 3,05 ş i 
tu. geçmemek ıartile bira ve farap aa· 

Dün betinci hukuk mahkemesin 1 · d d k 1 
de, belediyenin haczin kaldırılma· 
•ı ve icranın tehiri hususundaki 
iıteği etraf mda iki taraf vekilleri 
mülahazalarmı bildirmitler, hara
retli münakaşalar olmuıtur. Bele· 
diye, haczin kaldırılması ve icra· 
am tehiri hususundaki isteğini, bil 
haua belediyeye ait bir resme ha
ciz konulamıyacağı esasından yü • 
rütmektedir •• 

tı maıına müsaa e e en anun a· 
yihaıını kabul etmiştir. 

Karaağaç elektriğe 
kavuştu 

Edirnede Karaağaca elektrik 
cereyani verilmek üzere yapıl • 
makta olan tesisat ikmal edilmit, 
Karaağaçlılar elektrik sıyasına 
kavutmuılardır. 

Trakyada 
Türklerin bazı 

şikayetleri 
Geçenlerde Atinada çıkan"Mcs

saje daten,, gazetesinin Atina se
fiıimiz Enis Beyin beyanatına is -
tinadcn yazdığı bir makaleyi nak • 
letmiştik. gnis Bey Yunan idare • 
s~ndeki Trakya türklerinin vaziyc
tınden memnuniyetle bahsediyor _ 
du. Yunanistanda çıkan bir Türk 
gazetesi, .l\lilliyet,, bu münasebet
le Enis Beyin sözlerini cerheden 
bir_ b~nt. ya~mıştrr. Bu Türk gazc _ 
t~sının ıddıalarmr aş:.ığıda nazari 
dıkkate koyuyoruz: 

1 - Üç senedenberi ziraat ban· 
kasının kendileri hakkında takip 
ettiği if sisteminden memnun olan 
ve yahut - daha doğrusu - tiki. 
yetçi olmıyan bir tek Türk var mı· 
d~r? Buna mukabil, Rum rençbe. 
r~n bankadan ciddi olarak bir ti· 
kayette bulunduğu görülmü"'m ·· • 
d .. ? J' u ur. 

2 - Çiftçiyi azami fedakarlıkla 
korumak maksadile yapılmıt olan 
kanunlara rağmen, Türk rençber· 
leri içinde mal ve mülkü haczedil -
memif acaba kaç ki§i kalmıthr? 
Ve .. Rum çifçinin banka tarafın • 
dan malına, mülküne tecavüz vaki 
olmuşmudur? 

3 -. Mesela, Şahin ıirketine ya
pılan ınsanhktan hariç muamele _ 
n.in bir kısmı, şayet, vaziyetleri bu 
§ırketten beter olan birrok R 
"k ~ um 

§ır etlerinden birine yapılmıt 0 • 

sa memlekette -Allah saklasın
~hti!al olur diye iddia ediyoruz. Bu 
ıddıamızı çürütecek bir misal mev
cut mudur? 

4 - iki üç senedir, tütün alıı 
veri§inde, ban ca an hesaplar nh -
mrken, az borçlu olan Türk çifçisı 
le gırtlağına kadar borçlu bulunan 
Rum çifçiyc ayni muamele mi ya
P~~ıyor? Bizim iddiamiza göre; 
Turk rençberinin bütün hesabı 
borcuna ve kefaletlerine mahsu ' 
ben zaptolunarak, mevcut çifçiyi 
koruma kanunlarına mugayir ola
rak, kendisine ekmek parası bile 
bır~~ı!mıyor. Fakat .. Rum rençper 
lerı ıçınde, buna biraz olsun ben . 
zer şekilde, haksız bir muameleye 
maruz kalan var mıdır? .. 

5 - Bu sene banka tarafından 
Rum tirketlerine mebzuliyetle to
humluk tevzi edildi. Tohumluk e • 
kin alan bir tek Türk tirketi göı • 
terilebilir mi?. 

En kısa süren 
evlilik .•• 

Bir kaç gün 
evvel Hol.vu. 
dun meşhur 
yıldız la rın dan 
Mis Elirıor Fair 
James Daniel 
ile evJenmiş, 
fakat üç saat 
sonra, bu izdi· 
vacın yanlış ol• 
duğuna hük· 
mederek talik 
davuı açmış 
ve talak lrnrarı 
almıştır. 

Hiç bir iz vacın bu kadar 
kısa s~rmedığı nnlaşıhyor. 

Süleymaniyede bir yangın 
başlangıcı 

Süleymaniyede Dökmecilerde 
Necati Efendinin evinin bacasın • 
dan çıkan kıvılcımlardan bakkal 
izzet Efendin in arziyeıindeki o -
dunlar tutufmuf, bir kısmı yandığı 
halde ıöndürülmüıtür. 

e • 
l Filim/er 
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Vahşi Afrikanın . - .. 
ıç yuzu 

Heyeti sefe:dye, Atlantik denizı Uzun seyahat haftalarından soll 
üzeı inde küçük bir liman olan La· :a Benugi dağları afılmıt ve aılaJI 
gostann hareket etmi§tir. Aksa şeb !mtilleri Mesais ve El Moranlar11l 
rinc!en ba,lıyarak Nijer nehri, bil- yaşadıkları vadilere gelinmittir. 
hassa hu iş için tahsis edilen ufak lştt çok müheyyiç olan bu filmin 
eski bir vapurla çıkılmıştır. Son • en feci tahneleri burada cereyan 
ra kamyonlar çıkarılmış ve sahra· ı ei.rnektedir. Burada akla hayret 
nın cenup kısmında 1600 kilomet- ı verecek bir cesaretle ve en büyük 
relik ilk merhale bu suretle kate • !chlikel0 r karşısında cereyan edeJI 
dilmiıtir. 811 merhaleyi, lturi or • veknyi filme alınmıştır. Bir sahne
manlarına vasıl olmadan diğer de ayni z:ımanda yedi aslanın gö· 
çok me§ekkatli merhaleler takip riildüğü vakidir. 
etr.::iştir lturi ormanlarında, dün -
yanın en ufak insanları olan Pig · 
me aıiıeti bulunmuştur. Pigme · 
lerden ayrılan heyeti seferiye, Bel
çika Kongosunun sık ormanları 

arasında yoluna devam etmiştir. 

Rego dağlarını aşmak için beş 

hafta müddet sarfolunmuştur. Bun 
dan sonra her türlü ve muhtelif 
cesamette avların bulundukları 

yaylalara, geniş Uganda vadileri -
ne inilmiye ba§lanmı§tır. Burada, 
her cins gazaller, yaban merkeple· 
ri, zürafalar, devekutları, leopar -
lar, aslanlar, hörgüçlü mandaların 
harekatı adese ve mikrofonla zap· 
tedilmittir. Bunlar meyanında, zü· 
rafaların dört nal koşuşlarının ya· 
vaılatılmış resimieri fevkalade şa· 
yanı dikkat ve heyecanlıdır. 

Beş haf ta sonra, heyeti seferiye 
styahatlerinin münteha noktası o
lan Bahrimuhiti Hindiye gelmit -
ler ve bu \uretle Afrika kıt'asuu 

r,öbeğinden geçmek suretile bir 
taraftan bir tarafa kat'etmişlerdir. 

"Filmin en esaslı sahneleri,, 

Serbest olarak gezen fil sürüle
ri, beyaz gerge=lanın son nümune
si, zürafalar ve bunların dört na1-
larındaki harekatın yavatlatılmıt 
clarak tetkiki, garip Pigme nesli 

,,.e adetleri, milyonlarca pembe 
turnalar şayanı hayret "Olbaloso,, 
gölü, "Ubangi,, lerin adet ve an'a

nf'leri, tablalı kadınlar, lmpalaı • 
ların dansları, 20 metre ve 5 met· 
r~ irtifa atlıyan seriülhareke ga • 

zaller, münbit ve mahsuldar bir 
vadinin bir çekirge yağmuru tara
tından istila edilerek tamamen 
mahvedilmesi, Aslan öldürücü "El 

Heyeti seferiye yoluna devam 
ederek erişilmesi hemen hemen 
gayri mümkün olan ve haritada 
tesbit edilmemi§ bulunan Olbaloso 
gölüne varmıthr. Burada milyon -
ıarc:a peaibe turiia:lar vda.Yniltt1' _ Moranlar,, memleketinde .. Son de 

dırı ar B d ·· h ft h Teceı -ıenllKt:, uıenıil hu.Y ullcuı, 11u 
. un an uç n a sonra e· 

as!anın sinema operatörleri üzeri • 
}eti seferiye (Nil) membaında 
bulunan (Ripon) ıelalelerinde bu· ne hücumu, bunların revolverlerle 
?unuyordu. Nihayet hattı üstüva kendilerini müdafaalan, El Mo • 
Fransız Ahikasında (Tablalı k:ı· r.,nların intikamı, aslana kargılar
Jınlar bunlar dudaklarını ufak • la hücum ve çok müheyyiç sahne
tan batlıyarak büyütmek suretile lerden sonra bunların saydı. 
yuvarlak birer tabla takarak du -
.?aklarını genişletmektedirler. (lJ • 
bangia) ler memleketine vasıl olur. 

büyük bir tarihçi 
öldü 

Bir kaç gün evvel, Rusyanın bü 
yük tarihçilerinden profesör Plat

nov, Samara'da vefat eitt. Kendi
ıi, Rusya tarihi üzerinde en sala • 

hiyetli ilimdi. Tarihi vak'aları ve 
tarihi membaları tahlil ve tenkit 

hususunda büyük bir kudreti haiz 

olan üstat, bir çok mühim eseri;; 
bırakmıttır. 

Rus tarihi hakkında muayyen fi 
kirleri olan üstat, sosyalist vey:ı 

komünist değildi. Bilakis kendisi 

komünizm rejimi esnasında da İs· 

tiklilini muhafaza ederek Mark • 

ıiım'i ilmi bir nazariye olarak ka

bul etmeden mesaisine devam et
miıti. 

1 Bir aralık profesör Pokrovsky 
} bütün Rus~a tarihini Marksism 
/ noktai nazarindan yazmağa mu -

l vaff ak olmuf ve Platonov ile Pok~ 
1 rovıky arasında mühim bir müna· 

ı kata batlamıf, 1928 de Polatonov 
1 
ı konferans vermekten ve yeni eser 

yazmaktan menedilmiş. Nihayet 

1930 da hapise de atılmıf, ondan 

sonra Samara da yafamasın" mü • 

ıaade edilmitti. 

Platonov yüzden fazla eser bı -

rakmıtbr. 

• • 
Bu film bu akşamdan itibaren 

Oera sinemasında göıterilmiye 
baş1an~ ... ~ktrr. 

'fütün ışçileri cema· 
yetinde bir hesap! 
İstanbul ve mülhakatındaki tü • 

tün işçileri cemiyetinde ıui istimal 
yapıldığını ve hükumet tarafından 
cemiyete vaziyet edildiğini yaz -
mıştık. 

Dün öğrendiğimize göre mülki· 
ye müfetti!leri cemiyetin hesapla· 
rını kontrola batladıktan sonra vi· 
layet tarafından da derhal cemiye
tin muamelatına vaziyet için vila
yet maıyet memurlarından Celal 
Beye emir verilmi§tir. 

Celal Bey polislerle cemiyetin 
galatadaki merkezine gitmit der • 

hal kasayı mühürlemittir. Cemiye· 
tin idare heyeti de celp edilerek 

kasadaki parayı ıaydırmııtır. Fa
kat cemiyetin kasasında ancak 15 
kuruş para bulunmuttur. Halbuki 
defterlere göre cemiyetin kasasın· 
da 4 bin lira olduğu gözükmekte
dir. 

Celal Bey bu vaziyeti tespit ede
rek vilayete raporunu vermiıtir. 

Tahkikata devf'.rn edilmektedir. 

Kazaya uğrıyan vapur 
HALIFAX, 24 (A.A.) - Dün 

istimdat işar...ti göndermit olan Ci

ty of Delgi vapuru, bugün bir tel · 

siz göndererek artık yardıma ihti· 

yacı olmadığım bildinnitt; 

ı 

d 
) 
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Binicilik Bahisleıi 

Yüks;k· .. ·;;·kı·~;· .. ··binicisi 
nasıl yetişir ? 

Bir ,. Ucqrfma hareketi,, nde 19tf de Mel Blanche Allartv 
[ Hayvana an ayaklnnnı geriye uzattırmak. bu hareketin 
mükemmeliyeti için dikkat olunacak en mühim cihettir.] 

Yüksek mektep binicisi, hem ı doğru ve tam olarak tatbikmı 
he\'eskar hem de meslek erbabı o· mümkün lalandaha bazı müstes • 
lanlar ar~ıından yetişir. Heveskar~ na istidat ve kabiliyetlerin insan· 
la.r, asker ve sivil, meslek erbabı da bulunmasına vabestedir. Bu 
da at cambazhanelerinde yetişen gibi hassalarsa tabiatın pek az 
hinicilerdir. Bunların iyilerine, kimselere ihsan ettiği bir vergisi· 
~?tıumiyetle siviller ve bilha5sa dir. Bunun )çindir ki yüksek 
lakerler arasında tesadüf olunur. mektep binicileri diğer biniciler· 
J:' tansa, Almanya, ltalya ve A • den daha azdır. Kulağı aykırı 
\'usturya ordularında yetişen bi • sesleri ıeçemiyen birinin saz ça • 
llİciler mecı.hurdur. Cambazh:me • lamam:ısile, duygusu ve hassasi • 
ı y • ı ' b' ... erc'..,ki binicilerin birçoğunun a~ yeti e!=sık o anın rne.:tep ınıcısı 
terbiyesi usulleri sun'idir. Bu iti • o!~reaması arasın.da fark yoktur. 
barla kıymetleri yok değilse bi!e Birinin kirişlere basarak sazdan 
azdır. Bir san'atı daha ziyade gü- çıkardığı sesler ne kadar bozuksa 
ıeUeştirmek için suni vasıtalar • ö~e!::'nin ters ve fena kullandığı 
dan da istifade etmeyi düşünmek yard:ı.m=ı1a mm tesirile ata yap· 
h.nlıs olmamakla beraber, a:ılın tırac"'3ı yühse!c mektep hareket· 
da p;k tabii bir şey ohm biııicilik b;·i de o kadar çirhindir. Hatta 
gibi bir san' atı tabiilikten uza~daş binicin' n ır.aruz bulunduGu güç· 
tırnıamak fikrinin, eski zihn;ycte ]ük sazen·lenin!dn·'en belki de 
kar~ı son zamanlnrda hi!:im ol • fa::hdır. Zira atta kendini müda· 
ltıası, sun'i terb;ye usullerine kıy· faa edebi1e=ek bir kuvvet, bir i • 
llıet verdirmemck•edir. M<lama • rnde varôr. Yüksek mektebin 
fih camhazh::ı.nelerde de sun'i l·endinc m::ı. ıs:.ıs ve hususi bir ter
\raaıtalara müracaat etme!:si • biye i!e ata yaptırtılan bir takım 
tin at te&'Jİye eden de(!erli h3.reketleri va-ôr ki başlıcaları 
biniciler yok de[(ld:r. Cernba~ - ş:.mfardı:r: k< ı!'ps (1) İspanyol a· 
hanelerdeki binicilik, babadan o· dun ve trısı, üç ayak üzerinde ge· 
ğula, kardeşten kardeşe, ustaclan riye dönme, çapr:ızlama geriye 
Çırağa intikal eden bir meslek • dönme, dizginsiz geri gitme, o • 
tir, Yüksek mektep bin:cileri ara· muz ve ka!ca sall:ıma, dört nalla 
taıında kadınlar da vardır. yamı:ma, di>rt nalb çarh, usulle 

Yüksek me!~tep tabir ol:.ınan ayak def ~~irme, yerinde sayma 
hin· 'l'k • · d • 1 ıcı ı , sporc.an zıya e ac.:da ve dc3iştirme, yılan!cavi dört na , 
;~ı çalmak g:bi ve binicilik usta- yerinde ve geri dört nal ve iluh .. 
k!flndan başka terbiyeci evsaf ve Ata bu hareketler: yaptırmak 

abiJiyetine iff kar eden bir hü • için, binbinin ne yapması iktıza 
ner, bir san'attır. Sazende mus:Iı.:i eder? Bunu tarif etmek çok güç· 
aletinden setiler çıkartıp bir hava tür. Hatta mütehassıslar tarafın • 
~~l~ıya nasıl muvaffak oluyorsa, dan, şimdiye kadar, bu bahse da· 
ınıci de terbiye ettiği hayvana ir yazılmış ol::n eserlerde bile bu· 

ltauıu mah•usu ile kullandı?!ı yar· 'f' t d"f lu d ~ ~ nun tam bir tarı ıne eıa u o • 
ınıcılarımn tesiri sayesinde bir namamaktadır. Yani yüksek 

takım hareketler yaptırnuya mu • mektep hareketlerinin nasıl yap • 
"a.ffak olur. Biniciliğin bu kıs • Galatasaravh 
tnında yülcselmek, ilk ve orta dev· (Alt tarafı 9 uncu sayıf amı:da) 
te talimlerinden sonraki yüksek d (1] Bu l<ellme~i. Fransızca "pıı.ıısage .. t&· 

e\'re binicilifiinde uzun müddet bir olunn..-ı bir hareket mukabili olarak kul· 

Çalı~makla her zaman kabil olan tanıyorum. Bizde ,&ovam arasında bu namda 
'bir~ degw:ldir. Zira bu, dcvrele· bir ho.rel<et vardır. "Pasz:ıge .. l\ çok benzer 
d yalntt onun gibi düzgün <. • dlr. Bu hare· 
.e talim olunup öğrcn:len usulle· kete, tennt ıısanda "Saka:_ -w .-ıçrayı§ı,. dc-

tı hilınekten ziyade, o usullerin nlr. 

1 Bayramda yapılacak futbo 
Cuma günü şilt, pazara da lst. spor - F. bahçe maçları var 

Önümüzdeki cuma bayrama 
rasgelmektedir. Bu cuma esasen 
şilt maçlarına tahsis edildiği için 
lig maçları yoktur. Şilt maçlarına 
başlanacak ve F enerbahçe ile Sü • 
leymaniye, Galatasarayla Altmor· 
du T opkapı ile Anadolu ve Ve • 
fa ile Kasım Paşa takım ~ 
ları karşılaşacaklardır. F e • 
nerbahçe üç hafta evvel lig 
maçlarında Süleymaniye ile kar • 
,ılaşmı' ve sıfıra karşı dört sayı 
ile maçı kazanmıştı. Çekilen kura 
bu iki takımı kısa b~r :zaman son· 
ra gene karşı karşıyıı. getirmekte· 
dir. Bakalım Fene?"oahçe gene ay 
ni neticeyi alabilecek mi? 

Galatasaray takımı ikinci kü
menin hemen hemen en sonunda 
giden Altınordunun karşısına 
düşmektedir. Bu mac da baka • 
hm ne netice verecek? 

Şilt maçları, Taksim sahasın • 
da maç yapmak imkanı görüle· 
~ediğinden Kadıköyünde yapı· 
lacaktır. 

lstanbuhpor - Feneı bahçe 
Bayramın üçüncü günü için 

Fener kalası için en tehlikeli 
ıstanbulsporlu SalAhattin 

şUt çekerken 

Fener stadında mühim ve husu • 
si maçlar tertip edilmiştir. lstan· 

bulspor klübünün dördüncü, ü • 

çüncü, birinci takırul:ırı Fer.er • 
bahçenin dördüncü, üçüncü ve 

birinci takımlarile karşılaşacak • 

lardır. lstanbulspor • F en~rbnhçe 

takımları henüz lig maçların • 

da karşılaşmamışlardn·. Ve la • 
tanbulsporlular bu sene Fener • 

bahçenin en çetin rakiplerinden 
birisidir. Bu itibarla bu maç fev • 
kalade bir merak uyand?rmak~a • 

dır. Ayni zamanda lig maçında • 
ki yakın karşılaşma ha!dondn iki 

tarafın taraftarların~ müspet 

lrnnaatler vermiş olacaktır. 

Tamsuvar talıımı ,, 
Duyduğumuza göre Fcnerbah • 

çelilerin Romenlerin Tamşuvar 

takımını şehrimize getirtmek üze· 

re yaptıkları leşcbbüs müspet bir 

netice vermiş sayılabilir. Rome:ı· 

ler il<i ~ub:ıttn şehrimize gele::ek· 
ler 3· ~abat cur.ıa ve 5 şubat pa • 

zar günü Fenerbahçe ile iki m~ç 

yapacaklardır. Romenlerin gel • 
mesi lmt'i?eştiği takdirde 3 şa • 

bat cuma gününe mslıyaıı Fener· 
b~hçe - lstanhul:mor lirı m~::ı bi • 

rinci d~vre sonuna tehir edilecek· 
tir. 

---------------------------~~-
Dünya güreş em 

0 d 
tı büyük bir tesir b a l(upa maçlafı 

l 
KONYA, - Fırka kupanı maç· 

fo.rına devam edi?mektcdir. Geçcu 
cuma eünü haftanın en zevkli ve 

1 heyecanlı maçı Gençler birliği ile 

ilk baharda şehrimizde beynelmilel 
ağır sıklet şampiyonası yapılacak Akdeniz şampiyonu idman yurdu 

ilkbaharda mUsabakalara gi· 
recek bulunen aaır sıklet Şam· 
piyonumuz Çoban Mehmet 

Balkan kupaslle beraber 

Güre~çileriınizin kazandığı 
son Balkan şampiyonluğu Avru • 
pa güreş aleminde büyük bir te -

sir bırakmış ve birçok spor mü -
nekkitleri Türk güreşçilerinin 
kıymet ve meziyetleri hakkında 
uzun yazılar yazmışlardır. 

Evvelce, federasyonun şehri • 
mizde beynelmilel ağır sildet ,am-
iyonası tertip etmek tasavvurun· 

~a olduğundan bahsetmiştik. Ha· 
ber aldğLmıza göre, güre§çileri -
mizin Balkan ~ampiyonluğu, bu 
tasavvurun alakadar Avrupa fc. 
derasyonları tarafından kolay • 
hkla ve memnuniyetle kabulünü 
mucip olmuştur. Başta Almanya. 
Avusturya, Macaristan olmak ü • 
zere on ikiye yakın memleketin 
güreş federasyonları bu müsaba • 
kalara iştirak etmeleri için ağır 

1 sıklet şampiyonlarını göndermi- arasında yapılmıştır. 

ye muvafakat ettiklerini resmen Oyun, devamı müddetince can· 
f ederaayonumuza bildirmişler • lılığını ve heyecanım muhafoza et· 
dir. Bu çok mühim müsabakalar 
ilkbaharda yapılacaktır. Gele -
cek pehlivanlar arasında sen o • 
limpiyatta cihan ağır eıklet ikin· 
ciliğini kazanan bir güreşçi de 
vardır. F eder as yon bu güreşçiler • 
le karşılaşacak ağır sıkletlerimizi 
Çoban Mehmet ba;t:ı, hazırlamı • 
ya başlamışlardr. 

Macarlar geliyor 

mi~tir. Gençler enerji ve nefes ka

biliyetleri so.yesinde oyunu 3 e 

karşı 5 golle kazanmış!ard~r. 

Bu maçt:ı gençlerden sağ mu· 

avin Kazım, orta mı:avin Nuri, 

sol rr.uavin Ekrem, merkez muh?ı.· 

cim Savni, müddi lh~n ve Etem 
beylerle, Yurt~an Helim, Süley • 
man ve sağ açık Arif beyler mu • 
vaffak olmuşlardır. 

Bundan başka federasyon Ma· 
car f edernsyonu ile anlaşarak Ma Mağli'.i!> l~kn:ılı=..r bir daha mt.ç 
car güreşçilerinin şehrimize gele· yapmıyacaklnrdır. 
rek Türk takımı ile karşılaşmala- Fırka kup:lSl!1I k=-=~mmy::ı. en 
nnı temin etmiştir. Bu mü • kuvvetli namzet Gençler birliği • 
sabakalarda ağır sıklet mÜ'"aba • dir. Önümüzdeki cuma günü Ka • 

kalarmdan evvel ve yakında ya • 1 nmıınla Gençler birliui karşıla • 
pılacaktır. 

Bulgarlar da s;elecek 

Diğer taraftan Haliç ic!.man 
klübü de Bulgar güreşçilerini ge· 
tirtmek üzere teşebbüsata giriş • 
miş ve muvaffak clmuştu:r. Bul • 
garlar malum olduf!u üzere Bal • 

kan şempiyona:ıma iştirnk etme • 
mişlerdi. Bu itibarla bu müsaba • 
kaların hususi ehemmiyetlı.:ri 
vardır. Bulgar güreşçileri bny • 
ramertesi şehr:r.ıi::e gelece!der -

dir. 

f.alcn meselesi 

Şehrimizde tüyük seyırcı 

kütlelerini alacak derecede ge
niş ve müsait salonlar yoktur. Du 
itibe.rla, güreş ba~ta olmah: üze • 
re, dif!er bütün spor şubeleri bü • 

yük tıhmtıb.r çcl~ektedirlcr. 

şacahhr. Esld~ehir Tür!~ ışıeı tab

mmm iki maç yapmak üzere bay

ramda şehrimize geleceği bildiril· 
:rektedir. 

Ahmet A. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre belediyeden müzaheret gör· 
düğü takdirde, güreş fcderasyo • 
nu bu cok mühim ihtiyacı gide-:-· 
miye muvaffak olabilecektir. Fe
derasyon bunun için on bin lira· 
lık bir tahsisat temin etmiştir. 
Eğer belediye kendfoine yardım 
eder ve bir nroa verirse böyle bir 
salonun inşasına do "tru ilk ndım 

atılmış olacaktır. Gelecek sene· 
iti Bdkan şampiyonası cene eh
rirnizde yar.-ıJacaoma göre böyle 
bir sdon"n İr." •ma süratle ba~ • 
lamak çok faydalı olacaktır. 



• 

Doktor 
Pen:erenin önündeki yatakta 

yatıyordu. 

Bu pencere sokaktan görünü -
yordu. 

Bu sokaktan her sabah annesı 
işe gidiyordu. 

Annesilc oradan selam!nşıyor ,.. 
lardı. 

O sabah, anne:;i işine giderken 
pencereyi boş buldu. 

Selam için kalkan eli havada 
kaldı. 

~ . ~ 
Hasta, bir gençti. Saelam, diri 

bir gençti. Koridorlardan yürür • 
ken, onda hiçbir hasta hali gör · 
mezdim, bilakis, yüz metre ko~u · 
ya hıızırlanan bir atlet zanneder • 
dim. Ve garip bir tedai ile, bu has 
ta - bu atet - bende, Necip Fa · 
zılın: 

0 Gcncim ölmem, arzular kanımda 
bir çağlayan,. 

mıaraını hntırlatırdı. 
:f. 

Kanscrmi§. 

Genç artık koridorlarda görün· 
müyordu. Sordum: 

- t1mit yok, dediler, artık kal
kamıyor. 

Koğuşuna gidip baktım. Gece · 
yarısıydı. 

Bilmem geceyarısı bir hactane 
koğuşu gördünüz mü? Elektrik, 
hastane koğuşunda bir güneş gibi 
yanmaz; ny gibi süzülmüş donuk 
bir ziyası vardır. Karyolalar, baş 
ve aynk uçları ile, birer mezar taş
larıdır. - Müslümanlar acaba me 
zarlarını, hayatların a içinde yat 
mnk naı:;ipleri olmachcınd n mı bi 
rer karyolaya benzetirler? -

Genç, karyolasında oturuyordu . 
Arkasına bir sürü yastıklar koy -
mu~lardı. Yanma sokuldum, bak · 
tnn. Uyuyordu: 

- Hep böyle uyur, yatamıyor. 
tık nıyor. Hastalığa sebep olan ur 
kalbini sıkıştırıyor. 

Bir defa dn, onu, nabahlcyin 
gördüm. Ağzında bir boru vardı. 
Bir elile tutuyor, nnrgile içer gibi 
arasıra çekiyordu. Bu marpucun 
öteki ucu, içinde oknijen olan bir 
torbaya bağlıydı. 

Akşam, yemekten sonra, nöbet· 
çi doktorların odasına gitmiş, otu· 
ruyorduk. 

İçimizden birisi, gayet pesten 
b . " f ır ne es,, okumıya başladı. Bi -
lenler, ayni perdeden ona istirak 
ediyorlardı. -

Bir aralık kapı açıldı. Bir hasta 
balucmın beyaz hotozlu kafası gö· 
ründü: 

- Doktor bey biraz teşrif eder 
misiniz? 

Dahiliye nöbetçi doktoru gitti. 
"Nefes,, i bir ~al·kı, bir §arkı daha 
takip etti. Nihayet okuyan: 

. - E, diyordu, artık yetişir, bir 
az da siz okuyunuz, ben dinliye· 
yım .• 

Bu gibi vaziyetlerde usulden 
olan itirazlar, nazlanmalar, "be -
nim sesim yok,, "hem yer müsait 
değil, hastalar var,, lardan sonra 
daima pes perdeden, şarkılar 

başladı. 

Bir on, on beş dakika sonra nö-
betçi doktor gelmiş, şimdi 

sessiz, oturuyordu. Nihayet: 
- Haydi bakalım, dediler, sıra 

ıenın .. 

- Canım ben bilmem ki! .. 

Fikret Adil'ln 
Hastane intibaları 
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kalkıncı:ı. "O yarı bivef adan peyam 
yok mu?,, diye mırıldanırsın .. 

Israrlar, ne§e, nöbetçi doktorun 
son tereddütler~ni kırmıştı, boğuk 
bir sesle baıladı. Fakat daha ilk 
mısraı bitirmemiıti ki: 

- Yapamıyacağım, diye hay • 
kırdı, ynpamıyacağım .•. Yapamı · 
}acağtm .. 

Gözlerinden yaşlar süzülüyor • 
du. Susmuş, heyecanla ona bakı -
yorauk. 

- On senedir, dedi, doktorum, 
ben böyle ölüm görmedim, bu de· 
rece mütees:;ir olduğumu bilmiyo· 
rum. ~\1eslek hayatımda ilk defa 
o.arak, doktor olduğuma pitma 
mm. 

- Ne oldu, kim öldü? 

- Hani ya dahiliye ikideki 53 
numaralı yatnkta yatan lumserH 
genç yok mu? O ... 

H 
.. , 

- angısı. 

- En dipte, pencerenin önünde 
y .llqn ... Zaten ümit yoktu, her gün 
ölumünü be!:Hyordum. Şimdi ça • 
ğırdıklnrı zaman oraya gittim, be-
ni gorur cörmez: "Doktor, 
diye yalvardı, beni kurtar 
Allah aşkına! ,, Hasta ba • 
kıcılar etrafına toplanmışlar, o 
bin bir ölüm göre göre katılaşmı§ 
hademeler bile hep ağlıyorlardı. 
Aı;lan gibi genç yahu! .. Birisi de 
~aşırmış, mütemadiyen yelpazeli
yor. Zavallı nefes alamıyor ya!.. 
Aklıpca hava veriyor. Koğuştaki 
hafltalar, hep heyecan içinde .. 
Bnktım, olacak gibi değil; gidiyor, 
a!ağıyn, tek kamaraya kaldirttnn. 
Arabaya koyduk, götürürken "A
man beni bırahma doktor, diye 
yalvarıyor, kurtar beni! Hem ne 
diye a~ağıya götürüyorsunuz? Ü · 
mit yok mu?,, Bittim, çocuklar, 
b:tf rn. T cselli etmek istiyorum, 
Sesim titriyor. Bir aralık gene 
sordu: "Ne ağlıyorsun doktor?,, 
O zaman farkına var ..lım ki ağlı • 
yormu~um. Artık o da tamamile 
ani mıştı: "Ne yapayım, dedi, 
dfet beni doktor, teni rahatsız 
ettim ama, belki kurtarabilirsin 
diye oldu .. Affet .. Hem daha gen· 
cim, yaşamak da istiyordum .. Bi • 
liyorum, benim için çok uğraştı • 
nız, hakkınızı helal ediniz.,, 

Odaya gelmişt:k. Soluk soluğa, 
nefes alamıyor. Duymasın diye 
dört santigram morfin yaptırdım. 
iki dakika kadar daldı. Sonra ge· 
ne tııçradı, ayıldı ve ııon sözleri 
"Öldüm arlık.. Oh... Kurtuldum,, 
oldu. 

Şarkıların mısraları henüz du • 
daklarımıza asılı, au,uyorduk. 
Sonra bir öksürük, daha sonra bir 
sual: 

- Doktor olup, ha~tanın ba~ı 
ucunda eli kolu bağlı durmak, bir 
şey y:ıp:ı:na:n:ık k:ıdar nıüşkül bir 
şey var mı acaba? 

Bir ikinci sual: 

- Hamdi bey, sende "Gönlüm· 
de hazan,, var mı? 

Ertesi sabah, güneş her zaman· 
ki gibi kalktı. Ve ben ömrümde bu 
kadar güzel bir gün görmedim. 

( De11amı ı ar> 

a..OğHzın e.elilrıkleri 

- Nasıl bilmezsin? Her sabah 

Evvelki gece Boğazın Rumelı 

cihetinde!c:i kablo bozulmuı ve bu 
yüzden üç saat kadar Rumeli ci· 
hetindeki elektrikler aönmüttür. 

VA'<IT 

• e 
Yemeğe t1ı·senlk 

koymuşlar 

ir cinayetin delilleri bit 
düğme ile bir parça tire 

AG~ç.ende, Bü~re§te çok feci bir Jüri bir kızı yakmakla maznun adaJ1l 
hadıse olmu~, bır eczacının, harı • ı 

s~nın ve .ça~uklannın ölümile ne - bunlarla mahkum edemedi .• 
tıcelenm ıştır. 

Öğle yemeği yiyen ana, bnbn ve 
bunların üç çocuğundan ibaret o 
!an bu '"ile efradı, yemeğin sonu · 
na doğru şiddetli bir sancı ile kıv· 
ranmağn ba~lamışlar, beşi de çır· 
pma çırpma hemen ayni zamanda 
ölmüşlerdir. 

Beş kişinin birden şiddetli san 
cı duyması, biribirlerine yardım 

etmiye, doktora haber vermiye im 
kan bırakmamış, kısa bir müddet 
içerisinde beşi de masa başında 

can vermişler, ak~ama doğru eve 
gelen akrabalarından biri, mutat 
hilafına kapının açılmaması iize · 
rine, vaziyetten şüphelenmiş, po · 
lise haber vermiş, kapı kırılarak 

içeriye girilince yemek ma~sı ba
~ında beş ölü ile ka.rşılaşılmıştır. 

Evvel& bunun bir cinayet neti -
cesi olduğu mülahazasile o no1da· 
dan esaslı ve etraflı tahkikat ya· 
pılını,, bütün civardakiler sorgu • 
ya çekilm'şler, fak t hiç bir iz el 
de edilememiştir. 

Miiddeiumumilik bir taraftan 
tahkikat yaparken, bir taraftan da 
mata üzerindeki bütün yenilecek 
şeyleri tıbbıadli kimyahanesine 
göndcrmi,, yiyenlerin ceterlerini 
de otopsi yapılmak üzere morga 
kaldırtmıştır. 

Tetkik ve tahlil enticcsinde, -,e
me!rte ar~enik bulunduğu anlaşıl · 
mı' ve cinayet mülahazatını teyit 
edecek biç bir delil elde e:!ileme · 
diğinden, remeğc tuz yerine yan· 
h§hkia ar&enik konulduğu ve bu 
ailenin, bir c1i~atsizl" ğe kurban 

rı,.., ..... ,eotır. 

Trende yangın 
Bir kaç gün evvel, lngiltuede 

son süratle giden bir trende yan • 
gm çıkmıştır. 

Trenin yemek salonu vagonu· 
nun bitişiğindeki mutbakh vago 
nundan" çıkan yangın, yalnız o va 
gonda bulunanlar tarafından far
kedilmiş, alevler, birdenbire etra -
fı sardığı ve havaya doğru yüktel 
diği halde, diğer vagonlarda bu 
lunanlar farkında olmamışlar, 
tren durdurulduğu halde, merak 
edip uzun uzadıya bunun sebebini 
araştırmamışlardır. 

Yangın, mutbakh vagonun bazı 
kısımlarım tahrip ettikten sonra 
yirmi dakikada ı;öndürülmüş ve sü 
rat katarı, Londra garına yarım sa
ııt gecikerek girmi:tir. Yolcularda. 
trende yangın çıktıcrını ve onun 
için yolda durulduf;unu ancak bun 
dan sonra öğrenm ·sterdir!. 

maadin 
de,·rı 

Sanayi ve 
bankasının 

iş' eri 
Sanayi ve Maadin Bankasının 

Sanayi ve Kredi Bankasına ve Sa· 
nayi ofisine devri muameleıile 

me~gul olan komisyon her gün Ti· 
caret umum müdürü Naki Beyin ri. 
yasetinde toplanmaktadır. 

Komisyona Maliye Vel;aleti na· 
mına iştirak edecek olan umum 
muhasebe müdürü Faik bey bazt 
iıler için Pariae gittiği için komis· 
yona maliye namına Borsa komi· 
seri Ihsan Rifat Bey iştirak etmek 
tedir. 

Heyetin mesnisi bayram ertesi 
ikmal edilmit olacak, ondan sonra 
bir rapor hazırlan·acaktır. 

Son günlerde Almanyada fecı 
bir cinayete ait dava görülürken, 
bir düfme ile bir parça tirenin cü 
rüm delili sayılıp sayılamıyacağı 

münakaşa edilmiş, bu noktadan 
dava, bir kat daha mühim ve alaka 
uyandırıcı bir mahiyet almııtır. 

Davanın maznunu, bir çiftlik 
i~çiai olan otuz be§ yn§ında Y ohan 
Laytnerdir. Öldürülen, çiftlik sa · 
Hbinin kızı olan yirmi dört ya · 
şmda Ludmilla Rigerdir. Geçen a 
ğustosun yirmi üçüncü günü dört 
bir tarafını alevler ıaran zahire 
ambarında yanmıı ve kömür hali 
ne gelmiş olarak bulunmu§tur. 

Kızı kim öldürdü, ambarı kim 
&teşe veı-di? Tahkikat çok etraflı 
yapıldığı halde, gene bu anla§ıla· 
mamış, cesedin yanında yalnız bir 
gömlek düğmesi ele geçmiştir. 

l"facık bir gömlek düğmesi ve de
hklerinde bir parça beyaz tire ... 
Bu, kl'l.tilin kim olduğunu meyda • 
ııa çıkarmıya yarar mı? .. Kafi mi
dir? 

Müddeiumumilik, kızın katille 
boğuşması sırasında bu düğmenin 
l:ntilin gömleğinden koptuiju ka • 
naatile araştırmasını bu noktadan 
yürütmÜ§ ve bu aralık, çiftlikte o 
turan bazı kimseler, Y ohan Layt • 
nerin sırtındaki gömlekte bir düğ· 
menin eksik olduğunu haber ver · 
mişlerdir. 

Derhal bu adam yakalanmış, 
gömleği gözden geçirilmit, sahi -
den bir clüğmenin,eksik olduğu ve 
gerek düğmenin, gerek bunun 
eömleğe dikildiği tirenin, öldürü . 
ien kızın yanında bulunan düğme 
ve tirenin örneği olduğu görülmüt· 
tür. Hatta, mütehassıslar, cesedin 
yanında bulunan düğmedeki tir~ 

ile Laytnerin gömleğindeki bütün 
düğmelerin firelerinin, ıökülerek 
tetkiki neticesinde ayni uzunlukta 
olduğunu bildirmişler ve bütün bu 
d:!ğrnelerin ayni kimse tarafından 
ve muayyen bir dikiş tarzı ile iliş· 
lirildiği kanaatini ileri sürmü~ler
dir. Diğer taraftım, ambarda yıı.nılJ 
kömür haline gelen kızın yedi ay~ 
lık gebe olduğu anlatıldığı gibi, 
bazı arkada§larına doğuracağı ço 
cuğun bııbası Layter olduğunu, 

fakat Laytnerin, çocuğu kendi ço· 
cuğu olarak tanımak istemediğini, 
böyle bir iddiada bulunmamasını 
söyliyerek onun kendisini tehdit 
ettiğini anlattığı da öğrenilmittir. 

Nihayet, Laytnc•· mahkeme hu· 
zurumı çıkarılmı§, sorguya çekil • 
mi~, cürmünü §iddetle inkar etmİ§· 
tir. 

- Kızla hiçbir alakam yoktu. 
Gebe olduğunu bana kız karde§İm 
Katarina söylemi§ti. Onun beni 
kızın babası olarak göstermek ni · 
yetinde olduğunu da kız karde ~ 
§İmden i~ittim. Bunun için, bic 
mektup yazarak, bunun esassız ve 
manasız olduğunu, böyle bir iddi· 
ada bulunursa kendisini iftira et· 
tiğinden dava edeceğimi bildir · 
dim. Tehclit denilen şey, bu olsa 
gerek! 

- Kız da size bir mektup yaz· 
mı§. Mektup 21 ağustos tarihli, pul 
damgası 22 ağustos tarihli. Siz 
mektubu hangi tarihte aldınız? 

- 23 ağustosta! 
- 23 ağustos .. kızın ölü bulun· 

duğu gün! 

Bu, met 'um bir teaadüftür ! 

Bundan sonra, Laytner, 
bu mektupta iddiasından rücll 
tiğini, çiinkü aralarında hiçbir 
bıta bulunmadığını söylemif, 
gun üzerine mahkeme reisi, tö 
demiştir: 

- Ludmilla, size haıka 
mektup daha göndermi1tir. 
mektupta da babasından kor 
için çocuğun hakiki babasının 
mini ifşa edemediğini, eğer 
babalığını kabul ederseniz, ,· 
damadı olmanıza babasının it 

• w• • "Çocu et ,ıye~egmı yazıyor ve 
hakiki babası, bana 100 şilin 
di. Bunu verişi, bu para muka 
linde sizi çocuğun babalığını k 
bule ikna etmek maksadiledir. 
mini ıöylemiyeceğim o adam, ıi 
de dostunuzdur,, diyor. 

- Evet, hatırlıyorum. 
. • d''·t' - Bu mektubu kıza sızın ı~ 

ettiğiniz, her ihtimale kartı eli • 
nizde böyle bir vesika bulunması' 
nı gözettiğiniz, kızı zorladığını' 
anlatılıyor. Haki.kat, budur. 

Reisin bu sözü üzerine, mazn11 

. "B . . h nun avukatı reıse: ~, sızın ıa 

si mülaho.zanız olacak. Hakilmt1' 
ve davanın esasile oılake.sı yok!·· 
demif, reis kızmıf, "Benim böyle 
bir şey söylemiye aalahiyetim vat' 
dır.,, sözüyle salonu terketmiştir. 

Kıstı bir fasıla dan !.onra, reİ9ı 
vak'a günü ormanda gezinti yaP' 

tığını iddia eden maznunu bir haf 
li aıkıtlırmıf, mahkemeye bir ka • 
ra tRhta getirilerek tebeşirle düğ 
tr~nin dikiliş vaziyeti jüri heyeti' 
ne izah edilmiştir. 

Müddeiumumi, eeas halckında • 
ki mütaleasmda, mütehassıslarıll 
ifadesine istinat ederek, cesediıt 
yanındaki düğme ,.e tirenin maz • 
nuna o.it olduğunda ısrar ctmitı 
onun gömleğindel<i bir düğmenil1 
yokluğu da bunu teyit ettiğini or' 
taya atarak, Laytneri cinayetle it· 
ham etmi~tir. Jüri heyeti, me:ele· 
yi saatlerce ve hararetle müzake • 
re ctmif, neticede on iki kişi ara· 
sın:la dokuzumı.l temin ettiği ek • 
seriyetle, vaziyet, hayli şüpheli 
c;örürıse bile, ayni örnekte düğme• 
lerin ve tirelerin milyonlarca kişi· 
ni • üzeı·inde bulunduğu noktasın· 
d:\n, düğme ve tire del5.letile mas· 
nunun tecrimi cih~tine gidilemiye· 
ycceğini, hulasa ortada şüpheleri 
kat'iyetle teyit edecek delil me~· 
cut sayılamıyacağını kararlaştır· 

mı,, Laytner beraet etmiştir. 

latanbulun gerek sahneden, ge• 

rek sinemadan tanıdığı "Meri Du· 
ganın davası,, inimli meşhur eserin 
mevzuu olan vak'ayı, bazı cihet • 
lerden hatırlatan bu muhakeme, 
fevkalade alaka ile takip edilmit• 
muhakeme esnasın n mahkeme s3 
lonunda yer bulmak mesele ol • 
muştur. 

Beraet kararını işiten maznun, 
omuzlarını silkmi~, uPek tabii ola· 
rak bu karar verildi. Ben de bun&J 
bekliyorum. Çiinkü, katil deği • 
lim !,, demiştir. Ve belki §imdilik .. 
belki büsbütün, Ludmillayı yaka " 
nın k;m of~,.;;,t rı,. ... ı. •. ı ı almı§tır! 

Tamırci t eğiı h:reız 
Bakırköyde Sakız ağacında Se· 

lanikli o~man Beyin evine tnmit 
yapmak için getirilen Kemal isroiıı 
de bir amele bir teneke afyon çal· 
mıf, kaçarken yakalanmııtır. 



• 
iki artiste propaganda 
Yapan adamın davası 

Gitta Alpar ve Frölih vadettikleri 
vermemjjl~r 

VAKiT 

Binicilik bahisleri 
(1 inci sagıtadan devam) 

tınlacağına dair kitaplarda veri • 
len tariflerle bu hareketleri ata 
yaptırmak l;ahil olamaz. Ancak 
usta bir binicinin, uıta bir terbi • 
yeci tarafından yetiıtirilmi! bir 
atla yükıek mektep hareketleri 

· yapması mümkündür. Li.kin yük • 
ıek mektep için atı hazırla~aaı 
başka bir ittir. Şu halde binicili • 

! ğin bu kısmında biniciİikle ter • 
j biyecilik birihirinden ayrılır. 
Tekrar edelim: Yüksek mektep 
hareketlerini yaptırmak icin bi· 
nicinin ne yaptığı açıkça a~latı • 
lamaz ! Bu, en ziyade duyguyu, 
lemsi hassaıiyeti ve yardımcı te · 
sirlerinin sıhhatini tazammun e • 
der bir iştir. Yalnız, ilk ve orta 
devre talimlerile iyice itlettirilip 
yumuıatılarak yardımcılara te • 
reddütıüz itaat edecek hale ge • 
tirilmiı oldukları zaman atları 
kaıkıya almak; hali tabii de atın 
ön kıımında daha çok olan yü • 
kün fazlaıını arka kısmına ge • 
tirtmek ıuretile muhtelif yürüyiif· 

Cıu.- Alpar v~ -Gflıtav-Frölib bir-filmde hatb•p lere çalaklikle beraber yeni bir 

~rlinde, iki meıhur sinema Üzerime aldığım bu iti hak • muvazene ve ahenk temin etmek 
cft 1 a)eyhine açılan tuhaf bir kile yaptım. Ben, ön ayak oldum, ve bu husuıların tekvinine yarı • 
ct~'. görülmüı, muhakeme bir · teşvik ve tahrik ettim, galeride yan yardımcı tesirlerini verev 
~-.eue bitmiıtir. Dava edilenler, oturanlar sık ıık "Yaşa Gitta kullanmanın yüksek mektep bi· 
~' koca iki artisttir: Gitta Al • Alpar, Yaıa Güıtav Fröhlit !,, di· niciliğinde en müessir tarz oldu • 

11
• \'e Güstav Fröhliş. Kendileri· ye bağırdılar, iki artisti şiddetli ğu bilinen bir şeydir. Mektep ha· 
~~ava eden de, Stefan Loran ve ıürekli surette alkııladılar. j r~kellerini mükemmeliyete yakın 

, •nde bir adamdır. Rekl.:.m it· Hatta p~erden ve lolcalardan da bar surette, gerek binicinin ata 
le nıeıgul olan bu adam, bu buna ittirak edenler sayısızdı. yaptırmasını öğrenebilmesi, ge • 
artiıte propaganda yaptığını Sonra, kendilerine müracaat e• reka~ atın yapabilmeıi için ıene· 
•iirerek, bu hizmetine kartı derek, bu i§ için vadettikleri pa • ler lazımdır. 

'100 k . . t• nıar ıstemıs ır. rayı istedim, vermediler. Propa • Yukarda saydığımız hareket • 
Mahkemede, hfikim, davasını ganda ücret:.mi mahkeme karari· lerden maada daha bazıları var• 

~flı surette anlatır.:unm söyle • le almak mecburiyetinde kal • dır ki, bunlar sureti mahaısada 
e, töyle elem ittir: dını ! yet' t' ·ı h ı ıt ırı en ayvan ara yaptırı -

- Berlinde yapılan ve altı ı 
""'-. · MahkemeCJe hazır bulunan iki ır. Bu hareketlerin, koyunla • ·r' •üre~ ao~ biaiklet yarııların· --~•-- t.. 
.., bu iki artiat de H7frci ola • auti•'t, iti ~ ~ lllr I~ ..., ...----.. ,.a k -. ~ .. 
ıı..ı h zif etmeddderini, kendilerinin Hİre phi isimleri ve muhtelif 18-
.,. azır bulunuyordu. Daha ev· k'll · d B nJ b 
•eı b hafi derecede tanınmıf oldukla • 1 erı var ır. u arı yapan ay· 
L ~ eni ça5ırmışlar, "Biz, orada vanlara sıçrayıcı denir. 
'iQ111nduğumuz müddetçe, ıen rını, propagandacıya ihtiyaçları 
~ k olmadığını söylemitlerdir. Binicilikte yüksek mektep spo· 
, a ıaleride oturaca ve seyir· run güzel san'atlarından addo • 

tileri sık sık bizim ismimizi zik • Mahkeme, arada tahriri bir l b' h d h...ıı unmıya · dejer ince ır Üner ir. 
·~erek bag" ırmıya tetvik edecek· muakevele mevcut olmadığına 
ti.. • d d'I · ı · Galal•••rayh ~Bu iıte muvaffak olabilirıen, göre, ava e ı en artıat erın söy· 
"-aa hu hizmetine kartılık 1, 700 lediklerinin akıi varit görülemi • :_-k veririz,, demitlerdi. Ben ycceği noktasından, ~te~an Lora· 

• tekliflerini kabul etmistim. 1 nın davaaını reddetmıftır. 
.... J 

v~;~·~····a;i;i~ü;·ı;;;·;;; 
itham ediyorlar .. 

Meclisin feshi yüzünden muhalifler 
kanunu esasiitin ihlali iddiasında 

litf 4?1NA, 24 (A.A.) - Ayan mec 
• 'Ptt. Zaimiıin meb'usan mecli • 
~ feshine müteallik olan tekli • 

1 Dıüzakere etmittir. 

Çaldaris ile M. Kondiliı müstesna 
olmak üzere - 80 muhalif meb'us 
imzalamııtır. 

T. 1. C. 1. 
Ankara kongresinde 

mttnakaşalar 

ANKARA, 24 (A.A.) - T. 1. C. 
lttif akı Ankara mmtakası konıre. 

ıi ikinci toplantısını yapmııtır. 
intihabata ıeçilmeai mukarrer ol • 

duiu halde bazı hatiplerin idareci
lerden bir kısmı aleyhinde ıiddet· 
li beyanatta bulunması müzakere· 

yi çok hararetli bir ıekle ıetirmiı 
ve belli batlı klüplerden üçünü bu 
tenkitlerden mütee11ir olarak in • 

tihabat için hiç bir namzet ıöıter
miyeceklerini beyana sevketmiı • 

Kizım Paşa Hazretleri 
Mersin Halk Fırkasında kıymetli 

bulundular bir musahabede 
MERSiN, 24 (A.A.) - Mecli, 

reisi Kazım Paıa Hz., dün öğle tre 
ni ile tehrimize teırif etmiılerdir. 

Pata Hz., öğleden sonra askeri 
alayı, vilayet makamını, belediye 
ve Cümhuriyet Halk Fırkasını zi -
yaret buyurmuılardır. Bu akıam. 
tüccar klübünde be!ediye tarafın • 
dan ıereflerine 40 kiıilik bir ziya · 
f et verilecektir. 

Meclis reisi Pata, bugün de Mer 
sinde geçirdikten sonra yarın Tar· 
susa uğrıyarak Adanaya dönecek· 
)erdir. Şehrimizdeki bütün bina ve 
dükanlar, tereflerine bugün bay 
raklarla donnhlmı~tır. 
Kazım Pata Hz. C. H. Fırkası 

ziyaretlerinde vilayet ve kaza he . 
yetleri azaları tarafından kartılan 
mıılardır. 

Pata Hz. fırkada bir saatten faz· 
la kalarak fırka azalar ile bir muaa 
habe yapmışlardır. Bu muıahabe 
eınasında Meclis reisimiz dünya • 
da mevcut siyasi fırkalar araıında 
bir mukayeıe yaptıktan sonra bu 
fırkaların proğramı ile H. F. proğ 
ramını karşdattırmıtlardır. C. H. 
Fırkası proğramının ana hatlarını 
izah ederek fırka azalarını tenvi: 
etmitlerdir. Pata Hz. eski idare 
ıekillerile Cümhuriyet rejimi ara • 
aında ikinci bir mukayeıe yaparak 
Cümhuriyetin halkn iıtinat eden 
ve hak lehine menfaatine hizmet 
eden en güzel ve sağlam bir idare 
tekli olduğunu izah ve hunu muh· 
telif misallerle teyit ettikten aon • 
ra bugün için yapılacak en mühinı 
işin rejimini halka anlatılması işi 
old~u ve çünkü cümhuriyete 
bilerek Ye anlıyarak emniyetle ... 
nlmumı ancak bu •uretle elde e • 
dilebileceiini aöylemiılerdir. 

Fırka idare heyeti reisi tarafın· 
dan halkın tenviri huıusunda ya . 
pılan mesai etrafında Pata Haz -
retleri ne izahat verilmittir. 

Ki.zım Paşa Hz.., bundan ıon· 

ra Türkiyenin umumi vaziyetini 
mütalea buyurarak bugün Türki • 
yede yaııyan halk zümreıi ara • 
sında bir mukayeıe yapmıılar ve 
Türkiyede halkın üç cephe arzet· 
tiğini izahla bunlardan ekseriyeti 
teıkil eden kısmın tam mana.aile 
halkçı ve cümhuriyetçi olduğunu 
anlatmıştır ve bir teşekkül halin • 
de olmamakla beraber dütünce • 
lerile henüz inkılabı hazmedemi· 
yenlerin bir kısmn~ın cümhuriye· 
tin fayda ve faziletlerini idrak e· 
debilecek bir hale gelmediklerini 
ve bügün cümhuriyet Türkiyeıin· 
de mutaassıp zihniyetlere yer ve• 
ren menbalar bertaraf olduğu i • 
çin bu gibilerin zamanla büsbü • 
tün ortadan kalkacağını izah et • 
mitler ve demitlerdir ki: 

"Bunlardan başka bazı vatan. 
daşlann da memleketimizin vazi
yetini düşünm~den memleketi • 
miz bünyesine uymıyan komü • 
nizm gay~ ve emelleri peşinde 
koştuklan görülmektedir. Bu gibi 
vatandaşlar memleketimizin ha • 
kiki menfaatlerinin ancak Halk: 
fırkası programının tatbikilt3 te -
min olunabileceğini izah edilmek 
suretile tenvir edilrn~leri ve iyi bir 
vatandaş haline getirilmeleri icap 
eder. Fırka ve fırkacılara düşen 
en büyük ve kutsi vazife her şey· 
den evvel bütün halka Cümhuıi
yeti ve C. H. Fırkasını ve prog • 
rammı anlatmaktır.,, 

Bu izahat üzerine fırka arka • 
datları, Pqa Hazretlerine arzı te
şekkür etmişlerdir. 

Pata Hz., alqam tereflerine, 
belediye tarafından verilen ziya • 
fetten sonra Yali beyden vilayet, 
maarif hakkında izahat almıılar • 
ve gösterilen meıaiden dolayı 

memnuniyet beyan etmiılerdir. 
Paıa Hz., ıerefine bu akıam 

tüccar klübünde ticaret odası ta • 
rafından bir ziyafet verilecektir. 

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

Gene zam 
Şark şimendifer
lerinin bir zammı 

EDiRNE, 24 (A.A.) - Şark 

timendiferlerinin yeni yıldan iti • 
haren nakliye ücretlerinde vaıon 
ha.tına 25 lira zam yapması Trak· 
yada umumi bir infial uyandır • 
mııtır. 

Bu huıuıta ticaret oduında sık 
sık toplanmalar yapılmakta, hal 
çareleri aranmaktadır. 

. 
lskAn sul istimali 

Kaçaklar 
Maznunlar kefa· 

letle bırakılmadılar 
Adliyedeki ihtisaı mahkemesi, 

Artin Efendi ile diier bazı mu • 
nunlar aleyhindeki sahte damıalı 
iıkambil kiiıdı bulundurmak da • 
vaıını tetkike devam etmiıtir. 

Maznun vekillerinin kefaletle 
aerbeıt bırakma isteii reddolun • 
muf, muhakeme, mühürlerin getir· 
tilmeaine kalmııtır. 

Bu da tiltUn kaçakcısı 

~~ meclisinin bu teklifi ta:;vip 
~ ı çok muhtemeldir. Bu tak· 
~ yeni intihabatın tarihi 5 
ı..ıtft olarak teapit edilecektir. Mu 
el' er, bir takrir kabul etmitler• 

ıa:· Bu takrirde M. Zaimiı, kanu • 
"-a.a ta&aiyi ihlal etmit olmakla it • 

Ayan mecliıinin meb'uaan mec· 
liıini feshetmeıi muhtemel bulun • 
duğundan bu takririn hiç bir teıiri 
olmıyacaktır. 

ATINA, 24 (A.A.) -Ayan mec 
lisi, meb'uaan meclisinin feshini 
tasvip etmittir. 

ATINA, 24 (A.A.) - Meb'uaan 
meclisi fe:shedilmittir. 

tir. Bu vaziyet üzerine Muvaffak 
Bey kendisine teklif olunan riya • 
aeti ancak bütün klüplerin samimi 
bir surette tqriki mesai etmeıi tar 
tile kabul ettiğini hatırlatmıı hu 

vaziyet devam ederse kendisini~ 
de riyasetten çekilmiye mecbur o • 

Vilayet idare heyeti son toplan· 

muında iskan ıui iıtimali etrafın· 
da ikmal edilen tahkikat enakil~ 
meıgul olmuf ve ıuçlulara itirazla
rı olup olmadıiı hakkında tebligat 

Adapazarının Erenler köyünden 
Mehmet, dün Adliyedeki ihtiHı 
mahkemesinde tütün kaçakçılıjm
dan muhakeme edilmiftir. 

Köyün Mehmede ait samanlıim 
da 81 kilo kaçak tütün bulunmut. 
Mehmet, bu tütünlerin oraya bq • 
kaları tarafından konulduğunu id· 
dia ediyor. edilmektedir. Bu takrir, halk 

Çı fırlcaya mensup ayan ve meb'u· 

::- aktetmit oldukları bir içti • 
ti da tanzim ve kabul edilmiı • ... 

A?INA, Z4 (A.A.) -M. Veni· 
~ M. Çaldariıin Reiıicümhur 

Zaimia kanunu esasiyi ihlal et· 
~ itham etmek tehdidini fiil 
~ koyacağına ihtimam ver ..._.ekte olcluğunu :;öylemittir. 

.\TINA, 24 (A.A.) - M. Zai • 
llaia'i ...... eauiyi ihlll etmit ol· 
lllalda İtllam eden takriri - M. 

Tunca dondu 
EDiRNE, 24 {A.A.) - Dün· 

denberi (:Ok tiddetli aojuk hüküm 
sürmeie batlamıtıtr. Bu yüzden 
Tunca nehri clonmuftur. 

Sojuklar dolayısile Halkevi iç· 
timai yardım ıubesile diier hayır 
cemiyetleri ve f ıkara ocakları fa· 
kir ve muhtaç kimselere kömür 
ve yiyecek dajıtmak için faali7e
te geçmiftir. 

lacaiını ilave etmittir. 
Riyasetin bu müdahaleıi zihin. 

lere bir az sükUııet ıetirmiı oldu • 
jundan bütün klüpler ittirak ede • 

ceklerini sarahaten beyan ettikten 
sonra intihabata geçilmiıtir. 

Muvaffak Bey ittifakla merkez 
heyeti ye futbol heyeti .riyaseti eri· 
ne seçildikten sonra diier azalar 
meyanında cuz'I tebeddülat yapda 
rak seçen aeneki he7etler tekrar in 
tihap olunmuıtur. 

ta bulunulmuına karar vermittir. 

itiraz müddeti bet gündür. Müd • 
det bitince evrak, itiraz iıtidalari • 
le beraber devlet ıuruına gönde • 
rilecektir. 
Kadıköy kumluiunda fidan di· 

kilmeıi meaelesi etrafında açılan 

tahkikat ta neticelendirilmiı v" 
duyduğumu~ göre ali.kadar gö • 

rülen bir kııım belediye memurla • 
n hakkında men'i muhakeme, bir 
inamı hakkında da lüzumu muha· 
keme kararlan verilmiıtir. 

Muhakeme, tahkikatın tamam• 
lanması İçin kalmıatır. 

Japonyanm yaptığı gizli 
tabte bahir Galeri 

LONDRA, 24 (A.A.) - lnıili• 
ve Amerikan membalarmdan ge • 
len haberlere göre, milletler cemi· 
yeti, Japonyanm büyük Okyanoıta 
gizlice tahtelbahir ü11ü bahrileri 
İn§& etmekte olduju bakkmdaki 
f&yİalan bu hafta nazari dikkate 
alacaktır. Bu pyialar Amerikacla 
endite uyandmnqtır. 
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Hikaye Başa gelen çekilir Nakleden 
fa. 

Yedi senedir bu azabı çekiyor· 
du. 

Genç ve çok muktedir mimar 
Ali, Safiye hanımla evlendiği za· 
man oldukça bir serveti vardı. Bu· 
nunla beraber Safiye hanım dil 
fakir değildi. Hatta, Aliden iki 
misli fazla serveti vardı. Lakin, 
evlenmelerinde, para meselesi hiç 
de amil olmamıştı. Sadece seviş -
mişler, anlaşmışlar ve evlenmiş · 
lerdi. 

ikisi de genç, ikisi de güzel, iki· 
si de zengindiler. Bir kelimeyle, 
mes'ut olmak için hiçbir eksikle· 
ri yoktu ve mes'ut olmadılar da 
değil. Y almz, bu, iki seneden faz. 
Ja sürmedi .. 

Artık, Ali, yemeğe biraz geç 
kalsa, hayatta her ş~yi intizamla 
yapmayı seven kansı onu haşlı -
yor, yemek odasında sigara İçse, 
ınüsaade etmiyor, istediei zaman 
yemiş yemesine, sevdiği yemeği 

pİ§İrtmesine izin vermiyordu. Het 
şey, bir usul dairesinde hazrrian -
mı§ bir program tahtında yapıla . 
caktı. Tiyatro, sinema geceleri, 
çay günleri, yemek akşamları mu· 
ayyendi. Hatta, Ali, canı istediği 

zaman, bir zevcin az çok hakkı 

olan zevklerden bile tadamıyordu. 
Birçok erkekler vardır ki, tabi· 

atları kuzu gibidir. Hemen sinive
rirler, ve nedendir bilinmez, ka -
rılarının ellerinde esir olurlar. 

Ali hunlardan değildi. Karısı -
nm bu haUerine İsyan ediyor, 
müthiş .<avgalar ediyorlardı. Fa • 
kat, kadınlar daima erkekten daha 
inatçı oldukları için, kavgayı so • 
nuna kadar götüremiyor: 

- B_;ktım artık sus .. Peki .. de
diğini yapacağım, 

Diye mağlubiyeti kabul ediyor· 
du. 

Beş sene, beş zehirli &ene böyle 
geçti. . 

ma, nihayet, yukarda da söyledi -
ğimiz gibi, insan sevince de alış!
yor. Ve nihayet, bir gün, eve dön· 
düğü zaman karısının hav-41llarla 
kapının önünde gitmek üzeı e ol -
duğunu görünce, fazla sevinmedi. 

O gece Ali sabaha kadar mükem 
mel bir eğ1enti yaptı. Hemen ahçı -
ya, istediği yemekleri yaptırmış, 

birkaç arkadat ve tamdık çağır • 
mıştı. B•mların hepsi, ya bekar, 
yahut da, karılarından ayrılmış 
kımseleroi. Onun için neşeli in -
sanlardı. B:Ihassa içlerinden birisi 
Alinin çok hoşuna gidiyordu. Se 
behi de bunun genÇ; bir dul olma· 
sı, saçla·:mm sarı, gözlerinin mnvi, 
yar.aklarmm çukur, dudaklarının 

kırmızı gülerken görünen di~lcri -
nin beyaz olmasıydı. Bu dulun İ s 

mi Naciye idi. 

Ali ile Naciye dört aydır, kah
kaha ve neşe içinde yaşıyorlardı. 

O gün, daha doğrusu o akşam, 
sene haşı gecesi olduğu için, A!i, 
bFçok al'kadaşlarını davet etmişa 
li. !3üyük bir sofra kurulmuştu. 

Sabaha kadar eglenileceği için, 
hafif bir surette mideleri bastır -
mak üzere biraz yemek için, misa · 
firler sohaya oturdular. Ali, hiz • 
metçiyi: 

- Söyle, dedi, yemeği getirs~n· 
ler. 

Fakat birdenbire gözleri büyü
dü. Hizmclçin=ıı arkasında bir ha
yal, korkunç bir ejderha gibi be • 
lirreışti. Bu, Safiye idi. Hizmetçi
ye, krsaca: 

- Çabıık, dedi, sofraya bir ta · 
kım dah<'. koy. Bir de sandalye ge· 
tir. 

Sustu. Ah de suı.tu. Başını önü· 
ne iğdi. 

Ali, her akşam işini bitirdiği Be!ediye sular müte-
zaman: 

- Bu akşam gidi}) biraz eğle- bassısını davet ediyor 
neceğim! Eve gitmiyeceğim: Belediye Viyanadan bir sular 

Diye karar veriyor, fakat oto· mütehassısı getirmiye karar ver· 
mobiline biner binmez, meçhul ve miş, bu hu~ushı baş ve!;;alettcn dö -
esrarlı bir kuvvet onu, evine, her viz müsaadesi istemişti. istenen 
gün işitmiye alıştığı zehirli sözleri müsaade verilmiştir. Belediye mü
tatmıya sevkediyordu. Bu, olsa ol· tehassıa M. Fellere mektup yaza -
s::ı ahşkanlıktı~ insan, garip bir rak yakında lstanbula gelmesini 
mahluktur, sevilmiye çabuk alışa- bildirecektir. Mütehassısın lstan . 

maz ama, hırpalanmıya çabuk ah· buldaki tetkikatı bir ay kadar sü • 
§ır, ve ilkinden çabuk inkar ama, recek ve raporunu çabuk yazacak· 
ikincisinden bir türlü bıkmaz. 

tır. 
Safiye de hayatından memnun 

değildi. Kocasına bu hayatı yaşat -
makla beraber, kabahati onda bu
luyor, kendisinin "anlaşılmadığın
dan,, gençliğinin boşuna geçtiğin· 
den bahsediyordu. Y ava§ yavaş 
buna inanmıya da başlamıştı. Bir 
İnsana kırk defa deli derlerse deli 
olurmuş. Safiye de kendisine bet· 

Mek tepi erde kızıl 
aşıst mecburi 

Maarif müdüriyeti bütün resmi 
ve hususi ilk mekteplere gönderdi
ği bir tamimde her hangi bir 5U • 

retle kızıl aşısı olmıyan talebenin 
derhal aşılatılmasını ve aşılanmı -

baht diye diye betbaht olduğuna yan talebenin mektebe alınmama · 
inandı ve bir gün: ımı hilclirmiştir. 

-----~----~--~~--~-~ 
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Buğdaylarımızı kıy
metlendirmek için 

bir teşebbü~ 
Ticaret Odası ve Ticaret Zahire 
borsası idare heyetleri Türk arpa 
ve buğdaylarının Avrupa piyasa· 
larında yüksek fiyatlarla satılması 
nı temin için ihraç istasyonlarında 
birer temizleme makinesi bulundu
rulmasını iktisat vekaletinden ri 
ca etmişti. 

Jktısat vekaletinden dün lstan · 
bul Ticaret Odasına gelen bir tez
kerede temizleme makinesinin 
hangi istasyonlara konulması la -
zım geldiği ve makinenin ne bü
yüklükte ve saatte kaç kilo ça • 
lışması icap ettiği sorulmuıtur. 

Oda bu hususta alakadar tacir 
lerin fikirlerini sonnağa batlamı§ 
tır. 

44 ihraç maddesi 
iktisat Vekaleti lstanbul Ticaret 

Odasına gönderdiği bir tezkerede 
ihracat eşyasının 927 ·930 vaziyet
leri hakkında bazı malumat iste • 
miştir. 

Bu tezkereye nazaran 44 ihraç 
maddesinin umumi istihsal miktar 
ları, dahilinde ne kadar sarfedildi 
ği ve ne kadar ihracatta bulunul • 
tluğu sorulmaktadır. 

Ayni zamanda fiyat tahavvülle· 
ri ve nbbetlerini gösteren bir cet· 
velin de tanzimi istenmektedir. 

Ticaret Odasl hu 44 ihraç mad · 
desi hakkında tahkikata başlamış, 
tır. 

Haydorpaşaduki . 
silolar 

Haydarpaşadaki siloların Zira· 
at Bankası laraf ından kiralandığı 
malfimdur. 

fstanbuldaki zahire tacirleri İs· 
tanbul Ticaret Odası vnsıtasile lk -
hsat Vekaletine müracaat ederek 
silolardan kendilerinin de istifa · 
de etmelerini rica etmi~lerdi. 

Gelen malumata göre lktısat ve· 
kaleti zahire tacirlerinin mi!raca -
atlarını tetkik ederek muvafık bul
muş ve Ziraat Bankası tarafından 
kiralanmamış olan kısımlardan ta
cirlerin de istifade edebileceğini 

'>il d irmiştir. 

Vekaletin bu kararı alakadar la· 
ra bildirilmi9tir. 

Afyon fiyatları 
yt1kseliyor 

İstanbul ve İzmir piyasalarınd3. 
afyon fiyatı yükselmiye baş lamı§. 
tır. Bunun en büyük sebebi İzmir· 
den ve lstanbuldan Japonyaya ta
kas ı:uretile af yon gönderilmesi · 
dir. 

Tacirler piyasadaki afyonları 
toplaınağa başladıklarından fiyat 
lnı· yükselmiştir. 

Almonyada ceviz 
kiitilğli 

Berlindeki Türk ticaret odası 

lstanhul Ticaret Odasına ve ihrt1. · - Artık, dedi, bunca senedir 
d~ya~dım. Ölçtüm, biçtim. Beni r=mm::m F t r a :::::::::::· cat ofisine gönderdiği hir mektup-
bır gun anlarsın dedim. Fakat ol- _ J t: ta Almanyada ceviz kütüğünün 
madı. Ahp başımı, annemin evine ~ 1 b ı f d •• .. :=.= fazla talep edildi".~ini bildirmi.tıtir. :! stan u mü tülüğ'" n en : · T 

döneceğim. :. :.:. 
:ı A 1a Orta Aşağı •• 

Ali hunları duyar duymaz. se - si lO 
9 

es 
vincinden az kalsın düşüp bayıla- :i Buğdaydan 13 :.:i. 

Y bb 9 Arpadan 16 14 13 
cakb. ara i ! Kabil miydi? Bu j E! 
kabil miydi? Karısı artık kendisi· ft Üıümden 130 92 65 ii 
ai azat mı edecekti? S! 27 Kanunusani 933 Cuma :: 

Fakat Sa~iye, hu ıözlere aldtrıt J g ünü Bayram o duğu ilan ~ 
eden olmadığını görünce, gitme . li o un ur. ~~ 
di. Yalnız, "gideceğim,, diye söy - ft B ii 
lenmekte devam etti. fi ayranı namazı :: 

Elektrikli otomobil 
plakaları ilıllraı 

Bir zat ihtira beraeti aldığı elek· 
trikli otomobil plakalarının lstan-

bulda işliyen otomobillere konma· 
sını belediyeye teklif etmişti. Be · 

lediye beheri 26 liraya mal olan bu 
plakaların otomobillere konması · 

Alinin, ilk ıevinci de kaybol -
muştu. Daha doğrusu, karısının 
her "gideceğim,, dediği zaman 
"belki gider,, diye eeviniyordu a -

.. :: p S D :: nı mecbı.ıri kdamıyacağı cevabını 

Ü Ezani saatle 2a. 
34 

U vermiştir. Bununla beraber bu pla 

ff Vasati ,, 7 52 tt kanın konmasını da ıerbeat bırak-

•

._. ••• - .... --.................... A1 mıştır. · ................................................ - .... lı( 
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Derik'te 
Kaçakcılar nasıl 

tutuldu? 
DERiK (Hususi) - Kazamız 

jandarma kumandanı yüzbatı 

Necmettin Bey, beraberinde bulu
nan jandarmalarla. beraber kara· 
kolları teftit etmek üzere dolaşır • 
larken bir derede bir kaçakçı ka
filesine tesadüf etmitlerdir. Ka -
çakçılar silah kullanmağa davra -
nırlarken, jandarma kumanda -
nımız bizzat, silahlı kaçakçının 

üzerine atılmrı ve elindeki filin -
tuını almağa muvaffak olmuf • 
tur. öteki kaçakçılar da teslime 
mecbur olmutlardır. 

Kaçakçıların beraberlerinde 
bulunan bir kısrak ve bir deve 
yükü e§Ya müsadere edilmittir. 
Kaçaltçılar tanzim olunan eşya ile 
birlikte ihhsas mahkemesine sev
kedilmislerdir. 

lstanbul - Edirne 
asfalt yolu 

Edirne ile lstanbul arasında -
ki yolun ufalt olarak intası hak
kındaki ta,.,avvurlar tahakkuk et
meğe b8.!lamıştır. 

Bugünlerde Edirne, İstanbul, 
Tekirdağ valileri lstanbulda top· 
lanarak bu yola ait masraflar gö
rütülecek, vilayetler hissesine dü· 
~ecek para tesbit edilecektir. 

Verilecek karar Nafia veka -
Jetine bildirilecek, vekalet inşa • 
at masrafına yardımda buluna -
caktır. 

Madenleı 
Deı .. ik 

araştırmalar 
DERiK, (Hususi) - ı<J 

zın muhtelif yerlerinde 
krom, demir ve saire madel 
bulunduğu buraya gelen Jıl 
mütehassıslP..rının tetkikleri' 
anla!ılmıştır. Bunlar bir ço1' 
lerde ara~'Jrmalar yapmai• 
lanu!lardır. 

Bunu haber alan Mardill 
si Talat Bey, ait olduğu veıı
ten ruhsatname ahnıncıya W 
faaliyetin tatilini emretmiş, J. 
tırmalar durdurulmu§tur. M; 
lar, hüJ.,'lmetten resmi ruhsıJ 
me aldıkları takdirde ilk~ 
da hafri rat V~~Tl:v•pı'ktır. 

Edirne kız muall 
mektebi mildilrlfJ 

İzmir Kız muallim uıe 
müdür muavini Rebia Hanı 
dirne kız muallim mektebi 
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Rebia Hanım yeni işinin bş; 
gitmiştir. 

Maarif mildilrlef 
arasında 

Buna maarif müdürü CclJ 
Edirne maarif müdürlüğüne, 
dın maarif müdürü Fakir B. 
sa maarif müdürlüğüne, Edi 
maarif müdürü Salih Bey A 
maarif müdürlüğüne nakil ve 
yin edilmi!lerdir. 

Mes'u kim? Ölüden ka 
Tüneldeki kazaya Alarakö meküze 

. . olanlar canlan-
memurların ıhmah dırıl•yor ! 

sebep olmuş Okranyada, Harkof şehr' 
Serj Judin isimli bir doktor, 

Geçen cuma günü Tünelde, fren :ıayani dikkat tecrübeler yapnıı 
memuru Ali Rıza Efendin in ölü • muvaffakiyetli neticeler elde 
müne eebep olan kaz:l etraf mda miştir. 
yapılan tahkikat diğer Tünel me· Doktor, bunları önce Harkof 
murlarımn ihmali olduğu neticesi· kon&resinde daha ıonra da Pi 
ni vermiştir 

Tünel şirketi hükumet komfoeti 
Nazım Bey hadiseyi Nafıa Vekale· 
tine bildirmiş, ayrıca emniyet ter· 
tibatı ve katarların hareketi husu • 

sundaki evvelki tebliğlerini şirke • 
te tekrar etmiştir. 

Mesuliyeti görülen memurların 
ihmali fu noktadandır: 

Tünel arabaları hareket etme · 
den evvel yolcu vagonlarını 

kapıyan memurlar ~yni za ~ 

manda gardöfirenin de yerinde 0 " 

lup olmadığım kontrol etmek va· 
zifesile mükelleftirler. Halbuki 
kazadan evvel Tünel hareket e -

derken memurların böyle ,-apma· 
dıkları anla~ılmıştır. Şirket komi • 
seri Nazım Bey bu hususta föyle 
demi§tir: 

" -- Gardöfirenin vazifesi Tü 
nel arabalarını çeken kabloyu kon 
trol etmek ve yolda kablo koptu -
ğu takdirde firen yaparak katarı 

durdurmaktır. Bu itibarla y-0lcula
rın emniyeti naınma bu memurla -
rın daima yerh:ırinde olması lazrm

drr ve Tünel arabaları bu memur -
lar yerlerinde olmadıkça hareket 
ettirilemezler. Bunun için trenlere 
hareket İ§aretini veren memurların 

gardöfirenin yerinde olup olmadı · 

ğım anlamaları lazımdır.,, 

tıp cemiyetine bildirmiştir. 
Mesele şudur: 
Doktor Serj Judin, cesetler 

kan alarak, ölmek üzere bulu 
kimselere nakletmi§ ve muvaf 
olmuştur. 

Doktor, ilk tecrübeyi, tah da 
lan kesilmiş bir mühendis üzet 
de tatbik etmiş, onu göğüı darlı 
dan henüz ölmüş bir adamın c 
dinden yarım litre kan naklede 
diriltmiştir. Sonra, doktor, muhl 
lif yedi kimse üzerinde bu tecrii~ 
yi tatbik etmiştir. 

Hali hazırda, bir adamın ölv 
mi\nden, altı, sekiz, ve nihayet 
saat !:onra kanı alınabilmekteD 
Bu kan bir cam balon içine alııt 
yor ve içine "citrate,, karıştırıld 
tan 5onra buz içinde saklanıi" 
Bu kan altı hafta kadar dayat'1 

yor ve bu müddet zarfında kull~ 
mlabiliyor. Pek tabii kuUanmad 

evvel, kan tahlil ediliyor, ve jel' 
e:len bütün fenni tahliller yapıl' 
hiliyor. 

Bayram tatilinde 
Vali ve belediye reisi BayraJJ1 f 

tilin den istifade ederek Yalo~'i 
gidece!dir. F~n heyeti müdürü 
ya Beyin de yolları teftiş etmek 
zere Muhittin Beye refakat ed.c' 
ği söylenmektedir. 
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SEVRISEFAIN 
u..!::':bal AaUye ' üncU Hukuk BAklm - ı ~D---k----·ı--...... ' 

tatanbul Deftord&J'lığı taratmaa:ı mWga o tor ar 1 
' Merkezi ıdıresı <:ııatı köprü ışı 82623 Şeker inhisar id&rUi fener deposu memur-

u e A, Sirkeci l\lühürdır zıdıo Han 22640 larmd&n CelAl bey aleyhine §eker lnhlaar 1- jl••••••••••••••ll 
T b 

dareıdne fener deposunda mevcut ,ekerler- Doktor -- Opera ör ra zoa Po•tam 

(c 
den 463 çuval ,ekerl mQddeaaleyh hariçte 

. umhuriyet) ı"k2.15D kendi nam ve hesabma sattırarak bedeli o-
lan 1907~ lira 83 ku~u sirkat ve lhtllls 

cı kAnuo çarşamba 18 de Ga- ne suriyeye firar etml§ ve tstatıbul ikinci 

lata rahhmından kalkar.(305) ceza mahl.c:ır.esi tnra~.ından hakkında verilen 

................ ~..;.~;...;...111 tevklt ınUzckkcreslnln e1An infaz olunaır.a -

latanbu) lkhıct Ticaret Mabkemmlnclen: masma binaen dW"llfDl&nm muvakkaten ta
klnı mUdataa vek&letlnln Galatad& HO· tlli kararglr olmUf olmakla işbu meb

;ı;avendigtr Hanmda 18 No.ıu :yuıb&Dede ıagm m0ddeaaleyb1 mumalleyhten tahsllJ ta-

~retıe mtl§tetn Jak Kalcllron Et. aleyhi- leblle ikame olunan davanın tahkikat sat -
;; 

927
12374 No. tahtında ikame etUği hası ikr.ıal edilerek mahkemeye sr·,J..;edilml§ 

ti 698 kı:?'U§ al&cak d&vuınm arzuhal aure-
mabaJu mezlı:Qru terkle nereye gltUtf ,.c yevmi muayyende g.elmedlğtnlz için hakkı-

:alurn olmadığı bascbfle mahallesi heyeti nızda muameleli gıyap karan ittihaz olun • 
tlyartyeat taadlkile bilA tebliğ iade edilmiJ m~ ve muhakeme 22/3/933 çar§amba gUnU 

olrn~ınıı mebni Hukuk usuı muhakemeleri saat 14 te W1k kılmm13 olmakla tarihi mez

kanununun ıu ve 142 nci mnddcltıri muci- kQrda gelmediğiniz takdirde hldlsatı kabul 

bine" bir ay müddetle llft.nen tebllgat ifası- etml!' addolwıacağmıZ Ul.n olunur. 
ııa tahkikat h!\klmllğince karar verilmiş ol-

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hutalıkları b1r1nd aııut 
mlltehassm Mı:ayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - 18 Beyoğlu, latiklAl 
caddeal No. 193 (Opera sineması k&1Jısı) 

Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Balıkfıyan 
Muayenehaneel: Beyoğlu Mektep 

Rokak No. 17 
Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor · 

Cevat N. ZekAI 
81nlr mUtehaaıııaı 

Cuma ve pazardan maada gtlnlerde saat 
3 ten 6 ya kadar tıaata kabuJ olunur. 

llıfuayenehaoeaını BabıAll karıwnda An· 
kara caddesi No. t7. ye tevalan naklet· 

DördUncO icra dalrffinden: mıotır. Telefon muayene: 23~11. 
Tamamına r>OSO lira kıymet takdir cdl

Türk 

duğundan brlhi 11Andan itibaren bir ay ur· 
fında cevap verilmeal ve işbu llAnno.me ile 

da\•a arzuha'.Jnin bir sureti usulen mahkeme 

dtva.nhn.ııestııe Wlik edilml§ olduğu ve tah

kikatnı 713/033 Salı gUnU saat 14 te talik 

• tkametgAh: 60740 
len Beyoğlunda Yenlçarşı mahallesinde Tom- 11"------~-------·I 
tom sokag-mda 24/26 numaralı bir bap ha-

~m lıı?J llln olunur (8411). 

,ı 

nenln tamamı açık arttırmaya çıkanlmıı 
olup 2~/l/933 tarihinden itibaren §artname
si herkese açıktır. 19/2/933 tarihine mllaa· 
dit pazar gUnU saat on dört on altıya kadar 
lst:ınbul 4 Uncü icra dalrc.slnde satılacak -
trr. Arttırmaya. iştirak için yüzde yedi bu
c;.ık teminat akçeııt almır. lııluteraklm ver • 
gller i~.n be<!cll \•akı! ic:ı.reııl mU,terlye ait
tir. Arturnıa bedeli kJynıetıni~ yuzde yet • 
mi§ lıcşlıll bulJuğu taküirde ilıalw yapı ~ 

ıacaktır. .Aksi halde en son arttır:ı:ım ta -
&hUdU baki kalmak §arWe arttırmanın on 
be§ gOn daha temdit edilerek 8 Mart 933 ta
rihine mUaadlf Çarvamba gUnU aynı saatte 
en çok arttıran& ihale edilecektir. 2004 nu -
maralı icra kanununun 126 mcı maddesine 
tevfikan ipotek llahlbl alacaklılarla dJğer 
alAkadarlarm ve irtifak hakkı aahiplcrlnln 
dahi gnyrl menkul üzerindeki haklnn ve 
hwruslle faiz ve masrafa dair olan lddlala -
rmm e\Takı mUabltelerlle 20 gün içinde icra 
dairc.!lno bildir.neleri lAzımdır.. Akal halde 
haklan tapu alctlllle eabit olmıyanlar aabf 
bedelinin paylqmaamdan hariç kalırlar. tı -
bu maddcl kanunlye &hkA.mma göre hnre -

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Alt 
iclraı )'ollıtrı bıuıL!lıkJarı uıbkhaMııııı 

EmlnbnU (Sabık Karakal) banına 

nakletmfıııttr. Cumadan maada ner gUn 
b83taıannı kabul •e tedavt eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili b::uıtaııklar moteııasınm 

Olvanyolu No. tıR Telefon: 222391' 

Göz hekimi doktor 
Süleyman ŞUkrU 

Birinci smıl mUtebauıa 
BabıAll (Ankara caddesi Numara &O) 

oı, doktoru 
Mustafa ZPkl 

Muayenehane: lJskUdar Atıaın•taft No. tl3 

oı, tabıbl 

Zeki Nuri 
I !ret etmeleri ve daha fazla mıılümat almak 

1 

ıatlycnlcrin 032/ 2119 doeya numaraslle me
--- muriyetlmlze mllracaaUan llln olunur. 

Her gtııı hasta kabul edilir. Her ne.t diş 
rahatsızlığı tedavi olunur • .Uuayenetıane: 
UskUdar Abcıbqı Mektep eokak No. DO 

Topb&nede Hurma sokağında 22 No.lu 

1 

(6409) 

dWtkAnda Demirci iken fkamctgAhr meçhul 

bulunan Teodoroe Kfrynkopolos Efendiye: ı 
Yecllltol !cra memurlupndnn: BlltUR-1AYYARE PiYANGOSU 
Simyon Ke,·cncl otlu efendiye (230) llr.ı 

borcwıum ~ daveU mu••_,:mm 1 .. W 

cöndcrllen öde:ne emri lkametgllımızm meç- 1 
- Ba111amda v .. ;J~cek en ..-O.,.fip .....,,_ bic 

TAYYARE PiYANGO 8 LEtıOiR. 

bullyetı hasebllc tebliğ olunamamasına ve ~!···························-Ul.nen te1:.llg~t ifasına karar verilmesine bl· 

naen tari!ıl tebli~dcn itibaren (48) gün zar

frııda 933/ 223 dc.sya num:ırasmın rnUsta -

llben rnUracaatıa. lıu bapta kanunt bir !Uraz 

dermeyan ed;ımcCll'1 takdJrde gıyab•nr::d:ı 

llluamclel kanunlyenin ita kılmacatı ma -

ltM ve ödeme emri makamm3 l;alm bulun

IDalc üzere llAnen tebliğ olunur (&405). 

VM<tıdar len Memurluğundan: 
Tamıımı:ı:ı 10100 lir kıymet taltdir e· 

dilen tstanbulda Mahmutpa~ada day:ı ha.tun 

lllahalleldnde H!Lmam sokagmdı. eski 15, 

18, 15 yeni 15, 17, 19 No.larla nturakkam 

elyevm 'nrlkotaj fabrik:ıaı olan kı\glr blna
lllll tamamı. 

!ılezkQr gayri menkul Hamam scl:a.ğın

da 15 - 19 No.lu dilkkfmlan , • .-ı Malımut· 

pqa caddc61ndc 60, 7l ,73 r:oJu ahara ait 

le dUkkA.nm lıavMını mU,,temlldlr. 6000 lira 

lllukablllnde blri.ıcl derecede lpptcktir. Sa -

tlt ))ellndlr. lılU§terilerin kıymeti mubam -

lllln~ yüzde yedi buçuk nfsbetinde pey 

akçeleri vermeleri icap cc!er. Tanzifat, Tcn

.ınye, Vak:! bo:-çlan ve belediye rUsumu 

•U§torlye nltt!:-. Arttırma §&rtnamesf 

1/2/9:!3' tarihine mUaadJ! Pe11embe gUnU 

dlYanbaneyc talik edilecektir. Birinci art • f 
tlnnaı: :t:/2/ 933 tatrihlne mUs:ıdif Sair gU

ldl uat 14 ten 16 ya kadar lJskUda.r icra 

~ icra edilecektir. A.rttıtma bedeli 

lııJmett muhıunmlnentn yüzde yctml§ bc§f -

n1 bulduğu takdlrJo Ustünde bırakıl:ıc:ak -

tır. Aksi halde en so:ı arttıraıım taahhüdü 

bakı kolmıık üzere nrttırması 15 gün daha ' 

tenadlt edilerek 115/S/033 tarihine milaadlf / 

""Çarp.mba gUnU ayni saatte en çok nrttıranuı 
O.tünde bırakılacakt:Ir. 

, ______ A __ s_K __ E __ R __ ı ___ F_A __ e __ R __ ı_~ __ A __ L_A __ R ____ n_an __ ı•_r_• __ __.I 
21 "kelem tetbin yağlarının tart~amesiodeki tadilat: 
11 • 2 - 933 tarihinde pazarbkla ihalesi yapılacağı evvelce ilan 

edilen yukardaki yağların miktarları aynen baki kalmak şartiJe 
les im mahalleri berveçh zir tadil edilmiıtir. A 1ikadaranan ma-
lumu olmak üure i 'o olunur. (329) 
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Listik ve Potioleriniz 
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ile Habit, BoısaUno ve Yerli Fötr Şapkalarınızı 
Yenı Postahane karşısında Hımidiye Sokağında No. l 
J.JAstlkçi Hüseyin HOsnD ve Şeriki 

T carethanes nden her yerden ucuz alırsınız. 

~MUNAllASA 
lstanbul Liman Şir kelinden: 
Şirketimizin ihtiyacı o'up aşağıda ~ioı ve mi~darJarı yazı!ı 

m:ı'zeme için hizalarında gösterilen tarıblerde m~nak~sa !apı· 
facağından tal p'erin şartnameleri almak üı~re Şırlcetm Sırke
cide Liman hanındaki Teknik bürosuna muracaatlım lüzumu 

Umumi MOdlirlOk 
Miinakasa tarihi 

j arı o!unur. 
Eşvanın c·nıi Ton - Kolo -2304 No.ıu Jcra ve ın~ kanununun 126 Motör maKıne yağı 12 1 ~ubat 1933 

llCI nıaddeslne teVflkan ipotek sahibi ala - B 
-~·----· uhar ,, ,, -.uaana diğer al!kaclaranm ,..e irtifak hak· 
la 8aldplertnln gayri menkul üzerindeki hak- Eenzio 
1anıu ve hullualle faiz ve masartte dair olan Gaz 

lddlaıarmm evrakı mtıabltelerile birlikte nı- 1 Renkli üıtDpil 
ba;vet ytrmt a1lD içinde icra datnıdne t:lldir- Manila halcıh 
m.ı.-t icap eder. Almt halde baklan tapu Karf:ç 
.actııu. eabit olmıyanlıır satı§ bedelinin p:ıy- l>oıı yağı 
latmuından h:ırtç kalırlar. All\kadarıınr.n 1 KurfUO l:oru 
Sera n ifl!\a kanımunun mevaddı mo.Musa- Ka lr an 
... üvftkua barekel etmeleri ve daha fu- Eğe 

8 
4 
2,5 
J 5 
~o 
4 
1 

1 
400 

.. " " 
•• .. .. 
,, 

" .. 
,. .. .. ,, 
2 

.. " ,, 
" 

" .. ,. .. .. 
" " " 

ferinin en 

biiyük vaziles; 

nedir 

Çocultj.annı Tutumlu 
Muktesit 

VE 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

B~r Alınız 

)'üksek Mühendis Mektebi Mu .. 
bayaa Komisyonu Riyasetinden: 

Mektebin 932 • 933 tedria aeaeai için JOzumu olup prtnameaiade 

muharrer (16) lta'em levazımı tedriaiye (61) aOn müddetle atideki 

şerait dairesinde münakaıaya konulmuıtur. 

Mubayaa olunacak işbu mevat ecnebi malı o!u? memlekete 
ithal içio (11940) No. h kararname ve buna mDleferri mevzuata 
tevfikan takasa tabidir. Şartnamesindeki abkim dairesinde 

mUnalcaaHı 14 Şubat 933 tarihine mDsadıf Salı günil aaat (14;te 

icra edileee"tir. Taliplerin bu husustaki ıartnameyi g3rmek n 
malumat baaıl eylemek Ozerc mektebe muracHlları ilin olunur. 

( 6512) 

1 
lstanbul Belediyesi llAnları ı ______ ___, 

932 senui Vi!Ayetler hususi idare bütçelerinin tab'ı kapalı 
ıarfla mOnakaaaya konulmu;tur. Talip o anlar şartname almak 
üzere ber glin levazım müdiriyetine müracaat elmeli münakasaya 
girmei< iç"a de yüz otuz forma itibarile teklif edılecek bedelin 
yüzde yedi buçu'c niıbetinde tem·uat makbuz veya melctulıu ile 
teklıf mektuplara 6/1/933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene verilmclidirler. ~233) 

Eminönü Kaymakamlığınaan: ~ultanahmet parkı k6şeainde 
klin Camla bıraka kiraya verilmek için açı< müzayedeye konut• 
muıtur. Tutmaya tahp olanlarm pey akçelerile berab~r Şubatın 
dördüncü Cumartesi günü saat on dörtte Daire Eocümeniae p{· 
meleri iıla olunur. (352) 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar - ayı 
rer ev qyuı 31/1/933 tarlhi."le mUaadlC Galata lthalAt gümrUğilnde 9:88 num&19 

htanbal 8 el icra memurloğund:ın: 

1 

Z • 

200 
Roda 2 " 

" 
" 
" 

" 
" la llllll8ma& almak ıatlye?llerin 932/li90 Tel halat 

No.ı. dcJVa1a mürac:ıat etmeleri llb olu- ı'\.ISI' :ılılmm .. c;atlrlalll::.İr•••İMlaİ'-ltİİeİİllif•••••••ı''••ı'ı' ••'ı' ••• 
Mil' (14CK). 1 

Salı günU aaat 9,30 dan 10,30 a kadar Pan- 18/10/9'2 t&rlhiııde mua.meleelnl ikmal • 
galtıda Hamam JCrgenekon caddC3I 15 No. ti[tlm :SW186 numaralı makbuzu sayeyle • 

lu hanede birinci açık arttırma IIc saUl:ı- dlm yeni ı,:ıkarn::ağmıdan hUkmU olmada • 

1 
c.ı:t ve talip ola.ııların hazır bulunacak me- ı ımı ilAD ederim (6406). 
mura mUracaıı.Uan ll!n olunur (6410 ~ • • :SCpcn Cıvan 



,-Bayramlık Hediye ' 
2 Jiraya ipekli salon yastıkları. 1 li raya kuş tüyü yastıkları. 

Istanbulda Çakmakçılar sanda lyecilerde Bali zade kuş tüyü 

fabrikasında yorgan, şilte, baş yastıkları ve 

çocuk yataklarmda bayrama kadar 

yüzde yirmi tenzilat vardır. Kuş tüyüne 

mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 

~------------·-----' 

En hoşa gidecek 

Bayram hediyesi 

fabri kası .optan fiatma 
sattığı çikolata ve 

b isküıtıerıd ir 

Fabrikası : Bahçel<apı'd 

Topkapı tra mva ylan 
durak yerinde 

1
3llncU Kolordu Sabnalmal 

Komisyonu llinl3rt 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko
misyonundan: 

Fırka ihtiyacı için 18o50 kilo 
sade yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. 8 Şubat 933 
Çarşamba günü saat 15 te iha
le edilecektir. Talip lerin şartna· 
mesini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel İzmir Mst. Mv. 
Sa. A l. Komisyonuna müracaat· 
ları. (30C6) (186) 

AH.! AMAN! ÇABUK·! SANCI GıÇTİ; 
-••• ARKAM! BİR ALKOK YAKISI 

Sizı kıvrandırao bu beldeo aµ&ıkı lıad »ncıyı nıçto 
defi ve ıule etmem<:Jl 1 Mesa.aıah ~ok a.11 Alkok yakısı. 
~wn içın eımn ve mucssır bir tcdbirı şafidir Saocı tek· 
rar gelmeden hemen bu yakıyı aınya.o mahalle tatbik 
cdıııiz. Avdetlnı meo'ctııi!J olursunuz. Daıaıa cvi.ı:Uzdc bır 

veya iki Alkok yak w bulund tll"UD'QZ.. Vuçwiuo hu ha.ı:ıgt 
bir UDC1$1Jla karıi hazır ve ernıo bir tedbırdlr. Birdtızfuıe 

IU.çtao daha moessırdirler SiZ işinızle mcsgul olurkcno 
cU kendi vazilesı.nı &Orılr Her ceza.nede bulaour. Fakat 
Alltok lsm.ıni batıruıızda tııtunuı. Taklitleruıden ııakınıııız.. 

Türkiye Umumi Acccntatarl : 

G. 1 A. BAKER Ltd 
ISTAMIUL 

Posla lhıtus 11 lo61, lllanı.111 

l·rlhN!E~~·l'l:•E:4E31 
SANCIYI ZALE: EDER 

. t.. .. ~ : . ..,, ' ' • . - • 

Bayram Şekerlerinizi 
MEŞHUR 

c 
Ticarethanelerinden alınız • 

.................................... ~ 
KARYOLAvemadf'nicşya 121/ ı• LAke 1 

fabrikası 2 ıra ya karyola I 
Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 

Çocur, Kesme. Kemerli, Amerikan sistemı çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelit renk· ı 
!erde karyolıı l:ır hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır 1 !er türlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. fııbrıkada ve Eminönü, Selanlk Bon• · 

martJesi ve Yerli Mallar Pazarsnda d:ı avn• fiatla satılır eallllll 

Devlet Demiryolları ilanları 

Irmak - Çankm ve Arifiye - Adapazarı şube hatları da dahil 
olduğu halde, S amsun - Sıvas • Haydarpaşa hath üzerindeki her 
ban gi bir istasi} ondan yine bu kısım ler üzerinde bulunup 924 
kilometreden fazla mesafede olan diğer bir ı stas i vona doğru bilet 
alacak yolculara 21 ikinci 1 anun 933 tarı h inden itibaren tenzilli 
ve maktu ücretli bir tarife tatbik olunacaktır. Bu tarifedeki 
maktu ücretler, nakliye ve damga resimlerile birlikte seyyanen 
birinci sınıf için · 4128· dört bin yüz yirmi sekiz, ik incı sınıf için 
·2981- iki bin dokuz yüz seksen bir ve üçüncü sınıf için de 
1893 bin sekiz yüz doksan üç kuruştur. 

Beyoğlu'nda 

Mağazalan 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

0/o 10 
O/o 2,0 
O/o 30 

Teazllit 
............ ı·ş arıyorum ............ . ............ . .......... . .. .. .. .. .. .. 
;; Sigo ta şirkeller ınde çalış· ~i 

T abit limon, portakal v~ turunç çiçe hlerinden musrahıer 90 derece bir '1l · 
rikııı san'attır. lngilter~nin Atkinsonu. Fran•amn hakikf J:ın Marına Farina'st Al· 
manya'nm 4711 i ne ıse Türkiyenin HASAN KOL.Al'\YASI da o dur Hastalara 
bayat ve şifa verir. Sinir. nevrıısteni. çarpıntı. heler.anı kalp. bayğınlı h ve bil tün 
aldmı a•abiye zıımanlannda bir hayat arkııdaşıdır. 1 Jcrecesi yükse'' olması dola
yisile masaj için yeganedir. memleketimizin bütün kibar rical ve nisvam, hüyük 
hanım efendiler HASAN KOLONYASI istimal ederler. 

Beyoğl u'nda 

'Eski mağazaların en asrisi ve biltilo 
TOrkiyenin en mükemmel çeşltll 

MAGAZALARIDIR 

1~ Kônunusani ilô U n~at ~JJ 
u 

mllnasebetile 

Büyük Satış 
Biltün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
Emsalsiz Flatlar 

Yalnız iyi mal ve halihazırda 

her yerden ucuz satan 

MAGAZALARDIR 

Bu Fırsattan İstifade Ediniz 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden : 

28 · 12 • 932 tarihinde ihaleleri ilin edilen Yüksek Orman ve 
Orman Ameliyat mektepleri süt, sebzevat ve sairenio ihalesinin 
25 • 1 • 933 Çarşamba günü saat 14,5 tehir edildiği. • (342) 

Meseli : (1) Haydarpaşadaıı Kayseriye, Sıvasa, Zile ye, Tur
bala, Amasyaya ve Samsuna veya mütekabilen bu istasiyonlardan 
Haydarpa~aya; 

ii mı ş, referanslı mükemmel 1 ürk· !i 
~ çe ve Fran~zca daktilo bilen ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ii bir genç kız iş arıyor. lstan· s! 
~~ bul P. K 46 E. P adresine ii 

ı 2) Samsundan Çankırıya, Ankaraya, Eskişebire, Adapazarma, 
lımite ve Haydarpaşaya ve mütekabilen bu istas iyonlardan Sam· 
suna gidenler bu tarifedeki ücretlerle seyahat edeceklerdir. Ya
,_ '-ilete tabi cocuklardan bu ücretlerin yarısı alınacaktır. 

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

~ ~ i! yazı lması. 5i 
·················································-·-······ ..................................... ,. ...................... . 

SA.HlBl : MEHME1 ASIM 

Umumi Neşriyat M UdUrU: FİKRET ADtı. 

VAKIT MATBAASI - lSTANBUL 

inhisarlar Umum l\1üdürlüğünden: 
Bedelleri takassız ve Türk parasile ödenmek üzere (420) adet 

muhtelif Voltta {0sram) yahut Mazda marka ampul sabo ah .. 
nacaktır. 

Taliplerin pazarlıia iştirak etmek üzere % 7,5 teminat akçe· 
)erini hamilen 6 · ~ • 933 Pazartesi günü saat 14 te Galatada 
Ahm Satım Komisyonuna müracaatları. (220) 
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