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Dün Fırka gcupunda 
Ergani demir yolu için ·dahili bir 

istikraz akti kararı 
istikraz 12 milyon 

milyonu 
lira'ık 
• 

pıyasaya 

olacak ve evve'a 
çıkarı1acak 

6 

Dahili istikraz 
kararı ANKARA, 3 (Hususi) -

Hükumet Ergani Demiryolu -
( nun İn!ası için mühim bir karar 

vermiş ve bu husucta bir lcanun 

~~
-=_-=--~-==_==-· layihası hazırlamıgtır. Bu layi

hnya göre, demiryolunun in~a-
sı için lüzu.mu olan para mern· 
lekette yapılacak dahili bir is • 

E_~ tikrazla temin edilecektir. Ya· 
§ pılacak dahili istikraz 12 mil
ff yon lirayı geçmiyecek, evvela 

=---~ yalnız altı milyonluğu piyasa • 
ya cıkarılacaktır. istikraz yüz· 

~ de beş faizli ve yüzde iki ikra· 
~ miyeli olacak, yüzde yedi te • 

-

--.. _---:=-E mettü lemin edecektir. Bugün 
toplanan fırka crupuncla bu iş 
görü§üldü. Ba§vekil Pa!a Hz. 
Ergani demiryoiları in~al!ma 

. . 
SP.rfcdilmek üzere dahili istik · E 
rnz akti etrafında hükiimetin e 
n:>ktai nazarını izah etti. Bat • ;_~=
vekilin1izden sonra ıöz alan 
meb'uslardan Rasih (Antalya), ~ 
Emin (Eskitehir), Ahmet Ih • } 
san (Ordu), Emin Aslan (De- \ 
nizli) Beyler fih:irlerini söyle • ~ 
diler. Neticede hükUmetin ta · s 
savvur ve fikirleri fırkaca mu • i 
vafık görülerek tasvip edildi. __ ) 

istikraz hakkındaki layiha ~ 
Cumartesiye kadar B. Millet ğ 
Meclisine gelmit olacaktır . ~ 
Layihanın Pazartesi günkü cel- =-~ 
sede B. M. Meclisinde müzake· 
re edilmesi çok kuvvetle muh· J 
temeldir. ~ 

<Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 
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Gazi Hazretleri 
On güne kadar memleket dahilind 

bir seyahate çıkacak 

İsmet Pş. Hz. bugün Istanbuld 
Ankara, 3 (Hususi) - Reisi • 

cümhur hazretleri on güne kadar 
memleket dahilinde bir tetkik se· 
yahtine çıkacaklardır . 

Gazi Hazretlerine bu seyahat • 
lerinde afyon meb'uı:u Ali ve tktı· 
sat Vekli Celfil Beyler de refakat 
edeceklerdir. 

Ankara, 3 (Hususi}-Türk Dili 
Tetkik Cemiyetinin yarın (bugün) 
yapacağı umumi toplantıya Reisi· · 
cümhur Hazretleri de İştirak ede· 
ceklerdir. 

Ankara, 3 (Hususi) - Bnşvekil 
İsmet Paşa Hazretleri bu akşam· 
ki terenle İstanbula hareket etti . 
istasyonda vekiller ve meb'uslar· 
la diğer bir çok zatlar taramdan 
teıyi edildi. Kendisine hususi ka • 
lem müdürü Vedit Bey refakat et· 
mektedir. 

Meclisi içtimamda görütülm 
muhtemeldir. Bu itibarla, hastalı 
dolayisile buraya gelemiyerek 1 
tanbulda kalan Saracoğlu Ş ·· 
Beyle İsmet Pf. Hz.nin görütere 
Ba§vckilimizin izahat alması 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir 
Baıvekil Pa§a cuma günü tekr 
burayn dönecektir. 

VAKiT 
Hatıralar ve Ve•ikalar 

iliveaile 

- Bugün -18 
Bir prensip itiJafiyle neticelenen SA Y 1 F" AD 1 R 

ANKARA, 3 (Basmuharriri. 
~~z~en, ~elefonla) -~İsmet Pa§a 
hukUmetı Ergani demiryolunun 
d.ahil! bir istikrazla yapılması i • 
çın hır kanun layihası hazırla • 
maktadır. Bu layihadaki istikraz· 
dan makaat haddi zatında dev • 
let ihtiyaci için dahili bir istikraz 
yapmak değildir. Bilakis memle
kette son seneler zarfında başla
dığı görülen milli tasarruf hare • 
ketini tetvik etmek ve hatta ha • 
zan bankalara faizsiz olarak pn· 

ralarnı yatırmak mecburiyetinde 
kalan vatandatlarm tasarrufları • 
nı kıymetlendirmektir. Filhaki • 
h bugün muhtelif bankalarda 
küçük tasarruf sahiplerinin en a· 
taiı kırk, elli milyon lirası var • 
dı~ ki mali müesseseler gittikçe 
mıktarı artan bu paraları ahval 
dolayııile işletemedikleri için her 
ıene faiz miktarım indirmekte • 
dir. Bu suretle bankalara veril • 

borçlar müzakeresi safhalarının 

1 b 1 T t A'"' f · d cumartesi günkü Büyük Millet stan uı ıcare emtn e .............................................. ~ ......................................... . 

Dedik.OdU:ya···se·11ep- olan Galatasaraylıların yeni 
biLbadise kapandı! hir ih aç kararı •• ' • .,.._. - .;~ .... .-g 

aefinelere benzemektedir. Bu ölü 
ıervetlerden ne sahipleri, ne de 
memleket hi~ bir ıuretle istifade 
edememektedir. Gene bunun i · 
Çindir ki lstanbulun §Uraaında, 
buraunda tasarruf sahipleri pa • 
ralarıru hiç ihtiyaç yokken apar -
lıman yapmağa ıarfetmektedir. 

Takas işlerinin ikmali için 
paydostan, bir ihti af çıktı ı 

lıte bu vaziyetleri nazarı dik· 
kate alan hükumet Ergani demir , 
Yolu 'b' b. rı ı mutlaka kar getirecek 

l
• ır takım nafia itlerini hem mil-
i ıerın ·ı •ye ı e yapmak, hem de 
~emleketin tasarruf ıahiplerine 

.rlı bir teıebhüs sahaıı göster • 
11111 olmak irin ·· d b f . ,... d . . . :r yuz e e~ aız, 

d~il~ ~kı_ ıkraıniye getiren bir 
1 ııtıkraz aktetmeg"' e karar 

•ermi r B 
nıp b! ·~· ~ ~a~ar Halk Fırkaıı· 
b. gunku ıçtımaında büyük 
ır alak 

tıla"-- a ve memnuniyetle kar· 
~qqııtır. 

E:raan' d · 
111._ • • 1 emıryolunun yapıl • 

ı •çın 'k' . . . 
tiyaç old ~n 1 ı mılyon lıraya ıh-
razın Ilı "~undan bu dahili istik
Yecekt · 

1 rı bu hududu geçmi • 
milyon:· ~u kadar ki yalnız altı 
ikinci '- P•Yaıaya çıkarılscaktır. 

IUIJlıın 'h 
tanıaınj) ı racı hu miktar 
kılacaktıe ıaD~ldıktan aonraay hıra 

r. ı"' 
hili istikr Ber taraftan bu da-
hiplerini t~ ~adece tasarruf sa • 

eı"ılc .... _._ d'I .. 
caat edile b' -uQ4ıa ı e mura • 11 ır mat· t db' ld "' için tahvil"t ı e ır o ugu 

a ın •atı d 
murlar, ne h Ik tın a ne me • 

a ne d ·· t herhangi bir e , . e mueaaesa 
b d'I . 1 kılde tazyik ve ic· ar e ı mıyecekt· 

ır. 

Mabat Ye ın h' 
tif' b . t''- a ıyetini izah et· 

mı u ıs huaz hakkında hü • 
kUmetçe hazırlan• k C • ...n anun u • 
martesıye kadar M . 
t . B Ik' P ecJııe gelecek • ır. e ı az•rt . . .. ... eıı günü meclıs· 
te muzakere olunab'I kt' B •t•L_ ı ece ır. u 
ı ıuarla m ı· · ec ııın tatilinden ıonra 
tathlbt aahaaına geçilecektir. 

Mehmet Anm 

fstanbul Ticaret İ\1üdOta 
Muhsin B. 

Evvelki gün İstanbul Ticaret 
müdüriyetiyle Jatanbul Ticaret O· 
dası arasında garip bir hadise ol-
muıtur. 

İki gündenberi latanbul ticaret 
aleminde dedikoduya sebebiyet 
veren bu vak'a ıudur: 

tktısat Vekaleti, evvelce vermit 
olduğu bir emir üzerine takaı mu
amelesi yapılmasını tehri etmişti • 
Bu emir İstanbulda ve diğer tehir
lerde bulunan bir çok tacirleri dü· 
tündürdüğünden bilhassa latan • 
bul tacirleri lktısat Vekaletine 
müracaat ederek ı:ıuamelelerini 
ikmal etmit oldukları takasların 
yapılmasına müsaade edilmesini 
rica etmiılerdi. 

lktııat vekaleti de bu ricaları 
kabul ederek Jatanbul Ticaret mü· 
düriyetine ve latanbul Ticaret o· 
duma Yermit olduiu emirde 932 

Ticaret Odası Reisi Nemli zade 
r.fıthat e. 

seneıinin son gününe kadar ta • 
kas muamelesini ikmal edenlere 

takas için müsaade verildiğini ve 
bu kabil tacirlerin derhal muame· 
lelerinin yapılmasını bildirmittir. 

Emir pertembe günü öğleden 
ronra geldiğinden tacirlerden bir 
kısmı muamelelerini bitirmek için 
cumartesi günü de çalışmışlardır. 

Fakat cumartesi günü takas mu • 
amelesi yapmak için müracaat e· 
denlerin yek\inu pek fazla oldu· 

sundan öğle paydosu bile muame· 
le yapılmııtır. Fakat saat bette ta· 
til zamanı olunca Ticaret odasın· 

da bu itle uğraşan zevat paydos ol
duğu için gideceklerini tacirlere 
bildirmiılerdir. 

Jıte mesele buradan çıkmıftır ki 
tafıilitmı iç sayfamızda okuya • 
eakıımz. 

K übün son oyunlarda yeni eceğini 
evelden haber veren 

Eşref Beyi çıkarmakta haklan var mı 
Dün, memleketimizin en eski 

ve emektar bir klübü olan Gala • 
tararay klübü katibi umumiliğin· 
den bizi hayrete dü • 
türen bir tebliğ aldık. 
Tebliği aynen atağı · 
ya yazıyoruz: 

Galataaaray Spor Klü· 

bü Reisliğinden: 

Azanuzdan Eıref Şe • 

fik Beyin kendi klübü • 

nün ıahıiyeti mane • 

viyeıini ı't! sporcularını 

habız ve müıtekreh 

mütemadi neıriyatı u~ 

tahkir etmlf olmaaını 

hayret ııe teessüfle kar· 

kat kuliı aralarında ve masa bal
larında değil, sahalarda yapılan 
spor itleri hakkında derin vukufu 

ıılıyan idare heyetimiz Spor muharriri E,ref $etik & 
nıumaUeyhin kaydının terkinine ka - ile tanınmıı kıymetli bir mulaar • 
rar vermiştir. Keyfiyet tebliğ olunur. rirdir. 

ismi geçen Eşref Şefik Bey, 
( Alt tarafı 2 inC'i ıayıfamudetlırJ ıpor alemimizde, spor itleri, fa • 

........................................................................................... 
Ekmek fiyatı 

indi 1 
Belediye ckmelc 

fiyatını 8, 5 dan 8 
kuruş on paraya in· 
dinni~tir. Ekstra un
larda yükseliş oldu
gundıın franccln fi
\'atı 13 kuruştan 

l.l,5 kuruşa çıkarıl
mıştır. 

Bir akşam gazc· 
tcsi ekmek fivaunın 
yükseleceğini yaz. 
mıştı. Dün yaptığı· 

mız tahkikata göre 
ekmek fiatınıp yük
selmesi me\·zııuba
his değildir. Bunu 
l>u haftal..i 10 para 
ini~ te gö~termiştlr. 

Aman hanım, bu yeni elbi•enia mo
da•ı geçer mi ? yaptıralı daha ilç rh 
oldu. 

- Evet ama o zaman 1932 idi. Şimdi 
1933 teyiz, 



Savıfa 2 

Dün Fırka 
grupunda 

(Ba., taralı I inci sayıfamızdadır) 

Fırka grupunun 
tebliği 

ANKARA, 3 (A.A.) - C. H. 
Fırkası grupu idare heyeti riya -
setinden: 

Bugün, 3/ 1/933, Cümhuriyet 
Halk Fırkası meclis grupu Tekir
dağı meb'usu Cemil Beyin riyase
tinde içtima etti. 

ismet Pafa Hz., Ergani bakır 
madenine giden timendif er hat -
tının ikmali için hükiimetin bir 
istikrazı dahili aktine imkan gör
düiünü beyan ederek bu hususta 
F. arkadaılarımn hükumeti bir ka 
nun layihası takdim etmek için 
teıvik etmeğe mütemayil olup ol
madıklarını istifsar etmiştir. 

Dünya buhranının bugünkü 
halinde dahi bakırın iyi ve emin 
müıteri bulduğu göz önüne alı -
rurıa 'imendiferin ikmalinin çok 
faydalı ve maarafmın emniyet • 
le kartılanmuı memul olduğunu 
tasrih etmiıtir. Dahili istikrazm 
miktarı, kaç tertipte çıkarılacağı 
faizi ve diğer teraiti henüz kat'i 
olarak takarrür etmemittir. Fakat 
takriben 12 milyon ve iki tertip, 
yüzde bet faiz ve ayrıca yüzde 
bir buçuk ikramiye ve sarfoluna
cağı mahallin kanunda tesbiti bir 
fikir •er~ek umumi noktalar o· 
larak 2dkrolunabilir. 

Bir çok hatipler söz aldı. Büt· 
çe encümeni reiıi Haıan Fehmi 
Bey, Rasih Bey (Antalya), Emin 
Bey (Eskitehir), Ahmet lhıan 
Bey (Ordu), Süleyman Sırn Bey 
(Yotııatı)l Eıil4n A11lti11 Bey (De

nizli1 ~ledUer~ 
Hatipler dahili iıtikrazla mem· 

leket iman na it tirakin büfük e • 
hemmiyetini ve halkın tasarrufu 
için Devlet teminatı ile nafia iı • 
lerinin en karlı mevzu olacağını 
tebarüz ettirdiler. Hükumetin ta· 
ıavvurunu hüsnü telakki ettikle· 
rini tekrar ettiler. 

Rasih Bey, Emin Aılan Bey 
ve arkadaılarının kabul olunan 
bir takririne göre dahili iıtikrazla 
:Afyon • Antalya hattının dahi 
nazarı dikkate almmaıı ifade e • 
dilmlttir. 

ismet Pata, Erzurum hatbn • 
dan da bahsederek mütetebbis • 
lerle müıait müzakere halinde 
lnalunduklarını beyan etmif, ha -
tipler bu münasebetle de Erzu • 
rum hattının birinci derecede lü· 
zumunu tekrar etmiılerdir. 

ltalyadan iıtikraz meselesine 
temas ettiği za.man ismet Paşa 
muhterem ltalya hükUmet reisile 
Romada görüşülen esaslar bek -
lendiği gibi fiiliyatta tahakkuk 
etmesi için mesaiye devam olun· 
duğunu tebarüz ettirmiş, Roma -
da n Ankaradaki temaslardan 
miiıbet netice ümit ettiğini bil -
dirmittir. 

Fırka bu beyanatı bariz mem
nuniyetle kartıladı. 

Bunun üzerine hükUmetin ta
aavvuru ve tedabirinin fırkaca 

m1"'afık görüldüğüne dair Maz· 
har Müfit Bey ve arkadaşlannın 
takrirleri ittifakla kabul edilerek 
içtimaa nihayet verilmi!tir. 

Fransada bir kaza 
Troyeı, 3 (A.A.) - Bar - ıur • 

Seine civarında demir yolu geçit· 
lerinden birinde bir otomobille ray 
üzerinde giden diğer bir otomobil 
çarpqmıtlarclır. iki kiti ölmilf, üç 
kiti de ıaralanmııtır. 

VAKiT 

V A K 1 T' ın Hus·usi Telgraftan 

Büyük M. Meclisi !Yeni mebuslarımız 
Kıt tatili pazartesinden sonra Münhal Çanakkale meb'ua-
başbyacak, Şubat nihaye· luğuna kimler namzet 

tine kadar •iirecek gösteri:ecek 

~ 

Mısır meselesi 

iki memleket ar asında 
tamamile kapanmıt ve 

hakikat nihayet anla,ılmııtar 
Ankara, 3 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisinin tatil devresine 
girmesi pazartesiye kadar uzaya· 
caktır. Bu gecikmenin iki mühim 
sebebi vardır. Bunlardan biri borç· 
lar meselesi müzakere safhaları -
nm mecliste izahıdır. Bu husu • 
sun cumartesi günü mecliste gö -

rüfülmesi ihtimali çok kuvvetlidir. 
Diğeri Ergani demiryolları için 
dahili istikraz akti kararının mü -
zakeresidir. Bundan sonra meclis 
Şubat nihayetine kadar kış tatili 
yapacaktır. 

Ankara, 3 (Hususi) - Münha; Ankara, 3 {Hususi) - Resmi 

Çanakkale meb'usluğuna Ahmet mahafilde, Mısır hükumetiyle ara· 
Cevat Beyin fırkaca namzet gös • 
terilmesi ihtimali kuvvetlidir. A
kagündüz Beyin de namzetliği ih
timalinden bahsediliyor. 

mızda bir mesele kalmamış ve me· 
sele diye ortaya çıkmıf olan i! 
kat'i surette halledilmit telakki e
dilmektedir. 

Mısır maslahat
gUzarımız 

Mısır hükumetinin if i kapanmıf 
telakki eder tarzındaki cevabının 
poıtada olduğu haberi gelmittir. 

(Hususi) - Mısır Ankara, 3 

Ege güzeli geliyor 

maslahatgüzarımız Şevki Patanın 

vazifeıi sefirliğe kalp edilerek a· 
çık sefirliklerden birine tayin edi
leceği ve yakında Ankaraya gele -
ceği haber alınmıştır. 

izmirde •öz derleme 
faal:yeti 

Maden takasın da 
kolayhk 

Ankara, 3 (Hususi) - Anka -
raya giden madenciler heyetinden 
buraya gelen bir telgraf ta, maden 

takas itlerinde lktısat Vekili Celal 

lzmir, 3 (Huıuıi) - Eğe güzel· 
lik kraliçeliğine seçilen Neriman 
Hanım pazar günü lstanbula ha· 
reket edecektir. lzmir, 3 (Hususi) - Söz Derle- Beyin kendilerine mühmi kolay· 

Hiliiliahmer baloau 
lzmir, 3 (Hususi) - Hili.liah -

mer Cemiyeti bayramdan sonra 
ıehrimizde bir balo verecektir. 

me heyeti bugün toplanarak mesa
isine devam etti. Heyet Türkçe ke
limeleri tespit etmekle meıgul ol· 
maktadır • 

Türk -Yunan dostluğu 
iki bilktlmet relslerl arasında yılbaşı telgra
fları ve Yunan gazetelerlnln mülaleaları 

Atina,a (A.A.) - l'ürk, Yunan evvel yqamamıt olaydı, kendili· 
huktidıet reis ve nmtlan arasında Rtnden \ot. W tt:.~ MI t.b • ...,._.,.._ 

yılbaşı münasebetile teati edilen tahakkuk edemezdi. Yunan milleti 
tebrik ve temenni telgrafları bütün yeni senenin Balkanlılar birliği v~ 
ıazeteler tarafından hararetli ve tesanü<lü sahasında yeni bir ilerle· 
coşkun bir surette mevzuu bahse• me eserleri ıöıtermesi hakkmdaki 
dilmektedir. temennilerini Türk milletine sami-

Eleftron Vima gazetesi diyor ki: mt surette iblli eder. Balkanlılar 
Gazi Hazretlerinin Yunan mille• birliğinin ve teaanüdünUn en aağ

tine ilettikleri selim, temenniler lam desteği Türk· Yunan dostlu
iki millet arasındaki anlaıma es· ğudur.,, 

nasında meydana getirilen eseri Proia aazeteıi ıu mutaleada bu-
sajlam bir surette tamamlıyan, lunuyor: 
Türk - Yunan dostlu~nun iyi "Türk ve Yunan devlet adamla· 
komıuluk münasebetlerini kuv • rı araıında yeni yıl münaaeb~tile 
vetlendirmek maksadını güden a• 
lelade bir it değil, fakat bilhasıa 
Balkanlarda, ve Akdeniz hana • 
smda ehemmiyetli bir rol oynama• 
ğa gerçekten namzet tarihi bir va
kia olduiunu gösteren bir tezahür 

vaki olan samimi ve hararetli te -
zahürler, aözlere hakiki kıymetle· 
rini •eren •e sözü fiil haline geti· 
ren aamimiyet edasının ihtizazla -
rını, ıerçekten tqımaktadır. 

hklar gösterileceği vadinde bulun

duğu, maden takas kararnamesi • 
nin tadil edileceğini bildirdiği ha
ber verilmektedir. 

Dostluk 
TOrk -Bulgar mUna
sebatında yeni bir 

tezahür.il 
Ankara, 3 

kralı Boris Hazretleri yılbaşı mü • 
nasebetile kilisede yapılan, ayin 
esnasında hazır bulunan elçimiz 
Tevfik Ki.mil Beyefendiye Türkçe 
hitap ederek Reisicümhur Hazret

lerinin afiyetlerini iıtifaar ve ye· 
ni senenin Türkiye için hayırlı ve 
bereketli olması temenniyatım iz· 

har eylemitlerdir. 

Reiıicümhur Hz..nin kral Bo • 
ris Hazretlerinin bu istifsarından 
mütevellit tahassüılerinin ve Bul· 
gar milleti için yeni senenin feyizli 

olması hakkındaki temennilerinin 
ibli.ğma Sof ya elçiliği memur edil· 

mittir.,, 

4 Klnonusani 1933 

Galatasaraylı arın 
yeni ihraç kararı 

• 
<B04 tarafı ı ine' ıayıtamutladır) 

Etref Şefik Bey, Türkiyede 
Boks hayatını yerleştirenlerin ha· 
tında gelir. Küçük Kemali tam • 
piyonluğa, profesyonel h&IDlllart 
karşısında galebeye kavutturan, 
bu suretle Galatasaraya yenilmez 
bir ıampiyon kazandıran o oldu • 
ğu gibi, Türk boks talammı da 
İngiliz ve Amerikan filoları ta • 
kımlarına galebe çaldırtan da o
dur. 

Eıref Şefik Bey, Galatasaray 
klübüne mensuptu. Yalnız, klüp
çülüğü hiç bir zaman müfrit ve 
körü körüne bir tarafgirlik hali • 
ne koymamıf, sporu klüp için de
ğil, klübü spor için telakki etmit· 
ti. 

Son zamanlarda, Eıref Şefik 
Bey, yazdığı spor makalelerinde 
kendi klübünün zayıf bulundu • 
ğundan bahsediyor, karıılaıaca -
ğı takımlar hakkında malumat 
verirken, Galatasarayın yenile • 
ceğini tahmin ediyordu. Her za • 
man olduğu gibi bu tahminlerin· 
de yanılmadığım hadiıeler, da • 
ha doğrusu Galatasaraym yaptı
ğı maçbrın neticeleri teyit et • 
miştir. 

Bu acı hakikatleri Galatasa • 
raylıların bir çoğu, sporculuğa 
yakıtır bir halde kabul etmek -
ten başka bir çare bulamıyorlar • 
dı. 

Galatasaray klübü idare heye
ti, bu netriyatı aleyhte ve garaz· 
karane, hatta, "müstekreh,, tli • 
yecck kadar asabiyetle karııla • 
mış, ve idare heyeti, Eşref Şefik 
Beyi klüpten çıkarmağa kalkmıt· 
tır. Bazı iddialara göre, klıq. i • 
dare hov • M bir, ,Tl'~~·---
almasma da esasen sala \yelt 
yoktur. Bu::lU ancak kong-re ya • 
pabilir. 

Eıref Şefik Beyin bu karar 
karşısında alacağı veziyet hak • 
kında kendiıile görüştük. Sade • 
ce dedi ki: 

- Bir klübe mensup olmak, 
onun renklerini taşımak demek • 
tir. Pek tabiidir ki inşan bu renk
leri manevi olarak taşır, yoksa. 
yüzüne, gözüne sürerek değiL .. 
Sarı kırmızıyı, ben daima temiz 
olarak tutmak istedim, bundan 
sonra da öyle olacah.iır. 

Galatasnray klübü azası ara • 
sında bu mesele üzerinde, yakın· 
da toplanacak alan konırede 
mühim münakatalar olacaiını 
tahmin ediyoruz. mahiyetini haizdir. 

"Yunan milleti bu selamdan pek 
ziyade mütehauiı olacak ve onun 
ifade ettiği manayı derinden deri-

"Yunaniatanda bu vakıa türk~ 
lerle yapılan itilafı imzalıyan ve 
ıatlam bir surette teıiı eden hü· 
kUmete halef olan idare tarafın -

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

Almanyada siyasi bir cinayet ............ -.......... -.................................................................... . 
ne kavrayacaktır.,, dan bu sene r~~menn teyit edilmiş- Nazi!erden birisinin öldürülmesi ve 

hücum kıt'aları reislerine hücumlar 
Ethnos gazetesi ıu ıatırları ya • tir. Bu hal Türk - l"unan dostlu· 

zıyor: 

"Gerçi Milletler arasında geçim
sizlik tezahürlerinin çoğaldığı, 

hatta komtu milletlerin biribirle
riyle olan münasebetlerinde ger
ginlikler husule geldiii teesaüfle 
ıörülJDektedir. Böyle bir m~ahe
de karıısmda Türkiye ile Yunanis
tan arasında hüküm süren ve Bal
kanlarda sulhun devamı ve muha 
fazası için devamlı ve kuvvetli bir 
teminat te9kil eden sıkı ve samimi 
birliğin meydana çıktığını görmek 
ümit ve kuvvet verici bir manza ~ 
J'&dır. 

Eıtia ıazeteıi de diyor ki: 
"iki cümhuriyetin idaresi başın

da bulunanlar iki milletin duygu
larına ve dileklerine çok doğru bir 
surette tercüman olmuılardD'.,, 

"Türk - Yunan doıtluiu, kuv
vetlenmesini temin edecek bütün 
unsurlar iki milletin ruhunda çok 

ğunun bir veya ~ir kaç fırkanın 

hususi siyasetinin bir neticesi ol-
madığını, bütün Yunanlıların kal· 
binde yafayan, derin bir duygunun 
milli menfaatin, Balkanlarla ya • 
kın farka ait ve daha umumi men
faatlerin eseri ve icabı olduğunu 

isbat eder.,, 

Edirne lzcllerlnln 

BERLtN, 1 (A.A.) - A.tıl~n Dretıdnde 

Nazilerden Hentsoba, öldllrUlmUftllr. Bu 
cinayet, en.Art omaml~·e~1 tehyiç etml'k • 
tedlr. Henllt!ICha, kendisin! komDnlstlcrtn 
hizmetinde tahrlkA.t(t bir ajan addeden hU
cum kıtnatına mensup ar~ı taratm
dnn öldilrUlml\ştür. BattA müfrit milliyet -
perverll'r, maktUIUn Pragııe'dakl bir e<-nebt 
devlete alt ütlhbsrat ııervlei bllroauna Al
ınan mlW müdafaa ordusu ile Nazl!erln tq
kllAtı arasındaki mUnaıwbata dair bir takım 
'"Mlkalar venn1, olduğunu iddia e~kte • 

seyahatı dlrlor. 
na cinayeti meyd.ana ı;ıkııran, mş.k - ı 

Edime, 3 (A.A.) - Erkek mu . , tulUn dostlarmd.an ve müfrit m!Illyetper • 
• • • . • vf'rlerla hUcum kıtaatı rtıeaumdan Urban 

~llım mektebı ızcılerı çok güze) ısmindo biridir. 

havalara tesadüf eden sömestr ta• Hentsch&'nm gaybubetinden endlııeye • 

tilinden istifade etmek üzere bu- dD~n mumallr.yh, pollıı nezdinde mllkerttr 
te,cbbtlalerde bulunmut ve tahkikat yaptır -

aün tetkik seyahatine çıktılar. Mu· mağa muvattıık oımuıtur. 
allimlerinin beraberliğinde ve Naılk>r, "Yeni bir hain., diye tanıt et· 

mektep mu:ıvini Hamdi Beyin ri· tık:cri Urbana kar,ı aon derece hlddctH 
dirler. "Grban, her gUn kendlıılnl ölümle tl't:.· 

lasetindeki bu kafile KırklareHne dit e4t'Jl ıılr "°k tlDUlllZ me1ıtup1ar a1ma1c:-

kadar iİdecek geçtikleri ve konak· ~ır. Bu tehcUtıer o deı:ececle ~tır k1 

ladıklan köylerde konf erantlar ve· nihayet Urbana revolver tqımak mttunJ • 
,eU Yortlmek mtıcbartyett liud olm111tur. 

receklerdir. Yapdala tük!Ut ~ ---. 

HUcum kllaatı Ye Hl11de11b•• 
nm k.atWcrlnln ltalyaya lHlca e&mlf ol4iull

lan anlatılnUttlr. Romadakl Almaa -*'
bulum IMellld ........... 
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Ticaret Alemiad• 
···········-·······-··----····· 

Dedikoduya sebep 
olan hadise 

SOHBETLER 

Terkosun devri 
merasiminde •• 

Terkosun Belediyeye geçmesi 
terefine, T erkos müdürlüğünde, 
Belediye reisimiz Muhiddin bey 
tarafından bir çay ziyafeti veril
di. 

Tuz fiyatı 1 !~~~?..~ ... ?..~!~~!Y.~.r..~ ..... ş:~5.~~~~~ ... ~~~E~ ... :: 
Y . h. t Yollardamühimtamirler 

Ticaret müdüriyeti takas tacir • 
lerinin mütkül vaziyeti kartı • 
sında paydos yaptıkları takdird• 
yarım milyona yakın takas mua • 
inelesinin yapılmıyacağını ve bu 
yüzden tktısat Vekaletinin büyük 
bir f edakarhkla tacirlere yaptıiı 
bir cemileden tacirlerin istifade e-

Bu ziyafette, düne kadar Ter· 
koıun umumi müdürlüğünü yap -
mııolan M. Kastelno'nun, ldare 
müdürü sıfa.tiyle, misafirleri izaz 
ve ikram etmesi, ne kadar basit 
ve kolay bir it değil idi ise, ziya
fete riyaset eden Belediye reisi -
mizin de v<>.ziyeti, itiı-af edelim, 
ki müıkülce olmuıtur. 

Bi; ıenedenberi, Belediye ile 
Terkos, iki yanı uçurum, dar bir 
2eçitte rastlamış iki koç gibi, kar~ 
tıhkh toılaıtılar. Bir sene, hangı 
taraf yuvarlanacak diye, merakla 
bekledik. Nihayet Belediye galip 

geldi, am?LI\ 

yuvarlamadı. 

T erkosu uçuruma 
Sırtlayıp, geçidi 

ıeçti. 
Bir ıene, bu çetin mücac!ele • 

nin neticesini bekliyen!er, dün de, 
Belediye reiıi ile M. Koıtelnonun 
ziyafette iradedecckleri nutukla
n beklediler. 

M. Kastelno ne diyecekti? 
Muhterem beyler, 
Şirketimiz, bu suyu yüzüne iÖ· 

züne bula.ıtırdı, lstanbulu Kerbe

enı ır uz 
inhisarı kanunu 
inhisarlar umumi müdürlüğün

de tetkil edilen bir komisyon ta
rafından yeni bir tuz inhisar ka
nunu projesinin hazırlanılmaıına 
batlanılmı,tır. Tuz inhisarına ait 
ımevcut hükümler kısmen es -
ki ve hemen hepsi müteferrik bir 
tarzda olduğundan ihtiyacı te • 
minden uzak görülmüttür. Bu -
nun için mevcut hükümler bir -
le§tirilecek ve görülen ihtiyaç -
lara göre yeni hükümler konu -
larak bir kanun projesi hazırla -
nacaktır. Bu projeye göre tuz 
satış fiatlarının tesbiti inhisarlar 
vekaletine ait olacaktır. Tuz fi -
atlarının şimdikinden daha ucuz 
olacağı hakkında henüz bir ka -
rar verilmemittir. 

Proje hazırlandıktan ıonra 

inhisarlar vekaletine gönderile -
cek, vekalette de tetkik edilerek 
Büyük Millet Meclisine verile -
cektir. 

liya çevirdi. Bu bafanmadığımız 14 yaşında bir çocuk 
iıi, yüzümüze gözüı:ıüzc bu!aş . ortada yok ! 
tırdığımız halde temiz:: çıkara • 
madırk. Şirltctimizi Belediyeye Kasımpaıada Çatmalı me1Çitte 
Yermekle meınnunuz ! diyemez • oturan Mecidiye Hanımın 14 yatın 

daki oğlu Kanber üç gündenberi 
di. d 

Y b k · . .. ı· b"I" ortadan kaybolmuttur. Meci iye a unun n sını soy ıye ı ır . . 
. d'' Hanım zabıtaya haber vermıttır. 

mıy ı. k 'Ik k · 1 Beyoğlu do uzuncu ı me tep ta-
F akat Muhiddin beyin mevkii lebesinden olan.Kanber '3 gün ev-

daha müıküldü. M. Kastelno, Be- 1 1 ~-ı· h .. ;_ ;.:-J; arkac:laıile 
l9Glftmase memur oliiiiiifkı. ":iiiia· I .. ,.. 'U• • • .._ .. • 

b·ı· d' .a._ B 1 d' . . . evden çıkmı! bır aaha donmemıt· 
ı ır ı. ftllllma e e ıye reısının . 

bir iki ıöz söylemesi lazımdı. tır5· Jıt.h t . K L- • ld k e a. atin, anuerın yo a en· 
Muhterem beyler, disinden batka bir arkadaıına git-
Senelerdenberi lstanhulu kasıp mek üzere ayrıldığım söylemiıtir. 

kavuran, yakıp yıkan Terkos tir- Zabıta tahkikata başlamıştır. 
kelinden nihayet kurtulduk! diye 
batlayıp, bütün hakikatleri :sırala- Beynelmilel •imend~fercilik 
mau, nezakete muvafık dü§mez
di. Eh fartı nezaket gösterip, Ter· 
kos ti;ketinin mesaisini medih de 

edemezdi ya! 

M11ırda toplanacak olan beynel
milel şimendifercilik kongresine 
ittir:ık etmek üzere Mısıra giden 
Japonya hükumet demiryolları 
müme$sillerinden dört Japunyalı 

zat dün şehrimize gelmi,lerdir. 

Belediye reisimiz, bu merasimi 
en muvafık şekilde, centil~ence 
idare etti: Bir !ey söylemedı. . 

B Zan öyle sükUtlar vardır, kı yeni Avusturya elPfSI 
a . d' ı ~ ~n beliğ sözlerden da.ha vecız ır. 

Selimi izzet 

Kaçakcılık 

Birkaç ay evvel hükUmeti tara
fından tekaüt edilen Avustur • 
ya clçiıi M. Ogüıt Kral'm yerine 
A vusturyanm Ankara elçiliğine 

baron Veıbah tayin edilmittir. n- maznun ve para cezan 
~ Avusturyanın Mısır elçiıi olan 

Adliyedeki ihtisas mahkemb'e~i, baron V csbah cuma günü lzmir 
dün bir kaçakçılık davasını ıtır- vapurile lskenderiyeden ıehri • 
mi:tir. mize srelecektir. 

Maznunlar üç kitidir: Ber~er · 
Huan, Ömer ve Recep. Hidıse 1 Otobüsten dtlşerek 
Galatad d çıkarılmış, 

a mey ana k k Fenerde oturan 17 Yatında Uya 
$loluan &efterde 5,130 ycıp~a a· dün otobüsten düterek bqmdan 
çak cıgara kağıdı ele geçmı,. yaralanmıttır. 

Mahkeme, auçun ,ahit Hakkı 
~inaai v~ Ahmet Zeki Efendileri~ Haliçte bir kayık battı 
ıfadelerı ve zabıt varakasile sabıt J 
olduğu noktaıından her üçünün Balıkçı Avram Haliçte balık tu
de albtar ay bapiıl~rine, kendile· tarken Şirketi Hayriyeye ait ltkü
rinden 5,130 kunıı para cezası a· zar motörü ıandalına çarparak 
lmmuına karar vennittir. Karar, parçalamıt, denize düten balıkçı 
sekiz gün içeri,inde temyiz oluna· kurtarılmıttır. Motör kaptanı Ali 
bilecektir. Efendi yakalanmıştır. 

Sanayi kredi bankaaında 

1ktıaat vekiletinin iı'arı üzeri· 
ne Sanayi Kredi Bankaaı heyeti 
umtımiyeıinde lıtanbul Sanayi 
birliji DUllln& mürahhas olarak 
Sanayi birliği katibi umumiıi 
Numi Nuri Bey dün ak,am An • 
karaya hareket etmittir. 

GaJataıaray mezunları 

Galatasaray Ticaret ve Banka -
cılrk Kıımı Mezunları Birliğinin 
cuma ıünü saat 15 le Beyoğlunda
ki binuında umumi bir toplantı 
yapılacaktır. Bu toplantıya birliie 
ha olıun olmaıın bütün Ticaret 
kıımı mezunları davetlidirler. 

derhal yaptırılıyor 
Viyanadan getirtilecek mütehassıs için 
vekiller heyetinden müsaade istenecek 

Belediye sular müdürü thıan 
Beyin ayni zamanda Terkos suyu 
işlerine de bakması kararlatmıt, 
kendisine tebliğat yapılmıfbr. lh
ıan Bey Müdür Kaıtelnoya mua· 
vin olarak çalıtacaktır. Belediye 
fen heyeti müdürü ve mühendisle
ri iki gündenberi Kağıthane tepe
sinde bulunan fabrikada ve su yol
larında tetkikat yapmaktadırlar. 
Ufak bir arızanın tamiri için icap 
eden tedbirler alınmııtır. Bu ıa -
yede suyun evvelce olduğu gibi sık 
sık kesilmiyeceği ümit edilmekte· 
dir. 
Diğer taraftan belediye lstanbul 

su itlerinin kökünden halli için Vi
yanadan bir --ütehası11 getirtme
ye teıebbüs etmit ve müteha11ııla 
görüterek mutabık kalmııtır. 

Bu mütehassıs, dünyaca methur 
olan Viyana sularını Viyanaya in
dirmiş ve 30 ıene Viyana beledi
yesinin sular müdürlüğünü yap -
mıt olan M. Frans Fellerdir. Mü -
teha11ısın getirilmesi için Vekiller 

heyetinden müsaade istenmittir . 
M. Franı Feller Şubat ayı zarfın

da lstanbula gelerek membalarda 

tehirde tetkikat yapacak ve bir 

rapor hazırlıyacaktır. Müteha111 -

ıın vereceği rapordan sonra Ter -
koıun ve lstanbul sularının idare 
tekli hakkında kat'i bir karar ve· 

rilecektir. O zamana kadar su yol
larında ve T erkos ıebekesinde 
acil ve mütemadi tamirattan batka 
hiç bir esaslı inıaat yapılmıya • 
caktır. , 

Şark viliyetlerindeki 
ormanlarımız 

Ormanlar bir teşkilata tabi değildir; 
her 6nune gelen isi ediği gibi kesiyo 

• ı 
Bet aydanberi Şark vilayetlerin- temin edilmektedir. Bazı vilayet 

deki ormanlarda tetkikat yapmak· merkezlerinde bulunan f abrikal!lr 
ta olan orman ırıüteha1111larından ve un değirmenlerindeki ıazojen 
mürekkep heyet bir kaç ıün evvel makinelerinde de odun kömürü 
şehrimize dönmüttür. yakılmaktadır. Bazı yerlerde de 

İstanbul nuntakasından Avni, halk ormanların verdikleri keres· 
Samıundan Murat, Konyadan A - telerle evlerini, agıllarını yapıyor
dil, lzmirden Mithat Beylerin tef· lar. Fakat umumiyet itibarile her
kil ettikleri heyet burada raporla- kes şehir civarında ve bahçele -
rını hazırlıyarak Ziraat Vekaleti • rinde yeti9tirdikleri kavaklardan 
ne gönderecektir. Heyet azasından daha çok istifade etmektedir. Or
Avni Bey dün bir muharririmize man mahsulatından mazı, pala -
ıeyahatları etrafında fU malumatı mut, kitre ve bilha11a El'iziz vili.
vermittir: yeti içindeki ormanlardan topla -

"- Bet ay mütemadiyen nan kudret helvasiyle halk maite· 
§arkta dolatbk. Van, Muf, 'Siirt, tini temin etmektedir. Bundan 
Mardin, Malatya, El'i.ziz Diyarıbe- baıka Siirt ve Mardin viliyetlerin
kir vilayetlerindeki ormanları gör· deki ormanlarda Menengiç -
dük, madenleri tesbit ettik. Or - Buttum mevcut olup buna fııtık a
manlardan buıün edilen iıtif ade • ıııı yapıldığı ~bi nohutlarından 
lerJe, ileride edilecek iıtifadeleri elde edilen yaila da iyi sabunlar 
teıbit ettik. Şarktaki büyük zengin yapılmaktadır. Ormanlar tetkili -
ormanlardan mahrukat ihtiyacı ta tabi olmadıiından her önüne 

gelen istediği gibi kesmektedir ... 

VAK 1 T 
Gündelik, SJyut Ca.zete 

demiyeceğini düşünerek paydot 
yapmamağa karar vermiıtir. Bu 
karar derhal dairenin memurları• 
na da tebliğ edilmiı, takaı heyeti 
de bütün muamelenin ikmaline ka· 
dar içtimaa devam edeceklerini 
bildirmittir. 

Fakat bu muamele eınaıında 
İstanbul Ticaret odasının da taı • 
dik etmesi lazım gelen bazı iti• 
de vardır. Ticaret odası memurla• 
rı ise paydos zamanı geldiği İÇİP 
günlük mutat itlerini bırak•rali 
gitmitlerdir. 

Takas itleriyle metıul olan ta" 
cirler cumartesi günü 2eri kalan İt" 
leri için nihayet Ticaret oduı reief 
Nemlizade Mithat Beye müracuf 
ederek keyfiyeti bildirmifler Y~, 
(tacirlerin haklarını müdafaa et:..} 
meai lazım gelen Oda meanır.-J 
larmın yaptığı itlerin doina olma:ııı 
dığını) ıöylemitlerdir. 

1 
Nemlizade Mitbat Bey bu .. .,i• 

'yet karıısmda derhal Ticaret o • 
daıından bu itle meııul olan me
murlara itler bitinciye kadar TUİ• 
feleri batından ayrılmamalMını 
söylemiftir. 

Bu emirlerden ıonra paydoı e
dip giden memurlar buldurulmut 
tacirlerin itleri de halledilmittir .. 

Ticaret Müdüriyeti ve Ticaret 
Odaıı memurları saat dokuaa p .. 
dar çalı,arak bütün itleri bit;ımif4': 
Jerdir. 

Fakat iki gündenberi İıtanb,ıl 
ticaret aleminde mütemadiyen bu 
it in dedikoduıu devam etmekte • 
dir. Dün bile hala bitmiyen dedi• 
kodunun ne ıuretle olduğunu lı • 
tanbul Ticaret müdürü Muh.ia 
Bey ıöyle anlatmıttır: 

"- Takas muamelesi için o ak· 
şaın beklemek mecburiyeti hasıl 
olmuştu. Filvnki resmi paydos t.a· 
manı muayyendir. Fakat böyle 
fevkalade bir zamanda beklemeK 
ve bütiin tacirlerin işlerini bitir • 
mek lazım oldu. Ticaret Odası me .. 
murları ise paydos zamanı gitme1' 
istediler. Bana kalırsa Ticaret o • 
dası facirler namına çalışmağtr 
mecbur olduğu için memurları bu 
tarzda hareket etmiyeceklerdi ...• 
Neyse, Nemlizade Mithat Beye o
da reisi sıfatile müracaat ettik .• 
Mesele de halledildi. Dokuzda da 
bütiin iııleri bitirdik. Dört saatlik 
fazla mesai yaptık amma, hizmef 
etmeğe mecbur olduğumuz taeir • 
!erin işlerini de ikmal ettik.,, 

tııtanbul Ankara Ca.ddeal, VAKiT yurdu 

Telefon Nu1narelerı 
Yazı itleri telefonu: %4379 

Şark vilayetlerinde yapılacak olan 
demiryoUarı intaatında ahtap tra
vers kulJanıldığı takdirde bu or· 
mani ardan fevkalade istifade e -
dilecektir. 

Şarktaki ormanlar memleketi . 
miz için naııl bir hazine ise fark -

r:~:!!S~~~§ J 
ldare telefonu : 24370 

Telg"rat adrul : ?ııtanbul - \'AKIT 
Posta kutuıru No. 48 

Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
7M 
400 

16-0 .. 

Hin UcreUerı : 

Ecnebi 

2100 Kr. 
1450 .. 

800 •• 
300 .• 

Reaml i!Anlarm bir aatırı 10 Kurut 
Tfcarl llAnlarm bir aatm l!?,5 Kuruş 
Ticari !llnlarm bir santimi 25 Kuru, 

KUçUk lllnler ı 
alr'defuı 30tkı c:ld~ 50 Uç defuı t.5 

dört defuı 75 \·e on detuı 100 kuruıtur. 
tJg aylık nan verenlerin bir defaaı mecca· 
nendir. Dört aatm reçen llAnlann tazı.ı 

satırları bef kuru§tan hesap edlllr. 
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taki madenlerimiz de birer servet - Sadrazam Taldt Paıa Bz. Stlf • 
manbaıdır. Şarkta keıfedilmemiş, yadan geçmiştir. lıtaıyonda J'eliahit 
fakat teaadüfle bulunmut maden- Başvekil ı ·c aefirler tarafından kar • 
ler çoktur. Malatya vilayeti ma • grlannuştır. 
den noktasından en zengindir. . . . - Drüllünun mecli11i nıüderruinl 
Malatya ve Hakiride ıimli kur- //alil Ziya /Jeyin riyaaetinde topltıfl • 
ıun, petrol, Yanın §arkında civa dı. Nobel mükafatına (Lenin) İll 
Beytül§ebapta Pirit madenleri ol~ namzet gÖ8terilmeıi eheri11etle ktl • 

duğu gibi diğer vilayetlerinde de bul edildi. 

kömür, demir, malahit, alçı, ser • - Osmanlı tebliği: Bir dÜfl"Gll 

pantin ve buna mümasil bir çok 
1 

karakolunu Filistin cepheıinde ttlr 
madenlere teaadüf ettik. Bunların ettik. Sair c<"phelerdc mühim ııaka,,ı 
hiç birinden istifade edilmemekte- olmadı. 
dir. Şarktaki nehirler alabalıkla- Alman tebliği: Garp cephuintl• 

rı kayde f&yan olduğu ıibi her Topçu düelloıu olmuıtur Makedon • 

mevsimdeki avlar da pek mebzul- 11a ı·c Avuıturl/fl "'Phtltrinde ıiilta • 
dür.,, nd ı·ardır 



Sayıfa 4 

O.IMAllLI DEVLE 
Ö ÜRKEN ••• -==-

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

Sabık sarıklılar dörtnala 
alafrangalaştılar 

Bir şimal seyahatimden dönü· 
§iimde Kopenhagda tesadüf etti • 
ğim bir vak'ayı ismini unuttuğum 
pir gazete veya mecmuaya yaz • 
mıştım. Bu yazımın sureti elimde 
değildir. Hikayeyi ezberden nak· 
ledeceğim. Doğru bir hikayedir. 

..... Danimarka devletinin pa • 

yitahtına akş<\m üzeri vardım. 
Jşmini bildiğim bir otele kol} • 
dum. Meğer bu memleketin bir 
adeti varmış. Otele her gelepin 
İsmi ertesi sabah gazetelere geçi
yor. 

"Türk muharrirlerinden ve 
hukukçularından mösyö Celal 
Nuri bazı tetkiklerde bulunmak 
için gelmit \'C filan otele inmiş
tir.,, 

Ben daha uyanmadan bir ııü
rü muhbir ve fotoğrafçı etrafımı 
kutattı. Sordukları abuksabuk ııu 
allere ayni kıymette cevaplar 
verdim. Öğlen gazetelerinde mü -
likatlarım, resimlerim çıktı. O 
gün, Kopenhagda töhret buldum. 
Muharrirler otel kapısında sıra -
lanıyorlar- ve kendilerine bin 
bir gece. memleketlerinden biri 
olan Türkiyeden (Acip ve garip) 
havadisler dileniyorlar. 

Şöhret bulduk ya... Garson 
geldi, beni telefona davet etti. 
Pürünüz Konyp. veya Ankara, 
Kayaeri veya Adana türkçeaile: 

-'~ Mirim, efendim hazretleri .. 
Hoı geldiniz. Sefa geldiniz. Ne 
zaman teırif buyruldu? Ne vakit 
nezdi ilinize gelirsem kabul buy· 
rulmak ıeref i alisini ihraz ede .. 
dm? .. 

Acaba Danimarkada bu Türk 
kim oluyor? Ermeni, filin, de~il •. 
Besbelli, halis muhlis bir TUrk, 
bir Anadolu Türkü hem! 

- Zatıaliniz kimsiniz? Kimin 
le te,errüf ediyorum? 

- Bir bendeniz .. Bir hemıeh· 
riniz. Acaba timdi gelsem, bir 
dakika .•. 

- Buyurunuz, teıekkür ede • 
rim. 

Yanımda bazı yerliler vardı. 
Kendilerile konuıuyorduk. Pek 
az ıonra karşıma ıayet şık, orta 
boylu, bıyığı, s'-kalı büıbütün 
trqlı, epeyce çehre zi:f;ürdü biri 
çıktı. Mütemadiyen konuıuyor. 

. Çeneıi bir makine gibi itliyor. 
Benim bir ıöz ıöylememe, bir 
ıual sormama imkan, iktidar, me 
cal, derman bırakmadan ıöylü • 
yor. İhtiram pek yerinde. Ben 
ıanki dünyanın en büyük adamı, 
kendiıi ise en ehemmiyetsiz ben· 
de11inımdan biri ... 

Henüz vatandaşımın knn ve ne 
olduğunu öğrenmeden, anlama -
dan: 

- Akşama gelsem, civardaki 
köşkümüzde çorba içsek, hare
mim cariyelerile mahdum ve ke· 
riıme köle ve cariyelerinizi efen
dimize takdim etsem .. 

Yanımda başkaları var. Kim 
olduğunu anlamadan bu zatı ıav
mak için: 

- Peki! dedim. 
Acaba bu efendi kim ola? Ya 

bir halı taciri, ya bir tütün taci
ri... Besbelli! Kopenhagda bir 
Türk batka ne olabilir? 

Saat sekize yaklaştı. lımini 

bilmediğim bey veya efendi, ge
ne birkaç batman lif, söz ve la
kırdı ile geldi: 

Araba bekliyor; efendim, mi • 
rim, velinimetim .. Dedi ve gene 
bir kelime ıöylemiye mecal hı • 
rakmadan beni arabaya soktu, 
Yürüyor\lz. O mütemadiyen söy
lüyor. Beni methediyor. Herifin 
kim olduğpnu soracağım, lakin 
imJcan yok ki! Der)<en araba bir 
kö~kün öniinde durdu. 

Zarif bir villa... Pek zarif! 
Yarı arap, yarı Tü:-k tarzında 
yapılmı~. Yalnız bir çirkin cihe· 
ti var: Sokak kapısı bir mihrap 
taJdidi, İçeri ~hndık. J(artıma 
bir sürü çocuk çıktı. Hatırımda 
kalan doğru ise yediden az de • 
ğiJ, himleri tUrk~e mi, değil mi? 
bilmem. Adele mi, Adile mi 7 
Suzaq~ .. Adam mı, Adem mi .• ve 
di'th~ l?irkaç iısirn. Lakin hi,giri 
türkçe bilmiyorlar. 

- Mahtum köleniz .. 
- J(eriı:pe cariyeniz. 
- Bu d{'l\i. 
- Bu dahi. 
- Bu dahi; ve saire. 
MükemPlel bir salon. Müılü· 

manca levhalar. Isparta, Sivas 
halıları. Kütahya çinileri. Nefis 
ciltler. Ş~mkari mefruıat. 

- Ulan Mahmut, anandan 
mı, babandan mı? diye aoraca • 
ğım; lakin çocuklar huzurumda. 

Derken kırk yaşlarında, pek 
kibar, sevimli yüzlü, çokça çir• 
kin, keten saçlı, bembeyaz, kıp -
lurmızı, boncuk gözlü bir madam 

peyda oldu. 
- Haremim cariyeniz. 
Bu hanım bir kelime türkçe 

bilmiyor. Almanca biliyorsa da 
ben bu liıana •!İna değilim. So· 
nunda cüz'ice İngilizce bildiği 

anlatıldı. Konufuyoruz. 
Frakı yerinde tertemiz bir 

garson kapıdan içeriye girdi,' Da
ninıarka dilinde: 

- Madamın ıofraaı hazır! 
dedi. 

Yemeğe gittik. Salon alaturka 
idi, demi9tim. Yemek odası ise 
gotik üslubunda. Mükellef, mun· 
tazam. Çocukların büyükleri 
sofraya alındı. Kim olduklarını 
hail anlıyamadığım iki çift kıuı, 
koca da bizimle yemekte bera • 
berdiler. Prezante olduk. Llkin 
iıimlerini hatırlamak mümkün 
mü? Ala bir yemek. ince içkiler. 
Enfes Türk sigaraları. 

Gece yarısı, hala ismini bil -
mediğim dostum beni arabaya 
koydu, otelime götürüyor. Da • 
yanamadım: 

- Efendi, senin adın ne, kim
ıin, ne ticareti ile meşgulsün? .. 
Çabuk söyle, sabnm tükendi. 

iti anladım. Sultan Hamide 
curnallar gitmif. Sefirler ve ka -
tipleri namaz kdmıyorlarmış. 

Bunlar neredeyse dinden çıka· 

caklarmıf. Padişah, bunun ü~e • 
rine, derhal eefarethanelere ve 
başlıca konsclosluklara birer i · 
mam gönderilmesini şeyhülislam 
efenaiye irade etmiş. Lakin bir 
fartla. Şık ve alafranga imamlar 
gönderilmiyecek. Yobazlar ara· 
myor. Molla GGrantde bir ıofta 

da her naıılsa intihap buyrul -

VAKiT 

O. Bankası 
imtiyazı uzablacak 
avans alınacak mı? 

Bir kaç gün vvel Paristen ıeh· 
rimize gelen Saraç ojlu Şükrü 

Beyin rahatsızlığı devam etmek· 
tedir. Şükrü Bey bunun için an· 
cak üç, dört gün sonra Ankara • 
ya gidecektir. 

Bir miiddettenberi ,ehrimiıdo 
1935 senesinde imtiyaz müddeti 
bitecek olan Oımaniı bankuı im• 
tiyazımn yirmi ıene müddetle u
zatılacağı, huna mukabil hanka • 
nın hükumete bir miktar avans 
vermesi mevzuu bahıolduğuna 
dair bir haber fayi olmu~tur. Ay· 
ni §ayiaya göre, Saraç oğlu Şük· 
rü Bey Pariste borçlar meselesi -
ni müzakere ederken Osmanlı 

bankası mümessitlerile de bu hu
suslarda temaslarda bulunmuf • 
tur. Saraç oğlu Şükrü Bey bu hu
eusta malumatı sorulunca fU ce· 
vabı vermiştir: 

"- Ben Pariste yalrı.ız O~ • 
manlı borçları me!elesil" meşgul 
oldum. Bahsettiğiniz mesel"yi 
hükumetten ~orunuz ... 

Eski HamazaoJarda 
Islaobul eğlenceleri 

Refik Ahmet Bey tarafından 
lstanbul radyosunda bu akta.m 
ıaat on dokuz bn~qkt- bir kon • 
ferans verilecektir. Mevzu: latan
bulun eski eğlence hayatı. 

muş. Ama nasıl bir softa? T ari
le hacet yok. Dumanı üstünde 
bir aofta. B\ID'Q bir ıefar-.te gön· 
dermi~ler. llk günleri, imaım efen 
di, kabaıaba kıyafeti il•. bi~im "' 
siz ıalCalı ile, yağlı ya aıile fena 
bir tesir bfJ'akmıf. Fakat ıitıide, 
yani h~ altı haftada, hoca ~fen· 
di kendiıine bir çoki düzen ih • 
aan etmif. 

Bir müddet ıonra sefir pap.· 
ya demit kiı 

- Pa~am ! Bu alemi anlamıya 
başladım. Dil bilmeden olmıya • 
cak. Bir kere dil öğrenıem çar • 
çabuk proteatanları müalüman e
derim, Müaaade buyunıdaanız bir 
aile panaiyonuna gireyim. 

Sefir pafa izini hasmıf. imam 
efendi dil öğrenmede asla •ecik
memiı. istidat fazla. Çene kuv • 
vetli, sekiz beygir kunetinde. i
mam efendi orada, kendiai gil>i 
dil öğrenmiye ıelmit bir de mat• 
mazel bul111az mı? Biri canlı 10 • 
gat, öteki canlı ıramel' olmuf. 
İptida hafif, aonra tiddetli bir 
muataka. Hamm, Danimarkada 
bir içki fabrikatörünün kızı. I· 
mam efendi, Molla G6ranlden 
gelen yobaz, sakalı, bıyığı defe
der. Kopenhaı• gider. Orada ev-
lenirler. Onlar ermif muradına, 
biz çıkalım kerevetine. . .. . 

Bu hikayeyi nopetliğim vakit, 
çokları: 

- Pek ili, Celil bey, ama 
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Bu alrtamdan itibaren , ______ _. 

OPERA SİNEMASINDA. 
Güzellik Kraliçasının 

MiLYONER KOCASI 
Bir güzellik miisabakasımn bütl\n safhalarını, dilnya güzellik 

kraliçeti şerefine verilen ziyafetler, 

~------- Zengin mizansenler ••. 

İngiltere ve Mısır 
LONDRA, J (A.A.) - Hari .. 

ciye nezareti, İngiltere ile M111r 
aruında müzakerata ıiriıilmiı 
oldutuna dair ola.n haberlerin 
mevıimıiz olduğunu bildirmek • 
tedir .. 

Milkilemeler, alelAde dip]o • 
mui tarikile yapılmaktadır. He -
nUs hiç bir netice elde edileme • 
mittir. 

Bayramda fakir çocuklar 

Anneler birliği dün bir içtima 
yapmı§, bayramda fakir ~ocukla
rın siydirilmesi meselesini görüı
miiftür. Şimdiden bazı ticaretha
neler ve müesseseler anneler bir
Jijine kumq teberrü etmekte • 
dirler. Birlik bu kumatlan bay .. 
ranıa kJ.dar dikip hazır bulundu
racaktJr. Bu •ene 150 kadar ço .. 
cuk giydirilecek ve bunların ai .. 
lelerine ıeker daiıtılacaktır. 

rıi.i'&;~-;;;;·ğeı:~-e~;;i;;] 
lımımuı.ıı™-.-ıınlllflllıWWWJ-•Jlllff!llllllllllllltllltlll 

Şen Çoeuk 
M•ınl•k•tiJ®'Jıı tıı (t17Al çocuk ıııccmu -

ası ola?\ (Ş~n Çcxuk) UQ ıs Uncu e&YJSl da 
çıktı. 

!~dl dtln)'lı OO®k edtb!yatı, fijrler, hl· 
klyelor, ınaq)tv, resimler, bUyük adamla· 
nn hayatı, bllıı\ııceler, ve saire vardrr. Aile 
bablllarma .. oocukl&Plmıa& t&v.lfye ede· 

rt•. 

" Kooperatif • 
''Koopartif., mecmuasmm sekizinci ayı-

11 POll srtt titr "ldlct. ve ın&iJ:l yazılar-
14 çı\ç~trr. GUn<1e.o, ıtın~ tek&ınUt eden bu 
meclfl.ua~ bilha.ssa A. H . imzalı TUrklye 
ıdru.t krediıl ve kredi k~nWleri ve 
Burhp Aeal Beyla "DevletçJlJk nedir?,, ya
zılan, Ağaoğlu Ahmı:t Beyin bir maka!em 
bulunduğu gibi birçok laymetli yazılarla dUn 

ya iktıaadl havadl.lleri vardıl'. JCarilerlınlzc 

tavsiye ed<!riı. 

Muhit 
?dUJIİT'tıl JCPunUS&Di ııU.hast Q~ renkli 

nefti bir kapalt lçln<lQ cüuıuıtır. Bu n\bha
da; Ay1nl • Şikem (Halit ZJya U§§aklzadc), 
Nlklhta 'keramet (Eınlne Sattet), Samih 
Rlta.tm DW.P Bllgiahıde mevkii (Ahmet 
Cevat), Benim tartb.im (Behçet Kemal), üç 
aaat opereti, 18 mcı a.sırdanbeıi B<>la.zlçtndı 
.. yriMtel' (Rlf&' mkrut). Tıvarl.kler • ae
yahat batn&lf.n • (Sami), Balo Gecesi • sa
lon teıruıtli • (!enlha Sami), M.lratay Cha· 
bert • klA.IUc tetrtk& • (Balzac), Moda aa.ltl· 
felorl v .11. vardır. 

Kari.terim.ize tavsiye ederi%. 

KVIM 
Çarıamb« 
4 K. sani 

7 Ramazan 

Peroembe 
S K. sani 

8 Rımazatı 
Gün do~u~u 7,21\ 
Gün l·atışı 16,:52 

5a1'aa uaıw 6. o 
ô~le namHı l'l,18 
ikindi umut 14,39 
A~şı\m ııamuı 16.52 
Ya• sı nsman l!!.2'l 
imsak :5,30 

Yılın ıeçen afinlert 4 
hlu ~2 

ıM4 

e.so 
12,1 9 

14.41 
111.54 
11,30 
:J,40 

5 
aeı 

1 

Yınn ak~ımdın ltiba~n 

ASRİ sinemada 
JOHN GILBERT 

ve RENEE ADOREE 
tıtrafından temsil \'e harbi umuminin 

en müthiş bir tıı~virini gösteren 

Büyük Resmi 
GEÇ i T 

Emıalaiz filmi başlıyor 

lstanbul Belediyesh 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temslllerl : 

Bu akşam ISTAHBUL BfLEDIYf 
saat 21,so da ~M" t~ ~U 

Pazartesi n1rrr TIH 
PERŞEMBE 

Yazan: 
MUaahlp zade 

CeUU Bey 

Komedi 3 
perde 

1111 1 

llllllll 
Zabitan gecesi 

Ertuğrul s._detlln 

T. A. ·r. T 
Bu p:ece l\3dıkö) ünde 
Kuşdili tiyatrosunda • 
Kör ve Hissel y 

Şayia 

Yakında : N E R O N 

~~~~~A 
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Nukut (Satıf) 

" ur ış f Kuru* - -~O f. Fransız. 169,SO 1 Slltn Av ~7-

ı Sterlin 715.- ı l'ezeta 17,-

ı Dolar !13,:50 ı Mıırk ~-
to Llrd ~19,- 1 Zolııtl 24-

20 L Belçika il .-
ı Penı:li aı -

ro Ley 23.-
20 Or.lhcni 23,- 211 lllnar ~d -
20 h\•lçre 820- ı çcrvoneç . 
20 Leva i7.- 1 Altın 1;!3,-

l ı lorln 85,- ı :"ll eceJ ly ~ 3J.-
00 Karon Çek 123.- ı Bnnknot !4<4 -

Çek Hatları (kap. ıa. 16) 

Parls l!.0.'31 Prah ::ı :58~0 

l.ondra 70 so Vl\aoa "o"o 
Nev·York 04:'03 Madrlı 5 7640 
J\tilAoo 9.17 Beri in 1,ç;-os 
Brilt~el 3.Si9!1 Verşovıı 4.16-
Atını a; 43- Pe3tc 3.44-
Cenevre 2.4359 1 iitrcş 79 6750 

Sof}'• b5.62~5 llel~raı 34.55-
Amıterdam ı.ıtıso l\l skova 1093 50 

Esham 
iş R.tııkası 10 Tcrkos 32-
Anadolu 23 65 Çlmc~t 1 Ar. F.55 
J\eJI ı.ıo Ünyon Dey. 24.-
Şlr, H~tlyt ıs. Şark- Ot ,,90 
Tramvay 4,30 ltalya 2-

U. Sigorta !4.- ı Şark ın. cezıı us 
omontl !3.e~ Teldon 

isHkrazlar Tahviller 

hı. dahili 94,75 ı Elektrik 
~ark I' yu!iıın ~,t:' Tram\•ay 10.U 
O,!\to\'ahhldc 'ı9 50 Ttinel 4.20 
Gümrllkler s ss ı Rıhtım 18,90 

SaydJ mani <4,15 Anadolu 1 42,S.\ 

hayalde ifrata gitmiısin ! Bu ka- , .. ____________ _.! 

HA VA - Yc~liköy Aşkert ruaı mer· 
hı.inden nrilen nıaJ6ınata gQ!•, hl\'& 

bugün t&mamen bulutlu ve 'iaıal istika· 
metlerinden hafif rüzg!rlı olacaktır. Dün 
en fazla ~ıcaklık ';',en :az 4 derece. havıı 
tu:yiki 174 miUmeO'e idi, 

nafd:u 
A ~kerlre -

4 50 Anadolu il 42,sŞ 

A. !\lürımsll 46.~5 

darı da fazla ... Molla Guranideki 
yobaz nerede, Kcpenhagdaki 
konyakçının damadı nerede? Mü 
balağa,_ .. Olmıyacak feyleri nak
letmişsin. 

inan olsun hiklye uydurma 
değildi. 

Lakin unutmayınız ki hoca .. 
larda alafran8& olmıya istidat 
büyüktür. Benim ltikayem 1912 
de geçiyor. insaf ediniz: 1925 
teki hoca efendiler Kopenhaıda· 
ki sabık sof tadan u alafraqa 
mıdırlar? 

Radyoda a 

JSTANBUL - 18 den ı 8,45 e kadar 
Stüd~·o saı heyeti. 18,45 den 20 ):e ka
dar Orkestra, 20 den ~4,'20 ye kadar 
İnci hanım, 20,20 den 20,:50 ye kadar 
Mahmure hanım, 20,50 den 21,SO a ka. 
dar Hafız Sadettin Bey, tı.30 dan 92,00 
ı kadar Odccırra, Ajans ve borsa haberi 
saat ayıı.rı, ~,SO dan 28,80 a kadar Ala
turka MI OarütUJ.igı hcy'cti. 

Hlmayel etfa I baloau 

Bir çok hanımlardan ve bazı ta.· 

nınmıt zevattan mürekkep bir 

komisyon dün Himayeietfal ce • 

miyeti merkezinde toplanarak 

cemiyet namına verilecek balo 

huırlıklaıı euaf ında görü§lllüt • 

lerdir. Balonun 23 Şubat ak,amı 

Tokatliyanda Yerilmesi kararlaı

tmlmıttır. fllt defa olarak Hilna .. 

yeietf al baloıu bu sene maıkeb 

ve kostümlü olacaktır. 
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İHTİLAF Milli Roman -57- Ya1..an: Necmettin Halil 

Milletler cemiyetınde ================Selami izzet 
Sabire hanım bir aralık Şe· Ayşe, tam yanlarına. gideceği 

fik beye yaklath: zaman, babası Kemale: 

19 Nban 

- Kemal beyin ne§esine pa • - Sana mühinı bir hadiseden 

Kumpanya ile iran arasın· 
daki müzakere kesildi 

Dün bir başıma dolaşırken 

NUyorkun ' 1Bavri,. denilen şark 
mahallelerine düştüm. Yarabbi, 
burada neler gördüm: Fnkirlik, 
sefalet, pisJilıc, sarhoıluk ... 

yan yok... Evinize gelmek için bahsedeceğim, dedi. 
gençler can atıyordu, bundan · Kemale yakla!tı, kulağına i . 
sonra genç kızlar can atacaklar.. ğildi. 

lranda İngilizlerin elinde bu • 
lunan büyük petrol şirketi imliya· 
zını İran hükumetinin kaldırma • 
sından çıkan ihtilaf hula halledi
lemedi ve bu ihtilaf İran huku • 
metini sarstı. 

Şefik beyin dinlemiyormuş Kemalin, dudaklarındaki mes 
gibi aesaiz dumıasına aldırıt et· ut tebessüm silindi. 
miyerek güldü: Asabi bir hareketle ağzındaki 

- İnnellahe ceınilün, yühub- aigaı·ayı aldı, uzaklara fırlattı, 
bül cemal. ve muztarip bir yüzle, cüzdamn· 

- Çok eski bir IÖz hanııne- dan ke3iJmit bir gazete parçuı 
fendi. çıkaran Şefik beye baktı. 

- Her halde Kemali seveni Şefik bey bu gazete parçasını 
dünya takdir eder, uzattı. Kemal aldı. Göz gezdirdi. 

Şefik bey h~~ını salladı, cevap Sonra, bitkin bir aeıle, içini çe· 
vermedi. Alnında esrarlı kırı~ık· kerek mırıldandı: 
lar belir~i. .. Şefik N~ri beyin bu _ Çoktan unutmu§tum. Pa • 
esrarengız tavrı S\lhıre hanımın ris, benden bu hatırayı ailmi§ti. 
merakını uyandırdı, fakat fazla Ellerini alnına götürüp şakak· 
bir §ey sormıya ceearet edemedi.. Iarını ııktı. 
~~.den Şefik bey, Kemalin güzel· Ve Ayıe, yanlarına gitmiye 
lıgınden bahsedilmesini hoş gör- cesaret edemedi ... 
mUyordu? Şefik bey, yava§ yava§ bir 
.. Bu aralık Kenan bey gitmek şeyler anlatıyordu. 
uzere mUsaade istedi. Saliha ha- Kemal, gözlerini uzaklara dik· 
nım en son kalktı ve Kemali da· mi! dinliyordu. 
vet etti: Görenler, onu on sene ihtiyar· 

- Salı aünleri kabul günüm· laınıt zannederlerdi. Biraz ev • 
di.ir, sizi mutlaka beklerim. velki saadetinden, tebessümün • 

- Rahatsız ederim hanıme- den, kaygusuz neşesinden eser 
fendi... kalmamıştı. 

- Bilikiı memnun edersiniz, Dudaklarının ucunda acı bir 
mut!ake, mutlaka beklerim.. kıvrım, alninda kırıtıldar belir • 

- Amma ancak altıdan ıonra miıti. 
gelebilirim hanımefendi. Bende· Nihayet Şefik beyin sesi du· 
niz it güç ısahibiyim. yuldu: 

Saliha, gözlerini yumarak - Bunu sana haber vermem 
kirpilderinin arasından Kemale: lazımdı. 
gülünueycrek bakıyordu. Ancak Kemal, boğuk, adeta bıçkı· 
-r;M-:L••9' •nnPD Avaa «•";• h.:. na. yan hir &A.alA .rAu.a,p ver i: 
f eı aldı. Ke:nalle yalnız kaldığı - HakKınız var, iyi ettiniz 
için, l·o.labildiii için seviniyor • de söylediniz. 

du. Şefik bey bir an tereddüt et· 
Fakat bu sevinci ~ok ıünnedi. ti; sonra, Kemalin derin bir dü-

Babasu şünceye daldığını görünce, usul· 

- Ay§e, dedi, ıen gidip yat, ca yanından uzaklaftı. 
ben Kemalle biraz konuıacağrm. Kemal düıünüyordu. 

- Peki babacığım, allah ra· Artık yaşamaktan zevk duyan 
hatlık verain. bir genç değil, ağır bir yükün al· 

Kemalin elini mahzun mah • bnda ezilen bir adamdı. 
.:ı:un aıktı. Odasına çıktı. Amma Ay,e, bu derin düşünceyi ih· 
Ya.tıp uyumadı. Şezlonga. uzanıp lale cesaret edemedi. 
eline bir kitap aldı. Ağır ağır odasına çıktı. Ke • 

Okuyor muydu?.. Evet. Fakat male ne olmuttu? ... Neden böyle 
~kuduğunu anlamıyordu. Aklı derin bir dü,ünceye da1mıfh? 
fılo-j yerinde değildi .... Aklı fikri 

~~~~eydi. Birkaç aaat eneli 
. ıunuyordu. Kemal trenden in· 

ınıı o ''Ca A . t' S na: nım ne!,, demıı-
. '·. oına, odasında, gül kokulan 
ıçınde .. 

1 
b 

onu ıuze ulmuttu. Daha sonra f 
L_ • •o rada Salihayı kendine 
~Yıaıı ..._. t• -'-Ql11 .... 

Şibadi Lb ·ı • 
.&.--'- d ~ aıı e Konuıuyordu .• 
~ \h'a" ed 1 ... ıer' . el pence, en, on arın 
ma.IUı ~I& "~Yordu. [ :an, Ke • 
yordu. İçti ~ır. kahkahuı akaedi· 
den çıkıp i~ -•ııaranın, pencere • 

' ~-..,. .. rika 1 d 
manlarını IÖliir 'b' ide en u • 

B. d il ı o u. 
ır eıı alclıua . 

"So ıcldı: 
rmıya unuttu. 

ıabahları çay • • Acaba 

8 bu 
GU 'Seı-, süt mü?,, 

unu, aec:e, Dıulı ..... 
renmeıi tart mıydı? a.kkak oı-

Bu, Ayıe için tarttı.. B b 
gece muhakkak öironıııeı· ~d~ u 

A ... • d' 11 •• 
ıagıya ın ı. 

Antrede kimaeleı- Yoktu. 
Dıt kapının önündeki _ 

h . ...ermer 
ıa anlıkta Kemah c.örd- A" • u. g· 
zında ıigaruı, Selik ı.._~ d' 1. 
yordu. 

~ ue,,. ın ı • 

Dudaldannm ucunda, rençU • 
iin met'ut. DJIUIUa tebeaümii 
Yardı. 

-2-

Senflı 

Laleli ile Şehzadeba§ı arasın· 
da, eıki devirlerden kalma, bü • 
yük, ahıap, pencereleri kafesli 
konaklar vardır. 

itte, aadn eabak Mehmet Ka· 
ni pqa zade Senih beyle, valde· 
si banJ1Defendi bu konakta otu • 
ruyorlardr. 

Senih, katmerli eneeli Ye çif· 
te göbekli bir zattı. Her gün, ko • 
nağm iki kat merdivenini kota· 
rak inip biner, nefeı nefeae ken· 
dini .edirlerden birine atar: 

- Üç kilo daha 2ayıflıyayım, 
Ayte elbette bana vannıya razı 
olur, derdi. 

Danaeclerlerken, Kemalin hah 
settiği: "Atkı pek mi hofUDa gİ· 
diyor?,, diye aorduiu Senih, it· 
te hu Senihti. 

Senih, Kemale rakip olabilir 
miydi? 

Olabilirdi. 
Senihin anneıi çok zengin bir 

kadmdı. Şefik bey, kızını, böyle 
zengin bir ailenin oilwıa pek ala 
Yermek iltiyebilirdi. 

(Devamı var) 

LONDRA, 3 (A.A.) - MilleUer cemiye
ti huzurunda 1rıuım menafilnl müdafııa e -
decc.k olan 1ran mUmeııslllerl Ali Ekber Han 
DBver Uo MJrza. Hüst'yln Han Ali, önümüz
deki hatta zarfında Parlse geleceklerdir. 

lranm Londra sefiri ,·eya mUstc~a.n "n· 
Jnrla ı-örU~mck üzere Pariae gelecektir. 

Londranın lranlılar mahAfilinde bUyUk 
Erlt4Jıyo.nın İrnn mümessillerinden Cenevre 
mUzakeratmı ~ktl etmemelc için, Milletler 
Cemiyeti konseyinin mtlmkcratmdan tV'\'el 

kumpanya ne mUzakeratta bulunmnlannı 
istemi~ olduğu ııöylenmcktedir. 

lran mum ıısillert ile kumpanya nrıımn
dakt müzakereler kesilmiştir. 

~ * :,. 
İran saray nazırı ve şah haz • 

retlerinin baş müşaviri Timurtaş 

mem uriy e • 

tinden çekil • 
mişti. 

Padak bir 

tahsil gören Ti· 
murtaş Han, ! · 
r a n ı n yabancı 

tesir ve nüfuzun 
dnn kurtulması TlMURT~S HAN 

için, lramn ba~hca üç mühim i~i 
olan para, Devlet bankası ve ti • 
caret müvazenesi meselelerini tes
viye için çalı§an lran ricalinden· 
di. 

İran parası gümü§e dayanır. 
Cihan piyasasında gümü§ Hatları· 
nın dü~mes· üzerıne İran parası· 
nın kıymeti düımüı, !randa i ln
giltere banka mın İran parasını 
daha fazla düıünnek için çevir • 
diği intrikalara nihayet vermek 
istiyen Timurtaş Han İngiltere 
bankaııımn banknot çıkarmak İn· 
hisarını kaldırmı§ ve İran millr 
bankasını tesis ederek lran ban • 
kaiını kurtarmak iatemiıtir. lran 
milli bankası bir ta.raf tan hüku • 
met i~lerini görecek bir taraftım 
da İran paraıınr altına istinat et· 
tirecekti. Onun bu vadideki me -
saisi ilerlemektedir. 

Timurtaf hazretlerinin en mü· 
him hizmetlerinden biri lranm 
ticaret müvazenesini t~indi. Bu· 
nun için harici ticaret inhisarı 
kanunu çıkarılmıştı. Bu liyihaya 
göre lrana vuku bulacak ithalat 
hükUmetin ruhsatı ile yapılacak, 
ithalat ruhsatları ancak ithalata 
müsavi ihracat yapanlara verile • 
cekti. Bu kanunun tatbikinden 
lranın müstefit olduğunda ıüphe 
yoktur. 

Timurtaf hanın bu icraatı öte· 
denberi lranı iıtiımar eden ve iı· 
tismar e t m e k t e devam 
etmek i ı ti Yen devletleri 
hoınut etmemittir .. Onun için mü· 
ıarünileyhin çekilmeıi ve bilhu • 
sa İngiliz muharrirleri tarafından 
memnuniyetle karıılamnıı, in • 
gilterenin fark müteha11ııların • 
dan sayılan Mister Owen Tweedy 
Timurtafın affı dolayıaile yazdığı 
makalede imperyaliıtlerin bu 

Amerikayı yalnız servet ve 
ferah diyarı diye bilenler gelip
te burasını görsünler. Hoş, aç· 

lık ve buhran h'1 tarafta varya ... 
Her gUn gazetelerde top atan 
bir kaç banka Yeya müesseseye 
tesadüf edili.vor. 

Ab, bize Amerikayı da yanlış 
tamtmışlar. Hele bizim Kolecde 
gördüğümüz tipte Amerikalılara 
burada tesadüf etmek imkanı 
yok. 

Ne yazık ki senelerce hakikat 
ve irfan iskirini içiyorum diye 
onların karşısın da bulunmuş ve 
ruh mu zehirle doldurmaktan 
başka bir şey elde edememişim. 
Kolec tahsilinin kafama koymuş 
olduğu malumatın hiçliğini de 
Darülfünun derslerini takip eder· 
ken anladım. 

Yazık oldu, ömrüme yazık ol
du. Üstelik vatanımı seYmemck 
ve hor görmek cinayetini de işle
dim. Halbuki ruhum böyle zehir
Jenmemit olsaydı ben orada ne 
kadar mes'ut olurdum. 

BfiJbülün altın kafesi hikaye
sini nasıl biç düşünmemişim? 

Ben kendi kendimi vatanım· 
dan uzaklaımığa, onu görmemi· 
ye mahküm ettim. Iılediğim bu 
hatanın yesiyle şimdi her an 
kendime ve beni böyle zehirle· 
yip buraya gönderenlere linet 
ediyorum. 

·-----~ :z:z Ni$an 
Bu gUn Doktor Vuddan cevap 

aldım; arzumun bir çucukluktan 
ibaret olduğunu, vazgeçmemi, 
beni vaz geçirmek için elinden 
gelen her ıeyi yapacağını yaııyor 
ve böyle bir arzuya kapıldığım 
için beni adeta tekdir ediyor. 

Ah, riyakir adam; onun ha
yırbabhğının nasıl sinsi bir mak
ıada perde olduğunu ~imdiye 
kadar anhyamamıftıın. Fakat 
artık gözterimdc:n perdeler kalktı. 
Doktor Vud beni Amerikaya 
göndermekle hiç beklemediği 
bir netice elde etti. Buradaki 
muhtelif hadiseler bende bu ak
sülameli yaptı. 

Artık hakikah anladım, fakat 
ne )'az.ık ki dalalet uçurumunun 
başına kadar sürüldendikten son· 
ra... Uçurumun başında gözleri
min bağı çözüldü, fakat geriye 
dlSnmek imkAnlarını da ç!ğneyip 
geldim. 

Bir barilca beni kaldırıp ta va· 
tanıma atsa acaba mes'ut ola· 
bilccekmiyim? Orada da vaktile 
hor garmlif olduğum cemiyeti
min tckmrıiyle karıılaşmıyacak· 
mıyım? Fakat o'sun. Vatanım da 
tekme yemek burada valanıız 
dive itibar g6rmekteo bin lcat 
alAdır. 

Ah, Mister Aliı bana yeni bir 
1'ooferans fırsah verse! içimin 
bütün ıebrini dökeceğim. Belki 
bövleJildc kendimi buradan atta· 
rırım. 

memnuniyetine tercüman olmuf, 24 Nişan 
Timurtaım lran dostlarını müi • Bir konferans Yermryi Mister 
her ettiği için affmm hüsnü telik· Alile ben teklif ettim. O bana 
ki edileceğini ıöylemittir. mutat sahte hayırbıbhğıyle: 

lngiliz muharririnin bu tekil • ı=============== 
de mütalea dermeyan etmesinin imtiyazım ilga yüzünden lngilte· 
sebeni anlamak güç değildir. Ti· re • İran arasında çıkan ihtilaf 
murta, Han hararetli bir milliyet· dolayuile İran davasını kuvvet 
perver tamndığı için onun Anglo ve hararetle müdafaa etmesi bek· 
Peraian petrol kumpanyuımn le~ordu. 

Sabret çocuğum, dedi. Ge· 
çen seferki konferansınız bazı 
dedikodulara sebep olmuş. O 
gece tesadüfen burada bulunan 
bir iki Türk konsolosbaneye şi· 
kiyet etmişler sanmm. Hele 
bunun tesiri biraz zail olsun. 

Eyvah! Demek ki işlediğim ci .. 
nayetten hükumetim de haberdar 
edilmiş. Artık ben ne yapa bi· 
lirim? Almmdc böyle bir leke 
ile temiz memleketime nasıl 
dönerim? ....._A ___ ,,., . ..,.. ...... ..,.,,..,-

l6 Nisan 
Ne olvrsa o!sun buradan kur• 

tulmak için, dün}ia güzöyle mem· 
leketimi bir daha görmek için 
bütün çarelere baş vuruyorum; 
netice daima busran oluyor. Bir 
vapurda hizmetçi olarak kaçma· 
yı bile düşündüm, teşebbüslerim 
hiç bir netice vermedi. Arhk 
dünya gözüme zindan oldui gön· 
den güne sıhhatten de düştüğü· 
mü hissediyorum. 

Helen tekrar buraya döndü. 
Fakat bu bana haİ(ikati göste· 
ren kız bile gözümde eski cazi· 
besini kaybetti. Oda benim da· 
ima küsl<ün ve lrnranlık yüzümü 
iÖrmekten usandı sanırım. 
Eğer bir gün bu zalim ıstırap• 

tan kurtulup içimde aşk denen 
duyguyu duyarsam o muhakkak 
Ayşeye, o beni ulvi urette tah· 
kir eden Türk kızına, memleke
timin kız.ıoa ait olacaktır. Dün 
gece ruyamda, Ayşenin dizine 
başımı koyarak uzun uzun ağla .. 
dım. Vakit vakit ümitsiz bir 
aşkla, şimdi benden çok uzak 
olan, bana karşı hiç bir alaka 
duymıyan Ayşeyi sevdiğimi his· 
sediyorum. 

Fakat asıl ıshrabım bütün his
lerimin üstüne kara bir perde 
çekiyor. Daima memleketime 
dönmeyi düşün~yorum. Annemin 
bana yollamış olduğu kartı bir 
an bile yanımdan ayıramıyorum. 

29 Nisan 
Düşündüm, dilşündüm ve an· 

neme bir mektup yazdım; mu· 
hakkak Türkiyeye dönmem lazım 
olduğunu bildirerek, büyük ba· 
bama halimi anlatmasını ve bor
cumdan kurtula bilmem için 
bana iki bin beş yüz lira gön· 
dermelerini rica ettim. 

Bu mektubun da müspet bir 
netice temin edeceğinden ümitli 
değilim. iki bin beş yüz lira az 
para değil. Kim bilir hasta olan 
bü)'ük babamın mali vaziyeti 
nasıldır? Annem her mektubun· 
da bir az daha f enalaştığıoı bil· 
diriyor. Zavalh adam benim bu· 
raya gelmeme ne kadar mani 
olmağa çalışmıştı. Fakat o zaman 
benim kulaklarıma daha muaz· 
zez sesler bile girmiyordu. 

Ah, biçare scfıl Turan! Senin• 
le beraber, senin bu haline sebep 
olanlar da lcahro'sun. 

!JO Mayu 

Yirmi günden beridir hastane• 
deyim. 

Bir akşam caddelerde meyus 
ve muztarip dolaşıyordum. Bü· 
yük kederım gene beni sık ve 
karanlık ağları içine almıştı. Bir 
kaldırımdan ötekine geçerken 
bir otomobilin albnda kaldım. 
Bayılmıtım Ye beni bir hastane· 
ye kaldırmıılar. Kazadan ancak 
bet gün sonra kendime gele
bildim; ıol ko'um kırılmış •• 
baŞ1mdaa ağır bir yara almıtım. 

(Devamı var), 
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Kızıl Kartal 
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- lkbaat Haberleri 
İanımuıam•tm11nnat111ınnınuaıımnumnmutn:11ıamımıınrnıımıım1111unıu 

Geçen ayın son 15 
Harbi umuınide meşhur Alman tayyareclsl gilnlilk llhalAt ve ih-

R.btb f 'I H t -1 racatına alt istatistik 
1 O en O 8 ıra arı Gümrükler ve inhisarlar Veka-

Nakleden : fa. Tefrika Nymarası : 2 leti istatistik müdüriyeti Kanunu· 

Holk Yaroslav mmtakasına kadar lir ki, HoJk, süvarilikten anladığı evvelin son IS günlük ithalat ve 
ihracatını toplamıttır. yarım saatte bir iki saatten az sür

miyen tevakkuflar yapan bir tren
le gelebilmiş. Nihayet yarı yolda 
inmiş, emirberine, eşyaları ile be
raber, gelip kendisini bulmasını 

tenbih ederek yolun üst tarafını 
yayan olarak bitirmiş. Emirber ile 
eşyalar, karargaha ancak kendi
sinden yirmi dört ıaat sonra vasıl 
oldu. Holk elli kilometrelik yol yü-
rümüştü. 

Kont Holle için, eJli kilometre
lik bir yürüyüş, yorucu bir şey de
ğildi. Kendisi mükemmel bir spo:· 
cu ve bir süvari idi. Fakat HoJk, 
herşeyden evvel mükemmel bir pi
lot, birinci sınıf bir muharip idi • 

HoJk ile beraber bir çok u çu ~ - ; 

la.r yaptık. Onunla olduğum za
manlar kadar hiç bir zamnn ken -
dimi emniyette hissetmedim.Hatta 
Holk benim için tehlikeli zaman -
)arda bir fotinatgah bile olmuştu. 

Arkama dönüp te onun azimli yü
zünü görünce derhal cesaretimi ik· 
tisap ediyordu;n. 

Bununla beraber kendisile yep'.. 
tığım son uçuş, az kalsın bir facia 
ile nihayetlenecekti. Hususi ve mu
ayyen bir gayemiz yoktu. Önümü
zü bo! buldukça uçuyorduk. Bu -

kadar tayyarecilikten anlamıyor • 
Hazırlanan bir istatistiğe göre du . Bana gelince, ben, sadece 

uçmaktan baıka bir şey bilmiyor 15 günde ithali.tımızm 3,617,559 
liralık bir kıymet göstermesine dum • Bunun için de büyük bir 

maharete malik olmak lazım de • karşı ihracahmız bütün 502,129 li· 
ğildi. Tayyarenin içine girmek, ra noksanile 3,115,430 lira oJmuf· 
meseleyi hallediyordu. tur. Bu suretle Kanunuevvel ayın· 

Yukarıda da söylediğim gibi da ithalatımız 6,178, 104 ve ihraca
beş yüz metre yükseklikten uçu • trmız 9,651,394 liralık bir kıymet 

d k Al d R 1 
göstermektedir. 11 buçuk aylık ra· 

yor u . tımız a, us arın 
Jd k t b" tt kamlara bu son on bet günlük ra-

o u ça mun azam ır sure e k ) d il" d'ld•w• ak · 
· ' t tt'kl · .. .. .. d z t am ar a ave e ı ıgı t dırde 

rıc a e ı erı gorunuyor u • a • 1 • • • 

t .. d" . J .. J { 1932 senesının umumi ıthalatı 
en, mutema ıyen mıtra yoz e • 83 577 584 'h 9S ... , , ve ı racatnnızın 

• milyon 494,147 lira olduğu görül
mektedir. Bu suretle ithalat ve ih-
racat arasındaki fark ihtracatımı· 
zın lehine olarak 14,916,563 lira 
daha fazladır. 1931 senesindeki 
ithalat ve ihracatımızsa ihracattan 
615,194 lira noksanile 126,659,633 
liraydı. 

Beynelmilel pamuk 
federasyonu 

Beynelmilel pamuk federasyonu 
pamuk piyasalarında gümrük ta -
rifeJerinin tesirini tetkik için Brük
selde bir toplantı yapmağa karar 
vermittir. 

nunla beraber, Rusl" • · , ~ni tesis ' a.ı=-ı-iıııiiıoıiiıiiiiii ... ..., ___ iıiiiııiiı __ • 

, Federasyona dahil olan İngilte
re, Fransa, Holanda, Almanya, 
Çekoslavakya, ltaJya ve Japonya 
hükumetleri toplantıya davet edil
miştir. 

ettikleri bir tayyare kararga1ı:~ı 

bulmak İstiyorduk. Yalnız, boş ye
re benzin sarfederek, yolda kal
mamak için Brest-Litovsk istika
metine döndük. Ruslar, ric'at edi· 
yorlaı-, önlerine gelen köyleri ya -
kıyorlardı. Bu manzaranın doğru
su feci bir güzelliği vardı. iki bin 
metreye kadar y "'kselen bir du • 
Jnan bulutu, yolumuzu kesiyordu. 
Be! yüz metre kadar aşağı inip 
olanı biteni görmek istiyorduk. 
l:lolk bir saniye dü~ündü. 
' Kendisine ne yapmak niyetin
Öe olduğunu sordum. En iyisi ge
t ri dönmekti. Beı dakikada da hu
nu yap~bilirdik. Fakat Holk teh-
11ikeyi seviyordu. Bunun i~in ileri 
I abldı. Bu cesaret benim de hoşu
pıa gidiyordu. Yalnız az kalsın, 
l'.bu deliliği hayatımızla ödiyecek· 
~ 'k Jı • • 

Dumanlar arasına, dalar da
maz, etrafımda hiç bir şey göre
mez oldum • Altımızda bir alev 
denizi vardı. Tayyaremiz, mü· 
vazenesini kaybetti, ve baş aşağı 
düŞJDiye başladık • Azimli yü
zü bana tekrar cesaret verdi • 
yalnız, böyle bir ölümün rnana • 
sızlığı bir türlü aklrmdan çık • 
mıyordu . Esasen, tehlikeyi at • 
)attıktan sonra Holk' a bu daki • 
kada ne düşündüğünü sorduğum 
zame.n o da bana ayni cevabı 

vermişti. 

Artık, yere beş yüz metre ka • 
dar bir şey kalmıştık • Holk'un 
ustalığı ile mi, yoksa tesadüf 
mü? Bilmiyorum; her halde i • 
kisinin de tesirile olacak, duman 
bulutundan birdenbire sıyrıldık, 

tayyaremiz müvazenesini buldu, 
sanki hiç bir ~ey olmamış gibi ye· 
niden uçmağa devam ettik . 

Bununla beraber, hiçte azma
lumat toplamış değildik . Birçok 
mühim şeyler öğrenmiştik . Artık 
dönmek gerekti . Rus hatlarının 
oldukça gerisinde bulunuyorduk.. 
Bu aralık, Holk'un sesini işit

tfıu: 

- Motora bir şeyler oluyor! 
Şunu da söylemek lazım ge • 

rinin ateşine maruz bulunuyor • 
duk . Sanki, altımızda, bir sü • 
rü kestane fişekleri patlıyordu • 
Nihayet, motör durdu. Bir İsa • 
bet vaki olmuttu . Aşağıya doiru 
inmeğe başladık • Bir ormanın 
üzerinden zorla gecebildik, ve, . . 
bir gece evvel; Ruslar tarafından 
işgal edilen küçük bir istihkamın 
yanında yere !<onduk . 

Holk ile beraber hemen tay -
yareden çıkarak ormana daldık . 
Aklımızça kendimizi müdafaa e • 
decektik . Silah namına bende 
bir tabanca vardı . Mühimmat o -
Jarak altı tane fişek . . Holk' da 
bir tırnak çakısı bile yoktu . 

Ormana henüz yeni girm~ştik 
ki, bir kaç askerin bıraktığımız 

tayyareye doğru koşuştuklarını 
gördük . dürbinle baktım • Aı • 
kerJerin başlarında kasket vardı . 

Demek Rus askerleri idi. Fakat 
Hqlk, sevinçle haykırdı . Bu ge-

lenler Rus değil, Alman bomba 
efradı imi§ . 

Biraz sonra, karargahta Prens 
Eitel Frederik ile konuşuyorduk. 

Bize, birer at verdi, bu canlı mo • 
törler le döndük . T ayyaremizi 
kaybetmittik . 

Rusyadan Ostan'da 
21 Ağustos 1915 de, Ostanda 

gidip, büyük bir harp tayyaresin
de çalıımağa memur edildim. Bu 
"Büyük harp tayyaresi,, ismi be .. 
ni pek heyecanlandırıyordu. 

Aşağı yukarı, bugüne kadar, 
harbetmemiştim. Sadece eğlence· 
li uçuşlar yapmıştım. Yalnız, 

bunlar, bir harp tayyarecisi ola· 
bilmek için lazr.mdı. 

Ostandda, plaj üzerinde bir 
otelde touruyorduk. Her gün 
banyo yapıyorduk. Ne yazık ki, 
bütün yıkananlar askerlerden i • 
baretti. 

Öğleden sonra, kahvelerimizi 
ıçıp, uzanıyor, uyuyorduk. Bir 
gün, uzaktan bir İngiliz filosunun 
göründüğünü haber verdiler. Pek 
aldırış etmedik. BöyJe feylere alıt· 

Türkiye bu federasyona dahil o) 
madığı için içtimaa iftirak etmi -
yecektir. 

Yeni sen~de bu dav v 

Yeni senenin umumi buğday İs· 
tihsalitı hakkında Ziraat ensti • 
tüıü bir rapor hazırlamıştır. 

Bu rapora göre dünyanın umu· 
mi buğday istihsali yeni sene için
de 999 milyon kental olarak tah -
min edilmektedir. Bu miktar ge· 
çen seneki miktarın aynidir. 

Fakat bu rakamlara Türkiye, 
Rusya, Çin, Irak dahil değildir. 
Yeni sene iatihıalinden 340 mil
yon kental iharacat yapılacağı ve 
hu miktarm da ithalata kafi geldi
ği anla!ılmaktadır. Maamafih 932 
senesindeki 170 milyon kental sto 
kun yeni aene zarfında 1934 ıene
ıine devredileceği tahmin edil • 
mektedir. 

Zeytin mahsuın 
Ticaret odaıınm aldığı ma)funa· 

ta göre bu sene T unustaki zeytin 
mahsulü 45 - 55 milyon kilo tah
min edilmektedir. 

Evvelce Türkiyeden sonra ikinci 
derecede zeytin yetittiren Tunu -
sun bu suretle Türkiyenin istihsa -
line yakın zeytin istihsali yaptığı 
anla§ılmaktadır. 

mıf tık. Fakat birisi: 
- lıte, geldiler, 
Deyince iş değifti. Baktık, u -

fukta dumanlar görünüyordu. Dür 
hünlerle, oldukça mühim bir filo 
geldiğini gördük. Daha iyi göre • 
bilelim diye damlara çıktık. Va • 
kıa niçin geldiklerini · biliyorduk 
ama, İngilizler, bize bunu daha 
kat'i bir lisanla söylemek istiyor -
lardı. Birdenbire, bir ıslık sesi gi· 
bi bir ıey duyuldu ve müthi, bir 
gürültü oldu. Alelekser denize gir
diğimiz yere bir gülle isabet etmit· 
ti. Hayatımda, merdivenleri bu 
kadar süratle indiğimi hatırlamı -
yorum. Hemen bodruma saklan • 
dık. 

(lhvamı var) 
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Zonguldak amelesinin 
300,000 lirası var 

Buparanın bir kısmlle bir amele kooperatl 
yapılıp yaşama güçlüğü azaltılamaz mı? 

Zongııld:ık husu!tl muhablrlmaden: 

Jialkevinde Mukbil Bey tara -
fmdan Ereğli havzası amele birli· 
ğinin faaliyetine ait bir konferans 
verildi. Konferansta amele birli· 
ğinin büyük faydalarından ve 
hizmetlerinden bahsedildi. Mües· 
sesenin amele hesabına pek çok 
çalıştığı ve mensup bulunan ame· 
leyi refaha iriıtirdiği mübalaga -
lı bir surette zikredildi. Filhaki • 
ka Zonguldak amele birliği hav -
zanm muh~dif mmtakalarmda te· 
sis ettiği teavün sandıkları vası
tasi)e mensubu bulunan arııeleye 
lüzum görüldükçe pek eski bir ta
limatnameye söre yardımda bu -
lunuyor. 

Bu eski talimatnameye muh -
telif tarihlerde birlik idare heye
ti tarafından ilaveler yapılmış, 

buna mukabil gene evvelki idare 
heyetleri tarafından verilen ame· 
le hukukuna ait bir çok kararlar 
da kaldırılmıştır. 

Ereğli havzasının muhtelif 
mıntakalarmda dahilde, hariçte 
ve fabrikalarda çalışcz.n on bin • 
lerce amele bu birliğe, kazançla
rından yüzde birer kuruş vermek
tedirler. Ayrıca müessese sahip -
leri de işlerinde çalışan işçileri i
çin de yüzde bir vermeğe mec -
burdurlar. Müessesat tediyatı 

yaptıktan sonra amele birliğine 
her ay vereceği .yo uı ulrp la um~ • 

leden tevkif ettiği yüzde birle 
kendisinin vermeğe mecbur oldu
ğu yüzde birler yekunu olan yüz
de ikiyi her ay muntazaman a • 
mele birliği veznesine yatırma • 
ğa kanunen borçludur. Vaziyet 
böyle olunca amele birliğinin ko
ca havzadaki varidat ve faaliye • 
tinin cephesi meydana çıkmış o • 
lur. Yüzde ikilerden ne olur de • 
meyiniz; beş on sene zarfında bu 
yüzde ikilerden ne büyük bir ser· 
maye meydana geldiğini biraz a
fağıda öğrenmiş olacaksınız. Bu
günkü idare ve talimatname hü • 
kümlerine göre acaba yapılan 
mua. venet amelenin ihtiyaçlarını 

tatmin ediyor mu? Artık kar • 
ma karışık bir hale gelmit olan 
bir talimatnamenin hala devam 
etmesinde amele hesabına bir 
fayda var mıdır, bu değişemez 

mi? 
Bana kalırsa amele birliğinin 

bugün tatbik ettiği talimatname 
sür'atle değiıtirilmeli, bunun ye· 
rine havza ve amelenin bugünkü 
ihtiyacatına uygun iyi bir tali • 
matname yapılmalıdır. Zongul • 
dak Türkiyenin en pahalı bir ye
ri olduğundan buradaki ameleye 
ve <!mele ailelerine birliğin yap • 
inakta olduğu ıimdiki muavenet 
miktarı kat'iyyen yetmiyor. Bu 
miktarın bir an evvel arttırılması 
lazımdır. Doğrusunu söylemek la
zım gelirse bugünkü birlik ame
lesinin refahım değil, amelenin 
verdiği paraların kısmı azamını 

bankaya yatırmağı ötedenberi 
prensip olarak kabul etmiştir. 

Amele birliğinin bankada bu • 
gün hemen üç yüz bin lira kadar 
birikmiş parası vardır. Bankada -
ki hu para ne zaman olsa amele • 
nindir, sözlerimizden bankada 
para bulunmasını hot görmediği· 
miz anlaşılmasın. Amelenin za • 

ruri dertleri, ihtiyaçları her &D 

kendini gösterirken hu üç yüz bin 
liranın birden yıllardanberi ban• 
kada az bir f aiz)e muattal kalma• 
sının mana ve hikmetini bir türlü 
anlıyanııyoruz. Bu paranın bir 
kısmile bile havza ameJelerinin 
refahı için neler yapılmaz! Ev • 
veli havzanın muhtelif mıntaka • 
larmda amele kooperatifleri açı • 
larak bu kooperatif mağazalarm • 
da ameleye lazım olan her ıey bu· 
lundurulmalıdır. Zonguldak ve 
civarında amele birliği tarafın • 
dan böyle büyük bir kooperatif 
teşkilatı haaylden hakikat ıahası• 
na çıktığı zaman bu büyük ser • 
maye piyasada bir nazım rolü ifa 
ederek memlekette normal bir ıa• 
tış cereyaniru birdenbire temin et• 
miş ve iktısadi bünyemizi kuv • 
vetlendirmiş olacaktır. Burada. 
iş bulup çalı§abildiği takdirde ek• 
seriyeti 70 - 80 kuruş kazanabileu. 
bir amele bir okka ıspanağı 20 • 
25 kuruştan aşağı alamadığına 

nazaran geçim vaziyetlerinin ne 
müşkül ve tahammül edilmez bir 
hal aldığım kolaylıkla anhyabi .. 
lirsiniz. Eğer bu amelenin biraz 
da ailece kalabalığı varsa mutla .. 
ka, yaşadığı günlerin çoğunu yal· 
nız kuru ekmeğe boyun eğmekle 
geçirmiş olur. Maden kömür o • 
calClarının birer tehlikeli hayat 
mcLdı ı o l cİ1ll1<kı tu\lt:: h.t!1\'uf 
sinin çoluk ve çacu~unun anca.k 
nafakasını kazanmak ve devlete 
vergi ver mek i~in mütemadiyen 
geceli gündüzlü çırpınan zavaJlı 
yeraltı mahluku amele, Zon~l • 
daktaki pahalılık yüzünden tam 
gıdasını alamayınca ne vakte ka· 
dar çalışabilc::ektir? 

Fransada iş3İz kalan bir ameleye 
iş buluncıya kadar kendisine 
günde 12 frank, ailesine 6 frank, 
her çocuk için de dörder frank 
veriliyor. Biz de hiç olmazsa 
halimize, vaktimize göre ve ken
di memleketimizdeki hayat tart • 
ları nazarı dikkate alınarak ame· 

lenin refahına doğru esaslı ve mu• 
vaf fakiyetli bir adım atamaz mı • 
yız? Neden atmıyalım? Bize bu• 
nu da devlet teşkilatı yapıvere • 

cek değil ya ..... l,te bugün Zon • 
gu)dak havzası amelesinin bankaı 
da hapıedilmit olan 300 bin lira• 

sı buradaki yafama güçlüğünün 
ya.rı yarıya inmesinde mühilL bir 
sebep ve amil olacak kuvvet ve 

kudrettedir. Havza amelesi li.yi • 
kile meıgul olduğunu ve kendiıi 
için iyi bir fikirle bilfiil çahtd • 

dığını görürse o da daha f a7.la 
fedakarlıktan asla çekinmez. Ya• 
ni bugün birliğe vermekte oldu• 

ğu yüzde ikiyi seve seve yüzde 
üçe, yüzde dörde çıkarabilir; el • 
verir ki amele ve memurlar hal 

ve istikbalden ve ifsiz kalacak .. 
ları günlerden ve saireden emin 
olsunlar! 

ilyaa Rami 

Adananın kurtuıu,u 

Toros Gençler Birliğinden : 

5/ 1/ 933 Pcrfembe günü saat 14 
te Adana ve havalisinin kurtulutu 
HaJkevinde tes'it edileceğinden 
bilumum alaka gösterenlerin teı • 
rifleri rica olunur .. 
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Kozmik şuaın 
mahiyeti 

Evlenmek istiyen 

-4- Yazan: Matmazel Kler klavnat 

• Paluaço Pol Pota, Kedim Saatın 
reamini ittihaf ediyorum. Kedilerin 
gözlerinde ıaatin kt; olduğunu anla • 
maaını bilen küçük kız, Lian.,, 

len, erkeklerin ve kadınların iti· Alimler tarafından 
raflarından anlatılan; tehdit, va • münakaıalar 

Bir adam parmaklığa dayanmış 
duruyordu, endişeJi bir 

it, para gibi vasıtalarla kaybedil· Amerikanın ilmi Yükseltme Ce-
tavırla yolcuları seyrederek 

Lian gülmek için bir gayı'et 

yaptı: 

- Burada kedim yok. Saati 
anlamak için ne yapacağım. 

- Kaplanların gözlerine ba • 
ka:rımız? 

mi§ bir atka tekrar sahip olmak, miyeti Nevyorkta senelik kongre
veya gayrikabil bir atka vasıl ola· sini aktetmittir. Kongrede mevzuu 
bilmek için en iyi netice vermiş o- bahsolan meselelerin en mühim • 
lan uıul, sırrımızı ve hiılerimizi, a· lerinden biri kozmik şuaların ma
ğuatos geceleri yanarak ve arkala· hiyetidir. Bu hususta büyük alim
rında parlak bir iz bırakarak uçu· ler araıında derin bir ihtilaf bu • 

- Ne yapayım matmazel çok 
hassas bir adamım. Bir betbaht 
kadınla kaı·ıılaşınca kalbim 
sızlıyor. Kesemin ağzı açılıyor. Ma 
amafih biz bu kederli şeyleri dü· 
tünmiyelim. Sizinle istikbalden ko 
nutalım. Müstakbel zevcemden ne 
ler bekliyorum.. Size anlatma • 
ma müsaade eder misiniz? O, be· 
nim maddi, manevt bütün ihtiyaç· 
larımla meHul olmalıdır. Yalnız 

••• 
Heyecanla yüzü kızarmıttı•' 

Cildinin üzerinde ekzema lekele· 
ri parıldıyordu: 

- Beni anlamıya başladınız 

değil mi? Mukavemete gelemem. 
Mukavemet gördüm mü en bü • 
yük zevkim onu kırmaktır, Karı• 
mı mes'ut etmek için ne müm· 
künse yaparım. Fakat körü körü· 
ne itaat etmeli. Ha tunu da aöy· 
)iyeyim; orospuluk etmif bir ka • 
dın istemem. Şu bahsettiğiniz ço
cuk itıkınızdan olmuş ondan 
baıka dost tutmamıtıınrz deiil 
mi? Zannım doğru mu? Hakika· 
ti söyleyiniz .. 

- Burada kaplan çok var mı? 
_ Ben hiç görmedim. Göre· 

ni de bilmiyorum. Fakat resim • 
li mecmuaların hu"uıl muhabirle 
,.i çok olduğunu yazıyo:-Jar. Ba • 
hanız naaıl? 

"Havr,, tehrinde doktorluk 
Yapmakta devam ediyor. Beyaz 
hastaneyi hatırlıyorsunuz deiil 
ini? 

tan yıldızlara tevdi etmektir. lunduğu anlaşılmıştır. 

- Sahi mi? Doktor Comtona göre arzın ~i-
- Ve öyle zannediyorum ki mal ve cenubundan kozmik ıua-

atk meselelerinden bir ıey anlıya· 
bilmek için ... 

Dıtardan ayak ıeıleri geliyor • 
du. Genç kadın: 

- Sonra söylersiniz, 
Dedi. Mühendis, kolunda karı· 

ıının mantoıu ile içeri girdi: 
- Anahtarları bulamadım, de· 

di, nereye koyduğunu bilmem. Her 
z&man ayni yere buaksan bulma· 
sı o kadar kolayla,ır ki! .. 

ları ölçmek için tesis olunan ve de
niz sathından haflıyarak arzın 
20,000 kadem irtif alarmda bulu -

nan 89 istasyonun verdiği raporla- yaşamıya baflıyah çorap mesele· 
ra göre dünyanın her tarafına sini hallettim. Çorapları düzüne 
mütemadiyen elektrikli zerreler ile satın alıyor, delindikçe atıyo -
yağmaktadır. rum. Fakat bu çoğa mal oluyor. 

Başımla: "Evet,, dedim. . 
- Bu çocuk naaıl bir fey?, 
- Çok güzel. .. 

- Nasıl hatırlamam. Büyük bir 
bahçe, bembeyaz bir ev, cephesin· 
de ıarma§ıklar .. Bir havuz. Sonra 
laıd saçlı, papatyaların yaprakla· 
rtnı kopararak fala bakan bir 
kıı .. 

- Evet .. Bugün artık koparmı· 
Yorum. Bu fal çok kere yalan çık· 
h. Fakat bütün bunlar size ne ka· 
dar gülünç geliyor değil mi, mösyö 
Pot! 

Lian cevap vermedi. Koc.aıına, 
soğuk, artık ıevmemiye batlıyan 

kadınlara mahsus bir bakıtla bak· 
tı. 

Pol Pot henüz kadınların elini 
öpmesini unutmamı~tı ve ayrılır • 
ken, Liamn elini biraz uzunca 
öptü. 

Parçalanmıt atomlardan müte• Siz bu çorapları yamanınız. Sonra 
§ekkil olduğu anlatılan bu zerre - yemeğime çok dikkat etmeli. Ye
ler deniz satıhlarından fazla yük - t'I sebze, 1<0mposto, lcıznrmı~ ek -
ıek irtifalarda mebzuldür. Ve is· mek yemeliyim. Şunu size haber 
tiva hattından ziyade kutuplarda vereyim ki, romatizmalarım var. 
artmaktadır. ihtimal ki kozmik fU• Eğer iyi bakrlmıyacak olursa azar. 
alar bunlardrr. Daha timdiden yürüdüğüm sırada 

Doktor Millikan'a göre bu zer· hazan kemiklerim çatırdıyor ... 
reler kozmik şualardaki, belki bu f İtte kartıma çıkan ikinci talip 

Söylediği aözlerden ıonra U" 

tık ona acımayı fazla görüyor• 
dum. Kimsesiz iratsız olduğumu 
ona bir köpek gibi muti ve aad1" 

9uaların tali tesiratrndan ibarettir. böyle bir adamdı. 
• • • Bunlar kozmik ~uaların havayi ne· 

simi içinde parçaladığı ve uçur • 
duğu zerrelerdir. Bunlara foton'lar 

Baıl<a bir talip yazıyordu: 

olacağımı, onun hakimi mutlal' 
olacağım ıöyledim. Sözlerimin 
tesirile yüzünü büyük bir mem • 

' 

- Hayır madam. Bunu o ka • 
dar tabii olarak yapıyordunuz ki .. 
Fakat bugün için ayni feyi söyliye 
mem. Gece yarıları, penceresinden 
yıldızların uçuıtuğunu seyreden kı 
ıı:ıl ıaçlı küçük kız baıka idi .• 

Lian ıeaini alçaltı: 

- Haverdeki penceremden ne 
kadar çok yıldız görürdüm • On· 
ı'" .. ··re . . . ·ı· •. ·rıı..~"lL--· r.•1•-..w ·~·- A - ın 
Aguatoı 1 e 2 Kinunuevvelde, 
ıök yüzü bir bayran1 yerine dö
ner, havai fiıeklerle dolu gibi o· 
}urdu. lıviçrede okuduğum mek • 
tebin penceresinden, gene ayni 
yıldızları görür, onlar vaııtasile 

Haverdeki babamla konu~urdum. 
Pol, genç. kadına bakıyordu. O, 

devam etti: 
- Fakat hattı U.tüvayı geçince, 

yıldızlar dcği~ti • Artık ötekileri· 
ı1e bt:nzemiyorlardı . Benimle eğ· 
len;yorıunuz deiil mi Möıyö Pot? 
Öyle ya, arzularını yıldızlara tev· 
eli eden aarip bir kadın ... 

Hattı üıtüvanın beri tarafına 

reçince, ötedeki yıldızlara hasret 
çeken bir kadın ... 

Pol cevııp vermedi. Lian ıor • 
du: 

- Ne dersiniz? 
HAkim, Lian'ın bir elini tuttu: 

Lianın artık sevmemiye ba§h • 
yan kadınlara mahsus bakıtları 
vardı. Fakat sesinin ahengi mah • 
zundu. Halbuki aldatmıya karar 
vermi§ kadınların ıeıinde nete 
vardır. 

Ertesi gün, mühendis, bat inşa· 
atma nezaret için uzaklara gitmiş· 
ti. . 

~İ•~ P....nli\r\..1U1in•..a:n•• .. lcen: 
- Sizden, dedi, bir kitap iste· 

miye geldim. A§ktan bahseden 
bir kitabınız var mı? 

Pol onu, tavanlarına kadar ki • 
tap dolu bir odaya götürürken: 

- Yalnız atktan bahseden ki • 
taplarım var ... 

Dedi. 
- Aşk hakkındaki telakkileri. 

nizi bu kitııplardan mı öğrendi • 
niz? Hangi kitabı tavıjye eclera' -
nız. 

- Hangisini isterseniz. 
Pol, Lianın bir sandalyeye çık· 

maaına yardım etti, ıonra tekrar 
ettirince, elini eline alarak onu 
balkona götürdü. Genç ':adın: 

- Koltufa uzanacağım, dedi. 
Ayaluarımı şu İspan}oJ şah ile Ör· 
v~r~mi7, sonra, yantrıi~ gelir otu· 
rur, dün ak9am ba1ladrğımz ve 
kocam edince kest .üiniz cümleyi 
tamamlarsınız? 

- Ne diyordum 7 
- Bititik odada tavanlara ka

dar dolu olan kitapları okuduktan 
ıonra .. diyordunuz .. Devam edi • 
niz. 

Pol Lianın yanına oturarak dok· 
torun hastasını muayene etmeıi 

gibi üzerine iğildi, kızıl ıaçlarını 
oktadı. Lian, ıözlerini kapıyarak 
dudaklarmı ona doğru uzattı: 

denir. Gerçi bütün istasyonlar yal· 
nız bunları kaydetmişae de bunun 
sebebi henüz kozmik ıuaları kay• 
dedecek aletlerin icat olunma • 
masıdır. 

Doktor Comton'a göre fotonlar 
belki kozmik ıua değildir. Fakat 
kozmik şuaların parçaladığı hava 
z-.....ı-~"7•- ..tO:n!ar va .l~bon
Jardan mütetekkil bir haJite arza 
doğru ıür'atle gelmektedir. Bun .. 
!ardaki nüfuz kuvvetinin fazlalığı 
onların kozmik şuaı olarak tanm· 
masına saik olınu!tur. 

"Cumartesi günü ak§am saat 
yirmi ikide yeraltı timendiferinin 
Otel dö Vil iııtaayonunda ıızı 

bekliyorum. Elbisem mavi, §ap • 
kam mavi olacak, elimde bir ga· 
zete tutacağım.,, 

.... Bir adam istasyonun par • 
maklığına dayanmıf duruyordu. 
Endişeli bir tavırla başını ileriye 
iğm!J r.olcuları gözden geçiriyor· 
du. Yüzünde büyük bir keder ha· 
li gfüü)üyordu. Arkasında koca 
bir kambur vardı. Maamafih ka· 
lın boynu ve tüyl 'i parmakları 
çok kuvvetli olduğunu gösteri • 
yordu. Bir kahvede oturup ko .. 
nutmrya karar verdik. ilk defa o• 

Beşler konferansı ıarak yaptığım it ağrıma gitti. şu 
içtima etmiyor mu? sakat adamı aldatmak bana çok 

çirkin gözüküyordu. Ona karşı 
LONDRA, 3 (A.A.) - Daily kabil olduğu kadar da idareli 

Telegraph'ın diplomasi muhabi • davranmıya karar verdim. De -
ri, Londra beşler konferansının dim ki: 
içtima etmiyeceğini iddia etmek· - Tabii aiz de anlarsınız ki, 
tedir. sizinle gelip görüşmekle hiçbir 

Bu keyfiyet, Fransa ile Al • taahhüde girmiyorum. Evlenmek 
manyanın muhtelif sebeplerden meselesi mühimdir. Uzunca dü • 
dolayı müzakerenin Londrada ce· fÜrı.meden karar vermek imkan • 
reyan etmesini arzu etmemekte sızdır. Çok gcsmeden m.erhamcti
olmalarından münbaistir • min hiç de yerinde olmadığını 

Fransızlarla Almanların hu • gördüm. Kambur öyle kendini 
kuk müsavatına dair olan noktai beğenmiş bir 9eydi ki.. Cevap 
nazarları, biribirlerile telif edile· verdi: 
miyecek derecede farklıdır. - Ben de öyle hesap ediyo -

5 devlet konferanıının akdi rum. Zaten size evvelden şartları 
icap etse bile bunun Cen.evrede I mı ıöy!em~k iıterim. Alaca{iım 
tahdidi tealihat konferansı mesai kadın ışlerımde bana yardım et· 
ıine baılandıiı zaman aktedil • mesinin yolunu bilmeli, servete 

· 'ht eldı'r erir.mek üzereyim. Hali hazırda 
mesı mu eaı • -

marangoz ustasıyım. On iki kn -
Maamafih, M. Mac Donald'ın 

. . .. . dar cıracım olmuttur. Muavenet 
aıaybubetmın boylc hır teıebbüı .. • d·~· el .. d f b goreme ıgım en uç e a attım. 

ihtimalini zaafa düşürmekte ol • 1 ilk defasında babam yardım va-

duğu söylenmektedir. dettiği halde sözünde durmadı. 
- Söyleyiniz, dedi, sizi dinli· 

yorum. 
Pol hafifçe gülerek: 

anlıyabilmek için yegane usul, se· 
nin tatbik ettiğin usuldür. 

lkinciıinde İfçiler beni bırakıver· 
diler. Üçüncüsünde müfteriler -
den kazrk yedim. Şimdi lıunlarm 
hepsini avucuma aldım. - Benim tatbik ettiğim usul .. , mu. Tüylü naarrlı parmakları ara- ' 
smda bir şey eziyormug ıibi bir 
hareket yaptı. Ve deva.m etti: 

- Evet. En zecri, en ciddi, en 
f ennt, ve en müspet usul.. 

Lian gözlerini açmadan sordu: 

nuniyet hali kapladı. Dedi ki: 
- Zannedersem anla§&bilece• 

ğiz. Eğer ciddi davranacak olur • 
ıaruz mazideki hatanızı unuta• 
rak, ondan dolayı size söz söy • 
lememiye gayret ederim. 

Gördün mü adamı? Şimdiden 
lutuf ve ihsanını ileri suruyor. 
En küçük meselede eski macera• 
yı yüzüme vuracağını açıkça an· 
}atıyordu. Bu kambur mazimi 
namusluluk cihetinden tetkike 
yeltenen ilk adam olmuttu. Be • 
ni yardım edilecek bir betbaht 
değil, affedilecek bir sefil halin· 
de görüyordu. 

İkinci bir randevu verdi. A • 
detim olmadığı halde bu ikinci 
randevuya da gittim. Ayni kahve 
de oturduk ve bir iki sözden son· 
ra: 

- Kararımı verdim .. Sizi alı· 
yorum. 

Dedi. O vakit üzerinde ne te• 
sir yapacağımı anlamak için bir• 
den bire dedim ki: 

- Mösyö size bir şey itiraf 
edeceğim. Vicdanlı bir zevç bul• 
mak istediğimden olmıyan ıeyle
rj uydurdum. Ben ne çocuk doğur 
muş bir betbaht, ne de terkedil· 
miş bir kadınım. Zevceniz olacak 
kadın henüz bakiredir. 

Hayret! Ben onun bu sözlere 
ııevineceğini zannediyordum. Bir 
denbire bakışı sertleşti. Büyük 
bir memnuniyetsizlik yüzünü 
kapladı. Bana kartı olan hareket 
leri sITf kibir ve gururundanmıf. 
Ulüvvü vicdan göstererek ve 
beni affederek kendini yükselt • 
mek ist~ormuş. Onun beni alma• 
sı sefillıcirn yanında kendi bü· 
yüklü§ünü göstermek ıçınmif. 
Garsonu çağırdı. İçkilerin para • 
sını verdi ve: 

- Adiyö madam! 
Diyerek uzaklaştı. 

dahn görmedim. 
Onu bir 

( /Jcvanu var) 

Erzurum liaeai mezunları 

- Kadm ve a9k hakkında bir 
ıeyler öğrenmek için, fertlerin ve 
cemiye'l:lerin ruhiyatlarını tetkik 
ettim • En fantazi muharrirlerin 
romanlarını, en müspet alimlerin 
eıerlerini, en eıki ve en yeni mü· 
ellifleri okudum, sevilen ve aidatı· 
)an insanlarla konu,tum, kıakanç· 
hk1 saadet, aldatma meselelerini 
ölçtüm, biçtim, baıkaları üzerinde 
ve kendi. üzerimde tecrübeler yap· 
bm • ltırafları dinledim; bin bir 
&tk maceralarını tahlil ve tasnif 
ettim. Atk tesirlrini kendi üzerin~ 
de tetkik edecek kadar zeki bir ka 
dmın ıözlrini dinledim, ve öyle 
zannediyorum ki,artık atk hakkın 
da yapabileceğim bir tetkik kal • 
:rnadı. Bu kadar tecrübe, bunca se
ne emekten tonra, madam, öyl~ 
bir neticeye vardım ki .. söyliyeyim 
91i ınadam? 

- 98yf eytntz ! 
- ~im.diye kadar yazılan, ta-

.. ...,_r edilen, dütünülen, kqfedi· 

_ Aşkı kitaplarda ve onu tah· 
lil edenlerle, yapanların vücutla • 
rında tetkik ettikten, kafa ve hiı 
kadınlarından dinledikten, bin bir 
vak'aları görüp bu itle alakadar 
olanları it ittikten sonra; doktorla
rın, kimyagerlerin aşk esrarı hak· 
kındaki nazariyeleı·ini okuduk • 
tan, ıairlerin mısralarındaki ahenk 
le ölçtükten eonra, öyle zannedi • 
yonım atk meselelerinden bir teY 

- Peki amma hangi usul 7 
Pol, onun ylizüne daha ziyade 

yakll\tarak cevap verdi: 

- Papatya yapraklarını kopa· 
rarak fala bakmak r 

-SON -

- Hayatta muvaffak olma • 
nın &ırrı ıabır ve sebattır. Muvaf
fak olmak için sabır, hile, gibi 
her fey mübahtır Ahhhh ! Beni 
küçük bir fey ııibi görürler. Fa -
kat ıon dakikada yakaları elime 
geçti mi ... 

lstanbuldaki Erzurum liıeıi 
mezunları bir cemiyet yapmalı 

üzere vHayete müracaat etmitle
di. ilk içtimalarını bu hafta cu • 

ma günü öğleden sonra Halkevin
de yapacaklardır. 



Binicilik babialeri : 4 ............................................ 
Kırbaç nasıl 

vurulur? 
Faydaları, zararları 

Yarış kırbacı, yetmiş santim 
uzunluğunda esnekçe ağaç dal -
!arından yapılan bir alettir. Ba -
zan hayvanı cezalandırmıya ya -
rıyan kırbaç daha ziyade hayva -
nı intibaha getirmek için k\lllanı
lır. 

Kırbacın tesi.Ieri, cümlei asa
biye vasıtasile beyne geçerek o -
rada intibah husule getirmesidir. 
Beyin bütün uzviyet ve adalatın 
faaliyetini temin ve tanzim eden 
merkezdir. Beyinden çıkacak e • 
mirler, uzviyet ve adalata gene 

cümlei asabiye vasıtasile gelir -
ler. Şu halde beyin bir kuman -

d~ merkezi, cümlei asabiye ise o
nun, uzviyet ve adalat tarafın -
dan kumandil.larının icrasına va
sıta olan bir ~ebekesi demek olu
yor. 

Ko!uda kırbaç, ya hilkaten 
çok tembel olan bazı atların 
tembelliğini gidermek yahut da 
rakipleri geçip kazanabilmek i • 
çin icap ediyorsa, koşunun sonla
rına doğru ata son bir ceht sar -
fettirtmek maksadile vurulur. Bu 

iki maksattan her hangi birile 
kırbaç kullanmak icap ettiği tak 
dirde, bazı kaidelere riayet ıart -
tır. Her şeyden evvel şunu bilme
lidir ki, atı sürmek için kırbaçla
mak, batka çare kalmadığı za -

man ve en son yapılacak bir İ§ -

tir. Zira hayvanın maneviyatı ü -
zerinde kırbacın, mahiyeti pek 
belli olmıyan büyük tesirleri var
dır. Bu tesirlerin tezahüratı ne 
şekilde olabileceği her zaman 

keıti~ilemez. Filvaki kırbacı ye • 
diği anda, atın yaptığı hareket, 
:koşmıya daha fazla gayret ettiği
ni gösteren ileriye doğru atılıı 

şeklinde meydana çıkıyor. Fa • 
kat bu zahiri bir haldir. Asıl mü 
him olan cihet, hareketi yaptır

tan manevi kuvvetlerin ne sarfet

tiklerini bilmelidir ki buna da 
pek imkfın yoktur,. Yalnız atın 

muayyen bir ımesaf eyi mahdut 
bir zaman zarfında katetmek için 
kuvvet sarf etmesi, en evvel muh-

telif adale gruplarını sonra da 
uzviyeti yorduğunu ve bu ara • 
da, beyin ve cümlei asabiye ile 
istek, gayret, cehit gibi manevi 
ve irsi kuvvetlerin nispeten dinç 
kaldıklarını az, çok bilerek doğ· 

Futbol vaziyetimiz ve Galatasaray 
Bir çok şöhretlerin, gün geçtikçe, 

yerlerinde yeller mi esecek ? 
Liğ maçları haftalardanberi ha-ı 

raretle devam ediyor. iki, üç saha
da her cuma günü biribirlerile kar
şılaşan takımların sayısı gittikçe 
kabarıyor. Bununla beraber itirafa 
değer ki bu karşılaşmaların verdi
ği neticelerin belli başlıları "sür
priz,, lerden ibarettir. Futbolü 
kavradığımızı, en basiti bir takım 
oyunu yapabilecek hale geldiği -
mizi gösteren alametleri, maatte· 
essüf ancak pek az zayıf bir takım 
çizgiler halinde görebiliyoruz. 
Futbolümüz el'an "yıldız,, lara 
istinat ettiğine ve eski şöhretle -
rin yerini tutabilecek yeni yıl -
dızlar da adeta yetiımez denecek 
bir vaziyette bulunduğuna göre 
halimizin neye varacağını kestir
mek bir hayli güçleşmiştir. 

Futbol kabiliyetimizin hala yıl
dızlara dayandığına, hala havaya, 
suya ve her haftanın haleti ruhiye
sine göre değiftiğine, takımlarımı
zın bir türlü muayyen bir kuvvet 
ölçüsü haline gelemediklerine mi
sal aramak için eskileri karıştır • 
mıya hiç hacet yoktur. Bu seneki 
liğ maçlarının nasıl yürüdüğünü 

göz önüne getirebilmek kifayet e
der. 

Mesela Beşiktaş takımı Galata • 
sarayı yendiği vakit bu netice bi
ze Galatasarayın zaafından ziyade 
Beşiktaıın yükseldiğini işaret edi
yordu. Süleymaniye - Galatasa -
ray maçının verdiği neticeyi de 
hatta ayni noktai nazardan muha 
keme etmek kabil görünüyordu. 
Fakat Galatasaraylıların mağlu -
biyetleri tevali ettikçe bu suretle 
düşünme bütün kıymetlerini kay
betmiyc ba§l:ıdı. Demek ki Galata
sarayın yenilmesi, yenilebilir bir 
halde bulunmasından çıkıyordu .. 

Bundan sonra, başka misaller de 
biribirini kuvaladı. İstanbul • 

Galataaaray takımı 

çok rakiplerile karşılaımamış bu· I mek bir saffet eseri olacaktır. Şu 
lunan Fener le, Beşiktaşı bir tarafa halde Galatasarayın birinci devre
bırakırsak Süleymaniyenin, Vefa den laakal dört mağlubiyetle çıka
nın, Beykozun bu sene fazla dere· cağı şimdiden taayyün etmiş gö -
cede ilerlemiş ve yükselmi! ol- rünmektedir. Bu itibarla Galata -
dukları dü§üncesinde ısrar edebi - saraylıların ikinci kümeye inmek 

lir miyiz?. tehlikesinden kurtulmaları için ar-
Bu seneki şampiyona m.:ıçların • tık bütün ümitlerini ikinci partiye 

da en sona kalacak takımın şart - çevirmeleri lazım geliyor. 
sız ve kayıtııiz ikinci kümeye ine- B · t l ·· 't ı . u ış e ya nız umı ro oynar.na-
c~ğı~e ~e sond.a~ i~i?cinin de i • dığına göre en çok tehlikeli bulu-
kıncı kume bırıncısıle yapacağı nan b t k • d u a ımın azamı erece-
maçta kazanması t1artile birinci d l b' t ft k d' • e ça ışması, ır ara an en ı 

kümede kalmaaı mümkün olacn • 
ğına gore, vazıyet §İmdıaen nazık 

--!-! --..~br · diiler tar"ft.-ri rl" 
lstanbul futbol müvazenesi için 
kat'i bir zaruret hükmüne girmİ§ 

bulunuyor. 

bir safhaya girmiş telakki oluna -
bilir. Mevcut takımlardan en çok 
maç yapan Galatasaraydır. Dört 

Galatasaraylıların sona kal -
maçını üç mağlubiyetle bitiren bu 

malarmın lstanbul futbol müvaze
takım birinci devre için ancak i-
ki takımla daha kartılaşacakhr •. 
Biri Beykozla diğeri, F cnerle ••. 
Galatasaraylıların haydi Beyko -
zu kazanabileceklerini tahmin 
edelim. Fakat Fener karşısında 

maçı kazanabileceklerini, znnne
diyoruz ki kolay kolay tahmin et-

nesini niçin bozduğuna, ve Gala
tasaray takımının, takımı terkip 
eden belli başlı futbol şöhretlerine 

malik olmasına rağmen niçin bu 
hale geldiğine dair şahsi görüşleri
mizi bir başka yazıda anlatacağız. 

A. S. 

ilk baharda mühim müsabakalar var 
sporla berabere kalan, Galata- •••·····••··••·········••······•····••••·•···•··••··•••·•••·•••••·•••••••·•••··•••••••·•·····•••••••••••••••••••·• 

sarayı yenen Süleymaniyenin, F e- B ı y ı b • • • 
nerbahçeye ve Beşiktaşa yenilen u gar ve ugos av IDICI· 
Beykoza bire kar§ı dört sayı gibi 

1 
mühim bir farkla yenildiği, öbür 
taraftan lstanbulsporla berabere 
kalan Vefanın da Beşiktaıa, lstan
bulspora ve Süleymaniyeye yeni- ,,,,, 
len Galatasaray karşısında sıfıra 
karşı beş sayı gibi kolaylıkla unu
tulmaz bir mağlubiyete uğradığı 

görüldü. 

lei-i şehrimize gelecekler 

Bu neticeler önünde, henüz bir 
ru veya yanlış tahminlerde bu • !================ 

kullanmayı düşünmek iktıza e
der. Böyle yapılmaz da ulu orta 
vurulursa beklenen netice büsbü
tün ters çıkar ve at hızlanacağı -
na yava§lıyabilir. Bu hal ekser 
yarışta görülmüş ve mütehassıs · 
lara "Kırbaç, kazanılabilecek bi" 
koşuyu kaybettirebilir.,, hükmü -
nü verdirmiye saik olmuştur. Bil 
hassa acemi ellerde pek kolay -
lıkla bir itkence aleti oluveren 
kırbaç, atı yarı§tan usandırmak 

için bire birdir. işte bu sebeple • 
dir ki genç binici çıraklarına ilk 
yarıtlarında kırbaç kullanmak 
menolunmuıtur. 

• lunmak ancak kabil olur. Binae
naleyh, adale ve uzviyet yorgun
luğu, yarıım sonuna otuz, kırk 
metre kala yakın bir mesafede 
ba§lamıısa, bir nihayet üç kırbaç 
vuruıile beyni intibaha getirip 
cümlei asabiyeyi tahrik ederek a
dalelerle uzviyete birkaç saniye-

1 ik kısa bir müddet için yeni ve 
son bir kuvvet verdirtmek kabil 
olabilir. idman sayesinde beyin 
ve cümlei aaabiyede birikip lü -
zumunda harekete geçmiye ha -
zır, fakat gizli olarak bekliycn 
bu kuvveti vakitsiz zorlayıp iı -

raf etmemelidir. Bunun için yarı
~ın ıonuna en yakın noktayı bek-
1 emek ve ondan sonra kırbaç 

tSonu gelect>k halta) 

Gala tasar aylı . 

Bulgarlarmn meşhur binicilerinden yUzba'ı Mfnçef ile 
yUzbaşı Lekarskl mania atlarlarken 

Haber aldığımıza göre ilkbahar
da şehrimizde beynelmilel binici -
lik müsabakaları yapılacaktır. Bu 
müsabakalara Bulgar ve Yugos -
lav ordularına mensup maruf bini
ciler iştirak edecekler ve müsaba -
kalar Sipahi ocağında olacaktır. 

Bu müsabakalara ait teklif ken-

garlar bilhassa binicilik aleminde 

yüksek ıöhretlere maliktirler. 928 

olimpiyadında hizmet hayvanı 

müsabakasında ikinciliği kazan -

mı~lar ve son Balkan müsabakala -

rında da çok iyi dereceler almıt -

lardı. Bu itibarla !ehrimizdeki mü· 

dileri tarafından yapılmış ve tara- ıabakalarm çok heyecanlı olaca -
fımızdan da kabul cdilmittir. Bul-, ğı tahmin edilmektedir. 

Bu haftaki maçlar 
···································· 

Süleymaniye 
Fener bahçe 
Vefa - lieykoz 

Bu hafta F enerbahçe ıtad,_ 
birinci kümede Fenerle Süleft' 
niye, ikinci kümede Anadolo' 
Eyüp, Taksim sahasında da b~ 
ci kümede Vefa - Beykoz, ~ 
kümede de Beylerbeyi - K-' 
paıa karşılaşacaklardır. Bu teİ 
ki şampiyona maçları bir hayli t 
rip neticeler doğurduğu için b' 
men her karşılaşma kıymet ve ,; 
hiyet itibarile ehemmiyet kelfl' 
mittir. Mesela Fener SüleymaJIİ1 
karfılaımasmı büyük merakiJ 
bekliyenler çoktur. Vakıa Gal,tf 
sarayı yenen Süleymaniye Be~ 
za yenilmiştir amma bu yenildi" 
Galatasarayı kazanmasının dl 
ğurduğu heyecanı gidermemit~ 

Süleymaniyeliler genç, taze lı' 
kuvvettirler. En mühim vasıflff 
da maddi ve manevi mücadele f(I 
biliyetlerini sonuna kadar götüt' 
bilmeleri ve rakiplerine kar§I yıl 
gın bir vaziyet göstermeyi kat'i1 
yen akıllarına getirmemeleridir .. 
Bu itibarla bu karıılatma haİ 
meraklı ve heyecanlı olacaktır· 

Vefa - Beykoz maçına gelinct 
Galatasaray gibi ilk iki maçı' 
mağlubiyetle bitiren ve çok tali,. 
görünen Beykozlular son maçla ' 
rında Süleymaniyeye kaqı rl .. 
.... ı . 0-ı ..... 1.r .... ....... - -.--..... ~·-•"8&• ~511'1 

Bu itibarla ilk iki maçın doi' 
rabilmesi tabii olan menfi havat 
yırtmı§ bulunuyorlar. Vefaya ge' 
lince; ba,langıçta Süleymaniye r 
le lstanbulapor kartıaındaki nı.r 
larını beraberlikle bitiren bu kdf 
vet üçüncü maçında Galataıar•f' 
mühim bir farkla yenilivermittir ' 

Eğer bu maçında berabere ki' 
lamaz ve yenilirse maç adedi ff 
puan itibarile Galataıarayla 111ii' 
aavi bir vaziyete düşecektir. iki ti' 
kım da vaziyetlerini iyileıtirnı' 
için maçı kazanmaya var kuvvet' 
lerile çalı~acaklardır. 

Istanbul sporıuıarıll 
kongresi 

Is. Spor klübü umumi ki.tipli 
ğinden: 

6 - 1 - 933 Cuma günü ..-' 
10 da Şehzadebaşmda klüp lok•• 
lında senelik umumi kongre yapt 
lacaktır. Arkadaşların teırifleri; 

hemmiyetle rica olunur . 
Voleybol maçldrı 

6-1-933 Cuma günü Galat•• 
ıaray lokalinde yapılacak turnufl 
maçı: 

Galtasaray - Hilal saat 17 dl 
hakem Sami Bey. 

1 - Bu hafta yalnız bir maç yf' 
pılacaktır. Geri kalan üç takı
biribirlerile ayrı ayrı çarpııaca fi 
bu suretle turnuva ıampiyontuı
neticelenecektir • 

2 - Vaktinden 15 dakika ıef 
kalan takımlar mağlup addelicelı
tir. 

OUzlüklU atlar! 
Amerikada yarıf atları.,.ıt 

gözelrini muhafaza için onl; 
gözlükler yaptırılmıthr. Bu gö' 
lüğün en büyük f ayda11 atlarm ~ 
rıı esnasında koşarken etrafa sif* 
rattıkları çamurdan, kaldırdıkl"' 
rı tozdan gözlerini korumaktır• 
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ısa tarllıl 
--bir şabsJyettlr 

Yahudi müverrihi Joze füs lsadan, 
lsanın hareketinden, itbaının 

faaliyetinden nasıl bahsediyor 
- 2 (1] 

Hilmi Ömer bey, lsadan hah· 
setmesi icap eden yahudi müverrİ· 
hi Jozefüsün ondan bahsetmedi
ğini iddia ediyor. 

Muhterem muarızımıza gö -
re Jozefüsün eserlerinde lsa
ya dair olan yazılar, meçhul bir hı
ristiyanın meh~retsiz ilavelerin -
den batka bir şey değildir. Buna 
mukabil biz Jozefüsün lsadan balı 

aettiğini, f akt lsn.nm lehinde de -
ğil, aleyhinde yzdığı için yazıları· 
nm tahrife uğradığını, yazılarına 

yabncı kalem karıştığını, fakat il · 
nıi tetkikler sayesinde hakikatin 
aydınlandığını anlatmıştık. 

HiJn::i Ömer bey noktai nazn
nnda ı::;rar ettiği için kanaatimizi 
izah etmek icap ediyor. 

Jazefüs, luristiyanhğa karşı de
rin bir dütmanlık duyan bir adam· 
dı. Onun kaleminden hıristiyanlık 
'\fe lsa lehinde bir şey çıkmasına 
imkan yoktu. Sonra bu müverrih 
bütün bid'atçilere hasımdı. Onun 
için Jozefüs lsadan ve lsevilikten 
hustımet ve istihkarla bahsettiği 
takdirde bu sözler onun kalemin • 

den çıkını§ sayılır. Onun İsa lehi • 
nde, hanın tilmizleri lehinde olan 
sözleri ya tahrif edilmi~tir, yahut 

hıristiyan muharrriler veya müs • 
tensihler tarafından uydurulmu~ -

""1'1fiir: Bunları tashih veya tadil et • 
ınek lazımdır. 

Jozefüsün yazıları bu esaslar da 
İresinde uzun uzadıya tetkik ve 
ınünaka~a olunmuş ve bu münaka
§alar semeresiz kalmamı~tır. Ev -

velce bütün Avrupa on iki asır ka
dar Zozefürıün eserlerinde İsa hak 
kındaki lehtarane yazıları, hak ve 
hakikat olarak kabul etmiş, bu ya
zılara istinat ederek mütalealar 
yürütmüt, hatta bu yazılarla İncil· 
lerin beyanatını teyit etmitlerdi. 
O zamana göre Jozefüsün lsa le -
hinde yazı yazması lsanm bir ınu· 
cizesi idi. 

vafık olmadığı meydana çıkarıl· 
mıştır. İş bu kadarla da kalmadt. 
Eski muharrirlerdeıi bir çokları 
Jozefüsten iktibaslarda bulunur -
lar. Bu iktibsaların hepsi ayrı ayrı 

tetkik edilmiş ve karşlaştırılmış -
tır. Sonra bu muharrire ait eserle· 
rin asılları ile tercümeleri muka· 
yese olundu. Tercümeler arasında-

ki farklar tesbit edildi. Bir tercü· 
mede tayyolunarnk diğer bir ter • 
cümede tayyolunmıyan kelimeler, 

cümleler, ele alınarak kitabın as • 
lını yeniden vücuda getirmek için 
çalışıldı. 

Bütün bu mesainin hoşa gitme
diği elde edilen neticelerden bes· 
bellidir. 

Bu ilmi mesaiyi burada uzun 
uzadıya izaha iml,an yoktur. Fa · 
kat Jozefüsün Hazreti lsadan na· 
sıl bahsettiğini kIGaca göstermek 
müm!tündür. 

Mesela Jozefüs ve Halosis un -
vanlı. eserinde Roma imparatoru· 
nun bir heykelini veya imparato -
run resmini taşıyan madalyonları 
Kudüse gizlice getiren Pilate'ın 

Kuclüse muvasalatını ve yahudile· 
rin bunları derin bir teessürla kar
§ıladıklarmı, bunların kaldırılma • 

smı rica ettiklerini, rica ve ısrarla-
rı reddolununca ölümü de göze al
dıklarını, bunun üzerine Pilate•ın 

biı heylCcJJeri kalaıraıgını anlatır 

ve !sanın hu sırada zuhur ettiğini 
söyledikten sonra der ki: 

"Onun (f:;.ınm) ade!:İ şehir ha
ricinde, zeytin de.ğmda İkaz:l2tti. 

Orada onun yardnncılarmdan 150 
ki~i kadar toplandı. Fakat gelen 
halk pek kalabahktı. Bunlar ... o -
nun bir kelimeyle n~ler yaptıkları~ 
m görünce ona arzularım bildirdi· 
ler. Onun şehre girip Romalı as -

kerleri ve Pilate'ı hc.:ıerek kendile
rine hakim olmnsını istediler. Ya
hudi reisleri bunlardan haberdar 

VAKIT 
te ağzından İsa hakkında "Bet
hah değil, hayırhahtır, asi değil • 
dir, hükümdarlığa tamah etmiş 

değildir.,, demesi hiçbir veçhile 
tasavvur olunamaz. Fakat bu 
cümledeki, "değiller,,i kaldırdık 
mı mesele kalmaz ve hakikat mey
dana çıkar. O zaman Jozefüsün 
İsa hakkında "Bethahtı, asi idi, 

hükümdarlığa tamah etmişti,, de · 
diği tavazzuh eder. 

Sonra Jozefüs, Pilate'ın karısı
nı ölümden kurtardığı için lsayı 
salverdiğini söylemesine de imkan 

ve ihtirual yoktur. Bu söz, lsamn 
katlini y:ılıudilere yüklemek için 

sonradan uydurulmuş ve İnciller -
den alınarak buraya katılmıştır. 

Jozefüsün romence tercümesinde 

bu cümleye tesadüf olunmaması 
da bunu ispat ediyor. 

Yahudilerin lsayı salbettikleri· 
ni anlatan cümlede de tahrif var· 
dır. İsa yahudilcrin eline bırakıl
mış obaydı, yahudilerin onu taşa 
tutarak öldürmeleri, sonra onu bir 
ağaca asmaları icap ederdi. 

Bu gibi tashihleri yaptıktan son 
ra Jozefüsün İ5adan ne suretle 
bahsettiği ta '!c-.zzuh eder. 

Jozefüs Heras gene ayni eserin· 
de yahudilerin Romalılarla niçin 
döğüştüklerini anlatırken onların 
içlerinden birinin bütün dünyaya 
hükümran olmak üzere zuhur ede

ceğine dair kitapta yazılı olan 
müjdelerin buna sebep olduğunu, 
bu cihangir hükümdarın kim ol • 

duğu keyfiyetinin türlü türlü tef · 
sir edildiğini söyler. Sonra §U sa
tırları yazar: 

"Bazılarma göre bu cihangir • 
den murat Hcrod idi. Bazılarına 
göre murat garip şeyler yapan mas 
lup lsa idi. Bazılnrına göre de mu· 
rat Vespasian idi.,, 

Jozefüiün Jaa hakkmdaki bu 
cümlesi l.:ucinn'ın "'Fili.stin:le kat -
Jonunan o silıirb.:ız ... ,, cümlesine 
mutabıktır. 

Savafa 9 

Japonlar Çiır set erinin 
öte tarafında .• 

Bir Çin limanı önün de sekiz Japon 
harp gemisi göründü ! 

PEIPlNG, 3 (A.A.) - ltima - mes'uliyeti kendisine ait olduğu 
da şayan menbalardan rivayet nu ihtar eden iki mektubun fil' 
edildiğine göre Japonlar Shan neticesidir. 

Hai Kuan şehrine bu sabah yap · Japon menbaları, bu hadiseyi 
tıkları taarruz esnasında 7 tayya· Shan Hai Kuandaki Japon tebe
re ile 19 sahra topu kullanmış • asını himaye için oraya bir müf • 
lardır. reze asker göndermek zarureti • 

Bu taarruza 5000 Japon aske - ne hamletmektedir. 

ri ve kara topçularile birlikte ateş Diğer taraftan Çinliler, Ja 
açan bir kaç Japon harp gemisi l ponlarm şehrin sivil Çinliler tara.· 
iştirak etmektedir. Bu 5000 Ja - fından tahliye edilmesini istedik• 
pon askerinin Çin seddinin İç ta- ten sonra hiç bir .tahrik eseri ol
rafında oldukları, burasının asıl maksızın şehre taaruz etmiş ol • 
Çin demek olduğu da söylenmek· duklarını beyan etmektedirler. 

tedir.. Çin liderleri, bu talebe cevaben 
Shan Hai Kuan şehrindeki Çin böyle bir emirname neşrine sa • 

muhafız kuvvetleri 5000 kişiden lahiyetleri olmadığını bildirmiş • 
ibarettir. lerdir. 

CHA~GHAl, 3 .<~.A.) . Japon taarruzu karşısında Çin 
Shan !°'aı K.u~n şehrınm 10 ~nıl NANKIN, 3 (A.A.) _ Çin 
cenubı garbısınde bulunan Cıhn h'"k" . J 

1 
Sh Hai 

Wang T ao limanına 8 Japon u umetı, . apon arın an 

h · · I · · Kuan şehrıne yaptıkları taarru • arp gemısı ge mı§tır. b d d mü • 
zu ve ura a cereyan e en 

Uzak Şarkta harp yürüyor! 

PEPING, 3 (A.A.) - · Tient • 
sin' den gelen Japon telgraflarına 
göre Japon kara, deniz ve hava 
kuvvetleri sabahın dokuzunda 
"mahalli saat,, Çin - Mançuri hu
dudunda Chihli eyaletinde kain 
Shan Hai Kuan mrntakası civa • 
rını bombardııman etmiştir. 

Bu hareket, Chihli valisine 
gönderilen ve 1 Kanunusanide 
başlayıp Shan Hai Kuanm J a • 
ponlar tarafından i~gal edilme • 
sini intaç eden muharebenin 

sademeyi Milletler cemiyetine 
bildirmiştir. 

Ancak Çin hüki'imeti Japonya• 
ya henüz hiç bir protesto notası 
göndermemi§tir. Vaziyet iyice 
aydınlanıncaya kadar Çinin bu 
yolda bir teşebbüste bulunmıya • 
cağı da zennedilmektedir. 

Şimdilik Çin hükUıneti, Çinli· 
lerin mevzilerine karşı yapılacak 
her türlü taarruzlara karşı koy • 
maları için Çin kuvvetlerine gön
derdiği talimatı teJtrar ver teyit 
etrni~tir. ~a 

Yunanistanda Yılbaşı S?ÜDÜ ............................................................. Jozefüs, arzettiğimiz şerait da
hilinde hadan b~hccde•c!. tarihi 
~ahsiyetini tesbit ettiği gibi onun 
ithamdan da bahsec!er. 

Kab.ne erkanına hakaret 
Halosisin lslovence tercümesi -

nin yunanca aslında, imparator 
Claudiu3 devrinde lsa ithamın fa-

aliyetleri hakkında şu malumatla
rı veriyor. 

"imparator Claudius'un devrin 
de evvelca mevzuu bahsettiğimiz 

garip şeyler yapan adamın (lsa· 
nın) yardımcıları meydana çıka ~ 

rak halka üstatlarından bahsedi
yor onun her ne kadar öldüyee de 

hayatta olduğunu ve halkı esaret
ten kurtaracağını söylüyor, birçok 

Bir as eri müfreze - iki kolordunun 
ilgasından olacak - Se~am durmamış 

Atina, 3 (Hususi) - Yılbaşı 

yortusunda, kabinenin aleyhinde 
bir hadise olmuştur. Yılbaşı müna
:;ebetile kabine azası kilisede ya
pılan ayinden çıkarlarken, adet ol
duğu veçhile, meydanda dizili bu
lunan askeri kıtaat to.rafmdan se
lamlanmamışlardır. 

mevcut bir milyar drahmiye yakın 

açığı kapatmak için diğer tasarruf 

tedbirleri meyanında, iki kolordu· 

nun Jağvi suretile ordu kadrosun· 

da hükametçe yapılması düşünü • 

len tenkihat meselesinden asker • 

lik müddetinin tefriki kararlaştı• 
rılmıştır. 

Kurunuvustada hıristiyan alim· 
1ed yahudi alimlerile münakaşa e· 
derek yahudi Jozefüsün lsayı 
Mt~3ih olarak tanıdığını söyledik .. 
lf'ri zaınan yahudiler Jozefüsün el
lerinde bulunan nüshalarında böy· 
le bir f ey bulunmadığını söylemi§ · 
ler ve hıridyanlar onları lsamn 

mesih!iğine ait yazıları seçmekle, 
yahudiler de hrristiyanları, Joze -

f üsü tahrif etmekle itti ham etmiş
le1"di. 

Derken Zozefüs gibi haya dü~
man olırası icap eden yahudi ve 

olarak ba~k.lhinin riyatıeti altında 
toplandılar. Ve "Biz zayıfız, ve a
ciziz, onun için duyduklarımızı 

Pilate'a haber verelim. Bu sayede 

iğtişaştan kurtulur, çoluk çocuğu
muzun kesilmelerine, malımızın 

soyulmasına mani oluruz.,, dedi 
ler ve dediklerini yaptılar. Pilate 

adamlarını göndererek halktan 
birçoğunu katlettirdi. Sonra onu 
da muhakeme ettirerek onun hak· 
kında şu hükmü verdi: O, bethah 

değil, hnyırhahtır. Asi değildir, 

hükümdarlığa tama etmiş değil • 
dir. Sonra onu selverdi. Çünkü o 

onları dinliyor, onlara kulak ası -
yor1ardı. Bunların çoğu mutı 
insanlardı. Kimi terzi, kimi san -
dal yapıcı, ve sair esnaftandı. Va· 

liier halken aldandığını görünce 
kahinlerle birlikte bunları ele ge· 

çirmiye karar verdiler. Çünkü bel· 
ki küçük görünen bir şey küçük 

Bu hadiseden dolayı Başvekil 

M. Çaldaris fena halde kızmış, bu· 
nu, muhalifler tarafından ordu za
bitanı arasında, yapılan tahrikata 
atfetmiştir. Bu hadise, efkarı u· 

mumiye üzerinde de derin bir tesir 
yapmıştır. 

Hükumet taraftarı gazeteler, 
bu hadise münasebetile çok şid -
detli neşriyatta. bulunmaktadır. 

Askerlik müddeti tekrar açıldı

ğı zaman meb'usan meclisinde 

müzakere edilecektir. Ordu kadro• 

sunnda yapılacak diğer tenkihat 

ise, Harbiye nazıriyle yüksek aske· 

ri şura tarafından müştereken ka· 
rarlaştırılacaktır. 

Roma taraftcırı bir adamın lsayı 
'"Mesih,. tanırnasında ve onu met:· 

betm:.:~:r.dcki garabet hıristiyan a• 
Jimlet·:c1 de nı.zarı dikkatine çarp -
mı§ v~ u .. st 0 etle Zo-.efüsün lsa 
l:akkmd.1!u yazılarını- t tenkidi on 
beşinci asrrn .;onlP.rtnl~~ n itibaren 
başlamı§ ve bugüne kadar devam 
etmİ§tİr• 

Bu tenkitfer sayesinde Joz~fü· 
aün yazıları sıkı fıkı e.ienmiş bulu 
nuyor. Onun isa hakkında yazdığı 
her kelime, her cümle ayrı ayrı 
tenkit olunmuı, bu sözlerin içinde 
Jo.zefüıün telakkisine, düıünüfü. 
ne, liıanma, üslubuna hangilel'İnin 
muvafık olduğu, hangilerinin nıu· 

Pilate ölmek üzere olan karısına 
§İfa vermişti. O (İsa) kendi yeri· 
ne gittikten sonra eskisi gibi hare· 

ket etti ve halk tekrar onun etra
fında toplandı. Kahinler onu kıs· 

kanarak Pilate'm onu öldürmesi i
çin 30 talen verdiler. Pilate para -
yı aldı ve istediklerini yapmaları· 
na müsaade etti. Onlar da onu ala 
rak ecdadımızın adeti hilafına 
salhettiler.,, 

Jozefüsün bu sözlerine hıristi
yan kalemi karıştığında şüphe 

yoktur. Jozefüs, lsaya muhasımdı. 
Onun lsa lehinde tehadet etmesine 
imkan yoktu. Bahusus onun Pila· 

değildir. Bilahare bunların yap -
tıklarına lcarşıhk olmak üzere ki· 

mi uzaklara sürüldü, kimi kaysere 
gönderildi, kimi muhakeme edil • 
mek üzere Antakyaya götürüldü. 
Ximi uzaklara atıldı.,, 

Jozefüsün bu beyanatı tarihi 
vekayie tamamile mutabıktır. Fa· 
kat Jozefüs tarafından da tarihi 
yeti tesbit olunan İsa, luı-istiyan 
edebiyatının ilahileştirdiği, şahsi-

yet değildir. Jozefüs İsayı düş· 
manca tarif etmiştir. Jozefüsün 
lsayı nasıl tarif ettiğini gelecek 
yazımıza bırakıyoruz. 

Ömer Rıza 

[f] Birinci m:ıkcle 2 h:;lnunu.s:ıni ta.rilıli 
nüshamızda. 

Kilise meydanında dizili duran 
kıtaat kumandanı miralay Dia • 
mesıs derhal isticvap al • 
tına alınmış, verdiği i -
zahat kafi görülmemiş kendisine 
iki aylık inzibati hapis cezası ve • 
riJmiştir. 

Kabine azasının kiliseden çıkar· 
larken asker tarafından selamlan
maması bütçe açığını kapatmak i· 
çin hükumetin iki kolorduyu lağ -
vetmek niyetinde bulunmasından 
dolayı, zabitan arasında hissedilen 
infial eseri olduğu söylenmekte • 
dir. 

Açığı kapatmak için •• 

Atina, 3 (Hususi) - Bütçede 

Yunan bütçesinin açığı 

ATlNA, 3 (A.A.) - Gelecek 

bütçedeki açık en az 1.200 ınil • 

yon drahmi tahmin edilmektedir. 

Hükumet s:>n derecede §iddet· 

li ve kat'i bir takım tedbirler al· 

mağı, bu meyanda askerlik müd • 
detinin 14 aydan -2 aya indiril • 

mesi suretile harbiye bütçesinde 

240 milyon drahmilik bir tenzi • 

lat yapmağı, 5 orta elçiliği, bir çok 

konsoloslukların ilgası ve hari • 

ciye memurlarınn maaşlarının a• 
zaltılması suretile hariciye neza· 

reli tahsisatını külliyetli miktarda 
azaltmağı dütünmektedir. 
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Hikaye Babalarının Sesi Nakleden 
fa. 

Komünistlerin yeni 
mahkumları 

Bir kadını kediye ben
zetmekten çıkan dava .•. Süleyman, Hüsamettin, Naz -

mi, babaları ölünce fabrikanın 

idaresini ele almıtlardı. Bu, ko • 
]ay bir İ§ değildi. Suphi bey, ha-

. yatııu, fabrikanın ilerlemesine 
vakfetmiş, muvaffak da olmuştu. 

Suphi bey, gayet doğru, ame
leleri için bir baha, rakipleri için 
naır..·alu bir it adamı olarak ken
dini tamtmış, fabrikasını, memle 
ketin en büyük fabrikası haline 
getirmiftİ. Bunun için, iyi idare 
edilmediği takdirde, fabrikanın 
kapanması, sadece bin beı yüz 
amelenin işsiz kalmasına değil, 

büyük bir kısmı aile efradının 
olmakla beraber, sermayenin öte
ki hissedarlarını da - ki bunla • 
nn sayısı az değildi - mahvol • 
masma sebep olabilirdi. 

Fakat üç kardeı, Suphi beyin 
ölümünden iki ay geçmeden kav
gaya başladılar. Süleyman, en 
büyükleri olmak itibarile, babası· 
nın yerine geçmek istiyordu. Ha
ris bir tabiatı vıırdı. Buna, eğ -
Jenceye ve sefahate dütkün Hü
samettin pek aldırıf etmiyordu 
-ama, en akıllıları ve en küçükleri 
olan Nazmi razı olmuyordu. 

Nihayet, üçü birden anneleri • 
ne müracaata karar verdiler. Zi
ra, baliaları, aralarında bir ihti • 
laf olduğu takdirde, annelerine 
müracaat etmelerini vasiyet et • 
mi~i. 

ŞükUf e hanım, oğullarını din
ledi. Sözlerini bitirince onları 

barıştırmak için annelik hakkını 
kullandı, yalvardı, tehdit etti, fa· 
kat bir türlü muvaffak olamadı. 
Nihayet, yatlı gözlerini silerek 
kalktı, dolabından bir plak çıka
rarak getirdi, masanın üzerinde
ki gramofona koydu. 

Çocuklar, annelerinin hare
ketlerini merak ve endişeyle ta
~dp ediy..,rlardı. Zavallı kadınca • 
ğızı yoksa delirtmişler miydi? 
Fakat, ıesai2lik içinde, birdenbi
re Suplıi beyin vakur sesi yük • 
selmi!ti: 

- Çocuklar, ~abiatlarmızı bi
liyorum. Aranızda böyle bir an • 
la§amamazlık olacağını evvelden 
tahmin etmiştim. Eserimin mah • 
volmasına razı değilim. Sizden, 
böyle küçük meseleler için kav
ga etmemenizi isterim. Menfaa· 
tiniz beraber çalıfmaktır. Haydi 
bakayım, kucaklatmız, hem annt
nizi, hem de benim ruhumu men1 
nun ediniz. 

Plak du"1ıuştu. Derin bir ses· 
sizlik oldu. Şükufe hanım ağlı • 
yordu. Üç kardet biribirlerine 
bakıttılar. Onların da gözleri ya· 
şarmıştı. Ani bir hamle ile üçü 
birden kucaklaştılar, ve annele -
rinin dizlerine düşerek: 

- Anne, dediler, babamızın 
durendişliği bizi muhakkak bir 
felaketten kurtardı. Emin ol ar • 
tık seni özmiycceğiz. 

Aradan iki ay geç.memitti ki, 
verdikleri söze rağmen, üç kar· 
deı gene kc.vgaya ba~ladılar. 
Buna, Süleymamn olur olmaz 
yerde: 

- · Ben büyüğünüzüm, binae
naleyh ben emredeceğim! 

Diye cılız vücuduna rağmen 

böbürlenmeıi sebep oluyordu. O 
zaman, akıllı olmaaına rağmen 

henüz genç olduğu için kendini 
tutamıyan Nazmi kızıyor: 

- Akıl yaşta değil, baştadır! 

Diye cevap veriyordu. Hüsa • 
mettine gelince, ikisinin kavga 
ettiii zamanlar İşlerin hep kendi 
üzerine yüklendiiini bildiii için 

tembellik damarları coşuyordu. Prangaları çözüldü, fakat 
açlığa devam edenler var Artık, bu sefer, anneleri mu • 

hakkak surette aralarından biri
sini seçecek, onu müdürü umumi 
yapacaktı. F akal ŞükUf e hanım 
oğullarına: 

İstanbul ağırceza mahkemesin -
de, komünistlik tahrikatı yapmak· 
tan maznun olarak muhakeme e· 
dilenlerden bir kısmı hakkınd<ı ge· 
çende karar verilmişti. Bunlardan 
bir kısmı hakkındaki karar da dün 
açık celsede bildirilmittir. 

" Damda bir kedi oturmuş olabilir, fakat 
heı kes komşunuzu murat etti(Jinizi sanıyor!,, 

- Katiyyen, dedi, aranızdan 
birini tercih edemem, Üçünüz 
beraber çah§acakııruz. Böyle üç 
genç adamın, hem de ka.rdef ol· 
dukları halde anlatamamalarına 
ıaııyorum. Babanız ıize büyük 
bir servet bıraktı diye kabahat 
mi etti? Kimin malını paylaıamı· 
yorıunuz, Sonra pişman olursu • 
nuz.. Dikkat ediniz! 

Çocuklar, ŞükUf e hanımın bu 
ani ve ~imdiye kadar işitmedik
leri kat'i sözleri karşısında biraz 
durakladılar. Fakat içlerinden 
biri: 

Şoför Emin Efendi dört sene üç 
ay, Süreyya, Mehmet LCitfü Efen· 
dilerle Sıdıka Hanım dörder sene 
hapse mahkum edilmitlerdir. 

Muhlis ve Nevzat Efendiler be-
raet etmişlerdir. 

Viyanada Fünfhavzen mahke· 
mesinde, bir kaç gün evvel tu • 
haf bir dava görülmüştür. 

Dava, bir kadının komfusu o
lan bir kadını kediye benzetme• 
sinden çıkımı§hr. Davacının ismi 
Adele Yudekstir. Dava ettiği de, 
Aloizi F ents. 

Geçende haklarındaki karar bil- Davacı olan kadın, komşusu • 
dirilen komünistlik tahrikatı maz- nun kendisine hakarette bulun • 
nunlarından bir kısmı karar bildi· duğunu iddia etmiş ve hadiıeyi 
rildikten sonra tafkmlık yaptıkla· §Öyle anlatmıftu: 
rı için, hapishaneler nizamnamesi- - lki~iz ayni apartrmanda 
ne göre hakimlen karar alınarak oturuyoruz. Ayni aparbmanm i -

- Anne, dedi, §İmdi pişman- prangaya konulmuşlardı. Bu hu- ki ayrı dairesinde. Koca.m, bana 
lık dü~ünecek zamanda değiliz. , susta muayyen ceza müddeti bit • yılbatı hediyesi olarak bir kat 
Bu ifi hallet. · b ı l d'' ·· mış, un arın pranga arı un ço • elbise almıgtı. Bunu koridorda 

Şükufe hanım, çocuklarına ül 
z .. müttür. komşularından birisine gösteri· 

son bir defa daha yalvardı. Bir 
Açlık grevi yapanlardan bir kıs· 1 yordum. Bu sırada kendisinden 

tesiri olmıyacağını görünce kalk-
k 1 mı grevde devam etmektedirler... davacı oldug~um kom•um, merdi-

tı, gene dolabına gidere p ağı ~ ,.. dal ~ 
aldı: Kendilerine ıun ı gı andll'ma u· venden çıktı, yanımızdan geçer • 

sulü muntazam surette tatbik o • ken benı· •o"yle bir süzdü, dudak - Aman anne, bize gene ay- ~ 

k bo lunmaktadır. bu"kerek. "Aman, bakın hele. ni sözleri dinletece sen tuna . 
yoruluyorsun.. Bulgaristuoda kedi süsleniyor!,, dedi. Kırıta 

Fakat daha bu sözler bitme • kırıta yürüdü, dairesine girdi. 
komünistler den, Suphi beyin her zamanki gi- Ben, zaten kendisine dargın -

bi emreden seıi baılamı!b: SOFYA, 3 (A.A.) - Zabita, dım. Son zamanlarda hiç konu,-
- Ç~cuklar, madem ki bun· Bulgaristanın mmtakavi komü • muyorduk. Bana l>u suretle ha • 

dan evvelki sözlerimi dinleme- niıt teşkilatı murahhaslarının karet etmesi üzerine, mahkeme-
diniz, o halde, annenizin, kendi- toplanmış oldukları bir salonu ye müracaata mecbur oldum. 
ıine vasiyet olarak bırakhğnn 

basmıtbr. 

34 kiti tevkif edilmiıtir. bu 

meyanda bir de meb'us vardır. 

lrlaodada yeni 
intihabat 

Davacı, davasını böyle anlat • 
tıklan sonra, hakim Dr. Ştark, 

dava edilen kadına dönmüıtür: 

- Ey, timdi ıöyleyiniz, baka
lım. Siz, böyle bir şey dediniz 
mi? 

funuzu murat ettiğiniz teklinde· 
dir. 

Bu aralık, davacı vekili Dr. 

Klayn, ayağa ltallmııştır: 
- Bu sözle kimden bahıedil • 

diğini apartımanda kediden bat· 
ka herkes biliyor. Yalnız kedinin 
bir şeyden haberi yok! 

Hakim kedinin ne yaptıimı 

dava edilenden bir daha sormut 
ve tuvalet yaptığı cevabını almıt· 
tır. 

Bundan ıonra 11ra tahitlerin 
dinlenmesine gelmittir. Şahitler • 
den biri tunları söylemiıtir: 

- Davacı ile koridorda kartı 
karşıya duruyor, konufuyorduk. 

Konu~tuğumuz !ey, yeni esvabm 

biçimine dairdi. Derken dava e • 

dilen komtu geldi ve yanımızdan 
geçerken, davacıya bakarak "ke· 

di süsleniyor!,, dedi. 

- Orada sahiden bir kedi var 
mıydı? 

- Hayır, hayır! Ne gezer! 

Mahallemizde, bütün o civarda 

bir kedi bile yoktur. Esasen iki 

gün evvel de dava edilen, daTa• 

cıdan ayni şekilde bahsetmitti. 
Gayet iyi hatırlıyorum. 

Hakim, neticede "kedi,, de • 

nilmeaini hakaret mahiyetinde 
sayınıt ve dava edilenden 20 ti· 
lin para cezaı 

vermiştir. 

alınmasına karar 

şirketteki sermayemi çekmesini 
istiyorum. Biliyorsunuz ki bu a· 
sıl sermayenin dörtte üçünü lef• 
kil ediyor. Sonra, fabrikanın ida· 
resini, halanızın oğlu Şemıiye 

havale etmesini arzu ediyorum. 
Şemsiyi pek sevmem amma, her Dublin, 3 (A.A.) - Siyasi ma· 

hafilde hüküm süren fikir ve 

kanaata göre M. de Valera, umumi 

intihabat dolayisile yapılmasına 

karar vermekle İrlanda meclisin -

deki muhailf fırkaların hükUmeti 

devirmek huıuıundaki muhtelif te

tebbüslerinin önüne geçmit bu • 

lunmaktadır. 

Dava edilen, bu suale şu ce - , ______________ _ 

halde sizden akıllıdır. 
Üç kardef, bu ant tehlike 

kar§ıaında şa§ırıp, istemiyerek 
sokulmuşlardı. Şimdi Şük\ıfe ha· 
nım, onlara soruyordu: 

- Ne dersiniz bakalım? Be • 
ni bakınız nelere mecbur ettiniz? 
Şimdi babanızın dediklerini yapa 
yım mı? 

Üçü de başlarını önlerine iğ • 
mitlerdi. Nihayet içlerinden biri· ' 
si mırıldandı: 

- Ne diye anneciğim, plağın 
öbür tarafının da olduğunu söy • 
lememİ!tin? Y okaa .. 

Yer altı demiı
yoluoda bir kaza 
HAMBOURG, 3 (A.A.) -

Y craltı demiryolunda yeni bir is • 
tuyon vücuda getirmek için bir 
kaç aylık mesai neticesinde kazı
lan bir temel hendeğini bir kaç 
saniye içinde su baamı~tır. Bu su 
inşaatın yapıldığı ınevkie yakın 
bir yerden geçen ve payenda du
varlarından birini atındırmak su· 
retile kendisine yol aça:ı Alı.tc:· 
ırmağınian gelmiştir. 

l~çiler, canlarını lrurtarmağa 

ancak vakit bulabilmi§ler, fakat 
kullandıkları nletlcrden ve inıa • . 
at malzemesinden bir çoğunu 
oldukları yerde bırakınıılardır .. 

Demiryolu battı tehlikede de • 
ğildir. 

Yeni muhtarları &avet 

İstanbul Halkevi içtimai Yar
dım şubesi Reisliğinden: 

İstanbul mahallatı yeni muh· 
tar mühürleri şubemiz marifetiJc 
kazdırılacağından muhtarlar her 
gün Halkevinin Cağaloğlu mer • 
kezindeki idare memurluğuna 
müracaatlan ilan olunul'. 

M. de Valera, meclisin dağılma

ıma saik olan sebebin amele fil' -

kasiyle bugün arada mevcut ayrı· 

lıkları olmadığını söylemit, amele 

f ırkasiyle bundan sonraki münase· 

betlerin ileride - evvelce olduğu 

gibi- iyi bir mahiyet göstereceği 

ümidinde olduğunu sözlerine ilave 

etmittir. 

A marlka RelslcUmliu
runa açık mektup 
Nevyork, 3 (A.A.) - 20 büyük 

iktısat mütehassısı, M. Roosvelt' e 

hitaben açık bir mektup r.eiret

mislerdir. Bu zevat, bu mektupla 

to.rif el erin mütekabilen indirilme· 

sini ve harp borçları meselesinin 

acilen tesviye edilmesini iltizam 

etmekte ve bunun iktısadi ıelahın 

lcr.ıinine ait programın asgarisini 

te~kil etmekte olduğunu beyan ey· 

!emektedir. 

Cenevre hadiseleri 
talık tkatı 

Cenevre,3(A.A.) • 2.ci te§rinin 

9 unda Cenevrede çıkan hadi • 

seler üzerine tevkif edilen milli 

meclis 'izasından Nicole aıhhi se· 

bepler dolayisile muvakkaten ıer· 
1 

beıt bırakılmıttır. 1 

vahı vermiştir: 

- inkar etmiyorum, o gün ko· 
ridordan geçerken böyle bir fey 
söyledim. Fakat, kom§um ıçın 
değil. Sahiden bir kedi için. O ıı· 
rada orada bir kedi vardı. Biti • 
şik dam üstünde oturmuf, yala • 
nıp duruyordu. Ben, kediyi bu 
vaziyette pencereden görüyor • 
dum. 

- Hadisenin söylediğiniz gi
bi oldu~una inanabilir miyiz? 

- inanabilirsiniz. Hakikat, 
budur. Ben, komşuma hakaret et
mek niyetinde değildim. Onu ke
diye benzetmedim. Söylediğim 
söz, kedi hakkındadır. 

- Damda bir kedi oturmuf o· 
labilir. Fuat, herkeıin kanaati, 
sizin bu ıözle kediyi değil, kom • 

Kahvede bir sarhoş 
adam 

Kürt Musa isminde biriıi evvel· 

ki gece sarhot olarak Unkapanm· 

da Mehmet Ali Efendinin kahve• 

sine gitmif, üç kitiden mürekkep 

olan saz heyetine (bereli kız) tar· 

kısmı çalmalarım söylemi,tir. Çal· 
gıcılar istenen ıarkıyı çalmayınca 

Musa yerinden kalkmıt, hanende 

Nazmiyeyi kolundan tutarak ıü • 

rüklemi~: 

- Yürü, seni ba~ka bir kahveye 

götüreyim de orada farkı söyle! •• 

Demiştir. Kahveci garsonlar ha· 
nendeyi Muıanın elinden almıılar 

ve gelen polise ıarhoı adamı tea • 

lim etmiılerdir. 
........................................................................................... 

TÜRKiYEi 
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., ·- Şimdi ben muhafızlık tarnfıodan bir 
ıabit ile Jüzumu k ad ar inzibatı askeri memuru
nu Kamil paşanın konağına gönder~eğim. Siz 
<le bir komıscr i!e miktarı ı. Afi po!is tabsis edi
niz. Komiser ile zabit maiye tler ilc beraber Ka
mil paşanın konağına git sinler. Ko:ıağa hariçten 
yerh ve ecnebi himscnin duhulüne müsaa de 
etmiyccek veçhile me thJllleri tahtı nezarete al
sınlar. Zabitle komıser paşadan müıa .cat r.ica 
ets:nler ve hükumetin şu kararıoı kendisine 
tebli~ etsioler : [Memleketin ahvali dahiliyesi 

Ka mil Paşa hazretler inin şu aralık Iıtanbulda 
bulunmasmdao - pek zıyade mazarrat görecek 
mahiyettedir. Binaenaleyh hükümet paşadan rica 
ıediyor, ,kendile rini Mısırdan bur.aya getirmiş 

olan Mesajeri Maritim vapurile gene Mısıra 
avdet b ur ursu o!ar. Hatta vapur burada üç gün 
lrn1ncak is e Paşa aza mi o!ıırak on iki saate 
kadar vapura r.al<ip o:mahd ır. A ksi halde hü· 
kiı ınet belki şayanı teessüf bazı tedabiri ibtiya
tiye ıttıbaz.ma mec 'Jur oiur,) Bun ları söyle1tinler 
ve p::ış1nın vereceği oe v.abı b i.ze bildirere« ıkcn· 

d iler i .ık o oakta kalsınlar ve kimsenin har.içlen 
dahiJe g irmes ine !QıÜsaade etmesinler. ,. 

Bu karar d era kap ccra ed ildi. Be n yaverim 
yüzbaşı HiJmi efood iyi m emur ettim. Paşa ccva· 
ben ,pek 'yorgun ol~uğu için bu kadar çabuk 
bir zamanda yeni bir v.apur ıeyabatioe tabarn· 
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Pek esaslı bir surette hazırlanmakta bulunan 
Mabmut Şevket paşa vak 1asının en mühim ava
mH ve mürettibininden o lduğucu bildiğim bu 
şahsm hilafı hakikat o!arak namusu üzerine na· 
sıl yemin ettiğine hayret ve kendisinden nef
ret ediyordum. Zaten Kanunusani vak'asındaı:A 
sonra merkez kumandanlığı hapisanesindcn be
nim vasıtamla tabliye edi ldiği sırada sulh akto
luoarak memlekette sükiin ve asayİJ tamamen 
iade edilinciye kadar biç bir mub.ılefet yapmı

yacağma dair dini ve namusu Uzcrine yemin 
etmişti. Fakat aradan b ir ay geçmeden cinayet
lerin en müthişini tertip için olanca kudretile 
çahşmıya başladı. Takip edildiğini hisseder et-

mez bizzat muhafızlığa gelerek yalancı yeminini 
tekrar etmekten çekinmedi. Karıımda • siması .. 
nm heyeti umumiyesindeo mel'anet ve hayaaıı• 
Jak mahsus olan - bu .şahsı bence pek malum 
olan yalan yeminlerini tekrar eder görmekten 
mütevellit bir hissi nefretle: 

" - Y emioleriniz kafidir Ismail beyi Müste
rib olunuı, ben deliili katiye ve barizc ile ka
naati kamile basıl etmedikçe hiç kimse hakkın· 
da hüküm verenlerden değilim. Öyle oJmaıaydı 
sizi merkez kumandanlığı bapisanesınden çıkart
mazdım. Fakat size tavsiye ederim. Bu sırada 
bir komplo tertibatile mUttegil olan eşbası ya• 
nınıza yaklaştırmayınız. O zaman vesaiti takibi-
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muvafık bufouanız Sultan efendi b-.zretlerini de 
birlikte Avrupaya götürünüz. Esbabı .istırabatle
rinin teminine inayet buyurmal.:rmı Sadrıazam 
paşa vasıtasile zatı hazreti padişahiden istırbam 

ettirmek te müşkül değildir. Şayet pek halisane 
o lan bu veaayamı ısrar ile reddederseniz bugüq
den itibaren zatıalilerini açıktan açığa takip et
tirmek beniaı için bir vazife olacaktır. O zaman: 
'

1 Bakınız muhafız bey bjzj hafiyelerle takip et
tiriyor ,, diye tikayet etmeyiniz. " 

Unf ile yerinden kalktı: " Elinizden geleni 
yapmaktan bir dakika hali kalmayınız. Ben şu· 
radan şuraya gideceklerden değilim. " dedi ve 
çıktı gitti. Ben de o günden itibaren Salih pa
şayı her bir fiil ve hareketi bence mal6m o~ 
cak surette pek yakından takip ettirmiye baş· 
ladım. 

Aradan dört beş gün geçtikten sonra bir 
gün reji müdiri umumisi Mösyö Veyi muhafızlığa 
beni ziyarete geldi Bir gün evvel Atioadan 
gelaıiş ve ilk ziyaretini bana yapmış olduiunu 
söylüyordu. Mutat olan bir kaç cümlei ibtirami
yenio teatisinden sonra dargın bir çehre ile sö· 
ze başiadı. 

11
- Cemal Bey, dedi, bu defa size pek 

dargın olarak geliyorum. Çünkü benim sizin ka· 
dar sevdiğim bir dostumu tiz tahkir ettioiı; ve 
ooa na llyik m•amelf:de bulundunuz, damat Salih 
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dairei sadarete gitmekJiğimi emrettiler. Ben de 
tezkerelerim ı kendiıerine göndermekle beraber 
muhafızlıktan çıkara" Beyoğlu cihetindeki has· 
taneleri teftişe gittim. 

O gün meclısı vükela da benim istıfanamemi 
o"rnınuş ve ne yapılmak Lbım geleceğini nazır· 

lardan sormuş. Bütün ouzar buna katiyeo mahal 
verilmemesıni ve be.nim muhafızhkta kaıma~dı-

ğım için behemehal ısrar olunmasını s6tlemişler 
Paşa da o fikirde o duğunu söylemekte beraber 
Kamil paşayı memleketten çıkarmakta ben ıarar 
edersem işin müşkülata saracağını ve her halde 

bir kere benimle görütcceğini bildirm ı9. Ogün 
akşam Qzeri lbrahim beyi gördüm. .. Kardef, 
ıen istifa ediyormuşsun, öyle ıey mi o lur? He-

pimiz çekiliriz. " dedi diğer arkadaş'ar da bu· 
na aleyhtar bulunuyorlardı. Fakat beni!D içio 
ya netayıcioden mes'ul olmak şartile ittihaz ede. 

ctğim tedabirde tamarnii ıerbesl i yahut istihsali 
mezuniyetten başka çare yo'du. Bu kadar mü-

him bir zamanda inzibat& uınumiyedea mes'ul 
o lan zah mukayyet bulundurmaktan ve ikide 
bı rde işine müdahale etmekten muzır bir şey 
olamazdı. 

Nihayet saat dokuzda dairei sadarette paşa 

oezdine gittim. Şiddeti teess'ür<len ogüo ne öğle 

ne de akşam yemeği yemiştim. Beai karııı.n• 
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nndtı ~ulundurulacak ve lconağa giren Ye çı• 
kantar tarnısut edilecek. ,, 

Müteakıben Mahmut Şevket daşaya hitaben 
ik'i tezkere yazdım. Birinde Kamil paşaya füşil• 
memesi hakkındaki emirlerinin icra · edildiğini 

bildiriyordum. Diğerinde de üç dört aydanberi 
bilô fasıla çalışmaktan mütevcllıt zafı umumi 

latanbul muhafızlığı vazifesinde devamıma mani 
olduğundan af buyurulmaldığımı istirham edi
yorduGJ. Bu son kararımın memleket için pek 
muzır olduğunu bilmekle beraber hadisatın icap : 
ettirdiği tedabiri ihtiyatiyeyi ittibazda serbest 
bırakılmıyacak oiursam paytaht asayişini ve ba
husus hü11 fımetio selametini temine muvaffak 
olamıyacağıma da kani bulunduğumdan bakika• 
ten çekilmıye karar vermiştim. 

Haklamda nalayık bir tarzda muamelei ani
fede bulunmuş olmasından pek çabuk pişman 
olduğunu zannettiğim paşa merhu n daha ben 
tezkereleri l(endisioe göndermezden evvel gidip 
kendilerini görmekliğimi tt>lefonla emretti. istifa· 
namem kend isıne vasıl olmadan g lmek isteme· 
diğim için, bir gün evvelden kararlaştırılmış 
pek çok işlerim olduğunu ve bir çok kıtaat ve 
müessesahn berayi teftiş beni beklemekte ol
duklarını ve binaenaleyh hemen gelmekliğim 
kabil otamıyacağını akşamdan sonra saat kaçta 
emrederlerse geleceğimi arzeltim. Saat dokuzda 
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Paşadan bahsetmek istiyorum. Geçen gün ken• 
dis\ni çağırmış ve baıı sui kasıtlar tertibatite 
meşgul olan bir takım adam'lann tiyasetinde ol• 

duğundan bahisle kendisine Avrupaya 37.İmelini 
teklif etmişsiniz. Buuu niçin yaplımz? Ben Salitı 

Paıadan kendim kadar eminim ve böyle alçak
ça bir teşebbüste buluomıyacağıoa kaoiim.,, Ke
mali sükunetle Mösyö Veyli dinledikten sonra 
dedim ki: 

"' - Azizim Mösyö Veyl 1 biç teUişa lüzum 
yok. Ben damat Salih Paşaya söylediğim sözle
rin ne kadar ağar o1duğ~ou takdir edemiyecek 
bir adam değilim. On\arın hepsini ariz amik tetki· 

kattan sonra söyledim ve bunda bassatan damat 
Salih Paşanın değil intisap ettiği hanedanı zişa
nm muhafazai şerefi emeli saikim idi. Fakat 

Paşa arkadaşlanmn ruuvaffakiyetinden pek 
emin olmalı ki bu halisane ihtarabmı kabule 

tenezz.UI etmedi. Ben de o günden itibaren 
Paşay.ı pek yakından takibe başladım: takibah-

mın derecei ehemmiyetine delil olarak size bir 
.şey söyhyeceğim. Salih paşayı görünüz ve ken• 
disine söyleyiniz ki evvelki gün gendisine bir 

şahsı meçhul imzasız bir mektup getirdi mi? 
o mektupta kendisi Beyoğlunda bir yere davet 
edilmiyor muydu? Filhakika paşcı oraya gitmedi, 

niçin gitmdiğini bilmek te güç bir şey değiL 
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yordu. Pek cüretkar olan bu zahn ahlakan 
düşkün olduğuna tamamile kaniim. Memleketin 
başına en büyük bela bu adamın yüzünden ge· 

Ieceğine imanım yardır. Fakat o zamanki planı
mın hututu esasiycsi icabından olarak bunu da 
mülayimetle kullanıyor ve aleyhinde gayri kabi-

li ret ve cerlı bir delili kat'i buluncıya kadar 
tevkifinden tevakki ediyordum. Galiba bizim 

vesaiti takib'iye kendisini ziyadece tazyik etmiş 

clacaklar ki bir giin kemali telaş ile mubafızlığa 
gddi -Mahmut Şevket Paşa vak'asmdan ancak 
bir hafta kadar evveldi- ve dedi ki : 

" - Arkamda bir takım hafiyelerin dolaşmak
ta oldu~una bakılırsa hükümetin benden şüphe 
ettiği anlaşılır. Bakınız Cemal beyefendi, size 

namuskiir bir insan sıfatile arzederim ki merkez 
kumandanlığı bapisanesinde s ize verdiğim sözde 
kemali ciddiyetle sebat ediyor ve değil ıahiren 

ve alenen bnttıı hafiyen bile hükümet aleyhinde 
hiç bir teşebbüste bulunmuyorum. Ağzımdan 
harfi vahit çıkarmıyorum. Binaenaleyh belki ha-

fiyeleriniz aleyhimde hilafı hakikat raparlar ve .. 
rirler de sizi duçarı şüphe ve tereddüt ederler 

mülihaznsile bizzat gelip b~yanı hahikat etmeyi 
münasip gördüm. Namusum üzerine yemin ede
rim ki hükumet aleyhine hiç bir teşebbüste bu
lunmuyorum ve bulunnnlara iştirak etmiyorum.,. 
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mül edemiyeceğini ve binaenaleyh hükumetin 
hilafı salahiyet olarak ittibaz ettiği bu karara 
tebiyete lüzum görmediğini bildirmişti. Bn cevap 
ilzerine paşa lstanblu terk edinceye kadar ne 
dahilden harice ve ne de hariçten dahile hiç 
kimsenin girmesine müsaade edilmiyecck veçhile 
konağın tahtı nezarete nhomasmı emrettim. 

Ben bu tedabiri ittihaz ettiğim sırada lngil
tere sefareti baş tercUmanı Fıç Moris derakap 
sefir namına beyanı boşam~di etmek üzere ko· 
nağa gelmii ve fakat hükumet memurlarının 
mümaneah üzerine içeri girememişti. Mnhmut 
Şevket pş. suikashnm mürettibi hakikisi olan 
bu iblisi tıynet siyasi tedabiri mütekabile 
ittihaz ederek Kamil Paşanın lstanbuldan 
çıkarılmasına mani olmıya karar verir ve 
hemen sefir namına Mahmut Şevket paşayı 
ziyaret eder ve nasıl o .up ta Ingiltere se
faretinin muhibbi kedimi olan Kfimil paşa ile 
münasebetine mümanaat edildiğini bir türlü an

hyamadıklarını ve bunun lngiltere efkiirı umu
miyesi üzerine pek fena tes.r edeceğini ve da
ha bir takım beylik cümeli tebdidıyeyi sayar 
döker. Vakh zubra doğru Mahmut Şevket paşa 
telefona indi, hemen gidip kendisıni görmekli· 
ğimi emrediyordu. Sadaret odasında o zaman 
bahriye nc~ırı olnn Çürüksulu Mahmut paşa ile 
beraber oturullorlardı. Halil bey de o sırada 
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1-~~~~ 1 Şiddetli soğuklar filmanya !1ekfupları . ....................................................................... .._ 

Mısırda siyaset ve adalet: Yuvarlak 
Diin gece bu ~enenin 

ilk ktırı vağdı 

Bu kıt mevsimi İstanbulda ol· 
dukça hafif geçti, pek ıiddetli 
soğuklar olmadı. Yalnız ara sıra 
yafıınur yağdı. Halbuki geçen se
ne bugünlerde İstanbulda şid • 
detli bir kıt hüküm sürüyordu. 
Havalar düne kadar mülayim 

Berlinde münevverler 
masa konferansı ve Hindistan ahalisi 
Mıaırın esbak Batvekili ve Ah· 

rar fırkası lideri Mehmet Mahmut 
Pata Mııır kralı Fuat Hazretleri • 
ne bir istida takdim ederek bugün 
Mraır hükumetinin batında bulu • 
nan nazırların, memlekete zarar 
Verdiklerini izah ederek bunların 
azlini istemiftir. istidada bugünkü 
Mıırr hükUmeti ~iddetle ittiham e· 
dilmekte ve onun fırka siyasetine 
Mııınn adliyesini de alet olarak 
kullandığrn1 göstermektedir. 

kat bu bombanın infilaki takdirin· 
de de mühim bir zarar yapmıya
cıığı, yalnız korkunç bir gürültü 
çıkaracağı tetkikat neticesinde 
anlaıılmı~tır. geçtikten sonra dün gece birden • 

bire kar serpi,tirmeğe başladı. 
Bundan artık kışın bu sefer tam 

manasile ba,ladığına ve güzel 
havalara veda edeceğimize hük • 
medebiliriz. 

istidada mevzuu bahsolan baş · 
lıca hidiıe ıudur: 

y::L • 
B ""&ek Mısır şehirlerinden olan 
k adari' de bir merkez memuru 
. ~1t1edilıniş ,onun katliyle suçlu gö· 

ı-u en iki gen,. muhakeme c:Jile • 
teJc bir· "d :r b' · ·· bbet h ı ı anıa, ın mue ap· 
ıe !nahkihn edilmiılerdi. Hüküm 
tem · Ylz olununca temyiz mahke-
~eai, ceza mahkemesinin bazı şe· 

adetleri lıiyikiyle nazarı dikkata 
alnıadığmı görmüttü· Çünkü bu 
!ahadetlerden, öldürülen merkez 
lneınurunun bu iki genci evvelce 
bir takım ehemmiyetsiz sebepler · 
den dolayı tevkif ederek onlara 
barbarca bir ıekilde işkence yap • 
hğı anlaşılıyordu. 

Merkez memurunun bu battı ha 
t'!kti gayri me§ru idi. Ve gençleri 
intikam hissiyle onu öldürmeğe 
ıevkeden bu idi. 

Iran haricindeki mecusi 
lranblar 

Hindistanda, ıranın eski dini 
olan Mecusiliktcn ayrılmıyan zen· 
gin bir akaliyet vardır. Asırlarca 

mukaddem ırandan Hindistana 
hicret eden bu Mecusilerin tekrar 
lrana avdet etmeferi için ciddi te
sebbüsler vuku bulmaktadır. 
• ıran Şahı, bu eıki İranlıların va
tanlarına dönerek onun terakki ve 
inkişafına çnlı~maları arzusanu İz· 
ho.r etmiş, bir müddet mukaddem 
Mecusilerin ba~hca liderlerinden 
olup Tahrana giden bir heyete şu 
beyanatta bulunmuşhı: 

"Sizin bi:-dcnbire Hindistandan 
ayrılarak buraya dönmenizi iste
miyorum. Sizin vaziyeti tetkik et·· 
menizi, lranın ahvalini gözetleme· 
nizi diliyorum. içinizden bir kaç 
ki~i lranın ahvalini tetkik etsinler. 
Bu tetkiklerden sonra lrana dön • 
meyi fay dalı görürseniz avdetini· 
zi memnuniyetle karşılarız.,, 

Mecusi heyeti Hindistana dön • 
mü~ ve cemaatle istişare etmİ§, 

vaziyetin tetkikinden sonra Hin • 
distanla lran arasında sanayi mü· 
nascbetlerini takviye için bir kum· 
panya tesisine karar verilmiştir .. 
Bu suretle kumpanya ile alakadar 
olanl~rı!l bir kısmı ırana hicret e· 

Nitekim dünyanın bir çok yerle • 
rinde çoktan müthiş havalar baş
lamıştır Amerikada korkunç don
lar baflamı§, geçende bir itfaiye 
takımı, yangın kar§ısında maki • 
nelerinin donduğunu görmüttür • 

§ LONDRA, 3 (A.A.) - Mant 
denizinde ve İngiltere ile İrlanda 
nın cenubi garbisinde gayet §id· 
detli bir fırtına çıkmıştır. Fırtı • 
na.dan en ziyade Lipperaz (Ce • 
nubi İrlanda) müteessir olmuş • 
tur. 

İtalyan - Romen 
ticaret mukavelesi 

Roma, 3 (A.A.) -Romanya ile 
ltalya arasında yapılan, ticari mu· 

amelelere ait tediyata dair olan ve 
ltelyan hükumetinin 19 birinci Ki· 
nun 932 tarihli kararnamesinin 

neşri tarihindenberi ilğa edilen 
serbestinin iadesi hakkında iki hü· 

kumet arasında aktedilen muvak· 
kat itilaf dün imza edilmiştir. 

nasıl yaşıyorlar ? 
Tavanaraları - Atelye hayatı - Berlinin en üst kahndakl 
davetler - Berlindc Boheme hayatı- Para•ızhk arbk 
ayıp değil- Metelik Bodruı. u - Romanisches kaffee. 

Eıkiden Berlinde, parasız mü
nevverin hayatı hiç te bugünkü 
geçirdiği hayata benzemezdi; es· 
kiden fakirlik ayıp sayılırdı; bu • 
gün münevverler fakirliği im re • 
necek bir hnle getirdiler. 

B~rlinde kadınlı erkekli, muhar· 
rir, ressam, Jaİr, mimar, musikişi
nas, heykeltraş ve saireden mürek-

kep münevver san' atkarların he • 
:men hepsinin hayatı aynı tarzda 
geçmektedir. 

Ekseriya tavan arası odaları ve 
atelyelerinde ya!anılan bu hayat 
çok güzel ve enteresandır. Yeni 

neslin bütün meşhur ve istidatlı İ· 
oimlerinin yaşadıkları bu atelye ve 
ya tavan arası yegane mefruıatı 

bir ıedir, bir iki iıkemle, bir ma • 
sa, bir perde, bir iki küçük halı bir 
kitaplıktan ibarettir. Sedirde 

gündüz oturulur gece uyunur, ma· 
sa örtülünce yemek masası, açılın· 
ca yazıhanedir. Kitaplığın bazı 
gözleri büfelik eder, içinde tabak· 
Jar, likör kadehleri bulunur. 

Bu odalarda mübrem ihtiyaçla· 
ra elveritli olan bu etyadan batka 
bir !ey bulunmaz, fakat bütün bu 

e!ya basitliğine rağmen ekseriya 
fevkalade bir zevkiselimle yerleı· 
tirilmi!tir. Ve aynı seviyeden olan 

Yazan: Suat Derviş 
Guya bu şekilde lokaller Pariıte 

varmış ve bunlar Parisin eşi imif. 
(Saint Pauliye gidelim,,. Piyanisti 
seversiniz. "Chante claire) tenha! 

"Janninin gece klübü?,, aman 
berbat. "Orada smokinli İnsanlar 
var.,, 

" Romannitches Kaffe,, Her 
kes bir müddet susar, bir tereddüt 
anı .. Çünkü herkes o kabarenin 
müdavimidir .. 

Berlinde gazetecilik, romancı • 
Irk, aktörlük, ressamlık ve saire ile 
meşgul olan her insanın her .ıün 
bir kere uğradığı bir kahvehane 
sade sÜ!ISÜZ bir kahvehanedir. Bu• 
ı·ada gazete fotografçısı, en küçük" 
muhbir ve ya film operatöründen 
en kudretli heyeti tahririye müdü· 
rü veya en büyük bir rejisör, en 
meşhur bir aktör kadar herkes hu• 
lunur. 

Burada Seriinin en methur si
malarına rast gelinir. Fakat böyle 
gecenin bu geç vaktinde gidilecek 
eğlenceli bir yer olmadığından 

Bençler (Groschen Keller) e, ya· 
ni (Metelik bodrumu} na gitme· 
ğe karar verilir. Temyiz mahkemesi bu sebeple

re istinat ederek verilen hükmiı 
nakzettiği zaman M:srr efkarı u
mumiyesi aon derece müteessir ol
muıtu. Adliye nazırı derhal tahki
kat yapılamsını emreh::ıi' ve kral 
hazretlerinin de mahkiL"nlar hal::
kında verilen hükmün tahfifini di
lemi~, bunun netice:;i olarak katil· 
)erden biri hakkında verilen idam 
hükmü hapse, müebbet kürek hük
mü da muvakkat hı.pse değiştidl· 
mişti. 

decekler ve muhaceret clevam. e· Mer'iyet müddeti bir ay olan hu 
decektir. itilaf kat'i mahiyeti haiz olacak bu tavan arası sakinleri hazan bi-

Burası büyük bir garajın yanın· 
da bir bodrumdur. Lo! merdiven·· 
lerden inilince yuvarlak bir salona 
girilir., burada ayakta bira içile • 
cek, yüksek masalar ve bir tezgah 
vardır. ve orada toförler bira içer· 
ler. 

Muhalifet matbuab bu hadise 
dolayisile Mısırın bugünkü hüku· 
meti aleyhinde gayet §İddetli neş· 
riyatta bulunarak hükumetin mem 
leketi bu usul dahilinde idare et· 
tiğini ileri sürmüştü. 

Mahmut Pata da bütün muhali
fet namına kral hazretlerine mü • 
raca.at ederek bitaraf tahkikat ic· 
raaım istemekte, ve bu bi~araf tah· 
Jrikatın ancak bitaraf bir hükUmet 
tarafından yapılaca§'mı söyliyerek 
tiındiki hükumetin azlini rica et • 
lbektedir. 

Hadise Mısırda yalnız muhali • 
fet gazetelerini hükumet aleyhine_ 
levketmek)e kalmamı,, bundan 
h.şka hükUmet gazeteleri ele hadi· 
leyi nefretle karsılamı!tir. Bugiin· 
lcü Mısır hüktlm~linin lehtarı olan 
Al - Mnkattan gazetesi, idare 
bıeınurlarının Gelahiyetlerini bu 
tekilde suistimal etmeleri hadise • 
lerinin tekerrür ettiğini söyliyerek 
buna ınini olmak icap ettiğini 
IÖyJenıektedirler. 

s·r bomba hadisesi 

Yuvaılak masa konferan
nmn neticeleri 

diğer bir itilafa eaaa tctkil edecek
tir .. 

ı·ibirlerini davet ederler. Buralar • 
da toplanmalar ve gece geç vakit• 

Hindi&tanın mukadderatiyle 
Cenubi Amerika 

vaziyeti 
mef gul olan üçüncü yuvarlak masa 

konferansı da mesaisini bitirmiş • 
bulunuyor. 

Birinci yuvarlak maaa konferan-
11 iki seneden fazla bir zaman 
mukaddem toplanmıştı. Konfe· 
runsta üç unsur göze çarpıyordu : 
lngiltere, lngiltere idaresindeki 
Hindistan ülkeleri, konferansın 
hedefi bu üç unsurun menfaatle • 
rini ahenklettirmekti. 

İngiltere Hintlilerin memleket 
mukadder:ıtını idareye i~tirak et
melerini, Hin-::listana. muhtariyete 
bezer bir idarenin verilmesini ka· 

Rio de Janeiro, 3 (A. A.) -
Gardobn ve Mosquer:ı adlı Kolom· 
bia gambotlarını Amazon nehrinin 
mecrası aksine hareket ederek 
Manaos'a doğru gittikleri bildiri!~ 
mi§tir. 

Yeni yıl tebrikleri 
Ankara, 3 (A. A.) -Yeni yıl 

münasebetilc Baıvekil ismet Pata 
ve Hericiye Vekili Tevfik Rüştü 

bul ediyordu. Fakat Hindistan 
prenslerinin hukuku muhafaza 
edilecekti. Şayet prensler Hindiı· mİ§tir. 
tan federasyonunun teıkili uğrun·!=:-:---=-=~:.--:-:====~===-== 

Beyle Bulgar Beıvekili ve Harici· 
ye nazırı M. Mu!anof arasında sa· 

mimi tebrik telgrafları teati edil • 

ela hakla1·ından bir takım fedakar· 
lıklarda bulunurlarsa bu da kabul 
edilecekti. En mühim lngilterenin 
haklarıydı. Bu haklar mükemmel 
bir surette temin olunacaktı. 

Vuku bulan bütün müzakereler 
bu noktalar etrafından idi. Tabii 
bu meselelerin hepsi henüz halle • 

d 'l d. Fakat bütün bu konfe • ı me ı. 

1 n hedefi lngiltere parla • rans arı . k 
bir proje takdım etme mento3!.lna y ı 

. . h lanmak oldugundan n· 
ıçın azır 

b maksat hasıl olmut • 
gilterece u 

tur. il• ı ~ 
'"re tngmz para· 

lngiltereye go k 

haiz vilayetler vücuda getirilecek· 
tir. Bunlar da adeta Hindistan 

prenslikleri gibi kendilerini bir 
dereceye kadar idare edeceklerdi. 
Bu vilayetler ve prenslikler içinde 

çok büyükleri vardır. Meseli Hay· 
darabat presliginin nüfusu Belçika 

devleti kadardır. Bingale vilayeti· 
nin nüfusu Jngilterc devletinin nü· 
fusundan fazladır. 

3 - Hindistanın müdafaası, ha· 
rici münasebetlerinin idaresi, ma· 
!iyesi, İngiltere tarafından tayin o· 
lunacak umumi valinin elinde ola· 
caktır. 

lere kadar enteresan müna • 
ka!alar, mübahaseler yapılır. Bu • 
ralarda konu§ulan, münakaşa edi· 
len §eylerin mevzulan ekseriya 
Seriinin en kibar ve en zengin sa
lonları için bile ağırdır. 

Vakıa Berlinin garbındaki zen· 
gin apartımanlar ve civarındaki 

villalarda olduğu gibi bu oda veya 
atelyelerde sofralar ağır İ§lemeli 
örtülerle örtülmemittir. 

Tabaklar en iyi porselenden ve 
çatal bıçaklarda gümüıten değil • 
dir; buralarda en iyi tarap, tam· 
panya kristal bardaklarla içilmez 
Burada temiz bir örtü vardır hep· 
si bukadar. Tabakların çiçekleri 

Bu salon geçilir, arkada bir iki 
oda daha vardır., fakat bunların 
en iyisi piyanistin bulunduğu 1& • 

londur. Bu salonda iskemleler tah· 
ta, masalar örtüsüzdür .. 

F ıkaraca giyinmiş genç kadm • 
lar, genç erkekler. neı'eyle içmek'· 
te, dansetmektedir. 

Piyanoda ıitman bir müziıien 
ıarkı söylemekte ve çalmaktadır. 
Ortada kısa boylu bir adam berke
sin konuıtuğu, herkesin tanıclıfı 
garip tavırlı teklifsiz bir adam 
dönüp durur. Hazan piyanonun 
yanına giderek berbat bir aeıle 
güftesini kendi yaptığı bir tarkıyı 
okur: 

biribirine uymaz; fincan yetitmez oıı)nl demokratlar tipi tnrmıı.ı turpa 

ae, çay ıarap kadehlerinde içilir . hruızMter, 

Misafir çok olursa votkayı üç kiıi (JtlnkU Uıtıcrı kıul, lrlcrı beyat:dır!-

kadehten içer. Çatal bıçak takımı Bu genç adam "Kabaret der 
yalnız on be~ fenikliktir. komikcr,, denilen büyük bir var• 

Fakat buna rağmen davetliler yete tiyatrasunun kapısı önünde 
ev sahibi geceyi pek neş'eli geçi· gazete satan bir müvezzidir. 
rirlcr ve tam ufak cemiyetin dağı- Kenardaki grupta bir tenör 
lacağı vakit içlerinde ge::cyi bu ka· doğdufiu günü tes'it ediyor ve ber
Jar çabuk bitirmek istemiyen biri kesin israrile şarkı söylüyor; di • 
teklif eder: "Çocuklar biraz dolaş- cer tnraft:ı zengin bir aktör, reı· 
mıya çıksak.,, Bazıları hiç utanma · saın ve y:ı. muharrir bu gece bar· 
dan itiraz ederler.: "Benir.ı pa · larında tanıdığı genç ıan'atkir .. 
ram yok.,, '

1
Benim de yok.,, "Ca · lara §ampanya 0-çıyor. Neı'eli 

nım bu akşam ikiniz bendesiniz, lcahkahalar ve ıarkılar ! 
ben filin mecmuaya sattığım ma. • "' "' 

kale için buaün avans aldım.,, Berlinde buna benziyen daha M.,ır !:ralmın Mısır Darülfünu • 
nu mühendis mekt~bini ziynret e· 
clece~i iÜn mektebin methalinde 
bir bomba bulunmuştur. Bir kac: 
f ii~ e~el, buna benzeı- bir bomb~ 

takdim olunaca - pro· 
men tosuna d 
. . }arı şunlar ır: 
1enın esa~ . vilayetlerinden 

Bu üç esasa dayanacak proje 
bir kaç ay içinde hazırlanacak ve 
parlamentoya takdim olunarak o· 
rada uzun uzadıya tetkik edilecek· 

Bir taraftan giyinilirken bir taraf bir sürü bar var. Boheme hayatı 
tan nereye gidileceğine karar veri· çok mocla. Parasız münevverler 
lir. Tnbii bu fakir ve mütevazi sefaletleri içinde o kadar güzel 
grup ne (Rio Rilo) ne de (Köni ya§arlar ki zenginler de imrenip 
barına gidebilir. Hatta ( quatier bu he.yatı taklit ediyorlar. En tık 
Latin) bile çok pahnlı ve çok :;üs· lokalle:, bcrlnr bombe~ iken zen· 
lüdür. gin insanlar bura!ara dadanarak 

11&'ılterenin Mısır fevkalade ko • 
lniserJiğinc konmu~ ve bu bomba 
~atlarnı§tı. Geçen sene de Mısır 
~§~ekili Sıtkı Paşanın konnğına 

Yle bir bomba ntılmıf lı. 
Miihendia mektebinin methali • 

ne konan bomba vaktinde görül -
düiu isin infilak etmemittir. Fa • 

1 Hındıstan kk"I b' 
- "kl . den müteşe. ı ır 

ve prenslı erın 1 h""kUmet bü-
f edera u ' t" r 

federasyon, da mütterek 1 
• 

tün Hindistan araGdill ktir. Güm· Bu csaslnrın Hindistan milJiyet-
·ı· · dare e ece ı · · h' d t t · t · olan mesaı ı ı . il ve perver crını ıç e a mın e mıye· 

l demıryo arı . . • ~ ·ı . ' rükler po3ta ar, ceğı ııfıkar degı mı. 

ticare; ifleri gibi. d muhtariyeti ı 
2 - Hindistan a 

o. R. 

Gidilecek yer yalnız bir (Bohe· bunların hususiyetini kaçınyor • 
me) lokal olmalıdır. Berlinde bu lar. 
ıaon eenelerde boheme lokaller çok 

1 

Parasız münevver bugün Ber
modadır. lindc parasızlığı moda yapmı§ • 

tır. 



Sayıfa 12 

Z AY 1 
2647 Seyrü scf er numar:ılı otomobil 

pl:1.lı:a<:ı zn) i olmuştur. Yen isini alaca
ğımdan e\elkinin lııikmü yoktur. (6181) 

Feriköy: Büyük yeni soka'' 
102 numara .Saniha 

lstanbul Suit:ın l Iamamınd:ı K:ıtırcıoğ
lu Hanında mukim iken c~ levm ikamet
gAhı meçhul bulunan ll~·as Cch:ı Efen
diye: 

·ıstanbul üçüncü Jcr:ı memurluğundan : 
Beso ,.e :\Ionccri Ltd. Şirketinin mat

lubatından dolayı Kadı .Kö) ünde Ziıhtü 

Paşa mahalle~inde eski Fener Yeni Gün 
sokağında 7, !.l \C 5 numaralı gani 
menkulatınıza tiçcr bin liradan :ılfı bin 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

Takdiri kıymet ve l 4N i\o. lı icra 
'e iffis kanununun 99 uncu maddeci 
mucibince ihpar varak:ıl:ırının tebli~i 

makamın:ı k:ı.im olm:ık üzere keyfiyet 
ilin olunur. (G 182) 

Ist:ınbut 3 üncü icra daire::.indcn : Bir 
borcun temini iı;in m:ıhçu1. \ e paraya 
çenilmesi muk:ırrer mute:ıddit mobily:ı 
eşyasını 7-1-9.1.1 t:ırihinde 12-J:l kadar 
Eminönü Rıhtım h:ını altında Dirlik so
kak 59 ı ro. 1ı mobilya mağazasınd:ı bi
ıinci açık antırma ile saulac:ığından ta
leplerin mahallinde memuruna mür:ıca-

atl:ırı il~n olunur. (6 I :-:-) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk Mkimliğin
dcn . Davutp:ışa mahallesinde değirmen 

sokağında 11 numaralı hanede mukim 
müteveffa .:\Iehmet Sami Bey oğlu sağir 
Cihit efendiye aynı hanede sakin a~abc
)işi Ismail 1 fakkı Bey.in 26-12-932 tari
hinde vasi t:ıyin eilildiği il~n olunur. 

(6178) 

lstanbul 4 üncü icra nı~murluğundan: 
Bir alacağın temini için satışına karar 
'erilen eşyayı beyti ye 8 • J -933 t::rihine 
müsadif Pazar günü saat 10 dan 12 ye 

'Kadar Aksar:ıy Cerrah paşa caddesi 71 
No. 1ı hanede ııçık arttmna ~uretiyle 

satılacağından talip olanlar mezkur tarih 
'c saatte mahallinde bulunacak memuru-
na müracaatları ilıln olunur. (<i 1 :-5) 

SEYRISEF AiN 
Merkezi idaresi \.alaca !.'.oprıilıa~ı B2623 

'iolıe A. Sir!.'. eel Mühilrdar ude Han 22640 

Trabzon posta11 

(K d • ) 4ikinci ara enız kanun 

çarşamba ıs de Galata rıh· 
tımından kalkar. Gidışte 

Zonguldağa dönüşte 
Tireboluya da uirar. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

SAKARYA 
vapuru p b 

5 Ki. sani erşem e 
günü aktamı saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, inebolu, Ayancık, 
Samıun, Ordu, .Gireson, Trnb· 
zoıı Sürmene ve Rize) ye azi
met ve avdet edecektir. 

F a:la tafsilit için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
ta!ığın:ı müracaat. Tel. 2ı134 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının buUlsosı 
Tarih imtihanını vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kuruş fiatla lıtanbulda Kanaat Kütt;pbanes'nde satılır. 

Tayyare Piyangosu 
6. ıncı keşide: 

11 kanunu sani 1933 dedir. 
Büyük ikramiye ; 200.000 liradır 

Aynca : 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 100.000 ltrahk 
bir mUkAfat vardır. 

Ticaret işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

Sigorta Şirketlerinin tefriş ve mürakabesi hakkındaki 25 1 Iazir:ın 927 tarihli 
hnun hükümlerine göre yangın, hayat sigorta muamel~tile iştigal eylemek üzere 
tescil edilmiş olan yerli sigorta şirketlerinden Bozkurt Türkiye umum sigorta 
şirketi bu kere müracaatla hayat sigortı muameldtını muvaklcaten tatil eyledi
ğini ve bu branş sigort3.<fa yeni iş yapıl:ımıyacağını 'c eskiden ~ apılmış olan 
sigortal:ınn tahsilıitile i~tigal edileceğini bildirmiştir. Keyfiyet ildn olunur. 

Maliye Vekaletinden: 
V ckllet Hukuk müşavirliği kaleminde mü!Jhıl bulunan (2~00) 

kuruş maaşlı kontrol memurluğuna Hukuk fakUltesi mezunların· 
dan talip o'aoların " kanunu medeni, eorçlar ve icra kanun!a
rrndan ve Ceza ve Hukuk usulü mubakcmelerindeo ,, kinunusa
ninin onuncu salı günü sabah saat onda lstanbul Defterdarlığında 
teşkil olunacak hey'et tarafından imtihanları icra edilmek üzere 
dokuzuncu günü akşamına kadar evrakı müsbitelerile birlikte 
mezkür Defterdarlığa müracaat eylemeleri ilin olunur. (19) 

Devlet. Demiryolları ilanları 

75 adet Ankara tipi makas göbeğinin kapalı zarfla müoa
kaaası 30 ikinci kanun 1933 pazartesi gllnü saat 15 te idare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpııa 
liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır. 

veznelerinde beıer 
(6882) 

VAKiT 

Hasan zeytinyağilc Hasan ko'.onyasile 
ve Hasan kremile yapılmış 

BASAN 
SABUNLARI 

birer şaheserdir. Halis limon çiçekleri
nin ve hakiki, tabii yaseminin ve Is
parta güllerinin insana hayat ve ruh 
veren kokularını cami o'.up cildi yumu
şatır. Bilhassa nermin ve nazik ciltli 
kadınlar ile çocuklara şayanı tavsiyedir. 
Avrupanm terkibi meçhul }'ağlarından 
yapılmış sabunlardan teve \< ki ediniz. 
Veche ve cilde taravet \·e letafet bah
şeden zeytin yağlı ve Gliserinli Hasan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

Doktorlar 
Doktor 

A. Horhoruni 
Beyoğlu mektep sokağındaki muayene· 
hanesini tamamen kapam§tır. Emlnönün
dc Valde kırnathanesl yanır1akl muıt· 

yeneba.neslnde hastalarını sabahtan 11.k· 
şama kadar bizzat tedavi eder. Telefon: 

24131 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
Sinir mütehassısı 

cuma ve pazardan maada günlerde ııaat 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıA.11 karşısında An
kı:ıra cadde3J No. 47. ye tevsian naklet

ml§tir. Tele!on muayene: 23469, 
Ika.metgah: 60740 

Doktor 

i.. min Şükrü 
Dnbtıl bastatıklar mUtehn.sıısı 

lııtanbul Sulta• "lahmut türbesi, Babı· 
Ati caddesi, No ıo. Telefon muayeneba· 

oe: 2262~ - l'ele!on ev: t.312~ 
•·tter gün öğleden sonra saat H-18 •• 

Uroloıt· Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mUtehassısı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudlye cad· 
desi. No. ıo. Telefon 22G22 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yoUarı baııWıltJarı mütehassısı 

Eminönü (Sabık Kar aka§) hanına 

oakletmi~tlr. Cumadan maada ber gün 
bastaıannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hastalıklar mUtehassısı 

Dlvanyolu No. 118 Tete!on: 222398 

G!Sz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Elrlnc1 amıt mUtehasaıs 

Babı!ıt (Ankara Caddesi Numara 60) 

Dl• doktoru 

Zeki Halit 
Muaye:ıeh:ınesl: Kadıköy Altıyoı ağzı 

!----------------------------Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn hasta kabul edilir. Her nevi dlş 
rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
üıkUdnr Alı<;ıba~ı Mektep sokak No. tO 

1
3UncU Kolordu Satınalmal 

Komisyonu lllnbrı 

Yerli fabrikalar mamu!Atın
dan 55,000 metre boz renkte 
kaputlu'< kumaş kapa'.ı zarfla 
münakasaya konulmuşfur. iha· 
lesi 14 - l - 933 Cumartesi günü 
saat 14 dedir. Taliplerin şart
narnes:ni görmek üzere hergiin 
ve münakasaya iştirak için iha
le günü vaktinden evvel Aoka
ra'da M. M. V. Sa. Al. Kom. 
Riyasetine müracaatları. (1061) 

(6721~ 

VA.KIT MATBAASI - ISTANBUL 

SAH!Bt: MEHMET ASIM 

Umuml Ne§rJyat MUdUrU: FlKRET ADIL 

• 

Bu Buhran zamanında 

UCUZ MAL 
almak isterseniz,lhtlyaçlarınızı 

Sultan hamamında 

nAL.CilAR 
mağazasından temin ediniz. 

Istanbul Gümrük muhafaza 
Başmüdürlüğünden 

455, 126 adet arka çantasrna aittir. 
1 - Kıtaat için satın almacak olan 455, 1 '6 arka çanta11 pa• 

zarhkla satın alınacaktır. 

2 - Kırdırma şartları kağıdının taadikli suretleri lstanhul 
Gümrük Muhafaza Başmüdiriyetinden alınacaktır. 

3 - Pazarlık: lstanbul Gümrük Muhafaza BaşmOdiriyetindeki 
komisyo:ı tarafından yapılacaktır. 

4 - Pazarlık : 5 - \ · 933 tarihine raslıyan perıembe günil sa· 
at 14 tedir. 

5 - Her istekli biçilmit bedelin % 7, 5 ğu olan 224 lira 50 
kuru~luk muvakkat güvenme •:teminat,, larile belli saatten enel 
ltomisyona gelmeleri. 

6 - örnek : lstanbul Gümrük Muhafaza 
Jstekliler orada görebilirler. 

Baımüdirıyetindedir. 

(181 

~ı 111~111~ ~11ill~illllllilll~I~~~~ 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : Tamamen tediye ecHlmiı 

30. 000. 000 Frank 
TUrklyedekl 

Galata . lstanbul • 
Şubeleri: 

lzmlr. Samsun 
Mersin • Adana 

Yunanistandakl Şubeleri : 
SeU\nlk. Atloa. Kavada. Pire 

Bilumum Banka muamelatı. Kredi mektup'ıra. Her cins 
nakit üzerine hesap küşadı. Hususi kasalar icarı. 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz••••• 

lsmarlama elbiseler 20 ıiadran 
baılar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalAde ucuzdur. 

••••• E rr. inönü, Kazmirci Ali Riza miiessesatı • ••• • 

Limanı Sahil Sıhhiye lstanbul 
Merkezi Başt;ıbipliğ .nden : 

Büyiikdere Sahil Sıhhiye idaresi binasma yaptırılacak kalo· 
rifer tesis atının aleni münakasası 14 · KA. Sani - 933 Cumartesi 
günü saat 14 te Galatada Kara Mus tafa Paşa sokağında lıtan• 
bul Limana Sahil Sıhhiye Merkezinde müte,ekkil Komiıyonda 
yapı acağından taliplerin şartnamelerinı görmek Dzere her gOn 
mez!u1r Merkez Levazım Memurluğuna muracaatalrı. (6776) 


