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Kızı 1 cık dallar! 
Reşat Nur1 Deyin yeni 

romam Yakında 

Vak1t sütunlarında 
L_ 

-,-~ncü Yıl ~7HR ld<ıl"t. telefonu: :!. l:J70 Talırir telefonu: 

Bu~ün 
12 sayıla 

.J 
2. 4371 Sayısı n Kuruş 

Gazi Hz. Raporlarını Hazırladılar 
Korpi değirmeni meselesi -----

lktısadi 
ve mali 
sene 

Müntehibi saniler tesbit ediliyor 

Memleketin bir çok yer
lerinde cetveller asıldı 
Tefti• heyeti azasından Avni B. defterlerde ismini 

bulamadığı için itiraz istidası verdi 

Müfettişlik neşriyatımız 
üzerine tahkikata başladı 

Değirmen namına mahkemeye müracaat edenler 
kim, mahkemede ne söylemişler ? 

Meclisin ıon taaliyet
lerini izah ediyorlar 

KAZIM PAŞANIN BEYANATI 

Ankara, 18 (Vakıt: Telefon) - M. 
l\lec1isi Reisimiz Kazım Pş. Ilz. son n
ziyet ve faaliyetler hakkında şu beya
natta bulundular: 

yeni meclisin içtimaından evel mühim 
bir iş çrkarsa bugünkü meclisin bunu 
müzakere etmesi zaruridir. Çünkü 
meclisimiz müstemirdir . 

.Mübadele tasfiye kanununun yann 
müzakeresi muhtemeldir. Gelecek mec-
lise bırakılacak csash kanunlar müs
tesna, bugün encümenlerde bulunan 
bazı Hiyihalar 26 marta kadar yetişti. 
rilirse onlar da müzakere edi1ecektir. 

Bu sayımızda: 

Sinema 
Ve 

Spor 
Savı taları 

Hatıralar arasında 
Satrancın tarihi 

- Su kaynayınca niçin aes çıkanr ? 
- T erkostur da , mikroplar bağırıyor. 

8 inci sayıfamızda 
Nasıl adamsınız ? 

4 üncü sayıfamızda 
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Müntehibisaniler 
tesbit ediliyor .. 

!Üst tarafı 2 inci snyıfada) 
?arı bu seferki mUracaatlarınm me!!e: 
Ja ikinci veya ü~iincU olduğunu işaret 
diyor armış. 

Fırka tarafından namzet gösteril
meleri için müracaat edenler arasında 
... u isimlerin de olduğu taJlmin edilmek 
tedir: 

Sabık Karası meb'usu Süreyya B., 
abrk tütün inhisarı müdürü Seyfi B., 
\nkara bele.diye reis mua\'ini Hazım 
R., Ankara müddeiumumisi Kemal B., 
tüccardan l\fit. Ömer B., Jstanbul 
belediye meclM azasından Mehmet A
li B., inkılap gazetesi ..;ahibi Ali Naci 
B., Türk ocakları ve mefkez heyeti a
zumdan Burhanettin D., 1ktisat ve
Uleti sabık ticareti bahriJe müdürü 
Fahri B., umum matbuat müdürü Er
cüment Ekrem B., Istanbul doktorln.
rmdan mühim bir kısmından da ta
lepname geldiği söylenmektedir • 

Şehre seyyah nasıl 
ceJbedılir 

Geçenlerde belediye erkanı ehrimi
ze Se"8h celbi işini konuşurlarken O· 

rada hazır bulunan bir . ennayedar 
ğ&rlp bir teklif yapmrştır. 

Bu teklifin esası şudur: 
Edirne.kapıdan YedfJ<uleye kadu 

uaanan surun diplerindeki hendekleri
:rl genl~letmek ve bu suretle Marmara 
ile Haliç arasında ür hb;:uımd:ın bir 
kanal açma.k ı ... 

Sermayedann iddiasına göre, bu 
kanal eeyyahlann çok hoşuna gidecek
mlı 1 

·rürkiye tıp encünıeninin 
f aaliveti 

~ 

'I'ürkfye tıp encümeninin . on jçti
maınaa reisliğe Ziya Nuri Paşa, ikinci 
reisliğe Refik Münür B. seçilmiştir. 

Encümen, eyliUde Ankaradn topla
nacak otan tıp kongresi irin hn:ıırlılt
\anna başlamıştır. 

ceza tayini ve on bin lira taz
ninat alınması da istenilmiştir. 
u ilB<fôeler davanın teşrihinde 
ui niyet gösterenleri mes'ul tut
maktadır. 

Korpi değirmeni namına bil
vekAJe mfiracaatta bulunanların 

vukat Bensiyon Galimidi ve 
lak Hatem efendiler olduğu 
Öğrenilmiştir. Tahkikata ~aflryan 
mUfettiıliLçe avukatların ve di
itr alAkadarJarm bu gtınlerde 
iıticvap edilmeleri muhtemeldir. 

Dnn bu meı'eleden bahseder
ken, mahkemece teşkili tarafeyn 
edilmeksizin leh r ı icra karan 
verildiğinden de bahsetmiştik. 
Bu mahkemtce hu&luk muhake
meleri usulü kanununun 105inci 
maddesinin ikinci fıkrasına göre 
yapılmııbr. Bu maddenin ikinci 
fıkrasında ıöyle deniliyor:"Müsta
cel Yeya mOddeinio hukukunu der
hal muhafaza zaruri olan hallerin 
tarafı diğer davet edilmeksizin 
de ihtiyati tedbirle karar verile
bilir. " 

Adliye mllfettitliği ile bera
ber müddeiumumilik te meseıe 
ile meıgul olmaktadır. Diğer 

t ; 

1931 

lktısadi ve 
mali sene 

(Ust tarafı I inci ~ayıfada) 

Satı~larını da hemen hemen 
peşin paraya hasrettiler. Müm
kün olduğu kadar veresiye mu
amelesini kestiler. Bu itibarla 
piyasada nisbi bir emniyet hu
sule geldi. 

iktisadi vaziyette geçen sene
ye naıaran emniyet veren ikinci 
bir imil J hUkQmetin mali mua
melatmdaki intizamdır. Enelki 
sene sonlarında hültumet zühur 
eden para buhranı üzerine Os
manlı borçlanm temamen tediye 
etmek imkAnsıılığanı gardU. Bu
nu bUtün dünyaya karşı açıkca 
söyledi. HUkümetın bu açılt ifa
desini bazı dUtmanlar ve bir 
maksatla hakikati görmek iste· 
miyen politikacılar tağlit ettiler. 
Mali vaziyelimiıi olduğundan faz. 
la fena gösterdiler. 

Türkiye yalnız Osmanlı borç· 
larını değil, diğer borçlannı da 
ödeyemiyecektir, dediler. Efkan 
teıviş için yapılan bu nevi pro
pağandalann biç tesiri olmadığı 
iddia edilemez. 

Fakat bu nevi propagandalar 
hakikate istinat etmezse tesiri· 
nin bir hududu vardır. Onun 
için ismet Paşa hüktimctinin pek 
1&mimi olan ifadesini bOkilmet, 
Halk fırkası ve nihayet memle· 
l<et aleyhine silih olarak kullan• 
mal< vasıta11 da arbk tesirini 
kaybetmittir . Hllkumetin Os
manlı borçlarından maada olan 
mali taabbOdabnı bir seneden 
beri muntazaman tediye etmesi 
tetviı edilen fikirlere ıukun ve 
emniyet getirmiıtir. Bu emniye
tin iktısadi ve ticari sahada bü
yük bir kıymet olduğu herkesçe 
malumdur. Bu itibarla önümüz-
~ki senenin geçen seneye nis

petle manzarası daha ziyade 
ümit verici mahiyettedir. 

Bundan baJka hükumetin bir 
sene evvel tesisine teşebbüs et
tiği Cümb_uriyet merkez banka
sına ait haırrbklar artık bitmiş

tir. Kayt muamelesi resmen baş· 
lamışhr. Ve timdiye kadar kay
dedilen miktarm yekunu on iki 
milyon lirayı bulmuıtur. Bu su
retle artık cümhuriyet merkez 
bankasının teıekkülü de bir emri 
vaki addedilebilir. Binaenaleyh 
önümüzde ki mahsul senesi için
de cümburiyct Metkeı bankası 
da filen faaliyete geçmiş olacağı 
için iktisadi ve mali hayatımıza 
bu noktai nazardan yeni bir 
emniyet ve kuvvet inzimam ct
mit olacaktır. 

taraftan Dahiliye vekiletinio de 
mes'eleyi alaka ile karşıladığı 
haber ahnııtıftır. 

Tahkikat bugünlerde, inkişaf 
edecektir. 

bulunması 

ehemmiyet 

Dünkil içtbiıada mlihim bazı maddeler gUiiitülmiittür 

Ticaret odatı meclisi dün saat vergisinden maaf tutulması teş· 
on beşte reis vekilJerinden Sü- kil ediyordu. 
reyya 6. in riyasetinde toplan· Müzakerat neticesinde bun-
mıthr. lardan yalnız: devlet matbaasının 

Bedeli icar takdir komisyonu- yalnız devlete ait tab işlerile 
na Ahmet Lebip, Üsküdar ka- meıgul olması teklifi kabul edil
zası kazanç vergisi tetkik itiraz di Ye bir temenni halinde hli· 
komisyonuna Eıref, gümrllk ek~- kiimete anma karar verildi. Di
perJer heyetine Vasıf B. letın ğer talepler meclisin salahiyeti 
tayinleri tastik edilmiıtir. haricinde görllldO. 

Ticaret borsası tarafından de- GEMİLERDEN GUMRUK RESMl 

Yeni bir ınuhdsebe ni
zan1names: yapı ldı 

Ankara, 18 (Yakıt: Telefon) - Be
ledi ve muha ebe usulü nizamnamesinin 

1 de,·let :Şıirasmda tetkiki bitti 
' Nizamnameye göre tahsili beş sene 
gc~iken para rezll ı belediye meclisle· 
rinin kararlariJe iskat edilecektir. 

iktısat •• • 
encumenı 

Pulluk ali.tından gilmriik 
resmi alınmamasını 

kabul etti 
Ankara, 18 (Yakıt) - iktısat 

encümeni yerli pullukların hima• 
yesi milzakeresine devam etti. 
Kabul edilen etaslara göre pul· 
lukta kullanılan demirlerin gtim· 
rük resmi ret suretile kaldırıla
cak pulluk imalathaneleri kazanç, 
okturuva vergisi vermiyecektir. 

Nakliyatta asgart tarife tat· 
bik edilecektir. Hariçten pulluk 
imali hükumetin kabul edeceği 
markalara munhaıır olacaktır. 

Tarla fareleri 
iKTiSAT VEKALETİ ESASLI 

MÜCADELE TEDBlRLERl ALDI ğiştirilen buğday beyannameleri· 
ne ait ahkamın mlizakeresine Bundan sonra ecnebilerden Ankara, 18 (Vakrt: Telefon) - Biı: 

alınan gemilerden gllmrük resmi kaç senedir kışın hafif geçmesi yüzün· 
geçilmiıtir. Bumünasebetle od~- T k n · · h b' k ı d t ı f 1 · 
Y

a verilen istidalar okundu. Bır almması, Ur gem erının a• ~en ır ço yer er e ara_ are erı ç?· 
rice satalabilmesi hakkındaki galmrştır. lktısat nkaletı bu muz~t 

çok değirmenci ve ıabire tile- h 1 1 ü d 1 t t sl t db r 
Carları l·mıasile verilen bu isti- deniz ticareti komisyonunun ra- ayvan ar a m ca e e ç n esa ı e ı 

Ü k k b ı Celile ulmı~, mticade1el'e bircok yerlerde ba~ 
dalar da vazedilmek istenilen puru m za ere "~ a u k - lanmı tır. · # 

ahkamın çok sakim ve Avrupa rek ikbaat veklletıne arzına a
borsalannda tatbik edilen usul- rar verildi. 

k Türk sularında çalışan gemi-
lere muhalif olduğu ve tatbi lerin her limanda karantına mu-
edildiği takdirde alım ve satımı 
iıkil edeceği bildirilerek tastik ameleıine tabi tutulmaması hak

kındaki rapor da kabul ve vckaedilmesi isteniyordu. 
Azadan Hasan Vaki ve Sü:. Jete arzına karar verildi. 

reyya beyler mes'elenin çok Vapurlara ibrakıye olarak Ye-
mübim olduğunu, tetkik edilme-. rilen maden kömürleri için güm

rük beyannamesi vermek mec
den bir karar verilemiyeceğini buriyetinin bir çok miişkülita 
söyliyerek bir komisyon teşkilini ıebep olduğU için kaldmlması 
istediler. bakk1ndaki rapor da kabul 
Aıa arasmda münakaşalardan edildi. 

sonra bu teklif kabul edilerek BiR iHTiLAF 

Ankarada kar 
Ankara, 18 (Vakıt) - Anka· 

rada kar ve fırtına devam et• 
mektedir. 

MENEMEN TÜRK OCAGI 
BEYANNAME NEŞRETTl 

Menemen, 18 (Vakıt) - Türkocai' 
heyeti, Menemen halkma hitaben bit 
beyanname neşretmiş, beyannamedt 
ocakların inkılap karşısında üzerleri· 
ne aldıkları nılfeyi yapabilmeleri i~iJI 
halk kütlesinden neler bekleadlji iı111' 
olunmu~tur. 

Hortooıade Murat beyin· riyase- Oda ile sanayi ve maadin ban-
tinde SUreya. Ziya, Hasan Vaki kası arasıne:la odanın ·bankaya SiVAS - ERZURUM HATTINI 
Eıref beylerden mürekkep beı teYdi ettiği ihtiyat paran1u dev- iNŞAYA TALİP ŞiRKET YOKTtJ~ 

l k b k • t k'l d'ld. let bankasına verilip verilmemesi Ankara, 18 - Sıvas - Erzuruıf 
ki,i i ir omt1yon et ı e 1 

'· hattını işletmek ilzde bir Alman gfll 
MATRAACILlK iŞi noktasından çıkan ibtillfın ikh· punun Nafıa veklletile ~maita oldul' 

Matbaacılık ve kitapçılık ihti- sat Yeklletine bildirilmesi ka· n müzakeratm itilAfla neticelennt'~ 
k · k raralatbrılth. sası om11yonunun raporu o un• _________ ....,......_ üzere bulunduğu haberini Nafia ve1'1 

du. Raporda Devlet matbaasi!e P~ H Hilmi Beyden ~ordum. Vekil bey d' 
husuıi matbaacılar arasında hır Bir imam kendisini dl ki: 
anlaşamamızlrk mevcut oldup denize attı "-Buraya gelen Alman mUmes!~ 
r:ikrediliyor ve huıusi matbaa teri, Ankara elektrik şirketinin his4' 
sahiplerinin talepleri zikredili· Dün Beylerbeyinden köpr.üye gelen darlarıdır. Ve elektrik kilont Uc~ 

Şirketi liayriyenin 60 numaralı vapu· hakkındaki ihtilafı görüşmiye geJııılf 
yordu. Bu talepleri Devlet mat- runun yolcuları arıunnda bulunan Ed- Ierdir. Bugün bu meseleyi görü~ 
baasının devlete ait tap iflerİh• remit kuasının Ayazlı köyü imamı lb- ilz. Ayrıca Sıvas _ Erzurum hattd 
den başkasile me,gul olma- rahim Ef., UskUdar açıklarında kendi· lbşaya talip olan ve müzakereye aefJ-
ma""ı. me•~tep kitapları tabetme- • · d .. l t ..+ Fakat vapur de..... 1\ ... ,ı 

il il lllftl eu ze a mı!i'.ır. ... eden her hangi bir gruptan maluw 
mesi, mektep kitapları proıramı hat durdurularak İbrahim Ef. knrta- tar de.ğilliii., 
Uzerinde sık ıık değiıiklikler nJmı§ ve tedavi edilmek üzere Cerrah ,,_ ____ , ________ .... 

yapılmaması, mektep kitapları- pap hastanesine kaldırılmıştır. "V AKIT e abo-
010 tenıilitlı pOllta ücretlerine imam İbrahim Ef. nin ölmek iste- " 
tabi olması ve kitapçılığın mu- me.inin sebebi ne olduğu anlaşılama- ne olunuz 
ayyen bir müddet için kazanç mıştır. Zabıta tah.kikat yapmaktadır. ~ J? 

Kirli çamatırlannı söyletme beni yelim? Kazık gibi he~i~ on para - Alafıranga biçimde ıofr• i; 
kadmlık bezlerini getirip sepetle mauaf etmeden eve gırıp çıkıyor. tiyoru. Bir tabaia kuru ekmek cJ • 
aşağı bırakıyor .. Bir kaç defa Ay· O buraya i\ive!li~e değil be- kansa onu kirlenmİJ sayarak .el' 

k d S a o da aldırmaii dava pansiyona gırdı.. Ça.matın mat kaldır diyo yüzüme bah1f"' 
ıe yı a ı. onr k H .. ··ı 'b' .. t" ti' 
verdi. Bir hizmetçi bu koca eVin Yı anıyor. er gun gu gı ı usu ru .. Üç kap yemek yense alt01•~ 
hangi itine yetit~in? iki defa da baıı süprülüyor ..• Yemek hazırdır bak yeykaniyoru ne sabon yetİf1~ 
ben yıkadım. ~u~nuz efe~di~. deniy.or. Bir de ru ne ıu ... UiraımalCtan kolu.tıı 1'' 

Yazan: Hüseyin Rahmi i~:: _ Evelden bir bu iti kimseye göı- ilıtelık koynuna korpe .bır kız ko· nadım kopayazıyuru .. 
- tennez kendimiz görürdük. nuyor. Eski zamandakı damadı 

1 
J'ıl' 

B" ··k S zat· 
ki · ki b y fak ·· 1 • . . . . Her fey ile beraber artık utan· hureti ıehriya.riler itte ancak hu uyu anne.......,, •Yll11 ., e' 
mıenın a ını egenmez at o· yuz erme vurup ta dırlıksızhk çı· d kalkt B ak l I b .. b'l' . ruı Perapalas mı? Küçük S•ı , 

k f · · d k. be • · k.. k k d ? ma. a ı. u saç anm a a· kadar de•let •ure ı ırlerdı.. i 1e 
nun a ası ıçın e ı ynını ope - arma a mana va.r mı . na kanlı bezlerini yıkatmıya utan· . fendi babasının evihde öyle :iSl ,. 
fere at.anız yemezler ... Ne oğluna B"' ··k n _Hen" .. ı . b k , c·· .. k. • Fehıme H. - Anne sus artık . a1dır1" 

uyu a a uz yuz enne maz mı u arı . oruyor 1 evın . • mek yerdı acaba? Ay§e ,e~ 
münasip bir kan buldu. Ne kızına bir ~y dediğim yok. içim durmı· içinde herkesin hiaaeaine düıen Yetııır... O · yil .. b ktı"' akit . 
uygun bir koca ... Gelin de da.mat ta yor size ıöyliyorum. hizmetler var Bir çöpü "Ur adan Büyük anne - Benim susmam ıenın zune a ı• v. f ı' 

.. ~ F t ··b·· t f 'rı•er .. bu ıençliklerinde doksan macera- F h' H L"" k kaldırıp öteye koymıyor. la iş bitene dilimi yutayım. ileso• sura mı o ur ara a çevı ~"•r:ıciı' 
nın aktörü olmuttlar b' ed 

1~~ 1 annnb-lk. kuuzlumklu yo Fileaof hanım - Daha yeni ge· fun serveti bu aarfiyata daha kaç leıofun parası bitmesi Y,....f_.ııl' 
:ı •• ıze e soy eme e e ı a arına . Ö . kutll -

Fehime Hanım - Anne ne olur gider. im sayılar. Yava' yava§ ahtır. ~~ray dayanabilir. Böyle zamanda nlerme bakır sahanla ,iıt•' 
lana olsunlar. Artık bir kerre biri· Büyük ana _ Allah Allah !4:>: ~apar..... Oğlanın hatırı ıçın herkes evindeki fino köpeğinin bo- yeyi dayarım. Canı isterte r.e fı' 
· ı· )'.. ·· k' · d 1 y k b h 1 h "") 1 7 O dıhnı tut anne... " d·· ij .. Ortalık fena Kuru muru ne nı ae ın ıge ote ını amat ıga a· u a e ta ammu o unur .mu. 8 .. "k Onlar l! gazını U! nuyor.. ·· 

L •• ", ·1. A k h l k l. · uyu anne - evve u~ A ,_ f ·k· sulyeyi de bulmayanlar ııvar .. • 
DUt ettıK. rtı er fey örtülmeli- gelin Hanım o acak kalta e mı 11 benim hatırımı saysınlar. Sonra 5ur ne 1'& aıını ı ı yana . 
Clir. Jkide birde bunların mazilerini cak ıudan ıovuk ıuya koymıyor ... ben QD.)arınkini .. Ya damada nedi- aallıyarak; • (BitmedıJ 
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Karadenizde 
- :=;;.-----

bulunan limanlara en yakın iltica vapurlar ettiler 

Kara yel! dün şehri
mize tekrar kar yağdı 

Mart iptipasındanberi çok mü
layim giden havalar evvelki gün 
birdenbire soğumuştur. Dün bu 
ıoğuk ti.ddetli bir kara yel ile 
f azlaJaşmış ve arasırada kar ser
>iştirmiıtir. 

. Mamaafih Kandilli rasathanesi
ne göre fena havalar devam 
etmiyecek bugünden sonra ha· 
valar düzelmiye batlıyacakbr. 

. Karan devam etmesi ihtimali 
yoktur. 

Limanda ve denizde dün baş
hyan kara yel fotınası yüzünden 
dün sabah Bandırmadan şehri
mize gelmesi lbımgelen ''f ey-
yaz11 vapuru gelmemiştir. 

"F eyyaz
11 

ın havanın fenalığın
dan Bandırmadan hareket etme· 
diği anlaşalmışbr. 

Karadenizde bulunan vapurlar 
da en yakın limanlara iltica et· 
tikleri gibi limanlarda bulunan
larda hareket edememjşlerdir. 

Rumeli sahilinde Kilyos civa
rında karaya oturan Yunan Ban· 
dıralı Andriyaski ismindeki yük 
•apuru eı•an kurtanlamamıştır. 
Vapuru kurtarmak için kaza 
mahalline giden Lamina 
Kurtarma gemisi havanın şidde-
tinden hiç blrşey yapamadan 
danmOıttir. Tehlikeli ve yana 
yatmıı bir vaziyette bulunan 
lrazazed,, vapurun mürettebatını 
lcurtarm<' için tahlisiye memur· 
ları gitmiş iıede vapurdan ken
dilerine cevap bile verilmemiıtir. 
Buna rağmen tahlisiye memur· 
lan dün yine vapura iki raket 
atmıılar fakat havanın şiddetin
d~n isabet ettirememişlerdir. 

EDlRNEDE SOGUKLAR 

Edirne, 18 (A.A) - Şehrimiz
de bava bugnn yeniden ıiddet
Jenmit ve hararet pek fazla 
dtiımüıtür. 

.. . . 
Moskova, 17 (A.A) - Kara

deniz sahillerinde çok tiddetli 
fırbnalar hilkfim sürmektedir. 
11 limanda tahmil ve tabliye 
itleri durmuştur. Fırtınaya açık 
denizde yakalanan bir çok ge
miler dalgalar tarafından sahil

lere ablmıştır. 

Telefona rağbet 
azalmamış 

Dilnkii nüıhamızda ticaret 
llıGdGrlüğüni!n yapbğı bir tet
lcikten bahsederken son bir iki 
ay içinde telefon abonelerinin 
•ıaldığını ve bu münasebetle 
telefon tirketinin maSJ'afanı kıs
lllak için çalııtırdığı Tilrk kızJa
l'lııdan Beyoğlu santralında çalı-

. .. n ü H d ..... k ç anıma izin ver ıgıııı 
le •~detrnittik. DUn Telefon tir
d: idn~en bir mektup aldık. Bun· 

'"or ki: 
Gerçi h ld .. 'b. lllüddetı ~r zaman o ugu g1ı ı 

fon erı nihayete eren te e-
tecditnı~~avelelerinden bazılan 
fona .. ılnıedi. Fakat bu tele· 
na d i

1 
oıterilen rağbetin azaldığı

'~ ellet t k• Kakhr k· e rnez. Şurası muha • 
lere kı feshedilen mukavele· 

mu ab·ı len ab 1 yeniden kaydedi· 
'•dır. onelerimiz iki misli faı-

Şirketirni d 
l'Urk k 1 e çalışan hiç bir 
ırı· ızının · · 1f de?irild· ''•ne nihayet veril-

Y 6 ır. 
alınaz B ~ 

•enelerd b ~yoglu şubesinde · 
l en erı 1 
•mantarda . . ça ışan ve son 

RCSateren b· ışıne dikkatsizlik 
""h ır R k 1 ayet . um ızının işine 
k0 . verılmişr ş· rnıserr~. ır. ırketler 

~ir~ sur~~ı':cet h~kkırnızda hiç 
ogru deg~ ild ahkıkat yapıldığı 

ır. 

'------~P~o~•~t~a_d_• _______ I 

imtihan eınu1nda 

8 memurluğa 182 
talip! 

DON' MERKEZ POST ANESlNDE 
MÜNHAL MEMURLUKLAR lÇtN 

BİR t:MT1HAN' YAPILDI 

Münhal bulunan 8 posta me
murluğu için açılan müsabaka 
imtihanı dün saat 14 te Merkez 
postanesinde, müdür HüsnU be
yin riyasetinde teşekkül eden 
dört kişilik bir hey'et tarafından 
yapılmıştır. 

Müsabakaya dahil olanlar ta
rih, coğrafya, hesap ve kitabet
ten imtihan edilmişlerdir. 

Müsabakaya 182 talip girmiı
tir. Bunların 55 i kadın 127 si 
erkektir. ' 

imtihan evrakının cumartesi 
günü tetkikına başlanılacağına 
nazaran neticenin pazar günü 
geç vakit belli olması ihtimali 
vardır . 

Ticaret odasın a 

HtcAzVictİ>DE TACİRLERi 
GOL Y AGI iSTiYORLAR 

Hicaz ve Cidde tacirlerinden 
ticaret odasına gelen bir mektup 
ta. memleketimizden küJliyetJi 
mıktarda gill yağı almak üzere 
alikadarlarla temas etmek iste
nildiği biJdirilmektedir. 

Ticaret odaaı bu ticaretle u§'
raşan tacirlerimizi keyfiyetten 
haberdar etmiştir. 
1K.1:ISADI V AZ1YE1' HAKKINDA 
H .IRLANAN RAPOR MESELESi 

ünkü Akşam refikimizde 
çıkan telgrafta Türkiyenin ikti
sadi vaziyeti mevzuu üzerinde 
Istanbul ticaret odası tarafınd 
b

. an 
ır senelik tetkikatle baz:ırlan 

T .. k' an 
raporun ur ıye yollarına ait 
olan lnımını Nafia vekaleti • 

k
.k d nın 

tet ı e erek bu malfunabn her 
sene neşrol~n~n devlet yıllığın
dan aynen ıkbbas edildiği net·-
cesine vardığı bildiriliyor. ' 

Bu haber hakkında ticaret 0 _ 

dası e~k~ından biri dün şunları 
saylemıştır: 

"Mayısta W aşingtonda topla· 
nacak olan beynelmilel ticaret 
odaları kongresi ruznamesine 
dahil olan maddelerden birisi de 
yollar, vesaiti n~~liye v_e bilbaı
ıa ınotörlü nsaıtı nakhyedir. 

Kongre riyaseti diğer millet. 
ferin ticaret odalarından olduğu 
gibi istanbul ticaret odasından 
da Türkiye yollan, vesaiti nak• 
liyesi ve motörlU A vesait.i nak~iye
si hakkında malumat ıstemıştir. 
Odamız da bu malumat ve er· 

karnı en doğru me'bez olan 930 

931 devlet salnamesinden iktı
bas etmiş ve istenilen malumab 

toplamıştır. Bu erkanı ve malü
mat istihraç maks.ad!le Nafia 
vekaletine bildirilrnıştır. Mesele 
bundan ibarettir. Yoksa oda 
doğrudan dozruya vekalete tak· 
dim maksadile h1r rapor hazır-
lamış dej-ildir. 

Bu işe ıiz de şaşın ! 

AKLINIZI VE PARANIZI 
KENDiNiZ 1ÇlN 

KULLANIN 
Her gün bu sütunlarda be

lediyenin, şunun bunun tu· 
hafhklarmı bulup şaşıyoruz. 
Bugün de size kendimizin, 
g~zetel~rimizin şaşılacak ma
rıfetlerınden iki nümune: 

Amelemiz bile yok, Avrupa· 
dan getirelim diye yazan bir 
muharrir dün Avrupaya ve 
Amerikaya akrl öğretiyor. 
Şunlan söylüyor: 

" E A - Y Avrupalılar, ey -
merikalılar ?.. Sovyetlerin ya
kında medeniyeti yıkacakla
rından, insanlığı mahvedecek· 
lerinden bahsediyor ve blln· 
dan korkuyorsunuz. 
Şu muazzam tehlikenin iza

l~sf çaresini biz size söyliye
lım: 

Rusyadaki ten memurları
n~zı geri alınız. Rusyaya ma
kıne \'ermeyiniz Bedava ver
seler bile rus ~aııarıpa boy
kot tatbik ediniz. 
_ Bu karannız hem insanlı
gı ve medeniyeti hem de yüz 
elli milyon nıazJ~m rus halkı
nı zulmün atesinden kurtara-
caktır.,, ~ 

* * * 
. Mürettiphanesine para ver-

mıyen, elektriğinin ücretini 
vermediği için petrolla çalı
şan. mahnı mülkiinü hacizden 
kurtaramıyan bir gazete de 
YBktiJe çıkmış üç gazetenin 
tam kolJeksiyonunu getiren 
zata çok para vereceğini ilan 
ediyor 

Biri aklının. biri kesesinin 
hududunu hilmiyen bu iki ga
zetenin akıl hoc.ahğnta siz de 
şaşm .... 

Biz de ıaşahm! 

Muhtelit mübadeltde 

İşle~i bitirmek için 
TALI KOM1SY01\J,ARIN ÇOGALTIL 

MASIN A KARAR VERlLlYOR 

Muhtelit mübadele komisyonu· 
ilçüncü biirosu dtin bitaraf mu
rahhaslardan M. Holştadın riya-
seti altında toplanmıştır. içtima
ada k<ımisyon işlerinin tasnifi 
için bir proje tanzim edilmiştir. 
Bu projede koo:ıisyonu en ziyade 
işgal eden işlerle daha ziyade 
taıi komisyonlar meşgul bulun
duğu için tali komisyonlar kad· 
rosunun takviyesi lüzumu görül· 
mektedir. Fakat bunu te'min 
için hariçten rnemur alınacak, 
mübadele kooıisyonundaki me· 
murlardan bir kısmı tali komis· 
yonlar kadrosuna nakledilecektir. 

Bu proje cumartesi günkli 
heyeti umumiye içtimaında mü· 
zakere edilecek ve Türk ve Yu· 
nan hUkümetlerine verilecek ce• 
vapJar hazırlanacaktır. 

Belediyede · ,_ . 
SIHHiYE MüDORLÜGü SUL'l'AN

AHMEDE TAŞINIYOR 
Belediye Sıhhiye müdüriyeti 

bugünden itibaren belediyedeki 
dairesinden Sultanahmette sular 
müdüriyetinin bulunduğu binanın 
ikinci katına taıınmaktadır. S.h
hiye müdüriyetinin yeni belediy~ 
teşkiJitı esnasında kadrosu yeni 
müfetti~lerle arttığı için beledi
yedeki üç oda kifayet etmemek• 
tedir. Yeni binada belediye hıf
zıssıhha bakteriyoloji hanesi de 
tesis edilecektir. 

inhiıarlarda 

CİGARA KAt.l'fLARl HARİÇTEN 
ALINACAK 

Bir Alman grupu memleketi
mizde cigara kağıdı yapmak için 
Tütün inhisar idaresine müracaat 
etmiştir. idare bu müracaatı tet
kik etmiş ve grupa nefi cevap 
vermiştir. Cıgara kağıtları ıim
dilik hariçten ahnacakhr. 

inhisar idaresi yalnız karton 
imali için Gemlikte bir fabrika 
açacaktır. 

[ Adliye haberleri 1 

15 seneye ma'-kôm olan $eyfettiı
kararı dtnliyor 

Ağır cezada dünkü 
iki muhakeme 

SlRKEClDE RAMİZİ öLDCREN 
SEYFETTİN, ON BEŞ SENEYE 

MAHKÜM OLDU 

Sirkecide Ramizi öldürmekle 
maznun Seyfettinin muhakemesi 
ne di.in İstanbul Ağır ceza mah
kemesinde devam olunmuştur. · 

Cerhten yedi ay hapse mah· 
küm olarak hapısanede yatan 
Davit müdafaa şahidi sıfatile 
dinlenilmiş, Ramizin bir çarşamba 
akşamı elinde bir salkım üzümle 
giden Seyfettine 11 Sen burada 
ne geziyorsun?,, diye hiicüm 'etti
ğini gördüğünü söyJemiştir. 

Tahkikat bitmiş, müddei umu· 
mi Cemil Bey, aralarmda eski
denberi mevcut husumet tesirile 
Seyfeddinin Ramizi Sirkecide 
11Ankıra,, oteli önünde kavga 
neticesinde bıçakla vurduğunu 
sabit görmuş, haksız tahrik de 
varit olmadığını kaydederek, 
kasten ve tehevvüren katilden 
ceza istemiştir. 

Mahkeme, müzakereden sonra, 
talep veçhiJe Seyfettini on bet 
sene ağır bapıe mabkôm etmiştir. 

• ... * 
İstanbul ağır ceza mahkeme· 

sinde dün yeni bir katil davası
nın da rü'yetine başlanmıttır. 

Maznun, Ruscuklu Salih ismin-
dedir. On altı yaşında olduğunu 
iddia ediyor. Çatalcada bekçiler 
köyünde bir düğün gicesi kadın-
ları gözetlerken, kendisine ora
dan çekilmesini ıhtar eden köy· 
lülerden Habili cebindeki para
bellom tabancasile öldDrmekten 
maznundur. 
Maınun Salih, istiçvabında 

kendiıinin bir şeyden haberi ol
madığını ıöylemiş, mazbut ifade· 
si okunmuştur. Bunda da cürmü 
inkar ediyordu. 

Neticede mahkeme ıahitlerin 
celbine ve maznunun 
tahkikine karar vermif, 

yaşının 

muha-
üç bu-keıneyi on beş nisan on 

çuğa bırakılmıştır. 
YANGIN T AHKlKA Ti Bl1'1YOR 

"Agopyan,, hanındaki yangın 
tahkikatı müstantiklikce ;kmal 
edilmiştir. Evrak, mütaleası alın-
mak üzere müddei umumiliğe 
verilecek, mütalea alındıktan son· 
ra kararname yazılacaktır. 

Maznunlardan Emil istelyanos 
Ef. tahliyesini istemiş, talebi ka
bul edilmemiştir. 
YANLIŞLIK YCZONDEN HAPlS 

MUAMELESİ YOK 
Şibi n Kara hisar köylerinden 

Mahmut oğlu Süleymanın, bir 
hemşehrisi yerine, isim müşabe
hetinden, üç gün hapis yattığı 
yaz-ılmıfh. Müddei umumilik bir 
yanlışlık neticesi olarak başkasının 
yerine yattığı yazılan bu Süley
manm bir kadına hakaret mad
d_esinden Beyoğlu sulh mahkeme· 
ımce 3 2ün hapae mahkum ol· 

Darülbedayi 
31 martta &eyahate çıkıyor 

Mart ayının bilmesile Darül
bedayiin temsil mevsimi de bit
miş oluyor. Darülbedayi san'at
karları her sene olduğu gibi bu 
sene de istanbuldaki faaliyetin 
hitamım müteakip turneye çıka· 

caklardır. Bu sene 3 l mart salt 

günü istanbuldan ayrılacalc olan 
san'atkarlar önce~ Ankara ya gi 
decekler, orada Türkocağı tiyat 
rosunda sekiz temsil verecekler 
dir. Ankaradan Eskişehire dö 
nülecek, Eskişehirde, Konyada , 
Adanada, Mersinde, Kıbrıshı. 
Anta)yada, izmirde temsiller n
rilecektir 

Darülbedayi san'atkarlarının 
turnesi iki ay kadar sürecektir. 
Orta Anadoluda ve Akdeniz sa· 
hHlerinde yapılacak olan bu se
yahatten dönüldükten sonra ka
radeniz sahillerine de gidilmui 
dütünülmektedir, Yunanistan ıc~ 
yahaHnden vazsıecilmiştir. 

Boğazlar ko ıı svonunda 
"' 

Rusların l:Saltık filoıuııa 
itiraz mı edildi? 

Boğaılar ko-isyonu dün top
lanarak Cemiyt"tİ akvama gön· 
derilecek senelik raporu hazır· 
lamıştır. 

Refikl~rimizden biri, dünkn 
içtimada Fransa ve Romanya 
murahhaslarının Karadenize ge
çen Rus Baltık filosu hakkındaki 
itirazlarının da tetkik edileceğini 
yazmış ise de bu hususta malü· 
matma müracaat ettiğimiz ko
misyon erkanından bir zat bize 
şunları söylemiştir: 

11- Komisyon, bu gün mutat 
olan içtimaını yapmıştır. Ruıya
nın Karadenize geçirdiği Baltık 
filosunu geri almayııına her 
hangi bir devlet murahhasının 
itirazına mahal yoktur. Rusyanın 
Karadenizde bulunduracağı bahri 
kuvvetler tahdit edilmiş değildir 
ki böyle bir itiraz varit olabilsin.,, 

Postada. 
BiR sut JSTIMAL TAHKiKATI

NIN NETİCESl 
Bundan bir müddet eYvel Be

yoğlu postanesinde bir suistimal 
~ahkikatile alakadar olan iki er· 
kek bir kadın memura işten el 
çektirilmişti. Aldığımız malüma
ta f:Öre bu tahkikat bitirilmiı 
ve memurlardan ikisinin kabahati 
olmadığı anlaşılarak tekrar me· 
muriye alınmışlardır. Bunlar yal• 
mz idari bir zaruretle Beyoğlun• 
dan Edirneve nakledilmitlerdir. 

Seyrisefaı nde 

YALOVADA BUZ FABRiKASI 
Seyrisefain idaresi bu sene 

Yalovada yeniden bazı hazırlık
lara başlamıştır. Burada lurkar 
yataklı iki paviyonla bir buz 
fabrikası ve bazı yerlerde park
lar yapılaeaktır. 

1111 uı111uunıı11101ıııııınmıuııuıı111nıı111111ttıı~H11ttımmM'l...-.nw..._..,.Nllllft'I._._, 

duğunu ve mes' elede yanhşhk 
olmadığını, hakiki mahkumun 
kendisi olduğunu tavzih etmiştir. 
ntR SiNEMASI EYCP NAHiYE 

MÜDÜRÜNÜ DA YA ETTİ 
Eyüpte Halk tiyatro sinemsıa 

sahibi Sadri Bey E;üp nahiye 
müdürü Nadir Beyi onbin lira 
za.ra~ı manevi talebile da va et• 
mıştır. 

Davanın sebebi Sadri Be : 
b" "dd y.n 
ır mu et evvel yeni yaptırdığı 

}~kaların şe~aiti .fenniyeye muva-
.. .olmadıgı ıddiasile nahiye 

mudUrU tar f d . 
k 

a ın an sınemanın 
apatılmış olmasıdır 
Sinema h'b" b 

beledi e f sa ı ı . u Jocala.rın 
. Y en heyetı tarafından 

tasdık edilmiş olduğunu idd' 
etmektedir. ıa 
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KRlZKO\'SKl KAROSU 

55 kişiden mürekkep bir Çek koro 

heyeti yakında lstanbula geliyor. Bu 

lteyet 40 senelik bir musiki mazisi 

olan O. Bilmcra tarafından idare 

: ediliyor. Artistler talebe ı·e memur· 

! /ardan ibarettir ve Avrupada muvaf. 

: faJ..:ıyetli bir turne yapımştır. 

f Ayın 25 ind<', Koro heyeti ük mü

~ sanıeresini Glorya sinemaBında vere

~ ccktir. . . . . 
: .......................................... " ..... ·----

Bfiyfik 
ihtiras 

--...-·~- tit bir batakanede, bir sürü şüpheli 

/
kimseler ara!'mda görüyoruz. Asil bi r 
hali olduğundan, ve arkadaşlarına bol 

1 .ı>ara yedirdiğinden ona (Baron) laka
bı vermişler. Fakat acaba kimdir, ne-
ı·eden geliyor? Suali de hepsini me:;
gul ediyor. 

Şarkılar, danslar, eğlenceler ... arka 
daşlarına tekrar tekrar içki ikram e
den (Baron) bütün gece (Marion) at-
lı kızın yanından ayrılmıyor. Kız da 
bu adamın cazibesini hissetmekle bera-
ber, en büyük düşmanı bHdiği müddei· 
umumi Hallersle olan benzeyişinden 
kuşkulanmıyor da değil.. Daha o gün 
lardeşinin idama mahkum edilmesini 

., masma imkan var mı? 

' 

:\fonte 
kari o 

- Bllıamm'rla -lHallersin musirren talep ettiğini unut

HULAStt 
(Baron) Marion'a, bir iki saat en-el Fe,·kalade zcnn'in ve zarif bir deli· 

Hallersin nişanhsından çalmış olduğu kanlı olan Kont Rodolf Fyrae Monte 
kıymetli gerdanhğı hediye ediyor. O I\a rloda ika m<'ti esnasmda. zifaf gece· 
an de polis orasını basıyor. Mario'nun si m üstaldıe l kocası c] ük d ü Lilıenhaym 
yardımile (Baron) gerdanlığı !;lir dola- 111 c,·inden kacan ,.e. kumarhanede de
ha saklamağa ve oradan kurtulmağa licesine oyun ~ynrya1ı kontes ·ıı.ıaryaya 
muvaffak oluyor ve apartrmanda ,·u· .;ılgıncasına fışık oluyor. Artık bütün 
kubulan soygunculuktan haberdar edi· düşüncesi kontese yaklaşmak olan deli· 
lerek gelmiş olan polis bütün o yeri a- kanlı bir yolunu bularak kontesin her· 
radığı halde bir şey bulamadan dön- be~inin yerine ~eciyor _ve, h~r.gün kon 
mek mecburivetinde kalıyor. tesın saçlarım ) apmaga gıdıyor. Fa· 

. • · · kat bir müddet sonra kumarda pek faz 
Marıon la yalnız kalan ( Ilaron) krz 1 k b d 1 t ·d ı · . . . . a para ·ay <' en rnn es ı are ı yaşa· 

dan kendısıne teshm olmasını ısr:ı rla mak mecburivetinde kaldrğından her· 
diliyor. Fakat kız ke'?disinin ancak berinden ha !;J~ımak üzre bütÜn hizmet· 
müddeiumumi Hallers'i öldürecek ola n k~trlarına y~ I vermek istiyorsa da gÜ· 
adama varacağını söylüyor. (Baron) zel delikanlı bilfl ücret çahşmağı göze 

! 
..................................................... ; da_ bun~ yap~ağı vaadediy?r \~e .ya.r- aldığını ve kontesin her hizmetini gör· 

Marsel Şantal S dagı (Şrşko?. ıle,w mer~a~etsız hakırnın meğe amade bulunduğunu söylüyor. 
: (hesabını gormege) gıdıyor. Esasen delikanlının yakınında bulun· 

1 - lttlham edlyorum - da : d ~ ··dd t k d ·· · d d t ·r 
.ı .................. _ ..... --·--·w -.. ~ Fakat Marion'u (Barondan) kıska- ugu mu e ·a ın uzerın e e esı 

nan (Fil dö fer) ath biri (Baron) u yapmaktan hali kalmadığından bu tek· 
satmak üzre komiserliğe koşuyor. lif kabul ediliyor. 

Baron ile (Şişko) nun müdeiumumi . ~~Jikanh bir yo~unu bulup ken· 
bir koyun götürdüğü esnada öldü. nin evine geldiklerini görüyoruz. Sişko dısının kumarda hır trhsımı oldu· 
Dünyada yapayalnız kalan Astero b.lh 1 . d·-· b··t·· k "' ti' ğundan bahisle kontesin maHk bulundu 

ı assa e e geçır ıgı u un ıyme ı 
dağlarda dolaşmrya başladı. w ğu son 1000 frankla kontes hesabına o· 

- Artistik'te - Yaptıklarından nadim olan babası şe!leri ~oplamaga .~aka.rken, ~r~adaşı, yun oynamağı teklif ediyor ve, parayı 
Artistik, bu hafta iyi olması mevzuu, (gidip Asteroyu bulalım) diye oğlu i- elmde bır kama, muddeıumu~ın~n od~- aldıktan bir müddet sonra sözde ku· 

bel.ki de ondan daha ziyade artistleri le yola çıkmışlardır. Ayni gün Astero sma giriyor. Tam kamayı ındırmege marda kazanmış gibi getirip kontese 
tarafından temin edilmiş bir film oy. nun kocasının tHdüğü haberi köye gel hazırlanırken kendinden geçip baygın, 200.000 frank takdim ediyor. 
nuyor. miştir. Gidip onu arıyor ve deli olarak yere yığılıyor. Sonra asabi buhran g.~çi Artık Rodolf için hüviyetini mey• 

Filhakik;r'l bu filmde birçok meşhur buluyorlar. Astero'nun aklı başma gel rerek, (Baron) luktan çıkıp yine mud- dana çıkarmaktan ba~ka çare kalnw 
artistleri göreceğiz. Sinema alemi ve mekte gecikmiyor. deiurnumi Hallers haline dön~r. Şiş· yor. Bir akşam Monte Karlo operasın· 
stüdyoda geçen bir • macerayı hikaye Kader Müd del koyu işe dalmış buluyor. O anda da da Mösyö Boker oynanırken oyunun 
ede~. bu .eserin ~aş r~l.ünü ~~milla ~"°" _ Glorya'da _ " (Fil dö fer) tarafından haberdar edil- mevzuunun takriben kendi maceraları· 
rn, ote~ı rollerı .de ısımlerını aşagıya Muganni Andre Frenoy, zengin bir UffiUIDI miş olan polis yetişip geHyor. Yalnız, nın ayni olduğunu fakat neticenin m:ıd 
yaıacagımız artıstler o:rnamaktadır. adamın kızile evlenmiştir. Kızın baba hallers hırsızın tavrı bir tuhaf: hakimin dedik di olmaktan ziyade hissi bir tarzda bit 
işte: . . sile anası, küfüv telilkki etmedikleri _ JUajik'te _ terini şakalarla karşılıyor. Birlikte ge- tiğini gören kontesin gözüne diğer bit 

Kamılla Ilorn, Teodor Laş, Ilarrı bu izdivacı affetmemektedirler. Ilirihi .. dd . - H 11 ·d..ıi f 1 çirmiş oldukları saatlerden bahsedi- locada asil bir tavırla yerleşmiş olaıt 
F a k B t O t . J G d :\ l\fu eıumumı a ers, cı -u , azı , b k - b b . c·· .. R d ıt r n ' er s ın, rma 0 an, ' nna rini son derece seven iki gene bu mu· . .. ' . yor onunla yalnız görüşmek istiyor. sa ı uşagı, er erı ve şo oru o o. 
'!\lu'"ll•r Er··ı· an Rov Kart Platen • t\erkesın hurmefinı kazanmış canıle- ' . . ·ı· · h k.k ı· l kt 'km•· • : ' • n v r "' : halef ete ehemmiyet vermi:rerek ya~a- . . .. . . Hallers kabul edıyor ve Şışkonun ver- ı ışınce a ı a. ı a~l ~ma a .~~cı .. 
Ferdınan Bon, \ alter Staynbet, Bettı maktadırlar. Jzdivacları mahsulü olan rın amansız bır duşmamdır. Fılmın ba diği mufassal maltimat, kendi beynin- yor, ve, artık hısJerının emrettıgı tarıkl 
Aman, Elga Brink, Lilr Da?"over. L~fan çocuklarına, ı>erestiŞ etmektedirler ye şmda bir maznunun idamım talep et- de duyduğu kanşıkhk, karşısında te· ihtiyarla saadete kavuşuyorlar. 
Ha~, Anni Ondra, I~amılta Ho ey, Frenoy'un istikbali pek parlak görüa- tiğini. e.:lmbı muhaffede, ademi mes'uli reddüde düsüp Şişkoyu serbest bırak- ittiham 
.Man Podler Sarlot Susa, Olga Çeko· l t d' . . d' 

1 
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. .. '. ~ . me ' e ır. yet gıbı mazeretler ın emeyıp ısrar malarmı emredıyor. Hırsız da tabıi he d" 
\a, Gustav Dıesel, Pol Ha:> deman, Puf- l•'ilhakika l:üvül· bir tiyatroda ilk . • . . .. .. k i · ld guy • k e l"f Ol"Um 
f" 'r lt J F · K t F ' "' ~ ' ettıgını goruyoruz: mes oşup, geç rmış o u garıp va 

ı, 0 er ansen, rıç or uer, ranz defa olarak Ilarbiye Dö 8evil'in Fi"aro · , i · - Melek'te -
Lederer, Harri Litke, Friç ·Rasp, Lui ~unu te~anni ettiğ i zaman büvük,,, bir Fakat bu muhterem şahsiyette bir ayı Marıon ~ yet~şt rı:o~. Kız .~alkı· Lidya Alton, şimarİk bir kızdı. Müd• 
Trenker, Jak Trevar, l{onrat \'ayt muvaffakıyet kazanır. Fakat . aksam, garabet, anormal bir hal ,·ar. ~-o~ Hallersın evıne wgıdıp ?nu .. gorm~k deiumumi Jorj Sen Klerle tamşb, se-
"s v.s . ' . : . . k . b ıstıyor. Bu tanımadıgı kızı ılk once gor · t·ı · ··· ... sahneden çıktrılı zaman hır ıhtı!mm Adlıve bınasından çr arken hır aş vış ı er. 

Art~k üst tarafını ya.z~ıya üşeniyo- reeye u~rar ve sağlam vücudü bur.a ı dönmes~ne tutuluyor. Sonra kendi oda mekten çekinen Hallers sonra kızı ka- Bir gün Lidyanın hizmetçisi Anne~ 
ruz. Fılm almanca seslıdır. müskülatla mukavemet eder 1 • • • .dd. . . d·kt bul etmeğe mecbur oluyor. Ona uzun hanımının mücevheratını çalıyor, fJ 

., • · smda da katıbıne ı ıanamesını ı e h . d . · -· . . .. r Astero İyileştiği zaman. artık teganni ede· . . . rakit .. uzun bakıyor fakat bu çe reyı nere e kat hıssettıgı nedamet; ıade ettırn~ 
mediğini dehşetle görür. Doktor da bu ederken, bırdenbue du •. yor, ne soy- görmüş olduğunu bir türlü hatırlamı· sa da mes'ele adliyeye intikal etırııŞ 

, - OPERA'D~ - hu~usta ona <_;ok zaif bir ümit vermek Jediğini hatırlamıyor .. Nışanlısı An. yor. Ancak kız da Şişk: gibi bazı ve- bulunuyor. Sen Kler'in fikrine naz~J.Jll 
. Pelopoıı~z ) arım adasmda,. şaırlere tedir. yes'i, hemş;iresi ile birhJcte karşılarken kayii anlatıyor ve nihayet daha 0 ge- şayet Lidya mahkemede hizmetçisı Jt' 
ılham vermıs olan Helmos dagınm ye- . 11 h. d h d tt b ı k ı a et" ·ıı·kı 1 .. "t .. 1.. 1 d 1'.ı·t Bıraz sonra, sıkıntı ve sefalet ha~- de anla şılmaz bazı ha ere tutuluyor. ce Hallers'in kendisine vermiş olduğu ın e şe a e e u unaca o urs .,_ 
şı ı er e or u u yamaç arın a J.• ı ro • ., - b r 1 tt ·· ·· ·· ~. a ı tahfif olunabilecek fakat bir bı'h" 
B b i · d · h" k .. 1.. - lar. Karısı ı e çocug-u u se a e en muz Nicı:rnlfsınr sever gibi gorundugtl halde kıymetli gerdanlığı iade ederek sözle- z s •• ı 

a a smın e zengın ır oy u, çocugu t . ti 1 F . . k . d ~ partisi Lidyaya mahkeme saatini unu 
Timyo ve mane,·i kız1 Astero ile birlil arıp r er. ıeno:r,. ~)ın pe e:_."e :ı- ona söyliyecek hikırdl bulamıyor. Kız rinin doğruluğunu bir kat daha ispat t · A t t d .. t 111ıı~ nasının ancak kendını feda ettıgı tak- . . .w. . uruyor ve, nne e or seneye 
te yaşıyordu. . . . dan şarkı söyJemesinı nca et\ıgı halde etmış oluyor. k. 

1 dırde kızlarını affedeceklennt an1ar. um o uyor 
Beraber ~üyü~.en Ti~yo ile Astero- Zevcesile çocuğunun maddi i:,;tiraha1;. kız kabul edip söylerken, HalJe.rs sinir Ilu deli!ler karşısmd.a Hallers'in Bunu haber alan Lidya hemen .otıY 

nun kalplerınde 011celerı kardeşçe son )erini temin icin zorla lakayıt davra- leniyor, haline bir garabet gelıror, ve beyninde bır karışrklık, bır kaı-gaşahk· mobiline atlryarak yaptığını tashıh i
ralan. da km·vetli bir ~i~ yer et.mi~ti. narak bütiin kabahati üzerine alarak l ansızın odadan çıkıp ~azı odasına gi- tır uyanıyor, acı hakikati yavaş yavaş çin fevkalade bir sür'atle yola koyu~:; 

lhtıyar v~ nale~ her~fı.n sanki başıwn evi terkeder. rirnr. Faliat çalısamıyor da. Tasalı, sezip anlamağa başlıyor. Etrafındaki- yor, fakat bu sefer tali Lidyaya Y~' .
11 dan atmak 1-"termış ~ gıbı hırpal.adıgı Bir sene geçer. F renoy, Yrcnof na- d · tı· b. h 1. , ~ Güclükle sol lerin hepsini meraka düşürecek bir hal- olamıyor ... zira sür'atle gittiği ıç•,.. 

\stero un dert ortagı olarak Tımyo er 1 ır a 1 'aı · • uyor, k d . · · t ·kı ti t ki d P" " n . . . .. · mı müstearı altında seyyar bir canbaz- . . w ·etini ık de, bir koltoğ'a yığılıp kalıyor. en ısını mo osı e e a p e en . 11 dan başka kımsesı yoktu. Dır gun on- hanede ııalvacoluk etm2ktedir Sesi ol sıl~an )akah~ınr, cek ç arıyor, K k d · d kt - t listen kurtulmak mecburiyetinde ı.s f 
lann başb:ışa fısıldaştıldarı bir sıra- dukça dü~e·ı~istir Fakat kend·i~ o kı uyuklamağa çalışıyor; yorgunluğunu ız ·ab~ ekşı -~ita.soru çagırt.'yo~· dve yor ve bu mecburiyetin sevkile yapı1'' 

.• . _ _ . k . · · • · . . b b" .. az sonra ır onsu yon. ne ıcesın e _ . . .. .. . tic" 
da koylii oglunu çagırdı. Ona,bu s~k~. dar buyük inkisara sebep olan tiyatı o gıdcr<.'mıyor. Sonunda aşı tr yana du Hallers halinin vehametini anlatıyor. oldugu manevra polısın olumıle ne JJ 
tan topladığı piç ile evlenirse, kendısını nun ismini hile işitmek is tememekte \C şüp gözleri kapanryor ... Yüzünün, du- D kt . b' . 

1
. h t, belk" !eniyor ve, tahtı tevkife alınarak 111~, 

. d h. d w• . k- r· . . , . . . ·-· .. -· ·-· . .. .. o or, ona uzun ır ıs ıra a ı k d ~- Kl .•. .dd. k 111111 , mırasın an ma ıum e ecegını a ı )enı san atının temm ettıgı ufak ~oh· ruşunun manasının degışttgın1 goru.1o· d 1 •. . t k t k 1 . ı· . eme e -~n et ın ı ıa ma a. f1I' 
bi ] · 1 .. 1 d · B ·· 1 · d .k . e mes egın ı er e me mec )Urıye ın h 1 .. ü d t b .. biJ1 r ısan a soy e ı. u soz erı uyan retle ı ·hfa etmektedir. . ,., 1 . _. h. dürü~tliik geliv ~ u unması yuz n en mevcu u Jt• 
Astero, sevgilisinin babasile mps'ut bir Bir giin, büyük bir müzikholda bir r~.z. ı.e~ıe~ıne ır . :. . · or. de bulunacagmı anlatıy~r. Bu zaruret mayelere rağmen on bir seneye fl18 

hayat sürebilmesini temin için aşk:nı muvaffakıyet kazanır. fümse, onu, ka- Gozleri_nı ~ç1yor. tşmı~azında .hır. val~- karşısınd~ H~llers. ka~uJ et~ekle her~- kum oluyor. ı.eıı 
feda etmeğe namzetti. Bu hadise~ ko- ba makiyajı altında tanıyamaz. Bir nıa şet belırnıış, yorgunhıgu ela gıtmış gı- her, evvela hır vazıfesı oldugunu da ıd iki sene hapisten so.nra Lidya. 

1 
yun sürülerinin kışlağa indikleri zama· tinede locaların birinde karısı Ye ço· ı bi.. rak ediyor. Hallers, artık insan kısme- disi tarafından yapılan teşebbüs ~~ 
na tesadüf ediyordu. Sürü. sahiplerin- cu~·unu, daima karısının _Peşinde dola- lfall,ıp hir dolabı .açıyor .''~ ı.~i.tibi- ı tinin bazan .hi!~~~edik gi~li ~uvvetle· si.ndc müteb~ki m~~deti cezaiyesi :d~ 
den çoban Satmo Baba Mıtrodan, kışı şan fakat karısınm talal,1 elde ediıı nin hıraknıı~ olduğu ış ceketını ve \aş re kurban gıttıgını ve hakımlıkte mer- dılerek tahhye edılıyor .. Artık bu .,.tf· 
geçi~~e~ işin yer kiralamıştı. Astero- etmediğini bilmediği. _i~İn şimtli .zen:i li<'tini. ~iyer<'k tam bir apa~ kılığı ile ~ı 1 ha metin yeri olabileceğini ele anlıyor. sonra yegane emeli Sen Klerdent:~ır 
~ gor~u, aş~k ol,du, Asteroya evl.enn~e o~d.uğu~.u .. tah'!'in .::tıgı.Y'~. ~e~gın IJ.t· kıp gıdı~ oı·. Ye hiç değilse idamını talep etmi:;; ol- k~~ ~lm~!~~ı:: .Tam bu hus~~:;e kllrşl 
) ı teklıf dtı. Astero kabul ettı, H rısıle gorur. Çektıı!" ı nıuthı? ı ;;- ,e::ıce) e ~\nyeı:;, IIaJJcrs'in ap:ırtmıanmdan l duğu caninin esbabı muhaffefe ileri sü bu!'at,1 gn ı:;ıtıg~. a.~d~. -~·en .K. 

111 111,. 
kalbinin ilk çarptığı hu güzel yerler rağmen, Frenoy O\ ununa ue,·am edC'r k . d h k ı k tad·l· • . t k .. olan aşkının buyuklugu LıdJllP Jbi-

. . , çı ıp aynı apartımanın a a yu ·arsın- rere ı ı cezasını rıca e me uzere . .. k d" b f de kil ., den dağlara gitmeği kararlaştırdı. ve sahneden çıl,tığı \'akıt ar.1k kmk . . • saısını esre ıyor ve u se er ettP 
•1.. b f d k. 1 - d h 1 b" ı . kl 1 , , b' .;: , cl e°'ildir da bulunan kendı katına cıkarken ka-1son bır defa mahkeme huzuruna ..ık- nin emrettig~·i tarzda hareket ed -• ımro onun u e ~ ar ıgın an :ı ıer ır n u · ac an •}.:. ; na ır ':. e. ., · .. .. .. .. . ~·· . w . · 

351
....-

dar değildi. .Asteronun saadeti çok Şimdi odasrnda kaderin !"On bir cihe-j ranlıJ,ta :nızunu gorenıedıgı bır adamın maga h.arar ,·erıyor. kendisini Sen Kler'in lrnlları 3~·ot• 
ısürmedi. Kocası paskalya yortularına sini de tecl'übe edecektir. taaruzuııa uğrıJor \'e kıymetli bir mü- 1 (Türk Sineması) atarak hayatını onunla teşrik edı) 


