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" Hatıralar ve Veslkalar ,, 
tefrlkamızın ıs üncü forma-

bir felaket 

sını takdim ediyoruz 

~ncı ~ıl • Sa~ı : 5442 Cumar. esi, 4 M ART - (S Uncıı ay) - 1933 idare Telefonu: 24370 

ı 

'~Yunanlılara Anadoluya 
muhaceret h~kkı verilmesi ... ,., 

iki milletin müşterek malları imiş. 
Eğer Türkler böyle bir müsaade· 
karlığı kabul ederlerse ne ala .. 
Aksi takdirde büyük felaketlere 
sebep olurlarmış. Her ne kadar bu 
günkü beynelmilel müahedeler bir 
harbi imkansız kılarsa da uzak bit 
istikbalde bu sebepten dolayı Tür
kiye ile Yunanistan arasında çar· 
pışmanın önüne geçilemezmiş ! .. 

Doğrusunu söyliyelim: Bu fi. 
kirler bizi hayretten hayrete dü
şürdü. Ajans haberleri daha dün 
Yunan Başvekili Venizelosun 
Türk - Yunan dostluğunu teyit 
eden sözlerini getirdi. Daha evvel 
de Çaldaris başve!cil olduğuzaman 

'<u.nanistan Venizelosun b:ı , ~ ·_·;.:ı·k - Yunan dostluğunu kuv· 
l~dığı dostluğun bugünkü ' 

1 
ve:lendirmek için hüsnü niyetini 

e"~sları üzerinde sadık filiyat ile göstermişti. Bu suretle 
kal&ıkça Türklerden sami- Türk - Yunan dostluğunun Tür-

miyet görecekt:r kiyede olduğu gibi Yunanistan 
• • • için de bir fırka siyaseti değil, 

'r:rk - Yunan dostluk müahe· milli bir siyaset olduğu anlaşılı· 
d~:l\ 1:nza edildiği gündenberi ilk yordu. 
defa olarak Yunanistandan hiç Tahidromos gazetesinin neşri
hekıemediğimiz ve manasını hiç yatı Yunanistandan bu milli siya
llllamadığımız bir ses geldi. Bu seti guya daha ziyade kuvvetlen· 
•ta Atinada çıkan (Tahidromos) dirmek behanesile Türk - Yunan 
'-zetesinirı sesidir. Bu gazete son dostluğuna karşı bir nevi hiyanet 
~nlerde (J. Tiakaki) imzasile teşebbüsleri başladığım göster
~t§rettiği bir ma'°kalede Türk - me~ttetlir. Hakikc.!en yukarıya 
'tltrıan dostluk esasları ile telifi kaydettiaimiz sözler iki memlcke

~hil olmıyan bir takım fikirler or- tin karşılıklı dostluk münasebatı 
~~a atmı~tu ki, hülasası şudur: için o .~a:fo.r tehlikeli şeyler Jir ki. 
Yunanbtanın nüfusu cok, top- hunu hiyanettcn ba1!m bir kelime 

~~ğı azını~. Buna. mukabil Tür- ile tavs:f etmek lı::abil dqj]uir. 
1Y.::!:ı'n n .. fuzu az, to!)ı«:~crı ço~~ Evet, Yunan·ntnnın bucri.'.n ın· 

~tış, B'.l araz: .~:foyet5İzliğinden tırap İçi.nde ol::hı:iu şüp~1c:;:zJir. 
V lln:ın:stan eıkıntı çekiyormu~. f a~cat bun:ın cc-:;c~!ni Yunan ara
~ bu cz,~mtı ~iıC-çe eksilmiye- zis:n:n n :.:fus?Jna c51·e darlı~m!!a 

c:e.;;, bi15.!ds artac~~n::us. arama~~ ço!< yan!:ı:~:ır. Yun:ınbta-
M:.tv<).2 ~.:1c:;i-l:tf n Ününe geç· nın sı!untı:;ı, Tiir!i:i:·e ile hoş r;e

~:\ ic"n yeg&nc Ç'..re ise; bug .. n- çinmesi l:lzım g~I:r ihen, m{:tare· 
~ İ"rk - Yunc.n do!itlunu çer• ke içimle on:ın ale:·!1'ne kol!:arak 

~\>es:ni biraz ddıa gen~lcterek Ana:loluyu istHa etme!c teşeb!Jüs· 
l' ltn::ı.nlıb.ra An:ı~oluya muhace· ferine girmiş olmasmclandır. B·u 
etı1 , l ·ı · 1 b'I' · h , . 1 " l" ·ı . d" 't·· e...: 'I ven mesı o a ı ırmış .. arom as.ren, ma ı ve ı d .sa ı 

ttı~tldycdc, Tt:ı·k ve Yunan dilleri neticelcr:ni, Yunanlıların hiç bh· 
i ~tavi hu!mk ile konuşulmalı vakit unutmam::.ları lazımdır. 
tlktıış. Çünkü yakın ~ark ayrı ayrı, Çünkü hu neticeleri unutmak o 

l:rte İürk, ne de Yunan milletinin Mehmet A-arn 
alı değ"bıiş. Bu topraklar her <Alt tarafı 2 inci sayıfamızda) 
r•ıı,, 
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Ameıikada buf!ÜD .....................................• 
Yeni Reisi 

Cumhur 
işe ba~lıyor, f , kat Ameıikayı 
korkunç b r buhran .çinde 

bulacakur 1 

Re'sfcU,,,hur Ruzvelt 

NEW-YORK, 3 (A.A.) - M. 
.Ruzvelt, Vaşingtona 4 Martta ye· 
ni vazifesine başlamak üzere dün 
New-Yorktan hareket etmiştir. 

OL YMPIA, "Vaşington hükU -
metindett 3 (A.A.) - Vali ban -
kalar hakkında 3 günlük bir mO'
ratoryom ilan, e•miştir. 

\VASHINGTON, 3 (A.A.) -
Federal Reserv Board'ın bir mart
ta neşrettiği haftalık rapor ban -
kaların geçirdiği buhranın ehem
miyet ve vahametini ortaya çı • 
karmaktadır. Bu rapora göre altın 
para stoklarmda 116 milyon dolar 
bir zarar ve kayıp kaydedilmit, 
!.edavül mevkiindeki para mikta
rında da 732 milyon dolarlık bir 
fazbfo~ma görülmüştür~ 

SALT LAKE CITY "Utah hü
kumetinde,, 3 (A.A.) - Utah 
vaFsi yedi marta kadar devam et
me!t üzere moratoryom ilan et -
mi~tir. 

Hava hattı 
Ankara - lstanbul 

volunda 
Ankara, lstanbul havıı. postasını yapan 

tayyare eV\·elld gün kesif sisten dolayı yo. 
lunu ş:ı,ırmış, t:ı.yy:ıre)i fdaro eden Amerl
ku.lı pilot bu vıı.zlyot Iw.rşısmda. yere tn • 
meğe karar vermiştir. Tayyare alçıılmış, 

pilot hnik gölUniı meydan zannettiği için 
buraya lnmeğe hazır!anırlcen göl olduğunu 
tnrltedlnce tekrar hıı.vaJ:ınmıştır, 

T:ı.yy::uede bulunan bir Türk tayyareci 
bu sırada. pilota Bursada tayyare meydanı 
bulunduğunu. oraya inilebileceğini söyle -
mlştlr. Banun üzerine tayyare Bursa tatl -
kametlne uçmuştur. Tayyııre gece yarısma 
doğru Bursaya gelmiş ve ziraat mektebinin 
yanmdald sahaya lnmlştlr. Tay-yare ertesi 
sabah Bursadan Ycşllköyc dörunilştür. 

Bu ufak tu"IZa tayyre seferlerinin tntl
zmmı bozmamıştır. Dün bir tayyare 8,80 da 
Ye,llköyden knlkmış, Esklşcbire uğnyıımk 

Ankaraya gitml, ve .Ankaradan tekrar lcalk
tıktan sonra gene Esldşehlre uğrıyarak 16,SO 
de YeşJllcöye gelml')tlr. 

Alllltadarlar bu amanın tayyare sefer
lerinde herhangi bir tehlilce bUlunduğuıın. 

delfılet edemJyeceğinl söylemektedirler. Fil
hakika, Anlrorı:ı., tstanbul hava batımda, ev
velce de yazdıj:;'lDllZ gibi, h er türlü kaza lb
tlmallerl nazarı dllclcate alınarak tedbirler 
düıJUnUlmü,tUr. Bu a:rada yol üzerinde bir 
gıolc yerlerde ihtiyat lnlı:t sabalan vUeuda 
getlrllml,tır. 

Tayyareler yolcu nakliyatına ba,ladığı 
zamu bu sahalnrda da. hali faaliyete g-cçl
leceğl için teblllce lhtima.11erl bertaraf edll
~ olacaktır. Tayyareler ılmdl 1almz poa. 
ta nakletmektedlrler. 

Kış geçiyor : Odun, 
kömür ve kuzu fiatları 

Arabalar'a getiri'en kömütün o• ası 
3,5, odunun arabası 500 kuruşa .• 
Havaların tekrar so

ğuması üzerine, dünkü 
gazetelerden bir.si şeb 
rimizde odun ve kö 
mür fıya larmın yül< 
seldiğini yuı \ or 'u 

Odun ve könlir fı 
yat.arı ıskelelerde, de 
polarda ve ı ö:nürcü 
dükl-.a ı!erıoda be ı k i 
yfı\,; selm iştir ve ıaten 
b u n 1 a r ınmemiştı <i 
yükse.s in l 

Fakat bu iskeleJer 
de, depo'ada, kömür 
cü düklcanlarmda ha a 
odunun çekisi 300 i e 
340 ve t..ömürün o ,. 
kası yedi ile yedi Ya helva fiyatlan bir tarafta 70 kuruş, ötede 4~ ... 

buçuk arasında satılırken tehrin nekapısında ve Eyüpte üç buçukla 
bazı yerlerinde odun olsun, kömür üç on paraya ve odunun bet yüz 
olsun gayet ucuza gitmektedir. okkalık bir arabası da beş liraya 
~eıela civar köylerden arabalar • satılmaktadır. 

la gelen kömürlerin okkası Edir - <Devanu 2 inci sayıfamızda) 
........................................................................................... 

Almanyada yakalanan 
zabitelbiseli komünistler 
Şimdiye kadar yalnız bir eyalette 

2050 komünist tevkif olunmuş •• 

Reisicümbur Hindenburg bir resmi geçitte 
BERLIN, 3 (A.A.) - Komü • çok risaleler ele geçirilmit ve kül

nist tahrikatına karşı zabıta ta • liyetli miktarda silah müsadere 
rafından giritilen hareket ve faa- olunmuştur. 
liyetler esnasında Alman tehirle - Zabıta bilhassa Ren eyaletin
rinden bir çoğunda kanuna mu • de ve Vestfalyada 2050 komünist 
gayir surette tertip edilmiş bir (Alt tarafı 8 inci sagıfamızda) 

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

- Yahu, çalışsana, benden M~fıım ıH.,amsın be N Şo iki kolun dibinden kesik 
olsaydı belki o zaman el~ecne avuç açmıya hakkın olurdıı_ 



SapEa: 2 

Atinadan gelen 
garip bir ses 

( Ba1makalcdcn devam) 

f elal<etli tarihe yeniden başlamak· 
tan başka bir şey olmıyac.n.ktır. 

Harpten sonra Yunanlılnr ma

kul bir siyaset tuttular. Maziye ait 
~ntalarmı ,_n•adılar. Venizelosun 
dediği gibi, tı~ağl :ibiyetlerini ka-

bul ettiler. Nihayet ahali ı:nüba· 
deJe~i ile İül'kiye ve Yunanistan 

arasındaki ihtilaf tohumlarım kal

dırdılnT. Türk - Yunan do:;tlu
ğunu kurmıya muvaffak oldular. 

Bir taraftan da imar i~lerine giriş· 
tiler. (Vardar ova) sı ile (Serez 

bataklıklarında) Yunanistana hu· 

bubat anbarı olacak tesi~at vücu
da getir~ye ba.Jadılar. O k dar 
ki, bu teşebbfu:leri yarı yarıya ta 
hakkuk bile ettirdiler. f clcat ci

han iktisadi buhranından ;müte· 
vellit mali vaziyet bu te ebbüsle· 
rin tam~lanmasına simdilik ma· 
ni oldu. 

Bununla beraber istikbal icin 
tabii ümitler kesilmiş değildir. 
Venizelos hükllınetinin başladığı 
bu geniş imar teşebbüsü biı· 
gün elbette ikmal edilecektir. On
dan sonra Yunanistanm ha
riçten bir kilo bile buğday alma· 
sına ihtiyaç kalmıyacaktır. 

Binaenaleyh Yunanistan Veni
zelosun başladığı Türk - Yunan 

dostluğunun bugün <Ü esatları ü
zerinde sadık kaldıkça, Türkler
den tam bir samimiyet görecek-

tir . Gene Yunan :ıımmadar· 
larının bu nokta üzerinde Türk 
zımam<larları ile tamamen ayni 
!{an tfc t<otdukl rma eminiz. Ve 
Tü.Jicir.ey; hıırp ile :tr.bakkuk etti· 

rilemiyen bir takım emellerin sulh 
ve dostluk yolu ile alınamıyaca-

ğını anlıyacak kadar zeki olduk
larqıı pek iyi biliriz. Bu itibarla 
Tahidromos gazetesi tarafmdan 

ne§redilen makaleyi ildi adi ve 
mali buhran i~inde bir ş .. şkınm 
ıayıkhunas, kabilimlen bir teza
hür addederiz. 

Bununln. beraber bu ne i sayık
lamalar bazan hiç farkına vnrd
m~sızın cari bir ha talık halini 
alabilir. işte o vakit memleket 

için siyasi bir tehlike teşkil eder. 
Onun için aklı başında olnn \' u-

nanh dostlarımızın bu nevi ııayık
lamalara karşı çol~ dild·atli ve 
uyanık bulunmalannı isteriz. 

Mehme Asim 

Lisan •• • 
musameresı 

ANKARA, 3 (A.A.) - ismet 
Paşa kız enstitüsü talebesi tara .. 

fmdan bugün Tica\·et mektebi sa
lonunda bir lisan müsameı esi vc
rilmi~tir. 

Enstitil müdürü Münir Hayri 

B. talebe velilerine hitaben mek
tebin tedris ve terbiyede nasıl bir 

gaye güttüğünü anlatmış, bilh.,.ssa 

İngilizce, Fran ızqı ve Almanca

ya verdiği ehemmiyeti göstermiş

tir. 

Bab ve anneler müsamerede 

çocuklarını muvaffokiyetlerini 

alkıtlamıılardu. Haspıhnlde ço -

cuk velileri de mektep için arzu· 

JA.rrnı ve dilelderi.ni ~ö->' em'şler • 

Bır taraftan harbt derken ... 
············-···································· .. ······················-
o .. 
u 

ya bir 
felake le 

da 
a 1 

Saldıran da galar tvle j götürdü, 
~e'ze e bir çok kimsele1j mahvetti 

TOKIO, 3 (A. A.) - Kamaichi
deki şi,cJdetli bir or,. os hadise:;i ol· 
muştur. Denizin kabarıp saldıran 
sul rı o havalide büyük zararlara 
ve bir çok kimselerin ölümüne se· 
hep olmuştur. Sular 1500 evi ıü· 
rükieyip götürmü§tür. 

Şimdiye kadar 370 ki§İ ölmüf, 
yüzlerce kimse ~aralanmış ve or· 
tadan kaybolmuştur. 

TOK!O, 3 (A. A.) - Japonya
yı teşkil eden adaların en büyüğü
nün şimali garbi ~ilinde 300 
millik bir ~abayı bu sabah bir ha· 
rabeye çeviren §iddetli bir zel;ele 
ve ondan ,sonra vuku bulan orkor 
hadisesi esnasında 306 ki§İnin öl· 
düğij, 1222 kişinin yaralandığI 
ve 201 kişinin de or.tndan kaybol
duğu timdiye kadar gelen haber
lerden anlaşılmıştır. 

Bundan baş!{a binlerce ev ha • 
rap olmuş, binlercesi de $U altın · 
da kalmışbr. 

Denizin birdenbire ve şiddetle 
kabaran suları 1200 kadar gemi · 
yi, snndalr ve kayığı alıp götür ~ 
müştür. En çok Wate, Mujagi ve 
Amori eyaletleri zarara uğramış 
tır. 

Birden kabaran dalgalar To • 
kio'nun 200 mil şimalinde bulu • 
1lan lshi Monanki1 den Hous · 
hie'nin şimalindeki buruna kadar 
uzanan sahile korkunç bir şiddetle 
saldırmıştır. 

I<amaithi, Y a..'llada ve Myakq 
mıntakaları da sok büyük zarar ve 

·ıahlar 
uvvete müraeaat 

ve edilmemesi hal<
kında beyanname 

hasara ucramıştır. Kamaishi' <le 
300 ev yanmı§, lOOO kadar ey de 
yıkılmıştır. Sahil boyundaki köy· 
lerden bazıları büsbütün kaybol -
muştur. 

Bir ~.ok me§hur tayyarecilerin 
büyük Okyanosu aşmak için ha · 
valandıkları Sabishiro plajı da ha 
rap olnn yerler arasındadır. 

TOKIO, 3 (A. A.) - Bu aa • 

bahki zelzeleye ve orkos hadise • 
sine sahne olan yerlerdeki ahalı 

1895 senesinde ayni sahili harap 
eden zelzelenin ve orkosun hatı • 

rasım kuvvetli bir surette muha • 
faza etmemiş ve zelzeleden sonra 
bir de orkos hadisesi olacağını 

tahmin ederek deniz suları köyle

ri basmadan evvel içeri taraflara 
kacmamıt olzaydı; insan zayiatı 
şimdiki miktarından daha fazla 
olacaktı. Hokkaido adasındaki 

zarar '1/e haaar pek azdır. 

Son tahminlere göre Kinaish\· 

de 4 00 kişi ölmü~, 1800 ev harap 
olmustur. Omoto'da 3 hin ev yı· ,.. 
kılmıştır. ~ areado' da 300 ev ha· 
rap ohn:.:ştur. Kasenuma ile ci
varında 4 kişi ölmüş, 20 kişi kay· 
bolmuşW,r· SaınU(Shjro'da 20 kişi 

kaybolıpuştur. 

Japonyacla zelzele 
Tokyo, 3 (A.A) - Tokyoda 

bu snqah saat 2,SQ da sürrutli bir 
zol~ele olmuşl~r. Maddi zarar ve 
lıasl).r ehemmiyetsizdir. 

rıkada 
Korl<unç bir buh

banlcaları ran 
sarsıyor 

CENEVRE, 3 (A. A.) - Silah, NEVVORK, 3 (A. A.) - Son 
lnrı bırakmQ. konferansının ıiyaıi güpler,Je bankalara ait olarak ka
kopıisyonu k11vvF.te mifracaat edil· rarla§tırılan muhtelif takyitler şi· 
memesine dair olan ve Lokarno mali Amerika hükumetlerinin 
itilnflnrım imza eden devletl«:rin 18 inde mukim 60 milyona yakrn 
mümessillerinden mürekkep huıu· .t\.ınerikalfYI 11Jakadar ye mütees -
si komite tarafından kaleme ah- ıir etmektedir. 

nan beyannamenin metnini itti· Sanfransisko, Clevland ve Det· 
falda kabul etmiştir. roit esham borsalarile gene Or· 

Bu hükumet.er kendi araların· 
lean §ehrindeki pamuk borsası 

da her hangi bir hal ve zamanda 
kapalı bulunmaktadır. 

kuvvete - milli siyasetlerine bir 
alet ve vasıta olarak - bat vur· Mükerrer ial onto 
mıyacaklarım Paris m:sakındq NEVYORK, 3 (A. A.) - Ncv· 
mevcut kuvvete müracaat mem • yorhtaki federal reserv bankası 

nuiyetine muvazi olarak bu be • qıükerrer ıkonto haddini vüzde 
yanname ile teyit etmektedirler. iki buçuktan iiç buçuğa çıkarmış-

M. Polisis, bu beyannamenin tır. 
Briand - Kellog misakının kıy ~ ============= 
met ve ehemmiyetini azaltma11n • dilmemesi haklnndaki beyanna • 
dan korkan hükumetlere bu hu - meyi müzakerede hazır bulumın 
susta emniyet hissi verecek beya • 25 azanın ittifakile kabul ctmi§ · 
natta bulunmuştur: 

tir. 
l11gil\z mülllessili kuvvete mü • 

racaat memnuiyetini lngilterenin 
yalnız Avrupa hü!dimetlerine şa · 
mil mahiyette addettiğiqi söyle -
mi§tİr. 

CENEVRE, 3 (A. A.) - Silah· 
ları bırakma konferansıma ıiyaıt 
komisyonu kuvvete müracaat e· 

Amerikan murahhası reye iı · 
tirak etmcmi~tir. 

Siyasi komisyonun Avrupa hü • 
kumetleri arasında kartılıkh yar · 
dım misakının tetkikine ıelecek 
cumnrte~i günü ba;lıyacağı ıöy • 
lenmektedir. 

ış geçiy,or: Odan, 
ömür ve kuzu f iatlar 
(Baf tarafı I tncı sayıfadal 

Bu ucuzlukta bu sene kı§ın az 
olmasının .da hayli tesiri olmuıtur. 
Buralarda kömür,, odun İ§leri ile 
uğra~anların söylediklerine bakı -
hrsa beş, on gijn sonra havalar bi .. 
raz daha değitince bu fiatler da -
ha inecek ve önümüzdeki bahar 
aylarında kömür yüz para1a1 o • 
dun ise yirmi paraya kadar düşe · 
cel<mİ~··· 

Kuzq•a.,., tavuk1ar 
Bu sene kuzular gayet ucuzdur. 

Çarşamba günleri Fatihte kurulan 
çarşamba pazarında uçer, dörder 
o!d<ahk diri kuzular yüze, yüz yir
miye satı'.maktadır ve bir çok kim· 
ıeler beslemek için bu güzel kuzu· 
fardan çifter çifter almaktadır. 

ifavu1dara gelince, bunlar bir 
ka çay evvelki fiatlere nispetle bu 
sırada biraz pahahcadır. 

Geçen sene otuza, kırka alman 
tavuklar şimdi altmıştan, yetmit • 
ten afağı alınamamaktadır. Civaı 
köylerden kesilmek için getirilen 
tavuklar böyle altmışa, yetmişe, 

hatta seksene satıldığı halde, yu • 
murta ve beslemek için çarşamb:ı 
pazarına getirilen cins tavuklar 
tabii daha fiatlidir. 

Ya belv~ya ne der.siniz ? 
Şeker fiatlarında hiç bir iİnm~ 

olmadığı halde .iki üç gündür h • 
tanbulda helva fiatları bird~· 
on beş kuru§ birden indi. Üç gün 
evveline kadar lstanbulun her ta • 
&afında okkası altmq kur.uta aa • 
tılmakta olan tahin helvaları iki 

üç gündür lıtanbulun bir Ş9.1' 
)erinde kırk bet kuruşa ~tıt 
başlandı. Hatta bazı dükk'" · 
bu fiatı kırk dörde, kırk üçe ka 
indirmişlerdir. 

Helvanın bazı yerlerdeki u 
lufiuna kartı gene bazı semtler 
dükkanlarda hala altmııa, h• 
Y,etmiıe aa.~lmaktadir. latan 
da en ziyade helva sarfiyatı ya ~ 
Tahmiaönü, ~minönü, ahk.U9l"~•-· 
nndaki bütün belli baılı mağa 
lar bunu .kırk be_şe .aattıkları ~ .. 
ba,Jka yerlerdeki dükkanlar tl 
oluyor da hala altmıf ve ye 
kuruıta iırar ediyorlar?. O 
ba~ına birdenbire on bet kuruj 
fark göaterenler elbette bunu 
rarına ıvermiyorlar. 

Şu btLlde helvayı bili. 
hatta ye~ eatanlar ne için 
ka batına bu on beı kuruıu 
taı:ı fazla alıy:orhır?. 

Dün ]bala okkasını albiııff ., 
tan bir helvacı, bu mesele-~ a ltr 
miştir k~: 

- Onlar kırk be~ satarlar 
am, ıbiz satamayız~ 

Sebe;> pe? Ne 1iç.in onlar s 
yorlar da berikiler satamıyor. 

ma~ta, 
tadır. 

Fra ya "ktısi:lt ko 
Londraya gidiyor fer ansı ne yapıyo 

P ARiS, 3 (A. A.) - M. Dala- P ARiS, 3 (A. A.) - Mebu 
~ier'nin yakında Londrayı ~iyaret meclisi ticar,et encümeninde dU- t 
edeceğine dair olan haber bqve • ya iktisat konferansı Jıakkında \ di 
kalet dairesinde ve hariciye ne • pılan bir müzakerede ticaret 
zarctinde ne teyit, ne de tekzip zareti itilaflar müdürü M. El 
edilmektedir. bazı beyapalta bulunmuştur. 

Bunula beraber, fraruıız - in- M. Elbel, bir çok tar~flı itil 
giliz münasebetlerinin samimiliği- ların ıebcp oldukları zorluk 
ni, silahları bırakma konferan· anlatmıf, bu kabil itilafların W Ol 

sındaki inlci§aflara ve müttefikler zan umumi itilaflara bir mani te 11 

arasındaki borçların teıviyeaine kil ctıiğini söylemiştir. ~C 
ait mesele ve faaliyetlerin ehem - Sabık ticaret nazırı M. Jol ille 
miyeti dolayısile gerek baıvekalet Durand da bilhassa demiştir ki!~ · • 
ve gerek hariciye nezareti böyle "Hükume~in istihsali teıkil~I 
bir seyahati ihtimal haricinde söı · baılamaıı ve umumi menfaat dj . il 
termemektedir. tünceıinden mülhem bir kon "-'iı 

Diğer taraftan M. Daladier'nin tabi tJıtm ıı laıı1m gelir.,, ~ ~ 
silahları l:f ırakma konferan11na it~ 
tirak için gelecek hafta Cenevre
ye gitmesi ve kııa bir mjj~deı ora
da kalmnsı muhtemeldir. 

PARIS, 3 (A. A.) - Havas a-

devlet arMmda yapdacilk yeııi. 
kpferuıın her hanıi bir Y 
vüeud'- ıetirmiyeceğini, ıil& 
\ın'akn.M Ye azaltma mesel 
~mdı hükUmetler a ~ 
m!'9\l\ fikir aynlıklarma ~ bt 
miyetli aurette dikkati ~e ">ı'ht.I 
tehlikesini ortaya çıkara •: 
J'U••ld&cbr. 



SOHBETLER -Derlenen sözler 
ıı . Türk Dili Tetkik Cemiyetini 
, •Yareteden lımet paşa hazretleri, 
~İYetin o günkü müzakeresine 

Ya.et ettikten sonra, Hakimiyeti 
aıı illiye refikimizin muharrirle • 

nden bir arkadaşa beyanatta bu
J\ı:nuşlardır. 

Darüşşafaka mezunları 
cemiyeti için toplantı 

1 
Muhterem Başvekilimiz diyor

u l" li:. 
er 
ha Gazetelerin büyü!~ muharrirleri, 
b rıftQıJa lıiç olmazsa bir uzunca ya • 

a~ılarını ~il bakımındanw yeni arzulara 

Nizamname madde madde tetkik 
olundu, tabii biraz da münakaşa yapıldı 

ıJ llacak usliipla yazmaga çalışırlarsa 
aı•~k3adımız tok kazanmış olur. 

ifa laınet paşa hazretlerinin bu 
ıı~• ıleri ayni isabettir. Yapılmak -

.. 0 1an bir dilin yayılmasında en 
Yük yardımlardan birini de, 

lf ftthalckak, ki muharrirler yapar· 
ı• ll". 

'k Bizde, henüz şimdilik en çok 
tJSlh Unan gazetelerdir. Cemiyetin, 

0 t• te}j gündiizlü çalı,masına, ga• 
al~ etelerin büyük yardımı dokuna • 

~'~1 .. h . d. " f up esız ır. 

ı•l_ Ancak, bizim gibi küçük mu -

{

C-trirler için, bu yardımı yapmak 
terken, bir güçlük meydana çı -
Yor. Acaba, yazımızda kllana
ğllnız sözler, T .D. T. C. tara • 

~tlda.n kabuledilecek mi? Acaba 
3 .._~llar-.acağımız tabirler yerinde 

ıııtıdir? 

Darüşşaf aka mezunları arasın· 
da sıkı ve samimi bir tesanüt te · 
min etmek maksadile bir mezun -
lar cemiyeti teşkil için müteşeh -
hislerin daveti üzerine dün ~al · 
kevinde büyük bir toplantı yapıl -
mrştır. 

Bu toplantıda yüksek mevki -
lerde bulunan Darüuafakanın es · 
ki mezunları ile genç mezunlarm 
dan mürekkep büyük bir kalaba -
Irk vardı. 

Müteşebbisler namına Fethi Se· 
zai B. arkada,larm davet kabul e· 
derek gelmelerinden dolayı teşek· 
kür etmiş ve kongreyi 'idare için 
reis ve katip intihabım istemiştir. 

Bunun üzerine Darüşşafaka li -
sesinin ilk sene mezunlarından o -
lup yegane sağ kalan ve telefon 
şirketi komiseri bulunan Fuat B. 
reisliğe ve genç mezunlardan 
Muhterem B. de katipliğe seçil -
miştir. 

ı~ ~e~ela şöyle bir cümle alalım: 
1~"etz bugün Türk Dilt araı•tmnn kurul

i~~~ı:ıı.ın buyrug,I aıtrna girmiş olan cllzi 1~· 
d ·~Yfz. . . • .. Şirketi hayriye memureyn mü -

eri I Şimdilik, dil işlerile meşgul dürü ve DarüHaf akanm eski me -
t;j :~cemiyetin ismi Türk Dili Tet- zunlarından izzet B. söz alarak 25 
~ Cemiyetidir. Bu cemiyetten senedenberi cemiyet işlerinde uğ -
hıeden bir muharririn "Türk raştığını ve şimdiye kadar üç defa 

,ili araıtırma kurultusu,, deme• Darüşşafaka mezunları cemiyeti 
doğru olur mu? teşkil edildiğini, her nedense mu· 

~I ~unu bir misal olarak aldık. vaffak olunamadığını söylemiş ve 
~t kullanmakta tereddüde dü • dördüncü defa olarak cemiyet 

~~il daha bir çok kelimeler var, kurmak istiyen müteşebbislere 
,1 ıb~miyet bir an evvel bu tered- muvaffcrkiyet temenni etmi~tir. 
·~ '~u izale etmelidir. izzet Beyden sonra bir zat genç, 
~ ~suen, ismet paşa hazretleri ihtiyar toplanmış olan arkadaşları 

diyorlar ki: tanımadığını söylemiş ve herkesin 
~ ~"Bir taraftan sözlerin /tepsinin kendisini takdim etmesini teklif 
'1 ll~m.~sı, sıralann~n ve manaları • etmiştir. Bunun üzerine her me • 
, katı olarak tespıt olunması takip zun (Ben Darüşşafakamn ... sene· 

1 "«ler1 • w 

1. ursun, dıger taraftan Cemiye- si mezunu .... ) diyerek kendisini l ı,. . 
~ · •sterse proje veya taslak şeklin· tanıtmıştır. 

'r 01•un. bize mümkün olduğu kadar Takdim işi de bitince müteşeb-

olduğunu, fakat genç arkadaşları~' 
ant içmesi lazım geldiğini söyle · 
miştir. 

Fen fakültesinden Dürrü . Bey, 
gençlerin bu huıusta ant iç • 
tiklerini söylemi§ ve Enver Bey 
namında diğer genç bir mezun 
da: 

"- Darü~şafakaya geldiğim za
man ne anam, ne de babam vardr. 

Oradan topladığım irfan hamule-
si ile ve mektebin sırtıma giyirdi
ği bir kat elbise ile hayata atıldım. 
Bugün bir mütehassısım. Fakat 

hayatrmr ve irfanınu kazandıran 

mektebime medyunum. Her tür
lü fedakarlık yapabilirim. Bütün 
arkadaşlar ela böyle düşünüyor -
lar.,, demiştir. 

Müzakere kafi görülmüş ve ni· 
zamnamenin madde madde tetki· 
kine başlanmıştır. Nizamname e· 
sas itibarile kabul edildiğinden 
derhal faaliyete geçilmesine ve 
hükumetten müsaade alrnmas~na 

karar verilerek içtimaa nihayet ve· 
rilmiştir. 

1 de>.rey heyetine de ~u zevat 
seçilmişlerdir : 

Telefon şirketi komiseri Fuat, 
Şirketi Hayriye memurin müdürü 
Mehmet izzet, Darüştaf aka mü -
dürü Kami, müderris Mehmet E
min, Darüşşafaka muallimlerin • 
den Şükrü, Şehremini nahiye mü· 
dürü Hüsnü, Dürrü, Fethi Sezai, 
·Muhterem Vefa Beyler, teftiş he· 
yetine de varidat müdürü Amir ve 
avukat Hasa'n Beyler seçi]mişler
dir. 

Liselerde 
Edebiyat ve fen 
şubelerini hangi 
sınıfta ayırmalı? 

Maarifte yapılacak islahat için 
ma:ırif vekaletinde teşekkül eden 
mütehassıslardan mürekkep altı 
komisyon mütemadiyen çalışmak
tadır. Bu komisyonlar liseler, mu
allim mektepleri, Darülfünun ve 
diğer mekteplerin vaziyetlerile 
meşgul olmaktadır. Maarif veka • 
leli lise edebiyat muallimlerine 
birer tamimle müracaat ederek 
islahat hakkında fikirlerini sor • 
mu§tur. Galatasaray lisesi müs • 
tesna diğer liselerin tahsil müd
deti 11 senedir. içlerinden yalnız 
Galatasaray 12 senedir. Bizdeki 
liselerin son sınıfının edebiyat 
ve fen tubeleri vardır. Lise· 
lerin onuncu sınıfını bitirip on bi· 
rinci sınıfına geçen gençler hu 
iki şubeden birini seçerek sene 
sonuna kadar o şubede çalı§mak· 
tadır. Edebiyat ve fen şubeleri ta· 
lebesi ismini alan bu son sınıf ta• 
lebeleri mezun olurken bütün li
se umumi malumatından imtihan 
vererek mektebi bitidrler. Fakat 
son sınıfın edebiyat şubesinde o
kunan derslerin ekserisini edebi· 
yat kitapları teşkil eder. Fen kıs· 
mında ise Fen kitaplarile me§gul 
olunur. . 

Maarif vekaletinin lise edebi
yat muallimlerine gönderdiği ta
mimde denilmektedir ki: 

"Liselerin Fen ve Edebiyat şu
beleri hangi sınıftan itibaren ay
nlmalıdır?,, 

Fikirlerini ve dileklerini yazan 
edebiyat muallimlerinin cevapları 
mütehassıs komisyonlannda tet· 
kik edilecektir. Edebiyat mual • 
!imlerinin çoğu GalatMaray lise
sinde tedrisatın öğlene kadar ol • 
masını ve öğleden sonra serbest 
mesai ile iştigal edilmesini iste• 
mişlerdir. 

el ~neşriyat yapmasmdan kazanınz.,, hisler namına FethiSezai B. tekrar Kitapçılar gittiler 
·~i c~iyetin, herhalde derlenen söz almıf ve yeni cemiyet için biı· Bursa llsesl mezunları 

İbrahim Hilmi, Sühulet kütüp~ 1 ttler ·· · · d d v b · ld v 1 bı~ ce ıoz ıçın e, ayır ıgı, e - nızamname yapı ıgını söy emiş -
~ •ediği, kabule niyetlendiği tir. hanesi sahbi Semih Lutfü, Ahmet 
~ 3:~r vardır. Darülfünun Hukuk fakültesi Halit Kütüphanesi, Tefeyyüz, Ka
~· ~ •özler - muhterem Başveki· müderrislerinden Vehbi Bey bu naat, Resimli Ay matbaası Türk 
p~ ~111 buyurdukları gibi· pro· nizamnamenin tekı-ar encümene Limited şirketi sahipleri dün ve • 
~~t:eya taslak halinde • gazete- havale edilmesini, iyiden iyiye tet- kaletle mektep kitapları hakkında 
Aı.~ '. lnecmualara, tanınttııf mu • kikten sonra umumi heyette ka -'(' temasta bulunmak üzrere Anka • 
~ 1tır ~e şairlere dağıtılsa, bu bul edilerek idare heyetinin seçil • 
l ~er· b" 1 l raya gitmişlerdir. 
~I ın ır an evve yayıma sa· mesini istemiştir. 

~)i~~l"ı ueniılemiş olur fikrinde • Bu teklif üzerine bir çok hatip· .ıııı,.-•••••••1••••-••""l111ıııı... 
a ler söz alarak ikinci bir içtima:t 

tll\ ll suretle yapılacak neşriya • lüzum kalmadan derhal nizamna· 
~~ Cerniyetin çalışmasına yapa • menin tetkik edilmesini müdafarı 
a. iı Yardım pek büyük olur. Her 
'1:)d etmişlerdir. Nihayet izzet Bey 
•ı, en evvel kelimenin yayılma- tekrar söz almı§ ve: 
~Q }a.rdmı eder ve yayılan sö- ı 
rl'ı\~ ltıtp tutmadığı, halk tara • - Münakaşa.:yı .. bırakalm~. A !ş 
dit· 'rı benimıenip benimsenme • ~apalım. Tesanudun ve samımıye .. 
)ılıt -nlatıhr, ve beğenilip te, ya- tın esasların: bulalım. Cesaretle
~ ~ca yakışık almadığı görülen nerek fedakarlık yapalım. İnsan-
~~!\ Yerine, başka bir söz konu- lar fiilyatile ölçülür. Elimizde- 1 

· ki nizamname çok iyidir. Fakat J 

\.~eıela "ece,, "verim,, "aaygı,, kabiliyeti tatbikiyesini kim temin 
~.~ak ".. k ''be k edecektir. )' ,, ozenme ,, zenme ,, 
\ '~,,''savaı,, gibi sözlerin dilimi demiş ve işe ufaktan başlana • 
~ t.ıtdiğini ve artrk yerleıitiğini rak büyük mikyasta çalışılmasını. 
~~;·)'~t yardımı ile anlıyoruz. Bu bun~ için de kendisinin ihtiyar 

~~~tı halk diline sokan sırf ga· 
~k er. ~eğildir, fakat bu sözlerin yetinde olduğu sözlerin bir kaçı- 1 
'~ d 1lıne yerleştiği gazete ya • nı bizlere bildirsin. Bir tek öz 
\?; nda.n pek iyi meydana çık- Türkçe sözü ne kadar zaınan ev-
bt.dır. vel kulJanıraak o kadar kazanı • 

>,~leiimlz !Udur: T. D. T. C. nz. 
1Ya karar verdiği veya ni· 1 Selimi izzet 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, \'AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı ~lerl telefonu: 2437~ 
Idare telefonu : 24370 

l'elgraı aurcsı: Istanbul - VA!<ıı 

Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
Türkiye F.cnebl 

Seneli': 1400 Kr. 2700 l<r. 
6 aylık 7!50 .. HM .. 
3 aylıl{ fOO .. AOO • 
ı aylık 150 .. soo • 

11111 U c retleri : 
ResmJ llllnlarm bir satın 10 Kuru, 
I'lcarl f!A.nlarm bir satırı 12,5 Kuruş 
Ticari ilı\nların bir santim! 2:5 Kuruş 

KUçOk llAnlar : 
Bir defası 30 ikJ defası 50 Qç defası ı;s 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Uc ay1ık uıın \"ere.nleriıı bir defası mecca
nendir. Dört satın geçen UAnlarıo fazla 
satırlan beş kurwJtan hesap edlllr. 

lstanbulda bulunan Bursa lise· 
si mezunları dün toplanarak Bur .. 
sa lisesi mezunları cemiyetini teş
kil için hazırlanmış olan nizamnn
menin tetkikina devam etmişler • 
dir. 

Mezunlar gelecek hafta nizam• 
nameyi bitirerek idare heyetini 
seçeceklerdir. .,, 

Millet mektepleri 
Adana, 2 (A.A) - Millet mek 

teplerinde imtihanlara baılan -
mıştır. 

~umnım1111ıuınu11ııııınınmmnına::ıııııııımmnnım111(1111uumııınını:ııı1111nm111'! 

1 1S Yd evelkt V AKIT ~ 
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4 Mart 1917 
- Şehrimizdeki muallimlerin içti

malarından ikincisi .lf.lartın sekizinci 
Cuma günü saat ikid4' Darülf ütıun 
konferans salonunda aktedilecektir. 

- Volf ajansının Berlinden bü • 

dirdiğine göre Rusya ile mualıedei 

sulhiye dün saat beşte imza edilmiş
tir. 

- Matbuat cemiyeti tarafından 

Tıer sene kongreden sonra verilmesi 
bir usul olarak kabul edilen senelik 
ziyafet dün gece Pcrapalas otelinde 
verilmiştir. 

Ziyafet ve onu takip eden suvare 
<;oh muhteşem ve parlak olmuştur. 

Sayıfa: 3 

Türkiye 
ve 

Sermayedarlık 

A. H. Beye Alaeu·n Cemil 
Beyin cevabı 

İstanbul meb'usu Aıaattin Cc : 
mil Beyden aldığnnız mektubu 
aynen koyuyoruz: 

Gazetenizin 21 Şubat tarihli 
nüshasında bana ait bir yazı var • 
dır. Beş altı gün sonra haberdar 
olduğum bu ynzı Liman Şirketi 

tarafından neşredilen (Koopera .. 
tif) mecmuasında intişar eden bir 
takını sözlerden biraz da şahsi o· 
lan kısımlarını nlmış olmakla be • 
rah~r yalnız hu mecmuanın takip 
ettiği siyaset hakkında ''VA .. 
KIT) in muhterem okuyucubrmı 
hakikati hale vakıf etmeği ayrıca. 
bir vazife telakki ediyorum: •ı 

Kooperatifçilik hakkında her .. 
kes istediği gibi ve yahut bir züm• 

renin fikirlerini yaymakta kanun 
dairesinde hareket etmekte şüp -

hesiz serbesttir. Memleketimizde 
fikir hürriyeti · :ıkılaba muhalif ol-

mryarak kayıtsiz ve şartsız mev • 
cuttur. Fakat, Cümhuriyet Halk 

fırkası hükumetinin idare ettiği 

lktısat Vekaletine merbut bir dev-

let şirketi memurlannm, daha 
doğrusu müdürünün çıkardığı 

bir mecmuada: Sermayecilik, es • 
naf, tüccar, bankalar aleyhine biı 
mücadele vasıtası olarak koopera· 

tiflerin sınıf kavgasına tavait edil 
mesi kabul edilemez. 

Fırkamızın ger.ek kocperatifçi -
lik ve devletcilik hakkındaki mad· 

deleri çok sarihtir. inkılap ve koo
peratifçilik perdesi arkasına ge ~ 

çerek inkıi~bın düşünmediği şey • 
leri ona atfetmek açık bir sahte -
karhk olur. 

"A. H.,, B. y&ni onun fikirleri· 
ni kabul ettiğini ilan eden Ahme~ 
Hamdi Bey çıkardığı koopera~ii 

mecmuasında sermaye aleyhinde. 
tüccar aleyhinde mütemadi neşri
yat yapılıyor. 

Gazetenizde şahsi kısımları neş
redilen kooperatif mecmuası yazı
sında aynen şu sözler de vardır: 

"Türkiye gibi yarı müstemleke -
ler (hiç bir zaman) dış mübn.de -
lelerinde karlı olaınıyacaklarm -
dan sermayedarlığa geçemedikleri 
müddetçe de kooperatifçiliğe g·e -
çemezler.,, .., 

Yazıda kooperatiflerin garpta 
sermayedarlar yüzünden zuhur et
tiğine ve kooperatiflerin sırf ser • 
mayedarla mücadele etmek ıçın 

doğduğuna dair izahat vardır. Bu 

mütalea uydurmadır. ' 

Kooperatiflerin ne gibi sebep
lerden neş'et ettiğini Hamdi Be • 
yin okumak istemediği garp ki .. 
tapları tetkik etmişlerdir. Koope .. 
ratiflerin doğmasına sermayenin 
mi, ırkm mı, dinin mi, ve tahsil ve 
terbiye seviyesinin mi amil oldu ~ 
ğunu uzun uzadıya alimler araş • 
tırmışlardır. Her halde sermayeci
liğin Hamdi beyin anlattığı gibi 
bir rolü yoktur. 

Olsaydı sermn.yecilikte en ileri 
giden Amerikada kooperatiflerin 
en çok olması lazım gelirdi. Hal • 
buki, Amerika kooperatiflerde çok 
fakirdir. 

Hamdi Beye göre, Türkiye ser-o 
mayedarhğa geçemez: "Ne kadar 
uğraşırsak uğraşalım Avrupa ban• 
kaları gibi bankalar, ticarethane • 

Türk kooperatifçilik cemiyeti Htibi 
umumisi \'e lst:mbul meb

0

usu 

Aliettin Cemil 
(Devamı 5 inci sayıfamızda)_ 



Sayıfa: 4 

O.iMA ö .. 
Muharr·ri : Celal Nuri 

•• lttibas.ııal:il. tcrclJmc hakları mahfuzdur • 

••• 

Suratı sayesinde mi yoner 
Salomon Bey 

o arı 

"Gazetecilik bir insanı her ma .. 
kama nail eder,, şeklinde Fransız· 
ca bir söz olsa gerek .. Bunun gibi, 
ben de "yakışıklı olmak bir insa" 
nı banker bile eder,, şeklinde dar

bı mesel kılıldiı bir kelam saref e • 
dcceğim .• 

Dünkü notum yahudilerin me . 

::.iyyetlerine aitti. Bu fıkram da o· 
nu parla!~ bir surette teyit edecek .. 

Dınleyiniz: Çocukluğumda, bir 
vilayette, Yusuf Efendi ismind-:. 
bir memur rdı. Bu zat museviy· 
di. Dört zürriyetinden bir oğlu ile 
bir kızı gayet yakıpklı, diğer oğlu 
ile diğer: kızı o mertebe çehre zü~ 
ğürtüydiiler. 

Büyük oğlan, Süleyman, evet t 
yakışıklı, lakin soğuktu: Fazla aa· 
rı, limon gibi, saçları da kırmızı .. 

Süleyman Beye: 

- Sen güzelsin! demişler. O dn 
şımarmış.~ Her gün aynaya bal<a 
cemalini femaşa ederdi. Daha ba
cak kadarken bu çoculha pek zen
gin bir kadına (varmak) temayü
lü sabit bir fikir halinde baş göe .. 
terdi .• Süleyman Bey bu hayalle, 
bu ihtimalle sapıttı. Zıvanadan 
çıktı .• işe, güce rağbet etmedi. O, 
zengin (ve hatta yaşlı) bir kadın 
arıyor. Hülyası da geniş! Dima • 
ğında saraylar kuruyor ve aynaya 
bakıyor •. 

Y a§ı yirmiyi ,. --;ince, Süleyman 
Bey Parise gitt •. Orada üç, dört 
senelik hayatının nasıl geçtiğini 
layıkile bilmiyorom. f 9i bildiğim 
bir cihet varı;a, o da) günün birin· 
de Fransadan nudut harici edildi
ğidir. Bu cez nm esbah1 mucibe · 
si olmak üzer-e Süleyman Beyin 
düşmanları şunu söylüyorla:r. (Ben 
inanmıyol'.um; siz de 1nanmay'i · 
nız): 

Guya Süleyman Bey yaşlı ka -
dınlarla çokça haşrüneır oluyor 
ve onlardan Ücret alıyormuş. 
Fransa diyarında bu meslek pek 
kötü görilldüğünden, i9te, günün 
birinde Süleyman Beyi kovmuş • 
lar. 

•••••• 191 O senesinde Bruxel • 
les'teydim. Büyücek bir otelde 
kendi başıma yemek yerken sa • 
loncf.ı birdenbire oir hareket oldu. 
Garsoniar selama durdular. İçeri· 
ye güze1 bir kadının refakatinde 
Süleyman Bey ğlrdi. O beni gör • 
dü; ben: onu gôr<.tum. İ5erhal ya . 
nıma gö!di. Bir.az konuştuk. 

- Bu k dın kimdir? dedim. 

- Meb e&im c riyenlz ! dedi. 

yarı memleketi canibine yollamış
lar .. Süleyman Beyle madam otel· 
de erbest .• 

Ben bunların izini kaybetmiş -
tim •• 

Büyük muharebenin ilanından 
bir z evvel (1914} fe Paristey • 
dim. Bi rgün bir caddede gezer • 
ken Süleyman Bey ve aileainin is
mini muhtevi bir firmaya ra t gel• 
diın. Biıı hunuıi banka. içeriye gir.r 
dim. Mükemmel bir daire .• Efen· 
diyi sordum. GarsonlaT biraz ta 
accüp etmediler değil. Kartımı 

ver.dim .. Garsonların rlan taac -
cübü ara ında bizzat Süleyman 
Bey ayağım kadar geldi, beni o· 
duma çık r.dı ..... 

- Ey Süleyman, bu banka: sa .. 
na. anandan mı k tdı, babandan 
mı?. 

Süleyman Bey güldü. Porto Ri .. 
co- devleti n mma altın basmış:. . 
T ebenüken b :na bir çeyrek lira 
hediye ver.di, ve: 

- Ak am benim otomobil sana 
ge1ecek.. Lut!en bizde yemelC yer-· 
sin .. Ve o zaman ball'.kanın fömden 
bana (miras) kaldrğmt aıılanm . 

Ak~am üzeri ali. bir otomobil 
Öeni, ikamet ettiğim külüstür l>ir 
otelden aldı. En kibar caddeler • 
den birinde Süleyman Beye(endı'" 
nin apartımanına gittim. Livree • 
li, yani kıyafetli uşaklar .. Kapı • 
lar açıldı. Bir konak Hem Parisin 
göbeğinde .•• 

SUleyml!ln qev beni büyük leva~ 

ıla (arşıladı. Servetini, azamefi· 
ni teşhir ediyordu •.. 

- Söyle, Celal Bey, babamın 
maaşı 1500 değil miydi?. 

- Öyle, Salomoniko .• 
- Anamın bir §eyi yoktu?. 
- Doğru, Salomoniko .. 
- Kader bu, Jimdi biraz servet 

sahibi olduk .. 
- Nasıl oldu, Sıılomon?. 

- Anla1ayrm, eski do-st: l9t O 
da sana m~esim diye talid1m et· 
tiğim f<adm zengin bir lsp'anyol 
Amer1kalmtn kaHsıydt. AmerilCa · 
h, stziere ömüT, vefat etti. Ma · 
dam, kulunuza kaldı ve vardı. Çok 
iyi geçiniyorduk. Macfam &ebe 
kalc!ı. BiT çocuk doğtiTdu. Lakin 
Çocuk hummasına tutufarak Dir 
kaç günde öldü"... Ben, dul kal· 
dım; oğlum da yetim .• 
Oğlumun dede ve nineai toron • 

larını cenubi Amerikaya istiyor -
lardı .. Ukin zavallı çocuğum ga· 
yet zayifti. Fena doğmuştu. Ke -
mikleri incecikti. DoktorlaY. dedi • 

VAKiT 

gittiğimde hem toronlannı büyük 
baba ve anaya t slim edecek, hem 
servetten hi emi alacaktım. Tu • 
haf değil mi? Cenubi Amerikaya 
ayak basar basmaz eski elçinin 
hemen bütün serveti bendeniz in• 
tikal etmiş bulundu .. 

Evet, Celil Bey~ anadan b -
hadan değı1, kal'ıdan evlattan ..• 

••••.... Süleyman Bey, Paria· 
ten kovulan Süleyman Bey, bu 
ıervetten birazını rÜfvet vererek 
gene Fransaya ginni§ ve bu sefer 
yerleşmiş .. Osmanlı yahudilerin • 
den Salomon, bu sefer, artık 
koca karılara satmıyor. Metresi 
§İrin, ve körpe bir kız .. 

Apartımanı yekta .. Bankası hü· 
yük değil, lakin emin işler görü -
yor. Süleyman Bey Paria piyasa -
sının tanınmıt erkanından biridir. 
Fransızcayı hala kötü konufuyor. 
Killtürü az .. Gösteriti çok .. Büütn 
pal'makları yUzüldü. Türkiyede ne 
müh"-m adam olduğuna dair F:ran
sızlar palavra ahyor, ve, kafası • 
nı çevirip: 

- Aldattım, teresleri ! diyor .• 
Süleyman Bey peşin parayla ni· 

şanf ar ve madalyalar almış. 

Süleyman Bey Fransızlar aihi 
işten anlar bir sanaf ve banker 
milletin arasmda fırıldaklar çevi· 
yor. Süleyman Beyin gü%el lcız 
kardeşi itibar sahibi bir Fransızm 
elyevm madamaaıdıl'. Çirkin kar· 
deşleriyle. para sayesinde, bahti • 
yar olmuşlardır. 

Süleyman Bey, pupa keyif! A· 
hırları var. Yarış beygiı::leri nıüka· 
~t>.t kazanmışlar .. Yazın kotr:a ile 
şimal denzinde on doatJa tenez· 
zühler yapıyor. Yalnız içkisi ve 
kumarı yok .• 

Süleyman Sey, meğer, büyük 
bir Osmanlı hanedanındanmı§ ta 
haberim yok.. Ebemmyietli biı 
zat ..• 

•••.. Ben, valctile, aynanın 
l<ar rsrnda kendi suratına hayrar. 
olan Sa:lomona büyük bir akıl is
nat etmiyordum. Ne yanılmışım ! 
On"ün içiır o ıurat ancak bir ge • 
çer akçedir. o sayede aleme gir • 
miş .. Eğer o limoni surat olmasay· 
dı, z~va11f Salomon, kimBilfr nere
de, bir vilayet merkezinde tercü • 
man mua'Vini ve~ Bir 4ancal.ta 
700 kUl'Uşla tercümat\ olacaktı. 

Fal<a~ emin olunuz, Salomon 
şeklinde ve temailinde, öyle satı· 
§ın, kızrl saçlı, hatta ondan otuz 
altı kat dalur yak~klı p.~khlar 
yok değildir. 

Bunlar böyle milyoner, bankerı 
ve tüvanger olamıyorlar da, nasıl 
Safomon veya Süleyman Bey Pa -
riste parma:ltla göiterifen zengin· 
lerden biri sırasına giriyor?. 

Bu suale cevap bulmak çok 
güçtür. Yalnız Süleyman Beyin 
suratından baıka bir meziyeti 
vardı .. Onu unutmıyalım: - Ya· 
hudi olması ... 

Y ahut:lilik tahlile gelmez- mezi· 
yettir. 

Celal Nuri 

Ve el"tesi gün için beni, ayni o · 
telde, apartımanrnda, aktam ye · 
meğine çağır,lı. Metresi hanım 

yüksek bir hanım . . Süleyman 
ona nispetle bir uşak bozuntusu .. 
Otel apartımanı mükellef.. Ye • 
mekten sonra beni tiyatroya gö • 
türdüler .. 

ler ki böyle crlız bir yavru iKı ya .. =====:::::::===::::::::=================== 
şına gelmeden büyük denizleri a -
şamaz. Bekledik. Çocuğu büyüt -
tük~ Yavrum seyahat edebilir bir 
hale gelince, bir dadı, bir uşak, 
çocuk, ben vapura bindik. Uzun 
bir sefer .. Havalar bozuldu. Bi • 
çare o lum sefere dayanamadı .. 
Okyanusun ortasında mevlanın 
rahmetine kavuştu .. Çocuğumu bil' 
tabuta koydular. <;~çeklere se.rdı • 
lar ve ayinle, merasimle denize 

Hikaye şu'ı'ldan ibarettir: Orta 
veya cenubi Amerika cümhuriyet· 
lerinden bir inin bir fahri e1Çis1 
varmış .. Karun kadar zengin. ihti
yar ve kakavan .. Bu liamm o za · 
tın karısı, me§ru ve resmi karısıy
mış. Sefir amelmande .. Hiç i>ir i· 
şe yaramıyor. Kadın zengin değil. 
Servetinden dolayı ihtiyara var · 
mış. Az bir fasılayla Süleyman 
Beyi de kendisine odalık alml§ .. 
Biraz daha hür ko!.lhunk için ihti · 

attrlar. 
H remim, parasızdı. Lakin b1 -

rinci zevcinden kendisine toptan 
bir servet kaim §b. Bu sefvetin 
dörtte biri benim, öteki knmt da 
çocuğumun oluyordu. Amerikaya 

OarUSbedayt ehft Tiyatrosu 
Temsitlerı: 

sa~~ :t:n:.. ISTAHBUL BREBIYE~ı 

· ı e u .e ~~mt~ ~~~ı 
1 Ü 1 illi 

Yıı7.ıın Şiller 

Terciime eden 

abri Bey HllllH 
Halle 5 Derde 
1-!al g cesi 

6 mart pazartest aktamı 
Kavur< D., vrildi. 
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~--- 8 Mart Çaı·şaınba akşamı 

OPERA SiNEMASINDA 

Halkevinin aleni te ekkürü ~--~ HaJ« ımııın sevgilisı 

lstanbul Halkevi Reisliğinden : HAZlM-
1A;.,iT 

HALiDE 
•• un 

16 Şubat 933 günü Perapalas• 
ta verilen (içtimai Yardım) balo
moza biT' çok kıymetli eşya hedi· 
ye etmek suretile yardımların e • 1 

airgemiyen aşağıda isimleri yazılı : 
müesseselere alenen beyanı tetek- ı 
kürü Evimiz bir borç bilir. Si 

Tuı l\çc 'otlu · ar kıh • t.aklitli ko· 
medı fılminde 

Afitap kırfasiye mağazası, O ~ ' 
rozdibak müessesesi. Kolomhiya 
mağazası, Sahibinin se i mağaza· 
sı, Hacı Muhittin zade Ka:znnBev 
Havlucu Hacı Reeep Bey, Şarlc 

merkez ecz Türk Anonim 
Şirketi, Çiçekçiyan Efendi, Eıv

liyazade Nurettin Bey, lpekç.i kar 
de ler: limitet şirketi, Maf.puççular 
caddesinde Celal Fahri-ve §Üreka · 
sı, Kitabi Hami Bey mağazasrı 

Çenberlita Kazım eczahanesi , 
Pertev ecza deposo, Dilberzade 
Kardeşler, Halil Ali kardeşler, Ma 

Pek 'akında ,jzı kahkahalarla r!iıldii· 
ı ecel. 'c cjtlendirecekrir. 

r 
T A KViM 

Cmnart ~si 

4 Mar t 
7 Zııkade 

Gun clo)!uşu 

Gun JIJ • 

:ıbah tıcmazı 
Oğle oanıaııı 
ftindı n.ımazı 

o,JI 
ııs.02 

5,Sı) 

l't •• ' 
15.J(; 

rangoz Alaettin Bey, i ş Bankanı , .\lisanı ı mııı ıs.ı!2 
pekiş Jstanbul mağazası, Bursa r;r 1 naını11.1 

ı r 

Jll,JI 
4.SY. 

(> 

:ıuı 

Pazar 
5 Ma"t 
8 Zilka~ 

tı;Jt 

f, O::? 
5,5 
ı .. 26 
15.Jtı 

18,02 
Jll,ıH 

4.~ 

of 
302 

pazarı Hasan Basri Bey, Semuel 'ı ı 
Mitrani ve mahtumları, Kigork AM \ 
cemyan Efendi, Yako Pezo mah · '-,------------- ) 

h HA\ A - YeşOköy Askcı1 rasat ı.Ucfiı 
dumu ve Sadaka hd. Şirketi, Ba - zinden verilen maıunıat:& göre, bugtln ıı: 1 

çekapı Hasan ecza deposu, Y er:li az bulutlu ve sakin oıacaktrr. 
mallıır pazarı, Osman Nuri Bey, Dünkü .sıcaklık en fazln 4, en az nıı~ 

ııvıı. z~·ı'Rı 7 ı2"ffimıtt~trf' idı. 
Gülnihal mağazası, Mikail Çuha· 
cıyan Efendi, Rikardo Levi Efen· 
di, Adnan Irey, Berberyan. Efen • 
di, Robcnson mağazası, Bekes ma 

ğazası, S. Suraski mahdumları . 

A O Y. O 

Bugün 
ISTAN tr. 

Flüseyin Hakkı Bey, Y. Beyko E· ı d n ıS,45 c kadar saz cıroşeffiff fi 
fendi, Guvakil Efendi, Pornihyi-. nım1 18 4~ ten rn.so a kn<fıh' OrkesfT'~ 

19,SO dan 20 e kndıır Fransızca ders (ntU 
Efendi, Kara Mustafa zade Ahmet tedOP.re mahsus> 20 den 20.ao a ko.~ 
gey, Lazaro Franko mahdumfaı-ı, K amgôz (Hllznn Bey taYatmtınn) 20 

F S.. B 1 'l H'I · dan 21,30 a kadar Hafız Ahmet Bey 
oto ureyya ey, smaı ı mt 21,30 dan 22,30 n k!ldnr Orkestre, A'Jtlr' 

Bey, Mıgıdıç Bardizbanyan Efen- norım 11 berlerl w snat nYdrı . 
di, lpekiş Beyoğlu mağazast, Ne - A'l'KAft:\ <JMS m ') 

12,30 - 13,30 Ankarapalııs Orlccslreııi 
sim Firesko, Madam Pangiri Bey, 1 • ıS.40 ô rl<est re: seııfuttl plıretıque !f 

lzidar Melekn~tein, Rossel, Ha et ı .4-0 - f9.ıO Alaturka saz 19:10 • 19 

V b f v C.raml\fon - 19,50 • 20,10 D ans mwılki..~ " 
Kütüphanesi, J · ayen er.g otog · 20,10 Aj!\M Htı.bcrlcrı v<! hava roporıarı. 
raf hanesi, Antikacı Rovana, D. ~ 11" NA csı~.1 nı.) 
Behar, Davit, Kuyomcu Sal'iyan , 12•3° Konser - 14,45 PIAk ..... 11,;ı,5 K&ıı' 

&er 18,25 Konser - 21 Komedı - !!3 t 
Kodak fotoğrafha.nesi, Karlim n Dans. 
mağazası, V erdo mağazası, Pazar LEJP"L.lG csao.a m.) , 

· f b "k l k lat 7,15 Jımnnstik - 7,35 Konser - l oilan, Lıon a J'l a&t, s ar os Pllı.R - 14,15 Plllk - 17 Musiki 17·~ 
M. Vilavi, Yerlimallar pazar.ı, Za- :Kon 20.so Piyano 21 Slyast nutiJ 
haryadis, Karako, Bursa pazarı , - 23,15 Konser - 28,15 Haber ve konııtf' 
I) · v Sah'b' · BORıtEŞ (81»,2 nı.) 
iyaniaterı magazası, ı ınm ıs Pl!U• - 14 P l!R - 18 Mualkf ,,, 

sesi, Baker Limitet Ş. , T okath , 1'9,25 Konser - 20,40 PlAk - 21 or~ 
Dimitro Kopolo, Z'ayis Vekisler . - 21,45 Tngnnnı - 22,05 Orkestrc. 

flO!\IA (4'l1,2 m.) 
Polidar, Pac;.ikakis, Ada, Bazar dö HtJD.\PP'.Ş1E csso,s m.> 
Levant, Çiçekçi Sabuncaki, Lebon 10,15 Plıl.k - 13,05 Orkeiıtre - ı!~ 
Foto Spor, Celal Ergun, Deküziz, Şarkı - 20,25 KonS<>r - 22,50 Çigan ı:n~: 

ldsl 2:;,30 Tay ltrô - 24,15 Çigan JiiuP 
Kohen liemşireler, Kalaro, Coa e • k isi. 

ziya Mandel kürkçü, Pazar Döbe· ıo liOVA (JSO<J m .) et 
ı 0.30 Senfonik konacr - 22 Franıııı 

be, Margarit mağazası, Atizya:n nc§l'iynt 

Kuyumcu, Matmae-zl lskinazi, ,. ARşm A < ını rn;) °""' 
"" '··f · B h r ~ F k ıa ıo PI!k - 17 Plfik - 10,os K _. rarru nerı e al', ~zavo ran o ....... 21 Kon er _ 23,05 Musıki _ 2• ı.ı 
Tütün inhiaarı, Yeni Bonmar~e . . bergden nakiı . 

o· A V E T 
' Kadıköy av z Şirketı 

Süreyya Paşa !İnemasının miisamere salonunda bavagazıte ye_.11> 
pişırme dersleri ihdas etmiştir. 

Dersler ayda iki defa verilir ve meccatfıdir. 
I' ., 

En nefıs ve mütenevvı yemeklerin pişirme tarzını öğretmek ifl 

Kadnk3y lfa(tagazı S rkefi 
mu'1terem Hanımefend ı er ı bu d~Ys'ere d€v m~ hürm tle davet ~iti· 
tl.c ders 6 Mar~ 193 ~Pazartcsı ~linü sn af üçte ve geiecek derslt'• 

her on beş günde bır Pctıarlesı günlerı verilecektir. 



s.,.fa: .s 
Tefr,llsua ı ~ 11 Bir taf.kat y 11--•• ,. Efgan el .., --Bir Yastık ta Koca vm .. aa un ıiiD tedavi .altmda.kal. 

~ ' dıiım Cerra~ hadııih-•m - Ahmet Han 
gidiyor 

- E, artık ıidelim ten;e .. 
Eve geldik. Limianın, Nazifin 

Montekarloya ıelmeaini neden 
._..mediğini bir türlü anlıyama • 
dıpı_ 

Yaua 1 Mediba Milair den yalnız ııbhatimi geri almamu (Btlf ltılWlı ;s uncu 11agı1amızdti) 
-....a:x.1• ~mla ::ı.1.-.Xı1 aa"'-- . .::L..4..__ ler n _.. 'W&Wllllwi°'• mmnd'fak o

f ey yok hanımefendi .. Limia beniı y_k....,. fkawa • ~_...,, 7 lam i ~ • 
kendiıQ-leı;akwı üdeCU.Jor.. N~ ~ ~ . t~, mt~a ve t~~~ • "Mıy=.:: W::.m; köv':""~~ ir &~an ıelçi.i cAftmet HM Rs. 

'---- bil" ge yırmmcı nra-7-ıtır w .... ,, • ....... ~,. ,,.....,- -'-k n1 A-"'--- d 
mutlu UAUa ! .. Demek a ,-en • t b" 'T'' k .. . . kurt cribi irinden !kemiren, bir sel <lün -.aban i tre e ıuuua an 
. me :veren ır .ur muesaeuıını •. ~ ıdlar.iniize gelmi;tir.. JAm..t Mu 

cam.... yakından tanıyan tiir aHamm du- iilri -ilıpnlaı hanrp «len ticartft 
Limia Jüluıeden katıldı. ·Kırmı· yacajı tam'Urla ıçJl&bm. .uaullu.imizi ._ tqkilitnnızr (ya • salı ıünü, bir uıüddet kahnak Ü• 

- 12 - zı elbiaeıinin içinde, Jeni a_çmq .. fi) ~ etrft· we, JIUll'a ıiaeualrtir. 
- Cuma -· bir kırmızı koncay.a benziyordu • Ter temiz yataklan, gıcır ııcır ını lüccan ve eana Elçi Hz., dün T okalliyan ~ 

J)ün gece Rus baletnie ıittik.. Bundan sonra korktuğuuı fey zemiaiwe bütibı .bmilamaı.&iinle .1e;ı.:ı.ur:.1"..._ • lerbii l1ide 'b1lal ıatJii Wr ma11arriri • 
.Ben deh-tli süslendim. Tey • baııuıa geldi... ~ ..... ıhubıiluım il · 11-.11.._ı .._... _.__ pi Q)I . .!l- 3~ Dpa kN.1a H• m hrdeti 

:r- 1..- •lenm ".JLs:.1 )liiw' ____ ,.. 'JIC ı ....,. ...... . 
zem çok tık olmamı istiyordu.. Nazif Bey arKa:mCla, 'Diraz ıe • ~,.. •aı ır_ --.~ • !-.JL ı .. tt:L'..mL şah 'M•' t Hama ca lieketi • 

halla dl!__ • dl~ =-UAmpt••-.. --wıAAcııe- .__ 
Siyah tuvaletimi l".Jkardım. Lam~ ride durdu .. Salona bakmaja bat· .eaıumr 1W • 1 ~ .... .:an n-.. I .. hW 1...._ 11Dizi ~ •ılMı la '18 ıueya • 

~ d"" !Jlik lliDliiıa ima l-0 -· • ---~ • .... --- J elbisemi giydim .. Bu elbiseyi giy • ladı.: Fdakat ben,
1 

gözdlerinin, ~im ..::w ~-2' Z :. wel b.; , b , L 1 .:ı. -u 11 .a... matta ~,. ~= ~ rl 
dim mi, mehtaba bürünmüıı. gibi üzerım en ayn ma rğma emın • l.'llllllllnmD - n 1 • , 4 •ı .,._ 'ATIM .-z.._ ..... e n 

'.;s d ~- iL-'" i .. a •• J ·• • - -· • oluyormuşum.... dim .. Bakıtlarım üıtümae hiuedi • OAlllR'mr.ı,• ..,;ılll'I, ~ 1 ' •i 11111 .. • AAAI u,. '"il• .. W,. ıi pli 
t..___.._ liııa"--.!.L- ~ a_ ~..., -AJ •• - -Al ·-· p I '" • • '" • L Tam perde açılaca~ı zaman ti· yordum.. ".-ua ~.., 1111Ui9C • iıll6 1 f.aD 11•1 •U..lls;ı *'m»ur 

yatroya girdik.. Salonda kimle:- Bakıtları ne küstah, ne millteb· mil~ ...... mf i' ıeWr ~ -'• ı-: .-.=:n:a.: ::- Hui .:ls..ıt .mık ..madile 
. b-"'- :t .. k laini !L.11.-~ - • _..... ıe- 1 .. ~-1-ika, oldum•nu pek iyi göremedim. Yal· zi, ne de lakayttı. Hayır, aaıfıarı arae 0 - n &~_... ..__ 7- '• • ~ .. , Tı8aWır.,...ıl• ras, nmaa 

O!'" -:..W ~ ~ • • i i lllllllJ'W f JlılM- 'W • 

nız, güzel bir lı:adm derhal gözü. hoşuna giden bir etkelin kaSına .....,_. 1 .. 1 illl IMall!i- fımii. F ..... llwanıa• 
d.k ..... b k 1 d H • c1ır --~-..:• a;a ıı ı ı .-::.139..._·-·-~ R •• ft\e çarptı .. Te!< ba~ına koltuğuna ı hgı a ıı ar ı. A•nemeıili'ma- • ~ ~ p ~_ır: a; - ... ._ın..-~W eıaı• 

·et" -
1 

Mit -ı>•-• -· 11 41ahT doğru yürüyordu. Bu Miryan Nazif Beyin hOfUDa gı ıyor - lmmm ••SllU 8J16a1Ör Ce-il ... ..ı f• T~ 19SI .. ıc- ' m Ha. .. &llLU l ı ın-
Ylask~1ti. clum?. f& atmq, .aonraa.. tam m' ı .. , 1 JDu•·• • .OJlıa - Wr ws l ı 11 ·\ ' 1 ı dola • 

- Salon karardı. l: ıl:lar söndü.. Biraz sonra eğildi: tar.~ EmiD~lwA 1 •if&.: ~....... tebir e. 
Bundan sonra, yalnız sahnede - Hanımefenili, detti, aizt 1h· batlanan ikinci 1.1q_. m 'e dU(Jml• ı gı1r ~ 1'i, hi • JI i,ir. ICnl Ha • u..lerleri• 

kele!>ekler gibi uçu_ş:m kızlaruı rada bttlacafnm hiç .......Uyor· l•r "F Ye açdee.- h1 'bıırs • • tin._,... ..,.,,_4ifteriıa bir a ıw.ı. W.. ed 111 ve bir 

aey
0
rinke ddaldım.. dtuambm. Ba'!._~~~~=~ isi M111Uticlin ~e wip ' ı · - pMq ... 1* imü ol _ ~ .-d i~h~.!6'a~~ .. • hf~ 

a ar gü:;:;eldi, ki bir saniye "Val .. .,. ..... --- tur. masma rağmen asıl büyük ticaret aet e ece ı a&AJn a&1 .,çapa ua• 
seldi per~enin kapanacağını dü • !cüstahlık addetmezsinis ,.a? • Her Ben ikinci kısınHla yattnn. Ara- in1rlşafı aa bu sem uıriçintle vulm .... -. je&wceı ba lılıberler de 

'

.. · d p • k halde - aada etmi....-..niz, ,__ k 1 H · n .. ~ - Loodra ee .. unmıyor um. erae apanınca, ~ ~ da bir laboratuvara ıitmek tazım bulmuştur. Şu lmlde ~uupenttif • ra . z. nın ~---iki~ ı+ • ... • 
şocult !!ibi mütc~s~ir oldum: çüakü .gözlerinizde müumat.a geldikçe biricinci nireye pçi . çi1ik ticareti blisbütün ortadan &-lwı ~diler ·-'IJll~&l&llUD 

- r!e çabuk bitti! de::im. var .. Hülyalı bir müsamaha .. Sah· yor Te orada 1SOlalc benizli yawa· bldırmalt değıl, belki 'ODU meşru m •Qet maballerı-e ııllil:ık.• 
L:imbalar tekr<ır yandı.. netlek.i .danaları .çok beiea.diji. -lannm eHerindea tutarak sel••· bir karla iktifaya sevketmek ve sen Bamlaaya bd• platıla• 
Gene Vlaskezi gördi\m. Omuz · niz anlaırlryor- •alan, huta genç ve ihtiyaı4M'I memlelaette ye'tiştinüm mühim ~ n .At14aya barebtff-Lbe= 

'tarından mantosunu atını§tı. Sır· Cevap ••elim: piiyonlwa. maddelerin getirecefi faydayı ye. len.leta plattır. . . .- -~-.-
malı ve kürktü b ir tuvalet giyiyor- - Çllk ~ •• ,.... .. r Ap - tiştiraıle memleket haricinde sa - ..- .. Haa:a cittiil ~ 
41u. Etrafmı bir alay er!:e~< sarmış· pa-fııa .. .wi 1- f na,,- _,.Jaız Baalar ~k defa bastahaaenin tan arasında makul bir nispette Ahmet Hu 1M pea._ .... 
tı, onlarla konuşuyor~u. b~stesini D'ılirclim.- Ssk110 1'oau· bü1ük kapnmdan, çehrelerinde il'" taksim «ınek ga,.esine hizmet e • 1eyla Alunet Handa'. Nitdi• Pi' 

Birden uraıldım, sendeledim. '8 ,o'.k süze!.. Siz ihet•« ' "?. ürap çizgilerile içeri girer ve_. der. derim Ol'adaıa Mmra aeça~ 
Oıat.ra, bir ::rkek yaklef!Yer - B• ._ ..,,.. Wdm .. • ayene odalanna. kenailerine '-· Ma•maf9ah (A. H.) yani Ah • Ben de iki tün eoma ommla llıa " 

Alu .. Bu erkek tıpkı Nazif Eeye ııllDllendi- kan dols.torlarm eteak,.. teftratli mel Hamdi B.,;n ba fikirleri bir lutmak için Mıııra ıid~ • 
l»eaziyordu. Onun gibi muntazam Bu aralık, tepem araya afrdi . bakıtlarnıda ayn bir tif a kaynap idealist olarak takip etmediii de Ahmet Han, memlebt••imea 
vücutlu, geni§ omuzluydu. Yi:z~"nü ~enim damlan beienJnem.ı.otu · ~duktaa.~_lauwuna. ermit meydandad1r. Zira akıiJODer ol. Efganiıtana tiden mütelıwsa~ 
&9remzyordum .. A.Calia o mu?. laı- ~IM:.Mfi.fliiilo ~ sı4'er1-· dulu Liman kooperatifinde kendi bekknıda da fQ mala.atı.....-
tplaJJ P dei.il.dir •. Bewzetmif ol • A -tar... alıt -...itiacleld ki • tir: • f 
m.1J11 temennı ıedıyorum.. Eter Sthhati aanılaa ..tandqlan, .. d ıı:-1-ı -L-i • ''Türkiyeden Efganlstana lfin• 

. bw- d k' k 8' k - .. d nn yuz e e ..._. ... ,...._. aer o ... , a a zev lDl e.çacak, ır avga yazan en tekrar ııhhate kaYllfbmnak cıöi ma,eai heaabma iati ... r •tmek· derilmesi takanilr eden müteı... 
Mo~tekarlo eğ!encelerioı mahvo· Galatada nöbet ıoeseleainden büyük bir miicabedeye sin.- İD· tedir. sıslar intihap edildikçe Efgani9-
~.~... evelki akıam ıeue bir kavıa çık· aanlarda şefkatin, meslek " va • Ne prp 'ft n.e taıkta istihllk lmo tana hareket etmaktedirl~r. Şiln • 

Terledim .. Sanki Nazif Eeyin mıt iki kici biribirine ıirmiıtir. tan qk.mm ne kadar heyecan veri· peratiflerinia akaiJOD aermayeai • diye kadar, doktorlardan opera• 
küstah bakıılan üzerime takılmıt Ka~ga fÖYle olmuttur: ci bir manzara yarattılmı ıörmek ne küçük bir faizden bqka lir tör~· ~öz müteh~ Fuat, 
gibi sıluldım. Bundan bayle .ıtı:ı • Galatacla arabacı kihyaaı Ki • için bana on iki sün kifi ıeldi • • teni eltili ıirülmiif, itidilmif, o- dahiliye mutehassısı Rebi .. ~• 
luakmn da, eeer benzettiğ;m er· zım ile arabacı Cevat arumda U· Eminim ki, gözlerindeki yqlan kmunut bir f8Y delildir. Buna met Beyler v~ hukuk mUf&viıi 
Jıek Nazif Beyse, rfü:lerinden kur- zun zamandanberi husumet var • artık kuruyan çocuğuyla eTine dö· tam mlnaaile: (Bu ne perhiz, bu olarak devlet ş~d~ ~~ 
tulunıyacal"'tım .. AlaJ eder gibi dır. Bu buıumetin sebebi kahya nen anne, bu heyecanı bir Ratte ne lilma tarfuau) derler.. A_tıf Bey ~f~tana gı~e~ • 
bana bakacaktı.. Kizıuıın arabacı Cevada bir kaç bile sezmif, hi11etmittir. Kooperatifçilik böyle çifte Jiia· dir. Maarıf mutehassısı vazıfeaile 

Tekrar o tarnfa bir g5z attım . kere ııra vermemif, atlatmıt olma· Mavi Marmaraya bakan ve ce • lü aiyuetle mi memleketimizd~ EAfli~B . :a ~~dec:~~dan ,__~t 
C ıı:lır. Buna fena halde ıinirle· 1 k d'l .. ı L:ı-:: ___ ,__..!_? ey m.arwu ye e ıaa.ı-"6.ı enit omuzlu, muntazam vü • aaptan ıe ece mute ı ruzgir a • uu7uy~ •• d ktir A b" kari uai 

c ti l k ' t B' d" ·· nen Cevat dün aktam Galatada "·- kur 1 1 b hhat Türk kooperatı"fçllik cemlyed Udbl e ece • ynca ır as m .. u u er <e yo.< u. ır an ı:.tun · ra AtUtl u mut o an u ıı ki b" ba ka uh 1..A_:_: l:'I• 
d" E N f B erene Kazıma rast ıelmit ve: fk d ... d · umumisi ve lstanbul mebuıu ve ır n m ase~ EM.• um.. ğer nzi ey burada ol • ., ve ıe at uragmm enıa tara • . ta . d ktir B ··teııas-
aaydı, nasıl olsa teyzen:ne gelirdi. "-Senin, bu benim sıralanmı f d b" "k" bota b" kaç ah AlletUa Cemli ganıs na gı ece • umu 

atl ... tman ne zamana kadar de • m ~ ~. • ı • n, ır fap sıslar da bu günlerde harekat ... 
hu dü9ünceyele beraber rnhat • .. ey b iki raa var Anlattıkl la vam edecek kihya?. ..' ır a • uma duygunun iaabetini yahut isabet • deceklerdir. Ask~ri heyetin de bir 
cluu,. Geniş bir nefes aldım. Hor ıore buralan hutahane tarafm • ıiliğini arqtırmak iıtemem • kaç ay sonra hareketi muhtem.ı-

halde o er!ce~i benzetmiı olacak • Diye aormuıtur.. d dil • · B J 
~ Kazım da buna mukabil: an iıtimlik e mıftir. ütçe mü· y alna fU noktaya kaydetmeden dir. , 

DJ,, - Kıyamete kadar! deyince it aaade ettikçe bütün. buralara ku • vaz ıeçemem iri, poliklinik gün· Türkiyede şimdiki halde tah· 
Ari.ama döndi:m .. Rir de ne rö· k rulacak Y. eni pavyonlar, uhha. tin. i lerinde n. hutahaneoin ko~ru•la • sil ~den 115 talebemiz vardır. 1 birdenbire azmıt ve alız avıa • d · '-'I' 

reyim?. Bir bey iğilmit teyzemin d kayb~tmıı vatan atlara yenı bı • nnda bir rok varbkaız ve kimsesiz Bunlardan biri harp akademisin• 
l sından sille, tokat, )'UIDruğa ön • 1 ~ 1 

•ini öpüyor... rer tifa pınarı o acak ve siinücı huta!ara bakarak iktidar, ıefkat de tahsil gören bir zahittir. Difar-
Teyzem de §<l~"ladı : 

- Nazif, burada ne i~İn vaı·?. 
- Dün sabah geldim.. On, on 

bet ıün kalmak niyetindeyim •. 
Amma aklıma e!erse... •• 

Gene kendi keyfi ... Hep kendi 
anki, keneli iıteii.. Bu adamın 
hatka hi~ bir gayesi yok .• 
Limianın dostça elini sıktı .. Ben 

de elimi uzattım .. Amma ne ben· 
den ne da Limiadan güler yüz bul
lllladı •• Teyzem biraz ıinirlendi ••• 
8'1Dun farkına varan Uuıia, ni • 
laa1et: 

- Hoı geldin koca ıeraeri ! de· 
eli ••• 

Te,zem atıldı: 
- Canım Llmia, ne biç!m ko • ....__._?. Kusura bakma Na • 

atı ... 
"•zlf Bey rflldü: 

- Bunda kusura bakılacak bir 

müttür.. b" • d M d b ... d .. 
Kavga ilerledikçe Cent hırsını ırın e umara an ogaza 0ı· ve itina malzemeıile yapılan ıö • !erinden bir kısmı asker!, bir las-

ru ilerliyen bir yolcuya: nül evleri o apartımanlan D'ölıe • mı sivil liselerde bulunmaktadır-alamamıf ve k!hya Klzrnıı 3lüm • • :.J 
le tehdit etmittir. Kahya Klzım - Buraıı büyük bir ıilıhat mü· de bırakır. lar.,, , · 
bu tehditten Urktill6nden vıık'ayı e11eaeıidir. Türk doktorlujunun Hutahanenin bqmda bulunan , 
zabıtaya bildirmiştir. ıefkat ve iktidarı burada binden zabn it batma ıeldiii aaati öi · Kurtarılan çocuk 

SllAhlaıa ambargn 
Cenevre, 3 (A.A) - Milletler 

Cemiyeti izumın yaptıklan yan 
reaml bir içtimada BoliTJ& ve Pa· 
raıe hükUmetlerine ıönderilecek 
silahlar için ambarıo ilim hak • 
kında Milletler Cemiyeti katibi 
umumilijinin hazarl11acaiı be • 
yannemenin kaleme alınmuı ...... 
seleıini tetkik ettiii aöylenaaek • 
tedir~ 

Meclis lzuı, hükGmetlere ıön· 
derilmeclen ene! mecliate reunl 
aurette müzakere edilecek olan 
bu veaikayı tahaen ve müııferi· 
elen tuTip edeceklerdir. 

fazla hastaya ıihbat ve afiyet da· rendim. Bu aaat, bir çok iı, ıü; Karaıümrükte Kari'ye .A.tikalt. 
ğıtıyor! denecektir.. erbabmm belki de daha yeni u • P&f& mahalleıinde Boıtan aoka. 

Eli kalem tutanlardan bir kıı • pnclılıt yeni kahnaltı eofruma imda 45 numarada oturan Laka 
mı, iki üç doktora kartı duydukla· indiii aaattir. Bir müeueaenin i · Efendinin oilu Lulla evin civana• 

wi ve munbız•m _ .. ..:ı--:-..1- mü-n bir infiali uzun Mbrlarla ifade· 1 • ,, ... _auuv da oynarken Bonzan Tevfik cad• 
ye uğrqırlarken, eski zamanm e- him bir nokta olarak ba itina da desinde bot arsadaki aizı açıl&! 
debi ıan'atlarmdan 1&Jılan müba· ıöze çarpayor. olan 15 metre derialiiincleki ku • 
liıaya saparak bütün doktorlara Bana •• bütün hutalara raste- yuya dii§müıtür. 
hücum eder bir tavır talmıdddan rilen itinadan, dikkattea dolayı Çocuğun kuyuya düıtiiiD et• 
-"'-lerde ben Cerrahpaunm bır· o· daJduium tetekkür hislerini bu raEtan görülmüı, derhal ve!i•ile • 5

..u r- bir ~ aatırla ifade etmek isti· ' _:1 
dumda yatıyor ve bu mübaliialı JOl'UID· Fakat Cerrallrpafa has. rek çocuk kurtanlDllfbr. 
aabrlan ak,am ve sabah gelen ıa· tabane.inde inaaabldarmı ve ildi • 
zetelerin ıütunlarmda okuyordum. 70 bin llra tasarruf 

darlUllll biç bir tükraa laiHi bek• 
lttanbulun turumda, burum • lemekmin hiç kiweclen esirge. 

da kurulmuı bet on doktor aparlı· mi,...&ere brp ...._ libUJRm 
maıu kartıımda kira e"t'İnde otu • buldum. 
ran bir iki muahrririn du1acatı 

Antep, E- (A.A)- Umumi .... 
1ia Vali e.,iD bir .. a:1m ile ba • 
sün açıldı. Bütçede 70 bin lir& 
tuuruf ftl'Clır. / . 



Sayıfa: 6 VAKiT 

Dtlnyanın öbtir uçlarında 
yaşıyan acalp insanlar e 

Pek misafir perver bir habeş : Karısını, kulübesini 
misafirlere bırakıyor-Asıl yamyam bunlardır: karısını 
kesip yemiş, kadının babası da bu ziyafete konmuştu •• 

Hikayelerini yazdığımız pek misafirperver bir kan- Koca ve çocuklan 
- 1 - kocası idi. Onu dışarı atmııtı, o· çin bir ilaç ve bir çare bul. 

Dünyanın bizden aylarca uzak nun yerine kendisi hasıra, uyku- Deyince büyücü yedi günde mi 
yerlerinde hayatın nasıl geçtiğini dan yeni gözlerini açan kadının üç ayda mı, birsenede mi hangi • ' 
anlatmak için aldığımız bu not • yanına kurulmuştu. sini isterse 0 kadar zamanda dü§· 
lar meşhur bir seyyaha aittir. Bu Biz kulübeden içeri girdiği· manı öldürecek levazımı kendisi· 
seyyah vahşilerin, Habeşlerin, miz zaman o sanki bu evin sahi· ne verir. Bu levazım ekseriya ze· 
Afrikalı, Amerikalı barbarların, bi idi. Siyah kadına emrediyor • ı 
Bahri muhitteki o haritaya bile du: 
geçmemiş adaların ahalisinin a • 
rasında yaşamı§, son zamanlarda 
Avrupaya dönerek hatıralarını 
yazmıştır. 

Librevil, Afrikanm tam Arap· 
)ardan ayrıldığı ve tam habeşle -
rin hatladığı yerdir. Dakarın ce • 
nubunda bir şehir .•• 

Bu şehrin biricik otelinde ben 
biricik yatıcı müşteri idim. Fa -
kat yemek yemeğe gelenler eksik 
değildi. Bu hale şaştım, otel sahi
bi izah etti: 

- Biz burada böyle yalnız ye· 
mek vermiye çok alıştık. Yolcu -
lar, seyyahlar burada mutlaka bir 
kadının evinde yatarlar da ondan. 

Bu sözden sakın fena bir ma· 
na çıkarmayınız. Librevilde hiç 
bir fahişe yoktur. Böyle bir şeye 
ihtiyaç ta yoktur. Burada her be
yaz adamın beğendiği bir Habeş 
kadına sahip olması hakkı imiş .. 

Merak ettim. O gece bir kah
veye uğradım, içkiye dalan odun 
kesicileri dinledim. Şöyle konu • 
şuyorlardı: 

- Bu gece nereye gideceksin? 
- Gene onun 

sen? 

- Bakalım.. 

yanma ••• Ya 

' Bu adamlarla hemen ahbap ol-
dum, zaten bunu onlar istiyorlar· 
dı sanki. • • • Dışarı çıktık. Sağ • 
da deniz, dalgalı ve hırçın ... Sol
da gittikçe kararan yeşillikler, ni

hayet orman var. Bunların önün -
de kilçük siyah lekelere benziyen 
kulübeler~ • • Sessiz, kimsesiz ku
lübeler ••• İki tarafında parmak
lık bulunan, kilitsiz kapıları açık 
gibi idi. 

Kendilerine refakat ettiğim a
damlardan birisi bir kulübenin 
kapısına yaklaştı, ayağile itti. içe· 
riye girdi. Biraz sonra aralıklar-

dan bir aydınlık gördüm, lamba 
yakmışlardı. Bir kaç dakika son
ra kulübeden çıkan bir karartı • 
rnn bu büyücek köyde kayboldu
ğunu gördüm. 

Bu adam kulübedeki kadının 

- Git ,kız kardeşini de getir .• 
He.'!ll bize biraz da içki ver. 

Bütün bunlar on franga, yani 
75 kuruşa mal oluyordu: Kadın, 
kız kardeşi, içki.. . Hepsi içinde. 
Hatta kocaaırun çekilip gitmesi 
de .•• 

Bu eğlencede bulunanlardan 
birisi şunları anlattı: 

- Geçen akşam bir yerde eğle
niyorduk. Altı kişi idik. Bir kulü
beye bir düzüne kadın getirtmiş· 
tik; bir hayli de perno şişesi top· 
ladık. Siz bizim, hu kulübede bir 
alem yaptığımızı sandınız değil 

mi? Hayır, öyle değil. Bu kadın· 
ların hepsini, şişeler, içkilerle be
raber bir araya topladık. Bura • 

dan yirmi beş kilometre uzak bir 
oramana gittik. Orada açık hava• 
da adamakıll içtik, eğlen:lik. Dö
nüşte kadınları orada bıraktık, 

arabaya atladık. Kadınlar arka • 
mızdan bağırdılar, durdular. Biz 
yolu tutmuştuk. 

Bu adamın anlattıklarının doğ
ruluğuna burada kadınların bir 
kedi yavrusu kadar kıymeti olma
ması kafi delildir. Bu kadınlar İ· 
çinde bir çok çirkini, gudubeti ol· 
duğu gibi bir çok ta güzel, tatlısı 
vardır. Siyah bir heykele benzi • 
yen vücutlar içinde son derece te· 
miz, pürüzsüz olanları insanı ci • 
leden çıkartabilirdi. Buna muka
bil erkekleri ufak tefek, lakayt, 
faakt tatlı ada.mlardı. 

Herkesin b·r düşmanı •• 

Bu memlekette her adamın 
mutlaka bir veya bir kaç düşma
nı vardır. işsizlik, güçsüzlük her
kesi, birihiri aleyhine can düş • 
manı yapıyor. Bu düşmanlık ve 
bu hırs ta olmasa hayat pek tat
sız geçecek. 

Köylerin mutlaka birer de bü
yücüsü vardır. ihtiyar fakat baha· 
yiğit bir adam hali gösteren bu 
büyücüler düşmani olanlara ilaç 
tedarik eder. Habe~lerden biri 
büyücüye müracaat ederek: 

- Bana filancayı öldürmek i· 

birli buğday tane erinden ibaret· 
tir. Buğday taneleri, suyun, çor

banın içinde kolayca eriyor ve a• 

damcağızın bağırsaklarını istenen 

müddet zarfında harabeye çevi • 
rıyor. 

Maamafih, bu Habeşler hiç te 
vahşi adamlar değildirler. Bir a• 

damı durup dururken öldürdükle
ri görülmemiştir. Yalnız öldür • 

dükleri adamın etini de kurda 
kuşa ziyafet çekmek istemedik
leri için oturur, yerler. 

Bir gün, civar ormanda bir a· 
ğacın dibinde insan kemikleri 

gördüm. Yerlilerden birisine sor
dum: 

- Acaba böyle kenarda köşe
de rastgeldiğiniz adamı öldürüp 
yer misiniz ? 

- Yemek için öldürmeyiz, a· 
ma lüzumunu görerek öldürdüğü-

müz bir adamın etinden niçin İs· 
tifade etmiyelim ! 

Bundan anladım ki, bulundu • 
ğum memleketteki adamlar yam
yam değildir. Asıl yamyam bun -

lara denmez. Ben asıl yamyamla· 
rı Kongoda 3örmüştüm. Bunlar 
iki adamdı. 

Kayın ped"'rle damat 

Bu Kongolular iri gözlü, mü • 
kemmel vücutlu iki adamdı. Da
ha garibi biri damat, öteki kayın 
peder .•• 

Damat karısını altı keçi vere
rek almış. Kadın geçkince oldu • 

ğu için adam çabuk bıkmış ve ka
yın pederine: 

- Ver benim keçilerimi, al kı
zını geriye .•. 

Demiş. Fakat ihtiyar keçileri 
geriye vermek istemediği için bir 

akşam kulübesinde karıcığı ile 
ba~başa otururken birden frrla -
mış. Kadını öldürmüş. Sonra da 
oturup karısını yemeğe başlamış. 

Komşuları hadiseyi görerek 
hemen kadının babasına haber 
vermişler. İhtiyar, iş işten geçtik
ten sonra ycti§mi§.·. 

(Devamı var) 

Birlikte 
Dün ta ebe senelik 

kongreleri için 
toplandılar 

Milli Türk Talebe Birliği umu
mi heyeti dün Halkevinde senelik 
kongrelerini yapmak üzere top -
lanmı§lardır. 

Kongre reisliğine mühendil 
mektebi mümessili Tevfik Beyse· 
çildikten sonra içtimaa başlanmış· 
tır. 

Fakat içtimada bulunan muh· 
telif fakültelerle, yüksek mektep 
talebelerinin mümessilleri arasın • 
da evvela salahiyeti haiz olup ol -
madıkları görüşülmüş ve buna ka
rar verildikten sonra müzakereye 
devam edilmiştir. 

Ruznameye göre idare heyeti -
nin bir senelik raporu ve intihap 
encümenin raporu okunacaktı. 

Raporlar okunmuş, fakat çok 
§İddetli münakaşa başlamıştır. 

Muhtelif hatipler söz alarak in
tihap encümenin raporunun aley
hinde ve lehinde beyanatta bulun· 
muşlardır. 

Bunun en büyük sebebi yeni i
dare heyetinin intihabı idi. lnti-

Kongrede bulunanlardan bir grup 

hap encümeni raporunda federat 
yon ile konfedarasyon şekilleri 

hakkında izahat vermiş ve idart: 
heyeti intihabının yeni bir şe· 

kilde yapılmasını teklif etmi~tir. 

Fakat talebe mümessilleri ken
dilerinin bu yeni şekil lehinde ve 
aleyhinde söz söylemek için sala
hiyeti olmadıklarından bahsede · 
rek derhal intihaba geçilmeı;ini 
istemişlerdir. 

intihap encümeni azaları ise 
talebe mümessillerinin sözleri -
ne cevap vermiye ba~ladıkların -
dan tcltrar münakaşa şiddetlen • 
miş ve nihayet öğle zamanı ol -
muştur. 

Teklif üzerine öğleden sonra 
içtimaa devam edilmek şartilP. 
celse tatil edilmigtir. 

Öğleden sonraki içtimada ge -
ne münakaşalara devam edilmi~, 

nihayet birliğin eski reisi Canhu • 
lat Beyin tel~lifi reye konulmuş 
tur. 

Canbulat Beyin teklifi şuydu : 
"- Talebe mümessilleri arasın· 

da mümessili bulunmıyan talebe. 
mülkiye ile diğer yüksek mektep
ler de bir hafta içinde intihap ya· 
prlsm. Bu mekteplerden geleceh 
arkada~Jar, gelecek peı~embc gü
nü toplanarak ~reni va7.İycti mü -
zakere etsin. Bunun icin de hes .. . 
]dı::ilik bir encümen tcskil edil 

• j 

sin.,, 

Canbulat Beyin teklifi h:abul e-
ilmi'} ve talebe m;;rne:;$·ııerin en 

Seniha HanTm :1e ~h..,ık, Ker.~.1 

Atlnan, Be~ir Beyler en müre1; 

kep bir intihap encümeni seçil -

Ana ve kızını 
nikahlamış 
ikisinden de iki 

çocuk var 
Son günlerde İngiltere mahke• 

meleri çok garip bir dava ile karw 
şılaşmıştır. Zabıtanın mahkemeye 
sevkettiği bu dava, bir adamın, 

bir ana ile kızını aldığını ayni za· 
manda nikahı altında bulundur -
duğunu göstermektedir. 

Davayı tahrik eden Mister Amy 
Mapvell namında bir kadındır ve 
Mister Mapvell namında vilayet 
gazetelerinden birinin baş muhar· 
riri olan bir zatın kızıdır. Mister 
Amy, babası Mister Mapvell ye • 
gine varisi olduğunu, babasının 

bütün mallarını kendisine bıraktı• 
ğını, ve hu vadide bir vasiyeti ~u
lunduğunu iddia etme:ktedir. 

Fakat mister Arthur \Vitmer 
namınJa olan ve mister Amy·nin 
biraderi olduğunu silyliyen b~\· zat 
hu iddiaya kar~ı geimiş ve miras -
lan hissesini istemiştir. 

Bu İp u.:.u üzerint- yapılan talı • 
kikat neticesinde Mister Mapvell· 
in b;r ana ve kızı ile ayni zanıp,nda 
evli oldağunu ve ı1er ikisine de 
zevce muamelesi yaptığı anlaşıl· 

mıştır. 

Hadise derhal zabıtaya havale 
olunmu§, zabıta meseleyi derin -
den derine tahkik etmiş ve şu ne· 

Müteveffa Mister Mapvell karı
sının kızı ile bir aralık gezmeğe 
çıkını§, ve bu gezinti esnasında o· 
nunla evlenmiştir. Mister MapveH 

ile yeni karısı bir aralrk işi anasın 
dan saklamış, fakat bir müddet 
sonra valide i§İ anlamış ve bu yüz 
den bir rezalet çıkmış. Valide ko· 

casına hücum ederek onu boğmak 
1 :stemişse de kızı müdahele ede • 

2k ikisinin de kocasını kurtarmış, 

:aha sonra kızla koca$ı bir müd • 
det için evden ayrılmışlar ve bir 
arada yaşamı~lar. 

Daha sonra ana kız kadere mü· 
tavaat ederk tekrar birlc~mi: er 
ve mister Mapvell 1931 de vefat 
etmiş! .• 

Çocukların biri 
kızdan olduğu için 
:ıkmıştır. 

annclı:ın öte'd 
arada ihtil5.f 

Mah'·,.~ .. ı,.., davayı rüyete de
:ım edecektir. 

~---------------------------
dikten sonra içtimt:n. nihayet ve • 
rilmiştir. 

lnt:hap encümeni bu hafta i · 
çinde talebe mümessili olmıyan 

mekteplere giderek intihap yapa • 

caklar ve talebe mümessillerinin 
seçilmesine nezaret edeceklerdir. 
Seçilen murahhaslar da gelecek 

cuma günü umumi bir toplantı 

yaparak birliğin yeni faaliyet1 
hakkında müzakere~~ bulunacak· 
lardır. 

Gençler birlikleri nio 
tebrikleri 

Talebe birliğinin dünkü içtima· 
ında geçen cumartesi günü Tür1' 
dilinin tamimi için yapılan nüına· 
yişten dolayı Gaziantep gençlet 
birl:ği ile Ankara hukuk tale~ 
cemiyetinden talebe birliğine ge · 
len telnraflar okunmuştur. . ., 

Gelen telgraflarda talebenJ 
coş1tun hareketlerine tamamen jş· 
iirak e:!il diği bildiriliyor ve tale
ler tebrik ediliyordu. Bu telgraf· 
lar alkışlarla karşılanmıştır. 



VAKiT 

Çukurova şampiyonası l Futbol 
maçlarına başlandı Dün yapıl~n ma.çlar 

ve netıcelerı 
Hususi Adana muhabirimiz ya- evvelki oyunundan daha ileride 

~Yor: olduğunu ispat etti. Mersinliler 
Aylardanberi beklenen lig bu sefer o kadar muvaffak ola -

'1açlarına cuma günü tehir ıtad • madılar. 
)oı:nunda başlandı. Bu sene Çu • Bundan evvel Seyhan Sporla 
kurova fampiyonaama Mersin ld- Alay idman yurdu karşılaştı. Sey
llıan yurdu, T oros idman yurdu, hanlıların güzel oynadıkları gö • 
Adanadan Alay idman yurdu, rülüyordu. llk ıayılannı yaptı • 
İdnıan yurdu, Seyhan Spor, Toros lar. Yurtlular da huna mukabele· 
Spor klüpleri ittirak etmektedir • ı de bulundular. Ancak birinci dev
ler. Diğer iki klüp nizami müd • renin 29 uncu dakikasında bir ha
detlerini dolduramadıkları için bu dise oldu. Seyhan aleyhine hakem 

?oro• spor we Mersin idman yurdu takunlere bfr arad• 
X Fenerbahçenin eski sol içi Sedat Bey] 

fiki~türden uzak tutulmutlardır. I bir ~~naltı c:zaaı ve~di •. Ka~ • 
Mersin idman yurdu, Çukur • ları ıtıraz ettı. Kalecılen ~evkıı~

O•a ıampiyonudur. Şu bir ay içe- den ayrıldı. Seyhanlılar hıddet ı· 
tiainde Adanada yapbiı bütün çinde sahayı terkettiler. Tarafeyn 
ll:ıaçlan kazanmıfb. Cuma günü kaptanlannın seçtikleri hakeme 
l'oros Sporla karşılaşacaktı. Ala • karşı göste.rileq bu itimatsızlık 
~iı netice merakla bekleniyor- seyircile 'w,t, J.le.Jc f«;na J)p
du. Çünkü T oros evvelce sıfıra intiba bırakb. Bahusus daha bi • 
k.rşı dört sayı ile yenilmitti. Aca- rinci devrenin yarısında neticenin 
h, gene yenilecek miydi? neolacağı biliI?ımediği bir sırada 

böyle bir tarzı hareket hiç bir auOyuna doktor Reşit Beyin ha • 
~ rettedoğru olamazdı. emliğile baslandı. Her iki taraf 
•- ~ Muhtelif yerlerde muhtelif 
'«l &'Üzel oynuyorlardı. T oros mu· 
h l klüpler tarafından arasıra görü -acım arının içinde iyi şüt atan ve 
'ni fırsatlardın istifadeler yara • len hakeme itiraz keyfiyeti şayanı 
~ b memnuniyet neticeler vermekten n ir oyuncu olmadığı için sayı 
) ı uzaklaşıyor, belki halkın o takım-'Pamadı ar. Birinci devre sıfır 
•ıfıra bitti. lara karşı o!an muhabbetini, sev-

~ İkinci devrede netice değişti. 
erainliler daha cok atıldılar, 

~U-vaff akiyet sayıl~rmı ikiye çı -
ltdılar. 

gisini aza'tma~a hizmet ediyor. 
Artık Türle topraklarında bu 

itiyatlara bir nihayet vermek la -
znndır. Acaba bu ne zaman ola
cak? 

Şurası muhakkaktır ki Toros Eski oyu,. <'U 
••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mili ta \ ım 
Sof ya va er dece k 

eh ivan n 
kırı dı 

Oyuncuhırın çalışlı- Vaziyeti tehlikelldlr 
"11masına haşhınıyor hastaneye kald ı rıldı 
' ~nlerde nııı., r milli fııtbol takımı - 1 IST ANBUL, 3 (A.A.) - Ya-
llı lbcm leketlmlzo "'llkl ol:ın dyorctlnln 1 l d · d'l k b" 
~11ltabw obr:.ıtc Tllrtc milli takımının da cın ar a ıcra e ı ece ecne ı le· 
ı f)·nYI zlynr~t ct mr ı için ıı.ı m cmld;et maslan için güre~çilerimizin ha • 
~tas)onl:ırı ıır.:ısın:ı:ı \nld olan temaslar zırlıkları devam etmektedir. Bu "llceıenml :>tlr. D J n il ıl;;-n r fccll'rnsyoııund:m 
'-~bula gclen t ' g r afta l<:ıt'i muvııfak:ı t hazırlık idmanlarından birinde 
'alıunıı. istenmişti. Türk ml~li taJmnırun teessüfe şayan bir kaza olmuş ve 
~)ısın uı: hııftnsmd:ı nuıg:ırlst:ına hnre - f w 'ki ·ı . . d 
~ eııeccğl blldlrllm1$tlr. na milnM(>betle · maru agır sı etçı erımız en 
~mızın ı: . lı ştırı lmasınıı ynkında b:ı~ -

1 Him~et, kendi sikletinde Balkan 
ktır. 1 şampıyonu olan Mustafa ile gü • 4t Soryııd:ı vnpıl:ıral; ıı.ı mr' çı l'tlacur fe- l d 

~ıq~ nun. ~rnsııp l 'r hnkem Jd:ıre ede- reştiği ura ar a kendi hatasile 
tır. dü~müş ve kolu kırı 1.mıştır. 

Himetin vaziyeti çok tehlikeli ~oksö me n g olduğundan derhal Alman hasta
nesine kaldırılmış ve tedavi altı · 
na alınmıştır. Himmetin üç aydan 
cvvccl güreş yapamıyacağı tahmin 
edilmektcd ir. 

~irıı-01 ı dızı Anni 
()tıdra ile ev leniyor 

Dün gerek Taksim gerek F e· 
nerbahçe stadlarmda muhtelif 
maçlar yapıldı. Kadıköyündeki 

maçlardan birisi dün de itaret et· 
tiğimiz gibi 8 dakikalıktı. latan • 
bulsporla Vefa eksik oynadıkları 
lig maçını tamamlıyacaklardı. 

iki takım birer sayı ile berabe· 
re vaziyette idiler. Bu 8 dakikada 
bir ıayı çıkararak puvan kazan • 
mak Vefanın f evkalide lehinde 
olacaktı. Fakat dün bu kısa kar· 
şılatma iki taraf için de tek bir 
sayı çıkannağa imkan vermedi. 
Gene birer sayı ile berabere ka • 
luak lstanbulsporlular üçüncülü • 
ğü Vefalılar da dördüncülüiü 
muhafaza ettiler. 

Bundan batka Vefa Kaaımpa· 
ıa ile geçen Cuma birer sayı ve 
müıavatla biten tild maçı için tek 
rar kartılattılar. Bu sefer Vefa 
geçen C111Daki oyununa kıyas e • 
dilemiyecek bir oyun çıkardı ve 
Kaamıpafayı ııf ıra kartı 7 sayı ile 
yendi. 

Bu maçlardan evvel ve ıoma 
F enerbahçe takınılan buıuıi maç• 
lar yaptılar. Genç Fener takımı 
Darünaf aka mektep takım ile kar
tılqarak ikiye kartı bir ıayı ile 
yenildi. 

Fener B takımı Altınordu ile 
karşılaıtı ve aıf ıra kartı iki ıayı 
ile neticeyi kaziınch. 

Son hususi maç Fener bahçe 
birinci takımı ile Şitli Ermeni ta· 
kımı arasında yapıldı. F enerbah· 
çeliler bu maçı da ııf ıra kartı iki 
sayı ile kazandılar. 

Taksimde yapılan huıusi maç· 
lara gelince; öğleden evvel Gala· 
tasaray B takımı Sultanahmet 
gençler birliği takımı ile kartı • 
latlı bire kartı iki ıayı ile yenildi. 
Bundan sonra Galataaaray birin
ci takımı ile Süleymaniye birinci 
takımı karıılaıtılar. Galatasaray 
takımının sol açığında takımın u· 
mumi kaptanı Muslih Bey oynu • 
yor ve bir hayli de muvaffak olu· 
yordu. Netice sıfıra kartı bir sayı 
ile Galatasaray lehine bitti. Gala· 
tasaraylılar gene eksik Lir deği • 
şik bir kadro ile çıkmıtlardı. 

Son maç ta, Moda ile Kurtulut 
arasında yapıldı, Kurtulut lehine 
bitti. 

Sellmlye sahasında 
dllnkU faaliyet 

Kuleli, Maltepe aakeri liseleri· 
le Gedikli küçük zabit, Askeri sa
nayi mektepleri sporcularının it 
tirakile dün Selimiye sahaamda 
büyük bir atletizm ve futbol prog· 
ramının tatbikine batlanmıştır. 

105 atletin ittirakile yapılan 
geçit resmi çok muvaff akiyetli 
olmuı ve genç atletlerimiz hara • 
retle alkışlannııılardır. 

Dün yüz metre sür' at koıusu 

ile gülle atma müsabakası yapıl • 
mıttır. 100 metrede Askeri sana· 
yiden Ihsan Bey 11,9/ 10 saniye • 
de birinciliği almıştır. Gülle at • 
mağı da 10,5 metre ile Kuleliden \ı-t· P~AG, 2 - Meşhur sinema 

._ ••tı Anny Ondra ile sabık dün-
1· bokı ,ampiyonu o!an Schmcl
~~~ evJenme~e karar venniş!er • 
it. Sinema yıldızı ile boksörün 

evlenme merasimi, Schmelling'in Hicran Bey kazanmıştır • 
Aır.er'hatla yapacağı maçtan son- Her hafta program mucibince 
ra Haz:ran ayında yapılacak · ı müsabakalara devam edilecek • 
b~ ~ 

Sayıfa: 7 
----=-

Büyük sokak koşusu 
dün yapıldı 

Beşiktaş takımı bit inciliği kazandı 
Her sene bv. mevsimde yapılma

sı mutat olan sokak koıusu dün 
yapılmıtbr. Kotu çok muvaffa
kiyetli olmuttur. 

Koıu, Sipahi Ocağından, bu ko
tuyu tertip eden Aktam gazetesi 
matbauma gelmek ve oradan Si· 
pahi Ocağına dönmekti. Kofuya 
klüpler ikiter kitilik bir takımla 

bir zamanda kapatarak öne geç • 
miye ve yarışı da (30) metrelik 
bir farkla bitirmiye muvaffak ol • 
muştur. 

Mehmet bu tokuda en çok i · 
kinci gelen T uharidiı tarafından 

sıkıttırılmıttır. Çünkü yeni yeti • 
tenlerin en iyisi olan bu genç atlet 
te dönüt koıusuna yedinci olarak 

"'Ko,aya 91renlerden bir grap 

ittirak ediyorlardı. Takımın bir bqlamuma rağmen Mehmetten 
uzvu Sipahi Ocağından matbaa • maada bütün öndeki rakiplerini 
ya geliyor, diğer uzvu da arka· geçmiye muvaffak olmuftur. 
daıının koıuyu bitirdiği anda, ge • ilk kotuyu birinci bitiren Gar • 
tirdiği bayrağı alarak dönüt ko • bisin eti olan Ruhi iıe dönüt ko • 
fUSUD& batlıyordu. Gelenler tek ıusunda ancak dördüncülüğü ala • 
numara, dönenler çift numara ta• bilmittir. 

ııyorlardı. Kotunun dereceıi 34, 13,3-5 da· 
Dünkü kotu, ilk defa olarak bir kikadır. Kotu atletizm heyeti ta • 

Tütk takımı tarafmdan kazanıldı. rafından ta.kip edilmit ve kotu • 
Şimdiye kadar üç kotu yapılmıt culara Sipahi Ocağı, ııcak salon • 
ve Rum atletleri tarafından kaza· lan tahsis auretile cidden yerinde 

nılmııtı. bir lutilfkirlık göıtermittir. De • 
Kofuya Betiktat takımı 10, Pe· 

ra 3, Kurtuluı 7, Galatasaray 1, 
Seyriıefain 1, Amavutköy 5, Ka· 
ıımpqa 1, Fener yılmazı takım· 
la ittirak ediyor, bu suretle 58 at
let kot uyordu. 

Sipahi Ocağmdan hareket bat· 
layınca ııra ile Y anakis, Garbis 
ve Remzinin en iyi vaziyette kot· 
tukları görüldü ve geliı dereceleri 
föyle tespit edildi: 

1 - Garbis (Beıiktat) 2- Ya· 
nakis (Arnavutköy), 3 - Çalikis 
(Kurtul ut), 4 - Kasantopuloa 
(Kurtuluı), 5 - Remzi (Betik· 
laf), 6 - Hasan (Betiktaf). 

Dönüt kotusu dereceleri de 
ıöyle oldu: 

1 - Mehmet (Betiktat) 2 -
Tuharidis (Pera) 3 - Mavilidis 

(Kurtulut) 4 - Ruhi CBetiktq) Blrlncmıı kazanan Mehmet 
5 - Anddinadis( Kurtulut) 6 - ee, (tıeflkta•> 
Naci (Betiktat). 

Atletizme büyük ehemmiyet ve
ren ve kotuya (20) atletle ittirak 
eden Betiktaı klübümüz dün bu 
suretle çok yerinde bir zafer ka
zanını§ olmaktadır. 

Maruf koıucumuz Mehmet Bey 
dönüt kotuıuna (200) metrelik 
bir gecikme ile ve betinci olarak 
batlamıtlır. Çünkü kendisinine D 

şi Remziydi. Bu itibarla gelit bi -
rinciliğini de bir Betiktaşlınm ka -
zanmıı olmasına rağmen Aktam 
matbaasından ancak beşinci gel • 
dikten sonra dön üte baılamıt, fa • 
kat aradaki (200) metreyi kısa 

rece alanlara madalye ve ğalip ta• 
kıma bir kupa verilmittir. 

Betiktaf klübünden Sadık Be>: 
kotuya iki otomobil, bir mot~ 
tahsis etmek suretile büyük biz • 
metlerde bulunmutlur. 

Bu kotuda teessürle göze çarpan 
bir nokta vardı, o da kO§ucu 
adedinin azlığı.. Filhakika dört 
sene evvel yapılan ilk kofuya 130 
atlet itlirak ettiği halde dünkü 
kotuya ancak (58) atlet girmiştir. 
Betiktat klübünü ve dün cidden 
değerli bir kotu yapan Mehmet 
Beyi hararetle tebrik ederiz. 
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Almanyada yaka
lanan zabit elbi
stli komünistler 

Küçük itilif ve Fransa 

- 6 - Yazan: Edouerd Helsey (Bq taralı l ind sagıfamuda) 

tevkif etmiştir. Bunlardan üçte 
biri asker üniforması giymİ§ ve 

ltalyanın noktai nazarı: küçük itilaf, 
Fransanın elinde bir alettir! 

Sof ya - Şubat 

İitasyon o kaadr tenha idi, ki 
bir an tereddüt geçirdim. Burası 
hakikaten bir payıtnht mı? Saa
time baktım. Tarifedeki muvasa • 
lit saatine tam uyuyor: 22,26. 
Herhalde varını§ olacağım. 

Filhakika da elelc:trikle tenvir 
edilmit harflerle, yazılı "Sofya,, 
iımini okudum ve istasyona ık • 
tım. Şi.menôiferi harici varo 1 r • 
dan ayıran geni~ ve çıplak mey· 
danı kar kaplamış. Keskin rüzga· 
nn altında bir kac kızak intizar 
halinde ••. 

Küçücük atlarının yanında a· 
rabacılar, kürklü yal< sı kalkık , 
bol paltolarının içine ömülmü , 
kalpakları kulaklarına ka.dar s~
nıit duruyorlar ve ıo ' an don. 
mut beyk llere b nz · yorlar.. T elı 
tük iataıyondan çıkan yalcuları 
kollamaia mı yoksa "Mi el Stro· 
sof,, piyeaıne layık bu dekoru can
landırmaia mı memur oldukları .. 
Dm taJini müfkül. 

Rus üa1übu faytonlar da var. 
F enerlerile sanki bana ka11ıdan 
do.tane İp.~t ediyorlar: 

- Yolcu! diYorlar, eğer .en 
pirane manzaralan •eviyorıan 
tam yerini buldun. Bu memleketi 
kıfUI eönnek li.znndır. Gel bu 
-.etle· üzerine otur.. Kendini &it· 
mıı wene1ik mı. tarihe kadar geri· 
lemi! f arzedecek, (bacaklarına ör
tü ıanlınca, burnun rüzgardan 
donunca kendini Beıinci ~ar za -
manında'Kı bir sofya burjuvası ta· 
savvur edecekain.,, 

Bütün .bunlara rağmen gene bir 
otomobili tercih ederek bindim. 

Fakat fenerlerin h&kkı ;yarmı_t. 
Bulıariıt.anın en aüzel halini, en 
tabii vaziyeti kı§rnın .bah~ettjji 
beyaz örtü altında iken ~öaıerir .. 
Sa.mit, clddt, va'kurclur. 'efare.1 
gömleğini ıiymi.t bir tevbelw.a 
benzet". 

Ay aydınlıf}ıle ıtıklanan Vu
t~ti ıd.a,iı, buz1&rım lkaa-lvı1n a1 -
tında, kayWmut iimitlerin ibir 
tiir.beg&Ju Cil>i parıldıyor. ~llah 
ol~ IH'm& mavi1'9(ın~e •anza .. 
ra ib'iiAUtü ımüe11ir .o1uy.or. Gö
z\in ıa1a\il4iii 'Qlftafecle ıbep kar 
var. F ab.t karm '*md. ıdNDlar 
ve damların altıa&a 'ine~ !Qaev• 
ctatw. 

04wıla ~JUıU oce;klanrun tba • 
tm<la otumaJ.1!, üteeaair, ciddi, 
acı iaaan1u,, üzwnauz hareket • 
lerden teY.ekki eden ıakit a4am
lar, \iJ.e.madiyen .acı hatıralar 
gev_eliy~ ad~lar. üzlerinin 
çizgileri ~erdümgrizlikle tevek • 
külün garip bir emzuciyetini İ· 
fade etmektedir. fakat kara göz· 
ler,incle muannit bir ateı parlıyor. 

Burada hangi kuvvet galebe e· 
41ecek. .At~J 1<arı mı eritecek yok· 
ıa kar mı ate§i söndürecek ... 

Bu halk ne düşünüyor, ne İs· 
tiyor? Bu huıueta k t'i -bir fikir 
ed.imııek .a-u'h\41 do tları içi.n el -
bette faydaiıdır ve ~P e yok Bul
gariatan kü~"k bir emleket, e 
bir de mağlup b\f ~~iik l\lem -
lekettir. F~at öyle zaınanlar..olur
ki ıatranç t~hta ı üzerinde bir pi· 
ndenin eh.şımiyeti bütün diğq 
lfflarınkioe faik olur. Avrupa iı • 
tikbalinin belki burada kayna • 
§an tahammürlere b ı ol bile .. 
ceğini tasavvur etmek pyri müın· 
bnü tafıayyü1 etmek ~eğil~·r. 

Haydi §U Bulgarları ğir aorgu· 
7& çekelim. Ayağımıza kürklü 

toson giyeli.nı, kürklü yeleiimizi 
lilkliyelim ve nazırlarla, ıabık na· 
zırlarla, müstakbel nazırlarla, mu
harrirlerle, adım ba§mda fırka re· 
iılerile, taklipçilerle dolu olan bu 
şehri dolaşalım. Cesaretle kapı -
lann tokmaklnrmı çalalım. . ~ ,,. 

Mü:;terih olunuz. Esnemeyi • 
niz. Size Bulgaristarun dahili po· 
litilcaaı ho.kkmda bir derı okuta -
c k değilim. Zaten kendim an1a· 
madığım bir §eyi ıize naaıl öğ· 
reteyim; ıevimli ve aabırlı odam
lar gerçi bana bir 'eyler anlattı· 
lar. Fakat burada aenelerce kal· 
mamıt herhangi bir ecnebinin hu 
§ hıi mücadeleleri bu brqık •e 
sert zümre mübarezelerini anla • 
maaına, bunlar hakkında vazih 
bir fikir edinmeaine imkin yok! 

Ş
0

mdi bqvekil olan M. Muta· 
nofa müracaat ettim.. KenditiDe 
ıafiyetle ıualler sordum: 

- Muhalefet fırkaıı lideri ro
lünde olan M. Liyapçefle aranız· 
daki prenıip farkı nedir? 

M. Muıanof te'be.aaiim 
0

ecle.rek 
ceYap verdi: 

- Bunu M. Liyapçeften •oru· 
nuz. 

Ayni suali M. LiraPS-de tev· 
cih ettim. Giiliimaiyerek~ 

- "M. Mutanofa eonuuaz,,, de· 
di. 

Kanlı ~ldı düşmanlar bir de 
bakarsınız ayni eiy.ui uavuı la• 
§ıyor. Bütün fırka tetekkülleri .i· 
kiye ayrılmııtır. Demoknllar 
vardır. Bir ,de onlarda.D ay_rılmıf 
bir hizip ha1in.de 211.uhalif demok· 
r.at ar v.:t:dır. Liberc.Ue.r vardır. 
Bu karısıklık i~inde .bfr ke.dinin 
yavrularım biribirinden ayut ..e.t· 
raesi kabil d~iH 

Her J.ırka.nuı bit; olmazaa bir 
)·üzü hlr de le.rıi ~ar. KW'Wlu ~
ta Bı.ılearimnında 4a ~aıiyet •Y· 
ni olduğunu söylüyorlar. O za
man ötij .neJiceler al~, .fakat 
tarihin derde,ımden ltim istifade 
elini§ ki? 

kendilerine zabit aüsü vermif 
kimıelerden ibarettir. Yukarı Si· 
lezyada aanayi mıntakuı_ncla da 
203 komünist tevkif olunmu_ştur. 

Yeni Rayi~tag meclisi 

BERLIN, 3 (A.A.} - Rayi! .. 
tag me:li:si binasının içinde yan-

gın neticesinde harap olan kıatm· 
!arın tamiri aylarca müddet aüre· 
ccktir. 

Yeni Rayiştag meclisinin inti
hnbattan nihayet 30 gün ıonra 

toplanması ise kanunu eaui ica· 
batın dandır. 

Bundan dclay:ı nazırlar medi
ıi gelecek pazar günü intihap e
dilecek yeni Rayi~laiın aıqhur 

Potsdam 'kilisesinde top1anmasını 
karar .altına almı~tır. 

Almanyarın Bol§evnliie 
kar"ıü mcac!ele.1i 

BERLIN, 3 i(A.A.) - Bat~e • 
kil Hitler, cazete muhabirlerin • 
den birine ya.ptıiı bey.anatta Ra • 
ri!tai y&ngımnda milliyetçi .oa .. 
,:aliatlei'm ıe:le iftiraki ,olduğuna 

dair ecnebi gazetelerinde ileri ıü· 
ni1en iaaiaların gülünç birer ya -

lanaan ıbaret olduğunu -öylemi§· 
tir. 

Hitler bu münaı~betle .demiJ • 
tir ki: 

"Bolıevikliğe .kufi uiın ve 
ıiddetle mücadeleye giriıti~
den dolayı bütün Avr.uparun biJ:e 
tC§ekkür etımeıi lazım gelir.,, 

Hitler ıiyaai muarız1arm ve ya· 

hu8i1erın sürü sürü öldürüleceği· 

ne dair çıkarılan Jnanaıız ve man 

lıksız ıayialar hakkında f'1 •özle
ri ,öyJemistir: .. 

"Biz Sa\nt l\ar.thelemy ~i
ne lü~Jm yoktur . .Bi:ı düımatdar1· 

mızı .alelade Atr-hkemelerde .mu • 
ha.keıvc ettireceğiz. Şahıi ürri • 

yet hakkındaki tahditler devam 
etmq.ecektir. Komünistlik tehli • 

ROMA, (Haauıi) - Küçiik iti-! ~ukubulan lıa- eeyi ~ütemadiyelJ. 
laf devletlerinin iUif akı lta1yada füphe ile kartılamasınm sebeJ>ıO' 
derinden derine tetkik olunnuıt ve anlıyamıyor. 

bunun ltalya aleyhinde haz .. Ian · raua, ita:lyanm1'11D111Di arptı 
mıı mütecaviz bir teıekkül olduğ1 ı .ifa ettiği vazifeyi "'küçültmek ve o· 
kanaati biul olmuıtur. mı Afrikada .ıxıiistalıak olaui1' 

Bu miinaıebetle ltal_yada ;nıku· mü.atemlekeleri elde etmekten ..h 
bulan neıriyatla ltalya efki.rı im· koymak rolunu tuta'llfbır.. 
mesinin mütaleatı fU şekilde hu • 
lasa olunabilir: Onun için !taiya, f"ranaand 

kenai aleyhinde çah§tıftına ad 
Romanya, Yugoı1avya, Çekoa 

lovakya, devletlerinden tetekkül olmuftur. Kü_çük itilaf aevletletr 
eden küçük itilifm ilk hedefi "e nin ittifakı aa ltalyaya icartı hutır 
asıl v:azifeıi Ha'bıburı hanedanı. metkir bir mahiyettedir. 

mn tahtlarına ~eri dönmelerine ltalyanm ıon zamanlanda Al ' 
mini olmaktı. Küçük .itili,f .bu 11•· manya, Macariıtan :v:e Bulpriı 4 

zi f eyi :Yaptıktan ıonra tkendiai taala jıi ıesinmeı\, .aullı .ıauabe.ôl" 
Fransanın hizmetine amade bir !erinin tadili ıiyaaetini tutmat•ı 
halde ıbulunöardu n ftalyaam bu .huaumetkiıane .harekellcr j~ 
merkezi .-e ceaUbufarkl ~- kif i bir ıHbe.P tte;kiJ etmez. :F a1dl 
aiyaıl ı-e ikbeadt aüfU&11Du ıkır- !küçük · iWm \korkUlan bartdfı• 
na&k, ita:lyADlll 1bu Clicleki meıru ıU bu itiWa ımeaaap tileı'letld• 
emellei'me k&rfl relmek ıiçia ,.,..... lillll ~ ine .,..as. 
aaya ilet o1du. --.UZ biıpılk ailib N ,_._. 

llalı~ (:ekoalonkr-. Y...- · ım11 ..- ıalau.Y• .-kelilmi;ler / 
lav,.a n IRP1UD1.aaa f,a,pliu ı9i • &r. lıUlcidnı\btlnilar,.ek-"' 
llb Jabrik&larman, F,....TJ A! • ..a.. Çürikü iD,_ !Muıt01ini ,ıfj 
mu taarnazundan onı malc ..,_ _.,..._.__;. ailincleo lMlı.tf" 
hut bolfeYik har.eketiatlea ~ ... ie&en mumt 'ltey.uatta lniluo' 
şe ~dilerek ;ı:apdclıima ıia··"Dll'AI'.· ııaMt.u ·ıen ıitmeaôt, eıtWh•~ 
Fra.nsanın, Lokarno miaakındau ahedelerinde tadil edilecek eaal' 
ıonr.a Alman ta~ Qr it ıaokttilu- bu1uDdu§unu 6Ylemit• 
l:up dumıaıının, talya :tarafmdau i. 
.......................................................................................... 

lkbsat vekili 
Kayseride 

KAYSERi, Z {A.A.) - lrtı
aat .. eıcm ceıaı Bey &wvaada 

bulunan mensucat ve elektr:ik fab· 
rikalar1nı gezerek tetkikatta bu .. 

lunmutl.,du. V.ekil }ley ~am 
g~ vakit Kay,ıeri:vıe a.v.det etmi,t • 
ler, ve halk fırkMıwefıNINı...
r.eflerine veri~ ıiyafette ;.hazır 

bulunduktan eonr.a bu ,eceki.tren
le Sivaaa eket ctmi,1-dk. 
V.ekil :Bey iıta•yonda kolorilu 

kumandam, vali, meb'uılar ve 
kalabalıl; bir halk kütlesi tar,fın· 

dan samimi bir surette uğur)an • 

mıılardır. 

ÇinlUerjn mukabil 
taarruzlan 

PEKiN, 3 (.A. A.) - Çin me.1 
nabiindeıı 1aat de e.lmnn~ r 
mi bir telarafta l>ildirildiiinc ö' 
re, Çin 1uvvet1e.ri ukabjl taar" 
ruza geçer.ek ılaponları !. "ney:uan / 

dan ıkar.tnı,glardır. 

Ceaevrecleld Çfn m&men·netl 

LONDRA, 3 (A. A.) - Cene1· 
redeki Çiı;ı murabbaı heyeti ltt· 
Q.\lota..ichi, .M. Welfüıgton .Kao .ili 
M. )';e.o dıükUmetlerinin 
zerine iıtifala.rmı geri alm.ulard.C-

Hükuınel e~ili :zarureti bu 
da,ğınilğık .i,s"1.de l,em~rküzle1 
yapmak mecburiyeti te\'lit.ediyor
Fakat bu jştikrar,aız to.nıer~er, 
gökteki bulutla.r gibi ımütenıadi • 
yen ıbağlanıp ~öz.ülmektediı'.. 

keai ortadan kalchrrldiktan sonra 
tabii bat avdet edece1dir. Uşak.fa bir tkonferans 

Bunl..-, Çin hük\iınetini Cenevre • 

de leJQail va~ifesin<le deY.anı ede " 
ce~lerdir. 

TOKIO, 3 (A. A.) - Ling ~ 

~uan'daki Japon menbalarındaJI 

tiıldirilcliğine göre Japon .P.i.Jtar " 
iarı iler." ~kellerine deVcam e • 

der~ Pei - Kung'u 
0

§gal etmij ~ 

a~lin e Sovy.et ga-
( ~'"''* ı•a r) zetecis· nin tevkifi 

UŞAK, 2 (A.A.) - Bu gece 
Cümhuriy:et Halk f.ır~~ 7;ı 
pılan bir toplantıda re\J ..8~i ;IS. 
umumi meseleler üzerinde bir 

lerdir. 
Pa,-ıs ~l1timiz e BER.LlN, 3 (A. A.) - Havaı 

'!'-' -:v • !4d"J. tkonferans vellQl1-tir. 
FrBnsız r islcümburu a1'!Mı "- ı.-ıyor: 

'Paris 3 {A.A..) - Reisicüm .. 
ur M. Lcqrön Türkiye bijyµk 

ıel~isim kabul etmiştir. 

Jürk - Yun an turizm 
lıc. ınitesl müsameresi 

Türle .. )'u~ Turiznı ko@it~· 
si tarafından .Pau.r 11~ ~ak .. 
simde bir müıaıner,e ~ ,aylı 
dans verileceğini Y.t.z~tttk. ~u 
milsamerenio progre.1™nı teehit 
etmek üzere dün .komi~ \bir içti • 
ma yapmıJlır. 

Bu proera.ma göre, D.arülbe • 
daY.i san'a~rlPJ"J bir perdelik 
"Hava oyunu,, piyeaini tenu\,I e
decekler, Yunan operet ıkumpan
yası .artistlerind~ M . .Paola ·~ 
M. Kavaf akış, v.e M. Konstanti 
nidis fal1kılar IÖyJiyecekler :ve 
dansetl ceklerdir. Ay.rıca vaeye • 

te n~nıaraları yapılacaktır. 

Müanmere Vaii Muhiddin Bey· 
le Y.unan konsoloaunun ıt;maye • 
leri altındadır. 

flaric:jye nazırı M. Won Neu • 
rathh, Berlinde bulunmaltta olan 

M. Lityioof ile sörür,Urk~n lzvea· 
tiya ga,zeteaiııin l3eı~in muhabiri 
Madam 'Keith'in tevkifi esnasın • 
da vuku b\llan hidiaelerin eker • 

etmiyccefi · n i vadetnii§tİr .. 
uavin polis kuvvetlerine 

mensup H:tl~rdler, 'MacJam Keit -
hin E~ini ku~atrnışlar ve taban • 

calarm tehdidi altında içeriye 
girerek her t:ır~fı aramı~lnrdır. 

Madam Keith Sovyet sefaretine 
telefon etmiye vakit bulduğundan 

bir müddet ıonra resmi polieler 
Jel~is ve l:Utlerçilq uzaklaşnu§ • 
lard.ı,r. Maaınafih Madn.nı Keith 
kıp-akola götürülmüş cv.e füi ~aat 
al~kon~m\lJlµr. 

D,iğer taraftan Hitluciler Bt\r • 
linde Bulur;ıa.n 8oyYct memurları ,. 
mn ve Cliplomatlarınm cocukları -
nın .devam ettiği Tempelhoff mek· 
tebinde araştn·malar yapmıılar-
dır. 

Konfcranaı müteakip Remzi B. 

b~ µve,_\ın ıJuallel'ine !birer birer 

c~ u> ~11niıtir. B\I .,gibi 1'oQfe • 
ran:;larm her 9.n b_eı gi.Uıde bir :ve· 

riJıneaine Ye tdırimizde bir b.lke· 
wi açıl~iır htt.kkmda izhar edilen 
ar~unlln da merkeze J;iJdiııilmeai· 

ne kar:ar verilmiştir. 

lAiihim ir keıif 
C"OETTINCEN "PRUSY ADA,, 

3 (A. A.) - Coetti.mıen daıMlfü· 
nwnmda uzvi .k.\ı.y,a .mü~..mıiıi 
muavini olan M. t.f. ,i.t,z ıMicha~, 

sk(\rb\lt haıtAhğın., k"1"JI .kullanı· 

lan Ccvitamininin lkimyari ter ... 

kibini bulmıya muvaffak olmuı· 

lur. 

Gemiden den1zedtışt-"' 
rek boğulan tey1a 
Şuı:-atın JS inde U~an.uıb 

demirli bul~nan Hüelaverdi ye1 • 

kem ~miımde .apdeat hoza.rkel' 

dcn~e iliiti\P :ka_ypolau ta)'f •dal' 
Sey.f ettinin eeHdi dün Ayaz_,. 

iakeleaiııde b"lupm~ur. 

ı-:Y~ni" e•r~ L--..--•1111W11111111'1tl~~ 
a~·v.ut 

Hollvutun "&,, UııcU sene (9) µpCU ,., .,,. 
y,ıaı pek!llm atUdyomınun Tilrkçc ve <Jt\I 

ca fllmlcrlne alt zenı;in resimlerle en ,,ıs 
,,ı

eln~ 4uıvadll!ll«:rlnt tııı·.rt <ıtarak ıııııoar 

fl\l§ttr. 

ga(iro 
~-

ıll u :vi~min :ll\QÇ A,1maıı i.limi· ıl<Mro mecmıınşının ( nncO -~ ~ 
.tı. ıoumııt, 1!\t.ıpdl y:w.tarıa ~ql d~r. 

nin .ketfi •y.esinde kinıya .a•lta· 

sile tayin e erlribine imkln 1ıaııl 
olan ilk vitamini tetkil etmekte 
dir. 

Mulait ,,,,, 
'!lııluhWD ı4S 8tmcU Mut $l)'MII ~"' 

J(V 
nen. Uç re.nkll bir kap ıçtnde çıkmı1U1'· 

rllettnme bvareUo tav.iye ~derta. 
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Karlı J fa. 1 
~•-WW ,.,,,__ ~- llllllMllWiWWWIW il ... di-1 
~ o Memleket Haber.neri o :t 

(. ·" .. ·. '·. . .. , . . . ··- l111m11100111mooıııı~ mmmıınıı11ı•11~00 11&11•' 
llk ,gördüiüm zaman - Altı ay hu on lir.a borcunu inkar etmİ§,, 

oldu - üstü baft pejmürde bir va· derler. Malum ya, bir iş yalan da 
ziyctte idi. Halbuki o gün, ol - olsa, inananlar bulunur. Velha:ııl, 

dukça temiz giyinmiıı, hatta, ucu l başınıza iş a,!:atsmız. iyisi mi, 
yaldızlı bir sig~ra i~iyordu. Yü - geliniz, bana ~u parayı veriniz, 
ıünde.. ha.yattan memnun kimsele- ben gidip her §eyi l1a.llederim,, 

Yunan bandıratı bir Tepecikte 
kaçakçı • • gem ısı lslanbul1u Arif bıçak

la yal'ahınarali 
öldürüldü re mahsus bir mana vardı. Merak Bu ~ö~l~ri~ he?1en yüzde sek - YteJken)İ Slkı bir göz alfJll lına ak 

ettim, yanına so mlduın: sen tesınnı gosterıyor ve paraları a :ı 
- Merhaba Enver, nasılsın? alıyorum . ..Şimaiye kadar, yüz o - İrİndeki kaı'ak eşva meydana ~tkarıı)OJ l::nirde Hilal istasyonu civarın-

0 S 1 ıı.ır h b tuz kadar paralı kim~elerden tt' ~ 'J' ~ da kanlı bir cinayet olmU§ ~ bir - .. en mi:::n. ıner il a... akl l 
ı - ' l..-..~ b" b ·· ı· genç kasığmdan bıç a yara an• yiyim. cem an yeıu.m m eş yuz ıraya lzmirde gümrülc muhafaza me- Yunanlı yelkenli; bu roemu • 

- Nereye böyle. 
- Adliyeye .gidiyorum. 
- Ne o_, davan n:ı 'l'/ar? 

Dmakbd1. Kekeledi. Merakım 
büabütün ~r.ttı: 

- Gel, dedim, sana bir yemek 
ısmıtrhyayım.. Do.ha c1nt bir, &ai
reler açtln:ıımıştu. 

l:stemiye istemiye razı oldu. 
Fakat yemc!;te kenditinden bir 
ıey kopartamadım. Kahveye rrö· 
türdüm. Zorladım. Nihayet an· 
Iattr: 

- Bilirain ki, ben, fena bir ço ·· 
cuk de3iliın. Şimdiye kadar, bir it 
ıbulmak için baş vurmadık yer hı · 
rah.-ınadım. iki üç rnü~abaknya 
gir:dim. Sorukn suullere cev;lp 
-verdim. Fakat her.> r.et!cede ha~ • 
kaları kazanıyordu. Bakhm ola • 
cak eibi değil. Ötekine, berikin~ 
yalvarır oldcm. Hatta el, ayak öp
tüm, gene bir şey çık,ra:ıdı. 

Geniş bir nefes aldı ve bir idam 
hükmü veren mahkeme rcbi gibi, 
büyük bir tec:.;sürle: 

- Ben, dedi, ş:mdi o.rhk dolan · 
dır.ıcı oldu~. 

Aram?:::dn srkmtdr bir 
oldl.!. 

sükun 

Enver, mektep arkndaşımclı. 
Hatta aı.nıfrmızın birinci:;i idi. U ~ 
mumi harp!e ikimiz de tı.!iker ol · 
mu~, ııyrrlmı~tık. I'l.1üturn:~cdc. o· 
nun Anad..oluya ceçmiş old1J~unu 
haber aldım, filha!::ika l:endis:ni 
bir aralı!~ An!carc.tln c!a cörr:ıü~ -
tüm. Metin, cesur, ahl5.b b~:Wn 
bir çocuktu. " 

- E:!vcr, nasıl yapabiliyc~·:uc 
bu işi? 

k k d ıd d. mak uretile öldürülmüştür. 
ya m para opar ım. a.re e ı· murları tarafından bir Yunanlı run da kendisi gibi bir Yunanlı 
yor, geçiniyorum. Mahkemede, namına Yunannistandan getiri • bahriyeli ol::luğunu zannederek o- Flilal istasyonu kahvehanesin -
herkes beni "tefeci,, zanneaiyor. len ve gümrük resminden kaçın • na gemide neler bulunduğunu an- d~ 4, 5 arkada~ toplanaı-o.k işret 

- P.eki ammC\, ya vermezlerse? lan mühim miktarda ipekli eşya İ• latmı§hr. Gemide büyük bil" ::ıu va· ma~nsı kuruyorlar. 

- Esasen ben, daha doğrusu le _çakmak t~ı ve bilya meydan:.l rili 'nlmuş. Bu varilin içinde çok Rakı siseleri bo~almıyo., kafa • 
bu zenginlerin kendilerinden zi • csıkarılmıştır. Bu mühim açakç1 • mulikem yapılmış üiğer liir varil lar tüssülenmiye başlayınca sabı -
yade....... lığın meydana çıkarılması vak'as1 bulunuyormuş. lzmire getiı;len kalı oldukları söylenen bu grupta, 

Sözünü tamamlamadı. Bir da • şöyle olmu~tur: . ka~k eıya bu varilin ° İçintle, ciz- cğız ~akal~rı bh·ibirini takip edi • 
kik;ı düşündü: 'Yunan hanClll'alı Ayanikolodos Ii imiş.. yor. 

_ Sann, dedi, bulduğum usu • yelkenlisi limana gelmiş ve ae • "ıBunu ö~renen gümrük muhafo- Şakalar, küfre, münakaşalar 
lün aırrııu tamamen söylemedim. mirlemiştir. Bir müddet sonra bu za başmemuru; muhafaza me .. kavgaya kalbolu:ı-:a, henüz anla • 
Ana hattından bahsettim. Asıl yelkenliaen bir gemici dqarı çık- murianm de. bere.berine alarak ..şılanuyan aı.~I l:;ir sebepten kızan 
böyle dolaba koyduğum kimseler, mıştır. Gümrük muhafaza memur· yelkenlide taharriyat yapmı§hr. . ı~tonıbullu '.Arif namındaki şahts 
zanainlerin genç çocukları falan ... ları bu~emiciyi takibe ba~lamış • Anlattığı gibi g~mide varilin i~in· tahan-=asım çekerek kalıvenİ.n ta • 
.Babaları, rezalet çıkmasın diy~ lar ve l>ır aralık kendisi ile görüt- de bulunan diğer varilden mühim vanlarma sa;;a sola ateş ediyor. 

l . l mü8lerdir. miktarda ipekli kumaşlar, çakmak 1 L"' b 1 ' .. " .. , kı m• .. a!t 
ıemen parayı verıyor ar. a , um a ar ~onuyor, Ta ..-

- Her zaman ımuvaffa.k olu • Gemıde ne olduğunu ve lzmire taşı ve bilya çıkmqtıı·. 1 devriliyor karanlık içer:;inde ta • 
yor musun? ne ge~irdiğini sorunca bu Yun~nlı Kaptanla tayfa.lar .tutulmug ve bane~dan,çıkan ateşin kızıllığı gö-. 

gemici: haklanııda tahkikata bB.§lan • rÜn:!b!liyor. işte tam bu eşruıda: · 
- Hayır, fakat o zaman da, i · - Hiç liir şey getirmedik. m~hr. lhtiıaı mahkemesine Yeri-

net~dık edenlere iftira -atıyor, re - Cevabında bulunm\J!tur. Hal - leceklerdir. - Of, vurulôum .. 
zil edioyrum. Meseli, Fasafiso buki yelkenlinin lzmir limanına Kaçak e~ya getirmiş olan yel · Diye bir ses işitiliyor ve bir vü • 
Zadeyi tanır~ın. Pek le hasistir. uğramış olmasrnda her halde bir kenli müsadere edilmiştir. cut }'"lkılıyor. 

, 

.ıA.yak diredi. Kendisintlen istedi· sebep V;lrdı. Onun için gemi sıkı Getirilen bu e§yanm Saman is • Silah seslerini işiten zabıta ha-
ğim yirmi lirayı vermem, dedi.. bir t!.rassut altına da nlmmqtı. kelesinde Yunan tebaasından dise mahalline yetişiyor ve lstan-
Ben de kepaze ettim. Muhafaza memurları büy:ük bir marpuççu Uya Buyukaya ait oldu- bullu Arifi, kn!ç~ınd:ı.n yaralan -

_ Nasıl? . kurnazlık yaparak aralanndan bi- ğu.ve bir fır~at bulup kendisine. mı~ olduğa halde, k~r.lat içind-

- Çok içer ya •• Tuttum, kendi
sinin bir ak§am, Beyoğlunda sar -
hoş olarak, sabaha karşı bir hara 
geldiğini, orada da bir hayli iç • 
tiğini, fakat paı-ası olmadrğı iç.in, 
patırdı çıkn.rdrğım, bar sahibi ile 
kavga etmemesi için kendisin~ 
yirmi lira verdiğimi ı:ıöyledirn. Her 
kea "yapar!,, diye inandı. 

Envete hayretle bakıyordum. 
Ondan korkmıya da başlamıştım. 
Her ha.ide o do. endisemi anladı . 
Güldü: 

- Korhma, dedi, ıcnin etin ne, 
buduıı ne? canını alacak değilim 

risini bahriyeli kıyafetine sokm~· verec~erini aöyliyen kaptan ve yerde serili buluyor. 
lardı •. Bu memuı·, yelkenliden çr • tayfaların bu sözleri üzerine tah - :'i'arah derhal memleket hat.ta. 
kan bahriyeli ile nrk::ıdaş olmuş ve kilmat bu noktadan da dev3.m e • nesine kaldırılıyor ve hastanede 
görüşmüştür. dilmektedir. 10 aakika sanra ~on nefesinde: 

Sekiz buıçYk senedir sak!Janan 

101 sene mah!kUmu anlatıyor 
Bir katil, katısını kaçıran bir adamı 
öldürmüş .. Ondan sonra ka"Çmış .. 
AYJ)IN, 28 Niğde'd-J 

- Beni Şamlı Ali vurau. · 

Dediltten sonra ölüyor. 

Hadise mahallinele liir kama 
bulunmuştur. Bu kamanın Şamh 
Aliye ait olduğu anlaşılmıştır. 

Şam!ı Ali ve arkadaşları yakalan· 
mıC}ttr. ı 

l-ladiaeye Müddeiumumi mua • 
vinlerinden Ali Bey \"az'iyet et -

, , ,. 
Gözleri kin dch:-ak cev::ı.p vc;-

di: ya ••• beşkatil v~k'tt.sınm faili olarak 
yüz bir s!:!ne kürek cezası • 
na mahl:um e;J.ilmi'.} olan Niğdeli 
Nus.-ctin buı-adn yakalandığını 

sanl<i o li;.His~yi te..lcrar etliyormu, 
gioFhey~ribnıyorau. :Yüzü kıp· 
kırmızı-olmuş, gözleri haa<Iinelen 
fula büyümü!tü, sik •ık nefes a -
lıyordu. Bir müeldet eonra tekrar 

-~1'1'lJ"1IJ!~UJH.mmıtımaml1818tllaUt11M&unUWQMllllUnl11t•I ı 

dım t'Junet amma, ben, Mehmet 
~avuta alıştım .. Beni öyle çajrr , 
yoksa seninle konUJmama. 

- Me~·ah etme, clolundırncğl4tl 
kirns~le::i ::eçiyorum. Ru tıpkı 
bektaşinin hikayesi gibi oluyor 
ıHani ya, bekta,inin yİl'mİ parnsı 
~·nrmı~ ta, pcy.ıür c'kmek almah: İs· 
lemi::;, fırıncı 1;7irmi paranın fultl\ni\ 
\ı'er:.memiş. O da bakkala gidip 
pe! :nir almış, para i!;tenilince; 
''Verdik ya!" diye atlattıktan son· 
ra; "H-ey Aıllaqxm, sen biliyorsun 
işi! On parayı fırrnqıd(ln al, bcık· 
kala ve ,, c!erni~.... Tabii biliyor
oun, işte ben de öyle YO.Fiyorum. 

-Na~d? 

Sonrn, tc~raı.- mütee~sir o.yı:ıhr· 

ken: 

- Sakın beni e.vıplama ! Ne ~a· 
payım, mecbur olduın. 

Diye, Adliyenip yolunu tı'ttu. 
tl'WfA"'llR""""IWIJl.QMUffllmlftll11~""911~1111fm111111'11f ......... f 

Bergama da 
iki kişiyi &.düren ve &·r 

kişiyi yarah ıan katil 

Bergama.da letiklal meyclamn· 

da vukbulan vak' n. hakkında dün 

Berffamadan §ehrimiz jandarma 
~ Bir ,&ok zenginler v~r. f'fonı! 

~arç_ı Jmzan:h~!a ·ı nıalum. Gitlip kumandanlığına yeni ınah'.itnat 
ale:r:hlcrine, b~n:ı on, veya ~irımi gelmemi~tir. 
lira gfü.i nz bir miktar bcrçları Hazım ve ekmekçi Ali Rıza ile 
ıtanx:u; gibi d~~ra n~ıy:onım, celp k~rdeşi S;:ı.do .Arnauta~ çıki\n kav • 
kestiı·iyorum. Pe1< tabii bu adam - gada biribirine aili.h atarlaı·ken 
ar, şı:."'ırıyoı-lar. "Borcumuz yok,, 

..Hbtmm ve ora.da b\llunan zahi -
eyn "Bu dn ncre:!en çıl;;:tı?,, gibi 

re komisyoııcus\1 Bergamalı Ha • •öylenip d.uruyorl<i.r. O zaman 
lten :?ilerini buluyor ve: san Efendinin ölümü, Ali Rizanm 

- "Beyefendi, diyorum, bana 
lhorcunuz yok amma, mahkemeye 
ıaelmiyc mecbursunuz. Biliyor -
11Unu2! ıki, c!tseriye. davalat· uzu -
~or. Sn".S'-ntZ ıg~le.ne 15.adar bekle • 
llrıeniz lazım. Sonra, ı1'ilçlaıfaa 

:tapm~nız için, ;y.a. bir silrU söz sö.y· 
le.neniz, veya bir 4.vukat t;...tmamz 
ca.p eder. Gün·;nücli kaybeder, 
~~li~ Jl\tı.irl~~Rsiı:ı~. Jlelki ~~ 
~libap1armız <luyar, sizin için "Ya· 

d41 ağır yaralandığQlı dünl<ü sayı • 

mızda yaznıı§tık. 

Vak' adan sonra lcaçmış olan 

Sado henüz tutulmamıştır. Jan .. 

darmalar tarafından aranmakta • 
dır. Vilayett~n Bergama kayma• 

lmmlığına »"erilen emirde Sado · 

~un b~h~mehal tutulmaısı ve b\l .. 
nun i~in lazım gelen tedbirl~in 

derhal alınması öilclirilmitlir. 

tel~raffa bildirmi11tim. 
Sekiz b~çuk senet:lenberi Ay -

dmdn, Kayserili Mehmet ça\'llŞ 
ismiyle tanılan ve burada da baz: 
vak'alarm faili olan bu ~erirle gö· 
rüştü~. Bana Niğdedcki hadiseyi 

kentlisini toplaüı: 

- Vak'a dan son~a gene ka.~ • 

tım. Den b_ço.rken dayını Abdi 
oğlu Mehmc<li vurmu,lar. ah -
k~mede Ş::ı.rnlı o~lu Dede ile kar
tleşi hına.il Cemalle ilayımı benim 

söyle hika re etli: 
:r " " • • fahadette bulunmµ.şlar •. Bu yet -

- Senecnnı hatırlıyamıyo111m.. . .b. ı.,• '-- • 
<-: • l k 8 . 1mıyormu, cı 1, cır gece ocnım, 
,;,ekız, dokuz sene o aca . ır l'.cş- l .. b ... kend'l · · ·· . I .. .. ev erını asiıgım, ı ennı o· 
rmı:w.nı ay1mn on a. lıncı gunu 1.. l t h ""'" tt• ... • · d 'd' h .. N"· d . G·· .. k" .. d ... um e e uü e ıgımı e gı ıp u· 

,
1g enm . umudt oyunF e yege • kume~c haber vermijler. Halbuhi 

mm Cemah vur um. akat, ben b' k kt n· .. d . k o zaman ır aça ım. ır mu -
hu meseleden temız ~ı acağım. . • 

N d 
. b. ö... .. • det .aonl'a, haKkında tıkayette bu-

usret, eı-m ır g gus gcçıre· l b 'k" d 1 b b At· . unan u ı ı n am a era er 1 
rek sözüne devaro cttı: . . d b' · · ··td" ·· l B .. .. l k.. .. ısmın e ırım o urmuş er. un • 

- Çunku Cema , ... rımla mu • 1 d b d b·ı · ı Ii lb k' 
d 

arı a en en ı mıg er. a u ., 
nasebette bulunuyor u. Ben "ken • N' .. d b" ib' · · · t' H k · · . . k 1 ıg e ır ır.tne gırmış 1. et es 
dılerını elımle ya a adım. 0 za • b. 'b' . · d N.t k' b' . ırı ıl'tnı vuruyor u. ı e ım n 
man elımden kaçtı. Cemal, onu I .. D d d ""l S . . · ha caç eun son~·a e e ayı og u a.· 
öldürecef!ımı adlıyeyc her ver~ l'hl · t M .. ~-f ... , "ld"" . . . ı e enış em U1i- ayı ua o ur· 
dı, aalıy:eye J>enı çağırdılar, 'Ce ~ .. l E ı· b l d b · · . . .... . muş er. v.ve a un arı a cnım 
malı öldürmıye®&ımc da1r ben .. öı..ı·· .dü"'ü ü tm' l F k t • -..ı l ı:ıur g m nnne ış er. a a 
den kefalet ıateui er.. Bu sırada b" "dd t • l f ·ıı · b 
be 

"d k t be . ır mu e geçınce au aı erı u-
n .ft anaya ;;>.~ ım, ş ay orn· l d ı 1 ·ı 

d ı ıd l t k k
.. un u ve ceza aı·mı çe~dı er. 

a ta ı dan sonra, e rar oye 
döndüm. Bir kolayım bull\rak Ce- Sa.na. işin doğı·u,unu aöyliye • 
mali eve çağırttııu, geldi. Beqi gö· yim.Bıen yalnız Cemali aldürdUrn. 
rünce ~aşırdı. Fakat derhal kendi- Demin de aöylediğim gibi bu i,-
11i topli\dı :ve bıçsğmı çekerek ü ,.. ten kurtulacağım .. 
2:::aı·i-mc biicum ct•i. Ben de kendi· Kendisine hitnp ettim: 
mi müd~foa ;çitı Anıı ~rAcıkta. ~r.- -- Nuar~t !.. 
dum.. D~hal sözümü kesti: 

Nusret bu hadiseyi anlatırken, - Bana Nusret deme! Gerçi a-

- Pelii Mehmet çavuş, ıekiz bu
çu!; ıenedir nasıl saklandın? Ma
<1emlii "Suçun yokhı, niçin teslim 
olmadın? ... 

- Bana bir hoca dedi ki, en 
sekiz buçuk sene kaçacaksın. Qn
~e.n sonra ild ifade ycreceksin .. 
Kurttilaciksın. Bu hoca, remil ah· 
yordu. Ben ele sekiz buçuk sene 
~aknlanmamağ&ı ı;ayr.et ettim. 
M~ddet r;elcH, teslir:ı oldum. 

- Bu müddet iı:ind~ hep Ay ·
llmda m~dm?. 

- Evvelıi lzmiraeydim. Orado. 
beş ay kaldım. Beton ve sıvacıl:k 
öğrendim. Sonra Aydına geldirn. 

- Mehmet çavuş isimli nüfuG 
kf.ğıilmı nasıl ele geçirain?. 

Du sualim üzerine Nusı-ct cü • 
lümsedi: 

- Bu, bir sırdır, kimte}':C -süyli -
yemem ... ... .,. -

Cevabını verdi .. 

Nuşret ;::ıbıtaya .vcıtdiği ifade · 
ye göre, Niğdenin Gümüş köyün · 

<len ve SOG doğumlu im~. Cabası 

hatip Mehmet Emin isminde bir 

aelaınmış .Yüz bir sene mahkumu. 

nun yakalandığı telgrafla Niğd~ 

adliyesine bildirilmiştir. 



Jlnkara Nafıa 
Başmüdürlüğiinderi: 

1 - Ankara'da • Yenişehirde yapılmakta olan Emniyet Abi
desi tat blok ve relief inşaatı mu\<avelename tarihinden itibaren 
(6) ay zarfında ikmal edilmek üzere kapah ıarf u5ulü ile 23-2-93j 
tarihinden 16· 3. 9.i3 tarihine kadar (20) gün müddetle münaka
ıaya konmuıtur. 

2 - MOnakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini isbat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya girmek istiyenlerin: 

A - Teklif bedelinin % (yedi buçuğunu) vilivet idarei 
bususiyeai hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz ıene· 
dini Yeya Milli bankalardan birinin teminat mektubunu ve yahut 
milli esham mukabili Mubasebei bususiyeden alınacak ilmühaberi 
g6ı~ermeleri Jazımdır. 

B - Ticaret odasında mukayyet olduklarına ve itibarı ma· 
lilerine ait birer vesika gö•termeleri icabeder. 

C - Ellerindeki ehliyeti fenniye vesikalarmı ihale günün· 
den en az 8) gün evvel vilayet Başmühendis'iğine gös' ererek 
mOnakasaya dahil olabileceklerine dair ya b r ehliyeti fenn ye 
vesikası almalan ve yahut ellerindeki vesikanın altına ıerh ver
dirmeleri lizımdar. Bu üç şarh tamamen haiz olmıyanların müna· 
kasaya ittirakleri şayanı kabul olamıyacağıodan teklif zarflara 
açılmayarak kendilerine iade edilecektir. 

3 - Mürakasa evrakı keşfiye, proje ve şeraiti mahsusasına 
te•fikan icra edilecektir. Talipler tekliflerini evrakı keşfiye ve 
preje~ere merbut olan vahidi luyasii fiat cetvelindeki mikdarlara 
nazaran ve beher nevı için bir vahidi kıyasii fiat teklıfi ıuretile 
yapacaklardar. 

4 - Talipler 661 No. h münakasa ve ihale kanununun 10 
cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 16 3 933 
tarihine müsadif perıembe günü saat on beşe kadar Vıllyet 
Daimi encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi ede· 
ceklerdir. 

5 - Milnakasa 16· 3 933 tarihine müsadif perşembe günü 
Ankara Vılayeti Daimi encümeninde yapı:acaktır. 

Doktorlar 
Doktor - Opera Br 

Ahmet Asım 
Dotum ve kadm butaııklan blrtncl ıımıı 
mUtetıassım Muayene: 10 - 12 Ortaköy. 
Şifa yurdu, 13 - 1~ Beyoğlu, btlklAI 

caddesi No. 193 (Opera stnem&IJI k&l'fllll} 

Telefon: 41960 - 4.2221 

Doktor 

Cevat N. ZekAI 
81.nlr mütehaamaı 

CUrna ve pazardan maada gtlnlerde saat 
S ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Kuayenehaneslnl BabıAU karpmda An· 
kara caddesi No. t7 ye tevaian naklet-

ml§tır. Telefon muayene: 2St89 
tkamr.tglh: 807t0 

D·• fablbl 

Elle Hayon 
Meohur Dlo tablbl mUtevetfa Davld Ha· 
yon'un oğlu dio tablbl ELlE HA YON 
haatalarmı artık Be§ikt&§ta değil yalnıZ 
yeni taşmdıg-1 Perapalu kar;ıamda As
malı Mescit ııokağı No. U Kamhf hanı 
S numaradaki muayenehanesinde kabul 
etmektedir.Telefon: U803. Adreae dikkat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
DabJll butalıkJar mUteb&aaım 

Dtvanyoıu No. UR Teıeıon: 2223911 

Göz hekimi doktor 

SUleyman ŞDkrO 
Btrlnct eınıt mUtebaaıa 

BabıAll (Ankara Caddeat Numara ftO) 

oı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UakUdar Atıamatqı No. 33 

oı, doktoru 

Zeki Nuri 
Her gt1n baata kabul edilir. Her aevt dit 
rabatalZlılJ tedavi olunur. Muayenehane. 
OakUdar /Jıcıbafı Mektep ııokak No. 00 

6 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve daha ziyade 
malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vi'ayeti Nafıa Bat· 
mUhendislig· ine müracaatlara ve evrakı ke•fiye ve proJ

0 

el eri (10) 
Y n::ww:=:uc:u::::a::ı::ıw::u:::ma:wam:ı 

inhisarlar ldaresınden: . KARADENiZ POSTASI 

Satılacak eşyanın nevi 

Kaça"tan toplanan muhtelif varakah 

defter halinde Ye kesilmemiş tabaka 

halinde sigara kağıdı. 

Şerait: 

Miktarı mubammeni 

3500 4000 kilodur. 

Satılacak kiğıtların ambarlardaki ambalajı ve vapura kadar 
sevk mHrafile gümrük ve masarifi saireai müteahhide ait o
lacaktır. 

Kaçaktan toplanan muhtelif markala defter ve varak halinde 
ıigara k&ğıtları mlUeahbidin Avrupada göstereceği adreıe idare 
tarafından ıevkedilmek fartile bilmüıayede satılığa çıkarılmıtbr. 
Miktarının Cibalideki inhisar levazım ambarlarında tespitten sonra 
bedelinin idare veznesine teslimi tartile 6/3/933 tarihine mllsadif 
pazartesi gün& saat 15 te pazarl.ğı icra kıhnacağandan taliplerin 
% 7,5 teminatı a:uvakkate akçelerile birlikte Cıbalideki inhisarlar 
aatın komisyonuna mOracaaUarı ilin olunur. · (785) 

ı-ıwa;a-1111mıımıı-

Büyük Tayyare Piyangosu 
2 inci keşide tt Mart t9SS tedlr. 

Büyük ikramiye: 35.000 liradır 
DGnyanın En Zengin ve Bflytlk Plyangosudur. 

1 ı: ı'lı 1 <I ' ,ı11tıı!ı· .l ı •llı i l il !,ı!l.ııl. -ıımmmı••ı 

Posta T. T. Umum 
MüdürlüO.ünden: 

Şehir içinde veya şehirler arasmda telefon ıebekelerinin 
yapılması veya iıletilmesi için ruhsat veya imtiyaz verilmesi hak
kında mliracaatlar vaki olmaktadar. Tiirkiyede gerek ıebir için 
ve gerek tehirler arası telefon ve telgraf febekelerinin yalnız 
deYlet tarafından işletilmesi esasla i:iir karardır. Bu yoldaki mil· 
racaatların tetkik edilmiyeceği ilAn olunur. (959} 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Amele için (20) adet (Staubs chlUıer) namındaki toz mas· 

lle9i ,....,ı.kJa aabn alınacaklar. 
Taliplerin o/o 7,5 teminatlannı hamilen 15-3-931 çarıamba 

gtlnll aaat 14 te Galatada alam satım komiıyonuna mllracaatlan. 
(834) 

Erzurum 
;a:ı~~~ Pazartesi 

gllnll akıamı Sirkeci'den hare

ketle (Zonguldak, İnebolu, Ayan 

(. cık, Samsun, Ordu, Gireaun, 

1 
Trabzon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. ı 

•• Fazla tafsilAt için Sirkeci 1: il Yelkenci Hanındaki acenta la- Iİ 
H ğına mUracaat. Tel: 21515 g 
::::::::::n:a:uw=ın:::::m::u:a:::::::nmu::::ı 

lzmlr - Mersin Postası 

Feruzan vapuru 

4 Mart 933 CUMARTESi 
günü Siı keci nhtımından ha• eketle Ça· 
nakı.ale, izmir. 1\lersin, iskenderiye, Pa
yas Limanlarına azimet ve avdet ede· 
cektir. Mercii müracaat Sirkeci Meyme· 
net Han altında Sadıkzade Biraderler Ti
carethanesidir. Tel 22134 

BURSA CER, TENViR ve KUV • 
VEI MUHARRIKE TORK ANO· 

NiM ŞiRKETiNDEN 
Hlaaedarlar, 1933 ııenest Martmm 

29 uncu Çaroamba gUnU aaat 17,30 
da Buraa'da Şirketin merkezi idare • 
lllnde 8\U'etl adlyede inikat edecek o
lan Heyetl umumiye tçttmama davet 
olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
ı - !dare Mecllal raporunun kıra

ati, 
2 - Murakıp raponmun kıraati, 

S - Şirket bllAnçoeu, mevcudat ve 
kAr ve zarar heaabmm kabul ve tu
dlkl ve buna mUtealUk kararlar, 

' - lılecllal tdare ualarmm IDU • 
babı. 
' G - Kecllal İdare azalarmm bakla 
huzurlarmm teabltL 

e - 1933 heaap devresi lçln mur&• 
kip lnUhabı ve Ocrettnln teablU, 

T - Ticaret kanununun 823 ve 824 
DCG maddelerinde mQaarrah mllaaadatm 
lılecllal !dan ualarma itam. 

Kecllal tdan 

BAHJBI : MEHllE"I AHDi 
Umumi N9'1179t MUcftlrtl: ll'IKRln ADii 

Y.uat 11.ATBAAal - 18T.ul8UI. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

inh"sıular Umum Müdürlüğüniin IJ'erkez ve taşra teşki 'a'ı"da 
istihdam olunmak Dzere bilmüsaoaka fen memu• a11 ahuacaklu. 

Şerait aşağıda yazılıdır : 
1 - Türk olmak. 
2 - Hiz'11eti askeriyes:ni ifa etmiş o'"':t'c. 
3 - DarülfOnun kimya şubesınden veya ziraat meL.lebi Ati· 

sinden veya eczacı mektebinden dıp'omah bu!unmak. 
4 - Sıhhat rapor unu ibraz etmek. 
5 - Evve:ce ve balen müstahdem bu'undutdarı V":ıiFe'ere 

ait bonserv·s erle dıploma veya şahadetname asıllarını vermek. 
6 - Tercümei bal varakasını ita etmek. 
Müsab111ka imtihana merkezde ve taşrada 20· Mart· 933 tari

hinde ıaat 14 te icra kı:ınacaktır. Müsabaka imtihanına lstanbu1'
da rştirak etmek istiven'erin yu'cardaki evrakın raptile daha ev• 
vel umum mlldllrliiğe müracaat etmeleri, ve taşradan işt rak et• 
mek iıliyenlerin bu'unc!ukları mahallin en büyük inh sar'ar me
muruna yine mez ur evrakın raptile ba iıt da müracaat a bera• 
ber istidanımelerinin birer suretinin umum müdilriüğe gönde111• 
mesi IOzumu i in olunur. (921 J 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar VAKiT idaresine 

müracaat edebilirler 

1 Devlet Demiryolları ilanları 
Kiltabya depoıu k6m0r tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarf ı a 

mDnakasa11 2l • Mart· 933 çarıamba sıilnii saat 15 te idare mer• 
ktz nde yapılacaklar. 

Tafsilat Ankara ve Eıkifehir veznelerinde birer liraya sat.lan 
şartnamelerde yaııladar. (897) 

33 ton delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapata zarfla mO· 
aakasası 13 ·Nisan· 933 perıembe günll aaat 15 te Ankara'da 
idare binasında yapılacaktır. 

Fazla taf•illt Ankara •• Hayclarp•f• Y .... ı.n-ı. ~ 
liraya sahlan ıartnamelerde yazı'ıdır. (835) 

111-IW 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30.000.000 Frank 
idare merkezi : 181 AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
Samsun .Mersin • Adana 
Vunaolstandakl Şubeleri : 

SeU\nlk • Kavıtla. A tloa • Pire 
BilGmum Banka muameleleri. Kre.Ji mektup ara. Cari hesap· 

11.-......---
lnhisar!ar Umum Müdürlüğünden: 

Makine yağı 
D zel 
Gaz " 

" 

Ki!o 

•• 
" 

7000 
70~0 
6000 

Şartnamelerine tevfıkan s1hn alınacak o'an hu nç ka'~m 
leva21mı vermek isteyenlerin şartnameleri gördükten ıoora paur• 
lığa iftirak etmek üzere ~it 7,S temi natlarını hamilen 8 3.933 
Çarfamba saat (14) de Ahm Salam Komisyonuna müracaat arı. 

1577) 

V A K 1 T nl1srlyatı 

Fevka'ade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
Aır ımızın en meşhur edip'erindtn Gerbart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fevkallcle beyecanh, meraklı, coşkun 

•tkıaı, ıan'at1'Arane bir tekilde anlatır. 

Tevzi Yeılı Ankara Cadce•nde ın;.ııap ltlllGpbaae•I 

Flatı 25 kuruş. 


