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Sovyet hariciye komiseri 
M. Litvinof Romada 

M. Musolini ile görüşecek 
,-,~~---=--=:===================================================================:=~~======================~====~~=== ~ Yıl • Sayı •• 5707 v ı ı · 1· ı ı cı ı379 p AZAR, 26 ikinci tes.rin c ıı tacı ay) 1933 idare Telefonu· 24370 S~yısı 5 Kuruş ı azı ş erı e e onu : -· T 

~~lik aleminde: 6 

Elektrik -mühendisi 
Refik Beyin projesi 

Qllgiin kilovat baş~na 29 Kuruş veren 
Ankaraya bu elektriği 3 Kuruşa 

vermek mümkündür 

1 Ereyll limanından bir görUnUt 
~:tt P&!a Hz. tetkikat için den evvel Ereğli mıntakaıında 
'İııi (F.~'l't.asına giderken kendi - uzunca bir zaman maden müdür
lalit ot.le) 'lapurunda tefyie gel - lüğünde bulunmuıtur. Bu münase
ltıı,'1 n ~e'lat araımda İstanbul betle baıvekil pafaya havza hak -
dr, ft ~udürü Refik Bey de var- kında izahat ver:miıti. Bu arada 
~di ~~k Bey esasen elektrik mü Mehmet Asım 
~\re timdiki vazifesin - (Den.mı 4 0ııc0 aayıtada) 

So\tyetlerin Beyoğlundaki sergisi açıldı 

, Dün ac;llan sergiden bir kö'e 
~ C, 1. TUrktye Harici 'l"lcarct Sovyd Rwıyada sanal lln ne kadar Uer -

~ fi taratmdan Bcyoğlunda ·0 , .3·et lcmlş olduğu, St'rgldc gllzcl bir Fkildc nü • 

' ~ ... ~tuntta tertip edilen ticaret sergi i munelerle ve grafiklerle göstt'rllml,, mcmle-
llıllaı._ ...... •aat 

.· ~ on dokuzda açılmı!}tır. Bu k<'t dahilinde l r.tıııen mahımlluln nümıınelerl 
~ tte lııtanhuıun ticaret \ C jkhsut te hir ı•dilmiştlr • 
"1a tbtnııup bl 

it... r t ok zc,·ııt, \ 'l\li muavini 
lıtt ·-., l'lcaret Türk ,.e SOVJCt bayraldarı~·ıc 'lli"lenml';I 

'l'~ odası rrlst ~cıııll:uıdı· l\lit-
"ettı 0-,:~ gazete rnUmt'ıııınıı•rl scrı:iyi d:ı _ olan !14'f,ıti ge:dldlkteıı onra da,·etlllere zcn-

gP:ırnı lcrdir • gln bir büfede ikramda bulunulmu tur. 

-Ah 
~- "'i •. :· Acaba Muhtar Bey 
t.t11ht. oz vermiştim, yoksa 

r Beye mi ?! •• 

soka§ında Ahmet Be· 
Ahmet Bey soka§ında 

c 

Milletler Zincirli kuyu faciası etrafında 

ce"!}yeti?e i Klişeci Al3.eddin Beyin 
hucum. muhakemesine başlandı 

italyan gazetelerinin hepsi 
müşterek bir hücuma 

ge~tiler 

Roma, - Bütün İtalya matbu
atı milletler cemiyeti aleyhinde 
yazı yazmaktadır. Cumale d'ltal
yada Sinyor Gayda §U sözleri 
söylüyor: 

"Milletler Cemiyeti Versay mu
ahedesinin bir tetümmesidir.Onun 
harbe ait madde ve hükümlerini 
idameye çalışmakta ve milletleri 

1 galip ile mağlfıba ayırarak mağ -
lfiplarr ihtilafa düşürmektedir. ,, 

ı Koryera Dellaaera gazteıi Mil -
letler Cemiyetinin, yalnız adı Mil
letler cemiyeti olduğunu, onun yal 
ruz bazı milletlerin cemiyeti oldu
ğunu ve orada mevzuu bahsolan 
bütün meıelelerin hallolunmadan 
kaldığını söyledikten sonra ıunla
rı ilave ediyor: 

"Bu cemiyetin faydası ne?. Ar· 
tık herşeyden evvel yapılan hak -
sızhkları: tamir etmek icap ettiği 

anlaşılmalıdır. Halbuki Milletler 
cemiyeti bir sulta veya nüfuzu ha
iz olmadığı için beynelmilel bir 
meclis olmaktan çıkmıştır.,, 

Gazel Dö Popolo Milletler Ce -
miyetinin yalnız lngiltere ile 
Fransaya ait olduğunu, bu iki 
devletle dost olmak iıtİyenlerin bu 
cemiyette kalacaklarını yazmakta
dır. 

" Milletler cemiyeti 

"Arkadaşım benimle alay etti; Ayol 
hani otomobil diye ... ,, : . 

Zincirli kuyu yolu üzerinde 
jandarma Ali oğlu Hasanin ölü • 
miyle neticelenen otomobil kaza -
sından dolayı klişeci Alaettin 
Beyin muhakemesine, dün saat 
on altıda İstanbul üçüncü ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Alaettin Bey, mahkemede mev· 
kuf olarak hazır bulunuyordu. 
Vekilleri eski ağır ceza reisi ve 
temyiz azasından Sabri, eski 
müddeiumumi ve birinci ceza re • 
isi Esat Beyler, de mahkemede 

" hazırdılar. Mahkeme salonu, hay 
lı kalabalıktı. 

Alleddin Bey (n•·!.:! ın• •-uncu ~af&dn l 

~~---------------------------------~~~------
F ransada kabine buhranı 
Kabineyi M. Şotan 
mı teşkil edecek? 

Paris, 25 (Havas ajansı) 
Kabine buhranına sebep bütçe 
kalkınması olduğuna göre reisi· 
cümhur, dün hazinenin vazıyeti

ni ve alınması lazım gelen tedbir 
ler hakkında malumata sahip sala 
biyettar kimselerin fikirlerini al • 
mı§tır. 

bir ölüdür ! ,, 
Nevyork, 25 (A.A.) - M. 

Öğleden sonra ise reisicümhur 
Lit buhranın siyasi cephesiyle alaka .. BJr Fraaano; s•ı.etea~nJD d69ea ka'blae 

reisi lçta yapbğı karikatör vinof, Cenevre konferansının ka .. 
davra olduğunu ve yeniden diril -
tilmeıinin imkanı mevcut olmadı 
ğını beyan etmiştir.. Bu ölü için 
bir vefat raporu tanzim edilmit -
olmamasının sebebi doktorların 
artık çarpmamakta olan kalbi mu 
ayene etmekten korkmalarıdIT. 

Türk- Yugoslav 
anlaşması 

Avrupa gazetelerine göre 
Bulgaristana karşı imiş! 

Hariciye Yeklllml~ Tevfik Rü,tü Bel in 

Atlıınyı ziyaret ettikten aonrıı. BeJgrada gJ -

drrl.'k orada ı·ugoslav ricali Ue müzakereler 

yapacağından bııh!K'dcn Avrupa pzetelPrJ 

bu nıü:ıakerl'lerln Tllrklye llo 'l"ogoalavya 

ara.ııında bir ademi tecavüz ve mohadenet 

ltııAfnameııı aktı maksadına müstenit oldu -

C-unu yazmaktadırlar. 

Bu gazetelere göre Belgratta yapılacak 

miizııkl.'rl.'lcr esnasında bu adem! tecavüz ve 

muhadenet ltitlllnameslnden maada bir do 

Tkarct mukawlt•sl, )lakl.'donya.dakt Türk 

emlakinin ldarııııine dair bir itllAfname, bir 

kon"oloslnk muahl.'dl.'!11 ve bir de hukuki yar

ılım nmkaYclNıl lm:ıalıınacaktır • Bu yeni 

ltlldfın, Bulgarlstona karşı bir çevirme hRTe

l•r.tl :\'Rpmağı i'ltihdnf <'df'ıı tcşcbbllslerdE'n bir 

adım ileri ı:ldllmi'} olduğuna dellUl.'t cdE'nnl'} . 

Turkl;ye ilıı 1'11go11lavya ara!'lında aktedl

leecJ, olan muhadf'nf't mtıkavclt'!'il Türkiye Uc 

Romanya nra"lnıda imzalanan muhadenl't w: 

ndcınl tccın-ii7: rnukBVl.'ll'!llnc bcnzcyceckml,. 

Tahlisiye memurları 
.\nkara, 25 (Hu u i) - 180.l numaralı 

kanunda dl'rcce ve maa)ları güı;tcrllrn tah -

ll"ll~·e ldareııl m<'nıurlarına <la tekııüdlyc \ ' C• 

rllme:il butçc l'ncumcni tarafııulaa kabul e -

dilmiştir. 

kadar olmuş ve birçok grup reisle 
riyle görüşmüştür. 

Dün sabah siyasi mahafilde iki 
cereyan görülüyordu. Bazı mebus 

lar kabinenin tesadüfi bir 
hadisedan düştüğü ve siya
si vazıyetin yeni bir veçheye 

O+ O= Saro 
ihtiyacı olmadığı telakkisindedir
ler. 
meseleyle meşgul olarak 1934 büt 
çesiyle bütçe kalkınması içiri la· 
zım gelen tedbirleri kabul ettire • 

(Deftmı ! lbd Mydada) 

Tanınmış adamların iç yüzleri .. 

B . . c ' b. . eşıncı · orc u ıze 

ö<;lünç versenize ! .. 
. 

Orlando'nun a§laması - Mini mini şeytan - Lordlar 
k'amarası ve mezar taşlara - tte diyece§imi 

yalnız Allah bilir 1 

Balfor Klemanso Vilson 

İngilterenin en tanınmış devlet 
adamlarından Lort Riaddel, bütün 
Avrupanın en meşhur adamlarını 
yakından tammış ve onların en 
dikkate değer hususiyetlerini tes -
bit eden bir eser neıretmi~tir. 1918 
de Londra ile lngillerenin dijer 

gazeteleri tarafından Paris sulh 
konf eranıma gönderilen İngiliz 

Lord, Fransa, İngiltere, İtalya, Bel 
çika ve lsv;::-•dc topl~nan. 16 kon
feranstn hazır bulunmuf, daha son 
ra gene İngiltere matbuatı namına 

(Onıuw ll l.Dcıl ·~ ... ) 
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Fransada kabine 

buhranı 
(Bq tarafı ı ıacı eayıfamızda) 

cek olan mahdut gayeli teknik bir 
kabineye mütemayildirler. 1 

Reiıicümhur dün öğleden sonra ı 
M. Bienvenu Martin ve M. Heri
ot ile görüımüıtür. 

Bu iki şahıiyet beyanatta bulun 
ma.mıılardır. 

M. Tardlyö ne diyor? 
Pariı, 25 (A.A.) - M. Tardi

yö, dün saat 17 de Elyıee sarayın 
da, kabine buhranı hakkında gö
rÜflDe üzerine reiıicümhur tarafın 
dan kabul edilmiştir. 

M. Tardiyö, matbuata ıu beya 
natta bulunmuıtur: 

"- Ne Kartelin, ne de aüzel 
bulı19lu zekaların muhtelif temer
küz teıekküllerinin bugünkü vazı· 
yete tekabül edemiyeceğini hadise 
lerin iıpat etmit olduğunu reisi
cümhura bildirdim.,, 
Reisıcümhurun istişareleri 
. Paris, 25 (A.A.) - Gece Elise 

sarayına davet edilen M. Chau · 
tempı, reiıicümhur M. Lebrun ile 
uzun müddet görüşmüıtür. 

M. Lebrun, ıabahleyin de is
titarelerine devam edecek ve öğle 
Takti kabineyi teıkile memur ede
ceji zatı tayin edecektir. Bu zeva 
tın radikal ıoıyaliıt fırkası erka · 
nından olması muhtemeldir. 

M. Lebrun sıhhi vazıyeti müıa• 
it olsaydı hiç füphesiz kabineyi 
tefkile M. Heryoyu memur eder
di. Şimdiki halde bütün ihtimal -
lere nazaran kabineyi teıkile M. 
Cbautemps memur edilecektir. 

Dtin mebuaan meclisi toplanb• 
lannda yapılan mükalemeler Flan 
den pupuna mensup ıol cenah 
cümhuriyetçilerini aoayaliatlerin 
tedbirlerini kale almakaızm h-e 
muvazenesini temin edecek bir 
hükUmet ile tefriki mesai arzusun
da bulunmakta olduklarını meyda 
na çıkarmıttır. 

Bilmukabele yeni aoıyalistlerle 
radikaller araıındaki görütmeler, 
ıol cenah birliğini yeniden vücude 
getirmek arzuıunu ortaya çıkarmıt 
tır. Maamafih yeni 90syalistlerin 
iltihakiyle ve devamlı bir kartel 
hük6metinin vücude getirilmesine 
ihtimal verilmemektedil'. 

Binaenaleyh müıtakbel baıve - · 
kilin radikal ekseriyete müıtenit 

ve eski kabinenin evsafını haiz 
bir kabine teıkili mecburiyetinde 
kalması muhtemeldir .. 

Kabine buhranına hakim olan 
cihet, bütçenin tevzini ve mali 
itlerin ıslahı kayguıudur. 

Bütün gazeteler, bütçenfo mu 
vazeneıini ve malt itlerde emniye
ti temin edecek tekilde ıiyasi bir 
iatikrar ricude aetirilmeıi lüzu -
1D11na bil bulunmaktadırlar. 

Deyin ilmühaberlerine pul 
Ankara, 25 (Huusi) - Mali -

ye vekaleti 'Yiliyetlere yeni bir 
tahrirat kanununun nqrinden eYel 
tanzim Ye ita edilnaiı ve hiç pul 
yapqbnlmamıı deyin ilmühaber. 
)erine hazine talmlleriyle miiba -
deleleri sırumda pul yapqbnla • 
cakbr. 

"Fransa sulhçudur n 
Lendna, 25 (A.A) - York,a,r

da Klikhegton' da aöylemiı olduğu 
bir nutukta Sir Con Shnon demit -
tir ki: 

"SilihJan bırakma meselesinin 
e .. müÖim noktası F ı ansız - Al -
J>S&n. müuaseb€.ti meselesidir. F ran 
a IAS'imi bir. surette ıulhperver -
dir, faat bir çol< ialiliların habra 
Janm a:uhafaza etmektedir. 

~~~~~HABERLER~ 
M.Litvinof 1 Tevfik Rüştü Bey bu 
Nevyorktan Ro

maya gidiyor 
Nevyork, 25 (A.A.) - M. Lit· 

vinof bugün Comte di Savoia vapu 
runa binecek ve Ruayaya dönme • 
den evel ltalyaya uğnyarak M. 
Mussoliniyi ziyaret edecektir. 

M. Ruzvelt ile M. Litvinofun 
iki memleket arasındaki münase -
betlerin temel taıını ıulh mesele -
sinin tetkil etmeıi lazım geleceği • 
ne dair olan hitabelerinden ıonra 
M. Litvinof, ıerefine verilen ve
da ziyafetinde bir nutuk ıöyliye · 
rek bilhassa militarist propağanda 
aleyhinde bulunmuıtur. 

Roma, 25 (A.A.) - (Resmi) 
M. Musaolini, M. Litvinofu Ro • 
maya gelip kendisiyle ıörüımeğe 
davet etmiıtir. 

M. Litvinof, Romaya birinci 
kanunun ikisinde gelecektir. 

Sovyetler birliği 
ve İngiltere 

Londra, 25 (A.A.) - Röyter 
ajansının aldığı malumata göre 
İngiliz - Ruı müzakerelerinde ba 
zı terakkiler elde edilmit olmakla 
beraber, tetkiki geriye kalmıt 
birçok meıeleler daha vardır. 

Salahiyet ıahibi kaynaklardan 
bildirildiiine göre bir itilif akti -

nin göze görünür bir hale geldiği
ne dair olan haber, tamamiyle 
vakitsizdir. 

Şimdiki halde Rusyada bulu • 
nan M. M.a\lltyn'lh l.diiaTHaa uiiafc 
lafması yüzünden tatil edildiği 

zannolunan müzakeTelere yeniden 

baflamak için henüz hiç bir tarih 
tesbit edilmemittir. 

Derpif edilen itilaf, imzalan -
madrkça, kati ve sarih hiç bir ha
ber alınmasına imkin bulunamı -
yacağı zannediliyor. 

Yunanistanda muhalifler 
meclise dönecekler mi? 

Atina, 25 (Husuıi) - Dahili 
vaziyet normal bir surette inkitaf 
ediyor. Muhalefet fırkalarmm 

meb'uaan meclisi müzakerelerine 
iftirak etmeleri arifesinde bulunu
yoruz. 

Muhalif meh'ualar, parlimento
ya avdet etmek için yeni poliı mü 
dürü umumisi M. Garezosun vazi
feye baılamuına ve mebuaan re -
isinin meb'ualarm her türlü teca • 
vüz ve taarruzdan muun bulun • 
durulacağına dair bir mektup gön 
dermeıini bekliyor. 

Bu iki tık tahakkuk ettiii tak • 
dirde muhalif fırkalara mensup 
meb'uıların pazartesiye meclisi 
meb'uaana avdet etmeleri muhte -
meldir. 

Hıfzıssıha müesseseleri 
• • 
ıçın .. 

Ankara, 25 (Huıusi) - Anka

rada İDf& edilmekte olan hıfzıau • 
ha müeueaelerine ait hıfzıuıha 
r.aektebi Seroın müweeesiyle An 

kara nümune hastanesinde yeni -
den yapılan pavyon teıiıabnm ta• 

akşam Belgratta olacak 
Yunan gazeteleri, Balkan devletleri arasında bir çok 

taraflı misaklar akti şimdilik mevzuubahis 
olmadığını yazıyorlar 

Atina, 25 (Atina Ajansı) yazı· \ sulh,, şeklinde teshil ettiği resmi 
yor: programı hakikatleştirmek için 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Türkiye hariciye vekilinin sarf et .. 
Rüttü Bey, dün M. Çaldariı ve M. tiği parlak faaliyeti ehemmiyetle 
Maksimos'la iki ıaatlik bir görüı - kaydetmektedir. 
me yapmıtbr. 

Bütün matbuat, Türkiye Harici
ye Vekilinin gelitini samimi bir ıe
kilde ıelimlamaktadır. 

Gazetelerin verdikleri maluma -
ta göre ıimdilik bir çok taraflı bir 
Balkan misakı yapılmak ihtimali 
dütünülmemektedir, çünkü Bal • 
kan devletleri arasında mevcut iki 
taraflı anlatmalar yarımadada ıul 
hu tahtı zımina almak için kafi 
telakki edilmektedir • 

Atlnadan hareket 
Atina, 25 (Huıuıi) - Türkiye 

hariciye vekili Tevfik Rüttü Bey 
bu akfMD ıaat on sekiz buçukta 
Belgrada hareket etmiı, hararet• 
li ve samimi bir tekilde uğurlan -
mıttır. Tevfik Rüıtü Bey Selinik 
yolunu takip edecektir. 

Yunan gazetelerlnln 
mUtallalar1 

Atina, 25 (A.A..) - (Atina 
ajansı) Gazeteler Tevfik Rüttü 
Beyin Atinada bulunması münaıe 
betiyle birçok makaleler yazmak· 
ta devam etmektedir. 
"'-- ~Aiı.'9. ...., ,.,. 

baımakaleıinde cümhuriyetçi Tür 
kiyenin "Yurtta sulh, cihanda 

Measager d' Athenes diyor ki: 

"Bu program Türk menfaatle -
rinin doğrudan doğruya veya dola 
yıııyle taalluk ettiği mıntakalar 

dahilindeki devletlerle birçok an • 
laımalar yapmak ıuretiyle Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleri, ismet 
Paıa ve Tevfik Rüttü Bey tarafın
dan on senedenberi durup dinlen
meden ve hiç bir gevteklik göste • 
rilmeden idare ve takip olunmak· 
tadır.,, 

Bu ıazete bütün Balkan mem -
leketlerinitı bir arada çalıımaları· 
na müsait bir saha hazırlıyan ye • 
ni Türk - Yugoslav miıakının 

Balkanlar için haiz olduğu ehem -
miyete dikkati çekmektedir. 

Eleftheron Vima gazetesi de 
Türkiye ile Yugoılavya arasında · 
ki münasebetlerin kuvvetlenmesi· 
ni Yunan efkarı umumiyesinin bü
yük bir sevinçle takip ettiğini, 

Türk - Yugoılav mesai ittiraki· 
nin - umumi hatları itibariyle 
müsait olan - Türk - Yunan 
--faa~ ~lı IUI'~ f•Y • 
daları dokunduğunu yazmakta
dır. 

Edirne kurtuluşunu 
hararetle kutluladı 

Ecllrnenln kurtulu9unu t•'lt merasiminde bulunanlar 
Edime, 25 (IJususl) - Edime, j aesi mezunları cemiyeti tarafından 

bugün kurtuluı bayramını içten Edirnenin kurtuluıu münaaebetiy • 
ıelen bir sevinçle kutlulamııtır • le dün halkevinde bir toplantı ya• 

Bu münasebetle Trakya mebus
tan, Kırklareli valiıi, Şükrü Na. 
ili Pqa da Edirneye gelerek me -
rasime ittirak etmiılerdir. 

Çok aüzel bir havada toplanan 
otuz binden fazla halk Selimiye 
camiine çekilen tarihi kurtuluı bay 
raimı alkıılarla selimlamıtbr. 
Hararetli nutuklardan sonra bir 

pılmııtır. Toplantıda tehrimizde 
bulunan talebeler ve Edimeliler 

bulunmuılardır. Merasime istik
lal marfıyle baılanmıı, cemiyet re 
iıi tarafından bir hitabe söylen· 
miş, Edirne lisesi eıki edebiyat 
hocası Süleyman Cafer Bey Edir
ne hakkında ihtisaslarını ıöylemit 
tir. 

insanların ömürlerini 
uzatmak için .• 

Roma, 25 (A.A.) - insanların 

Ba~ı yerle 
sel bastı 

dalyelerin üzerine çıkmıJ• 
olmuıtur. 

Damlacıktan akıp gelell ~ 
lar Bahribabadaki tramY•1 J":ı 
nu doldurduklarından tfalll 
da iıliyememiıtir. lthalf.t 
ğü önü, geçen ıeylipta 

gibi, bir deniz halini a~· 
lim aia çarıııı ile yemit 
daki birçok düklcinlara 
larm botaltılmulJle uı.n~~ı 
dır. 

Jr.mirde Karııyaka, 
Bomova arumda iıli1eo 
lerden bazdan yollarda 
kalmıtlardır. Nü~ .. 
tur. Belediye teıkilitı, --~ 
lağımların tamiratiyle uir~ı 
tadır. 

Alman., Avus 
hududunda ha 

Almanlardan biriıi batlll 
dıiı bir yara ile ölmiiftür • 1/ı 
habere ıöre Alman d•.ft",.,..~ll 
duttan 100 metre berid• 
toprakları üzerindeydi. 

Hadise mahalline hu-1 

Ankara, 25 (Huıust) -
vekileti 2265 numaralı kaO, 
re; tetkik memurlarının ~ 
harcırahları hakkındaki taJll""": 
)ayetlere bildirmiıtir • 

Gazi Hz. Efgan 
tebrik ettiler 

Ankara, 25 (Huaual) ~ 
kralı Mehmet Zahir h&Jllll 
çıkması münasebetiyle RAt 
bur Hazretleri Ye Efıan 

ıında tebrik ve teıekldir 
ları teati edilmiıtir. 

mamlanabilmeai için bütçe kanu -
niyle fazla varidattan 600 bin lira 

buçuk saat süren bir geçit reımi 

yapılmıı, Gazi heykeli önünde 
tezahürlerde bulunmuıtur. Ak -
ıam üstü köylülere 200 kitilik, zi • 

yafet verilmiş, ziyafeti bir balo 
takip etmipir. Geceleyin. de fener 
alayları yapılmııtır. 

ömürlerini uzatmak için tetkikat - ----------

tabaiaat verilmiıti. Bu taluiaabn 
bir milyon liraya çıkarılmumı 
bütçe eDQimeni kabul etmiftir. 

latanbuldakl merasim 

Şehrimizde bulunan Edime li-

ta bulunmakta ve bu uğurda f aa· 
liyet sarfetmekte olan Nevyork 

emtitüaü reiıi M. Ley, ltalyan 
milli ıi{ortalar enstitüsünü ziyare 

ti esnasında tetkika fırsat 
olduğu ıistemlerden ............ 

merikada tatbik etmek 
rundadır. 
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Madencilik aleminde: 6 -
Elektrik mühendisi 
Refik Beyin projesi 

-· .. 
GUNUN HAB~~LERI 

Başmakaleden lJevam başka sahalarda tatbik etmek im-

vaktiyle kendisinin kömürlerin kanları aranır. Zira başka mem -
(Şlam) denilen, fakat sanayide leketlerde elektriğin kilovatı bir 
kullanılamıyan fazlasından elek- kaç kuruşa maledilirken bizde 
trik çıkarmak üzere Ereğlide bugünkü ağır f iatlar ve şartlar ile 
büyitk bir santral yapıJabileceğini, miJli bir sanayi maksadına asla 
bu suretle Ankaraya kilovah üç ı .-arılamaz. Binaenaleyh nasıl 
kuru~a kadar maledilebileceğini 1 memleketimizde kömür fiatlarını 
söylemişti. J ucuzlatmak başlı başına bir ik -

Bugün elektriğin kilovatı lstan-1 tısadi proğram teşkil ediyorsa 
bulda on yedi, on sekiz kuruşa ve- I mümkün olduğu kadar elektrik 
riliyor. Ankarada iae bu fiat 1 fiatlarım da ucuzlatmak lazım 
yirmi dokuz kuruşa kadar çıkıyor. geliyor. 
Onun için Refik Beyin projesi bir- Bu t"'kdide ne yapılabilir?. 
denbire inıana hayali bir hesap gi· Denildiğine göre memleketimi-
bi görünüyor. zin hemen her tcu·afında bol bol 

Zonguldakta kömür meselesinin bulunan linit madenlerinden de 
muhtelif cihetleri üzerine tetkikat istifade ederek bu tarzda büyük 

yaparken orada görüştüğüm bazı 
mühendislere bu husustaki fikir -
lerini sordum. Aldığım cevaplar 
iptida hayali gibi görünen bu pro
jenin imkansız bir ıey olmadığmı 
gösteriyor. 

Bana verilen malumata göre 
bugün memleketimizde senede 
ihraç olunan kömürün yekunu (1) 

milyon (500) bin tondur. Bu mik· 
tarın (150.000) tonu (Şlam) de
nilen kısmını teşkil eder. Kömü • 

rün bu ıkısmı zerodizden daha 
küçük olan kömür tozlarıdır ki bir 
kilovat elektrik istihsal etmek için 
altı yüz gram (Şlam) lazımdır. Bu 

takdirde bugün havzada istihsal 
olunan kömürlerin işe yaramıyan 
ve satılamıyan kısmından bir ıe • 

nede iki yüz elli milyon kilovat 
elektrik alınabilir. Bu elektrik 
ile saatle otuz bin kilovatlık bir 
santral vücude getirilebilir. Bu 

miktar elektrik memlek~tin en 
büyük elektrik ihtiyaçlarını temin 
edebilir. Gerek lıtanbulda ve 

bir santral yapmak imkanı var • 
dır. Ve gene bu şekilde memle
kete ucuz elektrik temin olunabi -
Hr. Tabii bu da gene aynı mak
sada giden bir fikirdir. Nihayet 
aranırsa memleketimizin muhtelif 
yerlerinde bu maksat için istifade 
olunabilecek su kuvvetleri de bu -
lunahilir . 

Hulasa milli sanayiin inkişa-
fı için en esaslı bir şart vardır. Bu 

da acuz İstihsal ve çok sarf etmek
tir. Her fıangi bir maddenin u -
cuz istihsalinde ise tahrik kuvvet -

]erinin ucuza malediJmesi iktıza e -
der. 

Memleketimizde amele ücretle
ri diğer memleketlere nispetle bu

gün bir kaç misli aşağıdır.. Buna 
mukabil benzin, gaz, elektrik gibi 
tahrik kuvvetleri bilakis çok pa -

halıdır. Ne vakit bu tahrik kuv

vetlerini memlekette ucuza male -

debiJir ve halka V'e sanayicilere o 
nitbette ucuza verebilirsek milli 
sanayiin teessüsü ve inki§afma o 
kadar hizmet etmiş oluruz. 

Mehmet Asım 

Adliyede 

ı Tıp sırrı \ 
" 1 

Fahreddin Kerim Bey, has -

-
Kaçak rakı 

Bir Madetm altı aya 
mahkum edildi 

Beyoğlundaki apartmanında 

kaçak rakı bulunduğu iddiasiyle 
adliyedeki dokuzuncu ihtisas mah 
kemesinde muhakeme edilen Ka -
lina hanımın dün altı ay hapse 
ve 22 buçuk lira para cezası öde -
mesine karar verilmiştir. 

ilk muhakeme celsesinde tev • 
kif edilerek mahkeme koridoruna 
çıkarılınca bayılan Katina hanım, 
dün karardan sonra koridora çıka 
rılmca, gene bayılmış, tedavi e -
dilerek biraz iyileşmiş ve tevkif -
haneye götürülmüştür. 

Köprü üstü cinayeti 
muhakemesi 

Köprü üstünde daktilo Süzan 
hanımı öldürdüğü kaydiyle Ana • 
dolu ajansı sabık telsiz memuru 
Ali Fedai Ef. nin muhakemesine 
lsfanbul ağır ceza mahkemesinde 
dün devam edilmi~, Ahmet 
İhsan, Jstefo Beylerle Ra -
şel ve Urani hanımlar şahit olarak 
dinlenilmişlerdir. 

Bundan başka, adli tıp işle -
ri müşahedeha~ müdürü doktor 
Mustafa Hayrullah Beyden, Ali 
Fedai Ef. nin akli ve ruhi vazıye -
tin~ dair verdiği rapor etrafında 
bazı izahat alınmış, bu sırada mü 
daf aa vekili Etem Ruhi Bey, muh .. 
telif sualler sorduTmuştur. 

Muhakeme, şahit çağırılması 

için başka güne bırakılmıştır. 

Sonpo~ta aleyhine dava 

ortadan kalkb 

Bogaziçinde bir otelde Mehlika 
hanımı öldürdüğü için ağır cezaya 

verilen Arif Ef. nin muhakeme 
safhasını, yasak kararına rağmen 

yazdığı kaydiyle 41Son Posta,, a
leyhine açılan davaya, dün latan 

bul birinci ceza 
bakılmı~tır. 

mahkemesinde 

talık saklanır, diyor 
Tıp sırrı olmalı mı, olmamalı 

mı mevztiu etrafında dün de akıl 
hastalıkları doktoru F ahrettin Ke
rim Beyle görüştük. Derhal hük -

münü verdi: 
"-Tıp sırrı olmalıdır .. 
Ve, şunları ilave etti: 
"- Bütiin dünyada en basit tıp 

kaidesi sudur ki hastalık saklanır ; 

ve bundan dolayı hekimler hasta -
ların ve ailelerin nıahremi esrarı -
dır. Bir hekimin muayene odasr, 
en ulvi bir mabedin kndsiyetini 
havidir. Orada hasta korkmadan 
derdini döker; doktorun yanın -
dan, kendisine büyük bir ferahlık 
duyarak ayrılır. Bir hekim hiç bir 
suretle ve hiç bir vakit bu Sll'l1 ifşa 
edemez. Bu sır hekimle beraber 
mezara gider. Sinir ve ruh hekim
liğinde bu en esaslı bir kaide ha -
lindedir. 

Hastalarının sırlanm saklamak
ta laubalice hareket eden doktor -
lara pek sinirlenirim. Haysiyet ve 
§eref noktai nazarından da, hasta 
olan bir adamr teşhir etmek hak -
kmr haiz değiliz. Ben b~ i~tc istis
na kahnl edemem.,, 

Maarifte 

On dokuzuncu mektepte 
bir toplantı 

Fatihte 19 uncu ilk mektepte 
evvelki gece talebe velileri tara -
fıdan bir 'oplamlı yapılmıı •e bu 
toplantıda talebeyi himaye cemi • 
yetinin reisi bulunan Reisicümhur 
Hazretlerinin hemşireleri hanım -
efendi do bulunmuılardır. 

Cemiyet azasından Naci Bey 
izahat vermiş 932 - 933 senesi 
zarfında mektepte 220 fakir ço -
cağun giydirildiii bildirilmiştir. Ankarada, gerek Anadolunun di • 

ğer mühim merkezlerinde çok u -
cuz fiat ile elektrik kuvveti tevzi o
lunabilir. Bu projenin tatbiki için 

icap eden para ise sekiz milyon li
radnn ibcı re tir. 

1 KONFERANSLAR f 
Yasak kararına muhalif hare -

Tıp Talebe Cemiyeti tarafından ket edildiği sübut bulduğu takdir• 

Toplantı geç vakte kadar süt -
müş ve talebeler tarafından milli 
oyunlar oynanmış, temsiller veril -
miştir. 

Sınaflarda talebe mevcudu 
~ok olmıyacak Norvc:-11Jer su cereyanlarından 

istifar· .:derek memleketlerinde 

c :.inybnın en büyük elektrik sant
ralını lmrmuşlardır. Bu santral 
İskandinavya yarım adasını tenTir 
ettikten başka Danimarkaya, Fin
landiyaya da elektrik vermekte -
dir. 

kış mevsimine ahsus olmak üze -

re konferanslar tertip edilmiştir . 
Bunlardan birincisi bu salı günü 

saat 18 de Halkevinde Bakırköy 

hastanesi başhekimi Mazhar Oı -
man-Bey tarafından verilecektir. 

İkinci konferans beş Kanumıev· 
velde gene Halkevinde Köprülü 
zade Fuat Bey tarafından verile
cektir. 

Tasarruf ve yerli mallar 
haftasına hazırlık 

12 Kanunuevvelde başlayacak 

Tasarruf ve yerli mallar haftası • 
nın proğraınım hazırlamak üzere 

Şimdi de Holandaya elektrik 
vermeğe başlıyorlar. Bundan son
ra Belçikaya vermek istiyorlar • 
Bu santral yedi yüz, sekiz yüz ki -
lometre mesafelere kadar elek -
trik tevziatı yapmaktadır. Hem de 
bu tevziatı Türk parasiyle üç bu • 
çuk, dört kuruş gibi ucuz bir fiat 
ile yapmaktadır. 

dün Tasarruf cemiyetinin merke
Bu vaziyete göre Eregw li havza - zinde ikinci bir toplantı yapılmış-

aında istihsal olunan elektrigw in 
b k b ' tır. Seç.ilen komiteler haftanın 

üyü ir santral vaııtasiyle Is • 
tanbul ve en mühim Anadolu şe _ muayyen günlerinde yapılacak 
hirletine elektrik ve '} b'} w• . müsabaka Te eğlenceleri hazırlı -

rı e ı ecegını 

kabul etmek lazımdır. Bilhassa yacaklardır. 
bu elektrik bugün otuz kuruıa ka- ---- - .----------
dar yükselen fiatları üç dört k • I Mersınh Cemal Paşa kalp 

' u sekte i d :.ııdü ru~a kadar indirise memleket he _ • n en u 

sabına büyük bir nimet olacağı da Sabık Mersin meb'usu Mersinli 
şüphesizdir. Cemal Paşa Beşik ta! - Fatih hat-

Y alnız böyle bir santralın E - tında işliyen tramvay arabasında 
reğli gibi bir sahil mmtakasrnda bulunurken üzerine birdenbire fe

yapılmaaı milli müdafaa noktasın- nalrk gelmiş hemen yere indiril -
Clan mahzurlu görülebilir. miş ve tedavisi için Galatada Ka-

Fakat böyle bir projenin tabak- pıiçi eczahanesine götürülürken 

kukuna mani olan !ey sadece hlr ölmüştür. Cemal Pa§anın kalp dur 
milli müdafaa meselesi oluna İ§İ masından öldüğü anlaşılmıştır , 

de verilecek cezaya göre, bu hare
ketin kabahat derecesinde olduğu 
neticesine varılmı~, dolayısiyle 

dava af kanvnuna tabi olarak or • 
tadan kalkmı§tır. 

Hırsızhktan dokuz aya 
mahkQm 

Maarif müfettiıleri bütün ilk 
mekteplerin sınıf mevcutlarını 

yokhyarak fazla taİebeleri başka 
mekteplere naklettirmektedirler • 
Tal ebe mevcudu sınıflarda 50 -
60 şa indirilmektedir. 

Recep isminde birisi, dün İs-o Türk .. Yunan mahkeme-
tanbul birinci ceza mahkemesinde sinde davalar 
hmıızhktan muhakeme edilerek 
dokuz ay hapse mahkum olmuş • Muhtelit Türk - Yunan mah -
tur. kemesindc 19 davaya bakılmıştır . 

Maafiyet listesi 
Sanayi için yeni &eş senelik maa 

liyet liatesi bu ay b&Jı gele~ektir. 
Verilen malUınata göre önümüz
deki sene maafiyet tatbik edilmi -
yecek, gümrük tarifesi bu şekil • 
de tadil edilerek buna göre hare
ket olunacaktır. 

Eski valilerden Rahmi Bey 
af kanunundan istifade 

ediyor 

tzmir refiklerimizin birisinin 
haber verdiğine göre eski lzmir 

valilerinden Rahmi Bey af kanu • 
nunun kendiaine temin ettiği maa· 

fiyet üzerine Türkiyeye dönmiye 
karar vermiş ve pasaportunun vi • 

zesini hükfimetimizdcn istemiştir. 

Vek~let pasaportun vize edilmesi
ni Paril elçiliğimize bildirmiştir. 

Bunlardan on ikis reddedilmiş, ye 

disi karar veriimek üzeı-e talik e
dilmiştir . 

Reddedilen on iki davadan birin
de hükumetimizden ittenen zarar 

ve ziyan ve tazminat (31,850) al
tın liraya baliğ olmaktaydı. Bu 

dava Bazit lakarmotos isminde bir 
Yunanlı tarafından Uşakta Kızıl -

dağ mevkiindeki civa madenleri -
nin işletilmesi hakkmın ref i ve 

tesisatın zaptı yüzünden açılmış -
h. 

Vapurculuk şirketinden 
bir şikayet 

Vapurlara kıymet takdir eden 
komisyon iktısat vekaletine müra 

caat etmiş ve vapurculuk şirketi -
nin komisyona ücret vermek iste-

mediğinden şikayette bulunmuş -
tur. 

Ticarette: 

Son günlerde··, 
ti1111• 

Almanya ile ticare 
genişliyor ~ 

S 
.. ı.. }Jii'd .1 

on vazıyete gore ,,. İfı.-ı' 
umumi ticareti gittikçe ge1I ti"I 
tedir. Son aylar zarfınd• t;aloı' 
yüzde 8 nisbetinde aruıı1 ! eçe' 
}' Or. Ve bu arhJ, her 1 
biraz daha fazlalaşıyor· , de ı 

Türk - Alman ticarelı !(t;A 
derecede inkişaf gösterırı.e jııd 
Geçen yılın ilk yedi aY1 ;ç bO 
ihracat 5,5 milyon lira iktlt 

k. 1 
nenin ilk yedi ayında 1 r ~ t0. 
7 buçuk milyon lira ohtıtı!1 0"" 

halatımız da 1 O buçuk If11 1 
11 buçuk milyona çıkmıştır· flff' 
GUmrUk memurları " 0~• 

G.. ..k rııedl .ı. umru muayene . eee) 
için açılan kurs yakında b•\, K 
tir. Öğrendiğimize göre kü 
bir de kitap hazırlamnıştit• 1,~ 
Esnafın odaya yazılrtt' od'' 

Esnaf ve tüccarın ticaret ,,J 
ptıP' 

sına senelik kayıtlarını ya 
1 

tO 

lan için verilen mühlet bo ~e ~ 
nund a bitiyor. Kanunue"e dfl' ~ 
tün esnaf ve tüccar kontr01~i 
çirilecek, kayıtlarını yaptı 
lar cezalandırılacaktır . .......,,,.,, 

Polis haberleri 

Ansızın ölüırt rl 
Sirkecide Şahinpaşa 0~~ .. ~ 

d' ,,.... 
oturan Hopalı flyas Efen 1 .. 

1
; 

de birisi dün sabah ansızın:,;!' 
tür. Hadise zabıtaya haber f)I 
miş, yapılan muayene tly•~.{lr 
dinin verem hastalığında!\ 0 

ani aşı lmı~tır . 

Bir çocuk kazaya 
kurban gitti .,,l 

Dün aabah dokuzda Tep't;ıtl 
da Antuvan lsakın dük1'~ 
çırak Rahmi dükkanın ke 01 
rini açarken kepenk dü!ııı~1~' 
nada yoldan geçen hüviyet• ~' 
hul 11 yaşında bir çocuğu tJ~~ 
dan yaralamıştır. Çocuk 9e Jı 

·,e 
hastahanesine kaldırılmış 1 o'J 
biraz sonra ölmüştür. Suçlu ç 
yakalanmıştır. / 
Tramvay ~ocuğun parıt' 

lar.nı kesti ~ 
·d~ f 

Tepe başında V'atman 5•1,-1-
daresindeki 13 numaralı trP--~ 

k. b'· arabası dün sabah se ız ot-J 
Ahmet Rahmi isminde bit ç "ıf 
ğun ayak parmaklarını k°C1i' 
tır. Çccuk Beyoğlu hastıı 
ne yalır!lrnışlır. • 

·fel' 
Boş arabanın ınar1 ~ 
Dün Şi,lide bir kaza ol~ 

bir araba üç kışıyı yar• .ti' ·r .. 
Son süratle gelen çift atlı b• 01'-
ba Şişlide kestane satmakl,. ~ Jı' 
Salih isminde birine çarpar~ geti' 

. . b d bıe'ı ,. 
vırmı ş, un an sonra ae f/e 

ııııt ,ı 
me çarpınış, onu da devır. )1İ~ , 
ğır ceza hikimi Asım beY111 

1,Jı~ 
çisi Zehra hanımı da yu"'r 
tan sonra durmuştur. şıt '1 

Seb7.ecİ Selimin yarat• '1'Jl 
tehlikelidir. Araba sahibi 1" 

mıştır. _,,,,/ 

------------------Lodos yüzündeJ1 l 
Jof ., 

E vclki gece başlıyan Jo d~1 
sabah da sürmüf, birçok~ JI 
ların tabelaları kopmu,, 1' " 
bir müddet nr.ılamamıtl•f· - ·r 
akşama doğru hafiflemitU • 
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ıyatro ve operet 
lialkevi 

lialkev· h 

temsil şubesinden 
Hanım anlatıyor 

Samiye 

•urı.. 1 ıa nesinin güzide un .. .. rınd S 
tı kar an amiye Hanımla kar-
tiırıi tıyayırn. Kendisine sualle -

'<>tuyorum s . 
Çık: ahneye ne zamandanberi 

Yoraunu ? s z. 
L a.tniye Han .. 1 • • b' tıo1q ım goz erını ır 

aya dikti d·· .. v b l d 'te h' • uşunmege aşa ı 
~ ıraz •onra il . . d' l ... 
·•rıd ... k e ermı ız erı uze .. 

"' en ti' _ B e ıyerek cevap verdi: 
tııeııı undan ne kadar oldu bil -
~' · Şeh' .,,fiz B • ır tiyatrosunda F anık 

'Yin Akm piyesi oynanıyor 

'd Sarnıye Hanım 
ft.\J., O ıa- b• 1 • d'v' 
~'\t -uan ıraz eve gır ıgım 

lir. od• •ldığım ilk rol bu piyea-

~ ı, · deail ın. ,•r proloğunu hatll'larsınız 
,, 

1 
• Tamam. İ§te o proloğu o 

tliıık~ lllektepli kız bendim. O 
~fır: heyecanımı hiç unutmıya -
~ııı I · Proloğ biter bitmez hal .. 
L. a acag'"' ı . ,. d . . 
vı.thr . vazıyetı a eta sınır 

O t.nıyle beklemittim. 
lllht ?dan •onra halkevinin temsil 

~tne de devama başladım. 
•il tu~a.?1andanberi halkevi tem -
Ş~d· •ı azası ve talebesiyim. 
l\lca~ baıka hiç bir tiyatro ile a-

lk· Yoktur. 
tnciyi ıordum: 

liıtİ; dProfeıyonel ve amatör ar .. 
r en kimleri beğeniyorsunuz? 

''d: Profesyonel demekteki mak 
•ıız f h" . ~ 

tı İç" • e ır tıyatrosu sanatkarla-
kı'tld~ f1.•~, hunların sanati hak -
l'~ttc l tkır Yürütebilecek bir kud .. 
llıec'buo ~adığını için sükut etmek 
. rıy r d )ıll , h e ın eyim. Muhsin Be-

btırıh ~e disiplininde gösterdiği 
bu. k,~1 alığın hayranıyım. İşte 

ar. 

llı~:.t .. Amatörlerden bahset· 
•ııı? 

keti:; lia ... Evet ... Fakat memle .. 
~inin ~uh~elif gençlik teşekkülle-
1Sirı ernııllerinde bulunmadığım 
ıö ' onla h k Yllyetn. r a kında da bir söz 

.......,~ 1Yeceğim. 
f·ı 'rrılek r . 1 ~ 1 e ınıızde yeni başhyan 
k anayi' h 1tlerin· 1 a'k:kında ne gibi fi . 

C 1~ var? 
k ene d·· 
cır · U§iindü ve birdenbire ır1p attı: 

.._ s· 
~k ıne:kn~rnanın, bugünkü yük .. 
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• bu salgın, bütün 
>'tr011u aı,• akını olan ve lirik ti -

11 ır !Ubesi bulunan çok 

kadınlı ve mevzu itibariyle pek 
hafif ve eğlenceli bir operet şekli
dir. Diğerlerini daha tecrübe et .. 
mediğimiz için yalnız veyalnız bu 
hakim §İmdilik .. Bu tarz, operet 
zannedersem bütün dünyada sal -
gın şeklde. Amerikanın, Avrupa· 
nm yaptığı filmlerin yüzde (75) 
şinin mevzuunu bunlar teşkil edi .. 
yor. Fakat ben klasik Viyana o -
peretlerinin meftunuyum.. (Tos
ka), (Maıkot), Bayader) ne 
kadar güzel operetlerdir. 

- Pek ala Samiye Hanım. Bu 
son ıual ... Gayenjz ? 

- Gayem.. Şimdilik heveski.r 
lık.. Bilahare her heveskarın ide
ali olan yüksek bir sanatkar ol
mak, ismimin, dolayısiyle mem· 
leketimin, hariçte bu sanat yolun 
da da alaka uyandırma11 ... itte ye
gane arzum. 

Tefekkür ederek ayrıldım. E
sasen onların da provaları batla -
mak üzere idi. 

Melih ttazmi 

Gençler 
mahfelinde 
İki eser muvaffakiyetle 

temsil edildi 
Cümhuriyet gençler mahfeli 

ikinci müsameresini; mahfelin e • 
debiyat §ubesi tefi Baha Hulusi 
Beyin yazdığı (Bir kadın ağladı) 
isimli iki perdelik piyesiyle Reşit 
Aıımm (Labiş) ten naklettiği 

(Eminönü cinayeti) isimli bir per 
delik komedisini oynamakla ver -
miş oldu. 

Piyesin en zor rolünü Baha oy
nuyordu .. Diğer roller ise Nurul .. 
lah, Mehmet, Sadri, Yusuf 
Muzaffer Beylerle Güzin, Canan 
ve Sabahat Hanımlarda idi. 

Eser yazılış itibariyle güzeldi. 
Hanımlar bilhassa çok muvaffak 
oldular. Sabahat hanımla Sadri 
ve Mehmet Beyler sahneye yeni 
çıkmalarına rağmen aldıkları rol
leri muvaffakıyetle başarmışlar

dır. 

ikinci eser olan (Eminönü ci .. 
nayeti) de güzel oynıyanları altın 
cı senenin ikinci müsameresinin de 
muvaffakıyetle başarılması genç
lerin hevesini bir misli arttırmış • 
tır. 

Trenlerdeki garip şeyler 
Trenlerin istasyondan kalkma• 

dan evvel bir memurun elinde çe
kiçle tak tak tekerleklere vur
duklarını görürsünüz. 

Bu bir muayenedir. Tekerlek .. 
lerin üzerine çekiçle vurulunca 
güzel ve ahtık bir ses çıkarır. 

Fakat eğer tekerlekler kırık ve 
ya bir yerinde arıza varsa derhal 
kötü ve bozuk bir ses çıkarırlar . 

Bu vazıyet karşısında da tren 
hareket edemez. Eğer iyi ses ve -
rirse .trenin itlemesine müsaade e· 
dilir. 

Karanlıkta film 
çevirmek usulleri 

Londra, karanlıkta film çekmek 
için keşfedilen bir usulü tatbik et
mek üzeredir. 

Güzel bir • 
sergı 

Hakimiyeti Milliye mektebinde ac;llan sergiden bir intiba 

Bu evelce Telcvision hadiseıin 
de kullanılan şuaatın yeni bir 
kullanış şeklidir. Bir Teleciviıion 
lu stüdyoda bir kablo veya telaiz 
telgrafla resmi çekmek istenilen 
şey Photo - electrique bir plağın 
önüne konur, ıonra tahtelhamra 
şuaat sarfiyle aydınlatılır. Yalnız 
foto elektrik plaklarının müteeı -
sir olduğu tahtelhamra ıuaat göze 
görünmediğinden reımi çekilen 
şey tamamiyle karanlıkta imit gi• 
bi gözükür. Karanlıkta film çe -
vimıek için kullanılan prensip te 

Yıldızda Hakimiyeti Milliye §e -
lamb&larla hir yatı mektebinde cümhuriyetin 

aynıdır: 

Aktörler ziyadar 
aydınlatılacakları yerde Üzerleri • 
ne göze görünmiyen fakat sinema 
tahtelhamra pellicule tesir eden 
tahtelhamra ıuaata huzmeleri tev· 
cih edilir. 

Burada çocuklum faaliyeti ve 
fikri kabiliyetleri bariz bir şekilde 

görülmektedir. F.zcümle bu sene 

liseler için alınacak parasız leyli 

on üç erkek talebe için müsabaka 
imtihanında lstanbuldan iştirak e-

Böyle bir pellicul devolupman
dan sonra tabii filmler kadar va -
zıh hayaller verir. 

Bununla beraber tahtelhamra 
ıuaat cilde ve kum.at nescleri -
ne hafifçe nüfuz ettiğinden böyle 
bir filmde elbiselerin ve cildin ren 
gi ziyada çevrilen filmdeki renk
ten biraz farklı gözükür. Yalnız 
bu tarz film çevirmenin bir mah .. 
zuru var ki o da vaz'ı sahnenin ka .. 
tiyen artistl~ri kontrol edememek 
imkansızlığ1 içinde olmasıdır. 

Yakaya takllabllecek 
bir mikrofon 

T elıiz telgraf neıriyatı bilhas -
ıa radyoda verilen konf eranılar 
esnasında hazan dinleyicilerin 
dinlemesi güçleıiyor ve çok defa 
da imkansızlaşıyor. 

Bu sabit mikrofonlara alııamı
yan hatiplerin kımıldamaıından 

dönmesinden, ilerlemesinden ve
ya gerilemesinden binnetice mik
rofonda her sesin şiddetinin değif 
mesinden ileri gelir. 
Hatipler, dinleyicileri izaç etme

den hareketi temin için İngiltere· 
de elbiseye teıbit edilebilecek 
bir mikrofon xe§fedilmittir. 

Bu aletin kalınlığı 25 milimetre 
ve ağırlığı 40 gramdır. 10 metre
lik bir tel bunu sadayı yükselten 
alete bağlar. 

Bir kauçuk kılıf ta telin elbise
ye sürünmesinden mütevellit gü
rültüyü söndürüyor. 

Vagonlarını dezenfekte 
etmek ic;in 

Bir İngiliz §imendifer kumpan -
yası vagonlarını dezenfekte et .. 
mek, bilhassa mikropları ve tah -
taları aşındıran kurtları mahvet -
mek için bambaşka bir usul kul .. 
}anmaktadır. Bunun için içerisin 
den bildiğimiz rayların geçtiği 25 
metre uzunluğunda, 6 metre ge -

nişliğinde çelik bir üstüvane kul -
lanılır. Dezenfekte edilecek va .. 
gonlar üstüvaneye sokulduktan 
sonra iki menfezleri ağır demir 
kapılarla hemen kapanır. 

Üstüvaneye açılan buhar boru
lariyle hararet 50 dereceye yükse
tilirken, hava boşaltma makinele 
riyle de üstüvanenin havası tahJi .. 
ye edilir. 

Altı saat süren bu ameliyeden 
sonra kurtlar ve mikroplar hava -

onuncu yılı münasebetiyle bir ser

gi açılmıştır. Sergi maarif erka· 

nı, Beıiktaş kaymakamı Şevket 

Beylerle civar mektepler talebesi 

ve yüzlerce halk tarafından ziya -

ret edilmiıtir • 

Sergide Gazi kö§eıiyle Lozan 

den yüzlerce talip arasından bu 
mektep mezunlarından yedi efen
di kazanmışlardır • 

ve s~vr muahedderini mükayese- Mektep talim heyetini bu mu -
li gösteren kısım1ar canlı ve toplu ı vaffakıyetinden dolayı tebrik e • 
bir fikir verecek mahiyettedir. deriz. 

düşmanlığı 

Ankara Ticaret mektebi talebesinden bir grup 

Tal ebe arasında cigara dü§man 
lığını uyandllnıak ve cigaraya kar 
şı olan temayüllerle mücadele et -
mek maksadiyle Ankara ticaret 
lisesi talebeleri aralarınd~ bir te .. 
şekkül vücude getirmişlerdir. 

18 ikinci teşrin 1933 günü ders 
ten sonra toplanan talebeler heye
canlı bir toplantı yapmışlar ve cİ· 
gara aleyhinde tezahüratta bulun
mu§lardır. Tetkikat neticesinde 
bu mektep talebesından altmış al
tı kişinin cigara içmekte olduğu 
anlaşılmı§tır. Toplantı esnasında 
bulunan cigara içen talebelerden 
otuz dördü, cigara içmemek hu -
ıusunda mücadele komitesine bir 

senet vermitlerdir.. ~ 
Cigarayı terkeden talebeler a• 

rasmda uzun seneler cigara içmit 
olan bir de muallim bulunmakta
dır. Toplantı salonunu terkeden 
ve cigara içmemeğe karar veren 
talebeler cigara paketlerini umu -
mun alkışları arasında yakılmak 

suretiyle sepete atmışlardır. 
Talebeler arasında cigara düş .. 

manlığına önayak olan Ankara 
ticaret lisesi talebesi, bu hareke -
tin bütün gençliğe teşmili husu • 
sunda canlı bir mesaiye girişmiş • 
ler ve bütün mektep gençliğini bu 
faydalı karara davet etmi~lerdir. 

Gençleri tebrik ederiz. 

sızlıktan ve hararetten tamamiyle ı san takriben 250.000 kelime ihti • 
mahvolurlar. va etmektedir. Yalnız bunlardan 

Bu dezenfeksiyon tarzı eskiden 50 bin kadarı bugün artık kulla • 
kurtlar tarafından yenip kemirilen nılmıyacak kadar eskimiştir. 
tahta vagonların dayanma kabili- ikinci olarak 184,706 kelime ile 
yetini de oldukça arttırıyor. Almanca geliyor. Fakat bu keli• 
En fiOk kelimesi olan lisan melerden çoğu birer mürekkep. 

Miasouri üniversitesi profesör.. kelime olduklarından Almancada 
!erinden doktor Ramsay hayatı- hakikatte 71,075 basit kelime var
nın mühim bir kısmını belli başlı dır. Sonra Macarca 120,000 keli
lisanların ihtiva ettiği kelime ade· me ile üçüncü geliyor. Nihayet 
dini saymağa hasretmiştir. Fransızca 93,032, İspanyolca 

Bu meraklı adam, bu nezih eğ 70,683 ve İtalyanca 64,642 kelime 
lence sayesinde öğrenmiş ki en ihtiva ediyorlar. 
zengin lisan lngilizcedir. Bu li - Bedi tturl 
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İhtiyardı. Hafiften kamburu çık 
mıştı. Sessiz, saltin, kendi halindey 
dı. Uzun ömrü müddetince hiç bir 
şey düşilnmemıştı. 

Hayatı, saatten daha muntazam 
dı. Saat bazan ileri gider ,hazan 
geri kalır. Onun ne ilerledığı görül 
müştü, ne geriledığı. Ömründe te · 
la§ etmemıştı, ömründe geç kalma· 
mıştı. San.ki bozulmaz bir makiney 
di, bir kere kurlu.muştu; kurulduğu 
gibi işliyordu. 

1smı Ahmet Mümindi. Resmi da 
irelerden birinde memurdu. Genç -
liğinde, mektebini bitirdikten son· 
ra o daıreye tayın edılmıştı. O gün 
bugündür, aynı yerde kalmıştı. Ay 
nı l!İ görüyor, aynı maaşı alıyordu. 
Parası artmış olsaydı, belki huyla• 
rı, itiyatları değışırdı. Eğer böyle 
bir şey aklına gelse:; c.." lhan· c 
<leme-,.. - ... ' · 't:•ı akhna hiç -
bir feY kelmezdi ki. Yeni harhangi 
bil' şey onu ölüm kadar korkutur -, 
au. 

Ahmet Mümin efendi yaz kış, 

sabahları sekizde kalkar, aynı so • 
kaklardan geçerek, hiçbir yerde 
durmadan, hiçbir kadının yüzüne 
bakmadan, duvardaki ilanlara göz 
bile atmadan işine giderdı. Akşam
ları da, gene aynı yollardan, aynı 

suretle eve dönerdi. Evinde kiracı 

olduğu ihtiyar kadının pişirdığı 
ni yer, sonra gazetesini açıp saat 
dokuza kadar okur ve yatıp uyur · 
du. 

İyı bir adamdı, iyi olmamasına 
da sebep yoktu, çünkü sevecek kim 
sesi yoktu. Ne karısı, ne çocuğu, ne 
akrabası, ne arkadaşı, ne kedisi, ne 
köpeği vardı. İyi bir adamdı, diyo
rum, çünkü amirlermm aleyhinde 
bulunmazdı. Ne kadar azar işitse 
ses çıkarmazdı, tahkirlere ses et • 
mezdi. Onun için herkes: "Ahmet 
Mümin efendi mı? .. çok iyi adam -
dır,, .derdi. Cumaları da çalışırdı. 

Aylığı az olduğundan bir iki tücca 
rın defterlerini tutardı. Altmış ya
şında, ömründe bir şey düşünme -
miş, aklına bir şey gelmemıştı. 

"" lf. 1(. 

Ömründe bir şey düşünmemiş, 
aklırta. bir şey gelmemıştı. Buna 
rağmen bir gün, köprüden geçer · 
ken, denızm ortasında duran bir 
ev gözüne çarptı. Bunu hiç kimse 
görmemıştı. Mümin efendi, ne yan
gın kulesını görmüştü, ne Galata 
kulesini, ne Y enicamii, ne Ayas of· 
yayı ... Bunların hiçbırını bilmezdi. 
Bütün bu binaların yanından gör -
meden, bakmadan geçmıştı. Bunun 
için de onların neye yapıldıklarını, 
ne işe yaradıklarını bilmiyordu. 
Gözlerinin önünde, hayal meyal, 
şöyle bir şeyler vardı. O, dairesin -
den ,amirlerınden, odacılardan, ka 
lem arkadaşlarından, evinden ve 
gazetesınden başka her şayi hayal 
meyal görürdü. Bunun için, deniz 
ortasındaki şeyin gözüne hayalsiz 
çarpışı tuhafına gitti. Ne olduğunu 
öğrendi: Kız kulesiymiş. 

Bundan sonra zihni işlemeye 
başladı. 

Her sabah köprüden geçerken, 
bu Kız kulesmın ne olduğunu, ne i
şe yaradığım, oraya neden Kızku · 
lesi dendığmı düşüniırdü. Hayatın 
da ilk defa olarak beyninde bir ha
reket hissediyordu. 

Nakleden : Selami İzzet 
man, odacıya, adeta korkarak, en· 
difeli bir tavırla "Gene kızkulesi -
ni gördüm,, diyordu. O akşam, ev 
sahibine ,aynı korku ve endi§eyle 
tekrar ediyordu: "Babil kulesini 
gördüm.,, 

Artık yolda duruyordu. Came -
kanlara, duvar ilanlarına bakıyor -
du. Bir gün, gene böyle bir ilana 
bakarken, bırımn de ona baktığını 
gördü. Bundan da korktu. İçinde 
kırk yıllık hayatından sıyrılmak ar
zusu geldiğini hissetti ve gene yol
larda durmamaya1 ilanlara bakma 
mıya başladı. 

Gene, bağrındaki rak -
kasın ahengine kapıldı. Kızkulesi, 

yangın kulesi, dünyanın bütün ku -
leleri biribirine karışlı, gene bir şey 
düşünmez oldu. 

Gene bir şey düşünmez oldu, a -
ma sız aksi şeytana bakınız, ki ha· 
şma yeni bir şey geldı. 

Bir gece, rüya gördü. 

Bir kayığa binmiş, balık tutuyor 
du. 

Neden rüya görmüştü?. Ömrün
de balık tutmuş insan değıldı. 

Neden rüya görmüştü? .. Ömrün. 
de rüya gördüğünü bilmiyordu. 

Günleri, ne kadar f ıkırsızlıkten 
boşsa, geceleri de rüyasızlıktan 
bomboştu. Yaşadığı gibi uyurdu: 
Bamboş! 

Günlük hayatına bir düşüncenin 
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!erine bir rüyanın karışmış olma • B Ü R S A 
aı aynı derece ıaulı. Fakat hu yeni 
esran aydınlatmıya çalışmadı. 

Ertesi gece gene rüya gördü. 

Gene bahk tutmuftu. Kayığın 
kenarına yaslanmış, oltasını sar -
kıtmış, bekliyordu. Nihayet, balık 

baş vuruyor, o, derhal oltayı çeki -
yordu. Pırlanta gibi bir ızmarit, ol
tanın ucunda pırıldıyacak sanıyor, 
fakat olta boş çıkınca kan ter için
de uyan.ıyordu,. 

Birkaç ay, her gece aynı rüyayı 
gördü. 

- Bir balık olsun tutamıyacak 
mıyım! diye söyleniyordu. 

Artık bütün gün rüyasını düşü
nüyordu. Kabil olsaydı da gene bir 
şey düşünemeseydi. 

~ Jt. lfi. 

Kabil olsaydı da, gene bir şey 
düşünemeseydi. Bu rüyayı düşüne 
düşüne, balık tut.mak hevesine düı 
tü. 

Artık cuma günleri hoğaza gi .. 
diyor, balıkçıları seyrediyordu. Ol
tanın ucunda titriye titriye pırıldı
yan balıkbra, içi titriyerek bakı -
yordu. Nihayet dayanamadı, bir ol 
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d b 1 d k B kadar da mavzeri gözünün ° .ff• Ü§ Ünce ye aş a ı .. en: ı11 .. 

ı ·f · · deıni fl1 e _Ah Münir .. Ah Paşam .. Bunu şte vazı emızın a • -ı 
k . d .. ")en kaı J'll 

benim başıma ne yıkarsın .. işte gö ryetın en sonra goru f'{ıaOliol 

rüyor musun .. ya bir aksilik çıkar- heladan kurtulduk ama:: 

1 
d ·· ·· d b. düıı.tuk·· sa .. Ya en ufak bir hareket olursa e gozun en ıraz ,. 

ne yapacağız.. den ayırtmamış. 

Münir Paşa daha cesur çıktı: Akşam yemeğinde·• ., 
- Ne yapacağız. Düşünmeğe lü Abd''lh 't h t z old\IS~~· 

ı u amı ra a sı t"•" 
zum yok.. ş oluruna varır. . ak w inıniye' 111 .. çın o şam yemege 

0
Jo 

Nacar oyle yaptık. H 'd' 'd · d ahatsıı b'' 
J • amı ın mı esın en r . ı• 

Yemek nasıl yendı ... Nasıl kalk w • V'lhelııı ıle .. 
. . . gunu ve ımparator ı . de" 

tık.. Hıç farkında değılım .. Yemek )'k . k . . eklerıJ1 .ı. 
.. . .. "' . ı le yeme yıyemıyec bır 

ten evvel Mumr Paşa hunkara hır .. . ld kl K ... y5ere 
. . . muteessır o u arını .. 

müsahıp vasıtasıle benım muvaffa d' w d'ldim ·sı 
k . 1. _. . b'ld' . S f ırmege memur e ı · . 0ı 
ıyetsız ıgımı ı ırmış. onra so K d' . h . b .. lerif111 

. . . .. en ısı enım u soz 
raya gıderken hır de kendı soyle - ) d. 
mş. 

Hünkar ne müsbet ne menfi hiç 
bir cevap vermemiş. 

Sofrada göz göze geldikçe yü -
reğime inecek gibi oluyordu. Fakat 
hayret .. Hiç istifini bozmuyor, ha
yatından bu kadar çok korkan a -
dam hiç endişe etmiyor ve telaş 

göstermiyordu. 
Yemekten kalktık. Büyük salon

da toplandık. Kapının dışında bir 
masa üzerine konmuş olan ve ko
ca Almanya devlet ve milletinin 
hükümdarı olan Kayserin, Osman 
lı Padişahını eli ile öldürmeği irti
kap edeceği o çinayet ~le~i b.ir san 
dık, evet işte §U ,sanflı~ için~e du · 
ruyordu. 

On dakika sonra tarih görülme· 
mis bir hakikat kaydedecek.. Os -
manlı İmparatorluğu yerli yerm -
den oymyacaktı. 

Herkesin, yani bizim tarafın 

gözleri o sandığın üzerine dikil -
miş, bakıyordu .. 

Bana o, adeta şeref ve haysiyeti 
mizin cenazesi gibi görünüyordu. 

Kayserin emri üzerine sandığı 

salona soktular. 
İşle hadi!e oluyordu .. Fakat içi

mizde de garip bir korku vardı. 
İnsan oğlu .. Garip fikirlerin tesi 

ri altında çabuk kalıyor. 
- Ya .. Doğru ise .. 
Biz bir kaç mihmandar uzaktan 

kutunun nasıl açıldığım, tüfeğin 
imparator tarafından nasıl takdim 
edildiğini, bilahare cenerale hangi 
vasıta ile mekanizmasınm ne su • 
retle tarif edildiğini görüyorduk • 

Hünkar tam k.arşıda duruyordu. 
Ahvali umumiyesinde zerre kadar 
bir tebeddül, bir telaş, yahut asabi 
yet görünmüyordu. 

Kendi kendime: 

e ı: 

- Haydi öyle iıe .. Dedi. ,."°'el 
B .. l . • kat,,, u soz erın manasını 

anhyamadım. 

lfi. lfi. • • • 1111' 
Yemeğin sonuna doğru ıd•· 1sı-

parator Vilhelm mütemadiY~~rıti • 
)atıyor, İstanbul hakkındalrid'fol' 
balarını uzun uzadıya izah e 1 

du. ~· 
Bu esnada bir kaç defa ball' rıd' 

veccüh ederek; ayağım halJ'I ıJİ • 
bir çok şeyler sordular. Ben de fet 
limin döndüğü kadar sözler ı'1 
tim. . . f' 

Son söz bilmem .. ne ıdı? l~J' 
rator benim bu sözlerime kab ., 
ile güldü. Ve gözlerini göziiP'~ ı. 

h·ıı•" kerek eline şampanya kade ı 

dı. Ve bana doğru uzattı? ·d~ 
Öyle müşkül bir vaziyette 

1 il' 
ki .. Uzatılan kadehin kar§ıh~~~ 
içilmesi lazım geliyordu. t-1• di,-. 
ben evvela şampanya içıneS bİf 
Saniyen bir halife sonra d•. ~ 
müılümanm şampanya içıne•1 

büyük bir günahtı.. d,ıı 

Bunları bir an içinde akhd' ·fi' 
geçirdim ve hemen Alman tt

1 i~ 
tına göre ayağa kalkıp kade ., ,-

d · ere" parmaklarım arasın a çevır dıll'' 
sulüne tevfikan havaya kaldır 1'~ 
Sonra ağzıma doğru götürÜP ·ıe9 
damla kalmamak üzere . \'erGe' 
şampanyayı mideye indirdı~ddet' 
ne kadehi havaya kaldırıp ~1 .,;,.ı 
ı .. . . d' d. se e masa uzenne ın ır ını. . det" 
bu hızlı vurusum ile kadeh bır )' 

J eıı 
bire kırılmaz mı? Bu da heJl1 
men nizamdan imiş.. 1 ' 

·r11 or 
Fakat ne yalan söyliyeyt 1r 

sı döndü, döndü. Sanki ba§•~:ııi·· 
kıldı. Gözlerim karardı. 1-falbatıitl 
Kileri şahaneden itibaren ıııiifjfı 

sofrada bulunan, bey, pat•• 

ta aldı. Bir lrnyığa bindi, açıldı.. tahviller - Hamit muhal<kak çıldırdı .. hep birden sarsıldılar. ·ııt·' 
.. e'I' 

Etrafıma baktım .. Ne g~r J'iıt' İyice tarif etmı~lerdi. Oltanın Diyordum. Öyleya.. Karşısında 
iğnesine yemi taktı, denize fırlat • tsllkm.ld 1• 53, ~ ı Tranl\ av 1 kendisini öldürecek tüfeği seyre -
tı. Kalbi çarparak bekledi. Sırı.: ıı rrı1 9,30 ı :rganı den bir adam çılclırmasa böyle so-

• I>. ~IU\'ah !'2 62~0 Hıhum ı L ? 
- Bir balık olsun tutamıyacak c;iımrul.Ieı ~.a;I Anadolu i!uk tanlı duri'Qilir mi· 

mıyım?. 1928 l\lu. A :•.ıtll Aııadolo ıı Ha şimdi ... Ha birazdan der -
Birdenbıre olta gerildi, ucu tit- i1a~d:n 9.- " \1iımcs(f' sı .ııo ken .. Tüfek k '<dimi merasimi hiç 

redi. Eli ağırlaştı. Oltayı çekmeye ;•,.-,;;;..;..;.;.;...;..;.;__,-.-;;;;;;;;;_.--.;;;;,;,;.;;=;;;;;;;;;~z..I• bir kaza ve bPleya sebebiyet ver • 
başladı. l'tik!h merasimi medcn kapandı ... 

Devlet Şurası azasından Musta·' Fnkat beni en ziyade düşündü • Çekti, çektı, çektı ... 
fa Şefik beyin kızı Bedia H.la, Dev ren ş~v A bdiilharnidin soğnkk~nlı-

Giineş altında, pırıl pırıl pırıldı f 
let demiryolları umumi mü ettişi lığı idi. Bu nasıl mümkiin olmuş -yan bir lüfer göründü ... 
mühendis Mehmet Nuri Beyin oğ- tu. 

Ahmet Mümin efendi: lu makine mühendisi Nedret Beyin Sonru bunu tahkik ettim. Öğ · 
- Aman allah ! dedi. nikah merasimi Ankara belediye rendim. 

Herkesin ha!• önüne düşınut~. 
se de ağzını açacak takat yo ti''' 

Sanki birdenbire yemek. Jl1~,l1'ıJ 
na bir ölü sükUtu geliverdı. (Jıı 

t0 
ki iki dakika evvel impar• dil • 
kahkahası salonu çmlatıY0r 0Jı' 

Ne oldu? Ne oluyordu? Ne 
caktı... ffl' 

Dairesı, evi ve gazetesi dışında 
ltir ömür vardı demek! .. Bu ömrü 
diışünüyor ve başına ağrı geliyor · 
du. Sabahla:-ı daireye geldığı za -

Gırtlağı düğümlendi ... Kalbi ra- salonunda 23-11-933 perşembe Mei?er imparator tene:z::ühte i • 
mazan davulu gibi vurdu .. Sakak - günü saat on birde icra edilmiştir. ken Abdülhamit sandığı aclırarak 
)arından soğuk bir ter boşandı.. Her iki değerli genci kutlularız • mavzeri muayene ettirmiıı. O:ılu ol 
Sırt üstü düstü .. l'\' · (9413) madığına kanaat getirerek rr.üste • 

O \'aktP. kadar halifenin 
10

t Jıo' 
smdn herkesin önüne müs~ir' ı,e"' 
nurdu. f<"'tal kat'iyyen tslaJJ1ot~'' 
degan ağz;na bu müskiratı ',,ı,r 
mek değil ellerile bile tutaıı1, Sf 
dı. Öyle bir gaf yo.prmştu111'•·;-,1 
ğuk terler c!öbneğe başladıJl1· 
manasile rezil olmuştum. ,.,. "11 

(l>c"" 
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~ 
''Y a sahur,, L.evhası 

nereye · asılıır ?! 
k lyj tiiınl · ------
erıdtıin P kuşanrnasını bilene, müruru zamanla hem aiz de ve 

le· e çeki d·· h h~ ~ın intih uzen verene, renk hem karınızda öyle bir !ÜP e a -
bı. P.bınd:.\ . • d b'l w• d b d .. ıus•ınd h • ve evını öşemek sıl ola ı ecegın en ve u a aranız 
ıı· a er' . b l 1 telbed b" •«:~ın nazarı dikkati da kavgaya sebebiyet vere i ece -
derler li~ ılene hüsnü ta biati var ğinden herhalde "ya aabur !,, lav • 
lttınd. uınij ta.biati olmak haddi hasını yatak odasına da asmama -

a. ne d , . 
'-l>dığ,... ernck .:r? Yukarıda nız icap eder. 
"-d ·uı:z: ~eyi · 1 ? B k 1 ·~ en dol erı yapabilenlere O halde ne yapma ı. ana a ır 
~t>rlar"> ayı saf tabiati var di - sa "ya sahur!,, lavhaSJ, yeknaaak· 

8u • lığ1 ile hergün hayatınızı bir par -
d . •ualelr 
. taıldir B e cevap \'cı mek güç ça daha kemiren ve ıizden hergün 
İki llıuh~ı · ;na kalırsa hüsnü tabiat ayni şeyi istiyerek bizi bir hayat 
"ll ~tına 1b Şey arasında en doğ - makinesi şekline sokan yazıhane • 
lir h se etj b ı l · · ·· ·· · · .. · ıYtcse}A . u abt m.-!. demek- nızın onune asarsanız onun ıçın en 
0tllii~u a Çıngenc kız~!· •r. basına münasip yeri bulmuş olursunuz. 
ta. .. sarı ört·· · ı · ç k d b "''lld,. h' u ı e Çir, trr kızı a ün Ü yazı masasın an atınızı 
" .. ır rn" ._ tı ha.. .. unasebet vardır. O kaldırdıkça günde yüz defa da "ya 
I{ "l Ot\ij •· • k 1tır. A ... •u çıngene kızma ya - sahur! ,, deseniz gene azdır. Deme 
~tt ~nı 

1
°rtüyü baloya gitmek ki o lavhayı evinden kaldırıp yazı· 

!etti bir ~ır a.ıırnış olan gece tuva - hanesine götüren bir kimse, iki şey 
~l'-rııı y ~nırnın batında görecek arasında en iyi münasebeti bulmuş 
1iirıe h'·ak nız o hanımın tabiatsiz· olacağı için hüsnü tabiat aahibi -
o.. u met d' 
L.~tliiyij Pek 0~eı·~' aybni

1 
zamanda ır. 

~llarl .. ~u unç u arak kah - Hüsnü tabiati olup olmadığını 
t~l\e k a gulersiniz. Demek ki Çin daha bir bakışta gördüğünüz inaan 
ritıae~:~ın ba§ındaki sarı • örtü ların ekseriyetini kadınlar tetkil e-
0Ya. 01.d 121nın hüsnü tabiati, ha. der. Onlar kendilerine uyan rengi 
~· • en t tıı b'! uvaletli hanımefendi _ aramakta çok mütkülpesentlik göı 
0 '-- •ndaki kıy tl' t"l .. t '' d terdikleri için ekseriya hüınü tabi ·~ıın f me ı u or u e 
t'rıi ik· e endinin hüsnü tabiati, attan ayrılırlar. Mesela ıimau ve 
do~ ~~Uayyen şey arasında en bilhassa bakışı hiç bir ıey ifade et 
\iı.. un-aehet bulunmuş demek miyen bir kadının giydiği al renkli 
S bir blüz o kadının adeta üstünden 

~~ h~:d:da.rnın birisi bahçe~nde akar. Halbuki ateşin bakışlı bir ka 
'iiterıe n ıu f ıtkırdatarak keyif dın al renginde bir elbise giydi mi, 
~l'ı\lliz~ ~da.rnın hüsnü tabiati var ayni rengin ona ne kadar çok ya -
Q\l' hlhç a.lbuki ayni adam güzel kıştığını görerek hayret edersiniz. 
'lilt ) eye \'e güzel bir havuza Bazı ailelerin öğle ve akşam ye 
d,ll ~ 0 hıa.kia beraber 0 havuz _ meklerini mutfağın bir köşesine 
"- ı, Ytrine kı yerle,tirdikleri masanın üzerinde ı ile ta. et suyu fı§ ırtacak ol 
~~ tder .'h~atsiz adam!,, diye hay- yediklerini görerek o ailelerin ta • 
'l)a.1 81nıı Ç" k·· f biatsizliklerine hükmedersiniz. Bu ) ""~ f · un u et suyunu ıs-'k .. 1tkırırken değil , sofrada nun böyle olup olmadığı cayı sual-
tlı, 'llzere ·· ·· ·· k ld w dir. Çünkü o gibi ailelerin umumi 

~tör .... , .. onunuze onu ugu 
... ııe 1 hayatlarını bir kere tetkik edecek İt- Qı' a ışmıtsınızdır. 

~'~ı~4 •aa.ı daha: Evinizde eski olsanız onlatın mutfakta yemek 
llt!, 1 .Ya.zıJrn11 güzel bir "Ya Sa- yemeği kendilerine yakıştırmış ol-
~-

1 
'"ha1 duklarını anlar ve binaenaleyh ye· ~· •rıı, 1 varsa, bunu misafir 

1
1hi o)hı aıaraanız hüsnü tabiat sa- mek yiyişlerini kendilerine uydur-
ııt, a.drg .. ın · l . muş olmaları itibarile hüsnü tabi-d lıQ\l ızı ıspat ey emış o -

... ~ al\ardl. ~ünkü gelen misafir oda at ( ! ) sahibi olduklarını ispat et • 
"'il ''b \lgu rn ··dd tiklerine kanaat getirirsiniz. 
i . '' S u et zarfında gö -
,Çı 'dcılrr •,~ur,, lavhasına iliştikçe Buna benzer daha ne kadar çok 
}ltt.İle h. E"' ıahibi bu Ji.vha va - hüsnü tabiat sahipleri vardır da 
~ı 'b ana. Ya b d k . . farkına varılmadığı için nazarı dik 

J • Qİ.. sa ur eme ıstı -
11t • •n kati celbetmez ! ,. O li h evvel kalkıp gideyim!,, 
~ llıa1 ta~· ayı. rniaafir odasına as
~ l\ Çok t ıatsızliğinize verir. Va -
h~ ktart ra.l' eden rnisafirlerden ça 
·~d· ı.ı rna.k . . b 

lt 'in ıçın u iyi bir ted -
''fir} a, evveı · d · dik tr tel a aıma traşçı mi 
~i . lel'İtıiı :ez, gelenler içinde sev 

d ·~~ ed e bulunur. Saniyen, si-
t en · . 

'l' 01l, k rnıaaf ır de olsa, eviniz ,t..._ attı b .. l . 
lı ~t et oy e hır tedbire mü-
~~ itlen iz Ad b h 'a. V l a a ı muaşerete 
ı'-11ltıı "ee .hası) "Ya Sahur!,, lav
"l'rı· J rı rn · f ' d ı •~h ısa ır odası değildir. 
' ol epten d l 

1\ •ıtta y 0 ayı yemek odası 
I~ • z. at k h ' ı~İQıa: a odasına asarsa -
t111 ı Vaz· f . 
ş, lrıu\taf k ıye ınıze göre orası 
~:~ ~ka; ?lur~ hem de olmaz. 
l\.. 1 hlıı .. 1 ııenız "Ya Sahur' 
~ıt ·• Ya.t k . " 
?\ d~irı.ıd a odasına asmanız 
11 ~ k,e,r ''Yur. Çünkü bekarlıkta 
~ 'zd a Sab ' d · t ır. ur ·,, esenız ge-

'lb ttk,t 
. ' ' S flYet ev1 · · . ı"-. •hı.ır ı 

1
• 1 ısenız o zaman 

•rt.. .,, avha . 
~·· ·• Yllak sının yerı kat' -
~~l\Jcil karın odaaı olmamalıdır. 
l 'Ilı... ızın mı . . . . i ~• ''y ' sıze, sızın mı 
~ılb a aabur' d d' ... . b "'1 lz. .,, e ıgınız el 

~· taiıi11 d 
~.!l'tceliııi .e biribirinize öyle de-
'lt Zı "e d k 

telllıed •.... . eme hatırınıza 
'tını kabul etsek bile 

Dedikoducu 

Balonla 
Amerikalılar yeni rekor 

yapamadılar 
Balonla Stratosfer tabakasına 

yükselmek ve geçende Ruslar ta -
rafından tesis edilen rekoru kır -
mak için Amerikalıiki zabit 3 gün 
evvel Nevyorktan yükıelmi§ler ve 
dönüşte bir bataklığa indikleri 
için bekleyenleri endi,eye dü,ür -
mü!lerdir. 

lki Amerikalı 58 bin kadem 
yükselmeye muvaffak olmuşlar -
dır. 63 bin kadem yükselerek 
rekor kırdıklan şayiası yanlıştır . 

Kurşun işJemiyen cam 
Bir Japon, mühim bir keşifte 

bulunmuş ve mermi işlemez bir 
cam imal etmitlir. 
Camın tecrübeleri Port - Ar -

türde yapılmı§, iki silah atılmı, , 
kurşunlar hedefe isabet etmiş, fa
kat cam kırılmamıthr. 

Hava, kara ve polis kuvvetleri 
için bu camlardan mühim miktar • 
da yapılacaktır. 

[9 _DÜ~YA HABERLERi 

Eski vapurlar ameliyat odasında! 
_..__~-----

Vapurları, burunlarını kesip uza1ldrak gençleştirmek 
ve hızlandırmak imkanı bulundu 

Umumi harpten evvel inşa edil- ı Bu ameliyattan geçecek olan va 1 dar çıkarılmıştır . . .,.Tl a ift *' ,.~. 
miş olan ticaret vapurlar~nın genç· purların süratleri bir miktar artaca Onun için yirmi sene yaşlı olan 
leştirilmesi için yapılan tecrübeler ğı gibi beygir kuvvetı itibaryle sar harpten evelki vapurlar 'süratı 
muvaffakıyetle neticelendığınden 

bazı memleketler hemen eski va • 

purlarını bugünkü şeraite uyacak 
bir surette gençleştirmeye karar 
vermişlerdir. 

Bu gençleştirme ameliyatı vapu 
run kalın olan burun tarafını kese· 

rek orasını beş on metre daha uzat 
mak suretile sıvrıltmek ve inceleş .. 
tirmektır. 

Harpten evvel inşa edilen vapur 
ların umum tonajı bugün takriben 
on sekiz buçuk mi!yon ton olduğu 
düşünülürse eski vapurlarda yapıla 
cak olan bu ameliyattan ne kadar 
çok istifade edileceğı anlaşılır. 
E --- ~ 

fiyatı da azalacaktır. Hamburgla 
Amerika arasında işliyen va -
purlardan birisinde tatbik 
edilen bu ameliyat üze -
rine vapurun baş tarafı 12 met
re uzatılmıştır. Amelyatı müteakip 
vapur sefere çıkarılınca evvelce, 
sarfiyatı 28000 beygir kuvvetiyken 
bu sarfiyatın 20.000 beygir kuvve -
tine indığı görülmüştür. 

Eski vapurların süratlerini art• 
tırmıya yarıyacak olan hu ameliya 
ta her tarafta pek çok ehemmiyet 
verilmektedir. Çünkü harpten ev -
vel bir yol gemisi on, on bir y1l 
giderken harpten sonra yapılan va
purlarda bu sürat on altı mile ka • 

fazla olan bu yeni vapurlarla reka
bet edemiyordu. Yüksüz vapurla • 

nn adedi çoğaldığından süratine 
güvenerek ilk gelen vapur mevcut 
yükü alıp gidiyordu. 

Şimdi birçok vapurlar baş taraf 
larının kesilmesine intizaren bü • 
yük bahri inşaat tezgahlarının a • 
meliyat odalarında beklemektedir

ler. Burunları kesilip inceleştirildik 
ten ve uzatıldıktan sonra bunlar da 
birer birer yeni seferlerine çıkacak 

lardır. İnsanlar müteselli olsunlar: 
Bugün vapurlar bile operatörlerin 
elinden geç.meye mecbur oluyor • 
lar !. 

Klişeci Alieddin Beyin muhakemesi 
(lla, tarafı ı inci ı<ayıfamızaaı 

Reis Hikmet Bey, önce usu -
len Alaettin Beyin hüviyetini tes -
bit etti. Alaettin Bey, kırk yaşın 
da olduğunu, Osman Beyde Cabi 
sokağında Vildan apartmanında 

oturduğunu söyledi. 

İstintak hakiminin muhakeme 

rüsefer talimatı hilafına otomobili 
ni son süratle sürdüğü, dikkatsiz
lik ve nizama riayetsizlikle ölüme 
sebep olduğu noktasından, ceza 
kanununun 455 inci maddesinin 
ilk fıkrasına göre muhakemesine 
karar verilmiştir. 

Kararname okununca, Alaettin 
kararnamesi okundu. Kararname Bey, sorguya çekildi. Şunları 
de, ağustosun otuzuncu perşembe söyledi: 
akşamı, Alaettin Beyin kendisi .. O k b d · · - a -~aın mat aa a ısım var 
ne ait otomobille, yanında hüvi - 1 S ~ l ' k . c r. aat altıya < oğrn ma ·meye 
yeti meçhul bir kadın bulunduğu nezaret ediyordum. Refikama 
halde Büyükdereye giderken, beni daha fazla beklememesini. 
Zincirlikuyuda su terazisi civarın- Kadıköy Yapuruna yetişmesini 
da yolun sağ tarafını takip ederek :::iiyliyerek, saat yedi buçukta o . 
yürüyen jandarma Ali oğlu Hasa· nu otomobile hindirdim. Kadı -
na çarptığı, jandarmayı başından köy vapuruna götürdüm. Vapur 
yaralıyarak ölümüne sebep oldu- hareket etti, ben de otomobille 
ğu, ondan sonra otomobilin hende Beyoğluna çıktı m. "Lala ,, bira -
ğe devrildiği yazılıyor, Alaettin hanesinin önündeki kaldmmlar 
Beyin, o sırada Büyükdereden tam i ı· c clil nıcktc olduğundan, Gla 
gelen foför Vedat Ef · den otom o- \'ani sokağın elan geçerek otomobi 
bili hendekten çıkarmak için yar· li Kazmirc:i Ali Rrza Beyin mağa
dım istediği, sonra İstanbul tara- zası önüne bıraktım. ''La la ,, bira
fından gelen bir taksi şoföriyle hanesine gittim. lçeriyc girerken 
birlikte çıkarmağa uğraştıkları, arkadaşım !zzct Beye rastgeldim. 
muvaffak olamayınca Alaettin Saat sekizi çeyrek, yahut yirmi 
Beyin otomobili olduğu yerde hı- geçiyordu. Birahanede doktor 
rakıp §of ör Bahaettin Ef. nin oto· Celfıl Beye tesadüf ettik. Ben, üç 
mobiliyle Şişliye geldiği, orada kadeh rakı içtim. Sonra ' 'Refika, 
otomobilden inerek şoföre on lira Ka<lıküyüne geçmemek, bu gece 
verip "Sakın bu işi kimseye an • t~tanhulda kalmakta ısrar ediyor 
latma !,, ddiği teklinde, tahkikat - du. Halbuki ben, gitmesini, ken -
la varılan netice izah ediliyor ve elimin gec0 Yapuıuyla yahut yarm 
Alaettin Beyin, bundan sonra evi· akşam ge l eceğimi !'Öylcdiın , gön -
ne uğrıyarak elbise değiştirdiğini, derdim. Belki gene gitmemiştir, 
arkadaşı İzzet Beyle buluştuğu ve eve rlönmfo~ti.lr,, diye eye uğramak 
gece saat yirmi birde Beyoğlu fikı1y l e saat dokuz brn;ukta hira -
merkezine giderek "Hususi oto • haneden çıktım. 
mobilimi Kazmirci Ali Rıza Beyin :Matbaacı olmak it ihm·iyle tabii 
mağazası, önüne bırakmış. "Lala,, afişlere meraklıyım. Afişleri scy 
birahanesine gitmiştim. Dönüşte reele erle ' 'Glorya, , $İncma$I kar -
yerinde bulamadım! ,, diyerek oto ~ısına gelmi~tim, ld arkadaşlarım 
mobilin bulunmasını iatediği ilave cbn ~akir YC Halil. eBylerle karşı

olunuyordu. Vazıyet, bu şekil - lnştnn. ~ağa sola lıakarken, Tak 
de görülerek, Alaettin Beyin şey 'sime yaklaşmışım. Oradan bir 

tr:.ımvaya atladım, Osman Beyrle 
ki evime gittim. Baktım, refika 
oraya gelmemiş. "Anlaşılan vapur 
la karşıya geçmiş,, diye tekrar 
tramvayla Galatasaraya döndüm. 

''Xc yapayım?,, diye düşünü • 
yordum. Arkadaşım lzzet Beyin 
evine uğnyarak, otomobille bir 
gC'zinti yapmak üzere onu aldım. 
Tepebaşından Glavani sokağım 

gcç:crck Kazmirei Ali Rıza Beyin 
magaza::;ı önüne geldik. Bir de ne 
göreyim'? Otomobil meyrlanda 
yok.... Arkada~ıın, benimle a -
lay etti, ' 'A~·ol, hani otomobil?,, 
diye. 

- Bu aırada saat kaçtı? 

- Aşağı yukarı onu yirmi geçi 
yordu. Hemen Beyoğlu merkezi
ne Yazıycti haber verdim. Tepe • 
başından otomobille matbaaya 
gelelim. Yaıım saat sonra bil'inci 
komiser .:\Iücip Bey telefon etti, 
otomobilin l\h-tslakta bulunduğunu 
bildirdi, Ben, ' ')leınnun oldum, 

tesekkür erlerim. Simdi l\adıköve 
~ ~ . 

gidiyorum. Yarın sabah gelir alı 
nm,, dedim. "Hayır, şimdi geli • 
niz. Çiinkü, bir <le vaka ,·ar,, 
dedi. •'Peki,, dediın , tramvayla 
Galatasarav merkezine gittim, ora 
dan otomobille Pangaltı merkezi
ne göndercfüer. Pangaltıda ifa -
dcın~i bir şey aldılar. Tekrar Ga
latas:ır:ıya gönderildim. Oradan 
Zincirli kuyu jandarma karakolu -
na... Sabahın diirrli.ine k:ıdnr ka 
rakol<la kaldım . 

.Jan<laıına karakolunda iken, 
bir jandarma zabiti ~oyunmamı 

::-öyledi. Vücudumrla yara, bere 
olup olmadığını, perte,·sizle en 
ufak noktasına kadar hakarak, 
gözrlcn geçirdi. i3ir ~ey bulama
dı. 

Ilımdan sonra mi.iddeiumumT . 
(Devamı 10 unrn uyıfadıt) 
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ŞEDLOK HOLMES'e 1 Alaeddin Beyin ~n~~~~a~-~!!!.! g~ze~ mı:__kt::!ı~,. 
K A R ş ı ~~~~~:?1!~~•·> Karagözü sevenler, . 

A "' s E N L u··- p E N ' lik tahkikata başladı. y t k Si 
.K " Reis Hikmet Bey, Aliettin be· umur a· ongre 

0 'JI A'l jı] ıı~ ~ı ıW ,,W ,. yin evelee, kendisi yazarak ıverd i 
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VAKiT tefrikası 

Holmea kendi keruline: 
- Fer ah apartım.anı 3 numara .. 

Matmazc1 zannettiğimizden çok 
zengin Ye asil bir :aile efradından 
olacak. Maamafih bu da Sir Klark 
m kızı gibi hır.sızlık etmesine ve ha 
pise girmesine mini deiildir. An -
cak ne kadar olsa kadın .• Saldan • 
mak, bizden kurtulmak için bi1" 
hayli tertibat aldL Fakat e-itti, bir 
otomobile atladı. Ben onu takip e
deme;eydim bile bir saat sonra ge 
riye dönecek olan şoförden gittiği 
yeri öğrenemez mi idim?, Usta Ar 
sen Lüpen bu meseleyi duyunca 
kimbilir ne kadar kızacak ve kim 
bilir ne kadar :yeni tedbirler ala • 
caktır. Fakat adımlanmızı sıklaş -
hrafım. Çünkü Londraya. dönme -
miz icap eden günler pek yakl8.§ı • 
yor. 

Takıimden tramvaya atladı, Viya· 
na oteline döndü. Yemeğini yedi. 
Daha Vat.on gelmemitti. Bir ka -
napeye uzandı, püroıunu yaktı. O
danın tavanına doğru helezunlar 
yapan dumanlan gözlerile ta.kip e
derek bundan sonraki programını 
düıünmiye daldı. 

Gece yanıma doğru Va.tson oda 
ya deli gibi $evinç içinde girdi. 
Holmesin kanapede dalgın bir hal 
de bulunduğunu görünce biraz ken 
dini topladı.: 

- Bonsuvar üıtat; dedi. 

- Bonsuvar ... Yüzün gülüyor. 
Gatiba İyi haberler var. 

Vatson sevincini gizleyemiyor -
du. Gülerek: 

- Evet, dedi. Galiba senin çıra
ğın bugün İyi işler gördü ve mese· 
leyi kökünden halletti, yarın gidi
yoruz. 

Holmes hayretle Vatsonun yüzü 
ne baktı. izahat istiyordu. Vatson 
cebinden mükellef bir zarf çıkara
rak: 

- Vasiyetnameyi elde ettim! de 
di. 

Holmea bu inanılmayacak haber 
karşısm4a ciddiyetini bozmıyarak 
Vatsonun uzattığı zarfı aldı, için -
den kalın perdahsız bir büyük ka -

ğıt çıktı. Kağıdın altında &oğuk 
mühürler ve imzalar vardı. Üstün
de "Paris, Sen: 16 mcı noterlik,, 
yazıyordu. Bu uzun vasiyetname -
de müteveffa Kont Lion daki Flo~ 
§atoaile 600 bin frangı yeğenine 
terkediyor, diğer bir çok mallarını 
da öteki akrabasına bırakıyordu. 

ııı lliı Wıl.ı ııill tııı ği ifadelere işaretle, o ifadelerinde ve ''fı•kı•r hareket e ,, 
ftumara: 24 .niçin bahsi muhtasar anlattığım, 

bu tafsilatı vermediğini istizah et
ti. AJieUin Bey, "O zaman sathi 

dığ'mı, konuşulduğunu, bir takım 

ıözlerin açılıp kapandığım, halt;. 
lhızlı hızlı münakaplar yapıldığı -
nı duyuyor, fakat bir fCY anlıyamı
yordu. 

Bu odanın bir tarafında Mö•yö 
Brenıtayııin oda6ı, öteki laı'afmda 
boı bir kiler vardı. Kilerle bu oda
nın arasında kaim bir dıvardan 

ba ka bir tef o1aınazdı. fakat 
Bren~taynin odasile aralarında bir 
kapı bulunması melhuz idi. 

Vatson Brenştaynle tanışmıya 

bundan dolaı lüzum gördü. Fakat 
nasıl tanışacaktı? Bren§tayn ak -
~am erkenden geliyor, odasına gi
riyor, bir iki defa dışarı sofaya çı -
kıyor, tekrar içeri giriyordu. Gele
ni, gideni de eksik değildi. Ancak 
Naim Beyle ahbaplığı yoktu. Çün
kü bir defa bile onun kapsını çal -
mamı~, onu aramamıştı. Zaten Ar
sen Lüpenin böyle bir tanışıklık -
lan hoşlanmıyacağı muhakkaktı. 
Odasından dışarı çıkmaması da 
bu çekingenlikten ileri geliyordu. 

Bir odadan ötekine .• 
Vatson'un istediği doıtluk çok 

kolay temin edildi. 
O gün akşam üstü yemekten dö

nerek ev sahibinin odasına uğra -
yan Yatson Alman kadmla geve -
zelik cc!crken içeriye iri göbekli, 
altın gözlüklü, kırmızıya yakın sa
rı sa~lı bir zat girdi. Madama ken· 
disini arıyan olup olmadığını sor

du. O zaman madam iki komşuyu 
birbirine tanıttı. 

Hemen ahbap olmuşlardı. Be -
raber yukarı çıktılar. Mösyö Brenş 
tayn: 

- Yalnızsanız ve meşgul değil -
seniz buyurunuz, konu§uruz, vakit 
geçiririz! 

Dedi. Vataon aradığı bu teklifi 
tabii hemen kabul etti. 

Brenıtaynin odası epeyice büyü 
cekti. Yola bakan üç epnceresi, bir 
balkonu vardı. Kanape ve yatak 
takımı temizdi. Vatson en ziyade 
alakadar olduğu iki oda arasında 
kapıyı aradı. Görünü§te öyle bir 
şey yoktu. Fakat dıvarın bir tara -
fında uzun ve geniş bir seccade ör
tülü idi. 

Bu seccadenin arkasında bir ka
pı olabilirdi. Vatson bu gecelik 
böyle bir tanı§ıklığı kafi görürken 
Brenştayin odasının perdelerini in 
dirdiği aırada dıvardaki seccadeyi 
kaldırıp altında bir kapı olduğunu 
da farketmişti. 

sordular da, ondan!,, dedi. 
- Evelce verdiğiniz ifadelerin 

ikisinde, otomobili Kazmirci Ali 
Rıza Beyin mağazası önünde •e~i
zi çeyrek ıreçe bıraktığınızı, on 
buç.uğa kadar birahanede kaldığı· 
nızı söylemiısiniz. Yakaya en ya 
kın zamanda ıverdijimiz bu ifade
ler, bilerek, dütünerek Yeril
mit ifadeler değil midir? 

- Pek öyle "Bilerek, eli.işi.ine 

rek,, huyunnayımz. Sathi sorul -
du, acele ile .... 

- Peki, nası) oldu da otomo· 
bilinizi bu kadar zaman aramadı· 
nız, terkettiğiniz yerde bıraktı

nız? 

- Bu, ilk defa olan bir şey de
ğildir. Otcdenberi her zaman bı 
raktrğım vakidir! 

Zabıtlar okundu bunlardan 
birinde otomobil çarpınca, önce 
jandarmanın tüfeği parçalandığı

m, yirmi metre kadar ıürükleme • 
den sonra oto.mobil ağaça çarptı ~ 
ğı, ön laıtik patlamıf olarak mail 
vazıyette hendeğe devrildiği, !O -
förlük eden ya sarho!, yahut la 

yanındaki kadınla fazlaca 
me~a-ul olacağı, dolayısiyle oto • 
mobili idare edemediği kaydedili
yordu. 

- Sizin şoförünüz var mıdır? 
- Vardır, fakat daimi değil-

dir. Matbaanın makinisti, Göztc-
pcdc oturduğum zaman, beni Ka 
drköy iskelesine kadar getirir, 
~onm otomobili gerjyc götürürdü. 
Ehliyetnamcli <lir. 

- Siz de otomobil kullanıyor
sunuz, söylediğinize göre .•. 

- Evet, on sencdcnberi... 
- Ehliyetnameniz var mıdır? 

-Evet! 
Müddeiumumi Nurettin Beyin 

mütaleası soruldu. Nurettin Bey, 
sorguyu kafi görerek, §ahitlerin 
çağırılmasmı istedi. 

Hikmet, Nusret ve Adil Bey -
lerle teşekkül eden mahkeme he • 
yeti, dava, mevkuflu dava oldu
ğu için şahitlerin müzekkereyle 
çağırılması ve otomobilin kaybol· 
duğu bildirilince tutulan zaptın 
getirilmesi karariyle, muhakeme
yi iki kanunuevel saat on dörde 
bıraktı. 

Bir muallim altı aydır 
ortada yok 

Att"•r•ı 22 lk:•ci tetrlP 933 

tıt&nbul belediyeıinin gazeteci
lere düşman ve Karagöze dost bir 
a vukah vardır: Raıni bey. Rah " 
metli Agihı hasta hasbı mahke I"' 

meye çağırın.ak i.stiy.en ve Karagö .. 

ze mezar yaphrmıya kalkışan bu 
zat, bütün hünerlermı göstermek i
~in Bursayı seçmiştir. Ağahı Bur 
ıaya getirmek İ.&temışb; mezarını 
yaptırm"J.k istedığı Karagöz de ge
ne o yeşil şehirdedir. 

İ!.mmır. arapçadaki manasına 
uygun olarak ekseriya atan - bir 
gece Perapalaata birkaç kadeh attı 

ğını ıörrnüştüm, yok olan Karagö
ze var diyerek mantar da attı; hid

detlenince atıp tuttuğunu duydum 
- bu zat, son günlerde "Karagözü 

sevenler cemiyeti,, diye bir dernek 
kurmıya kalkmış. Buraya gelen 1s .. 
tanbul gazetelerınm verdiği mü -

him haberler aruıncla bu da var • 

dı. Bu cemiyetın Karagözü oyna · 
tarak bunun geliriyle Karagöze me 

zar yaptıracağım yazıyorsunuz. 

Hani Rami bey, bu hayrrlı i~i ken
di kesesinden yapacağını söylemiş· 

ti! Demek ki bunda da atmış. Za
ten böyle gazete sütunlarına kadar 
düşen hayırlı vaitlerden netice 

çıkmıyor. Doktor Celal Muhtar be
yin darülfünuna yapacağı vakıf da 
böyle olmamış mıydı?. Fakat de• 

ğerli doktor, bu satırları okursa ka 
lın bastonunu yere vurarak yeni -
den bana şu yolda çıkışabilir: 

- Oğlum, neden bahıediyor -
sun?. Darülfünun kaldı mı?~ Ben 
üniversıteye para vakfedeceğim 

demedimdi ki .. 

Fakat avukat Rami bey, allem 
kallem edip böyle bir cevap ve -
remez. Bereket versin, Karagöz di
ye bir ada.m yaşamış, sonra ölüp 

Buraada mezara gömülmüş değil; 
yoksa Rami beyin hu yaptıklarım 
duyunca mezarında üzüm üzüm ü
zülür ve yaşarken · yaptığı bütün 
tuhaflıklara, saçtığı neşeye pişman 
olurdu. 

şel iyerek yuMu.rta 
dediğim işe gmşenler, 

toz haline getmyorlar. J) 

sarıısıJ 
Bir ba~ka haberde rıl'dr 

bir yumurta kongresi topla d.,.fl ~ 
nı bildiriyordu. Arkadaşlar 
risi bu haberi okuyunca: d' ' 

• de lı 
- İste bir kongre kı, dli 

ıreceği l;arardan kolay ]<olaYltlfd 
hhıı.5 ~ mez. Aşağı yukarı mura ıırltl 

hepsinin sırtmda birer yu11l 
fesi var gıhıdır. 

'f. :f. :t+ A 
.. deli~~ -

Buraya lstanbulun guJl ·tetı b• 
zetelerini getirten gazetec~ t>tf 
tada bir gün Hüseyin Cahıt tdı~ 
"Fikir hareketleri,, ni de }<&,

0
,11 

mm bir kenarına serip s.-tı! pt~ 
Üzerindeki (Fikir) keliı1lesı ~ 
kalın ve kallavi bir surett\ b' 
çarpap Vô! "Hareketleri,, pe w' 
b l .. .. b cınıııJı ~• e ırsız gorunen u me ·jiıv 

deki hareketler itibariyle or~n" 
değıldır, dersem yalan o~ur· ıtıl ~~ 
lerde Servetif ün un edebıyill t~ 
alan bir yazısını okuyordı.ı.ıtl' 1/ 
Tanin ba§muharriri, ilk ı;.-ur 'rl 
"Edebiyatı cedide,, yi o k,.dıı.~ 
palıy.ordu ki 327 senesinde ~ 
Fikri bey aleyhinde yazıldl~ ~ 

dı .... · ba~makale okuyorum, ıa~ del 
az daha aşağı indim. Bu ! 1~ c~ 
rıya indi. Yavaş yavaş üslıı:~Y 
mal paşayı metheden bir fı ~~ 
lini aldı; nihayet Talat patıı~/ 
Kemale karşı müdafaa edet bli 
kale gibi bitti. Bu, öyle bir Y' ~f 
ki parça parça edip ayrı a)'~~e cf 

b'rw ·' mualara koysaydınız, bir 1 
11

r 
.k. h . . yaıı vap veren ı ı mu arrırın 

mrlardı. 

Bir dostum: ·~ ~ 
h rtı .ı - "Kavgalarım,, mu a. ff 

k d. ·ı ~-yazısında kendi en ısı e 
etmis ! dedi. / 

• dıf 
Fakat bir başka tarıı .~i .. ıı ,.. 

Kızılırmak kahvesinde biitıJ '1' ~ 
.mua için söylediği şu sö:ı ela 
şuma ııitti: ·ııi ~ 

- Fikir hareketleri isıı>',.,, 
mecmuaya yakıştırmıyanlar C' 
fakat ben o fikirde değılııf1:1ıe I' 
beyin mecmuası tam maJtŞ~,ıııf' 
kir hareketleriyle doludur· gel 
pek ileriye doğru değil de 
doğru... 

1 

Holmes vasiyetnameyi on defa 
okudu. Piposunu bırakmryarak on 
defa imzayı ve mühürleri tetkik et 
ti. Vatson seıini çıkarmıyarak o ~ 
nun kendisini tebrik etme&ini ke _ 
mali emniyetle bekliyorpu. Fakat 
Holmesin yüzü bir defa bile gül -
medi. Sonunda: 

- Bu vasiyetnameyi nasıl elde 
ettin Vatson? 

İçeriden hiç bir ses işitilmiyor • 
du. Acaba Naim Beyle dostu, Vat
son gidince dııarr mı çıkmı§lardı? 
Brenıtayn İ§lerine, Türkiye vaziyc 
ti iktisadiyesine, dünya buhranına 
dair bir çok §eyler anlatırken Vat
son, iki kulağım içeriki odaya ver
miş, bir ses, bir hareket bekliyor • 
du. 

Suaurluk ıkmcı mektep mual • 
timlerinden Hasan bey bet altı ay
danberi aranmaktadır. 

Sıvas muallim JDektebinin 1931 
senesi mezunlarından olan Hasan 
bey, bundan dört beş ay evvel has
talığı dolayıııyle vekaletten altı ay 
izin almış, sıhhiye vekaletinin dela 
Jetiyle şehrimize sanatoryoma gön
cıerilmiştir. Hasan beyın ıon defa 
İstanbul Gureba hastanesinden çık 
tığı tesbit olunmuştur. Fakat on -
dan sonra nereye gittiği ve ne ol -
duğu malum değildir. 

Eğer Rami beyin sevdığı Bursa 
da öldüğü rivayet edilen Karagöz 
değil de sağda, solda gördüğümüz 

yaşıyan ve öldüren karagözleıse de 
mesele değışır. Fakdt meşhur, ya• 

hut her vecileyle töhrete kavuş -
mak iıtiyen bu avukat, artık oma
nada bir cemiyet kuramıyacak ka· 
dar yaılanmııtır. 

Demek ki cemiyet, Karagöz oy -
natarak Karagöze yardım edecek -
mit. Acaba bu cemiyeti kurmaya 
yeltenen Rami hey de vaktiyle Ka 

ragöz oynatmış mıydı; şimdi de 
arada sırada oynatır mı? diye ken

disini iyi tanıyanlara sordum: 

AnkaTB ı Toplu i!t" 
------~b( 

Hayvan sergisı Perşet11 
günü açılıyor ,1 

,,ı.J 

~ Bu seneki hayva~. cJiİğ~ıı-1 
iç in vilayet baytar müdur rJı.ıt1 

hazırlıklara başlar..mııtır. t: ~~ 
olduğu vechile sergi bu ı;et' ~"~t 

- Jı""' Beşiktaşla Has ahırda .a~ı ;c;ı~ , 
Sergiye istirnk etmek ıçıfl .. f', 

· l rw ı 
den şartları haiz hayvarı .. ~JeJ' 1 

Diye sorunca Vataon anlatmıya 
batladı: 

T omtom sokağındaki pansiyon -
da oda kaprunda beklemesi tama
mile bo§una geçiyordu. 

Saatler geçti, gece yarısı oldu. 
Möıyö Brenıtayn hala anlatıyor -
du. Vataon içeride bir ayak sesi du 
Yunca yerinden kımıldadı. İki oda-
Yı ayıran ve muhakkak kilitli olan 
kapının önündeki kanapeye geçti. 

ll>f'\'HnJI \llfJ 

- Eskiden oynatmıştı; Ş~"l'ldi 
de arada sırada oynatır! 

Dediler. 

zılmasrna çarşamba günu 
haren başlanmıştır. e~~ 

S . .. .. .. d k. perf Jı~ 
ergı onumuz e ı fıt1 ~ 

günü ıaat l 4 te vali bey tıı.r•pe''Jı 
açılacaktır. Bu akşarnd811 ,,fı~ 1 
beye kadar olan müddet ı .. ..ele~ 

Vatson o gün sabahtan baılıya • 
rak akşama ikat!ar gene Naim Be • 
yin odasından çıkmadığını ve gö -

rünmediğini anla~mca bu odayı Kooperatifte faaliyet 
daha yakından tetkik etmek heve- · Belediye me~urları kooperatifi 
sine düımüftü. Acaba içerde ne ortaklarına elbise, çamafır, ayak -
va:rdı? Bu merak edilecek bir ~ey-ı kabı verecektir. Bu hususta bazı 
d!.. !çerden sesler İ§İtiyor, dolatd - müesseselerle mukavele yapılmı§ -

Balıkesir maarif müdürlüğü de 
bir taraf tan araştırmıya devam et • 
mektedir. Hasan beyin ihtiyar vali 
desinden başka kimsesi yoktur. 

Ekonomi bahiılerine f ailaca e · 
hemmiyct veren gazetelermızden 
biriıi yumurtayı toz haline getir • 
mekten ,bunun faydalarından, za • 
radarından bahıediyordu. Bu te · 
şebbüı, Afağı yukarı tavukların şim 
diye kadar sürüp gittikleri rejime 
karşı bir ihtilal demektir. Tavuk • 
Jar ta lan to r ve tozları C• 

ıJılJ'' ·~ 
hayvanların puvantaj Jf1 

11 
~1 jf 

yapılacak ve jüri taraf ırt~~e,i ı 
ciler ve ikindlcr tesbit ed• -~-~
Serginin diğer senelere :,,lf ,J 
daha muntazam ve dah& .. g 1~;T 
bilmesi için baytar müdlJı' tıf' 
ic~o etlen tru:lihrler al111Jlllf 

tır. Kooperatif merkezince me -
murlara bono verilecek ve bono • 
larla istedikleri eıyayı alabilecek
lerdir • 
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~ııını11111nııı~nımmınııın~ınımnım llilllllli~llillllllllill ~ll~illlOOlllllil~~mı~ı~ ıııoommı~ı~wıııooııııııııı~•nı~ıınııa.. __________ , ,nıııuııııııııııı 7 5 KURUŞA KiLOSU KUŞ ru YÜ 111111111 

_...- · . · ·~ Deniz Yolları ltletmeıi I~ Istanbulda Çakmakçılarda kuştüyü fabr ikasında kuştüyü yıfllk - Tayyare y 1 ı başı ~ ACENTALARI: ~ 75 kuruştur. Şilte 10 lira, yorK'aD 12 l iradır. Salon yastıkl•"· il = l\araköy Köprüba~ı Tel. 42362 Sirlıecı ~tlllllltııııı1111ııı ıııı ıııı11111 111 ıııııııı ıı111 1 kuştüyü kumaşı ucuzdur. ı ıı ıııımıııı ıııı (9859> ;_/ 

PiY ANGOSU 1 Mühürdar zade hanı; Telelon 
227

4-0 Kabataş lisesi müdürlüğünden: 
- Bandırma llave Postası · e 

Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. - Yüksek Muallim Mektebi riv. aziye, fizik, kimya şubeleri' - Cumartesi ve per§embe günleri• 
AI J d" (25 000) ld - girmek istiyen mezunlarımızın sür'atle mektebe müracaatları. ıYUmara aue ı . o ug"'undan isabet - ne ilaveten pazartesi günü de 507) = d B h (6~ 

1 ihtimali geçen seneden çok fazladır~ ~- posta var rr . . u atta "Adnan., _ ___________________ _._~;,..-
vapuru tahsis edilmi•tir. 

Yen planı Müdiriyet gişelerinden ve bayilerinden iıteyiniz. = :ı (S44l) lstanbul Evkaf MüdürlU~U ilanları 

\. nıı~ kın nıımnıı ıırrıı,~ 11 ·mı 11 'I' ı ı ının 11111 ıııııı ıııı,ıını ıın~mınnı 1ıınııııınııııım ~ınıını ınuınmm~m.,, 
Marmara Üssübahri kumandanlığı 

Satınalma komisyonundan : 
10,000 Kilo zeytin a leni münakasa 18/ Kanunuevvel/933 saat 10 da 
10,000 ,. zeytin yağı aleni münakasa 18/Kanunuevvel/93J sa

at 14 de 

Deniz efradına lüzumu olan yukarda adları yazılı erzakın 
münakasaları sıralarında yazılı tarih ve saatlerde lzmitte kuman· 
danlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler komis· 
yondan ve lstanbulda hu:unan Deniz Levazım satınalma komis· 
yonundan alınabilir. isteklilerin ~ o 7,5 nisbetindeki teminatı mu· 
vakkate ile komisyona müracaatları ilan olunur. (651 J) 

lstanbul B elediyesi ilanları f 

Hakimiyeti Milliye ve Dumlıpınar yatı mektepleri için Jüıu· 
mu olan 26000 kilo koyun ve '.2600 kilo sığır eti ile 7500 kilo 
sade yağ kapalı zarfla münakasaya konu' muşlur. Talip olanlar 
şartname almak üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de et için 1033,5 liralık, sade 
yağ içio de 562,5 l i ra lık te.minat makbuz veya n.:ektubu ile tek
lif mektuplarını 18 n 12 - 933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene ve rme lidirler. (6522) 

Bartın Aralık Postası 

Dursa vapuru 27 ikinci teş· 
rin pazartesi 18 de idare rıh · 

tamından kalkarak Ereğli, Zon· 
guldak, Barlın, Amesra, Ku 
ruçaşile, Cide'ye gidecek. Dö· 
nnşte Kuruçatile'ye uğramıya· 
caktır. (6527) 

Ayvalık Aralık Postası 

Mersin vapuru 27 ikinci teş· 
rin pazartesi 17 de Sirkeci 
rıhtımından. kalkarak gidiş ve 
dönütte Ge1ibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Altınoluk, Edre· 
mit, Burhaniye, Ayvalığa uğ· 
rar. (6528) 

Dr. lllSAN SAMI 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve l'aratifo hastalıklan na tutul

mamak için tesiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir aşıd ı r. Ecza depolarında 
bulunur. (9,13 I) 

T~RKiYE 

s.ldbl: MFIJMET ASIM 

llRAAT 
B~N~~SI 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-J; DbQ 

Ne,rlyaı MlldUrU: Refik Ahmet V A &. 1 T Hatbaaaı - btanbu.I 

Kilo 
1000 Zeytin yağı 

7000 Pirinç 
2500 Nohut 
7000 F dSulye 
800 Şeker • 

Fıkara imaretlerine lüzumu o' an vu'cardı cin11 ve mıktarı }' 
zıh beş kalem erzak ay rı ayrı aleni miin .. kaslya kon:nuştur. •; 
lip o!anlanlarm şeraiti anlamak ve numuneleri görmek üzere be 
gün Levazım idaresine ve iha!e günü olan Kanuauevvelin dar: 
düncü pazartesi günü saat on dörtte idare Encümenine roiir• 
caatları. · (6~ 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan : 

410370 kilo ekmek: Kapalı zarfla münakasası: J l/Kinuou~•
vel/ 1933 pazartesi günü saat 13 e. 

69110 kilo ekmek: Açık münakasası : 1 l / Kiounuevvel/ 1933 p•· 
zartesi günü saat 14 de. 

39475 kilo Sığır eti: Kapalı zarfla münakasası ı 1/Kinuoue_. 
3806 kilo Kuzu eti: vel/1933 pazartesi günü saat 15 d~ 

lstanbul ve Heybeliada Deniz efrat ve talebesinin iaşesi jçıll 
yukarda cins ve mıktan yazılı erzak münakasaya konulduğund•0 

. şartnameleri görmek isteyenlerin her gün ve mezkur erukın it•• 
sına talip ol acakların da münakasa gün ve saatlerinde Kasım~~ 
şada Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. (62~' 
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16. ıncı tertip 2. inci keşide .. . 
11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
biı~ liradır 

(25) 

m!Bu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık 
HHikramige ve 20.000 liralık bir mü.kal at vardır· 

&.. ::m::::::::::::::m:mmmmmmm::::===::--==::m::mmmmm::m : , ................. ._ ............................. ·-···-·-······· .. ················ ........... :. . . 
lıtanbul mahkemei .asliye altın btanbul Asliye mahkemeıi b• 

cı hukuk dairesinden: 
Hulusi Bey tarafından karısı 

Fatihte Fevzi Paşa caddesinde ka 
rakol karıısmdaki cephede Ferda· 
ne hanımın 5 numaralı hanesinde 
mukim Münevver hanım aleyhine a 
çılan botanma davasının mütedair 
davetiye mumaileyhanm mezkUr 
haneden çıkarak bir semti meçhu· 
le gitmesi hasebiyle tebliğ edile -
mediği mübaşir ve heyeti ihtiyari· 
yesi tarafından verilen meşruhat• 
tan anlaşılmış ve ilanen tebligat 
icrası karargir olmuş bulunduğun 
dan icrayı tahkikat için tayin olu
nan 14/ 12/ 933 perşembe günü sa 
at 13130 da lstanbul Asliye altın -
cı hukuk dairesinde tahkikat hahi 
mi huzuruna gelmediği takdirde 
hakkında gıyaben tahkikat icra 
olunacağı malum olmak ve bir 
nüshası mahkeme divanhanesine 
asılmak ve davetiye tebliği maka· 
mına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (9419) 

ZAYİ - 341 senesinde İzmit 

Akçakoca ilk mektebinden aldı • 
ğım şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

lzmit, inhisarlar ambarında 
istifçi Halil oğlu : Faik 

rinci ticaret dairesinden: 
-Köse oğlu Ahmet Efendi tar~ 

f ından mahkemeye ita edilen •. , 
halde reisi bulunduğu HaskôY 11

, 

kelesinin 13 numarasına mu1'-1• 
• • J1 fi 

yet ve Mavnacılar cemiyetuıı _.,; 
numaralı mavnasiyle 19- 1. 1 dl 
- 933 pazar günü saat 17~'j(J ti• 
Bakırköy Kurt - Çimento şırke C 

. 53 . wrodre ne aıt ton çımentoyu ~ I , 
motörü ceretmek suretiyle ~1' ~
derken Sarayburnu akınt••111 _ 

yanlarından geçen T evere ~aP~ , 
runun dalgalarından ambara ·~ , 
ren sularla 15 ton miktarında ~· 
mentonun avarya olduğundan~ 
hisle mahkemeye verileı, rapO J)e' 

tasdiki talep edilmiş olmakla ·.,eİ 
niz ticaret kanununu!) 1065 1 ~ 

dd . ., . ab11 ma esı mucrnınce raporun J 
cağı 1- K. sani - 934 pa:ıart_ıi' 
günü saat 13-30 da; bu işle ed'. 
kadar olan herkesin mahke~JiıİI 
bizzat bulunmıya veya ye1'1 ı" 

•• d ~ l Al O otdıJ gon ermege se a uyettar 
ilan olunur. (10274) ~ 

-- .. -~ 
ZA Yt - Tatbik mühürüııı~ 

yi ettim. Hükmü yoktur. Bet ti". 
Serencebcy yokuşu 65 No. f • 
Ha · e 


