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a ı ı se ep erı e ın şe rmı milzakere edilecek 
Ankara, 7 KAnunusani zaptedecek er mi ? 

Türk kadınlarının 
güzel g ·· z erini 
Unutamıyacağım! 

ismet Paşa hükUmeti Ergani 
madenine giden yolun yapılması 

için bir dahili istikraz aktine karar 
verdi. Bu karar Halk Fırkası gru
punca da memnuniyetle karşılan . 
dı .. Ancak bu dahili istikraz akti 
fi~~rinin umumi devlet mesarifine 
ait her hangi bir mali ihtiyaç te · 
siri altında müracaat edilen bir 
te ~ir olmadığı herlıesçe iyi anla· 
şılmak lıizımdır. Çünkü işin içinde 
bö le bir zaruret bulunduğu zan · 
ne "l 1if!i takdirde bu mühim te • 
§e'' üsün mah"yet ve manacını 

ta ~ ir etmek kabil değildir. 
' 

Hakikat halde hueün umumı 
devlet mesarifine ait hiç bir sıkın· 
tı o!ma 'ığı açıktır: Geçen Hazi 
randan bugüne kadar geçen müa • 
det zarfında varidat bütçesinin 
altı aylık tahsilatı elimizdedir. Bu 
tahsilat ye!tunü hemen hemen 90 
milyon lirayı bulmaktadır. Bina· 
enaleyh devlet varidatının tahsi· 
latı sene nihayetine kadar bu şe • 
kilde devnm ederse varidat yekU· 
nu (168) milyon raddesinde olan 
bütçe tahminini geçmesi lazım 

gelmekte ir. 
Bununln beraber mali senenin 
Hazirandan itibaren birinci altı 

"--=<~;:.,;.;.: 

aylı l<ıamı varidat itib rile ik" c· 
altı aya nispetle lier vakit daha 
bereketlidir. Binaenaleyh gelecek 
Hazirana kadar olan ikinci altı 
ay zarfında toplanacak varidatın 
on, on beş, hata yirmi milyon lira 
noksan zuhur etmesi ihtimali var· 
dır. Fakat bu takdirde bile gene 
içinde bulunduğumuz mali sene 
mütevazin bir bütçe ile kapana · 
caktır. Çünkü Maliye Vekaleti her 
ihtimale kar~ı tasarruf tedbirlerinı 
ihmal etmediği için bir sene içinde 
~aridatm tahminata nispetle beş, 
on milyon lira noksan olması büt· 
çe muvazenesini bozmıyacaktır. 

ilave edelim ki esasen fakir ol · 
rnakla beraber büyük harp f ela 
kellerinden yeni çıkmıı olan ve bu 
güne kadar ne dahili ve ne harici 
İstikraz yapmamış bulunan Tür • 
kiyenin bütçesindeki bu mütevazin 
Vaziyet birçok zengin Avrupa dev 
letlerinde bi]e yoktur. 

Devlet maliyesinde tahsilat rak· 
kamlarının tahmin olunan vari • 
dat mikdarını tutması, bütçede fi· 
li tevazün bulunması ile bütün se· 
ne maaılann muntazam verilmesi 
hükumet taahhütlerinin günü gü • 
nüne yapılması, bütün memlekette 
maaş ve taahhüdata ait tediyat iJe 
alakadar alış verişlerin yolunda 
gitmesi, bütçe hududu dahilinde 
batlıyan imar iılerinin devam et • 
nıesi, devlet masarifi noktasından 
ne dahili ve ne harici her han· 
gi bir istikraz akdine ih
tiyaç bulunmaması demektir. 
Binaenaleyh böy]e bir va • 
2iyet ve şerait dairesinde yapılan 
dahili istikrazdaki maksat ancak 
ınillı tasarrufları teşvik etmek, ve 

Mehmet Anın 
( Alı tarafı z inci sayıfamızdadırJ 

Çini kurtarması beklenilen 
adam 30 ya ında bir 

cenetaldır 

Çinin grnç b:ışt.-lımandant 

Mare~al Liang 

Son günlerde Çin-Japon har· 
bi yeni bir safhaya girdi. Japonlar 
karadan, denizden, hav dan yap
tıkları §İddetli bir taarruzla Şang 
Hay - Kvan ıehrini za..,tettiler. Bu 
rası, Mançuriden, ~imnl Çinin ka -
pısıdır. Japonların bundan sonra 
bedefi Pekin olacaktır. 

Bu hadiseler herkesin dikkat 

ANKARA, 8 ( Hususi ) -
Maliye ile bütçe encümenleri tara· 
fmdan uf ak tadilatla kabul edilen 
dahili istikraz layihası yarın mec· 
liıte müstacelen müzakere edile • 
cektir. Layihaya göre senelik faiz 
ve ikramiye yek\ınu yüzde yedi ol 
mak, itibari kıymeti 12 milyon Ji. 
rayı geçmemek ve 20 senede itfa 
ediJmek ıartile azami 3 sene ter • 
tiple hamiline muharrer tahvil ih -
racı suretile dahili istikraz aktine 
Maliye Vekili mezun kılınmakta • 
dır. 

Bu istikraz tahvilleri umum 
mülhak bütçelerle idare olunan da 
ire ile müesseselerde vi]ayet huıu· 
si idare ve belediye]erde yapıla • 
cak müzayede, münakasa mukave· 
lelerinde teminat olarak itibari kıy 
metleri üzerinden başa ha§ kabul 
edilecektir. Teminatın irat kaydi
ne karar verildiği tarihten evvel 
bu tahvillere isabet eden ikrami 
yeler, vadesi hulul eden faiz ku • 
pon bedelleri tahvil sahiplerine 
ve ancak ikramiye meyanında tah 
vilin imha bedeli varsa yalnız o 
miktar tahvili elinde tutana ait o· 
lac hr. 

Milli, hakiki 
bir bayram 

gözünü Çine, ve Çinin şimali ~ark B. M. r.:eclisf ne 
hududu baş kumandanı Mareşal yapılan tek llf 
"Çang • Hiuch Liang,, a çevirdi. 
Cesaret ve zekasile meşhur bu Ankara. 8 (Hususi) 

Diyarebekfr meb'usu ZUlfl 
genç Çinli Mareşal, acaba Pel::in'i Bey Gazinin doQduftu ta· 
müdafaaya muvaffak olacak mı? rlhln her sene tes'ıdini 

Mereşal Liang son neferine ve bir Uiv ha ile teklif el miş· 
son kurşununa kadar Pekini mü • tir. ZU&fl Ber esbabı nıu· 
dafaaya azmettiğini, söylemiş ve clbesinde her millet unu· 

b tutmaz hlzmetlerinl gördU· 
onun için kumandası altında u • QU bUyUk adamlaran doA· 
lunan bütün sahada milli bir vah· duğu gUnU tes'it etmeyi 
det vücude getirmiştir. bir borç bilir. TUrk mılle· 

Henüz otuzunu yeni geçmiş o tine ebedi bir aşk ve ziya 
lan Mareşal Liang yeni Çinin ta • kaynan• olmak itibarile 

bUyUk ha fiskAr Gazinin 
nmmış fakat tecrübe edilememiş doğduDu gUnUn tes'it ve 

San'atkarın altıncı sayıf a
da ki makalesini okuyunuz 

Istanbuldn yaptığı tetkik neticesinde, konseıvatuvann ıslahı için rapor hazırlıyan 
A\·usturyalı mütehassıs Profesör Dr. Jozef M:ırks, nıporunu vererek, bir müddet 
sonra tc rar gelmek üzere memleketine gitti ve orada Istanbul intibalannı neşre 
başladı. Bu hu~usta yazdığı mal<alcleıi sırasile iktibas etmiştik. Profesör, son gunlerde 
bu mevzuda bır makale daha yazmış, makalesi "Noyes Vincr Jumal,, gazetesinde 
çıkmışur. 

Bu makal~sinde de, şehrimizin güzelliklerinden, yediğimiz şeylerden ve bilhassa 
Tür' kadınl:ınndan hayranlıkla bahsediyor. Bu makaleyi bugün altıncı sayıfamızda 
dercediyoruz. 
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Deniz ortasındaki facia 
Atlantik vapurunun enkazı içinden naşlar 
çıkı) or, bir vapurda daha yangın çıktı 

bir simasıdır. Yirmi senedir, ihti • tebcil• ıaı1mdır, dernekte· 
laUer, dahili harpler, türlü türlü dlr. Fransızlann dlJ.000 ton hacminde- bütün açıklrğile görülmektedir. Kaza 

keşmekeşler içinde yaşıyan Çinin '-------------..---\ •·• biiyük Trans Atlantik gemilerinin hakkında dii.n gelen telgraflar §Un • 

bugün mukadderatı bu gencin e. Meclisin fafiJİ sefer esnasında eararcnoiz bir suret- tardır: 
lindedir. Onun müdafaa etmekte te tutuşup yandığını yazmrıtık. Dün CHERBOURG, 8 (A.A.) At. 
olduğu Pekin bütün bu müzmin iz· Ankara, 8 (Hususi) - Büyüle gelen Avrupa gczctelerinde deniz or. lantique'in enkazı, dün ak~am 
tırapları yaşaroış ve dahili harp • Millet Meclisinin önümüzdeki tasındaki faciayı te.sbit eden fotogra- Alerivent deniz istasyonuna ge .. 
)er esnasında mükerrer istilalara perşembe günü tatil yapması filcr vardır. Bunlardan birini iktibas tirilmiştir. 

(Alt tarafı 4 üncü sayıfamızda) ,..uh•prııf>•rJ•r ediyoruz. Resimde facianın büyüldiiğü Bugün ticareti bahriye nezare-
~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ti ~rahndan~şkil edilmi§ ~an 

Yarınki sayımız 

32 sayıfahk 
bir forma 
Ha vesile 

16 
sa~ıfa 

Ccm:ıl P:ış:ının hatır:ıtı büyük bir aldkıı uyanclınnı~tır. 
Şimdiye kadarki kısımlan obuyamıyanlar ou formalıın ida· 

rchıınemizden tedarik edebilirler· 

Sabaha karşı gelen müşteri 1 mütehassıslar komisyonunun mu
vasalatına intizar olunmaktadır. 

ili''' l(l''"~ 
1 
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- Harro1•, tehUkoll bir hasta mı vat ? 
_ - Harar, tarld.11ak lsti.roru111. 

Nazır, enkazın olduğu gibi kal· 
ması ve bir kaza vukubulmaması 
için komisyon azasından başka -
sının, gemiye yaklaşmasını kat'i 
surette menetmiştir. 

CHERBOURG, 8 (A.A.) At· 
lantique'in yan taraflarında ya • 
pılan taharriyat neticesinde bir 
takım naaşlar meydana çıkarıl • 
mııtır. İkisinin hüviyeti tesbit e• 
dilmiştir. 

Bir yan~ın daha 
LA HAVRE, 8 (A.A.) - Hali 

(Lfilfen sayı/ayı rcvirini7) 
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~avıfa ~ VAKiT 9 Klnunosani 19J! 

Dahili istikraz 
fikrinin 

hakiki sebepleri 
~SON HABERLER~ 
V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları 

( Başmakalemizden devam) 

bu tasarrufları semereli imar İf le -

rinde kullanmak ıuretile sahipleri

ne bankalann veremiyecekleri de· 

recede yüksek bir menfaat temin 

etmekle ifade edilebilir. 

Umumi harbin tıon senelerinde 

ittihat ve terakki hükumeti tara • 

fından aktedilen dahili istikraz 

harp mesarifine karşılık olmak Ü· 

zere yapılmıştı ve o vakit tayin edi 

len f e.iz mikdarı yüzde beşten iba -

retti. Bu defa düşünülen dahili is -

tikraz iıe yüzde be§ değil, yüzde 

yedi faizli olacaktır. Yalnız bu yüz 

de yedinin ikisi ikramiye olarak 

kur'a ile verilecektir. Bundan do -

layı umumi harp içinde yapılan 

dahili istikraz ile bugün hükii • 

metçe dü§ünülen dahili is • 

-
B. M. I\f eclisinde 

Bugün müzakere 
edilecek meseleler 

ANKARA, 8 ( Hususi ) -
Yarın (bugün) mccli!ta Konya o· 
Yası sulama idaresi, bütçe kanunu
nun 6 ıncı maddesinin tadili, as • 
keri, mülki tekaüt kanununun 3 cü 
maddesinin tefsiri, Fransızlarla 

aktedilen Suriyedeki emlak itilaf
namesi varclır. 

Milli müdalaa müste§arlığı 

ANKARA, 8 (Hususi) -
Milli Müdafaa Vekaleti müstetar· 
lığına Nazım Paşanın tayin edilme 
si muhtemeldir. 

Türk vatandaş!ığına kabul 
edilenler 

tikraz · arasındaki fark tah - ANKARA, 8 ( Hususi ) -

min edilemiyecek kadar büyüktür. Bulgaristan, Romanya, Yugoslav

Böy]e olmakla beraber milli hü • ya mühacirlerinden üç yüz kişi ve

kumet harp istikrazı mahiyetinde killer heyetince tabiiyetimize ka • 
olan ve mütareke esnasında yüzde bul edildiler. 

on bir, on ikiye kadar kıymetten Saman arabasında kaçak mal 
düten Osmanlı dahili istikrazını JZMJR, 8 ( Hususi ) -

hile ıırf alakadarların Türk olma· Saman dolu bir araba içinde iki 

sı dolayısile yüzde yüz derecesine yüz paket kaçak tömbeki ve kül
yük&elinceye k~dar tutmuftur. Mil- liyetli miktarda iskambil kağıdı 

li taahhütlere kar§ı bu derecelerde yakalandı. Kaçakçılar da tutul

sadakat gösteren Cümhuriyet hü - dular. 
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Borçlar meselesi 

Fırka grupu bugün 
ŞUkrilBeyl dlnliyecek 

ANKARA, 8 ( Hususi ) -
Saraç oğlu Şükrü Bey bugün bu· 
raya geldi. istasyonda Maliye Ve
kili Mustafa Apdülhalik Beyle bir 
çok dostları tarafından karşılandı, 

Başvekil ismet Pa§a tarafından 
kabul olunan Şükrü Bey Pariste -
ki müzakerat hakkında izahat ver 
di. Müteakiben Maliye Vekilini de 
ziyaret ederek ayni mesele etra -
f ında görüştü. · 

Fırka grupunun yarın (bugün) 
toplanarak Şükrü Beyin borçlar 
iti hakkında vereceği izahatı din· 
lemesi muhtemeldir. 

iz mirde • 
sevınç 

tZMIR, 8 ( Hususi ) -
Reisicümhur Hazretlerinin şehri ~ 

mizi şereflendirecekleri haberi bu 
rada büyük bir sevinç uyandırmıf 
trr. Gazi Hazretlerini karşılamak 
için timdiden hazırlıklara başlan· 
mıştır. 

Adliye intihap encümeni 
ANKARA, 8 ( Hususi ) -

Adliye intihap encümeni mesaisi • 
ne devam etmektedir. Daha on gün 
devam edecektir. 

M.Hakimiyet günü 
Hakkında meclise 
bir JAylba verJldl 
ANKARA, 8 ( Hususi ) -

Aksa~ay meb'uıu Süreyya B. mec· 
lise bir kanun layihası vermiftir. 
Süreyya Bey bu layihada mevlut 
kandili günü tes'it edilen MilU Ha 
kimiyet bayrammm· 2 teşrinisani
yi müteakip günde tes'it edilmesi· 
ni istemiştir. 

Düyunu umumiye 
lhtllAfı broşörii 
ANKARA, 8 ( Hususi ) 

Düyunu umumiye ihtilafına müte 
allik tabedilen broıur meb'uılara 
dağıtıldı. 

Jzmlr Rıhtım ıirketi dava•ı 

JZMIR, 8 ( Hususi ) -
Rıhtım tirketi ıui istimali davası· 
nın temyizce nakzedilmiı olması -
na hat müddei umumi itiraz etmit
tir. Bunun için ceza heyeti umu • 
miyesine verilmittir. 

Kuduz köpeğin marifeti 
IZMIR, 8 ( Hususi ) -

Nereden geldiği anlaşılamıyan bir 

kuduz köpek 21 kiıiyi ısırmııtır. 

Kuduz köpek takip edilerek zor • 
lukla öldürülmüştür. 

k\ımetinin doğrudan doğruya mem ~~~~~~~~!!!!!!~~~~~~"""!""'~~~~~~~""!':"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
Iran 

Lon dradakl sefirini 
geri çağırdı 

LONDRA, 8 (A.A.) - Reutere 
göre Londradaki lran elçisi, Tah• 
rana çağırmış olup, bu hafta bida· 
yetinde Londrayı terkedecektir. 

Bu davetin sebebi meçhuld~r. 
Baıkatip, Berline nakledilmif ol • 
duğundan maslahatgüzarlık vazi· 
fesini ikinci katip deruhte edecek· 
tir. 

TAHRAN, (Türkişepost) - l· 
ran hükumetinin Jngilteredeki 
Havker tayyare fabrikasına üç fi· 
loluk bombardıman tayyareıi ıi • 
pariş ettiği haber ahnmııtır. 

LONDRA, 8 (A.A.) -Dün Dai 
ly Herald tarafından neşrolunan 

makale dolayısile resmi mahafil 
Jngiltere Hariciye nezaretinin An 
glo- Persan- Oil kumpanyasını 

Tahran hükumeti ile dostane bir 
surette müzakerata girişmekten 
menetmiş olduğu haberini tekzip 
etmektedir. 

Kumpanya ile temasa giren lran 
hükumeti, hiç bir zaman müzake .. 
rat için esas teıkil edecek bir tek • 
lifte bulunmamıttır. Bu mesele, Ce 
nevrede tenevvür edecektir. 

Zira müzakerata devam husu • 
ıundaki imkansızlık, büyük Bri • 
tanyanın meselenin Cenevrede gö 
rüşülmesi hususunda israr eyleme 
ıinden neş'et etmiştir. 

lekette milli ta:;arruf hareketlerini Romanyada vahı·m bı·r sı·yasAı buhran 
teşvik etmek makıadile aktedece- Tahran t2cirleri Rus mal-
ği dahili istikraza ne derecelerde "' larına li:ar ı bo kot l rl 

kıymet ve ehemmiyet vereceği iza- Po ... s müdürü Dahiliye nazırına kafa tutuyor, lira nazırın TAHRAN, 6 (Türkişepoat) -

ha lüzum göatermiyen bir haki. t kJ•f• • k b t • k b• • t•f d• ' f k t Tahran tacirleri arasında u e 1 iDi a Uıı e mıyor, a IDe IS 1 a e tyor; a a •• aleyhinde "ie! etli ; .. hareket tiaf kattır. ;I' 

Mehmet Asım BOKREŞ, 8 (A.A.) - Bugün 
bilkuvve açılını§ bulunan ve ihti

T., O. 1,. Cemiyetinde mal Mania kabinesinin müıterek 
AN AR istif aıile neticelenecek olan ıiya· K A, 8 (A.A.) - T. D. 

T. Cemiyeti Katibi umumiliğin • 
den: 

ıi buhran, Romanyada uzun müd-
dettenberi görülmemi§ derecede 
§İddetli bir buhrandır. 

T. D. T. C. merkez heyeti ka - Evvela bu buhran, Cenevrede-
tibi umumi Ruıen Etref Beyin ki mali komite ile Romanya ara
reiıliği altında toplanarak kollar· sın da faal bir teıkilat vücuda ge
d an ve dıtarc:lan gelen kağıtlar ü- tirilmeıi için Milletler cemiyetile 
zerinde müzakereler yapını§ ve yapılmakta olan müzakerelerin 
kararlar vermittir. arefesinde zuhur etmi§ olup bu 

Ce • t t f d k l müzakerelerin otomatik bir ıu -
mıye ara ın an çı arı a • . . . . . . 

cak h kk d k l rette tehırını ıntaç etmeıı tehlıke· mecmua a ın a onu§u • • 
muştur. ' si vardır. Halbukı bu müzakerat 

Umumi merkez heyeti Çar§am
ba günü saat 15 te toplanacaktır. 

Nüfus umum müdilrii 
Nüfus müdürü umumisi Ali Ga· 

lip Bey dün Edirneye gitmiştir. 

Mübadele komisvonunda 
Mübadele komisyonunda hakem 

ııfatile bitaraf azalara havale edi-

yapılmadığı takdirde iktıaadi ve 
mali buhranın pek ziyade teveasü 
edeceği büyük bir bedbinlikle 
söylenmektedir. 

Bu buhranın en vahim cihetle
rinden biri 1932 senesine ait olan 
ve 5 milyarı ıeçen bütçe açığıdır. 

Saniyen hükumet ile kralın a
rasını açan ihtilafın mahiyeti iti· 
barile bu buhranın muhtemel o
lan netayici hakkında tahminler 
son derecede müphem ve karı -
şıktır. 

Buhranın en yakın menıei, po
lis nıüdürü ile jandarma kuman • 
danının dahiliye nazırına kartı 

olan takındıkları tavır ve harekettir .. 

len meselelerin tetkiki bitmiştir. 
Kararlar, bu haftaki umumi top

lantıda bildirilecektir. 

hazırda serviı yapmakta 

France transatlantiğinde ıaat 3 
le bir yngm çıkmııtır. 

Gemide bulunanların ve Havre 

itfaiye efradının sür'atli müdaha
lesi sayesinde ateş bastırılmıııtr. 

Nüfusça telef at yoktur. Birinci 

sınıf bir kamara hasara uğramış • 
tır. 

Yangının Court-Circuit'ten 

çıknuı olduğu söyleniyor,. 

M. Maniu'nun posta ve demiryol· 
lan müdürlerini değiştirmek su -
retile idarede yapmağa ba~lamıt 
olduğu tebdillere kendisinin de 
kurban gitmesinden korkan polis 
müdürü, bir tamim ne§rederek o 
makama kralm bir karamameıi 
ile tayin edilmiı olduğundan va • 
zifesinden ancak gene böyle bir 
kararname ile affedilebileceğini 
bildirmi§, jandarma kumandanı 

da kendisinin jandarmanın mad • 
di vaziyetini ıslah hususundaki 
mesaisine dahiliye nazırının mu -
halefet etmekte olduğunu ihsas 
eylemiştir. 

Dahiliye nazırı bu meydan o • 
kumalar karşısında kral, mukar • 
reratını tasvip etmediği takdirde 
İ1Jtifa edeceğini bildirmiştir. M. 
Maniu da refikile mütecanit dav· 
ranınıt ve onun noktai nazarına 

müzaheret etmi§tİr. Yarınki pa· 
zartesi günü nazırlar meclisi top
landığı zaman bir karar ittihaz 
edilmesi muhtemeldir. 

Kabinenin istifa edeceği mu • 
hakkaktır. 

Hükümdar ile kabine arasın
daki ihtilatın cereyan etmekte ol
duğu sahaya nazaran timdiki hü
kUmetin yerine başka bir hükU -
met getirilmesi meselesi mevzuu 
bahsolduğu takdirde ne gibi hal 

Almanya 
Kaybetmiş oldı-ğu 
toprakları istiyor 
BERLIN, 8 (A.A.) - Havas 

ajansı muhabirinden: 
Ağustos ve eylul aylarında 

Sarre havzasının Almanyaya ru
cuu lehinde Rhenanie' de bir çok 
nilmayitler yapılacaktır. 

Birlik, bütün Almanları, ciha
na Almanyanın huduttaki tama· 
mile Alman olan toprakların baş
ka ellerde bulunmasını istemedi -
ğini göstermek için, kütle halinde 
mukaddes Niederwald mevkiine 
gitmeğe davet etmektedir. 

Ayni nümayişler, pek yakında 

suretleri bulunabileceğini kestir • 
mek son derece müıküldür. 

Siyasi mahafil, muahaza edi • 
len iki müdürü yerlerinde ipka 
suretile iktidar mevkiini kabul e
decek olan herhangi bir hükii -
metin efkarı umumiye nazarında 
ıahsi bir hükUmetten ha§ka bir 
eıf at ve mahiyeti olmıyacağını 
beyan etmektedir. 

Binaenaleyh, siyasi buhranın 
bir kanunu esasi buhranı tevlit 
etmesi pek mümkündür. 

BÜKREŞ, 8 (A.A.) - Roman· 
ya dahiliye nazırı Bükret poliı 
müdürü ile jandarma kumanda -
nının azli hakkmdaki teklifi kral 
tarafından tasdik edilmediği ci • 
betle istifasını verınİ§tİr. 

Tekmil kabine nazırla müte
sanit olduğu için Romanyada ka
bine buhranına intizar edilmek
tedir. 

Ankarada bir 
yangın 

ANKARA, 8 (A.A.) -Bugün 

Hacı Musa mahallesinde çıkmaz 

bir sokakta iki katlı küçük bir ah
şap evden yangın çıkmıştır. 

İtfaiye yetiterek evin üst katı 
ve yanındaki evin çatı araıı yan

mış olduğu halde söndürmüştür. 

Haber aldığımıza göre geçen 
kışta ayni evden, aynı şekilde 
yangın çıkmıştı. 

Dantzig için yapılacalrtır. 

Germain ittihadı cereyanı, he· 
nüz Alsaı-Loren'i reımen isteme
ğe ceaaret edememektedir • 

göstermi!tir. Bu, Rus - lran tica • 
ret mukavelesine karşı bir protes· 
to mahiyetindedir. Tacirler, Ruı 
mallarına kargı boykot yapmışlar· 
dır. 

Rus sefiri, lran hükiimetine bu 
vaziyetten dolayı §ikayette bulun· 
mu§, meselenin halliq.i istemi.tir. 

Atina Elçimiz 
Bf r \'onan gazetesine 
beyanatta bulundu 

AT1NA, 8 (A.A.) - Elefte
ros geztcsi, Türkiye elçiıi Eniı 

Beyin beyanatını nefretmektedir. 
Mumaileyh, Türkiye ile Yunanis· 
tan arasındalti münasebetin her 
noktada mükemmel olduğu çünkü 

Türk Yunan itilafının muallak 
hiç bir mesele bırakmamı§ bulun• 
duğunu ıöylemi~tir. 

Enis Bey, ilaveten demiıtir ki: 
Garbi Trakyada Yunan kanunla-

rının himayesi altında müateriha· 
ne yaşamakta olan Türk ekalliye -
ti namına Türk hük!imetinin ti • 
kayet etmesi için hiç bir sebep 
mevcut değildir. 

Şimdiki Yunan hükUmetinin 
Türk hükumeti ile olan münaıe • 
batına gelince Enis Bey, Yunan 
kabinesinin tebeddülünden bu 
münaıebattn kat'iyyen müteeuir 
olmamı§ olduğunu ve esasen hat• 
ka türlü olmasının imkanı bulun
mtvhJY,.,, ~4v"" ıll!t"'i"tir. 

lznılr 'l'icaret odası 
IZMIR, 8 ( Hususi ) -

Ticaret odaıı memleketin iktisadi 
vaziyeti hakkında mühim bir ra • 
por hazırlamaktadır. 
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SOHBETLER 

Yerine verelim 
iŞARETLER 

TecrDbe kapanında 
bir fare : Çinli 

Çinde yeniden harp batladı. 
Bu cümlenin yeni bir fey ifade 

ettiiine kani değilim ! Hangi gün 
döritme durdu ki, bugün yeni -
den alevlendi diye, bundan tur • 
fanda bir mesele diye bahsede -
tim. 

~-~~-i.~~.~~.: 1 

32,800tane 
Ticaret ve ikb•at : C. H.F. ...................................... 

"iki el bir bat içindir,, ıözü ara• 
mızda hükmünü, bütün manası ile 
sürüyor. Yalnız bu sözü: "Kimse 
kimseye yardım etmemelidir,, ıek 
linde tefsir doğru değildir. 

Benim ıize Çin harbinden bah
ıeditim itin ne fazilet, ne merha • 
met, ne de insanlık hialerile ala -
kadardır. Bilir im inaanlık hideri 
o kadar bol bol harcandı ki bu -
nun ne yeni ne de sevimli bir ta
rafı kaldı. Korkmayınız böyle bir 
ahlak hocalığı falıln yapacak de
,...1. ' Si mı. 

Çinde ha,byan yeni harbin 
·bunlara benzemiyen bunlardan 
tamamen ayrı olan bir tarafı var. 

Pekinden gelen bir kaç haberi 
altalta okuyalım: 

Sh&nghaikuan'x Jııponlar zaptetmi§ler • 
dlr . Şehir dumanlar l ı;lndedlr. Sağlam bina 
kalmamııtır. Şehirde §imdiye kadar 500 as· 
ker veah1lin kömUr haline gelen cesetleri 
enkaz altından çxko.nlmaktadır. 

B&fka bir haber : 

Japonlar öğleden sonraki hQcumlarmda 
Yeni tanklar ku anr:ıı !ardır. Ş hlr u:.ırl rı, 
kara ve d nlz t.oplrm n atc«l r.ltma altnmı::ı, 
AUrlar stlr'aUe yıkılmı tır. 

Bir başka haber: 

Şehlrd" yanzxn ç·}cıı.rmnk hususunda 
Yangın ob ~ rı mü ssfr muva!f kiyet elde 
et~erdlr. Japonlar bu obUslerl ~en! satın 
•lnuııardL 

• • 
Meseli bir ilacın hakikaten vü· 

CUt üzerinde ne t esir yaphğmı 

anlan,ak içir. dıınalar, kediler, kö
ı>ekler, fareler üstünde tecrübe • 
ler yapılır. 

Haatahanelerin, ve hayati kim
ya 11.bOratuarlarmın yanında ye -
r i ~iflerin müeasirJiiini tayin 
eden nice nice tecrübe evleri var· 
dır. 

Yeniden ba§lıyan Japon akı • 
nının yepyeni tarafı Çin şehirle .. 
rinin bir tecrübe evi haline gir • 
nıesi, gazlann, bombaların, obüs· 
lerin, topların, tayyarelerin mü • 
esairliği tecrübesinin bir fare ü • 
'Zerinde bir tıp tecrübesi yapılır 

gibi Çinlinin b&§ında yapılması • 
dır. 

J2'ponyn yeni fabrika mab sa • 
tın a·lryor. F al:at bu malın öbür .. 
kül ere faik olduğunu Çin ıula • 
l'nıda, Çin tehirlerinde ve Çinli 
RÖiaünde tecrübe ettikten sonra 
••tın aı .... -,,,or. 

Şimdi Çin, silah fabrikalarının 
canı. hedefler üıtünde bol, bol 
tecrijL · ·d·1d·ğ· ·1-hl • ue '"' ı ı ı ve ıı a arın ter • 
tıpleriııin birer birer ıayıldığı yer 
'Oldu Çı· b. .. b . ç· 1. • n ır tecru e evı, ve ın ı 
tec "b ru c kapanında bir fare! 

-. Sadri Etem 
-~- --

Geri çocukları 
okutmak için 

Kadmlar birliği aihhatleri tam 
• olmıyan, sinirleri bozuk, geri ço· 
cukların mekteplerde muvaffak 
olamıyarak bir kaç sene döndükte 
rini ehemmiyetle nazari dikkate 
alm.19, bu gibi geri çocuklar için 
ayrı bir sınıf tetkilini Maarif Ve _ 
kaletinden istemiye karar vermiı
tir. Bu işle akıl hıfzıaaıhhaıı cemi
Yeti de yakından alakadar olmak 
tadır. Cemiyette ıihhat ve içtimai 
muavenet vekiletile Maarif Ve -
kiletine müracaat etmi§tir. Bu gi
bi çocuklar için açılacak mektepte 
tuh miiteha1tııları, doktorlar ve 
1eri $0CUkfarı okutmakta ihtiıası 
lan muallimler vazife alacaklar· 
ır. 

çakmak taşı 
Osman Bey Tıbbı 

adlide muayene edildi 
Beıiktaşta eczacı mütekaidi Oı· 

man Beyin, evinde 32,800 tane 
çakmak lafı bulunmaktan maznun 
olarak muhakemesine, bugün Ad
liye ihtisas mahkemesinde devam 
edilecektir. 

iddiaya göre, Osman Bey, bu t&J 
lan üç kit inin delaletile satıta çı • 
karmak istemi§, fakat bu adamlar 
işi haber vermitler, arattırma ya
pılmıf, 32,800 çakmak taıı mey .. 
dana çıknrılmıf. 

Mahkemede Oıman Beyin ve • 
kili, müekkilinin meı'ul ıayılarak 
cezalandırılmıyacağmı, çünkü 
kendisinin akli vaziyeti buna mü • 
sait olmadığını ileri sürmüt, bir de 
rapor göstermittir. 

Mahkeme, bunun üzerine Oı • 
man Beyin Tıbbı Adli meclisince 
muayenesine ve hakkında rapor 
hazırlanmasına karar vermittir. 

Bugün rapor gelirse, mahkeme
de okunacak ve muhakemeye de -
vam olunacaktır. 

Muharrir -Rejisör 
davası 

Muharrir Ahmet Hidayet Beyle 
rejisör Ertuğrol Muhsin Bey ara -
sın<la!d kar~ılıklı davalar hakkın
da, İst~nbul birinci ceza mahke • 
ıneai, buaün öileden aenra kararı· 
nı bildirecektir. 

Müddei umumilik, iki tarafın da 
biribirlerine kartı yakıtık almıya -
cak M;zler söylediklerini ileri sü -
rerek, davalar ın dii!mesini i!tc • 
mitti. 

Dört f nglliz lf rası 
Bir mektup içinde gönderilen 

dört lngiliz lirasını ziyaa uğrattı· 
ğı iddiasile posta müvezzii Hüıa
mettin Efendinin dün ağır ceza 
mahkemesinde muhakemeıi görül

mÜftÜr. 
Bu davada, diğer iki memur da 

kontrolda ihmalden maznun ola -
rak muhakeme edilmektedir. Dün 
bir mürakip, ıahit olarak dinlenil
mif, neticede muhakeme tahkika
tın tamamlanması için batka gü -
ne bırakılmıtlır. 

~ Hırsızlık davası 

Muhtelif yerlerde yedi ev soy -
maktan maznun Durmuf oğlu Oı· 
manın muhakemesine, dün 1stan • 
bul birinci ceza mahkemeıinde de· 
vam edilmiftir. Müddei umumi ce· 
za istemit, muhakeme karara kal • 
mıftır. 

irtihali milesslf 
lzmir eşrafından Halim ağa 

zade merhum Halil Bey mah
dumu ve hamamcı zade Mustafa 
Zeki Beyin kain biraderi Jstın
bul asliye mahk,meai birinci 
tahkikat hakimi Nuri Bey irtiha· 
li daribeka eyl,m:ıtir. Cenazesi 
bugün saat 11 <İe Sipıbi ocajı 
lıartmndaki 155 numaralı hane
a:nden kaldırılarak namazı Teı
vikiye camiinde badeJeda ıebit
likteki makberei mabıuıasıaa 
defnedilecektir. Allah valide Ye 
hemıireıile akraba ve dott1ar1na 
ıabncemil ve merhuma gufran 
iman eylcain. 

Istanbul vilayeti 
kongresi 

C. H. F ırka11 latanbul Vilayeti 

kongresi bu cuma günü toplana • 
caktır. 

Kongrede okunacak rapor vili • 
yet idare heyeti reisi Cevdet Ke • 

rim ve idare heyetinden Ali Riza 
Beyler tarafından hazırlanmıthr. 

Kongrede bulunmak üzere fırkA 
umumi katibi Recep Beyin veya 

Cemil Beyin perıembeye ıehrimize 
gelecekleri söylenmektedir. 

Fatih civarındaki üç ocak bir • 
leştirilerek Fevzi Pata semt oeağı 
tetkil edilmittir. Semt ocağı dün 
akıam merasimle açıln111tır. 

Demiryolları 
kongresi 

Ticaret 
Odaları 

Büyük kongrede 
neler konuşulacak? 
İstanbul Ticaret mıntakası da, 

hilinde bulunan Ticaret Odaları 
umumi kongresi 8 Niıan 933 cu -
martesi günü tstanbulda toplana • 
caktır. 

1932 kongresinde yeni ıene kon· 
greıi için bazı kararlar verilmit ti. 
Bu kararlara göre İstanbul Ticarnt 
müdüriyeti kongrede görüşülecek 
olan meıelelerj evvelce tespit edf"· 
rek bütün Ticaret odalarına bildi • 
recek ve gelecek cevapları bastıra 
rak kongrenin içtimaından 15 gün 
evvel murahhaslara tevzi edecek • 
ti. Bu karar üzerine İstanbul Ti -
caret müdüriyeti 933 kongresinde 
müzakere edilmek üzere üç meıe· 
le tespit etmiıtir. 

Bunlar yumurtalarımızın istan • 
Dün toplandı darizasyon meselesi, ya§ meyva ih· 

Türkiye hudutlilrı dahilinde bu. racatının inki!afı ve Ankarada ya
lunan, Devlet demir yolları, Şark pılacak olan Ticaret Odaları Bir • 

liği meselesidir. 
fİmendiferleri Merıin - T~uıuı, Ticaret müdüriyeti bu mesele -
Adana - Nasibin, lzmir kasaba ler hakkında rapor yazmak üzere 
ve temdidi, Bandırma - Soma üç raportör tayin etmiftir. 
ve diğer demir yollu idareleri Ayni zamanda bu mevzuları bü· 
m~rahhasları dün Js~nnhulda Şark tün Ticaret Odalarına tebliğ ede -
~im ~ndifcrleri iı1elici kumpanya • rek fikirlerini ıormuttur. 
sı merke.ımde fovlcalade bir iç.ti • Gelecek cevaplar Mart bidaye • 
ma yapmıılardır. tinde taanif edilecek ve raportörle 

içtimada her idarenin salahiyet rin raporları ile birlikte tabedile • 
tar murahaıları bulunduğu için r.ek murahhaslara tevzi edilecek .. 
bir çok meMleler sBrilfOlmüt Ye tir. 
derhal kararlar verilmittir. Ticaret odası kongresi 
Öfrendiğimize göre Türkiye hu Ticaret Odaları kanununa göre 

dutları dahilinde bulunan bütün her senenin ilk ayında Ticaret O • 
demir yoHar idareleri memleketin dasının kongresi topJanman Ji • 
umumi timendifer nakliyatı ile zım gelmektedir. 
kendi idarelerini alakadar eden htanbul Ticaret Odası umumi 
meseleler arasında ııkı bir temas- kongre için hazırlığa başlamıttır. 
ta bulunmak maksadile senede bir Kongre ay nihayetinde toplana • 
defa fevkalade bir içtima yapmak cak ve lstanbulun umumi vaziyeti 

hakkında tetkik yapacaktır . 
tadırlar. Bu içtimada hava idaresi 
nin diğeı· idarelerle olan münaae. Şlkago sergi sine 
batı müzakere edilmekte ve tesa • 
düf edilen mütkülatı izale için ka
rarlar verilmektedir. 

Dünkü içtimada da bu meı~le • 
ler görüşülmüf ve müzakere geç 

vakıte kadar sürnıüttür. 

Müzakereye bugün de devam e
dilerek kararlar tespit edilecek ve 

imzalanarak denıir yollar idarele
rine verilecektir. 

,.. 
VAK 1 T 

Gündelik, Siyasi Gazete 
lstanbul Ankara caddesi, VAKiT yur(]u 

Telefon Num•r•l•rt 
Yarı lflerl telefonu: 24379 
Idare teletonu : 2f 370 

iştirak etmiyeceğlz 
lktııat vekaletinden dün lıtan -

bul Ticaret müdüriyetine gelen bir 
emirde hükumetimizin Şikago ser
gisine it tirakten vaz geçtiği bildi • 
rilmiıtir. 

Öğrendiğimize göre heyeti ve • 
kilenin ıon içtimaında Şikago ser 
gisine ittirak meıeleıi müzakere 
edilmit ve çok masraf gideceği an
latıldığı için ittirakten vaz geçil • 
mesine karar verilmittir. 

Bu karar üzerine Ticaret Odala
rının Şikago sergisine İf tirak için 
bütçelerinden ayırmıf olduklan 
yüzde 3 tahsisat iade edilecektir. 

Filvaki ; orta zamanlarda oldu .. 
ğu gibi; ferdin ferde yardımından 
esaslı hiç bir faide elde etmek 
mümkün olmaz, tahıi yardımlar • 
dan beklenen ıemere elde edil • 
mez. Ancak, ferdin, cemiyete yar

dımıdır, ki yerine sarfedilmit bir 
yardım olur. 

Senelerden beri tecrübe ile aa • 
bittir: Ferdin yardımından, iyilili 
değil , fenalık doğmutlur. Meteli 
sadaka vermek, bir kaç madraba· 
zın karnını doyurmak ve dilenci 
adedini çoğaltmaktan ibaret kal • 
mıthr. 

Halbuki, bir kül halinde, cemi• 
yete yapılan yardımlar her mille • 
le, müıbet ve müımir neticelet 
vermittir ve vermektedir. 

Bizde Hilaliahmer, Himayei et• 
fal, Tayyare cemiyeti, yüksek Ye 

necip teberrülerle vücut bulmUft 
kül te~kil eden ferdi yardımlarla~ 
memlekete büyük hizmetler etmit 
müesseselerdir. Binaenaleyh, her 
aklı selim sahibi müılüman vatan• 
dafın, sadakai fıtırla zeki.tın, fa • 
kir zannettikleri insanlara deiil, 
bu hayır müesaeselerine vermeıi 
lazımdır. 

Biraz mantıki dütünelim: Fakir 
olan :Ahmet efendiye veya Fatma 
kadına on kuruş vermekten ne çı• 
kar? .. Bu paranın o insanlara fay• 
dası dokunmaz, ki ıavabı olıun. 
Halbuki Tayyare cemiyetine veri· 
lecek onar kuruf, her türlü yardı • 
ma elverecek bir yakun tutar ve 
bu para Hilaliahmerle Himayei el~ 
falin kasaaına girer . .Binlerce fa r 

kir, lcimaesiz, yokıul çocuğun kar
nı tokJaıır, üıtü pekletir. Binlerce 
yardıma muhtaç vatandaş felaket 
günlerinde barınacak yurt, yiye .. 
cek ekmek bulur. 

Yurdumuzu müdafaa edecek o • 
lan tayyareyi, Hilaliahmerin bun .. 
ca yıllık hizmetlerini, yoksul ço .. 
cuklarımıza bakan Himayei etfaJi 
daima hatırlamamız ve zekatımız .. 
la fitremizi Tayyare cemiyetine 
vermemiz elzemdir. Bu paralar, 
üçü arasında paylatılır ve memle • 
kete büyük yardımlar yapılır. 

Selimi izzet 
mııt l U lllllUhQI IU Wll llllftlltlllUtt_.......J 
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- Meni ihlikıir lıeyetinden teblli. 
edildiğine göre ayakkabı vesikası al • 
mak üzere konıiıyona müracaat ede11 
:eı•atın adedi pek rok olduğundan 

hem kt ndilcrinin rahatıız ol mamala-
rını lıem muamdenin sür'atle cere11a11 
<f?tmesini temin iç.in memallkl mllte • 
meddinei •airede olduğu gibi aıra U• 

sulü ihdas edilmiılir. Müracaat eden 
zcı·at koridorda dörder, dörder dizi
lerek sıralarını bekligece~lerdir. 

Ayni J.:aideden zabitan miJıteıruı 
değildir. 

Telgrat adresi : btanbul - VAKiT 
Poata kutuau No. f6 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 

Bu suretle birçok Ticaret Oda -
ları mühiın mikdarda tasarruf yap 
mıt olmaktadır. latanbul Ticaret 
Odaıı da ayırmıt olduğu 2000 li • 
rayı daha fay dalı itte kullanacak· 
tır. 

Sepetçiliği 
ilerletmek için 

- Gaz teı·ziatına garından IUba • 

ren başlanacaktır. Y etlerindeki ".ı. 
ka mukabilinde belıer nüfuıa güz dlr· 

lıemi atik gaz ııerüecektir. 

6 aylık 'j5Q .. 14~0 
" 

3 aylık 400 " 800 

ı aylık 150 " 300 

Hin Ucretterl : 
Reaml 11&nıarm bir aatırı 10 Kuruı 
Ttcar1 Ul.ntann bir satırı 12,:S Kuru~ 
Ticar1 111.nıann bir .aııtiml 25 Kuru~ 

KOçUk lllnl•r : 
Bir def&ll 30 iki defuı 00 Uç defa.o 615 

dört defuı 75 ve on defuı 100 kuruıtur. 
Uç aylık Ul.n vereııleriD btr detuı mecea
nendlr. Dört sabn geçen 111.nlarm fula 
atırıan bit Jcuruft&D hesap edlllr. 

Amasra civarında sepetçiliğin 

terakkisi için Amaıra Ticard Oda 
ıı bir sepetçi mütehasaıaı celbine 
karar vermit ve İstanbul Ticaret 
Odasına müracaat etmittir. 

lıtanbul Ticaret Odası lzmirdıe 
bulunan sepetçilik mütehaasısla -
rmdan Muıtaf a Bekir Beyi tav -
ıiye etmittir. 
Şartlarda mutabık kalındığı tak 

dirde Muıtafa Bekir Bey Amaıra· 
ya gidecektir. 

- (Bolu) sancağına merbut (Zon
guldak), (Ereğli), (Derrek) ve (Bar· 

tın) kazalarının gayr; mülhak liva 
lıalinde idareıi ve bazı teıkUal kraa 
hakkındaki kanun lagihaıı bugün 
meclisi mcb'usanda m/Jzakere edUe • 
cektir. 

- 8 Kcinunuıani tarihUe karart/& 
/u umumiden tebliğ edUmlıtir: 

1 - Filistin ~ephesinde hıil kol· 
ları f aaligetinden bafka hôdlH ol,,,. 

nuıtır. 

2 - Sair cephelerde ıükıineı vardır. 



Sayıfa 4 

.IMAllLI DEVLE 
Ö .. RKli ee• 

Muharr;ri: Celal Nuri 
• tktrbas, nılcll, cercUnıe hakları mabfın:dur. 

Müslüman Rasputin : Ebüldüda 
Dünyanın her tarafında dilen • 

ciler dine, ahirete, şefaate istinat 
ederler .. Ahirette yüzde bir mil· 
yon faiz vededecek ki, dilenci bu 
diinyada istediğini alabilsin .. 

Rüya tabir etmek, fala bakmak, 
istihareye yatmak, bir dereceye 
kadar büyü yapmak, afsun, cinleri 
ve ~eytan1arı kovmak, muska ver· 
mek gibi san'atlar dilenciliğin 

yülcsek mertebeleridir. 
Sultanbamit devrinde, doktor • 

lar ıve mühendisler, hukukşinaele.r 
ve muallimler, iktısatçılar ve ge· 
miciler gibi şeyhler de itibarda i
diler .. Ve belki onlardan ziyade .... 
Yıldıza çıkarken Şeyh Zafir Efen
dinin, Beşiktaşta Serencebey yo • 
ku~unda Şeyh Ebülhüda Efendi • 
nin malikaneleri, tekkeleri ehem· 
nıiyetliydi. Pek rabıtalı insanlar 
vakit vakit bu büyük adamlara gi· 
derler, ellerini öperler, hayır dua· 
larını alırlar. Bu şeyh efendilerin 
de en birinci vazifeleri padişahın 
vehmini idame etmekti. 

Birbirinin aleyhinde curnal : 
- Bizim komşu tekkesinden 

Yıldız sarayına kadar yer altın • 
dan tünel yaptırıyor .• 

Padişah da bllnun martav~l ol • 
du~unu bilirdi amma kazara şeyh 
efendi günün birinde do~ru bir 
haber verir diye kulak asmazdı ,., 

Bu hacı ve hocalar her gece rü· 
yalar görürler: - Dün gece rilya· 
da Hazreti Fahri ilemi gördüm ; 
zatı şahanenizin gözlerin öpüyor •. 

- Dün gece Muhiddin Arabi 
Hazretlerinin rüyama girdiği ve a· 
liyeti seniyenizi sorduğu maruz .. 
dur, efendim ... 

- Seyydi AhmF!t Rüfai Haz • 
retl~ri buyuruyorlar ki Halopte, 
.filan te~kcde falan ofilu filan var, 
Darnlmışbr .. P~<lişah biraderim o· 
na yüz altın gönd~ril'Se beni min· 
nettaar eder. 

Bu etendiler için dünya ile ah • 
ret in fark yoktur. Her iki alem 
biribirine kalpten kalbe telsiz tel· 
grafla merbuttur .• 

Ebülhüda Efendi huzurda. 
Padişah ile feyhi tatlı tatlı konu· 
fuyorlar .• Şeyh efendi sözün tam 
orte..sında birdenbire duruyor .•••. 
C~:abe hali .... Üç dakika sonra E
bijlhüda ayılmış .. Pür telif, Sul -
tanhaınit: 

..- Ne oldunuz?. 
- Bir §ey yok., Hazreti ömerle 

Hezreti Ali önijmden &estiler . 

Paqi~ah batıl şeylere inanmaz 
değildi .• Vakıa bu komedilerin ma 
hiyetni anlaooıyacal: derecede ser
sem olmadığını da kaydedelim ... 
Lakin hiç bir küitürü, müspet ilim 
lerle uzaklan, yakından münase • 
b~ti olmıyan padişah bu yapışlu • 
dan korkard•·· Zaten sinirleri pe • 
:rişan v~hh2'm bir adam.. Bir de 
kargiı;ıncla eski kurt Ebülhüda E
fendi böyle hokkabazlıklar yapar· 
sa delt ur deli olurdu .. 

Tuhaf değil mi?. Beşiktaşta 

mukim Ebülhüda Efendinin tekke
si ve yahut konağı, sefarethaneler 
gibi, harici ez memleket imtiya • 
2ından müstefitti .. Oraya iltica e· 
den zabıtanın pençesinden yakayı 
kurtarmış olurdu .. Hük\lmetin nü· 
f uzu, çok defa, Serencebey yoku • 
§unda stop ederdi.. 

Ebülhüda deyip geçmeyiniz : 
Karılar , ınüritler 1 uıakla.r , 

misafirler, fellahlardan mü • 
rekkep bir Arabistan vahası ..... 
Beşiktaşta bir Arap kabilesi •. So
luğu alan Arap dilencisi,Arap ına ..ı 
rabazı, Arap göz boyacısı, Arap 
piri, Arap .eerseri.si oraya kapağı 
atardı .. Bir sürü hatarat •. Bir ka • 
rınca yuvası .•• 

Bu dergah hazineyi sarsacak de 
recede masraf ederdi .. 

Efendi pek ihtiyar değildi. Yü
zü çirkin olmaktan uzaktı.. Oğlu 

Hasan Beye benzemezdi .. Meşru • 
tiyetin ilanından sonra muhtelif 
Arap devletlerinde .vezirlik eden 
bu Hasan Halit Pa,n, ki ba~a. rüt • 
beıini haiz olduğu halde sarıklı 
gezerdi.. Cümhuriyet devrinde 
Abban Hilmi Paıanın ardında bir 
kaç defa htanbulda görünmüştür. 

Ebülhüda cayet kurnazdı. Türk· 
çe konuşabiliyordu... En sevme· 
diği Arap izzetti.. Bir gün lzzet 
Paşayı sövdü .. Kendisine bin türlü 
kusur, cinayet isnat etti. Sonunda 
tahkir edecek bir kelime bulama· 
yınca: 

- izzet Paşa zencidir! .. Diye · 
cek kadar saçmaladı .. 

Efendi her sözüne Allahı, pey • 
gaınberi, Seyyidi Ahmeciürrüfoi 
Hanetlerini karıştırırdı • Her ne 
söylerse onu yemini~ teyit etmek 
kaidesiydi .• 

"' :,. :/< 

Dikkat ediyor musunuz ? •• Her 
n~rede iatipdat koyu ise orada bir 
Ebülhüda türer .. Rusya Çarı ikin· 
ci Nikolanın bir Raspotini vardı ki 
bu kütük, aslen Alman olan impa· 
ratoriçeyi bile kandırmı§, kendi · 
sinin evliyalığına inandırmıştı ••. 
Bu ham papaz, bu tehvani papaz 
koca Rus devletinin mukaddeı·a · 
tına hakim oldu .. 

Fakat Ebülhüda bu mertebeye 
varamadı .. Ölüleri dirilteınedi .... 
Körlerin gözlerini açamadı.. Hat· 
ta izzet Pa,ayı olsun efsun ve sihir 
kuvvetile gebertemedi.. Raıpotin 

de teknik daha büyüktü .. Ebülhü· 
da, ne kadar olsa bedevi •. 

Abdülhamide ictisap etmeden 
evvel elinde keşkül dilene dilene 
alemi devreder, dururmuş. Bunun· 
la beraber Abdülhamit aleminde 
bu efendi gerçekten bir "kutup,, • 
tu .. Her meselede reyi sorulurdu .. 
Bütün ailesini, yamaklarını, ırk · 
da~larmı ihya etmişti .. Arap mil • 
Jetinin padişah nezdinde büyük el
çiliği va.zif esini -benim fikrim • 
ce hakkile - gördü .. 

Me§rutiyetin sonunda maskara 
oldu ve çabuk öldü .. Eğer süratla 
ahrete gitmeseydi halkm kepazesi 
olacaktı. 

A:nan, efendim, ne yalanlar ve 
ne yalanlar ... O makule insanlar 
ve bilhaasa bu efendi ayak üstün
de bir saniyede seksen yalan söy· 
lerdi.. Hem biribirini tutmıyacak 
yalanlnr ... Olmıyacak yalanlar .. 

Y alancılaı·dan çoğunun hafızası 
sakattır .. Şimdi söylediklerini bi · 
raz sonra unuturlar .. Ebülhüda ile 
ne zaman görüştümse mütemadi
yen tenakuslara uğradığını görür· 
düm .. O taraf halkında, zaten, ya· 
lan, tenakus, arkadan söylemek, 
mübalö.ğa, tabasbus ikinci bir ta -
biattır .. 

Bir gün Cemal Pa~a merhum · 
dan duymu~um: 

- Şamda idim. Bir cum.a mi • 

VAKi! 
•........ -........................... ·-········· . . 
i SPOR İ . . . . ................................................... 
Darülfünun spor 

klübüoün 
senelilı kongresi 
Dün Halkevinde Darülfünun 

spor klübünün senelik kongresi ya 
prlmıtbr. Kongreye yüzü müteca· 
viz hanım ve erkek darülfünun ta
lebesi iştirak etmiştir. 

Kongreyi darülfünun klübünün 
müessi:si Muhtar Bedi Bey açarak, 
maksat ve gayeyi ve geçen seneki 
ademi muvaff akiyet ı;ebeplerini 

anlatmı~hr. Müteakiben martta 
darülfünun müderrielerinin İftira· 
kile yapılacak (beden terbiyesi) 
kongresinin uyandırdığı derin ala 
kadan bahsederek bunun darül • 

Wnun klübünün ilk muvaff akiyeti 

9lduğunu söylemi§, alkışlanmıttır. 

Müteakiben kongre riyasetine En
ver, katipliğine Nuri Bey seçilerek 
intihaba başlanmıştır. 

Heyeti idareye ittifakla şu :ıe • 
vat seçilmi§tir. Reisliğe Muhtar Be 
di, ikinci reisliğe Kerim, umumi 
kaptanlığa Nuri, umumi katipliğe 

Rifat, muhasipliğe Adnan, azalığa 
Feri dun ve Rasih Beyler. 

Bundan başka heyeti idare ha • 

ricinde atletizm kaptanlığına Gala 

tasaraylı Selim Bey, voleybol ka • 

dın kaptanlığına !dal H., voleybol 

erkek kaptanlığına Necmettin ve 

futbol takım kaptanlığına Rasih 

beyler seçilmişlerdir. 

Kongre; Gazi Hazretlerine ve 

klübiin fahri reisi Kazım Paşa Hz. 

ne, Ba~vekilimize, Maarif vekili • 

ne ve fırka umumi katibi Recep 
Beye tazim ve sevgi telgraflan çe· 
kilmiştir. 

1'uring klübilo 
bir kararı 

Turinr: klüp, ahaliye Ankarayı 

tanıtmak için ucuz seferler tertibi

ne karar vermiştir. ilk seyahatin 

yakın~a ya:nlncağı tahmin edil • 
mektedir. 

5afir kabul ediyordum .. Suriyenin 
eş~·afı, hanedanı, o gün nezdime 
geldiler .. Dereden tepeden konu· 
~uyoruz .. Bir zatın aleyhinde çir • 
kin çirkin şeyler söylediler .. Am • 
ma o kadar yavan ve kötü isnatlar 
ki sorma ... Derken kapı açılıp o e
fendi gelmez mi?. Hepsi bir ağız· 
dan, bu sefer, onun methüsenasm· 
da bulundular .. Meziyetlerini, ik • 
tidarım tarif için kelime bulama. • 
dıklarını söylediler .. 

Evet! Ebülhüda Efendinin ale • 
mi, lstanbulun 9rtasında kurduğu 
o alem, bizim alemimi:.ı:e hiç ben • 
zemiyordu .. Çok aşağılık bir ce -
miyet ... Yalan, karagözlük, riya 
temelleri üzerine kurulmu§ kar ~ 
tondan bir saray... Söylediği söz 
hakkında ufak bir şüpheye düştü· 
ğünüzü gö_rünce geçenKadir gecesi 
rüyada kendisile teşerrüf ettiği 
Muhiddin Arabi Hazretleı-inin de 
bu fikirde bulunduğunu söylerdi .. 
Yarım saat sonra tesadüfen gene 
bu fıkradan bahsebe Muhiddin A· 
rabiyi unutur, onun yerine Halla· 
cı Men:~urı getirirdi .. 

O ölçüler bizimkilere uymıyor •. 
Bu alem de ortadan kalktı .. Ku· 

runu vu:ıtamn son döküntüleri .... 
Ebülhüda Efendinin çok politika 
intirikalarına knrı§tığından Türk· 
ler nezdinde samimi hiç bir mü~ • 
teri tedarik edememişti. 

c ... ıaı Nuri 

Japonlar 
• 

<Baş taralı l inci sayılanuzda) 

uğramıthr. Onun için bugünkü Pe
kin mabetleri yıkılmıı, Buda hey· 
kelleri hurdehaş olmuş bir halde • 
dir. Bununla beraber Pekin hala 
muhte§em sarayların, muazzam 
pagudaların, yüksek ve eski ka • 
pdarla, zanbaklı köylerin, mermer 
den ejderhaların, ye~il ve sarı ker 
piçli evlerin §ehridir. Yeni bir is • 
tilanm şehri biraz daha harap ede
ceğ;nde §Üphe yoktur. 

Şayet Japonlar bu ıehri iıtilaya 
muvaffak olurlarsa, Çinin büyük 
bir sarsıntı geçireceğinde §Üphe 
yoktu~. 

Bununla beraber askeri hareka
tın ve harbin hu derece ciddi bir 
mahiyet alması pek muhtemel de· 
ğildir. 

Belki de iki taraf anla§arak har 
bi durdururlar. Fakat harp devam 
ettiği takdirde Çinin mukadderatı 
üzerinde derin bir tesiri haiz ola -
cak adam Mare~al Liang'dır. 

Dün gelen telgraflar 

PEKiN, 8 (A.A.) - Çinde va· 
ziyet, sakindir. Çinin takviye kıta· 
atı gönderilmesine karşı Japonla • 
rın protestoda bulunmalarına in · 
tizar olunmaktadır. 

PEKiN, 8 (A.A.) - 550 mec · 
ruh Çin neferi, cepheden buraya 
gelmiştir. 

CHANGHAI, 8 ( A.A. ) -
Chong - Hsue • Liangm Japonlar· 
la Chang • Hai • Kouan muharebe 
si hakkında Japonlarla müzakera· 
ta girişmiş olduğu haberi tekzip e
dilmektedir. 

CHANGHAl, 8 ( A.A. ) -
Chang • Hai • Kouan, buraya gel-
ıniştir. . 

NANKIN, 8 (A.A.) - Nankine 
3 torpido muhribi gelmiştir. Bu ıu 
retle Çin payitahtı önünde bulu • 
nan Japon harp gemilerinin mik • 
tarı 8 e baliğ olmu§tur. 

ANKIN, 8 (A.A.) - Hariciye 
nezareti, Cenevredeki Çin heyeti
ne bir telgraf çekerek 19 lular ko
mitesinin i~tiınaa davetini talep 
etmesini bildirmiJtİr. 

Diğer taraftan T okiodan gelen 
raporlar, Japon hariciye nezaretİ· 
ninCenevredeki Japon heyetine 
bir telgraf göndererek Chang • Ha 
i . Kouan hadisesinin bir ecnebi 
müdahalesi olmaksızın, doğrudan 
doğruya halledilmesi lazım gel • 
mekte olduğunu bildirmiştir. 

Alman gazetesi ne diyor? 
BERLlN, 8 (A.A.) - Frank • 

furter Zeitung yazıyor: Japonlar, 
artık hakiki maksatlarını gizliye
miyecekleri gibi bu maksatları cid 
di delillerle müdafaa da edemez • 
ler. 

Zira hükumet nüfuzunun sivil • 
!erin elinden askerlerin eline geç· 
miş olduğu bütün dünyaca anlaşıl 
mıştır. 

Son vakayi hakkında bir takım 
mütalealar serdeden bu liberal 
ga:zete, ihtilafm yeni bir safhaya 
girmiş olduğunu beyandan sonra 
diyor ki: Japon siyaseti payitahtı 
Pekin olan Şimali Çini, Çinin saİ! 
aksamından ayırmağı istihdaf edi
yor. Bu hal sureti, bir harbe mua • 
dildir ve şimdiki ahval ve şerait 

altında uzak Şarkta bir harp vu • 
kuu, yeniden bir cihan harbi çık · 
ması tehdidini mutazammındır. 

Çinin değil Japonyanın vicdanı 
na müracaat etmenin zamanıdır. 

Eğer Japonya bir nevi Monroe ka· 
idesinin havvarisi kesilerek ve (As 
ya, Asyalılarmdır.) düsturunu ileri 
sürerek Asyada bir hegemonya te
s:si iddiasında ise hakikaten hak • 
kın ve nizamın müdafii olduğunu 

MAJiK SiNEMA~ 
3 büyük ,·ıldızın büyük bir ın' 

LiL Y Daınitı 
ADOLPHE MENJOU • EtılO 

von S T R O H E i 111 
MAURICE DECOBRA'ııııı 

60n rom:ınındım muktebes şııh~ 

Sfenks Konuş!' 
Arzuyu umumi üzerine: 
EM.iL ve arkadaşlafl 

filmi, ilıh·cten bu haf ca da gösteril~ 
iki bUyUk film bird~ 

lstanbul Beledıyef 
DarOlbedayl Şehir Tiyatra' 

Temsilleri : . 

.::ı :~.~om da ISTAttBUl Bati 
K A D 1 N U~~lt~ 

Erkekleşince llrfIT 
Yazon: 

HUseyJn Rah· 
mi Bey 

1 

1 1111 
PJves 3 perde 

• 3 tablo 11111111 
Halk gecesi 

Sarı Zeybek oper~ 
tine yakında beşi• 
nocaktır. 

TAKVliV1 
Pazartesi Sah 

9 K. sani 10 K. sa; 

12 Ramazan 13 Ramaza• 
Gün do~uşu 7,2.fı ı,i5 

Guu lı:ıusı 16.58 11.rl 

Sabah namazı 6. o 6., 
Oğle oımuı ·~.20 ıız.tl 
ltlndı namazı 14,45 '"~ 
Akşını r.amazı 16.58 11.rJ 

Yası rıımar.ı 18,34 ıs.' 
imsak 5,39 

'5., 
Yılın geçen ı:ünlcrl 9 1 

knlan ::157 ~ 

HAVA - Yeşilköy asken rf 
merkezinden \·erilen malOmat:ı göre. 
gun hava bulutlu ,.e kaıayelden mu 
lmvntte rüzgir cseceı.air. Dün en ff 
51cnk1ık 7, en az 3 derece. hava,...U.ıı'. 
de 774 milimetre idi. 

Radyoda : 

ISTAN HUL - l 8 den 18,45 e 
dar Yedia Rıza ilanım, 18,45 ten f. 
kad:ır orkestra, 19 dan 19 30 a k 

l\luallim operatör Cemil Paşa cara.fL~ 
kanser hasrnlıgı ve bundan tcvakı.. ı ~". 

!eri hakkında bir konferans, 19,30 .~ 
20 ve kadar Fransızca ders (ilerıv 
oıar{ı:ırn , 20 den 2Q,30 :ı kadar "{e'I 
Asım Bey, 20,30 dan :d ,30 a kad:ır ~ 
fiye Hanım ve arkndnşları, 21,30 rı</ 
22,30 a kndar oı ke trıı , Ajans ve ~ 
baheıi, saat ayarı, 22,30 dan 23, 
k:ıdnr saz <nıırüttalim heyet~ 

. , 
muhik göstermesi, ispat etmetl 
cap eder. ; 

Şimdiki halde Japonyanın 

iyi dostları bile ona ünvanı baııf' 
demezler. 

İngiliz gazetesinin mütali~ 
LONDRA, 8 (A.A.) - D , 

Herald gazetesinde M. Laski, 
W ellington Koo'ya bir makale ti 
sis etmiştir. Mumaileyh, bu~~ 
lesinde ayni zamanda Çin sıY ~ 

ti ile uzak Şark vakayii izahllJ 
malumat vermekte, bir takıın 
talealara serdetmektedir. ~ 

Bu ıosyaliıt gazetesi, bund~J 
}istifade Japon emper:ali~rıı~ 
hücum ve bu emperyahzmın • JI 

mete ve haı-abiye mahkum ol" 

ğmı beyan eylemektedir. 
Daily Herald yazıyor: f' 
M. Koo, genç Çin'i temsil ~·, 

kat ukının eski direktiflerin• 
haf aza etmektedir. j 

Çinlilerin hafızaları mük~ 
dir. Her hangi bir şeyin uzun fi 
det hatn-larından çıkarmaz!-'~ 
lu do:stlarma karşı derin bit 1 
nettarlık hissettikleri gibi kart' 
tönmiyen bir kin besliyebilit~1 

Makale, uzak veya yakın~ 
tikbalde emperyalizminin e ~ 
nı tahrip edecek olan buhraJJ ~ 
zünden Japonyanın kudret .'ş 19i 
katinin tükeneceğini beyan i.le 
tam bulmaktadır. 
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9 Klnunusani 1933 V AKIT 
Sa"Fa S 

-========~~=========--=======:====~~===== 
VAKi f'ın edebi tefıikaaı 
- -- Poliste: ................ Musolini'nin son M. 

CA iM AYŞE Tramvay 
kazası ~------------...... ~~Selimi izzet 

Otomobile tam yol vereceği 
•ırada, ince, tiz bir ses çınlaaı: 

- Bekle Kemal! 

Ayıenin ıeıini tanıdı. Genç 
kız, bqına beyaz bir §apka ge • 
çirmiıti. Esmer teni nefes nef e • 

I 

•e koşmaktan pembele§mİşti. Ya· 
nında Fikriyar vardı. 

Ayı e, dadısının elinden tut • 
muı ıürüklüyordu: 

- Çabuk ol dadı, beyefendi· 
yi bekletmiyelim. 

Koıarak otomobilin kapısını 
açtı: 

- Bizi t etvikiye camiine bı • 
rak. Mevliit varmış. Ben de da • 
dnnla beraber gitmek istedim. 

Otomobile girip oturdular. 

Camiin önünde Kemal oto • 
mobili durdurdu. Ayte ile Fikri· 
yar indiler. 

Kemal, onlara bir an bile bak· 
madan, arabaya yol verdi, uzak· 
lqtr. Sanki bir an evvel Anenin 
yanından ayrılmıya can atıyor • 
du ... 

günde aldım. Bilemezsiniz, bu 
güzel lıtanbulu, Mart yağmuru 

nasıl çirkinle§tiriyor, naııl karar· 
tıyor. Kahire timdi cennet gibi· 

dir değil mi? Ke§ke ben de orada 

olsaydım. 

Madanı Olganın 

ayakları yaralandı 
65 yatında Madam Olgaya, Tü

nel civarında Şitli hattında itli • 

yen 137 numaralı tramvay çarpa • 
rak ayaklarından yaralamıttır. 

Madam hastahaneye kaldırılmı! • 

"Jıtanbulu terketmek, bu te • 

birden kaçmak, hatırıma ilk de· 
fa olarak gelmiyor. 

"Bu mektubumu Şefik Bey o • tır. 
kuyacak olıa, beni nankörlükle Kira yUzUnden 
itham eder. Şefik Bey b.ana hem Beyazıtta Bakırcılarda oturan 
dostluk, hem babalık ettı. Çocuk· ı terbetçi Sadıkla kiraclll Bürhan 

luğum onun yanında geçti. Elin - kira yüzünden kavga etmitler, bi • 
d b .. "'d'" H yatta ona ela • 'b' I e uyu ı.:ım. a rı ır erini dövmütlerdir. 
yandım. Eğer 0 olmasaydı mu • 
hakkak ölürdüm. On iki yatında Bağıran çocuğa kötek 
iken uiradıiım felaketi biliyorsu
nuz. O zaman, hiasiyatınıza ka • 

pılarak, ıiz bile beni ortada bı -
raktınız. Hayatımı Şefik Bey kur· 

tardı. 
41Kader bana tüldü. Vaziyetim· 

den memnun olmalıyım. Mükem· 

mel bir itin baıındaynn. Otomo • 
bil ıahibiyim ve bu sayede kad· 

Pangaltıda Kınalı Kelebek so

kağmda oturan kasap Artin fazla 

aarhot olduğu halde Şitlide dola • 
tırken Zeki iıminde bir çocuğun 

bağırmaaına gizlenmif, çocuğu ya 
kalıyarak dövmüttür. Artin yaka
lanmııtır. 

Bir a~ık gUz 

arzusu nedir? 
İtalyan başvekili vasiyetname 
bırakmıya lüzum görmüyor 

ltalya haıvekili M. Mussolini, 
&on hafta içerisinde bir kitap 
neıretmiıtir. M. Muaaolini, bir 
müddet evvel ölen kardeti M. Ar· 
naldo Muıaolininin bab~uına tah 
ıiı ettiği bu kitapta, kendi ıon ar
zuıunun ne oldujunu da yazmıf • 
trr. 

M. Mu11olini, bu husuıta !ÖY· 
le diyor: 

"Ben, veıiyetname bırakımıya· 
cağmı. Ne fikri, ne siyasi ne de 
malıma, mülküme ait vaaiyetna -
me bırakmak niyetindeyim. Şu 
halde, ben öldükten sonra botu -
na böyle bir ıey aramaıınlar ! 

Benim bir tek arzum var. O 
da, memleketimde, ailemden o -
lanların gömüldükleri yere, onla
nn yanına ıömülmektir. Öldük • 
ten aonra, rahat bırakılmamı iıte· 
mek, benim için pek aafvet ifa -
de eden bir arzu olur. lhtilal de
nilen büyük deiitikliklerin yapıl· 
masında bqta bulunan imanların 

M. Musollni 

mezarları etrafında, ıükUn y_er 
tutamaz. 

Yapılan her fey, ben öldükten 
sonra da, baki kalacaktır. Mad • 
deden sıyrılacak olan ruhum, yer 
yüzündeki kısa varlığından ıon• 
ra ebedi hayatını sürecektir.,, 

Ayte, derin bir göğüs geçirdi. 
l~inden inledi: 

rim bir kat da.ha artıyor. Gülıne • 
yin, Nasrettin hocanın: Ye klir • 

Surlar 
Sadık bminde biriıi Tahtakale-de bakkal Durmu§un 37 liralık eş· _________________________ __._ ... 

Terkos "Benden, tifo mikrobundan 
kaçar ıibi kaçıyor.,, 

..... Kemal, çalııbğı müe11ese· 

ye ıirdi. 
Kendiıini odasında bulunca 

derin bir nef ea aldı. 
Tatil günü, Kemalin ite gel • 

meıine ıaıan müeaseıenin bekçi· 
ıi hayretle bakıyordu. 

Kemal, kendini bir koltuğa at· 
tJ: 

- Bana bir kahve bul, dedi, 
aonra keyfine bak. 

Yalnız kalınca bir nefes ela • 
ha aldı. Etrafınai:OZ ezdirdi. 
HeT yer, her şey ter tmıiz, pırıl 
pırıldı. 

Maaaıının batına geçti. Eline 
mektup kağıdıyla kalemi aldı. 

Yazmıya batlıyacağı sırada, 
hatırına Şefik beye söylediği ıöz 
geldi: 

"Mühim bir mektup yazmam 

lazım.,, 
Evet, bu yazacağı mektup mü· 

himdi, hayati idi. 
Eier, bu eanada Ayte Kema· 

li ıörıeydi hayret ederdi. Genç 
adamda, Ayteyi harap eden, m\14 

auep eden ıoğuk kanlılrktan, li· 
kayitlikten eıer kalmamıftı. De • 
rin bir yeisin ac111 ile kıvranan 
biçare bir adamdı. Bitkin ve pe-

ri9anclı. 
Filvaki Kemal, bu zaman 

meyustu. Bu yeisinin aebebi bu 
yuacafı mektupla anlatılacak, 
meydana çıkacaktı. 

Kalemin ucunu ajzına götür • 
dil. lırrclı. Sanki kadere hükmet· 
mek iıtiyormuı ıibi, yumrufunu 
aıkb, mektup kiiıdının üatüne 
koydu. 

- Güzel Kemal... Bana gii2el 
diyorlar. Benimle alay ediyorlar. 
Beni itık zannediyorlar.. Kime 
ıoraanız "Pariıte bir kadın sev· 
mİf,, diyor. • . Ne iftira! 
Ve birden, bir maniayı yıkar gi • 
bi, belki bütün mukadderatını 
değittirecek olan mektubu yaz _ 
nuya batladı. 

Ahmet Barunl Bey 

küm ye! hikayesi •.. 
"Şitli salonlarında beni payla· 

tamıyorlar. Elden ele geziyorum. 
Dünyada erkek -izdivaca talip 
erkek- azalınıt olacak, ki her • 
kes benim pe9imde. 

"Benim vaziyetimde olup, bun· 
dan dolayı koltuk kabartanlar 
belki vardır. Onlar mes'utturlar. 

Bense ..• 
"Benim meı'ut olmama, koltuk 

kabartmuna, ae-vinmeme imkan 
var mı?. Bir kelime, etraf1111da 
Clönenleri dağıtmıya kafidir. 

"Benim bir bıraızm, bir katilin 
oğlu olduğumu bilseler, evlerine 

ı 
., 

kabul eder er tnı .. ,, 
Bu kelimeleri yazdıktan sonra, 

Kemal elinden kalemi bıraktı. 
Arkasına doğru yaslandı. Bir an, 
kalbine bir bıçak şaplamı,!ar gİ· 
bi nefes alamadı. , 

itte Kemalin sım, derdi budur. 

Kemalin babası, Adanalı Mür· 
düm Zade Arif Beydi. Evinde mi· 

ıafir ettiii zenıin bir dostunu, 
paraıına tama ederek boğmuf, 

cinayeti ıören karwnı ekmek bı· 
çağı ile katletmit ve daha muha· 
kemesi bitmeden, hapishanede 

can vermitti. 
Kemalin, kan ve dost katili A· 

rifin oğlu olduğunu bilen yok • 

tu. 
( Dtvanu var) 

Kabotaj bllAfına •• 
Bazı ecnebi vapur kumpanyala • 

nrun kabotaj hilafına olarak doi 
rudan doğruya ecnebi memleket • 
ler için yüldemit olduğu mallarm 
lstanbulda bqka ıemilere aktar • 
ma edildiği haber ahnmııtır. 

Bunun merine latanbul Ticaret 
Oda11 tetkikata batlamııtır · 

Ofrendiğimize ıöre, ecnebi va· 
pur kumpanyalanna menıup bazı 
ıemiler Anadolunun muhtelif iı • 
kelelerinden Avrupa limanlarma 
ıiitürmek için yüklemit oldukları 
etyalan lıtanbulda diler gemilere 
aktarma etmektedirler. Bu vazi • TIJtiLn Tilccan 

KAHiRE yet kabotaj muamelesinin hilafı· 
••MI. H Hart ll • • • na olduiundan Ticaret Odaıı bu 

..... ubt•reDI dayı, noktadan tetkikata devam etmek· 

.. ;ektubunuzu yağmurlu bir teclir. 

yRsını dolandırmıttır. 

Sadık dün yakalanmıf, karako· 
la götürülürken polislere bet lira 

rütvet vermek isteınittir. Dolan • 
dırıcı bugün Adliyeye verilecek • 
tir. 

Yangın 
Nuruosmaniyede oturan Emni· 

yet sandığı müdür muavinlerinden 

Vefik Beyin evinden yangın çık • 
mrt, airayet etmeden .Sndürülmü9 
ttir. 

Durup dururken •• 
Hüsnü isminde birisi, Gülhane· 

de beylik köprüsü civarındaki tren 

direğini aallamıf, direk düıerek 
başından yaralanmııtır. 

Elbise hırsızlığı 
Sabıkalılardan Sami O akü darda 

Yeni ÇetıD• yokuıunda Naciye Ha 
nımm evi ile Doğancılarda Evkaf 
memurlarından Ahmet Beyin evi· 
ne ıinni§, bazı ıiyecek eıyaıı çal· 
mıttır. Sami e!yaları pazarda aa • 
tarken yakalanmıtbr. 

Cam silerken 
Sirkecide Sanasaryan hanında 

Jozef Efendinin eldiven fabrika • 
smda amele 16 Yatında Viktor 

cam ıilerken dütmüı, ellerinden 
yaralanmııtır. Viktor hastahane • 
dedir. 

Kaçak şarap 
Galatada E-vdokıiyanın evinde 

arama yapılmıı, bir fıçı içinde 15 
kilo kaçak ıarap bulunmuttur. 

Belediye tarafından 
tamir ettiriliyor 
Tariht kıymeti haiz olan sur -

ların bazı taraflarda harabiye yüz 
tuttuğu ve Y edikule haricinde 
bulunanların yıkılmak üzere ol • 
duğu uarı atikayı muhafaza en • 
dimeni tarafından yapılan tet -
lriklerden anlqrlmrttır. Belediye 
timdilik Alay kötkü ve civarın -
daki ıurları tamir etmektedir. 
Diğer aurların da tamiri imkanı 

aranmaktadır. 

Lokantalarda 
temizlik 

Bazı lokantalar ile ah~ı dük • 
kanlarında, pitmit yemek konu -
lan camekanlı yerlerin ve yemit 

ve tatlıları göstermiye ve ıakla -
mıya mahıuı vitrinlerin kapıla -

rile pencereleri özenerek ve dik -
katlice kapatılmadığından içer •• 

lerine toz ve sinek girdiği görül -
müttür. 

Halkın ııhhatine dokunan bu 
huıuıa büyük bir ehemmiyet ve • 
rilerek dikkat edilmesi, akıi ha -
reket edenler hakkında zabıt tu · 
tutarak ceza alınması Belediye 
ıubelerine bildirilmittir. 

Erganl'de n~ kadar 
bakır var ? 

Erıani bakır fİrketinde mu • 

600 Jlralık pırlanta rahhaı aza Malatya meb'uıu 
Mahmut Nedir;n Beyin verdiai 

Ay-vanaarayda Antuvanm okıi • 
jen fabrikasının üıt katındaki oda 

11nda bulunan 600 lira kıymetinde 
ki pırlanta ve yüzükleri çalınmlf· 

tır. Şüphe üzerine hizmetçi Hani· 
fe ile Hürrem yakalanmıttır., 

malGmata nazaran Ergani dağla
nndaki hazine dünyanın en zen
ıin bakır madenidir. Madenin 
iıletilmeıi memlekete büyük fay· 
dalar ıetirecektir. Ergani dağın
da 200 bin ton aaf bakır vardır. 
1935 te madenin tekrar işletilme· 

f oro• geneler blrllllnde konır• ıine batlanacak ve ıcnede 20 bin 

Tarsus Gençler Birliği Riya.se - ·ton istihsalnt yapılacaktır. 

tinden: 
ı 3-t-933 cuma günü saat 14 tc 

Tarsus gençler birliği senelik kon· 

gresini Tanuı talebe yurdunda 
aktedeceğinden cemiyetimizin aza 

larmm tetrifleri rica olunur. 

Masonlar arasında 
Türkiye Masonları üstadı i -

zam muavini Ra9it Bey beynel -
milel Mason Cemiyeti lcra Heye· 
ti Reitliiine intihap edilmi§tir. 

Murakabe heyeti 
seçildi 

Terkoıun !ekli idaresi haklan- ' 
da Dahiliye vekaletinin tanzim 
ederek gönderdiği talimatname • 
nin tatbıkma batlanmııtır. Ta • 
limatnameye göre teşkili icap e• 
den komisyona fen heyeti reisi 
Ziya, Mustafa Arif, Tahir Kev • 
kep, Bürhaneddin Beyler aeçil • 
mittir. Komisyon muayyen za • 
manlarda toplanarak Terkoıun 

itletilmes1ni mürakabe edecektir. 

Filorinalı avukat 
olmak istiyor ! 
Son zamanlarda kendi kendi

sine Türk !iir kralı unvanını ve • 

ren Florinalı Nazım Bey avu • 
katlık yapmağa karar vennİ§, ıtaj 

müddetini yapmak üzere adliye 
vcltaletine bir istida göndennit • 

tir. Nazım Bey 28 sene evvel hu • 
kuktan çıktığını söylemekte ve 

yeni gireceği meslekte temayüz e

deceğine emin bulunduğunu aöz• 
irine ili ve etmektedir! 

Musa Süreyya f~ln 
Önümüzdeki Cuma günü muti• 

ki iistadı Musa Süreyya Beyin ö-

lümünün 40 incı günüdür. Bu mü· 
nascebtle merhumu seven muıi • 

ki mensuplarından ve güzel .... 
li hafızlarımızdan Beıiktqlı Rı • 
za, Sultan Selimli Rıza ve Valide 
camii müezzini Cemal Beyler 

kendi teşebbüılerile o gün yatsı 
nr:-nazrndan sonra mevlit okuyup 

merhumun ruhuna ithaf etmele 
l<ar:ır vermişlerdir. Mevlit Akla• 

rayda Valide camiinde okunula• 
caktır. 

Yeni Yunan sefiri 
Yunaniıtanın Ankara aef are • 

tine tayin olunan M. Sakalaropo

los sabık ıefir M. Polihronyadiı 

ıelir gelmez Türkiyeye hareket 

edecektir • 



Şimdiki san'at 
Ve San'atkar 

Bizi maziye bağlıyan palamarları her ne 
bahasına olur•a olsun artık çözmek lizımdn! 

lktısat dalgaları şahlanan bir tarihi devirlerini tahattur etme -
ejder gibi san'ata saldırıyor. San- mek mümkün müdür? 
atkar dimağile ımidesi arasıiıda Doğruluğu takdir edenlerin 
açılan bu muharebede şuuruna- sahabetlerine güvenerek söyliye -
vereceği istikameti ıaşırmıştır. ceği.m ... Evet af diliyerek destur 

Edebiyat, tiir, resim, musiki, diyerek söyliyeceğim ki bugünkü 
hasılı güzel san'atler buketine Darülbedayi seyircilerinde ceda -
giren bütün fikir mahsulleri ana- niyetle yani (par atavisme) dede
ne zincirlerini koparmıf, kaide lerinden kalma bu huy hali var
bağlarından silkinmiş hatları boş dır. Nesilden nesile bu intnba de
birer küheylan serseriliğile dola - vam edip duruyor. Bir İspanyol 
fıyorlar. Tekrar zapta geçirmek boğa döğüşünden nasıl milli bir 
için yanlarına sokulmak cüretine heyecan duyarsa bizim temaşa -
kalkanları tekmeliyorlar. gerlerimiz de orta oyununa ka -

lştiyakile yanan ruhlarını kan- çan sahne hünerlerinden hotla -
dıracak ilahi meır.baı bulabilecek nıyorlar. Kavuk, çakşır, müşate -
ler mi? Yoksa önüne katıldıkları meli mazmunlar, kinayeler, Arap, 
ejderin sevkine mi tabi olacak • Acem, Yahudi taklitleri karşısın· 
)ar? da yürekleri net' e ile dolup taıı -

Bugün roman fırtınalı bir buh
ran geçiriyor. Romanlar meyan -
nelerinde yazıldıkları milletlerin 
pıikolojilerini gösterirlerdi. Fa -
kat bu ruh haleti değişiyor. Her 
gün maziye biraz daha arkamızı 
dönüyoruz. 

Medeni memleketlerde roma· 
nro klasizm, romantizm, realizm 
gibi ilh. geçirdiği devirleri bizde 
aramak beyhudedir. Roman bizde 
henüz baliğ olmıyan bir çocuk -
tur. 
Bazıbazı tecrübesiz fakat iddialı 

kalemlerin fantastique tasvirleri 
altında sar'aya tutularak büsbü -
tün saçmaladığı oluyor. 

Bedihi bir feyi burada tekrar
lamaktan niçin çekinelim. Bugün 
gazete ve mecmualarrmızda bu 
çerçeveye sokulmak istenen eser
ler gündelik sür gitsin kalemler· 
le yazılmıt ne kadar banal ıey • 
lerdir. 

Biraz yükseğine halk taham -
mül edemediği için okuyucu bu -
lunmuyor. Bunlardan aşağıları i
se can sağlığıdır. San'at cephe -
sinden başımızı çevirelim. Mesele 
karşısında muharririn vaziyetini 
dütünelim. Bu zavallı her şeyden 
evvel ihtiyaç ejderinin kamçısı 

altındadır. Aldığı ücret itiraf olu
na.~ııyacak kadar laşey kabilin : 
dendir. Bu şekil ne derece müel
lim de olsa romanına, hikayesine 
gazetelerde bir tefrika sütunu a
yırtabilmek günün büyük bir mu • 
vaffakiyeti sayılır. Çünkü ceple • 
rinde fersudeleşmiı yazı tomarla
rile dolatanlar çok. .. idarehaneye 
ayrı fiatla eser takdimini cana 
minnet bilenler var. 
yarı fiatla eser takdimini cana 

Gazete sütünlarında olduğu gi
bi romanın her sahifesi kanlara 
bulanmadıkça okuyanlarda bedii 
hayır behimi heyecan izzeti uya· 
namıyor. 

Tiyatroya geçiyorum: 
Bugünkü seyirci neslin dedele

ri ve babaları Güllü Agop ve Mı
nakyan kumpanyalarının kendi 
milli ıivelerile oynadıkları dram· 
ların önünde hüngür hüngür ağ • 
lamıf; Abdürrezzakın, Kel Hasa· 
nın soytarılıklarına katıla katıla 

gülmüş, san'at sözünü yalnız ku -
laktan duymuş saf kimselerdi. 

Dramcılar halka geçen asrın 

romantik bayat eserlerini müba -
ligalı jestlerle verdikleri gibi mil· 
li komiklerimiz de zuhuri kolu 
meydanından sahneye çıkmış ve 
bütün maQhretleri biribirine sö • 
ğüp saymakta göbek atmakta top
lanan oyunculardı. 

lan'at ltahsi açılınca o zaman
ları f8yle böyle yqamıt olanlar 
için tİ'>:atronun bizde geçirdiii bu 

yor. 
Halkın bu ırki ha.atalığını te

davi için ne yapmalı? Sarhoşu 

iıretle tedaviye çalışır gibi bık -
tırmcrya kadar anlara böyle o -
yunlar mı vermeli? Eşhası beş al· 
tıyı geçmiyen asrın kuvvetli bir 
san'at eseri önünde belki horul 
horul uyuyacaklar. Ve bir kaç tec
rübeden sonra tiyatronun içinde 
cinler top oynıyacaklar. 

Belediyenin bir piyesin kıyme· 
ti hakkındaki miyarı nedir? Ka -
labalığın kesafeti .... Tiyatro par • 
terden paradiye ne kadar hınca • 
hınç dolarsa eser o kadar mute • 
berdir. Bu takdirin sevkine git • 
tikçe san' atı onu tanımak liyaka
tinden mahrum olanların zevksiz· 
liklerine kurban etmiş olacağız ve 
hatta bu günah itleniyor. Bu has
talığı görüp te sonunu düşünme • 
mek bizde sahne san'atının atisi 
namına büyük bir vebaldir. 

Darülbedayi ekseriyetin bu hu· 
yunu tatmin ıstırarile san'at ara .. 
11ndaki çok müşkül vaziyeti idare 
edebilmek için tahammüle sığmaz 
zahmetler içinde mucizeler yarat
mak mecburiyetinde kalıyor. Me· 
selenin bu vaahmeti önünde ge· 
ne iktısat ejderinin homurtuları • 
nı işitiyoruz. idare, müellif ve 
san'atkarlar bu pençenin içinde -
dirler. 

Bugün korosile beraber kırk 
elli ethaslı bir operet oynanır. 
Yarın hutları teşhir edilen hurile
rin sayıları arttırılır. Öbürgün 
fevkattahammül masraflı kostüm· 
lere dekorlara paralar saçılır. 
Halk her gün gıdasını arttıran 
bir morfinoman gibi bu cicilibi • 
cili külfetlere alışır. Daha ötesini 
İster,. Ve daha öbürgün ne yapılır 
bilemiyorum .... 

Bugün roman kedini okuttura
bilmek, tiyatro seyirci celbetmek 
için harikalar yaratmak ihtiya • 
cındadır. Harikalar mı? Hayır 
kelimeyi suiistimal etmiyelim. 
Harikayı hayata ender doğan de
halar pek nadiren yaratabilirler. 
Bu, gündeliğin sür gitsin işi ola
maz. Alelade kafaların kendi hal 
kı güçleri fevkine çıkmak tırman
tısile vücuda getirdikleri zoraki 
eserler harika değil bir acibedir. 

Reklamlarda okuyoruz: Tüy -
leri ürpertici bir sahne, bir vak'a, 
bir roman... Daima halka çekil • 
mek istenen ziyafet budur .. Tüy • 
leri ürpertmek ... Mütalea ve tema
şa zevklerini kamçılamak tiryaki
liği ... Zavallı saf dil heyecanın bu 
son şid~etini romanlarda, tiyatro· 
Iarda sınemalardaki cinayet, ö • 
lüm taklitlerinde ne arıyorsun ..... 
F adaları hakiki kaynaklarında 
tetkiki öğren de titre .•. Bu kana, 
cana susamış asrın bizi nereye 
götürdüğünden haberin yok gali-
ba ..• 

Sadedi neticelendirmiye dönü
yorum: 

Halkı memnun edecek nasıl 
bir tiyatromuz olabilir? Bizim i
çin cedani karakterimizi san'ata 
aıılamak suretile zihniyetimizin 
hususiyetini göıterecek alaturka 

VAKiT /1akdtesi 9 Klnunu••nı 1~ 
]ozef Maıks'ın ........................................................................................... 

Tiril lladıalarıaıa gözler lal 
. asli anatamıyacağım ! 

'' Güzel, harlkuldde güzel, hP-r dev.ı·Je şairleri nuınalarını 
keşi için u;:rrastıran ırUzler ...... ,, 

"İstanbul, çok hususiyeti olan ye, istakoz ve sair feyler de böy- tıran, reşit çeşit gözler, burada htlt 
bir şehirdir. insan, burada sene - le. ran edici lıususiyet imtizaçlarile "• 
lerce işsiz, güçsüz dolaşsa, gene Buranın meyvaları, nefis de • sanın harşısında sıralanıyor. 
beş dakika bile canı sıkılmaz. ğil, enfestir. Kanunu evvelin ilk Çok defa, lıer çeşit güz, tabir el' 
Tramvay, Bizanslılardan kalma günlerinde idi. Bir manav dük • izse, muhtelif anlarda mdıtelif i/I' 

Çemberli taş ve sonra Piyer Loti· kanının önünde duruyordum. Kü· 1 

1 

~~~~~~ma~~~~~ 
nin zarif evi önünden geçerek, feler içeriıinde yığın yığın üzüm 8 . . .. .. • .. 1 ,4 
muhtelif caddeleri takip ede ede, getirdiler, dükkana yerlettirdiler. ır genç /:ad n gord."'~1• 1

" go:htof 

1 
M h ı .f kl . . masum çocuk ba!:ışlı ıdı. Derken 

Fatihe kadar gitmek imkanını ve- u te 1 ren • erde, ırı, taze, bu· ı . .. .. .. . . . " 
· B t ·ı T"' k ğulu tatlı üzümler Şarkta her bır suzgunluk ve l•endınden geçış ıf 

rıyor. u, am manası e ur ma· • ' ... ' d • ld :ıH· • d• 
h il 

· d d 
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v d v B •ey Garptakinden daha tatlı hat esı a ı. nıhayet, tchlıke karşısın 
a esın e, o aşmaga eger. u ;ı' - -

ta, •eker bile... bulunulduğunu, ihtiyatlı darıranmDl 
civarda bir kaç muhteşem cami ~ 

k F h 
Bir gün, yemekte önüme ye~il lazım geldiğini lıisscttir-cn bir çili 

var, i ati Sultan Mehmedin ~ 
renkte bir kavun getirdiler. Ben, oüz, kar§ımda parıl parıl yandı. 

bu arada en cazip olanıdır. Dört 
bir taraf ta eski eserler, Romalı • 
ların sütunları, harap mabetler, 

bir su bendinin harabesi görülü • 
yor. Yer yer çayırlarda koyunlar, 

kuzular ot!uyor. Biraz daha ileri· 
ye gidildi mi, Yedi kuleye varılı· 

yor. Burada eski zamanlarda sul· 
tanlar, harbe giriştikleri devletle· 

rin elçilerini hapsederler ve ıe • 
nelerce mahpus tutarlarmış. Ye • 
di kulenin arkasında bütün dün-

doğruıu bunun ham olduğunu 
zannettim. Fakat, bir dilim ye • 
dikten sonra olgun ve ayni za -
manda çok tatlı olduğunu anla • 
drm. Ve evveli, bu serinletici 
meyvaya toz tekeri konulmuf 
sandım. Halbuki, bu tatlılık, mey· 
vanın tabii tadı imiş! 

Buradaki zerzevat ta, biz orta 
Avrupalıları yemeğe alıtık olma -
dığrmız §eyler arasında sayılma
lıdır. Çeşit çeıit, ekzotik kokulu 

yaca meşhur lstanbul suru uza • ve görünütlü sebzeler •••. Bizim 
ruyor. Hemen hemen otuz kilo • hotlanmadığımız büber bile, ora· 
metre uzunluğunda olan bu sur, da hota gidiyor ve yemekte kul • 

)anılıyor.,, 
Avrupa kıt'asının en uzun suru • 
dur. Bunun bir ucu da, Karade -

niz istikametindedir. Eski vaziye
te hayli yakın bir tekilde §İmdi· 

ye kadar muhafaza edilebilmit • 
tir. Burası, insana Romanın Viya 
Appiya'sım hatırlatıyor. Yalnız 

yazık, ki son zamanlarda bu hari· 
ku!ade sur, yer yer tahribe uğra • 
mıştır. 

Boğaziçi ve Adalar 

Profesör Jozef Marks, bundan 
sonra, "Loti camiinin avlusunda,, 
dediği bir cami avlwunda ıeyyar 
bir eaamcının ıattığı esanılardan 
ve buna benzer şeylerden bahse • 
derek, Türkiyede "Balkan,, ıara
bı, fakat daha ziyade rakı içildi .. 
ğini, bu ıert içkinin çok rağbet 
görmeıine rağmen, kendiıinin so· 
\akta bir sarho§a rasgelmediiini 
yazıyor ve bahsi Türk kadınları • 

Boğaziçinde, Karadenize doğ- na getirerek, devam ediyor: 

ru bir gezinti, insanı vahti ro • 
mantik manzaralı yerlerle karşı • 

lathrıyor. Uzakta Bizans saray • 
larının harabeleri, sonra sahil, 

yük.ek bahçeler, metnik mezar • 
lıklar, süslü kötkler ve deniz ••.• 
Akşam günetinin, sonsuz görünü

tünü ı§ıklandırdığı deniz •... Yu· 
karıya doğru tınnanılınca, Bel • 
grat ormanlarına çıkılır ve ora
dan ötesi Balkanların yoludur. 

Balkanların ıssızlığına doğru u • 
zanan yol,. •..• 

Prens adaları.... Adalar. Is -
tanbulun kartısına gelen Mamıa· 
ra üzerine ıerpilmit adalar, bura· 

nın en güzel yerleridir. Hoş çam· 

larla ve diğer ağaçlarla kaplı cen· 
net gibi yerler ..... isimlerini bil -

mediğim meyvalar, 'bahçelerden 
uzanan dallardan sarkıyor. içe 
karııan kokular ... Hele ilkbahar· 

da .... Adaların, bu mevsimdeki 
taşkın güzelliğine doyum olmaz· 
mıf. Adaların sakin koycukları, 
Omirusun eski idillerinden birine 
sahne olabilirdi. 

Yiyecek şeyler 

lstanbulda yiyecek §eyler bol • 
dur. En nefis feyler kolayca bu • 
lunur. iyi, lezzetli şeyler.. . . Ba-

lık istiyen, Adriyatik sahillerin • 
den daha ucuza malolmak üzere, 
burada türlüsünü elde eder. Mid-

zuhurimsi bir sahne tarzı lazım
dır dersek §Üphesiz ki bu bir is • 
tihzadır. Bizi maziye bağlıyan 
palamarı her ne pahasına olursa 
olsun çözmeliyiz •• 

HU.eyin Rahmi 

Tiirk kadınları 
•Tark kadınlan, artık pe~e ve 

ıalvar kullanmıyorlar. Ben, bu ıe -
kllde giginmif olarak yalnız tek, tük 
köylü kadınlar gördüm. 

Avrupalılar, Şark kadınlannı u • 
mumiyetle ılıman sanırlar. Onlann, 
güzelliği giderecek derecede ıifman 

ve dolayuıUe de cazibesiz oldukları 

kanaatindedirler. Belki bu, kapalı 

yaıadıklan, dııarıya adım atmadıkla· 

rı harem hayatı sürdükleri zamanda 
böyle idi. Fakat ıimdi, meseld tiyat
roda gördüm, artişt kadınlar, danaöz 
kızlar, Avrupadald meılekdaflan gibi 
narin ve çeviktirler. 

Sokaklarda muhtelif husuıiyetle· 
ri olm kadınlara tesadüf edUigor. 
Türk kadınlarının yanında Rum, Er -
meni, Acem ve Arap kdınları ••• Türk 
kadını, Şarka mahsus bir ağır hal ve 
tavır if adesile ayırt edUiyo1'.. O, biraz 
da çekingendir. Harem kalkalı, daha 
aradan uzun zaman geçmedi. Sonra 
Türk kadını pek hassastır, erkekler 
gibi heyecanlıdır. Türk kadını güzel, 
sahiden güzel, harikulade güzel ve 
manalı gözleri vardır, 1.i ancak ta . 
hayyül olunabilir. ihtimal Türk ka • 
dınlarının etralı peçe arkasından gö
ren ve sırasına göre baıkalan tara • 
tından görülebilen gözleri, asırlar • 
danberi mükemmelleşmiş ı•e bu hale 
gelmiştir. Herhalde bir çok Türk ka
dınının bakışının unutulmıyacak de
recede güzel olduğuna kanüm. Kadi
t e gibi yumuıak bakl§lı gözler, efsa· 
nelerdeki gibi macerai bakıılı güzler, 
ruha işliyen derin ı·e muammayı an
dıran kedi gözleri- Her çeıit göz._. 
ıairleri her devirde meşgul eden, on
lan, manalaruu ke~I etmek için uğraı-

Muhtelif mezi} e"ler 
Türk kadınları, bir çok sahad• 

istidat sahibidirler. Bir toplantı • 

da, .masa batında, yanımda otu• 
ran bir Türk kadını, tedris usul• 

leri hakkında esaslı vukufuna de
lalet eden mütalealar ileri sürü • 
yordu. Bir batkası hem tairdi, 

hem müstesna bir ev kadını .•. Oo 
bir yatında bir kız, danı merak• 

lısı idi. Diyebilirim, ki danı hu • 
ıuaunda hiç bir şey öğrenmemi§• 
ti. Amma, fevkalade kabiliyeti 
vardı. Hayret ettim. Türk ve Kaf• 
kaı nağmeleri, sakin ve sükUti kı• 
zı, çılğına döndürüyordu. Ben, 

f imdiye kadar ula böyle tabii bir 
vahıet ve ayni zamanda huıuıi 

bir munislik ifade eden dansedif 
görmedim.,, 

Cüce ve müze 
Profesör Jozef Marka, latan • 

bulda gördüğü teYlerden bahse de 

vam ederek, eskiden sarayda ıul· 
tanı eilendiren yusyuvarlak yüz• 

lü, köse, halim liir cüce ile tanış· 
tığını kaydediyor, "kendisine ha· 

rem hayatına ait bir çok fey ıor· 
dum, fakat cevap alamadım, mu· 

hakak, ki haremde şarkın en gü· 
zel kadınlarını görmüt, mükellef 

ziyafetlerde hazır bulunmu9, ih • 
timal arada Hünkarın gazabına 

da uğramıtbr,, diyor. Cüceye te • 

ıadüf ettiği sarayda bulunan 
- anlatııına göre, burası T opkapı 

sarayı müzesi olacak • yığın yığın 
göz kamaıtıncı şeyleri ballandıra 

ballandıra anlatarak, "burada gü· 

vercin yumurtası kadar büyük 
zümrütler, iri elmaslar ve inciler· 

le kaplı, İpek ve ıırma itlemeli 
atlaıtan elbiseler, altın tepsiler, 

mücevher kakmalı tahtlar gör • 
düm.,, diyor. 

Süleymaniye camiine, Kanuni 
Sultan Süleyman türbesine dair 

de izahat vererek, o devirde Vi· 
yananın muhasara edilmiş oldu • 
ğuna iıaret ediyor. 

"lstanbulda, Avrupa ile As • 
yanın hudut yerinde, muhtelif zıt 

ıeyler imtizaç ediyor. Saraybur • 
nunda, deniz kenarında kaval ça• 

lan bir körün kavalından akseden 
melankolik nağmeler, üzerimde 

garip bir tesir bıraktı. Sanki bat• 
ka bir alemden sesler geliyordu. 

İstanbul, gitgide modern bir 

büyük ıehir halini alıyor. Böyle 
olacak. Ancak ıimdiki hususiye • 

tini de bu arada muhafaza ede
ceğine ve herkesi teshir eden bir 

tehir olarak kalacağına şüphe 
yoktur.,, ıözlerile makaleıini bi • 
tiri yor. 
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Paramunt Stüdyolarında " V AKIT,, 
"Başının a'tına bir yastık koyun •U Bir tane daha .. 

Pariı, Kanunusani, - Uzun za· 
ınandanberi Pariıteki Paramunt 
ıtüdyolannı (V AKIT) namına zi· 

Yaret etmek istiyordum.. Nihayet 
hu iıteğime geçenlerde f azluile 

prem autre,, (Vakitsiz baba) fil· 
mindeki rolü icabı timdilik bir tak 
ma sakal taııyor.. Ya fU yükıek 
seıle münakata eden tahıı görü • 

yor muıunuz?. Gözlüklüıü "Piere 

n .. 
Paramnunt'un seyyar •e• ve film aten kamvonu 

nail oldum.. Paramuntun "Join ı' Beu oit,, karıııındaki de "Uapold 
Ville,, deki ıtüdyolan timdilik ka· Mardıaud,,. 
palıdır. Faaliyet halinde bulunan Mutlak yeni bir filmin mevzuu· 
stüdyoları sade "Saint Maurice,, • nu münaka~a ediyorlar. Derken 
dedir. yanlarına ilk bakıtta tanıdığım , 

"Saint Maurice,, ıtüdyolannda "Atlantid,, kahramanı "Piere Bla· 
neler gördüm?. Neler itittim ve ucha,, geliyor ve münakaıa edi 
kimlerle konuttum? Stüdyolar yor .• 

"Saint Marurice,, stüdyoları 

Mart 1930 da in§a ve ikmal edil -

mi,tir. Daha eskiden de burada 
bir sessiz film stüdyosu mevcut . 
mÜf •• Pnramunlun gayeaı l>urayı 

Avrupa filmlerinin ı:ıerkezi yap· 
makmıı. 

Uk sene 14 muhtelif dilde 150 

hakkındaki tafsilatı baıka bir 
makaleye bırakarak he.men yuka· 
rıdaki sorduğum suallere cevap 
verece:im .. Üstünde göze batan 
büyük beyaz harflerle "yabancı 
bir kimsenin içeri girmesi kat'iy· 
yen memnudur,, yazılı ıtüdyo~ n 
ha~i~hnne kapısına b n 7 "yen de· 
mir kapıı::ını a~tıktan son.·a, geniş 
beton dü"erne!: tn .u a n"zarı cH:- tane film çeV'\"ilmi~ .. Avrupanm en 

k 
.. ı "Ik b"" ··1 b' b"yu .. k art" tleri bu Gtü • onun ka· atimizi çe ~en ı · şey Y ~ ır 

h 1
1 ~ 5 13 ı pıı::ım a" .. ın:lırmı:lnr.. Şimdi, çok avu?: o e&u •• ..,onra... .ır.t o u· 

ğu iç'n tnbiafle "lo mntn,, levha· pahalıya malolan ve iyi bir netice 
sını g ··rc ü'c .. S~üdyonun 1 '·antası vermiyen muhtelif nüshalar yapıl· 
o l adar büyük değildir. Maama· ması bırakılmı!hr. "Paramunt,, un 
fih hariçteki lokantalarda görül - Avru .. a-:la gö ... terilen filmlerinin 
m· en bir faaliyet var... Mü§teri I ekıeı,ıi "Saint M. :ce •• stüdyola• 
bol. Bana refakat eden nezaket 
ve terbiyesine hayran kaldığım 
Paramuntun "ilan itleri,, müdürü 
bo~ iJir masa seç"yor .. Listeye bakı· 
yorum... Fiatlar, hariçtekinden 
claha yüksek değil .. Vasati bir Pa· 
ris l~Icantaaı pahalılığı şarap da 
da 11il oldu~u halde bir öğle yeme· 
üi ~5 frank yani 2 Türk lirası ka • 
dar bir şey ediyor .. Neticesiz na • 
Z!.\t la tanı:lı[iım bir artist çehresi 
arıyordum. Yok! Muhat:-' · a 
hayretle ıoruyorum-

- Artistler burada yemiyor 
mu?. 

- Hepsi burada, yalnız onlan 
kolay k.:>lay tanımamzın ihtimali 
pek azdır .. Zira ekıeriıi makiyaj· 
h, çe!uelerini değiıtirmit bir hal • 
dedirler.. Mesela ben ıimdiden 
"F ernand Gravey,, i buldum •• Siz 
de dikkatla bakın bulacak mııı . 

nız?. 

rında Dubbuig,, sistemiyle aözlen
dirilmektedir. 

Aynca her hafta ıinemanızda 
memnuniyetle seyrettiğiniz "Para
munt havadiı gazeteıi,, da burada 
~ ·,kronize edilmektedir. 

3tüdyoda A.B.C.D. ve E. harfle
•. ni taııyan bq "Staıe-Stiç,, bet 
muhtelif film çekme atelyesi mev
cuttur. Şimdilik iki film çevril 
mektedir: 

Biri ''Vakitsiz baba,, Rene Gu· 
iaaart tarafından idare edilen bu 
filmi, F emand Gravey ve "Uy -
durma Evlat,, filminde o evlidm 
hakiki babası rolünü yapan (Sar· 
turiniu F abr) var. 

Filmin hatlıca sahneleri bitmit· 
tir. Ufak tefek sahneler ikmal e · 
dilmektedir .. Biz atelyeye girdiği· 
miz zaman (Fabre Stauriniu) yu 
boylu boyuna eski ıistem bir kar
yolanm üzerine uzanmıt bulduk .. 
Karısı olması icabeden yaıhca bir 
kadın aynada saçlarını düzeltmek· 
tedir. 

Kamera yüksekte bir ıandığın 
üzerinde bulunuyor. Projektörler 
yanıyor .. Vazn sahne (Rene Guiı· 
sart,, ın ince sesi çınlıyor: 

- Ba~ının altına bir yastık ko • 
yun.. Bir tane daha.. Bir tane 
daha yatağın icinde doğrulaan da· 
ha iyi olacak .• Tekrarlama hatlı.· 
yof .. 

"Saturm" . Fnbre,, sök gürültü· 
ıü gibi karıtık ve sür bir sesle: 

- Bir gürültü itittim! diyor .. 
Kahkahayı ilk ab;> ıükUtu bo
zan (Rene Guissart,, oluyor. Biz 
de dahil olduğumuz halde bütün 
atelye halkı gülüyor. Sahne tekra1 
ediliyor .. Bir daha .. Nihayet Guiı· 
ıort "iyi,, diye bafrıyor. "Çevrili
yor!,, geride kabinesinde gizli seı 
mühen "si hazır o! uğu tc c ,.onla 

(Devamı 10 uncu ıa11l ada) 

Yeni Filim/er 
Opera ve Artistik Sinemalarında: 
·······----·-.. -· .. ···•········ .. ··--·······································-·-88 

Günahkar Kız 

il Klnunusant 1933 Çarşamba gnnnnden itibaren gösterilmtye baş1anıcat 
olan Gı.inahkAr Kız fUmındco bir sahne 

"Marcelle Romee" ve "Andre i.fılan yüzüne beklediğini zan• 
Luguet" (Komedi Franıez) artiıt· netliği ıözleri fırlatır: 

lerinden olan bu emsalıiz iki san· - Fabrikatörü ben öldürdüm. 
atkirın, sukutu ahlak, kadın teıiri Andre, onun gergin &sabile ıöy 
hayat girdabının ıürüklediği bir lediği bu sözleri dinlemek ve bir 
kadının duygularını tahlil ve aşk §eye inanmak istememektedir. Fa· 
ile vazife arasında mücadeleyi bü- kat, Lila, dıtarı fırlamıf, kalbin:le
tün güzelliği ile göstermektedir. ki kin ve nefretle aşk adasından 

Kale dııında bir fabrikatör öldü kendini takip eden şen ıarkılara, 
riilmöt •• cinayetin faili sannit. zevk ve nete ıeılerine kulaklarını 
memurlardan biri tevkif edilmit • tıkayarak kota koıa poliı merke • 
tir. Genç poliı müfettiti olan An • ·ine kofmuttur. 
dre Lüko, cinayetin faili bu adam " _ Noviyonu ben öldürdi" 
olmadığı kanaatindedir. Müfettit Beni tevkif ediniz.,, 
kendi he~abına tahkikata hatlar. 
Tahkikatı, onu, halleri füpheli bir Arkasından yetiıen Andre kar • 
karı koca tarafından idare olunan ~ısında duran saçlan dağnık, he • 
ve aükutu ahlaka uğramıs bir ta . 1ecan ve asabiyetten göğsü kaba • 
kım kadın ve erkeklerin devam et· rup inen, fakat yaptığı delice iti • 
tikleri küçük bir otele ıevkeder. O raftan sonra, göz önüne getirdiği 
rada, Lila isminde bir kadınla bı • feci akibetin korkusu ile, timdi, 

rakt .. d t d k" b" k kendine, hatasını tamir etmcıi için 
ıgı oı u arasın a ı ır avga 
··d h l k k M :1 niyaz tar bu zavallı sefil kıza bak· ya mu a a eve ızı urtarır. e 

yunu 9ükran olan kız, onunla bir 
da~ı ıalonuna gider. Martüı inti 
kam almak için bu çifti takip eder. 
O esnada, poliı, yaptığı bir baıkın 
esnasında hepsini toplayıp götü • 
rür. Yalnız, Andrenin gizlice ke • 

.. t ettiği Lila kurtulur. 

]u, kızla poliı arasında bir ıa • 
miyet batlamaıına ıebep olur. 

Ve birlikte tehir civarında bir say· 
fiyeye giderler. 

Bir aktam, bu atk adasında, ten 
ıarkılar söylenir, zevk ve nete ses· 
leri yükselirken kızın saklandığı 
yeri ketf eden eski aşıkı karıısına 
dikilir ve ona "kendisini tevkife 
memur polisle birlikte oturduğu 
nu,, söyler. 

Bu haber Lilaya büyük bir darbe 
vurmuıtur. Demek, bütün fenalık
lardan elini çekerek kelbini verdi
ii, ağuıunda sefil ve kanlı maziti· 
ni unutmak istediği a~am, iki bt.:se 
araımda, onun zafından istifade 
ederek nğ.:ından tek bir kelime 
kapmak iıtiyen bir memur, a§kı ve 
hiuiyatı ile iıtihza eden bir riya 
kardır. 

mıt, biri" de geçirdikleri tatlı da • 
'dkaJarı dü~ünmÜf, vazifeıini ih • 
mal ederse, hapishane kabahatsiz 
olaralt yatan bir aile babaımm 
m:ıh dimiyetile çoluk çocuğunun 
dür"ar olacağı felaketi göz önüne 
wefrmi~ ve elini teJefon ahzeıine 
uzatmı"tır. 

Şimdi amirine haltikati söylive
rck vazife .. ini ya,.,an polis müfet • 
lİfİ, bir kö.,ede, f e la ettiği aşl·ını 
düşünme1de ve kalbinin darbeleri· 
ni leı1kine calı~maktadır. 

"G·· h'.. k una .mr ız • gavet it;na ile 
yapılmıs ço1: güze! bir filmdir. 

· 'le s A ". H
11

A s""E: R L ~] 
§ ~' V· r o .. ' ' un f, ük caddesi 

o en Brodı;ay'c'a 22 sin ma var• 
dır. 

§ Moris Şövaliye New· Yorkun 
tiyatrolarında oyunJ:ır oynamak • 
tn ır. Haftada üç yüz bin frank 
kaz&myor. 

§ Frarh"ntaein fi'minin batro
lünü oynı an Boriı Karlof, Mum· 
ya,, is'mli bir filmde bat rolü al • 
mı~tır. 

Atkına yapılan bu hakaret Lila· § Marion Davis Dilli Dove ile 

Geri planda mutfak kapıımm 
yanındaki sakallı, kara Akallı a • 
dam "f ernand Gravey,, e çok ben· 
ziyor amma .. Fakat daha ziyade 
bir papaza, bir mecliıi ayan aza
sına andırıyor.. Yanıklığmıdan 
yüzde yüz emin olarak genç mü . 
düre o acayip ıahaı gösteriyorum. 

-"Fernand Gravey,, fU sakallı 
1
·ya her ıeyi unuttunnuf, atkı kin I birlikte "Cılr .. • 1ıldarın ıan saçlı• 

=~~=----------im!!-• , ve nefrete t~havvül etmittir. Bu ıı,, iı:mli bir f'lmde oynamuıtır. 

adam mı?. 
- Evet ti kendisi!.. "Le pere 

I a~ır d~rbenın ruhunda haııl etti • I • Jak K~tlen J'1 ... tmazel Suzan 
Paramoaat•- 79DI ,ıldulanlldaD • Dorlanl n ' iı akıulamelle, kendini aldatan Vial ile evlenmiıtir. 
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Kızıl Kartal 
Harbi umumide meşhur Alman tayyareelsi 

Rlhthofen'in Ha tıralerı 
Nakleden : fa. 

Dü§ilrdüğüm İngiliz tayyc:ırecisi • 
nin İngilizlerin lmmelman'ı oldu . 
junu öğrenince göğsüm bir kat 
daha kabarmıştı .. Filhakika dö · 
vüıürken, bu delikanlının gözü 
pek bir şey olduğunu nnlamıttım. 

Bir gün, yalnız başıma uçarken 
üç İngiliz tayyaresi ile karşıla~tım. 
Bancı iltifat ctır.eğe bagladılar .•. 
Maksatlarını a:ıladım ve dövüfe 
baıladık .• 

lnııiliz tayyarelerinden biri!iiyle 
karırlattık. Ben daha aşağıda uç. 
tulum için hizama inme:ıini bekle· 
dim .. Uzun sürmedi .. lngiliz, üze· 
rime hızla geldi ve arkama geç • 
mek iıtedi .. Likin dört beı atıf 
yaptıktan ıonra durmağa mecbur 
olmuıtu .. Zira, ben de birdenbire 
aola ıapmııtım .. Arkasınıı ıeçmek 
iatiyordum.. Böylece aon ıür' atla, 
deliler gibi biribirimizin etraf m 
da dönmeğe baıladık.. Üç bin 
metre yükıeklikteydik .• 

Bu ıuretle sal tarafa yirmi, sol 
tarafa otuz defa döndükten ıonı·a 
hasmımın pek öyle acemi bir ıey 
olmadı§ını anlamııtım.. Çok ça • 
bak hareket eden bir tayyaresi var 
dı.. Fakat benimki daha kolay 
yükseliyordu .. Bunun için üstüne 
aeçmeğe muvaffak olmuştum .• 

Havada böyle daireler çize çize 
iki bin metreye haclar al?Imıştık. 
Has:;ıım, vaziyetin kendisi için 
tehlikeli olmağa başladığını anla~ 
malıydı .. Zira rüzgar lehime idi, 
hem de bizim hatl~ra doğru yakla• 

Tefrika N!lmarası : 7 

na, talebeleri arasında han3imizin 
bir "şah,, olabile::cği sorulduğu za· 
man, parmağiyle beni göstermit 
ve: 

- işte! .. 
Demişti .. Böll:e ile lmmelma.n 

oekizer tayyare düşürdükleri za • 
mnn, kendilerine "meziyet,, nİ§c:ı · 
nı verilmi~ti .. Halbuld ben onlar · 
dan iki mfoli dütüı·müttüm .. Ne o
lacnk diye! meralda bekliyordum . 
SöylendiiJine göro beni filotilli 
kumandanı yapncaklnrdı .. Filha -
kika bir gün §U telzr:ıf geldi: 

"!kinci mülazim Rihthof eh on 
birinci filotilla kumandanı tayin e· 
dilmiştir,, 

Do~rusunu söylemek lazım go ~ 
lirse, buna canım 11kılm19b. Böl 
kenin emrinde bulunan bütün ar· 
kadaılar hep beraber çahtmağa a· 
h9mı§ıtk. Şimdi, yeniden ite bat ~ 
lamak icabediyordu. Hem "mezi · 
yet,, nitanını almak beni daha zi· 
yade sevindirecekti .. 

iki gün sonra, arkadtl•rla ayrı • 
ht eğlencesi yaparken bir telgraf 
daha geldi.. Bu telgrafta bana 
umeziyet,, nişanının da verildiği 
bildiriliyordu .. 

Artık sevincime diyecek yoktu .. 
Şimdi, yeni verdikleri vazife de ho 
§uma gitmeğe başlamıgtı. Hem bir 
Rihthofen avcı filotillasmın mey • 
dana ~ıkıtı göğıilmü kabartıyor · 
du ... 

KU~Uk kızıl 
§ıyorduk.. .Dir gün tayyaremi kırmızıya ha.o 

Böylece bin metreye indik .. Bir yamak aklıma geldi.. Bu ıuretle 
aralık, İngiliz eliyle "Ne var ne tayyarem herkesin gözüne çarpa· 
yok?,, der gibi bir işaret yaptı. caktı .. Hatta düşmanlarımın bi • 

Şimdi artık biribirimize o kadar le ... 
yakındık ki,, aramızda yüz metre· Bir ıün, ıık oık uçmadığımız bir 
den fazla yoldu diyebilirdim • . •• tarafta, iki kiıilik bir Vikers aör 
Daireleri de gittikçe küçültüyor . düm .. lçindel<iler, rahat rahat hat· 
duk .. Ben, ü:ıtte olduğum için, in- larn:ıızın ve topçu mevzilerimizin 
gil:2in bütün harehatmı görebili • foto:ıraflarmı alıyorlardı .. Onlara 
yortl .m .. E~rc bagın:.a kc.d:et ol • müdaf ~a im!tıinmı bırakmadım •• 
ınr. -a,. yüzünü de görebilirdim.. Yere inmece ır.e:bur ettim.. Fa • 
Yava~ yave.g, cesur sporcu İngi " kat yarı yolda, tayyarede yangın 

liz, bu oyunun fazlü ı:ürdüğünü , çıkt.r gibi oldu .. Bu gibi ahvalde 
· ya bizim hntla.ra imnck, yahut da "fena kohı~·or,, elerdik .• Hakika • 

ken::H hatlarına doğru çe~'ilmek ten öyle im:i .. Tcıyyare yare iner 
mecburiyetinde oltluaunu anla • • inmez tutuımuıtu.. . 
mı!b .. Pek t~bii bu i.;inci vcziyeti D:.;~m~nbrıma, acımıt onlara 
kabul etti ve bir çok cambcı::lıklar ycı·e r3'ıc.t rahat inmeletiııe müaa· 
yaparak, elimden kurtulmağa ça· a:!c ctm:~tim .. Eaa:ıen ateı de et • 
lıftı. miyorla.rdı.. içlerinden birainin 

Derhal ateçe ba~ladım. O z:ı· yaralı olmak ihtimali vardı •. 
mana kadar, ateş c:fo:ek bir fır~~t Beş yüz metreye kadar inince, 
bulam&maıştım .. İn{!iliz, yüz rı.:et • r..1akincm:lo bir a1·1:::a oldu ve a.lel· 
re yüksekliğe gelince, zikzaklar a:c!e ycra indi~ •• "L'.dyet komik 
yaparak ka.çr.:ı::l:: fotedi.. Bu vazi - olmuş~:ı .. D~:m•m!n;·ırnı .. ahat r:ı • 
1ette ateş etme!' güçtü. Lal.in bek· h.ıt yer~ inme w e mecbur e'tiğ" c 
ledi.~.im fıre;ıt da buyclu. H L l ~ l. 1 . ~ l • vn~ı· - c:::cn ı~a · c, ı.; ll, c. G •• ce.c ın."'C~.t """' · 
ona önce elli, sonra otuz ı.:~trey~ ye · ı ~e · a 'Ş, h t \ t"'yyaı·emi 
kndar yakla!hm, ve durmcdan n. rn5n:alı te!b:·e ç,,_rparak fena hal· 
teı ettim .. Birdenbire mitra.lyfü:tm de ze:!elemifi.;rn .. 
ııkııtı. Fal:at İr:g'I;::: bo;md:m vu- iki ln~:liz t:ıyyar::i 'le sel&mlaı· 
rulmuştu .. l·ktbr~.ı=m ö:::ıüne tc tı~s: •• P.~::~ c' ":c:' '!dc ~ :(::, ı:~nn \'<' 

pe üstü dit.tü, ~ierahröz:? yere t~;> 
landı. Ba mitralyöz ~imdi e~imin 
kapı:ıınc1adır. 

On altıncı tayyaremi düşürmüş 
tüm .. Şimdi artık avcu tayyareci 
]erinin en ba,ında geliyordum .. 
Gayem c!c buydu. Hcn"'z daha a 
cemiyken dostlarımdan biri:ıi ba 
na 1C1rmuıtu: 

- Pilo!: olarak gayen nedir?. 
Ken~isine: 
- Avcı tayyarecilerinin en bi -

rincisi olmak hoşuma gider. 
De~İ!tİm .. Bu arzumu yerine 

ıetirebileceğime pek emin değil • 
dim .. Hoş arkada!lar da öyleydi . 
Yalnız Bölke bana inanıyordu. O· 

r,.,. """' - ..,, ""'.'ıı l _ ....... ı ' ..... , _ "'• _ •• " " ... '"" ... -il'!.- •• ., ....... c ........... ı., or .... __ ı .. 
,..,. 1 •• • k ' ., •• w• ' } ' .... u"'l.~r, <.~ • .-ı c.~~·n. m:.ı:· , ~n:ı ı K 

düşmanlc:ırırndı.. K~n:Hlcrine, be· 
nim t:ı;-yo.~·~:ni hiç 1:.:. 7=. .. ::ı. g:iı'üp 
görmeI~iklerbi tordum: 

O• ' d 1 'I l ·· .. , - .1, ye:;... ea. er, ona :uçu t 
r:ı~ ı aiyoı ·z .. 

Sonra n'; 'n böyle ani ohmık İn· 
diğimi sordu.ar .. 

- E:ı.~ :o t'"r.i.i Y<ıpamc.zdıtn dn 
on 'an!.. 

Diye cev:;.p verdim.. lnrıili:der, 

üç yüz mc!re yukar ... n i::en, ateş 
elme~3 tc:c~b:s ettil:lerini fa~:at 

mit:·nl:.·özler!nin bozulduğunu söy· 
lediler. 

(Devamı var) 

VA'<IT 

Venedik 
Patriğinin fakir 

gondolcuyu zengin 
ed~n hediyesi 

Venedik Patriii Kardinal La· 
fonten, bir müddet evvel, şehirde· 
ki gondolcular cemiyeti idare he
yetini çağırmıf, kendi muhte!em 
gondolunu en fa!~ir gondolcuya he 
diye etmek iatediğini bildirmit vr: 

sormuştur: 

- Bu kimcliı·? Bana föyleyi 
niz ! 

Cemiyet umumi katibi Luici 
Turşetto, Kardinala te!ckkür et -
mit ve en fakir gondolcunun tespi
ti için mühlet istemiştir. 

Uzun münakaşalardan sonra. 
B;:agora gondolcularından birisi • 
nin en fakir gondolcu olduğu ne • 
ticesine varılmıı ve bu yatlı adam, 
muhteşem eondola ıabip olmuı -
tur. 

Venedik l<anallarındaki en muh 
tE>~em gondolun ıahibi olan bu a • 
dama, diğer gondolcular gı,,ta et
mektedirler. Kendisi, bu hediyeyi 
alınca intibamı soran ltalyan ga -

-zetecilerine kıaaca töyle demiştir: 
- Rüya, d~yip te ıeçmeyiniz. 

Bazen, rüyalar hakikat oluyor. 1§· 
te misali!. 
Şunu ilave edelim, ki bu muhte· 

ıem gondol, bütün Venedik zengin 
!erinin, kendi gondollarını gözle • 
rinden düıürmüştür. Hepsi, "fakir 
gondolcunun muhteşem gondolile 
kanal saf al arı yapmak için can at· 
makta imiş. Şimdi avuç dolusu pa· 
ra kazanan bu talili gondolcuya 
artık fakir gondolcu demek, doğ • 
ru olur mu? 

Diğer taraftan, Amerika milyo· 
nerlerinden biri, bu bldiaeyi ıti -
tince, gondolu satın almak istiye ~ 
rek, yeni sahibine külliyetli para 
teklif etmi!, kendisine gondolcu 
tarafından tu cevap verilerek, ta • 
lebi reddolunmuştur: 

- Hediye edilen bir §eyi ıat • 
mak, nezaketsizliktir! 

Konferansları din
letebilmek icin 

.» 

bulunan usul! 
Kadınlar Birliği, geçen hafta 

birliğin ricası üzerine Halkevinde 
bir konser veren hanende Cennet 
Hanıma bir te,eltkümame gönder 
mit ve kcnıeri allka ile dinlenil• 
diiinden ikinci bir konıer daha 
vermes'ni rica etmi~tir. Birlik i a· 
re heyeti bun dan ıonra verecerti 
konferanslara rafibeti celp için 
hor konferanstan ıonra tanınmı§ 
eanat't&rlııra lton!erler verdirme • 
.,i ltarar altına almış, !İmdiden fn. 
o.liyete ıeçm'"t'r. 

Kral Feysalın Vnn · ı • 
nfst nd· •<t n1allerı 

lı r..:: kralı F eyıal Hz. ile ka.r • 
dcşiel'in"n Yunzı.n'ıtıındalci emlak 
i,ler:ni tr!fp etmek üzere A ina • 
d:ı A:::iz Mo.hmut Bey Hariciye ve 
Z'ı·~:-t mızır ari!e görütmil:tür. 
flül::u-:::tten bunlnr iç'n muaz -
~:ım '

0

r r:.ıob1ail{ fotemektedir. Yu· 
n""n ht!:" ~ti ise müruru -m-"'n 
idd=a cdere!t bu il,!e itiraz etmek • 
t:::dir. 

"Silre la,, op reti san'a'kir· 
la-ı zmlre gittil.!r 

"Si'.:reyya,, ope;·eti sanatl:urları, 
dün "Bursa,, v~puri!c lzmirc git -
miglerdir. Orao;la on gün kadar ka· 
larak temsiller vereceklerdir. 

(O Ev:enmek istiyen Erkekler O) 
- 9 - Yazan: Matmazel Kler klavaat 

Nişanlımı görmek istiyorum; onu 
buraya kapatmışlar, onu kurtaracağım! 

Başka birisi de ıöyle yazıyor • 1 duymuf olması muhtemel bulunan 
du: bu oldu. 

"Ey s~vgili küçük meçhul ka- 11- 11- • 

dın ! ilanınızı okudum, ıon derece Bir tanesi bana ıayet samimi 
hoıuma gitti. Ben de evlenmek i • bir tavırla hiç ümit vermiyerek 
çin beni anlıyacak bir kadın isti · J. yalnız bir defa glirütmek teklifin· 
yordum. Hoıuma gideceğiniz tim• I de buhınctu. Diyor ki: 0 Hele bir ıö 
diden hiuediyorum,. Benim n~ııl 1 rütelim .. Sonra dütünürüz.,, Bu &· 
ya~adığımı ıorarsan :>e-.na anlata • ] dam, küçük bir banka memuruy -
yım güzelim: "Halihazırda on üç J du. Maatmdan biraz para biriktir· 
buçuk frank yevmiye ile işsizim •. meğe muvaffak oluyor ve Uç ayda 
Bundan bafka her gün çar§ıda yir bir (alem) yapıyordu. 

mi franklık ıehze ve aalata tat& Böylece senede dört defa elllem 
rım .. Sa.tbğım için bunlardan ıa - yanında azametle gezdirmek için 

tın almağa da lüzum görmiyorum.. güzel bir kadma lüzum ıörüyor -
Halihazırda içkiyi bıraktım .. Yal· du. ilanım tam vaktine jaabet et· 
nız ihtiyacım kadar içiyorum ••• miı .. Fazla araıtmnaia lUawn 
Anlıyoraunua ya mini mini aüzel rarmeden bana müracaat etmi9 .... 
hanım ula üzülmiyeceksiniz .• Be· Şanzelizede bir lükı holün kap111 
ni kabul et •. Pitman olmazım .. Be· önünde birleıtik.. Muhteıem hir 
nim en fazla istediiim şey ıizi bi· 
raz teselli ederek yüzünüzü ıül • 
dürmektir. Cevabınızı bekliyo· 
rum efendim.,, 

Kendisine tehrin uzak bir ma • 
hallesinde bir randevu verdim ••• 
Maamafih aııl adreıimi de nr • 
mek ihtiyatıızlığmı yaptım ..... 

Beni çabuk görmek endişesiyle o· 
tele kadar gelip kapıcıya çatmaz 

mı? •. Kapıcı bana memnun olma• 
dığmı gösteren bir tavırla herifin 

geldifini haber verdi ve dedi ki: 

"- Madam serseriye benzer bir 
adam ... Buraya ıelir ıelmez.. Ni· 
§anhısı olduğunuzu ve hemen slzt 
görmek istediğini söyledi .. Deli olw 

danıinge giderek birer aperetif al· 
dık. Müteazzim bir tavırla etrafını 
seyrediyor .. Dansetmek bilmedili· 
ni lakayt bir tavırla anlatıyordu .• 
Oradan çıkarak büyük bir lokan 
taya girdik. Her ıeyin en p:.halı • 
ımı iıtiyordu .. Ben hem ısmarla • 
dığı yemekleri yiyor. Hem ertesi 

günden itibaren üç ay bankada na· 
ıd çalışarak parıı biriktirmele uğ· 

raıacaiını düşünüyordu.. Bundan 
sonra bir takım gece eilence 

mahallerine gittik. Sabaha doiru 
ıon karargahımız Monpamaı'ta 

bir kahve oldu. Orada bana uzun 
bit naıih t verdi • • • Y«cfftt--mni'
hat da fu oldu: 

duğunu zannederek ismini bilme . "- Bedbaht kadm, ıiz çocuiu • 
diğimi söyledim .. Sen misin bunu nuzun mukadderatı ile kendi mu• 
söyliyen .. Birdenbire ıon derece kadderatınızı bir erkeie teslim 
hiddetlendi ve olanca sesiyle: etmek iıtiyorıunua cs,.ıe mi?. lıte 

- Nitanlmn görmek isterim! önünüzde bir erkek var ben •• Hem 
Onu kapatmıtlar ! Ona eziyet edi. de en fena erkeklerden oldujumu 
yorlar ! Şimdiya kadar zavallınm zannetmeyiniz .. Halbuki ben ne • 
çekmediği kalmamı!}! Onu fula ler gördüm neler .• Eğre ıu akıam 
çektirmiyeceAim ! Mutalaka ıöre • aarfetmit olduium paranm ıizi ve 
ceğim .. O vak:t bir poliı memuru çocuğunuzu sefaletten kurtaraca • 
ça~ırarak herifi zorla kapı dııarı ğına kat'iyyen emin olmut olsam 
ettirdim .. Hiditenin sebebini an bile iki ikıinin aelimeti için bu ak 
lamadım, her ha.ide herif pek emin ıamki zevki feda etzezdim. Za • 
bir adam deiil !. ten ıizin ilanmız da bir kuıur da· 

Kapıcının söylediği aöz beni ha var .. Bu ilan kadmlarm istiı • 
korkuttu. Ranc!evü mahalline bir marma teıvik eder. 
otomobille! gittim. 

Ve randevü yerinden oldukça u 
za!t bir yerde durarak "zorba,, yı 
tetl'ik ettim. Koca kafalı, eımer 
yüzlü, öt ., .. i beriıi yara izi ıryrıl • 
ınıt bir adamdı .. Boynuna aardıfı 
kırmızı atl<ı iri yarı vücuduna ay· 
r:ca bir 9eamet hali veriyordu. 

Arka:;mdaki kadife ceketin dir· 
se1.deri lekeli, ayaitm'"l& diz!eri 
ç!Iı:mıt mavi bir pantalon vs.rdı .. 

Bu hiı ise bütiin erkeklerin kal· 
binde mündemiçtir.. Bu ıeraitle 
evlenecek olursanız tiirlü hakaret· 
lere maruz kalacaiınız muhak • 
kaktır. Emin olunuz ki istikbalini 
bir kocanın yahut bir ltıkın temin 
edeceği ssadete istinat ettirmek 
kaclar büyük hata o!amaz. Öyle 
yapacaAımza hül:umete müracaat 
etseniz daha kar hasıl olur. Biz 
bir çok vergiler veriyoruz. Darü· 

Kimbilir han!,!i ıüılenme heveıi · llceae vergiıi, dul kadmlara yar-
n:l lt~9ılnrak ayAAm~ yilkıek 6IJ· dım vergisi daha bilmem ne ver .. 
çc i ayahhapları ıiymifti. gisi alıyorlar. 

Heyeti umumiyeıi itibarile ,a · Dariiliceze bütün tiyatrolardan, 
rün:!tü hem komik, hem de deh • ıinemalardan para toplar.. Ora. 
§~t vericiydi. Ran:levu mahallinde dan J'1rdım koparmağa bakınız •• 
kafese ktlpanmıt bir ulan ıibi beş Kendinize küçük bir tahsisat bat
a!}a:fı, üç ynkan dola9ıyordu. Bel Itabil:raeniz ne mut.u.. Bunu ko • 
it~ ~a~a ~l\lip ~lanlar. •~atında ha~ 1 ll\ylıkla elde etmezıiniz. Fakat el• 
lııkı bır ınsanıyet bııııyle benı de edine~ her hnlde biraz rahat e· 
cö:mek ist:yen yalnız bu adam ol· dersiniz .. Halbuki bir koca ile 
mu~tur. rahat denilen §eyin gölıesini ıö • 

Ç::n!cü ben:mle ıörU~mekte ıCSı· remiyeceiinize cm'n olunuz ••• 
terdiai inat ve ısrar batka ıeyc! Züppe adam bu töylediii sözle • 
hamledilemezdi.. rin kendine verdiği memnuniyetle 

Bu macera ıarip deiil miydi?... ııöğsü kabararak bsna veda etti .. 
O kadar talipler arasında yegane Dört aylık çalı!ma hayatına avdet 
görüşmeğc cezaret edemediğim a · etti .• 
dam, hakkımda insani bit rabıta ( Deıxımı var) 
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Çalışkan, ~anlı hır yurt Edirne valısı yüzde 70 derecesindedir 
köşesi : Ömer köyü 

Maarif ve Ziraat işleri - Kooperatif:-
Yollar-Köprü ve park-Sıhhat Jşlerı 

Bmer k-5yU nahJyesi ilk mektebi muamm. ve. t~leb~l~rl 
Susurluk hususi muhabirimizden: Ömerköy nahıyesının muhım bir 

Bandırma, lzmir hattı üzerind! varidat menbaıdır. 

ve Bandırma - Balıkesir şosasına Nahiyenin lhracab 

Yirmi dakikalık mesafede bulunan Nahiyeden bu sene 300 ton bakla 
Ömerköy, kazamıza merbut bol 70 ton buğday, 150 ton burçak, 
sulu, ağaçlık, şirin bir nahiye mer- 80 ton yulaf; ham olarak 100 ton 

kezidir. ve mamul olarak da 120 ton alçı 
Umum nahiyenin 4396 kadın, ve her ay 500 ton burasit ihraç e· 

4491 erkek olmak üzere nüfusu dilmiştir. 

8860 tır. Merkez nahiyenin 702 si Bundan ba~ka yeni olarak im · 
kadın, 743 erkek, yani mecmu nü- tiyazı alınan göıere taşı için hara
fusu 1445 kadardır. retli bir faaliyet vardır. Bu taşın 

Nahiyenin 17 köyü vardır. Bu Türkiyede çıkan en iyi gösere taşı 
köylerden bilha:sa üç tanesi 1500 olduğu söylenmektedir. 
ü mütecaviz nüfusa malik büyük 

Kooperatif köyle•-dir. Demek ki nahiye bazı 
köyle•inden daha az nüfusludur.. Geçen sene Balıkeıir vilayetin-

de müte~ekkiJ kooperatiflerin en 
Bu üç köyden biri olan (Demir fazla sermayeli ve ortaklı olanı 

kapı ) köyünün içerisinde.ı:ı.şimdiki Ömerköy nahiyesi kooperatifiydi. 
halde çnlışmıyan ve ecne?ı ~erm~· Halihazırda ser~ayesi 14.000 lir3, 
yeli bir antimvan madem. ıle bır ve mevdu hisse 4.500 li!'a; ortak 

Türkün idare~:nde, .~aal hı.r nl?ı ~~ j adedi 163 tür .. Bu ~ene zarfında 
cağı vaı·dı•. Ömcrkoy n~hı~e~ı a~ lOOO lira ter.-zcttü bırakmı~tır. 
ni zamanda bura~it madenının hır k .. l"' 1 oop"ı·atiften cok istifade . • .1 . oy u .( .... • 
ihr.:ıc i ke!esi olmak ıtıhan e 15 - kt d' 

~ . .. etme c ır. 
tasyonda daimi hiı- faalıyet goze 
çarpar. Bundan baş <o. nahiyede üç 
kire~ oc~ğı ve bir keremit ocC'.ğı 

vardır. 

Maarif işieri 

Nahiye me:·kez.nde muntazam 

bin<ı.lı ve bes sımflı bir mektep 
vardır. Halk, mektebine mcrbut
tur. Geçen sene altı mezun vermiş, 
bunlardnn ikisi orta mektebe gir -
rniş diğerleri de san'at ve iş haya· 
tına atılrnı2lardır. 

Yollar 

Kıymetli ve çalışkan bir idare a-

k kaymakamı elamı olan aznrmz . . 
Selahattin Beyin takibi netıc~.s~~
de nahiyenin yol faaliyeti bulun 

· · K n gelınir. yaz devam etmıştır.. ı~ı . . • 
bulunmasından dolayı şımdılık fa 
aliyet durmuştur. Baharda tekrar 

başlanacaktır. Muhtelif köylerden 
merkeze yirmi kilometreden fazla 

yol yapılmı~tır. 
KöprU ve park .. Deınirkapı, Gövem, ve Batak 

koylerinde üçer smıfh birer mek - Nahiyenin merkezinde genç ye 

tep varsa da ihtiyaca ldfi olma - çalıskan müdür Sedat Beyin gay • 
dıklarından Gövem köyü yeni bir retiİe büyük ve havuzlu bir park 
mektep b.şasile me§guldür. Bina yaptır1lmıştır. Köylü istirahat z~.; 
hitınek üzeredir .. Batak köyü de manlarında burada ho§Ça va 1• 

bir mektep yapmak için bütün, geçiriyor .. Diğer taraft~n nah~.Y~!' 
malzemesini tedarik etmiştir. f ikiye ayıran 25 metrelık bu~k 

Yeni sene içinde bu köyde de köprü tamamen yeniden inşa edıl· 
bir mektep inşasına ba~lanacak • miştir. 
tır. Demirkapı köy halkının da ye· 
ni bir mektep yaptırmak için gay ... 
rete geçmelerini söyleıneği lüzum
ıuz buluyoruz .. 

Ziraat işleri 

Kö lünün mahsulü iyidir, has · 
talık :örmemiştir. Köylü. Zi.raat 
b k nıu .. bayaası netıceaınde an asının 
f . l d da memnun olmuştur. ıat ar an 

B hl.yenin elde ettiği u sene na . 
b "d 13 500 arpa 55.000, Mı . ug ay . , b 1 
•lr 301 500 yulaf 200.000, urça c 

14 000 .bakl' 20.000, uohut 15.000 
· ' a 280 af •uıam fJ.966, kunıdarı 2· ' . 

Yon 2000 kilodur· 
Bunlardan maada sütçülük de 

Sıhhat l•leri 
Nahiye meı·kezinde bir de fren· 

gi dispanseri vardır. Burada has
taların her salı günü muntazaman 
muayenesi yapılmaktadır. Esasen 
pek çok olmıyan hasta mi~tar~ son 
zamanda yüzde yetmİ§ nıspetmde 
azalmıştır. 

Görülüyor ki Ömerköy nahiyesi 
gerek ziraatı ile gerekse şayısız 

madenleriyle mühim bir ihra~t 
iskelesidir .. Ve bu noktadan - hır 
çok nahiyelerle demeyeceğim -
birçok kazalarla boy ölçü~ebilecek 
bir vaziyettedir. 

M. C. 

Asfalt yol meselesi 
için ne diyor? 

Edirne - İstanbul yolunun as· 
f alt olarak yapılacağını evvelce 

Tamamen muvaffak olsalardı Rusya 
dünyanın en büyük devleti olurdu 

yazmıştık. Bu yil Edirne, lstan - Bu senenin başından itibaren sene zarfında Rusyanın varidall 
bul, Tekirdağ ve Kırklareli vila - Rusyanın be~ senelik planı niha - yüzde 99 nisbetinde yükselmittir. 
yelleri tarafından müştereken ya- yet bulmuş ve yeni beş senelik pla Planın tatbiki için sarfolunan 
pılacakhr. nrn tatbikine baş,Janılmıştır. para 1,200,000,000 Sterline var • 

Bu mesele hakkında Edirne Birinci beş senelik planrn tatbi· mışlır. 
valisi Özdemir Salim Bey şu be - l katı ve muvaf fakiyetin derecesi , ~usyamn en ~üyük. sana.:i mer ~ 
yanatta bulunmuştur: . 1

1 
uzun uzadıya mevzuu bahsolmak· I kezı olan Mag~ıtogoısk ~unyanı 

- Turing klübü reisi Kocaelı tadır. Londra gazeteleri de ayni en büyük makıne merkezı ~lacak· 
meb'usu Raşit Saffet Beyin Edir· mevzuu ehemmiyetle tetkik ede _ tı. Buradaki tesisat (230,000,000) 
nenin kurtuluşu münasebetile şeb- rek bazı hükümler vermektedir - Sterline mal olmuştur. 
rimize geldiği günlerde bu İş ilk fer. lngilterenin maruf muharrirle Geçen beş sene zarfında Rusya· 
önce burada konuşuldu ve ]izım rinden Mister Patrick Murphy bu da ayakkabı istihsali yüzde üç yüz 
gelen teş~hbüslerde bulunulması mevzua dair yazdığı bir makalede derecesinde artmıştır· Fakat istih· 
kararla§tırıldı. şu sözleri söylüyor: safin bu dereceye varması, dünya 

Re::ı't Saffet Bey buradan ay - b l'k l ~ piyasası üzerinde henüz tesir et -:: "Rusyanm eş sene ı p anı an · 
rıldıktan sonra bazı teşebbüsler- cak yüzde yetmiş derecesinde ta - memiştir. 
de bulunmuş ve bunun üzerine hakkuk etmiştir. Plan yüzde yüz Rusyanın beş senelik planı an. 
Edirne - lstanbul yo]unun asfalt nisbetinde tahakkuk etmiş olsay . cak yüzde yetmiş derecesinde ta -
Olarak Yapılması kararıac.tırılmış· d haklcuk etmekle beraber elde edi· 
tır. 

~ dı Sovyet Rusya bugün ünyanm 
len muvaffokiyetin büyük oldu • sanayi ve iktısat itibarile en kuv -

lstanbulda Tekirdağ ve Kırk
lareli valilerinin iştirakile topla -
nıp yolun inşası masarifi ile bu 
masraftan vilayetlere düşen mik· 
tar konuşulduktan sonra işe baş
lanacaktır. Bu takdirde Edirne · 
den İstanbula kadar mükemel 
bir otomobil yolu vücuda gele -
cektir ki bu vilayetimiz için oldu· 
ğu kadar bütün Tı·akyamız için de 
fevkalade bir mahiyeti haizdir. 
Edirne vilayeti bu İ§i can ve gö -
nülden arzu eder ve hissesine İsa· 
bet eden mali imkanı da herhal
de bulmağa çalışır... Elbirliğile 
başarılacak bu mühim ve muaz • 
zam İJİn garp vilayetlerimize 
maddi ve manevi pek çok şeyler 
kazandıracağı şüphesiz ve pek 
aşikardır. 

Eskişehirde köpek .. 
lerle ınilcadele 

Eskişehir belediyesi yedi ay 
zarfında 10050 köpek itlifına 

muvaffak olmuştur. Fakat bir 
taraftan da pazu kurulduğu gün
ler köylülerin pe§ine takılarak 
gelen köpeklerin sayı&ı pek çok · 
tur. Belediye bunların itlafında 
büyük zorluklara uğramaktadır. 
Belediye, bir köpek tutana 25 ku
ruş mükafat vermektedir. Ayrıca 
köpekler için tutma kıskaçları ha

zırlanmıştn· · 

Düzcede bir adam 
delirdi ve •• 

Düzcenin Sandere köyünden 
m!.thaciı· Ahmet evinin önünde 
balta ile odun keserken birdenbi-

delirmiş, 0 esnada yanında bu-
re k. vl 
lunan iki yaşında ı og unu da 

1 .. t .. v "n u .. zerine yatırarak kes -m ugu 
mistir. Bu facianın tahkikine 
mÜddeiumumilik vazıyet etmiş -

tir. 

Tavşanlı'da bir 
cinayet 

Tavşanlıda lçağası oğlu İbra· 
him mahdumu Arif, Emedik oğlu 
l maili öldürmüştür. Arif, İsmail; kasatura ile yedi yerinden ya-

lamıstır. Katil yakalanarak ad-ra ~ . . I 

vetli devleti olur, onun siyasi ehem ğunda şüphe yoktur. 

miyeti son derece büyürdü. Fakat Rus gazeteleri 
planın yüzde yüz muvaffak ola - ne d 1 yor 'l 
maması yüzünden Rusya bu mev - MOSKOV A, 8 (A.A.) - Zi-
kie yükselememittir. k l · · l" h d raat ma ine erı ıma ı ususun a 

Bununla beraber ihraz olunan 5 senelik pldr.ın vermiş olduğu 
muvaffakiyetler çok büyüktür. Ge- neticelere ait bilançoyu yapan 
çen be, sene içinde Rusya sanayi- gazeteler, bu nevi makineler i • 
ini buhrandan kurtararak müsmir mali nishetinin son 4 sene zarfm
bir hale getirmiştir. Eskiden Rus - da 3 misli ve harpten evveline na
ların hayatı maksatsız ve hedef • zaran 6 misli artmış olduğunu 
sizdi. Bugün Ruslaı· makineleşmi~ yazmaktadır. 
bir millet haline gelmiştir. Bu sene Sovyet ziraat makine· 

Beş sene evvel, Rusyanın en bel- leri fabrikalarının randman kıy • 
li başlı mahsulü buğdaydı. Beşse· meti, 412 milyon rubledir. Ziraat 
nelik plan sahipleri bütün dünya makineleri fabrika]arı, 5 senelik 
piyasalarını buğdaya garkedecek plıinlarrnı üç buçuk senede tahak· 
derecede buğday istihsal edecek - kuk ettirmişlerdir. Bu son iki ıe
ti. Eskisine nisbetle Rusyada eki- ne zarfında yeni nevi 41 makine 
len arui yüzde 21 artmıştır. Kol- İmal edilmiştir. 
lektif tarlalar umumi mahsulün Bunlar vaktilc Rusyada kati • 
yüzde 78 ini çıkarmaktadır. 'Plana yen imal edilmemekte idi. Ziraat 
göre istihsal olunacak kömür 279 makinelerinin adedi noktai nazn -
milyon tondu. istihsal olunen kö - rından Sovyet Rusya, Almanya ve 
mürün mikdan 225 milyon tondur. Amerikayı geçmiştir. 
Aradaki fark yüzde 20 derecesin-
dedir. 1932 senesi zarfında her • 
gün (250) bin ton istihsnli bekle -
niyordu. Halbuki istihsal (160) 
bin tonu geçmedi. 

Planın tatbiki müddetince 35 
milyon ton çelik istihsali bekJeni -
yordu. Bilfiil istihsal olunan çe -
liğin mikdarı (24) milyon tondur. 
Aradaki fark yüzde otuzdur. 

Demir istihsaJinin 33 milyon to· 
na varması bekleniyordu. BiJfiil 
istihsal olunan demir 22 milyon to 
nu geçmemiştir. 

1932 senesinde her gün 75,000 
ton petrol istihsal edileceğine is -
tihsalin mikdan 55,000 tonu gec -
memiştir. 

Bununla beraber Moskovadan 
verilen malUmata göre r;eçen be~ 

toplanmış ve yeni ideı.re heyetini 
ve büyük kongreye gidecek mu -
rahhuları seçmiştir. Bu münese -
betle Reisicümhur Hz. ile t Beşve · 
kil İsmet Paşa ve B. M. M. reisi 
Kazım Paşalar Hazaratile Recep 
Beyefendiye tazimat telgrafları 

çekilmiştir. Kongre, devam et -
mektedir. 

Komünist fırka
sındakl içtima 

MOSKOVA, 8 (A.A.) -Tau 
ajansından: 

Komünist fırkasının merkezi 
kontrol komisyon ve komitesini 
bir araya toplıyan heyeti umumi
ye içtimaı dün aktedilımiştir. 

Ruzname, şu idi: 5 senelik plan 
bilançosu, 1933 senesi milli iktı • 
sadiyat pli'nı (mazbata muharrir• 
leri: Staline, Kouybichev, Moto • 
lov) siyasi şubeler, makineler, 
traktörler ve Sovkhose'lar (maz• 
bata muharriri: Akagnovitch). 
fırkanın dahili vaziyeti (mazbata 
muharriri: Roudzoutak). 

Staline, raporunu öğleden son• 
raki toplantıda okumu,tur. 

Edirne erkek 
muallim nıektebl 

li eye teslim edilmıttır. snıail Ö· 
y ·"AT d v lürken kendisını rı ın vur ugu- Sinop fırka kongresi 

EDİRNE, 8 (A.A.) - Mual
Jimleri refakatlerinde olduğu hal• 
de Kırklareliye kadar seyahat e• 
elen erkek muallim mektebi tale
bcleı·i grupu döndüler. Gençler, 
güzergah köylerde hasbuhaller 
yapmış ve Kırklarelinde HaJkevi 
ıncnfa:ıtine parlak bir müsame • 
re verilmiştir. nu söylemiştir. 

Adanada fırka 
kongresi 

ADANA, 8 (A.A.) - C. H. F. 
Tilayet kongresi kazalarından ge· 
fen murahhasların iştiraklerile 

SİNOP, 8 (A.A.) - Cümhu -
riyet Halk fırkası vilayet kongre -
si, bugün açıldı. Vazifesi nihayet 
bulan idare heyetinin iki senelik 
icraat ve mesaisi takdir edildi. 
Kongre mesaisine devam etmek -
tedir. 

Sinopta kar 
SİNOP, ~ (A.A.) - 3 gün• 

denberi devam eden kaı· fırtına -
sı sebebile Sinop • Boyabat yolu 
kapanmıştır. 
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Ahmedin ayak sesleri koridor • 
aan duyuldu. Genç kadın titreme· 
ğe başladı .• Zira bu ayak sesleri, 
Ahmedin pek nadir gittiği elbise 
dolabına doğru ilerliyordu. 

tki dakika sonra, kapı birdenbi -
re açıldı .. Ahmet kolunda bir man• 
to içeri girmişti. Yüzü, hiddetten 
mosmor olmuş bir halde, haykır • 
dı: 

- Bunu nereden buldun?. 
l\:arısı Şefika kekeledi: 
- Nereden mi?. Biriktirdiğim 

paralarla aldım .. 
Fakat içinden düşünüyordu: 
"Nasıl oldu da elbise dolabına 

gitmek aklına geldi?. Her halde 
birisi haber vermiş olmalı .• Yok
sa oralara hiç gittiği yoktu.,, 

Ahmet ısrarla. söylüyordu: 
- Hayır .• Hayır .. itiraf et bira· 

şı'km var .. Mantoyu sana o aldı. 
Ahmetle Şefika ilk defa olarak 

kavga etmiyorlardı. Fevkalade kıs 
kanç olan Ahmet, daha ev -
1endiklerinin ilk 6ylarında lüzum· 
suz şüphelerile karısını sıkmağa 
'başlamış, "aşıkın var,, diye diye 
nihayet onu, hiç de böyle bir şey 
aklında yokken, baştan çık~rmış· 
tı. 

Komşular onlarm bu kavgalarınıı 

alışkındı.. Bu sefer de ne olacak 
diye 'kulak kabarttılar .. Fakat u -
zu bir sükut oJdu .. Sonra iki taban· 
ca sesi duyuldu .. Ve gene sükut .. 
Komşulardan birisi: 
-'Eyvah, zavallı kızı öldürdü .. 
Diyerek bağırınca, hepsinin aklı 

başına geldi, ve apartıman kapısı· 
na koşuştular .. Kapı zorlandı .. içe· 
ride, yan yana iki vücut uzanmı,. 
tı .. Erkeğin elinde ta.banca duru • 
yordu ... 

Ahmet, kansına ateş edip onu 
yaralamış, fakat kadın tabancayı 
elinden almak btiyerek kocasının 
üzerine atılmış, hedefini şaşıran 

va§, hasta bakıcı bile buna inan -
mağa başlamış, ve doktora söyle· 
mişti .. Lakin, böyle binlerce faci· 
alara alışık olan doktor, başını sal· 
lamqtı .. Manevi kuvvetler ne de · 
rece olursa olsun, kopan ve harap 
olan bir sinir yeniden hayat vere· 
mezlıerdi.. Bununla beraber, Şefi· 
kanın ziyaretinin, hastanrn umumi 
ahvali üzerinde iyi bir tesir hıra · 
kacağını ~öylemi!, bir kadının bir 
zavallı körü ziyaretten çekinme 
mesi lazım geldiğini bir mektupla 
Şefikaya bildirmişti .. 

Şefika mektubu ahnca derhal 
ha:;tahaneye geldi .• 

Ahmet, onun geleceğine emin 
olmakla beraber, ne zaman gele ~ 
ceğini bilmiyordu.. Buna rağmen, 
Şefikanın odaya girişini li:okusun 4 

dan ve ayak sesinden tanıdı, yata· 
ğında doğrularak: 

- Şefika, diye hıçkırdı, affet .. 
Affet .. 

Şefika, kendisini çıldırasıya, 
hatta ölesiye sevmiş olan bu ada· 
mın candan hamlesine dayanama -
dı, kollarına atıldı .. 

Ahmet, bu sıcak ve kokulu etin 
teması ile titredi .. Karısının yana· 
ğını, yanağına yap1şbrdı.. Öylece, 
.kör gözleri kapalı, bir an durdu .. 
Ciğerlerile, onun havasını kokladı. 
Sonra, Şefikanın yüzi.inü iki elle • 
rine ~brak, donuk gözlerini ona 
dikti. Baktı.. Bakh~ 

Dcnuk gözler yavaş yavaş par· 
lamağa ha~ladılar .•. Ahmedin al • 
nından terler dökülüyordu .. Baş u· 
cunda doktor ve hasta bakıcı hay· 
ı·etle bakıyorlardı .. Gözler gittik • 
çe canlanıyordu . . Berrak1aştılar 
ve Ahmet bağırdı: 

- Şefika .. Şefika .. Görüyorum!. 
Fakat bu kadar büyük ceht, onu 

,,""\ ........ ~ p"-..... '" ,..•! .. p;!.,...:~ h- ..... ,1 ... 1, •• 

Matbuat balosu 
tabanca ikinci patlayışında Ahme Matbuat Cemiyetinin senelik 
dide vurmuştu. muaz.zam balosu Kanunu~aninin 

• _. 4 yirmi sekizine müsadif Cumarte ~ 
Şefikanın yarası ehemmiyetli si günü akşa.mı Maksim salonla. 

değildi.. Bir kurşun boynundan rında verilece!:tir. Bu tarih ayni 
girmİ§, mühim bir uzve dokunma • zamanda Şeker bayram.mm iki • 
dan çıkmıştı.. Yarım saat sonra sine tesac\üf etmektedir. Bu su • 
ayıldı ve hadiseyi olduğu gibi an· retle balo gecesi eğlenenler erte
lattı ve büyük bir cesaretle mes'u· si günü istirahate fırsat bulacak 
liyeti üzerine aldı.. lar ve bayramı hoşça ve eğlence • 

Karısını vurduktan sonra öldü li eeçirmi' olacaklardır. Ayni za • 
.zanneden Abmetin aldığı yara ise manda tatil dolayuile Ankaraüan 
pek müthi§ti •. Kurşun beynine gir· gelenler de halomuza iştirak fır • 
miş, ve göz sinirlerini koparmıştı . satını bulmu~ olacaklardır. Mat • 
Ağır bir halde kaldırıldığı hasta • buat cemiyeti heyeti idaresi dün • 
haneye götürülüp de ameliyat ya· kü içtimamda balonun mükem . 
pıhp gendine geldiği zaman ilk sö· meliyetini temin İçin lazım gelen 
zü : tedabiri ittihaz eylemiştir. O ge • 

- Şefika!. ceye mahsus olmak ÜZ9re mühim 
Olmuştu •. Sonra karısının kur • miktarda kotiyyon tevzi edilecek· 

tulmuş olduğunu anlayınca, kör M tir. Bunların içinde çok kıymetli • 
lüğünü unutarak sevinmiş: leri vardır. Bunlardan baska mü -

- Şefika, ruhum .•. Ne mes'u. him sürprizler hazırlanr~aktadır. 
dum .. Beni affeder mi acaba?. Davetiyelerin matbuat cemiyeti . 

Diye mırıldana mırıldana tek. ne müracaatla alınması laEimdır. 

VAK.iT 

Gandi 
Serbest bı~akılması 
ihtimali kalmadı 
BOMBAY, 8 (A.A.) - Gandhi 

nin serbest bırakılmasına artık ih • 
timal verilmemektedir. Zira hü • 
kumet Mahatma tarafından men· 
fi mukavemet terkedilmedikçe si
yasi mevkufları serbest bırakma • 
mak azmindedir, Gandhide bu no'k 
tada fedakarlıkta bulunmaktan im 
ti na eylemektedir. 

Bu haberler, kongrede büyük bir 
heyecan uyandn-mışb:r. Birçok kim 
seler tevkif edilmiş ve polis bir ta
kım toplantıları dağıtmıştır. 

Sabık Amerika 
Reisicumhuru 

gömüldü 
PL YMOUTH, (Vermont), 8 

(A.A.) - Coolidge'in cesedi, dün 
mahalli mezarlığa defnedilmiştir. 

Malum olduğu veçhile Plymouth, 
müteveffanın doğmuş olduğu şe • 
birdir ve ecdadından bir çoğu o 
mezarlıkta medfun bulunmakta · 
dır. Müteveffa, oğul Calvin i1e ka
yın valdesinin aı-asına defnedil , 
miştir. 

Müte"lef fayı son defa sükut için 
de selamlamak üzere gelmiş olan 
dostlarının mikdal'I fazla idi. 

V-2 balonu 
mahvolmomıştır 

MOSKOVA, 8 (A.A.) - Tass 
ajansından: 

V-2 ismindeki Sovyet balonu 
nun bir uçma esnasında harap ol 
MU§ olduğunun haberi tekzip edil
mektedir. Balon, benzin boruları · 
nın fena işlemesinden dolayı cüz'i 
bir hasara uğramış ve fakat Nov • 
gorod mmtakasında salimen yere 
inmiştiı·. 

Yugoslavya kralı 
tiükreşe gidecek 
BüKREŞ, 8 (A.A.) - Yugos • 

lavya kralı Alexandre, ay nihaye· 
tinde beraberinde kraliçe Marie 
olduğu halde Romanyaya gidecek 
tir. 

Bu ziyaret, tamamen ailevi bir 
mahiyette olacaktır. 

Cüretki\r bir 
dolan.darıcı 

BERUN, 8 (A.A.) - Bir habe ~ 
re göre Harward darülfünununun 
müderrislerinden profesör F red -
ric Normand'm dolandırıcılıktan 

dolayı takip edilen Rus bankerle • 
rinden lsac Levin olduğu anlaşıla
rak kendisi tevkif edilmiştir. 

Bu haber, mali mahafilde büyük 
bir heyecan uyandırmıştır. Matbu 
at, cezai takibat dolayııile Levin 
ile şeriki cürmü Rapporort'ın Fran 
saya ve sahte isimlerle cenubi Ame 
rikaya kaçmış olduklarını yazıyor. 

Levin, HarAard'ta iktisat mü • 
derrisliğinc tayin edilmiştir. 

rar bayılmıştı.. Telefon: 20087. Elbise mecburi -

Şimdi artık Ahmedin bir tek -lir. Cenubi Afrikada 
derdi vard·. pıınıınınıınınıııınnııınıııınııınıııııınııııııııııııııııuııım:ııııııııııııııuııııııııııı ııı:ım LA CAP 8 (AA) 1 = M ~ , • . - Mi liyet -

- Acaba gelip beni görecek ! atbuat Cemiyeti tarafından ;;:: perverler mahafili, hükiimetin mec 
mi?. j tertip edılen ~ liste akalliyette kalmadıkça ildi -

u~inci bir derdiyse: ; ı 9 3 3 1 dar mevkiini terketmiyeceğini tas 
- &en onu görebilecek miyim?. 1 ~ rih etmektedir. 

Hasta bakıcı Ahmed in bu son ~ . ..4 lma nag""'z_İ_-_ Maamafih milliyetperverler, ye -
sualine: ~ fi ni İntihabat için hazırlıklarda bu • 
-Tabü. elbet göreceksin! • ~ i".l lunmaktadırlar. Bunların intiha -

Diye cevap veriyor, doktordan 1 Ç 1 K T J E bat p1·oğramlarınm en esaılı nokta 
öğrendiği hakikati ona söyliyemi. ~== Bı'r sının altın madenleri ic_in bir re -ço,.c tanınmış muharrirler n 
yordu.. g d b- . _ .1_ • d ' h· sim ihdası olduğu söyleniyor. Bu 

Ahmede öyle geliyordu ki, Şe- § e e 1 81yası ıtstısa i, tar.ı 1 sayede "Çiftçilere yardır.o etmek 
fika kendiniz' t l h § yazılarım havidir. ~r kitap· imkanı hasıl olacaktır. Maamafı'h ıyare e ge se, emen ~ ~ 

gözleri açılacak ve onu görebile • ~ çıda bulunur. ; M. Smuts veya M. Roos'un bu ha· 
cekti .. Bu hissinde o kadar sami • ııg Fiah 1 liradn § reketin başına geçmesi mümkün 

mi, o kadar emin idi ki, yavq ya· ·--·•111111•111111111uıııııııııııw1Hı111uııu111Hmıııııııııııı111uıu~ I görülmemektedir. 
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Bilmecede Kazanan Talililer 
Dört hafta evvelki bilmeceyi 

doğru halledenler arasında As • 
keri Sanayi Mektebi 3 üncü sınıf 
talebesinden 119 Mustafa Nured
din Beye bir kol saati hediye • 
edeceğiz. 

Mustafa Nureddin Beyin Per· 
şembe günü öğleden sonra idare
hanemize gelerek hediyesini al -
masını ve gelirken de bir f otoğ -
rafını getirmesini rica ederiz. 

MUrekkepli kelem kazananlar 
1 - Devlet matbaasında çlnkoğraf 

Mustafa, 2 - Eyip Ortam<>ktebi !'.19 Saba -
haddin, 3 - İlkmektepten 69 Şaziye HUenU, 
4 - İzmlrde Mustafa Rldve.n Bey kızı Nu
riye Hanımlar ve Beyler. 

Birer kitap kaı-ananlar 
1 - İstanbul kız orta mektebi 53 Nimet, 

Kadılcl:ly Mrsırlı oğlu Silleyman Bey sokak 
6 No. d:ı. Sabiha, 3 - Kalecik birinci mektep 
4 Uncu sınıf talebesinden 22 Nihat, 4 - Ni· 
1'antaşr kız orta. mektebi 7 inci sınıf 3 Uncu 
şubeden 325 Muazzez, 5 - İzmir İki çeş
melik 244 No.da Zerrin, 6 - Ceyhan Merci
mek aygır deposu mildilril RJ!at Bey keri
mesi Nurhan, 7 - Ereğli - Konyada. eczacı 

8a:mi Bey kerimesi HMe, 8 - 'Ankara Ahi 
Yakup çarşı sokak 51 No.da Mehmet, 9 -
Esklşehlr '.A.rifiye mektebi 2 inci sıntf tale
besinden 316 Handan Ziya, 10 - İstanbul 
Bakırköy askerl barut fabrikasında dakti
lo Nihal Hanımlar ve Beyler. 

Birer kulu biskUvi kazananlar 
ı - Kadıköy Kız orta mektebi 2 inci 

sınıf C şubesinden 326 Meliha Rasim, 2 -
Cilmhuriyet orta mektebi 2 inci smrf C ~
besinden 188 Behter, 3 - Gazi Osman pa
şa mektObin<lcn Osmnn Halil, • - Toz k()-

paran Tepebıı.şı caddesi Mehmet Paşa ap&r: 
trmam 27 Alba Döpleks, ~ - Pertevniyal 
lisesi birinci sınıf 160 numarada İsmail Ali, 
6 - Dursa a.ııkert lisesi 9 uncu sınıf 5 inci 

kısımdan 3691 8a:bri Doğ"an, 7 - latan bul 
Topltıı.pı 51 ilkınckt<ıP smı:t 1, A fUbesi 1 
Maide, 8 - Us~da.r 1mrnhur caddesi 120 

Osman paşa mektebi 391 Mehmet, ıs~ 
Birinci ilkmektep 5 inci sınıf talebesill 
821 Cellil, 1' - İstanbul .Erlcek ıısesııııl' 
503 lb.san, 16 - Ayasofya ÜekUb1 ıns)IJ 
lesi Soğuk .çeşme sok~mda 5 <No.da 11'. 
suf Beyler ve l:lanmıJar. 

Birer paket çıkutata kazanaJ 
ı - Hcybeliada İlk.mektep 10 unu~ 

ntftan Hilseyin Recep, 2 - Vefa orta 
tebi 547 Muvaffak, 3 - Bakırköy ~ 
tepede Ali Nur, 1 - Eyip 36 met 
mektep 3 tincU smıt talebesinden Ş~ 
5 - Beşiktaş Yeni mahalle 4 numaP". 
Emine, 6 - Ortamektcp talebesinden f 
Ruhi, 7 - Veznecilerde kuyucu Murat 
ııa tilrbesl arka cihetinde 6 numarada .,; 
tara Bey hanesinde Muall1, 8 - çını' 
daklı bostan sokağında 56 N o.da E~ 
O - Karacabey Belediye doktoru l'; 
Hakkı Bey oğlu Mustafa Ayhan, lO -
sa Elmalık mnhaleslinde :S No.da ısıı:: 
ıı - Fatih Manisalı fırın sokıı.ğı 23 ~ 
Mehmet Murat Bey hanesinde ümm~ 
silm, 12 - Orta mektep talebesinden .vl 
met Bey kerimesi Fitnet, 13 - FcrllcöY"". 
Cami soknğmda 31 numarada Kamet• 
- İstanbul Katırcı oğlu hanında 34 n~ 
rapa Matmazel Şake Baltacıyan, 15 -
yarfbekir Orta mektep 2 inci sınıf 1711 
lu SUreyya Beyler ve Hruınıılar. 

Kartpostal kazananlar 

Kartpostal kazanan karile~ 
mizin hediyeleri bugünkü pJ 
ile adreslerine gönderilmiştir. 

Dikkat 

Bilmecede kazananların bel 
yeleri her perşembe günü öğle 
den sonra idarebanemizde ..,e 
rilmektedir. 

Üç hafta hediyesini almryd 
hakkı zayi olur. Hediyeleriıl 
günü gününe alınız. 

Bu perşembe ?tt 

Bu Perşembe gürikü çoJ 
ıayıf a.sında hepinizi alakadar • 
decek ç.ok mühim bir yazı v& 
dır. 

Perşembe günkü çocuk sarıf' 

No.da. Fahrl, l) - Pertevniy&l lisesi 4 • 2 
den 73 Yekta, 10 - Beyoğlu 2 inci ilkmek
tep 5 inci sınıftan 62 numaralı Fahreddin, 
11 - EyJp Uç şehitler mahallesi Hamam 
çıkmaz sokağı 17 No.da Nimet, 12 - oazı sını muhakkak okuyunuz. 
..................................................................................... .,., 
Paramoaat St.ldycr 
ıarıada ııvakıt., 

(7 inci sayıfadan devam) 

bildiriyor .. Kamera ile aktörlerin 
ara&ı ölçlüyor .. Her gürültüyü alan 
mikrofon biraz daha aşağı indiri 
liyor •. Her §ey tamam .. Sahnenin 
numarsı da za.pedildikten ıonra 
Kamera başlıyor işlemeğe .. 

Sahne bittikten sonra vazn sah
nenin yanına yaklaşıyorum. Mü 
dür takdim ediyor: 

- Türk gazetecisi Fuat Bey .• 

Vazn sahne büyük bir nezaket· 
le elimi sıkıyor: 

- Bizim filmler lstanhulda ge · 
çiyor mu?. 

- Hemen hepşi .. Ve büyük birr 
muvaffakıyet kazanarak .•. 

- Gördüğünüz 'gibi filmi bitir· 
mek üzereyim~ Daha ancak 4 gün· 
lük bir itimiz kaldı.. Sonra tatil 
yapacağız .... 

- Filmlerinizi çekerken çok 
yoruluyor muıamız? 

- Çok değil .. Fakat senede 4 
-5 defa film çevirinıeniz .. 

-Yeni filminiz (Uydurma Ev· 
lat) serisinden mi olacak?. 

- Evet (Uydınma Evlat), (Va 

kitsiz Peder) belki hundan sonra 
(Aklını Kaybetmiş Kız) ı çeviri· 

rim .. Bu film de §arkı mümkün ol· 
duğu kadar az .. F ernand Gra'\·ey 
bir tane şarkı söyli~yor •• 

- (Ben Hür) denheri kimbilir 
kaç filme yardım ettiniz? •. 

- HeaablDl bilmiyorum •• işitti-

ğime nazaran Ben Hürü şimdi ti 
lendirmişler de tekrar göstenııel 
başlamışlar .. 

- En fazla tercih ettiğiniz bs# 
gi nevi mevzulardır?. 

- Daima komedi. Benim arfl 

dramla hiç de iyi değil!. • 

Mükalememiz burada kesiliYcf 

"ilan işleri,, müdürü Paristeki ~ 
ramunt stüdyolarını gezmeğe r 
miş (Kuba) hükumetinin NeqD 
konsolosunu vazii sahneye takdil 
ediyor .• 

Konsolos yalnız değildir, 1' 
nında ailesi de bulunmaktadır· ) 
ralarında lspanyolca, Para~ 
mümessilile İngilizce, benimle 
F raımzca ko11U§mağa çalıtıyorll' 

V a.zii sahne: 

- Beraber fotografımızı ıJı 
hm diye teklif ediyor •• Konsoı1 
ailesi, acizleri, Rene Gisar, 

lan işleri,, müdürü yan yana gel• 
rek fotograf ımızı ç~ktiriyorııı İ 

Tam bu sırada birdenbire el 
trikler sönüyor .. Bir cereyan}~ 
ailme&i .. Bu karanlıktan it~~ 
edenler de olacak. Zira hafif d 
şapırtı sedası ititiliyor. Meeb 
oluyoruz atelyeyi terketmeie"~ 

Devam edeyim ama, soııt• j 
dı kalmaz.. Gelecek mak-1; 

"Piere Blanch.ar.,, la ya.ptıjıJIJ 

lakatı anlatacağım .. 
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Bir Hapıshane Z1y~.r.~~i - ........................................ ... 
Almanya da 
···································· . . ....... _ .. .. 

idamdan kurtulan baba 
kardeş katili 

Bir rezalet 

ve 
Ber linin maruf ail.elerine 
mensup genç)er, bir barın 

kaıaaını soydular 1 

Bu kadın idama mahkum edilmişti Kanunuevvel ayında, Seriinin 

meıhur eilencc yerlerinden biri n· 

lan "Delfipalas,, barında bir hır • 

&ızhk olmuş, kasa soyulmuıtu. Ber 

lin adliyesi ve polisi, bu suçu i§li -

yenleri meydana çıkarmak için 

ehemmiyetle uğratıyordu. 

Alman aazetecilerinden biri, 

Franıanın Rendeki kadın mah • 
kUmlara mahıus hapishanesini zi· 

yaret etmif, burada gördüğü ve 

öfrğendiği ~eyleri netretmittir. 
Bu hapishanede elli seneden • 

beri mahpus bulunan kadınlar 
vardır. Bu kadınların ç.oğu adam 

öldürmekten ve caıusluktan mü • 
ebbet nğır hapse mahkumdur. A· 

dam öldüren bu kadınlardan bü· 
yük bir kısmı, cinayeti zehirle • 

mek suretile yapmıtlardır. 
Oktavi Lökont iamindek\ ka • 

dın, evveli altmış üç yaşındaki 
haba~ını, ı;onra otuz üç. yaşındaki 
kardeşini zehirlcmi~tir. Hapisha • 

neyi gezen Alman gazetecisi, bu 

kadının kendisini fevkalade sa -

kin, lakayt ve donuk bir halde 

karşıladığını yazıyor. Baba ve 

Jcadet kntili kadın, vaktile mu • 

hak'XJ'lesi ıırasında da bu vazi • 
yette görülmilf, müddeiumumi, 

i'İyotindc batının kesilmesini is -

terken bile, çehresi sararmamı,, 

en uf ak bir endiıe hareketi gös -

termemi§tİr. 
1914 senesi Kinunusanisinin 

birin:i günü, babnaı öldüğü za -
man, kimse bunun zehirleme ne

ticesinde olduğunu farketme -
mi,tir. Herkes, uzun süren ıstı -

raplar çekerek can veren ihtiyar 

Jan Baptiıt Lökontun, tabii ö • 
lümle öldü~ünü zannetmiştir. 

Hatta, cesedi muayene eden dok

tor da, bu tekilde rapor Termit· 
tir .. Fakat, 21 .rün aonra, ihtiyarın 
ııhhati tamı-::nile yerinde ve ha • 

yattnn memnun güç.lü kuvvetli 

ojlu ci:ı, birdenbire ölüverince, 

füphe uyanmıf, adliye ölüm ıe • 

bebini nraı tırmıya baılamıştır. 
Cinayet nasıl çık ti ? 

.fı~rl!!hrma neticesinde, kadı • 

nrn, aıçan öldüroceğini ileri ıü • 

rerek bir ec:Eaheneye müracaat 

ettiii ve zehiri buradan ele ge -
çirdiği öğ:-cnilince, kendisi sıkı 
aurette sorguya 9ekilmi~tir. Ka • 

dın, cinayet iddii\smı şiddetle 
reddetmi~tir. Ancak, batka delil 

ve emareler de bulunmuf, bunlar 

ortaya konulunca, itirafa ır.ecbur 
olmuftur .. Babuının ve kardeıi • 

nin lcendisini çok hırpal::ı.dıkfo.rı • 

nı, l:una kızarak onlara birer 

kahve l:aıığı miktarında zehir ie 
çirdiğini, bundan öleceklerini 

zannetmediğini, yalnız hasta ola· 
rak 11tır11p çekeceklerini tahmin 

etti~ini söylemi§tir. Tahkikat ne • 

ticeıinde, iddiau hilafına, baba • 

sına ve kıı,rdeşine sekizer gün 

müddetle devamlı ıurette zehir i · 
çirdiii, bunu kahveye karıttıra • 

rak verdiği anla§ılmıf, bunlar ta· 
rafından kendisinin hırpalandığı 
iddiaıının da doğru olmadığı 
meydana çıkmı§tır. 

Kadının hu cinayeti para için 
yaptığı neticeaine vanlmıf, baba _ 

sile harde~inin imzalarını taklit 

ederek ıenctler hazırlayıp tun -
dal\ bundan para aldıiı, nihayet 

babasının kasasını ıoyduğu ve bu 

iti kardeti yapmıç gibi kaaada 
bulunan paralardan az bir kıamı
nı onun 0daıına bıraktığı sabit 

' . 
olmuttur. Babası, bu vazıyete al· 

dar.nıamış, hırsızlığı kızının aü • 
iline " aııklarına para ~emin et· 

ınek maksadile yaotığını anlamı§, 
bunun üzerine Oktavi Lökont, 

habaıını da, kardeıini de her ih-

timale karşı öldürmeie karar ver· 

mi9tir. 
Tahkikatla bütün hakikat öi· 

renilince, artık kendisi de bir ıey 
saklamağa lüzum görmemiş, olan 

bitenleri bütün tafsilltile anlat • 

mıttır. Mahkeme, ittifakla idam 

kararı vermif, fakat reisicümhur 

kararı müebbet ağır hapse tahvil 

etmittir. Bu kadın, Ren hapisha • 

nesinin dikit dairesinde hayatı -
nın sonuna kadar kalacaktır. 
Koca•ıoı neden :zehirledi? 

Ayni dam altında ve ayni da· 

irAde bulunan başka bir kadın, 
bu kadın gibi sakin, lakayt va • 
ziyette değildir. Alman gazeteci· 

si, bu ıa~ları yer yer ağarım§ ka • 

dının bilakis, diğer mahkiimlar 

arasında göze çarpmamağa ça • 
lıştığını, arkadatlarmın arkası • 

na saklandığını söylüyor. Buka· 

dm, bir kontestir. Eski bir §alo • 

nun sahibi Kontes Kerminon ... 

Kendisi asil bir kadın değilmit. 
Bir çifçinin kızı imİf, ıonra köy 

meyhanelerinde şarkı söylemeğe, 
dansetmeğe başlamış. Kont Ker • 

ninon, ona bir köy meyhanesinde 

rastgelmi§, sevmit ve nikahlamıf. 

Ondan bir çocuğu olmuş ve gü • 

nün birinde kontec olan çifçi kı • 

zı, koca11nı zehirlemi,. Niçin? Bu, 

bir türlü anlaşılamamı§. Fırtınalı 
bir gecede, kocasının içtiği şara • 

ha zehir katan kadın, sebebini 

kat'iyyen ' söylememiş. Yalnız 
,asyle demekle iktifa etmiı: 

- Kalın duvarlı ıato içinde, 
ıırf kontla evlendiğim icin ya§&• 
mak mecburiyeti beni aıkıyordu. 
Hele fırtınalı gecelerde kfıbualar 

altında eziliyor, kendimden ge~i -
yordum! ••••• 

Halbuki, kemli~ini11 d eli clı:na· 
clığı&.a muayene ve ın~şahecle ile 
rapor verilmif. Bu ıöyledifi, ha • 

kiki sebep olarak kabul olunma • 

mıı. Bu itibarla, zehirleme ıebe • 

binin bukn bir şey olduiu ve her 

nedense .söylemek istemediği ka· 

naati vardır. 

Tahkikat neticeıinde bu hır11z • 
lığın bir kiti tarafından değil, bir 

çete tarafından yapıldığı anlafıl • 

mıf ve hırsızların, Berlinin maruf 

ve zengin ailelerine menıup bazı 
gençler olduğu meydana çıkarıl • 

mıftır. Fakat, hırsızlığı yapanlar • 

dan yalnız birisi ele geçmif, diğcı
leri harice kaçmıfhr. Suçu itliyen 

lerden Hanı Bronner iıimindeki 
genç, husuaf otomobilile Parise 

kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Hırsızlığın, bir barda kararla~ -

tırıldığı ve ele geçirilecek para ile 
sef ahııt ilemlerinde çılgınca saf ıı. 
sürmek mak•admm takip olundu· 

ğu teıpit edilmtttir. 
Hali, vakti yerinde ailelere men 

aup olan bu aençlerin, bu çirkin 

hareketleri Berlin muhitinde he -

yecan uyandırmıt ve bu hareket 

tam manasile bir rezalet olarak 

tavsif edilmiştir. 
Parise kaçan gencin anneıile 

babası, resml makamlara müraca· 

atla, bar ıahibinin uğradığı zara -

rı fazlasile tazmin edeceklerini 

bildirmi,lerdir. 

ingiiterede grip 
Bir haftada 800 

kişi Uldtt ! 
Londradan ıelen haberlere gö

re, lngilterede grip haatalıAı tid· 
detli tahribat yapmakta, bir çok 

kiııinin ölümüne ıebep olmakta • 

dır. 
Reami bir istatistiğe göre. ka· 

nunu evvelin son haftuı içeriıin· 
de lnrilterenin kalabalık merkezi 

ıehirlerinde i>lenler 300 kiıidir. 
Bu vaziyet, bir çok kitiyi endiıe· 
ye dütürmüftÜr. Gripin eirayel 
aahaaını daraltmak için sıkı ted • 

birler almmıstır. 

Ecnebi gazetecinin ıuallerine, h 11 
verdiği cevaplar şunlardır: Del 1 cam havaya 

- Burada yaıamak ta, ıatoda uçurulacaktı! 
yaıarnak gibi güç, sıkıcı .•... a· DELHI, 1 (Hususi) - Hindiı; • 
ma, ne çare! Ölünciye kadar bu • tanın en büyük ve me4hur camii o· 

rada kalmaia mecburum. Hafta· lan Delhi camiinin hQmba ile hn· 

da bir oğluma mektup yazıyoru:m. vaya uçurulmasına teıehbüı edil • 
Mektup yazarken, biraz ferah • mi,tir. 

A Suikastçı, iki bombo. camiin içi· 
lıyorum. Onu çok ıeviyorum. • ne, bir bomba da avlusuna koy • 
caba, hafta başını beklemeden , muttur. Avludaki bomba patla • 
bu hafta fazla bir mektup yaza • mı, ve iki Hintli yarnlanmı,tır. 1 • 
bilir miyim? b f "erdeki bom a arın patlamadan 

Baıgardiyan Madam Şarliye, :Oeydana çıkarılması ve bu surct-

hapishane mUdilrUnün bun:ı bir k · t' • b k le ıui astın ne ıcesız ıra ılma~ı 
defalık müsaade edebileceğini mümkün olntuftur. 
bildinniı, bunun u~erine kadın 1-----------------

b 
kt Is. DördUncU icr:ı. memurlu~ndan: 

sevinmİf, hemen İr me up yaz- Sirkeci Hoca Pa~ı dcr\'i ler nöbcıhane 
mıttır. Alman gazetecisi, gözden sokağında eski l - !\ l - yeni C) - 15 
geçirdiği bu mektuptaki imla N'o. Ju bir bap diıkklını müştemll apar· 
yanlıılarının pek çok olduğunu ıımand:ı mutasarrifcn mut.im iken cJ ·e, m 
ilave ediyor! Jkamctgı\hl:ırı meçhul blın Niyaz!, Mus· 

tnfa, \'C Yucuf Efendlleıte Fe\'ziye Hıı-

Uşak'ta elektrik 
UŞAK, 8 (A.A.) - Utak elek· 

trik ıirketi mevcut tesisatı ihtiya

cı karıılıyacak bir hale getirmek 

için sermayesini 25 bin liradan 
5o bin liraya çıkarmağa karar 

vermiıtir. 

Şirket ıimdiden faaliyete g~ • 
~it ve büyük bir makine ıamarla• 
mıtlır • 

nımı : 

Uııl~da adrc~i yazılı g:ı) ri menkuluıı 
9 24 his. esine \ e muıas:ırrifO ·man Efen· 
dinin aharı borcundan dola)ı tcrnamı 
yirmi ·cdi bin Jört ~ liz ) ermiş iki !ıra 
kıpncti muhammlne i.izcrindcn me7.kQr 
dokur. hisse d:ıiremizcc açık artırma~·a 
\'az edil mi~ olup 4·2·933 ıaı ilılnc mil· 
aadif cummc~i ~nil saat r 4 ten ı t> ya 
kadar dairemizde ikinrl nrıınn:ı. ile atı· 
lıcaA"ına dair olan flAn 932-431 dosya 
numaraılte tarııfınıu ilı\nen tebliğ mu· 
rıur. (613G) 

lsıanbul ikinci icra memuıluğundan: 

Mahcuz \'C paraya çc\•rllmesi mukarrer 
manifatura rfyası 9· l-!>33 pazartesi günü 

saat 15 5 tın iııbarcn J\'.ap:ılıçartı Knl· 
pnkçılarbaşı 89 - QO numııı:ılı mağaz:ı 

önünde ikinci nçık nrtırmıı suıctile sntı· 

lacağından taliplerin ayni gün \ 'C aatte 
mahallinde memuruna müracaatleri ilıln 
olunur. 

1 tınhul dördüncü icra memurluğun· 
den: 'fC'm~mını 2080 lira kı~·met taktir 
edilen Bostancıda Ba~ı btiyük kar) esinin 
kıl:ı.vuım r,nyın me\'ldinde !'\2,11'?,8·8 
numaralı knvdcn m:ıa bahçe köşk 'c 
bahçenin mülk \'e c:bni) e \ c eşe:ın ile 
zemini \'C bir l.ıt'a tarla el) evm ccm"nn 
25 dönUm iki c\•lek 800 arşın terbiindc· 
zir:ıatc cl\'crlşli tıırla ile man mü,ıemi· 
!At 5 odalı kö kiln hulunduıu me\"\e 
nğaçlaılyle milzeyyen bahçe H içi ıa,la 
orülü ma:ı. tulumb:ı bostan kuyusu \e 
ıamlrl' muhtaç ha\'UZU ha\ 1 etrafı kısmen 
dikili tel ile mahfuz işbu g;ı~ ri mcnlaı· 
lün tcmnmı açık arurmnyn ':ız edılmiş 
olup 2 K. s:ınl 933 taılhlndc şaımame i 
divanhaneye talik edilerek 8 şub:ı.t <l3S 
tarihine mü!:ı.dif ç:ırşnmb:ı günü ant 14 
den I 6 ya kadar nçılc artırm:ı urctirlc 
sa ı ı la caktt r. 

Artırm3yn iştirak için yuzdc yedi bu· 
çuk pey akçesi alınır, miıternkim 'ergi, 
belediye 'ııkıf lcare 1 müşteri} e aıttir, 

Artınnıı ikincidir blrinçl anırrnadn en 
ziyade 1500 lirayn talip çıkmışnr bu 
kcrrc en çok ıımranın üstünde bırnkıla· 
cakur 929 taı ihll icra kanununun ı ı 9 
uncu maddesine te" likan haklan tapu 
lcilleriylc !abit olmıyan ipotekli :ılacııkh· 

lıır ile diğer nlı\kadıırıının \"C iı tifak hakkı 
snhiple ı inin hu haklarını \'C hususile faiz 
\'e mısarffc dair olan iddl:ılıınnı ildn ta· 
rihinden itibaren 20 gün içinde cHııkı 

müsl>itelerİ) le bildinnelerl l~zımdır, 
Akıi halde haktan tapu sicitlerilc :ıbit 

olmıyıın watı~ bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar, 

Sa,•ıfa 11 

Doktorlar 
Doktor 

Cavat N. Zekdi 
:llnlr mUtcbBBSll!l 

Cuma ı,•e pazardan maııdn günlerde oat 

8 ten 6 ya kadar tııısta kabul olunur. 
Munyenehnncslnl nabılUI karşısında An· 
l<arn caddesi No. 47. ye tcvsfan naklet· 

mlştfr. Telefon muayC'nc: 234C9. 
lkamctgtıh: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dnblll hustıı.lıklar mııtehnssısı 

lstanbut tiultanmahmuı tUrbcsJ. Babı· 

1111 cadd si, No. 10. Telelo:ı muaycncbn· 
nıı : 22G2:! - Tele!o:ı ev: t.812~ 

"fi r gtln öğleden sonra eaat 14-18 .. 

Ooeratör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldrıtr ·' ollıırı hıı!!l.ılıl•lıırı mUtehıınıaı 

ı:;mtnönll cSnbıl< Karnlt~) banma 
nnltletmlştfr Cumndnn maada bcr gün 

hutıılıırını kabul \'I! tednv1 eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hnatalıklar mUtchaasusı 

Dl\•anyolu :No. 118 Tclc!on: 222395 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞükrU 
Birinci amıt mütehassıs 

lJabıllll (Anl<arn Caddesi Numara 60) 

Di doktoru 

Zeki Halit 
Mu:ıycnehanc 1: J{adıkliy AJtıyol ağzı 

DJş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gUn ııııstn kabul edilir. Her nc\•I dl' 
rnhatsıztıgı tcda\•I olunur. Muaycncban : 
tJakUd3r Ahcıbıışı M ktcp sokak No. t:O 

Aldkadartann işbu madde) i lc:ınııniyc 

ahkAmına göre tediki hareket etmeleri 
\ C daha fazla mıltlmat almak isteyenle· 
rln 930-521 dosya nvmarııslyle milrıcıınt liıl•••••••••••••• 
etmeleri i!An olunur. (6132) 

J tanbul dordlincU kra dairesinden: 
Tcmamın:ı yJrmi ) cdi bin dı.irtYÜZ yetmiş 
iki lira elli kuruş kt ) met ıakdir cdılcn 
Emlnl>nündc hocn paşa mahallesinin dcr
\'işler nöbethıınc soknğında yeni l 5,22, 
eski mükerrer 9 nornrolu dükknoi muş· 
temel apatm:ının 9-24 hissc~i açık artlr
mnya ,·nz edilmiş olup r 4-1-933 tıırihin· 

de ~:ırtn:ımecl dh•nnhaneye talik edilerek 
4·2-0.'i3 t:ırihine rnü~adif cumartesi gunu 
saat 1 'l den 16 ~·c kadar Istanhul dordün
clt icra da\resındc :ıçık artırma ~urctilc 

utılncakur. :ırtınnıı ikincidir. birinci nr· 
tırmad.ı mezkllr dokuz hisscvc üç hin 
beş YÜZ lir:ıya tnlip çıkmışıır bu kere en 
çok nrcı ranın üıcriııde bırakılar:aktır nrhr· 
mın a i.Lirak için hisseye ınusip kı) meti 
mulııımminenin ) üıdc yedi° buçuk nis· 
bcdndc per :ıkçası alınır milcernkim 'cr
~I belediye 'ııkıf icare:ıi mü, tcıi) e nit
tlr dokuz ~ iız ) lrmi doknı tarihli icra 
kanununun ) üz on dokuzuncu maddesi
ne tevfikan haklııJı tapu sicilleıile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile d!gcr nlı\
kadarlann \ "C irtifak h:ıkkı 5ahlpterini11 
bu haklannı \'e husu llc fnir. 'c m:ısarife 
d:ıir olan iddialarını ildn tarihinden ir -
baı en ) lrmi gtin içinde e' r:ıkı musbıtc· 
lcnlc blldirmelctı ldzımdır nksi halde 
haklan tnpu . icillerllc .abil olmı>nnlıır 
sutış 1 cdclinin payln~masındıın h:ırlç ka
lırlıır nlı\kadıırl ııım işbu ınaddei kanuni· 
ye uhk4mınn ~orc lıarcl,ct etmeleri 'e 
dnlı3 fıızlıı malumat almak ıstc\enlerin 

OJ2·43J dOS)i numara ile rncmurıretimi· 
zc milr:ıcaatlaıı il:\n olunur, lü ı 36) 

DJş tabiplerine 
Div:myolu Biçki Yurdu ittls:ılindekl 

diş muayenehanesi dc\·ren snulıhır. Di~ 
tnbfhl !\lcclt Ueve mür:ıc:ınt cdilmesL (ô 113) 

ı LAN 
Ze\ cim cyfl zade mlltcveffn Ragıp 

beyle . :ım,und:ı \bdulkadir :ı:ııde i\Jusı:ı

f:ı. cf ınc\ ıındeı inde munakı 'e Samsun 
noterliğinden ınu alt:ık cirkct mulm ele
namc i mucıbıncc ıımsundn icrayı tıcn· 
ret etmek uzerc hu 11 i hir cirket nktc· 

dılmiş idi. irketin husu•I olmacı itibarile 
zevcimin 'ukuu 'cfatllc şirket bizatihi 
münfesih olduğu halde şirket şüreka ın
d:ın rnuınailc) h !\Justaf:ı. cf işbu şirket 

kollcktif naMrilc h:ıkarak namınn bir çok 
muamele 'c tcmli\i:i tasarruflarda bulun
duğunu haber :ılı) Ot'Um, binal!nıılcyh bu 
şirketin hucu i olduğu \ c şahsi}'Cti ma
ne\ iye\ 1 haiz bulunmndı~ı şeriki mukll
' elcnamecl ınündcrccatı \'C şirketi mu· 

maile' h :\ lustaf n cf ale\ hine sadır ol:ın 
.Amım a nslıyc hukuk mahkemesi il~mile 
mu bet 'c mutehakkıık bulunduğundan 

şnh 1\ ctı mnne\ İ} e) 1 haiz olrnıvan bu 
şirket hn'dund:ı ) ııpııcnği her h:ıngl bir 
~uamclenin I\lu~ıaf.ı efendinin ~ahsını 
ııt hl:ı.caıtı 'e bu ccbcptcn dC1la~ ı Ragıp 
be~ \Crcı i namınn kat'i)Yen rncsuli) et 
li:ıbul olunmtn:ıc:ığı :ılill,:ıdar:ınc:ı malum 
olma'. uzcrc ildn olunur, (6128) 

\drı;~: \mıı } ad:ı piı ınççı mahallesin· 
de mukim Sc~ fı zade muteveffa Rngıp 
bey 'crc:se ı nnmınıı bıh clı\yc 'c bılas:ıle 
7.C\ ce i Fıl.rh c l'mmti (;iıl!;iim 

ııııa:mıırrn:ıın;nıııın~"'''""""' ,-••·rnnP··~•'~" . .......... -, 

Selinik Banka ı 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 00 . 00 Frank 
idare 1ner kezi : 1 S1 A 1\T /3 l J L 

Tllrkiyedeki Şubeleri: 
lstonbul ( Galata ve lsbuıbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin . Adana 
Vunanistondaki Şubeleri : 

SelAnlk. Kavııla. Atine. Pire 
muameleleri . Kredi mektup'arı . Cari heııap-
Esham ve Tahvılit Ka"ılar icarı. 



etverlşll 
olnıası 2iya 
iktirları Ü2 

birliAfe 
OSRAfVI 
ampuLünii, 

eıı çok istimal, 
oliuıarı 'ıi.ya 

1 

rneni:xıL meıvldine 
getirmiştir. 

Hasan zeytioyağile Hasan ko'.ooyasile 
·ıc Hasan kremile yapılmış 

BAS 
SABUNLARI 

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

Hasan ecza deposu ---·------

Türk 

ıertn1n en 

büyük ı'azilesi 

nedir 

........................ -.. ···················· 1stanbul ve 1rakya ·····-················· ----·······-·-····· Çocuklarını Tutumlu 
----------- \/ E:. 
Muktesit e 1 Yetiştirmek. 

Türk Anonim Şirketinden : 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

Alpullu ,eker febrlkesının lstenbul depolar1ndan kristal toz ,ekerl atideki fletle 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzer• satllır. -
Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para 

Taıradan vukubulacak aipariıler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 
6denmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müı

teriye aittir. Müş e :i isterse sigorta ettirir. 

A'ınız Adres : lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, Telgraf adresi : 

Doktor Ibrahlm Osman 

Teşvikiye Sağlık Evi 
Nl,anta,ı • Çınar sokak r\o. 38 (15 inci mektep yanında) 

Her türlü istirahati cami, en asri konforlar ile tesisaa havi, 

memleketin en ucuz hastanesidir. 

KARYOLA ve ~~~;:~s~şya ·121 /~ lira ya kr;:~ıa 
Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· ı 
terde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla saıılır. Her türlü 
ölçüye cöre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon-

mar,esl ve Yerll Mallar Pa.zAr1nda da aynı fiatl:ı satılır 

•••• Yerli ve Avrupa kumaslarından kusursuz•••• 

lsmarlama elbiseler 20 
Hazır pardesü ve elbiseier ievkalide ucuzdur. 

liradan 
başlar. 

SEVRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata köprülıaşı 82623 

5ıılıe A. Sirkeci l\tllhürdar zade ilan 226"'0 

İzmir - Pire - İ•kenderiye 
Po•taaı 

(İzmir) 10 ikinci kinun 
salı 11 de. 

Trabzon po•ta•ı 

(Cumhuriyet)ik?ı! 
ci kinun 9arşamba 18 de. Ga
lata rıhtımından. 

İzmir • Mersin Po.sta•ı 

(A ( 1 ) 11 ikin· 
naıar a . ci kinurı 

çarşamba 10 da. idare 11btı-
mından kalkarlar. (96) 

Tayyare Piyangosu 
6. ıncı keşide: 

11 kanunu sani 1933 dedir. 
Büyük ikramiye ; 200.000 liradır 

Aynca : S0.000, 30.000, 20.000, 10.000 l"rabk 

bUyDk ikramiyeler ve 100.000 liralık 
bir mDkAfat vardır. 

Zonguldak Halkevj Reisliğinden: 

•••• Emin6nü, Kazmirci Ali Riza müessesah ••••lliı-----------~ 
Zonguldak ta yapılacak Halkevi bina projesi, ikinci k inun 

ayının birinden itibaren Şubat ay1111n on beşinci gününe kadar 
müsabakaya vazolunmuştur. Müsabaka şeraiti ile bina hakkında 
umumi malcmat ve esasat Ankara'da Cumhuriyet Halk Fırkası 
kltibi umumiliğinden ve Istanbul'da C. H. F. , lstanbul. vilayet 
merkezinden ve Zonguldakta Halkevi re!sl ğinden; müracaat 

1 Devlet Demlryolla.rı ilanları 1 --------4000 adet meşe traversin kapah zarfla mOnakasası ~l ikinci 

Kinun 933 Cumartesi günü saat 14.30 da Ankara' da idare Mer· 

kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara Haydarpaıa ve Mudaoya

vnnelerinde ikişer liraya sahlan şartnamelerde yazıhdar. (7016) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden : 

Büyükdere Sahil Sıhhiye idaresi binasına yaptırılacak kalo
rifer te;isahnın aleni mOnakasası 14 • Ki. Sani • 933 Cumartesi 
ıünü aaat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa aokağ1Dda lstan· 
bal Limanı Sahil Sıhhiye Mer"eziode mütetekkil Komisyonda 
yapılacağından taliplerin ıartnamelerini g6rmek üzere her srün 
mez~fir Merkez Levazım Memurluğuna muracaatalrı. (6776) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 
edenlere verileceği ilin olunur. (105) 

Dumlu Pınar P"' Yemek kitabı ,., 
9 ~~~rs~ni Pazartesi Ü Medıha Rasime Hanım tara· H 
günü akşamı saat 18 de Sir- İl fından yazılan bu kitapta bu· i! 
keci rıhtımından hareketle jı glinkil ıerait göz önünde tu· fi 
(Zonguldak, İnebolu, Samsun, ;

1 
tularak her ay için hususı ye· ji 

Ordu, Giresoo, Trabzoa Rize ~ mek listeleri tertip edilmiıtir H 
ve Hope) ye azimet ve avdet i Gayet sade bir lisanla yazıl· H 
edecektir. 1 mıı olan bu eseri okuyucula- H 

Fazla tafsilat için Sirkeci ii r1mıza tavsiye ederiz. Uıuo H 
Meymenet hanı altında acen- 111 aenelerin tecrilbeleri mahsulü· H 
talığına müracaat. Tel. 2~134 U· dOr. !! 

iil-• •-------••• • ııamı ı 1111 wıııwrmm::dl 

lrnı.nbul ikinci icra memurluğundan : 
Vakit \'e Akşam g:ızetcleıinin 27 k:lnu· 
nue\'el 932 tarihli \'e 5377 Ye 51 O? nu· 
merolu nüshalannd:ı ikinci icra dairesin· 
ce :ıçık arttırmaya vaz edildiği il:ln ola
nan gayıi menkulün semti seh\ en ):ızıl· 

mamıı olduğundan mczktır gayri menr 
kulün Samatyada 1\lirahor Hy:ıs bey ma
hallesınin Kuyulu sokağında atik 9. l 1 
ve cedit 25?. 24 numerolu olduğu t:ıshi· 
hen ilıln olun-:;.~. 16131) 

VAKIT MATBAASJ - lSTANBUl 

Umum Netrlyat MUdUrll: REFiK AHMJ:T 
SAHlBt: MEHMET ASUıl 


