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Bankanın alaca!Ihlarına karşı teminat 
olarak gösterdiğ• orman 

başladılar 
Ankara, 30 (Vakıt ı - lstan

bul kitapçılar hcgti marrif ve· 
kili, müsteşarı, Recep beyi ziya
retle istedikler:ni söylediler. Bu 
hususta müşteıar bey bana de-

Listede izmlr mıntakasından 7, Istanbuld 
15, Anl" 0 radan bir sporcunun ismi var 

" Bankanın değii , hükumetin 
malıdır ,, deni iyor 

"Hid'vin bankası,, denilen Ti
caret Ye Sanayi bankzsının uzun 
bir müddettenberi aciz halinde 
olduğunu, abcaldılarımı para ve· 
remediğini ve tasfiyesinin bir 
türlü bitmediğini yazmışh'<. Ala· 
caklılar haldarmın l.orunması 
için başvekalete müracaat etmiş
ler. i. Dünldi sayımızda bu me
sele bak~nda izahat almak Uze
re kendisine müracaat ettiğimiz 

tasfiye heyeti azasından Ahsen 
Beyin beyanatını dercetmiştik. 
Ahsen B. bankaya mevdu para· 
larm enmühim karşılığını ç .ftlik
Ie barut inhisarmdaki h:sse

lerin teşkil ettiğini, böyle bir 
zamanda çiftliğin parayn ta vi
linin müşkül olduğunu, baıut in· 
hisarı da hafi tasfiyede olduğu 
için oraya mevdu sermaye mü· 
emmen olmakla beraber derhal 

alınması mümkün olmadığım söy
lüyor, " Belki biraz zaman ge· 
çer, fakat alacaklılar paralarmı 
mutlaka alacaklardır, çünkü ban
kanın borcuna tekabül edecek 
karşılığı vardır,.diyordu. 

Dün bu münasebetle bize 
mektup gönderen bir karıimiz 
ziyadesiyle dikkate şayan bazı 
malumat veriyor. Hidivin banka
sı iıinin hükumetçe ehemmiyet
le tetkik Ye takip o!unacak bir 

o 
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mes' ele olduğunu bildiren bu di ki: 

ma!ümattan şimdi i~ yalnız or· önümüzdeki ders senesi için 
man kısmını dercediyoruz. Kari- vokalet tarnfmd1 neşredilecek 
imlz mektubunda diyor ki: bazı eserlerin mi\ı<errer b=r su· 

Hidivin bankası namını bşı· rette kitapçılar tarafından da 
yan bankanın mevcudu içinde neşredılmesine mahal kalmamak . 

· · b l Listede ısmf bulunan ::ılacaldara tekabül eder kıymet- ve bunun için vek·lletin ne gibi Listede ısını u unmıyın Fikret ve Rebit beyler 
te bir Mehdi bey ormanı vardır neşriyatta buluaüc3ğını anlamak Muzaffer ve K. Faruki beyler 
fikri verilmiş o~uyor. Tasfiye ve teşebtıüsatta bulunmak üzere Milli futbol takımımızı teşkil takımda yer alas:uyacaklan.a 
heyetinın aldığı ilk malumat bu geldiler. Vekil beyle ve benimle etmek için federas) o ıun bir dair raporlar verildiği .. yi • 
merkezde o a bilir. Fakat hadise görüştüler. müddetten beri çalı,tığı ve bu muş u. 
daha ince bir tetkik ve tahkik· · maksatla oyuncu seçmek üzre Dnn federasyon 

k 1 Murahhas'arla görüştüm, mis- gôaderilen bir tebliğe ıöre ~ 
ten g çir lece olursa görü.e teşar beyin bey<.aatı bızim iste- antrenörü lzmire gönderdiği ma· müddcttenberi birçok sporcul• 
cektir ki orman maalesef bu va· diklerimiz hilafınaadir, dediler. lümdur. Bu çalışma müddeti es- h d 

arasında meraklı bir a iıe tep 
ziyette değildir. 1'111111111111mı11111111 11111111111ıırııı 1111111ıııııı11111ıır111ı1111ııı1111 _ nasında bir haylı dedikodular kil eden Taziyet teaeYvür aa 
Ormanın nısfı, ormanı banka· ~ BuaUn!dl Ayımız s çıkmış ve antrenörün seçtiği sına girmektedir. 

ya salan zat tarafından o~uz bin '=- lft - '""'E a : ___ ~ oyuncuların isimleri üzerinde or· Teblii, milli takım namzetle • 
liraya alınmışken yankaya üç yüz "1:1 taya bazı rivayetler atılmış, gll- bildirmekte yalnız bu namz:et-
küsur bin liraya satılmıştır. Di· ~ i nlln en maruf oyuncularının mi!li l Alttarafı 2 inci ayfada] r 
ğer nıs~da ayni va~tayla d~er 1 Çocuk, 8ine~a ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sahip!erinden alınmış, bankaya \ Akbaba sayiaiarı ~ Uc• hı·.m bı·r kaçakçıl!k 400,000 küsur liraya mal olmuş· - -
B k g 1 ğ 

tur. ugün orman ban anın ~ ı} • an ~ 
elindedir, Fakat tasfiye heyeti = = 
azasınmda söylediği gibi bu sıra = .. rlcçeye çevril nıesif 
da paraya tahvili memkün de- münaşebet·ıe ~ 

ğildir- Faltat mümkün olsabile Mısır ulemasından M .. bmet FerH~ 
tutau yazık ki alım f:y:ıtmın ya- :, V cdi be,, :ı wal·a1esi g 
rısına bile tnkabUI etmeyecektir, '9 - 5 inci s:ıvfomızda - ; 
~demez. Bunların hepsinden da- 11111 ıırııııı11111ııııııı111rıııırıı11111 rıuııııu11ıııııııı1111rıııııı111111 

ha mühim olarak şunu ilave ed
yim. lkt is ıt Yeldi.eti orman mü· 
düriyetinden tahkitkat icra bu

Altt:ırafı 2 inci s:ı \'foda 1 

• e ı 

iki tacir ~ekizer oy hapse ve 18btn kfts 
ı ra p ra cezasına mahktlm edildiler 

Dlin ihtisns mahkemesinde bü- otomobilin tevkifi ~e aranılm• 
yük bir kaçakcılık davası gfü~l- için yol üzerindeki Karaa w 

m n1mr. Maznunlar Sslim ve Ö- jandarma Karakoluna telefo 
mer efendi isimlerinde Bergamalı emir verilmiş. Otomobil tevW 
iki tüccardır. Vaka şöyle olmuş· edilmiş. Yapılan araıtırmacla 
tur : incir sandıklarının altına yeri ... 

Salim ve Omer efendiler Ber- tirilmiş olduğu halde cem'• 
cramadan Bursaya zeytin yağı ve bir milyon sekiz yUz kırk bir 
incir ~ötUrüyorlarmı~. Soma tari- bin sekiz yüz on Tarak kaçak 
kile Bandırmaya inmiı ' er, Ban· 
dırmada Sabri namınd:ı birine sigara kAğıdı bulunmaı • 
ait \'C ~öför Halimin idaresinde- Her iki mıu:nun da dün cürü.-
ki 6 numaralı otomobili tutarak lerini birbirlerine atfetmişler, 

Hala mı söylüyorsun, 
yim de gör, diye 

seni öldiire
lıa y ırdı ! 

Borç ar meselesi 
Fransız sefiri kuv-= 

vetle ümitvardır 
Fransa sefiri Kont De Cban· 

brun Saracoğlu Şükrü beyle ec. 
nebi hamilleri arasında cereyan 
eden kuponlar meselesi müıalıce 
releri hakkında şu beyanatta bu· 
lunmqtur: 

eıyalarını yerleşdirm· ıter, yol kaçak sigara klS{ıtlarından ha~ 
üzerinde bir müddet kaldıkları berdar olmadıklarını iddia etmif-

Kuata btyde her nedenıe Salim lerdir. Fakat mevcut delaille 
efendi otomobili terltetmi,, oto- cürmün kendileri tarafından ya-

Eniştesi Cevdet Molla Beyi vuran Hamdi 
Efendi hapse mahkum edildi 

Cevdet Molla B. ve Hamdi Efendi dilnkU mahkemede 
Dün ağırceza mahkemesi dik

kate şayan bir dava görmüş 
ve üç celsede muhal{en1 P \' İ bi
tirerek kararını verm:ştir. 

Karilerimizin hahrındadır: Ka 
nunuevve!in otuzuncu günü sa· 
babı Nişanhşında bir cerh ha
disesi olmuş, Hamdi Ef. isminde 
mülga sadaret kfitipler!nden biri 
eniıteıt Cevdet Molla Beyi kur
~unla ağır surette yara larnıştı . 

istintak hakimliği. yaptığı tahki 
katta, cürmün 448 inci madd er e ı 

uyduğu, cürmün katil kastile 
yapıldığı neticesine Tararak 
Hamdı efendinin katil kastile 
cerhten Ağırc czada muhal.eme
sine karar vermişti. Dün görülen 

ve bitii'en mubalce"tle budur. 
Davanın meraklı noktaları şun-
lardır: • 

Cevdet Molla bey vaktiyle 
Meşihat müsteşarlığı ve bir ara
lık Şeyhi:lisltimlık yapmış 63 ya· 
şında bir zattır, 53 ya~ında bu· 

ı A• tn ~ rı 4 üncü sa) foıdaj 

- Ankaradnn Istanbu!a yeni 
geldim. Faknt iki, üç güne ka· 
dar tekrar gideceğim. 

Cereyan etmekte olan müzake 
relerin iyi bir şekilde neticelene
ceğioi kuvvetle ümit ediyorum. 

Sareçoğlu Şül<rü beyle aynı 

zamanda avdelim, kendiıinin 
giriştiği müzakerelerde muvaffa
kıyetli bir netice alması için 
aynı arzuyu beslediğimizi göste
rir. 

Bir lastik fabrikası 
Açılmak isteniyor 

Ankara, 30 (Yakıt) - Islan· 
bulda lastik ayakkabı ima) ede 
cek bir fabrika yapılması için 
bir şirket teşkil cdilmİ:Jlİr. 

,ırırıı .. -"'-''''-·""-'~ıırrıııııırırıııııırı' 

t Parasız kitap ( 
iıiuponlarımızoa nu-( 
~ mara sırası yoktur ~ 

( Karilerimizin yavru!anna ders ) 
~ senesi başında ilk tahsil kitap· ~ 
~ larını parasıı: hediye edeceğiz . ~ 
~ Kupolarımızı biriktiriniz. Nu- ~ 
§ mara sırasına tabi olmadığı ~ 
~ için istediğ·iniz günden itiba· ~ 
g ren biriktirebi'irsiniz. r: 
- 11 11ıııı111111 ıııırıır 111 ıırııırıııuıııııırııııuu.urrııı:ıırıırrıllllllltır.I 

mobil içinde sadece Ömer pıldığı Hbit olmuı, maznunlana 
Efendi bu'unduğu halde Bur- ·ı 

. sekizer ay hapis ve bir mı yoD 
ıaya doiru hareket etmış. k" ·"'• 
Karacabcydeyken otomobilde sekiz yüz kırk bir bin ıe ız ~-
bulunan mal, şüpheyi davet on kuruş para cez:asilc mahkt-

ettiğinden alAkadar makamca, miyetlerinc karar vcrilm=i==~t=ir=.=-•~ 

Vergi teklifi etrafında 

Evlen·p e çocuk yapını· 
. ı ' yanlar an vergi alma ı . 

Kadınlar askerlik de etmeli ··· 

ZUhal H. 

Yozgat lffeb'usu SiUeynıan Sırrı S... 
yin bddirlık vergisi hak/...'1.ndal•i .... 
teldifi /ıaylı aU'ıluı uyandırdı. 

Siileyman Sırrı Bey, devlet lı~ 
tinde, lıususi m ücs .. csc!crde ç~ 
l'C kimsenin İa.Jctile miil:ellcf olnUllfl/tl 
bekar lıanımlarclatı da bekarlık ver,ı.. 
si alınmasını isiiyor. 

Çalışan /wdır.ları;mzı;: ~~k.dr~ı~ Wftt 
<ıisi ha!d:ın<la ne dü~undüklcrun 
iwç niınai1r kar~e~in_ıiu bitdin_u• 
Bu giin de şehrınuzın ticaret t~lı 
aUıka,lar mühim bir mücsscseıimle 
lışan memurlardan Zühal Ha,_,,. 
fikirlerini neşrediyoruz. nu hanılft .. 
yor ki: 

- Uir müddet en·cl gazctc1en~ 
Jrnlk arasmdn münaJ;aşa ~ırJni o 
ve hatta .ımrikntüri:ı:e edilen ltu 
zuuun, bu gün ttma.men ciddfl~ 

( Lütf tn sa.ufauı .eevirlııir 
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1 Kitap kuponarı- ı[::~~~]= Telgral 
\ 

l(aymakamlar Millet 

Baberlerl 
Meclisinde bugün görü
şülecek layıha!ar 

; .k . . . ' mızı hırı tırınız . 
ra~1ndQ ______ __.. _________ _.,.._...,, _ _.,,.. __ .~ l Ankaaı, 30 (Valc ıt) - Ovacık 

,;örUyorut.. .-.11 be-
".Kı:ı dın la rdan da erkc\;,ı llu ı::ıın il', 

kflrhk vergki rtlınm~~cvnbıtıı ver i 
esas itibarilP.•flın içtimai hn~ attal ı 
ten 6 "-' rnzifelerini ''e mükcllefiytt. 
.. ıni tahm ederek <lü~lindfil.lrlml ry 

lern~k isterim : I 
Ti!rk kadını, lın} nt yolunda eri ekle 

1 o.nuz omuz:ı yiirUmiyc bnşlach~r a-:t
dan 'tibart':t, . nhip olduğu haJ,lar k:ı
dar, mi1Irtc 'H' cemiyete olan rnii!ccl c• 
f iyl'flerfni <le onlarla takf!im l'tınel 

mecburiyetimledir. 'Hincn·er hemcin ... 
terimin iddia ettikleri tam müc:m·at, 
a n cak o ınmnn vücut bulmuc; olacak
tır. H akta milsavat icıtiycnlcrin, va~i· 
fede de ml!s:natı kabul etmeleri la
zımdır. 

Erkek ve kadın hu gün iş hnyahnda 
ay.nj haklarn malil..:tir. Yalnız kadır.ın 
bu sahadaki mec:a;si henüz )eni oldu
ğu fçfn crlctk Icad:ır yii ·!;cJernemıeotiı·. 
Yani kazancı ve mevkii hen Uz cı J<e.;itı 
kine t ekabU1 etmiyor. Halen cnlış:ın 
kadrn lanmızm, fikri ve ml's!cki h:ı)at. 
ta temayüz çtmiş kiiçük bir kısmını 
isti~ıta ederscl;; geri kalanları, işçi . 
d:ıh:tflo ve memur sınıfı teşkil eder. 

Bunlann dn ka%ançlar1, her tncınte
k~tfu olduğu gibi pek rnnhduttur. n . 
hMI var, bu sınıfın lmtmı ftzamı ht· 
k.1 r genç kızlardır ve ekserisi bUyiik 
bir aile yül,ünün nltındadırlnr. mr 
aile reisi kadar mes'ulivetleri ve "'fl· . ., 

kaymalrnn ıığma Koçhisar kay
makamı Nu r~n Sa it, Knrc.kö9e 

·kayma amhğın Glirdüi kayma
kamı Ruhi, Helvan kaymakam· 
1fi1Da 1' azımpaşa kayma lt amı 

Rtcep Rıza, Keban kaymal<am· 
lığına, L"ı:s ki llavmaka trı ı Vasfi 
Bey!er tayin edildiler. 

Sıhh~~·e rnUdUrlcr f erssmde 

Aal.ar 30 Valn t - Bordur 
ı;ıhhive müdürlf ğüne d oktor Fa-
111 l.!erl. lspartnvc, r ordur sıb· 

hiye müdürii Murat, Maı din sıh· 
hiye müdürlüğiinc sabıp Eo.dur 
... ı biye ınüdürü Tahsin beyler 
tayin eri ' dıl t. 

Yenı An iara 
1« pu müdürü 

Ankorn, , Vakıt ) - Rüşvet 

alırken ylrnlnnan Ankara Tııpu 
ha~ ~ atıbi Ahmet b eyle hadıse 

de n.l'şlet ek lu uncut undan maı· 
nunen ışten eJ çektirilen Ankara 
tapu müdürü Niyazi bey vekalet 
cmrıoe a!mmıf, yet ine Bur1a 
tapu müdür ü Mehmet Ali bey ta 
yin ediim'ştir. 

Nadı:ı- bir adJiye vakaaı 
ileleri vardl1'. Buna rairmcn çalıc::ın 

k~dınla~ımrz 'mdi:r~ k~dnr . kendile- 6 Ü KİŞİ idam 
n nden ıstenen vergılerı mtı• .. , ...... ua 

,., memnuniyetle kabu l etmişler<lir. Edi,ecek 
Yalnız, her ~yde olduğu gibi bu ''er. · 
gin in tahsilinde de kazançların nnzan 
df!rkate nlınmasr, ve zaten W) if ol:ın 
hütçelerdc fazla tahribat yapıİmıırn" 
sr lfızrmdrr. 

Dekar er kek ve ka dmlnrclan alınrı· 
cnl: olıın bu vcrğinin tahsilinde, llü
kQmcfüı ist ihdaf ett"1i mak•adı tn
mamen bilınfyorum. Bunun mali bir 

Jüz.umdan ziyade içtimai b!r meseleye 
1 

ternns etmesi, yani bu glinkü fıclivacl 
aleyhtarı gençliği evlen mi) c tc vi.t 
rnn.h!yetindc olma ı da muhtemeldir. 
llu böyle ise. mühim Wr nuActn) ı ... .,. 
tırlnmak laıımdıi· : 

Memle!uıtfrniz<lc izdivaç rnescJesin-
l'ı!emlcketimizde f?.dtvaç mesele in

d ,• C'n t:\'vel arnnılan şey, $en·ettic:. 
ı;ır im; vlcn irkcn nasıl zengin bi r 
izdimcı gaye ed!'lliyorsa, ertel: de ala 
cıt:?ı kadının rnutlnk 7.enr;rt o rn:ı.~ım 
istiyor. Bunun nadir isti:snnlıın ol • 
malda beraber, fakir luzlan n kolay.! 
hkla koca bul dukları vaki de;ildir' 
Ş . ·ı 

u h alde, zengin kadın ve erl.:c', hew 
kArlar -ki kadınlarının <>k ... erisj nılc 
servettne ma lik ve çalı$hlfl an l>htısc

Jerdir- en kol:ıy evlenttlck imklinına 1 
malik olduklnrı gibi zntcn bu \'C r~i3·i 
Terebilecek Ynziyetcdirler. J{nza.ncı 

mah~~~. bckArlar, esnscn J>nrasız ., 
Irk yuzunden evlenmedikleri i~i ıı, en 

çok &'lrı!ılacak bunlnr olacaktır. On ı 
için bu v_ergiyl yaln~z çatı~:n _be'<Ür· 
1ara taltEıs etmt'k do;tru degıldır. Her 
?ıe şekilde olursa olsun, maddi im!ta.I 
na malik biitün bekarlara a yni dere-' 
cede teşmili lazımd ır. 

Bu vergin in nüfus tezayüdüne biz.. 
met edip edern iyeccğj hakkında lJ!r 
§CY söylene?tıez. Bunu, \'errrinin t:ıtbi· 
kinden 80nraki za man gösterecektir. 
Maamafih bcldirJardan alınan bu ver· 
gi g ibi, çocuk yaprn ı) an çiftlerden de ı 
böyle bir vergi alınması dfö::ünül<'hi-
Jir. ~ 

Nairob •. 30 (A A) - Knmpala uıah · 

kemesi. ihtiyar bir kadının 5ihirbazlıı. 
yapmakta olduğundnn ~üphelcnerek öl· 
dürmüş olan ve idama mnh Om edilen 
yerlıler<len CJO lşınln temyiz. istida ve 
.:h ıhaların ı rcddetmiştiT (fonlar, pek ya
V.ındı idam cdilece lcıdır. 

IJ:ırn cezasının bu ı adar ,·&si bir 
mı vasıa icr:ıc:ı düm a rorihlnde ilk defa 

~ . 
\'a' i olU\o~ 

ln91Uercdo c r çbk ecnebi 
fsbr.it ., ları b'rleŞl]iOr 

Lonil.ra 30; ( A. A ) - l icaret 
r.ezrıreti, yenı gilnırlik rej iminin 
tee~slis~ ndc;n beri 4 30 ecnebi 
~ırketinin lr.g !t ere ca!.ı ilinde 

fabrH a!2r lesıs ct'1'ek talebinde 
1 u'undu~unu \'e bm,ıl ıı rdan 76 
sınm men ucat mücsseselr ri ol· 
du ~ umı bi c1 ıtnl"Hlt>dır. 

Ferit CeliU beyin teşrif 
masunlv eti 

A nhnrn, 30 Vakıt) - Mersin 
meb'ıu Ferit C elal beyin teşrii 
m:,ısm ıyet.nin reJ'i stenmiştir. 

FGhret i Efer:dinin kaçan 

ıtaım 1""h"'lar. dı 
A nkara, 30 Vakıt) - A nkara· 

nm sa\ ı ı :ıeı.ginlerindcn Fahret· 
tin Ef. yı öldüren lerd en Dursun 
Erzurumd1 \ a'rn':mm ıştır. 

M. ı ıaış g el yor 
Ankara, 30 ( Vakıt ) 

Darülfünunu ıslaha memur 

olan M. Mnlş bu pazaıtcıı Av· 
ıupadan şebr ımiıe gelecektir. .............................................•............•. 

Vergiy:i kabul \•cynhut ~·Jenmek 
meselesine gelince; bu <la herkese gÖ· 
:re değişen ve kimsenin de derhal ta
yin cxfomiye.ceği bir şeydi r. 

Du gün, kadın ve erkek nrasınclaki 
müsna t meHuu bahsolurken sn.dere 
kadınlann bekür hk vergisi verip vcr-1 

memelerini dü~itnmek kftfi dt'~ild i r. 
Kadrnlarımız, fili Ye 1Jedcni iş <'rde de 
--güçlerinin ) ettiği l\aclar- crkrkle r ' 
gibi çahşm.ıhdırlar. Bu mcıvanda rıs·' 
kcrlik hizmeti de 1-ndrnları~ vat.·ı :ı,I 
<!rkek1er gibi, ödcrniye mecbur olduk·ı 
lan hir bor çtur. 

Faclın yarad ıJı~ta, eı-lrck kadar J,uv
vetli ve dayaıııklı almadığı için, onun 

1 

cephede çalışması, manevra yapnınsı, 

silah taŞ1ması t abii bel.lencmez. Fa• 
kat l:u sahada <la kadınların görebilt· 
ceği nice nice işler vardır Yani. mcııt· 
k!rnt te ı,ndmın da ası.erlik hizmet ini 
ifası ~...ası muhakkak knl>Ul edilmeli· 
dir. 

Ilullsn: Münevn?r Türk kndmhğt,, 
inkılilbın ve Hü'cumetln vazettlP,-i, fay. , 
dalı \C Hizım bütün lmnunlnrı, şah· 

s·_n alcyltte de olsa, r.ürarenin, ceml-
1 

yetin \'e bin netice millet in mr.nfaati 1 
noktnsmdan bilfı lmydii şart kabul e· 
der ve bu'11arın tahmil ettiği ağırlık• 

lnr1 seve seve katlanır, kanaatinde· 
~~ 1 

Ankara, 3~ V alut -E aıı belediyelerin belediye kanununuo30 uncu 
maddeıindtki mahallt istibllk kardım askeri malzeme Ye menddada 
teşmıl etmelerine mebni bu kaydın tefairi yarın mecliste görü,ülece
ktir. Encümenler maddeyi muhtacı tefs r g6rmemektedırler. Temlik 
kanununa göre tapu senetleri harçlaruuo bakiyye takıitlerinin 
affi liyıbası yarın mecıiıte rürüıülecektir. Uyıbaya 16re mübadil 
gayrımilbadil, muhacir vesaireye tefyiz •e adiyen tehsiı olunan 
i•yrr menkul emYalin tapuya raptı hakkındaki kanun mucibince 
taksite raplolunan tapu harçlarından benOz alınmamıt bulunan 
taksitler aktolunacaktJr. Mevcut kanun •e itilafoamelere göre 
g:ıyrı mübadil addi llıımgelea Tnrklerin Türkiyede alacakları 

gayrım~nkul mallardan iıtibkak mnbatalkrındaki miktarı tapu 
harcından müstesna tutu .acaktır. 

HugUn Snnayl ve Maadln bankası umumi 
heyeti toplanıyor 

Ankara 30 (Vakıt)- Sanayi H Maadin bankası m~ciiai idareıincc 
tanıim olunan banka pllnçoıu •e blUçui, bOtçeye müteallik sair 
muamelAh, yarın kanunu mucibince heyeti umumiye sayılan bütçe 
Ye iktısat encümenlerinden mürekkep muhtelit encümende tetkik 
edilect.ktir Sanayi ve Maadin bankHıDJ11 Sanayi kredi banlıtası ha· 
Jine ifr•ğı hakkındaki layiha da tetkik ve bankaoıa yazıyeti te1· 
bit edilecektir. 

lnhfsarlar kanununun bir maddesinin tefsiri 
Ankara. 30 ,Valut) - labisar beyiyelerinin aülOıünün ma· 

IOllere Ye ıehit çocuklarına nrılmHİ hakliındaki inhis1tlar ka· 
nununun bir maddesinin tefsırini bütçe encümeni tetkik, tefıiri 
bu suretle kabul, yalnız bayat kaydiyle daidılacak beyiyelerin 
yeni seae içinde yaıamamıı bulunanların Yercacsine Yerilmemeıi 
kaydiyl~ kabul ehni,tir. 

Çin -Japon 
MUtareke aktl kon
feransı tehir edildi 

Changbai, 30 (A.A) - Bu 
sabahki içtimadan aonra bir 
mütareke akli için toplanmıt 
olan konferanı tehir edilmittir. 
Çüıl1<ü • abahki iftimacla 
Japon kuwvetlerinin Cbanıbai• 
dan çekiJmeti hakkında Çinli· 
lerle Japonlar araaanda zuhur 
etmiş olan ibtillf balledilmııtir. 

Bu ibtilAf, konferanıta tanzim 
edilmit olan ve bu ayın dör· 
dündenberi bilfiil ter!iedilmiı 
bu'unan mubıısematın terkine 
müteallik muhtıranın ilk madde-
ıini tarafeyin kabul etmit olma
larını tamamiyle manasıı bir 
şeklt" ıo · mıtkta rhr .. 

Kurtuluş ve 
Pera kulüpleri 
"MUsaadeı ,. urwanlara 

kaldrrlldı 

.. 

l5tanbul, SO (A Aı - T. t C. J. Is· 
tanbul mıntıkası merke.z heyctindt11 : 

Müttdi, l:ulüplcrin ebemrrı lyetle .,,. 
.zarı dikkatine: 

1\ urtulııf ve Be) ot;lu spor IPerı) ku· 
lüplr rinin li üvi yrı l trl ıııbaıiyle .n i7.3mnı 

menin 175 i ncı rrııddesinın dılrei oümu· 
tane dahil addedllmeltr1 muvanlt 01 .... 
dığından hndılenn• verilch ''Mü~aadelı., 
ünvınının rcfedildlgt ve vuıyetlerlnln 

ayrı nıü ttt fık oları c kabul edilcııı müı· 
ıem.; kulüplerimizin MıılOmu olmak üze
re terr o'unur 

lngiHZ amele 
Fırkası ihtilalci! 

lngilttre müıtıkil amele f rr· 
kaıı ıenelik kongreaini akdetm ı 
ve rtis Mııter F ennerin nutku
nu dinlemişti r. Mister F enner 
amele farkaamın r•ttn intlh~pta 
mağlCıp olmas yle s ı yut demok• 
ruı usillünlln maiifıp o!duiunu 
ı ııı.!1 e tmit Ye ame'e fırkuının 

ıslahçı dtğıl, belki ibtılllci ol• 
muı ıcap ettiiini ı6ylemiıtir. 

Mıster Fennuin beyanatı bir 
çok amele murabha1ları tara
f mdan taavıp o!unmu, Ye 
müstakil ame.enhı amele fır· 
kasından ayruıp ayrılmamak me' 
ıeles 'ni tetkik etmiıtir. Fakat 
ekseriyet amele fırkasından 
ayrılmak aleyhinde lralunayor. 

Fransız bütçesi 
41 milyar rrank ola

rak kabul edildi 
Parls, 30 (A.A) - AT&n mccfüi. 

dUnkU celsesinde, \·aridarı 4İ milyar 87 
milyon 278,3it> Ti mcsarifan da 41 mil· 
yar 83 milyon 38tı,532 franga tc,·zln 
cdtrd: varidatta ı 886.76' Jtaıık bir faz· 
lahiC' t••lft eyJ•,.•tt 193~ 5$1Cll blitçMl· 
rılı umumiyeılni 19 muhalif ttye kartı 
27 ı reyle usYip ve kabul ctm ı ştir. ı 

M. Tardieu, Londraya gidecek 
Pıriı. 30 ı A.A) - M. Tırdicu"nün 

bu hafta ıoaunda M Mac L>onald Ye 
Slr johft Sinıon ·ı görüşmek üzere l..on· 
draya r dceeii teeyyüt etmelı:ıedlr. 

M. Tardiea'nün hareket tarihi, bütçe· 
11l1' kat'ı sorettı kabulüne bıflıdır 1 unı 
hav1.1sınd.akl dnlttltrln lhtı11dt ~azıvet· 
teri hıL:kındaki mtlıakrrclcr bilahare Cc· 
11cvı ede icra olunaea tır 

Ollmiitı\ para 
M. Mak. l\ennenın mUhlm 

bir mektubu 
Londra. 30 ( A.A) • M. Mac 

Kcnoa, mümessiller meclisine 
bir mektup sriS11derm ıtir. Muma· 
ileyb, bu mektubunda rümüş 
para kıymetini arttırmak için 
b6ynelmilel te~riki mesaide 
bu'unulma1ının yalnız uıuya 
ııyan defli, aynı ıamancla mlis· 
tuelea tahak~ uk ettirilmesi il· 
z:ım ıelı• bir keyfiyet olduiu· 
nu beyan etmektedir. 

Nobt~I mUkAfatlı 
Stokholm. 50, (A.A) - Nobel 

tnOklfatlarınıa her birı bu ıcne, 
171.753 lcron olacaktır. 5 mükl· 
fat, bu aeae Stokhohn'de tenı 
edilecektir. 

Nobel mOe11uuinın nrnıayui 
hali huırda 45 nıilyon lcroau 
t'ca•:\z t•m,f<t .. n•r. 

Zehrrh 9exıerd11" 
korunm• çareleri 
Dün saat 16,30 da F dı fakül· 

tui kimya miiderriıi Naı:•ni Aııf 
B. Darülfünun konferans 1110· 

nunda (Zehirli ıu:Iardan korun· 
ma çar,ıerİJ mevr.ulu bir kon· 
feranı nrmittir. Konferansta, 
botiln fakOlte talebeleri •~ hir 
krıım milderriıler de hazır bu· 
lunmu,tur. Naımi Aııf konferan· 
11nın ıonunda bahsettiği menua 
t .. ıU~ i< eden birka~ tecrübe de 
yapmıştır. Konferansa 3 hafta 
her ç .nıaoba günü dtvam edi· 
Jeuklat. 

Milli futbol 
Takımı namztleri 
Seçildi 

[Üst taııfı birinci sayfada J 
lerin "A., grupuoa ait olduğuna 
ve ayrıca bir 0 8,, grupu listesinin 
yapı 1acağrnı da iıaret etmektedir. 
"A, grupu listeı"de hayli şayaoı 
dikkattir. Listede Galatasaray 
n F enerbahçeden ancak dörder 
oyuncunun iımi vardır. Şimdiye 
kadar birçok def a tar milli takım-
da yer alan bazı isım! erse lis
tede görünmemektedir. Eunu 
bazı oyuncuların cezalı bu.un-
mauna alfeden!er de vardır. 

Lis tede Ulvi, Burhan, Leblebi 
Mehmet, Muzaffer, Cevat Bey• 
ierın isimleri yoldur. 

Büyük bir alakayla karşılann· 
cak tebliği ayney yaııyorı: 

Milli takım namzetleri 
lstanbul, 30 lA.Aı - Federu yon. 

Mitu t:ılı.:ımımıza namzet olarak aşağıdaki 
mınta a ve kulüplere mensup oyuncu· 
lerJan mürek .ep bir (A) gı upu teşkil 
etmiftir : 

Ankara mıntıhııından Vasfi (Muhafız 
GücLi), Izmlr mınıakasından Lütf~ Rız:ı. 
Fikret (l\arşıyakı), lhsan. C.ütfi (lzmir 
spor), Salt IA!tmordu), Fuat ıGöztepe). 
Jscanbul mıntak asından A vnl. Mltııt 81-
hat, Rebll G:ı.latasarav) Ref&t, Zeki, Fik· 
ret, Niyul lFcnerbnhçc) ! lasın. Etrc.f, 
l lakkı (Beşik taş) l-Jüsamettin, Saım S:ı.ml 
( V da Kumk3pı ) SalAhettin \ lsıanbolspoı) 

Mılilt (Beykoz) beyler. 
2 - Mıntal alar balAda isimleri yaZ1· 

lı idınıncılırı azııml 5 nisan J 932 salt 
ıilnilne ı. adar Federasyon emrine ızam 

c:<lcceL:lerdir. Izmir Ye Ankaradan gele· 
celı:: idmancılınn scrıhat murattan Fe-
derasyonca tesviye edilecektir) 

3 - Her mıntıka kendisinden talep 
olunıın idmancılan fotoguflannı havi bi· 
rer lcünycleriylc Federasyona gö:ıdere· 
cektir Mınııkalar, talep olunan idman· 
cılann vazıyeuerinin niıaml olmasına \'e 
cezalı bulun ınamalanna dikıat edecek 
ve böyle idmıncılar \'arsa bunları gön· 
dermtyip keyfiyeti derhal Federasyona 
bi dirtcektir. 

4 - l~lfo namzetlerden mezuniyet 
leıl istihsal olonm3st icap edenlerin mc· 
zuniyc:tll'ri için Fedl!ı asyonumuz icıp 
eden tembıtı almı~ttr. Mıntıakal ırın müş

ı.ü 'At hudusundı Federasyona milracaat
lın lhıındır. 

5 - Fedcı asyon. Milll takım nam· 
xetlerinc ait mı gtupu listesini bıllhar• 
teblil!' ,.der.ektir 

Hidivin banka3ı 
işi acıklı 
Bir hikayedir! 

1 Utı tarafı 1 ın .. 1 sayfad3 1 
yurınız, orman hükümetindir; 
bankanın orada tek agacı bıle 
yoktur. Ormanın hükumete ait 
oldu~u resmen tebeyyün etmif, 
bankaya tebligat yapılmıştır. Bu 
vaziyete göre banl<a ormanı sa• 
bibi olmıyan kimselerden sııhn 
almıt o:uyorki muamelenin batıl 
oldoğo meydandadır. 

ikinci acı noktada ou: Bu va· 
ziyet tahakkuk edeli aylar olmuş· 

tur, fakat bankanın ormam için 
nrdizi parayı iatirdat yutunda 
bir hareketi ılSrülmemiıtirl 

Bu vnivcte göre ta1fıye he• 
yetinin bu cihctleleri de tetkik 
edip meydana koyması ve ban• 
kamn haklki nıiyetini ona a5re 
tubit etmesi icap ediyor, de
mcktır. 

Kari imiı•n dün akşam geç va· 
kit aldığız mektubunda bahset· 
tiği ormamn bUHımcle ait ol · u
ğu yo'undaki malQrnatı mektup 
e lin1ize devlet daireleri kapalı• 
dık tan ıonra geldiği için tuml 
kayıtlar la tevıık ederuedil'; oou· 
da bugün ö~renmive çalı,acağız. 

Hiim:t 8. raun gehyor 
Belediyeye ait bazı işleri ta• 

kip için Anl<araya gitmiş olan 
belediye rciı muavıni Hamit B. 
yarın ıchrim i ze gelecektir. 

Belediye memurlannın da res· 
mi devlet memurları gibi teka• 
nde tabi tutu ' maları keyfiyeti 
hemen kat'ıyet keabelmij ıibidir. 
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f Bir mübadele 

Türk· Bulgar 
Müzeleri 
Arasında 

1 ı, ı o 1 D 1 n B a b e r 1 e r 1 I ' 1 Ticaret-lkbsat 1 
..... -------~-~-------------- Afyon meselesi 

Öğrendiğimize göre bet ay 
kadar evvel Bulgar müzeler 
idaresi. müzemizde mevcut 
tünçtan bir yaban dornuı.u hey
kelinin alçiyle yapılmıt bir kah
bını iıtemif ve ayna zamanda 
da bu domuz heykelinin Bulgar 
müzesinde bulunan sol ön aya
ğını da bir dostluk eseri olmak 
üıere müzemize göndermiştir. 

Ekıik olan bu ayak müzemiz 
idaresi tarafından derhal yerine 
yerleştirilmiş ve bu suretle tari
hi ehemmiyeti bu'unan heykelin 
kıymeti bir kat daha artmıştır. 

Bundan sonra, BuJgar müze-
11inio istediği mevzuu bahs hey
kel kahbmm döküJmeaine baş· 
lanmış ve ancak bir hafta evvel 
bitirilebilm : ştir. 

Diğer taraftan kalıbın Bulga
riıtana nakledilirken gümriik 
~uayenesi sırasında kml:na teb
likes\ mevcut o!duğo düşünüle
rek. sandıklanmadan evvel görül

mes1 gümrük müdürlüğünden ri
ea edilmİf, ve gönderilen memu· 
run nezareti altında sandı~Janan 

kalıp dün Bulgar sefareti tara
fından tesellüm edilerek FiJibe-

Tarihi evrakı 
l'asoif 
Edecek heyet 

Öuıgariataodan gelen evraka 
ı= resmi muamele bitirilmiştir. 

E"•:ık bugün müze idaresi tara
'lDd,tn tesellüm edilecektir. 

Şımdiki halde müze' idaresin
de; mÜ%eler müdiirG Aziz, mü-

derris Ahmet Refik ve muallim 
Cevdet beylerden murekkep bir 
komisyon teşkil edilmtştir. Su 
komisyon muhtelıf yerlerdeki 
taribl kıymeti haiz evrak ve sa
ireyi toplamakla meşguldur. 

Bu eserJer peyderpey Sulta
nahmet medresesine nakledil
mektedir. Bu iş bittikten sonra 
ilmi bir komisyon tetkil edilerek 
'!Vrakın tasnifine b:ı,•anılacakhr. 

Halk evinde 
Halk evinde faaliyet denm 

etmektedir. Gumartesi günü saat 
3 de HaJevinin temsil ıubesi 
toplanacak ve idare heyeti seçi
lecektir. 

Bu şubenin de teşekkülünden 
sonra geri kalan diğer iki şube
ye ait intihabat ta önümüzdeki 
hafta içerisinde bitirilecektir. 

Un fabrikalarında Otomobiller Liman tarifesi lzmir heyeti yarın 
. y k k ? şehrimize geliyor muamele vergisı Bugünden itibaren Ü se midir . Afyonun inhisar altına alına• 

lzmir ekmekciler cemiyeti r~ muayene edilecekler Liman şirketinin tarifelerinin cağı haberi doiayısile izmirin 
İRİ Ahmet beyin, bat vekilimize Belediyenin ta~si usulünü ıbdas yüksekliğinden şikayet edildiği afyon tacirlerinin Ankaraya bir 
bir rapor takdim ettiiini ve etnıiş, bunun için bir talimatna- Ye kontenjan işinin şirkete yara- heyet göndermağe karar verdik-

bundan Un fabrikalarından ah- B ı· t dıg· ı yaulmıştır. Dün kendisiyle leri yazılmıştı. me yapmıştı. u ta ıma nameye 
nmakta olan muamele vergisinin nazaran, otomobiller aynı renkte görüştüğümüz Liman şirketi mü- Haber aldığımıza göre bu he· 

Yüzde on beş, yirmi arttırılması k d dürü Hamdi Bey bu hususta yet bugün izmirdco harel.ct l oyalı o!aca • ortaların a sarı ı ı k · 
t akdirinde hazinenin 11 milyon demht r hi: edecek ve lstanbu a ge ece tır. 

karalı şeritler bulu ıacaktı. Bun- · f · 
lira kadar bir varidat temin - Şirket tarifelerı'ıı1·n yüksek- Burada Istanbul a yoncuıarınm 

dan b3tka, otomobillerin döşe- d - t' k'l b ' · t . la edebileceg· ini iddia Ye bu art· ı· d k d d a ış ıra 1 e ır ıç tma yapı • 
meleriyJe fennl a~ sAmı hakkında ığin en şi Ayet edi! iğin en kt B · t . d ı t b ı 

tırmanın ekmek fiyatları üzerin- 1 ca ır. u ıç ıma a s an u 
da bazı tedbirler alınmıştı. ma.ümatımıı yoktur. 1931 senesi tüccarlarından da bir heyet in-

de aincak kırk para yahut a 'tmış h b t k t 1 Talımatnamenin saı ı kar ah te· eıa a ını zararsız apa mış 0 • tibabiie, i1 mirden gelec<:?k o!an 
para kadar bir fark \:usule ıe- ritlere taalluk eden kısmı hak- mamız varidatın çoğalm<ıSmdan bir heyetle beraber afyon mese· 
tireceğini işaret ettiğini yazmış- kında •erilen mühlet bugün hi· değil , azami tasarruf tedbirlerin- lesi hakkında teşebbüste bu~un-
tık. Bu haber şehrimiz ticaret tam bulacaktır. O omobıller bu den ileri gelmiştir. Bilakis va- malc üzere Ankaraya gidecektir. 
mahafilinde hayli bftyük bir d ·b f · ı k ridatrmız geçen senelere nazaran Türk vapurterına kömUr daha gün en itı aren te bş o u naca , 
alaka ile karşılanmıştır. ~erilli bu:unmıyan taksilerin sa- daha azdır. Kontenjan usulünün pahah mı sallhyor ? 

Allkadarlardan bir kısmının d ı d tatbikinden kir eltigw imiz iddı· •sı Ereg-li l<ömlir şirketinin Türk bipleri tecziye e ilece ;der ır. 0 

söy1edi&derine göre ekmek fiyat- O 1 da kati.yen yanlıştır. Kontenı·an vapurlarına ecnebi vapurlarından tomobillerin aynı ren de bo· k 
ları muamele verğisinin arttınl- usulü l 932 senesinde tesirinı· daha pahalıya kömür satma ta 

yanmaları ve saire bakkın.laki d 
ması nisbeti dahilinde yüksele- göstermiye bat!adı. Bundan son- olduğu hakkında Ticaret o ası· 

k d •ğer maddeleı i mali sebepler- • l t Oda 
cek fakat bu artmadan fal:ri a ra da varidatımızd3 teoakusler na bır şikayet yapı mış ır. 

den dolayı bet ay sonra tatbik h'-.k kh 
Sahibi un tüccan ve fırıncı mil- h' d·t k d b 1 bu hususta ta . Ki at yapaca r. sahksına konacaktır. Mahaza ye- ısse 1 ece ereceyi u muştur. ki k 8 
teessl·r olmıy~caktır ekmek fiyat- B , d Almanya da ma ne a samın · ·d b ı t b·1ı t u no«sanı a gene azami tasar d ]anndaki artma ise dizi olacak- m en oyanacı < o omo ı er a- aC11r vergiler koy u 

li t · t t k ruf tedbirleriyle kartılamıya ça- Al h" kfı t· 27 mart br. Kasımpaşa un fabrikası sa- ma nameye rıaye e me mec- manya u me ı, 
burivetindedir:er. lışacağız. t 'h· d ·1·b mu-stamel ma-biplerinden balcı zade Mehmet arı ın en ı ı aren 

kine aksamına ağır resim koy• 
bey fikrint soran bir muharriri· Maarifte: P1"iistı0 = h • 
cıize şöyle demiştir: - muştur. Bu resimin bil assa trı .. 

- Bizim bugün Yerdiğimiz Dayak idası 'l'eessür neticesi kotaj mensucat makinelerine ait 

T b k k k t dl olan kısmı ağırdır. Bu ıuretle 
muamele vergisi malin kıymeti 8 a u e me o·· ımek ı·stedı· 

f bu nevi makinelerin Almanyan· 
üzerinden ytizde dört kuruş sek- Sarıyerde ve Bakırköyünde, 

d h ·ı Kadıköyünde Telefon cadde- dan ihracına imkan bırakılma-
sen santimdir. Müşteri en ta sı iki ilk mektebte bir dayak ha-

·sinde, Gülhane hastanesi hesap mıştır. 
ettiğimiz buparay1 maliyeye tes- disesinde bahsedildini, ve Maa- TUtUn encümeni toplan:yor 

memuru Yuta Beyin 13 yaşanda· 
lim ederiz. Binaenaleyh muamele rif müfettişlerinin tahkikata baş· Istanbul ticaret odası tütlln 

· · .. · d ı k l d k ki kızı Huriye babasanm kendi-vergısı u:ıerm e yapı aca o aa la ık lanm yazınışt. . d encu .. menl· pazar gu·· nü toplanarak 
k f b l f sine hesap dersi göstermesin en 

tezyıt ey iyeti izi ya nn: mncı- Müfeşttişkr tahkikatı ikmal tütün halclunda Balkan hükumet• 
müteessiren tentürdüyüt içerek 

ya ve yahut uncuya açdığımız etmişler ve ida edildiği gibi da- lerı"nde tetkikatta bu!uoan Ye 
intihara t~şebbüa etmiş, Tıp Fa-

krediyi zamın nisbeti dahilinde yak hadisesinin vahi olmadığı kültesıne 1 ıldmlmıştır~ seyahatten dönen tetkikat .ve is-
fu.:laJaşlırmak mecburiyetinde ka- neticesine varılmıştır. Havagazı kurbanı tibbarat müdürü Hakkı Nezihi 
lacağımıı. noktasından müteessir Maarif müdürü l; aydar bey iki gün evvel Sırkecideki mu- beyin iuhatmı din~iyecktir. 
edebiJir. B:ıckaca brr tesiri ola· bu mesele llakkında ,kedisiJe gıı- h d h d 

-s ayene aoesin e avagazın an ıe-
maı. rtişen bir mubarrimize şunları hirlenerek tedavi alhna alınan 

Bugün un fabrikalarından alı- söylemiştir: 
Y hk.k dişçi Kadri B. hastanede •efat nan muamele vergisini 2 milyon aphgımız ta ı attau ve mu-

etmiştir. 
lira kadar tahmin ediyordum. ayene neticesine doktorun ver· ölU bir çocuk bulundu 

Bu zam keyfiyeti fabrikacılar· diği rapordan, her iki mektebcle 
Beyazıtta Balaban mahaUesin-

dan ve fırıncılardan r:iyade müs- biç bir dayak hadisesinin ceryan 
de yangın yerinde he'1ÜZ doi· 

tehHlr SJnıfı allkadar eder. Ek- etmediği anlaıılmışbr. Muayene 
muı ölü bir kı.z çocuiu bulun-

mek fıatlarinde zam niıbetinde de dövüldükleri ida edilen talc muş, tahl<ikata ba81anmı,tır. 
bir tereffn husule geleceği tabii- lerde hiç bir da. rp eseri görülme-
dir. Miktanna gelince mnamele miştir. " 

vergisi ytizde yirmiye çıkarıldığı 

taktirde ekmelin kilosunda 20 
para kadar bir tereffli olabilir. 

Teklifte çiftçiyi alAkada.r eden 
cihet yoktur. 

Bir ltalyan profes6rU gellyor 
M. Mariotti isminde bir ltal

yan profes&rü cumartesi rünü 
Aero Ekspres tayyaresiyle teh
rimh~e gelecek ve pazar günü Te· 
pebaımdaki ltelyan kuJobftnde 
bir konferana verecel tk 

Telefon davası 
Belediye müfettiılerinden Ali 

Yaver bey tarafından Telefon 
.., şirketi aleyhine açılan dava ev

rakı öğrendiiimize göre tahki
katın tamikı için yeniden müs-
tantiklikten muddeiumumiliğe ve· 
rilmiştir. Muddeiumumilik Tele
fon dairesinde keıif yapmış, tele
foncu kızlardan bazılarım istic
vap etmişt ;r, tahkikat derinleı· 
tirilmektedir. 

Tramvay şirketinde 
Senelik kongre 

Tramny şirketi hissedarları 
dün :ıeııeHk kongrelerini Uıakı
ıade Haltt Ziya beyin riyasetin
de yapmıtlardır. içtimada hfikü
met namına Nafia komiseri Na
:ıım B. bulunmuıtur. Neticede, 
idare meclisinin raporu kabul 
edilmit ve beher hisse senedi 
başına 7 lsviçre Frangı 20 san
tim kazanç dağıhlmasına karar 
verilm;.,t·r. 

Ht~metçller azalıyor 
!:>on günlerde gittikçe kendini 

göıtermelde olan iktısadi buh
ran, tesirini hizmetçiler üzerin
de de göıtermeie baılamıştır bir 
çok aileler yiyecek ve giyecekle 
ücretten tasarruf maksadile hiz-
metçilerine yol vermiye ve yahut 
hizmetçi almamaya başlamışlardır. 

Bilhassa küçük aputımanlara 
taşınanlar kolaylıkla kendi hiz
metlerini görmekte ve adam 
tutmamaktadırlar. Bu itibarla 
adetleri 14 de baliğ olan müs· 
tahdemin idarehanelerinden bir 
kısmı işsizlikten kaoanmışbr. 

UskUdar tramvaylarında 
Üsküdar tramvayları firketi 

urr. umi heyet içtimaı bugün ya• 
pılacakllr. Şirketin bu seneki 
umumi vaziyeti geçen seneye 
nazaran daha iyidir. 

.ıa:m:wınnııını!llllllll!llrıııııııımınııiınmıniiiiiiHııııllllllllliiiriiiiiıılmımııınımnımnıımR1111--PAH1111111111111 mRmm ~ 
Mahmut Nedim Bey 

i.5terseniz yapın diye nrir. Rehin~ ler, yaya olanlarına d, mukt>p nrir 
verdiği halde söıtinü tutmamı~ kabile Jerdi. 

- -- __ _ ___ fil 

ba~lryarak, aç bırakmak. dövmek, ezi-ı 
yet etmek, nihayet ö1dürmiye kadar 
gidebilir, ve kim!'!enin bir diyece~i ol 

(Son Yemen Yıallsl) 
veya reise ender tesadüf edilmiştir. Görünü~te basit ve ehemmiyetsiz ad 

30 Senelik 
if~a 

Siyasi Esrarı 
Ediyor ! 

rıımnııınıı11Dııın11nH11ınıııt11Hınıınuııınıııımıııırmnıııımnınnmnıı M a ıuı ıa ı ı Tefrika• 78 ınınınnınıın, 
TcrcUmtt oe iktibtı11 lsalckı mahfu~ 

Bir ay sonra ldrisiye giden heyet ldrisiye kareı bir konri haztrlanu~ü. 
basile birlik~ -misafirim Ubeydul· Biribirimize lrarşrlrkh t«ttinat verdik 
ıaı. Efendi de beraber- lmam Yah- t.en saın·-a bir haftalrlc misa.firliiimir:e 
yayı ziyarete Sudaya gittik. nihayet nrettık San'aya döndük. 
Jmaın ldrisle mÜ'ıakeratınurrn ne Bu defa lmamrn bende bıraktrğ'I tc· 

tkesj hakkında kendisine yazdrklan· sir iyiydi, 011u menfaatini idd.k ede
wırzla iktifa edemiyordu, onu temin rek bi~ sR.mimiyetle bağhtnmış ln.11-
~ tatmin etmek icap ediyordu. dum. 

Bizi ~ok iyi istikbal eyledi, ziyafet- Bir müddet Mmr& bunu bazı vaİ\'a 

imamı tecrübe etmek için y:ıkınlf!· 
rmdan ve sevdiklerinden bir kaç kişi
yi Sana'yadavet etmi,tim. Kendi!!ile 
itilaf yaptıktan sonra o güne kadar 
belki de rehine korkusilc tm~m adam 
Jarmdan kim~ Sana.'ya. gelmemi~ti. 

Bakalım bu defa gelecekler mi diye ! 
dü~ünüyordnm. 

Çok ge~meden imam amcuedesi 
Seyfulislam (1) ile Şeyhislammı ve di 
ğu yakınla.nndan bir kaç kişiyi 51\-

na.'ya gönderdi. Bunlart bil' müddet 
mieafir ettik. Bu Imn.mrn bizden ta· 
mamen e!T!in olduğunu gö.:teren tıı 1 

büyi.tk delildi. 

Yollar dn emindi. Bir zamanlar, 
hat.ta. en yakın :rnnıanlara kadar ta· 

Ier vereli, te.93.düfen o sırada Edirne.. lar teyit etti. . .. 
11in istirdadı haberi de gelmi~ti, lmam Araplar, bilha8Sa. çöl insanları ara- burların. alayl~nn .bıle bol kan _do~~ ı 
'billtasga bili tatyı'p i-ın biiyük -nlik smda (re.h· ) . b' ... k h. h • meden ge,.emedıklerı me}hur ':lchı \" .. - ın• nın. uyu ır e em mı· ~ · . .. v . • • 

1er yaptrrdı, günlerle EdirneTtin b:ıy- YK ve kıymeti Tardır. Rehme karşı ta· Şerez ":·'.k .~ehrın gohegındekı bırl 
ramnn tes'it ettik. raf reisinm yakmlanndan ve sevdik· cadtk ~ıhı suktın ve bur.ur bulmuştu. 

l:manı ldris ile anla~mamızdan uıem !erinden bir Tt)"& bir ka~ kişiyi .rhp - Mehmetçiklerimiz tek bıı.,larınn kollzt
ırnndu, bu, ilk naıa.rda göre çarpıyM a.Jık"ymakttr. rrnı Mlhra ~alhya hurlllardan rahıtt
du. 0, bınıla:n: - İ§te ıı.lm yanınrı:da ~a ge~erlerdi. Hatta n~t geldikleri 

lme'm zaten bne ,.ardnneı olarak tııtun, sadl'k kalma~ bmılua ne yerliler kendilerini zorlıt mi~afir ederi 

dedilecek bu deliller lmamın aı·tık ta-
m:ı.men uslandı~ım ~Ötter~n kal'i de
li il erdi. (~) 

Bu hal beni Te arkada.,lanını çok 
m~mnun ediyordu. Şimdi i§ onu hü!'I· 
n ii idare ederek her hangi bir ıui t-t• 
fehhüme n1eydan vermemekte idi. 

TalAt beyin a6zlerl 
Meşrntiyetin ilk günlerindt' Mt.clisi 

~tebueıı.ndıt Ytmen·e ait bir celsedf'ıı 

sonra koridordıt TalAt Beyle görü~ti
yordum. Bir haylı koırn,tuktan sonrıt 
'hlıH ~Y yan ciddi: 
-Canım. dedi şu imamı rehint a l 

~ak tn i~ bit~, madem ki rehine denen 
bu ~ey bu der~e mües~iı·dir. 

- Nasıl ala.biliriz ... 
- Zorla nyahut hile ile .. 
- O va.kit rehine olm:u esir olur .. 

Rehine kendi ınasile veri1ir .. Esir a.
lınırsa esirlerini klll1nmak i~in rene 
hnp ederler ... 

- Peki rehine verdiği halde ıen~ 

i~~ an ederse'! 
- Kar~ı hmtf elindeki rehineye İ!~ 

tedijtini yapar. Bu kelepçe vurmaktnn 

maz ...• 
- Desene bu pek çetrefil bir i~ .• 
Ve sonu gülerek: 
- Allah bizi rehi!ıe olmaktan esir

ge!!in, demi~ti. 
Ili r hn§ka ~ün ~ene Yemenden b:ı_h. 

e,ediyorduk. Talat Bey Yemen'e <iair 
birçok ~eyler s<>rclukt:m wnra yol hak 
kında da malCım:ıt istedi, o sırada ) a• 
nım1:r.da bulunan S:tdrazam l•akkı 

Pa~ıt: 

- T:ı!at JJey, dedi, rok~:ı bir Yemen 
seyahatine mi ni) et <'diyor~un? 

- Cidden isterim. orasını gö:.lcrim· 
le görmek yakından tammak hiçte fe 
na bir şey olmıyacak. .• Bir fır!"at '~ 
yol bul~am ... 

Ren bu ~ijz fü~erine St>''İ nerek hemen 
ce.,.ttp verdim: 

(Bitmedi) 

(1) SP.gfufül:im, imamın Bt1şvekill 
makamındadır. 

( !) Nitekim imam o tarilıt!'n sonra 
tamamen ralıat durmuş, lı iç bir kıyam 
ı~c is11•an lıard•!'ti yapmamı§lır. 



~ 4- VAKiT 31 MART 1932 

( Glntln Baberlerl ) 
Terkosun kazancı 

Şirket mevcut tesisatının bir milyon üç 
yüz seksen bin Ura kıymetinde 

olduğunu söylüyor 

Terkos şirketi hissedarları u
mumi heyeti dün şirket merke
zinde TeYlik beyın riyasetinde 
toplanmıılardır. 

içtimada okunarak umumi he
yet tarafmdan tasvıp edilen ida· 
re meclisi raporuna göre, şirke

tin abonoman miktarı 1931 sene· 
sinde 17997 yi bu!muştur. 

Sene içinde yeniden 756 şube 
yo!u tesis cdılmi~ ve 1764 su 
saati konulmuıtur. Hususi abo
nomanlardan alınan ücret 701649 
lira, müıterilerden fazla su sar· 
fiyata namı ~lhnda alınan para 
da 272,103 lira 25 kuru'ftur. 
Beı metre mik'abı su sarfiyatı 
nzerinden belediyeye verilen 20 
para aidat çıkarıldığı takdirde 
tirketin 1931 senesindeki gayri 
aafi basdatı 735,204 Hra 92 lrn
ruştur. 

Bu henba göre geçen ıene 
içinde terkos şirketi 106 bin 91 
lira 54 'kuruı kazanç temin et
miıtir. ~u paradan 5304 lira ih
tiyat alr:~esi olarak ayrılmı~, be· 
her h,\lk senedine, 30 frank ve
rilmek üzere 1 milyon 200 bin 

frank yani 100 bin liranın hisse
dar)ııra dafötılmrsına karar veril· 

<> 

miştir. 

Raporda fİrketia istıkbalinden 
bcbsedilirkeo, hükumetimizin 

1887 tarihli munzam mukavele· 
namenin 16 ınci maddesi muci· 
bince ş"rket tesisatını s'ltın 

almak niyetinde oiduğunu 7 Teş· 
rinievvel 931 tarihin le noterlik 

vasıtuile ıirkete t<:blığ edildiği 
bildirilmekte ve iştira dolayısHe 
aynı mukavelenamenin ikinci fık

ra~una tnfikan hükO.metle ş'rket 
arasında husus\ bir mukavele 
yapılacağı ilave edHmektedır. 

Raporun sonuna ilave edilen 
bir cetvele göre şirketin mevcut 
tesisat, m&lzemc ve uiresının 

mecmuu kıymeti 1 milyon 380 
bin 247 liradır. 

Rapor ve plAnçonun tasdikin· 
den sonra yeni idare heydi in
tihabata yapılmış, senede 600 ı i· 

ra ücretle Münür B. mürakipli· 
ğe ve Sezai B. de muavinliğe 

tayin edilerek içtimaa nihayet 
verilmiştir. 

.Nişantaşı Hadisesi 
( Ust tnrafı 1 inci sıyıfııd ] 

lunan maznun Hamdi efendi, 
CeYdet Mollanın eniştesidir. 
Cevdet Molla Beyin anlattın• 

muh•kemeye, istintak lcararna· 
mesitaia okunmasile başlanılmıı
tır. Sonra müddei Cevdet Molla 
bey davasını şöyle anlatmıştır: 

- Hamdi Ef. kaymbiraderim· 
dir. Bundan on beş sene evvel 
üç çocuğunu bana bırakarak 
idaresini temin maksadiyle baş
ka ıehirlere gitti. Bir buçuk ıe· 
ne enel döndü. Bu gelişinde, 
baıka yerlerde iş b1ı1lamadığın· 
dan bahisle bir iş buJmamı ben· 
den rica etti. Kendisine lzmir 
UltUn inkisaranda bir iş buldum, 
onda da tutunamadı, tekrar evi
me döndü. 

Fakat bu dafa da evde kendi 
lozıle geçinememej'e başladı. 
Bntnn aile halkının huzur ve sü
k6nunu ıelbediyordu. Bu yüzden 
bir l'On lnzi ailemi kendime ait 
bulunan baıka bir eve taşımık 
mecburiyetinde kaldım. Hamdi 
efendi bOıbUtün tuhafJa,tı. Kııı
m kaçırdığımızdan, 110 lira para 
IJDI gaspettlğimizdeu bahsederek 
•ahkemeye milracaat etti. Ha· 
diıeyi kapatmak için kızını ge
tirttim. Ve bir sabah bizde olan 
110 lirasını kendisine nrcej'imi 
.CSylemek üzere evine gittim, o· 
dasında bir müddet nasihatte 
bulunda•. 

Bir arahk karyolasının ucun· 
dan bir tabanca çıkardı. Üzeri
me yilrlidn. Halamı söylüyorsun?. 
Seni aldüreyim de gör!., Diye 
haykırd:. Tabancayı üzerime 
ateıledi. ,, 

Maz11un diyor ki 
Maznun Hamdi Ef. de istic•a

bında şunları söylemiştir: 
- Vak'a günü Cevdet Mo!la 

odama geldi. Elinde silah vardı . 
Tam beni vuracağı sırada elime 
ıeçirdiğim bir tahta parçasiyle 
kendimi mndafıa ettim, aramız· 
da b@iutma oldu, ve bu arada 

silah patladı. Ve Cevdet Molla 
odadan dişarı çıktı. Aramızdaki 
dargınlık, beni evladımdan ayır· 
ma1ından ve evvelce zevcesine 
verdiğim 130 iirayı istememden 
çıkmıthr. ,, 

Şahitler 

Billhara ~ahitler dinlenilmiştir. 
Bunlladan Nasibe H. şöyle söy· 
lem iştir: 

- Cevdet Molla Beyin Hamdi 
Ef. nin odasına geldiğini iÖrdüm. 
Cevdet Bey Hamdi Efendiye 
11paranıı Ye kızınızı vereyim, 
evimden çık!,, diyordu. Hamdi 
Efendide: 

- Peki, bir iki gün müsaade 
et.. Çıkarım. 

Diye cevap veriyordu. Birden· 
bire aralarında bir boğuşma 

oldu. Ve bir s:lah patladı. Bun
dan fazla bir.şe!y görmedim. Biraz 
sonra aşağıya indiğim zaman 
Cevdet Moila B. müba~·r Ken'· 
an efendinin odasında bir ka
napa üı:erinde baygın yatıyordu.,, 

Cevdet Mollamn ı:evcesi ve 
Hamdi Ef. nin hemşir,si Safiye 
H. ın ~ahadeti samiini teessür 
içinde bırakmıştır. Safiye H. 
bildiklerini şöyle anlatmıştır: 

- Kardeşim periıan bir halde 
yanımın gelmitti. Kıziyle gc· 
çınemedi, ve kız kaçtı. Hamdi, 
kıı:ının bizim kaçırdığımm ileri 
ıürerek, mahkemeye müracaat 
etti. Nihayet kızı getirteceğim zi 
Ye istediği parayı vereceğimizi 

s~yledik, fak at hadisenin önüne 
geçmek kabil olamadı. Her za· 

... t" 1• 1 - 1 d d' man ın ıtsam a acagım. 11 er ı.,, 

Mahkemenin yaptığı ikinci cel
aede müdde"umumi iddiasını 
serdederek maznunun cezalan
dırılmasını istemiş, maznun veki· 
İi müdafaasını yapmıştır. 
Öğleden sonraki üçüncü cel· 

ıede mahkeme kararını vermiş
tir. Bu karara göre Hamdi efen· 
di bir sene il<i ay hapis yatacak 
ve beş yüı lira tazminat vere· 
cektir. 

•--Takvim -- • Kalpte iğne Tefrka: 

47 
Perşembe Cuma 

31 mart 1 nisan 
23 Zilkade 24 Zilkade 

Gün doğuşu 5.47 5,4::! 
,, batışı 18,32 1 ,34 

Sabah namazı 4.37 4,43 
Öğle ., ı~.19 12,18 
ikindi ,, 15 52 15,5.1 
Akşam " 1833 18.~5 

Ya ısı ~0.04 ~0.07 
imsak .. 4,0-1- 4,0l 

Yılın geçen günleri !)O 91 
., hlan ,, ~76 2( 5 

Çaylal< fıruna>ı 

Hava - Dün sı\'.aklık az:ımt 8. 
asgaıl l'\akıs 1 dereceydi. Bugün hAva 
bulutlu olacak, ı üzg~r fark etra[ında 
mütehavvil e~ccektir. 

1 ._ __ Ra_d_yo __ I 
ıstanbul - 6 dan 7 c ı-:adar 

gramofon, 7,30 dan 8,30 a kadar ll:ıy

riye ha:ıımın i~tirakile saz. 8,30 d:ın 9 4' 

kadar .i\Jımnr Sinan hakkında konferans, 
9 dan 10 a kııdu Be'.kis hanımın iştirA· 
kile saz, JO dan ! O JO a k:ıd:ır orke•tra. 

Viyana - 1230 pi:\"- 1:3 onser 
15 plak konseri - 16 30 kon$er· 18 kon-
5er· 20,40 Fau~t·23,35 dans 

Heilsberg - 7 .30 jimnastik ve 

konser - 9 3 j mna5tik 12 musiki-
15.30 plak- 17 konser-20,30 piyarıo· 
22 Leidzigden nakil. 

BU kreş - 20 Konser - 20,20 plik 
21 Konseri. 

Buda peşte - JO.l 5 Konser ses 
ve keman - 13,05Tsig:ın musikisi - 18,30 
orkestra konseri - 20 30 ltalyan mu.siki 
si - 21 Tsi;an mu~ikisi 

Oslo - ~0.30 l lcnri l\1ane.:ıu·nun 

konseri- 21,40 Koro heyeti - 23,45 
muhtelif A \Tupa masyonl:ırından nakıl 

Roma - 21 pl:\e - 21,45 konse; -
~2.45 konser. 

Mosf<ova - 21 den itib3ren neş 
riyııt. 

Varşova - 13,35 plAk - 17,40 
solo konseri - 18,::15 konser - 21,l·S 
ı. on ser - 23.30 dans 

Paris - 7,55 jimnrni& - 13,30 kon 
ser - 20,30 konser. 

Yarın 1 nisan 
Viyana - 1 l mekrepliJer lçin -

12,.'m konser - 14 plak - 16,30 ço · 
cukl:ır için - 17,10 kon·cr - 20 kon
ser - 23,::15 darı~. 

HoUsberg - 7 30 jimn:ısiiK \'e 

• musiki - 9.:10 jiınnııstik - l J konser 
17,40 Danzigdcn nakil - 20.~0 ı.rio -
21,15 kon~e: - 22,!0 Berlinden nııkil. 

BUkte' - 13 plak - 21 ses kon· 
seri - 21.45 tiyatro - 2~,15 jtlb:ınt 

Roma - 13 plak - 13,45 ~es \c 
mu~iki kon~eri - 1 S :l(I konser - ~ l 45 
operet 

Budape,te - 10,15 ac:keri kon· 
~er - 13,05 Halalayka konseri - 19.30 
konser - 20,'40 fılarmorıiıc konser 
23 Tsigan musikisi. 

Qslo - 21 30 llintli tenor Ali 
1 lan tarafından ı on.ser - 23 15 o'1a 
musikisi. 

Moskova - 9.30 <lan 21 e kııdır 
ne~riyac. 

Varşova - 18.35 konser - 21.15 
filarmonik konser - 23,50 dan,. 

BORSA-
30 Mart 932 

Kambiyo 
Frn•ır. Frangı 
l lngiliz lira~ı 1'r. 
M TJ. muhhlll Oola .... 

.. .. 

... 

Liret 
Pelcı 

Drahmi 
1!. frank 

l.eva 
Florin 
Kuron 
Sillnı 
l'u.cta 
Mar~ 

7.lotı 

1 cn;;ö 
" " 1 C\ 

ı TOrL; lirası Dinar 

Açı dı Kttp:tndı 

(. crvone; "uru~ 1 t3 1 

Nukut 

• 
Bavulun içi muayene olundu. 

Hiç bir şey buunamndı. Sonra sı
rasiyle d0laplar, çekmeceler yolv
landı. Larşe, birdenbire sordu: 

- Bu ne? 
Elinde küçük bir vazo sallıyor· 

du. İçinden madeni bir ses geli
yordu. Bu vazo, dar ağızlı ve Çin 
taklidi bir vazoydu. Larşe odanın 
ortasına doğru yürüdü. Elinde mü
temadiyen vazoyu sallryor ve ve· 
kilharca soruyordu: 

- İçinde ne var? 
- Bilmiyorum efendim .. Hahe ı 

berim yok .• 
Lar§e vazoyu başaşafiı çevirdi 

ve kontla Frnnoy'un havretten 
büyüyen gö7.leri, yere bir h:ınçer· 
le uzun bir iğnenin düstii~ünü gör 
düler. Patris daha yerinden bile 
kımıldanmıya v<>.kit bulamadan. 
Larşe tabancc>.sım çekmiş ve: 

- EHer yukarı, 
Diye havkYrmtştı. 
- Kont Hazretleri, namusuna-· 

kcf alP.t edece~iniz ad"l.m bu muy
du? Gördünüz mü? K:\stelmay -
ran ı;evan verrnecli. E~ilip kalmı~
tr. Palris;n sol ceh:nde clnlu bir 
rovelv~r bu!d·•lar. P~trİI' r.Heri h~ 
vad3. don:ı lmlmr"tı. Du,fakl"'rı k'· 
pırdıvor, bir S'.!yler ıöyler.ı .. k jsti
yor fak'1t söyliyemiyord11. Nilın • 
yet boylu boyunca yere dü,üp, ha· 
yddı. 

J .arşe pence~·eyi açaı-~k jandıır· 
malara seslendi. Ve yukarı gelen 
başçavuş21: 

- Sı1 ::ı.dnr.nı alrn: 
Dedi. jan~ rm~ 1ar veki~harcı 

sırtlayıp göt'1rdii1er. Lar~e, han -
çerl 0 u~ .. .., iğr.evi muayene cdi • 
yordu. Nihavet: 

- Efenrliler, eledi. kat;li yakı.
ladık. Şüphesiz kendisinden şüo
he edilereY,ini üm1t ~tmiyoı·du. 
Baktm:t. 11an~erin aozx henüz lmn· 
lı. Hn!buki iğne te~izlenmi~. 

Franov yald::\.~mış hal<ıyorclu. 
İğneyi ıröstererek: 

- Ne mütlıiş silah. dedi, hem 
bakınız. avurta tutulabilecek veri 
rle \'ar. Bu :;;fahl& bir d:\rbede knl 
be yeti~ilebilir. Hem Pntris, yan 
lmmdnn rne··divene pek ala yetişe 
bilir, ve kadmcnijızı öldürebilir
di. 

- Evet. İsi tamamdır. Fakat 
kanlı ÇtımM;r g'bi el h~ bir takım 
deliller bul&ak iyi olur. Arıyalım. 

Hep birden tekrar taharriyata 
haşladılar. Fakat bir ıey bulama· 
drlar. Sonra. öteki hizmetçilerin 
odaları ı-.ra:vh. bir sev bulunn.ma· 
dı. Sııdece. Pat1·isin: ~atoda baş -
ka şeriki olmaclr~ı nnle-sıldı. l..ar
se memnun görünüyordu. Fakat 
Franoy: 

- Her haldet dedi. Pntris ken 
di hesnhına hareket etmiyor:hı. 
Larr.~. Franoy'a garip garip ba • 
karak: 

- Acaha neden, lutfen söyler 
misiniz? dedi. 

- Gnvet basit. Meselenin bi
davetindc. ~atoyn biı- kad•nm uir· 

, diğini ve kaclınm Rus olduğunu 
unutuvcr musunuz? 

- Evet hakkınız var. Kadının 
nasıl kaçtığı şimdi anla,ılıyor. 
Şüphes•z vekilh~rç ona yardım et· 
mistir. Neyse, on11 ele geçirdik 
ya! .. 

Kont itiraz etti: 
- Fakat kasalar meydanda 

yok. 
- Merak etmeyiniz, kasaları 

da öteki ~eriki cürümlerin isimle· 
riyle hulaca~ız. En güc iti hallet 
tik. Milı:rimlerden birisini ynkn· 
lndık. Elimizde cleliller de v~r. 
Üst tarafı kolay. Ben adamı söy· 
letmesini bilirim. 

Frc.noy titredi. Polisin adam 

Nakleden: a./ 
......... ~~~~-

söyletmek için kullandığı usulleri 
biliyordu. 

- Evet, diye mırıldandı, ıim· 
di zavallı için yapılacak yegane 
§ev, söylemekten ibaret olacaktır. 

iki genç şatodan ayrıldıkları za· 
man saat 7 vardı. Kont amcasının 
yanında kalmı~tı. Patris çoktan 
hapishaneye götürülmüştü. Mü .. 
hendis: 

- Nihayet, dedi, yakaladıli. 
Artık itiraf eder ve elbette söy
ler .•. 

- Şeriki cürümlerini ele verir 
değil mi? Niçin buna sevinmiyor· 
sunuz azi2im, nihayet istediğiniz 
oluyor, galebe çalıyorsunuz. 

- Ben mi? 
- Evet. Siz. Patrisin Rus ol • 

duğunu, Gürcü kadınlarla olan 
münasebetlerini siz meydana çr
kardınız. Şi.mdi onlar da yakalana 
cak ve şüphesiz ida.m edilecekler. 

Lartig cev?~"'> vermedi. Susuyor 
ve dü,ünüyordu. Franoy birdt:n .. 
bire otomobili durdu ve: 

- Şimdi ne yapacağız, dedi, 
biliyor musunuz? 

- Hayır. Siz söyleyiniz. 
- Giizel gürcüleri ziyaret ede· 

riz. Bakalım bu havadisin üzerlc· 
rinde ne tesiri olacak. Bunu gör
mek nek ~llfuma gider. 
- Franoy, bana doğrusunu söy 

leyiniz. oraya niçin gitmek istiyor 
sunuz? 

- Sadece kendilerini haberdar 
etmek için azizim. . Eminim ki 
Sonya'yı seviyorsunuz ve aşkınız 
nek büyük, ayni zamanda onu 
kurtarmak da i~~iyorsunuz. itte bu 
fıratı izhar icin ... 

Lartig cırndan bir hareketle 
dostunun eline sarıldı ve: 

- Teşekkiir ederim, dedi. 
- Hem ~una da işaret edi-

niz ki, kız kardeşi Elena da bu 
fırsatlardan istifade edecek. 
Fakat ne yapalım. Bu kadın 

hoıuma gidiyor. Hatta, biraz 
daha ileri gitsem, onu himaye
me alacağım. Böyle ıoğuk kan
hhğı, böyle metaneti do~usu 
pek az kimsede gördüm. Patris 
her halde iki giinden evvel iti
rafatta bu:unmaz. O zamana 
kadar da, iki kız kardef, iyi 
bir tayyareyle bir haylı uzakla
ra g· debilirler. 

Franoy tekrar otomobili hare
ket ettirdi. Bir müddet sonra: 

- Larşenin galebesi de, dedi, 
görü!miye layık bir hadise. 
Biran, kendisine, "Niçin da
ha evvelden aramadındı,. deai· 
leceği akla gelm:yor. Ho1 o za
man da deHılerin oraya saklan
mamış olduğunu söylerdiya ... 

Belki de hakkı olurdu. Fakat 
o kadar memnun ki daha fazla· 
smı dütünmüyor. 

- Ne demelıc istiyorsunuz? 
- Yani ben olsam bu kadarla 

iktifa etmezdim. 
- Mesela! 
- Larşe, bize Patrisin cesedi 

geçide ıürükliyerek saklamak 
için götürdüğünü söylüyor. Yani, 
o tarafta kendisinin meşgul ola· 
cağı birşey yokmuş gibi •• 

- Evet. 
- Fakat gidip iz1eri tetkik 

etmedi. Zira, onun noktai naza
na göre Lu iz!erin şatodan baş· 
laması laum .. Halbuki garip şey, 
izier, bizzat geçitten başlıyor. 

Hatta, ceıedin saklandığı delik· 
ten birkaç adım ilerden. 

(Bitmedi) 

Fransız Fran~ı 
l>olar 
Jngiliz lirası 
Liret 
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T .. rkçeye ç v-
oe beti 

Mısır en alimi ne d yor ? __ ................ __ . 
HllAfeUn kaldır1lması çok do!jrudur, kuran her dile tercUme 

oıunabmr, arap harfleri TUrk dlllne asla uymaz ! 

Kur'anın türkçcye çevrilip cami -ı 
lerimizde okunnı!JSı Mıs:rda dcd:r .. o • 
duyu nwcip olmuş; Bunu geçenlerde 
yazmıştık. lJJısınn en büyük di.-ıi mii
cssescsi olna Ezhcr camii üleması bu 
meacle lıaklcında toplcnıp bir de ka -
rar verdiler. l(uı .. anın Tıer dile tcr::ii
nrc alunabilcccği, bunda lıiç bir nıalı
:ur olmadığı yolundaki bu !:arar u • 
zun bir münal.aşamn neticesidir. l(ur
anrrı türl:çcue çevrilip camilcrin•i::dc 
okutulması, lllısırda ale!}lıimizc ya.:ı 

yazmak istiyen csf,i kalalı kimseleri 
çoşturmuş, bir hayli Tiirrelıatin ga. 
zcte sütunlanna ı;açılıp dülciilmcsinc 
fırsat vermiştL .'IJısırın en çok suil· 
miş, tanmm:ş cUlmlcrindcn büyük A
rap Ansiklopedisi müellifi lılehmct 
Feril J'evdi Bey [(ahire oazetelerin
de inti§ar eden bir sıra maaklcsiyl<! 
bu kölınc davalara kuvvetli bir mu • 
kabcledc bulundu. Ezlwr camiinin son 
kararı bu val:ıfane makalelerin lıa:ır. 
ladığı lıat·a neticesidir.. ltJehmct Fe
rit J'ecdi Bey ilk makalesilldc Türki
yenln Unıumt harpten sonraki va::i • 
yetini, JJ!iitarckcdeki acıMı hali, mcm 
lekcfi esaretten kurtcrrnıak için !tlus
tala Kemal'ln ön ayal' olduğu pelc şe· 
rcfll bir neticeye isal ettiği llülds lıa. 
rcl~etinı taktir ve lıayranlıf:la anlatı
yor, Türklerin lzil(if eti kaldırmakla 
pek doğru bir lıare1 ette bulundul:la
nnı, yapılan inl.:ıMpların zamanın za
ruri icaplarından olduğunu 11öylii -
yor, Mısırın da crgeç bu yollardan 
geçeceğini, mübarek Tiirk inkılabm -
dan ibret alınmasını, ona dü uzatnra
mn günalı olduğunu Utive ediyor. 

//:inci makalenin tercümesini ay .. 
nen derccdiyoruz: 

Jaıı rabitalarını ku\'Yetlcndirmck de· 
mektir. Bunun aksini iddia etmek 
nasıl mümkün olabllir? 'rUrk zfmam
dnrnnı eğer Taftazaninin iddiasına 
göre hareket etmek fikrinde olsalar -
dı, - kuranın okunmamak, okuıısa 
bile mA.nası anlaşılmamak ve muru -
ru uı.maııJa da kendilerine yabancı bir 
kitap tel;iliki edilmek üzere - olduğu 
gibi muhafazasına şiddetli emirler 
verirlerdi. 

Dizim mekteplerimizde arzumuzn 
rağmen kuran okutulmadığı halde 
Türkiyede resmi mekteplerde k11. ve 
erkek çocuklara kuran okutulmakta • 
dır. Vaziyet böyle iken Türk zimam
darlarının Türklerin miisliimanlıkla 
olan rabıtalannı kcsmiye çalıştıkla!'I . 
nı fddia etmek makul mudur? J{u. 
ranm o1tunmasını tamime, halka din 
uğurlarını falime gayret eyliyen Tür• 
ldye zimandarlnrmrn aynı zamanda 
halkın müslUmnnlrl\la olan rabıtaları 
nı kesmiye çalışmalan l,abili telif mi 
dir? 

Taftazani diyor ki: "'l ürkler t.abli 
kuranı Hltin harfleriyle yazacak ve o 
zaman J.ruran latin hurufntiyle y:ızıl
m•ş tüı cçe bir kuran olncal<tır .. , 

Biz Üstn.z TafUmı.nldcn ıs-0rar1z 
ki; acaba ar:ıp hnrflcrinı mukaddes 
isH'tm harfleri mi addediyor? 

Snhnbei kiram bu harfleri ehlf ~ı
hiliyetten onlar da bu harlleri Sirya
ni \'e saircden :ılmışlar mıydı? Araıı 
harflerini müdafaa etmek, aslan Yu
nan serpuşu iken elyvm müslümnn
lık şiarı sayılmakta bulunan fe$ 

müdafaa eylemek gibidir. Bundan bir 
Mır evvel fes istimal edilmek isteni
lirken islam ~c,>hleri fes giyenlerin 
k.lfir olduğuna fetva vermişlerdir. 
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Eğlenceli BElgllcr 1 ---
Sura ide 
Ayva 
Bazı evlerdebir ısürahi içinde 

kocaman bir portakal, bir limon 
yahut her hnngi büyük bir 
meyvanın bulunduğunu görür, şa
§arsınız. Bu kocaman §Cy, sürahi
nin dnr aezmdan nasıl geçti der, 
ı:onra tahminlere ba§larsınız. A
caba sürahinin dibini kestiler, bu-1 
nu oraya koydular da ondan son
ra gene belli olmıyacak bir suret
le yapıştırdılar mı? dersiniz. 

Hayır, hiç üzülmeyin; vakıa bul 
da hileJi bir iştir, ama öyle şi:e 
kesmek falan gibi değil. Gayet 
kolay, gayet basit. evinizde porta
kal, limon, nar, büyük elma, ar
mut ve daha iyisi ayva ağacı var· 
sa mesele kalmaz. 

Nasıl mı? Söyliyelim: Bu mey· 
valardan biri henüz çiçeğini dök 
müş, daha mini minicik iken dali· 
le beraber bir sürnhi içine sol''\:", 
sürahiyi de İ} icc bağlarsınız. Ar· 
tık yapacak işiniz kalmaını"tır. A
radan uzun bir zaman geçsin. 
Meyvanm adam akıllı büyüdüğü
nü görünce dalı biraz dxşarr çeker, 
kafi büyüklültte bir sap bırakmnk 
suretile kesersiniz. Tabii meyvnı 
içerde kalır. 

Sonra şişeyi temiz su ile bir ihi 
defa çalkayıp kirlerini alın. Ve 
tf:.f ispirto ile doldurup k pağmı 
sıkıca kapar, üzerine de balmumu 
alntrrsımz. 

Zaten sürahinin ağzından keçe
miyecek kadar büyük olan meyva, 
bir de İspirto ile, hariçten daha 
büyücek görünür. Misafir odr-m· 
zın masası üstüne l·oydunuz mu 7 
Görenler hayre• n hnyrcte düşer
ler. 

Filipin adnlarım bilirsiniz de· 
ğil mi? Tab"i coğrafyad:ı olrum.uş
c.unuzdu" Büyük Oicyanusta bu
lunan bu adal r üc b'ndcn a .. a<ı 
decrildir. Bunların ~rasrnda e~ ri-j 
) ade ehemmiyetli olanı Lüson a
dcsıdır. Bu adanın Manilla ismin
de güzel ve ticaretiyle meşhur bir 
limanı v rdır. Burada 1571 sene· 
sinde bir şehir bina cd"lmi~ti. 

Bu gün en m 'e i e tirle ·le 
mukayese edibb'lecek bir haldE"" 
dir. El ktrikli trnmvayla.rı, mecle-1 

niyetin non ke~iflerine ve icatları• 
na göre her türlü vasıtaları var -
dır. Y nlnız binaları ahşapbr. Se· 
bebi de buranın daima zelzelelel"" 
le sallanma!rdır. 

Bu adnlarda iki mevsim Ta. dır. 
Biri yaitmurlu, diğeri kurak. Se
nenin altı ayında mütemadiyen 
ya 1mur yağar. Sonra sıcak ve ku· 
rnl~ mevsim başlar. Mevsimlerin 
değişmesi tehlikelidir. Zelzeleler 
ve iddetli tayfunlar olur. 

Yukardaki resim Manilla'lı iki 
kadını ve limnm gösteriyor. 

'~--Y_e_n.~i-b~il_n! __ e_c_e_n_ıi_~ __ __.I j ı ________ B_u_ı_ın_a __ c_a ______ _. 
Uir 1 r ımi t r rı dJtı gond rılmi< 'r. 1 Bazan arkadaşlarınıza bir adet 

tutturur; cem, zarp~ takı im ve 

tarhettirmek suretile son netice • 

Kuranı en enel tercüme edenler 
TUrl.ler dc,ı;ildir. 'J'ii:rklcrden e' \•el 
lranhlar, Hintliler, Çinliler ve Cava
lılar l.urn.nı Kendi dillerine tercüme 
ctrnişicrdlr. llu milletlerden hiç biri· 
nin de kuranm tercümesini l uran nd· 
det1iklcrj vc)a kuranın Allalı tarafın 
d:ı.n arapça ol:ıral\ nazil olduğunu in
i ar eylediklcıinj iddia etmek makul 
<leif!dir. Ilu milletler - kuranın mn
na mı anlamak, :tyetlerini inceden 
inceye tctldk etmek 2arureti saika-! 
crlylc - kuranı kendi dillerine terrü• 
me etmi !erdir. 

Türkçenin arap harfleriyle yazıl • 
mnsı imkan haricindedir. Çünkü I 
türkcedc el, o, u, ii harfleri çok mü • 
tameldir. Binacnnle)h türkçcnin biiy
lc harekeli olmıyan arnp harflerh·le -r;===========:;-
yazılması nasıl mümkün olalıilf r? 
Ilımdan başka Türklerin ar:ıp harf • 
Terini Jatin harfleriyle değiştirmelc . 
rine mini nedir? Türkler, gayet basit 
olan latin harfleri Yasıtnsiyle ihtiyar 
kadrn ve erirn1dere bile okuma, -yaz 
mnH öMrctmiye muvaffak olmadılar 

Adalar deniz· sabili,1de b'r 
limnn ismi Ye i harfi vardır. 
BaştaQ 1, 2, 3, 4 ütıc:i harfleri 
bir mevcadir. 2, 4 üncü harfleri 
gecelerin ışığıdır. ] , 3 üncij harf· 
teri ehli olmıyan hayvanlarrn 

yi çıkartır, bu netice üzerinden 
niz de onun tutmu§ olduğu adedi 

Namazda., tekbirc)i ihramdan ltı . 
baTen teşehhiide 1 ndar 01 un:ı.cak bü
tün sure \C lyetlerin, arapçnnın gay
n bir lisanla ol,unması şer'an caiz cıl
duvu halde arap olmı~ anların - Al
lah'tan niı.zil olan ahk·.1mı. adap ''l' 

nhliil, ka\aidini anlamak için - ı.u • 
ram kendi H3anlarma tercüme l't • 
meleri menolanabilir mi? 

lncil, 8S1rlardanberi I:ıtince olarak 
okunur; diğer lfı:::ınlara tcrciir:ıesi 

ise, kilise ricali tarnf1ndan ıner.olunu
yordu. I• almt hıristb an milletler bu 
haksız t hal.l\ümc galip olar:ı1i mu • 
kaddes 1,itaplarını kendi lisnnlarınn 
tercüme etmi~, incili J,endi lisanlariy
Jc tili\vetc Te namaır da kendi dille • 
rJyle krlrnıya b:ı lamıslardır. 

Kuranın tllflvctini ;;o milyonu le -
cavü:z ctrniymı, a.raplnrla nr:ıplnsrnıc;
Jara hasretmek arnp olmıyan \'C ;üz •• 
Jcrce milyona balii olan mü lüm:m • 
Jann ı .. urnnrn ahkfınunı anlamnktnn 
Ayfıt ve bcyyinntiyle de nefislerini tch 
zfp ve kalplerini t:ı.1,tir ctm~.tn mc • 
nyJem'• müsltim:ın1r1c :ıhk:1mrndan nıı 
dır? Ba tşcc1düt ne i~fndir? }{uranın 
terclime edilemrnesi halclcında bir nıc~ 
sı şcr'i \ar mıdır? I'"urnnı kerim in • 
dlin ibrı:nice olan ac:ılını asırlardnn 
berj kaybolm •ş olduY,.ına halkın elin 
deki incilin i e, rum<.'a nn tereünıe 
edilmiş buhrndu•unu Nldi<"-i hnJdt 
müslümnnlann flim ahkamına gört 
hareket etmelerinj hiristiyanlnl" nar:ıl 
I J l etmc'dedir. Şu halde hu husus
ta Allnhın emrine göre hnre· et cdi • 
Jirııe giinah mı işlenmiş olur? 

Tnftu.ani di) or ki: "Türkler ken· 
dilcrini ir.J:1mi) ef(' müsl :manlara :·np· 
tcden son h:ız:ın da kurtarmak i~in 
kuranı tiirkçeye tercün:c ettiler.,, 

Biz cerı!p ol:ırak deriz ki: c'Rlll"3. 

nr türkçele~tirt'rek neşri sureti\ fo 
halk ta:rdındnn okı:nmar.ını kuinyİnş 
tmlnnun '!'Orklcrin müslümarılıkla &-j 

m1? 
lsUtmiyette. en f:>i işlerin yapıl • 

ması memnu mudur? Peygamber, A
cemlerden ve sairedcn iktibas olunan 
Yes!liti kullanmamı' mıdır? Sahabci ki 
ram. temas ettikteri ecnebilerin mede
niyet ve saf resinden en İYi en ko
layını kabul ve istimal etrnemlc:Jer 
midir? Arnp ha rflcri, yukarıda. ztk • 
redildiği üzere putperestlerden ikti • 
ba~ olanmnmı~ mıdır.? 

DarUffünunda: 

Divan Pazar gilnü 
Toplanıyor 

Darii1fünun divanı öni.imiizde
l:i paıar günü Em·n' vekili Mus 
t:ıfa Hakin beyin riyasetinde 
toplancıcal<tır. 

Ö~rcnd:ğia:izc göre, divanın 
bu top!amşında Dar ülfünuoa ait 
mutat mcsailden başka gazete
cilH< mektebi ve Ras m Ali bey 
meseleleri de ltonuşulncaktır. 
Duyduğumuın göre divan aza

sı nrasında gazetecilik mektebi
nin bir an evvel açılması } 0 mı
da bir arzu vardır. Ve hatta 

içinde bulunduğumuz ders sene
sin n ilerlemiş olmasına ragmen 
mektebin açıla bi eccfri ve yaz 
tadilinde de derslere devamın 
mümkün ofnbiJeccği mevzuuba
stır. M~amafih me tebin açılmarı 
\'C tcdrısatıı bıışlanması her şey· 
den z yrıde bütçe işıle ~la.kadar 
olduğu için d vanın bu hususta 
vereceği lrnrar ma um değildir. 

Gelenler, gldcnCcr 

Yugus'.av bandıralı Kraliça 
Mariya vaporiy!e şebimize gelen 
seyyahlar dün iitmitlerdir. 

rı acera licveslcri 

obenson 
Olmak istiyenler 

Y almz bir adada tek başına se
nelerce yaşamış olan Rober.sonun 
hikayesini okudunuz, yahut isitti
niz. işte bu zamanda bir çok İ.drn· 
seler onu taklit etmek fikrine di.
!Üyorlar. Vakıi Robenson mevcut 
değildi; fakat hikayenin e:m.~ı ta
mamiyle hayalidir denemez. Bıı· 
zaman Aleksandr Şelltik İsminde 
lskoçyalı bir gemici, bir çok sene 
Şili sahillerinden uzakta bulumı:ı 
Juan Fernandez isminde bir adr.
cıkta tek başına ya~amıg ve b!'l~m 
dan geçenleri hikn}e etrn.is. Ro
benson kit hım yazan Da11iyel <lö 
Foe bu,hikuyeye r,öre bir eser v·i"
cuda getirmilj. 

Geçeni rde Valparczo {!azetr..· 
)erinden biri bu ndacı8a bir Ee; a
h at tertip ctır.İ!\. E · k daı· Şili iz· 
cbi seyahate işf rak ederler. Sa
randa \Yapuruvla adaya giderler. 
Avdet z~mamn~a yanılan yokla
mada yedi eencin nn.-ncvcut oldu
ğu göı-ü!ür. Y a•ltan bunlara iyi 
bir d"'rs ve ·mel: icin vapuru har ~ 
ket P.ttirir. 

Dört rri'n sonra S""ran~A va!lu· 
ru tekrar bu adac1füı gel Ii ~i :w.
man vcdi prttn,.i ~ahild hnlıır. Bun 
far adada Rol1Pnsn11 gib" bir ha
ynt geci:ne j .. tpm • ~ı,.r ve vapı1r:
f'P1r.ı ... • :otl,,.rcJ' J"~J,1 lr "'l'T b ,l" ı 

gün ic'nde m~cr•re, istiridve [!i 1i 
ıeyler yemiş ve kaya oyuklannda 

belasıdır. 4, 5 inci harfleri bir söylersiniz. Bunun her türlüsü var 
renktir. 2, 4, 5, 6 mcı harfleri dır. Bir tanesini de biz söyliye-
deniz sefası sürer. 4, 5, 6, 7 inci im. 
hnrfteri zeki olnııyan insanların 
sıfatıdır. 

ez 

Meşhur seyyah Gezek Bey di. 1 

yor ki: 
Biı- gün Afrika çöllerinde gezi

yordum; sıcak pek müthişti. Ce· 
ketimi çı'tardım, önümde büyiık, 
beyaz, yuvarlak bir t ş vardı; c
nun üzerine koydum. Sonm bir a
~ac n altına oturarak dinlenm_ -
ba.,ladım. Yavaş yavaş o .. z k-:>:ık 
lnrım ağırla~tı. Uyumnğa çalı•ı
yoı·dum. 

Gözümün önünde garip garıc> 
~eyler oluyordu. Cel· fm ha ek t 
ediyordu. Az gcrti, yakasmdnn t.:· 

Bir adet tutunuz, iki mislini a· 

lıp dört ilave ediniz. Sonra neti
ceyi beşle darbedip on iki ilAve e 

diniz. Çıkan hasılı gene onla dar 

bedeceksiniz. Bu da oldu mu, 320 
adedini tarhedersiniz. Son netice 

den iki sıfrı atarsanız tutulmuş o
lan adet anla~ılır. Mesela: 

Sekiz tuttunuz f arzedelim. 

8 x 2 = 16 + 4 = 20 x 5 
100 + 112 = x 10 = 1120 

1120 - 320 = 800 

Netice 800 değil mi? Bunun iki 
sıfırını atarsnnrz, evvelce tutmu~ 

oduğunuz 8 adedi meydana çıkar. 

zun bir boyun ,.e kocaman bir gar 
ga çılttı. 

Ben bunları rüyn zannediyor
dum; uyu.mu§um. Uyandığım zn· 
man bir ba drm ki ceketim y k ! 
Ey vnh ne oldu diye ararken bir 
deve k··~u yumurtası kabukları 
nörmi} eyim mi? 
Meğer gördüğüm §eyler rl'ya 

değilmi~. Ceketimi bir deve kuşu 
yumurta~ı üzerine atınışım. Yu
murt .elan çıkan ku~ ceketimi c.lıp 
gitmi~ ! 

birikrn:ş olnn suları içmjfl erdi. hayatı yeşnmarıın mümkün olamı-
Heveskô.r gen;ler, elb"r.e ve a- yacı: ~mı itiraf etmeye mecbur 

let olmadıktan &onr Robenson kaldılar. 



Mekaika'mn "Rio Grande,, s 
hillerine tesadüf eden bir kasaba-, 
aında "Santa Kürz,, namında fev· 
kalide zengin ve nüfuzlu bir de
likanlı yqamaktaydı. Bu delikan· 
b kaaabamn barlarından birinde 
Laska isminde bir dansözle taruw 
§ıyor ve az zamanda bu kıza mef· 
tun oluyor. İti gücü civar çiftlik
lerden gelen delikanlılan baştan 
çıkarmak olan Laska bu asılzade· 
yi tanıdıktan sonra artık bu hal
lerine nihayet vermek mecburiye
tinde kalıyor zira, asılzade aon de
recede kıskançtır. Yort ılara tesa· 
düf eden zamanlardan birinde a
ayifi temin etmek ii-ıere oraya 
ıönderilmit olan Miles namında
ki poli• bir alqam bara geliyoı· ve 
genç kıza dans teklif ediyor ve 
dama bqlıyorlar. Bunlann te,kil 
etmİ§ oldukları zarif çift herke
sin nazarı dikkatini celbedincP. 
asilzade kakıp kızı danstan il'." w 

diyor. 
• 1 

Bu yapbğı hareketin çirkini g 
ni kapatmak için Santa Kürz, Las 
ka'ya bir yüzük veriyor ve efsane· 
lere nazuan da bu yüzüiü taııya· 
~ olan kac:lm biyanet ettiii tak
clinle 9 defa öleceğini illve edi .. 
7or. Aradan az bir zaman geçme· 
den dı~a çıkan Laaka'ya bir 
aarlıot muaallat oluyor ve lnz ken 
disini bundan kurtarmak için sar
hoıu aldürüyor. Miles katilin k!m 
olduiunu ltilmiyerek hayvanla fi
rar etmekte olan kıza alet edert:k 
yaraJıror. Hafifçe yaralanan ıenç 
im kendine geldiği zaman polis 
Miles kendisini karakola teslim 
etmek üzere yola çıkıyorlar. Fa· 
kat genç poliste kadına kartı bir 
alaka hlsıl olduiundan bir daha 
asilzade ile görü,miyeceii vadile 
genç kızı salıveriyor ve lmiri ta
rafından bir cani kaçmnıt olmak 
~ile iki ay için hapse atılıyor. 
Hapıate bulunduğu esnada kend:~ 
•İni ziyarete ıelen arkadaştan 
Luka'nm tekrar asilzade ile tesi
ai münasebet ettiiini hatta yakın
da onunla e·tleneceiini haber ve
rince, Miles arkadqlarmm yardı· 
aile hapisten kaçıyor ve ıenç kı:r:ı 
aailzadenin ziyafet verilmekte o
lan 1-hçeainden kaçırıyor. 

Fakat aaibadenin adanılan ta· 
rafından yakalanarak bu sefer a
silzadenin zindanına ablıyor. Bu 
hlcH.Ji m6tealop asilzadeye tek· 
1'lll' emniyet telkinine muvaffak o• 
laiı Luka Milea'i hakikaten sev· 
mele '-tladıfmdaa kurtarıyor. 

1 KıBA Haberler 1 
-c.a.em melelderi,, filmtni11 

rejWrll zensia 'H 1911~ Rcnard Hif«· 
Arat.im kllltmetindea f(.- An~ • 
lee} cllrijabllnl •tm alnqtır. Bu -
aunla 'bir film 7&P•minnJt. 

• • • 
Beade Love evlenınişti. Bir çocu• 

ta ....... 
• • • 

Glora Svaneonla Doloree Costel· 
lon111l da yakında birer çocuktan ola 
ea ...... 

• • • 
Clıaplin ile Ronald Colman, bu ay 

içinde uzak p.rkta bir seyahat yapa 
aldardrr. 

• • • 
Greia Garho, PirandellGDUll "Size 

•• 
OUŞES OLACAKSIN 

Sırasıyla : A. Berle, ~arle Gloıy, Fernand Gr•vey ve Etchepar 

(Melek) sineması geçen haftadan- Bu vaziyet l=arşnında biçare Pois-
beri, "Düşes olacaksm,, isimli hoş bir son ne yapsuı? Bu işin bir yolunu bul 
film gösteriyor. Bu filmde Mari Glo· mak mecburiyetindedir. Netekim, dü 
ry ve Femand Gravey gibi güzel Vt! şüM diişüne bulur da. Maiyetinde 
s?vimli iki a~~t var. F~lim ve 'erke çalışan hastalıklı ve züğürt bir mar
sın hoşuna gıttL Onun ıçin bu ~a 'tel ki vardır. Kızını ona verece!c. Marki 
da aynı film gösterilmekte devaw e-
dilecektir. biraz sonra nasil olsa ölecek. O vakit 

Mü!dlemeleri Yves Mira.nde tara- te dul kalan kızı markizle oğlunun iz. 
fmdan yapılmış olan film de "espri,, divacına !!tt!yar Dük mani olmıy .... 
doludur. cak! 

Poisson isminde bir fabrikatör kı
.zmı mutlaka asil bir adama vermek 
niyetindedir. Hatta bunun için 20 mil
yon drallpmayı da gözden çıkarmış

tır. lteMWM da .. t olacak mtı se~ 
mi~tir bile .• Dok de Barflör .. Fa?.;t 
Düktin baba!!ı oğlunun böyle burjuva 
tabakasmd!ln birinin bzın.ı alr.ıa.c;ına 
taraftar değildir. 

Fakat Poisson'un dediği olur ama 
istediği yerine gelmez. Marki' ölme
dil·· , maad;ı 1 '7.'n hoşuna gitmiye 
de başlar. Açıkta kalan Düık te kendi· 
ne başka bir kaıı aramaia mecbur ~ 
lur. 

MarkPyi Fernand Gravey, genç 
DfrkU Eçepar, Poisson'un kızını Mary 
Glory temsil ediyor. 

IKi KOCALI 
Lia.n tam asri bir genç kız nümune· 

sidir. TKyyareciHk için çrldrnr. "U
nion PriTat Bank,, mttdürü olan ba· 
bam onu çok sever, fakat kendis"ne 
bir tayyana alnuya bir ti1rlil razı ol• 
ma.maktadır. Lian muhakka~ surettn 
bir tayyare almak istediği için baba 
ımım tehdit eder ve der ki: "Eğer al· 
maman tam eaat 11 de ha.sıka bir tay· 
ya.reye binip bankanm üstüne gelere 
ğim, ve tepetaklaklar atacağım.,, 

Filhakika tam o saatte bir tayyan 
bankanın ilstünde, Linın babası M&· 
yö Grafenberg ve amcası Mösyö Emi
lin nazarları alıtımda cambazlıklar ya
par. 

Fakat tayyaredeld Lian değiJ.dlr. 
Bu, Lianm para ile tuttuğu bir tayya• 
recidir. Llan ise sokaktan tayyareyi 
seyrederken babasınm bankasmda 
memur Mayer ismiınde birisile tanışır. 
Mayer onun kim oldıufunu bilmediği 
için Direktöriin kmnın çılgınlıkların
dan bahseder. Bu, Lianm botuna gi
der, kendbtini tanıtmaz, isminin Şul
ze oldufunu söyler. 

O aqam bir balo verilecektir. Va
mn babUJ onu güliinç fakat zengin 
bir adamla evlendinnek niy~tindedir. 
Zira bankanın mali vaziyeti ancak 
bn evlenme sayesinde dti7Alebileeek
tıir. Baloda HftSfa Daram, Liamll pe
finden koearken o, kendlSini h!li eul
ze zaımeden Mayer ile kur yapmakta• 
dır. Nihayet bir ~ok ef lneelf 118.hn• 
terden eonra fİflllU Barani kendisi
nin n _... tlM imla hılr tirli ay11-

Llene Hald 

Ş8ılltJYacağmı anlryarak onu Mayer'in 
kollarına bırakarak, kalkar gider. 

Liaıı Hald, bu yeni şarkılı komedi 
de her vakitki gibi muvafak olmuş
tur. Sessiz filmlerden daima silik rol
lerde gördüğiimüz ve muvaffakıyetli 
pek sathi olan bu artist, sesli filmler· 
le ba.'sli badelmevt aırmıa mazhar ol
du. 

Barani roUlnfl Puffi yapmaktadır 
ve bir hayli güldUrımeğe muvaffak o• 
luyor. Lian'ın babası ve amcası rolle--
rinde Mke 861 ile Raif Artiir Ro
bert'• iyidirler. Yalnız Mayer rolünü 
eymyan delikanlı heyeti umumiye a-
11...Pde abıyer. 

• 1 y A 
Son günlerde Avrupa ve Amerika 

tiyatro aleminin büyük bir buhran ge
çirdiğini ora gazetelerinde okuyoruz. 
Bu buhran, ıımumi ve iktisadi buhra 
na ve onun neticelerine atf ediliyoT. 
Yaşasın bu "umumi ve iktisadi buh
ran,,. Eğer o da olmasaydı, acaba, bir 
çok meselelerde olduğu gibi, bu mese
le de neye atfedilecekti? Avrupa ve 
Amerika6a buhran devam ede durur
ken Rusyadan gelen haberler, Rus ti
yatrosunun faaliyeti hakkında şu ma
, •imatı verDJietkedirler. 

Leningrad facia tiyatrosu (Sabık A 
ksandr tiyatrosu) bu sene tesisinin 

yüzüncü senesini tes'it edecektir. 
Sovyet efkAn umumtyesi bu tes'it 

merasimini büyük bir saın'at ve hars 
merasimi olarak telakki etmektedir. 
Bu münasebetle, facia tiyatrosu heye
ti bu sene içinde. bütün Rusyada bü
yük bir turne yaparak, diğer şehirler 
tiyatrolarıyle temasa girmiye, ve on 
Jarla beraber, bir asırdanberi Rusya.. 
da tiyatronun geçirmiş olduğu istiha· 
leleri ve terakkiyi tetkik ederek tesi
sinin iıkinci asnna, müsa>et ve muay
yen bir plb dairesinde başlamrya ka 
rar vermiştir. 

Leningrad Facia tiyatrosu, esasen, 
1925 senesindenberi ıslahata başlamış
tır. O sene, meşhur Lunaçarski'nin 
"Zehir,, , E.rdman'm "Manda, piyesle· 
rini oynıya.n tiyatro, daha yeni ve da
ha asıi eserler vermiye' başlamış, Sov 
yet Rusya ihtilalinin manasını göste
ren eserler oynamıştı. Facia tiyatrosu 
1930 - 1931 tiyatro mevsiminde 288 o
yun vermişti. Bu oyunlardan 2ot rin 
de Sovyet mUellfflerinhi Mttleıi C>).· 
nanmıştır. 

Facia tiyatrosu bu sene içinde Mos
kova, Harkof, Kiyef, Odesa, Nove Si 
biryak, Taşkenıt, Kazan gibi oehirlt-re 
yap:ıcağı büyUk Turnede Avrupa e
seı lerinden bir çoklannı gösterecek 
ve bu meyanda Haseklever'in "lş A
dam1,, , Moliyer'in "Tartüf,, piyesle
ri de O} nanacaktır. 

Leningrat Facia tiyatrosunun faa
liyeti ve aldığı neticeler, Lenin'ln, e
debiyatta, maziye ait en kıymetli par· 
çaların alınması onlanbn istifade e
ailm~ hakkında.ki noktai nazann bıt 
betini göstermektedir. 

Leningrat tıyatrosunun artistleri
nin kıymetlilerini saymak uzun bir 
liste yapmak olur. Yalnız onlann :t• 

rasında, hayatını tiyatroya vakfetmiş 
ve bunun neticesinde "Halk artigtl,, 
Unvanını kazanmış olan Korçagina A 
leksandrovskaya'yı zikredelim 

Rusyada çocuk 
Tiyatroları 
Rus tiyatrosunun hususiyetlerinden 

birisini de çoc11 dyatrolan tefkU e
der. Bu tiyatr6Jar, tatil ve bayram 
günlerinde sadece bir eğlence te~kil 
etsin diye yapılmamrıttr aynı zaman· 
da çocuklann uht ve san'at terbiyele
rini de beslemek, doyurmak için ya· 
pılmıştır. Çocuk tiyatrosu meseleleri
ni doğrudan doğruya terbiye muta• 
hassıslan hallederler ve her yeni pi· 
yes, uzan müddet, tiyatro sahne r.uıt 

rinden "lsiımsiz adam,, serlevhUJ al
tında bir film yapılacaktır. 

• • • 

! • 
T R oı 

buatı tarafmdaa tetkik ve tenkit ecU
lir. 

Moskova.da biri!li seyyar olmak lize. 
re üç çocuk tiyatrosu vardır. Bu ti· 
yatrolara günde vasati 2500 çocuk git-
mektedir. Tiyatrolaım repertuıvarl&ıo 

nnda, muhtelif yaşta çocuktan me~ 
nun edecek muhtelif piyesler vardır. 

Mevzulara gelince, bunlar tamamile 
yeni ve eski telikilerden uzak mevzu
larchr. Meseli, bu tiyatrolarda "Çiz-
meli Kedi,, "Parmak Çocuk,, MV'ln· 
den piyeslere teeadtil edileme.z. Mev· 
zular, tamamen günibı ve yeni tellk· 
kilerin hidiselerindaı almmıştır, ya-

ni çocuk, hayat ile beraber yaşatıl

maktadır. 

Bir misal anlatalım. Çocuklar tiyaf. 
TOıladır ve perdenin ~ılınumı sabır· 
sızlıkla beklemektedirler Derken. per-

de açılır ve ortaya bir artist çıkarak 
piyeste baş rolil oynıyacak olan artis-
tin o günlerde cereyan etmit olan 
nıühim bir hadiseye kanprak kaybol
duğuna söyler ve tocaldan onu hep 
beraber aramaya davet eder. Bu ha
vadis pek tabii çocuklann üzerinde 
muhtelif tesirler yapar. Kimı kızar, 

bağınr; kimisi merak eder, arar· ki
misi de seyredip gölmeği tercih eder. 
Bununla beraber, neticede hepsi bir 
tek histe birleşirler: Artisti bmarak 
oyuna ha§latmak. 

Bu esna.da, aalmede, alelA.cele yapıl
m•§ gibi, artistin içinde kaybolduğu 

hAdiseye sahne olan bir yer, meseli 
bir çiftlik, veya Pamir yaylalannda 
bir ormanlık hazırlanmıştır. 

V aka71 haıber wren ardat, OJllllU 
onuyaeak olan artist hakkında aal-0. 
mat verir ve çocuklann oyumuıa u&o 
taca idare eder, ve işte piyes de esa.. 
sen bun.dan ibarettir. 

Çocuk tiyatrolanndan sabit olanla
nnm dekorlan ve piyesleri sahneye 
koyu§lan çok zenrin ve an'atkArane
dir. Piyeslerde ekseriya, şarkılar, mu
siki ve danslar vardır. Meseli "Ben. 
az bir şeyim, fakat biz bir kuvvetiz,, 
isimli piyeste oldutu gibJ. •• 

Seyyar tiyatronun dekorlan, pek 
ta.bit niebeten daha basi&tir ve kfiçük 
dolaplarla nakledJlmekteclfr. Esasen. 
seyyar tiyatroda ehemmiyet daha zi
yade artistin berine yiHdenmiştir ve 
orada, arti,st nuan dikkatini kendi ü
zerinde temerküz ettirdL 

Seyyar tiyatro dekorlannın hususi 
yetlerinden biriai de, dekorJann doğ
rudan doğraya M)'irci ~lar kal' 
onunda kurulup piyese baflanmasıdır. 

Artist sahneye çikmca, sandddar
dan birisini açar, dekor parçalannı 

birer birer çıkararak yerleştirir, h• 
yeti u0mumiyeyj kurar, meseli bir oto. 
mobil meydana çıkanr, l!IORra oyu.na 
bqlar. 

Darillbeclayi temsilleri 
•on hafta•ı 

Bugün a. şam saat lstanbul Bılıditınl 

21.30 da $ehil'1i0yaf tt0su 

mmmıııı 

ıuı Muılktlf komedi 3 
perde Lilian Harvey, Armand Bemard, 

Marcel Aııd~ ve l\farcel Vali~ "Kik,, 
isimli bir film yap1yorlar. Yazan: ve besteliyen 

111111111 • • • Celil Ea ıte 
"Areene Lupin,, m filmi yapılmı'- --------------

tıT. Bat rolleri iki kardeş olan Y ohn Bu akşam Rllfit Rıza 

u.ı pliJcına i7ledtr,, iahnlt eeerini 

~. Bu eseri, tUı~e e*f ~---------lm'!"-------------ı... meb'usu l"uat bey nakletmlt • Amoux k.Ullllle yard• etmeld.-dir. Rotel,, filmi bitmlftlr. 
et. 

• • • 
-...ııur tenor Jean Kiepura "~ 

ce Saıtmı,, Wmli btr f·ım yapıyor. 
• • * 

MAtJ•Mikw filaiam sesli olarak 
n~ ol•ut-a ~ Ba 
flİmf .... ur .U..n rejlalrii Laheıt 
J'&ıaıa*a ft ..-..mr AhmHn 

• * • 
Mefhar artf.tlerda Vilma Banki, 

einemaya avdet etmekten çekiniyOT. 
Ken6d, 'fhndi, Amerika.da tiyatro f)f· 
Bamaktaclrr. 

• • • 
1 Oreta ftarbe, Jeu Cravfort, Le

• Stene, Jek11 ft llleınel Barf1'11l111" 
a -., ._ • ..,. eeı-ıM•an -Graad 

• • • ve Lianel Barrymore oynamaktadır,. saat 21,30 da Ti YA TROSU 
Jar. $ehzadeba~ı Amerika :htildlmeti, Mi!bikada bu· 

lunmakta olan Rus dahi rejirirü E1s
en.Aeln'e TiH vermetni\ltir. "Rango,, fil:i~n. rejisörü Emest n f n c B n • • • 

Mısrrlıı.ı nilk i-u filmi 
-Ka.IMn tarkı•. ~. 

Schoedl!l'&Ck Hindlstanda yeni bir film 
olan yapmıfbr. Komedi 4 perde 

• • • Nakleden: 

• • • Belleri Cllve BNek ile Philippe, Mahmut Yesari 
Ba1uk'm -c:w..ı CllalMIJt;,; ... llebnla .,..,.. Bey 

~ 
' 


