
Aceba suikast mı? 
Pıansızlar u bir iki sene i~inde tam 
beşinci büyük vapurlarını eaı ar en giz 

bir surette kay bettiler 

e ö Ü en ka r 
asker e ı inin bir müda ha esir 

bu f eci harbin nasıl açıl1' ıqını 
ani hl or a r 
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• 
Iran Saray 
Nazırının istifası 
İran şahı Rıza Han P~hlevi 

hazretlerinin saray nazırı Tı.mur· 
taı Hanın son günlerde vuku bu· 
lan istifası muhtelif Avrupa mem· 
leketlerinde büyük bir alaka u • 
yandırdı. Bir halde ki Timurta~ 
H · · l anın umumı anın çekilmesını r v. • • 

siyasetinde esaslı bir degışıklık a-
lameti sayanlar bile vardır. 

Filhakika Timurtaş Hanın res
mi vazifesi saray nazırlığı idise 
de hakikatte bu zat memleket iş -
lerinde Rıza Han Hazretlerinin 
en yakın bir müşaviri idi. Bu iti
barla franda bilhassa bet altı se· 
nedenberi yapılan ıslahat ve te -
ceddüt hareketi hep Avrupa mem· 
leketlerinde Timurtaş Hanın ese
ri gibi telii.kki ediliyordu. 

Mevzuu bahsettiğimiz bu ha • 
reketlerin başlıcaları şunlardır: 

İranda inkıraz bulan Kaçar 
hanedanının saltanatı üzerine sırf 
"ahsi tesebbüsü ile askerlikten 
başkum;ndanlığa yükselmiş olan 
Rıza Han Pehlevi namına yeni 
bir saltanat rejimi kurulması, 1 • 
randaki ecnebi kapitülasyonları
nın ilgası, m~li ve iktısadi ıslahat 
ıcrası •..• 

Hiç şüphe yok ki kapitülas • 
yonlann ilgası İran için elde edi
len en büyük bir muvaff akiyettir. 
Bu muvaffakiyetin iyi semerele • 
:ri her vakit görülmekte devam e· 
decektir. Esasen kapitülasyonlar 

kilde bu memlekette ciddi ıelahat 
ya.pmağa imkan olamazdı. 

lranda kapitülasyonların il · 
gasından sonra birinci derecede 
teşebbüs edilen şey mali ıslahat 
oldu. O zamana kadar İran ma • 
liycsi üzerinde İngiliz siyaseti ha· 
kim bulunuyordu. Bu hakimiye • 
tin icrasına da İngiltere bankası 
vasıta oluyordu. Timurtaf Han 
lra~ı ecnebi maliy~sinin visaye -
tinden kurtarmak için Alman mü· 
tehassıslarının idaresi altında bir 
:milli banka tesis etti. Fakat bu 
lnali tedbir ayni zamanda İran 
Parasına aİtm esasının tatbikini 
de istihdaf ediyordu. Fakat İran· 
da le§ebbüs edilen bu mali ısla • 
hatın icrası tam cihan buhranının 
ilk inkişaflarına tesadüf etti. Bu~· 
dan dolayı tabii bu ıslahattan go
ze Çarpacak surette iyi neticeler 
alınamadı. dilakis cihan buhranı· 
llın tesiri ile i§lerde eskisine nis • 
betle daha ziyade darlık görüldü. 
Bu itibarla haddi zatında şüp • 
hesiz İyi bir maksat ile müracaat 
edilen tedbirden mutazarrır olan· 
ların aksi propagandalarına mü • 
sait bir zemin hazırlanmış oldu. 

v Timurtaş Hanın lranda başla· 
~1~1 ıslahat arasında ticareti ha· 
rıcı~ede bir nevi inhisar sistemi 
tatbık etmek teşebbüsü de vardır. 
lran tediye m·· . . 

uvazenesınde daı • 
ttıa açık olan nıeınlek ti d b·-. 'd' . e er en ı 
rı ı ı. Bu ıtibarla lr T" k' an, ur ı · 
Yeden daha zor b' . 
h ) ır vazıyette 

u unuyordu. İran hu"ku" ı· 'th la . . me ı ı a-
t ıle ıhracat arasında .. ne d . muvaze~ 

e tatbık etmek için -.e 1 k 
leh · .... m e e-
ka arı~ten mal girn:esini mutla • 

tı dahılden mal cıkarılına 
nn t~ b' w sı şar-

. a ı tuttu. Bu usulün n t' 
• ol k . A e ıce • a~a ithalat tüccarlar 'h 

ı ı ra -

Mehınet A~ım 
( A.lt tarafı ! inci sayıf amızdadır) 

Dıl Cemivetinin faaliyeti· .................................................................... 

Ker meler toplanırken 
y rma o mıyacak 

Ankara, (Vakıt) - Dıl Cemiyetinin faaliyeti daha vazıh bir 
safhaya girm ştı r. . 

Dıl der leme şinde bütün Türk kelimeleri toplanacaktır. Bır 
kelimenin 1\ıgata gırme1i için bu kelimenin garp Türkleri ara
sında l-lullanılao, ve yaşıyao kelimelerden biri <>iması, yahut 
okuma yazma bilmiyeo halk kütleleri içine kadar yayılmış bu· 
lunması lazım gelmektedir. 

Liı ";?&ta ihdu edilerek kelime kabul olunmıyacaktır.. Ya.I ı 
yabancı bir kelimenin mukabili olarak Türkçe asıldan .b~r kelıo;ıe 
bulunursa buna bazı ilavelerle yeni bir kelime vücuda gehrılecektır. 

Fransa ile itilafım1z 

Elli seıle ... iÇiD ... Dlükavele: 
masraflarile senede 700 bin Bütün 

lira taksit 

Borçlar itiIAfı için Pariste bulunan 
Nurullah EP,tıt 8. 

Osmanlı· hükllmetı borçları me
selesi hakkında Paristc yapılan 
müzakerelerde hükumetimiz na -
mına bulunmuş olan Saraç oğlu 
Şükrü Bey dün ak~amki trenle 
Ankaraya gitmiŞtir. 

Şükrü Bey bir hafta kadar CY -

vcl Paristen geldiği zaman, yolda 
hastalandrğr için, şehrimizde bu -
lunduğu müddet zarfında Perap~ .. 
las otelindeki dairesinden dışari 
çıkamamıştı. Bir hafta. süren ol • 
dukça şiddetli bir soğuk algmlı -
ğından sonra evvelki gün iyile~ -
miştir. 

Saraç oğlu Şükrü Bey Ankara -
da müzakere safhaları ve imzal~
nan itilaf hakkında hükumete iza
hat verecek, on beş gün sonra tc!~
rar Parise gidecektir. 
Şükrü Bey dün kendisile görü -

8en bir muharririmize borçlar iti
lafı hakkında yeniden şu izahatı 
vermiştir: 
"- Pariste yapılan son müza -

kereler kat'i bir neticeye varını~ 
addedilebilir. Hazırlanan bir pren 
. itilafı geçen K.evvelde parafa e 
sıp · · k t'• k 
dilmiştir. Bunun ıçın . a ı ~u a • 

ı . ·rozasına manı kalmamı~ · ve enın ı . . 
Çünkü parafa edılen prensıp 

tır. andan • . ·ı. f üzerinde uzun zam 
ıtı a 1

' v • • niden müna
beri çahşıldıgı ıçın, y~ k b' nok 

.. akere edılece ır 
kaşa ve muz t Şimdi teşkil edi • 
ta kalmamış ır. . h l 

. h . komitesı azır a· 
len tali hır ta rır d 

. de çalı"makta ır. · ··zerın ~ 
nan proje u l ·1 borcumuzun 

ödeyeceğiz 

Borçlar ltllAfında r'ransız murahh:ı~ı 
M. Dökloı:fe 

den Fransız frangı ile olacaktır. 
T akıitlerin mikdarı hiç deği§mi • 
yecektir. Mukavele elli sene için • 
dir. Bu taksitlerin içinde bütün 
masraflar da dahildir. 

Kat'i mukavele bir iki ay için • 
de imza edildikten sonra eski tah
viller yeni bir tahvil ile değiştil'İ · 
le~ektir. Bu tahviller yüzde yedi 
buçuk faizli olacaktır. Bu tahvil -
lere evvela "Unitürk,, adı veril • 
mesi dütünülmüttü. Şimdi bu isim 
den sarfınazar edilmititir. Yeni 
tahvillere "Nouvellea obligation 
de la dette Turque,, adı Yerilme-
si dütünülüyor.,, 

Saraç oğlu Şükrü Bey, Paristc 
Osmanlı bankasının imtiyaz müd
detinin uzatılması mevzuu üzerin· 
de yapıldığı söylenilen müzakere
ler hakkında da şunları söylemiş
tir: 
"- Osmanlı Bankasile cereyan 

eden müzakereler iyi bir safhada 
devam ediyor. İmtiyaz nıüddetinin 
ne kadar uzatılacağı mevzuu üze· 
rinde henüz bir karar venniı de -
ğiliz.,, 

Şükrii Bey müzakere mevzu!l 
hakkında sorduğumuz suale şu ce
Yabı vcımekle ikiifa etmiştir. 

"- Cümhuriyet Merkez Banka 
mızın mevcudiyeti ve haklarile 
kabili telif olmıyacak her hangi 
bir kayıt ve talep müzakere mev • 
zuu bile değildir. ,, 

Yeni mukave e ı e . d 
·1 on altın lıra an 

mikdarı 107 ~ı ·yı . tir Tediyata --=----§ 

8 milyona indırı mış .: d k. a • 
... ··muz e ı m 

Haziranda, "anı onu k ~ 

dugUnkü sayımız j 
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li senenin ilk ayında başlana~ • 
trr. Taksitler 700 bin lira üzernı • .. . . . .' . . 

Her şey 
lirası ' • 

·ı· · z 

Neden şirketlerin fiyatları ·nm·.yor? 

T ele!onşirketinden ingiliz ıırasının düştüğünden 
beri a dığı !azla paraların hesabı sorulacak 

Hayat, be§ on sene evvelkine 
nazaran çok ucuzladı, her §ey o 
günlere nisbetle ucuz ... Fakat bir 
zamanlar İngiliz lirasının fırbdı -
ğından bahisle ücretleri iki misli, 
dört misli arttıran ecnebi §İrket • 
leri İngiliz lirası yarıya yakın dü~ 
tüğü halde on para indirmemit -

1 
!erdir. ı 

Tarife komisyonu deniz tica
reti müdürü Zeki Beyin riyaseti 
altında limandaki nakliye vası • 
lalarının ücretini tetkik ediyor. 
Komisyon kömür fiatlarının ne 
derece ucuzladığını nazarı dikka
te alacak, fiatları indirecekmiı. 
Fakat bizce iş bununla kalma -
malı. Şehirde tramvay, elektrik, \ Ocnlz Tic:ı red müdüril ve Tarift~ 

(Alt tarafı 7 inci sayıfamızda) komisyonu reisi Zeki B. 
··········································••4••••••••••••••••••••••••••••·················· 

~.~.~.~.~.~ .. ~.~.~.:: I 

Hamiyet H. 
Bu 18 ya~ındaki ~enç 
san'atkir geçen sene bir 

mü abaka neticesinde 
parladı 

Htım. t anrm aJiba p]ikla· 
ra ve barlarda şarkı aöyliyen lıa 
nımların en genci. Yaşını sordu 
ğum vakıt henüz on sekizine yeni 
girdiğini söyledi. Orta tahsilini bi
tirir bitirmez, Allahın kendisine 
bah!ettiği "güzel ses,, le hayatını 
kazanmaya başlamış. 
Şunu da bilhassa işaret etmek 

isterim ki; kendisinde, musiki is -
tidadı, hemen hemen bütün musi
ki mensuplarında görüldüğü gibi 
irsen intikal ctn.emiştir. Bu itibar 
la bu cihetten de bir istisna teşkil 
ediyor. Daha ilk mektep sıraların· 
da iken ne vakıt bir şarkı söylese 
arkadaşlarının kendisini büyük bir 
istekle dinlediklerini görürmüş. 

• 

Hamiyet H. 

Ailesinin arasında da bu ses güzel 
liğini ılk sezen teyzesinin kızı ol
muş. Şarkı söylerken bir gün da • 
yanamamış ve: 

(Alt tarafı 7 inci sayıfaımzda) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ramazan ve Karagöz 

- K a ra g ö t m, R m za nla a ran n s .l ? 
- Hiç sorma, herı f e i'<iyüz kuruş bo rc.ım Vdr, dütfoaoıoın 

&nünden geçemiyorum Hacıyvat. .• 
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iŞARETLER 

Kita ın hendesesi 
Haya n hendesesi 

Ankara toprağına basnr bas -
maz, bizim o eski istasyon yolu 1 
aklıma geldi. Neydi 0 yol, yazın 
toz dalgaları bir volkan lavı gibi 
insanın sırtına biner, keskin tir 
ıüneı altında insanın ~ ücudunu 
dağlar, toz taneleri insanın ağ -
zına burnuna alevden bir duman 
ıibi tıkanırdı. Ankara belediyesi 
dumanı burnunda bir yangın yeri 
hisaini veren bu caddeyi belediye 
çöpçüleri vuıtasile teneke ib -
tiklerle sulatırdı... Kııın bu yol, 
bir vıcık deryası olurdu. Balçık 
aağa, ıola dalgalana dalgalana 
alabildiğine heybetle istasyona c:ı· 
kardı. Bugünkü Ankarayı muka
yese için fazla bir ıey söylemi -
yeceğim, iskarpinlerimi Haydar 
paıa istasyonunda boyatmıJtım, 
!ehri ba~tan baıa dolaştım, aya
ğıma ancak çamur tekrar Hay -
darpatada trenden indiğim za -
man bulaştı. 

"' :ı[. :t(. 

ilk bakışımda A~ara bana 
pek dağınık geldi. Dostlarıma: 

- Eğer bir sene daha geç kal 
mıı olsaydım, Ankaranın kenar 
mahallelerine ancak Sivas istas • 
yonunda raageleeek mişim; de -
dim. Hudutsuza benziyen bir ge
nitlik beni sıkar gibi oldu. Çün -
kü hepimizin medeniyet, bele şe
hir deyince aklımıza Junlar ge -

lir: 
Dört taraf mdan sıkı§tırıhnca 

havaya fıtkıran met gibi yüksel· 
mit binalar. On katlı, yirmi k::.t -
h, elli katlı, ba9ları bulutların i • 
çinde gömülü bina devleri. Biri -
birlerinin aırtma abanarak deni · 
%e bakmak iatiyen acaip hayvan-

············································ 

inkılabımıza dair 
filmi hazırlıyacak 

Rus artisti 
Mevzuu inkılabımıza dair ol • 

mak üzere Sovyet ainemacılığmın 
da yardımile yapılacak film hak • 
kında memleket dahilinde tetkik
lerde bulunmak üzere Anadoluya 
gamiş olan Sovyet senaryo müel· 
lifi M. Zarhi ve Maarif vekaleti u-
mumi müf ettitlerinden Re9at Nu
ri Bey şehrimize dönmü9lerdir. 
M. Zarhi ve Reıat Nuri B. buradan 
Mudanya ve Burıaya gitmiJler, 
üç gün muharebe yerlerini gezdik
ten sonra otomobille Balıkesir, 
Manisa, lzmiri dolatmıılardır. iz. 
mirde be~ gün kaldıktan sonra da 
Afyona hareket etmitler, Dumlu 
Pınar harp sahasını gezerek tet -
kikler yapmı9lardır. M. Zarhi mü -
teakiben Ankaraya gitmiJ, istiklal 
mücadelesine filen ittirak etmi~ 
zatlarla görüterek kendilerinden 
izahat almı~, Ankarada bir hafta 
kalmı~tır. M. Zarhi filmin senaryo 
sunu yazmağn ba~lamıştır. Bu ayın 
on ik:sinde Rusyaya gidecek, se -
naryosunu tamamladıktan sonra 
tekrar buraya gelecektir. Senaryo 
tasdik edildikten sonra da kendi -
sile mukavele yapılacaktır. 

hizaya dizilmiş ağaçlar yoktu. 
Bazı taraflarda ağaçlar daha 
çok, bazı taraflarda daha azdı. 
Hani !U Sizim eal<i l<itap lienCleae-

lar •• Bu hayvanların mideleri ma- si zevkine tamamen aykırı.. Bu _ 
halleleri üst üste yığarak geniş • nu tenasüple, nispetle filan halle
ler. demezsiniz. Fakat kafanıza ıu 

Huliıa bize göre medeniyet fikri soktunuz mu caddeyi maksa 

demek ufki şehir demektir· dına uygun görürsünüz: 
Niçin? Caddeye ağaç keyif olsun di· 

Sinemada onu gördük, mec- ye dikilmez. Yaya yolcular güneş 
mualarda medeni şehir diye Nev· altında çayır, çayır yanmasınlar 
yorku tanıdık! biraz ferah nefes alsınlar diye 

Bir tehir içinde kopyacılık a - dikilir. 
kıl tanzimatçıhğıdır. Çünkü biz, Su halde yaya kaldırımının 
toprağa kutbakışı bakan ıehrin en ;ok güneş alan tarafına fazla 

toprağa neden kuşbakışı baktığı- ağaç dikilir. 
nı dütünmeyiz. Ankarada göbek, göbeğe gel • 

Bir yer düşününüz.. Toprak miş otomobil yolları göremczsi • 
azdır. iş çoktur. h merkezinin bir niz. Bu da bizim terazi zevkine 
.. d · ·· k.. de- uymuyor. ilk hakı!f.ta acaip bir 
..,.z aha genişlemesı mum un :r 
a·ld' k t kat tesir yapıyor. Biz, sofa gibi yol 
• 1 ır. Binalar o zaman a • i.iıt üstüne cıkacaktır. ağ1ı~ların~ o kadar alı!mı_şız ki, 

Ş. d ~ - ·· An şenır dcyınce bol, bol çızgıler an 
un i ıiz bu mantıga gore • 

ka. k lıyoruz. 
ra.yı düşününüz. An aranın ge lb k' d . h. .. . 

nitliğini haldı bulacaksınız, şeb • Ha u ı, me enı şeb_ırbs.ura~ın 
rin t ... d I t dig"iniz şehridir. Orada otomo ıl ır su -

opragı bol ur. 5 e O b·ı d kad . . .. "ttir rat vasıtasıclrr. tc::no ı e eve • 
ar gcnısle':llıye musaı · . . .. · · b' ·ı B·· ı l • b. 1 bı'ri ye biner gıbı sus ıçın ını mez. 

oy e o unca neden ına arı, . . . h. d b" 
bi J • • •. •. .. l 1. 5 • le. için bınıhr. Şe. ır e otomo ı -

r erının uıtune yuk etme 1• c :r • • d ~ b k k lin süratmı kısması me enı vası -
. ep yo ! Bu binaların bir ısmı . 'f d tmemel· demek -
lf yeridir. lt yerleri kendiliğin • tadan ıstı a ~ el il • 1 k 
d k . . f O halde oy e yo ar o aca 

en . eııfleşıyor. Gerçi henüz ta· 1 1~· b ollardan otomobiller hız-
mamıle bir Ç&rfı kurulmus sa - kı, u y 
yılmuıa da... • la geçecek. . 

Binaların geri 
meskenlerdir. 

Yolları mezbaha halmden çı-
kalan kısmı k k ·ç·ın hendeseden istifade arma ı . 

d ·ı k iki otomobil hızlı &ı • 
e ı ece . 

insanın evi rahat edeceği bir 
Yerdir. Sabahtan akşamn haclar 

pala çalan adam, istirahate muh
taçtır. Bol havalı, rahat, gürültü

süz bir evi neden insanlara ha _ 
ram edelim! 

Yenişehir, Ankaranın bir kö • 
!C&'inde pala çalanların akşam 
içlerine girip rahat ettikleri bir 

knıdır. 

derken alın alına gelip çka~r'mı-
k Y ni karşıla!aca ı ı 0 

-
yaca . a b .. 

b'l biribirini en az e, yuz 
tomo ı · · 

l "recek. Onun ıçın 
metre cv~e go ı 

d·ı· dilim meydan nr • 
artık o ı ım, · · 
da birleten yolları göremezsımz. 
Görürseniz de pek azdı:' i • 

İ"te bir bakı§la genı! ve m 
~ .. .. hrin kadrosu, 

zansız gorunen ıe . h 
d · ycnne a -

işte kitap hen esesı 
. · k yan Anka· 

yatın h~ndese!ını 0 

Caddeler gördüm ki kenarın- ra ! 
de. biıim bildiğimiz ~ekilde bir 1 Sadri Etem 

VATCJT 

cemiyeti 
···································· 

Sıhhat mümessili 
memleketimizi 

anlatıyor 

"Medeni Ankaraya hayranım. 
Bu memleketi terkedeceğime ! 

müteeaıirim 1 ,, 

Cemiyeti Akvam sıhhat mü -
mesaili Doktor Andre Stampar, 
muhtelif memleketlerde 11hhat 
meseleleri hakkında konf eranılar 
verdikten sonra Ankaraya gitmit 
ve Halkevinde bir konferans ver
mİJtir. 

Doktorun lstanbula avdetin -
de, Belgartta intitar eden Pravda 
aıazetesi muhabiri, kendisile gö • 
rütmüt ve Türkiye hakkındaki in
tibalarını ıormuttur. 

Doktor Andre Stampar demit· 
tir ki: 

- Ankarada büyük bir hüsnü 
kabul gördü.'ll. Türk doktorları 
arasında, sıhhi projelerimizi tet
kik ve tetebbü etmek için Yugos· 
11.vyaya gelmiı olan bir çok ah • 
haplarıma tesadüf ettim. Halke • 
vinde verdiğim konferansta dok • 
tor meb'uslarla diğer bir çok dok
torlar hazır bulunmak hltfünü 
gösterdiler. 

Medeni Ankaraya hayran ol • 
dum. Harı müesseseleri ile ııhhi 
müesseselerine büyük bir ehem • 
miyet veriyorlar. Gazi çifliği ile 
tam sıhhi ıerait dahilinde bina e· 
dilmit bir köy gezdim. Bu köy· 
de Bulgaristandan hicret eden 
köylüler oturuyor. Medeniyet sa -
hasında dev adımlarile ilerliyen 
bu eüzel memleketi teTJCeCleceii -
me mütee11irim. 

Hem para vermiyor, 
hem zorbalık ediyor 

Pangaltıda Davutoğlu soka -
ğında bir apartımanda kapıcılık 
eden Y orgi evvelki gece yanın -
da Selim ve Huan isminde iki 
arkadatı olduğu halde Langadan 
1578 numarnlı otomobile binmif, 
Beyoğluna çıkmıthr. Yorgi arka
datlarını lıtiklal caddesinde in • 
dirdikten sonra otomobili tiyat -
ro sokağına saptırtmıt ve kendisi 
de burada inerek para vermeden 
kaçmak istemittir. Şoför Faik pa
rasını isteyince kızmı9, foförün 
gırtlağına sarıldığı gibi yetiten 
zabıtai belediye memuru Mua.m • 
mer Efendiyi de dövmeğe kalk • 
mıştır. Y orgi yakalanmı;ıtr. 

VAK 1 T 
GUndellk. Slyaal Gazetl' 

tııtanbul Ankara Cııddcsl, VAKIT )1Jrdu 

Telefon Numaralar• 
Ytw l§lcrl telefonu: 24379 
ldar~ telefonu : 24370 

Tolgnt adresi: Istaııbul - VAK11' 
Posta kutuıu No, 4ı; 

Abone bedelleri · 
Tllrklye 

Senelik 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

HOO Kr. 
;c;o " 

400 " 
150 .. 

llln Ucretlerl : ---Resmi fl!nlarm bir satırı 
Ticar1 114ıılanıı bir ıatırı 
Ticıırl !IAnlarm bir santimi 

t<Uçllk lllnlar~_ 

Ecııcbl 

2700 ı.-r. 

1450 
800 
300 

10 Kurt13 
12,IS Kuruı 
2il Kuruıı 

Bır defası 80 ilci defaaı 60 Uı; defaaı ti:i 
d5rt defası 75 \"e ou ddaaı 100 kuruıtur. 
'(Jç aylık ilAn verenlerin btr defası mecca· 
nendir. Dört aatın ıeteıı llA.nl&nn fazla 
satırları beş kuruştan heaap edUlr. 

Ha pia ha nede ......................•..... 

Komünist 
Mahkumlardan 

açlık grevi 
yapan yok! 

Geçende latanbul ağırceza 
mahkemesinde hapse mahkUm e

dilen komünistlik tahrikatı maz -
nunlarından bir kısmı, taıkınhk -
lar yapmıflar, sonra hapishanede 
açlık grevine ba,lamıılardı. Bun • 
Iardan bir kıımi, grevden bir 
müddet sonra vaz geçmitlerdi. 
Bir kısmı yemek yememekte israr 
ettiklerinden, kendilerine sun'i 
gıdalandırma usulü tatbik edili -
yordu. 

Dün, aç kalmak teıebbüıünde 
iarar edenler de grevden vaz seç· 
mitler, hepsi yemek yemeğ bat • 
lamıtlardır. 

Gazi köprDsllniln 
takasla mllnakasası 

·Gazi köprüsünün takas aure • 
tile münakasaya konulması hak • 
kındaki tetkikat bitirilmit ve e • 
saslar tamamen hazırlanmıttır. 
Münakasa yakında ilan edilecek • 
tir. Köprüyü takas suretile yap • 
mak için yeniden bir grup müra • 
caat etmi!tir. 

Ticaret mekt~binln 
501ncl yıl dUnUmtl 
Gelecek haf ta Pazartesi günü 

Y üluek ikbsat ve ticaret mekte -
binin 50 inci yıl dönümü parlak 
meraıimle kutlulanacaktrr. Pror
ramın hazırlıiı yapılmaktadır. 

Ayni gece Maksimde bir çaylı 

danı verilecektir. 

Maarif mUdUrtt 
Haydar Bey 

Geçen hafta Ankaraya giden 
Maarif müdürü Haydar Bey dün 
dönmiitlür. Haydar Bey, mek -
teplere ait bazı iıler hakkında 
Vekaletle temaı ettiğini söyle -
miştir. 

8 Kinunuaani 1917 

- Abbas Hilmi Pa~a Hz.nin ıenci 

dcııriyci lıidi,-iyetlu; hascbile bugiin 

saat üçte P<•ra Palnsta bir ray ziya
feti ı·erilecel.tir. 

Ziu<if ete marıı şuha11e ile başlana· 

rak re mnr~ı hidiri de tercııniim e • 
dildikfr'n sonra bazı Zt't:at tarafın • 
dan manzumeler t·c nutuklar kıraat 

<•difrC'ck ı·e Şeyh b'sat Şakır Elendi 
tarafından da bir hitabe irat oluna • 

caktır. 

SOHBETLER 

Bizde buhran yok 
Hatırımdadır, iki sene evvel, 

Liman ıirketi müdürü Ahmet 
Hamdi bey, bizde bir çift pabu • 
cun bet kuruta boyandığını ileri 
sürerek: Bizde buhran yoktur 1 
hükmünü vermitti. Hamdi bey ili
hsatçıdır, hem de eıki iktısatçı • 
larımızdandır. Bizde, fi tarihin • 
de, iktııat siyaseti, Hotanto kabi· 
lelerinin adetleri kadar meçhul 
iken, bu muhterem arkadat iktı • 
ıadi mecmua netrederdi. 

. Dütündüm: Ahmet Hamdi 
bey, pabuç boyasından böyle bir 
hüküm çıkarırsa, ben neden, orta 
oyunu tekerlemesinden ayru h~ 

.. k ? mu çı armıyayım . ... ı 

Geçenlerde bir gece, Şehzade
batında, Asım babanın ortaoya • ' 
nuna gittim. Kavuklunun teker .i 
lemeleri, hep parasızlığa, açlıfa . 
dair. · 1 

Mesela pitikarla ıöyle kon\I • .. 
ıuyorlar: 

- Pazardan iki okka praaa alı,..111, 

lencncye atarsın.-

- Ne kadar yağ koyar11n?. 
- Ne yağı? 
- Basbayağı yağ .... 

- Ayol, prasaya yağ konilujÜİİa 
ilk defa iştiyorum ... 

- Sen yağ koymaz mum? 
- } 'o, prasa kaynar, kag~ 

yağ salar, ate§lcn indirip yersin.o. f 
Zemin ve zamana muva&Jr, 

~ktısadi buhrana )iyik bir tekerle! 
me değil mi? Parasızlık öyle müt
hit öyle müthiı, ki millet batlama 
ot yiyor .... 

Filvaki bizde, et, yai hatta 
balık sarfiyatının az olmasını, ile• 
tııadi buhrana atf edenl~r yok de

ğildir~ 

Efendim aenede adam batına 
iki dirhem et dütüyor; balıklar 

kokutuyor da alan olmıyor, aibi 
ıikayetlerin ıonu: 

- lktısadi buhran! 

Lifı ile nihayet buluyor. 
Yok efendim, yok! ... Bizde bu 

§İkayetler, bu tekerlemeler eski • 
dir. !ı 

Geçen gece duyduğum -· kay• 

narken yağ salan prasa - nükte • 
sini, prasanın okkası bir, etin ok· 
kası otuz para olduğu devirlerde 
gene kavukludan dinlemiıtim: 

Çocukluğumda Karagözle Ka• 

vuklu gene hep paraıızhktan 

bahsederlerdi. Et, kurbandan 

kurbana yenirdi: "Et yüzü ıör • 
müyoruz, kemik yalıyoruz! ... ,, 

"Suyuna tirit geçiniyoruz!,, "San

ki yedim camisi!,, "iki su bir ek• 
mek yerini tutar!. , "Peynir ek • 

mek, hazır yemek,, "İki lokma bir· 

hırka., gibi sözler, bolluk zama • 

nından kalmadır. 1 
Lira yüz sekiz kuruşa ıider • 

ken, gene buhran yoktu ya? 

Selimi izzet - Adliye nezareti tarafından ıtaj 
yapmak üzere liyakatli memurlar • ı=============---
dan Vasfi Raşit, lznik kaduı Melı _ Dahlllyemilsteşarının 
met Sabri, Çorlu müddeiumumisi VillldesJ Vefat ettf 
.4 rif, şiir<• mümeyyizi Sami, lıeycti T eessürle öğrendiğimize ıö • 
telti§iyc katipleri11dcn Remzi, Cey - D h re; a ili ye müstefarı Hilmi Be • 
han mahkeme reisi Abdülaziz, Dcrsa- yin validesi hanım, bir müddet • 
add bidayet malıkcmcsi müUizinıl<> • tcnberi tedavi edildiği Haseki 
rindcrı llasa11 Cezmi, istinaf ticaret N İsa hastahanesinde evvelki ak • 
başkôtibi Eşrd 8c•ylcr Almanyaya Şam İrtihal eylemif ve dün öjle 
oöndcrilueklerdir. Mumailcyhim bu üzeri Edirnekapıda hmırlanan 
akşamki Balkan trenilc azimet cd,• • 
ceklndir. medfenine tevdi edilmit~r. 

Hilmi Bey dün sabahki tren• 
- !Jün süleramn yer:mi kabulü ol

duğu cihetle §ehrimizde bulunarı se
lirler Babıfılide hariciye nazır ı•ekiU 

Halil /Jeyelendigi ziyaret etmişler _ 
dir. 

le Ankaradan gelmiı ve bu hazin 
meraıi.mde hazır bulunmuttur• 
Merhumeye rahmet diliyor, Hil • 
mi Beyle ailesi erkanının derin 
teasürlerine ittirak ediyorus. 
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Milliyetsiz bir millet 
n ı O 

'1~1.~a.rJJl!!PAfcJt9f 
lt~~ım~a PJffMWFıl~, ,!em 
A!ffıf· 9 f~eJ a~ J9JJfa~ 
bir takım ıwiv ıwbl~ ,~. • 
JP.'.. 

- Qjlıpn1 _!enin aclm pe? 
-M~hmet. 
-:- Bab~ adı? 
- Koataki. 
- S~n hangi !İi~denıin? 

- Hak dinden. 
- kak din h~Jin'! 
- ffazr~ti Meryem hakkı içip 

Jf'lrldim. ..- .__ 

- Senin adm ne? 
- Pettaki. 
- Babanın ismi?. 
-Mahmut. 
- Mezhebin ne? 
- Hazreti Muhammet halda 

için rumum! 

h"valid, JJ.7et jyj f.fO' okumakla 
meşhur 'hafız Omer el.endi dainiz 
Dimittald .t.waı, _Ka7.La7a iıkin 
edilmiı. 

MMRnut"- Ane w•ı• Ma· ........... _., 
* • • 

f>eoı-" t1 yer ,UzUncfe ne of • 
dub 'bt'IW-'z in,anlar da yok de· 
ğlt. Bu Jlleyanda, size, ılJzlintiztin 
4pün.d~, ll1dn faı1cma varmadıtı • 
nız pdftjyetsiz l>ir miHeti takdim 
edecettm. t:•-t!. jCoca btr cemaat 
ki, hiçbir mffteıe mensup delil .• 
Ne mGdciınan, ne nım, ne Franns, 
n.e lnsiliı, ne Japon, ne zenci! 
Bunlar mftffyet lraydmda olmadan 
pt!k ıil raııyoı1ar. Aralannda ev· 
leıdyarlar. Mttliyetl hariz bir im 
alırlarsa o da hamura kanpyor, 
eakj .W~iııli ~or. Hele ço 
culdarı milliretıeın uzak olarak 
doiuJor, 1t"'9ror. Kendileri mil· 
JirMi IMırtı bin. kıa vwirtecıe, 
• ıu'lrılak, t.cuJM ...,_, oman 

Bir amele 
Kendisini çıkaran 
adamı yaraladı 

Tophanede bir tütibJ depoıun • 
da çalıpn amele Recep kendisini 
itinden çıkaran uıta batı muavini 
Necmiyi aiır 1111ette 1aralamııtır. 
Recep çalqmadqı içio itinden çı· 
kanlmca fazla müteeuir olmuf, 
kendiıinin tekrar ~ ahnmumı, 
akli takdirde fena harekedere 
mecbur kalacatmı bir arkadqı Y& 

ırtasffe Necmiye bildirmittir. 
Muavin Necmi tayauut eden a

dama Recebi tekrar itine almaya 
imkiıı olmuıimı bildirinçe Re • 
cep çileden çdmuı, enelki akp.ın 
Necmiııin yolunu Mldiyerek anıı· 
z111 üzerine atıl111Jttır. Necmi ken· 
diıini müdafaaya zaman bulama· 
dan Recebin elindeki biçak eatı • 
na aaplanmıı ve hemen feryada 
hatlaınıfbr. Vak'a JerİDe polisler 
yeliflllif, elincle biçaiı ile kaçmak 
ta olan Recebi yablamıtlar ve 
aiır 1arab Necmi;ri de baatabue
ye kaldll'llllflardır. 

Recep, kenclitini itten çıkardı • 
ima kısarak muavin Necmiyi ya • 
raladılıaı l&ylemiftir. 

Geçen sene 
Ceza mahkeme· 
lerinin ilamlarına 
dair bir istatistik 

Elhamra sıaemuıaın 
Zengin programı misilsiz bir rağbet 
kaunmalctadır: 

1 - Denizler Devi 
llUmeaslll 

·GEORGES 
BANKROFT MliJeCet caa ilimlarına •it bir 

iıtatiıtik huırlanmııtır. Buna •ö· 
re, ım .._i iserüiade muhteiif Fransızca sözlü büyük film 

ceza mahkemelerinden infaz edil· 2 • Karagöz' b filmi 
mek üzere mOddei mnmnilik ili. Ornatan ı Darllbedarlden 
=-• dairetine t•IOO 1--.l-- ilim .._ ., ~ HAZIM 
pbaiftir. ~~~~~~~~ 

Banlarm .ao 1rac1an hapi• ce- lstanbul Beledlyesla 
..tarma aittir •• 3780 illm, infaz Darllbedarl fehlr Tıratroe• 
edilmlftir. 800 kadar hapiı lllmı, Tematllerl ı 

ıeçen eeneden bu seneye dnrolun Bu •k••111 ISt11181. lr1nıyESI 
aaat 21,SO ile UıUI 

muttur. Slt ~~~ ~~ 12,SOO ceza ilamından 8,200 ta· 
Kardefler 

ne1i para ce11a1111a aittir. Bu ili.m-
lu, paralar alakadarlardan alm • 
malı tisere icra daireaine ha'fLe 
edilmlftir. 

SabtA yirmi beşllk 
Fenerde T eTiiki Cafer mahal • 

l•ind• oturan Madam Lokwa • 
tir& tramw.,da uhte bir yirmi 

IMtHk ftl'lllek lsteditinden yab
lanm19ln'. 

Yazan: 
H. D. Craase 

Nakleden ı 
ı. Gsllp Be~ 

Komedl3perd• 

Halk ••••I 

l 1111 I 
llllllll 

Y akaada San Ze) bek o· 
peretiala temalline ba•l•· 
aaukbr. 

Ertutral Sa•ettin 
Bu ıarip manzaranm kartısm· 

ela tatıran bUfiik edip derhal r.,!t
tihate bir tahrirat ıönderlt, ve, 
bu insanlara lıllmbğı telkin için 
W.. kunıt maaılı iç müderris 
1ö1Mimil11ı .. 1nı iltimas eder. Mer
,.__ aöabi .tini.ter. Hoealar 
ııtlir. IClflere datdır. löfl• ll&n 
e4ilbı Celtir JQk, Uaala JOlr. K19ı 
-.ı'·rn1a 1181ai11. H ...... dla 
itlerini öiretecek. 

llliıllı\:retiW, 4Weltrinin nailli1eti ----------- TAKViM 
T. A. 'I'. T 

Bo gece Kıdıköftinde '! 

• wf.- nllllll, milalllliaaı hep 
.......... etrafmı alırlar. Mlcl..U 
efndi ha,......ı 

- Koati, Yani, Pandell ! Sis 
,,. .. il miıinis7 

- Biz IJle tef itilmeyiz. Şep 
...... ha Mutlaka iyi teJ'ler 
IÖyl~ecek, bize tletru yolu ıaet~ 
recebin. Nedıa W. dqarda kala
lım? 

• • • • Rum patrilıhaneal darµr 
mut Otla bu dinleri tüpheli mah
IGkab imana getirmek için üç bq
.. pu aladerlr. 

• 1ef• tle, &)'111 cemaat, ram
lar Ye mu.Jtimanlar, hep papuıo 
etralmı alıılar. Papu efendi hay
..-ı - Ahmet, Mehmet, Hasan! 
Sil .... .._ delil •lalalsT 

AJai ~ratı 
~ ~ ~yle teY bilaa.,U. S.. 

rPt•ıu. Se. aıutı.ka iri ..,,. 
llylJyeceJr. bize doiru yola 1a.t .. 
._..hı. Biz de dinliyeçetq, 

• • • 
(Akdai Sll&deni) havalisinde 

~e hem müılüman, hem rum mah
ltklu ,.fıyordu. Evet, yanbı yaz· 
•atim, tekrar ediyorum, ayni za· 
manda müılüman Ye hıriatiyan. 
8-1ar zahbren müalüman, babnen 
nurant. Tarihçeleri t8Yle olacak. 
Y ...ı.,o,... itilen beni tashih 
........... Macl•in nkfiyeainde 
..... P .... •larm mutlalra mit -
ıw...a oJ...ıu, tart kotulnnıt· 
Rwn1ar G&btmak istiyorlar, ilkin, 
nktiye buna mini. Ne yaplllllar, 

Jalanc~ müalümaım demit
ler. O ıidittir, ridiyor. Mepqtiye-
tiıı ilüımda 1'11111 patrilrhaaeai dini 
hürriyeti ileriye liirerelc bunlan 
cemaate almak iatecli. Bir iman 
ıirdi'ler, ltir Jmmı tirmecliler. Ll
kin amuml mübadelede ba toprak 
tatlar Yananiltanı M,faddar. iç. 
lerhlde pelr priplerl vardı. Me1e
ll: 

Oç defa hacca pden hacı 0.
man efendi Pandeliki oluyor. O 

MıtıM ajW kM..t etli,.r .. 
...... nlrtirle falaydı. Ulriu 

......._ ...... sinli. K,.,..ri lı 
•• • .... , ...a. lrir koloni tet· 
kil ederler. Otuz, kırk Mae eneJ 
bütün aahilleı imizde bu insanlara 
..... ..tilinli. 

Bil••'" itala.diyor ......-uz? 
T a&lıau frenıi, levanten deıailen 
mlUl;retais millett.a khaebnek • 
ıııelindeyµn. Bankalaım, mali ve 
iktıadl JDüea-..elerin, meseli 
menhıı Ye mekruh Rejinin, ıimen 
Cliferleria memurlarından en çok· 
lan tatlıaulardandı. 

Bunlarm bemm umumu kültür 
dili olmak üsere framacan bilir
ler. O liaanda tahıil ıörmütler • 
dir. Kealik bü,.ak elaeri7etleri 
llatollktir. Taltilyet itibarile çoğu 
....Wdir: Hiç Franeaya, ltalya • 
fa, laılltereye ayak bumamq, 
onlarla münasebeti olmıyan aile · 
ler. lqilbi inailizce bilmez. Ekal· 
liyeti biru İtalyanca anlar. Aile 
bimlerinin çolu ltalyancadır. Ko-
111 btoliktlrler. Ukbı kanlarma 
fula miktarda ram, ermeni ve bir 
az da hıriıtiyan arap kam kabl • 
mıfbr. u ... p, defter tutmak itini 
iyi bilirler. Uılu adamlardır. Arala 
rmda dolandınçılan, yalancıları, 

madrabaalan bulunmakla Mr&ber 
dindar Jemtelerdir. Her pazar ki· 
liM;yi boylarlar, her cuma oruç tu• 
tarlar. 

Kadmlanna, eaffetle, hangi 
milletten olcluldamu sorananız, 
tereddütsüz: Katolik milletinden 
ceT&bmı ltuarlar • 

Ba ailelerin &ir kısmı da, Yak -
tile 0...anlı idi. Hiç bir patrikha· 
De,'e mmeap olmıyan O.manidar. 
Bunlar (Lltin katolik Osmanlı ce
maati) nl tetkll ederlerdi. Cemaat 
leri devletçe tanmmııtı. 

Bu milliyetsiz milletin uh, 
fulı nedir? Diye ıual edeceksiniz. 
Bunların· ub Venedildi, Cineviz 
ve eair ltalyandır. Aralarına pek 
çok Malta ve sair Akdeniz frenıi 
döküntüleri kanflDlfbr. Fakat 
bunlar aall dillerini, milliyetlerini 

uaatmQflar; ~ir •atana meuup 

olmıyaa bir cemaat tefkil etmit • 
ler. Asırlardan beri milliyet br· 
dmda olmadan J&tıyorlar. Bunlar 

burada doimUf, büyümüf olmak • 
la beraber lllİlafir sibidirl•. Fa • 
kat mil&firia ltir lbemlebti, Wr 
Jeri. ltir JUl'Chı olur. Keadil.uü 
ltal,.,., Frama,., puaportlan • 
nm ılltercliti memleketlere lacle 
edinia. Oracla 16bfltiin yabana 
kalırlar. 

Pasır Pazartea1 
8 K. UDi ' K. UDi 

1 t Rımaua 12 Ramazan 
Gb dolat• 7,11 
Gb lılDll 11,16 
Sabah Dlllllll 1.-'0 
oııe 1111111 fV.19 
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25 i tathau frenlderidlr. O derece 
muzır mahltldar delfldlrler. Hiç 

HAVA - Yet ilköy ııkerl rasat 
merkezinden verilen mal6mata göre, bu· 
gtln havı u bulutlu ve şimal lsdkame· 
tinden hafif rUzgtrh olaealıftl'. Dün en 

ı Dolar 213 SO 1 !ark 
~ Llhı, il~- 1 ZoloU 
!O L Belçlkl 117,- 1 PetıJ" 
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bir milletin eaadetlle mes'at, fe • 
l&btile mtiteellir olmazlar. BI • 
yük muharebede bunlar ıerçekten 

fazla sıcaklık & en u 1 clıereee. hna • •------~------• to Kıuea ~ ita- 1 Baalnaor 144.-

(Bitaraf) blar . 
Türkiye kazanıyor: Ne ili! Bb 

nten bu memleketin evlldı;yıs. 

Türkiye kaybediyor: Biae ne! Biz 
frenıiz. 

Yahudiler hakikaten kosmopo
lit bir millettir. Fakat bunlan 
beazemnler. Çünkü tabiiyet, men 
111biyet buauauncla mesbepleri pek 

iuytkı 17 4 milimeue idi. 
Ratlıeda • 

JST ANBUL - !8 efen r 8.45 e ~a
dar Nihal Hanım, 18,45 ten 19,30 ı ki· 
dar orkestra, 19,30 dan ~O ye kadar 
Cevdet Kcriaı Bey tarafından konferans 
20 den 21,30 a kadar P.ed•yii musikiye 
heyeti, 21 ,30 dan 2!,80 a kadar gı amo
fou, Ajans ve borsa haberi, sut ayıra, 
n,80 da ta.80 ı kadar su (Oariittallm 
heyeti ). 

ı•it oı .. Beniiarail, kmdi ua1a. ·- M-a-tb_u_a_t -ba-10-5
-

0
-

nnd• bir mWettirler. Amerihda, 
Lehiatanda, lqilterecle, Balatta, Matltuat C-.lyetinin eenelik 
Huklyde, Kuqaneulda, Mltün muazzam halOR XinUDuaninln 
yahadiler, hatta milliyetin fev • yirmi eeldzine müaadif Cumarte ,. 
kinde bir aile tetkil ediyorlar. 

•i paü aktemı Maluİlll ealoala • 
Tatlııu frenlderi ise çok ıenittir · 
ler. Onlar &lyle 18" bilmezler. nada 'ftl'ilecektir. Bu tarih *Pİ 

samanda Seker hayrammm ilci • •••• Sadetten uzaldqıp bir ha · 
ki'kati ileriyeaiirecefim.MiDiyetaiz aİDe teudüf etmektedir. Ba •• • 
mill!Jtten bahsettik. Ulrin bir ele retle balo pceei •tlenenler erte • 
dilıiz millet var. Banu biliyo!' ıi ,Onfl istirahate fll'Mt balacak
musunus? TürlE yahadileri. Bunla· lar Ye bayramı hoga ye eileKe
nn dedelerinin dedeleri lıpanya li seçirmit olacrldarclır. Ayni ::u.• 
•e Portüıalde J&tlJOrlannq. Son • manda tatil dolayuile Aab•adan 
ra oradan kovulmutlar ve eolutu ıelealer ele balomaa iftirak fır -
burada almıılar. Fakat beraberle- ..mu baı... olvaklardır. Mat. 
rinde bozuk, k6tfl, kepaze, çetre • buat eemiyeti heyeti idareai clen
fil bir lapanyolca getirmifler ki idi lçtimamda haloaUD mnkem • 
buna: Judeo • eapapol diyorlar. 
Bu dakika, ula bir kültür dili ol· aaeliyetiai temin için lbma ıelen 

tedabın· · :a&.:h•• e71--: ... : ... O -mıyan bu piç i..-.J01ca11 bırak • _, - ._....,,.... •-
mıya relteniyorlar. F alrat JWine ceye m•h ... olmak iiUN mülaia 
koycluldan dil hanıfeidlr? Türkçe mildarda kuti)ıon bini edileeek
mi? Yok, buna iltemiyorlar. Vak- tir. BunlanB içillde ~ laJmetli· 
tile nasıl l1panyolca11 turfa etti- len nrdır. Banlardan hatb mü
lene timdi de o süze) framacayı hlm ılrprizler huırlamnaktadır. 
berbat edip, çirkef haliae U,.., Davetiyelerin matbuat cemiyeti • 
lmllanmıya ha!ladılar. Bir dil Ü· ne müracaatla alınması lizımdır. 
lla dojdu· Jud'o • françaiı. Telefon: 30087. Elbise mecburi • 
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l Matbeamua ı~ ırler:J 
Bavacıbk ve s.,. 

Havacıbk n Spor mecmu151mn 86) 
lftCI sayısı çwlı11UŞtır. Bu Nyıda lq\ eki· 
limiztn Eskişchirde tayyırecilerillb .... 
mıda r;cçiı digi güai tespit eden tarihi 
resimler ile hava tehideriııüzdcn yüzbat1 
Galip Bey için Başvekillmizin yazdıklan 

bir mektubun lll1işe8f ve Akı Gündüztla 
bir yazasa allkeyı uyandarmıktaclır. Mec-
muada müyük hava tchlikeai • Bir mu· 
cize • Kuvvetli tayyarccillge doğru • 
Frans1z meclisinde münakqılar • Ha\'I• 
da neler oluyor?, bqbkh yuılarla Ser• 
ver Ziyanın •Bir dül.ünün hıbraeı) ile 
mfnde hir hlkAycsf urd1r. Tavsiye cda-
rtr. 

Foto Sürey1a 
Foto Süreyyarun 20 hıcl nüshası bir 

çok nefis resim ve tablolarla müzenen 
olank pkmıftır. Karilcrimize hu mükem• 
mel nJon mecmuasını hararede • vliJf 
edet-1• 
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W AKI f'ın edebi tefrfkan -
},'2 8 Davulvetop 

1 işi iyen ara 

;::;:=::=:=::::=:;::;:;=::;:::=::;:;:;:::===:::::;:: Selami izzet 

Anadoluda ikısioin de kal
dırılması lehinde sebepler 

ve cereyanlar 

O gün, ak§arna kadar tatlı geç· 
ti; fakat ertesi giin, Kemal gene 
aojulda,tı, gene likayıtla~tı. H~t
tıı, biraz daha değişti. 

Şefik beyi gün aşırı yokluyor, 
Ayteyi görmemezlikten geliyor • 
du. Ane, bir fırsatını bulup bir 
fey söyliyecek olsa, ses çıkarmı • 
yor, cevap vermiyor, sıvıfryordu. 

Halbµki Aytenin ondan İstedi· 
ği bir karde~ muhabbetiydi. Ke . 
maiden yalnız ve sadece müşfik 
bir ataka istiyordu. 

Birkaç gündenberi Saliha ha
nımın da Bursaya gittiğinden 

bahsediliyordu. 
Kemal kendiaiyle evlenmek ia

temed iği için terkidiyar etlni~ti. 
Saliha güzeldi, Kemali seviyordu 
ve çok zengindi. 

Kemal bu izdivacı ne diye red
detmİ§tİ? .. Gözü kimdeydi? .. 
Ayşe hunu dütünilyor, ıimdi 

de bununla sinirleniyordu: 
Mademki Kemalin Saliha ile 

alAkası yoktu, madeınki Sllliha 
gitmi~ti, Kemal kimin pe~inde do
lafıyordu? 

Anenin bir emeli vardı: Ke· 
mali meşgul edeni, kendine bağ • 
lıyanı bilmek, tanımak .. 

Eğer, Kemali zapteden kadını 
tanısaydı, Kemali kendisine çeken 
kadının kim olduğunu bil,eydi, 
Kemalin, der'n bir fefkat, ate~li 
bir muhabbetle önünde diz çöktü
ğü, karşısında hayran kafdığı ka· 
dının kim olduğunu öğrenseydi 
muazzep olacak!ı. Üzülecekti. .. 
Daha §İmdiden, ı:anki o kadının 
kim o duğunu öğrenmİ!, biliyor • 
mu,, tanıyormuf gibi, kalbinde 
bir acı duydu.. Kimbilir Kemal 
bu kadının karşısında nasıl co~a
yor, nasıl heyecana geliyor, nasıl 
ate~ kesiliyordu. Kemal ateşli, 
co~kun bir gençti. Sevdiği, alaka
dar olclu~u bir kadının yanında, 
kimbilir nasıl kendinden geçiyor
du. 

A.y§e, bu düşünce ile harap ol • 
du. Üzüldü. Muazzep oldu. Am • 
ma hissetti, ki o kadmı sahiden 
tanısa, kim olduğunu bilse, bu ü • 
züntüsü, ıstırabı ile mestolacak ve 
bu sarhoşluktan haz duyacaktı. 

ilk leyleklerin göründüğü bir 
Ya~ ı:ünüydü. Bir cuma günü ... 

Yemekten &0nra Kemal, kona · 
iın kapııındaki mermer sahanlı • 
ia çıktı. Sigara içiyordu. 

Ane, ağır ağır arkasından yü· 
rüdü. Biraz gerisinde durdu. 

Kemal havaya doğru sigarası 
nın dumanlarını şavururken Ane 
aordu: 

ti. 
- Gördün mü, bir leylek geç· 

Kemal, başını çevirmeden, Ay· 
§eye haknıadan cevap verdi: 

-Görd·· um. 
- Bir !ey dilemedin mi'! 
- Hayır. 

d
.
1
- Leylek görüldüğü zaman 

ı enen §ey ol . urmuş. 
- Benun hi b' d'I .. . ! A ' ç ır ı egım yo c. 
y~e ac:ı acı güld .. . 

- Tebrik eder· u .. . 
meı' t k .. . . ım, dunyanın en u er egııın. 

- Muhakkak. 

- Yani itlerin iy" 'd" d ._ k . t' ı gı ıyor e-
vıe ıs ıyorum. 

- Bugünkü mevkiimd h. 
bir şikayetim yok. en ıç • 

Ay§e, taka etmiye, Kemale ta
kılnırya yeltendi: 

- Kalb İ!elrin de yolunda 
dır öyleyse. 

Yalnız Ayşeye bakarken soğukla~ ·r------------~ 
fan, sıcak gözlerini genç kızın göz 
!erine dikti. Kııuk bir sesle sordu: 

- Sorguya mı çekiliyorum? 
......... Hayır, sadece samimi bir 

itiraf bekliyorum. 
Kemal ürperdi: 
- Neye dair? 
- Sevdiğine, sevgiline d~ · 

Söyle, kimi seviyorsun? 
- Sana birini sevdiğimi k. ı 

ı;öyledi? Bir sevgilim olduğunu ne 
reden biliyorsun? 

- "Güzel Kemal,, e tapmırca 
sına aşık olan biri vardır elbette. 

Gözleri yaşarmı§tı. Hıçkırıjjın ı 

buğazında düğümliyer~k, s~nirli 

bir kahkaha attı. 
Kemal saatine baktı: 
- O! .. iki buçuk olmu§, geç Yakında tarihe kar1şacak gibi 

kaldım. görUnen davul ve bekçi 

- Nereye gidiyorsun? 
- İ§ime. 
- Bugün cuma olduğunu unut 

tun galiba? 
- Hayır unu!madım, fakat cu 

ma olmasına rağmen, çalışacağım. 

- Memurlarına işkence edi -
yorsun demek .. 

- Hayır, memurlarıma ihtiya
cım yok, onlar mezundur. Benim 
yazılacak mektuplarım var. 

- •.• Maşukalarına ! 
Kemal soğuk kanlılıkla cevap 

verdi: 
- Belki. 

Bu sene Ramazanda sahurlar
da davulun çaldırılıp çaldırılma
ması lstanbulda bazı tereddütle
re sebep olduğu gibi Anadoluda 
da ayni tereddüt görülmektedir. 
lzmirde sahur davulunun çalın • 
maması için halk müracaatlarda 
bulunmaktadır. Bu müracaatların 
en ziyade hastahaneler tarafın -
dan yapıldığı anlaşılıyor. 

Diğer taraftan gene Anadolu -
da iftar ve imsak toplannm atıl
maması da düşünülüyor. Bunun 
sebebi iktısadidir. Afyonda bir 
aylı { top masrafının 350 lira tut
tuf unu düşünen be!ediye top ye -
rine elektrikli düdük çalmayı ta· 
ıavvur edivor. 

Şefik Nuri bey, kızının, böyle 
İnceden inceye, fırsat bulsun bul
maeın, ıö.z dütaün düşmesin, Ke • 
male taş attığım biliyor, söyledik· 
l rinin bir çoğunu iı ' iyor, E ~~""""'-~DÜny.8 güzeli 
bilmemezlikten, ititmemei!ikten isten bnlda 
aeliyordu. 

O gün de, sanki hiçbir §ey duy
mamıf, olanın farkında değilmit 

aibi, setlendi: 
- Kemal. 
- Efendim. 
- Sen bugün g' liyor mu~un? 

- Gidiyorum amca. 
- Yazık. Eğer bana yardım 

etseydin iyi olurdu. Çok yazım 

var. 
Şefilt bey, eserini bir türlü ta -

mamlryamıyordu. 
Kemal derhal cevap verdi: 
- Bugün beni mazur görünüz 

amca. Yazacak mühim bir mektu
bum var. Ak,am postasına yetiş
tirmem de elzem. Emrederseniz 
pl\zar ıünü gitmem, bütün gün si· 
zinle ça1ıtırım. 

- Peki yavrum. Gece beklerim. 
yemeği beraber yiyelim. 

- Ben klüpte kalacağım. 
- Biz topluluk gecelerini de -

~ittirdik; misafirler cuma aktam· 
brı geliyorlar. 

- Onlara dönüşte, geç vakit 
biraz görünürüm. 

Ayşe, usulcacık mırıldandı: 
_ ... Benimle de bir tango 

oynarsın. 

Kemal cevap vermedi. 
Odadan çıktı. 
Yazacak mühim bir mektubum 

var dedikten sonra, üstüne bütün 
büt~n bir hüzün çökmüştü. 

Merdivenleri, acele acele indi. 

B h 
. eçtı. Otomobiline bindi. 

a çeyı g · ı· . b 
Y 

. .. de yegane sevgı ısı u 

Yılbaşı münnsebetile Hiliiliah -
mer Cemiyeti tarafından Ankara
da verilen baloda bulunmak üze -
re bir hafta evvel Ankaraya git -
miş olan 1932 dünya güzellik kra
liçesi Keriman H. dün sabahki 
trenle şehrimize dönmüş, lstas -
yonda tanıdıkları tarafından kar· 
§ılanmıştır. 

Keriman H. Ankarayı gördü • 
eünden çok memnun olduğunu 
söylemiştir. 

Kadıköyünde fuka
raya 5000 okka kömür 

Kadı köyü F ıkaraperver cemi • 
yeti dün Kadrköyü semtinde bu -
lunan fakir ailelere 5000 okka kö
mür dağıtmış, 20 mektep çocuğu
na birer kat elbise vermittir. Ce-

miyet bayramda da fakir çocuk -
ları ıevindirmek için çalıtmakta -
dır. Şimdiden bayramlık elbise • 
ler hazırlanılmaktadır. Fakir ka
dınlara bayrunda şeker dağıtı • 
lacaktır. 

Sandal bekçisinin 
katil 

Pendikte Nikonun sandal bek
çisi Süleyınanı öldürmekten maz· 
nun Mete Mehmedin muhakeme • 

sine, dün İstanbul ağırceza mah· 
kemcsinde devam olunmuıtur. M. 

Vitolün şahit olarak çağırılması 
için muhakeme batka güne hıra -
kılmıştır. 

er yuzun . 
b' ld" Gönlünü bu otomob1-otomo ı ı. . 

1 
. t' Volanı eline alınca . ı· 

Bir olacak yüzünden 
e Termış ı. 

çinden konuştu: . 
"Sevgili otomobilim, hı~ olmaz· 

b b·r •ey demıyorsun, 
aa sen ana ı " k . · ya çe mı· kızmıyorsun, benı sorgu 

yorıun ••• ,. (Dcr;amı oor). 

Kumkapıda Bayram ça.vu§ 
mahallesinde oturan Hüseyin Av· 
ni Efendiyi ayni mahallede otu • 
ran Mehmet Efendi eski bir ala • 
cak yüzünden dövmüt Te batın
dan yaralamıştır. 

Milli Roman -61-
Başımı alıp memleketin beni 

hiç tatnmıY.•n bir köşeine l<aç· 
mak istiyorum. Fakat alnımda 

kıra bir leke var gibi .•• Sanı· 
yorum ki her gittiğim yerde er 

geç tanılaca~ım. Zaten artık ça· 

hşma kuvvetimi de kaybetmıye 

baeladam. Hayatımı yeis içinde 

sürüklüyorum. 

1 
Yazan Necmettin Hqlil 

Şimdi denız kenarma mip 

küçük sandalımıza bineceğim ve 

açılncağım. Denizin \a ortasında 
bağıracağım; beni hiç kimıenin 
iş itmediğı bir yerde ıstıraphm· 

mı Allaha haykıracağım. 

Netice 

Bir kaç gUn sonra gazetelerde 
6yle kUçUk bir ficvedl& çıktı: 

31 Ağu"'0" Firar mı'! lntibar m1? 
iki haftadır hasta yatıyordum. 

Dün ilk defa kalktım. Zafer ve 

tayyare bayramıydı. Bütün şehir 
neşe Ye sevinç içjodeydi. Bir kö
feye bOzüJerek geçıt resmini 
seyretmiye başladım. 

iJk önce askerler, tunç yi'.zlü 

askerler yerleri titreten adımla· 

riyle geçtiler. Onları küçük mek

tepli grupları takip etti. O mini 

mıoi gruplardan birinio yanında 
A1·şeyi g8rüoce bağıra bağıra 

ağlamamak için kendimi gUç 

ıapteltim. Baktım, pembe yüzüy

le tamamen mes'uttu. Onun mek

tebi kendisini bu cemiyet içinde 

bir hak ve vazife sahibi bahtiyar 

bir fert olarak yet~tirmişti. 

O mini mini mekteplileri ben· 

de alkııladım, bileklerim kopar· 

casına alkışladım; herkes durdu

ğu halde yalnız başıma aıkışla

dım. O ıırada Ayte beni iördü; 

keşki görünmeseydiml Ooun ba· 

kışlarmdaki hakaret bana berke· 

ıinkilerden ağır geldi. 
Turan, bedbaht Turanf Artık 

bu cemiyet seni defetmitlir. M.a
kadder akibetiui kabul et. 

1'I Evlıll 

Dün gece annem benimle açık· 

ça görOştü; evleniyormuş. Halim 

Bey bana Odemişte bir iş bul
muş. 

Anladım, anneaıin evinden d( 
kovuluyorum ..• 

Annem bana bu haberi ver· 

dikten ıonra, babamdan bir ha· 
tıra kalıp kalmadığını kendisine 

sordum; bana çatı arasında du· 

ran bir sandığın anahtarını verdi. 
Herkes yattıktan sonra gittim, 

o sandığı açtım. içinden babamın 
elbiseleri, eski bir kalpa&ı, kitap

ları ve uf ak tefek difer ban 

eıyası çıktı. Hepsini içim yana 

yana kokladım, öptüm. Nihsyet 

sandığm en dibinde elim bir de· 

mire değdi; beynimden bir şim

tek çakarak onu çektim, çıkar

dım. Babamın rove veriydi. Fakat 

yaıık ki boımuşl Eğer dolu olsay

dı, o anda Turanın sefil hayatı 

nihayet bulmuş olacaktı. Yazık 

bu fısatta kaçtı. 

Şimdi yeni bir intihar teşebbii
süne bile cuaretim yok. Fakat, 

er gec;, beni bekliyen akibet 
budur. 

Bu gün bir tarafa çıkmadım. 

Ş mdi gece, ıaat biri geçiyor. 

Ha i odamda ıstırap!arımJa baş 
başayım. Dişarıda serin bir ruz

gAr esiyor; ben havasızlıktan 

boğu'u> orum, içimin geni~liğe 
ihtiyacı nr. 

Artık bubranlarım en hid bir 
ıckil aldı. 

" ~lut:ırekedcn en clki senelerde 

~chrimizde r ,fse müdürlüğü y:ıpnuş, te

mi?. 'e \"ntaıwcl\ erane fnaliyetleıı~ le 
bütün hem~erileıinin kalbinde bilyilk btr 

we\"ki tutmuş olan (ıL) mcb'usu mer· 
hum Cçvnt Bc)İn oğlu uç dört ~nden 

beri merdnndnn ka}bolmuştur. Ynlının 
küçlık sandalı da o gecedenbçri anada 
yoktur. Zabmı bunun bir firar olması 

ihtimaline har şı tah:ırri)ilt yapmış \ C bir 

netice elde edememiştir. 
Haber aldığımıza göre merhum Ce\lt 

Be) in refikas.ı J Innım eline geçen bir 

'esika dola} ıs.ıyle o~lunun intihar etmi~ 
olmacı ihtimali üzerinde ısrar etmek"tedır. 

Poli ~ müdı.iılı.igii bu cihetten de tapkikat 

\ e tnhnrriyata giri~mi~tir. 

"Bu firari veya müntehir genç. muhi· 
tinde maccrnpcrcstliği 'c seciyesinin 

hozuklu,ğu ile maruftur . .,, 

Mesele bir hafta ıonr~ ~~I•· 
şıldı : 

Turan o gece bir karaya ut" 

ramıştı. Açıklarda, kUçUk eandah 

~iddetli bir rilzgAr yaltnlamıf ve 

devirmişti. Turan bağıra bağıra 
uzun zaman dalgahırlo uğra§m•f 
ve nihayet takati kesilerek ken· 

dini bırakmağa mecbur olmuştu. 

Biraz sonra su üstüne çıkan ce· 

sedi, 'iddelli şimnl rüzgarile ka· 

b:ıran dalgalar tarafından vatan 
sahillerinden uzaklara sürfiklenip 

ahlmı§h. 

iunir, Şub1Jt 1952 

SON 

Çalınan 11 bin 
çuvala ait dava 

Asma altında çuval f abrikaaı 
sahibi Ropen Efendinin l 1,000 

tane çuvalının çalınmasına ait 

muhakemeye, dün İstanbul ikinci 

ceza mahkemesinde devam edil • 

miıtir. 

Dünkü muhakemede, Ropen 
Efendi, mahkemeye bir istida 

vermİ§, davadaki üç maznundan 

başka bazı kimseler hakkında da 

takibat yapılmasını istemİftir. 

Bunlar, Ropen Efendinin kendi • 

sinin olduğunu iddia ettiği bazı 

çuvalları, başkalarmdan satın a• 

lanlar ve open Efendi isteyin • 

ye, parası mukabilinde geriye ve

renlerdir. Mahkeme, istidayı müd· 

deiumumiliğe havnle etmitlir. 

Bundan sonra, maznunlardan 

lranlı ,Yelinin vekili, Velinin dük· 

kanmd bulunan çuvnllann ça • 

lınmış çuv:ıllar olmadığını ileri 
sürmÜ§, müekkiline bunları sa • 

tanların ~ahit olarak çağırılma • 

larr iGtee:ndc bulunı:nuştUP. 

Mahkeme, hu fahitlerin çafı • 

rılmnlarma karar vermi§tİr • 
kemal nihayet ba!mı çevirdi. 

........... ------------------~~~~~~------------~-------------------------------
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Kızıl Kartal 
Harbi umumide meşhur Alman tayyareelsl 

Rihthofen'in Hatıraları 
Na5tleden : fa. 

Som harbi 
Tayyarecilik hayatımda ken

dimi göstermiye en çok Som har
bi vesile oldu. Sabahleyin, güne§ 
le beraber İngilizler hatlarımız 
üzerine geliyor, ancak güneş ha -
tmca çekiliyorlardı. Bu harp cep
hesi, harp t:ıyyarecileri için ade -
ta cennetti diyebilirim. Bölke iki 
ayın içinde burada yirmi iki tay
yare düşürerek zafer listesini 
kırk ikiye çıkarmıştı. Biz, müp
tediler, üstadımızın tecrübesine 
malik değildik. Sadece, her mu -
harebeden zararsız kurtulduğu -
muz::ı. memnun oluyorduk. Bu 
cephede maalesef. adet itibarile 
İngilizlerden pek aşağı idik. Bu • 
na mukabil, kemiyeti keyfiyetle 
telafiye çalışıyorduk. Şunu da 
söyliyeyim ki, İngilizler öyle ko -
lay kolay yutulur şeyler değiller -
ai. Bunu itiraf lazrmdır. Ekseri 
.zamanlar Bölkenin karargahı • 
nın üzerine geliyorlar, çok al • 
~ak mesafeden bombalar atıyor -
]ardı. Bu suretle bizi harbe da -
Yet ediyorlar ve daima döğüşme
yi kabul ediyorlardı. Ben, şah -
sen, döğüşmekten kaçman bir ln
-gilize pek nadir tesadüf ettim. 

Avcı filotillamız kıymetli rei -
•inin emri altında iyi günler ge • 
çiriyordu. Bir arkadaşımızı müş
kül mevkide bırakmak hiçbirimi
zin aklından geçmiyordu. Düş -
manlarımız arasında samimi ve 
ne§eli bir surette harbediyorduk. 

Bölkenin öldüğü gün, filotil • 
lamız kırk düşman tayyaresi dü -
türmüş bulunuyordu. 

BUlkenin ölümü 
(28 teşrinievel 1916) 

Her zamanki gibi güle oynı

:)'a havalanmışbk. Bölke başı • 
mızdaydı. Hava fena ve bulutlu. 
Böyle günler sade avcı tayyarele
ri havalanırdı. lki İngiliz tayya -
reai kötü havaya rağmen cephe -
mize pek yakın uçuyorlardı. U -
zaktan gördük. Biz altı tayyat·e 
idik. Yirmi tayyare bile olsalar, 
Bölke bize, hücum emrini ver • 
mekten çekinmezdi. 

~ Her zamanki gibi döğüşmiye 
J;qladık. Bölke ilk olarak bir ln
ıgilizi seçti, hücum etti. Öteki be
nim kartıma düştü. Fakat yanım 
'da uçan bir arkadaşım beni ra • 
hatsız ettiği için, çekildim. Geri 
aönünce, Bölkenin iki yüz metre 
ilerde, düşmana hücum ettiğini 

gördüm. Her zamanki gibi, Böl • 
ke, hasmım düşürdü. Yanında 

bir başka alman tayyaresi uçu • 
yordu. İkisi birden ateş ediyor ~ 
}ardı, İkinci İngiliz de neredeyse 
'düşecekti. Fakat birdenbire Böl -
keyle arkadaşının tayyareleri tu
haf bir surette sallanmıya başla
dılar. Derhal, çarpıştıklarını an • 
ladım. Vakıa biribirlerine bindir
memişlerdi. Sadece temas etmiş -
lerdi ama, çok yüksek süratleri 
bu teması şiddetlendirmişti. Böl
ke hasmını bıraktı ve büyük da
ireler çizerek inmiye başladı. He
nüz suku~ ettiğini zannetmiyor -
dum. Fakat altımdan geçerken, 
kanadının birisinin kırılmıi oldu
ğunu gördüm. Biraz sonra kanat 
büsbütün ayrıldı, ve tayyare, ya
nında öteki arkadnşm tayyaresi 
olduğu halde bulutlar arasından 
dü~miye başladı. 

Karargaha dönünce bizi kar • 
ılı:ran havadis u old · 

Tefrika Numarası : 6 . 
Pek tabii, bundan en mütees

sir olan, kazaya sebebiyet veren 
arkadaş oldu .. 

Şurası gariptir ki, Bölkeyle 
konuşan herkes, onu, kendisinin 
en iyi arkadaşı zannederdi. Her
kesle o kadar samimiydi ki .. Hiç 
düşmanı yoktu. 

Fakat içimizden en ziyade aev· 
diği ve tercih ettiği kazaya ve 
ölümüne sebep olan arkadaştı. 

Sekizinci 
Bölke zamanında sekiz tayya· 

re düşürmüş olmak mühim bir 
şeydi. Vakıa bugün elde edilen 
neticelere bakılırsa, tayyare dü • 
şürmenin kolay bir şey olduğu 

zannedilirse de, ben aksini iddia 
ediyorum. Hatta, gün geçtikçe bu 
iş daha güçleşiyor. Zira, hasmı 

düşürmek kadar, düşmek ihtima
li de artıyor. Arasıra talihli olan• 
lar da yok değil. Mesela lmmel
man ismindeki arkadaşım ilk tay 
yaresini dütürdüğü zaman hasmı· 
nın mitralyözü değil, silahı bile 
yoktu. 

T eşrinisaninin 9 uncu günü 
(1916) henüz 18 yaşında olan 
arkadaşım İmmelmanla beraber 
uçtuk. Bu gençle çok iyi anlaşı • 
yorduk. O beş tayyare ben yedi 
tayyare düşürmüştük. O zaman 
için, bu büyük bir muvaffakıyet
ti. 

Havalanır havalanmaz, hatla· 
rımız üzerinde pek kalabalık bir 
düşman filotillası gördük. Kırk 
elli kadar tayyare vardı, bomba 
atmıya gelmişlerdi. Esasen bun -
lar, bombardıman filosu idi, gö -
runuşe nazaran, karargahımıza 

yakın bir yeri bombardımana ge
liyorlardı. 

Daha oraya gelmeden evvel, 
en arkada olan tayyareye yeti§ -
tim, ve ateş ettim. Fakat mitral -
yözüm boz~?du. Bununla beraber 
ilk kurşunlar hasmımı da hırpa • 
lamış olacaktı ki, bombalarile be
raber tayyare ironiye, sotıra düş
miye haıladı ve karargahımızın 

yanında parçalandr. 
Bu esnada lmmelman bir in -

gilizle tutuımuş ve onu düşürmüş
tü .. Derhal biz de peşlerinden in
dik. Hasımlarımızın makinelerini 
tetkik için, yayan olarak ilerle • 
meğe başladık .• Hava pek sıcaktı, 
ceketimi çıkardım, elime bir so • 
pa alarak ilerledim .• Böylece kı • 
Irk kıyafet biçimsiz bir halde yak 
laşmca, dük§man tayyarelerinin 
etrafında bir kalabalık gördüm. 

İngilizlerin tayyareleri bomba
larını atamamışlardı. Bir zabit 
kim olduğumu sordu, İsmimi söy
ledim. Kolumdan tutup beni bir 
grupa doğru götürdü ve takdim 
etti.. 

Karıımdakiler, ter temiz giyin
miş, yüksek rütebeli zahitlerdi ... 
Sıkıldım. Önümü ilikledim .• İç
lerinden birisinde bir çok madal· 
yalar vardı. Ve herkes etrafında 
hürmet ediyordu. Kim olduğunu 

öğrenmeden müsaade alıp dön -
düm ... 

Akşam üzeri, bu zatın "Saxe 
Cobourg - Gother,, dükası ol -
duğunu öğrendim .. Kendisini gi -
dip görmekliğim bildiriliyordu .. 
İngilizler onun karargahını bom· 
bardımana geliyorlarmış.. Ben, 
mani olmuşum .. Bu suretle, düka· 
lığının {meziyyet) nitanını ka • 

VAKiT 8 Kanunusani 193~ 

Komşumuz (o Evlenmek istiyen Erkekler o) 
Suriyenin Fransa 
ile muahedesinin 

-8- Yazan: Matmazel Kler kla vaat 

esasları 

" işsiz bir delikanlıyım, · ama herhalde 
bir iş bulmıya karar verdim ! ,, 

Fransa hükumeti Suriye ile mü· 
nasebetlerni tayin için bir muahe
de teklif edecekti. Bu muahedenin 
tekil alacağı zaman hulul etmiş 

sayılıyor. Vuku bulacak müzake • 
re esasları henüz resmiyet kesbet
memit olmakla beraber Suriye 
milliyetperverlerine göre bu esas
lar şunlardır: 

Tehlike henüz pek büyük de-1 mukabil esafil tabakası kendiıioİ 
ğildi. Yazıhanesinin üzerine bir memnuniyetle karşılıyordu. Bir 

1 - Suriye Cümhuriyeti bugün
kü hududile tanmacaktır. Suriye
nin hu hududu onu denizden u -
zaklaştırmaktadır. 

2 - Suriye işgal masrafı ola • 
rak Franaaya (~7,000,000,000) 
frank tediye edecektir. 

3 - Suriye hükumeti namına ec 
nebilere verilecek işler, ancak 
Fransanın tasvibi ile verilecektir. 

4 - Fransa hükUmeti üç sene 
içinde Suriye akvam cemiyetine 
sokacaktır. 

Henüz hiç bir şey takarrür et • 
miş değildir. Fakat iki tarafın mü 
nasebetleri lngiltere - Irak mu -
ahedesine göre tanzim olunacak -
hr. 

Suriye milliyetperverleri bu şe
raitten memnun değildir. Mute
dil milliyetperverler bile Suriyenin 
vahdetini esas olarak ileri sürü -
yorlar. Bunun manası Lübnan 
cümhuriyeti ile Latakya ve Dürzü
ler kralının birleşmesidir. Fakat 
F ransanm bugünkü Suriye hudu -
dunu değiştirmesi beklenmez. Bu
nunla beraber bu birleşmenin şek
len kabulü ve bu suretle iki tan.f 

noktai nazarının telifi miümkün 
görünüyor. 

Gramofoncunun 
katli davası 

Y enipostahane önünde grama

foncu Kamili öldürmekten maz -

nun Cevdetin muhakemesi, dün 

takım fotoğraflar yaydı. Onları 

bana birer birer gösterirken yak
laştı ve bir kolunu belime dola • 
dı. Hareketlerinde gördüğüm taş
kınlık karşısında gitmek zamanı 
geldiğini anladım. Fakat mösyö 
Pervanş gitmek istediğimi görün
ce gözleri bulandı ve ellerimi sı· 
kı sıkı tutarak yalvarmıya başla -
dı: 

- Kal •"'-anım .. Burada kalmak
la hiçbil" teh!ikeye maruz değil -
s:n .. Ber. kec.dime hakim bir ada
mım .. Kal diyorum sana .. Bir dos· 
t-:.ımla sekiz ::ene yaşadım. Kendi · 
sini delice sevdim .. O da senin gi
bi beni şöyle bir ziyarete gelmiş • 
ti. Şurada şu kanapenin üzerinde 
oturar3f< gör!.;ştük. Ondan sonra 
sekiz sene mes'ut bir hayat sür • 
dük .. J(orkm<-. dediğime inanmıyor 

musur.. Ben:!en korkmada asli\ 
mana yok.. Kendime tamamen ha 
kim b;r adamım .. Kal diyorum sa
na .. Bu kadar vaitler ve sekiz sene 

ber~ber yaşamak ümidi beni kan · 
dıra(":.!r kadar kuvvetli değildi . 
Hemen ric'tl~ ettim. Kapıyı, sa • 
hanlığı ve nihayet merdiveni but-

mak için herife karşı kendimi 
şidc!etle rnuciafaaya mecbur ol -
duır.. Lakin menhus adam çocuğu
mu ~eslem~ çaresini bulacağı 

yerde daha ilk mülakatta bana 

bir :cinci hediye vermeyi göze al
dYrmı~ ~ Böyle alilaksız bir adamın 
kim olabileceğini araşhrmıya ka -
rar verdim. Bütün sinema adre:l 
rehbet ler in~ karıştırdım. Lakin 

bizim sinema müdürü efendi Bü
enos Ayrcste beyaz kadın ticaret: 
yapanlara kadın yetiştiren bir mü· 
eı;sese açrmş olan sefil, a hlaksız 
bir mahH:kmuş ! ... 

ağırceza mahkemesinde son saf -
hasına gelmiştir. 

Rir mektup almıştım: "Haliha
zırda işsiz bi ~· delikanlıyım, fakat 

Müddei umumi, maznunun te- her halde iş bulmıya karar ver . 
hevvürle Kamili öldürdüğünü sa - d' H·· ·· · t h'b' · b 

ım. usnunıye sa ı ıyım, unu 
bit görmüş, ceza kanunun 448 in- ' itpata hazırım. Sizinle bir defa gö 
ci maddesine göre cezalandırıl • rüşmek istiyorum .. ,, Böyle işsiz bir 

masını istemiştir. Muhakeme, mü- adamm bir kadın ve bir çocuğ~ 

daf aaya kalmıştır. beslemek yükünü üzerine alması 

Çocukla r için 
b ir yasak 

Bir takım çocukların küçük 
tekerlekli araba ve buna benzer 
oyuncaklarla büyük - caddelerin 
yaya kaldırımlarında oynadıkla -
n teftiı esnasında · görülmüştür. 

Bu hal gelip geçenleri rahatsız et
tiği gibi bazı kazalar da doğura
cağından çocukların hu şekilde 

sokaklarda oynamaları yasak e -

dilmiştir. Zabıta memurlarına bu 

hususta emir verilmiştir. 

Terkos için hazırla
nan t a limatname 

garibime gitmişti. Yeraltı şimen· 

diferinin Kampo F ormiyo istasyo
nu methalinde kendisine randevu 
verdim. Karşıma çıkan adam be -

şeriyet in sefalet damgası ile dam· 
galanmış unsurlardan biriyd\. 

Bunlara geceleri sabaha karşı ti · 
yatro kapılarında tesadüf edilir 

ve gündüz olunca gecekuşu gibi 
ortadan kaybolurlar. Betbaht ada
mın yüziı soluktu. Vücudu sanı · 

lıyordu. Bakışı kararsızdı, zayıf 

yanaklar.: vardı. Böyh adamların 

arkasından köpekler havlarlar, po 

lis memurları dakikada bir tevkif 

ederek vesika sorarlar. Velhasıl 

insanlığın en zelil tabakasına 

Dahiliye vekaleti T erkosun mensup bir talihsiz .. 

şekli idaresi hakkında bir tali • Bir küçük kahveye oturduk, ö · 

matname hazırlıyarak yollamış - nümüze birer s:itlii kahve getirt -

tır. Talimatnameye göre Teı·kos tik; mazisini anlatmıya başh:ı.dt. 

şimdilik beş kişilik bir müra.kabe ~ ·~ arlam hilka~cn n:ı:n:ıalu, bir a· 

encümeninin nezareti altında iş - damdı. Hi~:iyatı kendisini iyi ha

liyecektir. Su mütehassısı Viya - reket emiye sevkediyo:-du. Fakat 

nalı M. Frans Fellerin raporunun h~disat oı:u ~rzusunun zıddına sil· 

tetkikinden ıonra Terkos ile ls - rüklüyordu. Ona mağazalarda iş 

takım hırsızlıklara, cinayetlere 

İ§tirak etmesi için müracaat edi " 
yorlardı. Bunları boğuk ve yek " 
nasak bir sesle anlatıyordu. Ade• 

ta ölen hayatı üzerine şimdiden 
matem duasını okuyan bir mah • 
kUm halini gösteriyordu. 

- Ben sizi görür görmez hak• 
kınızdaki hükmümü verdim. Na• 
muslu bir kadınsınız. Eğer na " 
muslu bir adam olmasaydım, ıi • 

zin gibi kibar bir kadınla görüt " 
miye dünyada cesaret göıtere " 
mezdim. Ben insanları ayırt et· 

medni bilirim. Temiz bir bezi• 
bir ~açavra arasında ne kadar 
fark varsa iyi ve fena insan ara • 
sındaki fark da budur. 

Ben şimdiye kadar bir türlü 
temiz bir çamaşır halini alama • 
dım. Paçavra gibi ellerde dola • 
şarak en kirli işlerde kullanıl " 
dım. Eğer bir zevcem olsa, onun 
atisini düşünmiye mecbur olsam 

şüphesiz ben de kendimi kurta • 
rır, sefalet uçurumuna yuvarlan· 
mamak için ne mümküme onu 
yapmıya uğraşırdım. Eğer be .. 
nimle yaşa.mıya razı olursamz bü· 
tün hayatımı, bütün mevcudiyeti• 
mi size tahsis edeceğim. Sizi de
licesine seveceğim. Size karşı o • 

lan aşkım uğruna kendimi top • 
hyarak bu sefil hayattan kurtul • 

~-f··~~r_ııy-inıı:a· Si· 
zinle yaşadıkça çalrıacağrm için 
para kazanmıya da ınuvaff ak <>-' 

Iacağım. Biraz para biriktirince 

bir küçük dükkan tutar, gazete 
satarız. Belki zamanla ticareti 
büyültür, bir büyük mağaza sahi· 
bi oluruz. O vakit hayatımızın so 

nuna kadar mes'ut bir ömür ge • 
çiririz. Bunların hepsi ancak ıi • 
zin benimle yaşamıya razı olma• 
nıza vabestedir. Çünkü heni kur• 
taracak ancak odur. 

Bu adamcağız sözlerinde 
o derece samimi hareket 
ediyordu ki . . . . • Her bir ıö • 
zü bir samimiy~t haliyle meıbu İ• 
di. Böyle bir adamdan fenalık 

ummak insanın hatırına bile gel
mezdi. Maamafih iri bıyıklı bir 
ada'!tl birkaç dakikadanheri ya· 

nımızdaki masaya oturmuş konut 
mamızı dinliyordu. Mükaleme 
bu noktaya gelince, iri bıyıklı 

adam ayağa kalktı ve sert bir ta· 
vırla masamıza doğru yürüyerek 
sefil adama emretti: 

- Çabuk kağıtlarınızı göste
riniz ! 

Anlaşılan pos bıyıklı adam 
bir polis hafiyesiydi. Beteriyetin 
süfli nümunesi elini cebine soka
rak bir askerlik vesikası, bir in • 
tihap kağıdı, işsiz olduğuna dair 
bir vesika çıkardı. Zabıta memu· 
ru bu kağıtları dikkatle gözden 
geçirdi. Herifi bir iki defa daha 

süzdü, sonra gördüğü kağıtlara 

rağmen içinde bir iyi kanaat ha· 
srl olmadığını gösterir bir tavır • 
la omuz silkerek arkasını döndü 
ve uzaklaştı. Hem gidiyor hem 
de mırıldanıyordu: 

- Böyle heriflerin yeri zin • 
dandır ya! Fakat ne yaparsın he
rifin ü~erindeki vesikalar ekıik • 
ıiz .. Neyse baıka vakit görütü • 
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Bu da başka Kacagoz 'Suikast mı?· '' lpekiş,, Istanbul -·····-·················· ... ·······---·~···--········ .. ······ 
Karagöz sinemada! Atlantik yanan Fran

sız gemilerinin 
beşhıcisldlr 

şubeşi_ açıldı 
Varayım, bakayım, ayinei devran 

ne suret gösterir ? Yeni yanan Fransız gemisi he • 
nüz bir sene kadar evvel denize 
indirilmitti. Bu 40.000 tonluk ge • 
mi 227 metre uzunluğunda idi. Hu 
susiyetlerinden birisi de gemiyi 
batından nihayetine kadar ikiye 
bölen bir caddeye ıabip olu!u idi. 

Hazımın sinemadaki Karagözü- dm, bu ut ve bu tablo tam o zama-
nu: nın öz be öz malı idi. 

- Nasıl buldun? 

Diye bana soruyorlar. 

Ne diyeyiın, bilmem ki!.. Y uka· 
n tükürsem sakalım, aşağı tükür· 

&em bıyığım!. Hazımı çok seve -

rim; evvelce onun oynatmı~ oldu -
ğu Karagözlere de bayılırdrm. Va-
kıa o, bu yeni Karagözünde de ge· 

ne eski sanatkar ve ust:a Hazım -

dı; fakat, Karagözle Hacıyvadı 
oynatıt cihetinden değil de, onla· 

rı diğer teferrüatile birlikte si~e -
maya çıkarışında, yani bugü -

nün perdesinde bize eski za • 
marun perdesini ve dekorla • 

rmı gösterişinde, bazı uf ak 
tefek eksiklikler ve yanlışlık -

ları göze çarpıyordu. Yirmi beş 
sene evvelki İstanbul mahalleleri • 

le bu mahalle kahvelerindeki Ka -
ragözü gösteren Hazım, oyundan 

evvel acaba ne için: "Ey gonce 
açıl! ... ,. şarkısını okudu? 

Bu farkı, şunun şurasında beş 
altı senelik bir şarkıdır. Bunun ye

rine eski bir şarkı okunamazmıy

dı? Sonra, yirmi beş sene evvelki 

mahalle kahvelerinde o gösteri -

len biçimde nargileler yoktu; hu 

nargileler daha çok eski, yani kırk 
elli sene öncesine ait nargileler 

olsa 2erektir ve gene virmi beş •e
ne evve1K1 arago~ ftahveıerincıe 

.. ııı;t •ı 1 f•ıA ı muşterı er tava ı an oynamaz ar-
dı. Oraya gidenler, perde açılın -

caya kadar kahve, gazoz içerek, 
lokum yemi~ yiyerek, yüksek per-

deden konu~arak Karagözü bek • 

)erlerdi. 

Gene yirmi beş, otuz eene evyel· 
ki KaraB'föbrdc kat'~yyen tanbuı· 

çalınmaz, gerek oyundan önce. 
gerek oyun arasında ut, keman, 

kanun, tef ile ahenk yapdrrdı. 

Klarnetin de buı·alarda pek ye· 
ri yoktu. Hele tek klarnet ile Ka· 
ra.gö2 hiç oynatılmazdı. Gevrek 
ae.li bu ağız çalgr11 daha sonra • 

lan tek tük ince sazlara karışma • 

Y1l batlamıştr. 

Karagözden evvel mahalle ara
larında gördüğümüz keten helvacı 

sının da yalnız kutusu, o zaman -
lara aitti. Satış tarzı ise bpkı bu • 

günün keten helvacdarmın ağzı 
idi. O zamanki, yani bundan yir ~ 
mi bet otuz sene evvelki keten hel

vacılarının hemen hepsi franlı ve 

satq ağızlan da bugünkünden 

bam ba,ka idi. Bozacı ise ~eklen 
oldukça 0 zaın~.nm bozacılarına 
benzernekle beraber bağırışı tam 
0 zaı:nanın kendine mab&Us ma -

bınlı bağınşı değildi. Hususile, o 
~amanlar bozanın §ekerlisinden 

ttiyade pekmezlisi makbuldü! 

M111r buğdaycı da o günün Mı • 
aır buğdaycılarının hususi ahengi· 

ıtıi tam gösteremiyordu. 

Karagöze gelince: 
Karaıöz de, Hacıyvat ta, Arna· 

vut ta, Arap ta aes, taklit, hareket 

cihetinden mükemmeldi. Lakin 

Hacıyvat daha semaisini bitirir bi
tirmez, Karagözün, hiç yoktan 

cup! diye pencereden atlayıp lü • 
;ıumsuz yere onun gırtlafına ya • 

pışması ne demekti 7 Hacıyvat se
maisini bitirdikten sonra, aşağı • 

dan Karagözü kızdıracak teYler 
söyliyecekti de Karagöz, onun ü • 

zerine, hiddetle pencereden atla -
yıp onun gırtlağma sarılacak de • 

ğil miydi? 
Kavgadan sonra Karagöz ne ka 

dar acele etti, ne kadar tez canlı
lık gösterdi: 
"Varayım, gireyim, bakalım a· 

d t .. t . ? yinei evran ne ıure. gos erır.,, 

iyi amma, hani bir iki nükteli 

muhavere, hani bir gülünç teker -

leme .... Hiç bir şey yok gibi .... 

Hacıyvadın ik' -:.i gelişi, insana 

asıl oyuna başlandığı duygusunu 

veriyor; ala! .. Lakin, hani, nerede 
oyun"! Yok!.. Hacıyvat, Karagö • 

zün karısı için mahallede dediko
du olduğ\inu söylüyor, Karagöz de 

bunu mahalledeki bir arnavut]a 

bir araptan soruyor. 

Bu ıon zamanlarda deniz ka -
zaları artmııtır. Mesela iki üç se • 
ne evvel "Mesajeri Maritim,, 9ir· 
ketinin "Paul • Lecat,, isimli ge • 
misi Marailya limanında batmqtı. 
Ayni senenin Ağustosunda. bü • 
yük bir gemi olan "Parit,, tranaat· 
lantiğinde Havr limanında bir yan 

ım çıkmıştı. 

Daha sonra, Fransızların Asya 
isimli vapuru Bahriahınerde hat -
tı birçok hacılar öldü. Bunu müte 
akip Lamartin vapurunda da böy· 

le bir kaza oldu. Nihayet, Aden 
körfezinde Filip.ar vapuru battı ve 
elli üç kitinin ölümüne sebep ol ~ 
du. 

Bundan ba9ka da Hollanda bay 
rağım taşıyan Peter Carmilzen ge· 

misi de yanmıştı. Bu sonuncu ge • 
mi üç defa tutuşup söndürülmüş. 
nihayet tamamen yanınıftr. 

Enkazı çekildi 
CHERBOURG, 7 (A.A.) - At

lantique, önünde bir torpil gemi· 

si ve etrafında 1 O romörkör oldu • 
ğu halde gece yarısından 40 daki • 

ka sonra buraya gelmiştir. Bütün 

gemilerin fenerleri yanmıştı. Bu 
hal azamet ve fakat 1'ynİ zaman~a Onl"r Ha• 

H ..... ~~--........ ,~,ı-....eder ve e!eın 1 unrt.o.a basıl e • 
- a mori duymamlftm vaha- " , , r ı • n • 

hi ve billahi ve ~ ! .!:ekerim 
mı§hr. 

Geminin Cherbourg' a gündüz 
tabancaaayı !. girmesi mukarrer bulunduğu hal • 

Yahut: de gece girmesi esrarengiz adde -
- Kını ·soyladı! kıma soyladı, dilmekte dir. 

ne soyladı? Hafif bir duman, yangının hila 
gibi bir iki ~ive ve yanlıt anlayış devam etmekte olduğunu gösteri· 

maharetinden sonra ortadan çe • yor, Bugün romorkör kaptanları, 

!<ileıek gene Karagözün: geminin enkazı h~kkmdaki rapor-
"V b k m ayinei dev- 1 !arını vereceklerdır. araynn, a ayı , 

.. t · ? Bu raporlarm müteha.uıslardan 
ran ne suret go• erır ·,, . h 

.. .. mürekkep hır akem heyetine ha-
Cümlesile mumlar &onuyor, vale edileceği zannolunuyor. 

Sanatkar ve usta Haz~_1°' bune~ AtJantique'in teknesinde yarık 
daha çok güzel, daha mükemm ve çatlak varsa karaya oturtulma· 
yapabilirdi. Acaba ne için böyle sını kolayla§hrmak için bir kum ~ 
kusurlu yaptı? Anlıyamadmı. luğa sevkedilecektir. 

Hele, ona "Karagöz,, ismi veril Ticareti bahriye nazırının 
dikten sonra, ne için tam, fakat beyanatı 
kısa bir oyun oynablmadı? Haydi 

oyun ne kadar kısa olsa gene u • 

zun sürer diye hundan çekinildi 

ise ne için tam bir Hacıyvat - Ka· 
ragöz muhaveresi yapılmadı? Çok 

sevdiğim usta sanatkar Hazım, 
belki ilk defa olduğu için manza· 

ralar ve oyun filme alınırken bu 

uf ak tefek eksikliklerin, yanlışlık
ların pek farkında olamadı; ya -

but ki bundan daha mükemmelini 

f 'lrn almak imkanı bulunamadı. 
ı e ·ı· H Bununla beraber, sevgı ı a -

her oyununda, her rolünde, 
Z1Dll ., .b. 

önüJden alkıtladıgım gı ı, 
can ve g çünk·· . 
bunda da alkıtlarım. .. u ııne· 

PARtS, 7 {A.A.) - Cherbourg' 
ôan avdet eden ticareti bahriye na • 
zırı M. Meyer Atlantique hakkın -
da şu sözleri söylemittir: 

" Elim ve pek müşkül olan tah· 

kikat devam ediyor, fakat lmna -
atim, her türlü cinai teşebbüs ihti· 

mallerini düşünmemek merkezin
dedir. 

Altın 
Yapocağ•nı iddia 

eden adam! 

lpe~ı'in latan bul şube•inde - dUıikU meraıfm 

"lpekif,, fabrikasının Beyoğlu Odası ve Ticaret müdürlüğü erki
ve lzmirde açtığı mağazalardan nile bir çok davetliler bulunmut • 
sonra dün de İstanbul satış mağa· lardrr. Davetlilere hazırlanmıı o • 
zası açrlmıftır. lan büfeden ikramda bulunulmut· 

"lpekit,, lstanbul satıf şubesi tur. 
Sultan Hamamında 23-25-27 nu - "lpekiş,,in lstanbul ıalıt mala• 
maralı mağazadır. zası da, Beyoğlu mağazaamda ol• 

Dün aaat 16,30 da bu mağaza - duğu gibi, ince bir zevkle ve ga" 
nın açılma merasimi yapılmıştır. yet zarif bir şekilde tanzim edil• 
Açılma merasiminde Siirt meb- miştir. 

usu ve it Bankası idare meclisi re- "lpeki~ .. kumaılarmın nefaseti 
isi Mahmut Beyle, !pekit müdürü ve mağazada teşhir tarzı davetli • 
Re§at, Alpullu teker fabrikası mu· ler üzerinde çok iyi bir tesir bırali 
rahhaı azası Hayri Beyler, ticaret mıtbr. 

Kimlerdir? 
(Baı tarafı l inci sayrfada) 

- Senin ne kadar güzel sesin 
varmış canım .. diye duyduğu hay· 
ranhğı anlatmı,. Bundan sonra 
teşvik faslı batlamış. Artaki Efen· 
diye cidilmit, ders alınmaya ba~ • 
µ,mm~ -..ticede H..Uıret H. hiı· 
kaç •ene sonra kendi sesini plak -
Jarda dinlemeie muvaffak olmuş. 

Fakat Hamiyet Hanımın aııl 

f(>hreti geçen sene Kadıköyünde 

Muırlı oğlu bahçesinde yapılan 

müsabakadan sonra başlaımştn. 

Çünkü burada yapılan müsabaka 
kendisini yalnız maddeten değil 

manen de kazandırmıf, diyor ki: 

- !şte hayatımda en heyecanh 
günüm. Beni Luttular müsabak'.\ 
var diye Kadıköyüne götürdüler. 
Müsabakaya tam on yedi H. giri
yordu. Yüzlerce halkın önünde he
pimiz birer birer söyledik. Netice
de birinciliği kazandığımı haber 
verdikleri vakıt heyecanımdan bo
ğulacak bir halde bulunuyordtmı. 

- Hayatınızdan memnun musu
nuz? 

- Memnunum efendim. Musiki 
mesleğim oldu ve ben mesleğimi 
seviyorum. Mahaza evlendikteP. 
sonra piyasa hayatından çekiJec<'· 
ğim tabiidir. 

Hamiyet Hamma, birçok musi • 
ki~in:ıslnrın, kadınların saz hey~ -
tine c!<lhil clm:ı!arından şikiyelçi 
olduklarını, bu halden musikin;u 

kaybettiğini iddia ettiktet"ini an -
}attım, düşüncesini sordum. Bu id

diayı doğru bulmadığını ve bu te
lakkinin olsa olsa daha çok "para 

kazanmak,, meselesinden çıkmr~ 

olabileceğini söyledi. 

- Arkadaşlarınızdan 1ıangilc • 

Her şey ucuzladı, 
İngiliz lirası düştü ~ 

<Baş tarafı J inci aayıfamı:dadır) 

tünel gibi hala eski tarifeleri tat
bik eden şirketler de sıradan ge• 

çirilmeli. 
Bunlardan biri olan telefon 

ücretleri indirilecektir. Şurayı 

devlet telefon ücretlerinin indi • 
rilmesine karar verdiği gibi, te • 
lef ~n tarifesini tetkik edecek o • 
lan komisyon da içtimaa davet 
edildi. 

Vali ve Belediye reisi Muhid • 
din Bey komisyonun reisi olan 
posta ve telgraf serkomiserine 
bir tezkere yazarak komisyonun 
toplanmasını bildirmi§, ayni za • 
manda şirkete de murahhasmın 
seçilmesi tebliğ edilmiştir. · 

Komisyonda Belediye namına 
şirketler komiseri Muzaffer Be ,. 
yin bulunmaaı kararlaşmııtır. 

İngiliz lirası bir hayli dü9tü • 
ğünden telefon ücretlerinin kö • 
künden ineceği muhakkaktır. 
Komisyonun tetkikatı esnasında 
İngiliz lirasının ne zaman düttü • 
ğü de tesbit edilecek ve hu müd· 
detten itibaren halktan fazla o • 
laı·ak alınan ücretler hesap edile
rek iadesi cihetine gidilecektir. 

ınada bu kadarını b~~ak ta her 
baba yiğitin karı degıldır. 

PARIS, 7 (A.A.) - Altın yap· rini beğenirsiniz? 

Şurayı devletin kararı henüz 
Belediyeye bildirilmemiıtir. Maa• 
maflh, ücretlerin dü§eceği kat'i 
olduğundan şurayı devletin ka • 
r'-rilc komisyonun vereceği ka • 
rar arnsınd:ı teaı uz mevzuu bahı
olamıyacağı anla§ılmaktadır. Ko

misyonun verdiği karar dahiliye 
vekaletince tasdik edilince der -
ht.i yeni tarife tatbik olunacak • 
hr. Marttan itibaren halkın te • 
lefo11larla daha ucuzca konuşa • 
bileceği ümit edilmektedir. 

Osman Cemal 
mağa muvaffak olduğunu ifti • - Hepsini. Büti.in sanatkar :ır- ==============2 
harla söy)eyip anlatan Leh tebaa- kadaşlarımı beğ·cndim. Çünkü h?p drr. · Oyundan evvelki manzaraların 

ıİçinde en hoşu utla: 

"Pencereden kar geliyor,, 
"Atkama baktım yar geliyor,, 

''Terzi kolların' kırılım,, 

Tflrk tarihi tetkikleri 
sından Dunikowski ilci sene hapse sinin ayn U:\-TI giizellikte ·esleri 
mahlcôm olmuştur. vnr. 

Dunikowski kendisine para - En çok sevdiğiniz hangi şaı -

Hamiyet H., Na~it Bey tiyatro • 
sunun Ramazan için baş mugan • 
niyesidir. Saat altıda söylediği ba· 
ı-a geliyor ve on ikide buradaki işi
nibitirip, kendisini bckliyen anne
sile birlikte Beyoğlundan Şebza -

''Yelek te bana dar geliyor?,, 
ıd.1"iirküıünün çalınıp söylenmesi-

ı. Bıa türkü, bu türkü söyliyen ka· 

T .. k tarihinin medeniyet kıs-ur . 
.k v n komısyon, 

minı tetkı e ugraşa . 
• • •-·• L:- zamanda ıkına· 

mesaının ıu- IHT 

li için artık her Perıembe toplan-

mıya karar vermiıtir. 

vererek yardımda bulunan şirket- kıdır?. 

lere üç milyon franga yakın bir - Bir çok şarkıları severim. 
meblağ iadesine mecbur olacak· ı Fakat en çok sevdiğim "anladım 
br. sevmiyeceksin ... ,, diye başhyan• - de başına gidiyor. • • 
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Muharipler 
. Büyük harbe giren

lerin kongresi 
insaniyet namına Çin har
bine müdahale isteniyor 

BERLlN, 7 (A.A) - Büyük 
harpte müttefik bulunan devlet· 
le re mensup eski muharipler f e· 
derasyonu ile eski muharipler ve 
harp sakatları cemiyetlerinin bey
nelmilel mesai teşkilatının idare 
heyetleri azası ikinci kanunun be~ 
şinden altısına hatlar Berlindc ak
lettikleri bir konferansta dünya 
harbine iştirak eden bütün mem -
leketlerdeki eski muhariplerin y:ı.
kında Cenevrede beynelmilel bir 
kongre aktetmelerine karar ver -
mişlerdir. 

Bu kongrenin göreceği işlc~·den 
biri, silahların azaltılması veya bı
rakılması için silahları azaltm;. 
konferansı reisine ve bütün dev -
letlerin reislerine müracaatta bu -
lunmaktır. 

Yukarıda zikri geçen azanın 

Berlindeki toplantılarda Çin - Ja
pon ihtilaflarına da temas ctmi~ -
ler, ltan dökülmesine bir nihayd 
verilmesi için insaniyet namına 

müdahalede bulunmasını Millet -
ler cemiyeti büyük meclisi reisin -
den rlca etmeği karar altına al -
mışlardır. 

Bir Rus balonu 
Bjr ormanda par\alandı 
PARIS, 7 (A.A.) - Bir cevelan 

yapmak üzere dün Londradan ha
reket etmiş bulunan ve Rusların 
en büyük kabilis'!vk balonlarından 
olan V-2 balonunun mot;,jrüne bir 
takı..!lık arız olmuştur. 

Bn!on rüzga.-ın sc •ıkile Novgo -
rod'n sürüklen,-ıiş v~ bir ormanda 
ye:ı-:) c~üşüp p.ı:.rçi'.la.:-mışbr. 

Kopenhag'a gelen haberlere gö
re bıılon, tamamile harap olmu~ • 
tur. Bütün k:-,rfa:ı t=ıs ve edimdi!·. 

Gala tasar ayın 
s~ne!ik kongresi 

Galatasaray Spor Klübü Reis
liğinden: Senelik kongremiz 20 
İkinci Kanun 933 Cuma günü sa· 
at 10 da klüp merkezinde akte -
dileceğinden o gün bütün arka • 
daşların teşrifleri rica olunur. 

Emvali ınetruke 
idar~sinde 

Emvali metruke idaresinde, 
müfettişleri tarafından bir hafta 
evvel iki memurun vazifesine ni· 
hayet verdirilmişti. Haber aldı • 
ğnnıza göre maliye müfettişliği 
bu huauata tahkikatına devam et
mekte ve bazı dosyalar üzerinde 
tetkikatta bulunmaktadır. 

Vilayet Jandarma 
kumandanı 

Vilayet jandarma kumandanı 
tefti~ için dün Y alovaya gitmiş • 
tir. 

Hukuk talehesini!l v;yanaya 
15 günlük seyahati 

Hulwlt fakültesi talebesinden 
40 kişilik bir grup gelecek haf ta 
Viyanaya gideceklerdir. Talebe • 
lerin seyahati 15 gün kadar sü -
recktir. 

Mektepler bugün açılıyor 

Sene batı münaaebetile !atil e
dilen bütün mektepler hu sabah 
açılarak tedrisata devam edecek
lerdir. 

VA.KIT 

~-. -11ıenceıı-.. ~ya·z"iıar-·~; .. ·-ı 
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insan ve hayat Kadınlarımız ve spor 

- Katıcr~ım, gazetede okudum, insan 
her nefes aldıkça dUnyada bir kişi ölUrmUş. 

- AIA. fakat nefes almasak bu sefer de 
b iz öleceaız ! 

- Hana.nefendi, • Nerkis Hanım gelmrş. 
kış sporu yapmıyacak mıyız? diye soruyor. 

- Hayır, ben bugUn so§uk bir bira 
ıcmekle iktifa edececrm •• 

Otuz beşinde ! 
Hasibe Hanım altmı!ını geç -

kindi. Fakat süae ve eençliğe pek 
düşkün olduğu için merhum koca
sından kalan emliikin varidatını 

hemen hemen tuvalete ve eğlen • 
ceye tahsis ctmi~ti. 

Bir gün onu bir içtimaa davet 
etmişlerdi. Gene süslendi. Boya -
lar, allıklarla yüzündeki derin 
çukurları kaybetmiye çalıştı. U -
zaktan aynaya baktı. Seneleri iyi
ce tahmin etti: 

- Tam otuz beş ... 

Ve davet olunduğu salonda 
geveze bir ihtiyarın herkesin için
de, manasız sualıne tereddursu:t 
şu cevabı verdi: 

- Ben mi? Ben otuz beş ya • 
şındayım. 

ihtiyar herif gülmeğe başladı 
ve kendini tutamıyarak tekrar 
sordu: 

- Öyle mi? Peki, ya kırk sene 
evvel kaç yaşında idiniz? 

Yanlış!ık 
Sami Efendi, müdüründen bir 

kaç günlük bir müsaade istiyor • 
du; mazereti de sarih idi: 

- Bizim hanım sizlere ömür e
fendim ... 

Müdür hayretle Sami Efendiye 
baktı: 

- Nasıl olur! dedi, siz geçen 
ay da ayni sebepten izin almıştı· 
nız. Zevceniz iki defa mı öldü? 

Sami Efendi acı acı güldü: 

- Geçen uy acele etmişim e • 
fendim. O ~aman az kalsın kadı • 

nı diri diri gö.müyormuşum. Ama 
bu sefer Allaha şükür, böyle bir 
yanlı~lığa mahal bırakmadık. 

- Aman Hanım, saat daha 
on bir, halbukl sen soyunmuş, 
yatmaya hizırlanmu,sın •• 

-· DoQrusu ... Senl bekle· 
mlyordum da •• 

Bir ısrar 
Kızını genç hekimlerimizden 

1. Nadir Beye ni~anlıyacak olan 

Fikri Bey müstakbel damadı hah

kında biraz malUınat almak ihti • 

yacını duyarak onun amcasile gö

rüşür. iki ihtiyar, eski ahbap ol -

dukları için Fikri Bey: 

- Sen onun amcası isen be • 
nim de eski dostumsun. Doğru -

sunu söyle, bu gencin meziyetle

rini ve kusurlarını say ... 

Amca bey Nadiri uzun uzadıya 

metlieder. Meziyetlerini bir bir 
ve uzun uzun Anlathlrl•n ~ ... ,. • 

- Bak birader, der, bizim Na· 

dirin bir kusuru vana o da kumar 

oynamasını bilmemesidir. 

Fikri Bey sevincinden gülerek: 

- Aman dostum, bu kusur mu? 

Bu da onun saydığın meziyetle • 

rinden birisidir. 
Amca bey, ihtiyarın sözünü ke-

serek: 
- Dur efendim, lakırdımı bi -

tireyim. Evet, kumar oynaması • 

nı bilmez; amma gene oynamak-

Caddede kaz! 
Genç ve güzel Nilüfer hizmet

çis\ne hemen pazara kadar gide -
rek bir kaz almasını söyledi. 

Hizmetçi kız biraz sonra elleri 
boş gelerek: 

- Hanımefendi, pazarda bir 
tane bile kaz yoktu. 

Nilüfer birdenbire kızdı: 
- Aman, ne aptal şeysin kız, 

şimdi caddeye çıkayım, bir tane 
değil, on tane kaz bulur, tüyle -
rini yolar, öyle gelirim. 

Çocuğun cevabı 
Nş.il, babaşırun di~inde oturu-

• "J .,; .. .,....,.., .,.., . .... ıa. ..,,..,,.,, w.a 7 • -•• 

ı • .. ı •• b I ! l !tV H lı)< 
ın yuzune aKaraK: 

- Alnı, büyük babasına ne ka
dar benziyor? dedi. 

Babası: 
- Evet, burnu ve gözleri de 

büyük annesinindir. 
- Saçları ile ağzı, çenesi, si -

zin saçlarınız, ağzınız ve çeneniz. 
Nail, yüzünü buruşturarak ha • 

basına döndü: 
- Peki ama baba, hiç bir tara

fım kendi malım değil mi benim? 

Sıkı bir tenbih 
ta isarar eder. Bir çocuk dört katlı bir evin 

.,, •• • üst katından clü~erek ölmüştü. 
Y aglı muşterl Fakat komşunun bahçesine düş • 

Üstü başı son derece pis, saçı • tüğü için komşu kadın çocuğun 
sakalına karışmış, gömleği yağlı naşını k~ldırtır kaldır.tınaz .hem.~n 
b. d k'b b. t ld · ortadakı kanları temızlemış, go -
ır a am ı arca ır o e en ıçe· .. 
· · k k. l k d O zunün önünden l::aldırtmıştı. Ne -

rı gırcre ıra ı o a sormuş. - . 
. den sonra gelen komıser ortada 

telin garsi>nu bu yağlı müşterıye ı 't b" · b 1 
. d' . ••·· t · tazaya aı ır ız u nmayınca çı-

bır kac oda gez ırmış. ıwuş erı k 
• ıştı· 

bir tanesini beğenerek sormu~: _ Hanım, acelen neydi? Biz 
- Tahta kurusu, pire faliın yok izlere göre tahkikat yapacaktık. 

ya... Bekli yemedin mi? Bir daha sefere 
Garson herifi bir kere daha yu- polis gelmeden hiç bir şeye el 

karıdan aşağı süzerek· sürme! 

- Bizim odalarda böyle ~ey -

den eser yoktur. Amma isterseniz 
bir iki tane buluruz. 

Güler yüz 
Selim Bey zevcesini gene fo • 

toğraf çektirmeye gitmek ıçın 

üzüp duruyordu. Kadın çatık kaş
larını yukarıya kaldırarak: 

- Allah, Allah! dedi, bu ne 

1 israr böyle .... Sene başındanberi 
her gün fotograf çektiriyoruz. Bu 
kadar resim çektirmek istemenin 
sebebini anlıyamıyorum. 

- Anla.mıyacak ne var? Yü • 
zünün güldüğünü yalnız fotograf 

makinesi karşısında görebiliyo • 
rum da ondan ... 

Ne '<adar hesapsız adem· 
sın. 300 llrd ver p tfU yUzüğa 
bana alsaydın eld ıven masra• 
tından kurtulacakttn .. 

Frans,ada 
M.Boncour Cene" 

re ile fazla 
meşgu 1 o mı yaca~ 

PARlS, 7 (A.A.) - M. Bon 
cour'un M. Cot'un s"1ahiyetlerir 
tayin ve tehdit ederken Ş:.! ;::ıüla 

hazalara tebaiyet etmiş olduğu ha 
her verilmiştir. 

Fransanın milletler cemiyeti ne 
dindeki ba~ murahhası unvanı11 
muhafaza etme!de beraber Cene 
rede sarfedilecek mesai ile eski 
kadar me~3ul olmıyncaktır. 

M. Massigli ile M. Basdevan 
Çin - Japon ihtil5.fı me:;cleıinrl 

Fransayı temsile devam edecekfo 
se de konseyde F ransayi M. Cot'ul 
temsil etmesi ve sonra tahdidi te 
lihat konferansından mesaisini ta 
kip eylemesi muhtemeldir. Çün 
kü M. Iloncour, imaı· plnnını umu 
mi encümen huzurunda bizzat m · 
dafaa etl""e'c tar;wvur • l'.dır. 

Pahah satan ecza 
depoları 

Sıhhat işleri vekaleti eczaha -
neler müfettişliği tarafından, ha· 
her aldığımıza aöre, iki e::za de • 
posu hakkında vilayette müte~ek· 
kil ihtikarı tetkik komisyonuna 
müracaat edilmietir. Müfettişlik 

bu depoların bir kmm müstahze -
ratı pahalı sattıklarını bildirmiş • 
tir. Komisyon bu depolar üzerin -
de tetkikatına girişmeden evvel 
bazı noktaları aydınlatılmıya 

muhtaç görerek müfettişlikten 
sormuştur. 

1 ehl~t n "' ... ~n ~• us ya 
VARŞOVA, 7 (A.A.) - 1933 • 

1934 senesinde Rusya ile Lehis • 
lan arasında yapılacak mübadele
lere ait olup yortular münaseheti
le inkıtaa uğramış olan müznkere
ler tekra:- başlamı~hr ve müsait 
surette ilerlemektedir. 

Leh ticaret mahafili mümessil • 
!erinin Moskovayi ziyaret etmele
ri ihtimalinden bahsedilmektedir. 
Bu mümessiller Leh • Sovyettica • 
retile iştigal eden teşkilatlar ile 
temasa girecekler ve Rusya tara -
f ından ih:!ar edilmiş olan ithalat 
planı ile bu plfının tatbiki için her 
hangi bir menabiden para temin 
cdilc:::cği hu:m:;larını tetkik edecek 
lerdir. 

Anıerikada işsizler 

NEW-YORK. 7 (A.A.) - Kon
grenin demokrat reisleri, dün M. 
Roosevelt'in ikametgahında top • 
)anmışlardır. 

işsizler, içtima mahallinin önün 
de nümayiş yapmı~lnrcl ır. Polis, 
nümayişçileri uüçlükle dağıtmış • 
tıı·. 

30 saatlik hafla 
W ASHlNGTON, 7 (A.A.) 

Amerika iş federasyonu reisi M. 

l 
'Villiam Green'in beyanatına cö • 
re amele fırkası, 30 saatlik hafta 
esasını kabul ettiı·mek için umumi 
bir grev ilan ettirmeğe hazır bu • 
lunmaktadır. 

Yunanlstanda zelzele 
ATlNA, 7 (A.A.) - Golos v.! 

Tesalyada birincisi pek şiddetli o• 

lan ve 5 saniye devam eden iki 
zelzele hissedilmiştir. 

Ma• i hiç bir ha~ar olmamış -
tır. Fakat dehşete düşen halk, açık 
havada yatıp kalkmaktadırlar. 
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Temaşa grupunda 
Gençler tema§a grupu bu hafll 

da Vedat Nedim Beyin üç perde 
lik "Kör,, piyesi ile beraber "he 
acı ve hem de gülünç,, namında 
bir komediyi temsil etti .. 

Bugün Bahkeaire ıeleli tam ' 
iki gün oluyor. Henı ticar~ hem 
ziyaret kabilinden Balrkeall' ıenç 
lerile tanıtmıfbDI· Busün fU 1& • 

atlerde de birisile ranedVUID var-
d. n-11·-nda 

dı ama hali ıelme 1• oa-
dört gözle onu bekliyoruz· Niha· 
yet Kökal beyin uzaktan hızlı 
hızlı gelm!ırte oJdupnu gördüm. 

Yanımda bulunan Nurullah Ki • 
zım sinemanın balkonunda sokak 
tan geçenleri seyrediyorduk. sa • 

nıyordu. Halbuki benim makta • 
dım. Gökalp beyi beklemek. O 
da ıiındi geldi. Artık doğruyu 
söylemekte bir mahzur yok: 

- Nurullah bey demindenbe • 
ri burada bu ıojukta niçin duru 

yorduk .• 
_ Zannıma kalına etrafı ıe-

yir için. 
_ Hayır değil, benim bugün 

birine randevum vardı o da it • 

te ıeliyor. •••• 
Gökalp beyle beraber sinema· 

nm antresindeyiz. 
- Sahneye ne zaman çıktı • 

mz?. 
- Sahneye iptidainin ilk ıı • 

nıflarında çıkmıya baıladım. O 
zaman her çocuk ıibi ben de 
kendimi artist olmak hevesine 
kaptınmııtım. Hemen hemen bü • 
tün dersleı i bırakıyor piyeslerle 
me§gul oluyordum. llkmektebi 
bitirincye kadar diyebilirim ki, 
bütün ilkmektep temsillerini bi • 
tirmiş, salon piyeılerinden bir 
çoğunu oynamıttık. Orta tahsile 
atılınca bu hareketimin ifrata 

vardığını anladım ve onu bir had 
de indirdim. Şimdi hevesle çalı • 
tıyorum. Fakat o çocukluk fikri • 
le değil tabii. 

- Amatör ve profesyoneller
den takdir ettikleriniz kimler • 

dir. 
- Şu profesyonellerden bir i· 

ki malum iırmi ben de ıöyliyerek 
bizim zümreye geçeyim. Ertuğrul 
Muhsin, lsmail Galip, Ratit Rı • 
za Bedia Muvahhit, Talil .. lıma 
il Galibin kafatuındaki muvaffa 

kıyetini zikretmeden geçemiye • 
ceğim. Her düıünüıümde Gali • 
bin bu roldeki muvaff akıyeti Er
tuğrulu unutturuyor doğrusu. 

Amatörlere gelince: Ankara • 
da üç seneden fazla bulundum. 
Ora gençlerini atağı yukarı tam • 
dım. Halkevlerinin kurulması bu 
gençleri bütün Ankaralılara ta· 
nıtmıya veıile oldu. Bu gençler 
arasında çok muvaffak olanları 
var. Meseli akın piyesinde b~ 
rolü alan lamail Hilmi, Demır 
rolünü alan Haydar Nami, diye • 
bilirim ki bunlann en iyilerinden 
dir .• Sonra ııra ile fU iıimler de 
hunlan takİP eder: 

Nijat Kimil, Mehmet Ali, Ha· 
di, Sabiha hanım ve beyler •• 

lıtanbul gençlerine gelince: 
Bunlan doğrusu ya iyi tanıyama· 
dım. Cümhuriyet gençler mahfeli 
amatörlerinden birkaç isim say • 
malda iktifa edeceğim. Bu iıim • 
ler de- Ali Zühtü, Müçteba Sali· 
hattin, Baha, Nurullah ve Reıit 
Beyler. 

_ Türkiyede bafhyan operet 

... 
R. GSlr•IP 8. 

salımı hakkında fikriniz nedir? 
- Vallahi ne diyeyim bilmem 

ki ... Bu sual bana "Y o • Y o,, hak· 
kındaki fikriniz,, gibi geldi. Bu • 
gün için çok hoı. Zamanla bu 
kanaatler de silinebilecejindea 
cevabım kat'i değildir. Operet i· 
yi teY· Hoıuma gidiyor. Fakat •. 

- Film sanayii hakkında fik· 

riniz? 

... -. ..--
Geııçler ve meyhaneleı 
Geçen akpm dört, bet genç, 

camJan tül perdelerle örtülü kü • 
çük bir meyhanenin anünden ıe • 

çetlerken bir tanesi sordu: 
- Burada ne var, bu perdelerin 

arkasında Karagöz mü oyniyor? 
Diğer biri cevap verdi: 
- O perdelerin arkasında ıe • 

ce evlerde oynanacak dramların 
kafadaki dumanlı piyesleri hazır • 
Janıyor! 

DarUllOoun spor 
klUbD 

Darülfünun spor klübünün daha 
faal bir hale getirilmeai dütü • 
nülmektedir. Müeuisler ve klüp 

memuplan Perıembe günü Halk· 
evinde içtima ederek bu mesele 
etrafında görüıeceklerdir. Bal • 
kan Darülfünunlarınm sporcula • 

rile zaman zaman kartılatıknası 
çareleri aranmaktadır. 

• • • 
Darülfünun Spor Klübünden: 

S/ I / 933 tarihinde senelik kongre 
yapılacaiından azanın saat 11 de 

HalkeYiad• bulunmuı. 

içın en bflyUk b r teref olacaktır. " 
Tophran ı Necmetıin Sabr• 

Kumkapıda talebe yurdu aalo 
:ıunda verilen bu müsamere ço 
güzel oldu. 

Kör rolünde Avni Bey bize h 
zamanki muvaff akiyetini göster 
di ... 

[
-ınınınınıııımnonıu•-•-ııınmı 

•nııııMmııııuıııı~:.:Çu göz le UlfhH-•11--..-
GlJrd U o Uz mil sporu 

. Amerika Darülfünunundan ye • 
nı çıkmıı bir genç geçen gün bizim 
darülfünunda cenup kut . pu ceya • 
batı~~ dair bir konferans verdi. 

Bı.:ım yüzlerce ve binlerce ıpor· 
c:u gıı>nçler, elbette ki, onun bu kon 
feransını dinlemit veya okumut. 
lardrr lşte gençlik için en mükem· 
mP( bir spo 8. • , · .. r... ızım gençlerden 
oe "'UJ' •· b. · d •. ': un ıran e böyle bir seyaba· 
1 k~m yapacl'l.k bakalım? Bugünün 
çevık azı"m a~ 1·~· b .. .. r genç ıgı; u • 
gunun futbolda, denizde, gü • 
re,te, boksta kendini gösteren 
gençliği, İfle sana yeni bi~ 
ıpor sahası... Fakat hemen bir 
den bire kutuplara havalanacak 
değilsin! Bizim ulu dağın, Erci • 
tın. T oroıların tepelerinden ve Ka· 
radenizir., Marmaranın dalgalan 
ı.raeından batİıyacaK, sonra lil • 
nüu Lirinde sen de kutuplan ıes • 
megc. kalkacaksın! 
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Tramvaya bindim. Bir gazete 

1 

dar, benimle beraber aç kaldı, ıü
alarak okumıya batladım. Daha ründü .. 
ilk sayıfada, doıtum reuam Av - Sonra, bir gün, eve döndüğüm 
ninin fotoğrafım görerek merak· zaman, masanın üzerinde bir ka
la baktım. Evet. Onun resmiydi. iıt buldum.. Bu Lilidtndi. Bana 
yazıyı okuyunca sevindim. Res - "sefalet pek güç, diye yazıyordu, 
sam Avninin resimleri Pariste bu gidişle ikimiz de aslrktan ö • 
büyük bir muvaffakıyet kazan - leceöiz .. Ben da para kazanabili
mı~ ve binlerce liraya satılnı19tı. rim, gencim, ama, sen bu para • 

Arkadaşlardan birisinin mu • yı yemezsin, bunu da biliyorum. •. 
vaffak oluıuna sevinerek tram - fyisimi, ben gideyim, belki iki • 
vaydan inerken kar,rma Avni miz de kurtuluruz. Eıaıetı bir al
çıktı. Hemen kendisini tebrik et· tın madeni ketfettim .. Benim için 
tim: üzülme .. ,, Mektubu okuyunca, 

- Hay yaııya11n Avni!. Bil - doğrusu ferahladım. Yalnız batı· 
sen ne kadar sevindim.. Senin ma -Liliye kartı olan atkıma 

resimler Pariıte.. rağmen--- kendimi daha iyi mü• 
Avni suratını ektitti: daf aa edebilirdim. 
-- Bırak •llabını seveuen, de.. Lilinin altın madeni dediği tey, 

di, bırak ıunlan ! Amerikalı bir tüccarnuı. Onu a• 
- Neden? lıp Pariae götürnıÜf. Bütiln bün· 
- Neden mi 1 Gel öyleyse aa· ları, dött ay ıonra liğreniyordum. 

na anlatayım. Bu dört ay içinde ne yaptın?. di· 
Bir kahTeye girdik. Kahve. ye sorarsan, ıana, Liliyi untıblıa• 

Siaara. la çalıttım Te reeim yaptım diye 
- Biliyorsun ki, diye Avni Cevap verebilirim.. Nasıl yafa• 

b~ladı, on senedir re~im yapa • dım?. Boya paraıı nereden inal • 
rım. Resme başladığım zaman1 .dum? diye sorma .. Ben de hilmi• 
babam beni bu itten - buna it yorum.. Bu rtıüddel içinde yirml 
demek bilmem caiz mi? .___ vaz• beş k~dar her tUrlü eaıı' at kay • 
geçirhıek istedi. B~n inat ettim, dinden azade tablo yaptım, bütüıi 
O zaman, babam, elime beş bin ne•nıidimi, gayzımı bunlarla ifa· 
lira ver~ek, lıtanbüla gönderdi deye çalıttım .. 
•e kendisinden artık, ômrüıttin O esnada tnlistakillerin ıerglıi 
ve ömrümün sonuna kadar bet açılmııtı.. bir kaçını oraya gön • 
pata iatenıememi, iatesenı de vet derdim. Bir gün, sergide arpacı 

miyeceğini aöyledi. "Batının ça • kumrusu gibi pineklerken, göz • 
reıine bak, İlter ıözümü dinle • lüklü tüccar kıyafetli bir ecne • 
rbez re11am olursun, ister bu pa· bi, tablolarfittın Mnünde durdu ve 
rayı kendin~ sermaye yapar, tordu: 
baıka bir • . • • olunun.,, diye, - Kimin hunlar? 
Samsundan vapura bindirdi. lı • "" · f - nenım .•• 
tanbula geldim. Doğru o zaman 
''S:mayii nefise,, diye anılan gü • 
zel san' atlar mektebine gittim, 
çalıımıya haşladım. Elimdeki pa· 
ranm bir gün biteceğini bildiğim 
için ic1areyle kullanıyordum. doğ• 
rusunu söylemek lazım gelirse; 
bütün arzuma ve hevesime rağ • 

men resim hakkındaki kahiliye .ı 
tim ve muvaffakıyetim, bir mu • 
habbetten ileri geçemiyordu. Va• 
kıa, bir modeli kendisine benze • 
tecelc kadar yapabiliyordum a 4 

·ma, açılan bütün müsabakalara 
girdiğim halde kazanamıyordumı 
Bir defa olsun, Avrupa müıaba • 
katını kazanıp bir türlü gidem~ 
dim. Nihayet, her ıeyin bir ıdnu 
olduğu gibi, mektep de bitti. 

Ben, gene çalı,ıyor, bir sürii tab• 
lo yapıyordum.. Bir aralık, Bey• 
oğlunda bir de hususi sergi .:.ç -

tım.. Biliyorsun.. Bu ierginin ne· 
tic!ii, bana ü~ aylık masrafıma 

malolmuttu. 

-- Kaç tablonuz T&t burada?. 

- Dört tane!. 
- Yüzer liraya \'erir miıirıiz?. 
Hayretten dona kalmı~. Di· 

lim tutulmuttu .• 
- Yüz elli olıun ! .. 
Deli olacalrum. Nihayilr 

- Peki!. 
Diyebildim. Adam; kartını Yer• 

di, ıitti. Kartta "Levis Tom, ttic• 
cat,, diye yazıyordu. Perapalatta 
oturuyormu§.. Ertesi aütt gittim ... 
Dört tabloyu ıaturdüm •. 

Herif altı yUz liralık bir çek 
yerdi Ye: 

- Daha Yarıa gCinderİniz!. 
Dedi. Daha Yarsa mı?. Otut 

kadar tablo daha ıgnderdim, ve 
para11nı aldım. Cem'an yekun 
beş bin yüz lira parasını aldım .• 

Avni sustu. Bir kahve daha ıs• 
marlıyardt de•am etti-

Bergamalı sürtük Nefiseyi 
kim öldürdü ? 

Sokak ortasında şiddetli bir mOnakaşa: 
Benimle beraber geleceksin l 

- Gelmiyeceğlm 1 
lzmirde Namazgahta Cedit ma

hallesinde 560 sokağında, .akak 
ortasında bir cinayet olmVJtuı. 

Bergamalı Nefise H. isminde yjr

mi yaşında bir kadın; kendiıile 
beraber bulunan, fakat adı tespit 
edilemiyen bir adam tarafıtıdan 
biçakla yedi yerinden yaralanm"k 
suretile öldürülmüştür. Bergamalı 
Nefise H.; zabıtada kayıtlı ve st:r· 
tük namını taflyan kadınlardan -
dır. Katilin meydana çıkarılması 

için zabıta ve adliye müştereken 

çahtmaktadır. 
Vak'a ,u ıuretle olmutlur. 
Bergamalı Nefise Hanımla ya -

nında bulunan kahverenıl paltolu 
bir •dam; Namazgahta bir eokal.
tan geçtikleri 11rada görülmü§ler· 
dir. Buıtların nereye gittiklerini 
kimse bilıniyordu. 550 tokağı di -
ye anılan sokaia girince orada r- -
ra)arında bir münakata batlamıj
br. Bu münakatayı sokakta aynı • 
yan iki çocuk ititmittir. Erkek: 

- Haydi teninle dama gidelim. 
Orada kalırız. ~ 

Diyormut· 
Kadın ise: 
- Hayır. Ben oraya gitmem. le

terten beni öldür. 
Cevabını vernıif. Bunları işiden 

~ocuklar diyorlar ki: 
" - Kadınla erkek yüksek ses • 

le, bağırırcasına söz söylüyorllu • 

dı. Kadın: HBen oraya 1it11Mm1. la
terten öldüt.,, Diyince erk.Jc, b. · 
linden ~ir lriçalc çıkatclı, kadına 
aaldırdı. Kadm; biçaim kendi .-ü
cudüne saplanmaıma ınAni olmak 
için elile kartı lloydu. Ve ıokak or
tatrnda bir boiutma batladı. On· 
dan tonraıırıı görmemek İçin bi?. 
aokaktan kaçtık ! ,, 

Çocukların söyledikleri soak -
ta; Nefise Hanımm cesedi yedi y4· 

rinclen almış olduğu biçak yaraııile 
öldürülmüt olarak hulunmu~tur. 
Yaralarından biriıi lam kalbi üze· 
rindedir. Diğerleri sol memesi ü~
tün de iki, arkasında iki ve sol eH
nin bilek yerinde iki yaradır. 

Katil vak'adım ıonra kaçmr9tır. 
Cinayetten bir müddet sonra bu 

ıokaktan geçenler orada bir ka -
dmın kan içinde ve ölü olarak yat
tığını görünce Namazgah polis ka

rakoluna haber vermiılerdir. Ha
dise emniyet müdürlüğüne ve müd 
dei umumiliğe bildirilmiıtir. 

Kısmı adli reisi bey de katili 
meydana çıkarmak ve yakalamPk 
için vak'a mahallinde tetk~kal Vf: 

tahkikata memur edilerek vazife
ye batlamıttır. 

Ceset; muayene edildikten IO'D

ra memleket lıastalıan .. ine kald .. 
rılmıştır. Tahkikat ve takibata !· 

hemmiyetle devam olunmaktadıt. 

Bi li eşkiya baskınları 
Ödemişle Bayındır yoJunda bir 

kamyonu çevirdiler , 
soydular ve bir yo'cuyu öldürdüler 
Üç gün evvel akıam Bayındır• ! re 200 lira p&tl., bir ~ok 11.&t, 

Ödemit yolunda bir yolcunun Ö· köıtek, yüzük atılıyor. 

İümile neticelenen bir soyguncu• 

luk olmutlur. 
Ödemit belediyesinde muh:ay• 

yet 8 numarilı kamyonet: 16 yol• 

cu ile ıoFör Hasan Efendinin ida• 

tesinde lzmirdeıt Ödeınişe hare " 
ket ediyor. 

Otomobile atlıyan Te içttride 

bir yolcuyu kanlar içinde ölü ola• 
rak bulan haydutlardan biri dı • 
ıarıya bağırıyor. 

- Heeyy ! Burada bir ölü var. 

Bunun ÜEerine ha1dutlar yer • 
deki paraları alıp: 

- Ölü mü? Aman kaçalım! 
Diyip akşam karanlığına karı • 

şarak kayhı:>lup uzaklııfıyorlar. 

Bir hiç! 
Koca cinayete 
s~bep olmuş! 

T etrinievvelin 5 İnci recesi Saf· 
ranbolunun Yazı k&yünde hiçle~1 
bir cinayet olmuf, Muhittin isimH 
bir delikanlı, :Abdullah iıimli biri
sini öldürmüttür. Vak'a hir dil~iin 
evinde olmuf, Muhittin, Abdulhh 
..,e arkada9larmı düğün e•inden 
çıkarmak İıteınif, aralannda kav
ga olmuf, neticede Muhittin hic:-nk 
la Abdullalu yarahyarak ~ldl'r .. 
ntUttr. 

Bü hiçten cinayetin muhakellff' • 
ıi Bartın Ağır ceza mahkemnin • 
de ıörülmüş, katil 5 Mn• hapıe 
mahkUm olmuıtur. Yalnn yatı 
21 i bulmadığı için cezaımdan 10 
ay iııdirilnıittir. 

~etreslnl iple 
buğla)'ıp yardan 
yuvarlamıtl 

932 .enesi ayt ıonlattnd&, Filyoı 
clemiryolu am.elesinden y ozr ıth 
Dağııtan i•imli bir şahıa, bqka bfr 
erkekle ya9amak iıtiyen metrcıi 
Ayşeden intikam almak için onu 
iple ıarmıt ve bir yardan af&fl yı,. 
varlıyarak öldürmüttü !. 

Katil Bartında muhakeme edil· 
mif, mahkemede cürmünü nıüte • 
madiyen inkar etmitse de, cümıü 
sabit görülerek be; ıene hapıme 
karar veril mittir. 

lkl kaza 
l..Wclen Kala,.. sitm.W. ol•n 

Ye Kula belediyesinde kayıtlı üç 
mamuah kamyon qm.ll bir k6y
lüyü altma alarak ay alını kırmıf • 
Ut, 

Şof öt tnkif edllmittir. 
Alaıehir pazannda da bir hadi

" olmuı, Kulah Hasan Beye "it 
kamyonun ıoför muaYini otomo -
bil altında kalarak ayaiı kınhnıt 
tır. Şofür nnıaTİni tedavi albna a
lınrnıttır. 

Amerikan elek
trlkcllerl 

ROMA, 7 (A.A.) - Edison 
trupuna menıup elektrik tirket • 
leri memur ve müıta.hdemlerin • 
den 32.000 ki,i dün ıabah 5 hu -
ıuat tren içinde romaya gelmitler
dir. 

Paralar da bitiyordu.. Ancak 
iki bin liram kalmı§tı. Bü sergi .. 
nin neticeıi üç aylık maarafnna 
maloldu diyorsam, sade bu ka • 
dar değil.. Sergide Lili isminde 

Meğer bu herif Liliöin bera • 
her kaçtığı Amerikalıymıf. Şim· 
dı eTlenmitler .. Lili beni unut -
mamı~ olacak ki, onu göndermiş, 
bana yardım etmek iatemif. işin 
f ecii, Amerikalı benden aldığı 

Otomobil !!ayındır ile Ödemiş 
arasında Falaka mevkiinde iler
lediği sırada yoldan ge!en bir 
ıcs: 

Bunlar derhlll bir alay halin
de toplanmıtlar, meçhul askerin 
ıtt•zatını ziyaret etmitlerdir. Bu 
Ametikan seyyahlar, mU.tefar M. 
BiAgi tarafından Caunpidoglio 
meydanında kartılanmıılardır, 

ölen yolcu Konyanın kara • ondan sonra kralın •arayının a • 
man kazasından mis kokuları sa" 1 nUrıe gitınitletdir. 

bir kızla tanı!fnattıa vetile ol • 
muıtüı Onunla nasıl tanı,tık, bil
miyorum .• Galiba bir resim hak-
kında kendishıe izahat verdim . 
Sonra, sergi bittikten sonra, Lifi 
ile sevittik.. Kimıesiz, fakir bir 
kızdı .. Fakat çok gil2eldi. Ben de 
yalnızdım. 

Onun teklifi üzerine Sirkecide-
"'h:i pansiyonunıu bırakıp Beyoğ-

luna çıktım. Beraber bir oda tut
tuk .. Lili, mevcut paramı, tarif e· 
dllmez bir lakaydiyle sarfediyor· 
du. Şunu da itiraf edeyim ki Lili
nin, bunda hususi bir maksadı 
yoktu. !eni hakikaten seviyor -
du. fspab da ,u ki, paramız bit
tikten ıonra altı ay sonraya ka • 

tablolarla, Pariste bir ıergi açnll! 
ve büy~?, bir reklamla §işirc ~;~i-

1·~, tr..~lclarımın te.nes~ni elli bin 
franıa satmış, beni hieşhur . et -
mı§ .... 

- Peki Avtıi, bunda kızacak ne 
var?. 

- Dur! emrini veriyor, 

Bu emri yolun kenannda ak • 
pm karanlığında iki ldi gıra ve 

bir ~ok tabanca namlularının teh• 

didi takip ediyor. 
Tehlikenin fecaatini anlıyan 

şc.för otomobile azami sür'ati ve· 

rirken silah sesleri işitiliyor. Kur• 
Avni, döndü, yüllüme baktı. • · şunların otomobilin demit •e tah· 

Mukaddes bir t•Ye dokunlllu!Um 
ta aksamına isabet ettiği hiHolu -

gibi: nuyer. Bu eınada içerde bir yol • 
- Ne mi var?. Diye haykırdı, cu: 

ömrür.nün ön sE!nesini değil, bütün 
hayatımı resme Takf ettim.. Va -

- Aman vuruldum! 
Diye inliyor ve otomobil de 

kıa timdi methur oldum amına, duruyor. E:lleri silahlı hoydutlar· 
bu ~öhretimi kıymetime değil, bir 
kadının bana oltın muhabbetine dan biri bağırıyor: 
borçluyum .. Ben, ıan'ale karti bu - Aşağı inin paralarınızı or • 
nu hiyanet telakki ederim .• An - 1 taya atın! 
lıyor musun ... Hiyanet.. 15 yolcu emre itaat ediyor. Ye-

tarak geçinen 40 · 45 yatlarında Daha ıonra aeyyablar lnM a-
Naci isminde biridir. lay halinde Neu~dik meydanına 

Odemi9, Bayındır, Tire jan .. ıiderek M. MuHolinlyi hararnli 
dannaları vnk•a mahalline yeti • ıurett• alkttlamıılardır. M. Mue • 
~erek takibata glrtıml,lerdtr. ıolini bit kaç defa balkona çdc • 

Haydutların civar köylerden ln•i• mtcburİVf'!t duym\lflur. 

yetti Yetişmiş delikanlılar oldu • 
gu anlatılmaktadır. 

lzmtr muul llmlerl 
Denizi de 

DENiZLİ, 7 (A.A.) - lzttıir 

muallimlerlndefi "2 kişilik Mr ka
file şehrimi~de iki gün kaldık -
tan tattra lzm~re dönmiltlerdir. 
Mualliıral•t ıerıfil\tt mualllm rtıek• 
tebinde bit mUıUıeht •etllmit 
Halkevi salonunclı hlr f~yla d.a.. 
tertip olunmu9turA 

Yol verilmı, amele, 
po ll8 kuvvetlle dış11rı 

('ıkarı ldı 

VAR$OVA, 7 (A.A.) - Tel -
graE ve telefon alltı imal&thaneai 
amelesinden iı mukaveleleri hi • 
tam bulduğundan doları kendile • 
rlne yol verilenler, Eabrikayi ter • 
kctmek islt:mediklerinden, poliı 
marifetile dıtarı çıkarılmttlardır. 

Polie, kt>müniıt tahrlkltçdar • 
dan bir çoğunu tevkif etmiıtir. 
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• 
Tayyare 1933 s~nesı 

başında tam hır 
seyrüsefer vasıtasıdır 

• 
Id bir ıtakliye tayyaresı 

.En son mode e k 'Ik planını yapan ve 1896 se -
·ı· .... . n 12 re ı f 

Dünya tayyarecı ıgınm 50 . deki tecrübesinde muva -
sene içindeki terakkiyatmı kısa • ne~ın lan LiJienthal maalesef bir 
ca aıözden geçirecek olursak hay· ~:r:besinde büyük bir kazaya 

retler içinde kalırız. J g"'radı ve öldü. Buaünkü tayyare· 
k. • kanat ı u d 

Daha dün ma ıneyı .. ·ı·k· bu adaınırı esasını mey a • 
k ymaınak ınu cı 1 

' • • d tayYarelere koyup 0 koydug"u tayyare iizerın e ya-
b .. tay. na 

nakaşatı yapıbrkenı u~un .
1 

f yavaş uğraştı. Eksikler ta -
ynreleri istediğimiz şekılde nakı :Samlandı. Ameri~alılar Lilient • 
vaeıtası olarak kullanıyoruz. h ı· planı dairesande çalışarak 

d 'k" da a ın d 1 Daha dürt tayyare e t ı a • are e ilk motör~ koy u ar. 
.. k"l b }ur • tayy y i . .. 

mın ta~ınmasını muş u u V Lilienthalin tayyares nı motor 
k' · ı hd ra· e 

. ken, bugün 168 . ışıy e ra le havaya kaldırdılar. . . . ~ 
hat bava seferlerı yapıyoruz. . W · ht biraderler 17 bırıncı ka-

. . d k. b tcra!dnya- rıg . 30 
12 sene ıcm e 1 u · n n l903 aeııeainde yanı tamam 

tı hayretlerle ıeyrederken yarını .:ne evvel motörlü tayyareyle ha· 

düşüı~üyoruı;ı. Tk t • vada ilk uçuf tecrübesi yaptılar ... 
Su ·u·· ratte tayyarecı ı e . d .. d .. - .. .. 

- ~ Bu tayyare reıım e gor ut1unuz 
. d ıı· ıene scnra ne o- "' rakkı e ene e 1 

.. 'b' 'k' b" .. k k ti idi 
? Galiba ufak bir tenezzuh gı ı ı ı uyu ana ı . 

lacak · w Havnda yalnız 12 saniye kalabil 
. ·n de'"triilmı yapacagız. 1 
ıçı k .. )erinde bir mişti. tik tecrübede hazır hu u • 

yazın en 111ca gun I b h k . .. .. 
k · · · rrtal kutbu .. nan ar u are etı gorunce esasın 

hava alma ıcm ş1 . A k 
at ... ··... doğru olduğuna ınandılar. rh 

na kadar uçacagı .... kaklar bile biı· bu esas dairesinde çalışmağa de· 
O zaman en. k?r. b' B d vam edildi. Umumi harp başında 

nırhler ır yr k d' · d Lindberg, on sı d tayyare uçulacak ve en ısın en 
k · t iyenler e t • • ı 

ve hiç gezme ıs em u • istifade ediletek hır maluyet a -
b' Amuntsen olacak. Bıı m d 
ır&r · · tte tay • 1 • k · d 

hakkak. Bugünkü vazıye .. .. Bir çoklarının doğru olara ı . 

yarecilicin terakkisi i~in . hutu~ dia ettikleri gibi, tayyarecilik u· 
medeni memleketler sankı ara mi harpte akıllara hayret vere· 

. . b"l" .. yaprnıtlar. mu .. d te larında hır ış o umu k k dar kısa bir zo.manıçın e • 
Milli duygular, milli heyecanlar c~1 k' attı" 'dakineler kolaylrkla ya· 

. . . l . . raı< ı e • ı h d 
içinde tayyarecıler; motor erı~ın ld K natlar fazını olan ınu a . 
seslerini dünyanın her köşesıne pdı ı.. ~ eti buldu. Nihayet her 

d 
.. baka ep vazıy . 

duyurmak için a el.a musa gün yeni te:rübeler ile yenı tayya· 

yapıyorlar. reler ortaya çıktı. 
Bir gün Afrika orınanla~ı~ın Filhakika umumi harp başında 

üzerinde bir a',man tayyaresının k' h r Rumpl'!n - Tube tay. 
.. b" ük Atlas de· ı meş u d k' 

sesini, ikinci gun uy . yare"iyle harbı umumi sonun a 1 

11izinde bir Ameri~a~ ~~y~~res~; tayy:reler arasında nispet kabul 
nin gürültü•ilnü hır uçuncu ~· ctmiyccek kadar fark vardı. 
de cenup kutpı!rtda d?l~~an ır - Bugünkü vaziyette en büyük 

'il . esini ışıtıyoruz. d d" ? 
baska mı etın s d'l tayyare nere e ır · · 

. Dah~ dt n aşılmaz zanen ı en B.. l bir su3.I karşısında her 
b .. ka. oy e 

Bahrimuhiti Atlasi ugune · l memleket (bende?) diye cevap 
de.r 1G tayçareci tarafından ~şı k. 

J f da bırcc veriyor.. d .. 
mınhr. Dün.va etra ın ~ F k t Almonlaı·ın id iuına go• 

- " K tup te • a a k ,. 4 
tayyareci dolatoıı~tır. u re en büyük tayyare Yon ers ~n 
yalıatlcri repaıılersa daha çoktu~·· ntotörlü s _ G kara ta!faresı ve 

Tayyareler 1933 başında hır (x Do _ Dornicr) denız V'e kara 

Umumi harp bıuJrnda en ye" 
modelde olan bir Rumpler 

Tavber tayyaresi 

prtlar dairesinde a,ıabilecek kud
rette olan Bahri Muhit tayyaresi 
hangisidir?. 

12 sene içinde bu kadar terakki 
eden tayyarecilik karşısında böy
le bir ıuale cevap vermek gülünç 
olur .. 

Çünkü bugün §U diye gösterdi • 
ğimiz motör; yarın sanki kablet~ 
tarih zamanlara aitmiş gibi gülünç 
vaziyette kalıyor .. 

Maamafih bugünkü mühendis • 
lerin en asri vasıtalardan istifade 
ederek yaptıkları planlara göre, 
Bahri Muhit tayyareleri ınadeni 
levhalarla örtülmüş 40 ınetre u -
zunluğundadır. 

P s 1000 kuvvetinde 10 motörle 
techiz edilmiş olup asgari 4000 ki
lometre içinde 130 kişi nakletmek· 
tedir. Bu makinelerle saatte vasati 
olarak 275 kilometre uçmak en 
kolay bir iştir. 

Bu hesaplara nazaran Bahri 
Muhit tayyareleri Bahri Muhiti 
16 • 20 saat içinde 130 kişile ra -
hatça geçmektedir. 

Tayyarelerde 130 kişinin isti· 
rahatı için lazımolan her türlü 
vesait temin edilmiştir. Kamara • 
lar, oturma, yatma kamaraları , 
salonlar, ön tarafta ve makine 
dairesi de arka taraftadır. Bu su• 
retle tayyarelerin P-n büyük husu
siyeti olan bir kamara içinde ya· 
nındaki ile konuşamamak mese -
Jeside haJledilmiştir. 

Bu planlara göre 1930 da yap• 
tırılan Do. X tecrübelerinde mu
vaffak olduğu için bugünün en 
büyük ve en asri tayyaresi oldu
ğuna şüphe yoktur. 

Do. X hakkında tayyarecilik 
sütunumu:ıda ayrıca bir gün tam 
malumat vereceğiz .. 

Zeki Cemal 

Alman yada 
Sabık ba,vekil fon Papen 

ile Hitlerin tebliğleri 

BERLIN, 7 (A.A.) -Sabık ba~
veki! fon Papen ile Bitler, evvelki 
günkü mülakatlarına dair mütte -
rcl ... bir tebliğ neşretmişlerdir. 

Bu tebliğde, aralarındaki müka
lemenin büyük ve müttehit siyasi 

bir milli c!phe teşkili imkanları 
hakkında cereyan etmiş ve §İmd~
ki kabine hakkındaki mütekabil 

noktai naznrk.rma temas bile e · 
clilmcmiş olduğu ta:;rih olunmak · 
t~dır. 

seyi'Üsefer vasıtasıdır. Eyye}ce ta· tayyarcsidir. . 
ribe karıftığı iddia olunan balon· Bu tayYare 168 ınsan yükliye - Berlindeki bir ,Japon 
larm bile, Graf Zeplinin tecrü.b e.· k yapmaktadır. 12 tayyare 

re uçuş ı D x· 
sinden eonr'1 h<ıl5. eski kıyuıetını t" .. ile mücehhez o an °· 

v mo oru b" "k ve 
muhafaza ettiği anla;ıılıyor. ~a • . b ünkü vaziyette en uyu 
ra, deniz demeden tel1Iike&izce u ın ug olduğu muhakkak-

en asri tayYare 
çuyor. Dox seyahat tayyareleri 
Yüngersin G38 ve Yumo 4 tayya
releri en uzak mesafelerin bile 
tehlikesizce ye rahatça kat'edi -
leceğini !!p!lt etti. Bunlar hep bu 
son 12 sene zarfında oldu. 

ilk tavyarecl kim ? 

Tayyareciliğin son 12 sene zar 
fındaki terakkiyatmı gözden. ge -
çirirken ilk tayyareciyi ~atn.la7 • lllak liııımdır. Fakat bu kımdır. 

Almanlara g6rc bu adam Ot
to Lillenthaldir. Tayyarenin il -

A • ai ere istinat ede • 

tır. ne demt:ktir? 
En bUyUk tayrare d 

i tayyare en 
E b"yiik ve en asr 

n u . d "ke miiteham • 
k zıya e yu 

ma sat en d f la durabilecek 
·ı hava a az mı ve 

demektir. . ünkü vaziyeti 
T ayyarelerın bug .. b .. ük 

. Jduğuna gore en uy 
seyrısefer 0 

A t yyareler Av· 
ı ::ı a3rı a 

t:ıyyare er, e. b" ı'biriııe en 
. A ··'kayı ır 

rupa ılc me• 1 f 1... yu"k ile 
d en az .. 

ya.kın z:ıman a, . 
arelerdır. 

baglıyacak taYY . ,. biti bu 
- Şu halde Bahn Nıu 

lok an tası taşlandı 
BERLlN, 7 (A.A.) - Berlindc

ki bir Japon lokanta:anın came -
kanları meçhul bir takım kimse • 
le• tarafından tatılanmış ve camit>. 
:ı kırılmıştır. 

Bu işi yapanlar, kaçmağa mu -

yaff ak olmuşlardır. 

Deliren fil 
DELHl, 7 (A.A.) - Petit Pari· 

!ien gazetesine nazaran, yeni sene 

ortuları münasebetile yapılacak 

~ir nv için Cawnporc polis müdü • 

· ~ bir fil verilmi~tir. 1 run-
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liradan 
başlar. 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur . 8••••• E Tinönü, Kazmirci Ali Riza miiessesatı •••••• 

Tayyare Piyangosu 
6. ıncı l<eşide: 

11 kanunu sani 1933 dedir. 
Büyük ikramiye; 200.000 liradır 
Ayrıca : 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 100.000 liralık 
bir mül<afat vardır. 

ni al:ıcağımdan c~ki~İnin hükmü olnıa 

<lığını ilıln ederim l61T4ı 

1 l:ıydar l•ızı Fatma Zchr::ı 
S I 1- t34'7 No. hı yağcı cüzdanımı 

zayi ettim. Yenisini :ılacağımd:ın csld>i-
nin hükmü yol.tur. (6123) 

Diş tabiplerine 
lJiranyolu Biçki Yurdu ittisalindeki 

diş muayenehanesi denen satılılrttr. Diş 
tabibi i\kcic Beye müracaat cdılmcsi. (GI 13) 

1.::tanbul yedinci icra memurluğundan: 

SEYRiSEFAIN 
l\lerkcıl ıdarcsi c;aıatı köprillıaşı 82623 

iulı e ı\, !'lrkecı l\luhilrtlar zade nan 22640 

İzmir - Pire - iskenderiye 
Postası 

(
• • ) 10 ikinci kanun 
ızm ır sah 10 da. 

Trabzon postası 

(Cumhuriyet)ikl;. 
c\ kanun çarşamba 18 de. Ga· 
lata rıhtımından. 

İzmir - Mersin J>osta•ı 

(Anafarta) !! ~~i~ı~rı 
çar.wamba ] O da. idare rıhtı-

Beheri sekiz yüz lira kı} mcti muh:ım • 
mcneli Çcngclkö) ünde Çengelki5yii cad
de~inde atik 68 mükerrer ve 68 müker
rer N. LU iki kıta :ma tarihi ildndan 
itiharen Otu1. g-ün müddetle açık :ırttır

mav:ı 'az edilmiştir. Talip olanların 

J..ıy~eti ınuhammeneoln yüzde onu nis-
h~tinde pcr akçc•i H'rmeleri 11zımdır. Mi swrı; M&M t 

Birinci açık arttırma 9-2·33 tarihinde Dr. Ihsan Sami 

mından kalkarlnr. (96) 

~aat 16 da dairede icra olunacaktır. Ta- 'ı'--• 
]ip olanlara bu i~e ait 932·9121

1
.LU Gonokok aşısı 

dosya irac \'C izahaıl l~zım:ı verile bile-
ceği gibi daireye talik olunan açık nrt- I ~~lso~ııkluı,:u 'e ilıtil:ltlanna karşı 
tırma şartnamesi dahi okuya bilirler, i\lu- ~k tesirli ~·e tnze aşıdır. Divnnyolu 
terakim nrği \'C belediye ye yakıf ka· Sıılcıın l\Jahmut türbesi No. 189 

resı müşteriye aittir. Haklan tapu siçilile l~t:ınbul ikinci icra memurluğundan: 
sabit ol mıı.yan 'c ipotekli alacaklılarlıı l\lahcıı;: , e parııv:ı çevrilmesi muf,arrcr 
diğer alaealdıl:ınn ve irtifak hakl-ı 5nhip- ev t·~ra"ı 12-1 ·9.1.'l tarihine müs:ıdif pcr-
lerinin bu lıaklıırını ve Jıu5Usilc faiz \"C ı;eml>c g-ün[i s.nt 9 dan itıbaren Be~ oğlı1 
mas:ırıfa dair ol:ın iddialarının ilAn t:ıri- Kule Ditıf :ııffet fi. I lıı.n Uc~inci D:ıirc· 
hinden itibaren 2.'l gün !~inde cHakı sinde bir inci :ıçık arttırma surctile ~atı· 
müsbetelrrile bildirmeleri lazımdır. Aksi lacağındıın taliplerin aynı ~ün Ye a) nı 
takdirde hakları tapu ~icillcrilc s:ıhlt ol- s:ı:ııte m"hallinde memuı Llnıt müraca:ıtleri 
mayanlıır ~atı~ bedelinin pa\ lıışma<:ından il ıln olunur. l6 120ı 
Jı:ıriç bırakıl:ı..:akları ilAn olunur, (6E?-+) 

1
3Unc0 Kolordu Sabnalmal 

Komisronu iUinlar. 

Ankara M. M. V. Sa. Al. Ko. 
dan: 

Mill! Müdafaa Vekaleti Hukuk 
müşavı rliği kadrosu iJda ( ı OOı lira 
i:cretli müşavir muav nliği mün
hal olduğundan talip olanların 

aşağıda yazılı vesi ka:arı ile ve
~ alet huku ( müşavirliğine ı · 1-
933 tarihine kadar tabrire:ı mü-
rac11atl:ırı. (3000) (34) 

l - Hul<u'c fakültesi mezu · 
niyet dip'oması. 

2 - Muhtuar 
" MJes~eselerdcn 
kalın. ,. 

tercli 11ıei hali 
aldığı vcsı-

3 - Tabip raporu . 
4 - Ecııebi kadınla ev~i ol· 

maml c. 
5 - Hüsnühal mazbata5t "Ma 

n'i istihdam bir ceza ile mah
kum· olmamak.,, 

6 - Nüfus lezl;eresi . 
7 - Akalli iki sene müddetle 

hizmet edeceğine daır teahhUt 
senedi. "Notulilcten tas:fıkli. ,, 

~·: '}: * 
F. Merkez kıl'3t ihtiyacı ıçın 

180-360 kilo ekmek kapah zarfla 

münakasaya lrn,muştur. ihalesi 
) 8· 1·933 çarfamba günü saat 

15 dedir. Taliplerin şatln:ım es'ni 
görmek üzere her gün ve mü-

nakasaya İşt'r:!l< için o gün ve 
vaktındeıı evvel izm:rdc Mst. 

Mv. SA. AL. Kom. nuna müra· 
caaUaıı. ,6767) 

J tan bul iıçüncti icra. memurluğundan: 
b '7 ibadındn hir Halı 14- 1-9:1~ t:ırihi

ne mlıs:ıdıf Cumartesi günü saat dortte 
Gal:ıtıı~ara\ d:t Roznm ar birahanesinde 
birinci :ıçık artlırma suretiyle satılacak~ 

tır. i ti) enlerin gı:lmclcri ilin olunur. 
(nII7> 

ı~canbul Beşinci icı:ı memurluğundan: 

,\J:ıhcııı 1\~r ol:ı 'c saire l~-f-933 Ta
rihinde ~a:ıt (12) den itibaren Galtad:ı 
Topçul:ıı; caddesinde ( 149) No. lu Kara• 
i\TLir!:cl Otclil'lin bnüııd( sııtılaca~ı beyan 
olunur. (tı 119) 

1 l:ıli ta !iyede lıulıınan Eeneı bahçe 
1 T:ılk Ot0biı !eri ~irk etine ait olup ahere 
ele\ rcdılcn 3.or> 'e 330] No. lu pl:ıkn
Jar 7.J\ i olduğundan hiıkmiı olmadığl 
İJ,ln olunur. (ö 12~) 

l':ı~fiyc mcmurlarınd:ın 
\bdullıa'~ Kemal \C Ahmet Ramiz 

lstrınhul \.:ıli) e mahkemesi üçüncü 
hukuk Daire iııd n: \felek h,:mıının :'\c
t"LLİ llL'y :ılc~ hine ııçtıltı boşanma dn\lı-

ı uzcriııc hıı :ınınnl:ııın:ı dair \erilen 
karar nı:ılıkcmcl tcnıyizcc nakız edilerek 
cH.ıkı d:n .ı ıııııiıkcmc) l! te\"llİ kılınmak

la mUcldnalc\ hı muma!lc) hın ikametg:lhı 
meçhul olması lı:ı cbile mrıh'.cmei tem
\İZ ikinci hul,ıık du :-csinin 14·1-932 
tnr.h 'c IJfı k·ır·ı ,e ~ı;:; l! ıı:. ~O. lıı 
ıldn·ı t hllp; mab:nmın:ı kaim olmnk uzerc 
mnhl,ı.:m dl\.ınh:ınl! ınc ı:ılik olunmuş 

'e ın.ıl keme gunu rılaruk ı:; 2· Ci,l:l Çar
şamba "ıat 14 llc ıa\ in l!Llılmi~tir. \'ev· 
mı nıezkı'ır.:l:ı ~elrncd ~ı takdirde ~) :ıp 
1 :ırıı ı JLt kı1. cıl ırı;ıcn~ı ıl;ln <ılunur. 

1 t.ıııhul .ı iıııcu icr.ı \ lemurluj;ıındn.n; 
Bir lı<ırcuıı ıı.:ınini i~ı,rıı~ı zıınınıııdn. mah· 
cuz \ ı.: pare) n ç ·Hilm ... sı mu1,arrcı muh· 
telif cinı. 'L' , ı:ıdrJa \ nadolu halıları K
S:ınıııın ı • n ı Perşembe ~ııniı 'ttat 1 Odan 
ıcıbnreıı l ·a ., u 1 el,irdc Zcnciı li hanın• 
da <ı :"\ • lu du~k m onunck açık nrtıır

nı sur ule ulı:• :ı ını.!Jn ıalıp olanlunn 
ın ' •a .t ı 1 :ı?Jr bulunacak 

)uzumu ılln 
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Kunduralarınızı 
Yerli l\1allar Pazarından 

Alınız 

Beykoz Fabrikasının Kvndurafarı 

Sağlam ve Ucuzdur 

Kadın, 

her 

c - ) c - ) 
Erkek, 
şekilde 

Çocuk için 
kunauıa 

bulursunuz, 

OIONYASI 
T abil limon, portakal ve turunç çiçeklerinden musıahıer 90 derece bir M

rik:ıı san·attır. lngilterenin Aıkinsonu, Fran~a:ıın hakiki Jan \larina farina's ı Al· 
man)a'nın 4711 i ne ise Türkiyenin l L\SA~ KOLANYASl da o dur. f l ııstala ra 
hayat ve şifa verir. Sinir, nevrasteni, çarpıntı, hel er:a n ı kalp, lıayıtınlı ı ve bütiin 
alamı a:aoiye zamanlarınd3 bir bayat ark!.ıdaşı dı r .. Derecesi yükse'< olması dola-

)ısilt: masaj için yeg~nedir. l\l emleketimizin bütün kibar rical ve nisvanı. büyük 
hanım efendiler IlASAN l\OLONYASl isti mal ederler. 

Kiralık Pul Satış Yeri 
Eminönü Mal Müdürlüğünden: lstanbul tapu dairesindeki pul 

salış yeri senevi 2350 lira nbık icar ile ve bir nne müddetle 
açık artırma usulile 16 Kanunsani 933 d e saat On dörtte kiraya 
verileceğinden talip 'erin teminat akçelerile satış kom syoouııa 
muracaatları. (683]) 

·:ııııı~ıı~ııııııııııımııııı 1111111111111 111111111 

Selinik Bankası 
Tesis tart bi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
ISIANBUL idare merkezi 

Türkiyedekl Şubeleri : 
Istanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yuoanlstandakt Şubeleri: 

Selanik • Kavıtla • Ati na • Pire 
Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektuplan. Cari hesap· 

lar küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

ııımıı lijffil ı ıı~ııııınıııınıııı 

lstanbul Babçekapı 
Beyoğlu istiklal caddesi 

Beyoğlunda Hayden mağazasında da 
bulur 

Türk 

lerinın en 

büyük vaziiesi 

nedir 

Ç o cul(ların1 Tuttımlu 

Muktesit 
VE 

Y etistirmel{. , 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

A'ınız 

Doktorlar 
Doktor 

Cavat N. Zekai 
Slnlr mlltebassısı 

Cuma ve pazardan maada gUnlerde ııaat 

3 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıA.ll karşısında A.U· 

kara caddesi No. 47. ye tevsian naklet
mlşUr. Telefon muayene: 23469. 

tkarnetgruı: 60740 

Doktor 

Emin ŞükrU 
Dah!U ııastaııklar mUtelıassısı 

lstanbuJ suıtanmabmut tUrbest, Babı· 

tı.IJ caddesi, No. ıo. Telefon muayeneba· 
ne: 22622 - Telefon ev: f .812:1 

"Her gün öğleden sonra saat H-18,. 

Uroloğ· Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mtlteba.ssısı 

Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 
dest. No. ıo. Telefon 22622 

Operatör • ürolog doktor 

Mehmet AH 
idrar yolları lıast.tlıl<.lan mlltetıusıa. 
Eminönü {Sabık Karakaş) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada ller gUn 

ha.stalarmı kabul ve tedavi eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahli! hastalıklar mUtehassm 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci smrt mUteha.ssIJl 

Ba.bıO.ll (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Zeki Halit 
:.ıua.yenebanesl: Kadıköy Altıyol agzı 

Diş tabıb J 

Zeki Nuri 
Her gün basta kabul edilir. Her nevi dlş 
rahatsızlrftı t edavi olunur. Muayenehane: 
üsklldar Ah<;ıbaşı Mektep sokalt o. 00 

M 

•:::: Yemek kitabı ::::, 
ii Medıba Rasime Hamm tara· ii 
ii fından yazılan bu kitapta bu· H 
!i günkü şerait göz önünde tu· i~ 
E: 1 k h . . b :: ES tu ara er ay ıçın ususı ye· :: 
g mek listeleri tertip edilmiştir ~~ 
ii Gayet sade bir lisanla yazı l· :: .. ;i mış olan bu eser i okuyucula· ~~ 

ı i; rımıza tavsiye ederiz. Uzun ii 
l a~ senelerin tecrübe.en mahsulü- ii 
:: d .. :: ii ur. • • ................................•................ . :: ........•........................................ 

Istanbul yedinci icra mcmurluğ"un
dan: Tamamına (20G-:l:O) lira kı) met 
takdiı edilen Bakırköyde Sa!.ız ağacında 
iskele caddesinde kain 14- I 6 numara

larla murak.-am maa bahçe ve müşte
mclat kargir bir bap hanenin nısıl his
scsile gene Ba!.ırköyde Cevizlikte l\lu
hasebcci sok:ığinda kain olup tamamına 
(2700) lirrı. kıymet takdir edilen 80 nu
maralı bir bap ahşap hanenin nısıf his
sesi açık artırmaya konulmuş olup 
8-1-933 tarihinde ayrı a) rı şartnameleri 
divanhaneve talik c;dılerek 11-2-933 t:.t• 
rihinc mÜsadif cum:ırte'i ı.ı;ünü saat 
14-16 kadar lstanbul yedinci icra daire-
sinde açı'{ arttırma ile satıla<.'akcır, Art
tırmava istirak için vü1dc 10 teminat . ~ -
akçesi alınır, müteıakim yergi, bcledire, 
vakıf icarcsi müc;tcri\·c aittir. icra kanu-' . 
nunun I 19 uncu maddesi mucibince 
hakları Tapu sicillerile sabit olrnıyan 
ipotekli ahcaklıla.rla dii!;cr al:lkadaranın 

\'c irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı 
\'e faiz ve masıırife dair olan iddialarını 

ihln tarihinden itibaren 20 gün zarfında 

evrakı müsbitelcrile bildirmeleri hlzım 

olup ak"i t·ıktlirde hıkl:ırı Tapu sicille
ı·ilc sabit olmıyanlar satış hcdelinin pny
laşmasından haric lrnlırlar. .ı\ lal< adarlann 
malumlan olmak \ 'C ana göre hareket 
etmeleri ve daha fazla. malUmat almak 
isteyenlerin 93! ·l 156 dosya Numarasile 
memuri\·etimizc müracaatlan il:ln olunur. 

- (fıl~I) 

ISTANBUl 

Umumi Neşrlvı>t Mlldflrll F'TKRF:l ADiı 

SAHlBl. M8HME1 ASW. 


