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Türkçe Aleyhinde Bulunan Ecnebiyi 
Protesto için Dartllllaaala Cençlerln Nlmaylşi 

, .. 

Beyoğluadaki Yataklı vagonlar şirketi önünde ilk hazırlıklar ve ıirket kapısının kepenklerinin hadiseden sonraki hali 

P.1anasız şayialar 
Son zamanlarda ortaya mana

•12 bir dedi kodu çıktı. ltalya ile 
t.ramız bozulmutmu§. Bu bozuk -
luk bir harp çıkması derecelerine 
kadar gidebilimıi§. Bu dedikodu
)'& biz İptida hiç ehemmiyet ver· 
ınedik. Çünkü bu şayiayı bir müd-... ~ ---·1 J:' ....... ~ ile; lta.l:ra. o.ra. .. 

•ında anlaşma müzakereleri bat -
la.dığı zaman bazı Avrupa gazete-
1,ri taraf mdan bu anlqmamn 
l'iirkiye aleyhine olacağı şeklinde 
l'a.pılan netriyatm bir aksi ve de
~amı gibi telakki etmittik. Her 
manasız !•yia gibi bunun da ken
di kendine silinip gideceğini dü • 
!Ünmü~tük. Daha sonra kimbilir 
kiınler taraf mdan körü körüne , 
Yahut herhangi bir maksatla orta
,_ atılan bir dedikodunun intiıa
tına yardım etmek istememİjtik. 

Fakat bir hafta sonra dün ge
lle tekfar bu dedikodu ile karşı • 
1•ıtık. Türkiye ile ltalya ·arasında 
l:.ir harp tehlikeıini hatıra getire
bilecek hiç bir gayri tabiilik ol -
llladığr, bilakis iki memleket mü
llaıebatı büyük bir dostluk ıami· 
~iyeti içinde deva.m edip gittiği 
Qalde doğrusu ortalığın bir em • 
lliyetıizlik havaaı ile karıştırıl -
llla.kta israr edilmesinden sıkıl
~ık. Onun için bu hususta bir kaç 
•ôı söylemeğe lüzum görüyoruz. 

Eğer Türkiye ile İtalya arasm
ta.ki açıklık §ayiası Fransa ile 
lalya arasında başlıyan anlaşma 
~iizakerelerinden ileri geliyorsa 
llrıa aıla mahal yoktur. Çünkü 

Mehmet Asım 
(Alt taralı 2 ind sayıl amızda) 

..., 
Balkan devletleri 

ne halde? 
Y •zan : Jurnal gazetesi muhabirı 

Edvard Helsey 
letıe Balkan de\ 1 tl<'rile Orta A lTUpa de\·
ltt rl bugün n<1 lın:I) ette bulonu3 orlar: 

ı.ı l akındıın nlllkndar etfflt'ldc beraber 
~rıncıa herhnngl bir fhtllAfın bizi tn
~llen seyirci bırakacağı bu menılek~t
llıı1ıı du~mı, olan "Le Joumnl,, gaz:ete
l'bJ hJtılıarrirl Belse) in tetkikatını, ya
- da.. ~ren t AKIT) ta okuyacak -
- ... •t&! 

Bu heyecana, nümayişe, şirket bina-
larının taşlan~asına sebep: Müdürün 
Türkçe konuşmıya mani olmasıdır 

\!" ~J"; 

Gençlerden bir kısmı dün tramvay yolunda .. 
Darülfünun gençliği dün beye -1 sebep olan bu heyecan Türk dili -

can içinde idi. Büyük tezahürlere (Alt taralı 2 incl aayılamızda) 
.....•............................................ , ....................................... . 

JaponyaMılletler cemiyetinden 
çıktı, harp ediyor ! 

Milletler cemiyeti uzak 
Şarktaki barba mani ol· 
mak ve Çınle japonun 
arasını bulmak için bir 
19 Jar kom·syonu teşkil 
etmişti. Bu komisyon me
seleyi tetkik etti ve şu 
kararı verdi : 

Japonya işgal ettiği 
Mançuko arazisini tahliye 
eder.ek, Mançu~oya Çin 
hübümeti idaresinde muh
tariyet verilecek. Fakat 
bu , ün Çın üzerine de 
beynelmilel bir murakabe 
konulacak .. 
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i Sıtkı Beyin keşfi ~ 
IDün Dolma bahçede ilim ve fen adamlarımız~ 
~ -

ı ~ bu keşfin sahibini dinlediler ( ~;~~~~ ) ;; 
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Kaçan aşıklar sırroldu ! . .............................................................. . 
Yunan polisinin umu-
runda olmadığı belli •• 
Maksatları zengin musevi kızını hıns

tiyan yapıp aktörle evlendirmek •• 
Genç kızı takibe lüzum gören yok - Mesele sahte 

pasaport mesele•i olarak kalıyor •• 

, Kızın mektubu' 

~ ~ i 
~ Firar günii Mat- i 

~ mazel Şor tarafın
€ 
~ dan babasma yazı· 
~ lan mektup tudur : l usizin yanınızda 
= k a l ı p nevresteni 
.i5 

I
! hastalığından ö 1-

mektense bu ıe

- kilde ve hayalımı 

I yalnız kazanmak 

J suretile sizden ay· 
i rılmayı muvafık bu
İ luyorum müteessir 

I olmaymız: ve beni 

J aramayınız !,, 
~ Matmazel Şor ğ 
i mektubunda aşkm· ~ 
'§ dan ve kiminle be· § 
( raber gideceğinden j 
~ hiç babsetmemittir. ~ 
\.ı111ııııııu1111ıııııı11mıııııır1111ııııııııı11~ ,.~,·,•el! otomobile atlarıp sonra tayyare ite Atinaya 

giden Matmazel Şor Atinanın neresinde? Hll! meçhul!. 

19 Jar komitesinin bu 
h ararmı j <; ponya kabul 
etmedi ve MiJfetler cemi· 
'·etınden çıkh. Eu suret· 
Je bu lı oca cemiyet sözü· 
nü geçiremedi ve mana
sı kalmıya n bir teşekkül 

mahiyetine düşHi. Şimdi, 

ıç sayıfamızda görüleceii 
Jamış, yürüyor ••• 

Mançnko hüktlmdan Japon imparatoru 
üzere uzak Şarkla kanla bir harp baı-

ATINA, 24 (Hususi) - latan • törle musevi kızını aramaıı, ken • 
buldan musevi zengin kızını kaçı - dilerini tevkif ebnek için değil, 
ran aktör M. Papasla sevgilisinin fakat göz hapisine almak içindir. 
henüz izleri keşfedilememiştir. U- Çünkü M. Şorun Yunan hükUmeti 
mumi kanaate göre M. Papaıla ne gayri reşit olduğunu iddia ettiği 

1 
sevgilisi, burada bir yerde saklan kızının derdestile, Atinadaki hal• 
maktadırlar. Yunan z<:ıbıtasınm ak (Alt tarafı 6 ıneı aayıfamuda). 



Sayıfa: 2 

Gençlerin 
tezahüratı -

VAKiT 

• n 

LE 
.. .. .. sozunu dinle~ 

26 Şu\;at 1933 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün öğleden 

sonra otomobille Beyoğlunda bir 
gezinti yapmıılar ve geç -nkit ••• 
raya dönmü§lerdir. 

1 
• 

(Bat taralı l inci sayıl amızda) 

nin bir Fransız kumpanyasınd:\ 

tahkir edilmesinden ileri gelmiştir. 
Türk dilinin tahkiri memleket 
gençliğini heyecana getirmiş ve bu 

T amami e zır-
la dı, ecfise 

Japon arın taarruzu Manasız 
ı. 
~ 

şayialar ~ 
heyecan dün saatlerce devam eden 
bir nümayişe sebep olmuştur. Ha
dise şudur: 

Yataklı vagonlar kumpanya.sın· 
<la bir Fransız memur, Türk o
lan bir memura: 

- Türkçe konuşma, frnnsızça 

konuş! 

Demi§, memur da: 
- Vatanım Türkiyedir. Türkçe 

konuşacağım! diye cevap vermiş
tir. Bunun üzerine hiddetlenen a
mir bu memuru tecziye etmiştir. 

Bu haber evelki gün V AKIT'tc 
uzun uzadıya ka.ydolunmuştu. 

Bundan haberdar olan Darülf ü· 
nun gençliği gayet ciddi bir alalca 
ile hadiseyi tahkik etmiştir. Doğru 
.olduğunu öğrenince genelik üze -
rinde büyük bir asabiyet -uyanmuı-
tir. -

Esaaen Beyoğlunda, ötede beri
de her zaman türkçenin tahkire 
uğraması Darülfünun gençliği • 
ni düşündürüyor ve sinirlendiri -
yordu. 

Muhtelif fakülte ve yüksek 
mektep gençleri aralarında, 
Galatasaray önünde toplanması 
karat:laştırmrşlar ve ayrı ay .. 
rı hiç telaş göstermeden Gelntnsa· 
ray önünde toplanmışlardır. 

Saat beı buçuğa doğru bütün da 
rülfünun ve yliksek mekteplere 
mensup 1500 den fazla talebe 
yataklı vagonlar şirketi dükkanı • 
mn camlarm~ pücum etmişler ve 
camları sırça yığını halinde yere 
indirmişlerdir. 

Fakat kumpanya her nasılsa 
hadiseden biraz evvel haberdar 
olduğu için işini paydos etmiş ve 
memurlarını dağıtmış bulunu • 
yordu. Gürültü devn:n ederken 
aerhal polis müdiirü Fehmi Bey 
polislerle beraber vak'a mahalline 
gelmit ve hadisenin önünü alma· 
ğa çalışmıştır. Ayrıca Beyoğlu 
itfaiye grupu da gelmiştir. Genç
ler buradan Karaköye inmiş ve o
rada Vagon linin şubesine hücum 
etmitlerdir. Burada da camlar ve 
aemir parmaklıklar kırılmış içeri
ye girilerek Gazi Hz.nin resimleri 
alınmııtır. Gençler resmi alırlar .. 
ken: 

- Bu resim buraya layik de • 
ğildir, diye bağımıı§lnrdır. 

Bundan aonra heyecan içinde 
birbiri arkasından sürüklenen 
gençlik yollarda: 

"- Türklüğü tahkir edenler, 
Türkçe konuşmıyanlar bu menı • 
Jeketten kovulacaklardır.,, diye 
bağırarak köprüye gelmitlerdir. 
Buradan gene Gazinin resimleri 

önlerinde olduğu halde Yeniposta 
haneden Sirkeciye gelinmiş ve 
Milliyet gazet.esile V a..1<ıt ve Ha
ber gazeteleri önünde bağırılarak 
gençliğin teessür ve heyecanı iz
har edilmiş ve gazetelerin gençli
ğin hiaaiyat ve heyecanlarına ter· 
cüman olması istenilmiştir. Bura
da ''Yaşasın gençlik, yaşasın Ga· 
zi,, diye bağırılmıştır. Buradan 
Akşam gazetesine gitmisler orada 
"da ayni şekilde temennilerde bu· 
lunuldııktan sonra Acı musluk so
kağından Cumhuriyet gazetesi -
ne gidilmiştir. Burada dn heyecan 
içinde bulunan gençlik: 

- Sütunlarınızı, lıatta başma
'kalenizi güzellik müsabrutalarını 

· , -·~ ediyorsunuz, gençli· 

• • 
erı ıyor 

A N K A R A, 25 (Hususi) -
Vekalet muhasebe müdürleri bu
gün muhasebe umum müdürü Fa
il- Beyin riyasetinde toplanarak 
933 yılı -bütçesi üzerinde üç saat 
me§gul oldular. 933 bütçesinin 
ma raf ve varidat kısımları ta -
mamile hazırlandı. Bütçe kanun 
l"yihnsilc esbabı mucibesi ikmal 
edildi. Bütçe pazartesi toplanacak 
olan veltiller heyetinde son bir 
defa tetkik edilecek ve Sah günü 
Büyük Millet Meclisine sevkedi • 
lecektir. 

Ve iller heyeti 
top andı 

ANKARA, 25 (Hususi) -
icra vekilleri heyeti bugün toplan 
dı. Geç vakite kadar çalıştı. içti -
mada yeni kontenjan listesinin tet 
kikine devam edildi. Liste pazar • 
teı;i günü neşredi leceldir. 

Ma ·yede ye i 
teş i at 

ANKARA, 25 (HususO -
Maliye vekaleti yeni teşkilat la -
yihasını hazırlamnğa devam et -
mektedir. Bu layiha ile vekalet teş 
kilatı yeni bir şekle sol~ulmakta, 
Lstanbul dcfterd rlıij teıkilatı ih" 
tjyacı karşılayacak derecede geniş 
letilmektedir. 

Habeşistan koııso
ıosumuz , 

ANKARA, 25 (Hususi) -
Adis Ababn fahri konsolosluğu • 
muza M. Hans Bchnenberger t~ -
yin edilmiştir. 

CelAI eyin sey' ha ti 
A N K A R A, 25 (Hususi) -

lktı at veHii Mahmut Celal Beyin 
Kayscriye yapacağı seyahat için 
yarın buradan hareket etmesi muh 
temeldir. 

Bir aıtın dolandırıcısı 
l Z M 1 R , 25 (Hususi) -

Sivasta ibnzı kimseleri kandıra -
r k dtınlarını alan ye lmçan lz • 
mirli Hasanın yal·alanması için 
vilayete tebligat yapıldı. 

ç·nliler henüz muntazam askerlerle 
·şe girişmedikleri hal e Japon taarruz

larının def edildiğini iddia ediyorlar 
TOKYO, 25 (A. A.) - Japon· tekzip edilmektedir. 

lar, Jeholun §imalinde kain Kailu- CENEVRE, 25 (A. A.) - Mil· 
yu işgal etmişlerdir. letler cemiyeti fevkalade mecliıi 

LONDRA, 25 (A. A.) - Pc. nin 19 lnr komitesi raporu hak 
kinden bildiriliyor: kındaki karar suretini almadan 

J ponyanın Jeholda tatbik ede evvel Çin murnlıhası Mösyö Yel· 
eeği askeri plıln yavaş yavaş te • linuton Koo, kürsüye çıkmıt ve 
belhir etmiye başlamıştır. ıabnhleyin Japon murahhası Mös· 

Kailunun zaptı hususunda Jc • yö Matsuka tarafmdnn söylenilen 
hol şehrinin 160 kilometre şimali ıöze cevap vermek istemi~se de 
garbisintle kain olan Tchifence reis mösyö Hymans, oldukça tid· 
karşı yn!)ılacak harekat için bir detle, hatibin sözünü keımiı ve 
1:1s olnral< kullanılmasını temine yn yeniden münakaşa açmıya lüzum 
rıyacafiı r .. nlnşılmaktadır. yok.,, demiştir. 

Meclis, Mösyö Hymanıın bu 
Tchaoyan'a lmrşı yapılan bütün 

sözlerini şiddetle e.lkıtlamııtır 
taarruzlar ise Chankai • kouanm 

Bunun üezrine mösyö Vellington 
135 kilometre şimali garbisinde 

Koo, yalnız ufak bir mülahazada bulunan Lingyuanı istihdaf etmek 
tedir. bulunmakla iktifa etmqtir. 

Mumaileyh, Çinin vaziyete Bu iki şehir, Jeholun istilası i- .... 
kahramanca gogus gerecegını 

için sevkülcey~ noktai nazarından 
söylemiş ve Jehol eyaletini müda· birinci derece ehemmiyeti haiz 

birer mevzidir. faa ve Mançuriyi istirdat etmek 
İ!rİn hiçbir fedakarlıktan çek:inmi 

Çinliler, Japonların harekatını 
d d • . yeceğini ilnve etmiştir. 

ur urmak ıçm her ne pahasına Hatip, meclisten te§kili mutasav 
o~ursa olsun burada mukavemet ·ver istişari komiteye, milletler ce· 
edeceklerdir. miyeti azası ile cemiyete dahil ol 

Bilhassa Lingyunn, gayet mü - mıyan devletlerin yapacakları ic · 
kemmel müdafaa tertibatını haiz raatın l<at'i ve seri olmaıı için icap 

ir. Mil&eha.ııalar,. .Çinlilerin bu. ·-"'•~-d-~en salahiyetlerin verilmesini t 
racla Jıa.ft~.~rca ut bilec:ekle .,_ lep etmiştir. 
• • b k ,.,,_ • •• ..... lh />. ""~ ~v u (, 
rmı eyan etme tedirJer. Dün akşam kabul edilmı§ olan 

PEKiN, 25 (A. A.) - Japonla karar sureti mucibince, fevkalade 
rm hali hazırda Mançuride 60.000 meclisin içtima devresi devam et· 
ve Jeholde 30.00 kitilik bir kuvve mektedir. Maamafih, azadan bir 
te sahip oldukları anlatılmıştır. çogu ıimdiden memleketlerine 

Şimdiye kadar muntazam Çin dönmüı bulunuyorlar .. 
kuvvetleri harp etmemi,lerdir. 
Piıtar kıtaatmı teıkil eden kuv · 
vetler gönüllü müfrezelerdir. Bit 
Çin menbaından bildirildiğine gö· 
re Japonların Chaoyan'ye karı• 
yapını§ oldukları cephe taarruzcJ 
akamete uğramıştır. Japonlar şim 
di cenup istikametinde bir çevir • 
me hareketi yapmaktadırlar. 

Müthi! bir ıoğuk hüküm ıür . 
mektedir. 

NANKIN,, 25 (A. A.) - Ja . 
ponyadan gelen ve Çinin şimalin· 
deki Çin kıtaatının inhilal etmiı 
olduğunu haber veren telgraflaT 

Karaya oturan vapur 
1 Z M l R, 26 (Huıuıt) -

Bozcaada civannda Gaydaro fe· 
neri üzerine dü§en Yunan tilebi 
kurtarıldı. 

Tekaüde sevk 
A N K A R A, 25 (Huıusi) 

Aksaray valisi Yusuf Ziya Beyte 
kaüde aevkedilniittir. . 

Giresun maarif müdürii 
ANKARA, 25 (Hususi) -

Giresun maarif müdürlüğüne Sam 
ıun maarif müdürü Rifat Necdet 
Bey tayin eaildi. 

ği hiç düşünmüyorsunuz.,, diye f etmek istemişlerse de bütün genç- 1 Y nlnız heyecan devam ederken 
bağırmışlardır. ler hep birden hadisenin bittiğini tramvaylar ve otomobiller işleme-

Gençler buradan sonra Halke· ve dağılmak üzere olduklarını mi§lİr. Kalabalığı dağıtmak için 
vine uelmi§ ve içlerinden 20 kişi- söylemişlerdir. gelen itfaiyenin ise gençler bor • 
lik bir grup Halkevi mlidürü Bur· Gençlerden bir kısmı tekrar Hal tumlarına sarılmışlar ve su sıkma· 
han Beyi görmüşler ve Gazinin re· kevi önüne gelerek: sına mani olmuşlardır. 
simlerini ona te lim etmi§lerdir. - Yaşasın Türklük, yaıasın Hadise dolayısi le 

G !leler Halkevinden ayrılır - Gazi, Türklüğü tahkir edehler, 
larken: Türkçe konuşmıyanlar bu mem • tevkif edilenler 

- Gazinin resmi buraya yakı- lekette ya§ıyamazlar,, diye bağır- tST:\ rnt'L, 2;; (A.A.) - Bıı&'fin Da· 

şır, diye bağırmı~lardır. mı•Iardır. Bundan sonra muhtelif rUlfdnun '-c dlğ<'r yük5el' mckt<'ıııer talebe· 
:r ıılnd<'n brş altı ) liz kı,ııııc bir kam" Bl'yoğ· 

Halke-;ri önün~e büyült bir kalaba· fakülte ve yüksek mekteplere hınd ynbl:h \'ngon lrl•etı blnnsı önünde 

lık halinde toplanan ve bütün Ba· men~up olanlar grup grup dağıl - n rt t<ı bulnnnm tur. nu nnnınl ı~ ~bcp 
lrJwt mttdUrllnUn bir nıemunı Ttirkre ko· 

bıali caddesini dolduran gençler mışlardır. nıı m <1 n mcnctnwsl ,.c Tiirkl!lk ı~ın tccn· 

burada iken Beyazıt, Eminönü ve Hadise, Galatasaray önünde ba, '1lz s:ı.3ı1:ıc.-ıı< s5zlcrıı~ bu memuru ı ten çı· 
knm1 sıılır. 

diğer polis merkezlerindeki komi- ladığı zaman o civardaki bazı ma· 
serler ve polisler bure.yı sarmış • ğazalar derhal kepenklerini in • 
lar ve bir I~ordon yaparak herhan- direrek kapılarını kapamışlardır. 
gj bir hadisenin z~ihuruna mey - Beyoğlunda umumi bir heyecan u
dan vermemek isin beklemişler • yanmıştır. Falcat şuurlu bir ıekil • 
dir. Gençler, Son Posta gazetesi· de hareket eden gençler fazla tat· 
ne de gidip memlekette türkçe kınlık göstermemfoler ve bir le -
konuşmaynnlnr aleyhinde ya - cavüze geçmemişlerdir. 
zılnr yazılması için nümayif ynp· Vagon Linin 'Karnköyde 
tıktan sonra dağılmağa ba~la .. ki- şubesinin Ustünde buhman Ja
mı"'"' dır. Bu sırada polbler bazı pon t~caret sergisinin bir camı bi· 
nrkadnşların ifadeleı ine mütacaat le J.1rdpı~ ~ıt 

Grnı;:lcrln tcmbUratı 10ımsındn ,·nıroıı il· 
rıln cam k!lnlıırı kırılımc; \'C ıı:eri gln•n bn~ı 
nUnı.'l:JLXlleY tanıfıııdan bazı tahribat )n· 
pdmı hr. 11 ')"'eC!lllb g ntler ''Tlirt< topnıkla· 
nnd' TUrkcc l<Qnıışrunyı ıne11rdcnlcrin m~\·· 

cndhetlnc tnhammW cdemcyl1.,, diye bağır· 
m111lar nüma~1,çllcr \'C h!<llsey' !K'ylr için 
topbnmı olan kalabGlıl< tarafından alkış· 

1 nmı lıırdzr. 7. bıtn nUmn) i~fierl dağıtmak
ta t!llc mil51dlltıt ı:ckml c.adde Uzl'..ıindc 

JO&rım s:ıat kadar gcUp geçme lmkinS1% bir 
h:ıle ceım~tır. Nlluı)ct ıttai~nbı ııünl41)1,. 
tllerl ıs1atnmsı Uzcrlne kalabalık dafıtılabll· 
nıl Ur. NUmn~ IWl.IQrckıl ~ on ki" te\1df 
olıınınıı tur. 7,.uJ,ırt~ ve ndllyc tarafından tr.h· 
klknt"lll~ 

(Başmakaleden devam) 
-

hakikaten Türkiyenin sırtmdaJl 
kuru vaatlarda bulunmak sure -
tile Fransızların ltalyanlan kandı• 
rabilmelerine ihtimal ol1&ydı Ver• 
say muahedesinden sonra batlı • 
yan Fransız • İtalyan ihtilifları 
bugüne kadar sürüklenip ıelmez• 
di. Dört be, ıene evvel Fransad• 
Türkiye kesesinden ltalyanlar• 
develer kurban edebilecek kabi -
liyette hükOmetler İf batında bu• 
lunduğu ve bazı Fransız devlet a• 
damlarının kafalarında o yolda 
hayaller canlandığı ııralarda bu 
yolda bir anlapa tetebbüsü bel• 
ki hatıra gelebilirdi. ~ 11 

~ 
Bugün ise Fransada vaziyet 

deiitmiıtir. Bugünkü Franaız hü• ~İt 
kGmetinin istinat ettiii Franııs 
meclisi meb'usanı tarafından Tüf" 
kiyenin Akvam cemiyetine girme• 
ıi münasebetile yapılan tezahürat 
Fransız milletinin Türkiyeye kar• 
tı hakiki dostluk hi1tiyahru açık• 
ça göstermiştir. Faşist halyanııı 
memleketimize kar§ı olan iyi bir 
)erinden iıe hiç bir vakit ıüphe 

etmek doğru değildir. Nitekinı 

daha geçen sene haıvekil fsnMt 
Pa§a Hz.nin Roma seyahatleri 
esnasında Türk ... İtalyan doıtluğU 
be, sene devam edecek bir doıt • 
luk muahedeaile kuvvetlendiril • 
ınittir. O vakitt~n bugüne kadat 

seb~tleriqde en küçük J?ir değiJ)lc·· 
lik te vukua gelmemiıtir. ~ 

Nihayet muhterem halya hü .' 
kumet: reisi Musolininin ne kadar 
realist düşünür bir devlet adamı 
·olduğu bütün dünyaca maluın ol• 
muş bir hakikattir, Sonra yeııi 
Türkiyenin hiç bir memleketin 
lutf ü olarak yerinde dunrnadıfnıs 
bütün ltalyan niilleti pek iyi bilir. 
ve eaer bue-ün ltalyayı meuıul ~ 
decek bir harp tehlikesi vana bu, 
olsa olıa Orta Avrupa ve Balkaıı 
taraflarında olabilir. NasıJ ki Al• 
manya • Macaristan • haTya itti• 
fakı şayialanna kartı son günle~ 
de eski küçük itilafı teıkll edeP"' 
"Çekoslovakya, Yugoslavya ve Ro" 
manya ittifakı tamamen yeni bir 
şekle konulmuıtur. Bir aralık Ad• 
riyatik eahillerinde sulhü tehdit 
·eden (Trau) hadisesinden tonr• 
gene ltalyayı alakadar eden Hin• 
tenberg vak'ası çılcmııtır. Bu vak• 
anın akisleri de hali. devam edip 
gitmektedir.. Ve dediğimiz gibi 
bugün ltalyayı sulh ve harp nok"' 
tasından meıgul edecek bir yer 
varsa bu Akdeniz ve Adalar de
nizi değil, ancak Adriyatik sahil• 
leri ve orta Avrupa toprakları O

labilir. i 
ainaenaleyh Avrupanın siyaıt 

vaziyetile hiç bir alakası ve mii" 
nasebeti olmıyan bir takım maıı•" 
sız dedikodulara kulak vermeme1' 
ayni zamanda Cümhuriyet hükıl"' 
metinin her türlü ihtimalleri 16' 
önüne alarak her Yakit uyanık bıJ• 
lunduğunu unutmamak lizJGJdıt• 

Mehmet A•ılll _.-ı 
-IIMUWWWJ ____ IUCl1191UWWWWll!fllllM••ı•n&-.... ---

Bir teberru 
INEBOLU, 25 (A.A.) - laı6" 

bolu hukuk hakimi Ragıp Bey ~· 
rafından Halkevi kitaphanesiıı• 
çok değerli 359 cilt kitap teberril 
edilmiftir. 
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iŞARETLER 

Giden nesil 
Gelen nesil 

lıtanbul Halkevinde, halle bay
~nıı kutluluyanlar arasında. bu· 

r tn»duın. Bir yaıını dolduran halk· 
~ini~ bir yıllık tarihini en sali • 
d!~lı ağızlardan dinledim. Açık 
~~&t bir siyasetin, yepyeni bir 

Ln ~rat kurmak istiyen inkılapçı 
" 1-lUletin hamleıini bir kere daha 

1 
tord .. ı• ~ unı. Halkevinde yapılan bay· 

r• t da. ben asıl batka bir manza· 
• l)'t ıeyrettim. Bir fikir ve san'at 

rı ile.linin giditini, ve bir fikir ve 
z• '-ıı' at ne.linin gelişini gördüm. 
la Ankaranın, yaylanın ateıini 
·a ittiren genç bir ıair, Behçet Ke-
" ~ll Ha.lkevinin tavanları arasın• 
ı• d' !eni ıanatin, kollektif bir e
ı• 'l~ıya.tın çizgilerini verdi. Şair 
la 'tar Nabi inkılap için seferber 
ı\J lbısralarını söyledi. 

l·~ Bu iki genç ıairin san'at hava· 
•ı .. 
~·~lnde anlattıklarım anlamak, 

~ .. ~nla.yı~a mana vermek için 
i• ~ııleri, seneleri hatırlamak kafi· 

it', 
ı:ı 

... 
• 
n 

·i 

• 
r 
ı 

• 
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~Giden nesil san'ati, edebiyatı 
d ltıanada. anlamazdı. Sene 1919 
~· lıtanbulda idik. 1919 ve lstan
l hın ne olduğunu siz dü§ünün. 
~bu, 1919 ~ene.inin kış ayla .. 
~a fstanbulun bir köıesinde ıa
~. teınalettin Ki.mi ile beraber • 
lı ık. Kemalettin Karni, ilk ıiirini 
~!tetınitti. 

C(G ) enç yolcular,, mecmuasının t1·• odasında genç şairi teşvik e
" ~l\ bir üstat arkaadşımın kula • 
tızı,. - ·1d· ~ egı ı: 

1
'- Sakın vatan edebiyatı 

h,,_ ' d d. B' . .. t ı... ~ ... a. e ı .•. ,, ız ve o uı at 
""'tlarımızı kaldırdığımız zaman 
&~l lrt 

"C> an geçen bir Fra.ruız kıt'a· 

al~ İstanbul sokaklarında. dal • 
b.\'llan bayraklarını gördük. 
. . c.lip donanmanın top seslerini 
1fıtt'k l • 

l.,C~iden nesil (ayinei devrandan) 
~)le geçti. 

,,. ~ . 
Firkin giden nesli (mücerret} 

~!h~larla düşünür, (mücerret) 
k~t-lerin mağaruında ashabı 
f·e'hf gibi uyuklardı. Giden neslin 
ılQ., da.ir verdiği kitap, çıkardığı 
~uanın içindeki özlü bilgiyi 
~ ~.~i belki talebeıinin çıkardığı 

(\llkiye) mecmuasının bir for
~\aına aıkıştırmak mümkündür . 

,,. ~ '{. 

~ Ciden neslin dütüncelerini, fi. 
~ lerini tanıyoruz. Giden nesil 
b ecnıua.larda, gazetelerde ızını 

11
11-ıc.p kayboluyor. Bu izler gi • 
'n neılin maceralarını nakleder. 
~ Ciden münevver nesil Türkçe 
d <>tı\ltınayı bir günah sayardı. Gi
~ 'tı neslin münevver kadını~ mü • 
j;."er erkeği bir Paris çıkartması 

ı. 

t Bu ıatırları yazarken uzaktan 
l~erı Darülfünunlunun sesini işi· 
t~tuın.. Bu seste Türk dilinin üs· 

tiniyen genç atkı parıldıyor. 
• * * 

1) 16 Yatında gençler bana §unla· 
'ordular: 

Cc 

~d· - Musolini niçin diktatörlük 
1Yor? 

Cc 

~i - Almanya muahede muci-
~~ YÜz bin askerden fazla kuv• 
' ~alik olmaması lazım gelir· 
d\l liıtler 180 bin ki,ilik bir or
~ )' leçit resmi yaptırdı. Vaziyet 
e 011.cak? ,, 
~ - Milletler cemiyeti neden 

etaizdir? 
cc 

"ti - Japonya Çine neden teca· 
ı etti? 

cc 

- Dünyadaki buhranın sebe· 

Kaçakçılık 
Bakkalın likör 
kaçırdığı sabit 

olmadı! 
Y eniköyde bakkal Y orgi Efen -

dinin kaçakçılıktan muhakemesi 
dün Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde bitmiştir. 

Dükkanda üç şişe kaçak likör 
bulunduğu kaydile muhakeme e• 
dilen Y orgi Efendi hakkında za -
bıt tutulurken memurlar haricinde 
iki kimsenh1 hazır bulunmaması 

şi~elerin zabıta mühürile temhır 

edilmeyip s3dece maznuna par • 
mak bastırılarak mühürlenmesi, 
Müsadere edilen ~işelerin ıekil • 
leri ve Üzerlerindeki etiketlerin 
yazıları hakkındaki şahadetlerin 

biribirini tutmaması, şi~elerin ağ • 
zındaki mühürlerin renkleri husu 
ıunda da memurlar arasında ihti· 
laf bulunması dolayııile, müsade
re olunan şişelerin inhiıar idaresin 
den getirilen şişeler olduğu anla· 
ıılamadığından, Y orgi Efendinirı 
likör kaçakçılığından beraatine 
karar verilmiştir. 

Süreyya Hey . 
Baş müddeiumumi] ik baş mua -

vinliğine tayin edilen İstanbul al -
tıncı istintak hakimi Süreyya Bey, 
yeni vazifesine başlamak üzere, 
hu sabahki trenle Eski!ehire gide· 
cektir. 

Süreyya Bey, Adliyede uzun 
müdrlet muvaffakiyetle çahtmı§ -
tır. İstintak hakimi olmadan Is • 
tanbul müddeiumumiliği baş mu -
a.vini idi. Daha cvel de muavinlik 
te bulunmuştur. 

Kıymetli bir adliyeci olan Sürey 
ye Beye yeni vazife3inde de mu • 
vaffakiyet temenni ederiz. 

övey babasını cer
beden adam 

Karagümrükte üvey baba~ı Ce
mal Efendiyi yaralamaktan maz
nun Enver Efendin in muhakeme • 
sine dün lstanbul ağır ceza mah • 
kemeıinde devam olunmuıtur. 

Dünkü celsede, müdafaa yapıl
mış, aradaki geçimsizlik yüzün -
den kavga esnasında, maznunun 
üvey babasına karşı kendisini mü 
dafaa etmek vaziyetinde kaldığı 

ileri sürülmüıtür. Karar verilecek 
tir. 

Amele arasında 
kavga 

Büyükderede seyyar pastırmacı 
Mehmetle kibrit fabrikaHnda a -
mele Arif, pastırma alı§ veri§i yü -
zünden kavga etmitler, Mehmet, 
pastırma kesmeğe mahsus biçakla 
Arifi ba§ından yaralamııtır. Arif 
hastahaneye kaldırılmıı, Mehmet, 
yakalanmıştır. 

bi nedir? 

"- Franıada memurlar niçin 
grev yapıyorlar? 

Bana bunları soran 16 yaşın • 
daki çocuklar bir tane değil, bet 
tane değil, on tane değil, her gün 
düzinelerce genç bu meseleleri 
düıünüyor. 

Giden neslin yerine gelen nea· 
li ben böyle görüyorum. 

Sadri Etem 

Sayıfa: 3 

SOHBETLER 

Coşkun gençlik 

Bursalı Sıtkı beyin iddiası 
•···················································•···•··············• 

Bir kirbitle bir vagonu 
harekete getirmek keşfi 

Dün akşam, İstanbul sokakları; 
coşkun Türk gençlerinin, yürek • 
ten kopan sesleriyle doldu. Beyoğ
lunun, şuursuz kalabalığına, ülkü· 
lü türk gençlerinin seli karıştı. 1 

Dün Dolmabahçedeki ilim ve fen adam· 
farımız bu keşfin sahibini dinlediler .. 

Bursalı Sıtkı Bey isminde bir za ı mektebi profesörlerinden ve Kan
tın mühim bir keşifte bulunduğu dillirasathanesi müdürü Fatin, A
iddiasile müracaatlarda bulundu • li Yar Beyler ve diğer bazı ilim 
ğunu ve bu müracaatlar üzerine ve fen adamlarımızdir. Riyaseti 
şehrimizde te§kil edilen ilmi bir cümhur umumi katibi Hikmet Be· 
heyet1n tetkiklere başladığını yaz yefendi de bir fizik mütehassısı 
mıştık. sıfatile komisyona dahildir. 

Sıtkı Bey, atomların tazyiki ve 
tabiatta mevcut enerjiye azami 
derecede tasarrufla kullanmak sa 
yesinde büyük işler göreceğini, 

mesela bir kibı·it kutusunu yaka -
rak bir tren işletmeğe muktedir o· 
lacağını iddia etmektedir: 

Reisicümhur H::. geçen ay Bur· 
sado. bulundukları sırada Sıtkı B. 
kendilerine müracaat etmi~, ke~ • 
fini söylemiştir. Gazi Hazretleri 
de meşgul olacaklarını vaat buyur 
muşlardır. Bir kaç gün ev el Sıtkı 

Bey şehrimize gelmi§, müracaatı· 
nı tekrar etmiştir. Bunun üzerin~ 

on kişilik bir heyet teşkil edilmiı. 
Sıtkı Bey eveli geçen perşembe 

günü toplanan bu heyet huzurun· 

da iddiasını izaha başlamıştır. Bu 
heyet dün de öğleden sonra top -
lanmı~, akşam geç vakite kadar 

Sıtkı Bey komisyonun dünkü iç· 
timaında azadan her birinin sor -
duğu suallere uzun boylu izahat 
vermiştir. Sıtkı Beyin keşif iddia· 
sının varit olup olmadığı komisyon 
da bulunan mütehassıslar tarafın 
dan izahatı dinlenildikten sonra 
anlaşılacaktır. ~aamafih şu nok
tayı da işaret etmek isteriz. Büyük 
reisimizin bu meseleye gösterdik -
}eri alaka her hangi bir vatanda -
şın bizzat kendilerine yaptıkları 
müracaatın tetkikini emir buyur · 
muş olmalarından ibarettir. 

Binaenaleyh tetkikat neticesin • 
de belki de doğru çıkmıyacak o • 
lan bu iddiaya ~imdiden büyük bir 
keşif nazarile bakmak her halde 
doğru değildir. 

Çünkü Sıtkı Beyin iddiasının d:ı 
şimdiye kadar huna benzer keşi~ 
iddialarına benzemesi ihtimali va· 

Sıtkı Beyin h~ahatını dinlemi,tir. rit olabilir. Neticeyi müteha!lsısla
Komisyonda bulunanlar mühendig rımız söy)iyeceklerdir. 

Mersinin ticari istatistiği 

Dün, durgun, sessiz duran lstan 
bul sokakları, sırası gelince nasıl 
canlanacağını, lstanbulu hala Pi • 
yer Lotinin kör gözlüğüyle gören-
lere bir kere daha ispat etti. t 

Beyoğlunun, şuursuz kalabalığı· 
na bakıp oroıda kendi müstemleke 
lerinde gezermiş gibi gezmek küs· 
tahlığında bulunanlara, türk eenç• 
liğinin seli, nasıl bir hamlede bo
ğulacaklarmı bir kere daha aöster 
di. .. .•. .,. 

EUerinde Gazinin resmi, gönül· 
]erinde Gazinin sevgisi ve ateşli 
gözlerinde Cümhuriyet ülküsünün 
ışığı, Türk gençliği tahkir edilen 
dilinin, - bu küstahlığı yapanlar-
dan - hesabını sordu. ~ 

Dün, Türk gençliği, köhne za • 
manlardan nasılsa arta kalan bir 
zihniyetle, türkü hiçe saymıya kal 
kanlara gür sesini duyurdu. 

Bu ses; dün akşam İstanbul u· 
foklarını dolduran bu ses; co~kun 
gençliğin varlığını bir kere daha 
sağır kulaklara duyuran ulu sesti. 

Coşkun türk gençliğinin ulu !$e • 

sine biz hürmet ederiz. Fakat bu 
rada yaşıyan frenkler de artık öğ 
renmelidirler, ki bu sese hürme 
etmeleri lazımd:r. 

Filvaki, dün akşam müessif bazı 
hadiseler olmuştur. Biz, türk gen~ 

liğinin coşkun sesini takdir eder 
kerl, vukua gelen hadiselerden d 
müteessir olduğumuzu ilave ede · 
riz. Ancak, itiraf edelim, ki yata~ 
lı vagonlar şirketinde yapılmış c 
lan şey de, bu vakadan daha a 
teessüfe ş:ıyan değildir . 

Tekrar ediyoruz, Türkiye Türl 
lerindir. Burada yaşaı:ı:ya niye< 
edenlerin türke ve türk diline hür· 
met etmeleri ;arttır. Ba şarta ı-ia· 
yet etmeyenler: Başlm kapıya! de 
rız, 

Mersin Tic:ıret Od:lsı 932 sene- ı cat ile 5987936 lira kıymetinde 
~inde Mersin limanının ihracat ve 77751917 kilodur. ihracatın kıy • 
ithalutma ait olan istatistiği ha • metleri memleketlere göre şudur: 
zırlamış, iktısat vekaletine ve hu Almanyaya 347435, lngiltcreye 
nrad:ı latan~ul. Tic~ret . o.~ası~.a 1273848, ltalyaya 839902, Japon-
da göndermı!tır. Bu ıs~atı~tıge go- yaya 271, Mısıra 272715, Belçika· Selami izzet 
re, 932 senesınde M~rsın lımanma ya 500106, Rusyaya 298710, Fran ~======~~~==~~ 
4?01160 lira kıymetınde 24147844 
kilodur. ithalat kıymetleri memle • 
ketlere göre ıudur: 

Almanyadan 1124627, lngiltere 
den 592242, ltalyadan 577238, Ja· 
ponyadan 495310,Mısırdan 428707 
Belçikadan 293682, Rusyadan 

251047, Çekoslovakyadan 188276, 
Hindistandan 174845, Fransadan 
132736, lsviçreden 125402 lira 
kıymetinde mal girmiştir. 932 se • 
nesinde Mersin limanından ibra • 

... 

VAK 1 T 
GUndel!lt, Siyasi Gaz.ete 

htanbul Ankara Caddesi. \'AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
\"ut l~lerl telefonu: 243iP 
idare t elefonu : 24370 

Telgrat adresi : Istanbul - V AK.11 
Posta kutusu No. 46 ,-..... 

Abone bedelleri : - -
Türkiye Bcnebl 

Seneli': HOO Kr. -- 2700 Kr. 
G aylık 1750 • H:;O .. 1 
3 aylık 400 .. . 800 • 
ı aylık 150 .. 300 • 

UAn Ucretlert : 
Resmi Ulıılarm bir satırı 10 Kuruş 

Ticart !IAnların bir satırı l 2,5 Kuru~ 
Ticari UAnların bir sanumı 25 Kuruş 

KUçUk illnlar ; 
Blr detaııı 30 lkl defası 60 Uç detast 65 

dOrt defası 7~ ve on defası 100 kunıotur. 
Ot ayhk !lln verenlerin bir detuı ınecca

nendlr. oısrt satırı geçen 11Anlann faz.la 
ııatn-lan bet kuruştan hesap edlllr. 

... 

saya, 862821, Suriyeye 371597, Fi· 
listine 688145, Yunanistana 24554 

Bulgaristana 213919 lira kıymetin 
de ihraç edilmi~tir. 

Yeni senenin ilk ayında Mersin 
limanından 471618 lira kıymetin· 

de mal ihraç edilmiş, 371732 lira 
kıymetinde mal ithal edilmiştir. 

Ayni ay zarfında Mersin limanı -
na 48157 tonajda 34 gemi uğramı~ 

tır. Türk vapurları başta gelmek • 
tedir. Türk gemilerinden sonra sı
rasile lngiliz, ltalyan Fransız, Al

man, Mısır gemileri gelmektedir. 

Mersinde pamuk 
ticareti 

933 senesinin ilk ayında Mersin 

limanından Türkiyeye ve harice 
çıkarılan pamuk 89295 lira kıy -

1000 altın kaçır
makla maznun 

tren şefi 
İstanbul ağır ceza mahkeme · 

si, Avrupaya b:n tane Türk altım 
kaçırmağa teşebbüs etmekten maz 
nun olarak muhakeme edilen ve 
bir sene hapise, altınların müsadc 
resine mahkum olan Avrupa eks· 
presi şefi M. Marsel Pillonun tem 
yizden nakzen muhakemesine dün 
devam etmiştir . 

• 
Dünkü celsede, bazı şahitler 

dinlenilmiş, M. Marsel Pillonur. 
300 lira kefaletle serbest bırakıl • 
masına ve gelmiyen müdafaa şa
hitlerinin çağırılmasına karar ve • 

~ilmiştir. -
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26 Şubat 1917 
metinde 1461 balyedir. Kilosu 30 
kuruştan satılmıştır. Kanunuevel 

ayında ise pamuk ihracatı 102970 
lira kıymetinde 1599 balye idi. lh· 

- Pelresburg lzükiımetinden dün 
memleketimize, Bulgaristan ı·c Aru.s· 
turya Macaristan Jıükitmetlerine çe· 

r:ıcat mevsimi olan son beş ay zar- kilen bir telsiz telgrafla .-tlmanya la· 

fında ise Mersin limanından pa - rafından teklif olunan şeraiti sullıi • 

muk ihracatı 486307 lira kıymetin ycyi Rusyanzn kabul ettiği bildiril • 

de 70382 balyeye baliğ olmuştur. miştir. l 
Kanunusani ayı zarfındaki ecnebi - Rusyanın sul/ıü kabul etmesi 

memleketlere pamuk ihracatı Ka- lıaberi dün piyasaya tesir etmiş şeker 
ı·c gaz fiatları birdenbire düşmüştür. 

nunuevel ayına nazaran o/o 64 faz
ladır. Bu fazla ihracat Yunanista

na 417 balye fazla pamuk gönde -

rilmesinden olmu§tur. 

Bu tcnezzü'iiin del'amı memuldiir. 

- Son 11irmi difrl saat zadında 

lstnbul ı·e C'iı·arında lekeli lıünuııa 

musabı 37 dir. 



Sayıfa: 4 

O.l'MAllLI DE·VLE 
il.ÜRKEN ••• 

Muharriri : Celil Nuri 
lktlbıs,nalı:IL tcrcume lıal;ları mahfuzdur • 

Osmanlı devletinin ko onileri 
ve haremeyn 

Size oldukç;ı ham bir sual ıo • ülkeler.. Bırakmak olmaz; muha
racağım: - Osmanlı devletinin faza etmek de güç. Acaba hesabı 
müstemlekeleri var mıydı? yapıldı mı?. Bu mülkleri muha -

Osmanlı hukukunda, devlet faza etmek için şimdiki cümhuri 
tarzında, kanunlannda ( Colo • yet e._razisinde yaşıyanların aılele 
nie) yi ifa:de eden bir tabir, bir rinden her sene kaç fert şehit dü
şekil yoktur. Bununla beraber şerdi?. . 
kel b~şa, ş.~mşir tarak. müteveffa 1 Acaba maliye defteri var mı · 
devletın mustemleke ve müstame- dır!. Bu uğurda şimdiki vil~yetle· 
releri de olduğunu kayddebiliriz . rimiz kac miiyon liı·a sarie.tmİ§lİr. 
Sadede girmeden evvel ciddi bit Yemende imam Yahya, A5irdı· 
baılangıca müsaacle buyurulur tdrisi, Havrandaki Aleviler, Armı 
mu? vutluk Malisiyaaındaki bayrak 

Koloni nedir'?. Bir de-vletin ve ~arlar Osmanlı devletini istemez · 
milletin, uzaklarda bir :ülkesi 0 lerdi. Halis muhlis Türl:e gelince 
lur. O ülke ya boş, bomboştur; ya- onun bu baptaki rey :ve mütaleası 
hut baJka ve geri bir ırktan ahah ;orulmamı tı. Bununla beraber le 

ile doludvr. 80f iıe ~e havaıı uy· baa orada padi ahın fanını muha 
gunsa, sahip Olan de\rlet oraya azn et ek ~~n ölır.ek mecb1,11·iye 
muhacir gönderir. fngiherenin. tindeydi. 
vaktile, Amerikada yaptığı gibi .. 
Bot değilse, sahip olan devlet, o • 
raıını bir çiftlik ıgibi idare eder ; 
0 memleketten varidat alır . Top· 
rağı çiftliktir, ahafiıi denıir baı • 
tır. Oradan para ıgelir; lngiltere -
nin Hindiıtanı idare ettiği gibi .. 

Şu iki maksat haricinde müsta. 
mere idare etmek toparlakça bir 
buda1a1ıktır. Çünkü müstame-reyi 
elde tutmak ıiçin mütemadiyen kan 
ve para dökmeli.. t~te, Osmanlı 
devletinin hu üçüncü tiplerden 
müstemlekeleri vardı ve hatta 
çoktu .• 

· · · .. Belki ge1ecek nesil arze· 
deceğimin hatırasını unutacak .. 
Fakat bugünlerde Edimeden Erz
ruma kadar köylerimizi bir do1a
fınız. Her köyde fu suali sorunuz: 

- Sizin büyüklerinizden Ye · 
mende şehit düıen vaT mı!. 

Cevaplar yağmur ,gibi yağacak~ 
- Babam, dedem, amcam, da -

yım, ağam ... 

Her köyümüz Yemende bir ve· 
ya hirka.ç belirsiz mezarla temıit 
edilmi1tir. Yıl on iki ay Y.emen 
ihtilal içinde idi. Rumeli ve Ana· 
doluyu tüketen Yemendir. yeme
ne dökül$1 kan ve para buralar· 
da kalsaydı memleketimiz bir di
kiş daha naamur olurdu. 

Yemen, Aıir, vaktile Şy deni
zinin Afrjka sahili, Necit, Han-.ı , 
bir dereceye kadar Arnavutluk ... 
Bu iklimler birer aülük ıibi kan 
emdiler. Belki Osmanlı deYletinin 
harici harpleri bir müddet için du 

• rurdu. Likin,, acab.t., dahili harp· 
ıiz aenemiz ıeçaıi§ miydi?. 

lltanbul 90kakJarında, Setanik 
vey• lzmir !imanlarmda binlerce 
efrada tesadüf edyorsunuz: Koao
vadan, Y anyadan, Selanikten -ve 
yahut Erzumumdan, Ankaradan, 
Balıkeıirden Kandiyeye, yahut 
Hüdeydeye gidiyorlar .• Gidiyorlar 
aina bunların kaçı geri dön~ek? 

Pek uzak ınüatamerelerimiz 
vardı. Meeeli Fizan (doğruiu 
Fezzan). Afrikanın ıöbeğinde, 
siyahilerle dolu oir vaha. Evler: 
tuzdan yapdmıı. Or.adan ötesi 
Çad gölü. Türk hayatında Fizan 
korkunç bir menfa his.i bırakmış-
tır. 

ismi müıta.mere olmıyan fa · 
k&t birer mü tamcı e te ~ il eden 
bu ülkeler.in muhafaza~ından ga 
yenin ne old~ğunu e.kidenberı 
bıiyüklerimize sorardım. Çokla -
rı sualimi anlamamış} rclı. Birka
çı da: 

- Devletin şan ve şevketini 
muhafaza gibi kapalı ve karanlık 
cevaplar verirlerdi. 

(ldarei mahsusa) nın ya§a · 
maktan bıkmLŞ vapurları, o lehli 

eli tekneler mütemadiyen Y.eme 
ne asker taşırlar. Hastalık bu as· 
kerin bir miktarını muharebeye 
tutuşmadan helak eder. Neşesiz 
harpler. Askerler tihameJerde aç 
susuz, ilaçsız kalırlardı. 

Hicazı muhafaza edeceğim di
ye Osmanlı hükumeti bütün islam 
alemine kar§t kepaze olmuştu. Hı 
caE emiri ve vaii dünya müsfü
maft1a.nnı soymak için bir koman 
dit 4ir'ket: a1ctetmiş1er<li. :Hfotl". 
Cavatı, Cezayirli, Amerikah, Af
gan1ı bütün Hacdar derilerine ka
dar .oy.ulurdu. Soy.ulmıyan!.ar iae 
ek&e.r: .. ~tle koleradan ölürlerdi. 
Hicazdaki Osmanlı idareai ~te -
111adi bir skandaldır. Acaba o ta
rihi kim yazacak?. 

Sonradan Şamdan Medineye 
l>ir tjmertdifer yapıldı; bu hat 
Mekkeyedek uzatılacaktı. Bütiin 
naüslüman cihanı hu işe iane :ver· 
eli. Bu ianelerin bir krsmı nereye 
gitti; bilir misiniz?. Gafatada Ka· 
raköyde (Abit} ve (Ömer Ahit) 
hanlarının inşaaına. Zavallı <:ava· 
lı hacı 1'.t kalır, o.ruç. tutar, mem· 
leketinden ıetirdiği kbf.teleri ıve 
lop. yumurtaları yolda yer, dini 
f ~rızasın_ı ifa eder ve Mekke şeri
Fıne. valı pafaya •e hususile arap 
izzet Paf&Ya -verriaini tıkır bkır 
verirdi. 

Londı·amn Galataaına City der
ler. Hindiıtanı ıoyan Ye Karun 
kadar 'S~rv.et ~dinenler itte oranın 
bangederi ve .saraflarıdır. Mekke 
emiri, Hicaz valisi ve arap İzzet 

paşa da tıpkı bunlar gibi, Cidde 
ile Mekke ~rasında bir tuzak kur· 
muşfay ve bütün küreiarz müslü 
mantarını avlamı,lardı. Osmanlı 
kapıııxa değil de, bir iki kişiye 
varidat veren yeaane müstcmlike 

Ayak topal, kol çolak, gozun ":idde ve Mekke ile Medine idi. 
biri yok, ditler çürük, diz tuL-naı: Eğer Avn er Refik, Ahmet Ra
dil lceke ... l§te, bu halile, Osman· tip ve arap izzet pataların bir gün 
lı de•leti, müstamerelerini besler· dünyaya gelecekleri mal 'lm ol 
~i Ne yapsın?. Ecdattan kalını ı saydı, İslamiyet, her halde onla 

VAKiT ?6 'C.'i tbat 

Atinada papaslar kıyafe .J 
lerini değiştirecekler mi? 

TA 
Pazar 

~6 u .at 
1 Z ık a c.e 

VlM 
P.at.al'te51 

"J.1 Şabal 

2 Zilkade 

Siyah cübbeleri kaldıra1ım, Hz. İsa 
böyle giyiniyor mu idi ? diyorlar!. 

ATINA, 22 (Hususi) - Bura • f maM için, &Jakad•rlar• müracaat 
da on iki Yunan papası, bir baı edilmelidir. ,, 

papasın riyaseti altında toplanmış Atina met~idi ile Yunan-Or 
lar, papaı e1biıeieri mevzuu üse · todoks kliıesinin diğer erkanına 

rinde müzakerede bulunmuJlar ve bu istek bildirilmiJlİr. 
neticede şöyle bir karar vermişler Metrepolidin bu isteji reddede· 
dir: ceği, papaaların ruhani mahkeme 

"Papa~ların giymekte Oldukla • huz\lruna çıkarılarak, tetebüıle.rin 
rı bo1 siyah cüppeleri ve ıuzun, ıi· den dolayı_, muhakeme edilecekle • 
yah serpuşları giymelerine lüzum ri ve cezalaadırılacaldan tahmi!'l 
yoktur. Bu mecburiyet, kaldJTılma olunuyor. 

lıdır. Çünkü, ne Hazreti fsa, ne de Buna ..r~en, bu buıuabl .ıaüra· 
12 havarisi, papaıların böyle gi . caatta bulı,nıan ~a.Mar., fikirleri· 
yinme!eı-ine dair bir feY söylemi!· nin cloiru oleğunu ileri sijrmekW~ 
)erdir. Bir papas, bu atnda giyin p~eluuı llllltlY)"ell lar.zda giyin· 
ıeden ,Ue, pekala iyi bir papas o- meler.i mecbwriyetiain kaldırılma

lnbilir. Bu mecburiyetin kaldırıl - sı iüaumuada u....- .etmektedirler. 

<.uıı !Qfu u,U •.• t 
Guıı •tı')I J:5J ıı~5 
"auah n.ınıJz• tı,UI b.OI 
Oı!lı: m mıtr.1 l'!U t!,'!i' 
h.lmh 11.ı ıııt. l!i,ı~ • 15..s'İ 
Al; ~ n nawaı t;'.!'J ıı.65 
\ ın ı nama.:~ 19.2.l ı 1'1,'25 
lııı .. ak ;,,o~ SJll 

\ıhı •ere ı:ıınleı 57 fi 
tal.ıo .:J09 IP8) 

'-. 
HA,. A - Ycştlköy aakeri rıuıat merJI" 

zinden verilen malQmata s;tıre 'bugtln ııa\'f 
bulut1u ve sakin olacaktır. 

Dünkü sıcaklık en taz1a ı~. en az .1 111' 

rece. h&\•a ~>iki 160 lllDimetre idi. 

1 RADVO J 
Bugün 

tii'l'ANH( :1. - ı den 1B.<t5 e kader • 

(Nihal Tıc.ı:i'ıl< IHanım,, 18;45 ten 20 e iti 
Orkestra, 20 den 21,80 a lkadllr BcdayW .-~ 

sikJve heyeti, 21.30 dan 22 c J~adar Ma4'ııı 
Ri~ tara!Jndan tagamıl. 22 ck'n 22_.0 a V' _,t 
dar Gramafon, Ajans ''e Borsa lınberı, .,.. 

••••e•• .. •••• .. •••••••••••••••••••••••aa••••••••••••••••• ... •••••• .. ••• .............. ...... ayarı. 

6ug··u Baflrevincke koafet-a••f 

Pazar 26 şubat saat 17 de Hal -
kev.incle prof eaör A.'hmet aeıit 8. 
efendi tarafından "'Cemiyeti Ak • 
vam faa14yeti,, hakkında konfe • 
rana verilecek, bunu müteakiben 
genç -ve .güzide aanat.ki.rlanmız • 
dit.ll Güzin :izzet ve Sabahat Hiianü 
Haruml4lr ve Nur-eltin Şazi Bey ta
rafandan alafranga koneer veı·ile · 
ccktir. 

Herkes ıelebilir. 

rın asrında haca farz kılma~. 1 
•.. Fakat l>u mübarek uar:i, bir 

::liğer noktadanJ Osmanlı ıhazineai 
için bir varidat kayaaiı cleiil. bir 
ağır masraf kapısıyaı. Her sene, 
oralara sürre giderdi. Yol üıtünde 
ne kadar göçebe şeyh varsa hepıi · 
ıne para dajıblır4ı. ~ .-ni Osmanlı 
saltanatı o çöller üzerinde hayali 
bir hüküm sürmek için bedevile -
r:e vergi verirdi. . 

O:;manlt saltanatı, Hicazda, ko 
era ile olsun mücadele edemedi. 

Heyoğıu defter
der1ığıoda 

Beyoilu 4efterc&.rhjı mektum 
vuıi ve defter d~tti.TilmıeJi auç • 
lan elı'ahnda tahkikatına dewam 
etmektedir. T aWrikatuı mali cep · 
he.l ıbitaittir. Şimdi idari kısım · 
dan tahkikat yapılmaktadır. 

Öğrenditimize göre bu hadis.· 
ele alaka4ar ıöriilen bir -memura 
iün itten el çektirtlmittir. 

1'1caret Ddasınıu 
ıkonlfFesl 

Ticaret Odasının senelik kon · 
,_.....a ı...wwn-t ihnı....-Ti-· et. Odzı 

smda yapılacaktır. Kongrede, Tfü 
kiyede Tieaı-et. ıanayiin himayesi, 
ınaaenlerimiz iıimti üç rapor mü
zakere edilecektir. 

HlmayeietfaJ balosu 
Dün aazetemizde çOOuı Himayei 

Etfal baloeuna ait iki r.eaim ıfoto 

Ethem beyiıa .-eri Mt. Bu resimler 
den elde etqıek itteyenler Cağaloj 

lu yokuşundaki foto Et1'eaı •telye 
sine müracaat edebilirler. 

\'1\'.\~A C~tM m. ı 

12,30 Konser ~ 14.45 Law rem.e ı ı!J':•'" 
IPIAklar.ı - li.Hi Kem r 1°.::o Krın r 
;ı!0,2?1 <Caruso·nı.-n p1"1,1arı - 21.ao -0pe1'

1 

- 23,'30 Dans. 

tif.ll f'.:t .. w c ı>ıs.11,ı; "' ı 

1.15 Mıu;lltl ,,:;;ı l{on - L<),ı~ ı•ıP 

- ı.7.30 Musild 17,30 Konser 20.-
ıı Kamavnı 8onrıı mutılkl. 

MJKR.t~ (WIU:l ıu.) 

18 Pllk - U Plik - l1F KooMr .,,,. 

n9,26 .Konacr - 20,'40 .PJ•lı 2.l ~ad1' 
orkl'Strc - 21,4li Tagıınni - c.!2,05 Jnz .... 

22,20 Konser - 23 Hnbcr. 

ftOMJ\ !Hl.~ "11.1 

20 Haber - 21 Haber ve pll.I\ - :ıırf 
Nuslkt. 

RUUAl't: TJo: (550,S nı.) 

10,15 Musiki - lS,05 Salon orKeınrt*' 
- iUJ,45 JKoııacr - ':.! 15 •n31lt.ro lıakkrn ' 
nutuk - 22,45 Haber 23 ~an mwılhı ) 
- 25 Damı urkcstre:ıi. 

MOSKO\ A (1801 111.) 

l'!l:SO Komıcr - 22 'P'rırM!!Z(":Q lll~yflt 
22155 XlZll ınıel'Ciaıı - !3ı0~ ffalıer'. 

\ 'AR!PO'\A UH:l •HM 

13,JO PJlk - ;ı7 Plik l!l,25 ılCoast' 
... 20,45 HR\'O.diS - 21 Musiki - 23,atı ~J· 

alkl - 24 Dans. 

Yarın 
\ ll"A~ \ (1>18,l nı.) 

'8,40 PlAk .konıJerJ .ıe.to lı1Uldk1 .,. 
ıı.ao Oda mueiklsı - ı2,so Senfonik h !\' 

ıter - 18,(0 Konııer M,SO 'Oda mu li " 
li.45 Konser :ıo s::; ~rkı - 21 lıl\tW 

kı - 23,l5 Oantı mumld. 

LEiPZtc.l (SS!l.6 ııq 

Ne datalettir, yarabbi! 300 mil • 
y;on insanın parahları ve afiyet · 
ieri yerinae olanları mabza ölmek 
iç.in oraya gidiyorlardı ... Ve hali 
gidiyorlar. 

- Ölmek ve soyulmak! 
Azrail bir, Mekke emiri iki, Hi· 

caz Talisi üç, arap İzzet d6rt ... 

BORSA 
7,lo Jimnastik 7.;ss Konser - 9.30 

\ Org koruıeri - ıs.us '.Keneer H Jllli 

Her sene, aca.ba_, idareaizlikten, 
münasebetsizlik yüzünden, o di • 
yarlarda kaç kiti 5,üyordu?. Hi
caz, is1im ate111inin bir kaıapha . 

Hi;1,alal'lnda \1ldız i ııretl nlanlar tizcr 
le.dnde "!5 ubauıı muamele olml:n'dır 

Rnkftfllar .kara111 tivtn1artn1 ~osıerir 

Nukut (Sabt} 

nesi! 
"'""lf ı.:ur~ 

•20 l. Fransız ıfo. • ~ilin-"\' :!b,-
ı ıe.:thı ·ge- •u 'f'tıetı ır.-

Neden bu -zulünı ida.me edili •ı Dolar 2ı:ı.- * ı l;ııt sı -
d 1 H •!O 'Ltreı 217.- • 1 ZGlııtı 24.-

yor?. Padişaha (Ha im Ü are - •20 r. Relçikıı ı ı :-.- • ı Penı:o 31 _ 
meyn) demek i~ ... Yavuz Suttan •sıo Drahmi 2ıı.- • 20 Lcı• 23,-

20 lsı içre "20,- *IO Diİıar 55 -
~elim Mıurı ;ı;aptetmi!. Ora4a, es- •20 ı.cıa ııti _ 1 çmoncl 

~ 1 ltrıı ll25, -
kiden ben cılız bw hacı baba uyuk· ' 1 1 101111 85·- • ı i\lecidi), •ttı "uron t;elı: 122.- •ı fiıud.: .,~4 .-
luyormuş. Adına (Halife) der· ~-- noı ·o. 
lermiş. Bu fakir adam} bu dilen · Çek fiatJarı (k..p. a. 16~ 
ci haremeynin u,a.iı İnUf. Sultan •:Paris 

Selim bu hacı babaya beJ, on • ı ondra 
•l\c, ·Yon 

mangır Yeriyor, kendisinden bu •Mıttııo 

l . l N •Brüksel tbe ve paye erı srıhn a ryor. e · ı • :\tioı 
ıtice?. Şan mı -ref mi, luldret •Cene\ re 

' r- •Sı•hs 
mi, au.met mi'?. Ne gezer .. Hem • \•r ıucıa 

Osmanlı hazinesine zulüm, hem 
cihan mütlümanlarına. 

Kör topal Osmanlı devleti, it· 
te böyle, dini ve gayri dini müs 
temleke ve müstamereler de bu 
lundur4'rdu. 

- Kendisi muhtacı himmet 

I• Hanl.:a• 
• -~nadolı 

Heli 
;.ır. liaHı\ 
1 T:JUl\ıl\ 
il. ~il!Ort 
nmoııcı 

•Prn~a 
- ~r~y;an. 
•t\1adri ı 
•Berllıı 
* \'aışoı ıı 

Esham 

ıı.-

5-

•5. 
kJO 

-4.-
.ıs.~ 

Terl;os 
(ınıcnto \ı 

Lln\On i>t) 
~rı.: Jıı:, 
ltaha 
'«ır~ m CSZil 

-. rcıı:roıı 

1~.9625 
oJ;~!i:-s 
'7!..~5 
.0885 

l 2bS2 
:!.~ 

ııo.2~
~4.8!25 
<()~-

.ıo .w 
12~0 

... !.4, -
2.15 
5!
uı,r; 

13.90 

bir dede, nerede kalciı pyriye him 
met .ede! Sultan Ahmet meyd4' · 
nında, Edimekapıaında varlığını 
göster?"',.., •EJ'l ~ ci:ı Babailinin Foz-

ıatikraılar TahviHe.ı 

nda, Tihamedeki nüfuzunu dü 
§Ününüz. 

Celil Nurl 

ısı. daillı 

• ark } oflaı 
•O.:\luı ıthhidı 

C: u n11 li~ ltı 
"11\'dı m:ıh 
llal!d:u 
A~ı.: Tht' 

Qlj,- i f:.letklt 
:- ı ıJ l"ranıı a' 

fı.! • _ 1 l'uneı 
\~ f llıhım 
4 ;!; •t\nnd lu 1 

J ı ':A • Anııı1olu il 
• ~ \lunır«ll 

:H,SO 
4.20 
.~ 

46.20 

"' o 
~~.20 ______________ ...) 

- 11 Korıeer - 21 T.-.nnl - !SıOI O.,_
vc Ha'Qer. 

Bt KRE~ (SIH,'.? m.) 

11,30 Dinl merutm - 12 Aıılcerl muırı<1 
13 PJAk - 14 Plik - 18 Koruıer 19,25 

Konser - 20.~0 Pllk - 21 lki o~ret. 
&oMA (441.2 .m.) 

20,30 ve 21 Haber - 21.45 Operet. 

llUl>l\PI:~ (31J0,6 m.) 

12,15 Kontıer - l!S PU.k - 1'7,90 ..HaW 

son.ra Cip.n mualkiaJ - 1.1,13 ~ -

20~0 'Ôyleret - 28 '9t&'Nı muıikiel - -..:ı 
Ju;bant. 

l'O KO\' A (llH m.) 

22,55 Kızıl meydan - 23,05 Havadlı. 
\'AKŞO\'A (Hl2 m.) 

13,15 Senfonik matine .- 17,25 PlAk -

18 Pıyatı0 konseri - 11 KonMr - 21 ..,._ 

raaaı koneori - 98,ı-e Kon1er - H ~ 

lstanbul Beledlyettts 
OarUlbedayi Şehir Tlratrosll 

:felft•Hleri: 

Bu •k••m IST Dlll -.....d 
-·' 21,30 ti• 111111. IELEllTP' 

ft e u ~ H ~ij~~~ ~~ 
u n f ı ıııı il ı 

"\al.;lcdı.:ıı ErluA· 
•ul Mu•·sln 8. 
Pires 3t>erd• ~ uuuu 

Halk gece•i 
~ lıı "'"m<iım :ı~.1,.,ı ofon çot.-uk1ıır ti· 

\Ilı O\ a k:ıhul cdılm, ;ı:lcı 

\I~ ı tn ı ,,,arfnıda t'.ua ~.ı 'llflh:ı i clt 
tcm~ıı \;uJır. 
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VAKIT'ın Edebi Tefrikası : ~ 4 
- ;ws - ..... 3-2 ıa::es twwwı 

Bir Yastıkta Kocayın •• 
Lamia ile yolumuzun ayrılaca

ğı noktaya gelmiştik. Dedim ki: 
- Seni evine kadar götüre -

Yİm •• Bu kadar geç vakit sokakta 
Yalnız bulunmamı belki annen is· 
tem ez. 

Lamia kahkaha ile güldü: 
- Annemin böyle şey aklına 

bile gelmez ... Ben çocuk değilim .. 
Geceleri bile istersem yalnız çıka
rım ... Hyadi siz güle güle gidiniz. 
Ama yarın görüşelim, ya sen gel, 
Ya ben geleyim. 

- Olur canım, görüşürüz. 
Elimi sıktı, keklik gibi sekerek 

uzaklaştı. 

Beyo~lunun, elektrikleri içine 
daldım. Kaldırımlar kalabalık. 
Güçlükle yürünüyor. Ben adeb 
sarhoş gibiyim ... Lnmiaya gıpta e· 
diyorum. Ne iyi, onun dünya u -
ınurunda değil. 

Evime girdiğim zaman, kendı 

!;Ocukluğumu düşündüm. Kendi
ıni Lamia ile mukayeze ettim. A
tamızda münaseebt yoktu.Ben dur 
ftluf, oturmuş, sessiz sedasız, ağır 
baıh idim. Lamia ise - hatta ge • 
celeri bile - yalnız başına sokak
lara çıkıyor, istediği ile görüşü • 
Yor, danıediyor, koktey içiyordu .. 
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Teyzemden şu mektubu aldım: 
"Kızım Bedia , 
"Çarşamba gecesi eş, dost ye

rneii bende yiyecekler. Gece ya
rıaına kadar da, Garden barda 
çalan İspanyol çalgıcılar var .. On 

~ kiyi kadar bizi eğlendirecekler .• 
ı , • lli.nlarda ismini gönnüşsündür .. 

tseatek r l:oze t.eatolla'da kenl'li 
be.telerini çalacak .. 

"Her halde gclirıen pişmnn ol
llıazım. T estrellarun parçaları din 
lenecek §eyler .. Şık giyin, neş' eli 
ol.. Rahmetli kocam, bir kadın 
aç gözlü ve daima şık ve neş'eli 
olmalı derdi .. Aç gözlülüğü bir 
tarafa bırakıyorum, fakat şılf; ve 
neı'eli olmanı temenni ederim.,, 

Bu daveti kabul etmememe 
hiç bir sebep yoktur. Filvaki kay
nanam öleli altı ay olmu~tu am
nıa, doğrusu ölen kocamın anası
nın matemini de tutamazdım. 
Çarıamba &ünü, saat seh:ize 

doğru, teyzemin salonuna girdim. 
Kalabalıktı. Fakat hepsini a • 

fağı yukan ,az çok tanıyorum. İç
lerinde yabancı sima yoktu. 

Piyanonun önünde uzun boylu, 
esmer tenli, ateş gözlü bir erkek 
duruyordu. Coze T estrella imiş .. 
Takdim etiler .. Teyzem melodi • 
lcrini 'pek beğendiğimi söyleyin • 
ce, hafiçe iğilip selam verdi .. 
Filvaki kendisini dilememiştim 
anıma, plaklarını dinlemiştim. E
ıaıen f spanyol musikisine bayı • 
lmm,. 

Fena bir F ranıızca ile bir 
nıüddet konu§tu. Konuıtuk. Bu 
eanaCla yemeğin hazır olduğunu 
haber verdiler .. 

Teyzem kalktı ve Ra~ideye 
dedi ki: 

- Nazif Beyi Bediaya takdim 
et ... 

Herkes ayakta idi. Yemek o • 
da.11na ieçİyorlardı. Raıide ha • 
\'adan ıeılendi : 
İn1Cdagcamm zıEn.e-Raşide. 1 v 

- Bedia, sana Nazif Beyi 
t.ıcdim edeyim .. Bedia Hanım! 

Nazif Bey kalabalık arasında 
&eiirtti, gelip elimi sıktı. Sonra 
ıeııe aynldık. Sofrada da öbür 
batta, ben öteki başta kartılrklı 
oturduk .• 

Yazan : Mediha Münir 

Yanıma nazik, kibar, orta yaş
lı bir bey tesadüf etti. Bana hiz
mette kusur etmiyor ve mütema
diyen tatlı tatlı konuşuyordu . 

Karısı ölmüş, uzun müddet 
bekar yaşıyormuş, fakat artık yal 
nızhğa tahammül edemiyecek -
miş ... 

Hı:n ! ... 
Teyzem bu zatı neden yanıma 

oturtmuş, şimdi arlık anlar gibi 
oluyorum.. Evlenmek idiyen bir 
erkek .. Herkesin evlendirmek is -
tediği dul genç bir kadın .. 

Amma ne yapalım, ki hu dul 
kadın kat'iyyen evlenmek fikrin • 
de değil .. Bunun için iş yok .• 

Kendisine, kapalı sözler, cı -
naslar, imalarla evlenmek arzu • 
sunda olmadığımı ihsas etti.m. 

Nazif hey konuıuyor. Şayanı 
hayret bir adam bu ... "Ben böyle
yim, böyle düşünüyorum ... Hoşunu 
za gitmiyorsam vız gelir 1,, diye 
bir hali var. 

Ben henüz onun gibi bir erkek 
tanımamıştım. Konuştukça hoşu -
ma gidiyor ... Sofrnda her kafadan 
bir ses çıkıyor, fakat Nazif bey ağ 
zmı açtımı, herkes susuyor. Onu 
dinliyorlar. ' 

Yemekten kalktık. İspanyollar 

çaldılar, biz oynadık. Sonra beste 
karın nağmelerini dinledik. 

Nazif bey Rntide ile meşgul ben 
de onunla me!gulüm. Gözlerimi bu 
adamın üstünden alamıyorum ... 

Bir aralık Raşid eye: 
- Ben kadını elbisesinden anla 

r-Jm ·elbi.esine .. biçtiğim manevi 
ı<ıyin~; ki\Bln~ v-evettgtm kfjmet • 
tir, dedi. 

Hemen bir ~ynamn önüne sidip 
kendi elbiseme baktım. Acaba el· 
bişeme ne kıymet vermişti! .. 
Aynanın önünde dekoltem, göğ 

süm, omuz başlıınm hoşuma gitti. 
kendi kendimi beğendim. 

Fakat Nazif Bey beni beğenir gi 
hi davranmıyordu. iyi de ediyor • 
du. Çünkü yanıma gelip ko:ıu§a -
cak olsa yüzüne bakamıyacaktım 
Gözlerinde öyle bir parıltı var, ki 
göz göze gelmekten korkuyorum .. 
Yalnız bir kere göz iÖZe gel -

dik. O konu§uyordu. Ben uzakta 
dinliyordum. 

Ba§ını kaldırdı ve bana 
baktı .. Alay ediyormuş gibi baktı. 
Muhakkak içinden: 

- Bu sessiz sadasız kadın, et -
rafındaki güzelliği dinlemekten 
hoşlanıyor! Demiş olacaktı. 
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Geç vakit çay istediler. 
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Hah deposundan tüc
car şlkilyet ediyor 
Rıhtım şirketinin idaresinde bu

lunan halı transit deposundaki ha
lt tüccarları, Rıhtım şirketinin ken 
dilerinden fazla para a1dı§mı id
dia etmektedirler. Tüccarlar, Rıh
tım ~irketinin evelce halıların be· 
her metro murabbaından depo ki
rası olarak 100 para alırken depo 
ya halı koymanın doğrudan doğru 
ya serbeıt bir icar ve isticar mu • 
kavelesine istinat ettiğini ileri sü
rerek metro murabba fiatını 75 ku 
ra§a kadar çıkarttığmdan şikayet 
etmektedirler. Tüccarlar, şirketin 
imtiyaz mukavelesine menafi ola· 
rak alınan paraların iadesini ve 
tirketin mukavelesine riayet ettiril 
meai için ikhsat, nafıa vekaletle -
rile Ticaret odasına müracaatta 
bulunmuşlardır. 

1 H U 1 J1 Bmtı 1 

Sali lide 
iki kişi hoğularal' 

öldü 
Salihlide palamut tüccarından 

Esedüllah Efendinin çiftliğinde 

bir kuyu kazmakla meşgul olan 
kuyucu Mehmet usta ile kuyu)'U 

teftiş etmekte olan Esedüllah cf. 
nin katibi Ihsan bey, birdenbire 

sukut eden toprak ve taf yığını 
altında kalarak ölmüşlerdir. 

İhsan Beyin cesedi çıkarılmış 

ise de Mehmet uGta.nın henüz çı· 
karılamamıştır. 

lhrıan bey Salihli Bozkurt ldü

bü idare heyeti azasından \le çek 
sevilmiş bir gençti. 

Biga a bir mal'l
kumu öldürd ·· :ler 

Biga hapishanesinde, hırsız -
lıktan dört seneye mahkum Şah 

Jsmaille hayvan çalmaktan mah • 
kü-.m Sefer bir sigara yakmak me· 

selesinden kavga etmişler, Şah 
İsmail sapoız küçük bir ç.ab ile 

Seferi karnından yarnlemış ve öl
dürmüştür. 

Hadisenin başlıca sebeplerin -
den birisi de hapishanedeki izdi • 

hamdır. Bunu nazarı dikkate alan 
hapishane komisyonu hapishane 

bahçe::;inde bir pavyon inşasına 

lüzum görmüştür. 

Karamiirselde 
Acıklı btr chıayt .. t 
Karamürsclin bir snat mesafe

sinde Karapınur köyünde ç.ifç.i 

Şahin Efendi, ticaret için köyün -
den ayrılmıt bulunduğu bir smı -

da P.eceleyin karısı evinde feci , :.> 

bir şeldlde öldürülrnü~tür. 

Geceleyin yatak odasına giı·en 
üç kişi kadıncağızı yakalıyarak 

beraberinde bulunan l:üçük ço -
cuklarınm gözü önünde 24 yerin

den kama ile yarahytı.r().k öldür -
müşlerdir. 

Mütearrızler kadını öldürdük
ten sor..ra odadaki sandıeı açmış-

lar, icindeki pnraları almışlardır. 
Kadının yastığı altında bulunan 

beşi bir yerdeleri mütearrızlarm 

dikkatini cclbetmemiş ve bırakıl • 
mı§tır. 

Feryada yetişen komşuya evin 
haricinde pusu kuran iki şahı5 
tarafından tilah atılmış. bilahare 

köylü taarruza geçmişse de ka -
tiller firar etmişlerdir. 

Kücük cocuk katillerden biri
nin bi; ka~w gün evvel babasının 
hai!ında çalı~an Pazarlı Kara Ali 
oğulları olduğunu :;öylemiş ve za
bıtanın &eri tertibetile can acisile 

maktulcnin üzerler.inden kopar • 
dığı par~a pnntalonuna tatbikle 

ve ayak izlerile yakalanmışlar -
dır. 

Hendekte boğulan kı7. 
Urlanın Zeytine.lan köyünden 

Boşnak Yusuf çavuşun iiç ya§ın -
daki kızı1 avlanmakta olan baba-

ımı takip ederken henrlek:e;-d~ 
birinde biriken suya dü~mü~ ve 

boğularak ölmü~tür. 

Bartın orta mektebi 
Bat"bndaki hususi orta mektep 

devlet bütçesine alınmıştır. 

Lıman müdürü Hamdi bevin konferansı ............................................................................................................. 

Serbes m 
rının gitti çe oz s •• 

Dünyanın yeni bi se.r est 
doğru gitmesi iç· n artık ·· 

İktısatçılar cemiyeti dün bir 
toplantı yapını§ ve Liman şirketi 
müdürü Hıımdi Bey hu toplantı· 

en büyilk tehlikeye bilerek veya 
bilmiycl'el.: :;ürüklüyorlar. Dikknt 
edelim. Bu in lİdamm altında kal-

da bir konferans vermiştir. Han:· mıyal·~ !,, 
di Bey demiştir ki: Hamdi Bey bu ~özlerden sonra 

"- Gerek Aijaoğlu Ahmet Be· enrp ilim ve medeniyetinin nMıl 
yin konferansı, gerek bizim l·ü - doeduğunu ve bliyüdüğünü anlat
çük münakaşr:.mtz müderris F~zıl mıs, "harbi umumiyi icap ettiren 
Beyede de fikirlerini bildirmek başlıca sebep, bir farklıhl< tezadı-. 
fırsatını veı·di. Geçen cel:ıcde din- nm tasfiyesi ve sanayici ve müs
lediğimiz bu fikirler nihayet bi- lemlckeci milletlerin mal müba • 
zi de harel~ete getir~i. Görülüyor dele edecek yeni pazarlar n~m.a
ki bütün bu islerde ilk hareket he- : ]arı zarureti olduğunu söylemıştir. 
yccamnım v;ren Ağaoğlu Ahmet Snnayici milletler bunun için biri· 
Beydir. birlerinin nüfuz mmtakalarma te

Ağaoğlu Ahmet B. ve Fa:zıl B. cavüzden başka çare bulamadılar, 
cünkü artık zar.ayi işba haline 
~elmişti. Müstemlekeler mübade 
lede marşın çoğalması imkanı kal
mamıştı. Dünya milletlerinin son 
vaziyetini losaca tetkik edersek 
bundan bir buçuk asır evvel baş
lamış olan serbest mübadele şart
larının gittikçe bozulduğunu gö • 
rürüz.,, Hamdi Bey bundan sonra 
serbest mübadeleye, eski şartlarla 
dönmek imkanı kalamadığını, 
memleketler arasında serbest mü· 
badeleye imkan vermiyecelt m5.
nialnr vücuda getirildiğini ve bu 
manialnrın bir çok memleketler
de yeni bir rejim ~artları gibi yer· 
lcşmelrte ve kanunlaşma'kta oldu
ğunu anlatmış, Hamdi Bey sözle
rine şöyle devam etmi;ttir: 

biri içtimaiyat, diğeri iktıse.diyat 

bakımından ayni neticelere var -
mış, fikirlerinde isrnr ve bunları 

açıkça ifade etmek meziyetini 
göstermiş iki Darülfünun prof esö· 
rüdür. Kendileri yeni bir şey icat 
e~.medil::lerini, garp ilmine bağlı 
olduklarını söylüyolar. Binaena • 
leyh ben kendilerine de cevap ve-
1·irken garp ilminin ne olduğu 
hakkında fikirlcrinimi bildirmek 
isterim. 

Garp ilmi, serbest mübadele 
ve serbest ticaret ve mesaiye ipti
nat eden bir medeniyet devrinin 
ilmidir. Yani o medeniyet tarihini 
ve tekamül seyrini izah eder. Ce
miyet hadiselerini buzlu camla 
kapanmış bir fanus içinde müta
Jca eden insanlar, son garp nıede
niyeti dediğmniz serbest mübade· 
le medeniyetinin sadece bir tari -
hinden ve tekamül seyrinden bah
setmesi laz:m gelen bir ilmi, me
deniyetler t:;.rihinden ve insanlık 
tekamülünden bahseden bir ilim 
gibi görmüşler ve ondan ebedi 
zannettilderi kanunlar çıkarmış -
lardır. Halbuki b~ medeniyet 
!:endi tekamülü nicbctinde tezat
brını vererek, inhilale haşlayın -
ca bu ilmin kanunları da çözül -
müştür. 

Cemiyet ilimleri, bilhassa ikti· 
sat i1mi, şimdiden bütün kanun -
larile ve görüş tarzlarile tarihe 
malolmuş, ve bugünkü şartlara 

göre mütalea edince hikaye h:ıli
ni almış bir takım maliimattan 
ibarettir. Onların hakiki kıymeti, 
ifade ettikleri medeniyet rejimi 
tehlikeye girince değil1 ilmin ka
nunları, bizzat iln:ıin kendisi dahi 
tehlikeye düşmüş ohıycr. 

Bizim iC:n buı.-~ıla mesele cck 
~ ~ 

c~m1ı ve hayatidir. Çünkii yeniden 
iktısadi uzvjyetlcrini teşkil et -

meğe kalluç:nı§ geri bir milletin 
hayat ve memat meselesi Yardır. 
Türkiye, tarihin en büyk inkılap
larından birini geçiriyor. Devamı
zm ehemmiyeti meydandadJr. Bu 
hayali meselede aldığını aynen 
tekrar eden garbin bir aksi seda
sı kulağımıza geliyor ve bize di· 
yor ki: Sana ilmin yolunu göste
receğim, o yolda iJerliye~eksin ! 

Efendiler, biz bu sese itimat 
etmiyoruz. O bize istismarcı bir 
garp ilminin, bir buçuk asır ya -
-şa.~ı~ serbest mübadele rejiminin 
havasını çalıyor. Bugün o ilim 
doğduğu memleketlerde bile red -
dedilmiş, istihaleye uğramış, ve 
bir çok yerlerde es.asından sanııl
mı,tır. Ydolmıya mabkUm muaz
zam bir binanın altına doğru bizi 
çeken garp ilmi taraftarları bizi 

"- Dünyanın yeni bir serbest 
mübadeleye doğru gitmesi için 
artık ümit ve imkan noktaları kal
mamıştır. Küçük ve büyük par -
çalara ayrılmış milli hükumetler 
mevcut oldukça ve eski koloniler 
ve ziraat mem\eketlerindeki mil
li uyanış hareketleri ve siyasi ve 
iktrsadi davaları böylece devam 
edip kuvvetlendikçe, serbest mü
badele rejiminin umumi harbin 
arefesindeki şartlarla dahi olsa, 
geri gel.miyeccği anlaşılıyor. 

Dünyanın artık yeni bir iktısa
di temel üstünde tutunabilmesi 
çaresi ancak yeni bir şartın, yeni 
bir zihniyetin ve yeni bir alemin 
b şlangıcmda \'e hatta içinde bu
lunduğumuzu bilmel:le serbet:t 
mübc-.dcle rejimi, son tekamül saf
hasında bir inhilal buhranile dev· 
rini hitirmi~tir. Binaenaleyh bu 
rejimin bir ifadesi olan garp ilmi 
de temelinden sarsılmıştır. 

Garp ilimlerine göre ilerl~::niş 
olan memleketlerin bugün i~ind~ 
bulundukları elim ve geniş :ııkın
tr ve buhr:ınları inkar mı ediyo· 
ruz? Milyonlnrca insan işsiz, sefil 
ve açtır. Ge.rp bütün ilimlerilc, 
dnrü!fünun!nrile, on binlerce mü • 
tehassıslt-.rHe bu genij derde en 
ufak çareyi bile bulamıyan şaş
kın bir vaziyette değil midir? 

Bizi bu yola götürmek istiyen
ler, en sonunda. böyle hazin ve e
lim şekilde bitecek bir l·emali na• 
Gtl idea] bir şekil diye kabul eder• 
ler?,, 

ltüssadesiz bir 
m sam ere 

Taksimde "'Yenişehir - Kurtu
luş,, spor khibü bin~sında usulü dd 
iresinde müsaade almadan müsa .. 
mere tertip edildiği h<lber . alın -
mış, zabıtaca klüp müdürü M. Po~ 
lihroni hakkında, bu no\tadnn tah 
kikata başlanmıştır. 
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Kaçan Aşıklar sır oldu! zaretine gönderecekti. Ondan son
ra Yunan zabıtasr resmen işe vazi 
yet edecekti. Eğer kız 18 yaşını 

T': (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

yan sefareth.anesine teslimi hak -
)unda vaki olan müracaatı usul -
ıüz ad ve telakki edilmektedir. 

Yunan zabıtasına göre Matma
zel Şor lstanbuldan kaçtığı cihetle 
yaıının ve gayri re§İt olup olmadı 
ğının tespiti meselesi İstanbul adli 
yeıinin salahiyetine taalluk etmek 
tedir. Şayet M. Şor1 İstanbul müd
deiumumiliğine resmen istida ve
rir ve latanbul adliyesi de tahki -
kat neticesinde, genç kızın gayri 
reıit olduğuna karar verir ve ev -
rakı da diploması tarikile, Yunan 
adliyesine gönderirse ancak o za
man genç kız yakalanarak latan • 
hula iade olunabilir. Yun:ın kanu
nu medenisi ahkamı mucibince 
genç kızın gayri reşit olduğu ileri 
ıürülerek ve lstanbula iadesi me" 
zuu bahis olamaz. Atina gazetele
ri ıbu mesele ile uzun uzadıya meş
gul olmakt ve firar hadisesi hak • 
kında birçok tafsilat vermektedir
ler. Nim resmi Atinaikava gazete
sine göre M. Papasın genç musevi 
kızı ile evlenmesi için ik ikanuni 
mani vardır. Bunlardan biri M. Pa 
pasın Ortodoks Matmazel Şorun 
da musevi olmasıdır. Fakat musc
vi kızının hristiyanlığı kabul et • 
mesi suretile hu ilk maniin derhnl 
ortadan kaldırılması mümkün _ 
<ıür. Jkinci mani de M. Papasın bir 
Fransız kadını ile evlenmiş bulun
maaıdır. Fakat bu nikah Fransarla 
aktedildiği cihetle, feshi için mü -
racaat vaki olduğu takdirde Yunan 
adliyesi meseleyi tetkik edecek ve 
feıhi mucip bir sebep görürse bu 
nikahı keenlemyekun addedecek
tir. Görülüyor ki, Yunanlıların 
maksadı, M. Papası Matmazel Şor 
la evlendirmek ve kızı babasına 
iade etmemektir. Bu maksadın se 
bebi, M. Şorun pek zengin oldu -
ğu rivayeti ve en nihayet kızım af 
federek ona büyük bir drahoma 
Pili " 11 vereceği kanaatidir. 

Yunan zabıtası firarilerin ma -
halli ikametini tespit için araştır
maya deYam etmekte imif. 

ATINA, 25 (Hususi) - Efkarı 
umumiye artist M. Papas ile Mat
mazel Şorun macerasını büvük bir 
merak ve alaka ile takip .ediyor. 
Z~bıta bütün tahriyatına rağmen 
ikı sevdalının saklandık) . 

arı yen 
ketfedememİitir. Dün bir kısım A-
tina gazeteleri, iki firarinin Kifis
yada kain Madam Kotopulinin sav 
!iyeıinde saklandıklarını yazıyor • 
cfo. Fakat bu haber teyit etmer.:iş • 
tir. Jki firari ilk günlerde orada 
saklanmıtl:ırsa da sonra da meç _ 
hul bir yere nakletmişlerdir. Artist 
Kotopulinin kocası M. Helmisin , 
iki firari ile görüştüğü tahakkuk 
etmiıtir, Esasen Matmazel Şor için 
lstanbuldan artist Smiriyotis namı 
na ıahte pasaport çıkaran da ken -
<liıidir. Helmiıin iki firarinin sak 
landığı yeri pekala bildiği, fakat 
söylemek istemediği söylenmekte
"dir. Bu ıevda macerası, AtinadR 
günün meselesi şekli almıstır. 

M. Papnsın geçmişi 
Aktör M. Papasın on senedenbe 

ri arkadatı olduğunu söyliyen bir 
zatkarJı gazetelerine dostunu şöy 
le anlatmııtır: 

- Onu ta. talebelik zamanından 
tanırım, beş sene evel de Atinada 
g°i>rmüttüm, tekrar lstanbulda bir 
• tiyatro kumpanyasında gördüm, 

bir gece sabaha saat beşe kadar ve 
tam kaçacakları günden evel be
... otmduk. 5-6 gündenberi 
l;ir kadınla beraber gideceğini doğ 
nııu aizlemiyordu. Fakat kumpan 

yadan bir aktrisle beraber gidecc geçmişse Türk medeni kanununa 
ğini söylüyordu. göre rüştünü ispat etmiş demektir. 

M. Papasın tahsili kuvvetlidir. Bu takdirde Yunan zabıtasınca 
Annesi Yunanistanın iyi bir aile - hadisenin bu cephesinden yapıla -
sindendir. Babası sabık mebustur. cak bir iş kalmıyacaktı.,, 
Kendisine gelince o bir gönül avcı Biz dünkü tahkikatımızı kısmen, 
sıdır ,.e hu hal Matmazel Sorun !\e Atina telgrafının bildirdiği hu nok 
bebi felaketi olmuştur. ~ tai nazar üzerinden yürüttük. Va-

Vaktile bir Fransız kadını ile ul olduğumuz neticede hadisenin 
evlenmişti. Fakat ben şimdi dostu bir emri vaki suretinde telakki erli 
mu bir çıkmaza düşmüş görüyo - lebileceği ve ortada bir sinni rÜ~l 
rum. O ne meşru bir hayat yaşı - ı meselesi olmadığı ve olamıyacağı 
yac:ık, n!! de gayri meşru tarzda neticesine vardık. Çünkü Matma -
bir kadınla yaşamağa muktedir zel Şor 19 yaşında bulunmakta -
bir adamdır: t.hr. Bu itibarla Türk kanunlarına 

Onu Beyoğlundaki bekar odasın göre reşittir ve eğer M. Papaslfl 
da bir kaç kere ziyarete gitmi~tim. kendi rizasile gitmeğe muvafakat 

Bir gün masasının üstünde pek 1 etmişse hadisede bir cürüm ara -
açık saçık bir kitap gfüdüm. Ec mak beyhudedir. Fakat eğer i-ıza
kitap Matmazel Şora aitmiş, bu sile gitmemiş ve cebir ile kaçırıl
kadar serbest yaşıyan bir genç kı- mış ise bu bir cürüm teşkil eder ve 
zın bir gün fena bir maceraya dü~ bu vaziyetle yaş meselesi de her 
mesi beklenir. [Türkçede bir darbı :-:angi bir suretle olursa olsun m~i 
mesel vardır: Kızı kendi haline hı zuu bahis edilemez. 
rakırsan, ya davulcuya yahut ta 
zurnacıya varır, derler J, 

- Acaba Matmazel fakir bir 
genç kız olsaydı M. Papas onu ge
ne kaçıracak mıydı? 

Bu suale M. Papasın on senelik 
dostu şüphesini ifade eden bir h'4· 
reketle cevap vermiş .. 

Evvela 1,ürk polisine 
baş vuracaktı! 

Cebir var mı yok mu? 

Bu takdirde hadisede evel emir 
de cebir var mı, yok mu meselesi -
nin halli lazım gelmektedir. Fakat 
bizzat alakadarlar bile hadisedt: 
bir cebir olduğuna kani değilJer -
dir. Muhtelif deliller ve emareler 
Matmazelin pek ala ve rızasile kal 
kıp gittiğini anlatmaktadır. Bu iti~ 
barla hatta Matmazelin ailesi bile 
hadiseyi bu cihetten takip etme!c .. 

Yunan artistlerinden M. Papasla ten vazgeçmişlerdir. 
musevi zengini M. Şorun kızı Mal Yalnız M. Şorun vekili avukat 
mazel Nina Şorun tayyare ile fi · Mustafa Adil Bey M. Sor namına 
rarları hadisesi etrafında dün bir adliy~ye müracaat etmiş ve Mat -
çok yeni malumat elde etmeğe mu mazel Şorun pazartesi sabahmdnn 
vaffak olduk. itibaren kaybolduğu ve ne olduğu-

Bu tafsilata girişmezden evel su nun tespitini istemiştir. Talebin e
nu derhal İ§aret edelim ki, M. Pa- ıası aadece hundan ibarettir. Dün 
pas ile Matmazel Şorun Atinada bu talep müddeiumumilik tarafın
bulundukları tamamile tahakkuk ı dan bazı kısımların tamamlanma 
etmiş ve dün ak~am geç vakit Mat 

1

11 için polise gönderilmiştir. Po!is 
mazelin ailesi de bundan haberdar t~ bu arzuya kat'i bir cevap ver -
olmuştur. Esasen Atinadan gelen 1 mek için hadisenin tahkikile meş
telgraflarda pa~artesi günü öğ!e- ~ul olmaktadır. 
den sonra Yunan artisti ile muse- Dün avukat Mustafa Adil Beyi 
vi kızını Faler limanında tayyare· görerek son vaziyeti sorduk. Adil 
d~n ind;kleri:ıi ve orada bulu•1an Bey bu hadisenin üzerinde bir aile 
hüviyeti meçhul bir şahsın otomo- meselesi olmak dolayısile fazla 
biline binerek ı::ıeçhul bir semte durmanın doğru olamıyacağını İ§a 
gittiklerini bildirmektedir. Kızın ratle şunları söyledi: 
ailesi tarafından bir telgraf alan - "Matmazel Şonm pazartesi 
Yunan zabıtası henüz firarilerin 5:ıhahr~ırlaıı itH•nrcn k<.ıyıJ L·: ,;uğn -
nereye gizlendiklerine dair sarih n~ı oHdi!'erek hulunmasmı istedik. 
bir iz yakalamağa muvaffak ola - En·:ı1um müddeiumumilikten po -

·mamı~fır. lise bazı noktaların tmniki zrmnm 
Esasen, ayni telgraflar firarile - da iade edildi. Şimdi bu tahkika -

rin aranmasının tevkif edilmeleri tın inkişafını bekliyoruz.,, 
İçin değil, ancak yerlerinin tespit Avukat Mustafa Adil Bey bütün 
edilmesi cihetini istihdaf ettiğini H'rarımıza rağmen sadece bu ka -
de işaret etmektedirler. Kızın ha- dan söylemekle iktifa ediyordu. 
bası M. Şorun telgrafını Atina po· Fakat biz hadise üzerinde bu ka • 
lis müdürlüğü firarilerin muvasal<\ darcık sözlerle iktifa edemezdik. 
tından iki saat sonra almıştır. Bu Baıka membalardan tahkikata d~ 
telgrafta sinni rüşte vasıl olmamış vam ettik. Öğrendiklerimiz şunlar 
olan Matmazelin Yunan artisti M. dır: 
Papas tarafından kaçırıldığı, kızın Yukar;da da yazdığımız veçhile 
ltalyan tabeasından olduğu için hadise tarafeynin rızasile vuku bul 
yakalanarak Atinadaki İtalyan se duğu ve ortada bir sinni rüşüt mc 
faretine teslim edilmesi rica edili- selesi bulunmadığı için Matmaze
yordu. Atina zabıtası bu müracatı, lin ailesi bu cihetten müspet bir ne 
kabul etmekle beraber, bir taraf • tice çıkacağına ve Matmazelin A
tan da usulsüz bulmuıtur. Bunun tinadan iade edileceğine kani de
sebebi de şu suretle izah olunmak ğildir. Bu itibarla bu tarzda bir mü 
tadır: racaata lüzum görmemi§ ve sade-

" ?ıL Şor Yunan makaınatına ce kaybolan kızlarının bulunması 
müracaat etmeden evcl cürüm ma nı istemiştir. Hadisenin cereyanı 
halli olmak itibarile e\·ela İstanbul tarzı malum olduğu ve Matmazelin 
miiddeiuınumiliğine müracat ede- &fağı yukarı Atinada bulunduğu 
cek. Türk adliyesi de tahkikat ya- da tahakkuk etmiş bir vaziyette 
parak genç kızın Türk medeni ka- olduğu için bu tekilde bir talebin 
nununa göre reşit olup olmadığın~ vereceği netice ne olabilir. Ve bu 
\'e bu meselede iğfal maddesi bu - nun faydası nedir, denecek. 
lunup bulunmadığını tespit edccıJk Öğrendiğimize göre bu tahkikat 
ve şayet kızın reşit olmadığına ve kızın ne suretle gittiğini meydana 
ortada bir iğfal bulunduğuna ka - çıkaracağı ve bu suretle kızın ıah 
rar verirse ta.hkikat evrakını dip- te bir pasaportla gittiği resmen ta
lomasi tarikile Yunan hariciye ne hakkuk edeceği cihetle Matmazc· 

Jin sahte pasaport almasına ve fira dir. Bu itibarla bir izdivaç vuk 
rına meydan verenler de meydana bulduğu haberi gelirse buna ha,.. 
çıkarılmı§ olacak ve hadisenin bh· ret edenler çok olmıyacaktı. 
"cürüm,, teşkil edebilecek ciheti Mektubun delalet ettiği mana • 
tespit edilmiş bulunacaktır. Mat- ya rağmen Matmazel Şor kadar 
mazelin ailesi bu işin mürettep ol- ailesinden büyük bir ı;erbestiye na 
duğuna ve sahte pasaport i§inde il olmuş lcız pek az bulunabilir· 
M. Papa!ın bazı arkadaş ve tanı • J Çünkü esasen babası ve annesi ta• 
dıklarmm delaleti bulunduğuna ka j rafından çok sevilen Matmazel 
naat r,ctirmiş bir vaziyettedir. Bun! dört sene evel bir erkek karde§i • 
lar hakkında bir dava ikame etrnf;; nin ölümünden &onra ailesinin bii , 
leri de miimkündür. i tün muhabbetini üzerinde topla• 

Sahte pasaport nanl almdı ?~ mı~ bulunuyordu. Emrinde husu : 

B. y l f M t l &İ bir otomobili ve iki hizmetçisı 
ır unnn te gra ı a mazc . . . . 

Ş N
. A . vardır. İsted:ğı vakıt eve gelır ev· 

orun pasaportunun ına rg1ro d ' d d' 
K . .. k l b l en gı er ı. 
astrıtu namına çı artı mıı; u uıı- h , 

d ~ • ld Bir nokta da ~ ugunu ve numarasının 210 o u-
T ahkikatımızm meydana çıkar • ğunu bildiriyordu. Dün bu haber ü-

zerinde tahkikat yaptık. Öğrendi- dığı bir nokta daha: Bütün iddia • 
ğimize göre 210 numaralı bir pa· lara rağmen Matmazel Şor yanın· 
saport poiis ta:·afmdan vize edil . ela dikkati celbcde~ek ne para ne 
miş değildir. Bu itibarla b:.ı habe _ de mücevher götürmeden gitmiş • 

rin doğru olmadığı ve l\'latmazel 
Şorun evelce ya:.::ıldığı e ibi Yunarı 

artistlerinden Nina Smiriyotis na
mına çıkartılan pc.rn!lorttan isti · 

tir. Belki kendisinin eçelce birik • 

fade ettiği tahakkuk etmektedil:'. 
Şehrimize gelen Yunan trupu 27 
kişilik müşterek bir pasaportla gel tır. 
miş ve bilahnra bu kafileden yedi Papasın maksadı 

tirmiş bir kaç parası olabilirdi. 
Fakat giderken evden para alma • 
dığı gibi, mücevherlerini de alma
mış hatta kulağındaki küpeleri de 
çıkarıp m=ı.sanın üzerine bırakmı~ 

ıi başka ·yoldan gideceklerini söy 
li yere!c ayrı ayrı pasaportlLlr çıkart 
rnışlardır. Bunun üzerine mü~tere.:.. 
pasaporttan bunların isimleri bi • 
!inmiştir. Matmazel Smiriyotis te 
ayrı pasaport çıkaranlar arasında -
dır. Hatta bu Matmazel polis oör-
düncü şubeye M. Papasla beraber 
giderek pasaportunu vize ettirm iş 

tir. Tahkikatın bir cephesine göre 
tayyare ile firar hadisesi de Yu -

nan trupu artistlerinin vapurla ha
reketleri gününe rast getirilmiş -
tir. Yapılan tahmine göre Matma
zel Smiriyotis ya arkadaşlarını teş 
yi etmek üzere vapura girerek vn
puı:,darı cılc.~ca.nuç ,.,..l"'u.l_konA; na

mına çıkartılmış pa::aportu göste • 
rerek vapura girmi~ ve kendisini 
teşyi edenlerden birisi vasıtasile 

pasaportunu M. Papasa göndermiç 
tir. Matmazel Şor da bu pasaport 
tan istifade ederek M. Papasla be 
raber gitmiştir. 

Matmazel Şor, alakadarların söz 
!erine ecnebi tabeası olduğu için 
kendi namına da pasaport çıkarta 
bilir ve kendisinden ne sinni rüşüt 
ne de vcsayat hakkı aranmazdı. 
Fakat Matmazel Şorun haber alı
nır endişesile bu yolda hareket et
mediği anlaşılmaktadır. 

Evleenbilir mi? 
M. Papasla Matmazel Şor iate -

selerdi lstanbulda evlenebilirler 
miydi? Alakadarlar Matmazel Şo
run ispatı rüşüt etmesin~ ra~men 

huna hayır demektedirler. Çünkti 
Türk kanununa göre evlenmelerde 
ahkamı şahsiye tarafeynin tabi ol
duğu devletlerin kavaninine tabi -
dir. Kız ltalyan tebaası olduğu için 
ve ltalyan kanunları da sinni rü~ -
tü 21 olarak kabul ettiğinden ikisi 
latanbulda evlenemezlerdi. Bu iz· 
divaç Yunanistanda olabilir mi? 

Bazı hukukçular bu ikinci suale 
evet diyorlar. Çünkü Yunanistan
da bir papas nikahile de evlenmek 
mümkün olmaktadır. Yalnız Yun:ı 
nistanda da böyle bir izdivaca ma 
ni olabilecek sebepler din farkı ile 
Papasın esasen evli bulunmasıdır. 

~aahaza din farkının kızın vaftiz 
olmayı kabul etmesile halledilme
si imkanının da mevcut olduğu söy 
leniyor. M. Papasın esasen evli ol 
ması keyfiyetine gelince bu artis • 
tin senelerdenberi karısile ayrı ya 
şaması, karısının Fransız ve Fran
sada bulunması cihetle aralarında 
ki nikahın Yunan mahkemelerin -
ce feshedilmesi imkanının mev • 
cut olmasından da bahsedilmekte· 

Yunan artistinin karc.kteri ve mA 

ceraları üzerinde bir çok yazılar 

yazılmıştır. Bunların esas mese • 
le ile alakası görülmemektedir. Bu 
nunla beraber hu hareketinde "iş· 
tihar ve reklam,, hevesinin ba§lı 
başına bir.amil olduğunu iddia e· 
denler ekseriyettedir. Bunlar di • 
yorlar ki; esasen haris ve macera· 
perest olan M. Papas evela latan • 
bulun en zengin bir kızını kaçır • 
mıya muvaffak olduğunu gö&ter • 
mek hevesine kapılmı§ sonra böy· 
le bir hadisenin "İpek Film stüd • 
yosunda,, kendisinin alakadar hu· 
lunduğu bir filme ve dolayısile ken 
disine emsalsiz bir reklam temin 
eaeceglUI V'C \.IU l "-bla.u& l:ıöytaılH 4 

de belki M. Şor kadar zengin ola • 
cağını düşünmüştür. ilk hamlede 
bunlara ne derece, muvaffak ol • 
duğunu da bu kadar velveleli neş
riyattan sonra sormıya da tabii ha 
cet yoktur. 

Kızın ailesi 
Matmazel Şorun annesi dün de 

yazdığımız gibi iki gün evel Yuna· 
nistana hareket etmiştir. M. Şor 
buradadır. Ve dün dördüncü şube 
ye gelerek pasaport meselesi üze 
rinde görüşmüştür. Fevkalade mü 
teesair oldukları fakat vaziyetin 
inkişaf mı bekledikleri anlaşılmak
tadır. 

Yunanistanda te~·kifat 
Gene dün akşam geç vakit öğ • 

rendiğimize göre Yunan zabıtası 

hadisenin sahte pasaport kısmı do 
Jayısile Atinada bazı tevkif at yap 
mıştır. Tevkif edilenlerin İstanbul 
dan giden ve hadisede isimleri ge· 
çı:n Yunan artistlerinden olmaları 
muhtemeldir. 

Fransa meclisinde 
PARİS, 25 (A. A.) - Marin 

grupundan M. Ybarnegaray, meb· 
usan mecliisnde hariciye nazırın • 
dan Macaristanm ltalya fabrika • 
ları tarafından yenide:ı teslihi me· 
selesi hakkında ne gibi bir karar 
ittihaz etmek tasavvurunda bulun· 
duğunu sormuştur. 

Akit 
Eski elçilerden merhum Mah· 

ruki zade Eşref Cafer Bf. kerime* 
leri Rukiye Hf. ile Riyaseticüm • 
hur kalemi mahsus memurların • 
dan Suat Beyin akitleri Cwma 
akşamı merhum Cafer Beyef en "" 
dinin Süleymaniyedeki konakla .
rında icra edilmittir. Tarafeyne 
saadetler dileriz. 
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.. Gençler için açtığımız edebi\!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
llıUsabakaya devam ediyoruz. Gurbette akşam 

Sobada yanan odunların çıkar· 
dığı alevler etrafa kızıllık veri · 
yordu. Camları kamçılıyan su dan• 
lacıklarmın çıkardığı sesten yağ· 

Müsabakamıza en cok 15 mıs· ...... . 
talık bir manzume, yahut 800 ke
linıeyi aşnuyan bir hikaye ile işti
rak edebilirsiniz. Bu hafta müsa
bakanın (5) inci hikayesini ve 
!llanzumesini neşrediyoruz. 
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Kör 
Yazan: L\cyzat Hayati 

Onun mavi gözlerinden artık 
bahseden yoktu .. iri gözlerini çer· 

Se\?eliyen sürmeli uzun kirpikle -
tinden bahsedenler artık susmıya 
?ttecbur olmuşlardı. Çünkü feci 
kazayı takip eden ameliyat bu 

tözleri fazla görmüş ve hayatı 
törmemek için ebediyyen kapa -

?ttııtı. Evin artık eski neşesi kal -
tl:ıarnış, onun yerine derin bir sü· 

knn çökmüştü... Oturdukları oda 
da mangalda kaynıyan çaydanlı · 

iın çaldığı matem ıslığı olmamış 
olsaydı, kimse yoktu denilebilirdi. 

l(öıede, koltukta oturan Nejat 
doğruldu: 

Gurbette yalnız geçen ille akşamın keclrri 
Ruhumun her yerini virlı.neyc çevirdi ... 
Akşam, bütUn hüznüyle, kaplıyorken 
lc:tmde kine benzer bir çok duygu bcllrdl... 

* * * BUtUn hislerim çoştu, kudurdu deli, gibi 
Benliğimi kaplarken yalnızlıt.tımm yası 
GönlUınU baştan başa hicranın seli, gibi 
Yxkarak ilerliyor: bu illt gurbet akşamı. 

ŞÜKRU HALİL 

murun devam ettiği anlaşılıyordu. 
Necati, resimlerinden bazılarını 

göstermek için yukarı çıktı. Ay -
ten, gelirken ıslanan mantosunu 

kurutmak için sobanın yanma git
ti ... Oda kapısı vurulduğunu du • 
yunca seslendi. 

- Necati, işi resmiyete mi dök
da kendisinın ne suçu olabilirdi. tük, demin beni kollarının ara · 
bu düşüncekri müteakip iki giin sında sıkarken şimdi kapıyı vuru 
sonra b~luş~T.!ak üzere ayrıldılar. yorsun, öyle mi?. Dedi ve giderek 

Necati, Nejadm mektep arka -

daşı idi. Ayni sırada oturmu-zlar 

ve beraber mezun olmuşlardı. Ne· 
jat Ayteni almadan evvel Necati 
talip olmuş ve bu talebi bazı se · 
bepler)e kabul edilmemişti. Nejat. 
evlenmeden Necati onlara gider 

di. Fakat evlendikten sonra Neja· 

kapıyı açtı. Fakat, eördüğü man· 

zaranın dehşetinden dona kaldı. 

Bu Necati değil, kocasıydı .. Ya • 

rabbi bu hakikat miydi, yoksa ha· 

yal mi?. Kocası bu. Nejat, Ayten. 

- Sen heni sevdiğini söyliyen 
sen burada ha... Hem söylemek 

da gitmemeye ve kalp ağrılarım istedi söyliyemedi ve bir yığın 
körletmiye çalıştı .. Nejat ameliyat halinde düştü. Ayten bayılmıştı,, 

olurken, Necati de annesini kara 
topraklara gömmüştü. 

Necati gördüğü manzaradan fena 
halde korktu.. Nejadın kalbini 

ikisi de tam vaktinde gelmiş yokladı. Kalbi durmuştu, Nejadı 
)erdi. Fakat, yağmur yağmıya baş buraya getiren komşunun küçük 
lamıştı. Şemsiye almak için Ayte· kızı Beliga idi. Onun düştüğünü 

ni Necati kendi evine götürdü. Ka görünce kaçtı. 

ilmi tetkik 
Kadıköy llsesı talebesi bak

triyoloJI hanede. faydah 
bir e.Un geçirdi 

' ı Adamlar 

Pastör - Pasteur 
( 1822 - 1895 ) 

1 

On dokuzuncu asrın ilim ve 
tababet aleminde en büyük şöh -
retlerden biri de Pastördür. 

Pa~tör tababet, ulfunu tabiiye 
sahasında yeni bir ufuk aç.mıştır. 

PaattirUn çocukluğu ve gençli§i 

'l~ ktriyoloji hanede bir talebe grupt: 

Kadıköy lisesinin 9 üncü sınıf 

B. şubesi arkadaşları başlarında 

kıymetli muallimleri Adem Nezir 

Bey olduğu halde Pendik baktri

yolojihanesini ziyaret etmişler • 

dir. 

Talebe baktriyolojihanede bü -

yük bir samimiyetle karşılanmış 

ve kendilerine lazım gelen tafsi -

lat verilmiştir. Talebe muhtelif 

hayvanlardan kan alma ameli -

yelerini gördükleri gibi tek höc • 

reli hayvanla.rm yaşayış tarzlan 

hakkında baktriyoloğlar tarafın • 

dan çekilen filmler talebeye gös -

terilmittir. 

Baktriyolojihane müdürü Şefik 

Pastör 1822 senesinde Frans 
Konte departımanında Dôle ka
sabasında doğdu. Pastör zengin 
bir aileye mensup değildi. Fakir 

..>İr ailenin çocuğu idi. Babası Na• 
polyon ordusunda çavuşluk etmiş 
bir adamdı. Lise tahsilini bulun .. 

cluğu saha.da tamamladı. Bir müd
det sonra Parise gitti. Yüksek mu• 
allim mektebine girdi. Orada ulu-

mu tabiiye tahsili yaptı. Pastör . 
yüksek muallim mektebinden çı • 
karken ilk keşfini de vücuda ge .. 
tirınişti. Bu keşfi yaptığı zaman 

26 yaşında idi. tık keşfi "cisimle• 
rin billurlaşmış şekil!erile kimye· 
vi bassalar arasında biı· münase• 
bet bulunduğuna,, dairdi. 

Pastör mektebi bitirdikten son· 
ra Dizon lisesine muallim tayin 
edildi. Fakat, bu kuvvetli kimya-

ger lisede kendi mesaisi için li · 
horatuvar bulamıyordu.. Nihayet 
onu lstrazburg Darülfünununa 

- Ayten, burada mısın, dedi. 

Ayten Nejadm karısı idi. Bu 
tenç kızla bir sene süren uzun bir 
"!k onlan en nihayet biribirine 
bağlamıştı. Aytenle Nejat, çok 

pıyı açarak, dar antreden ufak bi• Ağlayışlar cıratnnda evden bir 

odaya girdiler. Necati sobayı yak· cenaze çıkıyordu. Birkaç gün son
tr, Aytene yaklaşarak onu kolla ra bunu ikinci bir cenaze takip Bey talebeye bir hayli ameli iza • müderris muavini tayin ettiler. 

Pastör burada bütün gayretile ça· 
hşıyordu. Buradan sonra da Pa • 

riste yüksek muallim mektebine 
tayin edildi. Fakat burada da baş-

ltıes'uttular, biribirini çok seviyor
lardı. Fakat Ayten sulanan gözle· 

l'İni silerken cevap vermiye çalıştı. 

rile kendine çekfi. Ayien itiraz et· etmişti. O da Aytendi .. Bir yıl e· hat vermiştir. Talebe kendisine 

mek istedi, fakat gitgide sıkılan 7 el neşe saçnp ,hereksin gıpta etti· ve arkadaşlarına müteşekkirdir .. 
All Enver 

- E ... vet, buradayım, Nejat, 
diyebildi. 

Nejadm ölgün sesi duyuldu: 

- Ne o Ayten, ağlıyor musun? 
Ayten timdiye kadar yanımdar 
ayrılmadığın halde bugün niye r 

2aktasm? Gel Ayten gel gözleriı 
törmüyorsa, ellerim de tutmuyoı 
trıu?. 

- Nejat, şekerim beni niye böy 
le müteessir ediyorsun?. Senin 

)"anında durmak, senin için nasıl 
bir aaadetse, benim için de ayni. 

İtte Nejat geliyorum, dedi, ve git· 
ti, 

~ "' -'$ 

Kanunusani ayının soğuk bir 
lflinü idi. Nejadın arzusunu yerine 

lf etirmek için Ayten giyindi, ve 
Nejadın koluna girerek yava§ ya-

\>aş yürümiye başladılar... Neja • 
dın, arasıra suaJlerine maruz ka • 

lan Ayten, bu suallerin kimine ce· 
•~p veriyor, kimini de duymama? 

lığa geliyordu .. Geldikleri yolda.ıı 
döndüler .. Nejat, Aytenin elin:' 

'terdiği kemanı aldı.. Kemanm 
Sıkardığı sesler o kadar hüzün a

\terdi ki, sanki keman ağlıyordu. 
.A ~ ten Nejadı o kadar ihmale baş· 
1\rı:ııJh ki, komşular bakmamış ol· 

'- ~li fena olacaktı .. 

O gün Ayten, gene çıkmamıt -

tı ki, Necati ile kar§ıla§tı. Necati 

"-}'tenin gezmek için çıktığını öğ
te~ince, ona sinema teklif etti. U

~ak bir tereddütten sonra, kabul ~ 
erek Necati ile Beyoğlu sinema-

~~dan birine gittiler .. Filmi gör
u'ltten sonra Necati, ne zaman 

bultı~3caklarını sorduğu zaman 
A.Y"en d"' ·· d .. D h t" •· 

bilekleri arasında itiraz edemedi ği bu yuva böylece aönüp gitti. 
ve kendini bıraktı .. Nevzat Hayati 

Jisesinde • 
gecesı talebe istik af 

~~eçen haftaki müsamere çok gilzel oldu, 
~ ençlerio muvaifakıyeti takdire Jayıktu 

Temsil veren talebe bir grup halinde 
Çarşamba gecesi istiklal lise • terdiler. Yalnız eserde bir kaç ki

sinde mutat talebe gecelerinden şi rolünü iyi ezberlememişlerdi. 
beşincisi yapılmıştır. Evvela ta - Onlar da arkadaşları kadar mu • 
}ebeden Esat Bey §İir ve kafiye vaffakiyet göstereydiler piyese 
mevzulu bir hasbihal ya,tlT:nş mek- fevkalade demek için hiç bir se-

tebin ilk kısım talebesi şair Faruk hep kalmazdı. Bilhassa Mümtaz 
Nafiz Bey (numaralar) isimli Zeki, Mustafa Niyazi muvaff a • 
manzum piyesini temsil etmişler - kiyetle rollerini oynadılar. Nus • 
dir. Küçüklerin muvaffakiyetleri ret Hasna da (Kemal Behzat) ro· 
dakikalarca alkışlanmıştır. Bila
hare İhsan Celalin idaresindeki 
mektep cazı güzel parçalar çal • 
mı§tır. Talebeden Orhan Efendi 
bir şiir okumuş ve akademi tem· 
sil grupu Nusret Hasnarun (Ah 
§U gazeteciler) isimli eserini ü • 
çüncü defa temsil etmiştir ve hu 
temsil cidden mükemmel oldu. 

lünde her zamanki tiplerinden bi

rini yarattı. Gençleri ve ı·ejisörle

rini tebrik ederiz. 

Mükafat kazananlar 

• , uşun u. a a genç ı, gu -

~(:IJ •. !.iilenmiye hakkı da yok Gençler makyaj ve jest itiba • 
tılı.ı.~du?. Kocası kör olduysa bun· rile büyük bi• muvaffakiyet gös· . . 

Geçen haftaki bilmecemizi doğru halle

denler arasında Beyoğlu ikinci mektep be -

ıııncı smıttan 62 numaralı Fnhrettın, Engin 

Aziz Beyler birer kitap kazanmışlardır. He

diyelerin• matbaaını.:dıw nlablllrler. 

ı Yarenlik ı ıı başına tetkikatta bulunmak i

-...--....-----~-----• çin serbest bir laboratuara sahip 
olamadı. Çünkü henüz müstakil 
bir müderris değildi. Bu zamanda 

Baba ile oğul 
Baba - Oğlum, düşün ki ya - Pastör hususi bir laboratuar tesis 

ı·:n sen de benim gibi bir baba o • etti. Çalışmağa başladı. 

lacaksın ! Maarif nazırından laboratuan 

Oğul - Ya kız kardeşim? 

Baba - Kız kardeıin de annen 

gibi bir ana olacaktır. 

Oğul - Desene babacığım, kız 

kardeşime gün doğacak, bense 

Marmara çırası gibi yanacağım. 

Veni bir plyesmlş ! 
lbnirrefik Ahmet Nuri Bey Da· 

rülbedayi rejisörü Ertuğrul Muh -

sin Beye rasgelir ve sorar: 

- Yunanlı aktörün yahudi kı • 

zıru kaçırmasına ne dersiniz? 

- inen.mayın efendim! Bu mo

dern bir piyesin Meyerhold usulü 

başlangıcıdır. Galiba birinci per -

de tam olarak dıtarıda geçecek, 

ikinci perdeye sahnede devam e -

dilecektir. 

Sıhhat dersind~ 

Muallim - Nezle sari midir, 

değilmidir? 

Tal ebe - Saridir efendim! 

Muallim - Sari olduğunu na • 
sıl ispat edersin? 

Talebe - Efendim, demin he· 

sap dersinde ben bir aksırdım, 

arkam sıra baktım ki bütün sınıf 

aksırmağa başladı !. 

Galatasarayhlar ziyafeti 
Galatasaray kliibU aile ziyo.!ctl Kurban 

Ba.rramının birinci günli akşamı yanı 8 Nl

ean 19SS Çarşamba günü akşamı, TokaW· 

;rıuı salonlaruıda YerUccckt.IJ', 

için tahsisat istedi. Fakat maarif 
nazırı bütçeden bir santim bile 
sarf edemiyeceği cevabını verdi. 

Pastör hu mütevazı Laboraıtu -
arda çalıştı, bir müddet sonra 
dersleri terketti. Mikroplar hak • 
kında tetkikatta bulunmak için 

imalathanelerde tetkikatta bulun
du. 

PasUSrU:n keşifleri 

Pastör 26 yaşında ilk keşfini 

yapmıştı. Bundan sonraki mesai • 
sinde ipek böceği hastalığını keş· 
fetti. 1872 de sari hastalıklar hak· 

kındaki keşfi yaptı. Tavuk kole • 
rası, Şarbon hastalıkları hakkın-

daki keşiflerini de 1885 senesine 
kadar tamamlamıştır. Pastör ku • 

duzun aşı ile tedavi edilebilece • 
ğini de keşfetmiştir. 

Pastörün mikroplar hakkında· 
ki keşfi tababeti altüst ettiği gibi 

(kendi kendine tenasül) nazari • 

yesini de reddederek tabiat ale • 
minde yeni bir ufuk açmıştır. 

Paslör enstitUsil 

1888 de Pastörün şöhreti dün • 
yayı tutmuştu. 1888 de kuduza, 
şarbona karş~ kat'i devalar bulan 

Pastörün namına Pariste "Pastör 
enstitü,, sü açıldı. 

ölUmil 

Pastör hayatının son demlerin .. 

de büyük hürmete mazhar oldu.. 

70 inci yıldönümü büyük mera • 

simle tes'it edildi. Pastör 1895 te 
.(73) Y.&Jında ölmütlür. 



Sayıfa: 8 VAKT 

Netic--sı merakla beklenen bir dava ......................................................................................... ,. .... _ .... Nec p A 1 Beyın evel 'l günkü nutku 
••••••••a•••••••••ı••ı•p••••• .. •••••••••••••••••-••••••••••••••-•N ................................. _ 

n, ar 
? 

1 . '"l 
st~ :.<ıa 

. 
"1V C>1 

Asrı 1 en bciriz 
f 

,. 
vas ı: 

e ( aima aki o'aca ır -
7 z l .e eşmek - Eaebiyat ın z 

_, 

ac_t ın I~başı ediyema olat·a1' 

.ı\zi~ ölr'· l r m; 
Ergcnckon: Tü:k rı'l' 

ranl:k t ı-ihl re!" yn?t• :ı h~ 1 
, a -

manh:m h:ı.y~lle"::rilrnis, e' er 1 

Ieştiri'.:n·'.! c;;L-.r: d idi. !st'' J'l ci
dali yirm · nci nsrm or 3.'' mdn ef - ı ' u · 
san evi bir hol. '!:ottir. Bu bil!···k f~ütl f c 

hak'kat her noL ~i r."::rırrlan i7 - ~"tLI r.ıcl<: bu r-~rm e:ı bariz 
lenmc;c ve üzerinde uzun :ciid - va f1 mcl n biridir. l'ütlele~-nc· 
elet durr"'ıığ:ı. clc;;:er b'r varlıktır. 1 mi> in::a>ı ccm ... ~llerine millet bile 
Türk milleti bu heyb"\li le'lth yı dc~il 'yor. Bu n r.ı'llct diye 
yar talı 10 :lcneyi ceçti. Fn • krtlc1cşmiş manen ve ına.tldc~en 
l<at bu cms lsiz eser, ictimei, be • bi~ihirl rine tasr.n~t b~clarile bat! 
clii ve hetta 'lctı :ıd; cepf eden .im !r.nr:ı ' insan l:''melc ine diyorlar. 
u ;ye kadar r.rzu et· i0 • miz gibi he- yer yüzünde bu şartları haiz oimı· 
nüz i">len~i'> değ.ldir. ynn kümeler millet değildir. Sade· 

t lnkikat hnlde bueün gerçek- c~ ferdi iradelere hakim olan yal -
lottirmek istedieimiz clavamn mz tnbiatm sevk ve idaresine hıra 
halli cidden c:..ck çetin bir iştir. kılnn cemiyetlerin yer yüzünde 
Önümüzde yürüyen mille~lerin bu müstakil bir cemiyet :ve millet ola.
nevi teşkilô.tlarının tarihi yarım rak yaşamasına imkan yoktur. Bu 
asırdan aşağı değildir. Her mem- nevi cemiyetlerde hüriyet bile yok 
lekette eski ve yeni rejimlerin tur. Bunun için cemiyetler artık 
kurduğu bu nevi teşkilatın yüz asrımızın damga:;ını haiz değildir 
binlerce nza~ı vardır. Bu teşkilat- ler. Fertçilik dünyası artık t~rihe 
lar başka memleketlerde ~ok ve- mal olmuştur. Geride bırakılan fı
ıiwJi olmuş ve bugün kemale gel- !emin bir daha avdet etmesi müm 
miş müesseselerdir. Biz bütün kün değildir. Çünkü o şarlb.r ve 
bun'. bilerek ve takdir ederek icaplar bir daha ccriyc 3clmiyc -
ta\' 'Oruz. Fakat şuna da kn- ccktir. Manmafih fertcilik dünya • 
niiz 1 · cfler istiklal mücadelesin- sında bile cemiyet fikirleri var -
de o1t.' u gibj kütleleşerek kalp· dır. Fertçiliğin felsefesini ynpnn 
lerimi..,cb ayni ruh hakim olacak mütefekkirleri bile cemiyetin fert 
olursa davamızı muvaffakiyetle lerin fevkindeVi yüksek iradesini 
halledeceğiz ve şunn da kat'i DU - g\>rmüşlerdir. Fertleri kütlcleşti -
rette emniyetimiz vardır ki istik- ren ve tesanüt denilen bu baem mn 
liil harbinin ruhu bizde dnima hiyeti nedir? lns::mlardn ve hat · 
kak:m olacaktır. ta müterakki lmyvanle.rm bir ço • 

Hakikat hclde buaün gerçekleş- uundı:ı bile bu meyil, tabii ve hür 
tirmek istediğimiz davanın halli bir hissin mahsulüdür. Mantık ve 
cidden çok çetin bir iştir. Önümü'Z muha .ememi"Zc!e bizi b\1 yola sev 
de yürüyen milletlerin bu nevi tcş· keder. Binaenaleyh buna mulmb1l 
kil atlarının tarihi y:ırım asırdan a- ferdin men:mp ol u5u cemiyete ve 
şağı decildir. l :- memlekette es· cemiyetin ferde harçı müte mbil 
ki ve yeni re ~in lmrduğu bu birço'' mükellefiyetleri vardır. iş · 
nevi teşkilatın yuz binlerce llzası te her fert ve heı- merlek zümresi 
vardır. Bu tc~l.ilatlar beslen mer..1· tabii ve içtimai bir iş bölümü için 
leketlerde çok verimli ~lmuş ve <le ferdi i:-ndclerin muhammlnsı 
bugün kemale gelmiş müesseseler o!an fakat ba~!·a bir mahiyet arze 
dir. Biz bütün bunları bilerke ve den yüks k irac!cnin yr.ni devlet 
takdir ederek takibediyoruz. Fa • iradesinin sevk ve i ·ade:;i altmda 
kat şıma da kaniiz ki, eğer istik • inkişaf ederler, bi-= bir nizaınn tabi 
lal mücadelesinde oldufiu gibi küt olmıyan ferdi ve yn!l •t ta tndccc 
leleşerek kalplerimizde ayni ruh bir sınıf hikimiyctine istinat eden 
hakim olacak olursa davamızı mu kuvvetlerden ziyade r.:ıillctimizin 
vaffakiyetle hallecleccfiiz. Ve ıu . tabii inkişaf mı bu yolda 3örı:ıck • 
na da kat'i surette emniyetimiz tcyiz. 

vardır ki, istiklul harbinin ruhu ı B-a "::k'l icinde fordi bir çok mü 
biz~e daima hak olacaktır. B~ ruh ~tellefiyetlc:.-~ baul"'maldn bcrn~er 
nedır? Vatanın her tarafı bızclcn ıncanları otuz ol:lm I·emik altı kılo 
bircok defalar kuvvet.le ve harbi l lmn 2 kilo cleridc., iJ..,.. ret bir ma • 

ka;an~I!/ muza~fe·rw~rduları t~.r~ ı !::~~:ı cln forz trni;oruz. l~te bizirı 
fmdan ıhata edıldıgı zame.n bulun ıcutleleşmel-ten n.nb.dıwımız bu -
bu kuvvetleri küçük ı;ör~rek, mil· dur. llall·evlcri, b •tün mevcu~i · 
lctin arasına mütevazi bir vatan · yetlerile bunu temin· çnh~acahtı:. 
daş olarak iltihak eden ve dü~ma- ;.ıe,lkevlerinin 9 çab .... n'n daynnc!ıft 
m me:nlckctin bıri:ı:i İ!:m~ti:::!e ~P~-i c~ ... ~• ... :· b··:''''"· llu te-e!d:ül!c 
imhaya karnr veren Mustafa Ke . ı-'n İ"'le ·.,.tihcl-f cUiğim'z rn ·~. 

mal. de, ve dü~m~nı~ teçh''?at iti • , T.ürk Anil.'-tin'n iç~~~ai, l cd~i, te~ 
barıle mukayese cd1lıni.,cce!. de . bıyevı c-· .,, ... il L le'"me'1 ' ı•ı 
rece e kudreti; ol n ordul-rma b' l • n =~~ c .. ·d·ı. 1 .pa• tcı! k 
kartı s~karyada 22 ci.!n madd;yet 
aleminin binlc·cc ~ orl· • lıuınn gö 
:üs '1Crerek m:.ıl.a\ e:n_t c· en T 
orduzundr. ve :1İha) .. hap.tın 1 a 
tıralonması bile r..ı .. hül o1 .:1 n- h 
.·umiyetlcri içinde kol!"' ı ' 
ğu sn tında c~pba!l~:İ c 1 ..ıJ 
t~c cepheye· C/"ll Tı.ir~· •. · 

im olan ·iman ve ruh 1 1 ' i n 
i~}rse, hu yi uyL t~ c1 h .·m o · 
lacak kuvvet &ene o ol""caktır. lcti zarar eö;mü_i.i.ır. 

i.rlta ta:ıı anca iQe vurmu~ ! Jeller im!l . .,rnto:·luk ccvrindc ' al - V o --ı: 
· ' O ' ı· · · · F l t k sın Jl :;;: :;iyn:;i vu:·lı!;k.rmı go.ip ettiH · Bu O:c-.t)'!"•te cinnyct mo.h1temesın· c.ıJ. c.a ev ı ıo1. • a <a , arı i 

· h..,ld T" .·,. rnı'llel'nı'n milli l:"'n· de d:rt~ ~hn bir bhbar.ıyı öldür· Ulln hoşJanmıyordu. Mali vnziyct 
rı ~" e ~ uı ... • , • . ~ h d' dtJ· 

m} .1 Clrzn~n biı kndmm r.ıuh:ı n.n fonp.lı~mdan da be ~c ıycr . 
1 ~ • ' retıli' l·c1 1 ~ ıne b<>r.}cın!:ilı"tır. - ~.z, ona para verme.< su 

Ka: .mı İ!;n·, l~~!orı~n Liike yardım etmişsiniz? 
r...... 'k' d 1 ... rbof dir. (,lJü.·i,ten binbn~ı da, e:ı!d - .tunım raı c.ıar o. ;um... . 

hassa nlayı zabillerinden G:::.briy~ 1 cuna (!İrraişti. Ne yap~cağmı bıl · 
Rutkay... miyordu. Heline acıdım, Viyan~: 

Kibar bir aileye mensup olan I .. a 1 ya g-iUim, or~da elmadarımı rehı· 
· O J 1 dın f •·1--1~ rle gü··el ve z:ırif bir I ne koyamk, hcndisine para teib · 1ürk dıh ve · 'rn"n ı ar 1 ......... "' • • • 

1 • D ~"-· · "ld" me'·t"n rık edun. Tü'k dili siyad r rnd .. Jti csr=nnh r. 0 • .ır.u c ur. •• "' ı M , , . · .. · l ,r rı..,e•ı i' 
· ~ ·· ·· h 1 rno.-- :ıı·n olan ha lmdmm mah:::.kt-· - ac.cenı.n sı ... ın c e'\i ıen •· • ımparatorlu3umm lml~ur ım E.sm • .. .. .. . 1 rı· . 1 d' . ? 

. .. . . .. . ı d m_ııin..:o i...Lnin !;:.ıracı dn r:ı'lit • tıyorcıu. ıçın ev enme ımz. 
<ln bır n:.ımun -~ 1 ıc ı. r. c!.t pı~r e . . ' . .. • · · - Buna imkan oktu. Kuru k\l 

ı t In T" 1,. t"rihi s dece Os . lık d:nı'.ltır . O da s"-::el, sc;:ıml: . , ~ .Y . ~ 0 .u u w n u. • 'h' bir kndın<lır. ruya sevı~me.;;: kafı mı? Evlenme 
man ogulları ho.r.::d~.mnm tarı •0 · • • • t 

· · · .. , h · k Bir kc.dmm do.,tu o!e.n b:r crl:e ıç.n, parn ıs er. 
<len lb:ıret ıd1. Yukoc.{ ta sıle a.· - Rutk~y, sizce na::ıl bir ad:.r.;· 
vuşmu. bir Türk genci Anadoluda ği ölJürmes:n:lcn ziy~c.!e, i';i tn • d ? 

hükümrnn olan eski ve biil · 1:~ ref m i~timai va:::yctlcri, Bud~peş· ı. 
te:h b-:.: dnvaya !cc.rşı h~ınretli bir - Ço!t iyi, fnkc:.t biraz hO?!>B ,·e 

Türk milletlerini değil orta çağ t?.- hayli müsrif. Kum .... rn pek düfküıt 
rihinde Anadoluya hakim o!nıuş nl kn uyandırmış, m:ıh3keme mP- . 

ı ı · -•·ı · · dü, e.yni znmsı.ndn fozlrca iç~:-di. 
Selçukiler h ... klundaki malUmntla· r.:. ... n tn.~ıp e ;:u mıştı:. 

.... 1 - Bin'>~~ , bu tab~nc:ı ile el · 
rınm mecmuu, nihayet bir kaç r~adum Kolomn.n Lit •• e, sorgu .. V ' t b . . . " 

ya çekilince, kcndiGi ~n masum ol mu;1. c ım :ı anca, sızc nıtmış · 
satırdan ibaret idi. Anadoluda la· _ Evet, babam, bnnn yılban he 

l b l. 'k k' duğunu söyleme3i kafi ~örmüş, ııo ~ 
mami e milli ir po ıtı a ta ·ıp e· c.liye'lİ olnr=ılt vcrmioı.ti. Tnl:ancnnı!l 

ıı d A b" rulnn başka tuallcrc c~vap veı·m~ -s 
den, Karaman oğu arı a ı ır şa· bana ait olması , onu hcnim vur · 

d ·1 · mcl:te ı:;rnr etmkth·. 
Kavet zümresi uibi telakki c ı mış marn iç:n sebep teş!r.il c:lcmez:. Bit' 
~· Bunun üzerine, reis, cevap veı· · 
Ll. ı kadın, scvdii!i ve hdine r.cııiığı bir mesi lüzum:.ına işaret edere'~ •• :n· ~ 

Büyük bir hamakatle tarihini d , ı - d ı ·ı c>: dmm ihinci kocaı:a olan M. Litke· C\ amı, para yo.< uuu o.nyıı;ı e 
altı asırd:::.n fazla görmiycn impera le::ımc im'::fım ortaclnn lrnl!::tıf,ı içirı den niçin aynid:~ını öğrc.nrneh iı; 
torluğun zararı gene kendisine ol öldürür mü? Nihayet t~r!<cdcr ,.e 

C tem iştir. 
du ve pek pahalıya mal oldu. ~ün t d 1 k 1 :ı--' Nihnyet, !:adın, şunl.:.rı nl'lat · or :ı n. me5 e e ·n r.ı .. · 
kü bu tezle imparatorluğun harici - Doktor ge!diği vnl:ıt, Rut • 

mıştır : 
manzar:ısı müstevli bir millet men kay, daha ncf es nh} ormug. Dol< • 

- l!ı:inci lto::aın, ba~ka bir kn · 
zarasından başlm bir şey deği!di. tor, bir enjel,siyon yapma.< iste • 

dınla sevi~iyordu. Onun için biri· Bunun için Anadolu ve Balkanlc.\r · s· -.-· · :-...:> - birimizden nyrılma~ı tercih ettik. m1~· ız mc:ı .... ~1~~1n ... · 
da tarihi hak iddia eden millet!e • - Menetmcd.m. Doktora, "on:t 

Binbu:ı Rut!my benimle tanı,t•ğı 
rin karşısında ikiz ve zebun kal 
mısh. Halbuki hal:ikat bambas • . . ilk gün, evlenmek teklifinde bulun 

ka idi. Türklerin bu ülkelercleki Söylemek liızır.ı gelirse fng:liz e
mevcudiyeti tarihten daha ezki debiyat•mn, Frcn:;ız, Rus edebi • 
idi. Türk edebiyatı, Türk zevkinin yatlnrmm milletleri üzerinde oy -
Türk k<ırakterinin bir ifadesi de - nadığı terbi)·cvi ve bedii rolü bi· 
eildi. Akıp ı:riden bu cereyan iç~n, zim cdcbiynl!m:z oynam4'::nışhr. 
ne milletin öz sezleri de duyulma· Maamafih Arap ve Acem ve frenk 
dı değil. F almt buna itibar edilme· tesirleri a •tındcn kurtulan edebi -
di. Ve kaba sayıldı. imparatorlu - yatımız milli ruha doğru gitmek· 
ğun bu yJkJcı kasıtlnrı l:enditinin tedir. Bh: l:u cerey.-.na clahıı bü· 
inatlı çalı~mnlc.rma milletin öz var y"!; bir hı:: vcrc:cğiz. Milli ede -
hcı üzerinde büyük iş yapamadı. bi:;.atımızm f evh:\':de i~~<i~dı ve 
Tür}, dili, Türk tarihi buaünkü ne:; i beync'milcl §Öl.rc~'ni lmzırlnmn 
le kzymctli bir emanet olaralc mi!· etrafında topl;yaca' iztidntlnr 
letin bünye:;indc bu gi:ne luıdar } ::. Q:lhsiyc~lcrin ycli~mcsi imi.: n ve 
Ş'3dı. 1,te bi:: bir tara.fta:ı bu halci- fınatını hnzırl:ıma~n bc,,.,..r~ im -
ka~ı millef rnizc nnl trnak <!ifrer ta kinlnr n:c:'etint1 e e:olı"acağız. 
rnfto.n bu kıymetli hazineleri top· M ~k!~e~in her höşc .. :n:.lc cev -
ln:ı:ın'< mak:;adile dil, tarih ve ede· cut 34 Hall:e·ıinin ckscıis'ndc bu 
biynt ıı;tıbe:;ini teşl!iletmiş ve faali· s~n~ henüz ba~lnn[;ıç <levrinclc 
ye~e eiımiş bulumıyor-z. Bu vn<l? ol:;-ns·na rat!men bu mcto(la !_:a -
üzerin::lc H• P·cvlerinde birço!i lışma[!a bn~lanmiştn·. llazi halk -
konferanslar tertip ediyoruz. Çün evleri hu c:ulı:m:>.sını dahı:ı. ziya -
kü clnim:.ı b:.ı h:!'dkc.tin tckr~r cd'I ele iler!eterclc pek çek Türkr:e ke· 
mesine li:zun Ye ihtiy~ç V<4rchr. l'm br toplamı:tır. Ve bazı yer . 
Zira impm·alorlu~..ın ve onun bil· le:de n:u'1iile:-'nin L~r"ıleri ya -
aleti o.an lckkc .. u'1:.ın• n millet ii· ::ı;z :-i :ı b~~1rnlll1\İ.rr. Üu h•J~U;o • 
zerindel~i tccirlerinin el'an me· cu! l:ı c~! · .. c~1iı:, Kühıh~n Kcny3

1 
Dc

olduğunu mnal ~ef cörrnc!de··:~ =-·z.i, Bur .. "'., Kayııcri, Zor:uldak, 
1n1an ile tanrı r.rncmda':i ia:!:-lin L, ir, Aycm, f ctnnLul halkevie • 
ifodc.:ıi in:-a.mn öz dili 0!1:1c.:;ından rin:lc cfo!:tı. n:eı.hsüt f-,:J~yc·:-~· n~r 

ızi.ırnp vcrmcym:~. Botuno. can• 
acıyacak. i ~ işten geçti!,, ~cdir.ı. 

O .. t 1 t k . t d. -j - nun &ızı er.:e Ir.::: • ı: c ,ıg 
ve bu vnziyet i.izerine hiddete k<"· 
pılarak dostunuza kurşun ı;ıktıcı ~ 
nız iddia ediliyor? 

Kadın, bu:ı:ı lmrş: du:bk bük • 
mü~, ''böyl::: oldu~u i:;pnt c:lilsin !,, 
demi~ti~·. 

Bundan sonra, binbaşının l::ı;·ıt• 
çağırılmı,, o, maznun kadının rü · 
züne karf}ı, koc:>.smın kendit:ini bo 
~amam:ı!:tn ısrar ederek, "Mı:ı.dnı:rı 
Ko!9man Litkeclen bıhtım, usan " 
dır.1. Onu bır~kncueım. Samı s.-. · 
dnkatsizlih a~sterclit:;im için beni 
affet!,, dediğini ve bir kaç ui:;ı sorı 
ra, maznun kadının ode.zınd:ı kut' 
şunla nırulmuş olarak hulunduı;u 
nu &Ö} lem iştir. 

t,in carip göriilen cihe~i, maz • 
nun kadın, closlu olan ndamın ku 
marbaz ve nyya~ olduğunu söyledi 
ği halde, lmrısınm hcndis"ne iha · 
net eden kocasnaı müdafaa c~mesi. 
lı:ıtt • p:ıra ı:ı!untısı çe!diğini bHe 
re Jdct mcsidir. 

Ölüm hudises:niıı şimdiye l.o. • 
d:ır tc.~ ;::.hidi tea;->it edilecedi " 
fiindcn, l\bcbm tt.utkayın ıö:::leri • 
n:n de ne dereceye kadnr doğru ol 
du]u b!!ir:::r.ıe:li~~nden, muhalce • 

ı r.ıcnin n:'!fa:eci ne olnca~ı :;.ıbırsJ:l d~.hn tabii b · r :- y yolc ihe:ı V<' bı.: dır. 
lıa • ·U:et büL ... -ı ın' lletlerdc bö .1 le le 

cclli etmi::ken yulmrıtln İ"arct etti· 
rim !"') 

1 
•;; t ... :;:rlcı·in a.ltın•1 a l:n~~ 

mr. b:ı:::ı zav.-Ilılnrm cl'an mevcı.:I 

Evi: r n f .. ~i7eti j Iı!,!:\ bc::lenilr.:~~;t~dir. 
'ccip Ali Dey Hall evlC'. inin Bummlc beraber, dnha büti!n ş:ı. 

hl ,-u-.:ı nrnlc:;"'f eör",·o:·u.: Fa
! ı i. t' c :ı. ı bu he tlnr.ıı/ CM.i h~. 

"m n ve be ı : ... hnl, s~::;t..ır.~l:ıcaL 
ı · dil ve ta:i ı irleı·i 

r b:.ı s kat y::rü · 

son hir f"nerlc - bir ı .. ırnımm ~·nu lııt?er dinl.?n:Imcrr.•~!ir. 
altı ay - z·ıı fınd· ki fa~liyttiııi Mndc.m Rutl;ay, do::ıtunun b:ı! · 
~·j,·] ı 1 i" . · t ı! • · l: .. LÜltÜ hit'ı. ,;:; birü: brtıf ından meçhul birse 
ıni...,ti · · tcpJe ö)dJrülmüş yahut tabancıı 

1 : .. J'·e·.I rinr r:(i.,1tinü ba~lı:ı, an ile o;·nar!u~:l ta:,aacanm kaza eser~ 
\"C yü! ·ek c n:;:I Hlkü ufi'ı un ela ı>lr.· ;ı!t r.tcş alıvermesi le vunı}muf 
c l "an ark::ı.da~l~rı:-cızm ~ec~uu l• r.b:l~ccfı;ni, ltcndis:nin o sırad4 - . 
18 bin 'ir. 13~2 si l::ı.lmdır. Halk- oa:':a bir od<ltİa bulun:luüunu ile· 
c •le•inde ş"mtliyc; Lnclar muhtelif 

·ndc:r mevzulardcn 23!) ["cnferar.s ve -
•·i ::irmet~cdir. 

H 1• • 1 • ' .. , • 
~.ı.Ju t., V'1 n!.a n ::cnra, go 

ediplerimiz 

ri mişfr. Ve muhtelif vesilelerle 
et • SSS toplantı olrn·:~ ve 227,292 ld

yoktur. 1 şi bu toplantıya i~~irak etmiştir. 

brdi~i telaş ve <lohtora söyledi6İ 
sözler, !-Üpheleri hendi üzerinde 
toplamaktadır. 
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OfftncO karenin 
dUrdOncUsD 

Hekleden: 
fa. 

Her yabancıyı bir haydut zan -
Jletmeaine rağmen, Saliha Hanım 
1ttebaıet ağayı aadeçe bir görü§le 
takdir etmit, ve, onu, ahçı ola -
rak hizetine almıttı. 

Mehmet ağa, felakete duçar ol· 
llluı bir ada.m gibi, mahzun bir 
'Jiizle, iki büklüm olarak kendini 
t&nıtmıftı. 

- Beni elemişti, her halde 
.. azur görürsünüz. Elimde evvel· 
ce başka yerde hizmet ettiğime 
dair ş.ehadetnamem falan yok. ... 
Sebe'bi ise, daha ilk defa olarak 
hizmetçilik yapıyorum, buhran 
~i bun:ı mecbur etti. Fakat ne 
de olsa gene Allaha şükrediyo -
nım, hiç obıazsa benim yemek pi
tirınek gibi bildiğim elimde ha!· 
kabir ıana't var. Bu.kalarını da 
düıünüyorum da, g~ne kendimi 
bu cihetten bahtiyar addediyo -
rum .• 

Henü= lcırk yaşında elmasına 
rajmen <laha pek fazla gibi görü-

- Briçe ahbapları çağırmış • 
hm. Üçüncü karenin dördüncüsü 
ekıik ! 

Mehmet ağa hafifçe gülümıi • 
yerek: 

- Bumuydu hanımefendi?. De· 
di, ben de mühim bir şey sandım· 
dı ! .. 

- Ayol daha ne olsun?. Rezil 
olacağım.. Eğer on dakikaya ka
dar bir dördüncü bulamazsam, 
mahvoldum demektir .• 

Mehmet ağa bir düşnüd: 
- Hanımefendi, dedi, ben size 

bir dördüncü buldu.m. 
- Kim?. 
Saliha Hanım bu suali o kadar 

sevinçle 1<>rmuştu ki, Mehmet a • 
ğa bir daha tebessüm etti: 

- Bendeniz! 
Dedi. Fkat bu ıefer Saliha Ha

nım şaf ınnıttı : 
- Ah ..... Nasıl olur?. 
- Neden olmasın efendim? •• 

Beni, misafirlerinizin arasında 

ahçınız diye hi-: tanıyan var mı?. 
- Sahi ... ~ Yok .•• 
- O halde?. 
- O halde? .. Şey .. Siz briç bi-

liyor musunuz?. 
- Vıı11ah, ev,·elce oynadığım 

z"m:ı.nlar, iyi bildiğimi :;öylerler -
cli ... 

Saliha Hamm düıiindü başka 

VAKiT 

Düello 
iki aktris arasında 

f '~:\C&rİstanın en tanmmq ikı 
kir;si aralarında çıkan bir ihti -

lafı geçenlerde düello ile halletti
ler. 

Düello eden. iki aktrisin biri Er
si Eory, diğeri Eva Henyvesaydır. 

DüeUonun sebebi bir eserdeki 

Avrupada 
Devletler, itaiyaya 
göre iki kısımdır 

Bir kıamı için her ~ey ca ·z, 
diğer kısmı i~in •• 

ROMA, 25 (A. A.) - Hirten 
berg meselesi hakkmd&ki istizah 

takririni izah eden meb'uslarcla.n 

M. Bacci küçük itilaf mi~'4kı ile 

Hirtenberg meselesini ve ltdya. 
Almanya, Macaristan muahedes; 

hakkındaki şa.yialaı-ı · hiribirint> 

raptederek bütün bunların ltaly?S 

aleyhinde bir propaganda te;ki' 

etmekte olduğunu aöylerni~tir. Mu 
maileyh, silahlcırı bırakma J-onfe 

ranıma temas ederek bazı millet 

lerin hudubuı: surette ıilahlanma· 
larına müsaade eden ve bazılarını 

Eilahsız bırakan fili bir vaziyet"' 

istinat eden hiçbir siyasi veyiı. dip 

matik faaliyet ve icraatta bulu . 

~ayıfa: 11 

Amerika ve harp 
borç~arı 

VAŞiNGTON, 25 (A. A.) 
Mü:::hkbcl h::.ı·:d} c nazı ı M. J:Yull 
gil~ctc.:ilcrc ~-ı '!:c:·~mı.tta b··lun 
mu:tur: 

"Gc ·e!c Aracril::~ ve g 
~ ·n . , • . , . . l ger r.ı .•• e.k~· ... en 11 ç ... ırı &ı .. a . e-
!c;;b c:.=..:;:=.:ı ı-i~:·ct-.c ve h ...... :ıı· 

:'eti el .:en Ltrnl:rn .r.r '- · ., l:·! .. 1: et· 
memelidir. C"h:::..n •u :ı·· ·n r:-:r1!1a 

fazo.sına y~:-dm.1 iç:-1, "'!l
1 "'11c.cri · 

a.1" zi ve l.an .. 1.1ı.ıota:;: ••. ~ı 
kn~an be:;nelcil"'l rc:ı.1 .. ~ ! . .'r L'f -
ril,i oc~"li Eı.::•r- .-: Bt·n : :l !... ·• ~ 

mcml kc~imiz, mil i r ...... ·~ ı .. ~ -

n:ıseb~llcri nor~nal h'r s..< e te ye· 
niClen knis etmek \'e c:! an i1 hsa 
diy~tm:ı c:;l;i mevhiini \'erme'' · çin 
u!ı~c:;in~ dü~~n va::ifeyi ifa et 
lid~r. Huı·p lıorcfo.rının be} ll l 
lel vaziyeti ıslah ş:yasetinc!e 

mühim bir un~u:- oldu~una itila~ 
edilemez. Harp bcrçbr:::ıı ı::ı~ .. cık~ 

re ederken ~ab'lc!e ticaretin ısla -
!11 için de çok eıaslı ç.:ır~br b~lup 
kabul etleceğiz. 

Yeni hükumetin harici ı;iya!;eti· 
nulmıyacağım ili.ve etmiştir. nin muvaffakıyeti, cihan ticareti· 

Hariciye müsteşan M. Bacciyc ni ihyayn muavenet dcrccesile mü-

cevap vererek Hirtenberg mesele· tenasip o1acakhr. Cihan ticareti 
si hakkında bir hiç için pek fazla bittabi bizim dahili ticaretimizi de 
gürültü çıkarılmış olduğunu beyan ihtiva etmektedir. Cih&n ticareti • 

ebniş ve fakat bu halin Avrupacb 

ha, rolü hangisinin alacağı idi. devlel!crin iki kısma ayrılmı~ ol 

Aktrislerin her biri de baş ırolü al duğunu göstermekte bulunduğunu 

nin ihyası adalete mfütenit e:lash 

bir siyasetle cihan sulhünün dev•· 
mınn yardım edecektir. 

' llen bu adamın, tatlı ve ruha ya -
kın bir sesi vardı. Konuşması da, 
iiatündeki elbiselerin aksine ola -
tak kibardı. Vakıa, elbiıeleri pis 
değildi amma, rok esk!miz idi • .• 
Saçları ela beya.:1.la§mağa ~ ba!la • 
hlıf bu adamın, f :?na bir ad2.-n ol
lbak ihtimali yoktu. Saliha Har.:m 
Şeyl;etir., yani resmen evli olma
lllabrma rnğmen on senedir be • 
raber yn~aclığı ••••.• erkeğin 
onu ~ıakanmıyacağmdan da emin 
olduktan şom.·a, hizmetine kabul 
etti Te aordu : 

çare ycktu: 
_ Peki, dedi, amma sakın bir mak üzerinde ısrar etmit, her biri söylemiştir. Bu iki kısım devlet M. Hul!, netice clarak §Öyle 

tlemiştir: 

ı . . ., - amanı~ ne .. 

gaf yapıp beni mahcup etmeyiniz. ötekine münasebetsiz bir takım 
- Mümkün olduğu kadar az 

gnf ynpmıya ça.lı!ırım, efendim .. 
5Özler söy)emiş. nihayet işin düel

lo ve kılınç ile halli kar:ırla,tırd • 
Siz yalnız Ayşe Hamma tenbih mıştır. 

- Mehmc~ ne~ cbr::."ni.: cfon- ediniz, gidip ben de giyineyim, on lki kadın şahitlerile birlikte dü-
dim.. clakih:ıya kadar gelirim. cJlo ıahasına gitmişler, ikisi de 

,,. ,,. • - l:.mma sizi kim diye takdim kılıç kullanmışlar, ve düello neti· 
Mehmet o.ğ;ı üc ayclır $öllihn edeyim .. • ceainde Eraei,Eva tarafından ya-

lerden bir kısmı için her şey caiz. 

diı{t..t kıı.:mı için ise hiçbir şey cai~ 
değildir. 

"Amerika birçok varidat men -
balarına, servetlere ms.lik oldu ~ 
ğundan yeni hükumetin kabul c. -

Birinci sınıf devletler, ikinci mek tasavvurunda. bulun<lu-u bi• 
sınıf devletlere hitap ederken, bir 

müstakil ve hukuku hükümran isi· 
ne sahip bir devletin müsamaha 
edemiyeceği bir lisan kullanıyor 
lar. 

hazine ve' iktısat programı :;::..} e · 
sinde tic:ıretimizin pek yakın b. " 
zıımanda dirileceğinden kalk a· 
cağından haklı olarak ıuphc clr.1 '· 
ye imkan yoktur. 

VAŞiNGTON, 25 (A. A.) -

lianıma lıi:r.1~! ediyordu. Fevka- - Ya ... Az kalsın unutuyorduk. ra.!anmış ve bu suretle meoele hal· 
ilde güzel remekler yapan ahr.ı • 5ey ... Vallalı hanımefendi, ne lolunmu~h!r. Resimde Erzsi mağ
dan, herkes; h~tt.3. çcç~rc:ı or!a hi:: , derseniz eleyiniz .. Me&li kc;:n~u - lup bir halde gfö üln:c~a:tedir . 
.ınetçiıi Ay§e bile memnundu. larclan Ahmet Iley dersiniz, olur, f ngll iz hu ricl ye nazırı 
-Harumcığıı:ı,diyordu,neiyi biter... I Cenevrede bir istifa 

M. Hull, önümüzdeki hafta :: r 
fmda, .M. Ruzveltle bh·ço . .: ın" .. 

adam. Bana da.:rna "Ayse Haıw.n On c1.:ıkika &onra, a~ı Mehmet' LONDRA, 25 (A. A.) - Hari . 

ciye nazırı, Sir John Simon haı.ta· 

lanmıştır. Mumaileyh, humma ile 

müteraf ik bir soğuk algınlığından 

katlarda bulunacağını ümit etmek 
tedir. M. Hull, harp borçhırı 1 on· 

ferarısı için hazırlıklarca bulun · 
n:ak maksaclilc bugünlerde Fr~n · 

muztm :_: · 'r. Yataktan çıkmamn!i sız aefiri M. Klodel ve lnrril'z ıe· 
tadır. firi Sir Lindseyle görüşecektir. 

diyor, boyama, pudraın~ kanim;: nğa, hiç <le lcemliıindc~ ümit e • CENEVRE, 25 (A. A.) - M. 
Yor. Sonra, istediğim zaman, so . uiJr.ıiyece!( ~ir tarz:J~ giyinmiş ol- Ilen:?:::, küçük itilaf mümessilleri 
haya kömür de tatıyor, ve en iyi- ı duğu hnlde i~eriye giriyor, ve iör- M. Pol Bon!rnr ve Eden ile silahla· 
ıi, mutfaktan r.ıkınca oda~ına, 0 • <lüncülerini merakia bekiiyen ü • , rı bır:l.kma mcsele~i ve Hirtenberg 
duından çılancn da mutfağa gid:- ı çüncü kareye doğru ilerliyordu . ı k:ıçakçıhk işi hnkkm-:la görüştük • 
Yor •• Ü~ ~yd:r, e·ıin için:lc bir h~- I Ev ıah:beıi, kendi karesinden ten sonra Praga hnrekct et.miçti~. 
yalet ııbı... kılkmıt, onu takdim etmek üze • CENEVRE, 25 (A. A.) - Mıl- llllllllllllil!ll!lli!lll!l1111llii! 1 llll!lllıll l!lllll!l!lll!1mm1mJllllilllli!OOIJ!füi~lllllllllllllllll~W~W~ !IWMlllnıl' W 

Kendiıinden memnun olan sa· re ilerlcr!ıen. kapıya arkaaını dön· letlcr cemiyeti katibi umumi mua· 
dece Ayte değildi. Saliha Hamın mü~ bir vaziyette otunnuı olan vinle::i:ıden M. Sugimurn, İstifa et-. Büyük Tayyare Piyangosu 
da fevkalade memnundu. Meh • "1ıtik\:al,, gazetesi bt\tmuharriri mittir. ı= 
nıet aiıı işe ha,ladığı gümler.beri Süereyya, o aralık batım çevirdi 1 Fransada bir - 2 inci keşld'=' 11 Mart 1933 tedlr. 
aayet n~fia yemc~ler yemekle ı:aı- ve: demtr yoıu . Bu··yu··k ı·kramı·ye •• 35.000 ıı·radır 
ID&mı!, mutfak masrafı dn, bu ne- - Ah •.. Dedi, bizim Ali Vahit! I~ 
f ti 1 ... •• • 1 A 1 l d · .. d · PARIS, 25 (A. A.) - Muhte~ ue e ma.nuıen ~uteı~aaıp o a • yo nere er e:nn, uç ay ır senı Dil E z . 

8
•• '"k p· 

rak azalmıştı. kaybettik.. li.:= fnkalara mensup 226 meb'u" ~ ayanın n engın ve uyu ıyangosudur. 
M. Hesse'in hükumeti sahra ötesi ~ 

. ~aliha H~n:~ı, cli.inyada, ke~di- Saliha Hanım, al(zı bir harış a- clemiryolunun inşasına müteal • "'iiilml~MlmllilllllWilllllBl-llllllllfl9fü™I a', l~l~lil~m•l 1111~ llMlllll!I~. 
•ının ah~ı yuzl!ndcn en bahtıyar l çık kalmıt ıatkın şaşkm bakıj·or- y E N • T A R • H 
bir hanım olcluğ-unu :ıöyliyebiJir . du: Jik projeyi hemen tevdie davet e· J l 
di, ve nitek:m , herkese bundan · - Ali Vahit mi?. Dediniz.. den teklifine müzaheret etmişlcr
bahsediyordu. FilhaJ.il.a, Saliha Hani ya ~u (Genç.lerin geceleri) dir. Müıtemlekat encümeni he • 
Hanımın ycn:ekleri, ziyafetleri iıbnli romanın muh:ırriri?. men bu teklif hakkında bir rapot 

dillere dea·~n ohn'J!tu.. - Öyle ya, tanımıyor muydu -

• .. : ~ :;. . j mız ~o~a? • 
Bır cıun, ;:,:llıha Hanımın brıç 1 Bm; bıtmiş, Ali Vahit de ayağa 

tünü, ~ük denilebilecek, fakat k:ılkmı,tı. Saliha Hanıma: 
Oy-Jncular icin pek büyük bir ak· - Hanımefendi dedi artık . . . , 
•ılik oldu. Ü~ kareden, birisinin k:m clduğumu öğrendiniz, beni 

tanzim edecektir. 

Beşiktaş ikinci hukuk mahkemesinden: 
Arnavutköyiln<le bC'j'az gül sokağında 71 

~o.lu hanede mukim iken clyevm emrazı. ! 
akliy.ıı ve asabiye hastahanesinde tahtı te • 
davidc bulunan Sedat beye batası FcyzinU 
lisul ambar memuru TelAt tıe:ı.'in vı\si tayin 
edilmiş oldugu alalmcaranca mıı.lü:n olını>.lt 

üzere iiıln olunur. clördüncüıü gelmemişti. Bu su • affediniz .. Fakat size bir muhar -
retle ücüncü k~re bozulmuş, üç rir olarak :nüı·acaat etıeydim ba-
kiti açıkta kalmıftı. Saliha Ha • na iş vermezdiniz ve ben açlıktan Salı l ık e V 
l\rm: ölürdüm .. 9;!' :zo:manlar, meşhur Kadıköy Cafcrağa mahallesi Sinı.stopol 

- Şimdi ne yapayım? Ah ne Fransız ahçı ve ayni zamand& sokağı 24 numara. :ı oda. mutfak. elektrik 
ve kuyusu vardır. lsl,~leye bt·ş d:ıl,ika me· 

)a.payım? · cdiple:·inden "Escoffier,, nin kita· safcdC'dlr. Taliplerin Gcdikp;ışa ca- drvl 61 

Diye dövünüp du:;uyor, sanki hını terci.;,"lle etmitlim. O znman numarada ikbal piyan! o f;I ·esinde Mümtaz 
L·· k b 'l' • • Beye nıllracaatırı ı<37G4 ı. 

Uyü ir relakete u~ramış gibi yemek pışır?:'eğe merak ettim. Ve 
ktkın tatkın öteye beriye gidi • şimdi, i~siz kalınca, aklıma hu J disine verdiüi tahakkümle: , 
Yordu. Bu arada dn, mutfağa geldi ve "madem ki rcmanlanm • - Birazdan, Sevk_t Bey eeb • 
lirdi ve: la geçinemiyorum, yt'::nek pişire - ce!(, bc:ı:::!l için "artık b~ş·rn tn:·a· 

- Ah Mehn:et ağa, dedi, bil • rek ge-:in'rim,, dedim, size rr.üra • fo taşınC:ı,, c!crs:niz, ve s~nra ... 
'- 1-tımda ne büyük felaket caat ettim. Ali Vahit söz•.:nü he~ti: 
v.. Saliha Hanım, uzun uzun dü • - Sonrasını, dedi, bana bıra -
- Ha ..... ı.. .. "'· ı. ... ._.. ... ı ... -..ı;_,• --.1-AC:~~l-.--------~~~___,,......_ __ ............ ...._ _________ ~-------" 

Her sınıf tarih h:ltabının hulasası 
T arib imtibanıoı vermek isteyenlere lüzu n'.u bir rehberdir. 
ıOO l<uru-: fiatla lstanbulda Kanaat Kütüphanes'nde satılır. 

ııı ıılli 1ıl 1 l'ı 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare n1eı kezı · /SJ ALV BUL 

TUrkiyedeki Şubeleri: 
lstanbul ( (1alata ve lstanhul ) lzmlr 

Samsun . Mersin . Adana 
Vunanistanda!d Şubeleri : 

Seianik . liuvula. Ati na. Pire 
-~~--~-----------------C ı: umum L c.ı:ı!;a muame.e'cıi. Kr e-lı mc\tup 3n. Cari lıe.ıap 

lan 1-üşad. Esham ve Tahv at KasJ'c:r ·csrı. 



Sayıfu 12 

Doktorlar 
Doktor - OperetBr 

Ahmet Asım 
Dotum ve kadm hastalıklan birinci 11mıt 
mOtehusm Muayene: 10 - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, l:S - 18 Beyoğlu, lstiklıu 

caddesi No. 193 (Opera sineması karvıst) 
Telefon: 41960 - 4,2221 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahlll hastalıklar mUteha.sınm 

Dlvanyolu No. 118 Telefon: 222398 

GBz hekimi doktor 

Sttleyman Şilkril 
Birinci amıı mlltehaaaıa 

BabılJl (Ankara Caddesi Numara 60) 

Dı, doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UııkQdar AUamata§t No. 53 

oı, doktoru 

Zeki Nuri 
Her g1ln basta kabul edilir. Her nevt CUş 

rabatmzlıfı tedavi olunur. Muayenehane: 

Cıık1ldar Alı~bqı Mektep ııokak No. ~ 

lstanbal lkhıcl icra memurluğundan: 
Kahcuz ve paraya çevrilmem mukarrer 

Kahvehane e§yası 1/3/933 tarihine mUsadlf 

Çar§amba gtlnU saat 15 ten ltibarc:ı KllçUk 

puar caddesinde 41 No.ıu kahve önünde bi

rtncl açık arttırma ıruretlle satılacağından 

t&Dplerln ayni g(ln ve ııaatte mahallinde ha

zır bulunan memuruna mllracaatıarı nan o· 
lllDU?' (6801). 

İdulbal IWncl Ulla memurluğundan: 

lfUfila Bab..'1- avcılığı §lrkeUn~ alt bulu
nan ve Bebekte Karakol arkasındaki İsmail 

efendi nezdinde emanefen mahtuz bulunan 

teterruaUle beraber çitte balıkcı kayığına 

Terilen bedel klfi g6rlllemedJğlnden 1/3/933 

Çaqamba aat 10 da mahalli mezkürda i

kinci arttırması yapılacağından isUyenlerln 

mahallinde ha.."'Ir bulunmaları nan olunur e-
lendim. · 

tj°aldWar icra memorlufuıulan: 

Taınanıma be, bin be§ yUz lira kıymet 
takdir edilen btanbulda Haaanpaga Sekban 

bap Yatup ağa mahallcslnde Kalaycı so

kağında atık 21 cedit 26 - 28 numaralı bah
çe ,.e mllıtemllltmı havi bir bap hanenin 

altı h1-e lUba.rile Qç hissesi. MezkOr h1ase 
2300 lira mukablllnde birinci derecede ve 

900 lira mukabilinde ikinci derecede ipotek
tir. B1rlncl arttırmada 1000 llra mukabilin
de blrlncl derecede ipotekli olan alacaklı ta

llp olmuıtur. İkinci arttırmadır. Arttırma 

D&rtnameaı 2/3/933 tarihine mUsaclif Per • 
oembe gtlnU divanhaneye talik edllecckUr. 

lklnci arttınnııaı 23/3/933 tarihine mllsadlt 

Perıembe gtlnU Üsküdar icra dairesinde sa

at H ten ıs ya kadar icra edilecektir. Sa

lı§ pe§lndlr. YUıterilerln nımt hisseye kıy • 

meU muhammlnenln. % 7,5 nlsbetinde pey 
akçeleri vermeleri icap eder. Vergi, tanzllat, 

tenvirfye ve vakıf borçlarUe rU.sumu dellA. -

llye mft§terlye aJttır. Haklan tapu slcllllle 
sabit oımıyan ipotekli alacaklılarla diğer a-

14.kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

ha.klarmı huauslle faiz ve maaarlte dair olıı.n 
fddlalamu ilAn lp.rihlnden ltlbaren nihayet 

~O gtln zarfmda-.e evrakı mUabltelerlle blr
ıncte bildirmeleri akıl takdirde tapu sıcıııııe 
sabit olmıyanlarm ııatıı bedelinin payl&§lDa

ııından hariç kalır. AJAkadaranm 929 tarihli 

icra ve ına.a kanununun 119 uncu maddc-1· 
ne göre tevtikl hareket etmeleri icap eder. 

Daha fazla malOmat almak ıstıyenlerln 
,932/690 dosya numarastle daireye müracaat 
etmeleri ua.n olunur. 

VAICIT 

s A T 1 1 
Mahdut Mıkdarda 

Elektrik su ve banyo ısıtıcı cıbazlar 
Jmal etmiştir 

12 ili 48 ay vade ile 
satılacak olan bu aletlerl tedarik 

etmek için acele ediniz. 
Elektrik Şirketinin bu cıbazlara sahip olanlara tatbik 

ettiği tarife hakkında mal6mat isteyiniz. 

Devlet Demiryolları ilanları 

33 ton delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı 
nakasası 13 ·Nisan· 933 perşembe günü saat 15 te 

zarfla mü
Ankara'da 

idare bioasmda yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa 
liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. 

Istanbul Gümrükleri 

veznelerinde üçer 
(835) 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi r.aıata kopriilıaşı 11262. 

~ulıc A, Sirkeci l\lühllrdar zade l:lan 22641 

izmir ~ Pire - iskenderiye 
Postası 

(izmir) 2~e şubat saıı ı ı 

Trabzon Postası 

(Gülcemal) !ar~:: 
ba 18 de Galata rıhtımmdan 
Dönüşte Tirebo'uya da uğra 

nılır. 

imir - Mers.n 
Postası 

(çanakkate) 1 Mart 
çarşam 

ba 10 da. idare rıhtımından 

kalkarlar. (870) 

Sadıkzade Bıraderler 
Vapurları 

KARADENiZ P05T ALARI . .. "" 
ı n onu 

vapuru21Pazartesi saat 
Şubat 

16 da Sirkeci rıhtır.ıından ha· 
reketle (Zonguldak, inebo!u, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gi 
resun, Trabzon, Sürmene ve 
Rıze) ye azimet ve avdet ede 
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet ham altmda acen
talsğına müracaat. Tel. 2l134 

Ba şm Ü dür 1 üğü n den: ······································-···-········• Ankara'da Gümrük komisyonculuğu y .. pmakta iken lstanbul r: , .................................................... _ _,, 
Gümrüklerinde komisyonculuk yapmak üzere buraya sıeldiği an- :iAlemdar Z. Mehmel~i 
1 1 V 1 · f d' · b" ' 1 d J ·ı B d J :.s V AP U R U ·.:.: aşı an e iyeltın c en ının ır mes e e o ayısı e aşmü ür üğü- ii :: 

müze müracaatı. (860) ii 8 Ü ı e n t ii 
Beşiktaş Malmüdürlüğünden: ii ~~ 

Eeşiktaşta Vişne zadeden Camlı köşke inen cadde üzerinde !I Vapuru 27 Şubat Pazartesi H 
Ahmet Turanı ayazma mevkiindeki kahve yeri 9. 3 933 tarihin- :: günü Zonguldak, İnebolu, Samsun, g 

g Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve E 
den itibaren bir hafta müddetle icara verileceğinden taliplerin :: •• 

:: ;\fapa\•riyc :ızimct ve ardette a\'ni iske· 55 
yevmi ihale olan 5-3-933 tarihine müsadif pazar günü saat 14 le ES lcleıle Sürmene, Vakfıkebir,· Görele 55 
Beşiktaş Malmüdürlüğünde müteşekkil komisysnu mahsusa müra- 55 ve Ün\c'ye uğraYarak :ıv<let edecektir. 55 
caat eylemeleri. (855) ~~ Acent~'i Al:li)e İlan No. 1 Tel. 21037 Ei 

~,~~~~~~.~~t~~~~~~~~~l~~~~~~.~~~~~l~~~~~~l~~l~l~~~~l~~~~~ı~~~~,~ ~:~:::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Yeşil köyde Park içinde belediyeye ait gazinonun üç sene· 
lik kirasının müzayede mOddeti 23 • Mart· 933 tarihine kadar 
temdıt edilmiştir. ihale mezkur günde saat üçte icra lnhnacak
hr. Taliplerin Bakırköy muhasebesine mOracaatları itin olunur. 

(862) 

Münakasa ilanı 
lstanbul Defterdarlığından: Adliye dairesinin keşfi mucibince 

1531 Jira 9 kuruşa baliğ olan tamiri münakasaıı 28 • 2 • 933 ta-
rihine müsadif salı günü defterdarlıkta yapılacaktır. (656) 

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

müracaat edebilirler 

• • J"' \ • ~ 

kara"nın _._ en: büyük 

·. Kitap, ga~~te· ve 
. . . " 

Kırtasiye mağazası .. 
;. 

. A\KBA ·· 
· Kıtap evi ve kırtasiyecilik 

Ana(artalar cadd~ıi 
Tdeton: 3377 

Her lisanda gazete 
: · ~ecmua . ve· kitap 

.Her nevi kırta~iye.eşyası 
ve mektep ~evaZımı .. 

·' 

Her türlli Fotoğraf 
levazımı .·; n:ıakineler 

ve amatör. işfori _ ·. 

Etem Pe~ev ıtriyah 
• 

Kütahya Çinileri 
... . . . ' . .... 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Hisseye göre 

Tapu No. Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Emlik No. Hissesi muhammen kıymeti 
165 Beyoğlu Hüseyin ağa Kapan Klgir Hane 12 Tamamı 1600 T. L. 
166 Beyoğlu Cihangir Cihangir cad. Arsa 24 ,, 3500 

11 

167 Arnavutköy Arnavutköy Yağhane çık. Hane Zira 22 ,, 200 ,, 
168 Fener Abdisubaşı Ayazma Arsa 87,8 l 5 ,, 21 O ,, 
169 Edirnekapı Çakırağa Kuyulu Arsa 156 30 ,, 130 ,, 
170 Balat Karabaş Balat Köprübaşı Arsa 307 44 ,, 950 

11 

171 Arnavutköy Yenimahalle Yenimahalle Hane 87 ,, 1200 ,, 
172 Kadıköy Osmanağa Viıne Arsa 74,21 31 Mükerrer ,, 225 ,, 
173 Arnavutköy Arnavutköy Kireçhane Arsa 170 14 ,. 340 ,, 
174 Kumkapı ÇaducıAhmetÇelebi Cami iki hane 27,25 1/l 3500 ,, 
Pey akçesi ye bedeli ihale nakten veya gayrı milbadil bonoıile ödenmek llzere yukarada evsafı yazılı gayrı menkuller açık arthr· 

ma saretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 26·2·933 pazar ıDnlldilr. Arzu edenlerin yUzde yedi buçu.< pey akçcsile bankamıza müra 
caıtları. Şartname bankamız kap111aa ualmqtır. Seaei haliye Yer,Wle beledi7e riia11mu mnıteriye aittir. {529) 

26 Şubat 1933 
:::=:::::=m Or. Ihsan Samı ~ 
ii lstalllokok a~ı~sı _ J 
~! Stdilokoklardan mütevellit ( Ergen ı 
:i lik, kan çıbanı. koltuk altı çıbanı i; 
~ arpacık ı ve bütün cilt hasıalıklanr ': 
~ ~ 
E karşı pek tesirli bir aşıdır 'ı 
==····-········ . ' ··········:::· 1 ................. ()1\•anvolu No ı 89 ......... . 

1
3UncU Kolordu Satınaımel 

Komisyonu llAnbr1 

M. M. V Sa. Al. Kom. dan: 

Kapata zarf usulile mubayaa 
edilecek infılak maddelerınin 

münakasası 15 Mart 933 Çar• 
şamba günü saat 11 de yapıla• 

caktır. Talip eri evsafı ve şerai· 
tini görmek üzere her gün ve 
münakasa gününde dahi vak• 
linden evvel tem:natlarile M. M. 
V. :Sa. Al. Kom. nuoa müraca• atlara. «3029» 11780,, 

htaııbul dördüncü icra memurluğundaJIZ 
Kıısımpaşada Camii kebir mahalleslDill 

Çiviciler ve Selkapışı sokaklarının noktal 
ııtısakmda atik 7, 3, ıs, 20, 9, 3, 17, ı8, 20. 
3, 17 cedit 2Z, 24, 26, ı, 23, 9, 26, l, 9/ı nu• 
maralarla mUrakkanı halen tahtında iki 
dUltkô.n bir bodrum ve Slmltçl ve ekmekçi 
!ırmlarile !evkmda dört daireyi mUştenıil 
kl!.rglr aparltmanm mebni bulunduğu atık S 
ve 18 ve 20 numaralı haremeynl şerlleyn ve 
Ka.sımpa§a ve DarUNcfaka vakıfiarmdaJI 
olan bakkal gediğinden mUnkallp mahallill 
(120) hlBBe lUbarilo 7:5 hiBBesi ve atik 11 
numaralı lıımall Ef. ve Haremeyn! muhte -
remeyn vakıflarından olan kömUrcU gedl -
ğinden mUnkallp mahalllnin (1600) hlaae 1• 
Ubarile (80) hissesi takdiri kıymetten hariO 
bırakılarak borçlunun uhtesinde bulunan 111' 

tık 7 No.lu Dartışıataka vaktmdan olan ma

hallile atik 9 No.lu Haremeyn! lııluhteremeys 
ve Haremeyinden mazbut Kasımpqa vak • 
tından berber gediğinden mUnkallp mahal• 
linin ve atik 3, ı8 ve 20 NoJu haremeynl ,e
rlfeyn ve Kasımpqa ve Dartlffa!aka va • 
kıtlarmdan olan bakkal gediğinden mUnk81" 
Jlp (120) h111&e itibarile (45) hlaae81ne f&yl" 
an mutasarrıf bulunduğu mahallinin ve atilı 
ı7 No.lu İsmail Et. ve Haremeynl Muhte
rcmeyn vakıfiarmdan olan kömllrcU gedl • 
ğlnden mUnkalip (1600) hlııae iUb&rll• 
(1520) hissesine §aylan muta.ııarnt bulundu• 
ğu mahalllnln tamamına (31070) otuz bir 
bin yctml§ lira kıymet takdir edilmi§ olup 
atik 3 ve ıs ve 20 No.lu bakkal gedlglndeıs 
ınODkallp -•he111• (~80~ W- lUMrilo (71/ 

hissesi ve atik 17 No.lu kömUrcU gedlğlndel 

mUnkaJlp mahallin (1600) hls8e itibarile (80) 
hlssesl satı§lan hariç bırakılarak borçluya 
alt mezkür gayri menkulden bodrum ne U• 
zerindeki elyevm kahvehane olarak iattmal 
edilmekte olan dUkkan hakkında da bu kere 
mahkemece davanın neUceaine kadar icranm 
tehirine karar verllml§ olmak dolayı.slle iftd 
mahallerin dahi satı§tan hariç bırakılar&» 
mUtebaklsl açık arttırmaya vazedllml§ olup 
9/Mart/933 tarlhlnde §&rtnameıd dlvanha " 
neye tallk edilerek 30/Mart/933 tarihin• 

mllsadif Perşembe gUnU aaat H ten 16 ya 
kadar açık arttırma sureWe ııaWacaktır• 
Arturmaya lıtırak için yll.zde yedi teminat 
akçesi al1D1r. Müterakim vergi, belediye ve 
vakıt icareal müşteriye aittir. 929 tarihli le• 
ra kanununun 119 uncu maddeıılne tev!lk&JI 
hakları tapu siclllerlle ııabit olmıyan ipotekli 

alacaklılarla diğer alAkadaranm ve lrtlta1' 
hakkı s11;hlplcrlnin bu haklarmı ve hUBUall• 

!alz ve maııarite dair olan idcllalarını llAO 

tarihinden itibaren 20 gtln içinde evrakl 

mUsbitelerlle bllclirmeleri lAzımdır. Aksi hal• 
de hakları tapu alclllcrile sabit olmıyanlat 
satı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalll"' 
!ar. AlAkadarlarm igbu maddel kanuniye 

ahkAmına göre hareket etmeleri \'C dah• 
fazla malümat almak IBUyenlerln 931/36 
dosya numara.sile memuriyetlmlzo mUraca• 
allan IIAn olunur. 

lstanbulda sabuncu zade 
Mehmet Şakir ve Mahtumu mUesscsatı 

Türk Anonim §lrkeU hiuedaran heyeti umu• 

mlycsl 26 Mart 933 tarihine mUMdlf pazar 
ı;11nU sıı.at on be.,tc ıılrkcUn Kantarcılaro.ki 

merkezi umumisinde alelA.de içtima edece • 

ğinden nlzamnamei dahlllnln yirmi dördün• 

cU maddesi mucibince hlsscdarlarm gere1' 

asaleten ve gerek Yektıleten hAmll oldukları 

hisse scncdatmı içtima gllnünden lAakal oıa 

gUn evvel §irket Yezneslne teslim etmeleri 

\'e tayin olunan gUn \'C saatte içtimada bA• 

zır bulunmaları nan olunur. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Meclisi idare ve mUraklp raporları• 

nın kıraati, 

2 - 1932 sencsl billl.nço ve kı1ruzarat 

hcsaplannın tetkiki ile mUraldp ve meclisi 

idarenin ibrası, 

3 - 1932 senesi temettUUnUn tevzlln• 

karar ve meclisi idareye mezuniyet ıtaaı. 
4 - 1933 senesi için bir mUraklp intihabı. 

llECLlSİ lDARE 

SAHlBI: MEHMn ASIM 
Umum! Neşriyat MUdUrU: FiKRET ADDI 

V Al<IT .lılA TBAASI - ISTANBUL 


