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1932 ithaf at, ihracatımız 
Yekdnlara göre ithalatımız ihracatı
mızdan çok daha fazla azalmıştır. 

Neticeden memnun olabiliriz. 
ve 

muzda izah 
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12 Milyon Lira Sarfiyle .. i Ali iktısat 1 
l Meclisi açıldı j ] O uncu yıl dönümü 

edildi ( iktısat vekilinin nutku , 

:. Türldyede sanayii.; inki- = 

i şafı ve madenlerimizden ~ 
l istifade ) olları \ 
~ ANKARA, 5 (A.A.) - Ali ~ 
~ iktısat meclisi bugün saat 15 te g 
~ dokuzuncu toplanışını yapmıt· ~ 
~ tır. i 
~ Meclis ikinci fahri reis iktı· ~ 
~ sat vekili Mahmut Celal Beyin ff 
~ nutku ile açılmış, Tra~z~m ~ 

Er'?ani madeni ve yeni ya- E. meb'usu Hasan Beyin reıslı • ğ 
placak haltın mevkii ~ ğinde muzakeratma devam et-~ --------------1 miştir. E 

dün tes'it 

................................................ 
Meşhur zenginin 

iki sene hapsi 

~ Celil Beyin iktı~at v~kil~ • ~ 
~ tini deruhte etmesi üzerıne ın· ğ 
~ hilal eden ikinci reisliğe C. M. ~ · 
~ Bankası umum müdürü Sala - § 

Ankara, 5 Kanunusani 

Hükumetin Ergani bakır made
nine giden demiryolunu ikmal et· 
mek için yüzde be~ faizli ve ayrı -
ca ikramiyeli bir dahili istikraz 
yapmak tasavvuru malumdur. 
lhtim_alki bir. çok kimseler var - ı 
dır kı Erganı bakır r ıadeninin 
Türkiye için haiz oldııau lc.ıv!DQl.İ 
bilmezler. Tabii bu madene gi • 
den demiryolunun sür'atle ikma • 

linrL.lr; ~hemrniyeti de takdir e · • 
elemezler. Onun için her teYden 
evvel bu noktada fikirleri biraz 
aydınlatmak lazımdır. 

Ergani bakır madeni, uzun za
manlardanberi Tütkiyede ecne • 
bi sermayedarlarının bile nazarı 
dikkatini celbetmis bir servet 
knyııağıdır. Bunu; için bundan 
on, on beş sene evvel Almanların 
İ§tirakile mühim bir §irket bile 
letekkül etmittir. Bu şirkette hü • 
kumete büyük bir kazaç hissesi 
\rcrilmittir. 

Müddeiumumi kamarotun 
idamını istiyor 

iki seneye mahkam 
Emin Vafi Bey 

... 

Milli hüku.mct Anadoluda de • Bir müddet evvel Ankara cad • 

k
m iryolu siyasetini tatbika başlar· desinde feci bir otomobil kazası ol 

en bu madenin iktısadi ve mali muştu. Eski elektrik şirketi bina • 
;herniyeti dütünülmüştü. Fevzi sının önündeki kaldırım kenarın • 
E atadan Malatyaya ve oradan da duran ve yolda ariz olan bir sa 
rf aniye gitmek üzere bir demir katlığı tamir edilen tüccardan E-

70 u kolu uzatılmuı inşaat planı min Vafi Beyin hususi otomobili, 
•çerisin ı 14 b" tecrübe için bir düğmeye basılın • k e a mmış ve p anm tat ı -
atına d ·ı · · ca, hızla kaldırıma çıkmış, duva· a geçı mıştı. 

Şi d' ra çarpmıştı. O sırada oradan ge • 
M rn ıye kadar F evzipaşaKeller ile ı·enlerden bir kızcağız, duvarla 
:re~~a1>:a arasında (250) kilomel· otomobil arasında kalarak, ezil • 

1 §ırnendifer yapılmıştır. Fı • miş, kanlar içinde yere düşmüş, 
tat aahiline kadar olan (31) kilo biraz sonra ölmüş, bir kadınla bir 

~ hattin Bey müttefikan seçilmiş ~ 
~ müteakiben müzakerat ruzna • ğ 
§ mesine dahil olan mevzulara ~ 
~ göre birer encümen teşkil edil- ~ 
§ miştir. • ~ 
~ Meclisin bu toplanışında § 
j müzakere edilecek mevzular ~ 
~ ~unlardır: j 
~ 1 - . 931 senesi teoiye mü • İ 
s vazenesı, E 
~ 2 - Türkiyede sanayi na • ) 
~ sıl teessüs ve inkişaf edebilir; 5 
~ 3 - Madenlerimizden en i 
~ iyi bir surette istifade şekli ne· g 
G dir? ~ 
~ Buna nazaran, teşekkül e • E I den üs: komi•yona seçilen azıı • I! 
'E lar şunlardır: I 
~ (Alt tarafı 2 inci sayıfanuzda) = 
\.ıı1111ııı ııı11111 ıııınııııuıııııııııııııımıııuıııııırııııı11111ııııııı11:ttl 

Cenupkutpu 
Keşfine giden genç 
Amerikalı lsranbulda 

OUn konferans veren 
Amerlkah Poı Spyl 

DUn Halkevlnde toplanan Ada nah lir 

Dün Adananın 10 uncu kur • 
tuluş yıldönümü idi. Adanalılar 

Halkevinde toplanarak bu mü -
barek günü tes'it etmişlerdir. 

Bu içtimaa İstiklal marşile baş
lanmış ve Adanalılar nutuklar, 
şiirler söyliyerek o heyecanlı 

günlerin, vatanperverane teza .. 

hürlerin hatıralarım tazelemiş • 
lerdir. Bu meyanda Adana mü • 
cahedelerine iştirak edenler, mu • 
harcbelerde bulunanların harp 
hikfiyclerini nakletmişler ve o 
zamanın mücahitlerinden Sinan 
Bey Adana harplerini anlatmış • 
trr. Sinan Beyin ve Sultan Hanı -
mm mcnkibelerini üçüncü sayı .. 
famrzda okuyacaksınız. 

siiıan Bey ve Sultan Hanım 
[Adana kurtuluş mücadelesi luyafctlcrile] 

............................................................................................ 
Kimlerdir? 
···························• 

Neyzen 
Ihsan bey 
Eski Darüttalimin şefi 
piyasaya na•ıl atıldı? 

Neyzen !hsan bey, görüştüğüm 
birçok musikişinaslar tarafından 
"Ah nerede ... ,, diye t2hassürle a
nılan eski Darüttalimi musiki he· 
yetinin şefidir. Şimdi bir barda 
çalıyor. Kendisinde musiki istida
dının nasıl doğduğunu şöyle anlat : 
tı: ' 

- Bu istidat, diyebmrim ki ir
( Alt tarafı 6 ıncı 8ayıfamızda) Neyzen lh•an Bey 

:etr.elik kısım da bitmiştir. Fırat erkek le nisbeten daha hafif su -
erınde (360) metre uzunluğun- rette yaralanmışlardı. · 

1928 senesinde meşhur tayya
reci amiral Byrd ile birlikte ce -
nup kutpunu keşfe giden Mister 
Pol Spyl ismindeki genç Ameri • 
kalı bir kaç gündenberi şehrimiz • 
de bulunmaktadır. 

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

da büyük bir köprü kurulmuştur. Bu vak'adan dolayı İstanbul 
Nihayet Fırattan sonra (52) ki • ağır ceza mahkemesinde muhake· 
loınetrelik bir saha üzerinde ame· me edilen Emin Vafi Bey hakkın· 
liyat devam etmektedir. Binaen • daki karar, dün sabah bildirilmiş· 
aleyh Ergani bakır madenine ka- . 
dar varmak için geriye (90) kilo· tırK. d E · y f' B · t d 

I"k b" h aza a mın a ı eyın e • 
ınetre ı ır at kalmaktadır ve . . . . · · h k 
ü .. k'l t l"k · . 1 hırsızlık ve dıkkatsızlikle are et ç yuz ı ome re ı şımendif er . w. • •• .. l 
Y ıd w h ld d .. eltıgı, nehcede olume ve yara an • 
npı ıgı a e sa ece yuz b ld w b" .. "l ·· 

1_,, • • maya se ep o ugu sa ıt goru muş 

Mister Pol Spyl dün öğleden 
sonra Darülfünun konferans salo· 
nunda cenup kutbu seyahati hak· 
kmda bir konferans vermiştir. Bu 
konferansta Darülfünun müder • 
rislerinden bir çokları ile Darül • 
fünun talebeleri hazır bulunmuş· 
tuı'. Amerikalının büyük seyaha • 
ti hakkındaki izahat iç sahife • Aı.usur kılometrelık hattın yapıla • "k' h ht-~ .. .. maznun, ı ı sene apse ma Kum 

nıaması yuzunden Ergani made • d'l . t" mizdedir. • • • 1 .1 • k c ı mış ır. 
nının ış etı mesı no tasından ha- § y· d'' "D l p pu 

t .. b" h · t" h . ıne un um u mar,, va 
ya ı ır e emmıye ı aız olan bu K d · d ·k · k •• ==-= . . ru ara enız e ı en csrarengız Buaüo u sayımız 
yoldan bugün ıshfade edileme - b" tt k b 1 k t h k f " =~~~~~::=-
mektedir. kırdsukr: de ayb"to ~n a_ı:ndadr~ a. =_=-~ 16 s f 

ın a ı ava ı mış, mu cı umu 
Mehmet Acım mi, kamarotu denize atmakla maz ~ ayı a 

mm Süleymanm idamını istemiş - 9 ~ 
< Alt taralı Z inci sayıfamızdadır) j tir. Netice iç sayfamızdadır. 

- Birader nUfusu çofialtmak lcln bekarlara mutlaka bir 
ceza IAzım. 

- Bence evlendirmek kan. 



(Baımakalemizden devam) 

Bu huıuıta yapılan ketiflere 
g6re Erganiye giden demiryolu • 
nün ilan:ıl edilebilmesi için niha· 
yet on, on iki milyon liranın sar· 
fı lazım geliyor. Halbuki bu ka
dar bir para sarfı ile bu hattın 

ikmalinden sonra İ!lemeie bat • 
lıyacak olan maden yüzünden 
memleketimize her ıene en a§ağı 
bafıçten on milyon lira girecek • 
tir. Bu paradan hem devlet ha • 
zinesi, hem de memleket istifade 
edecektir. 

Zannediyoruz ki yalnız bu fay
da Ergani demiryolunun ilana • 
lindeki ehemmiyeti izah etmeğe 

kifi gelir. 
Vakıa cihan iktıaadt buhranı • 

nın teıiri ile son ıeneler zarfında 
her tarafta bakll' fiatları dü~mÜ§· 
tUr. Ve bir çok bakır madenleri 
zarardan dolayı h:apatılmııtır. 
Bununla beraber Ergani bakır 
madeninin iıtihsal ıartlarındaki 
faikıyet bu vaziyette hile her va • 
kit bu ıervet kaynaimdan iıtif a· 
de olunabileceğini göstermekte -

dir. Mütehassıslar bu nokta.da ta
mamen müttefik bulunmaktadır. 

Bu maden iıletildiği takdir • 
de de Mersinden Erganiye giden 
demiryolu hiç bir vakit boş kal • 
mcyacak, bu demiryolu madene 
giderken her gün mazot götüre -

cek, dönerken bakır madeni ta -
,ıyacaktır. Bu itibarla yapılacak 
demiryolu mutlaka mevcut §İ • 

mendiferlerimiz içinde en karlı 
bir hat olacaktır. 

. Erganiye ıiden demiryolunun 
ikmali bir taraftan böyle cihanın 
en zengin bir bakıı madenini i, · 
letmeğe hizmet edeceği, bu sayede 

bu hat en karlı bir nakliye vasıtası 
haline geleceği gibi diğer ta.raf -
tan (Mersin) limanını da birden
bire canlandıracaktır. Sonra Er • 

gani madeninin i,letilmeıi mutla
ka (Merain) limanının yapılma -

sına bağlı oldÜğu için bu li -
manın da mamuriyetine yar -
dım edecektir. Bundan batka 
Karadenizin ( Samsun ) li · 
manı ile (Merain) limanı Ana" 
dolu orta11ndan demiryolu ile ar· 

tık irtibat peyda etmit olduğuna 
göre bu vaziyet te (Merain) li -
marunın inki,afını mucip olacak
tır. Bu ıuretle (Ergani) den baı

hyarak, (Malatya) dan geçerek 
,(Merıin) e kadar uzan.an cenu -

bi Anadolu parçaaı az bir zaman 
içinde büyük bir ıervet ve refah 
seviyesine yükselecektir. Ondan 

sonra (Menin) limanı Akdeniz. 
de cenubi Anadolunun (İzmir) i 
mevkiine geçecektir. 

Mehmet Anm 

Antalyalıların sevinci 
ANTALYA, 5 (A.A.) - C. H. 

Fırkası meclisi grupunda Antalya 

Afyon hattının diğer büyük ve e -
hemmiyetli memleket demiryolla· 
n arasında müzakere edilmesi mü· 
nasebetile bugün saat 14,30 da tel 

grafhane meydanında binlerce An 
talyalıların iştira.kile fevkalade te
zahürat yapılmış şimendüferin An 
talyada açacağı yeni ikbal ve in • 

kişaftan bahis nutuklar söylenmiş 
tir. 

M. Kuliç öldü 
NEW-YORK, 5 (A.A.) - Sa

bık reisicümhur Mr. Kuliç vefat 
etmittir. 

VAKiT 6 KAnunusani 1933 _ 

Ali iktısat meclisi 
açıldı 

V A K 1 T' ın Hususi Te 'grafları <Baş tarafı l inci sayıtamızdadırJ 

lktısat komisyonu: Sadettin, 
Fazlı, Reşat, Suphi, Remzi, Hüse
yin Münir, Haımit Sadi, Rifat Naz• 
mi Beyler. 

~-==- -
Sanayi kredi bankası 

için hariçten bir milyonluk kredi bulundu 
Sanayiciler kanunun tadilfnl istiyorlar 
ANKARA, 5 (Hususi) - ,, cağı tetkikat bu noktayr elbette 

İstanbul sanayi erbabı Sanayi ve daha iyi aydınlatacaktır. 
Maadin bankasının bir saanyi kre O zamana kadar kanunun tat
di bankası haline getirilmesi ve bikini geri bırakmak doğru ola -
kurulacak fabrikaların bir Sana- maz. Bence Sanayi ve Maadin 
yi ofisine ba!lanmaaı hakkında • Bankası. erkanından vekaleten 
ki kanunun tadili fikrini rnüda _ çabştınlacak zatlarla Ofisin teş
faa etmektedirler. kil edilmesi müreccahtır. Bu su -

Bu hususta salahiyet aahibi 
bir zat ha-na ıunlan söyledi: 

- Kanunun tadile muhtaç yer
leri olabilir. Ancak kat'i hüküm 
verilmesi daha t?vveldcn tetkikat 
yapılmasına bağlıdır. Sanayileş -
me işine verilt!cek istikam~tin ta
yinile yüksek iktısat meclisi vazi
felenclirilmiştir. 1Ieclisin yapa -

retle hem zaman kazanılmış, hem 
de yeni kararlara imkan bırakıl
mış olur. 

!şittiğima göre lkhsat vekili 
Celal Bey Sanayi kredi bankası 
için hariçten bir milyon liralık 

kredi teminine muvaffak olmn~ -
tul', Kredi bankası bununla ~ana
yi erbabına yardım imkanını bul
mu~ oluvor. 

Bayındır yolunda 
~~~~~~----.;..__~---~~ 

Haydutlar bir kamyoneti çevirerek yolcu-
lerı soydular. Bir ölü, iki yaralı var 

lZMiR, 5 ( Husuıi ) yolculardan Karamanlı Naci E -
Dlin gece Ödemi§le Bayındır a • fendiye isabet ederek zavallının 
rasında bir 9ekavet hadisesi ol - ölümüne sebep olmuştur. Diğer 
du. ve bir adam öldürüldü. iki yolcu da yaralanmıştır. 

13 yolcuyu taşıyan bir kaımyo· Haydutlar yolcuları soyduk -
net gece Ödemişle Bayındır ara· tan sonra kaçmışlardır. Hadiseyi 
sında iken sekiz silahlı haydu • haber alan jandarma müfrezeleri 
dun taarruzuna uğramıştır. Hay- haydutları aramaktadırlar. Eş·ki • 
dutların attığı kurşunlardan biri ya yalcalanmak üzeredir. 

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

Paramızın kıyme i 
uma karar ko • am,, sı 

Banlialar elleri od~ bulunan dövizleri 10 gün 
içinde l\lierkez Bankasına yatırmağa mecbur 

ANKARA, 5 (A.A.) - Türk pa mecburdurlar. 
rası kıymetini koruma kanununa Ancak bankaların birinci fıkra 
göre hazırlanan ve vekiller he - da gösterilen döviz mevduatı ha -
yetinin 2-1-933 tarihli toplamşın- ricinde olmak üzere diğer banka
da görüşülerek kabul edilen 9 sa - lardan buldukları döviz krediler i 
yılı kararname bugünkü resmi ga bu hükümden hariçtir. 
zetede çılrnuştır. Madde 2 - lşbu tevdiatın es -

Kararname maddeleri şunlar - habı tarafından istimal hakkı bir 
dır: numaralı kararnamenin 28 inci 

Madde 1 - Bu kararnamenin maddesi hükümlerine tabidir. 
ne§rİ tarihinde Türkiyedcki banka Madde 3 -- Mezkur tevdiat için 
lar ve bankerler neztlerinde mev- merkez bankasında mudi banka • 
cut eşhası saliseye ait alelumum lara verilecek faiz hadleri merke:ı 
dövizleri 10 gün içinde merkez bankası ile mudi banka arasında 
bankası veya şubelerine te-li11e11e tal·arri•r ett.~rilir. 

Büyük. MiUet ıvıeclisi 
Seyrlsefalo idaresinin yapacağı istikr11zo 

Maliye vckaletinlo kefaletini kabul etti 
ANKARA, 5 (A.A.) - Büyük ği derecede ehemmiyet verilmekte 

Millet Meclisi bugün Rafet Beyin olduğunu söylemiş ve demiştir ki: 
riyasetinde toplanmı,tır. Seyrisefain idaresi için 500 bin 

· 931 liramn bulunmasına ihtiyaç ve za· Van gölü işleme idaresı 1 se-
nesi bütçesinde 10 bin liralık mü. ruret ve lazımüttediye bir borcu 

kar§ıhyacaktır. 
nakale yapılması hakkındaki ka • Vekil Beyin izahatından sont'a 
nun layihası müzakere ve kabul 

kanun reye konularak kabul edil
olunmu,tur. 

Müteakiben Seyrisefain idare • 
since 1932 zarfında yapılacak is -
tikraza Maliye vekaletince kefalet 
edilmesine mezuniyet verilmesi 
hakkındaki kanun layihasımn 
müzakeresine geçilmiştir~ 

miştir. 

Buna nazaran: Seyrisefain ida · 
resinin 1932 mali senesi bütçe ka -
nununun dokuzuncu maddesi mu· 
cibince aktedilecek istikrazların 
600 bin liraya olan miktarına gös· 
terilecek teminat mukabilinde bir 

Bu münasebetle bazı hatipler ta kefalette bulunması hu~usunda ma. 
rafından ileri sürülen itirazata ce
vap veren iktısat vekili Celal Bey 

Seyrisefain idaresinin esaslı bir su 
rette ıslahı huıusunda lazım geldi-

liye vekaletine mezuniyet veril -
mektedir. 

Meclis cumartesi günü toplana
caktır. 

Borc ar 
itilafı ve dahili 

istikraz işi vekiller 
heyetinde görüşttldft 

ANKARA, 5 (Hususi) 
Vekiller heyeti bugün İstanbul -
dan gelen Başvekil İsmet Paşanın 
riyasetinde toplanarak geç. vakte 
kadar çalıştı. 

İçtimada, borçlar müzakeresi 
safhalarının ve itilafın, Ergani de
mir yolları için yapıle.cak dahili 
istikraza müteallik kanun layihası 
nın görüşüldüğü tahmin ediliyor. 

Cumartesi günü fırka grupu -
nun toplnnması ve Ba,vekil Pa,a
mn borçlar meselesi hakkında izn 
hat ve-M,.!"it rıınl.. ternelrlir. 

oe:ı~vtkıunıız 

An karada 
ANKARA, 5 (Hususi) 

Başvekil lsmet Paşa Hz. bu sa -
bahki trenle lstanbuldan geldi, 
İstasyonda vekiller, meh'uslar, ve-
kaletler erkanı ve diğer bir çok 
zatlar tarafından kartılandı. 

Izmirde bir cinayet 
lZMlR, 5 ( Husust ) 

Bugün burada bir cinayet hadise -
si meydana çıktı. Bergamalı Nefi
se Hanım Namazgah mevkiinde ö
lü olarak bulundu. Nefise Hanım 
yedi yerinden biçakla vurularak 
ölaüriilm·· Jür. Meçhul katil ara,. 
tınlıyor. 

CumarJ:esl g}Jnkil . 
ce sede ı 

ANKARA, 5 (Hususi) 
Büyük Millet Meclisi Cumartesi 

günü toplanacaktır. 
Ruznamede, halya ile aktedilen 

adalar itilafı, Sovyet Rusyada bu -
lunan Hariciye memurlarımızın 

temsil tahsisatına zam yapılması, 

Pariste imzalanan otomobil seyrü
seferine müteallik beynelmilel mu 
ka\ e · 1in tastiki layihaları, bey -
nelm.le) yardım birliei mukavele • 
sine bazı maddelerin ilavesi ve 
Belçika ile aktedilen ikamet mu .. 
kavelesinin tastiki vardır. 

Maadin Komisyonu: Haaa.n, Be • 
kir Vehbi, Hamit Sadi, Şevki, Ri•

1 

fat Salahattin Niyazi, Ramazan 
Beyler. 

Tediye müvazene komisyonu: 
istatistik umum müdürü vekili 
Celal, Niyazi Asım, Hüseyin Mü• 
nir, Refik, Niyazi Ramazan, Sa• 
lahattin Beyler. 

iktısat vekilinin 
nutku 

Celal Beyin aöylediği nutkun e.• 
na hatları şudur: 

Arkadaşlarım: 
Size arkadaşlarım diye hitap 

etmekten şeref duyuyorum. Vak• 
tile aranızda bulunmaktan müte
vellit güzel hatıralarım vardır. 

Bunları dai:na zevkle sakbyaca • 
ğım. Ali iktısat meclisinin 9 un• 
cu içtima devresini açıyonmı. He· 
pinizi hürmetle ve muhabbetle se
lamlarım. Bu içtima devresine ait 
müzakerat ruznamesinde tediye 
müvazenesinden başka iki mü • 
him mevzu vardır: 

1 - Türkiyede sanayi nasil 
teessüs ve inki!af edebilir; 
2- Madenlerimizden en iyi isti

fade şekli nedir? 
Müsaadenizle bu iki mevzu 

etrafında biraz tafsilat verece • 
ğim. Sanayi hareketi memleketi• 
mizde iptidailiıkten kendiaini kur
tararalC aalim bir cereyan alma • 
ğa ba§lamı§tır. Şüphesiz konten
jan ve saire gibi muvakkat ted .. t 
birlerin leaTı ı..,. ~ J,.. ..... J ••• r•L-

istediğimiz arızi tedbir1er değil, 
esaslı ve devamlı ·tedbirlerdir. 

Memlekette günün hadisesi o • 
)arak sanayi hareketleri mevzuu 
bahıolmakta, muhtelif mütaleat 
dermeyan edilmektedir. Bu mü • 
taleatın isabetli olanlarını almak 
bizim için bir vazifedir. Fakat a• 
sıl isabetini gösterecek olan, he • 
yetimizin ciddi tetkikatına ve mu• 
karrerata iı'!Lizar ediyoruz. 

Kararlarımızı alır almaz fiili· 
yata geçeceğiz. Sanayi inkiıafı 
memleketin iktısadi bünyesinde 
yaşıyan tabii ve maddi kuvvet • 
lere istinat etmekle beraber bun· 

lneboluda kar 
lNEBOLU, 5 (Hususi ) - İki 

ların yanında manevi kıymet ve 
gündenberi kar yağmaktadır. 

kuvvetler de vardır. Bu ikinciye 
Kardan Kastamonu - İnebolu yo-

kanun kuvveti diyebiliriz. 
lu kapanmış, münakalat tama 

Teşviki sanayi kanunu muafi • 
men durmuştur. 

yet meseleleri son diğer kanunlar 
Berga m ada rnilze gibi münevver tetkikatmızın bu 

lZMlR, 5 ( Hususi ) noktalara da teşmilini rica ede • 
Bergamada . bulunan eski eserle • ceğim. 
rin bir araya toplanmasını temin Memleketimizde madenler çok .. 
makıadile Bergamada bir müze tur ve feyyazdır. Madenler bize 
inşası teklifini belediye kabul et· maddi menfaati temin etmedikçe 
miştir · bu feyyaz kıymetlerin alelade taş 

Mersinde yeni bir ve topraktan ne farkı kalır. Şu hal 
fabrika de mevcut madenlerden istifade 

ANKARA, 5 (Huıuei) - ı yolunu bulmak lazımdır. görüyor 
Adana pamuk!arının dezenfekte sunuz ki, mümasil senelere malik 
edilmesi için Mersinde bir fahri - olan diğer memleketlerin bir ço .. 
ka inşası lüzumlu görülmüştür. ğunda maliyet fiyatı bize nazaran 
Ziraat vekaleti bu fabrikanın in- daha dundur. Burada hakim ola· 
taama yardımda bulunmakta dır. cak esas yalnız teknik ve kanwı 

Hariciye veklllmlzln meselesi değil ayni zamanda bi .. 
ziyafeti zimkilere mümasil olan maddele

rin maliyet fiyatlarının mutlaka du 
ANKARA, 5 (Hususi) nuna inmek icap etmektedir. Ah· 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey nacak tedbirler bize bu neticeyi 
bu akşam hariciye köşkünde An- temin etmektedir. Hüklımet muhtc 
karada bulunan ecnebi elçiler §C• 

rem heyetinizin kararları üzerind" 
refine bir çay ziyafeti verdi. tavakkuf edecek ve bunlan ka .. 

lzmirde davul nun ve prensip halinde nazan dik-
y a S8 k m 1 '/ kate alarak !atbik çarelerini ara • 

lZMlR, 5 ( Hususi) yacaktır. Bu vadi yaparken vazife 
Ramazanda çalınan davulun bu • nizde muvaffakiyet diler ve riya• 
rada men'i tasavvur edilmektedir .. 1 seti Haaan Beyefendi e bnakırııo-

c 



SOHBETLER 

Mir~adı ibret 
Jhtilafatıyla uğra~makta 

dchrin zevk yok; 
Zevk anın, rnirıadı ibretten y alovada 

1
,.. 1932 senesinde ""'! Ankaraya 

tcnıalJaı;ındadır _ 

B F ithalat ve ihracat ( .. itte, bu sözün doğruluğuna ka· 

il olamryan eski politikacı muhar· 

rh-lerinıizden biri senelerce bu be , • 
yitteki miraadı ibreti, yazıları • 

na ba§lık yapmıt ve ahvali alemi 
ibret aynaıından aeyretmeğe da· 

Y&n&ınanııt, dehrin ihtilifatıyla 
uira,nııttı. 

"M· ırsadı ibret,, in hürriyet ve 
lllefrutiyet henıamelerinde hayli 

~ühim rolü vardır. Methur Tani· 

=•n bir köteciğinde akisler uyan· 

ıran bu ayna, tıpkı yaramaz bir 

çocuğun elinde günefe tutulan ay· 
na gibi, ıuaını oradan oray 
d' . a gez· 
ırıp, bazan göz kamattırır, ha • 

zan karanlık bir kö~e d 1 b b ay ın atır, 
azan eyn:: hir yeri lekeler ve 
~k defa ka ıı11ınd b . 
• , ı- n ulunanları 
ız aç ederdi. 

Zanıan zaman ittihat ve terak
ki taraf tarl ... 

ıgı, zaman zaman mer· 
kezi umumi aleyhtarlığı eden bu 
a~rıı 'h -' a, nı ayet Cumhuriyetin kes-
kin ateıine dayanamadı. eridı' 
k ' ' ayboldu .... 

Evet, Miraadı İbretin de, Ta • 
ninle beraber tarihe karıttıiını 
zen.nediyorduk. Meğer sahibi onu 

cehindf! tatıyonnuf ... Evvelce mü· 

naıebet.tiz akiıle:i ile, Halk fırka
sını Cümhuriyet rejimini iz' aÇ e

den bu aynayı, geçen gün, tam 

Cümhuriyctçi bir gazetenin ilk 
ıahifeıinde gördü!<. . 

lhtilmaufJla uora,makta 
dehrbı zevk yok; 

Zeck anın, mir11adı ibretten 

tema~asmdadır ... 

Doğru • • • Biz de "Mirsadı 

ibret,, i ibretle temaşa ederken 

dÜfÜndük: Tanin'in ne kabahati 
\'ardı? 

Selami bzet 

Herberlerln cuma 
tatili 

. B-c.rberlerin Cuma günleri ta -
tlıJ :rapınaları meselesi gene taze· 
end· B' k ı. ır ısım berberler cemi -

Yete ·· d k ~ muracaat e ere , evvelce 
dar makamlara gönderil • 

llle)r .. 
UZere hazırlanmı§ ve imza -

:~dtopJanmıı olan mazbatanın ne 
C 11İlnıu sormutlardır. Berberler 
'Jc:llla R'iinü öf leden sonra dük • 

ir ransız grupv çok azaldı ! j Gonderilenler 
tesisat yapmak = grev yapan 

• Fakat nisbet lehimizedir J 
JStediğİDİ bildirdi Gümrükler istatistik müdü- ) komÜnistJer değİ( 

Bir Fransız mali grupu Yalova· riyeti tarıfından yapılın bir 1 Bir sene kadar evvel lstanbul 
da tesisat vücude ıetirmek tekli • istatistiğe nazuan 931 ve 932 Ağırceza mahkemesinde komü -
file hükumete mu··racaat etmı"ttı"r. senelerindeki itbılit arasında nistlik tahrikillndan muhakeme 
Grup Yalovada büyük oazino ve biiyük bir fuk Yardır. • \ edilerek hapse mahkUm olan ve 
oteller, asfalt yollar, eğlence yer· Evelki sene 126,659,613 li- ~ I "' ceza arı Temyiz mahkemesince 
lcri yapmak, Yalova, İstanbul yo· ra olan ithalAt 1932 senesinde ~ - tasdik olunarak kat'ileşen ko • 
lunu kısaltmak iÇin çok süratli va 83,577,584 lirad1r. Aradaki , .. 
purlar getirmek istediğini bildir • fark 43,082.029 liradır. 
mittir. ihracat ise 1931 senesinde 

Grup ayrıca Yalovaya düııyanm ::. 12ı.~74,827 lira ve 1932 ıe· :; 
her tarafından seyyah celbi için~ j nesinde 98,494,141 liradır. t 
ri vaaıtalar ve filmlerle reklamlar ~ Aradaki fark 28 milyon lira- ~ 
yaptıracağını, bu suretle Türkiye • ~ dan faz'.adır. ~ 
ye gelen seyahların fevkalade ço- \.11111111ıııı 1111111 ıııııı 111111 ınıı11111111ııııı 11111ııııııu1 ııı•••ıııııuııJ 
ğalacağını. ileri ıürmütt~r. Grup Şoförlere ihtar 
ayrıca safı hlsılattan hır kıımmı 
belediyeye ve hayır cemiyetlerin • 
den birine terkedeceğini, bu ite bir 
kaç milyon lira sarfedebileceğini 
teklifleri arasında zikretmittir. 

lstanbula ait 
mali işler 

Defterdar Ankaradan geldi 

Bir kaç ıün evvel fube müdürü 
Amir Beyle birlikte Ankaraya gi· 
den lstanbul Defterdarı Muıtafa 
Bey dün şehrimize dönmüş ve Öğ· 
leden sonra Vali Muhiddin Bey• 
le vali muavini Ali Rıza Beyi zi • 
yaret ederek Ankarada takip et
tiği itler hakkınCla malumat ver • 
miıtir. 

Defterdar bey, Ankarda latan· 
bula ait bazı mali meseler üze • 

rinde metıul olmuttur. Gayri 
mübadiller, müzayedeye çıkarı • 

lan emlakin sayı itibarile fazla • 
la§hrılmasını istiyorlardı. Bu ta -

lep kabul edilmit, ayrıca ihbar e
dilen ve muamelesi bitirilmedi • 

ğinden dolayı henüz vazıyet edil· 
miyen metruk emlikc vazıyet e • 
dilmesi için e.mir alınmıttır. Bu 
emlak arasında büyük binalar da 
vardır. 

Umumi yerlerde duran takıi 
otomobillerinin yaya kaldırımla • 
rile yolları İtga) ettikleri Beledi· 
yeye tikiyet edilmittir. Beledi -

ye, yaya kaldırımların itıal e • 
dilmesinin önüne geçilmesini ve 

muayyen yerlerde evvelce mik • 
tarı teıbit edilmit olandan fazla 

otomobil durmasının men'ini fU • 

be müdürlerine bildirmittir. 

Diğer taraftan bazı toförlerin 
geceleri otomobillerini yanların -
da tatıdıklarr ehliyetaiz kimsele • 
re teslim eyledikleri de görülmüt-

tür. Bu hallerin önüne geçilmesi 
de bildirilmittir. 

Şehir meclisi müzakereleri 
Şehir m~cliıi müzakerelerinin 

bundan sonra ıtenosrafi ile tu • 
tulmaıına karar verilmittir. Mec -
liıin Şubat içtimaında Ticaret 
mektebi talebelerinden bir kaçı 

tecrübe için çabtbrılacaklardır. 
Muvaffak olanlar ücretle daimi 
olarak vazife alacaklardır. 

• 
Kasımpacada yansın 

Kaıımpatada Çatma mescit 
mahalleainde Nesimin oturduğu 
eıki bir konaktan yanıın çıkmıı, 
bir oda yanmıttır. 

Ayağı kayan bir hamal 

münistlerden on üç kiti, mahkU -

miyet müddetlerini Ankara ha -
pisanesinde geçirmek üzere, An -

karaya ıönderilmitlerdir. 

Muhtelif tehirlerdeki hapisa -
nelerde bulunan mahkUmlar, ba -

zan müddetlerini geçirmek üzere, 

bulundukları tehir hapiıaneıin • 
den batka bir tehir hapisaneıine 
ıönderilir. Bu, ötedenberi yapı -

lan bir teydir. Meseli; lzmir ve 
ya Bursa hapiıanelerinden latan· 

bul hapiaaneaine gönderilmit 

mahkiimlar da vardır. 

Bir refikimiz, Ankaraya gön• 

derilen komünistlerin, geçenler .. 

de lstanbul Ağırceza mahkeme • 

sinnde mahkiim edilip Adliye ko

ridorunda tatkınlık yapan ve son

ra açlık grevine başlıyan komü • 

nistler olduğunu yazmıttır. Bu, 

yanlııtır. Bunlar hakkındaki ka • 

rarlar, henüz temyiz mahkeme .. 

since tetkik edilmemiıtir ve kene 

dileri Ankaraya ıönderilenler a• 

ruında delildir. 

Otomobil altında bir çocuk 

Tophanede Karabat mahalle • 
sinde oturan Hatice Hanım ya -
nında dört çocuiu olduğu halde 

Fındıklıdan geçerken çocukların
dan altı yatında olan Nermine 

1967 numaralı otomobil çarpmı9, 

batından yaralamıttır. 

Ordu valisi 
Şehrimizde bulunan Ordu va

lisi Nazif Bey dün vali muavini 

Ali Rıza Beyi ziyaret etmittir. 

Turin• kulUbUn tepkkiirii 

Sayıta ! 

Halkevinde 
Adananın 
luşunun 

kurtu
tes'idi 

Adana kurtuluşunun yıldönümil 
münasebetile Halkevinin konf e .. 
rans salonunda dün Toros geneler 
birliğinden İlhami, Kemal Beyleı: 
birer hitabe söyliyerek Adana mü
cadelesinden bazı hatıralannr an
lattılar. Taha Bey bir şiir okud 
Bunlardan sonra Adana mücad 
lesinde bulunmuş olan Sinan Be 
alkışlar arasında kürsüye çık"' 
Çok heyecanlı idi. Bazı hatıraları 
m şöyle anlattı: 

"Kayseride jandarma zabiti bu
lunuyordum. O zamanki heyeti 
temsiliyeden emir aldım. Adana 
mmtakasına memur edilmittm.. 
Çok gençtim. Adanada etrafıma 
mücadeleye atılacak kimse topla• 
mak çok güç olacaktı. Dört ay ka
dar Adana civarında kömürçiıl\ilf 
yaptım. ,j 

Sakal büyüttüm ve ayni xa 
manda da istihbarat itlerile uf1'• 
fryordum. Sakalım büyüdükte• 
sonra Adanaya geçtim ve tetkillt 
yaparak mücadeleye abldım. 

Adana mücadelesinde Sultan ve 
Fatma isminde iki kadının hatıra-
11 çok kıymetlidir. Bu iki kahra• 
man kadından birisi bize Adana ,. 
daki son ve kat'i zaferi kazandır· 
dı. Fransızların bir krt'aıı Adana· 
ya dojru ilerliyordu. Fatma iı • 
mindeki bir köylü kadın önlerine 
çıkmıt, ıittikleri yeri sonnut. Fran 
sızlar da Türkleri aradıklarmı bif. 
dirmi9ler. Kadın hemen atılmıı: 

- Kuvayi milliyeciler blf'fadu 
çok uzakta .. Biz .Halifenin tarafın 
dayız. Size elimden gelen yardımı 
yaparım. Her şeyden evvel tehli • 
keıiz bir yer olan fU dereye ıirio .. 
Ben de aidip ıize köyden koyun 
yağ ıetireyim! demiıtir. Köylü ka 
dm hemen bize koıup geldi. F rarı 
ıızlarm bulundukları yeri göster· 
di. Biraz sonra bir baskın yapmı_ 
ve muvaffak olmuıtuk. 

Sultan iımindeki kadın iae Po· 
zantiden huruç hareketi yapan 

Fransızların sevkülceyt 'harC'katı 
hakkında bize mühim malmnat ge 

tirmit ve bu ıuretle yedi aün sürell 
Fazıl muharebeıinde muvaffak 
olmuttuk. 

Sinan Beyin hatıralarından 
ra Adana portakalları dağıtıln 
bazr şarkılar söylendikten soru 
merasime nihayet verilmiştir. 

.. nlarrnı kapıyarak Cumartesi 
i'tiıtü ö'ğleyin veya sabahleyin a· 
çılına.aınr iıtemektedirler. Maz • 
~ta Ticaret müdürlüğüne veril • 
lllıt ve oradan lktıaat vekaletine 
ıönderilmitti. icap derse berber
ler yeniden bir nıazbata hazırla • 
mafa hazır bulunduklarını da 
bildfrmiılerdir. 

Defterdarlık için elveritli ol • 
madığı tahakkuk eden binanın 
deiittirilmesi de aynca konutu! -
mu§ ve Maliye vekileti Defter • 
darlıiın arzusunu nazarı dikkate 

almıttır. Vilayetle Defterdarlık 

dairelerinin Düyunu umumiye bi· 

naaına yerlettirilmeıi, Vilayet bi· 

naaının Polis müdürlüğü ittihaz o· 

unmaaı kuvvetle ihtimal dahilin· 
dedir. 

Fındıklıda ~ammal Rıza ağır 
bir yük tatırken ayağı kayarak 
dütmÜf, batından ağır ıürette ya 
ralanmııtır. Hamal Senjorj hu -
taneıine yatınlmıttır. 

VAK 1 T 
Gündelik, Sivast Gazete 

Edirneye aıf alt bir yol inta 
ettirilmesi için İstanbul ve Trak· 
ya valilelimin yakında bir arada 
toplanma yapacakları ve bu içti

mada bu vilayetlerin hiuesine 

düten maaraf ın teıbit edileceii 

yazılmıftı. Bu toplanmayı dütü • 

nen ve müsaade edilmesi için ve

kalete müracaat eden Vali Mu • 
hiddin Beyin bu te!ebbüsü ecne • 

bi seyyahların memleketimize se

yahatlerini temin ve teshil cihe • 

tinden Turinr klüp tarafından 

takdirle kartılanmıs ve Muhiddin 
Beye bir teıekkür mektubu gön

derilmittir. 

45 Türk izcisinin 
Atinada dolaıışı 
ATINA, 4 (Huıuıt) - 45 TürR 

izciıi bugün Adriya vapurile bu
raya vasıl oldular ve izcilerimiz 
tarafından kartılanddar. 

AY11stur,.anın yeni elçi•İ 
Avusturyanı . n Yenı Ankara el· 

çiıi Baron Veıbah bu,..·· 1 . . .un zmır 
vapunle lıkenderiyeden h . . te rımı-
ze ıelecektir. 

TBrk - Yunan muhtelit 
hakem mahkemesinde 

Türk - Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde dün 15 davaya ha· 
kılmıttır. Bunlardan bir k11mı İp· 
tal edilmi!, bir kısmı da mürafaa
ya bırakılmıttrr. Gelecek haftadan 
itibaren pertembe günleri 20-25 
lradar dava hakkında karar verile-
celdir. 

Madencilerin teşebbüsü 

Madenciler Birliğine mt!nsup 
bütün madenciler ıeçen hafta iki 

büyük içtima yaparak hükUmet 
nezdinde teıebbüsatta bulunma -

ğa karar vermiılerdi. Bu karar 
üzerine seçilen mürahhaılar dün 

aktam Ankaraya hareket etmiı -
)erdir. 

ilk mektep binaları 

Bazı ilkmektep binaları yerle

rinin ueliti güzel seçildiği hak • 

kında yapılan netriyat Vilayet 

tarafından ıayri varit telakki e • 
dilmekte, bilikiı bu yerlerin semt 

ıemt dolatılarak teıbit edildiii 
ve Tillyetin ihtiyacma muvafık 

bulundufu İfaret olu...naktachr. 

Ietanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı iılerl tclc!onu: 24379 
tdanı teic!ODU : 24Sj0 

Telgraf adreııl: latanbul - VAKI1' 
Poeta kutwıu No. 4S 

Abone bedelleri : 

Sellellk 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Tllrkiye 

1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 .. 

llln Ucretlerl : 
Resmi ııanıarm bir aatırı 

Ticari U&nlarm lılr satın 
Ticari uanıarm bir aantımı 

KUçDk lllnler : 

Ecnebi 

2700 Kr. 
1450 .. 

!!00 " 
300 •• 

10 KUrU§ 
12 5 Kuruş 
2~ Kunış 

Bir defuı 30 Ud detut 150 Uç de!uı ~ 
dört de!uı TIJ ve on detaaı lOO kurtıft•Jr. 
Oç aylık U&n verenlerin bir detur mecca· 
nendir. Dört atm seçen U&nlarm tuı.a 

ntn'lan bet kunıflan lıeaap edlltr. 

Valilerin tehrimizde önümüz • 

deki hafta içinde toplanmaları 

muhtemeldir. 

Halkevi musiki fubeai 

Halkevi musiki tubesi yakında 

faaliyete ıeçecektir. Her on bet 

günde bir Halkevinde konserler 

Yerilecek, milli besteler Ye Anado· 
lu havaları çalınacaktir. 

izciler, önde askeri bir mün • 
ka olduğu halde Stade caddesin
den ıeçtiler. 

Türk izcileri burada on ıüa 
kalacaklardır. 

Bulgar Ekzarhlljı 
SOFY A,4 (Huıuıi)- lıtanbul· 

daki Bulgar ekzarhlıiımn Sofya• 

ya nakli kararı, efkirı umumiyetle 

bilha11a Makedonya, Dobruca ve 

Trakya muhitlerinde fena bir te
sir uyandırdı ve halkı heyecana 

dütürdü. 

Dnevnik gazeteıi, bu mesele • 

nin milli bir mesele oldujunu •• 
bütün memleket alikadarlan rey
lerni vermeden bu husuata bir ka
rar ittihaz edilemiyeceiini JUi • 
yor. 



ayıfa 4 

O.IMAllLI DEVLE 
Ö ÜRKEN ••• 

• 1 

Muharriri: Celil Nuri 
• İktlbu, nakil, tercüme hakları mahfuzdur. 

- Ya bunu padişah duyarsa? 

Şu sozle bir Osmanlı ferikini 
nasıl yola getirdim ? 

Bir ihtiyar mütekait pata var. 
Boğaziçinde Anadolu sahilinde o
turur. Bu zat, bana Şirket vapu· 
runda tesadüf edince derhal ka

çar. Ben güvertede isem, kamaraw 
ya iltica eder. Kamarada iıem 
güvertede hava alır. Kartı kartı· 
ya geldiğimizde kızarır, bozarır; 
telam vermez. 

Bu muhterem mütekaitle bir 
maceram oldu. Anlatayım da din· 
leyiniz: 

lerimi süpüreceğim. Ve öyle sof· 
raya ineceğim. 

- Pek iıabet. Benim de değiş · 

miye ihtiyacım var. Gideyim, de -
ğişeyim. On dakika sonra sizi bu
rada bulabilir miyim? 

- Hay hay pa~am. Bu gece bi
ze ikram, izaz var. Kaptan sizin 
§erefinize güzel yemekler, iyi ~a· 
raplar ısmarladı. 

:ııı. .. :(. 

VAKiT 

Bir sergi Erme~~r;orblcret 
SOFY A, 4 (Hususi) - Sovyet 

Almanyada eşi Ermeni cümhuriyetinin Bulıaris
tanda bulunan iki mürahhası, 

6 Kl!ıunusani 1933 

Bugün ELHAMRA 
Sinenı asında 

KARAGÖZ' ün 
FiLl\1i görülmemiş bir yaptıkları propaganda neticesi 

1000 Ermeniyi Burgazda topla -

Sergi açılacak mııtı. Bunlar reçen ayın otuzun • 25 sene evet bir 
da Ermenistana hareket ettiler. K 

BERLlN, 5 (A.A.) - Berlin· Bu ay 4000 Ermeninin Bulga- aragÖz Gecesi 
de gelecek Nisanın on beşinden riıtanı terketmesi melhuzdur. 
yirmi üçüne kadar açık bulun • Oynatan: H A Z 1 M 
durulacak bir sergi tertip edile • B O R S A 1000 metre 3 kısım. Programa ilAve 
cektir. Dünyanın hiç bir yerinde .. olarak gösterilmektedir. 

5 Kanunuevvel 1933 ~-· Türkçe sözlü, şarkılı. --~ .... timdiye kadar böyle bir sergi a • 11---------------ıı _______________ _ 
Nukut (Satıcı) 

çılmamıştır. " 
Bu serginin tertibinden mak • 

sat insanlık aleminin beteri ha -
yat ve faaliyet sahalarının hep • 
sinde geçirmekte olduğu şu inti• 
kal devresinde husule gelen deği· 
şiklikleri bir terkip halinde gös • 
termek, bilhassa değiımek yolu • 
nu tutan hara aleminin muhtelif 
safhalannı ve bu meyanda fikir 
ve beden terbiyesinde yapılan is
lahatı, yiyip içme hususunda alı -
nan yeni tedbirleri ve usulleri ak
settirmekten ibarettir. 

t.:urn' --20 f. Fransız 169,SO 
l Sterlin ııs.-
ı Dolar rnı.so 

!O Liret !19,-
20 f. Belçika 118,-
20 Drahmi !3,-
20 Jsvlçre f.20,-
20 Le\'.ı 2i.-
ı ı lorln 85,-

20 Kuron Çek 1!3,-

Çek fiatları 
Parl~ 12.06 
r oodrı 707.-
r\ev·York 0.4715 
Millno 9.2025 
Brüksel 3.M88 

ı Slllo Av 
1 Peuu 
ı Mark 
ı 7.olııtı 

t Pen~ö 
!O Le}' 
20 !Jinaı 

ı çen·on~r 
1 Altıo 
ı Mecedlye 
ı Banknot 

(kap. sa. 
Prağa 

Vlvan1 
Madrlt 
llerlln 
\' •f$0Va 

Kuruş 

27-
l7~-

fiO-
!4,-
31-
23,-
sa.-. -

t;!3,-
~3.-

244,-

16) 
:S.88-
4,0~!1 

ıı 7682 
1.9750 
4.20-

Haftanın en büyü~ muvaffakiyetinl 
kazanacağı belli idi: 

JOHN CiLBERT
RENEE Adoree 

RIYD~ Resmi 6e~it 
filmlnde muvatfaklyetlerlnl 

Asri Sinemada 
Gidip görünüz. 

Bugün matineler c;aat 1 den itibaren. 
\.. J 
lstanbu1 8eledtyesl: 

Eıki zamanda Rodosa gidiyor· 
dum. Ozaman oraya giden en iyi 
vapur Fransız bandıralı Message· 
rie'lerdi. Bilet almadan vapura 
girdim. Acenteyi buldum. Acente 
bildikti. Ve bize daima iskonto ya-

Bir çeyrek saat sonra kar§ıma, 
yaver paşanın yerine bir hacı ba
ba çıkmaz mı? Paşa yüzünü yıka
mış. Yırtmaçlı bir İpekli entari, 
kanarya sarısı bir şam hırkası giy-
miş. Ayakları çıplak. Teri iki eri 

1============================ Atına 

Cenevre 
88H- Pe~te 

!.4450 P.ükreş 

UJ7S 
S02450 

DarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 
Temsilleri : 

pardı. Acente efendi kaptan rü -
vertesinde. Hoı betten sonra ya · 
nına katibi geldi ve usulla kulağı
na bir §eyler f ıaıldadı. Acente, 
kaptana: 

- Beruta gidiyor. Padiıahm 
yaverlerinden bir jeneral yolcu -
nuz var; dedi. Kocaman bir pa • 
ıa. Daha genç. Yaver kordonları 
pırıl pırıl parlıyor. Takdim mera· 
ıimi. Kaptan pek memnun. 

- Pata hazretleri; ön direğe 

ıerefi alinize Oımanb bAyrağını 
çekelim mi? 

- Olur. 

Pata bir müddet için gözden 
nihan oldu. Kaptan, acente, ben, 
yukarda lif atıyoruz, vermut içi· 
yoruz. Kaptan batkamarotu çaiır
dı. Ona emirler veriyor: 

- Muhterem bir jeneral yol · 
cumuz, misafirimizdir. Mutfağa 

ona göre emirler ver. 

Jeneral, sofrada sağımda otu
racaktır. Solumda da bu mösyö 
(Benden kinaye). Hususi sandığı 
aç, iki fişe iyi ıarap çıkar, biri be

yaz olsun, ötekisi kırmızı. Sofra -
da, serviste hiçbir falso olmama -
ıma dikkat et. Bilmit ol ki, yolcu 
ıevketlu paditah hazretlerinin ya 
ve.ridir. Saray adamları çok ince 
olur. 

Hotmeırep bir kaptan. Bedes
tende hazreti Alinin kılıcıdır diyf! 
on mecidiyeye Almanyada imal 
edibnit bir kasatura almıf. Yana 
yakıla hikayesini naklediyor. 

Yarım saat kadar çenebazlık 
ettikten sonra qağıya indim. Pa
ta orada. Onunla bir müddet ko

nuttum. Hava latif. Ortalık ka • 
rarmıya batladı. Vapur kalktı. 

Saraybumunu döndük. Bir garson 
çan çalarak gövertelerde koıuyor. 

- Pata: 
-Bu ne? 

- Yemek çanı. Yani bir çey -
rek sonra ikinci çan çalınacak. 

- Neden iki defa çalmıyor? 
- Temizlenmek, yıkanmak, 

hazırla.nmak için bir ara bırakılı
yor. 

- Doğru bir tedbir. Siz ne ya· 
pacaksınız. 

- . Pata Hazretleri .. Daha bü -
yük bir vapur olsa yemeğe frak 
veya smokinle giderler. Fakat bu-

rada ona hacet yoktur. M..eli 

ben yüzümü yıkıyacağım, elbise • 

kıpkırmızı; fesi kıpkırmızı. 

- Bu kıyafet ne, paşa hazret· 
leri? 

- Yıkandım, değiştim, sofra· 
ya gideceğiz. 

- Aman paıam ... Kaptan sizin 
için fazla ikram ve izaz tertibatı 
aldı. Lutf en pafam ... Haysiyetimi
zi muhafaza için pa§am. 

Pata katlarını çattı. Suratını 

ektitti. 

- Parasile değil mi? Biz bu -
raya bedava binmedik ya? Karata 
ikrama mecburdur. Ben istediğim 
kıyafetle yemek yerim. Mutadımt 
bozmam. 

Paşa kafa tutuyor. Ben de fena 
bir mevkideyim. Çünkü kaptana 
paşayı kıymetli ve mütehayyiz je
nerallerden biri olmak üzere ta 
nıttım, ıenada bulundum. 

Pa§a çok kızdı. Küfretmiye ra
mak kaldı. Ben de kızdım: 

- Paşa, pa§a, dedim, milli şe· 
refi, aıkerlik ıanını indiriyonu -
nuz. Kaptan size kar§ı bir büyük 
adam muameİesi yaptı. Direğe 
derhal bayrak çektirdi. 

- Vazifesidir, kafirin. 

- Öyle, fakat sizin de vazife -
niz? 

- Paraıile değil mi? 

- Öyle, lakin zatı şahane, sa-
raaker bunu duyarlarsa? 

Şu iki ıöz paşaya kurşun gibi 
itledi. Paşa bir cevap vermeden 
derhal kamarasına gitti, giyindi. 
Ben o esnada sofraya gitmiıtim. 
Pata da tekrar üniformasını giyip 
endamını gösterdi ! 

Dikkat ettim: Paıaya her ne 
dense para etmemişti. Muaşeret 

adabından bahsettim. Uzun boylu 
nefes tükettim. Paşa nuh diyor. 
peygamber demiyor. Yalnız "Pa
ditah duyarsa,, ihtimali kendisini 
berbat etti, yahut uyandırdı. 

Pata fransızca bilmiyor. Ben 
tercümanlık edeceğim. Lakin ken
disine karşı son derece kızgınım 
Kaptan benim vasıtamla konuşu -
yor. Tercüme etmek mecburiye -
tindeyim. Fakat evvel bevvel pa
taya anlattım ki: 

- Paşa, pa§a ... Milli tesanüdü 
bozamam. Zatı alinize karşı çok 
güceniğim. Bununla beraber arn · 
mızda hiçbir ıey geçmemit gibi 
sizin ve kaptanm sözlerini tercü -
me edeceAim. Onun haricinde 
benden lif iatemeyiniz. Hesabımı 
zı kesmiyc çok vaktimiz olur. El 

ô.leme karşı küçük düımek iste -
mem. Sırtınızdaki üniformaya hür 
met ettiler. Onların bu hürmetle -
rini azaltmak caiz değildir. 

Meğer paşanın bam teline do -
kunmuşum. Güvertede tam hırka
sile bana karşı nobranlık eden bu 
yaver hadiseyi yaymamaklığım i
çin, şimdi, bin türlü ıaklabanlık 
ediyor. 

.... .l§te, bugün ihtiyarlamıı o -
lan bu zatm bugün tirket vapu · 
runda bana tesadüf ettikçe yan 
çizmesinin ~ebebi budur. 

:(. :(. ~ 

V aktile kabotaj hakkı Türkle-

Sofya 64.4-3- Belgrat 34.i950 
Asterdam 1.1:'!!! Moskovı 1093-

Esham 
iş Raoka.sı 10 Terkos 32-
Anadolo 23 40 Çimento Ar. 9.20 
Reji tı,10 Onyon Dey. 24,-

Şir. Hayriye il!, Şark Oey. l,90 
framvay 4,30 ltalya 2.-

U. Sigorta H,- Şarlc m. ceza us 
om o o ti 23,65 Telefon ·-

istikrazlar Tahviller 
1 

augUn matine ISTAHBUL BELEDiYESi 
saat 15.30 da 
Akşam suvare 
•eat 2t,30 de 

MUM 
Söndü 
Yazan: 

Musahip zade 
Cel81 Bey 

Tarihi komedi 
5 tablo 

~ijij~t~ ~~ 
1111 1 

lllltlll 
Umuma 

Ertuğrul Sadettin 

re münhasır değildi. Sularımızda, ıa.-....ıı••---------... T. A. 'l'. 

A K V 1 M 111111 - Bu gece ıcııto~unc1e 
sahillerimizde Fransız ve bilhassa 
Avusturya vapurları mükemmel 
hatlar idame ederlerdi. Eski de
virlerde deniz üzerinde Avrupa
dan birer parça mesabesinde olan 
bu vapurlarda kalıbımızı, kıyaf~ 
timizi hiç mu haf aza edemezdik. 
Osmanlı yolcular birinci tabaka -
dan değil, beşinci, altıncı tabaka· 
dan mahluklar addedilirdi. Çoğu· 
muz yememizi, içmemizi bilmez 
dik. Salonda pabucumuzu çıkaran 
!arımız, olmıyacak yerde namaz 
kılanlarımız, az değillerdi. lıte hi · 
kayesini naklettiğim kulakları çın 
lasın bu paşa hazretleri bizi kü -
çültenler makulesindendi. 

Muaşeret adabı! ... Kitaba sığ -
mıyan bir ilimdir. Bu hususta ga
yet ağır terakki ediyoruz. Baıka 
sahalarda cidden ilerledik. Lakin 
bu sadette? Kendimiz hakkında 
pek iyi bir tehadette bulunamıya· 
cağım. 

Zahire çok ehemmiyet veriyo· 
ruz. Şapka, elbise, mükemmel. 
Lakin içerdeki çama§ır, ona göre 
değil. Şık lokantalara gidiyoruz. 

Fakat çatal kullanıtımız biraz ha· 
bayani. Hele rakı içmemiz pek 
müılümancadır. Alafranga itret 
etmesini mümkün değil öğreneme 
dik. Muaşeret adabını kendimize 
sindirmek için güçlük çekiyoruz. 

Muaşeret adabı tıpkı telaffuz 
gibidir. Ya çocuklukta elde edilir, 
ya hiç edilmez. ilk senelerinde 
çetrefil telaffuza başlıyanlar bü -

yük edip, büyük şair, meşhur mu
harrir olurlar. Lakin telaffuzda 
yaptıkları hatalar daima ve daima 
sırıtır. Bir Giritlinin, bir arabın, 
bir Karadenizlinin telaffuzunu dü 
zcltmek dilini onarmak için Ç3· 

lıtmak bottur, beyhudedir. 
Muaıeret adabı da onun ribi. 

Celil Nuri 

t 

T Kuşdili tiyıtıosunda 
Cuma Cumartesi O T E L L O 

6 K. sani 7 K. sanı 
9 Ramazan 10 Ramazan 

Gfin do~uso 7,211 7,!6 

Gün lıatışı 16,54 16,56 

Sabah oımaıı 6,· o 6,50 

Otle ııımaı:ı 1ll.19 12.19 

ikindi namazı (4,41 14.43 

A k$am namazı 16.54 16.56 
Yası namazı 18,30 18,32 

imsak 5,40 5,40 

Yılın geçen eilolerl 6 7 

.. kılan 360 ~59 

HAVA - Ye~ilköy a5kert rasat 
merkezinden verilen tnalOmata göre, 
bugün hava az bulutlu ve sakin olacak
ur. Dün eu fazla sıcaklık 6, en az 2 
derece, hava tazyikı 774 milimetre idi. 

Radyoda: 

18 den 19 a kadar Kemal Niyazi 
Bey ve arkadaşları, 19 dan 20 ye kadar 
orkestra, 'ZO den 20,30 a kadar Belkıs 

Hanım, 20,30 dan 21,30 a kadar Ha
nımlar saz heyeti, 21,30 dan 22,30 a 
kadar orkestra, Ajans ve borsa haberleri, 
saat ayan, 22,30 dan 23,30 a hdar Da
rüttalim heyeti. 

[
ııoııuıııııımrıııııııılllllllllllllll nnııııımııınıııımıııuııımmıııııınmıımııııı 

ıı ~!!~.::::.!=.!nm~~!:..:.:!~!~e!w. 
Servetlfflnun 

Servetifünunun 1899 uncu numarası 

yılbaşı münasebetile 24 saytfa olarak 
fevka!Ade bir ~ekilde ve renkli intişar 

etmiştir. 4.'3 senedir edebiyat ve neşriyat 
hayannda emeği ve mevkii olan bu mec· 
muanın !'On nfüha"t memleketimizdeki 
mecmuacılık san'atının da çok muvaffak 
bir nümunesidir. Bu sayıda Ahmet Ihsan, 
Halit Fahri, Luigi Prandel\o, Ale~~:ındro 

Ferraris, Re~at f eyzl. l\Tehmct Selim, 
Tayyar Fethi, Sehap Nafiz, Bülent Nuri, 
Namık .K:\~lf Beylerin yazıları v:ırdır. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 

Haftanın Sesi 
Bu re!imli haftalık mecmuanın 2 inci 

sayıst çıkmışnr. içinde birço!{ tariht, 
edebf ve fante:d yattlar, karikatürler, !!i
nema., spor, kadın ve moda ~ayıfalan, 

eğlenceler, müsabakalar, bilmece:er ur· 
dır. 20 büyük ~ayıfılı ve nefis bir ka· 
pakla beraber çıkan bu güzel mecmuayı 
.kari;trimize aavsiyo cdtriı. f'~a 7,S ko
ru~tur. 

Kadıköy Süreyya Sinamasanda 
4. 1. 933 çareamba gUnUnd eJ'I 

itibaren 

Melek Evlenlyor 
Andre Luguet Jeanne llelbling 
Fransızca sözlü her akşam il~veten 

Köpekler Mektebi 
Yalnız köpekler tarafından oynanılan 

Harp malulleri 

Mütekait harp malulleri c~mi· 
yeti umumi merkezinden: 

1 - Evvelce on senelikleri ve· 
rilerek alakaları kesilen harp ma· 
lullerine yeniden maaı tahsisi 
hakkında Maliye Vekaletinin 
yüksek emirleri İstanbul Defter .. 
darlığından malmüdürlüklerine 
tebliğ edilmit olduğundan katibi 
umumiliğimizde hazır olan isti • 
dalarını almamıt arkad&§larımı • 
zın; 

2 - Memuren çalııtıklanndan 
tahsisatı f evlcaladeleri kesilmit 
malul gazilerin taşrada bulunan· 
lar derecelerile maluliyet eıaı 
maaşlarını ve lahsiutı fevkala • 
delerini, terfih zamlarını ,.e ha • 
len hangi idarede ve ne kadar 
maaş veya ücretle çalıştıklarını 

tahriren bildirmelidirler; 
3 - Kayıt müddeti bitmek ü· 

zere olduğundan henüz roz~t def• 
terine isimlerini yazdırmamış o • 
lan meslaktaşlarımızın hemen ka• 
tibi umumiliği te§firleri rica olu • 
nur. 

Alhnorduluların kongre•i 

Altınordu idare heyetinden: 
Altınordu idman yurdu kongretİ 
6-1-933 cuma günü öğleden son,.
aaat ikide toplanacağından a:ıal•• 
rın tetrifleri rica olunur. 



6 KAnunusani 1933 VAKiT 5 
V AKIT'm edebi tefrikası . M 6 

iM A 
Tayyare ile •• ............ -............. . [Işliye a Dünyanın en 

yüksek tepelerinde 
keşif yapılacak 

Milli Roman -59- Yuan. Necmettin Halil 
================Selami izzet 

Verdiii cevabın lüzumundan 
fazla alaylı, sesinin fazla haşin ol
duğunu fark etti. itidalini topJadı 
ve munis bir gülümseyitle, tatlı bir 
sesle ilave etti: 

aünümü sizinle beraber geçirece -
ğim için kazandım. 

- İstağfurullah, ben size tefek 
kür edeyim. 1 

- Artık gidip yatın Senih bey, 
Allah rahatlık versin .. Fazla uy • 
kusuz kalırsanız rahatsız olursu • 
nuz. 

- Yok; bırak gene ben teşek- 1 
kür edeyim; kim bilir kimlere da- 1 

vetliydin ... 
- Sabire hanım, Kenan bey, 

Cemal bey çağırmıtlardı. 
Senih evine giderken: "Amma 

da küstah adam ha!,, diye dü9ü
nüyor, hiddetten köpürüyor, için 
çin söyleniyordu: 

"Onu klüpte terslemeliydim,, 
Bu köpürmeden, kendi kendine 
hiddetlenmeden sonra, aczine ma 
zeret buluyordu: "1yi, ki hen ter
biyesizlik etmedim. Benim kaba . 
hfjmıı görenler, ona hak verirler
di.,, 

Birden gizli bir sevince kapıl
dı, kalbi, gizli bir ümitle ıükUn 
buldu. Gönlü rahatladı. İçini tesel
li etti: "Kemal Aneye a,ık ola · 
maz.,, 

Kemal hayattan memnun değil 
di. Sözleri, hali, tavrı bunu ispat 
ediyordu. Acaba Pariste birine mi 
abayı yakmıştı? Gönlü orada 
mıydı? 

Kemalin hayatında bir sır var
dı. Onun umumi ahvalindeki yei
ıi görerek Ayte de f Üphelenmişti. 
Bt> · r ne olabilirdi? 

• unu f imdi Senih de dütünü · 
yordu. 

- 3-
Kemalio derdi 

- Aman!.. Ay! .• Amanf .. Hü
seyin ağa ne yapıyoraun yavrum •. 
Ciınım acıyor. 

Hüseyin ağa afalladı: 
- Aman beyefendi, ben paıa • 

fendilerimize bile bu kadar dik • 
katli bakmadım. 

Fikriyar her ikisini de kolladı: 
- Romatizma böyledir, insa • 

nın dokunulan yeri acır. 
Şefik bey, bu söze hak verdi: 
- Sahi öyle Fikriyar. Her ta

rafım sancıyor... Şezlonga §Öyle 
bir uzandım mı rahat bir nefeı a
labiliyorum .. 

Hüseyin ağa ile Fikriyar, bir 
ağızdan cevap verdiler: 

- Rahat edin beyim. 
Şefik bey etrafına bakındı: 
- EJuiiim yok ya? •. Tamam .. 

Bu son sözleı üzerine odaya gi
ren Ay§e batını ve havada şehad~t 
pnrmağmı salladı: 

·- Ma~allah !.. Allah versin! .. 
Beyefendimizi payla~amıyorlar .. 

Kemal cümleyi tamamladı: 
- ... Ye ben burada kalıyorum. 
Ay9e bu hazır cevaplığa rıza 

göstermedi. Buna kani olmadı. Bi
raz dargın gibi, küskün gibi mu • 
kabelc etti: 

- Yüzünü gördüğümüz yok, 
ki ..• 

Kemal ses çıkarmadı. Bir ıey 
söylemedi. 

Şefik beyin bat ucunda duran 
bir kitabı alıp açtı, yapraklarını 
çevirmiye ba~laclı. 

Ayfe fazla ısrar edemedi. Sö
zünü fazla ileri götürmedi. 

Neye yarardı? 
Günler ne çabuk geçiyor, za 

man nasıl çabuk deiişiyordu 7 
Kemal aeldiği gün, ona: 
"Sen yalnız büyümemişsin, ay • 

ni zamanda da güzelleşmi~sin,, 
demişti. 

Gece, sofrada, mfoafirlerin i . 
çinde: 

" t b'I' b · .•. o omo ı ı enım değil, a -
sıl senin görmen luzım; sen ie -
zecekainl,, ..diye uluorta söylemit • 
ti . 

Sonra onu, her gün, otomobille 
gezdireceğini vadetmİ§tİ . 

Bu sözlerin, bu vaatlarm hepsi 
suya dütmü§tÜ • 

Acaba o gece, baba11 ile Kemal 
ne konuşmuşlardı? 

Bu konu§madan sonra Kemal 
değiımiıti. Bambatka bir Kemal 
olmuttu. 

Üç 3enelik gaybubetin, koca 
Franıanın, sefih Pariain değittire
mediği Kemali, babaımm bir iki 
cümlesi değif tinniıti. Kemal ph· 
ıiyetini kaybetmif, soğuk bir a • 
dam olmuıtu. 

Ayfeye artık: 
- Canım! 

lUksekllklere çıkmak için 
tarrarecilerin g irecekleri 

kıyafet 

Himalaya dağlarının zirveleri -
ni tayyare ile ke§f etmek için ye ~ 
ni hazırlıklar yapılmaktadır. 

Tayyareciler kırk bin kadem 
yüksekliğinde uçacakları için bun· 
lara iklimin ~eraitine muvafık el • 
biseler yapılmıttır. Resimde görül 
düğü gibi tayyo.recilerin teneffüs· 
lerini temin için bir oksijen cihazı 
vücude getirilmiştir. Bundan baş· 
ka bu elbise, elektrik ile ısıtılmak
tadır. 

Tayyare iler bu elbiseleri giye • 
rek, Everest zirvesindeki iklimi 
teraite benziyen !erait içinde bu • 
lund •dmutlar, teneffüs noktai na 
zarıı. ın güçlük çekmedikleri, 
bundan başka ü~ümedikleri de an 
latıfmrıtır. 

Ankarada 

Ath spor oyunlarına 
rağbet artıyor 

ANKARA, 5 (A.A.) - Ziraat 
vekaletinin ıehrinıizde yaptırmı! 
olduğu manej yerinde atlı spora 
rağbet günden güne artmaktadır. 

Devam edenler arasında birçok 
sefirler bulunmakta ve bir çok 
Türk hanımları da ata binmeği öğ 
renmek için büyük bir heves ve is 
tidat göstermektedirler. 

Yalnız Türk tarihi eksik .• Üçüncü 
cildi Yerin bakayım. 

Bile demiyordu. Canım Ayte 
sözü ağzından çıkmıyordu. 

T eaisi kararlattırdan atlı spor 
klübünün nizamnamesi hazırlan • 
mıttır. Cumartesi günü Ziraat Ve• 
kili Muhlis Beyin riyasetinde hal 
ya Norveç sefirlerile Avusturya 
maslahatgüzarı, Hariciye, Ziraat 
vekaletleri müsteıarlığı, Ankara 
valiıi, Ziraat vekaleti baytar u • 
mum müdiriyeti, jeotekni ıubesi 
tefi, Vilayet baytar ve ziraat mü· 
dürlerile Atıf ve Zekai Beylerden 
mütetekkil bir komisyon tarafın • 
dan tetkik edilecektir. 

Fikriyar, ufiyetle, hizmet ede· 
memekten doğan bir hüzünle aor· 
du: 

- lnunm cildi olur beyim .. 
Cildin de aay111 olmaz .• 

- Sen içeri git, küçük masanın 
altında kocaman, krı.hn bir kitap 
duruyor. Onun altında eflitunum· 
ıu kaplı bir kitap var, onu getir. 
dü: Fikriyar Hüseyin ağaya dön • 

-. Anladınıaa arap olayım. 
Haydı sen git bak bakayım. 
• Bu .e•nada odaya giren Kema· 
lın elınde bir k't Jd ... 
hayretle gördü. 

ı ap o ugunu 

Kemal kitabı Şef'k b tt . 
B 

ı eye uza ı. 
- uyurun anıca. 
Fikriyar honıurdandı: 
- Herk~ gibi konutsa ya! .. 

Numaralı. cıldi ne karııtırn ! .. 
Hüaeyın •ia önde, Fikriyar ar· 

bda çıktılar. 

Kemal, geldiğinin ertesi günü, 
haberıizce, gidip otomobile bak • 
mıftı. 

Otomobil alınıp kapıya dayan· 
dıktan sonra da, metru mazeret 
icat etmiıti: 

"lıimle öyle meıgulüm, ki ge . 
zecek bir ıaat bile vaktim yok.,, 

Aytenin senei devriye • 
sinde de büyük bir demet çiçekle, 
kocaman bir kutu ıokola yollamıf, 
fakat kendisi görünmemitti. 

Ayıe, Kemalin yüzünü pek az 
görüyordu .• 

Bir aktam, genç kız, biraz asa· 
bi, adeta ağlar gibi bir sesle sor
du: 

(DevaTnl var) 

Kahvede uyurken •• 

ltelya • Arnavutluk 

s:r ltalyan tekzibi 

ROMA, 5 (A.A.) - Siyasi 
mahafil, iktıaadi bir birlik vücu • 
da getirmek için İtalya ile Arna· 
vutluk arasında müzakerata giri· 
ıilmit olduğ.una dair olan haber -
ler ve 1921 itilafı mucibince ltal· 
yanın müzaheretini istiyeceği ıu• 
retinde Arnavutluğa isnat olu • 
nan tasavvurları tekzip etmek .. 
tedir. 

Yarından itibaren pasaportu
mu hazırlamaya baılıvacağım. 

~ Temmuz 

Elveda Nüyork, elveda A.me· 
rika 1 

Senden vatanıma elim bir 
takım hatıralardan başka hir 
ıey iÖtürmüyorum. Esasen ben 
sana tamamen fena hazırlanmış 
olarak gelm ittim. 

Senin bir takım düşüncesiz 

çocukların beni zehirlememiş 
olsalardı belki ben de sende 
istifade edecek şeyler bulurdum. 
Onların yUıünden senden de 
nefret ettim. Her lcöşen bana 
aylarca zindan oldu. Vatanıma 

dönünce seni biç hıtırlamamo
ğa çalışacağım. 

Cahil misyonerler beni şimdi 
ecnebiye dDf man yaptılar. 

Vapurumuz Atlantiğe açılıyor. 
Yirmi gün ıonra vatanıma 

kavuıacnğım. 

ıv 

2$ Temmuz. 

Vatan aahillerl garnndü. 
Bu yirmi glln zarfında hemen 

yalnız bu manıarayı görmek için 
yaşadım. Yolda hiç bir şeyle 

meıgul olmadım, biç bir hadise 
biç bir manzara beni alAkadar 
edemedi. 

lstanbula gitmek için Brendi
zide doğru bir vapura aktar
ma eltim. 

Şimdi içimin çok yeni bir his
le alt üst olduğunu hissediyorum; 

vatan sevıiainin büyük tadını 
duyuyorum. 
Bakalım, Yatanım alnında kara 

bir leke taııyan bu çocuğunu 
affedecek mı? 

. ........ . 
işte memleketim göründO. Al· 

tabını gBrmDş bir insan gibiyim. 
Heyecanım yazı yazmama mini 
oluyor. 

26 Temmuz 

içinden blll matem havası 
dafılmıyan evimizdeyim. işte da
ha ıekiz ay evveline kadar için· 
de delice ve alçakça hulyalar 
kurduğum odamdayım. Dııarıda 
güzel ve yıldızlı bir yaz gecesi 
var. Bu saatte blltDn ıebir uyu-
yor. Ben yalnız baııma g8zle· 
rimdea yaılar akarak, odam da 
bu zamana kadar ıeçen yılları· 
mın mubasebeıini Jıpıyorum. 
Neticenin fecaati beni korkutu-

yor. Penceremin alhnda kDçük 
dalgacıklarJa taılııa çarp~n kör
feıin suları bile yüzüme tükilrü· 
yor sanıyorum. Ah, memleketi· 
me temiz bir kalp, dolgun bir 
kafa ve Jekesiz bir alınla dön· 
müı olsaydım! Halbuki ben ona, 
hakkın da en teni iftiralarda, 
hakaretlerde bulunduktan sonra, 
pif man olarak zelilAne iltica et· 
mit nziyetteyim. 

temiyecek diyP. korkuyoruuı, 

Geldiğim vapurun güvertesin
de memleketimi lcarşıdan seyre· 
derken içimde gafil bir saadet 
vardı. Bu yalnız kendi hesabıma 
hotkimca biraaıdetti. 

Kordona ayak basar basmaz 
elim bir liikayitlikle, acı bir ya· 
bancılıkla karşılaştım. Hiç bir 
yüzde bana ı;şınn bir bakış bul· 
madım. Hiç kimse bana ne mu· 

bahbetle, ne nefretle baldı. içim· 
de yeni yeni sevgisini ve has· 
retini duyduğum memleketime 

bir yabancı gibi iİrdim. istiyor· 
dum ki ben böyle kalblm parça 
parça olmu' bir halde buraya 
ayak basarken beni karşılıyan, 
ıstırabımı anlıyan, beni affeden 
bir kaç kişi, hiç olmazsa bir kişi 
bulunsun. AnnP.m bile, bu gUn 
geleceğimden haberdar otmadığı 
için, yoktu. Derhal hir otomobil· 

le eve geldim. Annem ve büyllk 
annem birden bire beni karşıla· 
rında görünce tabii bir şa$kınlık 
geçirdiler. Fakat bu faşkıolık 
bittikten sonra annem: 

- Sersem, kimseyi dinleme· 
den kalktın, Amerikaya gittin. 
Bari çocukluk etmeyip te tahsi
lini tamamlas ydın ve böyle iki 

başlı bir zararla geriye gelme· 

seydin dedi. 
Annem bile, bana en yakın 

olması lazım gelen bu kadın 
bile çektiğim ıstırabı, duyduğum 

azaplı pişmanlığı anlıy3madı. 
Onu ben yalnız başıma çekmiye 
mahkumum. 

Yarın çıkıp şehirde dolaşaca• 
ğım. Kalbimi evvelce nefretiyJe, 
fakat sonra ıevgi sı ve hasretiyle 
dolduran bu şehirde dolaşırken 

her gözde beni zelil g~ren, ya• 
but sadece ehemmiyet vermıyen 
bakışları bulmıyacakmıyım? 

Yazık hayatımı ve istikbalimi 
ziyan ettim; daha doğrusu ona 
ziyan ettiler. Her kesin muhab
betle andığı temiz ve milliyet• 
pernr Cevadın çocuğunu bir 
yılan olarak yetittirdiler. Kinim 
yalnız o mel'un Kolece, o feııt 

yuvasını idare edenlere mUnba• 
sır kalmıyor. Beni oraya annem 
verdi, düşüncesizliğiyle, takdir
sizliğiyle bana bu akıbeti baıtan 
o hazırladı, Bunu dütündükçe 
annem için de kalbimde kine, 
nefrete benzer hisler duyuyorum. 
Kolec bende her iyi feyi öldllr
dü, bu suretle beni anneme bile 
düşman etti. Artık bu kadına da 
iyi ve ıefkatli bir anne diye 
seYmiyorum. Yakın kimsem kal
madı. 

Eğer tahammlllüm olaa, bir 
kat daha zelil olmağa, kalbim 
dayansa hatıralarımı meydana 
çıkarır, kendimi Koıecin meı'um 

zaferi diye teşhir ederdim; bu• 
nun ve buna benzer müessesele
rin memlelcetin bünyesinde nasıl 
durmadan Jşliyen bir yara, bir 
çıban olduğunu blitlin fecaatiyle 

bir daha gösterirdim. 
Hıssediyorum ki anlaşılmamak 

ve sevilmemek bana mukadder 
olan ve doirusu llyık olan bir 
akıbettir. Burada mea,ut yafıyan 
vatandaılarımın vatanıızlığın ıı• Şefik bey, menınun bir çehre 

ile Kemalin elini ırktı: 
- Bu sününil bana feda ettin 

demek? .. 

Ticaret yapmak üzere latan • 
bula gelen Ahmet Efendi Arap 
camide Mahmudiye caddesinde 
Halinı Efendinin kahvesinde u • 
yurken cebinde bulunan ' 15 lira· 
ıı çalmmqtır. Şüphe illerine Bi
lll iuninde biri.i yakalanmıı -
br. 

Arnavutlukta büküm ıürmek • 
te olan mutlak siikQn bir İtalyan 
müdahaleıini hiç bir veçhile mu
hik ıöateremez. 

Vatanım ve vatandatlarım beni 
unutsalar bile ben kendi kendi
me karşı daima ayni sefil hüvi· 
yeti tafıyacatım. Çok feci bir 
romana benziyen bu ddterim 
biyanetlerımi, rnaletlcrimi daima 
yüzüme çarpacak bir vesikadır. 
Şimdi bu defterin ilk sahifeleri· 
ni olcumai'a bu bin bir hiyanet
le kararanı olan Yicdanım bile 
tahammlll etmf 1or. 

Artık duyduğıım piımanhjın 
aamimilij'i bile gOnablarımı ör-

tırabıoı duymalarına ihtimal yok• 
tur. Dünyadaki en aefil bir mah-

- Feda etmedim, billkla bu 
lukun bile böyle bir acıyı dur 
maaını temenni etmem. 
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Amerıkalı gencin dünkü konferansı ----······- -·· ......... ---·---··---····· .. ·······---·····-----·· 
Cenup kulpunun keşfi 
şimal kulpundan güçtür 
Uzaktan bir ziya gibi, bir güneş gibi 

görünen şey bir buz dağı imiş .• 
Şehrimize gelen Amerikalı Spyl 

henüz çok gençtir. tki sene evvel 
Amerikada Darülfünun tahsilini 
ikmal ederek diploma almıştır. 

Mister Spyl seyahatini dün da -
rülfünun konferans salonunda şöy 
le anlatmıştır: 

- Şimal kutbünün aksine ola • 
rak cenup kutbü büyük bir kara 
parçasıdır. Şimdiye kadar ketfe -
dilmeyen kısmı da Amerika ve 
Meksika erazisinden çok genititr. 

Şimal kutbünü ke§f etmek cenu· 
ba göre belki daha kolay görülür. 
Çünkü Şimal kutbünün yakınına 

'kadar gemi i e gitme!: imkanı ve 
rne ni memleketlere yakın olma 
ıı birdenbire in:ıanda böyle bir ze 
habı uyandırır hakikatte de böyle 
'dir. Şimal kutbü seyyahati cenu • 
ba nazaran çok daha kolaydır. 

Cenup kutbuna timdiye kadar 
~arkentlen, Amontaen ve kaptan 
Skot seyahat yapmıfb. 

Şarkentlen kutba 50 mil kadar 
yaklqmıt fakat açlık tehlikesine 
maruz kalınca geriye dönmüttü. 

1911 de Skot ve Amontaen yap· 
tıklan seyahatte kutba kadar 11 
mil yaklatmıttı. 

yorduk. Kendimiz de cevaplar ve 
rerek hayatımızdan haberler gön· 
deriyorduk. Kıtın kutup çok IO• 

ğuk olduğu halde yazm günefin ha 
rareti ııf ırdan yukarı olarak F ah· 
renkeit 120 dereceye kadar çıkı • 
yordu. Evet tamam yüz yirmi de • 
rece. Fakat havanın harareti ve ye 
rin harareti tahte111f ırdan yukan 
çıkamıyordu. 

Bunun fiziki vaziyeti malOm. 
Güneıin ıuaıı beyazlar üstünden 
muntazaman kayıyor. ve yerlere 
tesir etmiyor. Eier bu vaziyet hi. • 
sıl olsa idi. yerler eriyecek ve biz· 
de açıkta kalacakbk. 

Yazm harareti hakkında ıize bir 
malumat vermek için tunu aöyli • 
yeyim. Köpeklerin üstüne örttüğü· 
müz örtüler soğuktan muhafazala 
n için değil günetten yanmamala 
n içindi. Köpeklerin çenelerinin 
altmda da yanık allmetleri arada 
sırada meydana çıkardı. Biz de 
arkadqlarla beraber buzlar üze • 
rinde oturarak güneıe kartı so • 
yunur günet banyosu yapardık. 

Fakat birdenbire bir bulut ıüne • 
tin önüne gelirse .. Gölge gibi olan 
yer tahte111f ırdan soiuk vaziyete 
hemen girer. 

Giydiklerimiz yündü. Fakat tah 
tessıf ır 20 den apğı 60 dereceye 
dütünce geyik derilerini ve ağır 
botlarımızı ıiyerdik. 

VAKfl' 

Neyzen Ih
san bey 

( BOf taralı 1 ind ıagılanuzdadır) 

ıldir. Babam, allah rahmet eyle • 
ıin, besteklr Şevki beyin en iyi ar 

kadaılanndan biriıiydi, ıık ırk bu 

luıurlardı. Muıiki sohbetlerini ve 

faııllarmı kulak misafiri olarak 

ben de dinlerdim. Bunun bir neti· 
ceıi olarak 317 de ney çalmıya 

batladım. Bir iki aene sonra da. 
billhare Darüttalimi beraberce 
kurduğumuz, Fahri, Nazım ve ke

mani Ömer beylerle buluıtuk. 
Metrutiyet bidayetine kadar bu 
ıuretle gizli ıizli, ötede beride top 

!anarak çalıyor, muıiki aıkımız1 

tatmine uiraııyorduk. Malum ya 
o devirde birkaç kitinin bir araya 
gelmeıi memnu idi. Meırutiyet • 
ten ıonra lamail Hakkı merhumun 

riyasetinde kurulan Muıikii Os · 
mani cemiyetinde bir iki sene ça-

httık. Bizde o zamanlar cemiyet · 
ler payidar olamadığından bu ce· 

6 KlnunuAni 

Deniz ortasındaki yangın 
······-···-·········-······---... ---····-··--·-······-· 1 • 

Büyük Fransız vapurd 
hili yanmaktadır 

Fakat bir çok vapurlar bu milyonlarca hralık 
ve 40 bin tonluk gemiyi kurtarmaya çalışıyo 
ŞERBURG, 5 (A.A.) - Bir ro

morkör Atlantique'i kurtarmağa 
çahımaktadır. Gemi yana doğru 

tique, kumpanyaıı dün ıece tJI 
kazazededen 211 ini karaya çıka• 
rılmıt oldujuııu beyan etmekt• 

pek ziyade yabnıttır. Teknenin su dir. 
almağa hatladığı zannedilmekte • Binaenaleyh 18 kiti kaybo ..... 

dir. demektir. 

Şimdiki halde gemiye yaklat - ı V •pur aflvariainia 
mağa ve çıkmağa imkan bulunma· anlatbklan. 
maktadır. Teknenin bat ve arka ta 

rafları alev!er içinde olduğu halde 
gözükmektedir. Enkaz haline ge -

len tekne lngiliz sahiline doğru ge 

ri geri ~itmektedir. Geminin 
Might adasile Portlaud araıında 

oturacağına ihtimal verilmekte -
dir. 

Geminin ıüvarisi Schoofs kurtar 
ma ameliyelerini idare etmekte • 
dir. 

• Alevler içinde •• 
CHEBOURG, 5 (A.A.) - Port

land' dan gelen son haberlere gö • 
re Portland'm denize doiru uza -
nup giden mendireğinin 4 mil ce· 

nubu farkisinde bulunan "Atlan • 
tique,, in ankazı büyük bir vuzuh 

ile seçilmektedir. 

Etrafında sekiz romörkör ve bir 

PARIS, 5 (A.A.) - Atlantiqaf 
vapuru ıüvariıi kaptan Scbooft. 
g~ce nöbetçisinin aaat 3,30 da hi

rinci sınıf kamaralardan birind• 
bir yangın baılangıcı haberini ver 

mittir. 
Hemen imdat if&J'etleri veril • 

mit ve ıemide mevcut bütün itfa 
vesaiti faaliyete ıeçmiıtir. 

Bidayette ateşin aöndürülebile • 
ceği zannolunmufl& da pek zi • 

yade kabili ittial olan Ter " 

nik, elektrik tellerini takip ederek 
ve birinci ıınıf yolcularma ait kolll 
partimanı ıüratle yakarak etrafa 
ı;irayete ve teveısüe batlamqbr. 

Telsiz memuru, imdat ifareti ver 

mek iıtemitse de kamarası dumaıt 
la dolmut ve emisyon yapmak 

mümkün olamamıfbr. 
Fransız harp gemisi vardır. Atlan- Saat altıda bir düdük çahnaraJC 

tique'in sahile çekilmeıi için aar - tayf aya aandalları indirm.eleff ~ 
fedilen emekler bOp ıitmiıtir. ri vıari}19iatir. F•L bwJJa.rdan ıı{ 

1928 de kumandan Byrd evvel· 
ki teıebbüslerden istifade ederek 
sefere ba,ladı. Bütün asri ve fenni 
veaaitten iıtif ade etti. Yanına tay· 
7are, kar otomobili ve taraktörü 
aldı. Ayni zamanda iki ahfap ge -
miye de erzak yükledi. 

Aylarca devam eden karanlık 

geceler hakkında biraz malumat 
vermek istiyorum. Böyle ıeceler -
de en kuvvetli yardımcımız ay ••ı 
ğı idi. Bundnn istifade ederek et· 
rafımızı ıörürdük. Fakat uzaklara 
gidemezdik. Dıprıda petrol lam· 
baları kullanamazdık çünkü do -
nardı. Pil lambaları taııy:orduk. 

Hava güzel, denit sak'in4ir. Fa- riıinin ipleri yanmıı oldufwadan 
- Bu güzel teşekkülün dağıl- kat rüzgar değiıiyor, geminin tek· devrilmit ve içindekiler denize dö 

ması sebebi nedir? · · ki d ~ k k kül' mu"•lerdı'r. 

miyet de inhitata ıürüklenmiye 

bqladı. Ben aynldım, Fahri ile 

Nazım da aynldılar ve Fahri bey 

bu arada "Darüttalimi muıiki,, 
iımile bir mektep rubsatnameıi 

aldı. Fevziye kıraathanesinin üst 

katında birer ikiıer bizi topladı. 

Bu teıekkül birçok faaliyetlere 

sahne oldu. Ufak tefek inkılap • 
lar geçirdik. Mütareke aıralarında 

da Beyuıtta Moda kıraathaneıine 
lafındık. Bir ramazan da orada 
çalqtık. Sonra pi7ua hayatma a .. 
bldık. 

Ben i!te bu iki ahşap gemiden 
biriainde gemici olarak bulunuyor 
dum. Uzun seyahatten sonra bir 
milidı laa gecesi Antamiki görme 
ie muvaffak olduk. 

Antamikin ilk mıınzarası uzak 
tan görülen bir ziya akıinden iba· 
retti. Y aklattıiımız zaman bunun, 
tienizden tedrici surette yükselmit 

t bir buz kütlesi olduğunu gördük, 
~Bu bazen 50 ile 300 ayak yüksek· 
likte idi. 

Bu görülen ve buz dediğimiz • 

l
kütle tamamen buz değildi. Hafif 
karların bir kesafetinden ibaretti. 
I Bu kütlenin yüzdüğü denizi en az 
yedi yüz mil uzunluğunda ve 400 
mil genitliğinde tahmin ediyor . 

'tiulc. 
Buzun yedide birinin ıuda oldu

iuna bakıhraa bazen bir kaç bin 
ayaktan ibaret kalınlığını anla • 
mak imk.i.nı hasıl olur. 

Kara tabakasına yaklaıtığımız 
zaman gemiden yemeklerimizi kö 
pek arabaıı vasıtasile karaya çıkar 
dık. Ve küçük Amerika denilen 
mevkide kampımızı kurduk. 

Kampımız çok büyüktü. Çadır • 
lar, muhtelif tamirhaneler, kütüp 
haneler ve diğer lüzumlu vaııta • 
lar. 

Yeni Zelanddan hareket ettik • 
ten sonra mevaimi beklemek icap 
ediyordu. Şarkentlen bunu yap • 

madığı için geriye dönememiıti. 
Biz eski tecrübelerden istifade e .. 
derek çok ihtiyatlı bulunuyorduk. 

ilk bir iki ay kampımızı kurmak 

la geçmiıti. Bu müddet zarfında 
ıünler 24 saatti. Fakat git gide ge 
ceye münhasır kaldık. Bu zaman • 
larda en büyük imdatçnnız telsiz 
YUttamızdır. 

T elıiz vaırtaaile memleketim is· 
den müntazaman havadisleri alı· 

Bir ıün arkadatımla beı·aber 
mülhit bir uçuruma yuvarlandık. 
ve bir tesadüf neticesi olarak kur
tulduk. 

- Dağılmanın sebebi ,udur: 

Buıünkü muıiki tekli. 
Biz fazla müteuaıptık. Rakı içilen 

yerde çalmıyacak derecede müte • 

auıptık. Buna kadınlar da inzı -
mam edince heyet dafıldı. 

- Tekrar bir toplanma mev-
-zuu bahis midir? 

- Şimdilik değil. Bunu yapar 
Götürd~ğümüz yemeklerimiz , sa zaman yapacak .. 

sebzelerdı. Karanlık gecelerde mü H t d 
t d' t mak k k - aya ınız an memnun mu· 
ema kıyen o ukr. , onuıma , u- sun uz? 

yuma ve ma ınelerle uğratmak 
bize oyuncak ıibi ıeldi. Hepimiz - lıteraeniz olmayınız ve eğer 
§İfmanlamağa batladık. açlığa idmanınız varsa .. işte çok 

Fakat etimiz ikinci ıemide kal· tükür ıeçiniyoruz. 
mrıtı. Bu gemi de yeni Zellndda _ Ya mesleğinizden? 
kalmı!h.Biz etsiz kalınca fok ba • 

- Fevkallde .. Gerçi bu kada· 
lıklan ile balina balıklarını yeme· 
ğe batladık. rı aöylenecek teY değil ama, dütü· 

Bu balıkların etleri piıince sim nünüz ben 14 sene adliyecilik yap· 
siyah oluyor. Fakat lezzetleri bif- tım da, onu sonra feda ettim. Hu
teğe benzer. kuk mektebini bile ikinci aınıfta 

ilk evvel üç tayyaremiz vardı. bıraktım. Bunlar hep muıiki atkı· 
Bir tanesi rüzıarın önünde uçmuı nın neticeleridir tabii. 
tu. Diğer iki tayyare vautasile için 
deki 3 arkadqı kurtarabildik. Bugünkü musiki şeklini bütün 

Tayyareciler Byrd'm en itimat ısrarıma rağmen, thsan hey, söyle
ettiği adamları. Makiniıt, haritacı mek istemedi: 
idiler. Seyahat batlamadan evvel - Bu bapta beni söylemekte 
benzini, motörleri ısıtıyor ve aeya mazur görünüz. Dedi. Çünkü ben 
hate çıkıyorlardı. henüz ça111orwn. Memlekette mu 

Kninmord dailarmın haritaıı 
ki.milen çıkmıftı. Uzun müddet ıikiyi bizden çok iyi bilenler bi-
kaldıktan sonra yiyeceiimizde bit zim henüz eline ıu dökemiyeceği· 
mitti. Nihayet Amiral Byrd dönüt miz muıiki adamları var. Onlar 
emrini verdi. Büyük bir zevk için· ıöyleainler ve .öylemek onların 

de memleketimize döndük. hakkı! 
En büyük emelim ikinci bir ae· 

yahatte kutbe vasıl olmaktan iba • 
rettir. 

Darülfünunu yeni bitirdim. Bu· 
nu yapacaiımı da ümit ediyo • 
rum.,, 

Mister Spyl çok alkışlanmıştır. 

Y alnı• fU kadar aöyliyebilirim; 
ben klasik muıikiyi severim: Size 

tunu da ifta edeyim: Radyo proı 
ramıaa babnanız, benim çaldı • 

fım alr .. mlarda bir ele eöyliyeci 
olarak ., Abdülıaffar zade hafız 

nesını açı ara ogru sev etme 'S' 

istidadını gösteriyor .. Gemi git gİ· Kazan daireıinde bulunan tay • 

de daha ziyade yana doğru yatı • falar inzibat fikri11in kurbanı ol • 

yor .. Kıç tarafı ıuya batıyor. 

Yangının en tiddetli merkezi, 
geminin iıkele tarafındadır ... Ora 

da büyük bir duman bulutu hava -
ya doğru yükseliyor. 

Batmak üzere ••• 

LONDRA, S (A.A.) - Atlan -

tique'in saat 12 de Mant denizi ce 

muılar ve bofularak ölmütlerdir. 
Kurtulanlar, ayaklarının bir ta • 

kım cesetlere çarpmq olduiunu 

aöy lemiılerdir. 

En nihayet kaptan Schoofs ve 8 

ki,i denize atlamıılardır. Kendile-
rini Achille vapuru almıttır. 

Atlantique'in etrafında bir çolC 
gemi varsa da hiç biri ona yaldqa 

mamaktadır. 

LONDRA, S (A.A.) -Atlan
makta idi diye bir haber veriliyor. tique'in romorkörlere halatla bal· 

Eğer gemi, dalgaların ve rüzga· lanmasına muvaffakıyet huıl ol· 

reyanlarının çarpıtmakta olduğu 

gayet tehlikeli bir noktada bulun-

rın tesiriyle o noktaya sürüklen -

mitae i?atmaaı muhtemeldir. 
muıtur. Geminin Weymouth'a çe

kilip götürülmesine çalıtılacak • 
18 kiti kayıp. br. Atlantique hala alevler için• 

PARIS, 5 (A.A.) - Sudatlan. de yanmaktadır. . ........................................................................................ .. 
Sudi,. iımine raslaraınız. Bu adam far zadelik .. De böylece orta,a çı• 
kimdir bilir misiniz? Bu adam be· kıvermif. 
nim ve dikkat ederseniz söyledik· - Eski bestekarlardan kimleri 
lerim de hep eski şeylerdir. en çok beğenirsiniz? 

1hsan Beyin anlattığına göre bu - Dede Efendi ile ZaharyaJI •• 
Yenilerden hepıi iyi çalar, hepıi 

haylı tuhaf bir hikayeçiktir. Ga -
iyi okur! 

liba bir gece radyoda şarkı söyli · -Tercih ettikleriniz yok mu? 
yenlerden birisi hastalanmış, gel - - Söyleyip te zorla alemi ken • 
meıniş .. Mes'ut Cemil bir söyleyic.:i dime dütman mı edeyim.?. 
anyormuş, thsan Beye, "Sen oku· - Peki, en heyecanlı inmız! 
yuver,, demiş. Ihsan Bey de razı - Bir cemmiıafir önünde yap• 
olmuş. Beraberce bir isim ara - tığım ilk takaimdir. 325 seneain· 

mışlar ve ''Hafız Sudi,, de karar de idi. Mahmut Şevket Pata tara· 
kılmışlar. Mes'ut Cemil de th _ fından tertip ettirilen bir deniz et· 
san Beyi dinleyicilere bu suretl~ lentiainde üç vapurla Beykozda 
takdim etmiş. Ertesi akşam ayni toplanılmııtı. Burada binlerce iri· 

tinin önünde muaiki f udlan ya• 
vaziyet. Fakat bu sefer Rüşen Fe • 

rit: 
- Bu it aadece "Hafız Sudi,, di· 

ye olur mu ya ... Buna bir de zac:le

lik lazım ! Demif. lıte Aptulıaf • 

pıldı ve iırar üzerine ben de ba · a• 
rada bir t&Dim yapnl1'tım. it • 
te en heyecanlı dakikalarım bara
cla ıeçti. 

• • 
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n·· "k 
d 

uyu 3avaş yıllarında idi. 0-
amın . 

b k 
" penceresınclen dışartya 

viniyor. Birdenbire yanımdan ka
çıyor.. Birkaç dakika sonra gene 
yanımda .. Anlatıyor.. Gene bir 
kayboluı .. Gene yanımda. Soru • 
yorum: 

a hgını k't K f .. b va. 1 ur urstendamm'ı 
ayrl'lklar içinde gördüm. Al· 

nıanlar F ra h . . 
ı n111z cep esmı yarmış • 
ar, 8 000 . 1 l · esır a mış ar. Pansiyo • 

- Süreyya, niçin böyle kaçı
yorsun ve birkaç dakika sonra ge 
ne geliyorsun?. ~un talonuna girdiğim vakit ha • 

rıtayı ın a asaya yayılmış buldun:. Anlıyorum. Sorduğum şey onu 
üzüyor ve anlatıyor: ~ cephe Yarılışının ehemmiyeti 

lllunakaf:ı ediliyordu. Enıesi kat • 
nıer)i bir Ronıanya yahudisi Al • 
ma:r.Iardan dah k 'fi" 'd' , c·· 
1 •• 

1 
a eyı ı ı ı. oz• 

· '(' 
1 e endamını içer gibi baktığı 

8 nıan kızına boyuna teklif ed i -
Yordu: 

:-. Haydi, hanım kız, piyanoya 
l'eçınız. Haydi alman zaferinin 
bayramını yapalım, haydi, Deu • 

H
tschlan, Deutschland über Alleo ... 

aydi. 

Piyano alman marfr ile çağla· 
dı. Salondan uzaklaıırken Roman 
Yalının yaşlı sesi taze kadın sesle
rini &fıyordu. 

Berlin sokakları bayrak için • 
de.. Ben de seviniyorum. Arada 
•ırada gözüme bir Türk bayrağı i· 
liıiyor. içim ürperiyor. Sevinçle 
üzüntüyü hiç bir vakit bu kadar 
fanyana bulmamrıtım. Sevin • 
ınek istiy~·--lum, sevinemiyordum. 
Üzüntük de haksız bulmağa 
~lıtıyoraum. Çünkü: böyle kor .. 
kuııç l>ir kararı ben nasr ve:rebi -
lirdiın. iki gün sonra Berline çok 
ehemmiyetli bir Türk heyeti gel .. 
tniıti. Ve iki gün önce benim içi • 
ıne sonsuz bir kanmhk çökmü~tü. 
Heyefaı korkunç bir vazifesi var~ 
dı. Onlardan bir ikisini otellerin· 
de yıkılmı§ gibi gördüm: 

- Nermi, diyorlardı, Çanakka 
lede dayanamıyacağız, galiba .. 
l'oplarnnızın cephanesi artık kal
llladı. Bunu alınanlara bildirmiye 
reldik .• 

Bu arkasında uçurumlar aakh
Yan sözleri en derin ve sezilmez 
bir a-önül yerine gömmek istiyor · 
duın. Alman ordusu henüz yıkıl
ftlamı~t:r, her fey değişebilirdi. E
'Vet, fakat biz, yıkılışa bu kadar 
Yakın olmamalı idik. Ba;'Taklar, 
baYraklar .. Soknklar bir renk de • 
nizi.. F akııt bu renkleri gözlerim, 
haınn, omuzlarım bunaltıcı bir a· 
ğırbk gibi duyuyordu. Kulaklarım 
da ayni ses uğulduyor: 

- Bunu Almanlara bildirmiye 
areldik ... 

Belki Fransız cephesi yarılmı§· 
br. 8.000 esir de alınmıştır. Fakat 
Ya Çanakkale açılına, ya Rusya 
birdenbire canlanırsa ... 

- lki ndımda bir köpek, ge -

ne köpek.. 
Gene uzakla~ıyor, gene geli • 

yor ve anlatıyor· 
- Köpek .. Bak, gene bir tane 

geliyor. Şöyle gidelim. Yanımdan 
geçti mi, tüylerim fırça gibi olur. 

- Kediler gibi demek? 
- Öyle bir §ey Nermi ... 
Kleiıtstra.sse' de oturduğu Al -

bercht pansiyonunun merdiven 
lerini çıkıyoruz. Süı·eyya, köpek -
li sokaklardan kurtulduğuna 

memnun, bana anlatıyor: 
- Hindenburg için yapmış ol 

duğum marıı gönderdim. Teşek
kür mektubu bile geldi.. Benim 
Çanakkale mar91nr dinlemi§tİn. 

Onu da orkestra için i9ledim. 

Süreyyaıun odasındayız. Bana 
bütün bestelerini liirer bırer göa

teriyor. Son zamanlarda gece ya
nlarına kadar çalışmıf. Gfüderi, 
birdenbire tutuşuyor~ 

- Fakat, Nermi, diyor, me • 
dem muıiki, bizde, kendiıine 
çok güç yol açacak ... Bizdeki san 
nt mu:5ikisi ezan taklidi bir ~ey ... 
Hiç olmazsa ııeninle birlikte Puc-
cini'nin bir operasını tercüme et
sek .. Ben. değiştirilecek sözleri 
sana söylerim. Musikiye uyan te
miz bir tercüme .. Belki bu suretle 
bizde yeni bir yo) açılmt~ olur. 
Bulgarların bile operaları var. 
Burası, babalarımızın zamanın· 

dn bir Türk vilô.yeti idi. Harpten 
sonra büyük bir Türkiye var .. Fa 
kat bu Türkiye içi boş bir şey mi 
kalmalı?. O vakit eski hamam, 
eski taı .. Biz ilerlemezsek, geniş 
ülke, gene kendiliğinden erir. Bi· 
zi bu airr 9ark uykusundan u • 
yandracak kuvvetli bir el lazım. 
Biz hep kuruntu arkaundan ko • 
şuyoruz. Osmanlılık meydanda •. 

Şimdi de İttihadı lslamcılrk .... 
Asıl anlamadığım ~ey bu. Arka
da,Jar arasında da böyfo kuruntu 
lara bayılanlar var. Tuhaf bil"' 

gençlik. Ben Türkiycye dönünce 
payıma dü~eni yapacağım. Bizim 
§İmdiki san'at musikimize kar~ı 
var kuvvetimle mücadele açaca· 

kat o gün gönlü, son bir damla 
ile CO§mU§tu. O gün onunla saat
lerce musiki üzerine görüşmüş -
tük. Gelecek günleri ümitle bü -
rünmüş görüyordu. 

Pansiyomima döndüğüm va
kit onu daha çok duydum ve sev· 
dim. O sessiz Süreyya, gözümde 
artık bir şey yapmak istiyen Sü ·• 
reyya idi. Bir şey yapmak iste -
mek, yurt için böyle bir duygu -
nun kaynağı olmak gençliğin en 
büyük hakkıdır. İçinde yurt ür
permiyen gönüller ne acıklı birer 
çöldür. 

Aradan yıllar geçti. Süreyya· 
yı birkaç kere daha gördüm. Ça
nakkalenin önünden birkaç defa 
geçtim. Sırtlar bahar ye~illiği i · 
çindc idi. içimde kaç kere uzak 
bir ses ürperdi: 

Toplarımızın cephanesi artık 
kalmadı. Bunu Almanlara bildir
miye geldik .. 

Kaç kere bu sırtlara gönlüm· 
le içinde yıldız yağmurları tutu§· 
muş geceler gibi döküldüm. Sü • 

reyya, benim en üzüntülü bir gü
nümde, varlığLmda büyük bir yer 
tutmuıtu. O gün tehlikede bir 

Çanakkale günü idi. Fakat Türk 
cepheleri erirken Çanakkale; ta-

rih f ırtınau önünde granit gibi 
durmuftu. Türk .ezgisi, Türk 
kahramanr, yeni tarihe yol değiı
tiren hız burada doğdu. 

Beş ay önce Süreyyayı lstan· 
bulda gene görmüştüm. Hiç de • 
ğişmemişti. içinde, benliğine te· 

mel olan sevgi ve yumuşaklık 
çok daha olgundu. Berlinde bin 
bir savat haberi heyecanı içinde 
gene tahsil günlerimizi andık. 

Sordum: 
- Puccini ne oluyQr? 

Dost bir yürekle cevap ver -
di: 

- Artık hakikat olacak. 
Şimdi, içim saraılınış, Musa 

Süreyyayı dütünüyoru.ını. Çanak 
kale için bestelediği 5 Mart rnar§ı 
ne o!du? Birçok eserleri ne oldu? 
Onlar, belki, bıraktığı kağıtlar 
arasında duruyor. Fakat o bugün 
gönüllerde yaşıyan bir gölgeden 
başka bir şey değil.. Sevgiden ö· 
rülmüş bir gölge .. 

M. Nermi 

Edebi sanatlara dair 
Ec!eblya.t d'>ktoru AH Ni lınt Beyin 

"Edebi sıın'atıara dıı.ir., i~nı!le yeni b.lr ese-

ri çıkmıştır. 

Bu kitapta Ali N ihat Bey bizdeki ede· 

ıcBekir Sıtkr,, im~aıı ilk defa nız kesesini düşünen, karnı tok, 
olarak bundan bir kaç yıl evvel ıırtı pek, ibı·esi menfaat olan ve 
V AKIT' ta, Son Saatte, Uya~~ış ve j! paraya dokununca karde§, ak
Artist mecmualarında görülmü~- j raba, filan tammıyan yerli hasi· 
tür. Önceleri bu imza üstünde 1 sin hikaseyidir. 
kıvrak bir aşk nesri okuduk. Kıv- "Bar açan mütekait,, , "Erba • 
rak, ncş'eli, şehvetli bir edebiyat. hı mesa lih,, , Hazreti Cimri Aley· 
Bir genç adamın sinirlerine sar - hisseli m,, , "Küp kapağı,, ismili 
sıntı veren kuvvetli iıtekler, o sa- hikayeler, lıtanbulun başka bat • 
tırlarda berrak, parlak biJ1ur gi· ka kö§elerinclen alrnmıf fotogra • 
bi bir lisanla söyleniyordu. Bu fileridir. "Arap hoca,, isimli hi • 
yazıların ahengi İnsana ılık bir kiye, dünkü mektebin hem acı, 

yaz gecesi içinde uzaklarda akan hem gülünç hatıralarım kudretle 
bir küçük derenin tırıltısım hn - canlllndırıyor. 

tırlatıyordu. O kadar temiz, ha - Bekir Sıtkının kitabında ken• 
fif ve sevimli idi. disini hulmu~, yolunu çizmif, çiz· 

Muharrir, o zaman lstanbulda diği yol ıağlam, hedefi uygun bir 
Darülfünun tahsilini yapmakta. i· genç muharririn tahıiyeti hakim • 
di. dir. Bu yol, edebiyatta memleket• 

Bekir Sıtkı imza.ar üstünde aon· çilik yolu, bu hedef edebiyatın 

raları intişar eden yazılar, bir ta- memleket damgaaınr tafıyan, yer
kım küçük hikayelerdir. Bir ta • li rengi, yerli kokuyu, yerli tadı 
kım küçük hikayele1' ki içlerinde duyuran bir hal almasıdır. 
muharririn eski fantezisinden e - Bekir Sıtkının bir kusuru var: 
ser yoktur. Az yazıyor, ıeyrek yazıyor. 

Bu küçük hikayelerde latan • Bir teselJiıi olabilir: Gençtir, 
bul hayatından sahneler görül - <!aha önünde yıllan vardır. 
müf, gösterilmiştir: Orta halli Falcılıktan hoşlanaaydmı, bu 
latanbul mahallelerinin, baıık ta· genç adam yarının edebiyatımıza 
vanb, pencereleri kafesli mahalle- istikamet ve kıymet verecek en 
lerin tipleri bu hikiyelerde ko - kuvvetli san'atkarlarınclan biri 
nuşur, dolaşır, yaşar. olacaktır, derdim. 

Muharrir o zaman lstanbulda Refik Ahm_.t 
gazetecilik ediyordu. 

Seyrek yazan muharririn im -
z~ı bir zaman matbuatta görün
medi. Bekir Sıtkı, memur olmuş, 
Anadoluda geziyordu. 

Muhtelif kasabaları dolaşıp, 

köyleri gezip, "Anadolu,, yu ta -
nıyıp İstanbula dönen muharrir, 
son günlerde edebiyat kütüpha -
nemize küçük bir cilt hikaye ki -
tabı verdi: "Memleket hikayele -
rı,,. 

Bu isim, daha evvel bir ba,ka 
muharririn kitabı üıtünde görül
mÜ§tÜr. Bunu Bekir Sıtkı da bi • 
liyor ve kitabının ilk yaprağında 
bir izah neşrediyor: 

Her hi/;ô.yem başlı başına bir mem· 
leket hikayesidir ve mcvzulanna göre 
isimleri ı·m·drr. Binacnaleylı, bu hi • 
kciyeleri toplıya~ı kitabın kapağına 
ayrıca bfr isim uydurmağa lüzüm 

görmedim ı•e "1'/emleket hikayeleri,, 
ni bir isim olmaktan ziyade hikayele
rimi toplu olarak ifade edc'n bir teı·
kip olduğu için kullandım. (;üniin 

birinde başka bir hikayeci gene bu 
cin.den lıikiıyeler ya.zarsa onlara da 

"l'tlemlelı:et lıil<ayeleri,, ismini ııerc -
bilir. 

.. _______ _ 
Büyük Behzat için 

Darülbedayi san' atkarlarmdan 
büyük Behzat Beyin hu ıene aan· 
ate intisabının yirmi be§inci yı • 
lını idra 1ı: ettiğini yazmıştık. Da • 
rülbedayiin bu .kıde.mli aan'atka· 
rımız için hazırlamakta olduğu 
tiyatro 9enliği Ramazandan son • 
ra yaprlaacktır. 

Ayni zamanda Behzat Bey na· 
mına bu jübile münasebetile gü • 
zel bir riıale neşredilecektir .. Bu 
risalede san'atk~rın tercümei ha• 
li, sana't hayatı, temaşamıza olan 
hizmeti ve muhtelif muharrirle • 
rin Behzat ve sanati hakkındaki 
mütalea ve ihtisasları ile san'at -
karımıza ait muhtelif resimler bu 
risaleye dercedilmektedir. 

Darülbeduyl ne 
yapmalı? 

ğım. Her gencin en terefli vazi -
fesi inandıg~ ı feyin zaferini temin 

Bir el koluma ilil}iyor: bt ean'atleri ço!t yeni bir tarzda tetkik cdi· 

Bekiı- Sıtkı Bey İn kitabında 

dokuz hikaye var. Bunlardan 
"Köylünün yediği kazık,, Anado
lu kasabasını, Anadolu çarıısım, 
malını pazara getiren ve satamı • 
yan köylüyü, köylüyü aldatan ka
sabalı esnafı pek canlı olare.k 
eösteriyor. Anadolu köylüsünün 
asil safvcti ve kasaba esnafının 

madrabazhğ1 hu hikayede san'at
karane bir şekilde tasvir edilmi~
tir. 

Son zamanlarda gazetelerde 
Darülbedayi hakkında gene gü • 
ı-ültülü neşriyat oldu; Darülbeda· 
yiin yolunu ~aşndığı, Darülbeda· 
yiin bir hars müessesesi olduğu 
ve çalgılı çengili eserleri oyna • 
manın Darülbedayie yakışmıya • 
cağı yolunda yazılar intişar etti. 
Darülbedayi tarafından neşredil • 
mektc olan Darülbedayi mec • 

- Nermi, hu ne dalgınlık. Ne
reye böyle? .. 

Bu dost sesine cevap veriyo • 
rum: 

- Sana geliyordum, Süreyya .. 
Ve konu§uyoruz: 

- Buraya bir heyet gelmiş? 
- Evet .. 
- Onlardan birile 

mü, bari? 
- Evet .. 

görü§tÜn 

- Ne anlatıyorlar? Gönü) ıe-
inletecek haberler Tar mı? 

- Vuiyet iyi imi§, diyorlar. 
· Muaa Süreyya, çocuk gibi ae-

yor, bıınlnrı ruhi mahiyetlerine göre tAıınif 

etmekten ibarettir. Almanlar, cep ve aralarmdald !arkları açık olarak tahııt ve 

he yarmışlar. Bizim de yaracak tayin eyliyor. Edebiyat muallimleriniJl ve 

cephelerimiz yok mudur? Ordu mensuplarının bu lı:ıymetıi kitabı okumıılıı· 

kendisine düşen cepheyi yarar, n kendileri için fikri bir ıcazanç olabillr. 

bilgi de kendisine düşen cepheyi. 
Burada her gün musikinin en de· 
rin meseleleri için yazılmış ya · 

Çöl güneşi 
zıları okuyorum. Bütün gönüller E debiyat Alemimizde şilrlerile kendi.sine 

yeni bir ıey yaratımak için güre~ nıUlı lm bir mevki temin etmı, olan ŞUkute 
halinde .. Bir de bizde yiirütü1en Nihal Harum bir :ı:a.mandıı.nberl do roman 

teze bak.. Al, oku. Ve kafatası yazmakta.dtr. Bu vadide "Renksiz ıstırap,, 

Se 
• • •• il·~· • l ve "Yakut kayalar,. isimli iki eser neşret • 

sının guze ıgını an a .. 
.• • , • mlş olan genç muharrlrenln bu hııfta yeni 

Sureyya, çok •eHız hır ınıan · bir romanı dah& kita.p halinde ~ıkmıştir. 
dı. Münakatalarında bile genit ı· Bu romruım temi "Çöl güneaı,. dir. !ntışan
blr g8nül yumu9aklıfı Tardı. Fa • ııt edebtvat karlh'rine h :ıhcr verlyorwı. 

Kitaptaki ikinci hikaye • hu 
bir değirmen hikayenidir ! . eşraf 
tipini, canlandmyo1, egraf zül -
münü söylüyor. 

"Çifte,, de cisim haline gelmiş 
olan ıefalet anlatılmııtır. 

"Hancı Fettah Efendi,, , yal -

n:ıuası, bu münasebetle ti • 
yatro münekkit ve müellif • 
lerine birer mektup· gönder • 
n:ıi~tir. Bu zevata Darülbedayi • 
den ne istediklerini, onun ne yap· 
ması, hangi yola sapması, hangi 
eserleri oynaması lazım geldiği 

hakkındaki düşüncelerini sor • 
mu,tur. Darülbedayie mütemadi· 
yen hücum eden tiyatro münek • 
kit ve müellifleri bu suale cevap 
verirler, ona yol gfüterirlerse Da · 
rülbedayi mecmuası bu cevaplan 
de•cedecektir. 
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Harbi umumtde meşhur Alman tayyareclsl 
Rihthofen'in Hatıraları 

Kuru üzüm 
ihracatımız 

lzmir Ticaret odasından Ofise 
gelen malumata göre mevsim 
bidayetinden Kanunusani batına 
kadar muhtelif memleketlere 

-6- Yazan: Matmazel Kler klavnat 

Evet güzelim, evet güzellik ilahesi •• 
Venüsün canlı modeli .. , 

Nakleden : fa. 

Bölke ile nasıl 
tanıştım 

O tarihlerde "Zeumer,, bir Fo· 
ker tayyaresi tedarik etmiı, tek 
batma uçmıya başlamıştı. Şampan 
ya harbi bütün tiddetile devam e· 
aiyordu. Fransız tayyarecileri de 
mukabil faaliyete geçmişlerdi. 
Filotila halinde harbetmek üzere 
emir almıştık. Teşrinievel 1915 ta· 
rihinde hareket ettik. 

Trenle gidiyorduk. "Vagon • 
restoran" da bir köşeye çekilmif, 
kendi halinde genç bir mülazim 
oturuyordu. Halbuki bu genç, a • 
ramızda, bir değil, t:ımam dört 
'düşman tayyaresi düşürmüş bir 
tayyareciydi. ismi, ordu emri yev
milerine geçmiıti. Kendisine hay~ 
randım. Bütün gayretime rağmen 
ben, bir tek olsun - resmen -
'düşman tayyaresi düşüreme -
miştim. Bu Bölkenin nasıl olup 
da muvaffak olduğunu öğrenmi -
yi merak ediyordum. Bir gün ken 
disine sordum: 

- Nasıl yapıyorsunuz, söyler 
misiniz? 

Bölke güldü ve cevap verdi: 
- Gayet basit. Hücum ediyo • 

rum, nişan alıyorum, ate~ cdiyo • 
rum ve düşürüyorum. 

Ben de ayni feyi yapıyordum 
ama, olmuyordu. Bütün mesele, o
nun bir F oker tayyaresi benim ise 
büyük bir harp tayyarem olmasın
daydı. Bunun için bütün gayreti
mi, pilotluk öğrenmiye sarf etmiye 
başlaJ;m, O zamana kadar alela
de bir rasıt vaziyetinde idim. Eli
me tesadüfün yardımı ile bir fır· 
sat geçti ve Şampanyada, eski bi.
tayyarenin üzerinde çahımıya baş 
ladım. Yirmi beş dersten sonra, 
tek ba!ıma uçmıya hazırdım. 

Yalnız il~ uçuşum 
insanın hayatında bazı zaman· 

lar vardır ki sinirleri fevkalade 
bir şekilde gerilir. Mesela, yalnız 
başına ilk uçuş gibi. 

Bir ak~am, hocam Zeumer: 
- Artık, demişti, şimdi yalnı:.: 

başına uç! 

Kendisine korktuğumu söyliye
bilirdim. Fakat bir vatan müdafi • 

Tefrika Numarası : 4 

reket ettim. Mağrur bir eda ile 
yere inince muvaffak olmadığı -

- Teşekkür ederim. 
mı, yeniden bir imtihan geçirmek 
mecburiyetinde olduğumu da, bu 
suretle öğrendim. 

Pilot oldum 
1915 senesi noelinde üçüncü 

imtihanımı oldum. Bu vesile ile 
F oker müesseselerini ziyaret et -
tim. Martta, 2 numaralı filotilla 
ile V erdun önünde, harp esnasın
da tayyare kullanmak için çalış • 
mıya ba!ladım. iki kişilik bir tay
yarem vardı. 

J(. ~ ~ 

Ordu emri yevmisine ilk defa 
26 nisar. 1916 da geçtim. Bu emri 
yevmide ismim yoktu ama kahra
manı olduğum hadiseden bahsedi
liyordu. "Nieuport,, larda olduğu 
gibi, silahımı, iki kanadın ortasına 
ve yükseğine yerleştirmiştim. Ma· 
kinemde yaptığım bu yenilikten 
memnundum. Herkes gülüyordu. 
Bu çok iptidai bir fikirdi amma, 
bir defa kafama koymuştum, ve 
tecrübe edecektim. 

Bir gün bir düşman "Nieu
port,, tayyaresile karşılaştım. Her 
halde o da benim gibi acemi ola • 
cak ki, fena uçuyordu. Peşine ta· 
kıldım, o da geri döndü. Döğüşe
ceğim hissi yoktu. Daha ziyade, 
kendi kendime: 

- Ateş edersem ne olur? 
Diye düşünüyordum. Oldukça 

yakın bir mesafeye sokuldum, ni· 
san aldım ve ate§ ettim. ""Nieu -
~ort,, bir sar~ıldı, sonra havada tc 
kerlenmiye başladı. llkönce, rasıt· 
la ben, bunun Fransızlara mahsus 
Lumbazlıklardan birisi olduğunu 
zannediyorduk ama, tayyare, bir 
türlü düzelemiyordu. Arkada!ım 
omuzuma vurarak: 

- T.:bnk ederim. dedi, düştü. 
Filhakika, tayyar\! bir orn.an • 

lığın ıçine d~şmü§tü . Fakat düş
man hatlarının gerisine di.!;mii~tü. 
Karargaha dönünce sadece "Bir 

' hava muharebesi neticesinde bir 

45.116.619 kilo kuru üzüm ihraç "Nis,, te prenses (x) üstadını söyle, ne dersen de de yanımıT. 
edilmi§tir. tablolarına meftun olmu§ ve her • dan sav .. 

Son hafta fiatlarında geçen kesin yanında koşarak üstadı ku· Kapıyı açınca ~artıma. elinde 
haftaya nazaran uf ak bir tereffü caklamış, yanaklarından öpmüş.. bir fatura tutan t.•tma~ b?' adam 
kaydedilmiştir. Gene mevsim Atinada kral ayakta bir resminin çıkmışh. Adam hıddetlı bır tavır· 
başlangıcından 1 Kanunusani ta- yapılmasını emretmif, maalesef o la bağırdı: 
rihine kadar incir ihracatımız sırada kralı tahttan indirmişler... _ Mösyö ltalyano nerede?•• 
23.634.975 kilodur. Fiatlar son Romada Musolini üstada küskün _Burada değil, nereye gittiği• 
hafta içinde düşmüştür. duruyormuş. Çünkü üstadın akide ni bilmiyorum .. 

Almanyanın cıgara aarfiyab si tam faşist değilmiş. Fakat Mad- _Ne dediniz ... Ben onun ıeıi· 
Almanyanın Nisandan Eylula ritte kral Alfons üstadın göğsüne ni işittim be .. Sana mücevherler 

kadar 6 ay zarfındaki sigara sar- elı'le bı'r nı' can takmıc .. Nevyorkta d h' t · · t ta 
-r :t alacağım, o a ızme çısı u ca • fiyatı 16.847.658.000 adet sigara· iken, petrol, çelik, bakır kralları ğım !,, diye öğünüyordu. Herif 

dır. Geçen sene ayni 6 ay zarfın· kendisini evlerine daima davet e· böyle sizin gibi piliçleri metreı tu· 
da bu rakkam 13.000.000.000 a - diyorlarmış .. Pariste her sabah tacağım diye kandıracağına bor• 
d t · dır k · · 

e sıgara · yüzlerce mektup alma ta ımış. cunu verse daha iyi eder. 
Almanların seyahati Bunların içinde çoğu takdir mek • - Terbiyenizi takmmız efeİı· 

Berlin Türk Ticaret Odası ilk- ı tupları imiş. Tiridi yedikten son · di. Size mösyö ltalyanonun bura• 
baharda 1stanbula bir seyahat ra ve domates salçaları siyaketti da olmadığını söyledim. işittiğiniz 
tertip etmiştir. ile jambonu yemeye başladık. Üs· ses benim sesimdi .. Ben aktrisim 

Bu seyahate iştirak için bir tat mütemadiyen Kiyanti ! farabı kendi kendime rollerimi tekrar 
çok Alman tacirleri şimdiden yuvarlıyordu. Halbuki ilk kadehte ederken kartımdakinin ıöyliyece· 
Bcrlin Ticaret odasına müracaat bunun kiyanti şarabı değil, en u • ği sözleri de söylerim. Mesele bu 
etmiştir. cuz cinsten Cezayir !arabı olduğu- anladınız mı? .. 
Almanyanın döviz kararlan nu anlamıttım. Üstat şaraptan bir Hiddetli bir tavır takınarak ka· 

Almanya hükumeti döviz hak· kaç kadeh yuvarfaymca bütün bü- pıyı kapadım. Kasap ağl?' 
kında bazı kararlar ittihaz et • tüne gevezeleşti. Artık hayırlı ses- adımlarla uzaklaştı. Fakat uzak " 
mi§tir. Bu kararlara göre şimdi • le anlatıyordu: !aşmadan evvel bağırmıttı: 
ye kadar ithalat firmalarına 3 ay- _ Evet güzelim .. Evet güzel . Sözlerimi ona söylemeyi 
lık olarak verilmekte olan kon - lik ilahesi .. Venüsün canlı modeli. unutm:ıyınız .. Eğer yirmi dört sa• 
tenjan 933 senesi başindan itiba- Seninle mutlaka uzlaşacağız. Sen at zarfında paramı vermezse, 
ren 6 aylık olarak tesbit edile • bulunduğun muhitte sükun, huzur artist fiian dinlemem, olduğu gi~i 
cektir. tevlit ediyorsun.. en bir harika • mahkemeye veririm ha! .•• 

Fransada 3 aylık sın. Benim senin gibi bir kimseye "Üstat,, tüneğinden inmitti. 
k t J kat'i ihtiyacım vardı. Bu ihtiyacı· Yüzünde büyük bir iP.vinç hali 

OD en an vardı. Ellerimi samimane sıktıktan Fransa hükumeti 933 seneaı 
Ka.sani, Şubat, Mart 3 aylık 'kon· 
tenjan miktarını tesbit etmiştir.Bu 
kontenjanda memleketimizin his
sesine tefrik edilen koyun derisi, 
1075 kental, adi kereste 24 ton ve 
hisse tefrik edilmiyen yumurta 
145 bin kental; arpa 225 binken· 
tal ve kepek 21 bin kentaldır. 

Kaçakçılık iıleri 

mı sayende tatmin edeceğim. E • 
vet .. Seninle ev e emiyecef.na, 1 .. -

kat zararı yok .. Ben bir adam ka· 

rısma ne gibi faydalar temin eder· 
se sana temin etmiye çalıtacağım. 

Nerede bir meşher açacak olursam 
sen orada bulunacak ve "Üstadın 

perii ilhamı,, tanılacaksm. Herkes 
seni tebrik edecek benim dehayı 

san'atkaranemin senin eserin ol· 
duğuna kanaat getirecekler. Seya
hate çıktığım zaman yanıma ala • 

cağım. Günün birinde her kadının 
özlediği mavi tilkiden kürkle kü

çük otomobili de sana alacağım .. 
Küçük de söz mü ya! .. Adamakıl-

lı güzel bir otomobil alırım. En 
yüksek lokantalarda yemek yeriz. 

- Ben sana demedim mi, gü· 
7.el :elek .. Sen b!r huikasm .. Ro· 
lünü o kadar güzel oynadm ki.. 
Herif ister istemez inanmıya mec• 
bur oldu! Ve istikbal :le tesis ede
ceğimiz mütterek hayaltan elde e 
dilec~k istifadeleri birer birer tek· 
rar saydıktan sonra il.he etti: 

- Sen de alacaklıları savmak 
vazifesini görürsün! 

Nieuport tayyaresi düşürülm~s • 
tür,, diye rapor verdim. O kac~ar. 
Ertesi gün emri yevmide, bu ha· 
diseden bahsediliyordu. Fakat i~-

inin bu kelimeyi kullanmıya hakkı mim yazılmamıftr. 
yoktu. Binaenaleyh ağzımı kapa • 

Defterdarlık vergi kaçakçılı • 
ğı işlerile sıkı ve devamlı surette 
meşgul olmaktadır. Beyoğlu Def
terdarlığı tarafından Gaitada Ba
lıkpazarında bir fabrika ile Per • 
şembe pazarında bir mağazada 
ara§tırma yaptırılmış ve bu iki 
müessese de çifte defter tutuldu· 
ğu ve bu suretle bazı vergilerin 
gizlendiği anlaşılmı~tır. 

Senin birçok mücevherlerin olma· 
lı. Senin gibi bir kadın için mücev· 
her şart olan bir ziynettir. Sana 
ayrıca bir oda hizmetçisi ... 

Aldığım mektuplaıı~ çoğu a • 
eli kağıt ü; erine yazılnııt sade üs• 
lupta şeyleı•li. Bunlar,,1 araımda 
yalnız ~ıhlü bir zarf ı;crmüttüm. 
Zarfın için:le (x) sinemaımın mü
dürü mö:syö Pervan§ isminde bir 

kart vizit vardı. Kart v1zit üze • 
rinde şu ~özler yazılı idi 

(Devamı var) 

dım, tayyareye bindim. 

Zeumerin son nasihatlerini, ya
rısını havada unutacağımdan e -
min olarak, tabir caizse, yarım ku 
lakla dinliyordum. 

Hareket ettim. Bir müddet yer
'de sarsılarak ilerledikten sonra 
gaze bastım, makine hızlandı ve 
birdenbire uçtum. Artık korkmu .. 
yordum. Ne olursa olsun, her şeyi 
göze almıştım. Sola doğru geniş 
bir daire çizdim ve evvelce söyle· 
dikleri bir ağacın yanına gelince 
gazi kestim ve ne olacak diye bek
ledim. insiyaki hareketlerle, ev • 
velce yaptığımı hatırladığım bütün 
manevraları yaptım. Fakat maki • 
na Zeumere İt..'\at ettiği yapmadı, 
baş aşağı düştüm ve tayyareyi 
parçaladım. 

Mahzun mahzun, kırılan tayya
reye bakıyordum. Bereket versin. 
hasar, pek ehemmiyetli değildi. 
Yalnız arkadaşların alayları olduk 
ça yekun tutuyordu. Uçtum, her 
ıey istediğim gibi oldu. On beş 

gün sonra da, tekrar imtihana gi· 
riyordum. Söylenilen tarzda uç • 
hım. verilen talim:\.t mucibince ha-

Holk'un öJiimii 
Nüfus müdürü 

Bir gün "Douaumont,, kalesi Ü· Umum nüfus müdürü Ali Ga· 
zerinde uçarken, bir Alman F oke· lip Bey yarın Edirneye hareket 
rinin üç Fransız "Caudron,, tay• edecek ve dün de yazdığımız gi· 
yareıine hücum ettiğini gördüm. bi bir kaç gün kaldıktan sonra 
Maalesef şiddetli ve muhalif bir şehrimize dönerek bir müddet 
rüzgar, F okerin harekatına mani burada meşgul olacaktır. Ali Ga· 
oluyordu, ve muharebe ede ede, lip Bey lstanbuldan sonra diğer 
Verduna doğru sürükleniyordu, bazı vilayetleri de ziyaret ede • 
Rasıdımla ben, Alman tayyaresi • cektir. 

nin pek cesur hareket ettiğini gö- !======== = = = = === 
rüyor, hunun Holk olmak ihtima· 
lini düşünüyorduk. 

Şimdi Fok er, kendini müdafaa 
vaziyetine geçmişti. · Fransızlara 

altı yedi tayyare daha iltihak et -
miş, on tayyare olmuşlardı, Al • 
man tayyaresini yere inmiye mec
bur ediyorlardı. 

Kendisine yardıma gidemezdim. 

arkasında kayboldu. Kurtulduğu • 
na hükmederek sevindim. 

Karargaha dönünce, gördükle · 
rimi anlattım, ve, ilk tahminim 
gibi, bunun Holk olduğunu anla -
dım. 

Şarkta arkadaşlık ettiğimiz bu 
tayyareci, Verduna geleli pek a'Z 
olmuştu. 

Holkun tayyaresi başaşağı düş
müştü. Kendisi başından yediği 

Ü stat nutkunu bu noktaya ge • 
tirdiği sırada k~pıya üç darbe VU· 

ruldu. Geveze adam hemen sustu. 
Parmağını "Su3 !,, der tavırda ağ· 

zına götürdü. Kımıldamamaklığı • 
mı i!aret etti. Kapıya tekrar vu • 
ruldu. Sonra bir ses duyuldu: 

- Açınız mösyö ltalyano.. O
rada olduğunuzu biliyorum. Ko -
nuştuğunuzu duydum.. Orada de
ğilmit gibi susmanızda mana yok. 
Oynadığınız oyun artık kafi gel -
di. Yetmiş sekiz buçuk frank bor
cunuzu çabuk veriniz.. Kotletleri
mi yemek kolaymıydı? Günün bi
rinde parasını i:stiyecekleri hiç ha· 
tırınıza gelmedi mi? 

"Üstat,, yav~şça kalktı. Ayak 
parmaklarının ucuna basarak ya · 
tak odasına gitti ve bir köşeye 

~indi. Giderken bana fısıldamış · 

Hem çok uzaktaydım,hem de ağır 
makinemle rüzgarla mücadele e • 
debilecek bir vaziyette değildim. 

Foker müthiş bir cesaretle ken
dini müdafaa ediyordu. Şimdi ye· 

bir kurşunla ölmü§tü. Bu ölüm, bi· tı· 

re altı yüz metre kadar yakınlaş· 
m19tı. Bir Fransız tayyaresi yukar· 

dan hücum etti, F oker bir bulut 

ze çok fena tesir etmişti. Holkun - Malum ya şimdi buhran var. 
şahsında yalnız cesur bir tayya • Biraz r,ıkınlıdayım.. Yakında eH
reci değil, iyi bir arkadaş da kay· me çok para geçecek ama .. Bu he-
betmi§tik. rif de hayırlısı ile gitmez ki .. Şu-

( Devamı var). nu kc.r~ıla, :seyahatte olduğumu 

ltalya sarayında 
tasarruf 

~ Temps gazetesinin Roma 
muhabiri bildiriyor: 

ltalya kralı tahsisatının arttı • 
nlmasına razı olmamı§tır. Bilakis 
masrafını kısmıya karar vermit • 
tir. 

500 lirden fazla maaşı olan ıa• 
ray memurlarının maatlarmda 
tenkihat vaoıknı~tır. 

lskamba ve kav~a 
Beyazıtta Okçular batında 

Taşçılar hanı altındaki kahvede 
28 yatında lranlı Cevatla, 17 ya• 

şında Diyarıbekirli Hüseyin i• • 
kambil oynarlarken kavga et • 

mi,lerdir. Cevat, Hüseyinin ağ • 
zına bir yumruk savurunca Hüse

yin bıçağını çekmiş arkada91nııt 

sol bacağına ıaplamı~tır. Yar~h 

h001en ecz:.::ıeye sonra Cerrahpa" 

fa hastanesine kaldırılmıthr. Hü• 
seyin kaçmaJ.. :-•·-i••• .t. vab• 

lanmı§br. 
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Yahut Rumeli hanı cinayeti Yeni Fi/imler Bir senden, faili Yunanistanda 

-:::"' bı .... benden . aranıyor 
J.. Geçen ay, Beyoğlunda Rume-

Majlk Sinemasında: ...................................... -........ _.. ... 
87 

[ 
J{acıy"Vat - Canım, gel, beni 

Hacıyvat - Karagöz, gel . bu kırma da, bu akşam gene seninle 
aktanı da seninle karşılıklı şaır • karşılıklı hem söyleşelim , hem 
lik yapalım!.. eski gençlik hatıralarını canlan • 

Karagöz - Bırak şiın~i boş ~: dırahm !. 
1eri de karın doyuracak ışlere Karagöz - Peki amma, nasıl 
kalnn' ·· ·· ı· cegvı'z? · · şıır soy ıye · • 
Hacıyvat - Vay Karagözüm, Hacıyvat _Nasıl istersen, is· 

§airlik boş şey mi?· ter sembolik, ister kübik!. 
K .. Bunca yıldır yaptın aragoz - Karagöz - Sen şimdi ibiği, mi-

da haAlaA ne oldugvunu anlayal!Ila • k d" k biği bırak da geç arşıma, upe 
duı rnı?. Senle ben böyle. ıvır düz söyliyelim.. Yani bir mısra 
21\1 • ) 1 ·· .... rüınÜZÜ tüketırken b ı H d' 

ır ış er e o..... d sen söyle, bir mısra en.. ay ı 
i.Ieın kat kat apartıınanlar kur u 

başla bakalım: 
da haberin yok!. , 

. kar gördük ne de buz .• 
Ha.c.ıyvat - Kışın ~a_rısı !e~~i~hekömür, odu~ pek ucuz!! 
Karagöz - Onun ıçm m ş . b' dı"lberı·n sevdasına!. 
~ o·· .. ·· I"m yenı ır cıacıyvat - uştu gon u k · •gvin helvasına!. 
ır B d niz de aşı JID ırmı ı n.aragöz - en e 1 b ya tablo yapmış · · 
Hacıyvat - Eli_f Naci tbrçında n M:rihe kablo yapmış!. 
K::ı:ragÖ'"" - Fntın hoca ura ~ A doluhisari ' • 
lia~ıyv;t - Kandillid.en ötesı n:man Mahm~t Yesari!. 
KJ.r:ı"'ö~ - Saffet &:elıyor, sKavuaşg, o··z görsen ne kadar çevik! 

_, B' k d ın var ar ' . 
Hacıyvat - ır e 1 v ' ş zavallı Eşref Şefık!. 
K~ragöz - Aforo:a ··':!r~:d;rsin bu balık boJluğuna?. 
Hacıyvat - K~rago.zu kt döndü uskumru folluğuna! 
K·ıragöz - Mıdemıd;:di ~Ikınca ~an geldi musluklara! 
Hc.cı:;,.v.:.t - Tcrkos d I'kl' tuzluklara!. 
Kar4'.gÖ.ı - Darıhsı ştj a~ıyabur:uım~. 11." ~:-lu, yeşilli, allı! • 
H:ı-;ıy'-·at - !\h ya ~u~· um b k' nış Çallı! 

.. D.. gece mmarede zey e o ı·k . ı 
K:\ragoz - un : Id 1 kalmışlar ınete ı sız . 
Hacıyvat - Holıvutta yıb. ız ada uyusunlar deliksiz! 
Karagöz - Yorul~ul.r, Ci~~İer bak gene gırtlaklaştı !. 
Hacıyvat - J ap_on aıl a ~delirdi ya dünya ahmaklaştı ! • 
K .. ya ınsan ar ' l · h t aragoz - 1 d .. bir parça erece cmış ra ata. 
Hncıyvat - Bu yıv uno.~paeyim senin falcı kerata! 
K öz - Hay agzını k 1· 1 r arag K gözüm yoruldum, artı vere ım mo a. 
Hacı~at - H:;~i iiha~ kokozu, sana uğurlar ola! . 
Karagoz - O C I sman ema 

·······························································~·· ....... ~·u~;k ~:ırkta har.p . 
--~~~------~~-=-=~T,j~T;";"'ll<'ltt4M 

··8;mbardıman edil.en. Çi~ ş~hr~!1de 
Japonlar 3 bin Çmhyı oldurduler 

• 1 ' Sulh müzakereıierı yo ~. 
k' . mi tebliğin metni şudur: 

PEIPIN, 5 (A.A.) - Shan Hai ın~i:e:skerlerinin taarruz hare• 
Kue.n şehrinin bombard!ın:,a~ e • ketl~ri 2 Kanunusaninin gece ~a· 
dilmesi neticesinde Çinh sıvıl a. • k dar devam ederek gıt • 

ikt 3 hın rısma a .., b l d haliden ölenlerin m arı . 'k . dd t kesbetmege aş a ı· 
tahmin edilmektedir. 100 bıne I ~ı çde şı J e n ku'V'Vetleri buna 

b d v u çe· gın an, apo . 
yakın kimse de cenu a ogr mukabele etmiş ve 3 Kanun~sanı 
kilip kaçmaktadır. Bunların ~İl' saat 14 te Shan Hai Kuanı ışgal 
çoğu Chin Wang Taoya dogru 

gitmektedir. 
Si H . Kuan mıntakasmda 
ıan ru t 

'"k" h'"küm sürmektedir. Faka 
ıu un u ç·· k "" 
vaziyet bala gergindir u~ u 

·ı . · kuvvetlendiren Çın • 
mevzı erını .

1 
. h 

· b' ı erı a· liler Japonların yenı ır . 
l · belırıne • reketine ait emare erın . . 

· ki kla ıntı • sine bü ük hır uyanı 1 

Y '"kaleme • zar etmektedir. Sulh nıu 
leri henüz başlama.ınıştır. . 

LONDRA, 5 (A.A.) - İn~ıl
tercnin Pekindeki maslahatgu • 

· · nezare· zarının İngiltere harıcıye .. 
tine ihtiyat bir tedbir olına~ u.~e

'k' !111 gon· re Shan Hai Kuana ı ı ge:. 
de:rilmesini bildirnıi~tir. 

Maamafih, amiral Kelly'ni~ 
Bridgewater ve F olkestone genıı· 
lerine mezkiir mahalle gitmele • 
tini emretmiş olduğu haberi teyit 
etnı-emiştir. 

Shan Hai Kuan' daki İngiliz • 
ler, iki İngiliz mühendisi ile bir 
kadından ibarettir. 

Maarnafih, bu mmtakada bir 
Çok ıniayonerler bulunması muh· 
tettıeld' 
J 

ır. 

•Pon erkanı harbiyesinin 
bir tebl ği 

İSTANBUL, 5 (A.A.) - Ja
l>oıı erktnıharbiyesinden bura • 
da.ki ı· ..,. 1 • at&§amiliter ıgıne ge en ı • 

eylemiştir. . 
Elyevm orada bulunan Jeneral 

Hoçukao ile Japonlar . ar~sında 
bir uzlaşma müzakeresı ılerle -
ınektedir. . . 

Peipin, Shinuantao, Tıenıhın 
ınıntakalarında hali hazır~a sü • 
•-~ muhafaza ediLmektedır. 
AUil • 

CENEVRE, 5 (A.A.) - Mil • 

ı tı _ cemiyeti nezdindeki Ja • 
e e. hA 

heyeti, Shan Hai Kuan a • pon ... 1 .. k 
d. 'nin tamamen mevzu te a • 
ısesı "nl"k 

ki edilt•;Jesi ve ne bir gergı ı 

h l··ne sebebiyet verecek ve ne usu u .. 
de asıl Çin toprakl~rrnda asken 

h k .. t icrasına baıs olacak ma· 
are a . A I 

h
. tte addedilmesı lazım ge -
ıye d' 

d
. .... . . bildirmekte ır. 
ıgını . 

kumandanı, meselenın 
Japon . 1 

h 11. maksadıle cenera 
.. ' tle a ı 

sur a k ile müzakerata giriş· 
Hochu ouo 

nıiştir. . kasabalarda sükun 
Şehre cı"Var b 

.. kt olduğu ha er 
hüküm surıne e 

veriliyor. hükUmeti, bu hadise yü· 
Tokyo . . vahamet peyda 

zünden vazıyetın v. id • 
. . "nüne geçmegı ş 

etmesının ° d' 
etnıekte ır. 

det1e arzu .. k"' nı bu mak· 
J on askerı er a , 

ı aph tu"rlü tedbirleri almı~ • 
sata er 
!ardır. 

li hanında Madam Evantiya is • 
minde zengin bir kadını, parası· 
na tama edilerek, öldürülmüştü. 
Bu cürmü işlemekle maznun ola· 
rak, Sokrat yakalanmış, kardeşi 
Yani Yunanistana kaçmıştı. 

Madarn Evantiyanın Yunanis
tanda bulunan Y orgi isimndeki 
oğlu Yunanistanda müddeiumu • 
miliğe müracaat etmiş ve Yunan 
adliyesi, Yani hakkında takibata 
başlamıştır. Yani, şiddetle aran • 
maktadır. Yunan toprağında ya· 
kalanırsa, Yunan tebeasmdan ol· 
duğu için orada muhakeme edile· 
cek, Yunanistandan başka bir 
memlekete geçer de yakalanırsa 
cürmü işlediği yer Türkiye olma
sı itibarile buraya gönderilecek, 
kardeşi Sokratla birlikte muha • 
keme edilecektir. 

Sfenks Konuştu 

I\Tajik sinemasında gösterilecek ol:ın "Sfenks Konuştu,, filminden bir sahne 

O güzel kdaınm kolları araam· ı ömrünce elde edilen metanet mali• 
da erkekler şereflerini ve ettikleri voluveriyor • 

Diğer taraftan, Y orginin İs • 
tanbulda bulunan amcazadesi 
Madam Evdoksiya, Yorgiden bir ' 
mektup almıştır. Yorgi, cinayeti 
yazan İstanbul gazetelerinin hep· 
sinden ikişer tane kendisine gön· 
derilmesini istemiştir. Madam 
Evdoksiya bu istenilen şeyleri, 
göndermiştir. Madam ['Vdoksiya 
İstanbul adliyesine de müracaat 
et.mi§, vaziyete dair izahat ver • 

yemini unutuyorlardı; çünkü onun O, bir §arap buharı idi. insan 
sıcak dudakları daha derin zevk· ne kadar mukavim olsa tesirinden 
ler ve geniş hayaller vadediyor- kurtulmasına imkan yoktu. 
du. iki erkek arasındaki arkadaılık 

Arkadaşlık?!.. Ne büyük nıa· ayni kadını sevdikten sonra de
nalı kelime? Amma yalnız bir ka· vaın edebilir mi, sanıyorsunuz? 
dm karşısında bulundukları ana Bu film; kadınlal' için bir aşk hi· 
kadar... O kadının güzelliği öyle kayesidir • A§kla oynayan kadı· 
bir ate! idi ki, her şeyi yakh ve o nm uğrayacağı felaketi açık bir 
iki arkadaşın damarlarındaki ka· surette gösterir. Güzel bir kadı· 
nı kaynatmağa başladı . Ve sen~· nın bir çılğmhğı için bütün bir 
lerce zevk ve tehlike karşısmd.ı.ki dünya mahvolabilir. Fakat ken· 

miştir. 

Yani Yunanistanda yakalanır· 
sa, burada yapılan tahkikat neti
celeri, Yunanistan adliyesine bil· 
dirilecektir. 

Bu ıı garistanda 
Komiteciltr 

Makedonyalı bir hasta bakıcı 
kadının cinayeti 

SOFY A, 5 (A.A) - Malum 
olduğu veçhile Makedonyalı Mi· 
hailoff, eeçen hafta Makedonya 
gazetesi muharriri Eftimoffu öl • 
dürmüştü. Sofya hastahanelerin • 
den birinde tedavi altında bulun
makta olan Michailoff, Make • 
donyah bir hastabakıcı kadın ta· 
rafından öldürülmüştür. 

Hasta bakıcı kadın, gizli bir 
tethiş cemiyeti olan Orim cemi • 
yetinin emri ile hareket etmiş ol
duğunu söylemiştir. Kendisine 
kullanmış olduğu rüvelveri meç • 
}ml h:" ,.,,.J..,c; vNm;cttlr. 

Tokyoda söylenildiğine göre 
hadiseye Chang • Sue - Liang'm 
entrikaları sebebiyet vermiştir. 

Filvaki, kendisini za'fından do • 
layı muahaze etmekte olan cenup 
taki cenerallerine nüfu:ı:um.ı tanıt
tırmak için yeni Mançuri devleti· 
ne ve Japonyayn karşı müspet bir 
hattı hareket ittihaz etmeğe mühM 
taçtı. 

Diğeı· taraftan Chang-Sue-Liang 
milletler cemiyetinin nazari dik • 
katini celbetmek maksadile Nan -
kin hükumetinin icraz.tına faydalı 

bir şekilde iştirak etmektir. 
Japon heyeti, Chang-Sue-Liang 

ın ahiren Jehol mmtakaı;ında vasi 
bir istila hareketi hazırlamış oldu 
ğunu ehemmiyetle kaydediyor. Ye 
ni Mançuri heyeti bu planı bu mm 
takalarda sulh ve İntizamın baka 
sı ve Mançuri devletinin emniyeti 
noktai nazarından pek tehlikeli 
görmektedir. 

Chang-Hai-Kouan hadisesile bu 
planın akamete uğratılmış olmasın 
dan dolayı gerek Mançuri hüku • 
meti, ve gerek Japonya ancak 
memnuniyet hissi izhar edebilir • 

ler. 

arkadaşlıklarını eritiverdi • disi girdaba düştüğü zaman o aşk 
:f. :f. :t- dünyası da kendisini öldürür . Bq 

Lily Damita, Adolphe Menjoa, bir çok kadınlar için §ayani illret· 
Erich Yon Stroheim facialı ro• tir • • 
mam tasvir ederken filme can ver- Lily Damita, olgun bir genç ka• 
diler. dm; Adolphe Menjou, munis ruh· 

lki arkadaş, o kadını unutmak lu, hassas ve kadın cazibesinin te· 
için yekdiğerine mertçe söz verdi· sirile her şeyi yapmağa kudretli, 
ler, resmini yırttılar. Fakat res· Olivier heyecanlar, aşklar kartı· 
min ldişesi dimağlarına nakşe- sında çabu.• parlayan genç aşık ve 
c' ~ niş kalmıştı. O kadının cazip Erich. Yon Stroheim tam bir ca· 
daveti, onlara erkekliğin şeref ve navar! 
haysiyetini unutturacak kadar kuv Her erkeğin atkı ile alay eden 
vetli geldi· gaddar bir genç ve güzel kadmm 

Namus, arkadaşlık; onun kuv- romanı .. ilk aşkile aldatılan bu 
ve ti karşısında mevhum birer hü· kadm; kendisini her sevene f ela· 
rafattan ibaret ... Onun biran sü- ket getirerek intikam almak isti• 
ren derağuşunda bütün bir insan yor • 

Bozca adada 
Bir vapur daha karaya 

oturdu 
IST ANBUL, 5 (A.A.) - Nor • 

veç bandıralı 9 bin küsur ton ben· 
zin hamuleli Evina gemisi Kösten· 
ceden F ransanın Rouen limanına 
giderken bu sabah Bozca ada ci • 
varında Mermer burnunda kayala 
ra oturmuş baş sahrinçlarından ya
ralanmıştır. Türk gemi kurtarma 
şirketinin Lanina vapuru tahlis a· 
meliyesini deruhte eylemiştir. 

Kazazede vapurun yaraları mü
him olduğundan vaziyeti teh!i-
kelidir. 1 

E vina vapuru birinci sınıf mo 
törlü sahrmçh gaz gemisi olup 
1930 senesinde İnşa edilmiştir. 

ispanyada menri.er.n firarı 

MADRİT, S (A.A.) - Ahora 
gazcte:ıi Villi Cisueros'a sürülen 

29 kişinin kaçırılması i~in çoktan 
beri tertibat yapılmakta olduğu 

anlaşıldığım yazmaktadır. Bu ka
çan kimselerin şimdi Pcrt-Etienne 

de olduklarına dair bir §ayia do • 
laşmaktadır. 

1 A. Cevat B. 
Ç~na~kale meb'ua namzedi 

Ahmet Cevat Hey 

ANKARA, 5 (A..A.) - Çanak· 
kale meb'usu Samih Rifat Beyin 
vefatı üzerine, Çanakkale meb'us· 

luğuna Türk dili tet~ik cemiyeti 
azasından Ahmet Cevat Beyef en
di, frrka umumi reislik divanın • 
ca C. H. Fırkası namzedi olarak 

tesbit olunmuştur. 
İntihabat için Çanakkale vili. • 

yetine emir verilmittir, intihap 
1-arm yapılacaktır. 
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1933 cep takvimi Nakleden 
fa. 

Rifat Efendi, yeni ıenenin bi • ı du. Lakin aade yazıhanesinin te • 
rinci günlerine mahsus berbat bir lefonu vardı. Açtı, Hamdi Beyin 
bat ağrısile gözlerini açtığı za- o gün evde olacağını, yazıhaneye 
man paslı ağzını zorla açarttl\ gelmiyecejini, evinin Şiılide ol· -
seslendi: duiunu öğrenerek adresi yazdı, 

- Feride! •• Feride!.. çıktı, bir otomobile atlryarak ıit -
Soiuk bir ıükUt . F eridenin ti . 

bir alqam evvel giydiği suvare el· Apartıman kapıcııı, Hamdi Be
biaeli, yerde, yeni yılalmıt bir taç yin üçüncü katta olduğunu aöyle

v AKIT 6 K lnunuu11f 193! ===" 

'-~=~~ın!.~~li~~;J 
Bog'"' azların dan kesilerek 1 ece yar•s•

1 
e ıne 

arıyan ar 
O .. ldu" ru" len kadın ve çoban lzmirde .Bum?vanm Altm~ 

köyünde bır defıne bulunduiu Mil 

kaynanasını niçin öldürdü, Damat, 
katil nasıl anlaşı1dı ? 

li emlak müdürlüğüne ihbar edil • 
mifti. 

hiiznile duruyor, ıaten iıkarpin • mitti. Rif at Efendi, merdiven • Somanın Kozanlı köyünde müt
lerinin biriıi kanapenin altında, leri çıktı, üçüncü kata ıelince iki bit bir cinayet olmuı, bir kadınla 
ötekiıi muamn üıtünde, müva • kapı gördü. Acaba hangiıi? ilk bir çoban boğazlarından kesilmek 
zeneaiai zorla temin edebilll)if. önüne ıelen kapıyı çaldı.. ıuretile öldürülmüılerdir. Cinaye· 
Her teYı Feridenin de, oldukça lçerde bir hareket oldu ve bir tin kurbanları, Kozanlı köyünden 
kalayı çelmnit olduğunu göıteri • aeı: Hatiçe ile 14 yatlarında çoban 
yor. Fakat ortada kimıe yok. - Sen miıin, canım? Geliyo • Hüıeyindir. Bunlar, gündüz koyun 

Rif at Efendi elini uzatb, ma • rum.. ları otlatmak için Kozanlı köyü ci 

fendiyi vak'adan haberdar etmit -
tir. Başçavuı Mustafa Efendi bek 
çinin hareketlerini füpheli gör • 
mü,, bu fÜphesini amiri yüzba,ı 

Abdülkadir Beye aöylemittir. 
Bu şüphe üzerine bekçinin üze· 

ri aranmıf, elbiselerinde kan leke· 
leri görülmüıtür. bekçi nezaret al
tına alındıktan sonra jandarma ku 
mandam, müddei umumi, hüku • 
met tabibi Beyler cinayet mahal -
line gitmiılerdir. Tahkikat ve tet· 
kikat hiç te beklenilmeyen bir ne 

Geçenlerde bir gece, kim olduk• 
ları bili nem iyen üç kiti; kazma 
küreklerle definenin bulunduiU 
yere ıiderek kazmağa bqlamıf • 
lardır. Gece, karanlıkta çahf&D btl 
üç kiti yanlarmda bir de fener bu· 
lunduruyorlarmq. 

Karanlıkta, bir fenerin ıtıimda 
üç kitinin çabtbldarmı gören ki1 
halkından biriıi yanlanna yaldat• 
mı,, ne yaptıklarmı öğrenmek iı .. 
temittir. Dikkat edince bunlarlll 
bir çukur kazdıklarını ıörmiif, 

jandarmayı haberdar etmiftir. Jaa 
darmalar tertibat alarak define • 
nin bulunduğu yere gidince bir ç1I 
kur içinde üç kazmadan bqka 
bir ıey bulamamıılardll'. Çukurun 
kazanların ve defineyi arıyanlana 
kim olduğunu öirenmek kabil o • 
lamamıttır. 

aamn üzerinden ıaati aldı, ça • Diye ıealendi, Rifat Efendi: varına çıkmıtlar, gece avdet etme 
pakL ıözlerile baktı. Saat üçe - Aman ne tuhaf adam, diye mişlerdir. Bunun üzerine Hatiçe-
ıeliyordu. Sabaha kartı eve dön • dütünüyordu, ne de çabuk aenli nin kızı ve damadı saatlerce etrafı 
düiünü babrbyan Rifat Efendi, benli olduk. • arattırmıtlarsa da bulamamıılar, 
iyi ve rahat bil' uyku uyuduğuna Sonra cevap verdi: köye dönmüılerdir. Ertesi gün köy 
memnun olmuıtu. Hem, midesi de - Evet, benim, Rifat ! Açınız. muhtarı, köy bekçisi Hüseyin ve 
o kadar bozuk delildi. Bununla Kapı açıldı. Hamdi Bey tatkın Haticenin damadı Mehmet ve ba-

tice vermiştir. 

beraber, yemek yememeli mUna· ve yüzü bembeyaz kapıda görün· zı kimseler kayıptan aramağa çık 
sip görüyordu. dü ve kekeledi: mıtlar, bir müddet sonra tarlalar 

Kaynanasının ölüıü batında ken
dini harap edercesine ağlıyan 

damadın katil olduğu anlatılmıt· 
tır. Onun da üzerinde kan lekele· Rifat Efendi, ıerinerek yatak· - A •.. Siz miydiniz.• Ne te- arasınd:ı Hatice ile çoban Hüaeyi -

ta dojruldu. Kalkarken, ıallan- sadüf?. · ni kanlar içinde bulmuılardll'. ri görülmüttür. Derhal merkezden 
dı, düımemek için masaya tutun- - Tesadüf mü? Naııl tesadüf. Ölülerin üzerinde müteaddit ka celbedilen bekçi Hüseyin ile, da· 
du. O aralık, maıamn üzerin- lıte randevuya ıeldim ~ · · ma yaraları görülmüı, her ikisinin 

Bu defineyi Milli Emlik müdür 
lüiüne haber veren şahıı ile Milli 
Emlak müdürlüğü araımda bir 
mukavele aktedilmittir. Bu muka 
vele mucibince hafriyatta Uar.iati 
kadan bir fey çıkarsa muhbir hiç 
bir hak aramıyacakbr. 

den yere bir cep defteri düttü. Hamdi Bey her feyin meydana de boğazlarından kesilmek sureti
Rifat Efendi, kazan ıibi kafaımı çık-tığım görünce artık daha fazla le katledildikleri anlaşılmı~trr. 
tutarak eğildi, takvimi aldı ve ilk saklıyaımadı: 

mat Mehmet'in Üzerleri aranmıt 

ölülerin yanında bulunan tütün lü 
lesinin ağızlık kıımı bekçi Hüseyi· 
nin üzerinde bulunmuttur. Ölüle
rin civarındaki ayak izleri de da· 

ıayfuında "ıaat dörtte, Hamdi,, - Mademki öyle, peki. • Nasıl 
diye yazılı olduğunu okuyarak isterseniz, ynlnrz size §Unu ıöyli-
f&§ırdı. yeyim ki, Feride Hanım ... 

- Saat dörtte, Hamdi? Bu Rif at Efendi bir türlü anlıya • 
H111111di de kim? Tanımıyorum? mıyordu. 
Onunla ne itim olabilir? Kendi- - Feride Hanım ile bu itin ne 

Bekçi Hüs;yin bu vaziyet kartı 
sında derhal zabıtayı haberdar i -
çin karakola ko§mu§tur. 

Bekçi Hüaeyin telaş içinde ka -
rakola. giaerek jandarma karakol 
kumandanı baıçavut Muıtaf a E • 

matla bekçinin ayak izlerine mu • 

tabık gelmiş, her ikiıi de derdest 
edilerek Adliyeye teslim olunmuf· 
lardır. 

Mukavele aktedildiğinden bir 
kaç gün içinde bir heyet definenin 
bulunduiu haber verilen yere ıi • 
decek ve hafriyat baılıyacaktır. 

ıine herhalde randevu vermit o- münasebeti var? Niçin ondan hah ......................................................................................... .. Bir kamyon kazası 
lacağım.... Feride bu meaeleyi ıediyonunuz? T es ihat bir türlü aza1amıyor ! 
b·ı· Bu ıefer de Hamdi Bey ıatır -ı ır .. Çeşme belediyesinde mukay .. 

yet bir kamyonet ıüratle ıelirkell 
Kilizmanda ltir henclefe yuvarlan• 
mıttır. 

Seılendi: mıttı. Acaba Rifat Efendi çıldır-
mıt mıydı? Bereket versin bu a -_ Feride .• Feride.. d F 'd · 

Cecap yok. Rifat• Efendi, bir ra1ık merdiven ba§ın a erı eyı 
tilrlü itin içinden çıkamıyordu: gördü. 

_ Acab .. kim, bu Hamdi? Ne Feride henüz gelII?i,, ve mü • 
adresini biliyorum, ne de yazıha • kalemeye şahit olmuıtu. Kocası • 
nesini?... Kimbilir adamcasız nın yanına yakla,tı: 
randeviııüne gitmedim diye naııl - Sen, dedi, hAla ayılamamıt· 
kızacak?. Haklı .da dojruıu ! ıın. Haydi eve d8nelim. 

Rifat Efendi, bqını elleri a • Rifat Efendi, karısmı görünce: 
- Nerdeıin yahu? Evde seni raıına alarak ağlamağa bqladı: 

nradım, beni burada nn.ııl bul • - Hamdi, aziziın, canım.. Be -
dun? 

ni affet!.. Feride, küçük bir tereddütten 
Göz yaı ları, biraz aklını bqı • 

na getirir ıibi olmuıtu. Etrafına 

'bir bakındı, kendisini yatak oda • 
amda, görünce ıatırdı . Hila 
"Makaimdeyim,, zannediyordu. 
Apıaya baktı, suratı berbattı, 
ıaçlan dikilmiı, &'Özlerinin altı 
ıarkmıttı. Banyoya gitti, suyu 
açtı, airdi. 

Şimdi, ılık ıuyun verdici bir. 
rahatlıkla daha açık dU,ünebili -
yordu: 

- Feri de muhakkak beni bek· 
lemeden anneaine ıitmitlir. Şim -
di, orada beni çekittirir durur. 
Ona bir cep takvimi de hediye 
ettim ama ... Yok, hayır, o bana 
hediye etti. A •. Ac~ba ben mi 
ona hediye ettim, bu cep takvimi
ni, o mu bana? Vikia "bir cep 
takvimi faydalıdır,, diyordu am
aıa, ıaliba ben hediye ettim • 

Rifat Efendi, banyodan çıktı. 

Sallana ıallana odauna döndü: 
- Kim bu Hamdi? Hele tanı • 

dıkları bir dütüneliııı ! Şevket 
Sami, A.H Vehbi, Salih Avni, 
Hamdi Şekip .... Hah .. Hamdi Şe • 

kip ... Fakat- onunla pek ııkı fıkı 
dost ta değiliz.. Nerede oturdu • 
lunu da bilmem .. Ah Feride an • 

neıine gitmemit olsaydı, timdi?. 
Rif at Efendi, giyinme le baı • 

ladı. Saat dörde yirmi vardı. Bir 
ıu ~. Telefon rehberini aldı. 
Hamdi Şekibin iamini aradı, bul • 

sonra: 
- Naııl mı? Dedi, cep takvi • 

minde Hamdi Beyin ismini gör
düm .... Geldim .. Randevun var· 
dı galiba? ı 
· Ben de onu ıoracakbm? Nedi .. 

d. ? ye randevu ver ım. 
_ Bilir miyim ben? Dün ak-

fam bulut ıibi idin? 
Rifat Efendi H:ımdi Beyden 

af diledi, lu•ruamn koltuğuna gi
rerek evine döndü, lekra.· yattı. 

Almanyada lktisadt, 
vaziyet ' , 

BERLIN, 5 (A.A.) - Alman 
ticaret odalarının 1932 birinci ki · 
nununa ait iktııadi vaziyet hıık • 
kındaki ~ylıl: rapcı·lru·ının yc.pı -
lan bir hUlaıaaından nn~qıldıcı -
na göre ikti.adt faaliyet ıalı.am· 
da ikinci tetrin içinde görülen 
dureunhrk hi~ deiilıe yarı yarıya 
yenilmit gibi görülmektedir. 

BHhasta demircilik ıan&yiin • 
de iıtihsalit tetrine nazaran biraz 
ve 1931 birinci kinun ayına nis -
betle pek ziyade artmıştır. 

Şimdiki vaziyetin değiteceii -
ni doğrudan doiruya gösterecek 
alametler henüz belirmemit ol • 
makla beraber herhalde ıanayiin 
bütün tubelerinde buhranın en 
hafif noktasında bulunulduğun • 
da fUpheye mahal yoktur. Ancak 
eyiliğe doğru gitmektedir. 

..... -····· .. ·-···---·······························--·· ········-····· 
Fransam lmanya ihtilifı 

Hadise ncticcıinde, otomobiJia 
yan tarafmda ayakta duran toför 
mıavini ağll' IUl'ette pralaıuıuı • 
tır. 

Beşlerin Londrada toplanamamalan 
yüzünden teslibat konf er an sının bir 

çıkmaza sapması bekleniyor 
Zabıtaca tahkikat yapılmakta • 

dır. 

lngiltere Baıvekili Miıter Mak- dığından Londra içtimaının herta 
donald, teslihatı azaltma konfe • raf edildiği zannolunmaktadır. 
ransmın toplanmasından evvel, Yeni Fransız hükumeti, Cenev· 
bet Avrupa devletinin bu ay son· reye gitmeden evvel vaziyet üze • 
larında, Londrada bir araya gele- ı·inde teıir eclecek her hangi bir ha 
rek Alm,.nyaya müsavi teslihat relcette bulunmayı göze alamıyor, 
hakkının verilmesi esasına ait taf- Sonra müttefiklerile doıtlannm 

silatı münakaıa ve tesviyeyi tek r • gıyabında her hangi bir karara 

Dilğftıısüz 
Evlenmişler 

Kemalpqanın Ulucak köyünde 
on yedi köylü kız; düiünıüz ev • 
lenmeye razı olmut ve evlenmitlet 
dir. Bu aayede kız ve erkek taraf• 
ları bu tasarruf devrinde maaraf • 
tan kurtulmu§lardır. 

lif etmiıti. 
lngilterenin telikkiGine. ~ g:Jre, 

Almanyanm teılihat ~üıavatmı 

bağlanmayı istemiyor. 

Bunun neticesi olarak betlerin Yunan başveklll 
Londrada deiil, fakat Cenevrede Londraya gidiyor 
toplanup bu meseleyi mü~ere et ATINA, 4 (Huıuat) - Borç • 
ı.n~leri beJdenilmektedir. lar meıeleıini İngiliz hlmillerle 
1 

Mister Makdonald'ın bu içtima· müzakere etmek üzere M. Çaldr 
... cı nazır bulunabilip bulunamıya • riı Londraya gidecektir. 

caP.ı henüz belli değildir. Fakat o· HilkOmet, bu ıene de ecnebi .. . 
nun bu içtimaa ittirak edemediği hamillerin o/o 30 niıbetinden fu• 
tal:dirde içtimam bir netice verme- la bir feY iıtemiyeceklerini, b'1 
sine de pek ihtimal verilemiyor. husuıun görütülmüı ve anlatıl • 
Geien t 1 kanunuevvelde be§ clev· mıı olduğunu temin ediyor. 
Jetin c'as itibaı-ile Almanyanm tes M. Çaldariıe M. Kondilis re • 
lihat müsavatını kabul ve huna da· fakat edecektir, 
ir bir beyanname ne,retmeleri itin ___ .,.. _____ __. _ _.. ..... iZi 

munakaıa edecekleri fiiphe ıötür 
de Mister M:ıkdonaldın çok müeı · mez. 

lnglllz ba,vekill 1.t, Mekd~nald sir olduğunda tüphe yoktu. Bu iti· Miıter Makdonald, bu ihtillfla• 
kabule ait tafailit, ihzari bir kon· lif sayesinde Cenevre muhitinden rın beynelmilel bir içtimada tenl
feranıta müzakere edilmez ve ara beş ay ayrılan Almanya, tekrar o- yesine imkan görmedili için bet 
daki ihtilaflar tesviye olunmazsa raya. dönmüı oluyordu. devletin Londrada toplanmund 
hu ihtilaflar konferansta kendini Almanyamn teslihat müıavatmı terviç etmit ve bet deTlet müm~ 
göstere:-ek konferansı çıkmazs esaı itibarile tanımak baıka, bu •illerini Londraya çağırnıııtı. 
doğru götüreeefinde §üphe yok · müsavatın amell mahiyetini tayin Londra içtimamdan Nrfı .,..t 

etmek yine baıkadır. Çünkü Al· edildiğine ıöre Franıa ile Al_.. tur. 
O halde meselenin ayrıca müza· 

keresi lazımdır. Fakat Misler Mak 

donald'ın bu teklifi ıerek Alman .. 
ya batvekili Fon Şlayher, gerek 

F ranaa baıvekili Möıyö Pol Bon
cour tarafından da tasvip olımma-

manya namına tanılan bu müaa · 
vat, "bütün milleileria muuniye -
tini temin edecek bir ıiatem daire
ıinde tahakkuk etmeıi,, ıartile mu 
kayyet oldutundan Fransa ile Al
manyanm bu tartı uzun undıya 

yanın bu it üzerinde anJat..ıaıt 
ihtimali çok aiflamıı oluyor. f" 
ihtimal ne kadar zaiflayoraa tetii• 
hah aı:allma konferanımm ltir t;IA 
mua ıaplanmau ihtimali de • 4' 
tece lanvetlenmit olur. 



' 
1 

' 

.. 

r ' .. 1 

r 

u 
• 

,. 

;- a ~ 
er c: :ı 
.. :ı.- -- ~ -rı;- 8 c.. 
~ :::: cı ... -- ... =· «" :ı.- Q 
-c.. g (') 

-

~ 
c:: 
8 

- el 
rt = 
~o.. 
- · ı:ı.ı 
O>• ::... - -- OC:• 

ı:ı.ı 

... .... _ .. "' 
~~e 

- E ... e c.. !! 
,,,... nı ~ E ... :;. 
.., ; C) 

E-- = ;; .. ~ .... 
~ c;;; 

--
c.; --·= 
··-
-... 
>-. 
~ 

--""' 

c -.; 
"ü ·-c ""t' = :;: "O 
.. .., :!' 

..o-~ e 

' 

f 



1 

ı 

,;;;· 8 OCI• O 
..... - · ı::: ::ı 
ili~~§ 
c:s :::: ili 
Q.. - · o.. 
il !"' r.ı .. 

::r 
ıı.ı < 
!::! ~ 
.. :ı;-
- ııı .. a ... = 

• .!ı: 
C':I 
(.J 

C'C 
r 
:::: -:; 

..:.. 

., ·..... c .... ·-4' ıa ...... 
::ı ., 
.. 11111 

~ ~ ·v ıo 
·;:ı bO 
ıa 

•bO ıu 
o c: 

a:ı ıu 
4' c:Q 
> 

... .... 
<IS ... 
te 
QJ -.;, 
.;: .... 
ns 
N 
::ı 

Q. -.:ıı 
• CIS • GJ -N l::S 

c 8 
"O r::s 

c.ı = ::J 
..:ıı: etı 
..ll! 
•IW -

1 

~ 
1 

1 



< 
ı:ı: -!:!. 111 
-< 
~ 6 

" " O- -
" 3 < -· 
111 "°° 
B 

:ı:-
111 ... 
Ilı 

:!. 
I» 

o(ll -· -tll -(11 ... ... -C/2 a 
ııı --· ""' - =-
:ı: 
~N 
-·Ilı 

9 =-

o r.n 
~ .... 
~ 

= --

~ 
~ -· ---~ -
3 

--~ ·n -· 

~ 
N -.. 
s:• -• a-• -
'f 

1 

1 



1 
~ 
1 

1 

.. c: ... 
~ 
91 -c -Q. • 

- · -

·~ ... 
''· (";) --· 

---· --
--· 
... -c. 

n 
E: 
,. n 
~""' n .., 
...,.. -· .. . 

-" .. 
nı ... 
fil 

.:: 
., '8 
> 

1 
:ı :o ... .,,. 
" c 

' -!ıl 
::::s 
>. 

.... 
u 

' o • 
C> N '1 

,.d :E 8 
Q 

G B 
;ıı. :::s 
;; e • = 

1] 
~ .! :! 

C> ... 

... ::: 
•iiii • ..a • 

C> 

:::~.,~ 
bOo= a - ., -

·- " ..ıııı - .~ ..ıııı 
N e • 
~ •• .c 
" -.!! 

B 

. 
:.: -C> 
~ 

e ·-·- ~ .5 • 
..:ıı: ., 
• .c - "' 

e 
o -

I' .,. 
oıı 

1 

f 
~ 
t 

.. . '"' 

-en --. .., -~ 
-~ ---.... -en ·-

1 

" 1 





VAKiT 

Feshane 8 tt • ) • 
Hereke 8 8Dtye eri 

Ucuz, Sağlam, Olzeı, YID Sall 

Pazarı Yerli Mallar 
ANKARA ISTANBUL SAMSUN 

Çocuk Sarayı 
caddesinde 

Bahçekapı'da ve Beyoğlunda 
lstikU\l caddesinde 

Bankalar cadde
sinde 

T abit limon, portakal ve turunç çiçeklerinden mu~tabıer 90 derece bir hl· 
rikaı s1n'attır. lngiltercnin Atkinsonu, Fran~a:lın hakiki .fan '.\larina Farina'sı . Al
man)a'nın 47 11 i ne ise Türkiyenin HASAN KOLANYASl da o dur. Hastalara 
hayat ve şifa verir. Sinir. nevrasteni, çarpıntı, helecanı l alp, bayğınlı 't ve bütiin 
:ı.IAmt asabiye zamanlanndJ bir hayat arkadaşıdı r •. Derecesi yükse'c ol ması dola
) tsile masaj için yegAnedir. Memleketimizin btitün kibar rical ve nisvını, büyük 
hanım efendiler HASAN l\OLONYASl i stim:ıl ederler. 

a .ı~ı~ıııınııı~ıııııınııııııınıııı~ıı~ım 
~ Selinik 

ı~ııııı~ıooııııı~ı~ıı~ıı~ı~ırı~~~ııı~oommııını11 

Bankası 

il 
il 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare merkezi : ISIANBUL 

Türklyedekl Şubeleri : 
Istanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmir 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20 Ton benzin: Kapalı zarfla münakasası: 7 Kanunusani 933 
Cumartc..si günil saat 11 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton benzin ka
pata zarf usulile münakasaya konulduğundan şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da mü· 
nakas:ı gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpaşa'da Deniz Levazım Sahnalma komisyonuna muracat 
atları. (6589) 

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 

bilyilk :ikramiyeler ve 100.000 liralık 
bir mUkAfat vardır. 

iktisat V ek8letinden : 
.... •• .......... ~·# ................. ..., .. ,, 

2054 numaralı kanunun hükumete 
Verdiği salahiyete istinaden şekerin bir elden memlekete it

hali ile idareıi hükumetçe kararlaıtırılmıı ve bu husustaki ıerait 
alikadarlara tafsilen ilan o!unmuıtu. Bu ilanda zikredildiği veç
hile Türkiye gümrüklerine gelmiş Ycya 15 Birinci kAnun tarihin
de yolda bulunmuş olan şekerlerden logiltcre menıeli olanlar 
için muadil kıymette halı ve tiftik ve bu~gur menşeli olanlar için 
de muadil kıymette zeytin tanesinin salifüızikir ilan ftraiti da-
hilinde kabul edileceği :ıeylen ilan o!unur. (7019) 

•••• Yerli ve Avrupa kumaşlarandan kusursu'l •••••• 

Ismarlama elbiseler 20 liradan 
başlar. 

6 KinunuHnİ 1933 

Doktorlar 
Doktor 

A. Horhorooi 
Beyoğlu mektep aokatmdakl muayme
bane.slııl tamamen kap&m§tır. Emln6ntlll· 
de Valde kıraathanesi yanmdakl mua
yenehanesinde hutalarmı sabahtan ak· 
oama ka da r bizzat tedavi eder. Teletoıı : 

2n 31 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Slıılr mUtehusm 

Cuma ve pazardan maada gUn.leroe ... t 

3 ten 6 ya kadar basta kabul olUDur. 

Muayenehaneslnl Babıllt karfııımda Aa· 
kara caddesi No. •7. ye tevatan naklet

ml§Ur. Telefon muayene: 23'61. 
tkametgAb: 607•0 

Doktor 

Emin ŞDkrU 
DahlU tıutaııklar mUtetıuııım 

latanbul Sultanmahmut türbeaf, Sabi· 
lıt caddesi, No. ıo. Telefon muayenua· 

ne: 22622 - Telefon eT: 6.812& 
MHer gün öğleden eonra saat lt-11. 

Urolol ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
BObrek, meaane ve idrar ycılu 

hastalıklan mUtehuaım 

Muayenehane: Türbe. lıl&hmud!,. ..,. 
deaf. No. 10. Telefon 22822 

Operatllr • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yollan llaaWıklan mD~ 
EmlnönD (Sabık Karakq) banma 
na.kle~tır. Cumadan maada ber sQn 

butalannı kabul ,.. ted&TI eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hutalıklar mQtehaam 

D!vanyolu No. 118 Telefon : 222388 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞDkrU 
B!rlnc! ll1Dif mtlteııum. 

Babıt.11 (Ankara C&ddeat Numara to) 

or, doktoru 

Zeki Hallt 
.Muayenehanesi: Kadık6y A.JtıyoJ .,.. 

oı, tabıbı 

Zeki Nuri 
Her gün ba.ata kabul edWr. Her nm dlf 
raııataızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
üskUdar Abcıbap lılektep eokak No. &O 

Istanbu] Yedinci icra memurlutua
dan : Paraya çevrilmesine karar verilmlf 
Yeniköy'de polis merkeii ittisalinde 

Agop elendinin hanesi önünde 2 adet 
halı ~ehri halin l O K. Sani 1933 gilnfl 

saat l O da satılacağından hazır buluna• 
cak memuruna müracaatı ilbı ola· 
nur. (6109) 

SelAnik. Kavıtla. Atlna. Pire 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••• --------------

Bilumum Banka 
lar küşadı. 

Hllllllll~lll 

muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı . 

~ıooıııijooijm~ııııı•ınıı~ıı~ı ıı ~ııım~ıı111 

iktisat Vekaletinden : 
Türk mahsulat ve mamulatından 

HükGmetçe takas eşyası meyanana ithal edilen "halı, t iftik, 
gülyağı, palamut ve hülasası kereste ve travers 1930 senesi ve 
ya ondan evvelki seneler mahsu!Atmdan t ütün, kömür müstesna 
olmak üzere madenler, ile incir, fındık, canlı hayvanlar, Afyon 
zeytin, zeytin yağı ve kuş yemile Antep fıshğmı Türkiye eıya
sına henüz pazar olmıyan memleketlere ihraç ve satarak muka
bilinde mezkür memleketlerden muadil kıymette ecnebi eşyası
nın takas tarikile ithaline iktisat vekiletince müsaade edileceği 
ve talep olunacak ihracat miktarının iki yüz bin liradan az ol· 
maması lazımgeleceği evvelce ilin edilmioti. Bu paıarlar için 
tesbit edilen işbu ' ' 200,000 ,, liranın yalnız " 100,000 ,, liraya 
tenzil edilmiş olduğu ilin olunur. "7020,, 

pKARYQLA'•e mad~n r eşya · 121; ı· U ke 
fahrıkası 2 ıra ya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Ç,Ocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz ilke ve muhtelif renk· ı 
lerde karyolalar hastane ameli7at odalan malzemeleri ucuz fiıtlı satılır. Her türlü 
ölçOye , esre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Son• 

lııııı mar,esl ve Yerll Mallar Paz6randa da ayn ı fiatla satı lır 

Devlet Demlryolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 116,, kalem üstü
pü, kolza yağı, Madeni katran, Arap sabunu, Taranmış Kendir, 
El feneri ve saire gibi mubtt:lifülcins malıemenin pazulığı 
9. 1-933 tarihine mcsadif pazartesi günü mağazada icra kılınaca
ğından taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11 e kadar iıbatı 
vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin 
müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o~up nümune getiril
mesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerin be
raber getirilmesi, nümuneaiz teklıflerin kabul cdilmiyeceği ilan 
olunur. (83 

TURINO PALAS • 

T<'pebaşırıda Ingilterc seforethane;,İ l..:ır~ı~ınd:ı (Sabık Z:ıı Hi S:ır :ı~ ı) • Her cuma. 

cumartesi ve pazar gün!eri saat 17 den ~ 1 e kadar te dan!':ınt - Pc~< yakında : 

Cumartesi günleri s:ıat 22 den 2 ye kad:ır Dine konserler - Artistik cazbant -

birinci ne\'İ meşrubat • Kusursuz hizmet - Fiatlar pek mutedil - Düğünkr \'C 

.. •••• düğün taamları için husus( salon. Telefon : 44705 - G • 

1stanbul Asliye mahkeme.si üçüncü 
hukuk dairesinden : i\Jehmet !\lithat 
efendinin lbrabim l Iakkı efendi aleyhine 
açtı ğı t:ıstik i hacı ı davasının tahkikatı 
ikmal edilerek en:ıl< heyeti müçtemiaya 
te\•di edilmiş ve muhakeme günü ola
rak 2 l - Kanunusani - 933 saat ı 4 de 
bırakıl mı~tır. YeYmü mezkOrda ı;elmediği 

taktirde gıyaben muhakemeye deram 
olunacağı ilan oluour. 

Istanbul i 1.inci icra memurluğundan : 

J.\ lahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
manifatura e~yası ~ -1-933 tarihine mü
sadif cum:ırtesi günü ~aat 9,:30 dan iti-

baren 1\apalıçarşıda kalpakcılarda 62-64 
numar alı mağazada birinci açık aıtırma 

suretilc satılacağından taliplerin aynı gün 
Ye aynı saatte mahallinde memuruna 
ınüraca:ı.tl :ırı ilıln olunur. 

Bakırköy Sulh Hakimliğinden : Ali 
Riza bey!e Sait beyin ~ayıan mutasamf 
oldukları Ye~ilköy cİ\'arında Kalltarya 
bağlarında vaki hududu malume ile mah· 

dut bir bap köşk maa müştemilAt bahçe 
ile ve yine mahalli mezkOrda \'iki mı· 
lumülhudut tıağ mahallinin izaleyi 'üyuu 
zımnında funıhtuna karar verilmiş oldu· 

ğun dan SubatJn beşinci Pazar günü !Ut 
on be~te birinci açık artırması icra kılı· 
nacağından talip olanların KöşkUn ı.. ıy-

meti muh:ımminesi olan ~000 lira vo 
b:ığ mahallindeki 124 liranı:ı 0

/ 0 1 bu· 
çu'< nisbetinde pey akçesini müstashiben 

yevm \'e saati mezkOrda l 'ak ırköy Sulh 
!\ lahkemesine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (6197) 

RAKTF.RIYOLOG 
• 

Dr. Ihsan Sami 
RAKTF.RIYOLOJl l.ARORATUVARI 

Umum kan tahlilAtı. Frengi rıoktaı 

na zarından ('°'' asserman \'e Kahn tea• 
müllerl) Kan küreyvatı ~ayılması, ti· 
ro ve ı sıtma hastalıklan teşhisi. idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlllt u 
ül tr.ı mi cros'co,-,i, hususf ışılar istibnı 
l\a:ıh üre. şekl!r Klorür kallesterin mi · 
tlrlnnnın tayini. Oıvanyolun'da Sultan 
.\1ahmut türbesi No. 189Telefon.2098l 

V A.K1T 1dA TBA.ASI - JST ANBUL 

SAHlBl : HEHlıl!!T A.SD& 

Umum! Ne§rlyat KUd11r11: l'lKRl:T AD~ 


