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Reisiciimhur Hz. ne verilen yılbaşı 
w 

armaganı ve Gazimizin sözleri 
An ara, 1 (A.A) - Reisicümhur Hazretleri dün gece yıl başı münasebetile 

hılilıahmer n Ankara pa !aıta tertip ettiği şenliği huzur arile şereflendirm işlerdir. 
B. M. Mec isi Re sı Kazım Başvekil ismet Paşal ar, Vekiller, ordumvzun büyük· 

Jeri, ecnebi dev etlerin elçileri, bir çok meb'uslar aileleri ile hazır bu unuyorlardı. 
Donya güzeli Keriman Halis ecede bu toplanmada bulunmak ıçin bila iahmerin 
da\fet ıisı olarak lstanbu dan geJwi~ti. 

mümkü olan en büyük bahtıyarlığı hissediyorum. Ve hepinizle birlikte huzurlarında 
saygı ile eğiliyorum. Şiddetli alkışlar. 

Reis cümhur Hazretleri armağam alırken: 

Gece yarısından bir az sonra Maarıf Vekili Dr. Reşit Galip Bey söz alarak 
Hanım ar, Bey er dedi, bir saat bir çeyrekten beri yeni yıla girmiş bulunu· 

yoruz. Bu dakikada 1 erkes !!evd klerinı memnun etme k onlara en kıymetli hediye· 
ı er ini vermekle me§gu dur. Sen de müsadeniıle büyük Reisimize naçiz o makta 
bera 1er kendıJerını çok sevindireceğ ni bild "ğim bir hediyeyi takdim ediyorum. 
Bu armağan, geçen yal içinde Ankarada toplanan tarih kurultayının basılan zabıt· 
Jari.e lstanbulda toplanan dil kurultaymın ararları #e dil işlerinde derleme kıla· 
tuzundan ibaretlır. 

"Bu anda duyduğum saadet büyüktür. Kıymetli Maarif vekilimizin bu armağa
n1ndab dolayı teşekkilr ederim. Kendisinden ve diğer vekillerimizden her an bay
le armağanlar beklerim. Vekil Beyin naçiz dedikleri bu armağan hakikatte çok de 
ğerlidir. Bu değerin herkes bsrafmdan daha iyi anlaşilması için, bu kitaptan bir A· 

tıtfe okumalarını Vekil Beyden rica ediyorum.,, Dediler ve çok alkışlandılar. 
Reşit Galip Bey Gazi Hazretlerini emirlerini yerine getirerek armağandan, tayin 

ve intihap etmeksizın. bir sahife açtı ve hepimiz.in bahtına diyerek okumaj'a başladı. 
Bu sahifede Türk milletinin ari ve medeni bir millet olduğu, bazı gafıJJerin zannı 
gibi 400 çadır halkından ibaret olarak Anadoluya gelmiı olmadıklar.. bura11nua 
bınlerce seneden beri Türkler tarafından öz vatan yapılmı§ olduğu ve Türk ırklDlll 
yaradılışındaki yüksek ve büyük vasıflar anlabhyordu. 

Bu güzel tarih sabifaıı samimi bir heyecanla dinlendi ve sürekli ~lkışlarla 
Gazı Reise T ırk irfan afles namına, bu naçiz armağanı Yermekle bir fert için karşılandı. 
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" Hatıralar ve 
vesikalar ,, 

(V AI'IT) bugünden itibaren 
fornıa halinde bir tefrikanın net· 
rine başlıyor. Bu tefrika Cemal 
Paşanın Balkan muharebesinden 
umumi harp nihayetine kadar 
devam eden tarihi devre hakkın
daki bir kısım hatıratı ile bu ha
tırat üzerine bazı tetkikler ve ve
sikalara istinat edecektir. 

Fransız seferilt-' v AK 1 T ~ 
Dün ehemmiyetli ( Bugün 16 J 
bir nutuk söyledi İ Sayıfa İ 

Türkiye ile rransa arasın- ~ ~ 

daki mea'ut anlaşmayı ) * * "" ( 
•e imlıyalım 1 ==--=_:: Bugünden itibaren : ğ_=_-= 

DUn yeni senenin ilk günü mUnasebe • 

We, Fransız sefarethanesinde bir kabul res· ~ Hat 1ra1 ar g 
mi yapılmı§, lstanbulda bulunan Fransız • E :,: 

lar toplanmI§lardır. Sefir kont de Cham • ~= Ve s ı· k a 1 a r= -~ 
brun bir nutuk sl!ylepıi§, bu arada gunları 
~ylcnı4Uz; g ~ M. Rone 

Yılbaşı Piyankosunda 

TALİLİLER 
KİMLER? 

Elli bin lirayı alan italyan 
ortadan kayboldu, ilsküdar 

itfaiye grupu amiri ve oeferlerl 
kendilerine birer ev alıyorJar Jhtimalki "şimdi hu yazıların 

neırine ne lüzum var?,, diyenler 
bulunabilir. Bu neıriyatı mafta8ız, stmJnde, Jkt taratın memnuntyeUnJ muctp 
belk1 de zararlı görenler olabi • olacak tekilde kuvvcUendlrmeğo muvaffak 

lir. Halbuki hakikat hiç te böyle olduk; gayri kabm bal diye iddia edilen 
d "''ld' Ç" .. .. . ı bazı meseleler kendiliklerinden ortadan 
• ~gı ır · unku bugumi anlamak j kalktılar. Bu meyanda Suriye hududu Uze-
ıçın dünü iri bilmak lazımdır. rinde biribirlne zıt gibi görUncn menfaatler 
Bahusus ki geçen be on sen lik ı mU§terek menfaatler haline geldiler. 

I= 32 sayıfslık bir illve j halillde CEMAL I Yılbafı piyankoaunda kazanan 
- p A - talihliler kısmen belli olmuttur. 

-~;;=_-=_: Ş ~~=tk~:::ab~ üzerıne ; ____ -==- pa=~~~:~::~:.~:.n ;~~~;d: 
~ ~ ~ biri Üsküdar itfaiye grupunda, di· 

j Yanndan itibaren : i ğeri M. Rone isminde bir mobilye 

bin liradır ve bilete on kıti ortak
tır. Bunlar, grup amirlerinden Ke 
mal ve Hidayet Beylerle katip fey 
zi, BafçaVUf Şaban efrattan Lutfi, 
Mehmet, Şaban, Muharrem ve te· 
lefoncu Sadettin Efendilerdir. Hiı 
ıelerine düten paraları almıtlar • 
dır. 

• . • f e Türkiye ile Fransa arasındaki bu mes'ut 
devır ıçınde Türk milleti için hiç anlaşmayı aellmlıyalım. Burada bu gcklldo 

bir vakit unutulmamak icap eden ba§Iamı§ olan yeni senenin, dUnyanm bu 
ibret dersleri vardır. aralık geçirdi~ karı~ık devrenin mUphemf-

u .. h w yetlerlnl izale etmesi de temenni olunur. 
mumı arp çıktıgı zaman 

iktidar mevkiinde olan ittihat ve 
terakki hükOmetinin Almanlar ve 
Avuıturyalrlar ile ittifak aktet • 
mesi ve bahusus ittifakı müselle • 
sitı en mühim bir rüknü olan ltal
yadan evvel ittifak icabı diye 
harbe iştirak eylemesi çok tenkit 
edilmiştir. Bu tenkitlere alaka • 
darlar tarafından şu veya bu tarz· 
da cevaplar da verilmiştir. Fakal 
Dleırutiyet ilan etmiş bir inkılap 
f nicaıı olan ittihat ve terakkinin 

l:hışvekilimizin 
teşekkDrlerl 

ANKARA, 1 (A.A.) - Yeni 
yıl dolayısile aldıkları tebrikler • 
den çok mütehauis olan Betvekil 
ismet Pata Hz. bu tebriklere ay· 
rı ayrı cevap vermek mümkün 
olmadığından teıekkürlerinin ve 
mukabil tebriklerinin iblağına 
Anadolu Ajansını tavsit buyur • 
mutlardır. 

~ a dellahndadır. 
~ B 1 5 hf aiye grupuna düten ikramiye 
i 1 Z 1 J bilet yirmide bir olduğundan 25 

( ) 
ı Kartal ~ 
~ Bü-,,ak harpte tek baıına ~ 
= = ~ tJ1 d-llşman tavvare~i g 
~ dif~drmüş olan meşhur ~ 
~ hcıva kahrcımanı ~ = = 
i RİHTHOFEN' i 
~ ~ 

İ ~::~:d~~·:";a İ 

(AU tarafı 4 üncü sayıl anıızda) 

de,,.letin hayat ve mükadderatına ••••••••••••--••••••n•••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••nn 
ait böyle bir karar verildiği ura· 
da kabine azasından yalnız üç, 
nihayet dört kişinin reyi ile ha -
reket etmiş olması, bu kararların 
diğer hükumet erkanından ıak • 
lanmaaı, hele harp ilanı ihtimali 
tahakkuk edince millet vekilleri 
nin reyi alınmaksızın meclisi 
meb'usanın. tatil olunması ve bü • 
tün memleketin bir harp emri va· 
kii kar!tsında bırakılması daima 
sükut ile geçittirilmiştir. 

Acaba ittihat ve terakki fırkası 
İçindeki bir kaç kişinin o zaman 
bu kadar mühim memleket mese· 
lelerinde hu kadar cür' etkarane 
hareket etmit olmalarının sebebi 
nedir? Hepsinin ayrı ayrı şahısla
rı malum olan bu zevat tabii 
memlekete suikast niyetile bu 

Mehmet Asım 
( Alt trırah J inri sayıftllftlzdarlır) 

- Şey ••• Ahmet Bey, Aksaraya nereden gid"lir ? 
- Ben'm Ahmet Bey olduğumu nereden bildiniz? 
- Hiç, içime öyle c oidu da •• 
- Pek al& ••• Beldeyia, belki Akaaraya nereden 

Pllltlltl ele içinize tlojar 1 

Piyango kazanan UskUdar ıtfaiye gurupu efradı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Necati Bey ihtifali 
Dört yıl evel ölen 

• • 
mızın mezarı 

ANKARA, 1 (A.A.) - Bugün 
saat 14 te eski maarif vekili Muı· 
tafa Necati Beyin ölümünün 4 ün· 
cü yıldönümü münasebetile mer • 
bumun Cebecideki mezarında ha· 
zin bir ihtifal yapılarak hatırası 
taziz edilmittir. B. M. Meclisi Re
iıi Kazım Paıa Hz. ile maarif ve· 
kili Reı it Galip Bey, bir çok ma· 
arif vekaleti erkanı T. 1. C. kti • , 

kıymetli maarif ci
ziyaret edildi 
fakı reisleri, Türk maarif cemiye
ti merkez heyeti azaları ve muh
telif spor klüpleri namına heyet· 
ler, kendisini seven ve tanıyan 

bir çok arkaadşları, bir halk küt• 
lesi ihtifalde hazır bulunmu§tur. 

Merasime maarif vekili Retit 
Galip Beyin kısa bir nutku ile bq
landı. Vekil Bey dedi ki: 
( Alt tarafı 2 inci sayıfamızdadır} 





2 KAnunusani 1933 

Sohbet 
--············ 
Hoşnutsuzluk 

-==-=== Selimi izzet - ---~=============== 
Halkevıntn bugllnkll 

Dltlsameresi 
lstanbuı li lk . 

. t f d a evı temsil ıube-
skı, arathınl. arı bugün Gülhane par

ı me a ınde A 
t 18 30 d b· lay köşkünde ıa· 

a k . ' a ır lllüıamere verile -
ce tır. 

Müsamerede Da .. 1b d . 
atkirlarından M . ..;u el Bayı san· 

. ema ey ta -
rafından tıyat~onıu~ hakkında bir 
konferans verılecek ş··•-"'-f N" , Uau e l • 

hal Hanıın bazı fİirlerini okuya _ 
cak Halkevi temıil ıuL - . , ' ueıı ıan at· 
karlarından iki genç Bedrettin 
Beyin Çehoftan tercüme etmiı ol
duğu "hem acı, heın gülünr, · 

-!r•,, 1 • 

aimli diyaloğu söyliyeceklerdir. 
Mllteakı1>en küçük bir konser ve
rilecektir. Müsamere davetlilere 
mahsuıtur. 

Altın bilezik, beşi 
birlik davası 

İstanbul ağır ceza mahkemesi 
dün Beyoğlunda Bayram soka -
ğında Dilber Hanımın altın bile-

1 

ziklerini, beti birliklerini zorla al· 
dığı ve daha başka bazı suçlar it· 
lediği kaydile, altın diş Ömerin 
muhakemesine devam etmiıtir. 

Dava, evvelce karara bağlan· 
mış, altın diş Ömer, dört sene al
tı ay yirmi beş gün hapse mah -
kUm olmuı, fakat Temyiz mahke
mesi bu kararı bozmuıtu. 

Dünkü muhakemede, Dilber 
Hanım dinlenilmiı ve bazı şahit
lerin çağırılmasına karar veril -
miştir. 

Fuhşa tahrik 

Japon sefiri 
Japon sefiri M. Utida dün ak -

tam Ankaraya gitmiştir. Sefir, Ja 
ponya ile hükumetimiz arasında 
yapıacak takas mukavelesi hak -
kında temaslarda bulunacaktır. 

Şevki Bey 

Terkos 
Belediye bugün 

• 
merasım yapıyor 

Belediye fen heyeti müdürü Zi
ya Bey ile şirketler komiseri Mus· 
tafa Arif Bey dün sabah otomobil 
le terkos terşih havuzlarına gide • 
rek tesisatı tetkik etmişlerdir. 

Belediye fen heyeti yakında ter 

kos tesisatını esaslı bir surette göz 
den geçirecek ve şebekenin ıslahı 
için alınması icap eden tedbirleri 
tespit edecektir. Terkostan alına • 
cak 67500 lira da şebekenin ıslahı 
na sarfedilecektir. Terkosun beledi 
yeye devri münasebetile bugün şir 
ketin Beyoğlundaki merkezinde sa 
at dörtte bir merasim yapılacak -

M e nı 1eketi01 izde 
fabrika açmak 

istiyenler 

Türkiye Ecnebi 

Senelik 1400 l(r. 2700 l\r. 

6 aylık 750 1450 .. 
3 aylık 400 800 .. 
ı aylık uıo 300 .. 

Poliste: 

Geçen seneye ait 
biletleri satıyormuş 
Aynalı Çeşmede oturan Alber 

Ef. Karaköyde dolaşan seyyar ba
yilerden Nikodan yılbaşı piyanko 
su almış, evine gittiği zaman bile
tin geçen seneye ait olduğunu gör 
mü~tür. Alber Ef. hemen Karakö
ye koşmuş, Nikoyu yakalatmışhr. 

iki tramvay arasında 
Ahmet isminde birisi dün Sir • 

kecide Şahin Paşa oteli önünde iki 
tramvay arasında kalarak muhte· 
lif yerlerinden ağır surette yara -
lanmış, hastahaneye kaldırılmış · 
tır. 

Şeker çalmış 
Küfeci Hüseyin Beşiktaşta bak 

kal Mehmet Ali Efendin in dükka 
nına gierek bir çuval şeker çalmış, 
l<açar ken yakalanmıştır. 

Alacak yüzi\nden 
Yemişte sebze iskelesinde Oı -

mania Ali alacak yüzünden kav • 
ga etmişler, Osman Aliyi ağır su· 
rette yaralamıştır. Yaralı Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmıtlır. 

Kalyoncuda otuan T odori dün 

illn Ucretleri : 
HC3llli ııo.nıarrn bir ı;atırı 10 Kuruıı 

Ticari 11!\nlnnn bir s3tın ı 2,5 Kuru1 
Ticari lllnlarm bir santimi 25 Kuru" 

KUçUk iUinlar : 

gece beş arkadaşile Perapalas ar

kasındaki yoldan geçerken Toto 
1

'' isminde birisinin atlığı taşla başın 
dan yaralanmıştır. 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası fı5 
dl)rt dc!nsı 7., ve on defası ıoo kuruştur. 

üı; aylılt ilin \'erenlerin bir defası mecca
nendlr. Dört satın geçen UAnlarm fazı ı 

aatırlan beş kuruştan hesap edilir. 

\'ılbaşı münasebet ile 

Muhtelit mübadele komisyonu 
reiıi Şevki Bey Çartamba ıünii 
Ankaradan ıehrimize ıelecektir. 

.. 
Dün yeni senenin ilk günü ol

duğundan büyük ticaret müesae • 
ıeleri planço yapmak için dük -
kanlarını kapamıılardır. 

Belediye de ........................ 
Göztepeye 
E ektr~k verildi 

Göztepeye yapılan tesisat bit • 
mi, ve evvelki akşam ilk defa ola
rak Göztepeye elektrik cereyanı ve 
rilmiştir. Yeniden birçok kimseler 
evlerine tesisat yaptırmaya baıla· 
mıılardır. Erenköyüne cereyan an• 
cak yaza doğru verilebilecektir . 

Memurların bor~ları 
Bazı belediye memuları hem Eı 

naf bankasından ve hem de taa • 
vün sandığından para istikraz et· 
mişlerdir. Belediye reisliği bundan 
sonra bir yere olan borç ödenme • 
dikçe diğerinden para alınmasını 
menetmi~tir. 

Yerli malları 
kullanılacak 

Dahiliye vekaletinden belediye• 
ye dün yeni bir tamim gelmif, haı 
tahane, sanatoryom ve sair müeı· 
ıeselerde üzüm, incir, fındık, zef. 
tin yenilmesi ve huna azami dere
cede dikkat edilmesi birkere dah~ 
bildirilmi~tir. 

Belediyede yeni 
tayinler 

Belediye muhasebe muavinliğine 
tayin edilen varidat müdürü Nail 
Beyin yerine Beyoğlu muhasebe • 
cisi Gani, Beyoğlu muhasebeciliği 
ne masraf müdürü Arif, masraf. 
müdürlüğüne de müvazene müdüt 
vekili Cemal Beyler tayin edilınit 
}erdir. 



Sayıfa 4 

Muharriri : Celal Nuri 
• iktibas. nakil, tercüme hakları mahfu .. dur ~ 

Eskiden kadınlar için bir tek 
meslek vardı 

- Oğlunuz yetişiyor; büyüdü
ğünde hangi mesleğe girecek? 

Bu suale elli, altmış, belki yüz 
türlü cevap verilebilir: Memur, 
asker, gemici, avukat, doktor, 
mühendis, çifçi, mimnr, tüccar, 
bangcr, fabrikatör, muallim, Hoca, 
otelci, aşçı, mnraneoz... ve ::air~ 
olacak. 

Bir de, bundan yirmi sene ev· 
vcl, size şu suali sorsalardı: 

- Küçük hanım yetiiiyor; bü
yüdüğünde ne olacak? 

Bin bir l f mevzuu arasında bir 
böylesini ne hen tasavvur eder • 
dim, ne de hiç bir kirnıe •••. 

Çünkü kadınlar için (erkek • 
ler için olduğu gibi) çeşit çeşit 

meslekler yoktu. Bir kadm, eğer 
aşağı tabakadan İ!:e, cın:.ın ıçın 
bir iki tane adi meslek mevcuttu: 
Hizmetçilik, ahçılık, çamaşırcılık, 
sütninelik gibi. Biraz daha yuka· 
rı meslekten i::e, belki muallime, 
terzi ve ebe olabilirdi. Köylüden 
bahsetmiyoruz. Çünkü köylünün 
kendisile karısı müşterek vazife 
erbabındandırlar, ikisi birden 
çifçidir. 

Bunlann haricinde, şehirlerde 
ve kasabalarda, hanımlar için bir 
tek meslek kalıyordu. Evet! iki 
değil, bir tek meslek, ki o da: 

- Zevcelik mesleği! 
idi. Bir hanım ancak :zevce ola· 

bilirdi. 
Erkek çocuklarda, pek küçük -

ken bile, bir mesleğe temayül gö· 
rünür. Belki bu temayül değişir, 

ba§ka bir istidat başgösterir. La
kin temayülün vücudü, meslekle· 
rin çokluğuna delalet eder. Oğ • 
lan kaptan olmak ister. Zırhlıla • 
rın resimlerini toplar; isimlerini 
bilir; bir az büyüyünce topları • 
nın, torpillerinin adetlerini söy • 
ler. Bir diğeri aııkerliğe merak et· 
miştir. Bir üçüncüsü şi§eleri, ot • 
lan, ilaç artıklarını toplamıştır. 
Merakı kimyagerliğe, eczacılığa -
dır. 

Kızlar, mutlaka bebekle oy • 
nar. Çünkü onlar için zevcelik ve 
bunun bir zaruriyesi olan anne • 
likten ba§ka görecek iş yok. Ev • 
leneceği güne kadar bir kurt gibi 
beynini yiyen hep müstakbel ko • 
casının kim olacağıdır. 

Kız, oğlan, birlikte ya§ıyorlar. 
Emin olunuz ki kız gelinliğini dü· 
ıünürken oğlanın aklı başka yer • 
dedir; ya bir gemide, ya bir ta -
hurda, yahut bir dükkanda, bir 
fabrikada .... 

Fakat zamanlar değişti, azız 

.karilerim. 
Hayat ve hayatın icabatı baş -

kalaştı. 

Vaktilc erkekler bütün kadın · 
ları geçindirebilirdi. Cemiyet a • 
ra81nda kadının çalışmasına ihti· 
yaç yoktu. Kadın yalnız eve ha· 
kardı. Aile bütçesinin tanzimin • 
de hanımın yardımına hemen he • 
men ihtiyaç yoktu. 

Kocaya varmıyan hanımları 
da diğerleri ge~indirirdi: Bir ba· 
ba, bir kardaş, mevcut bir akar 
onun ihtiyaçlarını def ederdi. 

Biraz açık mütalea yürütmiye 
izin var mı? O devirlerde • mah· 
za geçinmek için - bir ltadının 

kendisini satmasına da lüzum gÖ· 
rülmezdi. Doğru yoldan ayrılan 
karılar para ihtiyacından, ya!a • 
mak zaruretinden deeil, lceyifle -
ri için iff euizlik meslei!ine girer
lerdi. 

Ahval büsbütün deği~ti. Hem 
ne deği§tİ .• · • 

Avrupc.dn, Amerikada, bun -
elan yarım e.sır evvel bile böyle 
idi. F nkat bizim memleketimiz 
bunu bilmiyordu. Pariate bir ka -
dının dükkancılık etmesi tohafı • 
mıza gidiyorrlu. kezalik o fehirdc 
kadınlara arabacılık etmek ruh • 
'atı verilmeğe başlayınca çok 
güldük. Kadından avultalların re· 
simlerini gördük. Çoklarımız: 

- Yahu! Bunlar evlerinin i~i ile 
uğraşacaldarma niçin hekim, a • 
vukat olmağa (heves) ediyorlar? 
diyor ve belki biraz da gülüyor -
duk. Liikin hiç hakkımız yokmu~. 
Bu madam ve matmazeller bir 
(heves) neticesinde dükkancılık 

etmiyorlar. Belki heves dolayısi· 
le bir kadın doktor ve yahut ha· 
kim olabilir; fakat keyif için sa· 
bahtan gece yarısına kadar tütün 
satmaz; satılan eşyayı tartmaz, 
sarmaz, yahut hesap tutmaz. 

Aynile bizde de hayat sıkıştı, 
daraldı. Umumiyeti itibarile söy
lüyorum. (Bütün) erkeklerin ça • 
lışmaaı (bütün) kadınları geçin· 
diremez. Bunun içindir ki kadın· 
Jarın bir kıımı da ya~amak için 
çalıımak utırarındadırlar. Bu, çe· 
likten bir kanundur, zamanımı • 
zın doğurduğu bir kanundur. Her 
kadına koca yok; her evli erkek, 
karısının evin dıtarıımda a; i ol· 
madan ailesini geçindirecek va • 
ziyette değildir. 

Tekrar edelim: Zaman değiş· 
ti. Evvelce bizde hayat hudutsuz 
geniş, varidat bol, ihtiyaçlar az • 
dı. Modern ihtiyaçları da bilmi • 
yorduk. Bunun içindir ki ksdm • 
lar açıldılar; kapalılık ilga edi • 
liyor, hanımlar hemen her mes • 
leğe giriyorlar. 

Zannet.meyiniz ki Türk kadın -
larının bu devirde kaydettiğimiz 
açıklığı bir (heveı) tir, beynel -
milel modaya uymak arzusudur, 
yahut bir mukallitliktir. Hatta bu 
usul, bir fclaef eye tebeiyetin ese· 
ri bile değildir. Ha~a ! Bizde ka· 
dınm çarşafı bırakmasının sebc • 
bi hayatın daralması, çalışmak 

mecburiyetidir. Bu hayat şartları 

tahahkkuk ettikten sonra hüku • 
met ıon derece muhafazakar bi • 
le olsa idi,kabil değil, kadınların 
hürriyetine karşı celemezdi ! Fa -
ltat öyle değil, hükUmet te bu 
şartları takdir ettiği için kadınla • 
rı hürriyetlerinin istihsalinde hi .. 
maye ediyor. 

1(. :(. :(. 

Geçenlerde tam 95 yaıındn 

eıki büyüklerden birine gitmİ§ -
ti.m. Sihhati yerinde, mükemme -
len yiyip içiyor. Günde yirmi da • 
kika yürür. Yalnız dört hastalığı 
var. Onlar da bu yaşta tabii. Ba· 
zan çok güzel fikirler ileriye sü • 
rüyor; fakat bette bir sözlerinde 
mantık kalmıyor. Bu da tabii. 

Bu ihtiyar zamandan şikayet 
etti. Bilhassa torunlarının açık 

saçıklığmdan davacı. Kızları ko • 
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G··reş federasyonu 
çalışıyor 

Güreş federasyonu, güre§İn 

memleketimizde inkitafı için da · 
ha muntazam şekilde çalışmağa 

karar vermi~ ve bu husueta ça -
lışmak üzere iki komite tefkil et· 
miştir. 

Komitenin birisi müsabaka 
tertip heyetidir. Vamık, Adil Gi· 
ray, llhami, Doktor Emin Şükrü 
Beylerden mürekkep olan bu ko
mite güreşçilerimizin ecr..ebi te • 
masJarını temin için çalışacaktır. 

Diğer kcmite de neşriyat he • 
yetidir. lhsan, İhsan Altay, Muh· 
teşem, Sadun Galip ve Zeki Ce • 
ma) Beylerclen mürekkep komite 
güreşin tamimi için neşriyat ya -
pacaktır. 

Komiteler bu hafta içinde u -
mumi içtima yaparak çalışma 

programını tesbit edeceklerdir. 

Muğladaki maç 
MUGLA, 1 (A.A.) - Muğla 

ve Urla klüpleri ar&sında yapılan 
maçta Muğlalılar O - 5 galip gel
mişlerdir. 

Buz Ustilnde hokey 
VARŞOVA, 1 (A.A.) - Buz 

üstünde yapılan bir hokey maçın· 
da Budapeşte §ehri ekipi Craco· 
vie takımını sıfıra karsı 3 sayı ile 
mağlup etmiftir. 

Yüzilcillük 
MİAM1, 1 (A.A.) - Ameri • 

kalı kadın yüzgeçlerden Leonore 
Kuigt, Helen Madiıon'un sahip 
bulunduğu serbest yüzme kadm 
dünya rekorunu kırmıştır. 

Leonor Kuight, 500 metrelik bir 
mesafeyi 7 dakika 2 3/5 saniyede 
yüze yüze katetmek suretile ev • 
velki rekoru takriben 10 saniye • 
Iik bir farkla kırmı~tır. 

ca karı olmuş. Onlardan bahsi 
yok. Asıl mesele torun hanımlar. 
Bunların biri hiç bir meslek bula· 
mamı§ ta miistantik olmu~. lhti • 
yar gülüyor. Bizimkinin canilerin 
arasında yeri ne? Zavallı adam 
kızının kızının mahkemelerde 
suçluları isticvap etmesini asla 
aklırıa sığdıramıyor. 95 lik ada • 
ma bu (hadise) nin iktısadi, içti
mat ıebcpleri anlatılamaz. Zaten, 
okumuş biri olan bu zat (iktısadt, 
içtimai) kelimelerini bile bilmez. 
Onun beyni yetmiş bet sene evvel 
yuğurulmuştur. Bizde dünyaya 
kazık çaksak, 1975 senesinde 
kürrei arza yabancı olacağız .•...•• 
Kim bilir torun zadeler, o devir· 
de neler olacaklar? lıtikbali ket· 
f etmek değil, tahmin etmek bile 
mümkün değildir. Bir tah.min 
doğru çıltsa bilmiş olunuz ki bir 
tesadüf eseridir. 

.•...•• Vaktile, demiştim ki, 
namuslarını satan kadınlar para
dan ziyade keyif ve heves ınika • 
:;ile bu işe giriıiyorlardı. Pek aşa· 
ğı tabakadan bahsim yok. Eski 

devirde bile {kaltak), (kahpe) it· 
lak olunan hu gibi ticaret erba -
hı yok değildi. Lakin şimdi keyif 
ve heves saikaları haricinde a~k 
ve sevda alış verişine girenler 

çoktur. Eskiden yerli kokot na • 
clirdi. Bütün sermaye bilhassa 
Leh yahudilerinden fahi!elere gi· 
diyordu. Bunlann ticaretleri ya • 
kında resmen menedilecek. Bu 
kir membaı da yerliye kalıyor. 

Yerli r.ikolita, yerli trat bıçağı, 
yerli ilaç, yerli di~ macunu gibi 
yerli •••• Zamandır, devrandır bu .... 

Celil Nuri 

Yılbaşı 
Piyangosunda 

• .. 
<Baş tarafı 1 inci sayıfmmzdadır) 

Muharrem Efen diden maadası 

derhal birer ev aatın almaya ka • 
rar vermişlerdir. Muharrem Efen· 
di bekardır, kimsesi yoktur, onun 
için ev almağa lüzum görmemek· 
tedir. Muharrem Efendi, parasını 
bankaya yatırmıştır. itfaiyeciler 
grup arkada,Iarmdan 3G 11na bi • 
rcr uf ak hediye almak üzere hisse 
}erinden birer mikdar pnra ayır • 
mı!lardır. Talihlilerden Hidayet 
Bey demiştir ki: 

Piyanko gecesi arkada§laı- otur· 
mu~, konuş~ yorduk latife ohun di 
ye "merak etmeyin !İmdi müjde 
gelecek dedim. Aradan yarım sa • 
at geçmedi. Müjdemizi aldık!,, 

Talililerden mobilye dellah M. 
Ronenin bileti ise onda bir 
olduğundan bu ~at tam elli 
bin lira almıştır. M. Rone 
bir kaç gün evvel Eminönünde Ka 
der ki~esinden her ay ç~kilen pi • 
yanko biletini alırken kişenin bir 
memuru: 

- Bir de ),lbaşı biletinden al
sanız iyi olur. Çünkü geçen :;eneki 
gibi bu sene de piyasada bilet bu· 
Iamıyacakarnız 

Demittir. M. Rone bir hayli te • 
reddüt geçirmİ§, sonra cebinden 
bir on lira çıkartarak atmı§: 

- Ver, bakalım bir de yılbaıın 
da taliimizi deneyelim! 

Demit ve 29202 numaralı bileti 
almı§tır. Mohilye deUab evvelki 
gece hissesine düıen parayı aldık· 
tan sonra dün hemen evini değiş • 
tirmi§, bir kaç gün başını dinle • 
mek üzere bilinmiyen bir yere 
gitmittir. 

2 Kanunusani 193_3_ 

4 K4nunsani Carşamba akşa· 
mrnda~ itibaren 

Elhamra sineması 
haftalık programına ilaveten 

KA~AGÖZ 
fitrnini takdim edecektir. 

Yap:ın: OSMAN MUMTAZ 
OYNATAN: 

HAZ 1 M 
Karagöz 1 tüseyin Ef. Asım Baba, Ka· 
nunl 1'cvlik B. Kem31 Bab:ı Şarkılar: 
Emine Hanım Çocu ·lıır, figüranlar \'e· 
saire lpekfilm studyosunda çc\'rllmlştir. 

Yakmda 

Artistik Sinemasında 
JEAN MURAT 

nın emsalsiz bir surette temsil euığ 
çôlc eğlenceli, hissi \"e nefis bir eser 

77 Numarah EV 

' 

~al'!llml~::311'.!8~1~--J 
lstanbul Belediyesi: 
Oarmbedayl Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri : 

ISTAHBUl BELEDiYESi 
caat 21,30. da lJll~~~lt~ ~~U 

Pazarfesı nırrrrr TIJ f 
PERŞEMBE 

ı ı 111, ı 

Bu aksam 

Yazan: 
MUsahtp zade 

CoUU E!ey 

Komedi 3 
perde L 11111111 

Halk gecesi 

Ertuğrul Sndettia 

T. A. 'l'. 
Bu gece l\:ıdıköyündc 
Kuşdıli tiyatrosunda 
G 6 L G E ve 
KILIBIK 

Y ıırın ,;ece temsil yoktur 

TAKViM 
Bet yüz bin lira kazanan b;letin '.l K. ttan; 3 K.. aoni 

diğer parçalarından biri Ankara - 5 Ramazan 6 Ramazan 

Pazartesi Sah 

da ve diğeri Diyarıbekirdedir. Glın dohu~u 7,2fı T,26 

200,000 liralık biletin bir parça Glln hatı~ı 16.~I 16.52 
Sabah oamazı 6, O 6,50 

aı Kumkapıda halancı ~okaim - oıııc uamaz.ı ıv.11 12,ıs 
<la 8 numaralı evde oturan Emine llı:ludı oamazı 14.S 14.39 

H d d B b'l · d" AJı:ş gm namazı 16.51 l6,52 anım a ır. u ı etın ıg" er p:ır· 
ra 51 namazı 18,29 ıs,ao 

çalarından biri de Niğdede ve Çu ımsak 5,39 5,39 
bukabattadır, ~·ıııo geçen günleri 2 3 

kal:ın 364 363 
100,000 lira, Kadıköyünde Nem ı•~aaı111:111::m1~-----... --

li zade sokağmd14 35 numaralı ev 
de oturan Vahan Mercanyan Efen 
didedir. Vahan Ef. biletini meş • 
hur cüce Simon Efendiden almıf • 
tır. Bundan başka Beyoğlunda 
Poıta sokağında Madam Alberti 
ile Sirkecide Kayseri ambarında 
Cemal Efendi de 100,000 lira ka 
zanan biletin yirmide birine sahip 
olduklarından beşer bin lira nlmılj 
!ardır. 

. 100,000 liralık biletin bir parça 
sı da Araçtadır. Balıkpazarında 
Muiz Badun Efendiye ve Arnavut 
köyünde Mumhane sokağında Ma 
dam Elenaıun biletlerine elli~er 
bin lira dütmüştür. Bunların bilet 
leri yirmide bir olduğundan iki bin 
be!er yüz l'. a almıtlardır. Bu bile-1 
tin diAer ı:• rçaları İzmir ve Trab· 
zondadır. ı·ahtakalede Uzun çarşı 
caddesinde şark şeker fabrikası 
müstahdemlerine 30,000 lira düş· 
mÜ!tür. Bu biletin diiier parçaları 
Refahiye, Ankara ve Antalyada -
dır. 

Çağrı.ış 
Jfalkc,·l Mucılkl Cl<>.mlyctlııdcn: 6/l/933 

Cuma günü l& dil tımurnt heyet içtimaı yn· 
pılacıığından bllQmum kayıtır azarım Şchza· 
deb:ı;ımda, IAt&tet ap:ırtnnıuımda kAln ce -
mlyet mo.rkul.ne teşrifleri. 

Tashih - Gazetemizin 25 KAnu
nuevvel !P:ıı~r nilsh3sının 11 inci sahlf C· 

sinın bir inci sütunu al unda münteşir 

931 5235 O. r umerolu lldr.ın verıldiği 
ılscanbul heş'nci icra memurluğundan) 
yazılacak iL:en sehnn 'lscınbof 6 mcı 
icta aıeıauılutunda.n .. şeklinde 7uılmış· 
tır. Tashihi leytiyet otunur. 

Radyoda • .................... 
1STA1'ı'BUL - 18 den 18,411 o kadar 

Ve~lıı. Rtz:l Hanım, 18,45 ten 19,ZO ye kadar 
Orln~stm, 19,!0 d"n l 0,45 e ltac!nr Fttn111r.· 
ra den cnerl~mlılcrc maheus), 19,46 ten 
20,80 o luıd:ır Orltestrn, :ııo.~o d:uı 21 c kıı· 

dar '\tesarl Asını Bey, 21 tien 22 ;)C lmdar 
Safi"' llAnnn, :?2 den 22,80 a knd:ı.r Orkes
tra,. Ajans, vo Borsa ha!terlerl, &at ay11rı. 
22,80 d:ın 23,tO a kndar Amturka sıız (UR • 
mnz:ınıı mııh5ns). 

• ::ır.ı:ı .ınıı !!!!', m r. aınmr.t:ı :m:ı.ımmııın:ı: 

i Matbuat Cemiyeti tarafından 
1 tertip edılen 

rJ 1933 

iAlmanağı 
ÇIKTI 

Bir ço1c tanınrnıf muharrirlerin 
edebi siyasi iktisadi, tarihi 

1 yazılarım havidir. Her kitap· 
Ji çıda bu!unur. 

~ Fioh 1 liradır 
llllı::lliı:ın!lii!IJ~ nıııııııtlllilil:ıını 'll'.llllil!ll!mlllill 

Te~ekkür • 
Ufulile dııhuo olduğumuz aziı 

baba ve cfoyımız B!!hçet Beyin 
cenazesinde hazır bulunmak su
retile teessliratımıta iştirak ve 
telgraf, melttup ve su veri saire 
ile biı.leri teselli buyuran zevata 
kirama ayn ayrı lt:şekküre fartı 
tee55ürümüz mani o~duğundau 
muhterem gazeteniıin buna de· 
lalet ve tavassutunu reca ederiz 
efendim. 6094) 

Merhumun zt\cesi Nurtı Behçtt; Yl
fcni inh•sıırlar mürak;plcrinden Halet; 
\'ijtcni lnhi!ailnr umum müdür muı,·ini 
MünU1 Hnsrel', Oğlu Ziraır bıınkıı!'I 
me"tlurlanndan Sedı:t Oğlu avuka[ Ve
dat, Damadı Dr CelAI, l\ızı S~r4 Celil. 
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1 ın liye CCAWTIM &1! • JE e iZ Milli Roman -55- Yazan : Necmettin Halil 

içimdeki zehrin tahlilile uğraş· 

tım. 

================Selami izzet 
Diinkil kısmın hulAsası 
On sekiz yaşında, canlı, neşeli, he

yecanlı Ayıe sct'inç irindedir. Kü • 
fÜklüktenberi beraber büyüdii.klcri 

Kemal, bütün gen<; kızların kendU.ine 
bir bakışta asık oldukları güzel Ke • 
mal, Avrupada tahsilini bitirmiş Is • 
tanbula dönilgor. 

Ayşe onun odasını çiçeklerle 
süslügor, hazırlıyor. Ayşc.nin babası, 
Kemali küçükten büyütmüştür 
Aorupada okuyup gelen genç adama 

balıçcdcki küçük kô§kü ı1eriyor. Artık 
orada istediği gibi yaşasın• Ay§c ile 

babası Kemali Sirkeci istasyonunda 
karşılıuorlnr. Kemal, lstanbula ka -

vuştuğu için memnundur. Hele kcndi-
6i için hazırlanan kö§kc girince ha • 
ran oluyor: 

~ lf. lf. 

- Beni fazla §ımartıyorsu
nuz ! .... Burası ne güzel dö~en
miş, ne güzel tanzim edilmit .. 
Beni sevi~ten çıldırtmak mı is
tiyorsunuz? •. 

ri ... 
- Bütün bunlar Ayşenin ese· 

Dıtarı çıktı. Uıağa, eşyaları 
getirmesi için seslendi. 

Kemal Aneyc yaklattı: 
- Benim Canım Ayteciğim!. 
Fikriyar, Kemalin etrafında 

dBr.üyordu. 

Kemal, Ayşeyi şöyle kendin· 
den biraz uzo.kla§lırarak, tepe • 
sinden tırnağına kadar süzdü: 

- Sana büyümüısün, dedim. 
Ayni zamanda da güzeJleşmiş • 
ıin. .. Hem de çok güzelleşmi~ -
!İn... BiJiyor musun, ki enfes bir 
kız olmu~sun ! 

Bunu söylerken sesi biraz al
çaldı, kısıldı, yavaşladı. Ayşenin 
yanaklarını avuçlarım- rMına 

aldı. Yüzünü yüzüneı }~a~h jhrdı. 
- Heykel gibi b.r kızsın ..• 

Eski zamanların, sütü karışma • 
mış çerkes kızlarına benziyor • 
sun. 

Ayşe kıpkırmızı oldu: 
- Çerkesler sarışındır, ben 

lmmrnlun. 

- Amma güz" hin! 
Ayşenin alnından öptü. Genç 

kız batını önüne ijdi. Etraflarına 
gül kokuları sinmişti. İkisi de 
aöyliyecek 5Öz bulamıyorlardı •.. 
ikisinin de kalbi helecanlıydı .. 
Bu esnada Şefik Nuri bey geldi. 
Bu sessiz... muhavereye nihayet 
"9ermek istiyormuş ıibi: 

Şefik Nuri bey tekrar gülüm
aedi. Bu gülümseyişinde rakik, 
hassas bir yüz kırışıklığı vardı : 

- Geceleri çalıştığımı unut • 
nıamışsın? dedi. 

- Sizin hiçbir şeyinizi unut -
madım; nerede kc.ldı, ki me!:ai • 
nizi unutayım... Çalışan adam u
nutulmaz. insanlar, insan olan • 
lar çalışan adamı unutamazlar. 
Ben, bu insanın, sizin nasıl ça

lıştığınızı gözlerimle gördüm ..• 
Çalışmanızı nasıl unutabilirim? .• 

Şefik bey gene gülümsedi: 

- Bu gece çalışacak değilim 
oğlum. Bu gece davctliJeri:niz 

var. Eğer sok yorgun değil&en, 

yemekten &onra hemen yatma. 

- Emredershıiz amca. 

Ayşe ile babası konağa geldi
ler. Aytenin etekleri sevincinden 
zil çalıyordu. Kemal, o eski knr-

de~, her zamanki gibi sevimli, 
terbiyeli, nazik ve mutiydi. 

Ayşenin gönlünden yeni bir 
zevk kanat çırpıyordu. Ke:nale 
kavuşacağı için, bu derece sevi • 
neceğine ihtimal veremiyor ve bu 

sevincin manasını bir türlü kendi 
kendine anlatamıyordu. 

- Dadı, fu iskarpinimi giy
dinene .... 

Fikr~)ar, iskarpini giydirirken 
belki yüzüncü defa soruyordu: 

- Tanıdıklarımız içinde Ke
mal gibisi var mı? 

Fikriyar kafa sallıyordu: 

- Bacağını . kımıldatma da 
iskarpini giydireyim .. Eğer doğ
nı durmazean Kemal beyi çekiş
tireceğim ha ... 

- Hele çekiştir de göreyim 
. ' senı ..• 

- Bacağını çekiştiririm .. 

- Hiçbirini çekiştirme. f§te 
mum gibi duruyorum.. Bu -ıavi 

esvap bana çok yakıg.::yor c.eğil 
mi? 

- Sana ne yakıımaz, ki yav
rum. 

Amma duydun ya, bana, c;ok 
güzelsin, dedi. 

- Kemal bey kör değil ya, el
bette görüyor. Görünen köy kı • 
Invuz istemez derler .. 

Ayşe artık dinlemiyordu. Ken

dine endam aynasında bir kere 

daha baktı, sonra odadan çıktı. 

- Sana bir hediye alacağım 
Keınal, dedi. 

- Daha mı? 

Ayşe, ç.olc küçü]c yaşta anasın
dan öksüz kaldığı için, evin ha
nnnıydı. Tam bir ev kadını hal 

Ay§e neıeli bir kahkaha 
vurdll: ıa -

- l<üçük bir otomobil. 

- liayır, bu hediyeyi kabul 
edemiyec .. . s· b egun. ız ana otomo -
bilin Para . b . 

•ını verın, en sıze ay-
lığımdan onu t k 'ti .. d. . a sı e o ıyeyım. 

Şefik he" g··ı·· d" 
.1 u umıe ı: 

- Bunu aonr .. .. .. .. S a goru~uruz. en 
· d. bana .. ı ıım 1 soy e bakayım, çok 

yorgun musun? 

ve tavrı ile, ' misafirleri kabul et

ti. Evvela müderris Sena bey gel
di. Sena bey Kemalin liseden 

muallimiydi. Sonra Sabire ha· 

nımla kızı Cevza geldiler. Cev:n 

Ayşenin en samimi arkadaşların
dandı. 

ihracatımıza yeter, konten
janda p rinç mıktarını 

artırmı}'a lüzum yoktur 

Helen beni aşağıra indirdi, 
beraber yemek yedik ve öğle
den sonra biraz gezmiye çıktık. 
Akşam üstü Rudolfa rasgeldik : 

Ticaret müdilrünUn i 
beyanatı . 

- Oo, 1 uran, dedi. Ben de 
seni arıyordum. Gel bu gece 
beraber yemek yiyelim. Sann 
bir sürprizim de var. Haydi 
yürü. 

llazı pirinç tadrlerinin lwntcnjan· 1 
da az pirinç olduğunu bchane ederek 
pırınç fiatlarını yükselttikleri yazıl

mıştı. l'iyasayı alakadar eden bu me

sele llal:kında görilştüğünıüz Ticaret 
miidürü Jluhsin Bey bir mulıarriri

mizc şunları söylemiştir: 

Helene de benimle beraber 
gelmesi için rica ettim ve üçü· 
müz birlikte bilmedığim hir lo· 
kantaya gittik. 

Rudolf köşedeki bir masnya 
doğru bizi götürdü. Bu masada 
bir tek genç oturuyordu; yanma 
gidince Rudolt beni göstererek: 

Böyle bir şey vaki değildir. Bu 
gün mer'iyete giren kontenjan liı· 
lesinin ihzarından evvel memleket 
pirinç mahsulü mikdarı iktisat ve
kaletince tespit edilerek hemen he 
men memleket ihtiyacına teka • 
bül edecek derecede olduğu görül· 
mesi üzerine kontenjana az miktar 
pirinç lrnnulmu§tu. Yerli pirinçle· 
rin evsafı memleketin muhtelif ma 
hallerinde tesis olunan asri v~saitle 
mücehhez çeltik fabrikalerı &aye -
sinde rnlah edilmif olduğundan ka 
lite itibarile dahi ecnebi pirinçle -
rinden müstağni bir halde bulunu
yoruz. 

Dahili istihlak yerli malına inhi 
sar edince, bu malların fiatlarının 
tcreffü edip etmediğine gelince; 
piyar.oıdan yaptığım tetkikat neti -
ccsinde bugünkü pirir.ç fiatlarınm 
kontenjanda en çok pirinç bulun -
duğu zamanlardan daha dun fiat· 
ta satılmakta olduğunu tespit et • 
tim. Geçen sene pirinç fiatları 29-
35 kuruş olduğu halde bu sene 23-
28 kuu§tur. 

Hakihat bö_yle olduğu halde yer 
]i pirinç fabrikalarının kontenjan· 
da az pirinç bulunduğundan isti -
fa.de ile f iatları arttırdıklarını id • 
dia etmek haksızlık olur. 

Maamafih §ayet bundan sona 
böyle hareket edecekler olursa, 
haklarında ihtikar takibatı yapıl· 
ması tabii olacaktır. 

Y erJi fabrikaların kontenjan va
ziyetinden istifade ettiklerini ileri 
sürerek ve yahut yerli malının ki • 
fayet etmiyeceğini iddia ederek 
kontenjan miktarını arttırmak ga
ye:.ini takip edenler bazı gazete sa 

hifalarında husu i menfaatlerini 
temin için yer bulamamalıdırlar. 

- işte s ize bir hemşeri. 
Diye beni ona takdim etli. 

Ben henüz bir şey anlamıyor
dum. O genç heyecanla: 

- Sahimi, Türkmüsünüz? 
Diye bana elini uzattı ve ta-

nıştık; Türkçe konuşmıya başla
dık. Ben Türkçenin bu kadar 
gDzel olduğunu biç bir zaman 
dilşUnmemiştim. Her duyduğum 
kehme içimde memlekete ait 
bir hatırayı uyandırıyordu. Bu 
hatıraların acılığı da sanki dün 
gece döktüğOm güz yaşlarHe 
silinmişti. 

ismi Ferit olan bu genç "Kor· 
nel Darülfünununda ziraat tah-

" silini bitirmiş, şimdı Tllrkiyeye 
dönüyormuş. Lisede okuduktan 
sonra Ödemiş belediyesi kendi· 

sini Amerikaya yollamış, dört 
seneden beri burı:tdaymış. Bu 
müddet zarfında memlekete biç 
gitmemiş. 

Benim yeni ıreld "ğimi anlayın· 

ca vatana ait bir çok havadisler 
sormaya başladı. Hele, hemen 
hemen hemşeri olduiıımuzu öğ· 
renmesi onu büsbütün coşturdu. 

Ona, geçirmiye başladığı!Il 

buhrandan tabii hiç bahsetme
dim. Fakat memleket için çek· 
tiii hasrete imrendim, Türkiye 
dedikçe kalbi görünüyor sanı-

yordum. O gece hiç bir acılık 
duymaksızın bu gençle memle
l<ete dair uzun uzun görüştüm. 

Bu tesadüf geçirmiye başla· 
dığım buhranı arttırdı. Odama 
dönünce çekmecemin içinden 
annemin bana ilk yolladığı kartı 
çıkardım, korkakorka, utana uta
na bakmağa başladım. Annemin 

yeni gelen mektubundaki mem
leket havadislerini tekrar oku
dum. 

Ruyamda orasını gördüm ve 
ertesi sabah gözümde yaşlarla 
uyandım. O gece sanki gizli bir 
el benim asıl gözlerimi çıkara
rak yerine başkalarmı koymu tu. 
Artık etrafımı eskisi gibi gör-

mOyordum. NUyorkun bütün ca· 
zibesi gözlerimden kaybolmuştu. 

Mütemadiyen memleketimi, o 
sevmediğim çıkarken lanet etti· 
ğim memleketimi diişünilyorduın . 

Bir gece odamda mosnmın 

üstünde namıma gelmiş kalınca 
bir zarf buldum, içinden bir ki· 

tap çıktı. Kıtap ayrıca bir beyaz 
kiiğıtla kapalanmışh ve kağıdın 
üıtOnde şu cümle vardı: 

"Vatam.nı çok seven bir Çi~
liden memlel<etini sevmiyen bır 
Türkef,, 

Kitabın adını tüylerim diken 
diken olarak okudum: 11 Vatansız 

adam,. 
Bu vatanına lanet ettiği için. 

mahkeme tarafından onu görmemı 
ye onun sözünü işitmemiye mah· 
knm edilen bir Amerik h bab: 
riye znbitioin hikayesiydı. Sankı 
her kelimesi ateşle yazılmıştı, 
okudukça içim cayır cayır yaoı· 

yordu. . • 
Gece yarısı son sabifayı bıtı· 

rip ldtabı kapadığım zaman ıstı· 
rabıma t his koymuş oldu~: 
Ben de bir vatansızdım. Bcnım 
hakkımda hiç bir mahkeme hü· 

küm vermemişti; bunu ben ke~
dim istemiş, oradan nefret et~· 
ğim için kaçmıştım. Fakat şimdı ... 

Daha fazla tahammül edeme· 
dim, başımı alıp sokaklara fır· 
tadım. Sert bir ruzglr esiyordu; 
vücudüm tir tir titrerken içim 
yanıyordu. 

Ben kendi cemiyetimi bor 
görmüş fakat hiç bir celJ)iyete 
mal olmamıştım ve nihayet dtin
yadaki mah!ukları:ı .en .bedbahtı 
en zavallısı haline gırmıştım. 

Artık Kolecde beş alta sene 
mütemadiyen yuttuğum ~~yon.la· 
rın tesiri dimağımdan sılınmıyc 

başlamıştı. 
Kornel Darülfünunun da oku· 

· d. leket·ıne döoen yup şım ı mem 
0 genci, onu buralard çalıştıran 

kuneti düşündüm. O vata~ına 
dönmek ve oradeki cemı.y~t 
içinde çalışıp mes'ut olmak ıçıo 

buralara gelmiı, okumuştu. Hal· 
buki benim böyle bir gayem 
yoktu. Hayatımın boşluğunu elim 
bir surette anladım. 

O gündenberi hiç bir ey yapa· 
mı yorum. • 

Dün limanda serseri serıerı 

dol şıyor ve vnpurlan ıeyredi· 
yordum; tekrar o gence ra gel· 
dim Elimi uzalhğım zaman: 

- Kimsiniz? 
Diye sordu. Şaşırdım, bir kaç 

gece evv~lki teı;adüfilmüzU ha
tırlattım . O beni ezen bir baka· 
ret ifadesiyle: 

- Bu isimde bir vatandaş 
tanımıyorum. 

Dedi ve uzaklaştı. Burada 
b. dam yaptıklarım ve nasıl ır 8 

olduğum onun da kulağına ça-
hnmı~ olacak. 

(l)cvamı 'ar) 

Şefik Nuri bey sayılı avukat
lardandı. Geceleri, l·anunlan tet

kik eder, müdaf alarını yazardı: 
Kemal, sırf bu hususta kendisine 
ynrdı.m etmek maksadiyle: 

- Hiç yorg':..."!l değiliın, dedi, 
yalnız bir yıkansam kendimi bi _ 

raz daha toparlıyacağım. Ondan 

aonra emirlerinize hazırım; iste -

di~lnlz ıeyi, istediğiniz kadar 
yazayım. 

Kemalin dönüşü ile sevinen 
Aneyi, bu sevinç bir kat daha 

güzelleştiriyordu. Bu güzelliğin 
karşısında misafirler hayran ol • 

dular. Cevza, daha kapıadn girer 

girmez haykırdı: 

- Am n Aytem pek güzel • 
ıin .•. 

Ayşe, mes'ut bir eda ile cevap 
verdi: 

- Beni sevdiğin İçin sana gü
zel görünürüm .• 

Kenan bey söze karıştı: 

- Düımanlann olaa, güzelli

ğini inkar edemezler .. 
( Deı·cımı ı·ar) 

Bu gibi tacirler ecnebi malı pi • 
rinç satmayı menfaatlerine daha 
muvafık buluyorlar. Çünkü her 
hangi bir zamanda bu mallar sto
kunun bir eJde temerküz ettirilme 
si ve maliyet f iatlArmın gayri va -
zih bulunması haıebile bu muta • 
vassıtların bu nıalların satışından 
daha fazla kar etmek imkan ve 
fırsatını kaçırmak istememeleri ve 
normal l'ara kanaat etmemeleri ve 
bu yüzden memleket mahsulünün 
istihlak edilmiyerek ecnebi malı -
nm revacını temine çalışılması doğ 
nı değildir. Ecnebi malların nedre 
tinin istihlakimiz üzerine bir te • 
siri olmıyacaktır. Evsafı itibarile 
bunlara muadil bir hale gelen •pi
rinçlerimizle bunlar arasındaki 
fark ancak bir lüks meselesi ola -
rak kalmı§tır. Mütevasaıt ve pera· 
kendecilerin yerli malına teshil • 
kar olmaları bu meseleyi de orta· 
dan kaldırmaya kafi gelecektir. 

Binaenaleyh memlekette mikdar -
ca kafi, evsefça muadil kıymette 

yerli malı pirinçlerimiz bulunduğu 
halde müstehliklerin bunlara rağ· 
betsizliğini celbedecek surette ha
reket etmek milli menfaate kartı 

vazif esizlik etmek olur ki, biz bü
tün tacirlerimizi bundan münez • 
zeh biliriz ve öyle görmek isteriz. 

Yavaı yavaş vaziyetimin feca· 
atini anlamağa başladım. Bu 
muhakkak bir daüssıla başlıın· 
gıcı idi ve bunu bende uyandı· 
ran amiller, ille önce o tanıma· 

dığım TOrk çocuğundan yediğim 
yumruk sonra Heleoia bana 
verdiği ders ve nihayet bu mem· 
lekele dönmek üzere olan ge • 
cin duyduğu temiz hasrettı. Ben 
koşa l<oşa geldiiim Amer kada-
da her vesileyle yabancılı2ımı 
hissetmit ve iki cami nrasın da 
kalmış beynamaza dönmllıtüm. 

Bundan sonra bir iki S?'Ün 

·sp ya a 
karışı il lar 

SEVlLLE, 1 (A.A.) - Mad • 
ritten gelen haberler, bugün bazı 
kargaşalıklar vukubul:ıcağı z~n. '" 
nını uyandırınaktac!ır. Bunun ıçın 
hükUmet, bir çok ihtiyat tedbir • 
leri almıştır. Milli mesai konfe • 
derasyonu ile ane.r§İstler f eder as• 
yonunun, komüniııt fırkasının i • 
dare merkezlerinde ve komünist 
idaresi hn§ında bulunnnl rın ev • 
!erinde bazı araştırmalar yapıl • 
mıştır. 
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Polün bahçesi, kelebek dolu 
idi. Lem Lem: 

- Bak, dedi, bak .••• 
Elile beyaz kadını işaret edi -

yordu. Polün bu kadını görmek i
çin koltuktan kalkıp biraz uzan -
muı lazımdı. Yerinden bile kı -
pırdanmadı. Kadın, kocasının, 

Avrupadan gelmeden evvel, ken
disi için yaptırmıı olduğu köşke 
1ıiriyordu. Lem Lem mütemadi
yen söyleniyordu: 

- Mühendis kadın, çok güzel. 
Pol cevap vermedi. 
Afrika güneıi onu karartmıştı. 

Hayat, kaşlarını beyazlaştırmıştı. 
Şimdi, on sene evvel ne ise, onun 
menfi bir fotograf camı haline 
gelmişti. 

Kapının önünde bir otomobil 
efordu, ve bir adamın ayak sesle
ri duyuldu: 

- Lem Lem, yirmi gündür, 
Ciondurmalarına hasret çekiyo -
rum. 

Mühendis, bunu söylerken ce -
binden cam bir gerdanlık çıkardı, 
zenci kadına uzattı: 

- Paristen sana hediye getir
elim. 

Sonra, zenci kadını, sevinç ve 
hayretinden donakalmış bir hal -
de bırakarak, mühendis, Polü se
lamladı. 

Genç mühendis, Avrupaya git
meden evvel, orada kendisini 
bekliyen nişanhsmdan müphem 
bir ıurett " l:: ' ·. :miıti. Fakat hiç 
bir tafsila~ ve. meğe cesaret et -
memişti. Polün hayatında, onu 
feci bir hale getirmiı olan bir ka
dın macerası olduğunu hissedi -
yordu. 

Mühendis, Lem Lemin getirdi
ği dondurmayı ayakta yedi ve: 

- Mösyö Pot, dedi, size bon -
jur medeğe geldim. Derhal ame
leleri görmem lazım. Akşam üze -
ri geleceğim. Size karımı takdim 
etmek istiyorum. 

Pol, onu kaptda bekliyen oto· 
mobiline kadar teşyi etti. Aklın

tian, eskiden, bu gibi vaziyetler· 
jle ıaylediği ıözleri arıyordu, ni
hayet buldu: 

- Madamı tanımakla çok bah· 
tiyar olacağım ! 

Dedi. Mühendis, otomobiline 
binerek: 

- Tanimakla mı? dedi, fakat 
zaten taıuyorsunuz. Ak§ama ka -
dar sabrediniz, görürsünüz. 

Pol, mühendis gidince eve dön
dü, Penceresinden, yeni inıa edil· 
mit olan mühendisin kö§küne 
baktı. Bu, bir bahçenin ortaaına 
konmuı tam bir mikaptı. 

Lem Lem boynunda Paristen 
ıelmit olan cam gerdanlık, yega
ne bildiği Fransızca ıarkırun tek 
mıaraını, yanlış bir şive ile söy -
leyip duruyordu. 

Pol onu çağırdı. Lem Lem, ya
lın ayak, gerdanlığı, gramafon 
plağı rengindeki göğsüne çarpa 
çarpa kotlu, geldi. 

Pol ıordu: 

- Sabahleyin gelen kadın na -
ııldı? 

Lem Lem garip bir surette ıı • 
rıltı. 

- Ne söylüyorsun? Anlama • 
dım! 

Zenci kadın anlattı: 
- Güzel, çok güzel. 
- Hep bu kadar mı? 

Lem lem dütündü: 
- Pabuç ... 
- Ne pabucu? . 

- Evet ..• Ellerinde ..• 
- Ne aptalım Lem Lem ... On-

lar eldiven! 
Bu sefer hizmetçi sordu: 
- Bu akıam sinema var mı? 
- Hayır. Misafir var. Yarın 

gidersin. 
Mühendisin beyaz köıkü, ya • 

vaş yavaş kırmızı, mor, mavi ol
muf, sonra batan güneıle beraber 
kaybolmuıtu. Pol: 

- Çabuk, dedi, sofrayı kur. 
Yemeğini yedi. 

- Çabuk kaldır. 
Lem Lem sofrayı kaldırdı. 

- Kahve? 
- Buzlu yapacağım. 

- Sigara? 

- Aldım. 

- Vantilatörler? 

- işliyor. 

- Bak birisi geliyor galiba. 

Filhakika bah;eden iki ııgara 
aleti görünüyordu. 

Pol ince vücutlü kadına doğru 
aerledi. Bu, on senedir evine gi • 
ren ilk Avrupalı ve beyaz kadın
dı. 

Mühendis, takdim merasimini 
yapmadı. Çünkü kadın, iki elini 
ona uzatırken, dudaklarında tatlı 
bir tebessümle: 

- Çok değişmiş miyim? 

Diye sormuştu. Tam bu esna -
da, müthiş bir feryat duyuldu. 
Ses, dışardan geliyordu. Kac!ın, 

ellerini hakimin ellerinden çek • 
medi. Ses bir, bir daha, bir daha 
tekrar etti. Kadın: 

- Bu ne? 

Diye sordu .. Fakat hakim cevap 
vermedi. Sadece: 

- Yedi, sekiz, dokuz, on! 

Diye saydıktan sonra ilave 
etti: 

- Bitti. 

Pol, genç kadını bir koltuğa o· 
turttu: 

- Bu sesler ne idi? 

- Hiç. Bir zenci keçi çalmış· 
tı. İkidir bunu yapıyordu. Taban

larına on sopa vurulmasına hük
mettim. Odur. 

-Ya timdi? 

- Şimdi evine dönecek. Vakıa 
biraz güç yürüyebilecek. Yarın 

ite kalkamaz. Buna rağmen gün· 

deliğini kocanız verir.... Sonra, 
iyiletince ve ilk fırsatta, gene bir 
keçi çalar. 

- Peki, keçi sahibine iade e· 
dildi mi? 

- Hayır. 

- O halde ne diye dava et • 
mit? istifadesi ne? 

- Avrupadaki gibi hiç! 
(Devamı ı·ar) 

Avusturyada 
galeyan 

VlY ANA, 1 (A.A.) - Norau 
köyü halkının iıyanı, vahim bir 
ıekil almııtır. Dün 500 den fazla 
nümayitçi adliye ve belediye da· 
ilerini hücum suretile ele geçir • 
meğe kalkıtmıılardır. Jandar -
malar, ateş açmağa mecbur ol· 
muştur. 

Köylüler, Styrie meb'usların • 
dan birini yakalamıılar ve rehin~ 
olarak alıkoymak istemitlerdir. 
Jandarmalar, bu meb'usu güç 
halle kurtarabilmitlerdir. 

Yarın yeni nümayişler yapıla· 

cağı haber verilmittir, 

Parlsteki evinde 
merasim yapıldı 

Yazan: Matmazel Kler klavnat 

Maksadı sadece kendisini aldatmış 
olan karısını hasedinden çatlatmaktı ! 

PARlS, 1 (A.A.) - Gambetta· 
nın ölümünün ellinci yıldönümü ilk haftası ı lanıyorlardı. Böyle işlerde edep • 
Ville d'Avrayda 1882 senesinde "27 yaşında güzel ve iki ya - sizlik hep kadınlarda... Fakat 
bulunduğu hale ifrağ edilmek su- ıında bir çocuğu olan bir kadı - ıöz hep erkeğe söylenir. Ben hiç 
retile tamir edilen Maison des Jar mm. Benimle evlenmiye razı o - bir şeyin farkında değildim .. Ge
dies' de ilkbaharı andıran güzel bir lacak adama kendimi hasredece- ne olmıyacaktım ya... Başımın 
havada te.s'it edilmiştir. 1 ği~.,, Üç satırlık bi~ ~lan bi.r ço.k ~ara yaz~sı imiş günün birinde 

Başvekıl M. Boncour ile nazırlar talıpler zuhuruna kafı geldı. Bır ışkembeyı bulunca ... 
dan M. Chautemps, M. Daladoer, de koca bulması güç derler. lla- - lıkembe mi? 
müsteşarlardan M. lsrael, M. G. nımın neşrinden yirmi dört saat - Evet bir gün, dolabın bi • 
La Chamore ve M. Mbtler, mera • geçmemişti ki, iki yüz talipten rinde çamaşırlar altında bir it • 
simde hazır bulunmuşlardır. mehtup almıştım. kembe konservesi buldum. Ben 

Evi ziyaret edenler, derin bir Müracaat edenlere birer birer ağzıma işkembe koymam, içime 
heyecan duymu~lardır. Evin muh · randevu vermiye başladım . Uk bir şüphedir düştü. Dolabı her 
telif odalarında, tıpkı bir müzede davet ettiklerimden biri akşam- gün karıştırıyordum. Orada ne
yapıldığı gibi, Gambetta'ya kalbi ları be!ediye lambalarını yakan ler bulmadım neler .. Bazı günler 
1920 senesinde mutantan mera . bir adamdı. Mektubunda kendi • sardalya kutuları, kuru üzüm ku 
simle Paucheon'a nakledilen bu sini şu satırlarla takdim ediyor _ tuları, morina \:alığı dilimleri 
büyük cümhuriyetçiye ait hatıra _ du. bulunuyordu. Velhasıl her gün 
lar biriktirilmiıtir. Çok iyi ve ciddi bir adamım. yeni bir şey geliyordu. Nihayet 

M. Boncour, bu münasebetle söy Beş yaımda bir kızım var. Beni işi çaktım. Meğer toptancı bak • 
lediği kısa bir nutukta demişti-: aldatmış olan karımdan ayrılıyo- kal bizim karıya §ekerleme ve çi· 
ki: rum. ·Boşanacağım. Çocuk ve e _ çek demeti diye kendi konserve• 

"Cümhuriyetçiler fırkasının fi • vimin mobilyesinin nısfı bana a· lerinden hdiye ediyormuş. O va
kirlerini neşreden kimselerin fe • ittir. Benimle mes'ut olacaksı • kit komşuların alay etmeleri bü· 
yiz ve kuvvet aldıkları büyük bir nız. Yolun uza düşen fırsatı kaçı- tün bütüne gözüme batmıya baş
dost mevkiinde bulunan ve Wal • rayım de.meyiniz, son pişmanlık ladı. Komşunun birisi işi azıtarak 
deck Rousseau ile birlikte eşsiz bir ele geçmez.,, beni.mle açıkt~.n açığa alay edin· 
ıaşa'a saçan Gambettaya ait ana~ "Fırsat,, efendi; Klişi meyda . ce onu dava ettim. Ayni gün ka
neleri canlı olarak toplamağa, 3 se nında lambaların yakıldığı saatte rıya: ''Her şeyi biliyorum, seni 
ne günlük temaslar sayesinde İm· bana randevu veriyordu. Karşı- bırakacağım!,, dedim. Cevap bi· 
kan ve kudret buldum. laştıktan sonra bir küçük meyha· le vermedi, mahzene indi. Bir 

Hala, dirilerden ziyade ölüler neye girdik. Birer kadeh içki saat sonra inip baktım. Sözde ha 
vücut verir. Rejimlerimiz ferdi ve karşısında sohbete başladık. Ta • yılmış yerde yalıyordu. Baktım 
dar tercihlerimizi haklı bir suret _ libim lamba kancasını bir masa· olmıyacak. .. Zaten az çok da 
te yerletmi§ bir ananaye istinat et nın üzerine uzatı"\·ermişti. Bana seviyordum. Affettim. Üç ay geç· 
tirecek olursa kuvvet bulur. iste sordu: ti. Bu sefer bir itfaiye neferini 
Gambetta semerelerini toplam~h _ Siz terk~dilmiş betbaht dost tuttuğunu gördüm. Daha 
ümidini beslediğimiz ve hiç bir vn· bir kadınımız, öyle mi? ~onra bir muallimle bir İngilizle 
kitte kudretinden bir şeye ·silmiye 1 - Evet. clahı:ı bilmem kimlerle beni alda-

cek bi rsadakatle bağlandığımız - Kimbi!ir ne kadar betbaht- hy<>l"du .. 
bu cümhuriyet ananesine vücut sınızdır. Bir saniye sustu. Muzlim dü· 
vermiıtir.,, - Tabii! §Üncelein zihnini sardığı görülü • 

- Dünyada be.. · :ı kadar bet- yordu~ Nihayet başını aallıyarak 

Philippines adala
rına istiklal 

veriliyor 
WASHiNGTON, 1 (A.A.) 

Meb'usan meclisi, Philippines a
dalarına istiklal verilmesine dair 
olan ve ayan meclisi tarafından 
daha evvelce tasvip edilen kanun 
layihasını 16 muhalif reye karşı 
171 rey gibi kahir bir ekseriyetle 
kabul etmiıtir. 

Kongrenin vazifesi, bu karar
la nihayet bulmuştur. Artık ka -
nun, reisicümhurun imzasına tak-
dim edilecektir. . 

M. Hoover'in etrafındaki kim
seler, reisicümhurun bu kanunu 
taadik etmiyeceği zanrundadır • 
lar. 

Leh ve Rus tayyare
leri çarpışmamış 
MOSKOVA, 1 (A.A.) - Leh 

ve Sovyet tayyareleri arasında 
bir çarpışma olduğuna ve bu mü· 
aademede Sovyet pilotlarından 
ikisinin öldüğüne dair Alman ga· 
zyelerinde görülen ve Lehistan 
tarafından tekzip edilen haberi 
Tasa ajansı da tekzip etmiştir. 

Şimali AmP-rlkada 
bftyUk bir otel yandı 

NlGARA F ALLS, (Ontario' 
da) 1 (A.A.) - Niagara çağlı -
yanlarına hakim bir noktada ya -
pılmıı olan Clif don oteli, bir yan· 
gın neticesinde harap olmuıtur. 

Zarar miktarı, 500.000 dolar tah
min edilmektedir. Otel, kış mev -
ıimi dolayııile kapalı bulunmak
ta idi. 

baht olamazsınız. devam etti: 
Başına gelen hadise zihnini o 

kadar meşgul ediyordu ki, benim 
le uzun müddet iştigal etmiye va
kit bulamıyordu. Cebinden iri bir 
cüzdan çıkardı, cüzdanı ehemmi· 
yetli bir tavırla açtı, içinden iki 
fotoğraf uzattı ve dedi ki: 

Bunlardan biri kızım. Öte· 
ki de kaltak karım. 

O kadar husumet gösterdiği 

kadın saçları lüzumundan fazla 
güzel yüzü letaf etsiz bir mahluk
tu. Resimlere baktıktan sonra 
kendisine verdim ve sordum. 

- Karınız size ne yaptı da o 
na bu kadar düşman oldunuz? 

- Durunuz. Meseleyi size taf 
silatile anlatacağım. Ben aslen ti· 
mali F ransada doğup büyümüştüm 
1927 de memleketimde kimsem 
kalmadığı için gelip Pariste yer· 
leıtim. Y alnızhk belimi büküyor 
du. Bir gün gece balosu· 
nun birinde bir kadın ya • 
kaladım. Baloda olan ka -
dından ne olur demeyiniz. San
ki papas mekteplerinde yetişen 

kızlar daha hayırlı mı oluyor -
lar? Neyse kadınla yaşamıya baş 
ladık. Evvela işler yolunda gitti. 
Gebe kaldığı sırada onu nikah • 
lamı~tım. O sıralarda az kazanı· 
yordum. Karn~1 da çalışırdı. Öte· 
ye beriye gider, gündüzleri hiz
metçilik ederdi. Bir müddet kar· 
şımızda oturan bir toptancı bak· 
kalın evinde muntazaman çalıt -
mıya başladı. Fakat o herifin 
hizmetine girdiğinden itibaren 
ben de laf altında kaldım. Konu 
komıu beni göstererek bıyık al • 
tından gülüyorlar. Ben yolda ge· 
çerken İ§aretler ıaparak fiıkoı 

- Baktım olmıyacak, bir a vu 
kat buldum. Karımın yazdığı ve 
ona yazılan bazı mektuplar elde 
etmiştim. Mücrim olduğunu is -
pat edecek delilleri yakalamış • 
tım ! İşi mahkemeye sevkettir • 
dim. On beı güne kadar talakı· 
mız kararı tebliğ olunacak. Ben 
o gün yeni tuttuğum eve kolum· 
da yeni zevcem olduğu halde gir 
mek istiyorum. Karı o vakit be
nim nasıl bir adam olduğumu an· 
lıyacak. Komıular da şafıp kala• 
caklar ... Görüyorsunuz ya evlen• 
mekten maksadım bu .. Şimdiden 
intikamın zevkini tadıyordu. Son 
ra birdenbire sordu: 

- inşallah sizinle baııma 
böyle bir şey gelmez değil mi? 

Diye sordu. llk defa olarak 
yüzü.me dikkatlice baktı ve de • 
vam etti: 

- Benimle betbaht olmazaı • 
nız. Sizi her hafta sinemaya gö
türürüm. Ben gaz kumpanyasın " 
da ayda bin heı yüz frank kaza" 

nıyorum. Şimdiye kadar vekil • 
dim. Gelecek hafta asaletle ta" 
yin edileceğim. O vakit mavi fili• 
bise ve beyaz şeritli kaaket giye" 
bileceğim. Nasıl hoşunuza gidi • 
yor muyum? 

Adamcağız bu sözü söylerkeJI 
eski çektiklerini unutmuıtu. ff et 

adamın kalbinde bir aslan yatat 
derler. Bunun gönlündeki a11•0 

uyan.mıf, kendini beğendir111ek 
istiyordu. Ben onun bu hareketi· 

ne fazla ehemmiyet vermiyorlllılf 
gibi davranarak mahçup ve çe • 

kingen bir sesle sordum: 
.<Devamı var l 



Büyük ha ı ticarethanelerinin zarar 
etmesi küçük tezgahların işine yaradı 

Demirci haO tezgfihler1nda faaliyet 

Demlrel hususi muhabirimizden: 

Demirci kasaba merkezinin ye 
Rine ean'atı ve yaşayış vasıtası 
halıcılıktır. 450 • 500 tezgahta 
Yevımi 2000 den fazla kadın ame 
le çalışır. Bunların çalı~maluı 
saatle mukyyet olmayıp 6000 dii 
iüm yapnn bir amele yevmiyesi· 
ni hitirmit olur. Ve buna muka· 
bil 12,5. 15 kuru§ para alır, uzun 
&ünlerde 12000 düğüm yapıp iki 
yevmiye alan ustalar da çoktur. 

Bu ıan'atın verimi yalnız ame 
le ücretile de kalmaz. Ham ya • 
pağıdan ipini yapan köylülerimiz 
bu ipleri boyıyan boyacılarmıız, 
halı modellerini yapan ressamla· 
rımrz, boyahanelere odun veren 
köylülerimiz, ipleri yumak yapan 
ihtiyar kadınlar ıerek malzeme-
sini, gerek yapılmıt halıları nak· 
leden vesaiti nakliye sahipleri 
derece derece istifade ederler. Şu 
hale nazaran kasabaya yevmi 
~?O · 500 lira para girmektedir 

ı 
1 bu küçük kasaba için bir var
rhtır. 

Bu san'at Demirciye bundan 
60 - 70 sene evvel civarımızda-

ki Gördesten girmit ve aünden 
güne tekumül etmiştir. Bundan 
iki sene evveline kadar bu ima -
lal serbest değil. lzmirdeki Av • 
rupa ihracatçılarının inhisarında 
gibi bir §eydi. Hicbir tezgah sahi· 
bi hendi namına halı dokuya.maz 
ve bir yere satamazdı. Halıcılık 
üzerinde ba§lıyo.n kriz patronla
ra işi kestirdi. Fakat tezgah sa -
bipleri igi bırakmadı. San'atı 
müstakil işlemiye ve serbest sa -
tıcılar vaartasile Türkiyenin her 

tarafına göndermiye ve kayruız 
ıatmıya başladı. Bununla bera • 
ber daha ucuza maledip daha u-

cuza satmak ve memlekette her
kesi hah sahibi yapmak yollarJnı 
buldu. Boyaarndan batka her fe-
yi kendinde mevcutlu. Bunlardan 
istifade etti. Amelesi işsiz kal .. 

madı. Kendisi de dol'uduğu bu gü 
zel halıları Türk ülkesinin dört 
bucağına götürüp satmıya alı§b. 

Hula!ıa, san'at erbabı, teteb -
büs snhip eri hicl ir 2ı.m1an işsiz 
ve a~ ka 'mıyacaklarm filen anla 
dılar. 

Şerif 

Eskişehır şeker fabrikası hazırJıklllrı 
Eskişehirde teker f abrilmu tesi 

ıatı için hazırlıklara devam edil -
rnektedir. mcb'uGl :-dan ve fabrika 
nıüessislerinden Recep Zühtü Bey 
ile ile refol·atindeki fen heyeti Es
kişehire gelmişler, fabrika işleri 
hal~kında tctkikntta bulunmuşlar -
dır. 

getirilecek, intaata da Mart için -
de baılamlmı§ olacaktır. 

Eskişehire giden heyet, taş ocak 
ları, kiremit fabrikaları ve kireç iş 
leri üzerinde de tetkikler yapmıt -
}ardır. Recep Zühtü Bey, fabrika -
nın önümüzdeki yıl içinde i,leme
ğe başhyacağını ümit eylediğini 

Maltineler yakında Eskişehire cöylcmi~tir. 

Eşe 
•• •• yuzu den 

Bir adam 
öldü ··ıd·· ru u •• 

Edremit huıuaı muhabirimizden: 

Edremitin Havran nahiyesine 
.:abi Kozcağız köyünden Veli oğ· 
lu 317 doğumlu Hüıeyin bir mer 
kep meselesinden dolayı ayni 
köyden lbrahim oğlu 322 doğum 
lu lbrahiınle kavga etınit ve ne • 
ticede Hüseyin bıçağım çekerek 
lbrahimi karnından ağır ve sol 
~uzu batından hafif :1urette ya· 
ralıunı!br. Mecruh bir gün sonra 
la.Jdırıldığı Edremit askeri has -
tanesinde ölrnü~tür. Katil Hüse-

>'iıı 1ab.Janmıttır. 

Kaplıcada 
bir kadın 
Temizlendikten 

sonra •• 
Edremit hususi muhabirimizden: 

Edremite tabi Güre köyü ya.
kininde ve Ilıca iıkelesine iki da
kika uzaklrkta güzel bir ılıca 
(kaplıca) vardır. Buraya uzak 
yerlerden banyo için ve yahut 
da romatizma tedavisi için gelen 
ler olur. 

Güre köyünde oturan aılen 
Lapsekili Hüseyin karıaı 302 do
ğumlu Emine hanım da gelmit 
ve kendiıi yıkanıp tarandıktan 

sonra çocuiunu yıkarken kalp 
sektesinden ölmüttür. 

• Isanm yaşamadı 
•• 

.illJ~~:ı·-. ·,., 
IOli'~ .... ·~·-- • • ·_ .• t ...... 

tir 
ı söyleyen Hilmi 

ıyası 
O er Beye c v m 

M hte if cezalara 
ıahkôm edildi 

Ağrı dağı isyan harekatına itti· 
rakten auçlu dokuz kiti hakkında 
Adana Ağır ceza mahkemesinde 
devam eden muhakeme bitmiş, 
bunlal'Clan mevkuf Haydar, Kah -
raman, Lubat ve Marufun onar, 
Cevahir kadının üç sene müddet
le ağır hapislerine, Eyüp ile Aki • 
din beraatlerine ve muhakemeleri 
gıyaben devam etmekte ola.n Acu· 
nun 24 ve Yusufun 2,5 ıene müd -
detle hapislerine, bu iki tahıs hak· 
kmdaki tevkif müzekkerelerinin 
infazı için mahallerine gönderil -
mesine karar verilmiıtir. 

Zikrullah Ef. 
teslim oldu 

Adnnada bazı kimselerin gizli
ce Bahai tarikatını tesis ve tamim 
etmek suçile tevkif edildiklerini 
yazmıştık. Bu tarikata mensup ol· 
duğu beyanile hakkında tevkif mü 
zekkeresi keıilmif olan Zikrullah 
Naci Ef. namında bir zat, arkada§ 
ları tevkif edildiği zaman İstanbul 
da bulunuyormuş. Mumaileyh, A
danada Bahailerin muhakeme al· 
tına alındık] rını duyunca kalkıp 
oraya gitmiş ve müddei umumili • 
ğe müracaat ederek teslim olmuş
tur. 

Darülfünun dinler t rihi mü -
derris muavini Hilmi Ömer Bey 
arkadaşımız, "İsa meselesi,, n mı 
altında neırettiği bir risalede 
Hazreti lsanın tarihi bir şahsiy t 
olmadığını beyan ettiğinden o • 

nun hu iddiasını münka~aya lü
Zıtm görmü§, İıanın tarihi bir ~eh
ıiyet olduğunu ami delillere i...ti -
nat eder k göstermeğe çalışmış -

tım. Hilmi Ömer Bey bu vadide 
intiıar eden bir y zıma cevap o -
larak iki makale yazdı. Fakat bu 
cevaplar beni hiç te tatmin etme· 
diği için Hilmi Ömer Beye mu -
kabelede bulunmak r zım geldi. 

Hazreti lsanın tarihiyetini iı • 

pat edecek tarihi vesikaların na· 
dir olduğunda §Üphe yoktur. Fa • 
kat hanın tarihiyetini hücum • 
dan kurtaracak vesikalar yok 

değildir. Bunların birincisi biz • 
zat Hazreti İsayı gören Se • 
kenyahh Yakubun şehade .. 

tidir. Hilmi Ömer Bey benim bu 
vesikayı "davama uygun gelecek 
surette alınan iktibaalal'ln,, ileri 
sürdüğümü söylüyor, vesikada 1-
sa hakkında ancak "uf acık bir 
ima,, bulunduğunu, bu imaya e • 
hemmiyet verilmemesi icap etti .. 
ğini izah ediyor. 

Halbuki bu vesikada lıa hak • 

T t 14 k J.t il kında, ufacık bir ima değil, tam 
arsus o uY bir sarahat vardır. Onun için ben 
sulamak için de lsadan bu §ekilde bahseden 

Tanuata on dört köy araziai· kısmı aynen naklediyorum: 
nin ıufanmaaı için l:>eleCliye ıa • [Eliezer, Akibe'ye dedi ki: 
lonunda vali Salim beyin riyaseti Bir defa Sephoris caddesinde 
altındn bir toplantı yapılmıttır. gidiyordum. Orada Nasrah lsanın 

Mersinden meb'uı Hamdi, va telmizlerinden birine ro.sgeldim. 
li Salim beylerle nafıa batmühen lMni Sekenyah'Jı Yakuptu. Ya • 
disi Hurşit, ziraat bankası mü • kup bana dedi ki: "Sizin geriati· 
dürü Muhtar, Ramazan zade Ni- nizde (Teıniye kitabı 23 : 18) ya· 
yıızi beyler, Tanus kaymakamı, zıhdır: Allahm beytine f hişe üc· 

ziraat banlcaıı müdürü, Halk frr· ;--------..... -----
kası, ziraat oduı azaları beyler· 
le, Müftü ef, tüccardan ve çiftçi· 
lerden bir kısmı; ıu mühendisi 
Mehmet Bey, daha bazı zevat ve 
alakadarlar bu içtimaa iştirak ey 
leımi!lerdir. 

lçtimada birçok müzakere ve 
münaka§alardan sonra §U karar 
ittihaz edilmi~tir: 

de Asliye cezada muhakemesine 
başlanmııtır. 

"Yeni Anadolu,, gazetesi sa • 
hip ve muharrirlerinden Remzi, 

Cemal Tahir Beylerle muallim E
yüp Hamdi, baba Hüsnü, Muh • 

liı, Yahya, Muzaffer Hamit, Na
mık ve Müskirat inhisar idaresi 

memurlarından Raşit Ali Beyler 
gahit olarak dinlenmiıtir. 

Şahit ilk tedrisat müfettiti M. 
Emin Beyin de dinlenmesi için 
mahkeme düne kalmı§tı. 

istihbaratımıza göre Sabahat • 
tin Beyin suçu siyasi maksatl rla 

ve manzum yazılarla tahrik ve 

1 
reti götürıniycııin. O halde bat 
k" hine bir aptesthane yaptırmak 
için böyle bir \;ereli kullanmak 

cai mic ir?. Y mb ne cevap ve· 
rec imi bilm dim. O da bana 

dedi ki: N rnlı !sanın bana öğ • 
retti i udur: 1 Onları fahi~e ücreti 
topladı. V onl r gene fahişe ücre 
ti id celder. ( ıhn 1 :7) Onlar 
r.idikt n geldi ve pislik yerine gi· 
dccckler.,,] 

Görühiyor hi, burada Nasrfth 
lsad n en nçık n rnhntle bahsolu
nuyor. 

Y hudi alimi olan Eliezer, Ya· 
kubun Hazreti ls tilmizlerin .. 
den oldu .. unu açıkça söylüyor, 
Y nkup ta Hazreti sadan bizzat 
ne öğrendise onu y hudi alimine 
anlatıyor. 

Bu muzaaf sarahati "uf acılC 
bir imn,, saymak bilmem doğru o
lur mu? 

Hilmi Ömer Bey bize verdiği 
cev pt ve ikanın naklettiğim sa· 
tırlarını kamilen ihmal ctmit gi • 
bidir. H lbuki bu sabrlarda o • 
nun mahaz olarak göıterdiği 
Abod z l'tıdadrr. Arzu ederlerse 
(16 B - 17 A) ya müracaat bu
yursunlar. 

Bu ı tırları Laible (Telmod'da 
M ih lsn) unvanlı eserinin 59 
uncu, lraverı Herford "Telmod 
ve Midrash'da hıristiyanhk,, adlı 

eserinin 148 inci salıif esinde, 
Klau ner Danby 11Nnsrah lsa,, un· 
vanlı eserinin 37 inci sahifelerin• 
de, Robert Eisler 11Y nhya ve lıa,, 
adlı eserinin üçüncü zeylinde 
naklederler. 

Bizim asıl işaret ettiğimiz 
ısntırlar bunlar olduğu halde aca· 
ha Hilmi Ömer Bey neden bun • 
~ıırdan bahis buyurmadılar 7 Ya • 
kubun bu beyanatı !sanın Jncil-
lerde mazbut nyni aadetteki be· 
yanatr biribirine mutabık gibi • 
dir. Üstat ile tilmiz ayni mevz\i 
hakkında ayni sözleri söylemit • 

lerdir. Bu özleri Yakuptan nak· 
leden Y hudiler lsaya dütman .. 
dırlar. Bin naleyh onların bu 

sözü uydurmuş olmalarına ihti • 
mal yoktur. Sözü nakledenlerin 
hepsi t ihi § hıslardır. 

Tnrihi § hıslar tarafından 
naklolunan bu vasikanm bize an· 
lathğı şudur: 

Nasralı İsn namında, Yahudi 
kahinleinin bid tçı ve tahrikçi 

nydığı bir udam zuhur ederek 

"Tarlalarımızın sulanması i · 
çin köylülerimiz bilfiil cani!'-, ba~ 
la çalışmayı kııbul eder. Evvelce 
3 - 4 lira senede icar getiren tar
laların bugün mülkiyeti iki lira -
ya ıatılmakta olduğundan hali 
hazırda nakten para vermenin 
imkanı yoktur. Bu İ§ ha§arıldık • 
tan ve iıtif ade edilmeğe ba§landık 
tan sonra arzu edilen para ve 
faizini maatmemnuniye verebili-

tahkirdir. Sabahattin Beyin bir Musa §eriatini hasımlarının botu· 

. 
rız.,, 

Ziraat bankaımdan tarlalar 
terhin edilerek para alınması ci
heti dütünülmüt ve ekseri tarla -
)ar bankaya merhun olduğundan 
tekrar para alınması imkanı ol -
madığı anla~ılmı§tır. Bu içtimada 
müspet bir netice elde edileme -
mittir. 

Konyada bir 
muhakeme 

Konye.da çıkan Babalık gaze • 
teıinin yazdığına göre evvelki 
Perıembe orada Ortamektep Al
manca muallimi Sabahattin Ali 
Bey tevkif edilerelt muhakeme al
tına alınmıştır. Geçen Per§embe 

zaman da komünistlikle muhake· 
me altına alındığı söylend_iğine 

göre muhakeme sebebi bu da 0 • 

labilir. 

na gitmiycn bir şekilde tevil et • 
mi~, b · r zamanlar onun sözleri, 

dostlarile dü mıınl nnın ağızla • 
rmda dolaşmıs, münakaşa edil • 
miştir. 

Böyl bir ş hsiyetin tnrihiyetin
den süphc edilemez. Hilmi Ömer 

GlR~SUN (Hunusi) - Bu ıene ı Bey bu vesik yı cüıütecek, mahi· 
esnalı hır kar yüzu·· go··rmea'ı"k S tt b" ·· ·· ı d" · · · l a . · o- Y.. ı · soz soy e e t ı ıçın • -
ğuk derecesı 5 ten a.ağr inmemiç· ı nın t rihiy !İni ispat icin i!eri 

Giresunda havai r 
iyi gidiyo 

tir, yüksek irtifaı haiz yaylaları • · ·· • · 'Ik ı ı·ı b"'t"' k v .ı u uı z ı c ı u un u • 
mızda bile kar mikdarı geçen sc • ti i m f 
neye nazaran çok azdır. 

GiRESUN (Hususi) -Vilıiye. 
timiz jandarma kumandanı Ali 

Riza Bey kaymakamlık stajını ik
mal etmek üzere otuz be§ İnci ala Y. 

birinci tabur ltumnmlr.nlığır.a t 

yin edilmi§tir. (). R. 



Pola Negri ilk sesli filmini çevirdi! 
Yeni Filim/er Bu meşum kadın kaç deja evlendi ? 

Onu artık adeta temamen 
unutmuılardı !.. Fakat bir gün, 
bütün cazibesi, ahenktar sesi, 
bütün azametile birdenbire her 
kesi hayrette bırakarak sinema 
aleminde yeniden doğdu. 

Saklamağa çalışmadığı otuz 
üç yaşı ile onu böyle birdenb: .. e 
görenler, yedi sene evvel, her 
keain etekleri diz kapakla· 
rmdan yukarı iken, uzun e· 
tekli elbiselerile bütün ar· 
tistleri hayrette bıra
kan esk; Pota Negri'yi 
güçlükle hatırladılar. 

O zamanlar 
bütün Holivut
ta Pola Neirİ 

ile Şerli Şaplinin aralar1Ddaki 
münasebetin dedikodusu dolaıı· 
yordu. 

Pola Negriye mütemadiyen 
kur yapan Ye peşinden biç ay· 
rılmıyan ve bazen de haftalarca 
semtine uğramıyan Şarlinin ga· 
rip harekatı, güzel Polonyalı ar· 
tistin izzeti nefsine dokunuyordu .. 
Glorya Swansonun da sinema 
aleminde ona rakip olarak çık· 
ması mağrur Pola Negriyi büs
bütün sinirlendirmi~. Tabiatı de
ğişmeğe başlamış, titiz, hırçın 
olmağa başlamıştı. 

Şarli Şaplinle nişanlanması 

vaziyeti ıslah edeceği yerde 
büsbütün fenalaştırdı ve dab a 
evlenmeden ayrıldılar. Her ikisi 
de evlenecek tabiatta yaratılma
mış olduklarını anlamışlardı. 

Pola Negri ile mülikat yapan 
muharrire verdiği beyanatta, 
Polonyalı güzel kadın hayatını 
şöyle anlatmıştır ; 

- ilk iki izdivacım çok bü
yük hata idi. Kont Domski ve 
Prens Serge Mdivani, hayatımın 

karışık zamanlarından istıfade 
etmiş iki şahsiyettir. Ben Polon
yada iken daha kiiçücGk genç 
kızdım, ilk ni~anlımı kaybettim. 

O &letı sevgilim atkımı da be· 

raber öldilrdü. Kont Domıki 
iıe bana cselliden baıka bir 
şey olamamııtır. Prensi de Ru· 
delf Valentino'nun ölilmüoden 
sonra ta:ndım. Şimdi, bir kaç 
ay evvel son nitanhmı da bir 
tayyare kazasında kaybettim. 
Uğradığım fellketlere karşı ce• 
ıur ve sabırlı olmaya çalışıyo· 
rum. Fakat her halde bundan 
sonra dünyada evlenmek hata· 
ııoda bulunmıyacağlm. 

"" * Sinema aleminin payitahtma 
geldiği günden beri Pola Negri 
son derece beyecanlıd1r. Müte· 
madiyen yeni yeni projeler ha· 
zırlamakta ve istikbali için çok 
biiyük ümitler beslemektedir. 

Avrupada şarkı ve konuşma 
dersleri alarak çalıımışhr. Oy
nayacağı filmlerin senaryosu hak
kmda münakaıa etmekte ve 
muhakkak, facialı veya meı'um 
teblikeli kadın rollerinde oyna· 
mak arzu etmektedir. 

iddiasına nazaran : Artık sa· 

rışm kızların modası geçmiş ve 
eımerlerin zaferi pek yakınmış. 

Şurıu da ilave etmeli ki Pola 
Ne~rinın mütehakkim bir tavır 

9-e edası var· 
dır. Etrafında· 
kilere hep ken

di fikrini kabul ettir
meğe çalışır. Eskiden 
çok fakir olduğunu 

söylüyorlarsa da buna inan
mak pek güçtür. Kendisi sal-
tanat ve ihtişam içinde doğ-

muşa benziyor. Etrafmdakilere 
verdiği emirlerin şekil ve tarıma 
bakılırsa, bendelerini istibdat 
altında yaşatan bir hükümdarı 
habrlamamak kabil değildir. 

Bununla beraber son derece 
hassastır. Taliin en ufak cilve· 
terini facia şeklinde görür bir 
tabiatı vardır. 

Onu konuşurken, gülerken, 
baraket ederken görenler, ken· 
disioi sahnede zannederler Ak· 
tris hayatından kalmış bir 
alııkanlık olsa gerek. 

Mamafi son derece zeki ol
duğundan bu huyundan yavaş 

yavaş vaz geçmeğe çalışıyor. 

Pola en büyük diplumatlarla 
bile gayet ciddi siyasi bahislere 

girişmekten çekinmemektedir. 

Pola Negri son derece mer· 
bam etli ve şefkatlidir: Ta uzak· 
iarda, vatanı olan Polonyada 
yüzlerce yetim ve kimsesiz ço· 
coklara bakmakta ve fukaraya 
muavenet etmektedir. 

Pola Negri sesli ve sözlü ola
rak "Kurşuna dizilen kraliçe,, 
isimli bir filim çevirmiş ve ec· 
nebi münekkltlere nazaran mu· 
vaffak olmuştur. 
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Ediroede sesli filim Jakl Kogao, tal~be Eskişehir sinema-

Edlrnede çıkan "Edirne Millt Gazete,, Meşhur küçük artist Jaki Ko· larında sigara 
yanyor: 

Şehrimiz Cümhuriyet sinema· 
sı ırihayet sesli film getirdi. Fa· 
kat fıe yalan söyliyeyim, bu ge • 
]iş Edirne halkının sevindiğine 
değmedi. Çünkü evvelce 15 kuru 
şa olan mevkiler şimdi sinema 
sahipleri tarafından sesli film 
gösteriliyor diye 35 kuruşa çıkarıl· 
mı§hr. 

Bu duhuliyeyi halk pek pa • 
halı bulmaktadır. Herkesin on pa 
ra üzerine titrediği bu zamanda 
35 kuruı sinema parası veremi • 
yeceği tabiidir. Sinema sahiple • 
rine duhuliye ücretlerini indir • 
~~ni tavaiı'e ederiz. 

gan artık bir Darülfünün talebe -
si olmuş ve muvakkat bir zaman 
için, belki de ebediyen sinema a
leminden ayrılmıştır. 

Ailesi, bu milyoner artiste ayda 
altı yüz elli frank maa! vermek
tedir. Jaki bu para ile kendiıini 
idare ediyor. Halbuki bu boyu kü
çük, kendiıi büyük artist §İmdiye 
kadar 25 milyon frank karanmıt· 
tır. 

"' "Vakitsiz baba,, isimli film· 
de F ernan Gravey ile Edit Mera 
oynıyacaktır. 

~ "Kral Pozol'un maceraları,, 

filmi bitmiştir. 

Eskişehir sinemalarında bugü · 
ne kadar sigara içiliyormuş. Bu · 
nu, Eakişehirde çıkan "Sakarya, 
gazetesinde okuduğumuz ve aşa· 
ğıya yazdığımız şu satırlardan 

anlıyoruz: 

"Sinemalarda sigara içilmesi 
vilayet ve belediye tarafından 

menedilmi§tir. Bu memnuiyete 

riyaet etmiyenler hakkında umu
mi hıf zıasıhha kanunu ahkamı 

tatbik edilecektir. Sigara içilmesi
nin yasak edilmesi, ilk önce bazı 
tiryakilere pek zor gelmit ise de 

bunun faydalan da derhal takdir 
olunmu~r. 

Artistik Sinemasında: ................................................................ 
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77 Numara·ı Ev 
Bu film Jean Murat, Leon 

/ Bary, Suzy Pierson gibi üç büyük 
artist tarafından oynanmış, çok 

helecanlı ve sahneleri insanı dai· 

mi bir heyecanda bıraltan bir po· 
lis filmidir. 

Zengin bir genç, müstemlike
lerde yaptığı uzun bir seyahat 

esnasında, güzel köşkü bir ser • 

güzeştçi tarafından işgal ve ha • 

takhane ittihaz edilmiştir. Bu ba· 

da da Villr..nın sahihi Baron 
Klev, seyahatinden avdet etmi 

ve villada cereyan eden vak'a 

haber almıştır. Tesadüf bu i 
genci birle~tirir. Biri kar detin 
kurtarmak, öteki villasını ele g 
çirip batakhane ittihaz edere 
alemi soymak suretile namusun 
sürülenJekeyi temizlemek ist 
yen bu iki genç. oraya birlikt 
girerler ... 

77 nu,marnh ev, mevzuun takhaneye düşenler arasında iyi 
bir aileye mensup bir delikanlı teşkil eden pulis vak'asından ın 

ada size bir kwnarh<.>ncnin te 
da bulunmaktadır. Kardeşinin bu f .. t · ı ı ul errua ını, ınsan arın nası soy 
evde soyulduğunu tesadüfen öğ - duklarını, kibar hayatı, aşk ve fa 
renen kız kardeşi, onu kurtar - ciayı gösterecek ve her sahnesin 
mak maksadile bu batakhaneye ı de ayrı bir helecanlı vak'a kar§J 
gitmiye karar vermiştir. O sıra • sında bırakacaktır. 

Jan Müra ile Suzi Prion 

Opera Sinemasında: 
··-·-·--························· .................. . 
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Güzellik Kraliçesinin milyoner kocası 
Cen Miller gayet güzel ve ik

balperest bir kızdır. Bir gece bir 
eğlentiden sonra oto.mobilde bir 
gençle avdet ederken, kendisini o 
gencin elinden kurtarmak için o
tomobilden iner. 

Yayan dönerken, Villiam Kel· 
ley namında bir §İmendifer şo • 
förü Ceniyi lokomotifine oturtur 
ve evine teslim eder. Vilyam Kel 
lenin işi ile beraber kıza karşı 

beslediği muhabbet büyür. Bir 
gün kendisinde bulunan kızın fo 
toğrafı sayesinde Ceniyi güzellik 
müsabakasına Mis Missuri ola • 
rak intihap ettirmiye muvaffak 
,.,Jur. Cen bir milyonerin yardı • 
ı •. ıy~a. dünya güzellik kraliçesi o-

larak intihap edilir ve Robert 
Nortonla evlenir. Fakat bu izdi • 
vaçtan saadet doğmaz. 

İti ilerlemi§ olan Kelley, Pa· 
rise bir iş için gelir ve arkadaşı, 
Ceniyi bu betbaht hayattan kur
tarmak ister. Kocasiyle bir uzun 
münakaşadan sonra ayrılırken et 

tesi günü bu meselenin halli için 
tekrar geleceğini söyler. Gider 
gitmez Norton kıskançlığından 

kendisini tutamıyarak kar111na 
hücum eder ve Ceniyi baygm bit 
halde şatoda bulunan vah§i kö • 
peklere atmak ister. Kızı seveıt 

bir hizmetçi bunu görür, ve Nor· 
tonu revolverle öldürür. Cen ser· 
be&ttir ve Kelliyi bekliyor. 

Joan Bennet, Kraliçe 
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Bilmecede kazanan 
Talililer 

muvaffakıyet kazan- Perşembe gUnU Kadıköy lisesl 
mış bir gençtir futbol takımı Feyzlatl 

lstanbu.lspordan Tevfik Bey diyor ki: 

Dört hafta evvelki bilmeceyi 
doğru ha lledip gönderen okuyu· 
cularımızdan Pertevniyal lisesin• 
de 322 numaralı Cemal beye bir 
kol saati hediye edeceğiz. Cemal 
Beyin perşembe günü öğleden Istanbul sporu 

sporu 
gerlltyor, 
ileriliyor. 

Oldy,ıkça kalabalık bir salon .... 
Çiftler mütemadiyen dansediyor .. 
lar • Bütün İstanbul sporlular hep 
bir arada ...... Sağımızdaki masada 
birinci takım oyuncularından ba • 
zıları hem§İre ve akrabaları ha • 
nımlarla yavaş yavaş bir şeyler 
konu§uyorlar . Solumuzd aki ma • 
aada heyeti idareden ba~ıları ai • 
lelerile gelmişler. Hasılı bu ge • 
ce bütün Sarı Siyahlılar bir ara • 
da ....... Bu akşam İstanbul sporun 
Halk fırkası Fatih kaza merkezi 
b!nasındaki lokalinde çaylı dans 
~ar .... 

Anadolu 

1-fomen b ir anda aklıma geli • 
ver i . Uzun müddettenlıeri spor· 
culnrla m ülô.kn.t yapmadım • 

Ö 
1 

Futbolcu Tevfik Bey 
yle ya, haftalardanberi bütün 

amatör artistlerle mülakat yapıyo~ de tatmin edeni deniz ve futbol • 
rum cla sporcularla mümk ün ola· dür. 
mıyor. 

Diklc:at buyuruluyor ya, müm • 
k Un olamıyor diyorum . Zira spor· 
eular artistler gibi uysal adamlar 
de;:il ..... Atlııtmağı çok seviyorlar. 
Hoş onları bulmak ve görüşmek 
te büyük bir iş ya .... 

Gelelim bizim sporcuya, Tevfik 
Beye ..... Tevfik Beye milli.kat ya· 
pacağımı söylediğim zaman gül
dü: 

-:-- .Canım, dedi, sırada ağabey· 
ler1mız var • 

- Hayır Tevfik Bey, Ben müla
katları yaJ sırasile yapmam • O • 
yuncunun kıymetine göre yapa • 
rım . 

- T eşekkürl~r ederim . 
- O halde sualler imi sorabilir 

miyim? 

- Buyurunuz, sizi dinliyon 1m 
1 - Spora ne zaman ha~ladı • 

nız? 

-Dört sene evvel lstanbul 
sporda başladım ve o znmanı:lan • 
beri top oynuyorum ve ::,ir sene • 
denberi birinci takım sağaçığı oy. 
nuyorum. 

2 - Hangi sporlarla meıgul 0 • 

luyorsunuz? 

- Diyebilirim ki, her sporla 
metgul oldum, fakat beni en ziya • 

3 - Yerli ve ecnebi oyuncular • 
dan kimleri takdir edersiniz? 

- Ecnebilerden Yunek ve Putç, 
bizimkilerden lstanbul spordan 
Salahattin, Fahri, Orhan, Aziz, 
F enerbahçeden Fikret, Niyazi, Ga
latasaray dan Nihat, Rebii . 

4 - Son senelerde Türkiyede 
başhyan spor cereyanını nasıl ı,. M 

luyorsunuz? 

- Türkiye birincilikleri ~r ı 
Ankara ve lzmir seyahatlerinde 
şuna kani oldum ki, lstanbul spo
ru tedenni, Anadolu sporu terakki 
ediyor. Bu da sırf her sporcu gi
bi ben de söylemeden geçmiyece
ğim, inhisarcılıktır, artık bu inhi
ıarcılık kalkmalıdır • 

5 - Gayen iz? 

- Çek m ühim bir şey sordunuz, 
evvela İstanbul sporun b irinci ta
l:ımında ölünciye kadar oynamak. 
hali hazırda yerimi teı-ketmemek, 
hu benim için bir düşüncedir, e
ier ~anırm yaTer oluı·sa milli for· 
mayı tafmıak isterim, fakat en çok 
dü~ündüğüm fey İstanbul sporu 
ecneltilere kartı bir Fener - Ga
latasaray takımından daha yük~ 
sek tanıtmaktır, i§te benim ga· 
yem. 

Melih Nazmi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sultanahmet Gençler 

kHlbO nasıl 
çalışıyor? 

5ultenahmtıtt futbol takı"'' 
Sulte.nahmet spor klübü 928 se· 

nesinde teşkil edilmiş (Gayri f e· 
dere) bir klüptür · Şimdiki halde 
yalnız deniz, tutbol, valeybol, at· 
letizm kısımları hali faaliyettedir. 
Hali hazırda denizcilik kısınnıın 
tek çifte, iki ve üç çifte olmak üze 
re üç fıtası ve bir kaç tane de ka
yıkları vardı. Yazın kendi arala • 
rında canlı faaliyetler gö.termek 
tedirler. 

Futbol talrrm halindedh-. Voley 

• 

Gençler n dkayeHeri: .............................................. 
Haliç sahillerinde oturan mek· 

tepli karilerimiz bize müracaat .. 
la Haliç vapur şirketinden şika • 

( yet etmişlerdir. 
Şirket; vapurları tarife haricin 

de ya geç ya erken tahrik etmek 
te mektebe gitmek mecburiyetin· 
de kalan talebe çok sıkıntı çek • 
mektedir. Şirketin gençlik namına 

nazari dikkatini celbederiz. 

Sarıyer Gençler 
mOsameresl . 

5 Kanunusani 933 perfembe 
günü aktamı "Sarıyer Gençler 
Mahteli,, gençleri ikinci müsame· 
releri olıu·ak Faruk Nafiz Beyin 
(Canavar) iaİmli piyesini temsil 
edeceklerdir . Kendilerine muvaf· 
fakiyet dileriz . 

bol kısmı yeniden ihya edilmiş ve 
kıymetli ellere bırakdmııtır. Klüp 
bu ay içinde aenelik içtimamı ya
pacak Ye birçok yeni ıubeler aça 
eaktır. 

B. k takımım rendi 
Merdivenleri çıkıyorum. ır ço 

sesler geliyor, demek ki faaliyet 
hara retli . Nihayet merdivenleri 
çıktım. Büyükçe bir salondayım. 
Herkes faaliyette bütün Cümhu
r iyet Gençler Mahfili azaları faa -
liyeUe gözlerimle Muzaffer Beyi 
arıyorum. Fakat hayret göreme • 
dim. Acaba nerede dersiniz. Hal
buki mahfelin böyle faaliyetlerin
de onun bulunması icap ederdi. 

Kolay iş değil sene başı eğlen -
cesinde mahfelin vereceği eğlence 
için salon hazırlıyorlar. Bu sırada 
başıma bir mukavva düştü. Bere -
ket versin mukavva o kadar acıt
madı. Başımı yukarı kaldırdım ki
mi görsem beğenirsiniz. Muzaffer 
Bey merdivenin üstüne çıkmış bir 
şey çiviliyor. 

- Merhaba Muzaffer Bey .•• 
- Merhaba! .... 
- Sizinle biraz görüşmek isti-

yorum. 
- Hayır ola. 
- Mülakat yapmak istiyordum. 
Muzaffer merdivenden indi ve 

suallerimi sorınıya başladım. 
1 - Resme olan hevesim birden 

bire doğmamış daha ilk mektep sı 

Mu:raffer B. 
ralarmda yaptığım küçük resmile
i mektep arkadaşlarının ve mu
llimlerin beğennıesile başlamış

tır. Resim Süı. atı sahasının her 
subesinde çalışabilirim. Zaten 
:. ""'ndisine biraz güvenebilen bir 
~··~ssam da kendine verilecek her· 
hangi canlı cansız bir modeli ya • 
pabilir. Yalnız daha ziyade mu· 
vaffak olduğu eserler başkadır. 
Mesela bir san'atkar tabii ma.nza· 
raları muvaffakıyetle yapar. Fa· 
kat ayni san'atkar ayni san'ati bir 
figürde gösteremez. Bir küçük a
matör heveskar olduğum için her 
şubede muvaffakıyetle çalışabili -
yorum. Bu meyana tezyinat ta da

ilhan B. 

Kadıköy lisesinin tertip ettiği 

mektepliler arasındaki futbol mü· 

sabakalarına bu Perşembe de de

vam edilmiş Kadıköy lisesi Feyzi 

atiye 3 - O galip gelmiştir. Feyzı 

ati talebesi Taksim de de maçları 

olduğundan tamam kadro ile çık

mamışlardır. Kadıköy lisesinin mu 

hacimleri muvaffak olan oyuncu

lardır. Bilhassa Kadıköy lisesi be

şinci sınıf talebesinden 106 numaq 

rah llhan Bey üç golü de atmak 
suretile muvaffakıyet göstermiş • 

tir. 
ikinci maç Galatasarayla inkı • 

lap arasında yapılmıştır. lnkılap 

lisesi talebesi gelmediğinden Gala· 

tasaray hükmen galip ilan edilmiı· 
tir. Bu perşembe İstanbul Jisesi -
Beyoğlu Rum ve Pertevniyal lisesi 

ile Göztepe Türk kolleji çarpışa· 

caklardır. 

:llılıUJllllllUUUlll uııım ıııııllUllllldtlillUlllUIUlllllll'llllllfllllUlllllUUn"'11111ıuuua 

I= Genç gözile ~ 
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Milli Marş 
Her milletin bir milli marşı var

dır. Bu marş çalınırken diğer mil~ 

letler dahi ayağa kalkmak mec

buriyetindedirler. Bu bir insanm 

riayet edeceği medeni bilgilerden 

biridir. Ve hele bilhassa o millet 

efradı milli marşını bütün hürmet 

ve kıymetile dinlemelidir. (Bu mil· 

li marş) meselesinin çok şayanı 

dikkat bir nümunesine geçen gün 

tesadüf ettik. ipek film müessese· 

sinin hazırladığı (Bir millet uyanı· 

yor) filmini seyrediyorduk. Büyük 

sinema lebalep dolmuş münevver, 

mektepli, ve her sınıf halkın dol · 

durduğu salonda film nihayetin -

de istiklal Marşı çalınırken yüz

lerce kişi içinden kaç kişi ayağa 

kalktı biliyor musunuz?. Tam beş 

kişi ... 

stili • Bu beş kişi de ayağa kalkınca 
hildir. 
Modern resim asrı hazır 

dir. Nisbeten san'atm inceliği bu 
stil de takdir edilmezse de göze 
hoş göründüğü için herkes tara • 
fından beğeniliyor. 

Gayem hayatımı bununla ka • 
zanmak değildir. Ta san'atkarane 
yazıdan başhyarak her §Uhe ve 
tarzında ayni muvaffakıyet ve 
günden güne artan bir hevesle ça -
lıştığım bu san' at belki günün biri 
-diğer arzu ile öğrenilen şeyler 
gibi- benim hayatımı kazandıra
bilir. Fakat gene ean' ata karıı gev
kim kırılmaz. 

arkadakiler: 

- Ne var? Ne oluyorsunuz? O

turun görmeyoruz. diye bağırmr -
ya başlamıtlardır. 

Maalesef gençlik dahi oturarak, 

hatta çoklarının başında şapkası 

cigara içerek dinlediği bir tango 

değil bizim milli marşımızdı. Milli 

marş çalınırken herkesi tutup ko -

lundan kaldıramayız ya.. Milli 
marşa hürmet her vatandaşın, ve 

her insanın borcu ve vazifesidir!. 
Nusret Safa 

sonra idarehanemize gelerek mü 
kafatını almasını ve gelirken bir 
de fotoğrafını getirmesini rica e· 

deriz. 

Birer mUr ekkep li kalem 
kazanan lar 

ı - Eyüp Balibaba mnh:ı.llesi 17 numıı.

rıı.da Ayşe, 2 - Devlet mıı.tbaasmdıı Hasan 
Mübeccel bey vasıtasile Şerüt', 3 - Fatıh 
çarşamba cıı.ddesi Nuri bey re hanımlar. 

Birer kitap kazanan 
15 OkU!fUCU 

1 _ Yeşill{öyde Nermin Salim, 2 - Ye • 

şilk!iyde Ferit bey hanesi Ncvvııre Ferit, 

3 - AJ.yon Karo.hisar .maliye tahkil' ııube· 
si şube~i kazanç memurluğunda S. Sırrı;. 
4 - 1negölde İsmet paşa mektebinde 16" 
H idayet, 5 - Mersin posta lnıtusu 44 H a-

bipzade t madettin, 6 - Tıbb1 adll umum 
mUdUrU doktor Halit beyin oğlu Aytekin 

7 - lstanbul 11 inci ilk mektep 5 inci 
sınıf 7 numo.ralı Salılhattin, 8 - Feyziatl 
lisesinde 85 Güzide Necdet, 9 - Beyoğlu 
38 inci ilkmektep sınıf 5 numara 46 Ninıet 
t small, 10 - Tokat 8 inci kolordu kimya· 

geri Mustafa bey kızı Nadide, 11 - Salihl! 

Altınordu mektrbinde 4 üncü sınıfta ( t3) 

Ay!je, 12 - tzmirde helvacx ve şekerci 
Avni efendi oğlu tzmir ilkmektcbindo be· 
şincl smrfta Çetin, 13 - Anadolu Kavak

ta Fikriye, 14 - Kayseri Talas Amerikan 

mektebinde 72 Ragıp KAmll, 15 - Adapa· 

zarı jandarma kumandanı Ha.sip bey mnh· 

dumu Hayrettin bey ve hanımlar. 

Birer paket çikulata kazanan 
15 okuyucu 

ı - Selçuk kız san'at mektebinde 3 

numaralx Semiha Ahmet, 2 - Beyoğlu 37 
inci Ukınektep 3 tincU şubeden 60 numaralı 
Sabahattin, 3 - Baktrköyde Yenimahalle· 

de UçUncU sokakta 56 numarada Vedia 

Şükran, 4 _ İstanbul Haltı;rcner Tabnlt 

yokuş sokağı Soğuk tuı11mba. 16 numara· 

da h a rbiye mektebi 3 üncü sınıftan z.ıyıı, 
5 - Kadıköy Gazi Kemal mektebi 3 lln· 

cll sınıf Ertuğrul Liitfi, 6 - Ferlki>yllnde 

cami sokağında Kamber, 7 - İstanbul kız 
orta. mektebi 121 H alise, 7 - F eshane t ab 

rikasmda Zeynep, 8 - Taksim Gümll§SUYU 

fen m ektebinde Bekir Vecihi, 9 - P ertev· 

niyal lisesi 7 !nci sınıf 194 Naci, 10 -
tstanbul kız orta mektep 284 Muazzez, 

ıı - Şişli Takolı oı'{lu sokak 6 numnr:ılı 
su deposu Nadide, 12 - Kabataş lisesi 2 

inci sın!f C şubesinde 10 numarada Habip, 

ıs - KadıköyUnde Yeldeğirmenı KAnnl, 

14 - E renköy Bağdat caddesi Hulld bey 

kerimesi NUvcydc, 15 - Üsküdar Selimiyc 
Ali bey oğlu H üseyin KAmil bey ve ııannn

lar. 

Birer kutu biskUvl kazanan 
15 okuyucu 

1 - Kadıköyünde Mısırlıoğlunda Ro.slm· 

paşa m aho.llesinde Halit ağa sokağında • 

numa rada :Meliha, 2 - Kabataş lisesinde 

4 B den M. Nihat, 3 - Kasnnpaşa Değir

menci sokak 31 numarada Ali, 4 - tstan• 

b~ ticaret lisesi 2 inci sınıf l\L Cavit, 5 -

Beşiktaşta Yenimahallede 4 numarada E • 

mine, 6 - EyUp camiiltcbir Kapıic;i çc • 

mcsi 61 numarada Cemal, 7 - P ertevniynl 

lisesi 3 Uncll sınıf 483 Necip, 8 - İstanbul 

6 mcı ilkmek tep 313 Ahmet Necdet, O -

Ziraat mektebi son sınıf talebesinden Ah • 

met Hıdayet, 10 - Ada.na ziraat mektebin 

den 46 1hsan, ıı - ızmir Karanline hacı 

Kasnn sokak 21 numaralı hanede Neca ti B. 

mektebi talebesinden Müzehher , 12 - tz • 

mirde Ali KAmil bey kerimesi Nurlyc, 13 -

Ankarada Yenişehirde Mustafa Nuri bey 

kerimesi Rana, 14 - İstanbul Cerrahpaşn· 

da Ali Namık, 16 - Beşiktaş Köyic; ı :-la 
zım bey oğlu Nnci bey ve hanımlar. 

Kartpostal kazananlar 

Kartpostal kazanan karileri • 
mizin hediyeleri bu posta ile 
gönderilmiştir. 

Dikkat 

Bilmecede kazananların hedi 
ye)eri her perşembe günü öğle • 
den sonra idarehanemizde veril· 
mektedir. 

Üç hafta hediyelerini almıyan 
farın hakları zayi olur. 

Derhal hediyelerinizi alınız. 
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Yılbaşı Piyankosu 1 Hikaye 
Nakleden . 

fa. 

Dört kişi idiler. Hepsi elleri 
ıakaklarmda dü~ünüyorlardı. Ha
yat pek güçleşmişti. Artık çalış -
maktan da zevk duymuyorlardı. 

Neş'e olmayınca, hiç bir şeyin ta
dı kalmıyor. 

Dördünün de genç yüzlerinde, 
vaktinden evvel ihtiyarlıyanlara 

mah&us endişeli bir ürkeklik var· 
dı. Sanki şimdi, odaya yanakları 
kırmızı, güler yüzlü, göbek tara -
fı üzerinde altın bir kordon bu -
lunan yeleğini nuanın burnuna 
kadar haksız bir ısrarla sokan bi
risi girecek, ncemi parmakların • 
da zarif yapmağa çah§tığı sahte 
bir vekar ile tuttuğu puronun du
manları tüterek onlara: 

- Ne diye böyle arpacı kum • 
ruları gibi düşünüyorsunuz? Hem 
sizin bu dünyada İ§İniz ne? ... Çe-
kilin, gözüm sizi görmesin ... Pek 
yufka yürekliyimdir, kederle u • 
zamış yüzler görmeğe dayana • 
maını. 

Diyecek imiş gibi çekingen, a· 
zar işitmeğe hazırlanan birer ço
cuk halleri vardı. 

İçlerinde gözleri en parlak ola-
nı, Ihsan, darğın bir ıesle sordu: 

- Paranız var mı? 
- ikisi cevap verdi: 
- Yok! 
-Yok! 
Ötekilere niıbetle en az keder· 

li olanı, Cemal ilave etti: 
- İki yoktan ne çıkar, fikrede

lim bir kere ! 
- Yani cemal ne demek isti • 

yorıun? 

- Cümhura muhalefet, kuvvei 
hatadan gelir, d!!mek istiyorum. 
.Sende de yok! 

SükUt. 
Kof bir ıükUt. 
- Ihsan, niçin ıordun? 
- Neden olacak. Yarın eene ba-

§ı ! Bu gece herkes eğlenecek. Biz 
ne yapacağız? 

SükUt. 
Dohı bir sükut. 
Cemal, birdenbire yerinden 

eıçradı. 

- Çocukle.r, 125 ger kuruşu • 
nuz da yok mu? 

- Bende var. 
- Bende iki lira var. 
- Bende de.. . . Fakat bun -

'dım ne çıkar? 
- Ne mi çıkar? Hepsini top • 

lar, bir piyanko bileti alırız. Bü-

yük ikramiye (500.000) lira! Or
taklaşa bir bilet alırız, bir düter -
se ! ..... 

- Amma, ea:ıt ıimdi altı, gece 
:rarısı çekilecek, bilet bulabilir 
miyiz? 

- Buluruz, benim tanıdığım 

bir bayi var, hem sokaklarda da 
satıyorlar. 

Hepsinin yüzlerinde bir ümit 
bir net' e parldı. Elli bin lira! 
Derhal heıaplar yapılıyor. Adam 
batına on iki bin bet yüz lira! .... 

Fakat lhıan homurdanıyor: 
- Bizde tali olıaydı, annele • 

rimiz kız doğururdu. Geliniz vaz· 
geçiniz, bet lirayı toplıyahm da 
şuradan biraz rakı, meze filan a· 
lalım, eski ihtiyar seneyi bir kah
pe gibi boğalım, ondan doğacak 
yeni sene de bir cenin halinde 
doğsun! 

Cemal yapacağı itiraza kuvvet 
almak ister gibi arkadaşlarına 

bakarak: 
- lhıan, gel oyun bozanlık et· 

me ... ne çıkar? 
- Hem efendim, on iki bin bet 

yüz lira ile ne yapılabilir ki? ••• 
- Ne mi yapılır? . 
Ve bir ıürü nr.zariyeler .... Plan· 

lar ve saire .... İhsan, nevmit nok
tai nazarında sabit ... Nihayet: 

- Bir tartla, diyor, razı olu • 
rum. O da şu: Büyük ikramiye 
çıktığı takdirde, aramızda bir a • 
nonim f irket yaparız. Elli bin lira 
ıermaye ile de hep beraber çalı • 
tırız.. 

- Hay hay .•• Razıyız. 
- O halde mukaveleyi yapalım. 

\ 

Kahkahalar arasında masa ha • 
tına geçiliyor, mukavele yapılı • 
yor. Cemal piyanko fikrini bu • 
lan, İhsan da f irket meselesini 
ileri atan olduğu için, biriıi mec· 
lisi idare reiıi, biriıi de murahhas 
aza tayin edilerek beı lira kendi· 
lerine tevdi ediliyor ve bileti al • 
mağa gönderiliyorlar. ,,. ,,. ,,. 

1933 ıeneıinin ilk dakikaaı, 

dört arkadaı ın 1932 ıenesinin 
son dakikasına kadar besledikle
ri ümitleri doldurmadı. Büyük ik
ramiye onlara çıkmadı. Fakat şir· 
ket fikri kaldı. Bu dört genç, talii, 
şirketlerile yenmeğe karar vermit 
lerdi. 

Kıssadan hiue: 
Çocuklar! Şirket yapalım! 

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

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 ---------
75 adet .Ankara tipi makas göbeğinin kapalı zarfla müna· 

kasası 30 ikinci kanu-ı 1933 pazartesi günü saat 15 te idare 
binasında ynpı lncaktır. 

Fazla tafsi at Ankara ve Haydarpaşa 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. 

ve:ınelerinde beşer 
(6882) 

VAl<ll 2 KAnunusani 1933 

········--· .. -·······-·························································--··········-············ ,, ~ 

Doktorlar 
Belediye kooperatifi mi,·---·--

i iktısadi Bahisler j . . =······-·······················--···············-... ········· ... ·····························-·--········ 

Memurin kooperatifi mi? A. u:
0

;~
0

~runı 
Belediye kooperatifinin ııe murin kooperatifi bir belediye 

başlamak üzere olduğunu biliyo· kopperatifi değildir ki hariçteki 
ruz. Liman Şirketi memurinin vü· esnafın ızrarını veya ziyanını dü
cuda getirdiği istihlak kooperati· şünsün. Böyle bir kooperatif te -
finin Eminönünde açtığı aatıf ma- şekkül etseydi, onun ismi latan • 
ğazası yalnız ortaklarına değil bul şehri kooperatifi olur ve or • 
lıtanbul halkına da hizmete sa - takları da bilakaydü ıart dahil 
vaıırken belediye meurmlarının olmasını arzu eden İstanbul halkı 
da böyle bir hizmet sahasına atıl· olurdu. 
maları hiç ıüphesiz tükran ve tak· lıtanbul tehrinin muhtelif ıı • 
dir ile karıılanır. nıfta halk takabasile temsil eden 

Bu yeni teıekküle en sıcak duy· belediyemizin belki kooperatif • 
gularla bağlıyız; ve gayretli mü - lere yapacak yardım hizmetleri 
tetebbislerine her zaman muvaf • vardır. Meıela herha~i biri itle 
f akiyet dileriz. j me§gul olursa olsun latanbulda 

Ancak Belediye koperatifinin temekkün eden herkesin haıta -
yapacağı hizmetleri tadat eden sına, çoluruna çocuğuna içirdiği 
bir akıam refikimiz bizi bu nok • bir süt iti vardır ki senelerce bal
tada tevakkufa mecbur etti. Bu )olunamamış gitmiştir. Bu ayni 
arkadaşımız diyor ki: "Belediye zamanda kir ve ziyan iti olma • 
kooperatifi açacağı mağazanın yıp ııhhat itidir. lıte belediyemiz ! 
satıt fiatlarında hariçteki fiat • bu itle uğratmalı hatta kooperatif 
)ardan daha ucuz satı§ ga • te olıa süt istihsalini ve süt satı -
yesini takip etmiyecektir .. Bele • şını emin bir ele tevdie yardım 
diye, kooperatifile hariçteki ea • etmelidir. Burada belediyenin 
naf ı ziyana ıokmıya çalı§mıya • yapacağı doğrudan doğruya bir 
caktır. Yalnız piyasadaki fiatlara sermaye vermek olmayıp böyle bir 
nazım rolü oynamakla iktifa ede- teşekkülün vücut bulmasına yar • 
cektir.,, dım etmek, meıela •ütlerin ancak 

Beyoğlu mek ep aokağmdakf muayene

hanesini tamamen kapamıtır. EmlnönUıı· 

do Valde kıroathancs1 yanındaki mua· 

yenehaneslnde baatalarmı sabahtan ak· 
§ama kadar bizzat tcd:l\'I eder. Tcleto.11: 

24181 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Sinir mUtehauıaı 

cuma ve pazardan maada günlerde saat 

3 ten 6 ya kadar haata kabul olunur. 

Muayenebanesfnl Babıtı.11 karıısmda Atı· 

kara caddesi No. f7. ye tevalan naklet· 

mlşUr. Telefon muayene: 23f69, 

lkamet~ft.h: 60740 

Doktor 

Emin ŞllkrU 
Dahili hastalıklar mUtebaaaı11 

lııtanbul şuıtanmahmut tUrbeai, Babı· 

illi caddesJ, No. 10. Telefon muayeneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: f.3128 

MHer gün öğleden sonra aaat lf--18,. 

UroloA· O peraUSr doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

ba8talıklan mUteha8BtSJ 

Muayenehane: Türbe, MahmudJye cad· 

deat. No. 10. Telefon 22622 

··~ 

Belediye kooperatifinin haki • 'u veya bu şekilde satılabileceği
katen maksadı bundan ibaret o - ni tahdit etmektir. Belediyemizin 
lup olmadığını bilmiyoruz. Fakat kooperatiflere yapacağı yardım 
bu gazete havadisi kooperatifin kooperatif faaliyetlerini teshil e· 
gayesine uygun ise üzerinde biraz decek mukarrerat ittihazından IB·------0-o_k_t_o_r _____ __ 

durmak mecburiyeti tahaaıül e • ibarettir. Halkın ihtiyacahnı teh- Kapikyan 
der. vin sadedinde yapacağı itler ta-

Muayenebıı.neli: Sirkeci Muradiye cadde· 

at No. 26 Tel. - 21077 btanbuJ 
Bir defa Liman memurin mamile batka bir cephe arzeder 

kooperatifine ihtiraaen naaıl Li • ki bu az çok sermayelere, tahsisat 
man kooperatifi deniliyorıa be • lara ve ba,ka maksatlara tevec • 1111--------------·• 
lediye memurininden mütetekkil cüh eder. stanbul halkının yal • Operatör • Urolog doktor 
belediye memurin kooperatifine ruz fıkaraıına tevzi edilmek iıte• Mehmet Ali 

idrar yuUarı baııtı&lıl<Jan möte"-

EmlnönU (Sabık Karakal) banma 

naklctmııtır. Cumadan maada ber g11n 

hastalarını kabul ve tedavt eder. 

de belediye kooperatifi denilebi • nilen kömür iti baıka bir it oldu· 
lir. Bu kooperatife belediye iımi ğu gibi 1stanbulun umum halkı -
ilave olunmakla belediyenin ıe • na pahalılık veya ihtikar zama • 
birde yapmaaı lazım gelen her - nında tevzi edilen kömür gene 
hanıi bir vecibeyi tekabül etmit başka bir iştir. Birincisinde ta • 
olmaz. mamile fedakarlık vardır,. ikinci· Doktor 

Belediyemizin iktııat müdiri • ıinde hiç kazanç s&zetmemek Hafız Cemal 
yeti teıkilitile piyasada nazım gayesi vardır. Ve böyle bir şehrin Dahili hastalıklar mUtebuaım 
rolü oynaması iti kooperatifçilik- yalnız kömür iti ise kim bilir kaç 

k k '1 f 1 Olvanyolu No. 118 Telefon: 222398 
ten pe uza ve tamamı e aza binlerce liraya tevakkuf eder. ı•·--9"'.""----------·• 
ıermayeye, batka bir uıul ve dü - Şimdi artık belediyenin bu memu Göz hekimi doktor 
tünüte tevafuk eden bir ittir. rin kooperatifile kömür itinde de Süleyman ŞUkrO 

Şimdiye kadar tahıiıat veril • piyasaya nazım olabileceğini ıiz 
memesi yüzünden yapılamıyan tasavvur buyurun. Birinci smıt mutehuaıı 
bu b~Y!ik itlerin.bir i~tihla~ ko~. Gene söylüyoruz, belediye ko· BabıA_u_cA_n_k_a_ra_c_a_d_d_em_N_um-ara_eo_>,• 
per~~ıfı ~erçeveııne gı.rmeııne h ... ıt· operatifi bir belediye memurin 
tabı ımk~? ol~maz. _Pıyaı~y~ na • kooperatifidir. Çok fayda ver -
zım v_e ~ue11ır ol~bıl.~~k ıç~n h~r mesini temenni ettiğimiz mesai· 
hangı hır maddeyı kullıyetlı~e ıt- ıi de ancak ıermavesi niıbetinde 
har etm~k ve sonra bunları ıca. • herhangi bir istihlak. kooperati -
hında ka~sız v.e baz an da t.ehır linin faaliyeti kadrosunda kalır. 
halkı nefıne zıyanla ıatmak ıcap M f 'h b' k d d aama ı ız 1rene :vu arı a 
e eBr.. . . t'hl ... k k söylediğimiz gibi belediyemizin 

ır memurın ıs ı a oope • . k "f"l b" 1 
t'f" · b" ı f • h' bu memurın .ooperatı ı e oy e ra ı ı ıse oy e sır umumı 12: • b' k t k. tf "" k • 

met gayelerile kurulmayıp ancak dırx.!111. a .sat la kıp . el ıl~mek. banı 
ki f . k ) y e1->ı ız; nası anı o a rnn ı e • orta arının ne ıne uru ur. e 1 d. . . h h . b. •ht'k ... 

b f 'd b' · b halk t · t' e ıyem1z1n er angı ır ı ı a· u ne ı en ınnıs e a ıs ı· . . 
fade eder. rı takip ve teczıye etm~k ı~ka:n· 

Memurinin mübayaa edeceği lanna esasen ö~edenberı ma.lı~1r. 
mahdut hisse senet)erile ve ma.h- O halde beledıye kooperatıfı ta· 
dut bir sarmaye ile ortaya atılan maimle kooperatifçilik gayesi ~}
kooperatif herhalde memurine t~nda kurulacak ve o gaye dahı • 
hariçteki piyasadan daha ucuz iı· lın~e c;alr."ac:ıktır. Tekrar muvaf· 
tihlik efyaaı temin etmelidir ki fakıyet dılerız. 
ortaklar da bu kooperatiften ieli· - Kooperııtif -
fade. elmit olıun. Belediye me • R. Y. 

Di• doktoru . 
Zeki Halit 

Muayenchnncst: Kadıköy Altıyol atzı 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gün hasta kabul edilir. Her nevi dit 

rahatııu;lı~ tedavi olunur. Muayenehane: 

üskOd:ır Alıcıba31 Mel<tcp sokak No. &O 

1 A•kert Fabrikalar lllnlar1 1 
Askeri Fabrikalar Umum Mii· 

dürlüğünden: 

30 Ton elektrolit bakır 

is anb ı Ziraat Bankasından: 

1 ,..;;a Yukardaki malıeme pa• 

zarlık suretile 2· 1·933 tarihinde 
saat on dörtte ihalesi yapılacak· 

tır. 

2 - Bu malzeme takaa ve 

kontenjana tabi olmayarak mem· 

lekete ithal edilebilecektir. No, Semti 
73 Galat~ 

74 Beyoğlu 
75 ,, 

76 ,, 
77 Fatih 
78 ,, 
79 Beyazıt 
80 ,, 
81 Yedikule 
82 

" 83 Büyük ada 

Mahallesi 
Kemank~ş 

K ııra l\1uslofa 
Kurtu:uş 

" 

Solu~· 
_Kara oğlan 
ve Şeftali 

Kır 

No. 
13.15 
1618 
38 

13.13 
1 

Cinsi 
K<irgir 3 hane ve 1 dükkan 

Hane 

Hane ve dükkan 

Hissesi 
1/3 

Tamamı 

1/3 

Hisseye göre 
9000 T. 
500 

700 

Yenişehir Peren 58 Hane Tamamı 500 
Hoca Hayrcl t'n Karaman 26.28 2 kargir dükkan üstleri hane 3/4 2250 · 
Dü'gerıadc ,, 34 Dükl<an 2/3 340 

Beyazıt Kalaycılar 2 Kar gir mağaza 1 /3 250 
Emin Bey O çular başı 63 Kargir bir dükkan üstü hane Tamamı 1500 

imrahor llyas B. htasyon 41.43 Hane, Dükkan 3/8 1500 
,, Yo~<uş haşı 24 Hane 1/8 250 

Karanfil Karakol 8 Arıta metrosu 75,50 Tamamı 500 

M. K. 
L. 

Pey a kçesi ve ibale bedeli nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrı menkullerden 73 sıra numa. 
ralısı kapalı zarfla ve diğerleri açık arttırma suretilc şartnamcairıe tevtıkan 2 - l · 933 pazartesi giinü saat on beşte ihale ed•Jme~ 
üzere açı~ arttırmaya konulmuştur. Şarlnnme l:an'«ımız kapıs na asılmıştır. Arzu edenlerin bankamızda müteşekkil salış komisyonuna 
müracaatlar&. Pey akçesi banka temıoat mektubu olarak ta kabul olur. (6:>74} 

3 - Bedeli malın kat'i teali· 

mini müteakip biç bir meraıime 

tabi olmadan derhal banka va• 
sıtasile tediye t!tlİrilecek tir. 

Taliplerin bu husustaki ıart• 

oameyi görmek üzere Ankarada 
Askeri fabrjkalar satıoalma ko

misyonuna müracaatları. (6825) 

Zayi 
i\tifus te~keremi çaldırdım. Yenisini 

a'ncağtmdan eskisinin hii mü olm3dığınt 

ildn ederim. (609Gı 

Hefııh·ye Ccrı~cılı n3~ılyesindı 
l'u:.:ı ns ko~ ünde 'ar:ılı oğullann

dan Yusuf oğlu Tursun 380 

', 

. 
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-l!qaı hq 1"20 ·wm; u~ı! ruueppı:>eun ;o ~!q•q 

Q}a>\C>IWaW !l!l\Bp UUt?JU1p1!>j >j3:l3p3 znAe:>3\ 1?.11!( 

-uıpe>ı <>jJ3tJt3>p;> >ta:>ap;> >tıııepuapeH "W!P~lS! 

>ı<>w1a leU.!lS! 3\3.<!tr~ıas !.Şıp..ı;,A 3ıfaA!.ıa>tse ı1.,w 
-IJ>jUl{ u!uısaweaıe.ıe>t a.<ıpg !aıepı ~ua.8 'tl?.ıeıe 
Q}e>pj!p uezeu nan~npıo 11.ı<ez .: ı ad e1rmsnq nq 
1lmez:J:> nunae)I '!P"~l~!W\3 U:>!ı u3puaq tuıqcc;u 
!,uaw ununq ıscsOln.ı U!U3j!1! je>t .ı!q uvıo zgA 
-e:>a1 ue3np e.ııs wn.Şnpıo ıııJeı.ınw lnqueısı 

'J!f!S >{;> 'Jt?\J1? anaıns l!q d ;SeUôJlr!W 
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•J<I wıı>ıv U\Jnl ı!q euı~tpewcinq ;.ıe~ ıq dnıo 

satan eşhası if'as ı hükumet münadio;İ addederim. 
Binaenaleyh evvel emirde halka Istanbu!da em 
rini infaza kadir bir hükumeti kaviyye mevcut 
olduğunu göstermek için idarei ~rfiye kararna
mesinin hükumeti askeriyeye verdiği salabiyetten 
istifade ederek tütün kaçakçıları hakkında pek 
ıedit hareket edect>ğimi ve alenen perakende 
.kaçak tülün satanlarla büyük milı ya!da kaçakçı
lık edenlerin derdeı;t edildikleri takdirde Istan
buldan teb'id olunacaklarını ilan ettim ve bir 
hafta zarfında bu gibi eşhast2n c!ört ve nihayet 
beşini teb'it ettirdiğim gibi Saray burnunda ya
kalattığım bir kaçakçı kayığı içindeki et has 
divanı harbi örfi tarafından mah~.iim edildiler. 
Bu icraat esnasında lstanbulda adi h ırsız!ık vu
kuatı bile nevadir derecesine geçti ve ha.k 
İstanbul ve mülhakatmdaki hane ve köşklerinde 
kemali emniyetle yaşamağa başladı. 

2 - lstanbulümuzun pek müstekreh bir ade
ti Tardır: erkeklerin vapurda, köprüde, çarşıda, 
sokakta, mesirelerde tesadüf ettilderi İslam ka
dıolarma bi edebane harfendazlık etmeleri. 

Buna bazı ihtiyar kadınla rın bi raz hüsnii ta
biata del11et edecek derecede giizel giyinmi~ 
elJerile tecavüz etmelerini de ilave edebiliriz. Bu 
hammlarımı:ıa karıı Jisanlarile ve hatta bazan 
ellerile tecavüz etmelerini de ilave edebiliriz. Fu 
menfur itiyat hakkında da çocukluğumdanheri bir 
gayıı mahsus hisseder ve hUkfımetin buna nasıl 
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4 

lstanbul muhafızlığı 
23 Kılnunusını 913: Teşrinisani !.il-; 

Mahmut Şevket paşadan Istanbul muhatızu
ğın: deruhte için emir aldığım sırada Nazım 
pafa merhumun cenazesi henüz sadaret scrya
veri odasında bulunuyor ve sadrı sabık Ka•nil 
p <ı şa ile şevhülis'am Cemalettin efondı ve dahilive 
nazırı Reşit ve maliye nazırı Abdurrrahman beyler 
d airei sadaretteki odalardan birinde otuıu}'or

lardı. O sırada dah iliye nezaretini veka!eten ifa 
et mek te bu'unan TJ 'a t beyle kısa bir m üz.a.:ere 

n et ces:nde Nazım paşa merhumun cenazesin i 
Gü h :ı n e hastahanesine nakleltirm eğe, Kamıl 

paşa ile şeyhü 'is am C emale ttin efendiyi hanelı>r ııe 

göndermeğe ve aleyhlerinde ibti a cilerın şedi t 

bir bissi nefret ve intikam b e sled ık lerı da hiliye 
naz.ırt Reşit ve Malive nr zırı A 'Jdurrahman 
beyier.i, mu 'rnfazai hayat/arı için, bir .H<i gün 
kadar Istanbul mu'.ıafızlığmdtt misafir etmeğe 
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bir kaç mektup teati edildi ki bu mektplara 
münderecatlarının ehemmiyeti hascbile aynen 
dcrcediyo:um. Muhaliflerimiz hakkinda nasıl bir 
fikri itilaf ve müveddet beslemiş oldujumu ispat 
etmek için doktor Rıza Nur Beyden aldı.~ım 
mektuplardan bazılarını da dercetmeyi muvafık 
gördiim. 

Birirıei rııf'ktııp 17 Şuhat 1~l3 otel 
jJcııropol Viy:uıa 

Miri mekfırıın pcrverim efendim hazretleri: 
Lulufnamenizi aldım. Bakiyei barcirah olarak 

gönderdiğiniz 1090 kron!u'.< çek de melfuf idi. 
teşekkür edrim. 

Uecabcti hissiyatı:ıızı, se.arueti fıkrınizi tak· 
dir etmemek elımden gelmez. Teessüf elfi~im 

gc.rek zalı<i!inizin ve gc.rek zatıalileriniz gibi'erin 
daha dört sene evvel bu mevidde bulunmay.ışları 
bu işlerle meşgul o!muyı~larıdır, çünkü öyle olay
dı bu memle!cet birçok bisud, hatts müfılık ni
fa !dara nahak yere maruz kalmazdı, belki de 
bazı fela!{etlere uğıaınazdı. Neyse, meza mameza 

Mulıatıbım hem namus, hem irfan sahibi bir as
ker olduğu için size şifahen ar.zettiklerimi tnlı· 

ı İren (ek rar eylerim. V &tandaşlarımı.ıdao lıiç bir 
ferde zerre kadar adavet bes1iyenlerdcn değilim. 
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Ş :môıye kadar yazdıklarım, yaptı\darım bana 
karşı nahak yere vu ıı ua gelen t:ıarruzlara muk

tczai fıtret şiddetlice bir mu'rnbelei kalemiycden 

ibarettir. Esasen bu ihtilafın baisi ne fıkirdir, ne 
de uaşl<a bir endişei manevidir. Mahza Naıım, 

C :lbit, Baban zade Beylerin ya bimana bir ga
rezieri, ya kuru bir hıkt ve hasetleridir 
re~abeti kalemiye, bahusus memleketimiz
de her rel<abct gibi ç:rkin ve adidir. Vak· 
tıle Halet efendiler, A kif paşalar bu yolda 
yekdiğerini astırmaya kadar çabalarlarmtş, Naci 
efendiler, E krem Beyler de bir zürriyet eYvcli yek-

diğe rine o derece aduv idiler. işte biz de o yolun 
s-alıkiyiz. Yoksa emin olunu-ı ki iptidayı inkıla

bımızda bu rakımı aciz buruf ta, ikdamda ittihat 

\"C terakkinin en ciddi hadimi, hayırfıavahı idik. 

Cevdet Beyin ricasına binaen dünden beri ik

dama yazı yazma}'a başladım. Bu yazılarda yu
Jrnrıdan beri arzeltiğim meslekten ayrılmıyaca-

ğıma, aıtık asla o ihtirasafa kapılmayacağıma 

kanaat buyurunuz, memuriyete tayinimden iti
baren ise bittabi siyasetten büsbütün tevakki 

ile yalmz ilmi, edebi, tarihi yazılar yazmak 
mecburiyetindeyim .••••••••• 

Ali Kemal 
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ıeyden ziyade dahilde kemali asayiş ve istira
hatle memleketin temini tera~<k '. s 'ne hadim te
dabiri ıs'.abiyeye muhtaçsınız. Beş on tarihi 
kubbeden başka bir şeye malik olmıyan Edir
neyi, içinde rumlardao başkasının sakin olmadı
ğı adalan muhafaza için sarfetmekte olduğunuz 
kuvvei maneviye ve maddiyeyi bu tedabiri isla
hiyeye basrctseoiz memleketinize daha nafi işler 
temin etmiş olursunuz.,, 

Derakap duvarda asılı o!an memaliki Osma
niye haritası önüne götürdüm ve lstaobu u mu
hafaza için hiç olmazsa Edirneye kadar bir 
hinterland'a muhtaç o!duğumuıu Anado'uyu 
rum eşkıyasının istilasından vikaye içia de ona 
yakın olan adalaıı elimizde bulundurmak icap 
ettiğini izah ettim." Ve nihayet dedinı ki: 

''Azizim mösyö Bompar, bu Edirne Ye Ada
lar met;elesioı biz, istikbalimiz için hayat ve 
memat meselesi telakki ediyoruz. Bu meıelede 
bize elim uzatacak oıan her hangi bir Avrupa 
devleti bizim ebedi miooettarhğımııı celbedecı:k 
ve bizi her zaman kendi yanında bulacaktır. 
işte Fransanın şarkta en mühim bir mevki! ma
nevi ibraz etmesini mucip olacak hadise!,, . 

Hükumet Edirneyi kurtarmak için böylece 
çalışıp dururken muhaliflerin hükumet aleyhine 
yeni bir darbe hazırlamakta olduklarına dair 
her gün ha•adisler alıyordum. 
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Balkan harbi rsn:ısında Edirneye Bulgarların girmrsi ,.e o 
zarnan iktidar me\'klinde olan !\Amil Pa~a hükômetinin (;\l id
~·e-lnoz) hattı üzerinden 5ulh yapacağı anlaşılması ii?.erine 
olmuştur. Bulgar orduları Cıtalcaya k:ıdar ge\mi~ı i. An· 
cak burutı harbiye n:ı;mı Nazım paşanın baş .uman-
dJn oIJuğu Türk orduları tarafından tevkif olunabil-
mişti. Hir aralı'• düşman askerin in lstanbu\a bile g1rmesi 
tehl i ~eleri bliyük müşkül:lıla bertaraf edilebilmişti. 

Fakat lt\lidyc · lnoz) hattı üzerinden sulh yapılarak (l~dir

ne) nin ter i.edilmesini elk~ıi umumiye inanılmnz bir h3cfüe 
gibi tcl:'ıkl.:i ediyordu. H"ç kim5e fda '· etin hu derecesini 
l::ıbul edemiyordu. 

Balkan muharebesinden e\'\'el i~ba~ınd:ın ayrılan ltt .lınt 
ve Tmıhi hükOmcti isıiyerek çekilmemişti. O va1'it harbiye 
nazırı olan l\lııhmut Şc,·kct paşa ittihat \'C Tcral.ki mcr czi 

umumisinin teşebbüsile istifaya mccLur edilmiş, Talat yerine 
hu \':ızifeyi kabul edecek bir harbiye nazırı lıulunamamışıı . Bu· 
nun üzerine sadrı:ızam olan Sa it paşa istifasını vcı miş. iuihıt 

\'C Terakki fırkasını meydunda bırakmışa. lşıe bu ~ureıle ittihat 

,.c terııkki lıüL:Omcıi işbı~ındnn ayrılmış, ondan sonra o za
m:m ittihat ve terakkiye düşman olan itil~f \'e lıürıiyet fır· 

kası iktidara ~eçm:şıi. [)3hill mücadele başlamıştı. Fakat çok 
geçmeden Balkan muharebesi meydana çıkınca .iptida ittihat 
ve terakki fırkası hnricl düşmana karşı L:endi muhalifi olıın 

hükllmetc müzaheret \'adctmişti. [ latıa iuihat ve terakk 'nin 
en yüksek erlcAnındm olan Tcllt R (Paşa) llal ı.ıın harbi 
esnasındn gönüllü nefer olaraL: Edirne cephesine gitnıi~ti. 

Balkan fcl:lketindcn sonra ordu Catalcaya kadar geldiği za
man askeri ve•ııitle düşmandan Eı.lirnenin alınması kabil ol

madı~ı gibi siyıısr yoldan da bir muvaffakıyet gösterileme
mişti. 1 Jül~sa i~b&fında olan itilAf ve hürriyet hükumeti ~:dir
neyi düşmana terkcderek ~ulha razi oluyordu. 
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· (YAii.iT) tnf'~rutiyetin ilAnındıın sonra cerı·ynn c-deıı vak', ... 
br h:ılıln ııılal.l \ 'cslknları t-0plıy::uaJ;. uunnn ;r.aman forma lı<\• 

llnuı~ ııı'l!:-t•tnılye J;arar vermiştir. (\'AKIT) olmyueulanna hiz· 

m~t eıll'bllmek ·~·hı bu tarihi ,·esll<nalrı oltJuğu clbl takdim r.t.
Dılyc('ekHr. Bu 'eıılkaJarı neşr<'dl'rkl'n bitaraf bir kalemle rni.i
bleal.ıruıı icap f'den noktalarıı. llavo edeeekUr. 

n: ı suretle bı>m muhterem okuyucular ayni vak'alara dair 
muhtdll ıiv.ıyetleri ve müşa.lıedeleri bir ~erdo toplanmrş göre
ttli, hem de bu mU,ahedc ve rh1lyl'twr üv-rlnde dikkat ''e aııı.
k:ıJı u:o1·ııuwr.u.•al;: mütalt-:ıJarla \-Ukııatın l•'lhı kolayla~tırılmı' 
bul:ınaeal,tır. 

Yulcurd.4 b:1lı~et.tlğimi:ı itli al de\ letlerl aral!md:t <'C'rC'Jan et
mi, dlploıruı~I muhaberat arasında haJdlmten merak edilt>cf'l{ 
\·csikıılar nrılır. l\leM"IA bu mubalx-rattan bir kısmına &;'Öre 
umumi lıarıı esnasında · ltlllf dC\'letlcrl, Suriye ccylteııl J;ıı
mıı.ııdaı11 olan CC'mal Pa.,aya Sıırlyede bir krallık ll!tn eMlrmt'k 
flkıine dü:ınıU:ılerdir. Bu ma:rsatıa Ccmnl Pa,ayla muhnberPye 
glri7crf'l< bıik\ımetı merkczlyeden ayrı kc-ndlııllo anlatmak i"ltC• 
ml~lt•rilir. Ilıuııınla beraber Cemal Pa~anm Juı.tıratında buna 
dair bir ltcllmo a.ile yoktur. Umumi harp esnasmda 1ıu 1olda en 
kilçiik bir p~·h da duyulmamıştı .• "-caba ltllAf devleUecinin bu 
yoldaki te,ebbüakri Cemal Paşanın kulafına kadar gelmi'mi' 
midir? Gelınls~ .nc.-den dolayı hatırında buna dair C'n l<üç!il< 
bir lıoa bilo yoktur. 

l'ot.;~:a luu.ılaruıın :ıa.anct.t.lğl gibl Cemal ı•a::a 1stanbalun ltl
ldC dc,·lt·Ucrl taralmd:ın ı,gall, Osmanlı dc\·Jetl teşkllltınuı nnl 
aurcttc suı.utu ve lnhlılAnn ıfbl lhUmaUcrl naz.an 41.1.Lkate ala
rı:ı.k h:\lılkntl'n l;cndl lclaresl altında bir Suriye krallığı ll!ln et
mc·k !Jt·kllndo bir fikre dli-:rnll' mlldilrt 

(\'AKIT) 

Cemal paşa diyorki : 

Memleketin siyaseti umumiyesile doğrudan 
doğruya iıtigalim 10·23 Kanunusani 1913 dar

bei b ükumetile başlar. [VAKiT - Cemal Paşanın ha
tıratına başlangıç yaptığı 10·23 kAnonusani 1913 vak:'ası Aallc 
arasında (Babı:ıli brıskını) tabirilc şöhm nlmıftır. Bu vak'a 
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Bu havadisler o kadar ııklaşh ve o 1'adar 
lrnvvelleşli ki nihayet tedablri taldbiye ittihazına 
mecbur oldum. Bir gün tesadüf elimize Erzu · 
run;'.u serdar Sıtlu isminde bir ıah düşürdü. 

Eu, diğer bir zatla beraber Beyoğlunda bir 
matbaada bir takım beyannameler tabettirmekle 
meşgu'.du . Bu grup Prens Sabahattin Be
yin himayei mancviyesinde ve Prer.sin kitibi 
hususisi Boşnak Satvet Lütfi beyin tahtı riyase
t :nde çalJşıyordu. Gayesi bir darbei hükumet 
yapmak, Sabahattin beyin sadaretini temin et
meldi. Hepsini derdest ettiğimiz halde Satvet 
Lütfi beyi ele geçirmek mümkün olamıyordu. 
Nihayet onu da Avusturya sefareti tercümanla· 
randan La zarın apartımanında kıstırarak · firarına 
meydan vermeksizin tevkif ettirdik. Fakat ka
pitülasyonlara muhalif olan bu tedbiri idariden 
dalayı lstanbul kuvayı inZ1batiyesinin en büyUk 
memuru mesulü ıafatiyle iki gün sonra, Mahmut 
Şevket pafadan aldığım emir üzerine, büyük 
üniformayı libis olarak Avusturya sefaretine 
gittim ve Marki Pallariçioiye tarziye verdim. 

! \ 'AKIT - Edirneyi kunarrnaı. için ittih:ıt ve terakki 
fırknsı t:ırafındın yapılan darbel hükOmetin büyük bir ko· 
l:ıylıkla munffı1' oluşu siyasi düşmanlann da ayni vallllya mü· 
racııat hırsını tabit olaralı;: uyandırmıştır. Bu itibarla taklibi 
hilkOmet scşebbüsü manalıdır. Bond:ın b:ı~lı:a taklibi hükO
mct 'tt~ebbüsünün bir manası daha ''ıırdır ki o dl bu u
m:ınlarda memleketi sarmış olan fırlc:ı nifaklannın ckrccrsini 

-.28- -- . 



1 

~ 
1 

§ 
1 

:····--·······-·····=··········································································································································: 
J .... _. Türkçeye Doğru j 

• ....................................................... -........................... _. _ _.... ........................................................• ayyare ıyangosu 

'' er 
~!L NEDIR? Topluluğun [1] na buyrukluğunu [14] almıı, ve 

verıınini Yaratan kurumların [2J en son dilde birlik doğmuf olan 
hasında "dil b l r_ağdır. İr ,, u un ur. ;r 

ıl topluluk '·erimini yartan 1şte bu yürüyüş yününden dili· 
h.er türlü topluca olup bı.tmel·" - · b d l d b - mıze akarsak i imizin e öyle 
r~ [

3]' tekin [ 4] topluluktan e • iki çağa ayrıldığını görürüz. Bi • 
dındiği duygularla tabı'atten e • d. d" ' rincisi bundan önceki "lisanı Os-

dın ıği düşünceleri, tekı"n ~uurun· k" · d 1 d :s- mani,, çağı, i mcısi e yayı ma 
a oğan en kendinin olan duy • 

gul ve açılmıya başlamıf olan bugün-
nrı tekler arasında biribirine 

ul t kü "Türkçe,, mizdir. Bugünkü 
at ırır, Yayar. Böylece topluluk 

ıuurun d Türkçemiz şimdiye kadar uydu • 
1 

un uyduğu topluca duygu· 
arı teki rulmak istenilen yabancı kural • ere edindirmek ile hemen 
heınen topluluk variığının meyda.- !ardan sıyrılmıı olmakla beraber 
na gelip büyümecine yarar. henüz kendisinin uyacağı öz ku • 

l 
Tekler arasında 'birlik duygu • rallar bulunup dil olup bitmeleri 

arını h .. l o kurallara göre düzen altına a • d l oy ece onların arasında 
0 aştırınıya, ulaftırmıya yarı • lınmamış olduğundan "bakma • 

Yan dil, bir türlü kültürü edinmiş dan önceki,, [15] çağda bulunan 
olan tekler arasında "birlik,, i j düzensizlik, kargaşalık içindedir. 
Yerleştirir. Bir budunda [5] birlik Bu kargaşalığın ortadan kalk-
0 budunun içinden olan tekler a- 1 ması için bir yandan "Türk dili,, 
rasında o türlü kültür dyguları • ni bilgi yolile derleme ve topla • 
nın içten gelen bir coşkunlukla maya başlamak, diğer yandan da 
onların aracındn yayılmış olur. her eli kalem tutanın kendi ben· 

d' Tek kendi §uurunda dilin bil- liğinin en yüce varlığını yaratan 
ırdiği düşünceleri eksiksiz ola • kendi dilini her dilden üstün tu • 

rak duymuı:ı. ı·· .. .. d'' tarak yazacagwı ıteyleri gittikçe i· 
ın t usunmus ve o u • >' 

§Ünceleri canlı, .coşku~ bir halde lerliyeceğine inan [16] getirmek 
Yaşar.:ı~ olmalı l·ı· ·· ·· d ·· l" gerek olıın yüce dilimizle bugün b' • • ozun e guç u 
. ır dirimlik, canlı bir şuur ııen • ola.bildiği kadar ya:ımıya olanca 

1 k1· b. 1 
:!I' ı 1 ır topluca varlık doğmuş, 

ve 0 cii!şünc.:1erin y~yıldığı ötek. 
teklerle kcr.di arı:ısmda, bütün 
topluluk tekleri nra&ında bir "ln· 

nı§ıklık,, [6] yel'le~miş, ve böyle· 
ce topluluk veriminin bir "biribi • 

ri~c da.yanı§,, [7] meydana gel • 
ınış olııun. 

İşte dil, dolayısile tekin toplu-

luktaki Yerini topluluğa karşı 
kökle ti.. ... 'b' . • c uı eı 1, topluluğun ye-
ı·ıni de teke kar;ı yüceltir. Ve böy-
lece d v "b' 'b· · d ogan ırı ırıne :ıyanrş,, 

huduncn Lirliği yapıcıların başlı • 
calarından biri olur. 

1 
DlLtN KARGAŞ.\LIGI: Dil 

o.up bibnclerinin düzene [8] uy· 

emeğini vererek en büyük bir sev· 
ei ile bu yola dökülmesidir. 

D!L SEVERLİK: Gerçek bizim 
asıl öz benlicimizi yaratan, beni 

asıl içinden yetiştiğim topluluğun 
bütün vnrlığmn bağlıyan, ve o 
varlıktan beni her türlü yücelikte 

yüluıekliklere ulaştıracak olan 
topluca verimin bütün gidişlerini, 
oluşlarını bende yarat'!'cak olan 

dile bütün varlığımla sarılmak 
"dil severlik,, tir. Bu dil severlik 

en çok kendi güzel Türk~emizc 

knvu§mıya başladıkça insanın bü
tün varlığım sarar. 

Bir öğün ba ımızı geriye çevi· 
rip te eski "lisanı Or.-:nani,, nin 
kullanılmakta olan çağa bugünkü muı olme.111 d... d w k d" z . sı, ılın, ngnı , u -

~r.:·~ bir Julıkt yapılmı:\ uyanış gözile bakarsak bizi bu • 
o maat, celi_i cru.-:el korallnr~ dunca geri bırakan, bugünkü şen· 
U}°lr.':.1~ b } 
. l ı.: b' u u:ım::ısr, böyle ka • lik acununda [17] bizi her türlü 
llŞU ır b. . • 1 l } d 

1 
. Çtmde kulıamla dirimden, varlı dan i er eme en 

ge mesı 0 d'l' 1 1 konu~an tek • alıkoyan şeylerin en batında o 
lcr araıımda bulun-

w -.ası gcro!: o • kötü, uydurmc., ynlancı dil bu • 
lan bagı, beğl~ntıyı ekciksiz ola- lunduğunu görürüz. İnl!anı bir 
rak ortaya gctircınez. Evet, tek • yandan kendi budunundan olan 
leı- arasında "honu!nıa, anlaıına kendi gibilerile anlattıracak, diğer 
olmı:ı.z değil, fol: t o kadarla- ka '~ yandan da bulunduğu zamanın 
lır, yoksa özlerde odlar [9] yaka- ~cnlikli [18] budun1a.rile kendi 
~alt, CO!kunluklcr, atılmalar do • budunu nrnsında bağlantılar, ya • 
guracnk, ve topluca vicdanın [10] kınhhlar yapacak ve böylece bü • 
duyduğu en yülroek duycuları tün bir §enlik ncumınu biribirine 
budunca biribirine daynn '. birleştirecek olan dil bizde tersi· 

ınayl Ynratacal: en güdü bağian • ne olnre.k bizi bütün bunlardan 
tıları, Y kınlı.darı tehce vicdan • alıkoy:nu§tur. Hele bueünY.ü ~en· 
l~ra [l 11 a~ıhynca.k cnnlr, e"çlü lik ıı.cununun yürümüş, ilerlemiş 
bır va~ıta l l w l - ~ 1 h b' , h .. .. d t(:!llll a aı:ı .... ve er PÜn ıraz cır ~ yurume e 
"b Bu da dil kurumunun henüz ilerlemede bulunmur. olan "bil • 

akmadan ·· k' [ 2] n' • ·ı b. · k d' d k once ı,, 1 :ı:amc.n • bıeı,, ı e ızım aramıza en ı 
a alıp der} . l b" d... k b. . dil k I .. enmış top anmış ır uzme varlığnu koyara · ızı o 

1 ıgına cık L b · l · · · · · · d l k d d - nmnmış o masın • ı gının ıyılıklerın en, yarar ı • 
an ır. ı d . d" 

arın nn gerı bıraknn o uzme 
Topluluklo.rın . l . d d·ı ,.1 d 

verım erın e ı cıı e ltcırşı içimizden ne ka ar 
kurumunun gerird· w. ·ı I d w k 

.. ır ıgı ı er eme argınlık duyarsak güzel Tür çe· 
çe.glarmm bu bakı d .1 . .. .. . . m an ı nyc ay· mizc karşı 0 nkdar scvgi.-:niz ar • 
rıldıgmı gorehılıriz s· . . . d' r d .. ı · ırmcısı, ı· tar. Ve bu ııevrri bize her an yeni 

kın ~gınrd~'. Yabancı 15.kırdılarla bir hız vererel; güzel dilimizin 
arışmı§, uzen&i-- bi 1 l k k 

1 ! 1 d .. r n 1 tc. a • bütün liil·.ırdıla ... ını, unutulm:.ı" v~ ıp rnrn sız, uy u<;u .. k :r 

b .... oz urallnr t l l 1 · • ulunup toplanrnnmış old .. a I mış o an bütün yeraı· söz.c::ım 
ı · · .. I 1 il ugu, ge- canla ba§la aramıya ve derlemiye 
ışı cuze cu anılageldi w i v 

tk· • · · d·ı g çagdır. başlarız. 
:ı ıncısı ;se ı hendi 
[ ~ 3] d. · Yapısı· Bu i~e koyulup tı:ı. çahşrnıyn 

nı J e mmış, yabancı l - k d 
ı d ] a ır ı· bı:ı. ladıf ımız va.kil bizi ı:ılıltoya • ar nn ~ııyrı mı .. , bulunınu~ 1 "" ~ :s- o an cak he türlü geriletici sözlere hiç 

mırtı1 'ltyrnu~ olar"k o -l b "' aldn mamalryı::. Ç:Jnkü biliyoruz 
up itmeleri düzene girmiıt b 

:, 8§1· ki insanları kullanan ıeylerden 

'' 
(. 1 

biri de "alışkanlık,, [19] br. Eski 

6. ıncı keşi 

1 inunu sa · 33 
Büy .. k ikramiye; 2 O.O 

e: 

e • 
O liradır 

Ayrıca : 50.000, 30.GOO, 20.000, 

büyük ikramiyeler \1e 
bir mükaf t 

10.000 liralık 

.00 liralık 

alışkanlığı bırakıp ta yeni bir şe· 

ye alışmak hele kendini kullan - 1 

mayı bilmiyen kimse]er için ol - / 

dukça zorlu bir iştir. Ve usun -
dan [20] daha çok duygusile oy· 1 
nıyan [21] kimseler için yeni bir i 
yoladüzülme~yenib~ düzene l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~q 
girmek, yeni bir ıeye alışmak ol

dukça güçtür. Bunun gibi eski 
"lisanı Ü!.mani,, yi kullanmrya a-

lışmış, ve varlığını salt o dili ko -
nuşmak ve yazmakla belli edece-

ğini sanmakta bulunmuş olan bir 
takım geri düşünceli kimseler 

"Türkçe,, ye kolay kolay alışamı· 
yorlar, ve aanki kendi varlıkları 

Türk değilmit, kendi dilleri Türk
çe değilmi~ gibi lcendilerinden 

salıkları (22] olmıyan bir dal -
gınlıkla (23] eski Osmanlıcaya 

bağlanıp kalıyorlar. O Osmanlıca 
ki yalnız görünüşten başka bir 
şey olmıynn ılgım salgım [24] 
dır. Bu ılgım snlgmıa koşan za • 
vallılara acınır, ve ondan yardım 

umanlara, hele onu dil gibi yara
tıcı bir varlığı olan başlıca bir 

topluluk kurumu sananlara şaşı • 
lır. işte bu gibiler kendilerinin 

gumr er mu afaza 
başın ·· d··rı··ğ··nde • • 

1 - Satın alıdacak olan 4452 çift çoı .. p kapalı zarfla kır• 
dırmıyn konulmuştur. 

2 - Kudırma şartlnrı lf ağıdının tn~tikli suretleri lstanbul 
gümrük mubDfaı.n başmüdürlilğü satınalmn lrnmisyonundan ah· 
nacaktır. 

3 - Kudırma lstanbul gümriik muhafaza başmüdüriyctinde 
kurulocak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma l Q. J • 93:'.j tarilıine ra tlıyan sah günü snat 
15130dur. 

5 - Teklif ır.ekhıphırı kaııuncfoki lıii~Umferegöre gün ve sa• 
atındeo evvel mezliQr salınalma komisyouna verilecektir. 

6 - Kırdırmıya girecekler } erli fabrika mümessil veya ve· 
kili hak kında v sika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş bedelin «) 7,5ğu olan 106 lira 85 
kuruşluk muvakkat güveomclerile .. teminat " belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - örncğı lstanbul gDmrOk muhafoza başmüdür!yctindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte Uıtulması adet olan ıabıt kağıdı dol· 

hiç te duymadıkları aramadıkla • 
~ve~m~ml~nagcli~e-IM~B~mDm==~~~~~~~~g~3~~~~~~aa~ 
dikleri yeni Türkçe lakırdılarla KARYOLA"e ~~~;~~s~şya 121 /2 ı· raya k~:~la 

durulduktan sonra hiç bir teHif kabul edilmiyecektir. (6646) 

yazılmıt yazıları görünce bunla • Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
rın henüz pek az olduguw nu söy • h ı f k Çocuk, Kesme, l\emerll. Amerikan sistemı çelik y:ıyh. be) az llıke ve mu te i ren · 
liyerek sanki bu içten gelen sava· )erde karyolalıır hııstnne ıımelıı t odaları mnlzemclt. i ucuz hatla satılır IJer türlü 
fı, dil severliği küçük gör~ek i • olçüyc göre sıp:ıriş dahi kabul cdılir. Fobrıkııdıı '" Eminönü Sel nlk Bon· 
terlel'., Bunun geçici bir istek ol • mor e 1 ve Yerli llar Pazarında da arnı fi tla "atılır 

duğunu söylerler. 

Bu yeni atılmayı böyle geçici 
a nan o geri dü;.:ü:.celilcr ne olur 
biraz da öteki ileri dillere bakı;a
lar da naoıl o dillerin de bu çağ • 
lardan geçtiğini, ondan sonra i • 

çindeki yabancıları atıp ta bugün
kü yaşı buyruk çağa geldiğini gÖ· 
rebilaeler artık hiç durmadan on· 
lar da yola gelirlerdi. 

imdi dil ııeverliğin yapacağı 
en büyük işlerden biri de kendi 

bulduğu doğru yolda hiç bir en • 
gelden yılmadan irğilmeden yü • 

rümetklc heraber, bu gibi henüz 
ltendini bulamMnıf, kendine ge • 
lememİ§ olanlara, bir düzüye on· 

lara kendi vrlıklarını yaratan di
limizin yüceliğini, güzelliğini, üs
tünlüğünü anlataral: dil severliği 

her yurttaşa n~lnmak emeğinden 
hiç geri kalmamaktır. 

Halil Nimetullah 
Darülfünun müdrrrisleı inden 

ı •) Geren glin gtlıı.lUk bir g:ızcted~ c lef 
' • yrprımmrş bir ynzıcı: "...... B!rl ı:ı'np 

Jc:ıl:l0~ e lnırıı.I dl.) r .... • • ... cll3 <> cylurı bir 1 
61'~ ı r :\ ı~ odu. l .... bu ı><ııl rı "kıı. .ıl,. 
1 \lnrdı ını IH'n lt'.ıllnnm~ırt'l o1Cluk\ım1:ın 
henlm ıı:ın yaı.ını' lr, bü3Jo 1 cndlnl unutıı· 
rııl. t.r sUncr•lzll ,te tı J • .. du,,.uııu aııla· 
~ ıncıı bu yııvnn dalğ h~ınıbn dohyı ubn· 

mllJ ,e ııılnlmı,tır snııınm • 
[l I CJl'ml.) et . 
f2 J • Illes~t' ~ • 
[ S] JIAcll!ıe. 
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( 181 Blln~ c-. 
114J bttkl!ıl. 
{16] ı.nL~~lmil~lıcdl'. 
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Istanbul Gümr ·· k af aza 
Başmüd ·· ·· ğünden: 

1 - Satın alınacak olan 8910 metre çamaşırlık btz kopalı 
zarfla kırdırm8ğa konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri lstanbJ! 
Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetindeki satınalma komisyonundan 
ahoncakhr. 

3 - Kırdırma lstanbul Gümrük Muhafaza Ba mtıdiriyetinde 
kurulacak nlım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 10·1·933 tarihine ras'ıyan salı glinü saat 
10 dadır. 

5 - Teklif mektuplar1 kanundaki hül:ümlere göre gün ve 
saatinden evvel mezlıur satın alma komisyonuna verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler yerli fobrılca mümessil veya ve· 
kili o:dukları hakkında vesika göstcrecekJerdır. 

7 - Her istekli, biçılmiş bedelin % 7,5 ğu olan 218 lira 
95 l-iuruş'uk muvakkat güvenmclerile"tcminat,, belli saatten ev· 
\•el komisyona gelmeleri. 

8 - örneği lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetindedir. 
istekliler oradn görebiJirler. 

9 - BeJli olan saatte tutulması adet ol:ın zabıt ]diğıdı dol· 
durulduktan f:Onra hiç bir teklıf kabul edilmiyecektir. (6645> 
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r l '71 l\lcdcnlyct dllnyıı ı. 

l 18) :M dcnl. 
[Ut] Jtıyat. 
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(2ij Sl'mp. 

lsma laına e b·seler 20 liradan 
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