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Bir hafta evel hapisaneden, 
çıkan bir sabıkalı yeniden f ·. 

adam öldürdü ! \ 
4 Uncu saylfamızda ' · -. ......... 

Fransada buhranın devamı 
Yeni kabineyi te,kil etmesi kendiıine 

havale edilen M. Oaladiye her 
tarafa baş vuruyor •• 
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AVrupa sulhu 
tehlikede! 

Bugünlerde Cenevrede silahları 
bırakma konfernnsı toplanıyor. 
F akc:.t bu toplanış konferansın 
hıaksadını zorlaştıran bir takım 
Yeni ahval ve şerait içinde oluyor. 
Çünl..-ü bir taraftan harp silahları
nı azaltmak için beynelmilel bir 
konferans toplanır1'en diğer taraf
tan Avrupa matbuatını sulh mua
het!eferi ahkamına rağmen Maca· 
tistanm gizli gizli silahlanmakta 
olduğu gürültüleri dolduruyor. 

Bu şikay.etlerin esası malum -
dur: Kanunusaninin ilk günlerin -
de İtalyanın (Verone) silah depo
larından kırk elli vagon silah ve 
ınitralyöz yüklenmiş. Sahte beyan
llame ile hudut gümrüklerinden A
~sturyaya, oradan da Macarista
na götüı ... lmüş. İtalya ile Macaris
tan arasında bilhassa Yugoslavya 
aleyhine teveccüh eden siyaset bir 
liği göz önüne getirilerek zaman 
ıaman tekerrür eden bu gizli silah 
nakliyatı Avrupa sulhuna karşı bir 
suikast alameti gibi gösteriliyor. 
Çekoslovakya, Yugoslavya, Ro • 
tnanya hükumetleri arazında he -
Yecanlı müzakereler oluyor . Yu -
roslavya kralı Belgrattan Bükre -
fe gidiyor. Meseleyi Cemiyeti Ak
\'am meclisine bildirerek beyne) -
tnilel bir tahkikat açılması isteni -
}'or. Ayni zamanda Fransa ile ·in · 
Riltere hükumetleri de Roma, Bu
dapeşte ve Viyıma sefirleri vasıta· 
•ile siyasi teşebbüslerde bulunu • 
\>or. 

Mecarlara, taıyanla.--, Av ... 

luryalı!ara eelince, tabii onlar kü
~iik itilaf devletleri ile Fransa ve 
lngilterenin te~ebbüslerine karşı 
kendileri m üdafaa ediyorlar. Orta· 
dl\ sulh muahedeler ine muhalif ~ fr 
•ihUılanma vaziyeti olmadığım i · 
!eriye sürüyorlar. 

Acaba bu iki türlü iddia ve mü
d,.faaclan hangİ!lİ doğrudur?. Bu • 
nu ancak ciddi ve beynelmilel bir 
tahkikat neticesi gösterebilir. 

Eğer hakikaten küç!.ik itilaf 
))}emleketlerinin iddia ettiği gibi 
h~acar~ar İtalya tarafından gizli 
gızli silahlandırılıyorlarsa elbette 
bu~un bir manası vardır. Bu hadi· 
a~ ıle ortaAvrupa sulhunun ciddi 
hır tehlikeye maruz olduğuna hük
ınetmek lazımdır. 

Mehmet Asım 
( Alt tarclf ı '> i · • rcı saıııfamızdadır) 

r- -- -
umumı harb·n 
--- esrarı 

Harp niçin beş 
sene sürdü 

Neden hali sulhu tehdit 
e :len silah hın makta 

ısrar ediliyor? 

Umumi harpte Fransız demir 
•:ınayii erbabı Almarı ordu 'a· 

tına nasıl yardım etti? 

HİTLER 
Başvekil 

oldu 

BERLIN, 30 (A.A.) - Sabık 
başvekil M. Fon Papen, kabine • 
nin teşkili imkanlarına ait yaptığı 
tetkikat neticesini bu sabah reisi· 
cümhuıa bildirmiştir. 

Reisicümhur, M. Hitleri bat • 
vekil ve M. Fon Papeni başvekil 
muavini ve Almanyanın Prusya 
komfoeri tayin etmiştir. Kabinede 
hariciye nazırı Fon Neurat'tır. 

Yeni kabine, ilk içt~amı ak -
tetmiştir. 

r 
casus 

Kadına 

Fransız· 
lar nişan 
verdiler! 

~ .ııc Madam Cromptou 
Son günlerde F ransa h ilkllmetl bir çok 

tebe:ı.sına rütbeler ve unvanlar tevcih e t ti. 
Bunların ara.srnda Madam Crompton namın

da biri vardır. 
Madam Crompton umumı hı;trbln en me§· 

hur ve en mühim casuslarından biri i<ii. O 
zaman kendisi Mar ta Rişard nam.ile tanılı
yor du. F r ansada, casuslukta.ki muva ffak.i -
yeti ytlzilndcn rütbe ve unvan kazanan ilk 
kadın budur. 

Bu casus kadın bir gazeteciye 
demiştir ki: 

' 'Bu ~rl'fe nail olan ilk Jmdm olmakla 
babtJyıı.run. O z::ını:ın geçirdiğim hayat, çok 
heyecanlı ve çok tPhlikdi idi. Bir taraftan 
İs~:ınyada, Fransa için çalıştığını halde, 
dlger taraftan Alnıanl:ırm casusu lm.lş gibi 
harckl.'t cdlyordıım. 

Almanların 1.ı:ıpanya.dnkl babrJye şefi 
Ilaron Von ., ' , • . ·~l"ohn un en samimi dostu lillm. 
\nzıfem onun ph\ nJar .. 
nuıl tahtelba uu s uya düşürmt'k, Q-
t .,.,. hlr harbini alınmcte uğratmak-
ı. ....u Va:ıife..,ı M d " muvaftaklyetıo yaptım . ., 

a anı Crompton'un dört se· 
ne devam d d b. e en casusluk hayatın-

a ır arahk Almanlar da Fran· 
sızlarda ·· h . ' 
F 

şup e etnuşler ve evvela 
ransızlar A . ' sonra imanlar onu 

tevkıf etm · 1 1 ş er; sonra F r aıı.sızlar 
onun F rans h" h ·k 

1 
aya ıznıet ettiğini ve 

a~~ ~ ade lıiznıetler ifa edebile
cegını anlamışlardı. 

Madaın Cr k .. Fransız meb'uslarının 
mühim ifşaatı 

Cutna günü VAK 1 T de 

~ o~uyacaksımz. 
~ ... ~ .... ~ 

b. k d ompton, ço guzel 
k 1~ 1 a ın olduğu için güzelliğini 

u anarak alakadarlardan malO.· 
mat alıyor, huna mukabil Alman

~ lara sahte malumat vererek onla
oııııa ı rı aldatıyordu. 

Damar Bey 1 Tıbbiyenin lstanbul 
tarafına taşınması Adana mebusu Zamir 

Beyin adı Damar 
Bey oldu 

ADANA, 29 - Gazi Hazretleri, 
m eb'usumuz Za.nılr Beyin admda aile adile 
bir l<aynaşma mlina -
ıcbctJ görmediklerln -
ilen ( DlL'll:ır) tenim 
buyurmuıılardır. 

MnJQm olduğu ü

zere Zamir Bey, Arık 
oğlıı ailesine mensup
tur. Ve (Arık oklu 
Zamir) dJye çağırılır. 

Arık; sat ve t.emiz 
manasına -'"eldlğln _ 
den but"ada • Zamirin 
behemehal q:>am:u) 
olmafiı Gazi Hazre t -
lerl tarafından t.enslp 
buyurulmuııtur. 

BUytllt Gazlrn.lztn bu yükıtek buluşları 

dolayısile admm özüne kavu,ıın kıymetli 

arl{adaşıınızm yeni adını ırutıutarız. 

Bıı hususta lcap eden resmi muamele • 

n1n tcra!lma Gazı Hazretleri Byrıca. emir 

buyurmuşlardır. 

Nazire H. Ferib:ı Il. 
Türk glUellnl aeçmck için yapılan mU

eabaltaya ı,tırak edenler l~Jnde evı.·cUtl gtııı 
halk tnriılından seçilenler ••• 

Düyunu umumiye 
binası Maarife 
devredilecek 

ıt .... 

Muallim mektebi Tıbbiye 
binasına ta§ınacakmış 

DüyUnıı umumlye bina."lı maınm. tstau.
bulun sayılı, mükellef bln:ıl:ırından biri olan 

bu koca. konalt senelerdcnbori boş duruyor . 

Kim alacak? Boş <!uramaz ya . • • 

Şimdiki Tıbbiye binası 

Bir hayli münakaşadan sonra binanın 

maarife devredileceği tahakkuk ctmJş gibi

dir. Maarif bu l<oca binaya tıbbiyeyi taşıya

caktır. Esasen Darülfünun için g etir ilen 

Profesör MaJş ta ıslahat esacılarını bildiren 

raporunda tıbbiyenin :lstanbulıı. n akli icap 

ettiğini luıydetmi~tl. Gelecek sene tıbbiye 

dUyünu umumiye blnacıma naklolunacak, 

tedrisatı, Ulboratuvarlıırı bu bin:ıda yat ak • 

hant'sl ise Erlt<'k :Muallim m ektebinde ola 

cııktı:r. :31aarif idare~ı. Erkt'k Muıillim mek

tebini de Trbblyc binasına, yani Haydarpa

~YB ta.,ıyacaktır. Tıbbll·e hB!'ltahancııiııe ge

lince .bunun boledlyeye devri muhtemeldir. 

OOyunu umumiye binası 

Tıbbiyenin İstanbul tarafına nakledll • 

m esinden büyük istifadeler beklenJyor, bir 

kere hastahaneler in yakınlığı talebenin 

istifadesini artbracak, doktorların kabine

leri yakın olduğu lçln ilini i~timalara, koıı

teramJ.ara müsait olacaktır. 

F a lmt tıbbiyenin İstanbul taratma nak· 

lt'dilım'sl üzerine hastahanelerle dıılıa ııkı 

temas edllmesl sayesinde hutahııne idare

leri ve doktorları Uzerlndo hiç bir değ'iflkllk 

yapmaması, bilAkis hastahaııl'lertle çslııan 

doktorlardan yeni istifade 11ahalan bulwı • 

ması da dü,Unülmel<tedlr. 

EN KlDEML·LER . ........................... -.. 
30 senelik vatman 

Mustafa Ef. 
Altı kişilik bir aileyi besliyor .. 

- Sucu Mustafa Efendi siz mi· 
siniz? 

- Evet beyim benim. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sucu diye anılmasına bakarak 

Mustafa Efendiyi hakikaten su .. 
cu zannetmeyiniz. O, vntmandır. 

Bir cana var balta ile anaM 
sının başını parçaladı ! 
Sebep .: ihtiras, para! 
Bartmda tüyler ürpertici bir 

cinayet olmuştur. Hadise hakkın
da şu malUmat gelmiştir: 

Kıri:epede Halatçı oğlu Meh -
met, karısı Safiye, oğlu Hamdi ve 
12 - 18 yaılarında iki kızından 
mürekkep orta halli bir aile var • 
dır. Bu aile, Halatçı yamaaındaki 
evlerini satarak bu senıte yeni ta
şınmışlardır. İşte facia bu evde 
olmuş, Haındi ismindeki esrarkeş 
oğul, anası Safiyeyi balta ile feci 
bir şekilde öldürmüştür. 

Cinayetin vukubulduğu per • 
şembe akşamı, aile reisi Mehmet 
ağa teravih için çarşıya çıkmış, 
iki kız da düğüne gitmişler, ana 
oğul evde yalnız kalmıtlardır. 

Gece saat on birde düğünden 
eve dönen kızlar, sokak kapısını 
ardına kadar dayalı bularak 

• • • • 1 

korkmuşlar, ıçerıye gırıp yerde 
kanlı bir de balta görünce deli 
gibi yukarıya çıkmışlardır. Fa • 
kat oda kapısı kilitlidir. Kızlar 
bağırdrkları halde ses alamayın -
ca, tekme ile kapıyı kırıp içeriye 
girmişlerdir. Gördükleri m".nzara 
çok fecidir: Anneleri, çenesi da -
ğılmış kafası yarılmış bir halde 
pıhtılaşmış bir kan gölcüğü için -
de sobanın yanında yatmaktadır. 

İki kız, bu feci manzara kar • 
şısında feryat etmişler; civar kom
ıular bu haykırışma üzerine ko • 

şuşmuşlardır. Derhal hadise hü -
klımete haber verilmiştir. Müd -
deiumumi, beraberinde hükômet 
tabibini, jandaı·ma karakol ku -
mandamm da alarak cinayet ma· 
halline gelmiş, ve tahkikata el ~ 
koyarak, katilin oğlu Hamdi ol • 
duğunu ve öz annesini öldürdü -
ğünü tesbit etmiştir. 

Tahkikat neticesinde tesbit e· 
dildiğine göre vak'a şu suretle 
olmuştur: 

Ana oğul evde yalnız kalınca, 
Hamdi, çoktanberi para için sı -
kıştırdığı annesinden gene para 
istemiş; kadıncağız vermemiş ola-

< Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 

Yarınki sayımız 

16 
Sayıfadır 

-= .. 

Yaımki sayımızda 

································ 

30 senelik vatm:ın Mustafa Efendi , 

Hem de vatmanların en kıdemli· 
si, yahut en kıdemlilerin"den biri· 
si. Atlı tramvaylar zamanından· 
beri vatman. Sekiz senelik bir: e-

( A lt tarafı 9 uncu sayıf amıida) 

MllU Mü
cadelentn 
an'anesi 

Muharrri : 
! lasta - Y:?bu ölüyorum, son arzu mu yerine ge!iriıı, 

bana bir :ıişe ı a ı,ı .. . 

Yakup KADRi 
Do.,tor - Bir şi~e ı ak ı ını ? Son arzun hu mu' 
1 lasta - l l:ıyır, dolapta bir şişe de honyak vardır, 

onu da ••• 
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Avrupa sulhu 
tehlikede 

( Baı makalemizden devanı) 

Fakat bu iddialar doğru değil -
de Macarların müdafaa ettikleri 
gibi meselenin esası Umumi harp· 
ten kalma bazı eski silahların ta . 
mirinden ibaretse, daha doğrusu 
ortaya çıkarılan ıikayetler yoktan 
icat edilmiş bir gürültüden başka 
bir fey değilse bunun da daha az 
mühim olmıyan ikinci bir manası 
vardır. Çünkü bu takdirde bütün 
bu tikayetlerin Cenevrede topla · 
nan ıilahları bırakma konferanaı · 
nı akim bırakmak için hazırlanmı§ 
siyasi tertibat olduğu anlaşılır. Bu 
d:ı baıka bir yoldan gene Avrupa 
sulhunun hakiki bir tehlikeye doğ· 
l'U gitmesi demektir. 

SON;H"A~E-RL:E-R 
Başvekil Gazi Hz. Fransada 

Bir canavar evlat p 

anasını parçaladı 

<Hal} tarafı 1 inci sayıf anuzda) 

cak ki, vahşi oğul, eline bir bal 
ıeçirmit ve ihtimal, para vermi 

Şimdi ahval böyle tehlikeli bir 
mar.zara gösterirken artık Cenev
reJeki tffihlan bırakma konf e -
ransından müspet bir netice nasıl 
beklenebilir? Avrupamn §u veya 
bu kötesinde sulhun her gün biraz 
daha tehlikeye doğru gittiğini, ya
hut sulhu tehlikede göstererek si
lahlo.rın azaltılmasına mani olmak 
için bir takım siyasi tertibat alın . 
dığını görenler nasıl yarından e . 
min olabilir?. 

Mehmet Asım 

Bir tasarruf 
Malıitt n ney Vi iyet ve 
Belediye otomobillerini 

kaldırdı 

Vali ve belediye reiıi Muhiddin 
Bey tasarruf maksadile vilayet ve 
belediyenin otomobilleini kaldır ~ 
mııtır. Muhiddin Bey taksi ile, 
ve tramvayla zeyahat etmektedir. 

ismet Paşanın An. 
talyada tetkikleri 

ANTALYA, 30 (A.A.) - Baş · 
vekil ismet Paşa Hazretleri bugün 
ipekçilik mektebini, çocuk bahçe · 
sini, nümune fidanlığını, Tophane 
parkını gezdiler. 

ipekçilik mektebi müdürünün 
kozacılık ve ipekçilik mesaisi et -

rafındaki izahatını alaka ile dinle
diler. Çocuk bahçesi ve park plan· 

ları hakkında da kendisine malu
mat verildi. ismet Paşa Hazretleri 

yeni yapılmakta olan Halkevi bi • 
nasını çok beğendiler. Başvekil 

Hazretleri, her tarafta halk tara · 
fından ıiddetle alkı,lanmaktadır . 

Başvekil mizin Halkevleri 
hakkındaki sözleri 

ANT AL YA, 30 (A.A.) - Jımet 

Paşa Hazretleri bugün belediyeyi. 
Fırka ve Halkevini, muhasebei hu
susiyeyi, hastahaneyi, liseyi ziya -
ret ettiler. Talebeye sualler sordu· 
lar. 

Halkevindeki görüşmede komi~ 
te reislerine dediler ki; "Halkevi 

mühim bir tetekkülümüzdür. Kül 
tür üzerinde ehemmiyetli mesaisi 

vardır. Halkımıza siyasetimizi, fi. 
kirlerimizi, kültürümüzü en tabii 

ve kolay bir şekilde bu teşkilatı • 
mızla öğreteceğiz. Halkla sık sık 

temaslar yapınız. Mesainizde çok 
ciddi olunuz. Hayatta muvaff akı· 

yetin yolu ciddiyettir. Halkevi en 

İzmir yolunda Buhran henüz 
halledilmiş değil ! 

PARIS, 30 (A.A.) - Havas 
ajanaı bildiriyor: M. Daladiye, bu 
sabah istitarelerine tekrar batla • 
mııtır. Mumaileyh, ayln ve meb· 
usan meclisleri maliye encümen· 
lerinin reisleri M. Roy ile M. La
muröyü ve müteakiben nafia na • 

Gul Hazretlerinin bugUn takip ettikleri zırı M. Jorj Bonneyi kabul et • 
~yahat hattı 

mittir. 
ANTALYA, 30 (A.A.) - Rei- Meb'usan mecliıindeki radi • 

sicümhur Hazretleri dün saat kal sosyalistler grupunun reisi M. 
17,30 da Gülcemal vapuru ile li - Brandon grupunun kabul etmiş 
manımıza geldiler. Şehrimizde bu- olduğu takriri M. Daladiyeye ver
lunan Başvekil Hazretleri, meb'us· miştir. Bu takrirde grupun kendi· 
Jar, vali, fırka ve belediye reisleri sine itimat etmekte ve demokrasi 
ve heyeti mümessilleri, kazalardan kuvvetlerinin birleımeıine istinat 
gelen tazim heyetleri ve hanımlar· eden bir siyaaet takibini temenni 
dan mürekkep bir heyet vapura eylemekte olduiu beyan olun • 

giderek Gazi Hazretlerine hoş gel- maktadır. 
diniz dediler. Gazi Hazretleri 

1 
Evvela, radikal ıosyaliat gru -

B k·ı h 1 · d ' pu murahhasları ve müteakiben 
aıve ı paşaya ıeya at erın en 

.. . sosyalist grupu murahhaıları da 
memnun olduklarını soyledıler. M D l d' 'l .. U .. 1 d' 

• a a ıye ı e gor tmus er ır. 

Hanımlarla hasbihal ettiler, Mülakatın ıonunda radika~l sos • 
Halkevinin mesaisini ve dil tetki-

yalist grupu murahhaılarından 
katını sordular. Kendilerine veri· ba~ıları müstakbel batvekilin 
len malumattan memnun oldular. kendilerine kabinesinin teşekkül 

Gazi Hazretleri tehre çıkmadı · tarzına ait tasavvurlarından hah • 
lar. Halk iskeleden sürekli alkış· setmİ§ olduklarını söylemişlerdir. 
larla Gazi Hazretlerini selamlıyor- Mumaileyh, ıür'atle kuvvetli bir 
du. 

Gülcemal, saat 21 de lzmire mü
teveccihen limandan hareket etti. 

lzmlrde hazırlık 
1 Z M 1 R , 30 (Hususi) 

Gazi Hazretlerinin yarın (bugün) 

cümhuriyetçi hükumet teşkili ar· 
zusundadır. Bu hükUmetin prog • 
ramı gerek meb'usan ve gerek a-
yan meclisleri sol cenahlarının 
birliğini vücutra·r~tir~bilecelt'ae
recede sarih olacaktır. M. Dala • 

yen annesinin altın ditlerini aök 
mek istemittir. Yaranın vaziye l 
titnden anlaşıldığına göre, kad~ 
cağız bu hücumdan kurtulmak İj 
çin arkaya dönmü§, bu anda ba11' 
tanın yüzü kafa tasına inmit ve 

beynine kadar yarmıştır. Zavall-1ıu 
kadın can acısile yandaki oday91.. _ 
kaçmış ve hatta kapıyı arkasın ·iftl 
dan sürgülemiştir. Ne çare ki a11') 

dığı son yara müthiştir. Kadın " 
cağız olduğu yere düşmüş ve öl A 
mü~tür. te 

Müddeiumumi Sırrı B. büyüki 
bir muvaff akiyetle vaziyeti teıbit il 
ettikten sonra, zabıtaya, firar e•clrı 
den katilin takibi için emir ver ., ~ 
mi'; jandarmalarımız, ıehrin het 
tarafına dağılarak taharriyata 
giritmiılerdil'. Hava çok karanlık 

vakit geç olmasına rağmen en kü• 
çük, en kuytu köşeleri arıyan jan•k 
darmalarımız, katili ıaabha karf&ı14 
Orduyeri köprüsünün altında ya• .. 
kalamağa muvaffak olmuşlardır. 

Katil Hamdinin müddeiuımu-~. 
milikçe isticvabına başlanmıştır. 
Katil, ıuallere hiç cevap verme ., 
mekte, bu suretle guya delili 
göstermektedir. 

Anneıinin çenesinden söktüA"Uj. 
altın disler, katilin üzerinde bu ., 
lunamamı~hr, 

Bekir J /ijtf ü Bey 
Tokat mebusu (İG 

ansızın öldü yeni sistem mesai teşkilatımız ve 
Halkevl d M t Gülcemal vapurile tehrimizi te -n ~ e e iyi semere veren müessesemizdir. 

diye, sosynlistlere 5 nezaret de • 
ruhte etmek suretile hükiimete 
iştirak etmelerini ve ayni zaman- ESKIŞEHlR, 30 

reflendirmeleri bekleniyor. 
Piyesi temsil ediliyor Burada çalıtacaklar idealist olma 

Bütün İzmir ve İzmirliler it • 
lıdırlar. Siz bunlardansınız, tebrik laanbul Halkevi temsil şubesi, 

yarınki çarfamba günü saat 16 da 
tiyakla büyük reiıimizi bekle -ederim. Yeni binanınzı bitirdikten 

da maliye encümenlerinin müza • 
keratı neticesinde takarriir etmit 

olan metinlere istinat ıuretile 

bütçenin müvazenesini temin ede
ce!t bir program teklif edeceğini 
söylemittir. 

T oroa ekaı>reaile Ankar~a geçen ç 
Tokat meb'usu Bekir Lutfü Bey, 
bu sabah Eski§ehir istasyonunda 
kalp sektesinden ölmüt, cenazesi 
Ankaraya gönderilmi~tir. Merhu• 
ma ailesi refakat et.mekte idi. 

Ev arkadatlarmdan tair Ya;ar Na
bi Beyin hazırladığı Mete piyesini 
gene Halkevinin sinesinde yetişen 

mektedir. Şehir sevinç içindedir. 
sonra daha ıerbestliyeceksiniz. 

Battan başa bayraklarla donatı} -

san'atkir uzuvlarla temsil edecek-
tir. 

Temail Halkevinin güzel san'at· 
lar ve temıil tubeıinin Alemdarda 
Gülhane parkı methalinde Alay 
kötkünde bulunan yerinde verile · 
cektir. 

Yer dar olduiundan, bu temsil 
de Cilmhuriyet Halk F ırka11 • 
nm lıtanltulda bulunan umumi 
idare heyeti izalariyle, vilayet, ka
n idare beyetleri,nahiye ve ocak 
reialeri Ye lıtanbul Halkevi idare 
heyeti ve komiteler reisi ve azaları 
bulunacaklardır. Matbuata men -

sup otuz kadar arkadaşın da bu -
lunmuı cemiyetleri reislisinden 
rica edilmittir. 

Temıilden ~nra fırka katibi u 
mumiai Recep Beyefendi hazır 
bulunacak zatlarm fırkayı alaka· 
landıran meseleler üzerine aça -

caklan mevzular etrafında bir has· 
bihal yapacaklardır. 

Muvaffakıyet dilerim.,, 

Paşa Hazretleri bugün portakal 
bahçelerini gezdiler. Yarın Fini • 
keye gideceklerdir. 

8aşvekil"miz"n pazartesye 
Anfiaraya cönmesi muhtemel 

A N K A R A, 30 (Hususi) -
Seyahatte bulunan Baıvekil ismet 
Paşa Hazretlerinin Pazartesi gü -
nü buraya döneceği zannediliyor. 

Meclis reisi 
Kazım Paşa Hz. 

Konya da 
KONYA, 30 (A.A.) - B. M. M. 

reisi Kazım Paıa Hazretleri dün 
akıam hususi trenle saat 7,30 da 

şehrimize vasıl olmuşlar, itasyon -
da hararetle kartılanmışlarclır. 

Paşa Hazretleri Reisicümhur 
Hazı·etlerinin köşklerine inmiıler· 
dir. Bcgün vilayeti, kolorduyu, fır· 

ka ve belediyeyi, öğleden sonra da 
SllAhları bırakma müzeyi ziyaret etmitlerdir. Per. 

konferansı 1 !embe günü şehrimizden Kütahya. 

CENEVRE, 30 (A.A.) _ Si . ya gideceklerdir. 

lihlan bırakma konferansı umu· 

mi komiıyonu bu def aki içtiına -
mda ıilihlan bırakma konf eran· 

ımın çalıtma uıullerine dair olan 
lıııiliz tekliflerile Fransız planı • 

m tetkik edecektir. Konferans re
ni M. Handeraon umumi komis -

~~---------------'l'ay ya reci kadtn 
Hordo'da 

BORDO, 30 (A.A.) - Ledi 
Baily, Lesignan (Ode departma • 

nı) dan buraya gelmiftir. Tayya· 
reci doğruca lnıiltereye gidecek· 

yon içtimanımn tehirini arzu et • tir. Kendisincle11 cuma gününden 
memektedir. beri hiç haber alınamamııb • ..., 

mıtıtr. Gazimiz parlak merasimle 

kartılanacaktır. İzmir valisi ve 
belediye reisi, tehir meclisi aza • 

ları, muhtelif teşekküller mümes
silleri Reiıicümhur Hazretlerini 

Çankaya vapurile lzmir körfezi i· 
lerisinden kartılıyacaktır. Gazi 

Hazretlerine lzmirliler namına bir 
buket takdim edilecektir. 

Aydın, Denizli, Isparta da Ga· 
zl Hazretlerini karşılamağa ha • 
zırlanmaktadır. 

Maamafih M. Daladiye, müm • 
kün olduğu kadar sür'atle bir ne· 
tice elde etmek istediğinden sos· 
yaJist fırkası milli meclisinin ka· 
rarını beklerniyecektir. 

Binaenaleyh, ıosyalistlerin 
parli.:nento grupunun bugün öğ • 
leden sonra M. Daladiyenin tek· 
lifini ya kabul veya reddetmek 
suretile mes'uliyetleri deruhte et• 
mek- İcap edecektir. 
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yaşmdnych. izmirde doğmuştu. 
Erkanrharbiye mektebinden çık
mış, askeri vazifelerden başlfa 
valiliklerde bulunmuştu. Askerf 
bazı eserleri de vardı. lki devte
dir meb'ustu. Ailesine taziyet ar
zederiz. 

Mahmut Esat Bey 

Sıhhat veklll lzmlrde ParU\mentolar kon-
Katil maznunu bir 
kadının avukatı 

i z M ı_a_, 30 CHuıuıO -:--: feransı Madrlt'te 
Sıhhat ve ıçtımai muavenet vekıh 1 Z M 1 R , 30 (Hususi) 
doktor Refik Beyle Tekirdağ toplanacak Bir cinayetten maznun olarak a 

ğırceza mahkemeıinde muhake 
me edilmekte olan ve müddeiu .. 

meb'usu Cemil Bey bugün Bali • ANKARA, 30 (A.A.) Beynel • 
kesirden geldiler. Refik Bey sih • milel parlamentolar birliği konfe· 

·· · · · k ı b ld 1 mumi taraf mdan idamı talep e hat mueaseıelerını zıyaret etme • ransmın 1933 de atan u a topa· .
1 

b' k d bak • 
· d ı en 1( a ının mu emeaı tedır. nacağına dair ıazetelerde ıörülen Ş b t "k" • d d edı"lecek . . • u a ın ı ııın e evam 

havadiı doğru detıldır. 1 t• B kad k t t .. _. nr-..... . ~ . .: ... .;_ 

VAK 1 T 
Alman tayyaıecilerin"n 

en meıhuru 

RIHTHOFEN 
in maceralarını yazdı 

'YARIN 
Fran•ız tayyareciler n n 

en methuru 

Verdun MOdafll: 
NAVAR 

ın hava d6ifi~lerinl 
anlatmıya baılıyacak 

ır. u ın avu a u-m._,-
1932 de Cenevrede ittihaz edi • kadar fakir olduğundan lzm" 

len karar mucibince konferans meb'usu Mahmut Esat Bey para 
1933 senesinde Madritte ve 1934 11z olarak avukatlığını yapm~j 
senesinde lıtanbulda toplanacak· talip olmuş ve bu it için bugü 
tır. Ankaradan buraya gelmittir. 

Anadolu ajansı mezkiir havadi • 
si tekzibe salahiyettardır. 

Buğday ambarları 

A N K AR A, 30 (Huauıt -
Ziraat Bankaımdaki komisyon 
bugün de toplanarak memleketin 

bui::lay iıtihaal edilen muhtelif 
mıntakalannda yapılacak buiday 

KubllAyı tebcil 
IZMIR, 30 (Huıuıi) - Bura 

ıelen Fen Fakülteıi talebeaind 
bir grup Menemene giderek Şe 
Kubiliyın mezarına bir çel 
koydular. 

Veni bOtçe 

ambar ve ıiloları hakkında tetkik Maliye vekaleti 933 yılı bü 
lerine devam etti. ı huırlamaja b .. ladı •. 



!t Klmmaıani 1933 

feARETLER 
at ParlAmentolar niçin 
dı hDkt\met kura

mıyorlar 

Avrupa parlamentoları devam· Limanda 
ı bir hüktimet kurmak kudretini 

Yhettiler. Şu ıon sene içinde 
parlamento açıldı, kaç par • 

lllento kapandı. intihap, inti • 
ap üstüne ...• 

k i~ı Almanyada mecliı açıldı. De • 
hal anılı hüktimet kurulamadı. 

v Parlamento kapandı devamlı 
ali 'ldlmet kurulamadı. 
ayt. Gene açıldı, gene kapandı. 
ın anzara ayni. Değişen bir fey 
al ok! 
n • Fransada ıekiz aylık ömrü o· 
öl .p-.ı parlamento Franıaya if göre· 

tek bir hükamet veremedi. 
yük Yunan intihabı meydanda, 
sbit iltihap edilen mebusların intihap 
eJlıazbatalarmdaki mürekkep bile 

er .. ltıırumadı. Parlamento yeniden 
herıcleğıldr. 
ata 
lık 

kü• Almanyada fırkalar değil, mil· 
an•'etler var. Her fırkanın askeri, ıi
rt'~hr, arması var. Hitler, Prusya ve 
yai~lman cümhuriyeti yanında bir 
ır.jiİçüncü devlet. .. 

Soıyalistler bir ba,ka dünya, 
U'"~iilla:ı 24 fırka, Almanyayı 24 

tır.h. bö'I .. 'b' ' ı--rçaya muı gı ı . 

~· • Franaada s~ğlar, ıollar bölük 
1~1ük .. 1914 deki Frnaaa ile 1933 

!deki Fraıua arasında biribirini 
ğtt.ı-ıılama, biribirine yakınlık iti • 

•n-,.ile ne kadar çok fark var. 
Sağlar: 
"- Ak diyorsa 

Y Sollar: 
- Kara, diyorlar. Sağla sol 

ı.:-~&amda dizilen gruplar ııra ile 
d'~a; eımer, kurıuni, siıli, beyaz 

diye her ıeye bir kulp takıyorlar. 
t&ki Yunaniıbtnda Sofistlik te 
~ böyle grupların biribirini ta• 

n JtıiJiaıtıkl-. zamanda meydana 
y,~qb. .., . 
a Atinada, akın karalıgını ıspat 
ıi eden koca felsefe cereyanı biri • 
u- J,ft.inden ayrılan insanlarm zeka· 

1-l'lbda, dillerinde güzelletti, in -

8 
Celefti. 

Halbuki 20 sene evvelki Av • 
u. l'upa fırkalan böyle haıarı, biri • 

.. l.irinin karıısma geçmit biribiri • 
~ ~ dütman milletler halinde de • 

fildi. 
.. l! batına geçen fırka ile mu • 

r- lıalifi araaında. ne centilmence 

Vapur boyarken 
iki tayfa düşüp 

boğuldu 
Dün limanda bir kaza olmu!, 

iki kiti boğulmuftur. Yunan ban· 
dıralı Nevmi Julya vapuru tayfa· 
larından lvan adlı bir Rusla Pan· 
deli adlı diğer biri dün ıaat on 
birde vapurun bordaıından sarkıt
tıkları bir kalaaın üzerinde gemiyi 
boyarken birdenbire kalas kırıl • 
mıttır. 

Denize düıen tayfaların feryadı 
üzerine etraftan kotmuşlar, fakat 
zavallıları kurtarmak kabil olama
mı§tır. Cesetleri de bulunamamıf • 
tır. 

Recep Beyefendi 
Cümhuriyet Halk Fırkaaı umu· 

mi katibi Recep Beyefendi dün 
fırka vilayet merkezine gelerek 
akpma kadar fırka idare heyeti 
ve umumi idare heyeti azasından 
burada bulunanlarla görütmütler· 
dir. 

Bir akşam yemeği 
ve basblhal 

Dün aktam latanbulda bulunan 
Cümhuriyet Halk Fırkaaı katib: 
umumisi Recep Beyle umumi ida· 
re heyeti azaları ve vilayet idare 
heyetinin e.ki ve yeni azaları ve 
Halkevi reiıi T okatliyanda bir ara. 
da aktam yemeği yemitler ve has
bihalde bulunmuşlardır. 

.. Türk-Yunan 
Muhtelit hakem mahkemeai 
iıled heldsıada m8zakere 

Haber aldığımıza göre, Yunan 
hüldimetiyle hükametimiz arasm • 
da, Türk - Yunan muhtelit ha· 
kem mahkemesinin itleri etrafın· 
da bazı müzakereler olmaktadır. 
Malum olduğu üzere Türk ve Yu • 
nan vatandatlarmın Türk ve Yu • 
nan hükUnıetleri aleyhine açlıkla· 
rı davaları gören ve bitaraf bir za· 

VAKIT 

S. ŞükrüB. 
Ağır ceza Dün geldi, yarın 

···················· 

·k· ··h· · t Parise itilafı 

Sayıla ! 

SOHBETLER 

Bizde Sinema 
lıtanbuldaki sinema ıtüdyoıu 

işe koyulup, yerli filmler çevril • 
meğe baılandıktan sonra, bu 
fil.mler hakkında söylenen sözler, 
yürütülen iddialar dikkate şayan· 
dır. Bu tenkitlerden belli başlı iki 
tanesini nakledelim. Birincisi: 

ı ı mu ım cınaye -ı 
J 1 J k ' İmzaya gidecek sinde zengin ve güzeldi. Almam" 
e meşgu 0 aca lzmir meb'usu Saraçoğlu Şükrü stüdyolarında da, anrak bu aya· 

"Ru film, bir Avrupa filmi dere.re· 

lstanbul ağırceza mahkemesi, 
Şubatın beşinci pazar günü Rume· 
li hanı cinayeti davasına ait mah· 
kemeye ba!lıyace.ktır. 

Bey dün Ankaradan gelmiştir. film çcııriliyor. Hiç bir kusuru yo.ı.. • 

Rumeli hanında oturan Madam 
Evantiyayı parasına tama ederek 

öldürmekten suçlu olanlardan Ya· 
ni, Yunanistana kaçmıştı. Bunun 
hakkındaki tahkikata orada de • 
vam edilmektedir. 

Burada muhakeme edilecek o -
lanlar, Yaninin karde!İ Sokratla 
bunun arkadaşı Todoridir. Bun -

Şükrü Bey yarın akşam Parise 
hareket edecek, Osmanlı borçları 
meselesi hakkında hamillerle te 
maslara ba,lıyacaktır. 

Hamillerle aramızda prensip i · 
tibarile anlaşıldığı ve bu anla,ma 
hükômetimizçe de tasdik edildiği 
için bu ıef er bu itilafın esasları 
dairesinde yeni mukavelename 
hazırlanarak imzalanacaktır. Şük

rü beyin yirmi gün kadar ıonra 
memleketimize dönmesi muhte -
meldir. 

lardan, vak'a ile doğrudan doğru· Sultanahmet ve Ayasofya 
ya alakadar olmakla maznun bu· arasında park 
lunan Sokrattır. Todori, Sokratın 
kendisine verdiği çalınmı§ bazı 
ıeyleri yanında bulundurmak, bu 
hususta alakadarlara malfunat 
vermemek nokt~sından suçludur · 

Beş Şubatta, bu davadan batka, 
Güzel San'atlar mektebi ıabık mü~ 
dür muavini Şevket Beyin muha • 
kemesi de görülecektir. Karısı 
lcJal Hanımı, kendisinden ayrıl -
mak istediği için öldürmekten on 
iki buçuk ıeneye mahkum edilen 
Şevket Bey hakkındaki kararı, 
temyiz mahkemesi, bir müddet ev· 
vel bozmuıtu. 

Balkan birliği 

.Mecliain içtima tarlhi 
malum deiil .• 

Balkan Birliği Türk milli grupu 
reisi Trabzun meb'uıu Ha:e.n bey· 

le Ruıen Etref ve Reıit Saffet 
beylerin yakında Bükreşte topla • 
nacak olan Balkan konferansı 

meclisi içtimalarına iştirak için 
Romanyaya gidecekleri yazılmıt • 
tı. 

Meclisin içtima tarihi bilinme· 
diği için Bükrette konferans riya· 
setinden keyfiyet sorulmuıtur. Bu-

Ayaıofya ile Sultanahmet ca • 
mileri arasındaki bot sahanın, 
park hanile getirilmesi için bele • 
diyece ite batlandmıttır. Buraaı, 
ilkbaharda park haline gelmit o • 
lacaktır. 

1stanbulda trahom 
Son zamanlarda lıtanbulda bazı 

kimselerde trahom hastalığı gö " 
rülmeıi üzerine, sıhhat müdürlü • 
ğü, bunun sirayet etmemesi için 
tedbir almııtır. Hastalar, hastaha· 
neye yatırılmışlar, tedavilerine 
batlanmıştır. 

Fabrika kazası 
Yarablarından iklncial Kim

yager Sabri Bey de Cildü 

tur ... 

ikincisi: 
"Bu film, seyredilmiyecek l.r" 

fenadır. insan Almanya stüdyoların 
da çevrilmiş olan filmleri seyret ti! · 
ten sonra. bizim filmlere bakam,,. r 
bile. Baştan aşağı kusurlu.,, 

Birinci iddia yanlıf, ikinci • 
kit haksızdır. 

Bizde "Kemal film,, tecrü! c 

lerini hayırla yadettikten son•;;ı 

ıöyliyelim, ki; filmcilik "latan • 
bul sokaklarında,, filmi ile ba,la· 
dı. Ondan ıonra "Bir millet uya · 
myor,, çevrildi. Son günlerde de 
"Karım beni aldabraa .•• ,, göste· 
riliyor. 

Bu filmlerden hiç biriıi, bir 
Avrupa filmi derecesinde zengin 
ve güzel değildir, fakat hiç biri· 
nin de, baştan aşağı kusurlu ve 
ıeyredilmiyecek kadar fena ol -
duğu iddia edilemez. 

Film, bizce, ıermaye, rejisör, 
f otografçr, montajcı, beıtekir ve 
tecrübe itidir. 

A vrupanın kırk yıldanberi yap· 
bğı iti, kırk günde meydana çı • 
karmak, ıanat değil, mucize olur. 
Bir filme, değil otuz bin lira, yfü 

otuz bin lira da sarfetsek, gene 
Avrupa filmleri derecesinde bir 
film vücuda getiremeyiz. Bugün, 
Almanyada çevrilen filmleri. 
Fransa yapamıyor, ltalya hiç va· 
pamıyor. Dört gün evvel kurul r 

bir stüdyoda, biz nasıl yapalım 
istiyoruz?. • . Buna, bırakınız, ki 
maddi imkan yoktur, fakat mane
vi imkan da mevcut değildir. 

~hbetler yapılırdı. Parlamento • 
ili-da o zaman muhalif fırka bir 
eınniyet supabı idi. 

tın riyasetinde bulunan mahkeme 
senede ancak bir kaç ay faaliyette 
bulunmaktadır. 

na cevap geldikten sonra hareket 
Ankara muahedesinin aktinden 

tarihi veya gidilip gidilmiyeceğj 

Geçenlerde Cibalidcki tütün 
fabrikasında acıklı bir kaza oldu· 
ğunu, iki ki,inin yaralandığını 
yazmı,tık. Tatil zamanında yeni 
bir enfiye tecrübesi yapmakta o • 
lan kimyager eczacı Sabri beyle 
usta başı Mehmet Efendi, yanla • 
rında bulunan bir eter f ıçııının ıı· 
cağın teıirile parlamaaı üzeri • 
ne ehemmiyetli surette yaralan • 
mıtlardı. Yaralılar Cerrahpafa 
hastahanesine nakledilmi~tir. Meh 
met uıta bir iki gün sonra haıtaha 
nede ölmüttü. Kimyager eczacı 
Sabri Bey de evvelki gün hastaha· 
nede ölmüt, cenazesi dün kaldı • 
rılmıttır. 

Sinema için elde bulunan bü • 
tün elemanlar • insan ve e§ya • 
İptidaidir, emekleme halinde.:!ir. 
Bu tekilde, bu ıerait dahilinae 
çevrilen ve perdeye konan filın • 
ler • bütün kusurlarına rağnıEn • 
iyidir. ilk filmden aonra ik:nci 
film daha iyi olmuı, ikinci fibn • 
den sonra üçüncü film çok daha 
iyi olmuttur. Bu ilerleyiı ve gü • 
zelleşİf derhal göze çarpmakta • 
dır. 

Fakat Avrupa parlamentoları· 
111 dolduran fırkalar artık ayni 
teıkilltı eaaaiye kanunu etrafın • 
da toplanan yalnız bazı itlerde 

H biribirine muhalefet eden fırka • 
lar delildir. Meıeli. lngilterenin 
ınetl.ur liberal ve muhafazakar 

• fırkaları &)'ili tqkili.tr ea • ka 
• •ununu a · b 1 aaıye • 

J'1U ız a, a:vni ateıle mü
dafaa ederlerdi. Halbuk' b .. 
b0 H 0 tl . . 1 ugun ır ı ercı ıle bir kom.. . . 
L. f . .1 b· unıstm, 
oır qııt ı e ır liberalin beraber 
müdafaa edecekleri hiç bir t 

ktu O . ez 
Jo r. nun ıçin bu Partiler bi· 

'" ribirlerine Roma lejiyonlanıun r hıriatiyanlara, hıriıtiyanlann le • 
r jiyonlara baktığı gibi bakıyor -. 

lar. 

Roma askerleri hıriıtiyanlan 
Piı ~arya teIAkki ederlerdi. Hı• 
ı-i..r.t.i3-anlar, Roma ordularını ayak 
"~-:ak bqlar diye sayarlardı. 
~t\ızOıı parlamentoların içindeki 

4 
••a hu kadar biribirine aykırı • 
ı.-. Ve Avrupa parlimentoları • 

~?1' lftiitemadiyen tüy değiıtirme· 
'

1ne 1'a)"l'et etmemelidir. 

Sadri Etem 

sonta bu muahedenin fumulü da • 
ireıinde bulunan binlerce dava ip-

tal edilmit olduğu halde el'in 
mahkemenin elinde henüz bir ka· 
rara bağlanmamı§ bir çok davalar 
bulunmaktadır. 

Yunan sefiriyle Hariciye veki. • 
letimiz araaında bu mahkemenin 
iki hükUmetçe verilecek bir karar· 

1 
la lağvedilerek elindeki itlerin ı 
halli için bir tedbir alınması imka
nı olup olmadığı hakkmda bazı te· 
maslar yapılmaktadır. Esaıen bir 
nıü~akere mahiyetinde olmıyan bu 
temaslar neticesinde ne karar ve • 
rildiği henuz belli değildir. 

Derleme heyeti 
nıesalsl 1 

lıtanbul derleme heyeti derle • 'I 
me klivuzlarını bütün muallimle - 1 
re tevzie bqlanıııtır. J 

.... Mu~llimler klavuzda gösterildi- , 
gı fekılde çalıtacak ve ayrıca gön·" 

kararlattırılacaktır · 

=== 
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Abone bedelleri : 

Seneli!: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

ıioo Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 .. 

llln ucretlerl_: 
Reanıl nAnJarm bir satırı 
Ticari UA.nlarm bir satırı 
Ticari llAnların bir santimi 

-

KUçUk llAnlar : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
H50 ., 

800 
300 • 

ıo Kuruş 
12,5 Kuruş 
25 Kuruş 

Bir defası 30 lkl detaaı 50 Uç defası ~ 
dört defası 76 ve on defası 100 kUrtı§tur . 
Uç aylık UA.n verenlerin blr detaaı mecca
neııdir. Dört satın geçen 11Anlann fazla 
satırlan be' kuru,tan heııap edilir. derilen talimat dairesinde bu aöz· ı 

leri lstanbul derleme heyetine ~ ... ~---••••••• ....... ,. 
rönderecektir. 

Farmakologlar birliğinden ve 
Cibali tütün fabrikası mensupla ·· 
rından üç yüz kişi cenazede bulun
muılardır. 

Sabri Bey henüz otuz yaf larm • 
da kadardı. Genç eczacı Eyüp me· 
zarlığma gömülmüttür. 
1:ıMtmlllWIHH•t1MH1Nt1MNUU1111H111nmn111Bn1..,.11mnn11unuırmmıımuumum~ 

i 15 Yal evelki VAKiT 1 
! ıınt11111tım•mın11N11-.m ... uıu nı111tt11mmu111nn11uumıuıumuıum•uırmımı! 

31Kinunu•anl1917 
- Dün Eminönünden Fatihe gi -

den 34 ı•e 416 numaralı rifte tram -
ııay arabası saat dörde yirmi kala 
Darülfünunun önünden Jl eznecilere 
inerken yoldan çıkarak devrilmiş 14 
kişi hifll 3 kişi de ağır surette yara
lanmııtır. 

Bu bir sene zarfında ayni yerde 
ayni ıekUde ikinci kazadır. JJ!crcii 
aidinin nazarı dikkatini celbederiz. 

- Fenlandiyada amele ihtUiili ilan 
edUmiştir. Şehirlerde umumi terki eş
gal başlamı,tır. 

Eğer, derhal ve bir hamlede, 
Avrupa stüdyoları ayarında çev • 
rilmif bir film görmek isterıek, 

makul bir arzu beılemit olmayız. 
Yerli filmlerimizi seyrederken, ne 
çok nikbin görü,lü olalım, ne de 
bedbin duygulu. Bizim de bir Lu· 
biç'imiz bir Anni Ondra'mız ol • 
sun istiyorsak yerli filmlerimizi 
yerin dibine hatırmıyalım. Gök • 
yüzüne çıkarmıya da lüzum ye~•. 
Ne yanlıt !ak,ak, ne hakıız p:ıt • 
pat! 

Yerli filmleri Avrupa filmleri 
ile ancak on on bet sene sonra n:u· 
kayesc edebiliriz. Yerli bir filme 
tiddetle hücum etmek de, gene 
ancak on on bet sene sonraki 
münekkitlerin hakkı olur. 

Bugünün vazifesi, tetvik ve 
r.ıüsamahadır. 

Se!imi izzet 

\' nnan el çisi 
- Mabeyni hümayun orkestrası Yunan elçisi M. Sakelaropuloa 

dün verdiği ikinci konserle Peştege dün sabahki trenle Ankaradaa 
veda etmiştir. ..ı. .. ;...,ize gelmittir. 
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Sayafa 4 VAKIJ 

O.IMAllLI DEVLE 
Öl.ÜRKliN ••• 

Bi;-hafta evel hapishane
den çıkan sabıkalı katil s 

Salı 

31 K. sanı 
Şevval 

Çarşamb 
1 Şubat 

6 Şevval 
7, f 
17. Muharriri : Celil Nuri Gun dotıusu 

Gun 1 atışı 
;,u 

17,22 
fı,4q 

h'.27 
15,05 
17.22 
l!!,55 

• lttlbas, natll tcrclime hal.:ları mahruzdur. Bayramlaşmak için arkadaşlannı bul
du. Fakat Mahmudu öldürdü er 

• atıah oamnzı 
o~ıe namaıı 
iklodl namazı 

6, 

Sait paşanın Mithat paşa hak
kında düşündükleri 

Akşam nnmaıı 

Y:ı sı o:ımnzı 
Evvelki akıam Unkapanında /si artmıf, Mah~udu d~ ortaları?a ımsak 

gene bir cinayet olmuf, bir sabıka· alarak saat yedı buçuga kadar ıç· Yıhnı;cçcn ııun'crı 
k:ıl:ıa . 

5.3( 
31 

335 

Sait paıayı, dokuz defa ıada· 
rette bulunan Sait paıayı size bir 
az tarif edeyim mi? Eski devri 
canlandırmak için bu zatın siması· 
nı hatırlatmak faydasız olmaz, sa· 
nırım. 

Merhumun kalemi gibi çenesi 
de kuvvetli idi. Büyük mantıkçı. 
Eğer Sait paıa, Fransa gibi bir 
memlekette avukatlık etseydi bü • 
yük töhret, hususile şöhretten faz. 
la servet kazanacaktı. Hele kendi
ıiııi müdafaada mehareti yüksek • 

ti. 
Bilmem hangi sadaretinden in -

fiın.linde geceleri konağına fazla 
giderdim. Eski vukuatı anlatır, du
rurdu. Hem bütün dekaiki ile, en 
hurda taraflarına kadar .. 

Hırkasına bürünmüı, kanape -
sine büzülmü§, saçları, sakalları 
periıan, sinirli bir halde. Söz ara· 
aında: 

- Ayıp değil ya, ben Mithat 
pll§a merhumu sevmezdim. 

O zaman Sultan Hamit olanca 
kudretile hükümdarlık ediyordu. 
Mithat pafayı sevmemek bittabi 
modaya uygundu. Bununla bera -
ber, velev o devirde olsun Mithat 
pa§a aleyhtarlığı zararı mucip ola
bilirdi: Belki yarm, yarın değilse 
öbür gün paditah ya ölecek, ya • 
hut paldır küldür tahtından yuvar
lanacak. Öyle bir günde milletin 
takdis edeceği, t~bcil edeceği en 
büyük tiplerden biri Mithat pafa 
olacaktır. Netekim 24 temmuz 
1908 de öyle olmadı mı? Mithat 
paıanın, Namık Kemalin tasvirle· 
ri hıristiyan evliyasının resimleri 
putları gibi sokak sokak gezdiril
di. 

Sait Paıa böyle bir günün uzak 
olmadığını aladan alaya müdrik· 
ti. Bununla beraber umumun ka -
naatine muhalif olan bu fikirde 
sebat ediyordu; ve, Mithat paıaya 
dütmanhğı Sultan Hamide dost • 
Juk !eklinde telakki edilmemesi 
için ihtiyatlı bulunuyordu. 

Para sarfında çok ihtiyatlı, tam 
manasile pinti olan merhum, söz 
siiylemekte ziyadeıile cömertti. 
Açtı ağzını: 

- Böyle bir delilik tasavvur 
edebilir misiniz? Bir meb'usan 
meclisi açılacak. Miktarı otuz mil· 
yon kadar tahmin olunan padifa
hın tebaası oraya vekillerini gön
derecekler, onlar memleketi ida • 
re edecekler ... 

- Kabil olamaz mı, paşa efen· 
dimiz? 

- imkan haricinde, oğlum. 
Say: Türk, arap, tii, arnavut, kürt, 
çerkes, abaza, ıapsi, laz, gürcü, 
zenci, rum, üç veya dört çeıit er • 
meni, boınak, sırp, bulgar, ulah, 
yahudi, yezidi, zeydi .. Kıpti, ma • 
runi, yakubi, nasturi, filan, filan .• 
Eğer bunlar serbestçe intihap edil
seler ve serbestçe rey ve mütalea· 
larmı bildirseler o meclis bir ıey· 
tanlar tımarhanesi olurdu! 

Şöyle t~savvur buyurunuz: 
Rumlarla araplar ittifak ettiler. 
lşte bir ekseriyet. Bu ekseriyet is· 
tediğini yapmıya kadirdir. Bir de 
size kim böyle bir ekseriyet olamı· 
yacak diyebilir? Rum, bulgar, er
meni.. Canlı milletlerdir; milliyet· 
}erini müdrik milletlerdir. Ruma 

Atinadan, Bulgara Sofyadan, er· 
meniye Amerikadan fikir ve para 
gelir. Meclisi meb'usanda Osman
lı meb'usları Yunan, Bulgar, Sırp 
devletinin, Rusyanın ve her büyük 
devletin sefirleri haline gelirler. 
Biz bunlara karşı nasıl varlığımızı 
koruruz? 

lı diğer bir sabıkalıyı öldürmüıtür. mişlerdir. Kendilerini iyice kay • l!..sı-...--------•-' 
Bir hafta evvel hapishaneden beden sarhoşlnrdan biri Beyoğlu • 

çıkan sabıkalılardan Kürt Muıa na çıkmadan evvel kar~ıdnlci 
arkadatlariyle bayramlaımak üze- davullu kahveye gitmeği teklif et
re Tahtakaleden Unkapanına gel· mittir. Sarhoılardan Abbas: 

UA \'A - YcısllklSy Aakcrl rasat 'tf 
kezinden verilen mnlQmatıı. göre, bugüıi 
\'fl lıuluUu 'c ya~"Illurlu olacak, rllzgr.t' 
b! L!tiknml'tten kısmen kuvevtıl olarak 
cektır. 

miş, bir iki.kahve dolattıktan son· _ Ben 0 kahveye gitmem, ora· 

ra Haaanın kahvesinde bulduğu d A 1 O 1 b · d "" • ..-----~--~-~-ıd a rap ar var. nar enım uş- r 
eski bir arkadaıiyle bayram eğlen... 1 d 1 B O ~ ~ A 

DUnkU Bicaklık en !azla 7, en az 
4 d rece, hava tazyiki 'iG6 milimetre 1 

man arım ır. .--, ,,,:::::, 
cesi yapmak istemiıtir. Musanın ld 

Milli irade söyle tecelli etti: Os-.. 
manlıların konuştukları her dil, 

Demitlir. Abbasm bu şcki e ı 
eski arkadaşı Abbastır. Abbaı, korkakça hareket etmesi sarhoşla· 
Kürt Musanın eğlentisi hakkında rın ağrına gitmiş: 

reımi dildir. Bir milli irade daha: 
Her vilayet idare hususunda muh · 
tardır; Amerika gibi. 

fikrini sormu§, Musa da: -Ne korkuyorsun be, yanında 
- Evvela şuradaki meyhanede biz varız .. Aslan gibiyiz .. isterse" 

kafaları bir iyice tütsüler ,sonra da senin arapları dilim dilim doğra · Biraz sonra bu milli iradeleri 
daha kötüleri takip edebilir: Muh
tariyet sayesinde gözleri açılan 
kavmler, Osmanlılıktan ayrılmayı 
isterler. 

otomobille Beyoğluna çıkarız! rız ! 

Demiştir. iki arkada§ bu suretle Diye cesaret vermişlerdir. Bu 
sözleştikten sonra Sarı Muıtafanm münakaıa bir yandan devam eder
meşhur meyhanesine gitmişlerdir. ken bir yandan da meyhanede ra· 
Buraya girince köıede Kesedarın kıların hesabı görülmüt, sarhoşlar 
oğlu lbrahimle Süleymanın daha meyhaneden çıkmıılar, davullu 
erkenden gelerek rakı masası batı· kahveye doğru ilerlemiılerdir. 

Şu naklettiğim, gerçekten Sait 
patanın fikridir. Belki kelimelerde 
biraz inhirafım olabilir. Lakin, 
paıa, bu sözleri söylerken sinirle • 
niyor ve her halde Mithat paşaya 
rahmet okumuyordu. 

na oturduklarını görmütlerdir. Tam berber Mustafamn dükka· 

Musa ile Abbas ayrı bir masada nı önüne geldikleri bir sırada Kürt 
oturarak rakı içmek istemişlerse Mahmutla Abba:s ve Kürt Musa n· 

de sarhoş olan lbrahim yerinden rasındaki münazaaa tiddetlenmiş, 
kalkmıf, sonradan gelenleri köşe· fazla sarhot olan Abbas hemen 

sine davet etmiı ve davette ısrar Kürt Mnhmudun kollarını tutmuş, 

Sait paşa kaba manasile, avam· 
frip telakkisile hürriyetperver de
ğil. Fakat bundan kendisinin fik • 
ren, mizacen, hürriyetperver oLma 
ması anlaıılmaım. Böyle yetmiş 

iki buçuk milletten mürekkep olan 
bir İmparatorluğun hakiki bir 
meırutiyetle idaresi kabil olmadı
ğı zihabında idi. Bu hususta ısrar 
ediyor. 

eylemiştir. 

Bu davet karıısında Musa ile 
Abbas da lbrahimin masasına çök
müşler ve gelsin şişe, gitsin kadeh 

içmeğe koyulmu§lardır. Saat altıya 
doğru sabıkalılardan Kürt Mah -

mut da meyhanenin kapısını aça· 
rak içeri girince ıarhotların net' e· Pata koyu zabit. imparatorluk 

ancak adil bir istibdat sayesinde !=====~-=--===~---=--= 
na geçti. Meclis kürsüsünden tid· devam edebilir. işte hulaaatan Sa-
detli nutuklar söyledi. Hayat dolu it paıanın fikri ... 
bir adamdı. Sait pa§a, üç yüz se· 

- Eğer padişahın tebaası tek ne yaşasa kendisile uğraıacak bir 
bir milletten ibaret olsaydı, belki 

Kamil Paşa bulurdu. izzet Fuat merhumun hakkı olabilirdi. lmpa· 
ratorluk muhtelif milletlerin bir Paşa namında bir şaşkın vardı. 
tabiiyet altında bulunmaları de • Belki hatırlarsınız. Bu orta akıl • 
mektir. Böyle devletler için biçil- lı, meşrutiyetin ilanı sıralarında 
mit kaftan gayrimeşruti hükumet- muharrir kesildi. (Sabah) gazele· 
lerdir. sine makaleler yazdı. Şaıkın paşa 

Hakikati bilmiyorum. Lakin, Sait pafaya da çattı. Sait pa§ayı 
Sait pa§a merhum, bu hususta i . tanımazmıf, öylesi ile münasebette 
kinci Abdülhamidi ikna etmiıe bulunmazmıf. Sait paşa da kim 
benziyor. Sormadım, soramazdım. oluyor? Bir sürü alay, istihza. 
Şu kadar ki lakırdıyı evirdim, çe- Öyle mi? Sen beni tanımıyor 
virdim: Her halde hükumet mer· muıun? Birçok sene evvel !atkın 
kezini Babıaliden Yıldız sarayına paıarun Sait Paşaya yazdı • 
nakli hoı gören paşa merhum bu ğı istirhamnameler, tabasbus mek 
hususta ilcaatta bulunmuşa çok tupları ve saire bir bir çuvaldan 

benziyor. çıktı. (Sabah) gazetesinde izzet 
Sait paıa Sultan Hamitle ha • Fuat paşa öyle rezil, öyle bir rüs

zan boğaz boğaza gelirdi. Lakin va oldu ki, bu derece maskara yer 
hisbir vakit padiıah, Sait paıadan yüzünde azdır. 
geçemezdi. O, bir ihtiyat akçesi Hasılı Sait pa§a uğrafıcı bir zat
gibi, daima bir köşede muhafaza tı Sultan Hamitle de uğratmadı . . edilirdi. 

değil. Fakat ne padişah, ne vezir 
Elli senelik hesap puılalarını, son kartuıları kullanmıyorlardı. 

doktor .. reçete~~~ini, gelen mektup· Mesela Sait paşa kaçtı, lngiliz se· 
ları, gonderdıgı mektupların su • f h . ... d B ... 

. . . ret anesıne sıgın ı. u agır mu· 
retlerını ıaklıyan, tasnıf eden, o • . bd "lh · b · d 
tuz ıene evvel sarfettiği on liranın ı amele üzerı~7 ~ ~ .. amıt ır a· 
h b d h ı · k d' ha eski vezırının yuzune bakma • esa ını er a vermıye a ır o· 
lan Sa it paşanın kafası tıpkı bir malıydı! Sa it paşa da, metrutiye • 
evrak kalemi idi. Uzun EÜren ma- tin ilanına değin bir köşede uyuk
zuliyetleri kendisini bir kat daha lamalı idi, değil mi? Lakin öyle 
düşündürmiye alııtırmııtı. olmadı. Paşa hazretleri, bermutat 

Fakat paşa müspet değildi, daha birkaç defa sadrazam oldu, 
menfi idi. Yapıcılığı az olan bu padişah tarafından paltolara, set· 
zatın münekkitliği yamandı. Hele relere nail oldu. - çünkü merhum 

bu e:ınnda dn Kürt Musa bıçağını 
çekerek Mahmudun gırtlağına sap
lamı§hr. 

Mahmudun gırtlağı kesilmiş, ar· 
kadan bir darbe daha yiyince yere 

serilmiıtir. Bu sırada Abbasın: 

- Oh iyi oldu. Bu herif beni a
raplara teslim edecekti. Dediği işi-

dilmittir. Cinayetin yapıldığı sa • 
atte Unkapanı çarşısı bir hayli ka· 

labalık olduğundan sarhoılar halk 
tarafından yakalanmıştır. 

Yalnız Abbaı kendisini tutanın 
elinden biraz sonra kaçmıya mu • 
vaffak olmuıtur. Unkapanı mer • 
kezinden zabıta memurları yetiş • 
miı, katil Kürt Musa ile arkadaş· 
larını merkeze götürmütlerdir. 
Maktulün cesedi Morga kaldırıl • 
mııtır. 

Cinayet tahkikatine müddeiu -
mumi muavinlerinden Kamil Bey 

vaz'ı yet etmittir. Katil bugün ad
liyeye teslim edilecektir. Abbas a· 
ranmaktadır. 

Boş saatlerde 
Kıymetli muharrirlerimizden 

Mehmet Nurettin Bey bu isimle 
bir kitap baıtırmııtır. (Bo~ Saat • 

lerde), Mehmet Nurettin Beyin şi· 
irli bir ifade ile yazdığı hisli, gü -
zel v~ sevimli nesirlerine verdiği 
isimdir. Edebiyat kütüphanemiz, 
bu eı;erin intiıariyle kıymetli bir 

kitap kazanmaktadır. Tavsiye e· 
deriz. 

Yeni Çı kh 11zm-111111 

Musolini 
Meşhur müverrih Emil Ludvig' 

in son eseri 

Tercüme Haydar Rifat B.in 
iter kitapçıda 100 kuıuş:ı 

müdafaası ... Kamil paşa ile horoz pek kalender meırepti, üstü batı --······- f) lh S . ·········-·~·· 
................ r san 3m1 •••••••••••••••• döğüıleri birer ıaheserdir. Uğrat· o mertebe köhne idi ki saraydan ft I t i;l k k !! 

maktan çekinmezdi. elbiıe gelmese Babıaliye bir odacı 1 s 8 l o o aşısı H 
Me•rutiyetten sonra, yaşı büs· mütekaidi, yahut bir sarraf müfli-'

1 
S~ktafil~koklıırdban m.~tel vekllit lı ( EçJrbgennı· ! 

.. .. : . .... . . . . ı ·, •an ~\ anı. .-otu a ı ı a • :: 
bu tun. g.eçtıgı halde, ~ene hır ço • sı şeklındc devam edecektı. Ya • arpacık ) , c bütün cilt h:ı stalıklanna i~ 
cuk gıbı cevvaldi. lttıhatçıların a· man adamdı. karcı nek te~irli bir aşıdır. I! x .. , .. •• 
cemiliftinden istifade etti. Başlan- Celil Nuri :::::::::::::::: Oi\'an)Olu No. 189 :s::::::m:m: 
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Nukut (Satış) 

Kuj 

20 ı. fransız 171.- ı Silin Av i 
ı Stcrllo 726 _ l Pczcta l 
1 lJol:ır 215,- 1 Mark 

1 Zolrıtı 
~o Liret 219,-

1 Pco;:o 
20 r. Relçlta 117,- 20 Lev 
20 rırahnıi 27,- 20 UIİıar 

20 I•\ içre 20.- ı çcn·oocı; 
20 l.e\ n 26.- 1 Altıo QS!~ 

ı ı lori ı RS,- ı Mecediye 3' 
20 Kuron Çek 122.- 1 Banknot 24C --- - -

Çek fiatları (kap. sa. 16) 
Paris 
ı on<lrJ 

l\lil~nıı 

Brill;scı 
Atln3 
Ccne\ rr 

Sof}a 
Asıcrdam 

ı. Rankası 

Anadolu 
Reji 

~lr. li:ı) rlyc 
Tram\ v 
l'. Slı:orta 
ı omoaıı 

12.0J 1 
:22-
0 4:'04 
9.71-

2.4290 \ 
65.~ -

ı. ı ;'()9 

Pra~a 
\ ıvan ı 
Mııdrlt 

Berlio 
Varşovıı 

Pe~ıe 
l:liıkrcş 

Bcl;:rat 
Mrskova 

Esham 

ıo.- Tertos 
23 60 \imcnt~ Ar. 

8,10 Unyon Dey 

ı:;. ~:ırL; rıcv 
4.30 ltah•a 

!4,- Sark nı. ceza 
24.25 1 Tclcroa 

:s s: 
4,ol 
!'ii 

t.9 
... ~ 

~ 
ıı ... 
2 

1 
ı 

2 _, 

istikrazlar TahvHler 

lst. d:ıhlll 93.75 1 E.lelarlli: ...ı 

fark l'.yollnn S.55 Tramvay S ı. 
l> Mu\ :ıhhlde 60.:00 1 Tunel "· 
Gumruldcr s :iS Rıhtım ıs. 
Saydl nıah 4.35 43, 
Ra da ~auolo il 43, 

T ası.crivt- A .. lı.ımrssH ~ 

Halkevi dersleri 
tstanbul Halkevi reisliğinden 
Lisan kurslarımıza yazılan!• 

dan bir kısmının de\·am etmedil 
)eri tetkikat neticesinde anlatıl 
ğından 1 Şubat 933 tarihinden İ 
haren, bu suretle gelmiyenlef 
kayıtlarının silineceği ve yerleri! 
yeniden müracaat edenlerin alll' 
cağı ilan olunur. 

lstanbul Belediyesi 
DarUlbedayi Şehir Tiyatro•' 

Temsilleri : 

Bu akşam ISTAHBUL BELEOIY 

ior; ı~;i;~ ~~ ~ ~~ 
Opereti 1111 

' 
Umuma 11111111 
Altı ) :ışınd:ın rışağt ol:ın ç-ocukl.

ıiyatro) ıı ha bul edilcmzler 

Opera Sinemasındl 
Türk - Yunan 

Artistlerinin müşterek temsili 1 
Bu gece s:ı:ıt 21·,30 da 

0c~r~;E-~J~c~ • 
Eıtuğrul Sadettin • Y:ıgo V 

Y crkr satılm:ıktııdır 

BUyUk Jılr sesli fılm çevirmek ~ 
u hrlmlzde bulunc.n meıshur Yunan ti' 
M. Gnvrllldis'ln Ertugnıı Sadcttlnle ını:;J 
ttkcn trnuil deceklerl {Otello) pi~ 
provaları ikmal edllmlşUr. r.r/. 

Temsil bu nkpm Opern sinema4~ 
verllecekUr. M. Gavrflldis ~tello), Ertııı'~ 
Sadettin {Yago) rolUnU oynıyacaktır. 9" 
nkııamkl temsilde ecnebi sc!areUcri er 
nı da hazır bulunacaklardır, 
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Kuvvet 
Ayte, sabırsızlanıyor, bir an ev

vel Kemalin avdetini bekliyor, ka
bına sığamıyor, evde oturamıyor, 
bahçe dar geliyor, her gün Taksım 
bahçesine gidiyordu. 

Kemal bütün bütün şaşkın bir 
hal almııtı. Tam Tunustan avdet 
edeceği zaman, Marsilyadan bir 
mektup gelmişti. Tunus tubeıine 

tayin edildiği bildiriliyordu. 
- Bunda bir yanlıtlık olacak .. 

diye düıündü, bu işi ilk sefer tek· 
lif ettikleri zaman reddetmiştim. 

Ve hemen Marsilyanın yolunu 
tuttu. 

lstanbulda Ayşe Kemali bekler 
ken, Kemal M. Regine ile görüş ~ 
mek üzere Marsilyaya gidiyordu. 

M. Regine ile arası çok iyi idi. 
Pariste bulunduğu zaman, M. Re· 
gine onu bir iki kere evine davet 
etmiş, kızlarını, karısını taktim et. 
miş, kendisine çok iltifat etmişti. 
Esasen onu iş başına getiren M. 
Regine idi. Her halde ricasını red
detmez, onu Tunusta bırakmazdı. 

Kemal, dnrbanın dayısından gel 
aiğini aklına bile getirmiyordu. Ge 
tiremezdi de ... Ahmet Baruni bey 
ne onunla ne de Ayşe ile me~gul 

oluyordu .... 
Kemal için için memnundu. 

Mar:silyaya gelrnek, lstanbula 
yakınlaşmak demekti. Hava da 
güzeldi. Deniz durgun ve sakindi. 
Bu Kemah• nikbinlik veriyordu. 
İçinde bir ferahlık vardı. 

Öi?leden evvel vapur rıhtıma 
yanaştı. 

Kemal çıktı. Mösyö Regine'nin 
oturduğu Noailles oteline gitti . 

~:1~1-, .aö rJli. Öjleden 
ıçm randevu aldı. CorniCll okan-
talarından birine girdi. Yemek ye 
di. 

Martilya demek, Cannebiere 
demektir. Bu geniş, ve çok kala
balık cadde, Marsilyanın can da
mnrıdır. En güzel yerlerinden bi
ri de Chorniche'tir. Yol yeşilJen -
mış kayalarla sıralanmıştır. De 
niz küçük küçük adalarla bezen
nı:ştir. l~te Kemal, bu güzel man
zaranın karşısında karnını do _ 
Yurdu. 

.. s~at ~çte, Noailles oteline gitti. 
Kuçuk bır aalonda bira:ı: bekledi. 
y ttn °'1a hn, Y"C m;,kinesi sesleri 
geli,.rrdu. Du\'ıu-"' ~ u~ılı olan bü-

b
yük Lir haritada nıl!eı-scscıı!n Mı· 

el . b l :): en u unan yeı·lere h!rer bay-
rak U" §tiril · f K ld ~ ınış 1• cmnlin memur 
o 1 ugu mües!'ese, btitun cihana kol 
sa mrştr. Kemal b d . • . 
kntreci ~ · ld ' u enızın hır 

gı 0 uğunu hissetti 
Bunları düşUn .. I · 

d R 
. ur {en kap l 

ı, egıne göründ" ı açı -
kırmızı yüzl.. b u. Uzun boylu, 
b

. u, eyaz b 

mektup aldım. Müıavir olarak 
Tunus şubesine tayin edildiğimi 
yazıyorlar. Belki bu emirden ha· 
beriniz yoktur diye kalkıp buraya 

geldim. 
Regine biraz soğuk mukabele 

etti: 
- Aldanıyoraunuz, o emri biz-

zat ben -verdim. 
Kemal ıaşaladı: 
-Ya ... 
- Evet. 
-Amma, ben size, latanbuldan 

ayrılmamın imkanı olmadığını i · 
zah etmit ve beni başka bir yere 
tayin etmemenizi rica eylemiştim. 
- lstanbuldan ayrılmak isteme -
men izin sebebi pek mi mühim? 

-Çok mühim. 
- Şahai bir sebep mi bu? 
- Evet. 
- iş, şahsi sebepleri dinlemez. 

Vazife, vazifedir. Eğer aileniz 
olsa idi, meseli. çocuklarınızın tah
sili, hareminizin sıhhati mevzuu 
hahsolsaydı, ricanızı derhal isaf 
ederim. Fakat siz, bekarsınız . 
sıhhatiniz yerinde. istikbaliniz i· 
çin Tunusa gitmenizi muvafık bu· 
luyorum. Maaıınıza da mühim 
bir zam yapıldı • 

Regine sert bir sesle konu,uyor· 
du. Bu hususta kat'i kararını ver· 
mi! olduğunu anlatıyordu. 

Kemal, bu sertliğin ve bu ka • 
rarın karşısında kendini mağlup 

addetmedi. 
israr etti: 

- Peki, bana hususi bir imti • 
yaz bah,etmenizi, beni İstanbul -
dan ayırmamanızı tekrar rica et -
sem? 

Regine batını 11alladı: 
- Sizi çok severim. Çok mem -

uuoum. Fakat bu ricanızı isaf et • 
meme imkan yok. Buna meclisi i • 
dare karar verdi. 

- Amma, beni siz tayin ettir -
diniz. 

- Evet, ben tayin ettirdim, fa . 
kat bu tayin kararını geri aldıra -
mam. Bu elimde değil. 

- Ya gitmezsem • 
- istifa edersiniz . 
Kemalin istifa etmek aklından 

geçmiyordu. Böyle iyi bir işi hı -
rakmau akıl karı değildi. Fakat 
Regine'nin de sözlerine inanını -
yordu. Regine müesseseye tama· 
mile hakimdi. Meclisi idare ka· 
rarları tamamile elinde idi. Onun 
her isteği olurdu . Bunun i
çin israr etmesi lazımdı. Filvaki 
bu ısrar ona haysiyetşiken geli -
yordu. Buna rağmen, Ayşeyi 
düşünerek, Ayşenin saadetini na -
zarı dikkate alarak ısrarda devam 
etti: 

VAKiT 

Bata pu 
Karadenizde bir 

Romenvapuru battı 
tayf ası geldi 

Bir haftadanberi haber alınamı
yan Romanya bandıralı Balpetro 

vapurunun son fırtınalar esnasın ~ 
da Karadenizde Poti limanının 14 
mil açığında battığı anlaşdmıştır. 

Gemi f ırtınamn ve dalgalarm 
tiddetinden parçalanmış, bataca -
ğı anlaıılınco. mürettebatı bir san· 

dala binerek vapurdan ayrılmış • 
tır. Tayfalar tamam be§ gün de • 
nizde dalgalarla çarpışmışlar, ni~ 

hayet rastladıkları bir vapur tara · 
f ından l(urtarılarak dün limanı • 
mıza getirilmişlerdir. 

Esasen eski bir gemi olan Bal · 
petro son seferinde buradan hare .. 
ket etmeden evvel ufak bir tam.ir 

görmüı, bazı yaraları muvakka -
ten kapatılmıştı. Yolda bunların 

açıldığı tahmin edilmektedir. Ge· 
mi sigortalı olduğu için kumpan -
yalar tahkikat yapmaktadırlar. 

a 
içinde lstanbuldan 
morfin kaçırılmış! 

MARSIL YA, 29 - Bir müddet 
evvel lstanbuldan Antil adalarına 
beş sandık kaşarpeyniri gönderil· 

miş, fakat peynirler transit eşya -
ar olarak hurda gümrük ambarla • 
rına konulmuştur 

0

.Gümrük mü -
f ettişleri iki gün evvel gümrük 
ambarlarını teftiş ederlerken çok 
garip bir vaziyet karşısında §aşı -
rıp kalmışlardır. Müfettitler etra -

·fı tetkik ederlerken kaşarpeynir • 
!erinden birinin dağılmış ve be -
yazla,mış olduğunu görmüşler, bu 

beyazlığın sebebini araştırdıkları 

zaman bunun morfin mürekkebatı 
olduğunu anlamışlardır. 

Bunun üzerine bütün peynirler 
kesilmiş ve hepsinin içinde mühim 
miktarda morfin mürekkebatı çık-

mı,tır. Tahkikat neticesinde bu 
morfinlerin lstanbuldan kacırıldı • 
ğı neticesine varılmıştır. ~ 

Mesele Fransız hükumeti tara -
fından Türk polisine bildirilmi~ _ 

tir. Ele geçirilen morfinin kıymeti 
15 bin liradır. 

Bir Al m, çöl ortasın
da kayboldu 

Asyada, keşif ve tetkiklerle 
me§gul olan Sven Hedin heyeti a
zasından Dr. Nils Ambolt, orta
dan kaybolmuştur. 

Bu alim, Orta Asya çölünün va-

Savıfa 

Üç Perdelik 
• • s·yaS menı acıası 

1913 senesinde toplanan büyük ermeni kongresinin 
müzakerelerini ne,rediyoruz 

- 10 -
Şimdi perdenin öbür tarafına hayattan bıkmı~, sadece ölümümü 

bakınız: bekliyen bir adamım. 

Umumi harp bitmiştir. lsfo:ıbul * * * 
ve Boğazlar ve ba§hca Anadobı Şimdi umum ermenilere hitap e· 
tehirleri itilaf devletlerinin işgali ' diyorum: 

Bifüassa profesör Karabet To

mayan 'a, G~nak ba9muharriri 

Benneyan'a, maruf edip Tekeya -

Daha vakti gelmedi mi?. Hangi 

günü bekliyorsunuz?. Hariçte olan 

altındadır. ittihat ve Terakki er -
kam Maltaya sürülüyor. Bu sırada 
(R .. ) bey Ortaköyde bir tarafa 
saklanmıştı. (R .. ) bey nayesinde 
h k 

n' .... 
ayatını urtarmış olan Serkis Se· '" 

ris canisi de ayni mahallede bulu
nuyordu. Bu cani her nasılsa (R .. ) 
beyin gizlenmiş olduğu mahalden 
haberdar olur. Ve dakikasında Jn
giliz polislerini batına tophyarak 
gelir, velinimetini onlara teslim e· 

ermeni muhacirlerin dahi Taınak

icr yüzünden kökünden mahvolup 

gideı:ekleri günleri mi?. Acaba bir 

kongre toplayıp bu adamların er-
der ve ölüme gönderir. 

Hayvan.larda bile görülmiyen menilikten hariç olduğuna dair 
bir nankörlük ve hiyanet. Hiyane· bir beyanname imza etmek ve 
tin biri bu. kendilerine lanet okumak imkanı 
Şimdi (R .. ) bey sayesinde Js _ yok mu?. Yetitmez mi bu kadar 

tanbul ermenilerinin nasıl tehcir ihmalcilik?. Bunu yapınız. Millet 
den kurtulmu9 olduğunun izahatı- size minnettar olacaktır. Aksi hal· 
na geçıyorum: 

Anadolu da ermni tehciri niha
yet bulmu,tu. Yalnız lstanbul er -
menileri.kalmıftı. Bu sırada ittihat 
ve Terakki kongresi oldu. Hemen 
o zamanlarda İstanbul ermenile
rinin de tehcirine karar verilmek 
üzereydi. Zannedersem Hüseyin 
Cahit Bey ile Şeyhülislam Musa 
Kazım Efendiden batka kongrede 
buna muhalif olan yoktu. (R .. ) B. 
tehlikeyi anladı. Derhal Talat Pa
şaya koştu. Elinde İstanbul ermeni 
ahalisinin sadakatlerine dair bir 
kefaletname vardı. Bunu Paşaya 

takdim etti. Ağızdan da izahat 
verdi. Yalvardı. Hemen Taiat Pa
şayı kongreye gönderdi. Verileıı 

kararı geri aldırdı. İstanbul erme
nilerinin yerlerinde kalmalarını 

bu suretle temin etti. Ta§naklar 
(77,000) k~şinin hayatını kurta -
ran bu büyük adama neler söyle • 
diler .. Hatta bu yüzden bana bile 
ne tarizler yapmadılar?. Dahası 

var. (R .. ) bey harp devam ettiği 
zaman kimbilir ne kadar ermeni
lerin yaşamasına ıebep olmuştur. 
Bunlar içerisinde bugün Amerika
da bulunan Hayık Hocaaaryan, 
doktor Celal, burada da doktor 
Dinanyan, Pozant Keçiyan (vefat 
eden), doktor Torkumyan gibi 
maruf kırk elli kişi vardır. 

ikinci hıyanet ve dram burada 
bitiyor .. 

* .,, * Bu yazıları yazan maddi hayat· 
lala alakası olmıyan bir adamdır. 

Kayıtlarinda tamamı tamamına 

serbesttir. Hiç bir tazyikin altında 

değildir. Buna efkarı alem ve bü

tün ermenilerin kani olmaları ica· 

beder. Hakkımda yapılan iftira -

lnrın hepsi yalandır. Çünkü ben 

de ileri tarih ıize lanet okuyacak • 

tır. 

Üçüncü perde de burada kapa• 
nıyor. 

Samuel Tumacan 

V AKIT - S. Tumacan Efendi· 
nin büyük ve gizli ermeni kongre
si hakkındaki hatıratım olduğu gi .. 
bi imzası altında neşrettik. Bazı 
ermeni gazetelerinin yazılarından 
hu hatrralarm isabeti hakkında 
şüphe gösterenler bulunduğunu 

anlıyoruz. 

Bu yazıların içinde tashihe muh

taç noktalar bulunduğunu iddia e
denler hakikaten daha doğru ola
rak bir şeyler biliyorlarsa bunları 

madde tayin ederek ve delil gös -

tererek yazabilirler. 

S. Tumacan Efendin in ya • 

zılan gibi onları da aynen neş • 

retmek bizim için bir vazifedir .. 

ÇUnkü maksadımız sadece tarihe 
ve hakikate bir hizmettir. Hal böy

le iken madde tayin etmeksizin ve 
delil göstenneksizin yapılan tariz
lerin hiç bir krymeti Ye manası ola-
maz. 

Kapatılan gazeteler 
lstanbulda Fransızca olarak çı• 

kan Pıt ve Kankan isimlerindeki 
mizah gazeteleri, matbuat kanunu 
mucibince, kapatılmıştır. 

tık ·iki gazetenin kapatılma ıe· 
bebi, evvelce aleyhlerine açılan 
davaların mahkumiyetle netice .. 
lenmit olma&1drr. Üçüncü aıazete• 
ye gelince, bunun imtiyazı Fran • 
sızca çıkacağı kaydile alınmı,, fa· 
kat arada Türkçe yazı da nefret • 
mittir. 

ır Fransızdı K pos ıyıklı 
tı: . emale elini uzat • 

- Memurlarınızın hususi ha " 
yatları sizi alakadar etmez. Bunu 
biliyorum ve bildiğim için size 
kendi hayatımı anlatacak değilim. 
Yalnız tekrar rica ediyorum. Ben 
lstanbula bağlıyım. Beni latan -
bulda bırakınız, demiyorum, bunu 
ayaklarınıza kapanarak niyaz e -
diyorum. Benden bu liltfü esirge· 
meyiniz. 

Hililiahmere • 
ziyetini gözden geçirmek üzere, _____________________________ ..__ ... 

- Bonjur do~tum . 
memnun oldum.. T' geldiğinize 

. . . . . unu:ıtaki dai -
mt vazıfcnız ıçın size talim 

k 
. .;ı· at ver • 

nıe ısteroım. Oradaki ., b . 
k h 

. ~u ernıze 
ço e emmıyet veriyoruz. 

Kemal oturdu: 
- Ben de, dedi, sizinle bu me . 

ıele hakkında görüşmiye geldim. 
. Regine biraz asabi cevap ver _ 

dı: 

- Sizi dinliyorum . 
b - 'tun usa gideceğim zaman, 
~nn, oradaki şubenin müdürlüğü

~u teklif ettiniz. Müşavir sıfati· 

d~' datnıa orada çalışmamı söyle
ın • d 1~ Hatırlıyorsunuzdur, red· 
ttını. Halbuki Pariaten bir 

Kemal sarardı. 

bir müddet evvel heyetinden ay
rılmı~tı. Ayrıldıktan sonra, ken· 
disinden hiç bir haber ahnama
mı§tır. 

Sven Hedin heyeti, şimdi Çin-;: .~ 
razisinde, Pekin civarında bulun- ! 
maktadır. 

ö .. d . ınrun c, bu yolda hiç kimse - mezdiın. 
ye rıca etm . . G . "h . • geriledi. emıştı. ayrı ı tıyarı Regine daha yumuşak bir sesle 

R konuşmıya batladı: 
di: egine lakaydane cevap ver • 

1 

- istikbalinizi körletmeyiniz 
Kemal Bey . Belki aklınızdan ge
çen bazı projeler vardır. Olmıya
cak §eyler için işinizi terketmiye 
kalkmayınız. Size bunu tavsiye e

derim. 

... - lstanbulda kalamazsınız. E -
ger Tunus 't k . . . . a gı me ıstemıyorsanız 

ıstıfa ediniz. 

- Ayni feyi tekrar ediyorsu • 
nuz. Sizden böyle cevap bekle - ( D('VUtlll ı:ar ), 

ıane 

ı -
Eyüpte bayr .. 1 • d h .... .... .... -~· am gun en lSrt eyet toplanmış ve evlere tebrik• 

!tartları dağıtarak Hilaliabmere iki yüz liradan fazla iane topla
~~ştır. Ha~iyetli genç luılımmız!a Eyüplülerden toplanan bu 
d.ort . heye tın bir arada resimlerini ve heyetten birinin fakir bir 
aılenın evi önünde iane alırken resmini dercediyoruz. 



VAKiT 

1 ..... __ s __ P_o_R __ _.I Düzme kral Bir kayıp 
Bursanın yanı başındaki Uludağ 
··- --•••••• • wwwwwwwe ......... ·····----.. -···-··-··-···· 

Bizim kış sporları ve ka
yak sporu için en iyi yer 

:- . 
• 

Atletizm muallimi Ular 1 

dağdaki tetkilderiaia 
neticesini bir raporla 

bildiriyor 

~ .. * 

5 günlük Arnavut 
kralının davası 

Senelerce evel 
Gustav Wıtte 
namında biri Ar·\ t 

aaYUtluk tahtına , 
namzet gösteril· 
mif, bu adam 
batta Arnavutluk 
tahtına oturarak 
bet glln bOkilm 
aOrmOıtn. Alman 
yada aırk artist? 
Jerinden olao bu 
Guıtav bir kaç 
giln evel bir neı

meclisi azasından Şehir 

Hamdi Bey 

sinden 
kalp sekte

öldü 
Hamdi Sev 

ları, ticaret odası erkim, radyo 
ıirketi ve diğer muhtelif ıirketler 
ve müe11eseler memuplan cena • 
ze merasiminde bulunmutlardkr. 

Mezarı başında 

latanbal, 30 (A.A) 
Atletizm muallimi Her 
Alekı Abraham Uludağ 

hakkında ıu raporu ver• 
mittir: Ulud•I• çık•rken bir J•Jli .. 

. riyat ıirketi aley· 

İstanbul tehir meclisi azasın • 
dan Hamdi Bey, evvelki gece 
kalp sektesinden ölmüıtür. Ham -
di Bey, Beyoğlunda Kule dibinde 
Sen Jorj hastahanesi sokağındaki 
kendi apartımanmda otururdu. 
Hamdi Beyin oturduğu dairenin 
üst katında da annesi ikamet et· 
mektedir. Hamdi Beyin annesi 
bir zamandan beri rahatsızdır. 
Hamdi Bey evvelki gece annesi • 
nin katına çıkmıf, latif eler etmif, 
nete'li bir halle annesini eğlen • 
dirmiıtir. Bu sırada Hamdi Be • 
yin annesini muayene etmek üze
re hekim gelmiı, hastayı muaye • 
ne ettikten sonra Hamdi Beyin 
refikası, zevcine: 

lstanbul tehir .meclisi ikinci re· 
isi Sadettin Ferit Bey bir nutuk 
söylemit, merhumun tahai mezi • 
yet ve faziletlerini, ıehir meclisi 
bütçe encümeni reisi aıfatile Is • 
tanbul belediyesine ettiği hizmet• 
leri hürmetle anmıf, ölümünden 
duyulan teessürü anlatınıııtr. "Avrupada kayak ıporu; kıt mesafede Uludaj yolile kara yo • 

aporu olarak pek ziyade ehem • lunun birleıtiği noktada ve tak • 
miyet kazanmıttır. Kayak aporu riben 1200 metre yüksekliğinde 
evvelce yalnız timal memleket • yatmak için bir bina yapılmalı • 
)erinin milli sporu idi. dır. Buraya kadar veya pek ya • 

Fakat, buıün bu sporun; Avua· kınına kadar otomobil, hayvan, 
turya, lıviçre, Almanya ve ltal • Yeya. merkeple çıkılabileceğinden 
yanın da milli sporu mahiyetini bu bınaya kolaylıkla bqlamak 
aldıiı görülmektedir. Bunun se. kabildir. 
bebi de ıudur: Buralan kayak talim kursla • 

Kayak sporunun bütün diğer n için fevkalade müsait olduğun • 
aporlara nazaran faikiyeti iki ya· dan her acemi kayakçı burada 
tındaki ,ocuklardan bqlıyarak bidayette bir kaç gün kalarak öğ· 

renebilir. yqı ilerlemiılere kadar berkesin 
2 - Bu binadan itibaren 2000 

bu ıporu yapabilmesidir. Bir in • 
metre rakımlı Uludağ oteline ka· 

1&D 40 yatından ıonra da kayak· dar 13 kilometre mesafe olup bu 
la ka,muım öğrenebileceği gibi yolun kayakla alınması lazımdır. 
hatta iyi bir kayakçı da olabilir. Otomobil yolu karla örtülü ol· 

Günette ültraviyole tualan al· duiu müddetçe yürünemediğin • 
tında temiz bir dai havası içinde den bu yolun kazıklarla itaretlen· 
yapılan kayak harekib; vücudü dirilmeıi icap eder. Otele giden 
biç bir ıporun temin edemiyece • bu kayalc yolu, ormanclan seçiril· 
li tekilde Jcuyyetlenclirir •• tlh • mek" mUnufp tekilde iıaretlen· 
hatlendirir. dirilmek ıuretile daha kısaltılabi • 

Biz Türkiye.de kayak sporuna lir. 
ait aüzel resimleri yalnız mecmu· 3 - Uludai otelinden itibaren 
alarcla ıörüyorduk. Fakat, lıtan • 2553 rakımlı tepeye çıkılacak yol 
bul yakmmda Bunanın yamba • da if&l'etlendirilmelidir. 
tında- kayakçılık için fevkalade 4 - Bursa, yollar birlepneain· 
müsait bir arazi olduiunu belki de yapdacak bina ve Uludağ ot!_· 
kim10 bilemezdi. 

Orta Avrupada böyle tüzel bir 
arazi; mutlak her kıt olimpiyab , 
için beynelmilel toplanma yeri o
lur. Bu hükmü, lıviçre, Avua • 
bll'ya ve Almanyada kıt aporu 
yerlerindeki tecrübelerime istina· 
den vermekteyim. 

Hiç bir yerde 2000 : 2550 met· 
re J(ibekliiinde Uludaiclaki ai· 
bi kilometrelerce uzun ve ıenit 
yaylalara tesadüf edilmez. Bu 
JÜ)rleldiklerde birinci kinanclan • _ Ul•d•I• dolru .. 
maya ayma kadar her zaman kar li telefonla biribirine bağlanma • 
vardır. Hattl hemen BurMya doi· bclır. 
na takriben 600 metre rakımlı 
yerlerde karla örtülü açik tabalar 
mncut olan ikinci kanundan 
muta kadar her Cama Sunadan 
buralara kayakçılık için çıkılabi· 
lir. 

Kna Elmaçukar ve Hüaeyin· 
alan kayleri civan müsait birer 
kayakçdık aahuıdır. Buralarda, 
yqb, ıenç herkes byakçıbk öi • 
renebilir. 

Uludai; kıtm her tatilde Türk 
mektepleri talehelerinin muallim· 
!erile birlikte aeyalaat hedefleri 
olmalıdır. 

A,..U zamanda Uludai mm • 
takuı kıt mnaiminde de aenah
lar ve ıporu aeven Türkler ~ 
cuip bir liale ıetirilmelidir. Bu 
yapıbna Bana ve latanbul için 
mtihim ilduadl faydalar da temin 
eclilmit olur. 

• iti ameli olarak b&f&l'lllak 
lçla ne!emlrde apiıdaki huau • 
Alın Japılmuı lbımdır. 

1 - Bunadan 20 kilometre 

5 - Yapılacak bina ve Ulu • 
dai otelinde, icabında yardıma 
kotabilecek ve kayakla kayması· 
m bilir daimi bekçiler konmalı • 
dır. 

6 - Kayak ıporu malzemesi· 
nin ucuz fiatlarla yapbnlmuı ve 
tedariki temin edilmelidir. 

Buna valiai Fatin Beyefendi· 
nin, Maarif idareaillİD ve Türki· 
ye Turinı ve otomobil ldübünün 
kayak ıporuna ait tefkillbn ic • 
ruı için müzaharet vadetmit ol • 
malan pek ziyade teıekküre de
ler. 

Bu vaitler, bu güzel ve 11hhl 
kayak aporunun Türkiyede ta • 
mim edileceiine en iyi bir ali • 
mettir. 

Hariciye mllsteşarı 
gitti 

· BaJl'&llll ıeçirmek &zere tehri • 
mize ıelmit olan Hariciye miste • 
tarı Numan Rifat ~ dün alqam 
Ankaraya ıitmittlr. 

binde zarar ziyan 
davası açmıt ve 
bu tirketten 10 
Sterlin tazminat 
istemiıti • Bu 
davayı bir kaç 
gOn evel yazmıı 
bk, bugUn düz· 
mece krahn res--Yalanct kr:ıt krallıl: 

mini koyuyorur. elbisesile.. 

Guıtav mabk~meye giderken 
kralhk üniformı ı• giymit ve mah
kemede ıabık Arnavutluk krah 
olduğunu söylemiştir. 

Matbuat cemiyeti
nin teşekkürü 

İstanbul Matbuat Cemiyetin · 
den: 

lstanbul Matbuat Cemiyeti ae • 
nelik balosuna huzurlariyle ıeref 
vere!\ .-ıuhterem hanım ve beye -

· - Doktor sana da baksın. 

Demİf. Hekim Hamdi Beyi mu
ayene etmittir. Doktor, Hamdi 
Beye "hiç bir ıeyiniz yok, keyfi· 
nize bakımz !,, demittir. 

Hamdi Bey, kendi dairesine 
indikten sonra akıam yemeğini· 
ittilıa ile yemiı ve biraz sonra 
çalııma odasına çekilmittir. Bu • 
rada biraz meııul olmuı, fakat 
devam edememiıtir. Refikasının 
yanına gitmiı, "üstüme bir fena· 
lık geliyor!,, demiıtir. Hekim ça· 
ğırılmıf, gelen doktor, Hamdi Be· 
ye kalbi kuvvetlendirici bir ti -
ringa yapmıf, Hamdi Bey: 

f.-ıdihte, balODiirtertip ~!eriyle - Şöyle biraz dinleneyim! 
alakadar olu.,... muvaffakıyetini Diyerek bir koltuğa oturmut ve 
kendilerine borçlu bulunduğu la • ölmüttür. 
pirto inhiMn müdürü umumisi A· Hamdi B., 55 yaflannda ka • 
smı,, Liman tirketi madürü Ham· dardı. Uençliğinde de.let memar
di, latanbul belediyesi f İrketler ko· luldarında bulunmuf, mülga pos· 
miaeri Muzaffer, Ahmet Emin, ta, telgrat ~ taWoa neaaretinde 

Ticaret odas1 ikinci reiıi Ha • 
bip zade Ziya Bey de Ticaret o • 
dası namına fU nutku söylemif • 
tir: 

('-ok M!V(Ui &rkada!JllDIZ llamdl 8eJ'la 
anaısm bizden aynlmaaı yllreklerlmlzde pek 

derin bir yara a(tı. BUtlln hayatında vatan 

mevctstnl ber f"Yden tutün tutnlat olan ~ 

)'Wuıek arklid:ltonııma bu aynhtı bld lau • 

dut.us &edara utrattı. Ahl&kmm ctneWtlne 
inzimam eden Umlle, fazllle berke1e keacllll

nl ııevdlrma,, berkealn kalbine hürmet ve 

takdir hisleri lika etm1t olan Hamdi Beyba 

ufullle bilhassa ticaret lleml ve tataDbul 

ticaret odıısı DJt"nsuplnn mllteelllmdlr. 

~neleree devam eden ~ 

lmtldadcnca ken:liainln ne IUMlar )'Uk9eli, 

ne ~I bir ln11a11 ol4uğunu gör.JUk. Dol • 
rulutu, dotru cüril~lt-rl, luk ve baLJlwte 

merbutlJ eti, ıızml, iradesi, vulrula, raeale • 

ğln ve m~slektıı,tarınm hayrına ol.ırak ur
fettlğl himmet, ga3 ret ,.e lhtlmamlan Ue 

ifa eyledlj'I hizmetler sayılamıy&eak kadar 

çoktur. Odamızm relııUklerinıle, oda ve bor

la he7etı idare l't'lbllklorlnde b1l7Wı kud • 

nıt ve mu\·nlla.kl3 etin göstermiş olan Ham

di Be) in aramızdan aynlmaslle 1111, Y"lnıa 

kıymetli bir rllknlbnllzü değil, ç:>I< balak, 

çok leV&'lll bir af'kadaeanlZ!, lılr kardeflml• 
si kaJltettlll. 'l'welll lllıiMil ~ bir ac11a 

utn:dık. Ar:ınuzda aitik onun ımmla yü • 

z.ünll görememek la&craDma ....._ ...,-aca • 

Kizmı Refik, Nazmi Nuri, Borsa memurin müdürlüğünde, sonra ıtı~. 
tabYilit müdürü Hakkı, Ferit Aa· bu nezaretin müsteıarlığında bu - Ell'ndllcr, muhterem ölüyO ebedi meske-

nine tevdi e:lcrken, ve clalma, kcndl31 için 
aeo, Kara Oıman zade Suat, Aziz lunmuıtu. Uzun bir zamandanbe· 
Nimi Nizamettin Ali, doktor Ke • ri de it hayatında bir çok müe11e-
mal Cenap, Ticareti Bahriye mü· aelerde hizmet etmif, kendisini 
dürü Zeki, Haydar Rif at, muteber sevdirmi9, muvaff akiyet göster • 
,tüccardan Alber Siyon, Kemal Si· mitti. Üç sene evvel İstanbul ıe • 
aan ve Uyu Beyefendilere, cemi • , bir meclisi azalığına intihap edil
yete mali teberrülerde bulunan it mitti. O zamandanberi ıeh~r. mec· 
Bankaama Oımanlı Banl<aaına liıinde bütçe encümeni reısı ola
Elektrik ti~ketine, Selinik Banka: rak 'çalrııyordu. Hamdi B~y, çok 
ama, Beyojlu Gaz tirketine, Erei· çalııkan ~ir ad~~·· Aym za • 
li kömür tirketine, yardımcı iza • manda bır çok mueaseıelerde va· 
ıına baloda aan'atkarane numara- zife Mhibi idi. Bunların hepsine 

1 ' M '--• b rt" ti · de vaktinde gider, hiç birisinde • ar yapan a1Uım ar a ıa erme . . .. . 
Gaz. H ti · · · d b" ki ı§İ, öteki iılerıne maD1 olmaz • 

ı azre ermın zıya ar ır re· d 
simlerini yapan foto F ranae aabibi ı. 
Mösyö Vaynberge ve baloda tevzi htaalıul tehir mecllal azalıtından llatka 

alldeelade fU vazifeler vardı: 
edilmek üzere kıymetli hediyeler 
gönderen lpekit, lıpirto ve Tütün 

Radyo ılrketl meclisi idare relalltt, Ti -

caret Ye zahire bonur relııUtt, Ticaret oda-
inhiaarları müdürlüklerine, Etem .. mre1111 azaııtr. ticaret odaaı idare heyeti 

Pertev, Evliyazade Nurettin, Yer~ 
li Mallar pazarı, iletir Kemal, Ne· 
cip Bey ve Radyolin müeueaeleri· 
ne arzı teıekkür eder. 

lladrl t elçlllğl 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk batmürahhaaı Şevki Beyin 
Madrit elçiliğine tayini takarrür 
etmif, ispanya hük6metinden bu 
hususta istimzaç yapılmıtbr. Bu • 
na muvafakat cevabı geldikten 
sonra Şevki Bey Madrite giderek 
itimatname.ini verecek ve bir 
müddet sonra tekrar buraya döne· 
cektir. 
Şevki Bey, muhtelit mübadele 

komiıyonunun kat'I taafiyeaine 
kadar, ayni zamanda komisyon· 
da Türk batmürahhaıbğı vazifesi
ni de ıörecektir. 

azahtı, telefon flrketl idare meclisi azalıtt, 

tark merke& ecza pnetl idare medlll aza
lıtı. lllcorta pnetlerl idare medlll ...aıtı. 
Tayyare cıemlyetl latanbul vUAyetl idare 

heyeti azabtı, veraset ve intikal vergileri 

komlayonu, Beyollu kazanç veqiııl komla -

yona, Beyofla muamele vera1111 komlQ'onu 

•n""'•n. 
Merhumun cenazesi, dün dost· 

!arından mürekkep kesif bir kütle 
tarafından apartnnanından kaJ. • 
dırılmıı, otomobille Maçka me • 
zar lığına nakledilmittir. Cenaze 
otomobilini bir çok otomobil!er 
takip etmitlerdir. 

latanbul Vali ve Belediye reisi 
Muhiddin, Belediye reia muavini 
Hamit, C. H. F. İstanbul idare he· 
yeti reiıi Cevdet Kerim, tehir 
meclisi ikinci reisi Sadettin F e • 
rit Beyler, belediye daimi encü • 
meni azalan, tehir mecliai aza • 

hakkın rahmetini dlllyeUm. Yllrcklerlmlzde 

ya,ıyacak olan hatırasını her vakit yad ve 
teboll edelim ve blrlblri.ınW teııllyeye çahşa

lun. 

Hamdi Beyin mezarına lstan
bul Belediyesi, Halk fırkası latan• 
bul vilayeti idare heyeti, radyo 
tirketi, ticaret odası, ticaret Ye 
zahire borsası, ıark e.::za fİrketi, 
sigorta tirketleri ve telef.on tirke· 
ti müdürü M. Vataon namlarına 
çelenkler konubıuıtur. 

Baytarların kongresi 
Türk Tıp Baytarlar Birliği aene• 

lik kongresi dün Halkevinde top· 
lanmıttır. Kongrede idare heyeti 
raporu okunduktan sonra yeni i • 
dare heyeti seçilmiıtir. 

Yeni heyet fU zatlardan müte • 
ıekkildir: 

Reia: Pendik Bakteriyolojiba • 
hanesi müdürü Şefik, katip: Mual· 
lim kimyager Ahmet Hamdi, kasa· 
dar Pendik bakteriyolojibaneai 
ıeflerinden Raif Beyler ve iza: 
Müderris baytar Salih Zeki, mez• 
baha baytarlarından Müiıir, Ser
vet, Bedii Baıri, baytar muallim 
Nevzat Beyler. 

Mürakabe heyeti: Müderria 
Ahmet Hamdi, bakteriyolojibane
den Ethem, belediye bqbaytan 
Eaat Beyler. 

Kongre, Reiaicümbur Hazretle
riyle Baıvekil P&f&ya ve C. H. F. 
umumi katibi Recep Beyefendiy~ 
Ziraat ve Milli Müdafaa Yekillerr 
ne birer taZimat telırafı çekilme • 
ıine de karar verimttir. 



Elbise, açık mavi benekli 
Y.i::l~Udendir. Dikoltesi drapedir. 
ı· o_raajinden, eteklerine kadar o· 
lan parçalar elbisenin ön kısmını 
•üslemektedir. Belindeki ku,ak 

Kollar kısadır. Görünen elbisenin .,, .. . 
koludur. Yakası. elbisenin Luma -

'" .. ' J .. ... ~,., ~ , 

şından orijinal bir yakadır. Elbise· 

ye ve mantoya bir metre 10 san· 

llıavi me§indir. 
2 - Manto mavı 

tim eninde 3 metre 40 santim ku· 
otomandır. maş lazımdır. 

VAKiT 

Oyalar 
Bu oyalar, tam yazlıktır. Fakat 

/:ışın da, odalara bir yaz havası 
l'Criyor .. 

Bunlar, istenilen renklerde, per 
de, masa örtüsü, yastı!.:, briz briz 
kenarlarına işleniliyor.. Parlak 
/foton perle ile i§lenen bu süsler, 
tıon seneler çok moda olmuşutr 
ı·e eşyalara cidden zarafet veri
yor. 

Basit 

r-------
1-Elbise gümüşi marokendendir 

t • 

Kolları ve kuşağı arkadan fiyon· 
galrdır. Y nka:ıı emprime l<repten 
sivridir. Kollarında ucuz bir pele· 
rin vnrdır. 

2 - Mantosu ayni kumaştan· 

dır. Belinde yumuşak deriden gü· 

Elbiseler 

mü~i biı kemer vardır. Kolları aşa• 
ğıya doğru genişliyen emprime 
kreptendir. Yakasında gümüşi 

kürk vardır. Mantoya bir metre 40 
eninde, 3 metre 50 kuma§ lazım .. 
dır.. Elbiseye, maroken: 2,65, 
krep: 1 ,65 tir. 

ı _______ •_~_n_z __ u_m __ ı_u ____ B,_i __ ıg __ i_ı_e_~r _______ ı ı ____ , ____________ _.,...u __ z_u __ n ___ K __ ı_r_p_ı_k __ ı_e_r __________________ ı 
Kestane tatlısı 

'Yarım okka kestaneyi kaynar süt· 
le Pİ§İrmeli .. Sonra hamur halinde 
ezip erimi§ şekerle karıştırmalı •• 
Ilık olunca 25 dirhem yağ koymalı, 
&oğuk bir tabağa koymalı. Üzeri· 
ne krem §antey döküp yemeli. 

Kundakta çocuklar 
Çocukları çok sıcak aylarda 

•ütten kesmemelidir. 
Meme emmekte olan bir çocuğa . , 

aynı zamanda unlu mancalar ye· 
dirilebilir. 

Küçük yavruyu §İfmanlattıraca· 

ğız diye lüzumundan fazla besle • 

mek, fayda değil, ziyan verir. Ço· 

cuk yediğini yakamazsa çıbanlar 

olur .. 

Çü_~el 

Taammüm ediyor . . · Uzun kirpikler 
revaçta.,. Her hanım, tuvalet levazımı sa
tan mağazalarda, uzun, takma kirpik bula· 
bilir? 

Bu moda nereden çıktı? 
Sinema perdesinden... Kad.mlar, per • 

dede gfüdükleri sinema yıldızlarmm uzun 
kirpiklerine imrendiler. Onlann her maki • 

Bir Yatak 

Bu •ene Avrupada §apkalar u - 1' 

~aldıkça ufaldı, ve yana kaydıkça 
aydı .. Bu yatalC oCJası, tamamile ildııa .. 

da riayet edilerek tanzim olun . 
muştur •• Az para ile meydana ge • 

len bu oda ucuzluğuna rağmen gü· 

bir 'divanı yerlettirinlz.. Masanın 

birine bir küçük lamba, ötekine 

bir vazo koyunuz .. Bu mükemmel, 11 
Bu tapkalar, saçların bir tarafı· 

dr blınamile meydanda bıraktığın
lllı .. 

ıtıl ' ruzgardan muhafaza edile • 
tordu. 

zel değil mi?. 
lki küçük maıa 

nefiı, rahat ve göze latif görünen 

araıınaı büY.ük bir oda olur. 

yajını taklit ettiler. . . İş kirpiklerine gel • 
dl. Moda sarranarının bu i§ten klr çıkar
mamalarına imkAn \'ar mıydı? 

Derhal takma kirpikler piyasaya çrt • 
tı ve revaç buldu ..• 

Ötedenberf, kadınlar, kirpiklerinin uzun 
olmasına veya uzun görünmesine dikkat 
etmişler bunun için ellerinden gelen her 

Odası 

' l 
~~ t -r~ 

.... ... 

Eğer divanın üzerindeki örtü, o
danın perdeleriyle eş olursa, bitta· 
bi çok daha iyi olur .. Ayni kumaş
tan bir de puf yaptırıp, tuvalet 
masasının önüne koydunuz mu, 
zevkinize diyecek yoktur. / 

§eyi yapmışlardır. Rimel, sırt bu maksatla 
icat edllmiş:Ur. 

Son senelerde, kaşlnrmı incelten, hepsi 
Nedlmln "HilQ.I kaşlı yar., ma be?Wyen ha• 
nımlanmız, kaşlarını fnceltUkçe, klrplltle • 
rinJ uzalttılar. 

Divan edebiyatından, son asri e~eblya .. 
tımıza kadar kirpik manzumelerimizde e • 
sa.slı bir rol oynamıştır. Eski \'c yeni şairle• 
rimlzin mısralarında, kirpiğin, .eık sık zlk • 
redildlğf maJQmdur. 

Kadında her §CY dcğf§tl. Erkekte bet 
aey değişti. Saclar kısaldı, bel inceldi, bı • 
yık.Jar, sakallar tıraş edildi. Amma ve lı1ktıı 
kirpik yerinde, hattA. yerinde olanlarla iktl .. 
fa edilmeyip, takmnsı takılıyor. 

Yal= hanımlarımıza bir nasihat: GUn. 
düzleri takma kirpik takmasınlar." Balolare 
da ne ise ne .••. Fakat g~pc gündüz, sah • 
tetik pek göze çarpıyor. 

Bunun kendileri farkmda değillerse ha .. 
ber \'erelim kf, biz farkında oluyoruz .... 

MODASI 

Bunun çaresini arıyanlar, evve· 

la tokaya müracaat ettiler. 

Fak at toka bu işi matlup surette 

göremedi. Şimdi peçe modaaı çık· _.........._ 
tı .• 

• 



Savda 8 VA'<IT 

lürkçeve 'Doğru Amerika polisini uÇ}raştu an hadıse 
............................................................ _. ..................................................................................... ·-····--

Dil e bir k Mirasa 
•• 

~.smanlıca anlayış, j anlayışla düşündüklerinden dola· 1 türkçeyle ıstılahları ifade etme -
Turkçe anlayış (1). yı o dü:ııme Osmanlılıktan ne ka - nin iinkam var mıdır? 

Güzel türkçemizle yazmıya, dar kurtulduklarını, o yabancı _ Bilgi dilimiz vaktile eski 

öldü 
konan adam, 

mü, yaşıyor mu? u 

ve yazımızı konuştuğumuz dile varlrktan ayrılarak ne kadar ken- bilgiçlerimizin türkçenin varlı -
benzeterek konuşma dilimizde na- di kendilerinin olduklarını görü -
sıl açıklık, anlatışlıhk bulunuyor- yoruz. Bu da bizim için o sezin -
sa yazı dilimize de bu açrldığı, bu cıemizi büvütecek, ..,özümüzü a -
anlatışlığı venniye başladıkça içi- çnc k, ve 1:-izi l;endimize getire -
mizde ne kadar tatlı, ne kadar sı- cek en canlı, en uyandırıcı olup 
cak bir sevincin doğduf!unu görü- bitm lerden biri değil midir? 
yoruz. Bu şen yoldan yürüdükçe Bütün bunları cörmekten ve

bu muta (2) erdikçe bildiklerimi- üstlerine derin derin düşündük -
zin, konuf tuklanmızın dn tıtpkı ten sonra hala türkçeye, güzel 
bizim gibi bu sevinci duymaları - dilimize, öz varlığımıza doğru 
nı; hu muta ermelerini kendili - gön]ü akmıyanlara şaşıp kal · 
ğinden gelen bir bekleyişle bekli- mah ! Zaten burada "Osmanlıca 

o~rçi ortada yanmış bir ceset var, amma 
n1orgtaki bir ceset de meydanda yok. işte 

tereddüt uyandıran cilıet ! 

yoruz. 

Gerçek, İnsanın kendi varlığı
nı edinmesi, kaybolmuş olan öz 
varlığını bulması, kendi kendine 
kavu1ıması ne kadar engin sevinçli 
ne kadar derin mutlu bir ~eydir ve 
insan diriminin (3) i~inde yuvar

landığı bocaladığı türlü türlü o
lup bitmelerin ( 4) içinden en yü

cesi, en gönülde yer edeı1i, en u -
nutulmaz olanı bu hiçbir şeyle öl

çülemez olan "kendini bulma o-
" lup bitmesidir. 

İ§te bundan dolayı insan, ken
di diriminin bu en tatlı, en canlı 
çağında bütün kendi gibilerinin 

de, kendi soydaşlarının da, yurt
t~larının da bu yüce :;evinçte 
birlik olmalarını yürekten istiyor. 

Bu kendini bulmayı doğuran 
olup bitmelerin en başında da dil 
bulunur. Çünkü insanı bütün öte· 

ki yaratılmıılardan ayırt eden, 
bütün öteki varlıklardan onu üs -
tün kılan, kendine bir yüc:e baş -

kalık veren bir şey varsa o da 
dildir. Böylece insanın asıl kendi 
insanca varlıeını yaratan dil o -
lunca, kendi öz dili olunca, bu yü
ce .-arlığı kayhedi§İn ne kadar 
acı, ne kadar acıklı olacaaı ken -

Ct 

diliğinden gözüküı·. Fakat bu acı-
yı duyabilmek, bunu içi sızlıyarak 
anlryabilmek için timdiye kadar 
konu,tuğumuz ve en çok yazdığı· 
mız o düzme "Lisanı A osmnnı,, 

nin nasıl bizden uzak, bizimle 
hiçbir alışveri~i "olmıyan, bizi her 

türlü ilerlemeden alıkoyan bir dil 
olduğunu iyice sezmiş, sezilmig 
olmak gerektir. 

Ondan sonra da bu ,sezin -
meyi daha büyülterelt:, ilerleterek 

dil itinde salt o yapma dile uydu
ğumuzdan dolayı nelerden geri 
kaldığımızı, neleri kaybettiğimi -

zi görmek gerektir: O yapma dil 
yü:ıünden budunumuz (5) adeta 
ikiye bölünerek bir takımı kendi· 

nin ne olduğunu unutarak o ynp
ma "Osmanlılık,, ı takınıp, o düz
me dili~ konu;up yazıp kendile • 

rini hudunca varlıktan ayıran bir 
yabancıhk içinde l:;ılmıştır. C·e · 
kiler, "Halk,, ise bu düzme ,·~ııe 

hiçbir alı§veriti olmach~ı, oku • 
manın yazmanın o eski me.:!rese· 
ce olan yürüyüşünün dili olan o 

yapma dilden kurtu1rıus oldukla
rı için kendi varl:l:lnr~ndan hiç 

bir ıey kaybetmemiş olarak ıom 
(6) Türk kalmı~lnrdır. 

işte yüce liudunumuz bu yap -
ma dil yiizünden sanl:i ayrı ayrı 
birer ba!kil soymuş gibi ikiye bö· 
lünmüs l:>iribirine yabancı iki sa-·' 
ne (7) ayrılını§ıtr. 

Hele bugün o yapme Osman -
lılıkla, o düzme dille hiçbir alış • 
verit i o)mıyan çocuklarımızın salt 
,(8) türkçe ile konuşup, türkçe 

anlayış,, ile "Tiirkçc anlayış,, ken

dini uös'eriyor. Osmanlıca anla -
yıştan kurtuhımamı' olanlar eski· 
"medrese,, anlayışının kendileri -

ne arıl"'.ınış olduiTu bir alışkanlık
la her §eyi, dirimin her türlü olup 
bitmelerini yat kurallarla (9) ya· 

ş:ımıya alışmış olduklarından o 
an1ayı~tan kurtularak kendine 
gelip de bu(;'ünün olup bitenlerini 

dosdoğru kavrıyamıyorlar, ve dil 
işinde oldunu gibi kendi uyuştu • 
ru:u, dondurucu anlayışlarına gö-

re bir takım aykırı olup bitmeler 
karşısında kalınca irkilip kalı • 
yorlar. Buna l:arşı, o eski, bayat, 

eskimi~ anlayıştan kendilerine 
hiçbir şey bulaşmamıt olan ıom 
Türlderse her türlü olup bitmele· 

ri öz kurallarla edinmiye, yaşamı-
. ya alışmış olduklarından bu dil 

işinde de zaten kendilerinin öz 
malı olen güzel, temiz, katıksız 

türkçe ile konuştukları gibi yaz • 
mıya da başlayınca kendine gel -

menin, kendini bulmanın tatlı, sı· 
' 

cak sevincini yürekten duyuyor -
Iar. 

D!L ÜSTÜNE BlR KONUŞ -
MA: İşte l:öyle kendi öz varlıiı
nı unutmu~ olup da kendini, ken
di Türk ve.rlı~ını henüz daha bu
lamamış olan "Osmanlıca anla -

yışlı,, kimseler, bu türkçeyi bul • 
mıya dof!ru olan içten gelen atı ~ 

lııı bir türlü kavrıyamadıkları, ve 

bunun neye yarıyacağına üsleri 
(10) yatmadığı, ve türkçenin her 
düşünülen !eyi anlatac~ğım ise 

anları ( 11) hiç almadığı için ara· 
mızda birçok gülünç ıorgulu (12) 
konu~malar geçiyor: 

- Türkçe nasıl olur da arap· 
çasız ve acemcesiz bizim fikirle • 
rimizi ifade edebilir? 

- Bumm nasıl olacağını, ve 
!İmdi bile a~ağı yukarı o,r.nakta 

oldu(!unu anhynbilmek için 'ken • 
d"'lize bir düzüye bakmaya (13) 

ba!\!aym. Konururk"n sdt (14) 
türkçe sözlerle nasıl her dütün • 
dJğünüzü anlatabild'ğinizi sez • 
miye, ve gitcide badca yabancı 
bir dih hiç ele yokııul (15) el • 
makc:rzr:::ı gü::cl dilimizle bütün a· 
nınrzdaki tasarlamalarınızı (16) 
b:ı,!msına bildirebileceğinizi gör 
miye başlilrsmız. Yalnız bunun 
için - dediğim gibi - kendine 
sıkı bir kılıkta bnkmıya batlamak 
ve her konu~mada ağzınızdan çı· 
kan türkçe sözlerin nasıl dütünce 

lerinizi, tasarlamalarınızı bildirdi
cini anlnmnk gerektir. Şimdilik 

k?nu!mıı dilimizin yapısını (17) 
yapan öz türkçe sözlerin ne ka -
dar zengin olducunu böylece e -
dinin. Derleme i;:inden ıonra bu 
zenginliğin enginliği sizi ıa~ırta· 
caktır. 

- Peki ilim liıanııDJ:ı:da aade 

ğmı, üstünlüğünü anlıyamadıkla • 
rı için salt arapça ile bilgi sözle-

ri (18) yapılabilir sanarak bilgi -
mizi düzme bir dille yapmıya sa-

va: .. ldarım görüp de onların tut· 
tukları bu yanlış yolun bugün de 

hala doğru olduğunu sanmak 
gerçekten bir yerinde saymak, 

gerçc1tten gülünç olmaz mı? Bu 
yolda bir özeni~te, bir denemede, 

yıllarca süren bir oynayış (19) 
ta bulunup da batarılmamış mı? 

Yıllarca ve yıllarca varlığını yü -
rütmüş, ve tarihte nice nice yüce· 

likler göslermi~ olan bir budu -
nun dili eksik, işe yaramaz, dü -
şünceleri anlatamaz, bilgiden 
paysız bir kılıkta kalmış olur mu? 

Bu salt, bizim kendi varlığımıza 

yan bakmamızdan, kendi dilimizi 

hor görmemizden ileri gelmiş ya· 
man bir dalgınlıktır. 

- Ya iştikak olmadan ıstılah· 
Ja .. ı nasıl yaparız? 

- Arapçanın üremeleric.i (20) 
bırakınca dilimizin artık hiç bir 

işe yaramaz bir kılıkta kalacağını 

sanmak da ötekinden daha çok 3Ü 

lünçtür. Türkçenin üremeleri o 
kadar güzel, o kadar elverişlidir 

ki bu üremelerin nasıl bir düzen
le (21) çok kolay bir biçimde di· 

zildiklerini görünce dilimizin 
ne kadar kolaylıkla, ve her türlü 

Amerikada polisin timdiye ka -
dar meşgul olduğu cinai hadisele
rin en esrarengizi sayılan bir hadi
se, son zamanlarda zabıtayı ehem· 
miyetle meşgul etmektedir. 

do 
ler 

her veriliyor, bu noktadan tahki ' M 
kata giriıiliyor. Cesedin üzerind'l .. 

b. d b. ırı ki ceketin yanmıyan ce ın e, 11 d 
t.leste mektup ele geçiyor. Bunla .ıt~ 
rın hepsi, Kolliyer~ gönderilmıf 

mektuplar .. Bu &uretle, yakılan a D 
damın hüviyeti meydana çıkarıl ttııd 
mış. Mnl 

bı'r Ceset, morga kaldırılmış, orad6'lde Virjinyada oturan büyük :-- a 
,..·fl"k h.b. R H t" b. ··d otopıi yapılmı§, Kolliyerin iki ktıJ!liit 

Külliyetli bir miras meselesi ile 
alakadar olan hadise, fudur: 

ihti_tar, o tek varisi 

!rı ı sa ı ı . as ıngs, ır mu - . . 
det C l ··ı ·· t•· G · tab. ti şunla öldürüldüğü, külliyetlı mıra' lk vve o mu~ ur. arıp ta ı 

bı·r ada ı b 'ht• k ·· · sın varisi öldürüldükten sonra ba4İtiıt' m o an u ı ıynr, ço mun- ! • • 

ZevAı Y"'"'am" b'lh h t rakamn tutusturulduğu netıcesın ih ... x ıx, ı assa aya ının • . 
wn senelerini geçirdiği villasında varılmıı. füıi 
pek az ki~i ile görüımüttür. Bir ceset daha! t•ıl 

Bu senelerde onu en çok ziyaret Fakat, iş bu kadarla kalmıyorr.n 
eden, iki yeğeninden biri olmuş u Kolliyerin kaçırıl~~~ından . yir~ llde 
tur. R. Kolliyer ismindeki otuz ıe- dör~ ı~t evvel.' yırJm~adakı tıb1:, 
kiz yaşındaki bu yeğene kartı ih· adlı muesseseımın teırıh salonun .. ın 
tiyarın teveccühü, muhabbeti var- dan bir cesedin çalındığı, çalına-"Utl 
mış. Bu yeğen, ağır bir hastalık ne hu ölünün de Kol!iyere fevkalade B 
ticesinde, ruhen malul, elinden hiç benzediği tespit ediliyor. f, y 

bir iş gelmiyecek bir adam vaziye· Şu halde, yakılan, hakikateıfı. 
tinde kaldığı halde, ihtiyarın üze· Kolliyerin cesedi mi, yoksa on~ff 
rinde iyi bir intiba bırakmıt ve va- benziyen adamın çalınan cesed•l!ı 
siyetnamesini hazırlarken, tek va- mi? loıı 
risi oalrak bu ruhen malul yeğeni· İ§te zabıtayı §aşırtan cihet! ~ •• ,, 
ni göstermiş. Ayni zamanda, onun Zabıtanın kanaati, Fildin, tah / 

dostlarından birisini ae vaıi tayin kikatı mütkülleştirmek makaadilt 
etmiı. Vasi olan adam, yüksek bir hem Kolliyeri, hem ona henziyeıt 
mektepte professördür. adamın cesedini ortadan kaldırdı· ( 

ğı feklindedir. Bu kanaate göre--e' Mirastan mahrum kalan 
çalınan ceset, her hangi bir şekil?-Jr 

lhtiyann ..ı d~·Teieni"kırk iki de imha edilmif, Kolifyerin ceseCI~ 
ynımda K . .Fild kendisinin miras , yakılmıttır. Ceket cebinde buluna?faı • 

leri, eklentileri, bağlantıları bu - lan mahrum bırakılmasından do· mektuplar da yakılan ceıedi11ı1 •t. lunduğunu, hele arapçanın o kar- layı, gerek Hastingse, gerek Kolli- Kolliyerin cesedi olduğuna delil ;, 1llıı 
makarı§ık üremeleri yanında yere kar§ı, §İddetli bir kin besle - dir. 

sözü bildirecek türlü türlü üreme-

türkçenin üremeleri inci gibi miye başlamış. ihtiyarın ölümün - Diğer taraftan, yakılan cesedio:~ 
dizilir bir kılık aldığını o bakma- den üç ay sonra vasiyetname açı - cebinde hüviyetini gösteren mek • lQı 

lınca, Fild, avukatı vasıtaaile vasi· 1 b 1 d · F'ltt dan sonra iyice anlarız. Ve bu tup arın u un uğunu ititınce, 1 ç 
anlama bizi dilimiz hakkındaki yetnamenin hükümsüz sayılmasını din ortadan kaybolması, zabıta .hp 

ynnlış dü~ünce!erimizden dön -
dürerek dilimi:.dn kendi ·güzelli -

ğine, I.:olaylığma, elverişliliğine 

inanclırmıya başlar. Fakat bu -

nun için ilkin kendimizi buna 
vermiye; tıpkı eski düzme Oa -

manlıcayı edinmek için naııl ça· 
lışıyor idiysek, bu önün (22) de 

kendi öz dilimiz için böyle doğru 
yolu tutarak bütün gücümüzle 

canla batla çalı§mıya, ve bu iti 
ergeç büyük bir yararlıkla ba§a -

temin için bir hayli uğraşmış. nın kanaatini kuvvetlendirmekte " 
Bir taraftan miras etrafında dir. •te 

mahkemede kar,ılıkh uğratma de Ter~ddüt edenler de var 1 l 
vaın ederken, beklenilmiyen hidi· A k ~· nca , bir ihtimal daha ileri ıü• ır 
ıe olmuş. ihtiyarın varis olarak renler vardır: Kolliyerin cesedi ye 
gösterdiği ruban malul yeğen, bir 

rine tıbbı adli teşrih salonundall B 
akıam oturduiu villanın bahçeıin çalınan ceset, Kolliyerin ceketİ\ta.t 
de dolatırken, maskeli bir kaç ki· giydirilerek yakılmış olamaz mı ?~iy 
şinin hücumuna uğramış, yakalan· •t 

Belki de Fild, veraaette rakibiııllti)c 
mıJ, bir otomobile atılmıt ve kaçı· 

bir yere hapis cttirmittir ve onuO 
rılmı§. Uzaktan bu kaçırmayı gö • ,, 

ölmü, olduiu zannını uyandırara»)iıi 
ren bahçivan, efendisinin kaçınl 
masına mani olmak için 

0 
tarafa mirasa konmak gayesini takip et· .. u, 

mittir. ~tr 
doğru koımu§sa da, yüzü maskeli 

racaaımıza irten "elen bir inan f d Buna neden lüzum görsün? lh '•iia 
• ~ Ü adamlar tara ın an kıs kıvrak ya• 

(23) 1 · k w timal, ne de olsa bir cana kryama'd'ı a ınanara ugratmıya, e • kalanarak, elleri ayakları bağlan • · ' 
mek vermiye ba9lamahyız. Ba - mıt ve a~zına bir mendil ıokula • dıiı için! Peki ortadan kaybolu ~tiıı 
yat, eıkfaniı, ite yaramaz yl\pmo. rak, bahçenin bir kötesine bırakıl. şu? Bu ııuretle şüp~eyi üzerine çelıltla 
osmanlıcado.n kurtulmnnın, öz di- mı9. miş bulunuyor. Bu vaziyette mira• ela 
limiz olan yüce, sevimli, güzel Yanan barakadaki ceaet sa da konamaz! Evet, amma cina• ael 

yet işliyenlerin hepıi, ıonuna ka "leni 
türkçemize kavufmanm en kea· Kolliyerin aranması, evvela bo dar soğuk kanlılığını muhafaza e' 
tirme yolu budur. 

§una çıkmıf. Fakat, çok ıeçmemiş, demez. Sonradan korkmuştur, ıu 
lr: •. te "Türkçe anlayış,, henüz e- hk d k d" · · ··d f nı 

villadan on ik~ kilo metre uzak bir ~a A eme e e.n. ıs~n.ı mu a a~ lcıs 
dincnıeyip de hala o eski, bayat, yerden mototıkletle geçen bir a • mkarda ısrarla ışın ıçınden sıyrı 
eak:,mit "Osmanlıca anlayış,, tan dam, bir iz bulmuf. Orada, met • lo.mıyacağmı düşünerek, ihtinıal~a 
kurtulamıyanlar kendinin öz var- riik, harap bir baraka varmıf. Sık 1 ~ahkum olmak, ele_ktrikli ko~tu • 'Ye 
lığına doğru kendini götürecek ısık yoldan geçerken baraka aözü· 1 ga oturmaktan:;a, mmıs!a temın e' b 
olan aydın (24) yolu görmiyerek ı ne iliıen motosikletli adam, hadi· deceği muhtetem koltuğu bot bı • "! 
b"" 1 b' .. 1 k (25) · · d k ' 1 ~eden sonra oradan ilk ıeçiıinde rakma.ğı tercih etmiştir. )-. 

oy e bır çol e d ıçın le fef ın J metruk, harap barakanın büyük Te,eddUt, tereddüt ilstilae ''"• 
taıkın oca ayıp uruyor ar. ı b. k ld ... • "' ı , . f ır ıımının yanmıt o urunu ve Pelti bu cinayetin faili her hal e 

Ha il Nımetull.ah binanın henüz dumanı tüttütünü de Fild midir, deliller mahkum e • ltrcl 
nar Ullilnun mildcrrislerınden I farketmı' !il d"l . kA f' "d. k k .... tti•1 

ı :r• ı mesme a ımı ır, ·acınası e.. ıııı; 

(1) Zihniyet. (2) Saadet, (S) Bayat, ı Bu vaziyeti aörünce, merCLlda disinden füphc edildiği~ için kor" darı 
<•>. Jaldtae. (3) !flllcıt, CG> JI:lll•, ''7) par· motosikletten inmit, barakaya yak kudan olamaz mı? Befki evet, ı,el-' tUr 
t:ı, <B> Sade, '(9) .l"abancı ıuııdeler, <10> a- latmıt ve feci bir manzara ile kar ki hayır! lltt 
kıl, (11) :r.lhln, 02> sual. (IS) ımısnhe - tılaşp.rak tüyleri diken diken ol • l~te Amerikan zabıtası,. ti,...ı1 ti , 
de, (14 > S:tdft, (13) muht:ıı;, <Hl> t:ıs:nvur, muş: Yanan barakanın e~kazı •ra bütün bu ~-:...-ıllere cevap haıırhY~· ••r. 
11'7) Blinye, (ll) btıtah, <10> Hıırcket, ıında yarı yarıya kömür haline ıel rak, İJİn İç J ü:ı:ünü katiyetle ~~~~ 
(20) lttlkak, (%1 > Nımm, <ZZ> Defa, (Jı> miş bir ceset! edebilmek için geceli, ıündüV' 
iman, <H> Ziyadar, (!3) gtrclr.p. Bunun üzerine, derhal poliee ha- çalıııyor ! 



..._ 51 Klnunu1ani 1933 

Bulgar komitecileri 
birbirlerini yiyorlar .. 

üç Makedonyalı maznunu 60 kişi 
taşa tutarak öldürdü 

Sof ya, 30 ( A. A) - 60 kadar adam, muhakeme edılmek üzere 
Belitza istasyonuna götürülmekte olan katille maznun 3 ~ake· 
donyelıyı polislerin etinden alarak hemen Jinç etmek: suretıle JŞ· 

• lerini bitirmiştir. 
l ( k d .. 
eı Makedonyanın ihtilalci ve biria · vist'ler taarruza geçere uşman-

. · "' ··ıd·· g"' e bas· jı ttıne rakip olan iki komitesi ara- tarını vurmaga ve 0 ubr:r'e ~ 
••rıda bir kaç gün evvel bir müta- lamı,lar, Nevrekop me usunu ~a-

i{eke yapıldığı ilan olundu. ralamışlar, .~ake~ony~ gaz~.tes.~ ~ 
D h 1 b 'k' k 't nin muharrırı Eftımof u da oldur a a a evve u ı ı omı e ara -

1 ~111da ve kral sarayının civarında müşle~di. , katili Hihailo .. 
tanlı bir müsademe olmuc ve mü· Eftımon un 

'$ • ı · b" b"'t" hiddetlendırdi 
d~ldeme esnasında on kisi maktül vıst erı us u un d k' h t a 
ıtÜ•- ·· ı·· ~ ve iki taraf arasın a ı usume · 

:rauUf U. 
zami şiddeti buldu. 

a· . iki komitenin biri Protogero • · Mihailovistlerin öldürecekleri 
a~~t'ler diğeri Mihailovist'lerdir . hasımlarının isimlerini gösteren 
n ıhailovist'ler, dört sene rakiple- bir liste neşretmeleri, vaziyeti 

'İrıi ezerek, öldürerek zaafa uğrat· büsbütün fenalaşbrdı. 
ıtlıtlar, nihayet ihtilalcilerin en Mihailovist'lerin kanaatine gö • 

rA'>tı kongresinde rakiplerini affet- re Sırplar hasımlarma yardım et -
kıerini söylemişlerse de bunlar mekte ve onları tutmaktadırlar . 

b~ll affı kabul etmiyerek intikam · Başkalarının kanaatine göre Mos · 
1'tını almak iıtediklerini i1eri sür- kova da bunları himaye ediyor. 

a"Uılerdi. Vaziyet çok tehlikelidir. Ve 

del Bunun üzerine iki taraf arasın· ,imdiy.e kadar vuku bulan kavga-
ııi "- Yeniden müsademeler başla - lar ve arbedelerden daha şiddetli· 

e 1• Bir aralık Mihailovistler mu - si beklenilmektedir. Bulgar hükfı· 
n~tff er gibi görünerek hasımları - meti, silahların ithaline mani ol • 
dtıı otuzunu haklamışlar, fakat ma.k için bir takım tedbirler almış· 

Xl haftalar zarfında Protogero • tır. 

...................... , ................ ~··················································· ' ' 

En Kıdemliler 
(Baş ,• .. ualı linci sayıla11Uzda) 

~e] ~e~<t-en ıonra (terbiye) leri bı • 
n 't ' o~"rrttf, frenlere yapr§mış ve tam 

a~J •ene, bitmiyen raylar üzerinde 

'ııı •t~nbulluları oradan oraya ta • 
l .ıfr~ı, durmu§. 

Şimdi ıirketin Aksaray depo • 
jo&llnda arabaların seferlerini tan • 
.titrı etmekle me~gul. Ancak ihti-

il~a.ç görüldüğü vakit vatmanlık 
.tfl.Jlıyor. 
•. Kendisine kim olduğumu, ne 
lıtediğimi söylediğim vakit biraz 

t~Yret ve biraz heyecanla karışık 
ü• ır vaziyet takındı: 

ye - Konu§alım, dedi. 

~ Bulunduğumuz salon biletçi ve 
1~"~trnanla doluydu. Kimisi dinle -

1 ·.~1Yor, kimisi sefere çıkmak da • 
• h:fL r 1JC1Uını bekliyordu. 

~ . Duvar dibindeki sıralardan bi
~tı . 

t 
•ıne yan yana oturduk ve ko • 

'tl 
llfınağa batladık. Bu konuşma 

etrafta bir hayli alaka ve teces • 
•••• 
, d~s uyandırmıştı. Mustafa Efen • 

ıL 1
• gözleri duvardaki büyük saa• ı· 

t:
lı 1

11 yelkovanlarında, sorguları • 
a• l'tıa cevap vermeğe ba§ladı. Ara· 
a· da. b~r duruyor, hareket dakikası 

[ , l'elılııt vatman ve biletçilere ses-
leniyordu: 

e' 
tı - 72 haydi, 83 vakit geldi! 

31 Muıtafa Efendi, duygularını 
• kııa kısa cümlelerle anlatan, yap· 

3 1 bıacık bilmiyen, dobra dobra söy
. li:ren bir vatandaş. 

e· - Bu işe otuz dört ya,ımda 
ı ' ba.ıladnn, beyim! dedi. Şimdi 64 

)r'-tı.mda olduğuma göre tam otuz 
•enedir vatmanlık ediyorum de • 

~ ' ~ektir. İte evvela atlı tramvay -
~ • ''°da haılamıştrm. Sonra elek • 
. bikl' 
1 d 1 traınvay çıktı. Bizi Avrupa· 

t .~ıı relen mühendisin önüne gö • 
lltd··ı -; 

\l er. O bize yeni arabaları 
1\"-'ıl kuıt 'b'I · · · ··'"' t ti ana ı eceğımızı ogre -

' ,, ·~ (tetbiye) led bırakıp frene 
jl ~· dık ~ .. b 
~ iün ugündür .. • 

- Mesleğinizden memnun mu
sunuz? 

- Memnunum. Hamdolıun Al
laha. Evirn kira, torunlarım var, 
altı nüfus besliyorum. Buna rağ • 
men işte geçinip gidiyoruz. 
- Vatmanlık güç müdür, kolay 

mıdır? 

- İnsan bir iti ba,armak için 
meram etti mi, hiç bir şey güç 
gelmez. Am:>. insanın içinde de 
biraz cevher, biraz istidat da olma 
lı. Sonra işine dikkat ve sadakat 
göstermeli. 

- Atlı tramvayların idaresi mi 
güçtü, yoksa elektrikli arabaJa -
rın mı? 

- Ne diyeyim beyim, bilmem 
ki. . . Bence ikisi de birdir. Ma • 
dem ki birisinde hayvanın (ter-

biye) )eri diğerinde de makine • 
nin freni elinde. . . Şu halde iki • 

sinde de arabaya hakimsin de • 

mektir. 
- Çalışırken heyecan duymaz, 

bir kaza yapacağım diye kork • 

maz mısınız? 
- Bir iki ay belki heyecan 

duymutumdur amma ... Sonrala • 
rı heyecan meyecan duymaz ol • 
dum. Alnımın damarı patlamış -
tır, korku nedir onu da anlamam. 
Kaza yapmamak icin bittabi çok 
dikkat ederirın. lns~n bile bile ka
rıncayı hile ezmez değil mi? 

- Hiç kaza yaptınız mı? 
- Hayır. Sadece beygirli ara· 

b~l~r zamanında ba§mıdan bir 
hadıse geçti. Ben makasta duru -
yordum. Aralık sokakların birin
de bir çocuk alabildiğine koşa • 
rak çıktı Ve o hızla kendini tu • 
tamıyarak geldi, geldi arabanin 
dingiline çarptı. Beyni patlamış • 
tı z~~allı .yavrucağın. Öldü gitti. 
Tabu benım bunda hiç bir ala • 
kam yoktu. 

- Halktan, yani müşteriden 
bir şikayetiniz var mı? 

- Hiç şikayetim yok yalnız 

VAKiT 

Romanyada Bitleri iktıdar mevkiine 
casusluk Fon Papen ge irmiştir 

Polis, bir şebeke 
meydana ~ıkardı ! 
Bükreşten gelen haberlere gö • 

re, Tameşvar' da polis geniş saha· 
da teşkilatı olan bir casus şebeke • 
si meydana çıkarmıştır. 

Bir çok ev aranmış, neticede 
beş kişi yakalanmıştır. Bunlarır.. 
arasında kibar muhite mensup bi'f 
kadın da vardır. Evinde, casus • 
ıukJa alakasını gösteren bazı ve. 
sikalar ele geçmiştir. 

Casusluk işinde bir zabitin de 
alakası bulunduğu zannedilmek • 
tedir. Bu zabit, bir müddet evvel 

mezuniyet almış ve mezuniyeti al· 
dıktan sonra ortadan kaybolmuş, 

hala nereye gittiği öğrenilememiş· 
tir. 

Diğer taraftan, son günlerde 
Yugoslavyadan gelen tren, Hats · 
feld hudut istasyonuna girdiği sı • 

rada, yolcular arasında bulunan 
Alman tebaasından Hans Veber 
isminde bir adamın vaziyeti, güm· 

rük memurlarının şüphesini uyan· 
dırmış, üzeri aranmıştır. 

Arama neticesinde, cebinde, 
kendisinin Tameşvar'da tevkif o· 

lunan kimselerle alakasını göste
ren mektuplar bulunmuştur. Bu 

mektuplar kısmen Almanca, kıs· 

men ingilizçe olarak yazılmıştır . 

Bu casusluk hadisesile Roman· 
ya zabıtası ehemmiyetle meşgul 

olmakta, teşkilata dahil olanların 
hepsini meydana çıkarmıya çalış· 
maktadır. 

1'iceret odasının 
senelik kongresi 

Ticaret Odası senelik kongresi 
gelecek haf ta içinde toplanacak • 
tır. 

Bu 'seneki kongrede bilhassa 
hükumetin pek çok ehemmiyet 
verdiği sanayi meselesi müzakere 

edilecektir. 
Oda bu maksatla şimdiden ala 

lcadarlara sanayiin terakkisi için 
fikirlerini sormuştur. 

Toplanacak fikirler bir rapor 
halinde tab'ettirilecek ve müzake· 
relerin esasını teşkil edecektir. 

Öğrendiğimize göre Sanayi Bir· 
liği de oda kongresinde bütün sa
nayi erbabının fikirlerini müdafaa 
için ihzari bir kongre yapacaktır. 

Bu kongreye şehrimizdeki bü 
tün sanayi erbabı iştirak edecek ve 

tespit edilecek fikirler oda kong ~ 
!'esinde müdafaa edilecektir. 

Kumarbazlara baskın 
Üsküdarda inkılap mahalle -

sinde Hüsnü Efendinin kahvesin

de kumar oynanırken araştırma 
yapılmış, 170 kuruş parayla is · 

kambil kağıtları alınmış, kumar 
bazlar yakalanmıştır. 

bütün gayretini 
hasretmişti .. 

Bu sabık Başvekil 
hükumeti devirmiye 
Hitler kabinesinin teşekkülü 

Almanyanın dahili siyasetinin 
maruz bulunduğu buhranın bir 
safhasını halletmektediı·. Geçen 
iJkbahardanberi Nazilerin hükti -
mete iştirakleri meselesi, dahili 
vaziyete hakim olmuş ve kabine 
buhranları Nazilerin devlet işle • 
rine karışmaları meselesini orta
ya atmışıtr. Son Brüning, Fon Pa
pen ve Fon Şlayher kabineleri, 
bu meseleyi halletmediklerinden 
dolayı düşmüşlerdir. Yeni kabi -
ne, Bad-Harzburg denilen cephe 
kabinesinin bütün evsafını haiz • 
dir. 

Hitlerin başvekil tayin edilme
si hiç şüphesiz mumaileyh için 
büyük bir muvaffakiyet teşkil et
mekte ve kendisinin başında bu -
lunmıyacaeı bir hüktimete iştirak
ten imtina eylemek suretile takip 
etmiş olduğu muannidane hattı 

hareketin muhik olduğunu gös -
termektedir. Mumaileyh, son da • 
kikada milliyetperver mahafille 
M. Hügenbergin tazyiki altında 
Prusya ali komiserliğini istemek • 
ten vazgeçmiştir. Fakat Alman • 
yanm en büyük devleti dahilinde-

Amerikada 800 pro" 
fesör Rusyanıo tanın· 

masını istedi 
NEVYORK, 28 (Tass) 

Amerikanın 45 eyaletinde mevcut 

olan 268 kollej ve darülfünunun 
800 profesörü ve mua11imleri rei· 
sicümhur Ruzvelte istida vermiş • 
ler, bu istida da Amerika hükfı • 
meti tarafından Rusya Sovyet hü· 

kfımetinin tanılmasını istemişler -
ve ayni zamanda bu istidada bu 

meselenin müstacel surette halli 
lazım geldiğini bildirmişlerdir. 

VAŞiNGTON, 30 (A.A.) 
Amerika amele federasyonu, dün 

Sovyet Rusyanın resmen tanın • 
ması aleyhinde karar vermiştir. 

Federasyon reisi M. Grin, bazı 
aza, her ne kadar Sovyet Rusya· 

nın tanınması Jehinde rey ver • 
mişler ise de bunu sırf ticari mü· 

lahazalarla yapmışlard1r, demiş -
tir. 

Bir Arjantin heyeti 
BIY ARlÇ, 30 (A.A.) - Ar • 

jantin reisicümhur muavini M. 

Roka buraya gelmiştir. 7 şubatta 
Londrada bulunmak üzere lngil -
tereye hareket edecektir. 

Vunanistanda zelzele 
ATINA, 30 (A.A.) - Şimali 

Yunanistan.da ve bilhassa Halki-

ki nüfuzu M. Goeringin Prusyc:ı 

dahiliye nazırı vekil!iğine tayin 
edilmesile temin olunmuştur. Bu 
yeni kabinenin hakiki mülhimi o
lan fon Papen, şahsen büyük bir 
zafer kazar.m1şıtr. 

Hitlerle Kolonyada yapmış ol
duğu mc~hur mülikattenberi hiç 
bir zr.man Hindenburgun tevec -
cüh ve itimadını kaybetmemiş o• 

lan M. fon Papen, bütün mesai 
ve gayretini fon Şlayher kabine -

sini düşürmeğe ve Hitl.-.cin riya • 
seti altında ve fakat sağ cenah 
milliyetperverlerinin nüfuzu ile 

bir Bad-Herzburg kabinesi teşkil 
ettirmeğe hasretmiştir. Hitler, fon 
Papen kabinesini bir riyaseti 
cümhur kabinesi addetmek icap 

eder. Hali hazı:rda kafi derecede 
parlimanter bir esasa malik de • 

ğildir. Fakat Hitlerin bu sene 
zarfında merkez fırkası ve halk -

çılarla Rayiştağdaki hattı hare • 
ketleri kat'i neticeler verecek o -

lan katolik fırkaların hiç olmazsa 
müsamahasını temin maksadile 

müzakerelerde bulunmuş olduğu 
haber verilmektedir. 

Çin-Japon meselesi 
ve bir tekzf p 

TOKYO, 30 (A.A.) - Tokyo
daki Alman sefareti, bir tebliğ 

neşrederek Cenevreden gelen ıre 
gazeteler taraf mdan neşredilen 
ve 19 lar komitesindelii küçü!t 
devletler mümessilleri tarafından 
müdafaa olunan teze Alman he • 
yetinin hiç te beklenilmiyen bir 
şekilde müzaharet etmiş olduğu -
na dair olan şayiaları tekzip et • 
miştir. 

T eb)iğde, bu haberlerin haki • 
kati kabaca tahrif etmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

Tebliğ, bu meseleyi tasrih ede· 
rek şöyle diyor: 

"Hakikati halde, Alman mu· 
rahhaaı bir taraftan Fransız mu· 
rahhaslarile küçük devletler mü -
rahhaslarınm ve diğer taraftan 
lngiltere murahhaslarının Çin • 
Japon ihtilafına ait raporun tan· 
zimine ait tezlerini telif etmek i
çin müdahalede bulunmuştur.,, 

Kooyada futbol 
KONYA, 30 (A.A.) - Gençler 

birliği takımı bayramda Adana -
ya gitmişti. ilk maçta Adana ld • 
man yurduna 4 - 3; ikinci maçta 
Seyhanspor'a 4 - 1 mağlup ol • 
muştur. 

Konya idman yurdu kupa ma
çında Karaman'ı bire karşı on bir
le yenmi~tir. 

A m e rJ k a - İngiltere 
dikyada şiddetli zelzeleler olmuş-

durak yerinde arabaya binmeyip müzakeresi 
te yol üzerinde atJar.nak istiyenle- tur. \Varmsprings, 30 (A.A.) - 1ngi· 
re doğrusu bir hayh canım sıkılır liz sefiri Lindsey, buraya gelmiş .. 
ve böyle bir atlaımaya ihtimal ver- Ev değil, bonı ha tir. Burada M. Roosevelfin misa .. 
diğim vakit arabayı insaniyet na- deposu firi olacaktır. 
mına yavaşlatırım. Vazifem ol • BARSELON; 30 (A.A.) - Za - Va9ington, 30 (A.A.) - M. Ro· 

madığı halde. · · bıta, bir anarşistin evinde 130 tane osevelt, iktısadi müşavirleri olan 
_ Genç vatmanlara ne tavsiye bomba ile 160 fişek meydana çı . profesör Tugnwdi ile profesör 

edersiniz? A . k w Moley'i Wc:ırmspring'e davet et • 
. . karmıştır. narşıst, açmaga mu- . . 

_ Hic. Ne tavsıye edeyım. lş- I ff k 1 t mıştır. 
te sözleri-mden anlasınlar. Hem va a 

0 ~uş ~~·.. . .. .. . 1 Bu iki :;:a!',!ngiliz sefiri ile yapı· 
- . 1 . onlar daha iyı· hı'· Bu anrşıst buyuk hır dokumha· j !acak mükalemel .. rde M. Roosevel-
amır erım var, -
lirler ve söylerler.. nenin mutemedini öldürmüş olan l te lazım gelen malumatı verecek-

A. S. adamdır. ]erdir. 



Savıfa 10 

Hikaye Otomobil tüccarı Nakleden 
fa. 

Şükrüyü on senedir görmemiş· - Allo .. Orası Vites otomobil-
tim. Karşılaşır karşılaşmaz, ilk leri acentesi mi! Bundan bir saat 
sözlerimiz: evvel sizden bir otomobil almışlar. 

- Neredesin? Ne yapıyorsun? 4300 liraya bu adam şimdi bize 
Oldu. Şükrü, bu suale: geldi, 3000 liralık bir otomobil ile 

- Otomobil ticareti! sizden aldığını değiştirmek isti-
Diye cevap verdi ve kendisine yor ... 

1 

merakla baktığımı görünce: 1 - Allo .• Sakın ha .. Dolandırıcı-
- Gel beraber, dedi, şimdi gÖ· nın biridir. Bize bir çek verdi. Mu-

rürc;ün ! hakkak karşılığı yoktur. Hem sizi, 
Tr::ımvaya binerek Beyoğluna hem bizi kafese koyacak. Bir polls 

çıktık. Otomobil satan büyük bir çağırınız, tevkıf ettiriniz. 
dükkanm önünde durduk: Şükrü, :(. :(. :f. 

içeriye bir göz attı. Sonra girdi. 
Ben de arkasından. 

Yarım saat sonra, Şükrü, pa • 
zarlığı bitirmiş, 4300 liraya, mü • 
kemrnel bir otomobil satın almış • 
tı. 

Şükrü cebinden bir çek çıkardı. 
!mzalıyarak uzattı. 

* * * Memur, çeki alınca: 
- - Bir dakika t 
Diyerek ayrılmış, telefona ko • 

§arak, bankayı aramıştı. Fakat, 
saat, akşamın altısı olduğu için 
cev;.\p veren olmadı. Memur, bir 
dakika düşündü. O gün perfem • 
be idi. Ertesi gün de bankadan 
çekin karşılığı olup olmadığını öğ~ 
renmek kabil değildi. Tekrar dı
ş:ıP çıktı ve sordu: 

- Affedersiniz beyefendi, ne • 
rede otoruyorsunuz, adı·esinisi lut
feder misiniz! 

Şükrü, müphem bir cevap ver 
di: 

- Sen Salvador otelinde otu -
ruyorum. Evim de var amma, ote • 
li tercih ediyorum. 

Memur tekrar içeri girdi ve Sen 
Salvador otelini buldu: 

- Allo ... Burası Vites otomo -
hilleri acentesi .. Şükrü Bey ismin· 
de bir müsteriniz var mı? 

-Var. 

- Bize 4300 liralık bir çek ver · 
di. Acaba kabul edelim mi? Na 
mush1 bir adam mı, dersiniz? 

- Size yalnız şunu söyliyebili -
rim. Şükrü Bey iki senedir müş· 
terimjzdır. Bize tediyatını daima 
muntaz::ı.m yapmıştır. Oldukça 
da para sarf eder. Bizim için na
muslu bir müşteridir. 

-Teşelqcür ederim. 

Yarım saat sonra, Şükrü ile be
raber otomobile kurulmu§, Büyük
dere yolunu tutmu~tuk. Dönüşte, 
Şükrü, Taksim civarında bir ha~ · 
ka otomobil dükkanının önünde 
durdu. içeri girdi. Dükkanın ca
mekanında gayet güzel, içi kırmı
zı maroken döşeli bir otomobil 
vardı. Sordu: 

- Kaça bu otomobil? 
- 3000 lira. 

- Ne yazık! Daha bi:r saat ev • 
vel fu otomobili 4300 liraya satm 
aldım. 

Memur, iyi bir müşteri kaçırdı
ğına müteessir olmuştu: 

- Vah vah, dedi, keşke bir de 
buradan geçseydiniz !. 

Şükrü, biran düşündü: 

- Bir teklifim var, dedi, kabul 
eder misiniz? 

- Buyurunuz . 

- Bu yeni aldığım otomobili 
vereyim, sizingini alayım. Arada 
1309 lira.fark var amma, sizin oto-

mobil çok hoşuma gitti, zarar 
yok .. Ben vazgeçiyorum .. 

J(. :(. :(. 

Memur, düşündü. (Bir dakika 

müsaade) diyerek müdüriyet oda· 

sına girdi. Telefonu açtı: 

Şükrü ile beraber karakola gö· 
türülmüştük. Beni bıraktıla:r. Onu 
içeri attılar. 

Cumartesi günü, öğleden sonra, 
Şükrü eve geldi. Anlattı: 

- Bu sabah, Vites otomobilleri 
acentesi kendilerine verdiğim çek 
ile bankaya gitmişler, bankadan 
parayı derhal veı·ince, şaşırmışlar. 

Geldiler, beni merkezden çıkartt•· 

lar, yüz l>in af dilediler. Lakin 
ben, bana yaptıkları hakaretten 

dolayı, aleyhlerine 10,0CO lira za
rar ve ziyan davası açtım. Al a-

şağı, tut yukarı, pazarlık ettik, o
tomobili bana hediye ettiler. 

- Ey, sonra? 

- Sonra, şimdi otomobile bir 
müşteri var. 3500 lira veriyor. 
vereyim mi diye düşünüyorum. 

Şimdi anladın ya, ne biçim otomo· 
bil ticareti yapıyorum. 

14 yaşında bir kızı 
dün akşam sokakta 

vurdular 
Dün akşam Beyoğlunda bir cerh 

vak'a.sı olmuş, 14 yaşında genç bir 
kız ağır surette yaralanmıştır. 

Cani Ahmet ismnide birieidir . 
Ahmet dün Beyoğ;unda Sol soka· 

ğında Elif Melahat isminde bir 
kızla konuşurken son günlerde E-

lif Hanımın Ahmetten yüz çevir • 
mesi münakaşa e:liliyormuş. Kız: 

- Artık senden bıktım. Beni 

nerede g!:>rürsen tanımamazlığa 

gel! Demiş .. Ahmet henüz on dört 

yaşında olan kızın bu f;Özlerine i
nanmamış, genç kız tekrar edince 
aralarında kavga ç1kmıştır. 

Bu kavga çıktığı zaman akşam 
saat yediye geliyordu. Ahmet ka ·· 
ranlıkta ansızın koltuğunun altın-

dan çıkardığı bıçağı genç kızın 

yüzüne savurmuş ve sol kulağı al-

tına saplamıştır. Bıçak darbesi ü • 
zerine Melt.hat feryat etmiş, yere 

yuvarlanmıştır. Ahmet etraftan 
kendisine doğru koşuşanlar oldu-

ğunu görünce genç kıza bir bıçak 
daha saplamış ve elinde bıçağı ile 

Balıkpazarına doğru kaç.mıya ha~ 
lamıştır. 

Ahmetlin peşine askeri bir inzi · 
bat memuru ile şoför Adnan Efen
di düşmüşlerdir. inzibat memuru 

Ahmede durmasını ihtar etmiş, 
durmadığını görünce tabancasını 
çekmiş: 

- Ateş edeceğim, dur! diye 
tehdit etmiştir. Arkasmdan tabanw 
ca çekilen ve önü balıkçılar tara . 
fından kesilen Ahmet nihayet inzi
bat memuruna teslim olmuş, kara· 
kola götürülmüştür. 

Ahmedin üzerinde elindekin -
den başka bir bıçak daha hulun · 
muştur. Yarası ağır olan ve ağzın· 

dan da kan gelen genç kız evvela 
eczahaneye sonra hastahaneye hal 
dırılmı,tır. Zabıta tahkikata baş· 
lamıştır. 

VAKiT 

Vicdan azabı ! 
Katil, öldürdiiğü adamın 

karısını düı,ünüyor 

Avusturya'da, son günlerde 
"Bir katilin vicdan azabı,, olarak 
telakki edilen bir hadise olmuş -
tur. 

1930 senesi Noel gecesi; Bem · 
dorf şösesi üzerinde F rants F röm • 
dorf şösesi üzerinde Erants Eröm -
mel isminde bir adam öldürül • 
müştür. Bu adam, balık ticareti • 
le meşgul, hali, vakti yerinde bir 
adamdır. Öldürülmüş, üzerinde -
ki külliyetli bir para gaspedilmiş. 

Cinayeti işliyen adam, meçhul kal· 
mış. 

Geçende Föslav jandarma dai -
resine Viyanadan bir mektup ge • 
liyor. Bu mektupta şunlar yazılı -
dn: 

"Bu mektubu, insani bir duygu 
tesirile ya .. -:n11ya karat· verdim. Bu 
mektupla yapacağımı bildirdiğim 
iş te, ayni insani duygunun tesirile 
yapılacaktır. Adresinize 123 Şi • 
lin göndereceğim. Bu parayı 24 
Kanunuevvel 1930 tarihinde Bern· 
dörf civarında öldürülen Frants 
Frömmelin dul karısına teslim e • 
diniz. 

Gönderdiğim 120 Şilin, öldür · 
düğüm kocasının üzerinde elime 
geçen paradan bir kısmıdır. Şim -
dilik bu kadar para göndermekle 
iktifa ediyorum. Sonra gene gön • 
dermeği vadediyorum. 

Size hüviyetimi ve adresimi 
bildirmek tabii mümkün değil. 
Gönderdiğim parayı, kadına, ko -
ca!ının öldürüldüğü Noel gecesin
de vermenizi ayrıca rica ederim. 

Size bu parayı gönderen meç • 
hul adam, bu hayırlı işe delaleti • 
nizden dolayı, çok müteşekkir ka· 
lacaktır. B'!lndan emin o!unuz !,, 

Mektupta gösterilen miktarda. 
para, biraz sonra c-elir. Bunda 
gönderene ait olmak üzere bir 
isim ve adres yazılıdır. Adliye 
tahkikata başlar, fakat bu adres· 
Le gösterilen isimde bir kimse bu· 
lunmadığı, adresin ve ismin yan· 
lış olduğu anlaşılır. Daha evvel 
jandarma dairesine gelen imzasız 
ve adressiz mektubun da nereden, 
saat kaçta postaya verildiği be!li 
olmakla beraber, kimin verdi • 
ği meydana çıkarılamaz. 

Diğer taraftım gönderilen pa • 
ra, Noel gecesinde öldürülen a • 
damın dul karısına verilmiştir. 

Telefon Ücretleri 
yüzde 10 inecek 

Elektrik, havagazi, tramvay 
tünel tarifelerini tetkik etmekte o· 
lan komisyon dün tekrar içtima 
etmiştir. Dünkü içtimada belediye 
iktısat müdürü de hazır bulunmuş · 

tur. 
Telefon ücretlerinin o/o 10 indi· 

rilmesi hakkında telefon tarife ko· 
misyonuııun verdiği karar Dahili
ye vekaletine bildirilmiştir. Kara· 
rın yakında tasdik edilerek gönde
rileceği ümit edilmektedir. 

Ticaret müsteşarı 
lktısat vekaleti ticaret müsteşarı 

Hüsnü Bey bayram tatilini geçir 
mek üzere şehrimize gelmişti. 

Hüsnü Bey lstanbulda bir kaç 
gün daha kalarak Sanayi ofisi teş
kiliyle meşgul olacaktır. 

Bir beygirin çiftesi 
Kumkapıda oturan Kirkor is • 

mindc 8 ya!ında bir çocuğa Ahme
din beygiri çifte atmıf, bacakla • 
rmdan Y:aralamıştır 
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Amasyada 
Fırka ve tayyare 

kongreleri 
Amasya, (Hu~msi) - Cümhu

riyet Halk fırkasının vilayet kon -
gresi fırka mahfelinde vilayet ida· 
re heyeti reis vekili Hakkı beyin 
riyasetinde toplanmıştı. Kongrede 
kazalar kongresinde seçilen mü -
messiller hazır bulunmuşlardır. 

Bir kurşul 
Sadık, genç 

karısını öldürdi 
Amasya, ( Hususi) - Meri 

bağlı Suluova nahiyesinin Gö 

lez köyünde acıklı bir hadise 

muştur. 

Bu köyden Mehmet oğlu Sa 
mavzerini karıştırırken o sır 

yanında bulunan karısını kaz~ 

vurmuştur. Kadın hemen ölDJ 

tür. 

Adliye, h5.dise hakkında ta 

kat yapmaktadır .. Kadın, he 

23 yaşlannda idi. 

Gazi Uz.ne verllec 
raporda neler var 
lzmir Ticaret odası tarafın 

Reisicümhur Hazretlerine tak 

edilmek üzere hazırlanmakta l 

raporda ihracat maddelerini 

harpten evvelki istihsal ve il 
miktarları bugüne kadar geçir 

tahavvüller gösterilmiştir. Raf 
Kongrenin verdiği mühim ka • kontenjan ve takas işleıi haklt 

rarlardan biri memlekette Halke· 
da tacirlerin mutaleaları da ko 

Vilayet idare heyetinin senelik 
raponı tasvip olunmuş, kazalar • 
dan gelen dilekler tasnif edilerek 
bunların alakalarına göre beledi
yeye, vilayete, umumi meclise ve 
katibi umumiliğine tevdiine karar 
verilmiştir. Kongrenin toplanması 
münasebetile Gazi Hazretlerine , 
Başvekil paşaya ve katibi umumi 
Recep Beye tazimat telgrafları çe· 
kilmiştir. Sonra vilayet idare hey· 
eti intihabı yapılmıştır. Reyi işari 
ile ve ittifakla yeni idare heyetine 
Vey:;i beyzade Sıdkı, Topçuzade 
Ali, Müftüzade cezacı Ekrem T ev
fik, Hocazade Ha:san, Kütükçüza· 
de Veysel, Temiz Alizade Meh
met Beyler seçilmişlerdir. 

vinin sür'atle açılmasıdır. 

Tayyare Cemiyetinde 
Şehrimizde Tayyare cemiyeti 

kongresi de aktedilmi~tir. Yeni ta· 
dil edilen nizamname mucibince 
Tayyare cemiyeti idare heyet i in
tihap edilmiş; riyasete şube ı·eisi 

binbaşı Osman Bey, reis vekiJliği
ne Müftüzade Ekrem Tevfik Bey , 

fahri reisliğine varidat müdürü 
Hadi Bey tayip,~dilmiştir. 

lJmumi lUeelis 
Vilayet umumi meclisi azaları -

nın müddeti hitam bulduğundan 

bu hafta içinde Amasya, Merzi • 
fon ve Gümüşhacı köyünde mecli· 

si umumi azalığı intihabı yapıla • 

caktır. 

Yağmur 

muştur. İthalatçı, ihracatçı ve 

nayicilerin vergi, istihsal ve sı 

hakkındaki d i1ekleri raporun 

him kısmını teşkil etmektedir. 

izmirde bir defini 
daha! 

İzmir milli eml5.k müdiirlüg 

yeni bir define meselesi ihbar 

dilmiştir. Bu ihbarda lzmirde t 
vali metrukeden bir evde üç t 

ke dolusu altın lira gömülü oll 

ğu bildirilmiştir. 

Hatta bu mesele için Yuan 

baah bir şahıs Yunanistandan 

mire gelmiştir. 

Kendisi bulunacak paradan 

bariye istemektedir. Milli ep! 

Köylünün çoktanberi beklediği müdürlüğü ihbara ehemmiyet 

faydalı yağmur iki gündenberi ya· miştir. Bir heyet huzurunda yaf 

ğıyor, çiftçi çok memnundur. da hafriyata başlanacaktır. 

TÜRKİYE i 

YENi T ARil:i 
Her sınıf tarih kitl\bınıc hulasası 

Tarih imtibamnı vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberi 

100 kuruş fiatla lıtanbulda Kanaat Kütüpbane1inde aatıll'' 
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. d k j1 Tayyare Pıyangosu f 

Yunanistanla müzake- ra _ e uvv~t-~ ıi 14 üncü tertip başlıyor i 
d b• •h •ıAf kt Hastahgı yenmekte buyuk E 1 inci keşide 11 Şubat )s re e ır 1 tı a çı 1 ro] oynuyor ~ıttllllflflıunllllfllllllllltılıtUlllllllllltHııı ııtlllHllltı111111lffllllll1Jtııu11111fPll1111hı111t1llll ll1t11111111lllA lllll1J1tllltıllllll lltl11 

"Bir hasta, iyileşmek hususun· 

Vehbi ve Cemal Beyler Atinadan 
gelerek Ankaraya gidecek ve 

talimat alacaklar 

da doktordan ve ilaçtan istifade 
eder. Fakat, kendisinin iyileşece· 
ğine olan kanaati de, iyileşmesin
de büyük bir rol oynar. İradesi, 
sarsılmamalı, iyileşeceğine inanı • 
şı kuvvetli olmalıdır.,, 

ılıll ~ ~l~I I~ 11 'ııll ıl ~il ~11111~1 mmı-1 

Selinik Bankası 
Tesis tari hl : 1888 

30.000.000 Frank 
.~tinada.Türk- Yunan Ticaret ı vekaletine müracaata karar ver -

muzakereıı hakkında aldığımız mi§lerdir. 
Bu fikir, etrafında münakaıa 

doğuran bir fikirdir. Zaman za • 
man, hircok ilim adamlarını met· 

Sermayesi: 
idare merkezi : 181 AN BUL 

malumata göre son günlerde mü· Birinci ihraç malımız 
:.~:.~de birdenbire ihtilaf çık • tUtUodUr gul etmiştir. TUrk1yedekf Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbol ) lzmlr 
Samsun. Mersin . Adana ihtilaf hakkında tam malumat Hazırlanan bir istatistiğe göre 

olmamakla beraber bunun Yuna . 1932 senesi zarfındaki ihracat 
nistanın memleketimize ıatmak iı· mallarımız araıında birinci dere · 
tedği mallardan çıktığı tahmin e· ceyi tütünlerimiz tetkil etmekte • 

Praglı bir doktor, "Tıbbi ha • 
herler,, isimli mecmuanın son sa • 
yısında, bu fikri teyit edici bir hn -
diseden bahsetmektedir. Doktor, 
Gustav Meyrink ismini taşıyan bu 
hastanın masum olduğu halde 
yanlı§lıkla tevkif edilmi§, esassız ' 

Vunanlstandakl Şubeleri : 
Selanik. Kavatla. A tloa. Pire 

dilme!ttedir. dir. 
Takas esasına müstenit olan ti· 1931 senesinde 22 milyon kilo 

caret mukavelesi için Türk malına tütüne mukabil 28 milyon liralık 
mukabil Yunanistandan alınacak tütün ihraç edilmi§ti. 

bir §Üphe yüzünden haftalarca ı-; 
tevkifhanede kalmış, sorguya 
çekilmiş bir adam olduğuna işa· 

1111 

Vekaletinden : 
mallar müzakere edilmekteydi. 1932 senesinde bu miktar 28 mil 
Fakat Yunanistan, son zamanlar • yon kiloya kar§ı 26 milyon lira o la
da kurulan cam fabrikaımın ma- rak tespit edilmittir. 

mulitrnı memleketimize satmak ikinci derecedeki ihraç madde-
iıtemektedir. ıi de üzümdür. 932 senesinde 10 

Bu fabrika camları Avrupa cam milyon 574 bin lira kıymetinde 49 
fabrikalarının imal ettiği camla - milyon kilo üzüm ıatılmıttır. 
rın üçüncü derecesinden daha iyi Üçüncü derecedeki ihraç mad • 
değildir. Murahhaslarımız bu desı'd t d 1931 · e yumur a ır. ıenesın· 

maddeyi ve daha bir kaç maddeyi desi de ywnurtadır. 1931 senesin· 
kabul etmediklerinden ihtilaf çık· yumurb. 1932 de bir milyon lira 
mııtır. fazlala§mı~tır. 

Öğrendiğimize göre murahhu- Maden kömürü de geçen ıene . 
)arımız Vehbi ve Cemal Beyler bu 

ye na:?aran bir milyon liralık fazla 
hafta içinde memleketimize av • 'h ı raç edilmi§tir. 
det ederek Ankaraya gidecekler 
ve hükumetten talimat akaklar. Ecnebi parası giriyor 
dır. Son hafta zarfında hariçten 

memleketimize bilhaaıa lıtanbul 
ve lzmir piyaıaıına külliyetli mlk· 
tarda ecnebi parası gelmittir. 

Son haftalarda fazla aatılan. 
tütün, üzüm, incir bedelleri olan 

Kontenjandan evvel muhtelif paralar borıada para vaziyetini 
memleketlere ihraç edilen Türk muhafaza için ihtiyaçtan fazlası 
yazmaları kontenjan esnasında ı'h- D 1 t B k 

Yazmacılık slinilyor 
lıtanbulda eıki bir ıan'at olan 

yazmacılık a-ünden güne ıönmek • 
tedir. 

ev e an ası tarafında eatın n· 
raç edilen mem1eketler1e takas lınmaktadır. • 
muamelesi yapılmamasından do • B · b u vazıyet u ıeneki ihracatı • 
layı satılması imkanı kalmamıı - mızın fazla olaca.Tını t d · t ~ , e yıe mu · 
ır. vazenesinin çok iyi olacağım gös· 

Yazmacılar birleşerek 1ktiıat j termektedir. 

"T;i~f ~·~··· .. b~;·~d~ ............ Ai·;;~;;·d·~ ....... . 
.. .. ' oum. 

B·r kadın, kokain iptili .. na 
.kurban a-ilti 

Berlinde Potadamda telefon ba
tında bir ölüm hidiseıi olmuı, ki-

bar bir kadının öldüğü, telefonu e· 

linden bırakmaıile anlatılmııtır. 
Potadaı;ı telgrafhanesi telefon 

mi emuru olan bir kız, kendisine te· 
•fonla tel f .. • 

ran kad ara muıveddeıı yazdı-
rak ının, cümlesini yarıda bı-

ınaırndan •e "Ah öl.. ' 
de11ı . , uyorum .,, 

eıınden az ıo 'b .. d"' •e d"' nra, ı r vucu un 
J re Ufmesi · •. 
tilnıi•t' nı andıran ses •t•· 

:ı- ır. 

_
1
! e)befoncu kız, derhal vaziyeti 

_, ııe 'Jd ' · 
1 

1 ırnuı, adresi malum o • 
an kadm • k . . rn evıne otan pohıler. 

ıçerde kimse bulunmadığından 
~apryı kırmıılar, yatak odaaına ri· 
rınce telefon edeni yataiında ölü 
olar•k bulmutlardır. 

Evvela, bir cinayet füpheai u -
Yannııı, fakat muayene neticesin~ 

de ölenin kokain kullandığı anla M 

trlmıı, doktorlar, devamlı ve faz -
la ıniktarda kokain kullananla~ın 

Komünistleı le poliı kuvvet
leri arası~da şiddetli bir 

müsademe oldu 
Dresdenden gelen haberlere gö· 

re, yaptıkları bir toplantı dolayıai

le komünistlerle polis kuvvetleri a

rasında f iddetli bir müsademe ol
muıtur. 

Kealerhaym' de F ridsilttrase' de 
toplanan komünisHerle poliı kuv-

vetleri arasındaki bu hadisede, ko
münistler, polislerin silahlarını al-

mıya teşebbüs etmitler, bunun Ü· 
zerine poliıler alet açmıtlardır. 

Karıılıkh olarak ıayıaız kurtun 
atılmıı, neticede dokuz ki§İ ölmüş, 
on bir kiti aiır ıurette yaralanmış· 

tır. Bir çok hafif yaralı da var· 
dır. 

Vurulan ve yaralananların ço· 
ğu komünistlerdendir. Toplantı 
yapılan aalon, polis tarafından ka· 
patrlm19, kapılar mühürlenmi§tir. 

Dresden ve civarında toplantı 
ve nümayi!i yasak edici ırkı ted-
birler almma11 muhtemel görül
mektedir. 

retle devam ediyor: 
"Bu adam, masum olduğu an· 

la§ılarak serbest bırakıldığı za • 
man, bitkin bir haldeydi. Asabı 
tamamile bozu1muttu. Kendi -
sinde mevzii bir felç arazı gözü • 
küyordu. Yürüyemiyccek halde 
idi. Dizleri tutmuyor, koltuk değ· 
neklerine tutunarak adım atıyor · 
du. Elektrik tedavisi tatbik olun· 
du. Biraz faydası dokundu. Koltuk 
değneklerini bıraktı. Bastona -da • 
yanarak adım atmak imkanını el· 
de etti. F akct, tedavinin tesiri bu 
kadarla kaldı. 

Asıl dikkate değer cihet, 

Ziraat 
Bu sene mühim istihsal merkezlerinde muhtelif bUyBklOkte 

hububat silolara yaptırılacaktır. A'akadar fabrika vekillerinin ip· 
tidai projelerini Vekalete verebilmek için hazırlanan esasları 6ğ· 
renmek üzere Zıraat Vekiletine müracaatları. (369) 

1 lukuk rıılebeci Cemiyeti kongre rl
' nsctinden · 20 1 -933 tarihinde ekseriyc
~in bulunamama~ı yüzünden riyaset di· 
vanınc ı tehirine knr:ır \'erilen fe, k:ıldde 
kongre 3-2-933 cuma gümi l Jnlkc\•indc 
saat 14 te ı oplan:ıcağmd:ın aza arkada • 

---• Dr. lhun Sami •••il 
öksUrUk şurubu 

Oksürük ve neles darlığı boğmaca 
' e kızamık uksürükleri için pek tc 
sirli ilAçtır. ! fer eczanede ve tcza 

!arın, muaddel nizamnameyi kabul ve I••• 
~--'~~~~~~~~~~~~~ 

depolarında bulunur. 

, eni iııtihabı icı .ı etme le ti zere, teşrifleri 

rica olunur. 
İstanbul Mnhkemel Aallye Birinci Tlca· 

ret Dairesinden : 

Posta \"c telgrat n telefon mUdiriyeU bundan sonrasıdır. Bu hasta, b ir ne3 oğhı ı>ördUncil Sulh Hukult Mnhke -
umumlyesilc GD.lata.da Rıhtım hanında ikin· 

gün "Doktorlar, benim hakiki va· mcslnden: 
siyetjme-1.,m-.~lle nüfuz ede- Pangaltıda lcadiyc sokağında (44) nu - el kat 3 NoJu yazıhanesinde mukim Yunan 

• • • , •• •• .. maralı hanede aakln iken 8 4/932 tarihinde bandıralı Meneloos vapunı kaptanı Diıalt· 
mıyor, vazıyetımı butun teferru - verat eden Hacı son 11ınu ı-orj'akinln t ere-

'J k I rl P UO§Or Et. aleyhtne ikame eylecHll 7!500 
atı e avrıyamıyorlar. Benim ~esine mahkemece vaziye t edilmJ~Ur. Tarl· 

b 1lra alacak davumm mahkememde mUd· aatona dayanmadan yürüyemi- hl tlAndcn JUbarcn eshabı maUOp ve tı.Jtı.ka-
yeceğimi, artık sıhht vaziyetimin dnrnnm bir ny ve mlrnscılnnn Uç ny zar - dclalcyhlerdcn kaptan Dlmltri Et.nın ikamet 

büsbütün düzelemiyeceğini, hat • fınd..ı. Beyoğlu d/SrdUncU ııuuı hukult mah- gtı.h hazmnm meçhul olması ba8ebl1e ll&nen 

b ı h l ... ... d ... kcmesine mUrncaııtları lUzumu lltLn olunur. tebligat icra 30/11/932 tarlhll celsel muh&· ta e kemiği asta ıgın:ı ugra ıg ı 
mı zannediyorlar. Halbuki, be • kemeye gelmedifi görillmllf ve bllollmJe 

nim hastalığını sadece, isteridir. Kiralık ıı par tı m a o muameııı.tm ıta kılmcııtı , .e mUra!auun 

d 1 b h Divnnyolunda, tramvay durak yerinde, hUkUm derecesine geldiğinden ve hukuk UIU1 
Ve ben, ira em e u astalığı ye- c b il k ..... d ı t muhakemateri kanununun •os mcı mad..__. e ec er s:ı niiın a, ll nuın:ıra ı apıır ımn· " .,. -
neceğim,, demi§, kendisinin iyi • nm Uçllncu knt dıılresl bo tur. Her tarntı 
le,meıi için Prağdan uzaklaşma • nçık, gUneş ve havası bot bu beş odnlı, ve 

51 li.zımgeldiğini, oradaki muhi . cok deniz gören ikl bnlkonıu dairede tcrkos, 
elektrik vo hnvn gıızl vardır. Klrıışı UCUZ -

tin havasının üzerinde menfi tesir dur. Telefon 20953. 

icra etiğini ilave etmi§tir. 
Gustav Meyrink, bundan s.on • 

ra Pragdan uzakla§mış, iradesini, 
iyile,eceğine · inanışını hastalığa 
hakim kılmak tecrübesini yapmış 
ve biitün tahminler hilafıına, ha
kikaten bi:~hiiWn ivilesmiı;tir . .,, 

Zayi 
192~ cncainuo Ortaköy lnbnU ıehlr yalı 

mc'>teblnde;:ı Rlmı olduğum t.aadlknnmeyl 
Za}1 ettim. Yenisini çıl.arııcağımdan eskisi
nin hlfümU yoktur (6"49l . 

~27 doğumlu llallt oğtıı Ali 

Adapıızarı T ürk Tica ret Bankasınm 

2720 numaralı cnıi hesap <lc!terJml blUr -
dim. Yenisini alacağımdan eslds!nln değeri 

yoktur. (6451) 

mucibince nıumalleyh hakkında bir ay mOd• 

deUe ll~en karan gıyablnln kaptan Dl • 

mltrl E t.ye tebliğine Jca rar verllınlf ve mu· 

hakeme &iinU olarak ll/ .2/ 933 CUmart.l 
eaat 18 buı:uk mukarrer bulunmut olda • 

ğundan yevmi mezkQrda İstanbul Aallye BI· 
ıincl Ticaret mahkemeaine bizzat gelmedi • 

ğlnlz veya bir vekil göndermedJğinlz tak • 

<11rde bir daha m:ıhkemeye kabul edlleml • 

ycceğinlz tebllg makamına kaim olmak Uze-

re l!An olunur. 

bt:ınb:ıl ( çUncU İcra Memarlufwulaa: Yarın Şehir 
Nuri İzzet Mahcuz olup fUnıhtu mukarrer bulwıua 

meclisi toplanacak -------------- Kara ağ'aı;ta İmrahor caddesinde 123 nu. 
htnnb:ıJ Oör:lıincU tcnı l'tknıtırluj"un • 

Şehir meclisi yarın saat on dört- tl:ın: maralı Kotroda (13000) krye otun 7/2/1931 

te üçüncü toplanma senesinin Şu · Tnmcınıma bin lkJ yüz lira kıymet tnk-1 Salı sUnU aaat on birden on ikiye kadar •· 

b d · müzaker t b I dir edilen Beykozda çınar altı çe~me soka- I at evreıı a ına af ıya· i;-mda (çarşı içinde) ccdid 2 numarn'ı üs _ çılt a:-ttırmn sureUle satılacağından t alJp 

caktır. Ruznamcde §U maddeler tUnd" od:ısı bulunan kArgir dUkktLnm ta • olanların mahallinde memuruna m üracaat 

vardır: mıı.mt açık ıırttırmıı.ya vazedilmiş olup 6 cylemeleri W\n olunur. 
1 _ 1933 bütçesi, şubat 933 tarihinde ıııartnamesi dimnhanc

yo talik edilerek 25 şub..ı.t 933 tnrihlne mU· 
2 - 931 hesabı kat'isi hakmda ıadlf cuma rtesi gUnU saat H ten 16 ya 

tetkiki hesap encümeninin mazba- kadıır lstanbuı dördUncu icra dalrcstndc a · 

l ntanbul lcr:a Jtırıız Tctkllc l\lttclladeal 

İbrahim Beyin Madam Soflyadakl mat • 

t çılc arttırma rurctlle snuıacnktır. Arttır • IObundan dolayı merhunen s:ıtışı yapılacak 
ası, 

3 - J(apalr çarşının l.>eledive ma lltincldlr. Birinci nrttırmııdıı Uç ;>1lz il- Kadıköyündc Cafer ağa mahallesinde Dlvar 
~ raya talip c;:ıl:mı;ıtır. Bu kere en c;:ol{ art • dibi solmf;'tnda. a tik 17 cedit 5 numaralı ha • 

tarafından UnllllTIİ tamiratının İC • tırn:ıın Uz rinde bırakılacaktır. Arttırmaya nesinde hi3Sedar Ilrlato, Yorgt Efendilerle 
rasına dair daimi encümen mazba- f<'tirnJc için yüzde yedi buçutc teminat akçe-

si alınır mUternkim vergi, be'ediye va • Eleonorn ve Anııstaslya hanımlann ikamet• 

tası, kıt i~resl mU,tcriyc aittir. 929 tarihli icra gi\hlarr meçhul kalmı§ olduğundan haklarm-
4 - Dabağat fabrikalarının IS · kanununun ııo uncu m addesine te\•tlkan dn llA.rıe:ı tebliga t icnıama karar verilmll 

Iahı için hıfzıssıhha ınütehassıslr _ hnt:an tapu atcUlcrlle c:ıblt oımryan lpo • olm!!.ltlıı murataanın taılk kılındığı 4/ 2/ 933 

ğmca tanzim edilen talimatname• tekli nlacnklılnr llo tUğcr a!Akadnrarun vo tarihine m\ls4d1! Cumartesi güntl saat on 

k . irtifak hnkkı saWplerJnin bu haklarını ve buçukta İstanbul icra dıı.ircsl itiraz merclin• sinin müza · eresı, 
husu:ıile faiz ve masnrJfe dair olan ldd.Ja - de bulunmadıkları veya bir vekll kanuni 

5 - Czüın, incir, fındık gibi ınnnı lldn t arihinden lUbnrcn yirmi -"n 
b w göndermedikleri takdirde madam SofJyaya 

mevadm tahUlinden alınacak üc- lc;:indc evraıcı müsbitclerlle blldirmcleri ıt. • 
ıı.lt mcrhun h.<ı."°1ıln satı§ tarzmm tayinl 

ret ha1 ·kında daimi cncu··men ınaz- zımdır. Aksi takdirde haklan tnpu mcil • "' cihetine ı:;ldllcceği lltı.nen tebliğ olunur. 
lerllc snblt olmıyanlar salı§ bedelinin pay • 

hatası, !aşmasından hnl"!ç kalırlar aUıkndarlıı.nn 
6 - 1\fomulit ve mahsulatı da- ııbu ınaddeı kanuniye nlıkAınına göre 11a • 

hiliyeyC yerilen pl'İnl miktanndan rekct etmeleri \'C dnha. tazlo. cınlOm::ıt al· 
böyle lııi ölümlere uirıyabilecek -
1erini 18ylemitlerdir. 

Cinayete delalet eder hiç bir 

emare de görülemedifinden, ka • 
dınm, kokain iptilasına kurban 

gittiği neticesine vanlmııtrr. 
k '] A h k m .. r. i: Uyrnl rJn 93:? 148 dosya nıımnr:ı· 

~·apılaca • tenzı at a kında daimi 
dle memurlyeUınlae mUracaat. etmeleri llAıı 

hbnl>ul Brşlncl kra HP.murlujıuubuu 

Mahcuz ve paraya çevı11mM( mukarrer 

25 r lCt kundura 13/ 2/ 938 Pazarteşi saat 
18,SO dan itibaren Sandal Bedeatende bil • 
müzayede saWacağı urın olunur 1 

enciimcn mazbatası. olunur. (G450> 



Sayıfa 12 

Beyoğlu'nda 

HAYDEN 
MAGAZALARINDA 

15 KAouousanl ili\ 15 Şubat 933 

MEVSiM SONU 
miinasebetile 

Büyük SATIŞ 
Bütün Dairelerde Fevkalade Tenzilat 

Emsalsiz Flatlar 

istifade ediniz 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Anonim Şirketi on rlördüncü senelik hissedarlar içtimaı 

Adnpazan Türk Ticaret Dankası - Anonim Şirketi senelik hissedarlar içti
maı Mart ayının ikinci Perşembe günü saat on dörtte Adapazartnda Bankanın 
merkez binasında yapılacaktır. Müzakere ruznamesi a~ağtda yazılıdır. Bundan 
ba~ka mevaddın ruznameye konulm:ı.sı 28 inci m:ı.dde mucibince sermayenin 
yüzde onuna malik olan hissedarlar tarafından içtimadan akalli on gün evel tt!k
lif edilmesine bağlıdır. Esas mukavelenaınenin 24 üncü maddesine göre umum1 
heyet asaleten veya veUleten yirmi veya ve daha ziyade b:ı.nka hisse senedine 
sahip bulunanlardan terekküp eder. Yckillerin hissedarlardan olması meşrutıur. 
26 ıncı maddeye te\•fikan içtima gününden en az iki hafta evci bankanın merkez 
veya şubelerine hissedarların müracaatla birer dühuliye varakası almaları rica 
olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 

l - Jd:ı.rc meclisinin ve murakabe heyetinin raporlarının okunma"-ı, 
2 - 1932 senesi bilinço ve U ruzarar hesabının tetkik ve tasdiki, 
S - T emettü tevziine karar verilmesi 
4 - Müddeti hiten idare meclisi azalannın seçilmesi 

idare Meclisi 

Deniz Levazım Satına ima 
Komisyonundan: 

2250 metre (850) kilo Salmastra : Açık münakasa~ı 1 ·Şubat -
933 çarşamba günü saat ı4 te ...... 

Yukarda miktarı yazılı Salmastranın açık münakasası hizasın· 
daki günü ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek istiyen· 
terin her gün ve mczkür salmastraları vermeğe talip olacakların 
da münakasa gün Ye saatte muvakkat teminat makbuılarile bir
lıkte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra· 
caatları. ( 102) 

KARYOLAve ~~~~::s;şya 121/2 liraya U.ke 
karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

VAKiT 

Vvrupada birınci!tği ve en 
büvük müknf atı kazanan 

Hasan 
Sürmesi le 

Süslenen gözlerin cazibesine 

dayanılmaz 

Dünyanın en sıhhi en mükemmel 
en Jatif sürmesidir. Nebatattan 
müstahzar bir harikai sanat olup 
gözlere sihrifüsun verir. Kırpikle· 
ri uzatır ve kuvvetlendirir. Çapak 
yapmasına mani olur. Her kadın 
için zaruri ve ebedi bir ihtiyaç
lar. Avrupanan terkibi meçhul ve 
madeni sürmelerinden sakınınız. 
Sürmedanlığı ile beraber (20) 
lüks ve büyük (30) kuruştur. 

Hasan ecza deposu. 

31 Kanunusani 1933 

2 

Yeni 

Asri R i N Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte ta~ımak için hem daha 

kolay, hem daha tem izd i r. 
Bu yeni ambalaj sizi k ıymeti ol· 

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN 

.. ---------SEYRiSEFAiN 
Merkezi idaresi Galat a köprülıaşı 82623 

) u lıe /ı., Sirkeci ~l ühürdar zade !-lan 22640 

İzmir • Pire - iskenderiye 
Postası 

(Ege) 31 ikinci kanun 
sah 11 de. 

Trabzon Postası 

(A k ) 1 Şubat n ara çar~amba 
18 de Galata rıhtımından dö· 
nüşte Tireboluya da uğranalır. 

İzmir • Mersin Posta•ı 

(A f t ) 1 Şubat na ar a çarşamba 
10 da id~re' rıhbmmdan lial-
karlar. (387) 

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

20 ve 2 tabletlik ambalAjlar içinde 
her yerde bulunur. 

1'1 
Doktorlar 

Doktor - Operaıör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları birinci ıımt 

mUtehasSISI Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 

Şifa yurdu, ı:ı - 18 Beyoğlu, 1stik1Al 

caddesi No. 193 (Opera sineması k &r§Im) 

Telefon: '1960 - ,,2221 

Doktor 

Bahk~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu Mektep 

Rokak No. 17 

Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
Slnlr mütebassw 

Cuır,a ve pazardan maada günlerde saat 
8 t en 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayeneh8JlesinJ BabIA.11 kar;ıamda An
kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet· 

mlştlr. Telefon muayene: 23469, 

lkametgah: 60740 il ~ii1SM~l il 
H KARADENiZ POST ASI i~ •--0-p_e_r_a-tö-.r---U-ro_l_o_g_d_o_k_t_o_r-• 

~~ Samsun ~~ Mehmet Aıı 
:: :: idrar yolları hast.l.lıklan mllteha~ıeı .. .. :! vapuru s A L ı :! E minönü (Sabık Karakaş) ilanına 

-------------- h 31 Ka.sani n nakletmiştir. Cumadan maada her gün .. .. 
Çocult, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelit renk
lerde karyolalar hastane ameliyat oda.lan malzemeleri ucuz fia tla satılır. Her türlü 
ölçüye ~öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrtkıda ve Eminönü, SelAnlk Bon• 

mar.esl ve Yerli Mallar Pazlrenda da avnı fiatla satılır • --· ii günü akşamı Sirkeci' den hare· ii bastatarını kabul ve tedavi eder. 

:: :: ·--------------· Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı ii ketle ( Zonguldak, İnebolu, ii Doktor 

Posta T. T. Levazım 

Müdürlüğünden : 
l - Posta sevkiya~mda kullaoılmak üzere mubtdif eb'atta 

"9575,, adet bez posta çantası kapalı :zarf usulile münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Mezkur çantaların • · ıs Şubat 933., tarihinde ihalesi 
icra edileceğinden talip olanlarm şartnamedeki tarifat dahilinde 
ihzar edecekleri teklifname ve teminatlarını ihtiva edecek zarfla
rı tevdi için mezkur taiibe müsadif çar,amba günü saat 14 te 
Yeni postanede mübayaat komisyonuna müracaatları. (341) 

Belsoğukluğu ve ihtilitlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyol u 
Sultan Mahmut türbesi :\o. l 89 

.. .. 
5i Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· i! .. .. 
ii sun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ii 
ii ye azimet ve avdet edecektir. g .. .. .. .. 

--------- --- -- :: Fazla tafsilat için Sirkeci H 
lsta.nbuı üçünc ü icra memurluğundan : ~i Yelkenci Hanındaki acentalı- ~~ 
Mahcuz ve !Uruhtu mukarrer bulunan :: T ·· 

:: ğma müracaat. el: 21515 !i 
u taobul gümrtlğU Sarayburnu 6 numaralI •• •• : : :: ::: ::: : :: : :: : :: : :: ::: ::::::: :: : :::: :: : :: : : : : :: : ::: ::: ::·: ant reposunda mevcut yedi sandık deru -

nunda bir adet trikotaj makina ve aksa -

nurun 6 şubat 933 tarihine mUsadif pazar

tesi gUnü saat 13 ten on dörde kadar m ez

kOr mahalde satilacağmdan talip olanların 

mahallinde bulunacak memuruna müraca • 

atları ilfm olunur . (6462) 

İstanbul Bc~lncl icra mcmurluğundıın: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi mukar
re~ dükkı1n eşyası 6 - 2 - 933 pazartesi 
günU saat 12 den itibaren Beyoğlunda 

Hava sokak ( 11) No. lu dUkkAn önünde 
paraya çevrueceğinden taliblerin müracaat
ları i!An olunur. (6454) 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Hisseye göre 

Sara No. Semti Mahallesi sokağl Cinsi Emlak No. Hissesi muhammin kıymeti 

149 Cibali Karabaş Fener caddesi Arsa elyevm depo ~88/248 Tamamı 2500 
141 Sultanıelim Hatip Maslabattin Çukurbostan Bostan ve kulübe 21 112 300 
142 Fener T evkiicafer Ermeniodalart Hane 10 Tamamı 800 
143 " Aptisubaşı Kaburbeli tt 91 

" 1500 
144 Edirnekapı Atik mustafapaşa Lonca Hane ve dükkan 46148 .. 1500 
145 " ti 

,, Kar gir dük~an 54 ,, 400 
146 H Hacımuhiddin Yağhane Hane 7 ,, 500 
147 " 

Atikmustafapaşa Papas Ahşap hane 1 
" 

1500 
148 .. ,, Kilise Kagir hane 37 ,, 800 
149 Tarabya Tarabya Beyoğlu Ahşap hane 13 .. 800 
Pey akçesi ve ihale bedeli naklen veya gaymnübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazıla gayrı menkuller açık arttırma 

ile satışa çıkarılmıımtır. lbalei kafiyeleri 6·2·933 pazartesi günü saat lS tedir. Arzu edenlerin yüzde yedi buçuk pey akçeledle ban· 
kamıza müracaatları. Şartname bankamız kapısına asalmışbr. ·r R 

Hafız Cemal 
DahlU hastalıklar mütehassısı 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınır mUtehassıa 

Babı111 (Ankara Caddesi Numara tJO) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar AUamataşI No. 53 

Diş tabib i 

Zeki Nuri 
Her gUn hasta kabul cdillr. Her nevt diş 

rahatııızııg-ı tedavi olunur. Muayenehane: 

OskUdar A.h<:ıbaşı Mektep sokak No. M 

J Askeri Fabrikalar i1Anlar1 

400 Ton lavemario kömürü. 
13-2 933 tarihinde ihalesi ya• 

pı lacağı ilan edilen yukardalii 
malzemenin ihalesi sehven aleni 
münakasa suretile yapılacağı ilan 
edilmiştir. Bu kömürün ihalesinin 
yine aynı tarihte kapalı zarf su· 
retile ya~ılacağı alakadaranın 
ma!ümu olmak üzere ilan o!unur. 

(395) 

SAH!Bl: ME HM.E'I ASIM 
Umumi Neşriyat Müdürü: FİKRET AD11' 

VA.KIT MATBAASI - ISTANBUL 


