
Pazartesi sayımız 
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Sayıla olarak çıkacakttr. 

Fırtına ve kar dur u 
Karadenizden vapurlar geldi, çıkmak 
için bekliyen vapurlar da yollarına 

devam ettiler. 
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Balkanlarda 
tehlike a:ametleri 

Bir kaç gün evvel Y oguslavya 
kralı Aleksadr, Romanya kralı 
Karol'u ziyaret için Bükret'e gitti. 
Ali.kadar memleketler bu ziyarete 
büyük bir ehemmiyet veriyorlar. 
Bunu iki gün evvel Anadolu Ajan
•ı Belgrattan aldığı malumata at • 
fen kaydederken (Sinaya) müla -
katında fU meselelerin müzakere 
~dileceğini ili.ve etmişti: ltalyanın 
Bulgaristandaki faaliyeti, Make • 
donyalıların tahrikatı, Macaristan 
da ıili.h kaçırılması ... 

lıin hakikati tudur ki, Belgrat 
hükumeti bir taraftan dahili, di • 
ier taraftan harici sebepler ile bü • 
Yük bir endişe ve ıztırap içindedir. 
Ve bundan bir kaç hafta evvel Bel 
aratta küçük itilaf konf eransınm 
toplanmasına sebep olan amiller 1 
ile ise bugün de kral Aleksandrı 
Bükreı'e götüren gene onlardır. 
Vakıa küçük itilaf konferansı -

llın fevkalade bir surette toplanma 
•ını mucip olan (Trau) hadisesi 
ıahiren kapanmıı görünüyor. Fa· 
kat bu hadise kapanmakla beraber 
balkanların garp ve §İmal mınta • 
kalarını tehdit eden siyasi hastalı
iın arazı bir türlü kesilmiyor. 

(Trau) hadisesi kapandıktan 

&onra çok zaman geçmedi.'.) J&rat 
ınuhitinden ltalyanların Amavut -
luğun asayif ini muhafazaya yar -
dım etmek vesilesile Balkanlara 
asker tahıit etmek istedikleri şa -
Yİaıı çıkarıldı. Şimdi bir taraftan 
ı.._,____ ,,__ .. _ .. ., ........ ...allA .. 

Macaristana geçen sene olduğu gi 
bi yeniden külliyetli silah sevkiya· 
h yaptığından, diğer taraftan Bul· 
raristanda bulunan y oguslavya 
sefirine Bulgar komitecileri tara -
fından tehdit mektuplan gönde • 
rildiğinden tikayet olunuyor. 

Bu f ikayetler haklı mı, haksız 
ını? Bunu anlamak zordur. Yal • 
hız muhakkak olan cihet Belgrat 
tnahaf ilinde fevkalade sayılabile· 
cek derecede asabiyet havası bu • 
lunmasıdır. Yoguslavya ltalyadan 
endiıe ediyor. Macaristandan en -
diıe ediyor. Hatta Bulgaristandan 
endiıe ediyor. 

Son zamanlarda Belgrat'ta yeni 
bir F ranıızca gazete neşredilmeğe 
baıJandı. Bu gazetenin adı: (Es • 
l>rit de Belgrad) dır. Bu gazetenin 
tekline bakılırsa yan resmi olarak 
çıkarılan bir neıriyat vasıtası oldu
tuna derhal hüküm olunabilir. Fik 
rinıizce böyle bir gazete çıkarılma
•ınm Belgrat muhitinde bugünkü 
•iyui asabiyet zamanma tesadüf 
etnıeıi batlı batma bir hadisedir. 
Çünkü §İmdiye kadar Belgratta 
f:' ranıız dili ile bir gazete çıkarmı 
~a lüzüm görülmez iken bugün 
höyle bir ihtiyaç hissedilmesinde 
hiç fÜpheaiz mühim bir takım ıe • 
~Pler vardır. Nitekim bu gazete· 
llın ilk nüıhaıında Arnavutluktaki 

Mehmet A•ım 
( Alı ıaralı 2 inci aagılamızdadır) 

8UGON 6 ıncı ıayıfamızda: 
Hocanın sözleri. Muhar
riri: Velet Çelebi. 
1 inci ıayıf amızda: 
Güzel san'atlar. 
8 inci .ayıfamızda: 
Doktorlar , reçetelerde 
pahalı iliç mı yazıyor • 
larf 

.,..~--------------------------------.....;:...-----------

Gazi Hz. Antep'te 
~~~~~~~--~~~~~-

Fevk a 1 ad e tezahürlerle karşılandı 
Antep sevinç içinde ••. 

Fevz'paşa, 25-26 (A.A) - Gazi Hz. nin treni, gece yarısın· 
dan sonra F evzipaşaya geldi. Yarın Narh istasyonundan oto· 

mobillerle Gaıiantebe gidecektir. 
Fevz paşa, 26 (A.A) - Reis'cümhur Hz. nin hususi tren· 

erı 12 de Narh istasyonuna hareket etmiştir. Vali Akif beyle 
be!edıye reisı ve C. H. F. Reisinden mürekkep Gaziantep 
heyeti Reisicümhur Hz. ni Fevzipaşada karşılamışlardır. 

Gazıante p, 26 (AA) - Bu gece bütlin Gaziantep halkı 
soka ldarda büyük Gazinin ge işini kut!uladı. C. H. F. binası 
önünde davul zurnalarla milli oyunlarla halkan sevinç tezahü· 
ratı devam ediyor. C. H. F. sa onunda 200 kişilik bir ziyafet 
verildi. 

Gaz'antep, en tarihi günlerinden birini yaşamaktadır. 

Telefon ücretleri 

Kom 0 &fon kararile indirildi 
Alınan fazla para mahaa.p 

edilecek 
Telefon ücretlerini lndlrect'k olan ko • 

misyon dUn son lı;tlmııını ) ııpmı,, kararını 
vcımıl5tlr, Aldığmuz 

malQmata güre, ko • 
misyon lnglllz Ur.ut • 
nm M-mevvUçlerlnl 
gö teren cetit'U Tiı 

B<'lcdlyo llo olrketin 
wrdlklerl raporları 

bir ha) U tetkll< et • 
ml5, Temmuza kndar 
ol:ın mUddet için 3 5, 
KAnonusanlye ka • 
dar olan mUddct için 
do rene yüzde beş 

tMZllAt yapılmaaına karar ırermı,tır. ~en 
naııuaasıuııacn Tc.-mmuza kadar olaıa aıtı 

ay zarfında haJlrum alman yüzde be~ fazla 

paranın iadesine karar ve.rllmlıttlr. Yalnız 

bu bde nnkten değil, mUkAJemclere mahsup 

ımrctllo olacaktır. 

Kombyon raporunu hanrlıynrak he -

men DahllJye \ 'ek41etlne g~nderccektir. 

\'ek!let bn tcnı.llAtı kabul \'e tasdllc ettikten 
sonra yenJ tartre tatbik edJlettktlr. 

Borçlar 
Pariste itilaf im
za .. anmak üzere 

l\laliye \'ekAletl para itleri mUdllrll Sır· 

n Bey eneJkl giln Ankaradan ,ehrimlze 

gelmiş vo dO.n akşamki 
,---.~911'!"!~ ekapreaıe Pariae ba • 

ttket etmııUr. 
Sun Bey, bagUn

lerde Parlae rtcJecek o-
lnıı Saraçoflıı Şllkril 
~l le birlikte, Osman· 
lı bortlan meselesinde 
lılmınerle baid olan 

anJaoma dalreelnde lla
r.ırlaııacak kat't mıı -

"elenin _yo.zılması 1• 
,oe ıneogaI olacıaldır. 

~fhı !Şilkrti 
Beyle ll~er mil • 

Sım Bey IDe98lllel'I arumcla ba-

aıl olan pre.ulp IUl&ft 

Tiı haurlanan Uk proje \'eklller be~ ta • 
r.ı.fmd:ın tas\1p edilmiştir. Pariate ba esas 

dah.lllnc'ıe . kat'l moka\ ele baurlanacaktır. 

Hezeyan 
Bayram için 

. . , Salihlide boca kılık-
se v ı n dırı 1~n1er lı birinin saçmaları 

Hlmayet Etfal EmlnönU şubesi tarafından 
giydirilen 20 çocuktan be~i 

!STANBUL. 26 (A.A.) - Bayram mil· 
ııaeebetUe tehrlmlzde 80:S fakir çocnk \'O an
neye elbbe, kundura , .8 çaınaDU' dafrtı.lmq

tır • 

Bunlar4an 50 •l fakir anne \'e !O al Ya§· 
it kacluı olup dl~rlerlnl de fakir mektep ço

mkl.an ieDkll etınektecUr. 
Yardan, Hlmayeletfal ve Hayır cemı • 

,.etlcrUe Cllmhurlyet Hıılk Fırkuı içtimai 

7Udmı pbelert taratıncıan yaptlmııtır. 

SALlHLt, 26 (Hususi) - Burnd.a Ak • 
aeklllltr camllnde hoca KlnıU adli biri va
r.ederken "DUnya dUzdUr ! Fotog-rat tıkar • 
mak ctlnahtır! Arap harflerinden baıtka 
harfleri kullanmak dine uygun değUclir ı,, 

gibi sözler aöyllyerek ııaçtnalamafa batla • 
mq, bu hale camide bUlunaniar ve fuka ld&
re heyeti relııl Ntcml, rtb'buz.lıır yurdu reisi 
Kemal ve bllkflmet doktoru Sabit Beyler 
m&nl olmak ls1t'mlıtl«"rdlr. HO<'anm mUna • 
kap ı;ıkarmak lstemrslne rağınen halle h~ 
cllae)1 takbih etmlttlr. llUddelumumllik tah· 
klkat yapmaktadır. - TALAT RIDVAN 

Bir de izmirde mi ? 
tzMtR. 26 (Bııausl) - Tunuslıı Habip 

boca adlı blrl adliyeye verilerek hakkında 

tahklk.ata bqlandı. 

SöylendJğlne ıött, hoca Hisar camllnde 

nzeclerken bir kanan tıkmadıkta Türkço 

ezan okutulamıyacafmı, lstanbal ve Anka· 

ra4a ezaıım Arapça ol<unduğunu ııöyllyerek 

1ıaUa tahrik etmlıttr. Tahkikat bu uokta • 

dan yapılmaktadır. 

Yeni bütçemiz 

dayramdao sonra ih
zar edllecek 

ANKARA, 26 (Hususi) - Ma· 

liye Vekaleti bayramdan sonra, 
933yılı bütçesinin tetkik ve ihzarı
na baılıyacaktır. 933 bütçesi de ev
velki seneler bütçesi gibi müteva • 
zin olacak, azami tasarruf eıasma 
riayet edilecektir. 

======================================-

Akide şekeri .. 

.. ve bir ,eker düımanı 
Bugün şeker bayramıdır.Okuyu l larımız gibi yarın ve öbür gün 

cularımıza bayramlarını kutJula r çıkmıyacağını, pazartesi sabahı 
ken, gazetemizin diğer arkadaş- çıkacağını hatırlatırız. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni sene güzelleri 

933 Leh gUzell 933 Yiyene gUzell 
Bu sene birçok Avrupa mem· yalnız Viyaoada bu ıeoe gUzel 

lekctlerioin güzel intihap etme· intihap edilmiştir. Viyana ve Leh 
diklerini yazmıştık. Avusturyada güzellerinin resimlerini koyuyoruz 
Bu sene Macarların güzellik kırar çeai b ·r sahcı kız oldu .. 

1933 macar güzellik kraliçesi ra, en büyük arzusu film artisti 
İntihabı Budape§tede yapılmıf - olmak olduğunu söylemiıtir. 
tır. intihap edilen güzel, Juliya intihapta jüri heyeti arasında 
Gal isminde on yedi ya§ında bir ihtilaf çıkmıı, bir kıımı iıtirak e
kızdır. Kendisi, bir ticarethanede denler arasında kraliçeliğe seçi • 
satıcıdır .Macar gazetelerinin yaz· lecek güzel bulunmadığını ileri 
dıklarına göre bu ıeneki Macar gü sürerek, intihabatın birkaç hafta 
zellik kraliçesi, esmer güzelidir, sonra tekrarını istemiıler, fakat 
incedir, zariftir. nihayet sona kalan beı kız arasın· 

Babası bir makine mütehanı· dan Juliya Gal kraliçe intihap o
ıı olan bu kız, intihabından son· lunmuıtur. 

··················~·········· ······························································ 
/Ja vı aın ·· 'l <'in do : 

On sene evvel ••• On sene sonra •• 
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~ v A K 1 T' m Hususi Telgrafları (Baı makalemizden devam) ::::: 
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Haberiniz var mı? ~~arakıt olan 

ca tidedtile ıelmiı, kapımıza da • 
yanmış, hatta iki ıün evvel ortalı • 
ğı dehıetle kaımıı kavurmuf .•. 

Karakıt, baksanıza, mübareğin 
ismi üıtünde .. Nasıl kaııp kavur -
mum? Hem kara kıt yalnız da gel 
memit, kendi ıibi kara yel ile be
raber ıelmit ! .. 

Bet on senedir, latanbula kar ya 
ğıp ortalık fazla buz kesmiye bat· 
ladımı hemen gazeteler bu kara 
kıt ile kara yeli parmaklarına do • 
larlar. Halbuki ne gelen kara kıt· 
tır, ne esen karayel ! Evvela ıunu 
ıöyliyelim ki, kara kıt, ne bir mev 
simin, ne de ıürekli bir soğuğun iı 
midir. (Karakıt) Anadolunun bir 
çok yerlerinde Kinunuevvelin iı • 
midir. Şarkt Anadolu Kanunu ev -
vele karakıt, Kanunu saniye de 
Zemheri der. Onun için timdi İs -
tan bula gelen kara kıt değildir. Ka 
ra yele gelince iiç gece evvel karla 
beraber gayet sert eserek ortalığı 
donduran rüzıar da kara yel değil 
di, Halis muhlis (yıldız) dı. Zaten 
(Kara yel) pek o kadar don yap • 
maz, fazla yalıt yapar, her tarafı 
kar yığınları ile kaplar. Vakıa Ka
ra yel de 10ğuktur, serttir; fakat 
yıldız kadar dondurucu değildir. 

Llkin efendim, relin de siz bu -
nu bizim gazetelere anlatın ! On -
lar bir kara kıtla kara yel tuttur • 
mutlar, ortalığı karlı ve soğuk ıö· 
rünce hemen bastırıyorlar: 

Kara kıt geliyor, kara kıt geldi, 
karakıt etrafı kaııp kavurdu. 

Hangi kara kıt acaba? Kara kıt 
geçeli bugün bir hayli oluyor. İnan 
mıyan gider, Sivaıhlardan, Tokat
lılardan, Karahiaarhlardan, Erzin
canlılardan, Kemahlılardan, Ma -
latyalılardan, Eğinlilerden, Gire -
sunlulardan, Amasyalılardan, Yoz 
gatlılardan, Çorumlulardan, sun -
gurlulardan sorar ve kara kıtın ne 
ye denildilini öğrenir. Bu aaydığı 
mız yerlerde ıenenjn aylarını fÖy· 
le sayarlar, kinunusaniden itiba • 
ren: 

Zemheri, Cücük, Mart, Abrül, 
Mayıı, Kiraz, Orak, Haç, Koç, A .. 
vara, Aralık, Kara kıt··· 

Onun için, bu gelen karakış de· 
ğil, Zemherinin ikinci faslıdır. 

Macaristana si ah 
kaçırma meselesi 

Küçük it.lifın te,.ebbü leri 

CENEVRE, 26 (A.A.) _Küçük 
itilaf, Avusturyada meydana çıka-
rdmıt olan ıilah kaçakçılığı dola • 
yıaile İngiltere ve Fransanın Viya

na, Budape!te ve Romada diplo .. 
ması tarikile icrasına karar vermit 

olduklan teıebbüıün neticelerini 
beklemektedir. Küçük itilaf hüku
metleri bekledikleri izahat kendile 
rini tatmin etmediği takdirde me_. 

seleden milletler cemiyeti konıe .. 
yini haberdar etmek suretinde ev • 

velce ittihaz etmif oldukları kara· 
n yerine getirmek hakkmı muha • 

faza etmektedir. En ziyade münte 

ıir mütalea, konseyin 9imdiki iç • 

tima devreıinde meseleden niha • 

yet haberdar edileceği merkezin • 
dedir. 

~ ve baılıcaıı olarak telakki edil 

Bir Yunan vapuru 
karaya oturdu 

•• •• d N . H lir. Yuzun en erıman anım Bununla beraber Belgrat h·' 

• • bugün Istanbulda metinin endişesi ve asabiyeti i 

ÇEŞME, 26 (Hususi) - Gece 
ıiı yüzünden yolunu tatıran Yu • 
nan bandıralı 8000tonluk Takıiyar 
ki tilebi Çeıme aahillerinde Piyan 
go burnuna elli metre meaafede 
karaya oturdu. 

iki kardeşten birini 
61dUrdUler, biri 

yaralandı 

ettiğimiz veçhile yalnız harici 
İZMİR, 26 (Hususi) - Bir mü- beplerden ileri gelmiyor. Yugol 

sabakada Eğe güzellik kraliçeli • lavyanın dahili vaziyeti gün g~ 
ğine seçilen Neriman H., bugün tikçe vahim bir tekle giriyor. 
lstanbula hareket etti. Vapurun ha sene evvel parlamentarizm u 
reketi esnasında bir çok kimseler nü kaldırarak diktatörlük ilin lı lfer'---ı· 

KAYSEBl (BulUSI) - ~brtml&de iti -

U-ıılere elem vel't"D acıklı lıU vak'a olıuUf • 

tur. tktrsat Bankası mUdUrtı Silleyman Be· 

yln oğlu, e\'lerlnln kapısı önünden geçen bi

ri OD altı, öU-klsl OD yedi yqında olan iki 

karcle,e tabancaatle atet etmiştir. Genı;lerden 

lkl.a de yaraJanımehr. llldbe yerine kop.o· 

lar yaralıları memleket baatahaneslne imi • 

dırmqlar, fakat bllyllk karele, yolda ölmll,. 

tur. KtiçUğü db; kemiğinden yaralıdır, a) a

tı topal kalaeaktır, 

tarafından teşvi edildi, alkıılandı. · l k l Al k d ~ mıt o an ra e san r uzun iı tünde 
Hristo kaptan idaresinde bulu • 

nan Yunan vapuru Ruıyadan İn • 
giltereye maden taıımaktadır. Bir 
İngiliz tahliıiye gemisi tilebi kur
tamııya çalışıyor. Geminin kurta· 
rılmaıı oldukça güç görünüyor. 

Soraçoğıu ~Okrü Hey 
ANKARA, 26 (Hususi) - Sa -

raç oğlu Şükrü Bey Cumarteıi gü
nü Parise hareket edecektir. 

Şehltlerlmlzl tebcil 
İZMIR, 26 (Hususi) - Hava ıe 

bitleri ihtifali yarın yapılacaktır. 

Bu lkJ karde, burada tanmıruı iki bf'r

ber kalfasıydr. 

KaW &utUlınOfntr. Katil, bo gençlerin 

evin önlbıclea &'f!Pt'rken öksllrdllklerlnl, bu 

suretle evdeki blzmetçl kıza ı,:ıret ettıkle

rlnJ, bu Jıattketln e"1n namusuna tecavllz 

demek oldnğunn a6yleml9tlr. 

Vahşete bakın ! 
IZMİR, 26 (Huıussi) - Üç ya

şında bir kızcağıza zührevi hasta· 
lık aşdıyan berber Ali isminde bi · 
ri Adliyeye verildi. Hakkında ta • 
kibat yapıldı. 

Atlna muhtelitl 
izmirde 

İZMIR, 26 (Hususi) - Atina 
muhtelit futbol takımı bugün gel
di. Futbol federasyonu maça mü
saade istemediğinden yeni cevap 
bekleniyor. 

Başvekilimizin tetkik seyahatleri 
Dün Antalyaya hareket ettiler. 

kumandanı jandarma umum 
ANKARA, 26 (A.A.) - Baı- f Pqa Hz.nin beraberlerinde u • r 

vekil ismet Pata Hz., buıün öğ- I mum jandarma kumandanı Ka • 
le trenile cenup viliyetlerinde bir zım Pqa ile Antalya meb'uıu Ra· 
tetkik 1e7abatj ,.pmak \İZN"4J ae))- l ıih, Kı.rktare" ~\ı'~u F.ua_~ hu. 
rimizden hareket etmittir Bqve • sual kalem müdürü Yedit Beyler 
kil Pqa Hz., istasyonda vekiller, ' bulunmaktadrr. ismet Paıa Hz., 
meb'uslar birinci umum müfettit doğruca Afyona gidecek, oradan 
Hilmi Bey, vekaletler erklnile, da otomobille Antalyaya gidecek
aefirler tarafından uiurlanmıt ve tir. Pata Hz., bir gece burada ka
aaker tarafından selimlanmııtır. lacaktır. 

Beraberlerinde 
da var 

Sıbbnt ve hariciye 
vekf Jlerl 

~· ~mn}R"\WWm~wr .. ~ 
konferan11~a i~~?'~k-~decek ~lan 
heyeti murahhasamız reiıi l-lari • 
ciye vekili Tevfik Rüştü Bey la .. 
tanbula ve Sıhhat ve içtimai mu -
avenet vekili Refik Bey de Mani· 
ıaya hareket etmitlerdir. 

Yüksek iktısat meclisi mesaisini bitirdi ..... _..... •.. _ ............. -................................................................... . 
931 tediye müvazenesi 1,600,000 lira

lık aktif far kile lehimizedir 
Sanayiin 

iyi bir 
inkişafı, 
şeki de 

teşviki 
istifade 

ve madenler· mizden en 
esasları da tesbit edildi 

ANKARA, 26 (A.A.) -Ali İk· 
tııat meclisi dokuzuncu içtima dev 
resini kanunu mahıuıundan derpif 
edilen 15 günlük müddet zarfında 
ikmal etmiıtir. AH lktııat meclisi 
bu devrede; 

1 - Türkiyede sanayi naaıl te .. 
essüs ve inkitaf edebilir. 

2 - Madenlerimizden en iyi is
tifade tekli nedir. 

3 - 1931 eenesi tediye müvaze
nesi mevzuları üzerinde çalıımak· 
la beraber ıekizinci içtima devre~ 
sinde !emasmı yaptığı milli gelir 
mevzuu üzerinde de tetkikatma 
devam etmiştir. Bu mevzulardan 
her biri için tefrik edilen huıuıi 
komisyonların hazırladığı raporlar 
heyeti umumiyece de tetkik veba· 
zı tadilat ile kabul olunmuıtur. Bu 
raporlar bq..-ekilete takdim olun~ 
mu~tur. Bu raporların ana hatları 
funlardır: 

1 - Bu raporda bilhassa aana • 
yiin inkiıaf ı esuları ve teıviki is • 
tikametleri, 2 - Himaye meseleıi 
ve ıekileri, 3-Teıviki aanayi ka· 
nunu, 4 - Devletin aanayicilik ya· 
pıp yapmaması ve bu aanayiin su· 
reti idaresi, 5 - Kredi meaeleıi, 

6 - Nakliye tarifeleri, 7 - mubar 
rik kuvvetler, 8--Sanayi tedrisatı, 
9- Sanayide rasyonalizasyon, 10 
- Devlet mübayaatında tiplere ve 
rilecek ehemmiyet meselesi mev • 
zuu bahsolmaktadır. 

Maadin mevzuu hakındaki ra • 
por: 

Bu raporda memleketimizdeki 
madencilik te~ebbüıü ve hareket • 
lerinin ufak bir tarihçesi ve cihan 
maden istihsalatınm son bir kaç 
senelik seyri kısaca gözden geçi • 
rilmektedir. Bizim madenlerimiz 
den en iyi surette istifade hususun
da varit olabilecek muhtelif müta· 
lealar da tetkik edildikten sonra 
mutavassıt bir hat alınmakta ve 
aıağıdaki ana hatlar da izah edil · 
mektedir: 

1 - Bir madenin müfrit olması 
itletilmesile kabildir. 

2 - Büyük mikyasta iatihaalat 
yapabilmeğe müsait cevher yatak· 
larını itletmek için evvel emirde 
esub surette tetkikat ve taharri • 
yata lüzum vardır. Mahaza bu tet
kikat ve taharriyat için icap eden 
büJiik maarifin daima riske ma • 

ruz bulunduiunu göz önünde bu· 
lundurmalıdır. 

3 - Bir madenin devamlı ve iı 
tifadeli bir it olabilmeıi tesiaatının 
tamamen teknik bir tarzda kurul· 
maıma ve itletilmesinde teknik 
bir tarzın yer tutmasına bağlıdır. 
Bunun içil\ de büyük sermayelere 
ihtiyaç vardır. 

4 - Madenleri itletecek ve ku • 
ıracak mütefenninlerin gerek kur· 
ma ve gerek itletmenin bütün saf· 
halarında tam serbeıtile ha.reket et 
mesi makaadm temininde büyük 
yer tutar. 

5 - Madenlerden alınacak rü· 
ıüm tekalif daha ziyade temettüa 
inhisar etmeli ve bu işte en mühim 
amil olan sermaye sühulet ve mü~ 
zaheret görmelidir. 

6 - Madenlerimize müteallik 
lcanun ve nizamların müteıebbis 
lere emniyet telkin edecek tarzda 
istikrarlı bir mahiyet arzetmesi ve 
fakat zararlı spekülasyonlara ma· 
hal bırakmıyacak hükümleri der· 
piş edilmesi çok faydalı olur. 

7 - Amele ile sermayedarın mü 

(Alt tarafı 9 uncu N1Jlf amudo.). 

man bu usül ile memleketi id L «!rin ç 
edemiyeceğini anladı. Bunun US b 
. h' .. b' . I" alarını rıne za ırı ır meşrutıyet uıu u ~ 

bul eder gibi göründü. Şimdi ~ I>& arın 
usül de iflas etmiş bir haldedir. tlJlııd Jram 
lasa Hırvatlar, Boşnaklar, Kar• a.n tatı 
dağlılar ve saireler arasındaki h tiik gay 
nutsuzluk ile beraber hariçten ı ırıillet 
len müşkülat Y oguslavyayı B Herkeı 
kanların ve merkezi Avrupa . •a.rılıp 
hasta adamı haline getirmittir. ileti de 

Bunun içindir ki, kral AleksaO h 
drm Bükre§' e yaptığı ziyaret na 
zari dikkati celbediyor. Bilhas 
bundan bir kaç hafta evvel topla 
nan küçük itilaf konferansında b' 
tz.kım kararlar verildiği, müttef' 
ler arasında lesanüdü temin iç· 
müşterek siyasi teş!dlat bile ihd 
edildiği halde şimdi kral Aleks 
drın bunlarla iktifa edemiyer~ 

tekrar Bükreşe gitmesi, orada y 

niden vaziyetlerin tetkikine lüzıİ 
görmesi bu seyahati endife ile 
lakki edenlere hak veriyor. Gö " 
lüyor ki, Balkanlar yüklüdür. Ha 
diıeleri .dikkat ile takip edelim. 

Meh111tt Asnn:'r~v• ........................................................... 
M·ısırda buİunan . 

bomba •inec 

KAHlRE, 26 (A.A.) - lngitBuıü 
liz umumi karargahında bu ıaba esi si; 
bir bomba bulunmuştur. r. 

Eli ö 
An karada knr illet ae 

ANKARA, 26 (A.A.) - Bu ge'! • Artık 
ce tehrimize kar dütmüf, etraftakt•llet 
yüksek tepeler, kar ile örtülmüttü~l.ı.~eni 
Kar bu sabah ta yağmıııa da del -.an 
vam etmem ittir. 

Hava kapalı gitmektedir. KarrOr""'llll-llli 
devam etmesi ihtimali vardır. ~ İtec 

Tuna da nakliyat 
durdu 

BERLlN, 26 (A.A.) - Tuna" 
da gemi itleten kumpanyalar ti -
caret etyaıı nakliyatının hava te" 
raitinden dolayı muvakkat bit 
müddet için tatil edildiiini bil ,. 
dirmiılerdir. 

Yalnız Viyana- Belırad ara ,. 
ıında romorkör seferleri yapıla • 
caktır. 

Izmlr postasında 
teohbor 

IZMlR, 26 (A.A.) - Dünldl 
lıtanbul postasını yapan lzm\r 
vapuru fırtınadan dolayı 13 sa• 
atlik bir teahhurle limanıdııt• 
gelmiıtir~ 

1,0rkiye - Dolanda 
ticaret muahedesi 

caret ve ıeyriıef ain 
tasdik etmittir. 

Sovyet mOsteşarı 
Sovyet elçiliği müıt~arı ,,. 

Astahof dün alqam Ankaraff"' 
ıitmiıtir. 
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!ARETLER 

Bayram ve hava 

8 
kahramanlan 

UIÜJl hayr b" " la anım ın •••• 
Yl'amlqıyoraunuz. Ağzınız 
ICSzleriniz tatlı, tatlı söylü • 

'.:tlı. kon~ıuyoraunuz. Her • 
nch halınce bayram ediyor. . .. . 

~rün Klnunusani 27 .•• 
dl.Ya JOllannı açmak için ara• 
dan uzaklqan, topraktan gö
ofru yükselen hava kahra • 

• 

Bir kaza 
Vatmanın madama 
çarpmada günah
sızlığı anlaşıldı 
lıtanbul ikinci ceza mahkeme· 

VAKIT 

Faizciler 
Eytam bankası 
yüzünden zarar 

ediyor, kapanıyor 

milletçe sinde, bir tramvay kazası dava • 
sma bakılmıttır. 

Emlak ve eytam bankasının çok 
az faiz ile maaı cüzdanları muka • 
bilinde bilhaasa mütekait yetimler 
ve öksüzlere para ikı·az eımesi Is· 
tanbuldaki birçok ikraz müessese· 
lerini fena vaziyete düşürmüştür. 
Bunun üzerine ikraz müessesele • 
rinden bazıları dükan!arını kapat· 
mıya karar vermiştir. 

' .... 
1 
lferkeıin saadet ve neı' e ara • 
~'?nde ideal yolunda can ve • 
b rın çocuklarını, analarını, 

alarını dütünüyorum. Bayram 
ların daha rahat yaşamala· 

İllı bayram neı' esini biraz daha 
dan tatmaları için kendilerini 

Ji>iiJc gayenin kollı:.rına bırakan· 
İ-tı hıillet hatırlıyor. 

lierkeıin neı'e içinde biribiri· 
. 
1 
l&rılıp ÖpÜftüğü anlarda Türk 
leti de hava yollarım açmak, 

llnı hava müdafaasını yarat -
için can verenlerin hatırası ö-

de çevreleniyor.Hava yolunun 
k.hraman ölüsü Fethi ve Sa· 

. ve ondan ıonra sayısı yüz • 
hulan genç hava zabitlerinin 

h'a.nımı kutlulamak i~in adsız 

Qlezarıız ölülerimizin abidesi ö 
de bir kalp gibi toplanıyor. 

• • • 
Cenç tayyare müllziminin hay· 

günü kapısını artık bir gen· 
çalmadıiı niıanlı11, 

Genç tayyare zabitinin bay • 
&ünü artık elini öpecek oğlu 
ıyan annesi, 

Genç tayyarecinin, evlerinin 
Gndeki her uçuşta babasının 
• İneceiini bili ıanan çocuğu, 

,. Buıün Fatihte toplanan millet 
eıi ıizin bayramınızı kutlu • 

. Eli öpülmeyip bot kalan ana, 
dlet senin elini öpüyor. 

. Artık kapııı açılmıyan baba, 
ıl~ kapını çalıyor. 
Senin elini öpen milletin du • 
annda oğlunun harareti var. 

Sadri Etem 

İtecep 6eyef endi 

Otla ıebrlmize l'eldi 

C. H. F. umumi katibi Recep 
efendi dün ıabahki trenle ıeh
ize ıelmiıtir. Recep Beyi Hay· 
qa İatuyonunda bir çok fır· 

erklnı ve fırka arkadatları 
ılamıtıtr. 

ltecep Bey bayramı ıehrimizcle 
~itecektir. Bir kaç ıün evvel 

aya ritmit olan Fırka vill. 

~ idare heyeti reiıi Cevdet Ke
b~ Bey de dün Recep Beyle bir· "°' dönmüftür. 

~vkafla belediye 
lltasındakl dava ve 

kararı 
lcr1. ve mukataadan Evkafın, 
·OOo lira iıtemeai üzerine, Be • 
İye ile aralarmda ihtillf çıkb • 

•
1
' E.,.bfm mezbaha resmine ha • 
·~ lcoydurduiu ve Belediyenin 

tebbi talebile mahkeme • 
' 1-ıiiracaat ettiği yazılmıııt. 
1atanbuı betinci hukuk mahke

·, dila icranın tehirine karar 
· İtini ltildirmiıtir. Eau me • 

teddkine devam edilecek· 

Davada maznun, Rıza Efendi 
isminde bir vatmandı. idare etti· 
ği kamvay arabaıı, Pangaltıda 

Evdoksiya isminde yaşlı bir ka • 
dına çarpmış, kadın yere düşmü§ 
yaralanmıf. 

Mahkemede, Madam Evdoksi· 
ya yoktu. Vatman Rıza Efendi, 
avukatı ile birlikte gelmitti. Şa • 
bitler dinlenildi. 

Bunlardan simitçi Abdullah 
Efendi, hadiseyi ıöyle anlattı: 

- Ben, icadiye sokağının ba • 
§ında simit ıatarken, yatlı bir ma· 
dama, kaldırımın bir tarafından 
öbür tarafa geçiyordu ve madama 
tramvayın önünde kaldı, araba 
çarpınca, yaralandı. 

- Sence vatman kabahatli mi· 
dir? 

Dün alakadarlardan bir zat ile 
görü~tük. Bu zat ikr<ız mües:ıesele· 
ri hakkında aynen şu sözleri söy • 
ledi: 

- ikraz müesseselerinin en bü
yük müşterilerini mütekaitler, ye -
timler, öksüzler te!kil ediyordu. 
Bunlardan bir çokları vakti gelme 
den evvel maaşlarını kırdırıyorlar 
dı. 

Müesseselerde pek fahit faizler 
aldıkları için bu cüzdanları hiç pa 
hasına elden çıkıyordu. Tabii vazi
yetten istifade etmek isti yen faiz· 
cilerde günden güne çoğalıyordu. 

- Madama, çok yavaı yürü • Fakat emlak bankasının hemen 
Yordu. Ama ne bileyim 1 Bazan hı' r mesabe · d I f 

3' sın e o an aiz mukabi· 
benim bile dalgınlıgwL'!na geliyor, linde cu··zd h' l an sa ıp erine vermesi 
simit tabluı batımda caddeden üzerine ister istemez faizciler pi· 
geçerken, vatmanlar çan çalarak, yasadnn çekilmiye ba!ladılar. Ev
"aimitçi, uyuma, uyan!,, diye ba • velce 20 tane kadar açılmıt olan 
eırıyorlar. b .. 1 d . u muesaese er en ıundi üç tanesi 

Şahit Osman Efendi de, ya§lı dükkanlarını kapamıılardır. 
kadının tramvayın önünden kar - Maamafih diğerlerinin de gün • ....... -~-.ıe : .. -a:s;.:. ~J .. r.1- - 41.enıüna OMM.cl- kaybolacağı mu
bir otomobil geldiğini görünce, ·ıakkaktır.,, 
geriye döndüğUnü, fakat o taraf· Fikirlerini öğrenmek için müra· 
tan da otomobil görünce tekrar caat ettiğimiz ikraz müesseselerin 
geçmeğe davrandığını ve bunun den üç tanesinin sahibi ise kendi • 
üzerine tramvayın çarptığını söy· lerinin banka muamelesi ve ufak 
ledi. sarraf muamelatı yaptıklarını fa • 

Biletçi Hasan Efendi de, kara- kat itler azaldığı için cüzdan mu • 
kolda alman ifadesinde, vatmanın kabilinde para üzerine hemen hiç 
fren yaptığını söylemitti. muamele yapmadıklarını söylemi§ 

Müddeiumumi KAmil Bey ted- )erdir. 
biraizlik ve dikkataizlik ıabit ol • -----------
madığı kaydile, beraat istedi. Kı· Darillfilnuodakl 
ıa bir müdafaadan ıonra, reis ıstılah komisyonları 
Hamit, aza Haydar Naki ve Ab- t O plan mala rı 
durrahman Beyler, beraat kararı 
verdiler. 

Sovyet ticaret 
milmesslll 

Sovyet hükGmetinin Türkiye 
ticaret müme11illiğine M. lvan 
Vorobiof tayin edilmit ve tehri • 
mize gelmittir. 

Son vazif eıi Mıarrda Sovyet 
fevkalade ticaret müme11illiği 
olan M. Vorobiof timdiki mevki· 
ini ve tahıilini pyanı hayret me· 
aaiıi ıayeıinde elde etmiı bir ıah· 
ıiyettir. Sovyet inkılabından ev • 
vel bir mensucat fabrikumda a· 
mele olan M. Vorobiof fabrika • 
da çabttıiı müddet zarfında muh· 
telif mekteplerin derslerine ça • 
lıfDlıf, ıene ıonlarında. imtihan 
vemıi9, bu suretle tahsilini ta • 
mamlamıtbr. Ruıyada dahili 
harpler bittikten sonra M. Voro
biof mensucat sanayii trostü mü • 
dürü, billhare de bu troıtlan ida
re eden sendikanın müdür muavi· 
n~ o!m~f, Rus mensucat sanayii • 
nın ınkııaf ında mühim hizmetle· 
ri görülmilttiir. Daha ıonra men
sucat ıanayii için llzım olan ip • 
tidal maddelerin ithalini idare 
eden te,ekkiılün müdilrlüiünü 

. yapmııtrr. 

Darülfünun emaneti f akü ite rİ· 
yasetlerine bir tamim göndererek 
fakültedeki ıstılah komisyonları • 
nın sık, sık toplanarak çalııma • 
lannı bildirmiıtir. Söz derleme 
talimatnamesiJe def teri erden de 
fakültelere bir hayli gönderilmif
tir. 

VAK 1 T 
GUndellk, Siyasi Gazew 

Ista.ııbul Ankara CaddMf. VAl{IT yurdu 

Telefon Numaralar. 
Yazı l§leri t e!efonu: 24379 
idare telefonu : 24370 

Telgraf adrut: btanbul - v AKJı 
Posta ıcutuııu No. 46 

Abone bedeller• : -Türkiye Ecnetıt 

Senelik ]400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7:10 .. 14~ 

s aylık 400 .. 800 .. 
J aylık ll>O .. 300 

llln Ucretlerl : 

' 

Reamt UAnlann bir satırı JO Kun.t§ 
Tlcarf llAnlaruı blr satın 12,6 Kuruıı 
Ticar1 UAnların bir santimi 25 Kuruıı 

KUçUk lllnlar: -----
Bir defası 30 iki de!o.aı 60 Uç detası 65 

dört defası 76 \'e on defası 100 kunıııtur. 
Uç aylık 11&.n ,•erenlerin bir de!aaı mecca· 
nendir. Dört aatın geçen llAnlann fazla 
aatırlan bet kunııtan beaap edlllr. 

.... 

Fatihte 
Bugün tayya1e 
şehitleri için 

yapılacak ihtifal 
Her sene olduğu gibi bugün de 

Fatihte tayyare tehitleri için bir 
ihtifal yapılacaktır. Hazırlanan 
programa göre merasını §Öyle ya• 
pılacaktır: 

Saat 12 den on üçe kadar bir 
saat hava faaliyeti tatil edilecek· 
tir. 

Davetliler saat iki buçukta Fa
tih tayyare parkında toplanacak· 
lardır. Saat 15 te Fatih parkı, Be· 
yazıt, Selimiye, Taksim ve Maç· 
kadan toplar atılacaktır. 

Müteakiben merasim kuman • 
danı olan merkez kumandanı me
rasimi açacak merasim yerinde bu 
lunanları hava tehitlerini selim • 
lamağa davet edecektir. Bir bo • 
razan tarafından çalınacak "Ti,, 
işareti üzerine kıt'alar, mektep • 
liler, zabitler selam vaziyeti ala • 
cak, siviller fapkalarım çıkara • 
caklardır. Bu anda Fatih parkın· 
da, Beyazıt, Galata kulelerinde 
re~~i dairelerde, limanda bulu • 
nan vapurlardaki bayraklar ya • 
vaş yavaf yarıya kadar indirile • 

cektir. 
Bütün gemiler ve fabrikalar 

düdüklerini çalacaklar, herkes.ve 
bütün nakliye vasıtaları hürmet 
için bir dakika duracaklardır. Bu 
vaziyet ve sükun bir dakika de • 
vam edecektir. Müteakiben ıe • 
)im vaziyetine nihayet verilecek • 
tir. Bunu müteakip, meruim ma • 
hallindeki tayyare abidesi önün -
de, ordu namına hava zabitlerin· 
den, tayyare cemiyetinden, halk 
namına şehir meclisinden birer 
zat hitabe ıöyliyeceklerdir. Hita· 
belerden sonra müzika ma~em ha
va31 çalacak, Harbiye mektebi ta· 
lebesinden bir manga, manevra 
fiteğile üç defa havaya ate~ ede • 
cektir. Son olarak kıt'alar, izciler 
bir geçit resmi yapacaklar ve bu 
suretle de merasim nihayet bula
caktır. 

Tayyare Cemiyeti İstanbul şu -
besinden: 

Şehit tayyarecilerimizin namla· 
rını tebcil için bugün (cuma) saat 
"15,, te Fatih tayayre abidesi ci
varında yapılacak ihtifal merasi· 
mine latanbulda bulunan mebuı 
Bf. lerin ittirak buyurmaları rica 
olunur. 

Kıyafet: Jaketatay, Silindir. 

OUmrUk ve inhisarlar 
vekili 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey dün tehrimize gel
miıtir. Rana Bey bayramdan son· 
rada bir kaç gün burada kalacak 
ve vekalete ait itler etrafında tel· 
kikler yapacaktır. 

Kumar oynarlarken 
Alber, Hulusi, Kadri, Ali, Mus· 

tafa, Fuat isminde altı kişi Arap 
camaiinde kumar oynarlarken 
cürmü methut halinde yakalan • 
mıtlardır. 

Bursa lzcllerl 
Buna izcilerinden 30 kitilik bir 

kafile bayramı geçirmek üzere 
dün tehrimize gelmitelerdir. 

Savıfa g 

SOHBETLER 

Çocuklarımıza 
yardım 

lstanbul mekteplerinde, öğle ~ • 
meği yiyemiyen fakir talebenin adem 

di üç bin küsurdur. 
Jstanbul sokaklannda, kenar ma • 

lıallelcrdrki edcrd<', aç ve giyimsiz 

çoculdarın adedi on bini gerer. 

Bu yoksul yavrulara uardım eden 
bir de lıayır müessesesi vardır: Hi • 

nıayeietfal. 

Bu kıymetli müessese, aç ı·c bakım.
sız rocuklara yardım etmek irin, on
ların karınlarını doyurmak, üstlerini 

peldeştirmek için, lıalkımızın hami • 
yetine, şalkatine, scmahatine güvene

rek tcşcl•kÜl etmiştir, Topladığı pa • 
ralarla, fakir re yoksul yavrulan • 
nıiz, doyurur, giydirir, seı1inç günle • 
leri arif esinde onların gönüllerini 

hoşcder. 

Jstanbul, altı yüz bin nüfuslu bir 
şehirdir. Böyle bir şehirde, on, on beı 

bin yol·•sul çocuğu himaye etmek pek 

müşl:ül bir ~ey değildir. Haydi, hep • 
sine bakılamasa bile, hiç değüse ya • 

rısına, daha da olmazsa dörtte birine 

balalabüir ya? ... 

Hayı,4 ancak yüz çocuğa yardım 

edüebilnıiş, yüz çocuğa clbile, enta· 

ri verilmiştir. 

"Üç saat,. operetinin bir ayda 2$ 
bin lira, bir sin<'ma filminin bir hal • 
tada 15 bin lira hcuılat yaptığını na

zan dikkate alırsak, halkımızı mer • 
hametsizlik ve semahatsızlıkla itham 
etmekte mazur görülürüz. 

Fakat, bir de, 1930 da J. M. C. A. 
cemiyetinin, on günde, fakir çocukla· 

ra yardım için yalmz Jstanbulda otuz 
bin lira topladığım hatırlarsak, hayır 

müess<'Belcrimizln mctodsuz çalıştık • 
Zarını itirafa mecbur kalırız. 

Hayır müesseselerimizden daha 
metodlu bir faaliyet, halkımızdan da. 
yoksul çocuklarımıza biraz daha se • 
mahatlı bir alaka isteriz. 

Selami izzet 

Polis binasında bir 
çUkUntD 

Polis ikinci şube müdürlüğünün 
bulunduğu binanın bir yeri ev • 
velki gece ansızın çökmüttür• 
Çöken yer, bir buçuk metre re • 
nitliğinde, iki metre uzunluğun • 
dadır. Çöken yerin altından mec • 
ra geçmektedir. 

ikinci ıube müdürlüğü odala • 
rından ikisi bu kaza yüzünden 
'botaltılmııtır. Çöken kısım bay ııı1 
ramdan sonra tamir edilecektir. 

Belediye memurin 
mDdftrtt 

Belediye memurlarının tekaüt
lük nizamnamesini Ankaraya gö • 
türmüı olan memurin müdürü Sa• 
mih Bey dönmüttür. Nizamna • 
me Ankarada Dahiliye, Maliye, 
Sıhhiye vekaletleri tarafından ay
rı ayrı tetkik edilecektir. 

l
ıımu11111111ıııımımımnıH-Mmıtmnıııııı1111111 

ıuı2.~.!.~!!'!!~~~-
27Kinunuaani1917 

- Şehrimizde açılacağını yazdı • 
ğımız hlacar sergisi yann ıaat dör 

buçukta Pera Paltu salonlarında ""'" 
rcuimlc küşat edilecektir. 

- Muhtelif dairei belediyelerde 
meccanen çiçek aşıaı tatbıkına haf • 
lanmıştır. 

- Haber aldığımıza göre lzmltt• 
büyük bir yangın çıkmıı ve hük/Jmd 
dairesi tamamen yanmııtır. 

- Maliye nezareti kalemi mahıu. 
müdürü Reşit Saffet Beyin Viyana
dan avdet ederek dün işe bCJflamıı ol· 
duğu haber alınmıştır. 
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O.IMAllLI DEVLE Mevceler Bayram günlerini en eğlenceli geçirmek isteyen 

Ö ÜRKE ••• Markoni yeni tec
rübe erle meşgul 

l\Jemlel<etimizde hazırlanan Turkçe sözlü, şarkılı 

KAR M BEN i ALDATIRSA 
büyük o1 ret filmini gormelidirler. 

Muharriri: Celal Nuri 
• lttlbas. catll. lercüme hakları mahfuzdur. 

' Anadan doğma bir hafiye : J Bu yeni mevceler kısa me-
v l A d j safelerde diğerlerile 

Rejisörü : E R T U G R U L M U H S i N 
Musiki ı M U H L i S S E B A H A T T i N 

Oyna,,.anlar: Bedia - Feriha-Halide hanımlarla Behzat Haki - Hazım-V 
l. Galip - E. Rehzat - l\luammer-R. Kemal Beyler. Ftyatlarda zam yo 

Köçe og u n on 
1 

kar•şmıyacak 
E L H A M R A ve M E L E K Sinemalarıncll 
Bayram gtinleri. abahlaıı ELllı\l\lRA da Ifl,45 te i\lELEI; te 11 de 

--------·------ Me§hur elektrik ilimi Markoni, '------- tenzilitb matineler vardır ----.-ı 
Memur, asker, hekim, papas, mukabil babana biraz para verir- l Elektra iıimli hususi yatında . bir 

tüccar, çiftçı· ve saire.. Bunlar di Zaten bu borcu o'"dı"yeceg-ı'nı· k d · • · çok yeni tecrübeler yapma ta ır. 
halk tabakaları dır. Sultan Hamit vadetmı· •t' B b n f t d b 

"% ı. a a m ve a ın a u Bu tecrübeler hakkında, Markoni 
devrinde bir diğer halk tabakası paramn mühim bir kıs.mı sana ka-
daha vardı: Hafiyeler. Bu "Hafi lırd1. Hem katil, hem servetten 
ye,, kelimesi daima yerinde de · mahrum oldun. Bu akıllılık mı? 

kimseye malumat vermemektedir. 
Markoninin yanında çalı§an ar-

Gayrimübadiller 
ve ikinci tertip 

bonolar 

,- f f ~ H H ~inemaslft~B 

3 Gün 
d hl Akl b k kadaşlarından birisi, bu sefer A - G p ·· ·· t 1 ğil ir. Buma u ar azan pe a· Lakin Andon Beyin buna par • eçen azar gunu op anan 

leni itler görürlerdi ki, o zaman lak cevabı var: misterdamda çıkan De Telegraat gayri ıaübadiller kongresinde, i -
kendilerine "Aleniye,, demek iktı- _Hafiyelik (ki Andon bu ke- gazetesi muhabirine bu hususta ma kinci tertip bonolar meselesi için 1 

za eder. Iimeyi kullanmıyor ve ona ubu _ lumat vermiıtir. Bu zat şu izahatı Ankaraya bir heyet gönderilme -
Hafiye, her çe§İtten olurdu: diyet, hizı:'.11' t diyor) bir nevi ar- veriyor: sine karar verilmişti. Gayri müba-

Polis hafiyesi, bir adamın harekat tistliktir. Artist para için çalış • - ~arkoni gayet kısa elektrik diller cemiyeti idare heyeti dün 
ve sekenatını takibe memur nokta maz. Gerçekten hüneri olan pa - mevceleri üzerinde tetkikat yap- kongre reisi Kavalalı Hüseyin Be- ! 
olduğu gibi vükela meclisi içinde rasını da bu uğurda sarfeder... maktadır. Kısa mevceler, önlerine yin de i§tirakile toplanmıştır. İç - 1 
arkadaşlarının ne yaptıklarını, hu- Andon geceli, gündüzlü çalı- çıkan her türlü manilerden kolay- timada cemiyet namına Ankara-
susile ne gibi hatalar Mediklerini .11ırdı. Bir it çıkaramadıg-1 zaman ya gönderilecek heyete kimlerin 

:r "% ca geçebiliyorlar. Yapılan tecrü -
dakikası dakika61na padı' •aha hastalanır, yatag-a du·· ıı.er, doktor . dahil olacağı meselesi görüşül -

:r :r beler müspet neticeler vermiştır. 
bildirmeyi kendisine i• bilen ricai çağırttırırdı. Doktor, beyefendi • müf, fakat bu hususta kat'i bir 

:r Ve Markoninin bu yeni keşifleri 1 · 

~Gece 
Bayramda Ramazan var-
yetelerinın hepsi birlikte. 

Gündüzleri fiatlarda 

tenzi it. 

lstanbul Heledlye 
DarUlbedayi Şehir Tiyatro 

Temsilleri : de mevcuttu. nin hastalığını iyice bildiğinden, karar veri ememıştir. Bayramdan 
şimdiye kadar hemen hemen gay- 1 ak · · d B U ti (STAMBUl BEL Hafiyelik umumi bir müessese ona hayali bir bahis açar. Mesela sonra yapı ac ıçtıma a heyet ug " ma ne n 

h I' 1 ri kabil zannedilen §eyleri kabil ·ı ki d' saat 15,30 de ~ 
a ıne ge mişti. Hafiyenin verdiği kaçak bir ermeniden bahisle: azası seçı ece er ır. ak•am aUvare ~ij~mm 

kılacaktır. .,, 
rapora "curnal,, ıtlak olunur. Cur- - Kumarbazyan, veyahut, Ya- saat 21 30 de 

nalın yanlı,, iftiraya müstenit ol- lancıyan, Madrabazyanm Üskü- (Mikro - mevce) denilen bu mev Tt\rk-Vunun muht~llt ~~rı le'yhe" 
maıı bir mes'uliyeti mucip değil • darda, Bağlarbatında göründü- celer, yüz kilo metrelik bir mesa · ah k 1 d UU U ft 1 
dir. - Bugün yanlış, iftira .. Lakin ğünü bu 1abah geldi, filan bana fe içinde, hiç bir batka mevce ile m em es n e 1 

yar111 doğru olabilir! diye, padi - haber verdi; der. lki dakika evvel karışmaksızın bütün maniaları Tu··rk - Y2u9nandmauvhtaelı't ha - n nere t 1 il il 
ıah, en saçmasapan cumalları bile kıvranan, bağıran, çağıran An - geçtiği i~in, fevkalade ite yarar. U p 
okurmuş. don bey yavat yavaş kalkıyor. Hem gayet ucuza mal olur. Bunu kem mahkemesinde dün 29 da - Um um~ .11111111 

Altı ) a, ından a~ajtt olan çocıı 
Hafiyelik için hususi bir kabi- Haıtalığını unuttu. Acele acele düşünen Markoni, herkes için alı- vaya bakılmıştır. Davalardan on 

liyet ıerek. Polis romanları oku - giyiniyor, soluğu Bağlarbqında cı ve verici birer makine yapmağı betinin müdafaa11 yapılmı,tır. 15 
dunuzaa bilirsiniz. Detective'liğe aldı... düşünmüştür. Buna muvaffakiyet dava da istenen tazminatın mik -
mahsus harikulade iatidatla doğaıı Andon bey para canlı değil. elverirse, herkesin telsiz ve huıusi tarı 2.206.350 liraya baliğ olmak-
lar, Pinkertonlar olur. Babası vaktile bir milyon altına tadır. Davacılardan Jan Papa ls -

Op;;:oı~;:·~·::::oJ 
telefonu olup istediği kimse ile gö· 

Sultan Hamit devrinde böyle aahip bir bankermi•. Onun dö - kt tan bul ve lzmirde bıraktıgw ı men-
:r rÜş"' 'lece ir. 

kabiliyetli doğan biT Köçe oğlu küntüsünden Andonun ayda 75 kul ~e ca:vri menkul mallarından 
Bu :ıuretle, televiziyon meselesi 

Andon vardı ki, hali. yqıyornıut. lira geliri oluyorımuf. Andon hü - dolayı 149.500 lira, Nikolas lz • 
Meırutiyetin ilanı günündenberi kUmetten aldığı maatı ve bu ira- de herkes tarafından tatbik edile# mirdeki emvalinden dolayı 120 
kaçaktrr. dı hep hafiyelik uğrunda harce· bilecektir. bin 400 lira, Dimitriyos Çanakka-

Evet ! Anadan tair, reuam doğ- diyor, ve, kimseye hesap bile ver- ===============ı lede zaptolunan çifliğinden dola
mıyan ne kadar akıllı olursa olsun miye tenezzül etmiyor. Hafiyelik muamele etseler bir kat daha yı 321 .600 lira, Patrikyos lzmir -
ne derece ıebat ederse etsin bir onun için bir spor. düşmanlığım kazanacaklar. deki emvalinden dolayı 120.500 
Abdülhak Hamit, bir Mihri hanım :;. :;. 4 :1o :;. :;. lira tazminat istemektedirler. 
olama:ı. Tabiat zorlanmaz. Andon Bir gün, güneş doğarken, Ga • Bilininiz: "San'at, san'at için! Bunlardan batka 14 davanın 
bey, itte hafiyelik vadisinin kah - latada yolcu salonuna gitmi§tim. diye bir söz var .. Andon da hafi- reddine karar verilmittir. Bu 14 
ramanlarındandır. Akdenizden gelen Nemse vapu- yeliği ıultan Hamide hizmet ol - dava ile hükumetimizden istenen 

Bakınız Andon bey ite nasıl ru ile yakınlarımdan biri geliyor- sun diye yapmıyor; hayır! Onun tazminatın miktarı 184.000 liraya 
başlamıf. Bu adamın babalı, teh- du. Hava serin. Orada bir bekle- bütün gayesi iktidarını göster -
zadeliğinde Murat efendinin aar- me mevcut ki bunun amiri Sait mektir. Tabii, 10 temmuz günü 
rafı imif. Kendiıine pek çok borç bey namında bir miralaydı. Kötü 
vermi,. Efendi cülus ediyor ve üç bir mangalm kartısında Sait bey
ay sonra da zırdeli olup Abdül - le vapurun gelmesini bekliyoruz. 
hamit efendi ve Mithat paf& tara- Miskin bir acem uşağı bize çay 
fmdan yuvarlanıyor.. Borçlar ne getirdi. Sokaklarda kimseler 
olacak?. Tahtını alan ıultan Ha - yok. Bu kadar erken Köçe oğlu 
mit ağabeysinin borçlarını elbette Andon kopup geldi. Herifte çe -
verir. Lakin münuip zamanı bek- kinmek yok. Huzurumda bildiği 
lemeli. Bir de o günler Sultan Mu- gibi söylüyor: 
radm adını ağza almıya kimsece- - Sait bey! Kadir gecesi ge
ıaret edemiyor. ihtiyar Köçe oğlu liyor. O gün limanda hangi vapur 

gelince bütün ortak ve çıraklari
lc birlikte cemiyeti rüsumiye a -
zasından saadetlu Andon beye -
fendi hazretleri firar etti. Düşünü 
nüz: Memleketinden kaçmıt, bel
ki parasız, herhalde malumatsız, 

varmaktadır. 

Bekçiyi yaraladılar 
Hamal Hamdi ile Laz Ahmet 

Bebekte bir kahvede tavla oynar -
larken kavga etmitler, biribirle -
rini dövdükleri gibi ayırmak üze· 
re araya giren bekçi Mustafayı 
da baıından yaralamışlardır. 

A K M 
Cuma Cumartesi 

Türk - Yun ... n 
Art stlerınin müşterek 

K:\. s:ıni S 1 (salı) akşamı 

OTHEL.LO 
Gavrilidis - Othello ı 

Eı tuğrul Sadettin - Yago ~ 
Yerler satılmakcadır 1 

Otello 29 pazar ı liakır köy Miltiyf 
ve 30 pazartesi (Kadıköy llııle) sine 
Iannda ,·er ileceı,tir. ı 

--~-----------------------~~ 

r 

SORE'l.."YA Slnemasmda 
21>/1/933 Çar§amba gününden ltlbare' 

HAREM EruıARI 

Don Jozc Mojika tarafından 
iltlvetcn 

lOarabul'un ClnayeU 
Allm köpekler kumpanyası tarafmdalli 

J 
BORSA 
26 Kanunusani 1933 

Nukut (Satış) ) 

ur •5 ~ 
20 ı. Fransız 168,50 ı ~ilin Av !7 

ı Pezctı ıt. 
1 Mark 51 
ı Zolııtı !4 
ı Pengll 38 

20 Lev t!. 
20 llfiıaı sa 

t Sterlin 726 -
1 Dolar 213,-

20 Liret 219,-
20 f. Belçika 117,-
20 Drahmi 27,-
20 ls~lçre 820.-

beklemekte. Biçare baıta, yatalak. lar bulunacak? 

aan'atsız olan bu adam gurbet 
diyarında ne yapar? Hiç merak 
buyurmayınız: O, Pariste, lsviç -
rede, ötede beride gene ağını 
kurmuf. Evet, Abdülhamit yok. 

Eski veliniyr.net ya Selanikte, ya 
Beylerbeyinde. Bu ıefer Andon 
yepyeni bir veliniymet bulmut. 
Şarklı bir hükümdar eskisi. Ona 
hizmet ediyor. Vaktile hayli iler
lemiş bir curnal üslubu vardı. O 
üsluba halel gelmemif. Yeni efen 
diye o kitabetle curnallar takdim 
ediyorlar. Ayni tabirler, ayni me
tot, ayni yaldızlı kağıtlar, ayni 
siyah mürekkep, ayni rıh! 

27 K. sani 28 K. sanı 20 J.cra 26.-
ı çervoneç 
1 Altın c:2J, 

Senetleri bir torbaya koymuı, tor• - Şimdiden kestirilemez. La -
bayı yataimm albna yerlettirmiı, kin filan, filin postalar munta # 
kendi de üstünde yabyor. Kuluç- zamdır. 
kaya oturmuı tavuk ıibi. ihtiyara - Bunlann içinde kimler bu-
bittabi büyük bir sinirlilik arız ol- lunacak? 
muı. Bütün ömrünü yatakta ıeçi· - Ne bileyim, ben? 
riyor; titriyor, hayaletler görüyor. - Ben biraz tahkik ettim. lş-

Mabdum bey, Andon, o zaman te Atinadan, Selanikten, İzmir -
kendi kabiliyetini anlamıı. Sul • den, Vamadan ... aldığım haber • 
tan Hamide kandilli bir curnal ler. Şimdiden denize kurmalı 
vererek baabsınm yatağının al • makineler atılırsa •.. 
tında muzır evrak bulunduğunu Bunun gibi mübahaseler de -
arzeder. Derhal bir tabur memur vam ediyordu. Vapur göründü. 
gelir. Zaten meflUç bir halde bu- Üst tarafını takip edemedim. On· 
lunan büyük Köçe oğlunun bütün lar hali. tatlı tatlı görüşüyorlar. 
evrakını, bu arada Sultan Mura - Ermeni cemaati Köçe oğlu An -
dın senetlerini alırlar. ihtiyara dondan pek korkardı. Ke.zasker 
ikinci, üçüncü inmeler iner ve efendi bir domuz gördüğünde ne 
ebpres çabukluğu ile öteki dün - hale gelirse bir ermeni de Ando
yaya göçer. nun karşıaında bulununca bozu -

- Peki, Andon Bey, bu iti ıör- lurdu. Ermeniden çok can yak -
~ekle, iptida, babanı katletmit mıfb. - Bir ermenisine ! diye tav
oldun; ıanlyen, bekleseydin Sul • la oynamıq. Fakat ermen ilerin 
tan Hamit az çok bu senetlere vaziyeti daha fena .. Andona bet 

Sanki Abdülhamit tahtının 
üzerinde .. Sanki Yıldız sarayı 

açık ... Sanki kurbanlık Türkler 
ve ermeniler yerli yerinde. Huylu 
huyund n geçmez; derler. An -
don hey etrafına birtakım çakal -
ları almı~. Fakat bu sefer para • 
cası yerinde değil. Onun için do
landıncılığa ehemmiyet vermif. 
Bazan esaslı paralar vuruyor, la • 
kin ekseriya da ikinci efendisin
den tokat, sille, kırbaç yiyor. 

Celil Nuri 

1 Rıımazan 2 Şevval 
GUc do~uşo 7,15 7.16 
Giıc 1 ~tışı 17,19 17,IQ 
Sabah rtamazı 6,48 6,46 
o~ıe uamazı IV,27 12.27 
ikindi camazı 15,03 15,03 
Alı:şam namazı 17,19 17, 19 
Ya sı camazı 18,53 18,53 
ım~ık 5,33 5,33 
Yılın geçen günlen 27 28 

kalan 339 33R 

HAVA - Ye§l.lköy Askeri rasat mer -
kezinden verilen malQmat& göre, bugün ha
va ekaeriyetle bulutlu ve §imal istikamet -
terinden hafi! rüzgtlrlı olacaktır. 

Dünkü ıııcaklık en fazla 2, en az nakıs 
1 derece, hava tazyik! 772 milimetre idi. 

Musollnl ile millAkat 
Tanınmış Alman edibi Emil Lud\.ig'in 

İtalya başvcklll Mmıollnt ile konll§tuk -
dan sonra yazıp baııbrdığt mllhlm ve kıy -
metil eseri, Haydar Rltat Bey taraf ndan 
dilimize çevı1lerek kitap halinde neşredil -
m~. Zamannnnmı mühim adamlarından 

biri hakkında mühlm bir muharririn yazdığı 
bu kitap, alAka lle okunulacak mahiyettedir. 
Tavsiye ederiz. 

t Mecedlye ~ 
ı Banknot 2~ 

ı lorln 8!!',-
20 Kuron <,;et 12'2.-

Çek Hatları (kap. sa. 16) 

rr.ı~a !~~ 
Vlvanı 

Parls 1203 
ı ocdra 721 :'S 
Nev·Yor• 0.4710 Madrlt 
l\lllano 9.19- Berlln 
Brüksel 3.3Rll Varşovı 

Atlna 82 3028 Peşle 

Cenevre "2.4241 1 ükrC$ 
ofya ~oı- Belgr1t 
ı\slerdam 1.16:'9 Mı skO\'I 

Esham 
i ş R:ınkası ıo.- Tcrkos 
Anadolu 23 60 Çlmen[ıı Ar. 
Reıt 8,10 Onyon Oey 
sır. fla} rl} e ıs. Şark Dey 
franıvııv 4,30 hal ya 

U. Sigorta 24,- Sark m. ceu 
omontl 23,65 Teldoc 

istikraz' ar Tahviller 

lsl. dahlll 

'ark ı .yollar 
D J\luvahhldr 
Gumrukleı 

Saydı mahı 

Ba~dııt 

T askeriye 

93.75 1 F.lektrlk 
5,55 rramvay 

60:-0 Tünel 

s ııs 1 Rıhum 
4.35 Anadnla 
8 55 Anadolu il 
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Müzelerde • .oç Perd~llk • 

400 
dk .Sıyası Ermenı Facıası 

san ı 1913 senesinde toplanan büyük ermeni kongreaiııin 
===============Selimi izzet müzakerelerıni neırediyoruz 

Salona aYdet ettiği zaman, mi· 
1&firler birer iki,er gidiyorlardı. 

Herkes ıittikten sonra Ahmet 
Banmi bey Ayteye yaklattı. Sor • 
da: 

- Biraz evvel neden sinirliydi· 
Diz?. 

Ayte aafiyetle anlatb: 
- Kemalin reımi vardı da .• 
-E, reımi varsa ne olur?. 
- Seniha hanım tanımaıın ıı • 

tedim .. 
- Varım tanıım .. 
- Olmaz.. Kemlin mazisini u· 

autu,or muıunuz?. Onun ~abası· 
Dm kim olduğunu kimıe bilmiyor. 

- Ha, aahi ! .• 
AYte, Ahmet beyin alay ettiiiini. 

katü kötü ıülümıediğini farket • 
me:li •• 

Gece yemekten sonra bahçeye 
çıkblar •• 

Güzel bir ıeceydi. Ay sonu, gök 
JÜZÜ bol yıldızla bezenmitti. Hiç 
riizgin yoktu.. 

Ane: 
- Benim uykum var, dedi, yor· 

tunum, yatacağım .• 
Ve oda~ma çıktı .• 
Bahçede, Ahmet Baruni beyle 

Şefik Nuri bey yalnız, ba,bqa kal
dılar •• 

Ahmet bey dedi ki ı 
- Burada hava cennet ıibi. Fa· 

bt ldmltilir Tunuı naıd ceben -
aemdir •• Kemal kanuluyor. 

- Ehemmiyeti yok. Gençtir ••• 
Ona hiç bir ıey l\İÇ ıelmez. Tunu· 
DUi& hiç sittiniz mi?. 

- Ha)'D" •• Evlendikten sonra 
balayım ıeçirmek üzere gitmek 
latiyorum •• 
~-3~ 

- Evlenmeğe niyetiniz mi var? 
- Neden olmasm. Katilin oğlu 

nlenmefe heveı eder de, ben ev 
lenmek Utemez miyim 7. Kemale 
ldm im •erir? •• 

- Bunu ben de Kemale bir • 
bç defa ıCSyledim. iyi bir ailenin 
kızıyla evlenmeyi aklından ge • 

çirmemelidir ... Fena bir aile kızı 
ile evlemneai de muvafık olmaz. 
Bekir 7&1amaıı baklanda hayırlı 
olar. 

- ff•kkiniz Yar. Kemal evlen 
memelidir. 

- E•lemnemelidir. 
Kua bir ıükUt oldu. lki adam 

l»iri ı&ke, biri yere bakarak bir 
müddet durdular. 

Nihayet Ahmet Baruni bey 
tledi ki: 

- Kemalin babası hem katil, 
hem hınız. Böyle bir adamın oğ • 
lu oldutanu itiraf etmek hayli 
sor ittir. Kemalin bunu bilecek • 
ler, duyacaklar diye ödü patlı • 
Jor ... Bu ıece Seniha hanım az 
lcalam Kemalin hüviyetini mey • 
elana çıkaracaktı. 

leffk Nuri bey filphelendi: 
- Aman demeyin... Seniha 

laen• ~le bir •ey ketfedecek 
GIUl'la, Wtüa dünya çalkanır. De
Grocludan ne ben hotlanmm, ne 
de Kemal. Bunun icin Kemalin 
.. leıımesini iıtenüyorum ya... O 
da ~le bir arzu izhar etmiyor. 

Ahmet Baruni bey bir kahka. 
ha atb. Gür ve ıert ıeıi, havada 
dalpluıdL Gecenin aeuidiii • 
lai 11rttı: 

._ Aldanıyorsunuz, hem de çok 
.ıc1an11Dnunuz .• 

hflk bek, enditeli bir tavırla 
lerdaı 

- Kemal eYlenmek mi istiyor? 
-E•et. 

-Kiminle? Evrak tasnif ve 
tetkik edilecek 

-8-
- iyi bir ailenin kızı ile. Bu kız, 

Kemale deiil, Kemalden ziyade, 
mevkiine i.tık. 

- Amma, Kemalin ınevkii de 
iyi mevki. 

- Bakın, ıiz de hayranımız. 
Ve bunu aöyledikten ıonra, Ke · 

malin kıymetini azaltmak için: 
- Onu buraya göndermelerine 

sebep, ıırf Türk olmaııdır; diye i· 
live etti. 

Şefik Bey sordu: 
- Ya Tunusa ne diye gönderdi· 

ler? 
- lalam diye. 
- Kemalin baıka hiç bir mezi-

yeti, kıymeti yok mu? 
-Vardır. Yeğenim oldukça ze· 

kidir. FaJtat aeziıleri nokıandır. 

Yol göıteren olmazsa, kendiliiin· 
den bir i! göremez. Her ne iıe, 
her halde ben evlenmeıine kat'iy· 
yen razı değilim. 

- Peki, ya ısrar edene? 
- Kendisine tavıiye ettim, la-

tanbuldan uzaklq, dedim. Maaha
za, Kemalin bu arzusunda ıizin de 
kabahatiniz: var. 

Şefik Bey yerinden 11çradı: 
- Aman demeyiniz, benim ne 

kabahatim olabilir? 
Ahmet Barunl Bey ıülmeje bat· 

ladı: 

- Ne İle, bütün bunlar ehemmi· 
yetli bir ıey deiil. Kemal, niha
yet bu arzusundan yaz geçecektir. 

Fakat Şefik Nuri bey, ıözü bu 
k.adarla bitirmek iıtemedi. O, itin 
eaasım anlamak istiyordu: 

-..... uanac wermız. 
- Hacet yok. Siz mü•terib o-

lunuz. Kemalin qkı geçici bir he· 
vesten ibarettir. Biz de ihtiyatlı 
davramraak, meMıle kalmaz... Bu 
aevdanm önüne geçebiliriz .. Siz ye 
ben! .• 

Ahmet Barunl bey gene imalı i· 
malı aüldü. 

Şefik Nuri bey, boğuk bir•ıeıle 
sordu: 

- Kemal Ayteyi mi seviyor? 
Ahmet bey dikkatle muhatabı· 

nm yüzüne baktı: 
- Buna pek mi hayret ettiniz? 
-Bilmem. 
- Hayret etmeyiniz. Bunda f&• 

ıacak bir §ey yok. Eğer sevme· 
ıeydi zevksiz, anlayıısız bir adam 
olurdu. 

•••• 
- Susuyorsunuz?.. Yoksa on· 

lann izdivacına taraftar mısınız? 
Bu rezalete tahammül edecek mi· 
ıiniz? 

Müzeler idaresinde muhtelif 
cephelerden faaliyet devam et -
mektedir. Müzenin eıki tark tu • 
besi için Almanyadan getirtilen 
Pro. Ungar hararetle çabtmakta -
dır. 

Haber aldığımıza göre, Him • 
yarit ve Bart eıerlerini ihtiva et -
mek üzere vücude getirilen iki ye· 
ni ıalon da yakında açılacaktır . 
Şimdi elde mevcut eserler için ca· 
mekinlar yaptırılmakta, büyük, 
kabartma reıim, yazı ve mimari 
parçalar, tam bir simetri tahtında 
duvarlara ilsak olunmaktadır. Ter
tip ve tanzim iti bittikten ıonra bu 
parçalar üzerine tarifab müt'ir 
levhalar yapııtırdacaktır. 

400 sandık evrak 1 
Bundan batka Ayuofya ca· 

mii tabakalarında bulunup 
Müzeler idaresi taraf mdan ıan -
dıklara yerlettirilen eıerler dört 
yüz ıandığı bulmuf ve Batve " 
kaletle Maarif Vekaletinden gelen 
emir mucibince bu sandıklar ha· 

zinei evrak müdürlüğüne teslim e· 
dilmittir. 

Bunlarm muhteviyatı, son za • 
manda kurulan ve riyasetine mu • 
allim Cevdet Bey tayin olnan ev -
rakı taınif komisyonu tarafmdan 
tetkik edilmiye başlanacaktır. 

Oirendiğimize göre bu (400) 
sandığı dolduran evrak arasında 
fevkalade mühim olanlan vardır. 
Sandıldara yerleıtirilirkcn arala· 
-c1. a - a 7-UZ aenelik vakfiye • 
ler Ye fermanlar d., görülmüt • 
tür. 

Sultanahmet medreaesinin, mü
zeler için doıya daireai ittihaz e • 
dilmesi kararlaıtırılmqb. Müze • 
ler idareıi medreınin ketfini yap· 
tırarak Maarif vekaletine gönder· 
miftir. Binanm tamir ve tepdiline 
müsait bir mevıimde bqlanacak· 
tır. 

Ş kaıo •ergisi 

Şikagoda açılacak Beynelmilel 
sergiye müzelerimizin de iştiraki 
kararlatbrdmıf ve hazırlıklara 
baılanmıştır. idare, sergiye gön_ 
derilmesi icabeden eıerleri ayır 
mıı, büyüklük ve ağırlıktan dola • 
Y.iıile tatınmalan güç olan eserle
nn de alçıdan mulajlannm çı • 
karblmaıma batlanmıttır. Sergiye 
gnderilecek eserler Anadoluda 
muhtelif devirlere ait Türk mede· 
niyetini ıösteren eserlerden birer 
nümune olacakbr. 

- Allah ıöttermeıin ! 
Bunu kemali tiddetle ıöylemit· 5 yeni heykel 

ti. Bu aakin adamm, bu derece Kocaeli vilayetinde bir hafriyat 
hiddetleneceğini kimse tasavvur e· esnaımda bulunan üç küçük ka· 
demezdi. dın heykeli Jzmit maarif müdürlü-

- Şu halde... ğü tarafmdan aandıklara konula 
- Kemale Ayıeyi veremem.. rak Müzeye ıönderilmittir. 

Şimdi konırenin cereyanına 

gelelim: 
Benim verdiğim talimat üzeri

ne Diran bey davetiyeler gönde
rir, erteıi ıünü ayni ıeklide mek· 
tep salonunda toplanıyoruz. Yal· 
nız Zavaryan yerine Artin Sah • 
rikyan Ta,naklar namına birinci 
müme11il bulunur. Kilise cema • 
at ve mektep itleri hakkında bir 
takım kararlar verilir. Dağılır. 

Ondan sonra uzun zaman klh §U, 

kih öteki bahisler üzerine de • 
vam eden içtimalar Diran beyin 
evinde olur. 

Artık ıözlerimizi Hof - Viste
nenk zamanına çeviriyoruz: O za· 
man Taınakların mütemadi yay· 
garaları neticesi olarak düveli 
muazzama hükUnıet üzerine yük
lenmitti. Hof - Viıtenekn bey • 
ler hediyeıini Ermeniıtan vilayet· 
lerini ıılah ettirmek maksadile ka· 
bul ettirmitlerdi. Bunlar htanbu· 
la gelmit bulunuyorlardı. Ortalık 

hakikaten nazik idi. 
Bir gün ermeni kongresi muay~ 

yen bir hattı hareket kararlattır

mak üzere Diran beyin evinde ve 
onun riyasetinde toplandı. Müza
kere edilecek mesele Hof - Viı· 
tenenk i,i idi. Bu adamları erme • 
ni milleti namına kabul etmeli mi, 
yoksa eYVelce verilen karara sadık 
kalarak bunlann geri gönderilme· 
leri hakkında hükumet nezdinde 
teıebbüaatta mı bulunmalı? Bu 
nokta üzerinde bir karar almak i
cap ediyordu. 

Diren bey müzakereyi açtı ve 
sös iatiyealer kaydedildi: Artin 
Şehrikyan, Samuel Tumacan, Pa· 
pazyan ve bizzat Diran bey. 

Müzakere batladı. Diran bey 
söz veriyor. Biz ayağa kalkıp ken· 
di noktai nazarlarımızı müdafaa 
ediyoruz. Benim ile Şahrikyan'ın 
aramızda ihtilaf var. Bu münaka· 
ş8:1ar ıabaha kadar devam ediyor. 
Nihayet benim noktai nazarım ek· 
seriyet ile kabul olunuyor. iptida 
söz alan Şahrikyan' dır. 

Şahrikyan - Bilirıiniz, ahval 
deği,mi,tir. Düveli muazzama 
ciddi surette harekete gelmiştir. 
Bu defa Ermenistan meselesi mut· 
lak ıurette halledilecektir. Bizim 
taraftan atılacak yanlıt bir adım, 
ermeni milletine ka;ıı hiyanet o· 
lur. Düveli muazzamanın hare· 
kellerine yardım etmeliyiz.,, 

O vakit Proteıtan mümeııili o· 
lan zat reyini bana vermitti. Müza 
kerelere bizzat ıelmiyordu. Ben 
ıöz aldım. 

Samuel Tumacan - Sinekerim· 
yan efendinin teklifini eYVelce 
kabul ettik. Bu teklifi kabul ettik· 
ten sonra acaba ahval ne derece
lerde değitmiıtir? 

Şahrikyan - Görmiyor muau • 
nuz ki, buıünlerde Hof bey Vana 
gidecek. lılahata batlanacak. 

Ben onun için ne ümitler besliyo- Heykeller tetkik edilerek ait ol . 
rum. Kemal bir kere on paraıız dukları devirlere ait kııımlarda 
bir adam. Oıtelik bir de fena na· teıhir edileceklerdir. 
mı ~ar.. Babaımı .aaklamak mec· ,-.ııımmır . ..._ıııumw 
bunyetınde olan bır adama kızı- V l d 
mı nasıl vermefe razı olurum. E- a an aş 
aasen buna razı olmıyacağımı ken- Bayramlıkların 
disi de bilir. Batmı kal.dmp kızı- y e~ll Mallarımızdan 
mm yüzüne bakmağa bıle ceaaret 

S. Tumacan - Bilmiyorum na
ıd anlatayr:n: Galiba Artitn efen· 
di ıeçen tecrübelerden haberdar 

1 delildir .. Yahut bilmiyormuı gibi 
1 ıörünüyor. Bu düveli muazzama 

bir uman mayıı on bir progra • 

edemiyordu. ikramların 
Ahmet Barunt bey içini çekti. Yerli Mahsullerimizden 
Şe~ bey eordu: 

mını Abdülhamide kabul ettir • 
mitlerdi. Herkeı o zaman Erme • 
ni.tan beyliii artık tahakkuk et • 
mit zannetti. Fakat neticenin ne 
olduğu malCimdur. Almanyamn 

lık ıervet mahvoldu. Şimdi ayni 
dram tekrar ediliyor. Avrupa 
devleteri bir tek neferlerinin ha• 
yatına bütün ermeni milletini ta• 

tarlar. lnıiliz entrikaıına bütün 

t-:rınenılenn 1 azı metnlıhi için hukömcde 
muz ere) c memur etti lerı murahb tar 
Vaıteks Ef. Zebrap Ef. 

ermeni milleti kurban olacaktır. 

Bunu iyi bilelim. Sinekerimyan 
efendinin teklifine ıunu ili.ve et· 
meliyiz: Derhal hususi bir heye
ti murahhasa intihap edip hükU
mete müracaat edelim. Ermenile
rin bu itlerde hemefkir olma • 
dıklarını ve hemen Hof - Viıte • 
nenk beylerin geri gönderilip eı• 
ki usule dev&m edilmeıini rica 
edelim. Ben bunu teklif ediJ'O • 
rum. Diran bey, bunu reye koyu
nuz. 

Diran bey - Papuyan efen • 
di ıiz ne diyorıunuz? 

Papaıyan - Ben de Tumaca• 
nm fikrindeyim. 

Diran bey - Şahrikyan hali 
ıiz eski fikirde ıabit misiniz? 

Şahrikyan - Elbette. 'ruma • 
can ermeni milletini dütünmü • 
yor. Ahval böyle devam ederse 
Ermeniıtanda ermeni kalır mı? 

S. Tumacan -Diran bey, me
ıeleyi uzatmıyalım, ben buularm 

h. ' ma ıyetıni bilirim, ıücenmeaİD • 
ler ama, ayaklarından ötesini ıl
remiyen insanlardır. Eğer Zavar
yan buıün burada olıayclı hu m .. 
ıelede benden ula aynlmıyacak• 
b. 

Şabrikyanm tiddetli hffcu•la· 
rına kartı Tumacanm teklifi reJ• 
konulur. Ve Şahrikyan ile arka• 
dqımn ve Kelekyanm üç muha • 
lif reyine kartı ekaeriyetle kabul 
olunur. Aza imza ederler. Soma 
dapbrlar. Evvelden intihap edi. 
len komiayon - .ki Zöhrap, Var • 
telu efendi ve Diran beyden mü • 
rekkepti - HükUmetle müzake. 
relerine aylarca devam ederler. 
Hük6met iciz kalır. Bizim m6ra· 
caatımız fayda vermez. Tekrar 
bu adamların biriıi Vana ıönd ... 
rilir. Biri de Erzuruma gitmek O• 

zere lıtanbulda hazırlıklarda bu
lunur. Bu ıuretle zaman ıeçer. 
Nihayet harbi umumi ilin edilir 
Türkiye seferberlikte bitaraf va : 

ziyette bulunuyor. Fakat ne de 
olıa Almanyanın tarafına reçe • 

ceğimiz mµha~ak ıibi ıörü~ 
yor./" 

S. Tumacaa 
( Derxunı Dtll") 

Yeni Çıkh ---

MusoJiDİ 
Metbor mDverrih Emil Lud rig' 

in ıon eseri - Kemalin Aneyi MYdiiini ne- Olsun ! •. 
reden anladmız 7 Kemal Ane ile l\tilll iktisat ye 

rasuruf Cemiyeti 
Ye Raayanm tefvilrile bir kıtal erc8me Haydar Rlfat 8.1 n 
çıktı. Oç yüz bin ermeni bu uğur- Her kitapçıda 100 kuruşa konuımazdı bile. 

( DftXllm ııar) wııı .... c1"' kurban aitti. Milyonlarca lira• ,._ ____________ _, 
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Bocanın Sizleri ı 
Rus yada 
············----· 19 Sene evvel bır cür 'etkar .• 

Yeni bir yasak 

Evlenmek te yok, 
boşanmakta •• 

••n•••••-•••-••••••••••••-•••-••••-•••n••• ... •••-•••.-.. ......... .._...._ 
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Bizden bin sene evvel edebi • 
yatlarını tekemmül ettiren millet· 
lıer; dilin (Te§kilatı esasiye) si sa
yılan ata sözlerini kamilen yaz • 

m.ıılar, hikayesi olanların hikaye· 
lerini ha.zan uzak memleketlere 
seyahat etmek suretile toplamış -
lardır. Bizim Nasrettin bocanın 
maniadr sözleri; ata sözlerinin en 
seçilmiılerindendir. Hem hepsi de 
birer hikayeye dayanır. Başka 

milletlerde de bizim boca gibi 
tuhaf yaratılmı§ adamlar var. 
Fakat hiçbirisi bizim hocanın to
puğuna bile eritemez. Arabın 
(Cuha) 11 var. Fakat hocanın o 
saflık, sadelik içindeki (mucize) 
gibi sözlerini söylemek onun haddi 
mi? Bir kere bakalım, Cuha da ha
lis arap mı? 

Bu kadar tavuğa bir horoz gere~. 
20 - Mollası lmat (Aman hoca 
pek tozuttun) deyince hoca (Kur 
dun kuyruğu koparsa o zaman 
görürsün dumanı) demiş. 21 -
Ne seviniyorısun. Nasrettin Hoca 
gihi Dikyanos zamanından kal • 
ma bir ahır dolusu sığır mı bul • 
dun. 22 - Hocanın dediği gibi: 

Arnavutlukta kırallık 
eden bir serseri 

Bu adam beş gün süren hükümdarlık 
devrinin hatıralarını yazıyor 

Buyur kürküm! zamanındayız. 23 
- Hoca (kız oğlan kız, altı aylık 
gebedir) demiş. 24 - Hoca (Ka
rı bana yetişmek istersen sen de 
biraz nişadır kullanmalısın) de • 
miş. 25- Hoca müşteriye (Sakın 
satın alma. Bu sarığın ucu arka • 
ya gelmez.) demiş. 26 - Hoca 
Sen pazarlığı uydur. Kuyruk ya • 
banda değil) demiş. 27 - Yahu! 
Sen ne acaip adamsın. Eşeğin sÖ· 
züne inanıyorsun da benim sözü • 
me inanmıyor musun? 28 - Ho· 
canın dediği gi1bi (Geç yeğidim 

geç) der geçersin. 29 - iyi bul
dunuz, sahibi ötmüş eşeği. 30 -
Hocaya (Dünyanın ortası neresi· 
dir) diye soran Dehriye (Şu eşe
ğimin ayağınm bastığı yer) de • 
miş, (Neden bildin) diye sorun • 
ca (inanmazsan ölç) demiş. 31 
- Hoca Timurlenge (O sopayı 

sen yesen dört ayaklı olurdun) 
demiş. 32 - Hoca (Oğlan akıllı· 
cadıl'. Babasının doğduğunu bilse 
de olur) demi§. 33 - Nasrettin 
hoca (Kavga bizim yorgana imiş. 
Yorgan gitti, kavga bitti} demiş. 

Avrupa gazeteleri, Berlinde kız ve ihtiyatlıdır. Çok geçmeden 
açılan bir dava vesilesile garip kendi hakiki hüviyeti hakkında 

bir maceradan bahsediyorlar. bazı kimselerde, bilhassa zabit • 
Yazılanlara göre, Hamburglu lerde şüphe uyandığını seziyor, 

bir tabile, Vitte isminde bir al • derhal ne yapmak lazmıgeleceği • 
man sahne artisti arasındaki bu ni düşünüyor, ilk tedbir olarak 
dava, bir tazminat davasıdır. Da· 

hüviyeti etrafında dedikodu çıka· 
va, Hamburglu tabiin bastığı 

ran zabitleri kendisine karşı asi 
"Hatıralar,, dan çıkmıştır. Vitte, 

vaziyeti aldıkları noktasından, 
bu kitapta vaktile Arnavutlukta 

tevkif ettiriyor. Kralm bu irade· 
nasıl krallığım ilan ettiğini, sal • 

Şimdi daha şüpheli, daha tet· 
kikli olduk. Filhakika arap ede • 
biyatım toplıyanların ekserisi 
Türk ırkından (müvelledon - A· 
rabistanda doğup büyüme yaban· 
cı ırklar) olduklarına göre belki 
(Cuha) da halis arap değildir. 
Belki de ( Cuha) ya isnat olunan 
fıkralar, başkaJannmdır. Bizim 
hocanınkiler bile katıkhdır. Zaten 
hoca bir tahıs değil ki, o zaman· 
ki Türklerin zarafet, irfan, tuhaf· 
lrk (kurçağı) heykelidir. (~) 

Ben buraya hocanın sözlerini 
lif arasında kullandıkları gibi ya· 

zacağmı. Esasını bilmiyenler bir 
(Nasrettin Hoca letaifi) alsın, 
okusunlar. Bundan sonra bizim 
gerçek edebiyatımızı yükseltecek 
olanların avadanlığı Türkün bu 
yolda milli eserleri olacaktır. 
Bunları alıp zamana göre it1iye -
cck.: "rdir. 

(•) Bn maka.leyi ne,rlnden evvel gören 
Zonguldak meb'tmı Halil bey demiştir kl: 
''Ben bu tereddüdü blle fazla bulnnım. A
rap (Caha.) run admı (ErrumJ) IAlro.blle 
blrllldo zikrederler ki (Errmnt) Türk=Ana
doluln demeldir. Esasen fıkra.la.rm çoğunda. 
tamamlle mutabakat varclır.,, (Ouha) nm 
(Boca) kelimesinden mııldlip olduğu da ha
tıra geleblllr. Y:l'tt heyl"tl. 

Rusyada bir evlenme memuru kadın 

Deyli ekspresin Moskovadan al
dığı mahlmata göre Rusya hükU • 
meti bütün evlenme ve boşanma 

dairelerine bir emirname tamim 
ederek bütün evlenme ve boşanma 
muamelatının durdurulmasını is -
temiştir. 

Bu emrin verilmesine sebep Rus 
yada yapılacak tehcirlerdir. T eh • 
çire tabi olan eşhasın evlenerek 
ikamet hakkım kazanmamaları 

için bu tedbir alınmıştır. 
Bu suretle şehirlerde mukim o· 

lan bir çok ahali, memleket içleri
ne sevk olunacaklardır. 

Bundan başka bu sırada Rusya 
dahilinde bir tasfiye ameliyesi de 
yapılacaktır. Son tetkikler esnasın 
da amele arasında 140 beyaz, 250 
sabık Kulak (arazi sahibi), 200 va 
tandaşlık hakkından iskat olun -
muş adam, 2ô0 sab1kab bulunmuş 

tanat sürdüğünü anlatmaktadır. 

Gene yazılanlara göre, kendi· 
si, Arnavutlukta bir müddet sa -
biden kral olarak tannımış, ira .. 
deleri yerine getirilmiş. Macera, 
şöyle başlamış ve bitmiş: 

1913 senesinde, bir gün Dıra
ca bir telgraf geliyor, "Arnavut · 
luğa kral olarak seçilen Türk 
prensi, yoldadır. Karşılamak için 
icap eden hazırlıkların yapılma • 
s1.,1 

t .ı emektar da yarım asırlık 
ıııc, ı;:(lrenin yükseldiğini görüp 

O sırada Arnavutlukta böyle 
bir vaziyet bekleniyormuş. Dola • 
yısile herkes vaziyeti tabii bul • 
muı, derhal hazırlıklar başlamış. 
Telgraf, telgraf üstüne ve niha • 
yet, sahte prens, baştan aşağı sır· 
malı üniforma giyinmiş olarak 
Dıraca ayak basıyor. Tantanalı 

bir istikbal merasimi ile karşıla -
myor, dört bir tarafa selam ve • 
rerek, yüksek iltifatlar yağdıra • 
rak, kendisine tahsis edilen ~eh • 

tur. b" ı rin en mukemmel ınasına yere· 
Bütün bunlar Moskovadan çı • · 

r:vlnerek topallıya topallıya ker • Hariciye müsteşurı şiyıor. 
karılacaklardır. 

Hariciye müsteşarı Numan Bey, Napoleonun Moskovadan ric'a· Vitte, bu rolü sahne üzerinde-v~n:ı karıtıyor. -
Ve~et Çelebi dünkü trenle Ankaradan şehrimize ti hadisesi tekerrür etmiş gibi bin- ki rollerinden daha büyük bir 

1 · · meharetle oynuyor, vaziyetin bü· 
1 H d d . .... 'b' B. ge mıştır. lerce Rus vatanda•ı Rusya içlerine 

- ocanm e ıgı gı ı· 1 • ~ tün güçlü~üne rağmen, herkesi 
leniniz, bilmiyeninize öğretsin. Numan Bey, bayram tatilini bu· kaçarak hükumetin teftişinden 

aldatmıya muvaffak oluyor, Ar· 
2 - Hoca demiş ki: Tanrıya çok rada geçireee!dir. kaçmak istemişlerdir. navutluğu idare edecek prens ol· 
şükredin ki deveye kanat verme· [ ] dug" u kanaati, o kadar kat'iyetle 
di. Yoksa da.mlarınızı başınıza J k t d "" ff b J 1 s a 1 a e r e r ve kuvvetle besleniyor, ki cür'eti 
yıkardı. 3 - Bu KonyaJılar ne İ· 
yi adamlar. Helvayı adama döğe -------••••••••••••••-----i 
döğeyedirirler.4-Hocanınçöm- Bug'-'dayın temı·z•eme 
lek heıabma döndü. 5 - Hoca l 
:CEskiyen ayı kırparlar kırparlar d k 
dayıldız yaparlar) demiş.6- işinden olayı şi Ayet 
Hoca köylüye (Sen haltetme ca • 
bil köpek o kabahatini bilir) de· 
miı. 7 - Al aptesini, yer pabucu
mu. 8 - Hoca iki tarafına bak • 
mıı da gene kendisine (Gençlikte 
de bir hayırlı uğursuz değildin 

ya) demİf. 9 - Deli deli 
akanı bura bura bkarlar. 
10 Hocanın dediği gi • 

Ankaradan gelen bir haberde 
Eskişehir ticaret odasının buğday 
temizleme işinc!en dolayı İstanbul 
ticaret ve zahire borsasından şika 
yet ettiği bildiriliyordu. 

Dün bu hususta alakadar bir zat 
şunları söylemİ!tİr: 

- Bu bir sene evvelki bir mese· 
ledir. İstanbul Ticaret ve zahire 

bi (Şuna değmiş, buna değme • 
mit) dedin, hepsini yedin. 11 -
Hocanın dediği gibi: Kazanın do borsası heyeti buğdaylarımızın ve 

arpaların temiz olarak İstanbul 
ğurduğuna inanırsın da öldüğüne borsasında satılması ve harice de 
inanmaz mısın 1 12 - işte şimdi böylece temiz olarak sevki için ka
kuıa döndün, 13 - Hoca sıcak rar vermişti. 
çorbayı göğdeye atınca (Savulun Bu karar Ticaret Odası umumi 
kardaılar ! karnımda yangın var heyeti tarafından kabul edildi, lk
demit. 14 - Hocanm ördek çor· tııat vekaleti de bu kararı lastik 
bası yemesi hesabı. 15 - Hoca etti. Yılbaşından itibaren kararın 

day ve arpa tacirleri ve Anadolu • 
nun muhtelif taraflarındaki tica · 
ı·et odaları bunun kabiliyeti tatbi-

:dyesi olmadığını söylemişlerdi. 

Fakat bu bir aylık tecrübeden 
anlıyoruz ki, bu çok güzel tatbik 

edilmiştir. Evvelce bir vagonda 
yüzde dört beş nispette toprak bu
lunurken timdi bu fark birdenbire 

azalmıştır. Gelen mallar çok temiz 

dir. Bu çok pahalı ve zor bir şey ol 
madığmdan tacirler mallarını sevk 

etmeden evvel bir kere kalburdan 

geçirtiyorlar Bunun neticesinden 

gene tacirler istifade ediyorlar. 

Çünkü Türk hububatının temiz 
olduğu günden güne etrafa yayılı-

horoza: (Gece karanlığında sa· tatbikına başlandı. 
babın yaklattığını bilirsin de öğ· Fakat bu kararda eski vaziyetin yor. 

artan sahte prens, krallığını rea • 
men ilan etmekten hiç çekinmi .. 
yor. 

Krallığı ilan için 15 şubat 
1913 günü tesbit ediliyor, yeni 

teşkil edilen Arnavutluk ordusu 
ve memleketin nüfuzlu adamları 
hazır bulunduğu halde, o gün 
krallığı ilan merasinıi yapılıyor. 
Mızıka selam havası çalıyor, 

toplar atılıyor, bütün hazır bulu· 

nanlar, aırasile biat ediyor, on .. 
dan sonra mükellef bir ziyafet! 

Rüya görürmüı gibi bir hayat 
sürmiye başlıyan artistt kurnaz ve 
cüretkar olduğu kadar müteyak • 

şiklik yoktur. 

Kereste ihracatımız 
Tutulan istatistiklere göre 1932 

senesindeki kereste ihracab 1931 
senesine nazaran bir buçuk milyon 
lira fazlalaşmıştır. 

Bunun en büyük sebebi gümrük 
tarifelerinden sonra Romanyadan 
memleketimize kereste ithal edil ~ S. ·h· 1 Havaların sog"' oması 

le üstü ıvrı 11ar yo unu neye deg"ı"!lmı·• bir ıı:ekli yoktur. Yalnız 
~ ~ ~ hl fi tları memesidir. bilmezsin) diye ça)mş sopayı. 16 mallann daha temiz olması için ve za re ya . 

H d d..... ·b· V • Evvelce lzmirdeki üzüm ve in· 
- ocanm e ıgı gı· ı: emuye bazı kararlar vardı. Bu karar da şu Havaların ·sog"uması üzerine pi-

l 1 · ·1· cir sandıkları için Romanya keres-·~n ilın o mayınca ıpe un serı ır. dur. Mallarda çıkacak topraklar - k 1 · • yasadaki zahire fiyatlan yü se mı 
17 - Hoca (B~hey ahmak! dil dan yüzde 3 ve nihayet yuz·· de dör teleri kulanıhyordu. Gümrük tari-

ye başlamıştır. f 1 · d l. k t 1 bilmez kürt; türkçe yellenmeden de kadar olanların bedeli fiatına e erm en sonra yer ı eres e er 
8 H Bir kar gün evveline kadar 11 k il 1 ... b 1 t B ne anlıyaca.k) demif,. 1 - oca• göre verilecektir. ~ u anı maga aş anmış ır. un -

.(Oteld dünyada ne var, ne yok) Yüzde üçten fazla olunca bu kuruşa satılan nohut dün öğleden dan maada kerestelerimizden bir 

.,...nlere (filcancı katırını ürküt• fark iki misli ceza ile alınacaktır. sonra 17 kuruşa kadar sahlmıştır. kısmı da Suriyeye ve Filistine ibra 
~ bh· şt'!y yok) denıif. 19 - ı f1k evvel borsadaki bir çok buğ· Buğday, arpa fiyatlarında deği· I ca ba§lanmıştır. 

sine karşı, iradeyi yerine getir • 

mekten imtina eden olmuyor, za· 
bitler, hapsediliyor~ Fakat, bir 

taraf tan da dedikodu artmakta • 
dır. 

Vitte, bu vaziyeti görünce, i · 
kinci tedbir clarak ne yapabi'e • 
ceğini düşünüyor. Tevkif ettirdi· 
ği beş, on kişiden başka, gene 

bazı kimseleri tevkif ettirrr:esi, 
dedikodunun önünü alacnk mı? 

Buna ihtimal vermiyor. Düşünü• 
yor ki, nihayet günün bir~n ~ e 
tevkif emirlerini yerine getirecek 

maiyet bulamıyacaktır. Onların 

da tevkifi icap ederse, bu iti 
yalnız başına kendisi mi yapa • 

cak? Mümkün değil. Hususile 
m nmleketteki bütün ahalinin ya.· 

vaş yavaş aleyhine dönmesi ihti • 
mali, kendisini kuşkulandırıyor. 

Neticede, bir an evvel, 
içinden sıyrılmıya karar vererek 
kıva fpt .:1-f'i st1rin bir JttCCf" h .. ı. ..... 
van kıyafetinde hududu geçiyor. 

Şimdi, bet gün süren saltanat 

devrine ait "Hatıralar,, ını Al • 
manyada yazan ve neşrettiren ar-

tistle kitabını basan tabi arasın • 
da para meselesinden çıkan ihti· 

laf, Beri in mahkemelerinden bi • 
rinde tetkik olunmaktadır. 

Avrupalı devletıer ın 
Amerıkaya borçları 
WASHiNGTON, 26 (A.A.) -

lngilterenin borçlar meselesine da 
ir vermiı olduğu cevabm M. Roo

şevelt tarafmdan kabul edilmesi 

bekleniyor. Mumaileyhin borçlar 
meselesinde yapılacak her türlü 

tadilata mukabil borçlulardan bir 
takım fedakarlıklar istemekten 

ibaret olan kararını değiıtirmesi • · 
ne ihtimal verilmemektedir. 

Resmi mahafil, M. Rooseveltin 
lngiliz notasına cevap vermiyece• . 
ğini, meseleyi mart ayında lngiliz · 

terle Amerikalılar arasında müza• 
keratm baılaması zamanına kadar • 

muallak bir halde bırakacağını söy 
lemektedirler. 

lngilterenin cevabı noktaımda 
Fransa lehine dermeyan edilmi! o
lan ihtirazi kayitlerin aıılamıya • 
cak bir mania teıkil etmiyeceği be 
yan edilmektedir. 

Borçlu devletlerle şarta bağlı 
hususi bir takım itilaflar aktine te• 
şebbüa edilecektir. 

Nihai itilaflara gelince: Bunlar 
için cihan iktisat konf eransmın iç • 
timai davetine intizar olunacak•

tır. Hatta ieap ederse bu maksatla 
15 haziran tarihine ait taksit için 

muvakkat bir moratorium ilan edi· 
lecektir. 
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Gidilecek yol 
Radyo hanımlar 
konser heyetinin 

konseri 

~ 
... ,_,L-2_ -

Fransaaı 
VAKIT'ın 20 kanunusani 933 motiflerile yazılmı§br. Radyodaki Hanımlar konser 

heyeti evvelki aktam Majik sine· 
Fransa cümhuriyetini 

den Marianne büs 

temsil e· serin yerine konmasını münasip 

CUJna günkü nüshasında "alatur- Sonra, kendi bestekarlarımızın 
ka. mı. alafranga mı?,, başlıklı ma eserlerine gelelim: masında piyano, 

.-------.. k man ve viyo • 
tü yeniden yapıl- ~=====: 

görmü~tür. 

Eserin kopyeleri Fransız beledi· 
yelerine, mekteplerine ve mahke· 
mclerine konacaktır. 

Fransa bu yeni esere bu mev • 

ka.Ieyi okudum. Makale sahibinin Kşymetli ve genç üstadımız Ce 
lıakımnda gösterdiği teveccü • mal Reşidin Pariste çalınan eser· 
he tefekkür ederim.. Bu vesile ile lerinin ne derece taktir kazandı • 
llleıele hakkındaki bazı dütünce· ğını Revue musicale, Monde mu .. 
lerimi de söylemek istiyorum. sicale gibi mecmuaları takip e • 

i!nselle çok mu • 
vaff akiyetli bir 
kJnser vermitler· 
dir. 

dı. Bu büst 1889 
da heykeltraı ln · 
jalbert tarafın · 
dan yapılan La· 
Republique un • 
vanh eserin yeri -

1 kii vermekle, zamanın değitiklik· 

Alaturka musiki metruk ve 1 denler bilirler. 
dütnıüt bir musiki değildir. Aza • Engelbrecht ve Robert Casa • 
ıı bulunduğum "Kadıköy şark ' dessus'un talebesi piyanist Ad • 
llluıiki cemiyeti,, nin alaturka mu nan Hilminin bestelediği, armo • 
•iki tubesi bundan on beş sene nize ettiği milli eserleri dinliyen 
evvel "Alaturka musiki,, yi, yan- le1, üstat ellerde yetişen milli 
lış bir telakki mahsulü olan "Ala· musikimizin ne kadar dikkate 
turka musiki rakipsiz olamaz!,, çarpan bir kudret gösterdiğini 

iınadından kurtararak kons~r sa• tasdik et!erler. 
lonuna sokmu!}, her defasında Muallim Ahmet Yektanın, bu 
llıümtaz ve kesif bir dinleyiciler öz Aydın çocuğunun terennüm 
küt~esi karşısında Deden:n, Itri • ettiği armonili Türk musikisi fe· 
ilin, Tatyosun ve başka üstatların na mıdır· .. 
eae:':?r:ni dinleterek klasik Türk Bundan senelerce evvel ala • 
m,. ';isini yaymıya çal:şmıştır. turka saz heyetinde orkestrasyon 

O zaman!ar, muktedir bir mu· vü::ude getirmiye te~ebbüı eden 
ıi';:" ~"nas, en.!er yet"~:r bir piya • üstat Ali Rifat beyin eserleri, 
n"st o an Osme.n paşazade C"mal Türk mus:kisi değil midir· 
ıne. !-ıum g ·bi güzide bir i~ t:ı Hep· mize musikiyi öğreten 

etı-o.fında topl:ınan seçilm:ş bir muhterem muar·.m Zati beyin ya
heyet, teşkil ett"kleri takıma rattı~darına ne denir? Bunlar 
Piano, Harmonyom, Viola, Vio • Türk musikisi değil midir? Da • 
lonıel gibi garp musikisi aletleri- ha evvellere gidelim: Leblebici 

Konsere Cen • 
net Hanımın söy• 
le liği Dede Efen· 1 
i;nin bestelediği 
'>ir tarkı ile bat· 
lanmıthr. Bun • 

Cennet Hanım dan sonra iki tar· 
kı ile bir de Halk türküsü söyli • 
yen Cennet Hanım çok alkışlan • 
mış ve yerini Belma Hanmıa hı • 
ralmı§tır. BeLma Hanım da üç 
tarkı söylemiş, bilhassa (Dizleri • 
ne kapansam) farkısını çok gü • 
zel söylemittir. 

Piyanist inci Hamının okudu· 
ğu şarkı da çok beğenilmi§, alkış
lanmıştır. Konserin son kısmı ge • 
ne Cennet Hanrmın şarkılan teş· 
kil ediyordu. Cennet Hanımın o • 
ku::luğu (Aytem) tarkısı çok al • 
kışlanmı§, Cennet Hanım bu tar • 
kıyı iki defa söylemittir. 

ne konacaktır. j 
Bu eseri ibda e- 1 

den M. Pierre Pois 
son'dur. Marianne 
başında Frikyalı - Yeni timc~l 

ların serpuşunu taşıyan biı ~ran • 
sız kızıdır. Gazetelerin biri, onun 
harikulade güzel bir kraliçe oldu
ğunu söylemekte ve pek yakında 

bütün Fransız kadınlarının tuva -
let itibarile onu taklit edecekleri 
ni ilave etmektedir. 

Sanatkar bu eseri ibda ederken 
yeni bir Marianne yapmak iste -
mediğini, fakat halis bir Fransız 

tipi yaratmak istediğini söylemi§· 
tir. 

Güzel sanatlar müsteşarı bu ese 
rin bir fotoğrafını görmüt, bunun 
üzerine 1839 senesinin Mis Fransı 
m tahtından indirmek zamanı hu 
lul etioini beyan ederek bu yeni e~ .. 

]erini nazarı dikkate alarak milli 
idealini ona göre değiştiren ilk 
millet olmuştur. 

Fransayı temsil eden eski si • 
ma ile yeni sima arasında mühim 
farklar vardır. Eski eser, güzel ve 
yüksek düşünceli bir kızdı. Silah • 
lıkları onun cengaver olduğunu 
gösteriyc.rdu. Başındaki hürriyet 
serpu~u, iradesine karşı gelecek 
olanları tethdit eden bir tavır al· 

mıştı. 

Yeni Maryanın başında da 
hürriyet serpuşu var. Fakat onun 
bu serbuşu giyişi, aleme meydan 
okuma!c ifadesini vermiyor. Göz· 
leri sert h3kıslarla tehdit saçını • ' .. 
yor. Fake.tonun istediği her işi ya· 
pan, istediği her işi yapmak için 
çalışan ve bu yolda. herhangi mi .. 
nianm onu alıkoymasına müsaa .. 
de etmiyen bir varlık olduğunu 
gösteriyor. Fransanın yeni ideali 
hudur . 

ili de ilave etmitlerdi. Horhor, Köse Kahya, Arifin hile-
Bu esnada Cennet Hanıma 

Madam Y enny ir.nıindeki bir Bul· 
gar hanımı tarafından güzel bir 
buket verilmiştir. San'atkarları 
tebrik c·1 ~-·-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piano ve Harmonyom gibi sa· si, Pembe Kız, ve saire gibi ope • 

bit ıeıli sazlarla verilen bu kon • retler garp motifleri ile mi yazıl
ıerler:le her fasıl çalınmış, icra • mı~tır? .• 
a ~a hiçbir gü;lük görülmemiş • s·nanyan efer.:linin "Fantezi 

b G ala a ~a• a_, mecmuau ::. "Çeyrek ses,, engellerinin u 01yantal,, ı bir cermen nağmesi 
Galatasaray mecmuasının son sazlarda kendilerini gösterme · midi:ıı? •• 

1 L sayısı, gençlerin kıymetli tetkik ve eri icap edaJ':ken Cemal mernum, Heııs:ne .~: dı;g cevap verelim 
·b ! ..ı· • tetebbü ınahıulü yazılaHle inti•ar Muhittin Fevzi gı i mu cte;;ıır pı· ki bun ~rm heı:si Türk eseridir 'S' 

yan~ıt!erin ellerine hiçbir güçlük ve Türk naf!mes" dir. Ancak hep· etmiştir. Galatasaraylı Muvahhit 
Ne~det ve Munis Faik Beylerin 

vermemişti. Bilakis her fasıl tam I si de e'1il ve v: !uf ellcde i~len· 
şiirleri göze çarpmaktadır. Gala· 

bir muvaffakıyetle yapılmıştı. Bu m"ş ve rcnn:ni bu'mı·: e:~;·!crtlir. 
ta saray talebe akademisinin ge • 

ciheti o zamau konserlerim:zi ta- iyi ta 'ıs ·1 cö r. i:" ş, am:cni, lrnn • k F k 'h çen!erde yaptığı Tevfi i ret ı -
kip etmit olanlar bilirler. trupuvan, füc, cr~e:;trn.sycn, ins • d lh k H 

k tifalinde okunan Ah ü a a · Alaturka - Alafranga musi i trui:nantasyon, k-mpo;:"syon bi en 
miı Beyin hitabesi, Şüküfe Nihal 

münakaşalarında da:ma ortaya mus=~=·:·n:ız z:-:lız h''.? te:e·' 'üt 
d k ld Hanımın c.iiri, Halit Ziya, mektep 

atılan bu mahzur, orta an a ı· gö:termetlcn h"=e Tiirk n·usikisi· Y 1 
müdürü Fethi ve smail Müştak 

rdamaz mı? ni bun fon sen:?'erce evvel hazır· 
Zannımca, mahiy~ti tesbit e • lamışlar, fakat biz hala bir takım Beylerin Fikrete dair sözleri, Re-

b fik Ahmet Beyin "Eserlerine göre 
dilmi§ olan her ses için muta a· mahzurlar ser~eclerek meydana 

Tevfik Fikret,, isimli konferansı 
kat imkanı vaı-clır. Esas ifharae getiribn hu h~!~"kntleri kabul et-

mecmuanın bu sayısında neşredilde yapılmak istenilen şey, çey • mek, takip etn:ek is~emiyoruz. 

rek sesle akort vücuda getirmek Bütün bu eserlerde hep Türk ~=m=i=ş=ti=r=. =======::===:======= 
değil, Türk du}gusunu, Türk mo • motifi vardır, bazılarında hatta mizin olmayışı, zaferimizi teren • 
lifini süsliyerek, ziynetlendirerek çok zengin ve moclern armoni nüm edecek bir destanımızın hu· 
yazmaktır. Bundan sonra yazaca- tatbik edilmiş olduğu halde hun • Iunmayışı, hatta tezahüratta oku
iımız eserleri beynelmilel kaide- ların hiçbirisi huf:usiyet!erini kay· yacak milli marşlarımızm yapıla· 
lere uydurarak orkestra iç:n yaz· betmem:şlerdir. Çalındıkları va • maması sırf bu musiki anartiai 
lbıf olursak milli nağmemizi kay- kit kendiler~ne has ı;üzellikleri yüzündendir. 
betmit mi olacağız?.. bütün zenginliklerile göstermit • Peşrev, semat, gazel, kar ve 

Bu hususta gerek garp üstatla- lerdir. emsali bugünkü cümhuriyet neı • 
rının, gerekse kendi bes~ekarla • Hal':uki ne çeyrek sesler, ne linin ihtiyaçlarını tatmin edemez. 
rnuızın vücude getirmiş olduk:arı de ikinci mani ve mahzur olarak Ancak kuvvetli ve kudretli bir 
'bazı eserleri ele alarak bunun im- ileri sürülen "makam,, keyfiyeti muıiki onun coıkun varlığını ifa· 
kim olup olmadığını araştıralım. bu eserlerde hiçbir mani meyda· de edebilir. 

ötedenberi dinlediğimiz bu e • na ge:irmemiştitr. Esasen Türk Bize ilim, kuvvet ve kudret 
•erler bende, musikimize armoni musikisini ifade edebilmek için lazımdır. ilmi, kuvvetli ve kud • 
\'e orkeıtrasyon tatbik edilirse, bu hususlara müracaat etmek lü- retli bir musiki onun coşkun var· 

--
lrlanc~a 

ln~illereden Hyrı bir 
al~Bdeml yııpıyor 
lrlandalılar bir edebiyat aka • 

demiıi vücuda getirmeğe karar 
vermişler ve bunu tesis etmişler • 
dir. İrlandalıların bir edebiyat 
akademisi vücuda getirmeğe mu
vaffak olmaları, onların bütün 
dünyada tanınmış, fal~at İrlanda
lı oldukları bilinmediğinden in • 
giliz zannedilen bir çok edipler 
bulunması sayesinde mümkün ol • 
muştur. 

Halihazırda bu akademi azası 
arasında fU isimleri görüyoruz: 

Bernard Şouw, Peader O'Don· 
ne], John lrvine, Daniel Corkery, 
Lian O'flaherty, meşhur İngiliz 
casusu Lavrens. 

Akademinin belli başlı mües • 
sisi Nobel mükafatını ka~ananlar-
dan Mister Y eats bu münasebet· 
le tunları söylemiştir: 

- Biz İrlandalılar dağını bir 
milletiz. Onun için akademimizin 
azasını seçiyorken yalnız İrlanda 
da doğup yetişen hemşerilerimiz· 
le iktifa etmiyoruz. Yer yüzünde· 
ki bütün İrlandalıları nazarı dik-
kate alıyoruz. 

Diğer akademilerden far kımız hilikiı fevkalade muvaffakiyetli zumu da hasıl olmamıştır. lığını ifade edebilir. 
bir ifade tekli hasıl olacağı kana· Çeyrek sessiz ve makam ka • B' Tm kuvvet ve kudret tudur: Bir iki mühim eser yazan 

ıze ı ı ' 1 d ak d . . l 
atini uyandırdı. Mesela "Tschai • yıtları haricinde yazı!mıt olan bu lazımdır. timi, kuvvetli ve kud • genç eri e a emı~ıze j ıy~r 
lcowsky,, nin (Fantaisie Orien • eserler nasıl bize milli musiki • ti" ·k· de her millet k b l ve bunlan teşvik edıyoruz. nsı • re ı musı ı çe a u l d ı · b .. • .. 
tale) i bizim alaturkamızın aynı· mizden başka bir hissi vermiyor· edilen beynelmilel kaidelere gö • tere - rlanda müca e esı, ULun 

Muharrirler 
Reddedilen ~serleri 
liendllerl basacaklar 
Fransız muharirlerinden M. Ste· 

fane Manier ve M. Jean Mayence 
tabiler tarafından reddolunan ede 
bi eserlerin neıri için bir teıekkül 
vücude getirmiye karar vermi§ler• 
dir. 

Hazırlanan projeye göre iki ta .. 
bie ayrı ayrı teklif olunan ve red· 
dedilen her eser bu teıekkül tara • 
fından tabedilir. Bu teıekkülün e
debi bir heyeti de bulunacak ve bu 
heyet verilen her eseri okuyarak 
tabı ve neıri hakkında fikrini biJ .. 
direcektir. 

yeni teşekkülün müessialeri, na• 
r.irlerin edebi kıymeti haiz eserle • 
;in de,, umumi rağbet kazanama · 
masmdan korkarak bunların tabı· 
na cesaret edemiyorlar. Onun için 
muharrirlere yardım etmek lazım· 

dır. 
Mesela Proust gibi muharirle • 

rin ilk eserlerini kendi hesaplarına 
tabetmek mecburiyetinde kaldık • 
!arı, bugün tanınmış ve sevilmit 
muharrirler arasına geçen bir mu· 
harririn eserlerinden birinin on üç 
ker~ reddolunduğu nazari itibare 
alınırsa, bu yeni teşekkülün ne ka· 
dar faydalı olduğu meydana çıkar. 

Bundan başka iki defa reddolu· 
nan bir eserin tabı, onun için mü • 
him bir re1·li\""' rla te~kil eder. 

~eueıcr dır. Türk motifi alınarak işlen • larsa bun·lan sonra ayni tekilde re vücude getirilecek musikidir. gençlerimize bi~ ~ektep ~ducİ·~u 
llıit, gayet zeng:n, renkli bir armo yazılacak başka eserler de gene Alman, ltalyan, Macar, lapan· 1 ıayede bir çok ıstıdatlar en 1 e- Ankaranm yetiştirdiği genç f&• 
ili tatbik edilm:ştir. Türk s:ıyılacaklardır. yol, Romen, Rus musikisini, kai· 1 rini gösterdiler. • irlerimizden Faruk Mümtaz Bey 

(ıppoll.to'v. lvano v) un (Suite B:zim için yapılacak tek fey, ı R Rus musı·k· · · k · 1 I son üç senede yazdıg~ı, güzel, hiı· - yo, .omen, ısının, aı-/ Bir musıki cenıiyel 
Cocuienne) nini dinlerken ken • ı bu izleri takip etmek, birçok se • delerı ayrıdır. li, san'ath:arane ıiirlerini toplıya • 
di ruhumuza hükmeden bir çok 1 ne1er evvel ba:lamış olan bu te- Bu manzumeye bir de Türk f İzmirde muattal bir halde ka- rak "seneler,, isimli bir tiir mec • 
duyguları buluyoruz, hatta benim ce:1düt harekeHne kat'i bir ve:he musikisi ilavesinde hatta geç bi. 'ı lan Şark musiki cemiyeti, genç muası halinde neşretmiıtir. Genç 
ıiyoruz. (Rimsky - Korsakow )un verere1

• rnu ya~1maktır. Yani kı • le kaldı~ımız artzk bir hakikattir. san'atkarlarm tc~ebbüsü ile yeni- san'atkarın kitabı, istikbal için Ü• 

(Scheherezacle) şehri azadı (Lui- sa:ası: "Türk n:ı1-~esi, Türk &adıltöy Şsrk Muılkt CC'mtyett den faaliyete geçmi~tir. Müteşcb. mit verir \".,. edebiyat kütüpha • 
tini) nin (B:ı.let E!:!1·ı:t"cn) 'eri uygu:ıu, be 1neı-·· l knva·t.. Senfoni Orkeııtn111 ı,en his heyet Ia"'ım gelen resmi ım~:ıa· ne-ı:z icin bir kazanç teşkil eder 
•e daha pek çok eserler hep şark 1 Bugün m!l~ 1"sef m' ; bir Hymııe A.ımet E,ref adeyi almıştır. 1 mahiyettedir. 
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Sa~ıfa 8 

Eroinomao 
-Şoförüm! 
Diyor. inanmıyorum. Çünkü he

nüz müntehibi evvel değildir. Göz
lerine bakıyorum: 

- Ben bir itim ! 
Diye haykırıyor. 
Uzun bir yüzü, safra renginde 

bir leni var. Gözleri, kafasının i
ki yanından çekilmiş gibi gergin 
göz kapakları altında kaybolacak 
kadar küçük. lnsnnın yüzüne bak
mıyor. Mütemadiyen kaçıyor. Ve 
pelt nadir olnrak gözgöze gelindi
ği vakit büyük bir rı:.hatsızlık ve
riyor. Ho.ni bir yeşil mürekkep 
vardır. Kötü bir m"rekkep.. iş
te o ren!de gö::!cr. Kurudı:ğu za· 
manlar kiicıt i;zerinde kalan müp· 
hem ye§il renkte!. 

Bu "lt,, eroin ~lcaktatlır. Onu 
müşfik bir büyük anne, anası
nın, babasınınt ağabeyinin evden 
almalarına rağmen, alıp h~~te.n~
ye getir:miı, doktorun eline, a· 
ya.3ına kapanmış: "Onu hurtar!,, 
diye ağlamıştır. Bulunduğt:m h.::.s· 
tane, bunun gibi :zehir müptela
larını tedavi edecek bir vazife ü
zerine almış olmamakla beraber 
onu ainir doktorunun tedavicine 
tevdi etmiş ve asabiye koğuşu bir 
yatak açmıştır. 

Bir akşam, sükutun hakim ol
duğu koridorlardan sesler yilhte
liyor, hademeler ko~uşuyor. Ero· 
inoman aıabiye koğuşunun hade
mesi ile döğüfmektedir. Yetişen 
iri yarı bir hademe onu kucaklı 
yor, yatağına götürüyor. 

Sü1Cut gene hastaneye hakim. 
Fakat şimdi başka bir mesele 

var: Eroinomanı yatağına götüren 
hademe: 

- Eyvah .. diye sızlanıyor, nö
lüğünün cebinde on lira vardı. 

Kaybolmuş. 

- NHıl kaybolmuş? 

- Bilmem. Patırdı aracında 
cebimden düşmÜ§ olacak! Yahut 
birisi çekmiştir. 

Herkes hademeye acıyacağına 
kızıyor: 

- Hiç oraya p~ra konur mu? 
- Elbet alırlar ya ... Bu zaman· 

da on lira?!. 
- Bütün onluk muydu? 
-Hayır, hep b!rer liralık. 

- Sana ders olsun, bir daha o-
raya para koyma! 

:(. "' "' 
insanlar böyledir. Mazlum dai-
h k d "Hak k · ' ı ma a sız ır. avının.,, 

Cemiyet, temel direğinin çürük 
noktaaı işte hu! 

• • • 
Şimdi eroinoman koridorda do

laııyor. Ve bir aralık parası çalı
nan hademeye ::okt::lnrak, bayağı 
bir ağızla: 

- Ağabeyciğim, diyor, bir sige.· 
ra ver~ene bana ! 

Hademe, yüreğinde, yeni aldı
ğı aylığının birin da kaybolan acı · 
sı: 

- Git işine, diyor, git, başımı 
belaya ıokma ! 

- Ne olmu~ ~anki? 

- Daha ne olsun ki ... Senin yü 
zünden on liram kayboldu .. 

Hademenin zihninde yıldırım 
gibi bir fikir çakıyor. Sakın kuca
ğına alıp götürdüğü zaman o, u
sulcacık çekmiş olmasın? Şüphe ... 
Bütün hademeler toplanıyorlar, 
hastalar, gruplar teşkil ediyorlar, 
müısavereler ... 

VA'<IT 

Fikret Adll'ln 
Hıutane intibaları 

-9-

Deniz a tı eçetelere doktorlar 
Gemilerde kazanın pahalı İliç yazıyorlar 

- Arıyalım! 

önüne _geçmek iç·n Eczacılara göre reçetelerde en ziyad 
h r çare AvrupH i!iiçları pahalıdır ••. - Ne ha!da ararsınız? Ya yok-

.!a? 
- Koğuşu arıyalım. 

Bundan sonra İngiliz deniz altı 
gemilerinin, kaza olduğu zaman 
adamların kurtulması için, birer 
kapakları olacaktır. Bu sebepten, 
ikinci filonun deniz altı gemile • 
ri, büyük deniz mnnevralarına iş

Ayni reçetenin muhtelif semtler 
de hatta ayni sokakta bulunan ec
zaha:ıelerde ayrı ayrı ücretler mu
kabilinde yapıldığı ve bazen mü 
him bir fark götteren bu fiyat de
ği~melerinin halkın aleyhine neti
celer verdiği epeyce bir müddet ev 
vel de mevzuu bahsedilmiçti. Gös· 
terilen sebepler arasında "nakliye 
ve yer forkı,, en başta geliyordu. 
Aylar geçti ve bu sefer mesele, 
ilaçların esasından pahalı olduğu, 
eczacıların fazla kar ettikleri iddi
asile yeniden mevzuu bahiı edil -
miye başlandı. Eczacılar fikirleri -
ni söylemiye başladılar ve bu ara
da ortaya mühim bir iddia da at -
tılar. Dediler ki: 

ma buradaki kiralarla diğer nı 
raflar da bu işlerile mütenasip · r~ıız 
Bu itibarla bu vaziyet kendiler' r~i ~ . 
itlek yerlerde eczah:ıne.erden d• rı ! 
ha pahalı ve daha karlı ilaç sa l a.rla, 

- Hiç olur mu? Öteki hasta~ 
ları nasıl arıynbilirsiniz? Ne kaba
hatları var? 

Eroinoman kahkahalarla gül · 
mektedir. iri hademe, demin ku
cakladığı bu çoc:.ığun yanında, 

şimdi bir kuzu gibi olmu~tur. Yal
varıyor: 

- Etme yavrum, eyleme pa
şam. Ben fıkara adamım, ver pa· 
raların,ı? 

- Bende yok ... Amma istersem 
bulurum. 

- Nn:;ıl bulursun? 
- Sana ne? Orası benim bile· 

cefm i: .. Sen yalnız, bulursam ne 
verece' :sin bakalım, onu söyle. 

- Ne vereyim? 

-- Eir papelini alırım. 
- Al, helal ol•ıın ! 
Zavallı ha der.le! Arkadaşına 

yardım için koşmanın ceza!itnl ser· 
vetinin onda biri ile - Hem ne 
servet! - ö:lemeğe razı. Tek bu
lunsun! 

Herkes, ıimdi eroinomanın ha
rekatını takip ediyor. Acaba han
gi mucize ile bu it:n içinden ııyrı
lacak !. Çünkü herkes, gönnemele
rin~ rağmen, parayı onun çaldı· 
ğmdan emin! Ve herkes, hastala• 
olsun, sağlamlar olsun bu dakika
da ondan nefret ediyor. 

Eroinoman bu umumi istikraha 
tamamen lakayt, gülerek koğufa 
giriyor ve ilk yatahta yatan haata

nm Jmryolasının üzerinden örtüle · 
ri çekmeğe baıhyor. Hasta: 

- Aman yarabbi, Allah kuru 
iftiradan saldasın ! 

Diye bu itin hışmına uğrama· 

mak için mırıldanarak kalkarken, 
eroinoman: 

- işte, diye haykırıyor, paralar 
burada! 

Filhakilca, yorganın arasından, 
ailkelenirken, paralar yere düş· 
mi!§tÜr. Herkeste bir hayret! Fa· 
kat hu hayret geçer geçmez, ko
fiuştan sesler yükseliyor: 

- Kat'iyyen olamaz! Bu hasta, 
patırdı olurken yatağından bile 
kıpırdamadı. Muhakkak timdi a
rar gibi yaparken oraya sokuştur· 
dı:n! 

Maznun hastanın rengi sapsarı. 
Bütün bunları uzak bir mesafeden 
gelen bir oğult:.1 dinler gibi ... Has
ta bakıcılar ko~u§uyorlar. 

- Bayılıyor ... Su ... Şuraya otur
tun ... 

- Sana bir §CY yok kardeşim .• 
Hep biliyoruz .. 

- Öyle ya! .. Hep burada tahi
diz .. Sana göre bir ~ey yo~ .. Merak 
etme! .. 

Bir sand::ılyeye yığılım~ zoıvallı· 
yı, hademeler yatağına yatırıp iti
nıı ile üzerini örterlerken birisi 
kulnğıma eğiliyor ve: 

- Ne hınzır §eyler birader; di
yor, yatağından paralar çıkan has
ta vakıa patll'dı olurken kalkmadı 
amma, o da eroinoman ve ötekinin 
arkada~ı! .. 

(Devamı rar) 

olünı 

Üçüncü alay zab:t vekillerinden 
Ahmet Hilmi Beyin dört buçuk 
yaılarındaki yavrusu Sevim geçen 
Sah günü vefat etmiştir. Aileıine 
taziyet beyan ederiz. 

tirak edememişlerdir . 
Bu kapakları yapabilmeki için 

den'z altı gemilerinin gövdelerin
de bazı tadilat lazımdır. Tecrübe 
dalmalarında, bazı bölmelerden 
IU sızdığı görülmü§tür .. Buna ma
ni olunduğu zaman, deniz altı ge· 
mileri, büyük manevralara iştirak 
edeceklerdir. 

İngiltere bahriye nezartini de· 
niz altı gemilerinde bu kurtarma 
tertibatını almağa aevkeden sebe 
bin, muhakkak M. 2 vePosöclcftı de· 
niz altı gemilerinin batmasına at
fedilecektir. Fakat bu yeni tertiba
tın ve tatbik edilen sistemin, bu fa. 
cialardan daha evvel yapıldığı, 

ve (sun'i ciğer) denilen Davis ale
tinin, Çin denizinde batan Posei · 
don deniz altı gemisinden müla
zim Villis'in kurtulma esnaamda 
muvaffakıyetle tatbik edilmesi ü
zerine tatbikatına geçildiği bildiri
liyor .. 

Bu yeni kapak oldukça basittir .. 
Düz ve yuvarlak olan kapak, ge · 
minin ön tarafında açılmıştır, ko · 
layca kaldırılan plaklarla örtülü · 

dür. Altında, deniz altı gemisinin 
içinde kolayca açılan bir branda 
vardır ki, bu, açılınca, bir hava 
torbası haline girer .. Tchlihe ohm
ca, tayfa, geminin başındaki bu 
kompartimana atılır, arkasından 

kapıyı kapar. 

Bu brandayı, ıonra su borusunu 
açar .. Su, içeriye girerek geminin 
müvazeneıini temin eder. 

Fakat üıt taraf ta kafi miktard;:ı 
hava kalır .. Sonra, atlamlar, birer 
birer, hu bo~luğa ve brandanın al
tına girerler, kapaktan çıkarlar .. 
Kapaktan çıkmadan evvel, tayfa -
lar, buradaki hava ile ciğerlerini 

doldururlar .. Bu, hem maneviyat
larını yükseltir, hem de kolayca 
kurtulmalarını temin eder. 

Matbuat balosu 

- Doktorlarımızdan mühim bir 
kısmı pahalı ilaç, ecnebi ilacı kul
lanıyorlar. Halbuki formül itibari 
le bu ilfıçların öyle müm:ı.silleri var 
dır ki, bunları pek ala kullana bi
lirler. Bu takdirde de reçetelerden 
mühim bir kısmının bugünkü fi -
yatlara göre yarıya yakın bir üc -
retle yapılması mümkün olur. 

Dün bu mesele ile meşgul olduk 
ve do!ctor F ahrettin Kerim Beyle 
konuştuk. Dedi ki: 

- Biz hekimler reçete yazar -
ken evvela hastamızın ihtiyacını 

dü~ünürüz. Bu ihtiyaç karşısında 
yerli ve ecnebi diye bir ayrılık gör
meyiz. Fakat memlekette mümasi
li mevcut, reçeta ile yapılabilen 
ve hastımın ihtjyat:tnr kat§ıhyan 

'l tiçları hiç bir suretle ihmal etme· 
yiz. Memleket dahilinde yapılan 

müstahzarlardan bugün bir çok • 
larını memnuniyetle kullanıyoruz 
ve o müstahzarlar bugün amilleri 
ne sarsılmaz mevkiler temin etmit
tir. 

ilaçların pahalılığı meselesini 
ba~ka no •tnlarda aramelıdır. Yok 
sa biz Türk hekimlerinin milli müı& 
tahzaratı ihmal ettikleri iddiası 

kat'iyyen doğru değildir. Yazdık -
larımızı zaruret karşısında yazı -
yoruz. Lüks ilaçları kullanmayız. 
Avrupn ilaçlarından pahalı gör ~ 

<lüklerimiz hakkında bizzat teıeb· 
büsatta bulunmuş, makaleler yaz
mıırzdır. Pahalı ilcçla"ın diğer fab 

Matbuat balosu her sene oldu- rikalarda ucuz muat' wrini bul -
duğumuz vakit bu ilacın diğerinin 

ğu gibi hu sene de çok mü!cem • 
mel olarak hazırlanmıştır. Yarın 
akşam saat dolcuz bu~uktan iti -
haren davetliler §ahısla:rı namına 

tevzi edilen davetiyeleri hamilen 
Ma1csim salonlarına gelecelder -
dir. Davetiyeler tamamen !}ahsa 
mahsustur. 

yerini tutabileceğine kani olduğu· 
muz dakikada pahalısını bırakmıt 
•ıcuzunu kullanrnı~ızdır. Bu itibar· 

Balo elbisesini libis 

' doktorların günahına girmesin
ler. Şunu da söyliycyim, milli müs 
tahzarat inh;~af etmiyorsa kaba
hat biraz Itendilerii1indir. Bu ,·ndi 
de kuvvetli s"rranyelere ihtiy~ç 

ohr.ıyan ! vardır. Bu itibarla eczacılarımız 
herhangi bir kimsenin içeri gir - mu" "terek b' · k t k b" . -: ır ~ır e ynpara u -
mesine kat'iyyen müsaade edıl • y"I 1 t · ~ 1' . . . . u c sermaye er emın eLuıe ı, son~ 
mıyc-::ektır. Şehrımızde bulunan t' t• h fh ı . ;·a ıcare ın ru u ve me umu o an 
heyeti vekile erkanı ıle Büyük "reklam,,ı ihmal etmemelidirler. 
Millet Meclisi azayı kiramı, sefir-
ler ve konsoloslar, ıehrin mümtaz 
ve kibar hanım ve beyefendile -
rinden pek çoğu davetlidir. 

Cemiyetimiz metruhat ve me
kulatın ehven olmasına bilhassa 
dikkat etmiştir. Tnrafımı~d::m 
tab'ettirilen listenin garsonlardan 
istenilmesi, fazla para verilme -
mesi rİr::\ nlı• 1r. 

Na diye farkı olamaz 
Konuştuğumuz diğer bir doktor 

da ayni noktai nazarı serdetmiş ve 
ecza~ıların ileri sürdükleri "nak -
liye farkı,, cihetinin de varit ola
mıyacağını iddia etmi,tir. Demiş
tir ki: 

- işlek yerlerde bulunan ecza· 
haneler çok iı yaparlar, fazla kar
ları, mağazalarının kirasını ve di · 

Toros Gençler Birliğinden: ğ'er yüksek masraflarını kar§ılar. 
Bayramın üçüncü günü saat on- Snpa yerlerde ve depolardan u-

da Şehzadebaıındaki T oros talebe 1 zak yerlerde bulunan eczacılara 

yurdunda birliğimizin bayramlat· ı gelince, bunlar vakıa diğer ecza -
ma merasimi yapılacaktır. hanelerden daha az iş görürler am 

ya sevk etmez ve etmemelidir. lrıle 
Bir eczacının mektubu 

1 
D.... ft ... f k ı o su 
ıger tara an aun arma o 

Celal Ergun Beyden de bir mek ek İıt 
tup nldık. Kendisi bu mektubuna.!_ netice 
bir kaç giin evvel ecza pahahJı~eteleri 
mevzuunu bir baş makalesinde te\ &öre S 
kik eden Yunus Nadi Beye cev"-e1e g 
vermektedir. Uzun ve bazı miıal 'ln 'lt 

b h I
A o gı 

lerle dolu olan u cevapta u ati ı t h 
d . k" a at ten enıyor ı: Ilı 1 

- Farmakoloğ pahalı satmıyor S · 
bilakis bugün hiç bir sanatta olnı Pada, 

yan çok az bir karla keffafı nef~rnın 
ediyor. 1\füstahzaratla, maddei e tnnıi 
sasiye esasen pahalıdırlar. Eczaeı iltere 
lar bunları ancak viizde on on b ! 
karla satıvorlar. Laboratuvarlaı1~ 
mızda reÇetaya göre hazırlanan i 
litçlara gelince, ufak bir tetkik ec 
zacının kendi sayile meydana geti 
diği bu ilaçlardan da azami yüzdt t 
otuz karla iktifa ettiğini gösterir a 
Halbuki bir çok ilaçl~r da vardı 
ki, fonnül itibarile hiç bir fark gö ~U~ 
termeden kendilerine nispetle ço ad 
pahalı olan bazı ilaçların yerlerin al 
tutabilirler. Eczacılık diğer birço d 
sanat ve mesleklerle mukayese 
kabil olmıyacak derecede meşak 
katli ve ınesuliyetli bir iştir. Bu i 
bana bu kadarcık karr çok görtrt 
mck lfı.zım ır. A"vıı.ıpaaaı,..i eczac 
farın karı asgari yi.lzcle yetmiş b 
olduğu hatırlanırsa bizim eczacı 1. ılı 
lnrın ne kadar az kfö·a kanaat etf1dile 
tikleri ve acınacak bir vaziyett~tnesi 

bulundukları derhal görüfür ve A' y 
rupada olduğu gibi cczacıltktııJ1 

yetişerek büyük fabrikalar apartı· 
manlar kurmuş bir tek farmakoloğ 
gösterilemez. 

lzmlr eczacılarının 1. 
bir isteği ~kı 

1zmirden gelen malfımata göre~ b. 
lzmirdeki eczacı kalfaları Anado • elı 
luda eczacı olmadığından bahse 'hı~ 
derek imtihana tabi tutulmalarınttlll 
ve muvaffak olanların Anadolud• d 
eczahane açmalarına müıaade o • iıı 
lunmaıını temin için vekalete mü· 
racaata karar ,·ermi!lerdir. 1,4.ı 

htanbuldaki ecı:acılann ne dü ·~tce 
§Ün:lüklerini anlarm>k için müra • ~ 
caat ettiğimiz f armakoloğlar cemi~iıı e 
yeti idl\re heyeti azaemdan bir zat~l~il 
demistir ki: ~ 

- lzmirdeki eczacı kalfalarınııı'-ti 
böyle bir kararından haberimiı~, 
yoktur. Esasen lzmirde bir de ec ·~ 
zacılar cemiyeti vardır. lhtimalkİ ' • 
eczacı kalfnları bu cemiyet vasıta• ~i 
aile vekalete müracat edecekler • , 
dir.,, 

" Hindistunda h 
.\ 

karışıklık "~ 
RANGUil, 2ô (A.A.) - Bir• .tili 

manyanın cenup kısmındaki bası -
yer~erde bu sabah bir takım kar· ._., 
gaşahklar olmuıttur. Tarraoudi'Y' ~ 
polis ve nsker müfrezesi cönde • 
rilmi!lir. ~ 

Thonetchuang' daki yerli za • 
bıta, imdat gönderilmesini iıte • 
miştir. 

Henzad~ nuntaknsında büyii]ı 
bir nüfuz ıalıibi ol<ın Birmanyalı 
ke~i§lerin de bazı kargaşalıkl.ı 
çıkardıkları ı3ylenmektedir. 



ransa ordusuna karşı 
duran adam 

iyad 
. . . eşhur çete reisi Andre Spada in .. 

ltereye kaçmış ! Arayıp duruyorlar 
diğer m 
'tenaıip • raıı.ız hüktlmeti Koraikalı re • 

.... • T 

endile • ili Andre Spada'yı on bet ay • 
erden d• l>eri tiddetle takip ediyor ve 

~rla, nıetrelyozlarla, sahra 
le mücehhez bir ordu hare

retirerek her ne pahaıma o • 
olsun, bu çete reisini ele ge • 

ele İstiyordu. Bütün bu takibat 
lletice verememit ve Londra 

etelerinden birinin malumatı • 
RCSre Spada Koraikadan lngil • 

. I tfe ıeçmiıtir. Kendiıi bu aıra • 
zı mıaa l .

1 a hulid 11ti terenin bir köıesinde sakin 
j l'llıat bir hayat imrar ediyor · 

satmryo~ 1 

tta. ol SPada, lnrilterede bir 
afr nef 
addei e 
. Ecza 

lngiliz 
lllın miaafiridir. lngilizceyi de 

• İye muvaffak olan Spada, 
ıltereden aon derece memnun • 
! 

Spadanın lngiltereye, hamiıi o· 

lan Jngiliz kadınının katibi olarak 
geçtiği anlatılıyor. Koraikadan ay· 

nhrken kıyafetini son derece ma· 
baretle değittiren çete reisi, Mar • 

silya ve Paristen geçtiği halde 

Fransız polisi tarafından tanınma· 
mııtır. Spadanın taşıdığı hüviyet 

evrakı mükemmel olduğundan hiç 

bir kimse tarafından zerre kadar 

bir mümanııate uğramadan ıeya • 

ha tini yapmı,, fakat Fransız po • 
lisi bilahara Spadayı tekrar kaçır· 

dığını anlamıtaa da onun izini bu· 
lamamıttır. 

Hali hazırda Spadanın artık çe· 

tecilikten vaz geçerek halini ıalah 

etmek fikrinde olduğu zan olunu · 

yor. 
varları 

------......... _ ... ___ .ı ............... _ ...... -······-·····-·····················--·-· rlanan i 

"~~~e~ Muğla kaçakçılığının 
~:~ıtakibi ve yakalananlar 
a vard 
ark g·' 'ıUöLA, 26 (A.A.) - lıtan· mede bunların birer buçuk sene 
etle ço aduından memleketimize 40 müddetle hapiılerine ve birer ıe· 
'erleri 'I kahve ve teker ıetirerek ne muhtelif mahallere sürgün e • 

birço drımıda yakabnan Haıan kap· dilmelerine ve 478 küsür lira güm· 
Mehmet V" • stanköy ile mu· rük resminin tahsil ve kayıkları -

~re ederek :ı!: e,yayı ha • nın müsaderesine karar verilmif· 
lıyan ve na •. ettiren İbrahim tir. 
il Efendiler ve diğer kayıkla Mahkeme, bunl,4fdan maada 
elYC!m 'bir lnsmmı nakleden külliyetli miktarda kas:ak ıigara 

İ Salih, Mehmet ve bunları ka· naklederken yakalanan Deniılili 
ılıia teıvik eden Hasan E • 7 ıah11 da birer ıene hapis ve ıür· 

diler, haklarında ihtısas mah • gün cezalarına ve 5.000 küsür Ji. 
ziyett esinde cereyan eden muhake· ra naktt cezaya mahkUm etmittir. ve.A .. ~..._ __ __, ____ _......,.._._ .... _____ ....,. ...... _ _..._ 

~~=Yüksek iktısat meclisi 
akoloğ 

nın mesaisini bitirdi 
l (ikinci ••r•fadan devam ) 

göref.:batmı vazıh bir ıurette tespit 
ado. lidir. 
hae • 8 - Madenlerde hayat emniye· 
lan İll ve telmiiin İıtilzam eylediği 
olud• da çalıımayı temin için maa • 

zabıta nizamnamelerine lü • 
Yardır. 

4.ıa hatlarını hülAsaten yukarda 
·timiz bu mütalealardan 

rapor batlıca madenlerimi -
ehemmiyet dereceleri itibarile 
· meai meouuna ıeçmittir. Bu 

da bilhaaa maden kömür-
• , petrol, bakır, ıümütlü kur 
~o, krom, linyit, kükürt, 

ile ve civa ilh .• gibi madenle • 
büyük veya küçük lıtihaale 

i1etleri noktai nazarından ay 
'hı tetkik edilmiıtir. 
'1illt ıelir meseleai hakmdaki 

riki senelerde bu maliimatın topla
nılmasma çalıtılmakla beraber ay
ni zamanda muhtelif memleketler 
de milll geliri tespit için kabul edi· 
len metotlarm önümüzdeki içtima 
devreıine kadar hazırlanmaıı için 
i.li iktisat mecliıi umumt katipliği 
le iıtatistik umum müdürlüğünün 
tefriki meaai etmelerine lüzum göı 
termiıtir. 

1931 aeneai tediye müvazene • 
ıi hakkmdaki rapor: 

Bu raporun vuıl olduğu neti • 
ceye nazaran 1931 tetdiye müva • 
zeneıi Türkiye lehine bir milyon 
630 bin liralık bir aktif farla gös· 
termektedir. 1930 aeneai müvaze • 
nesi dahi lehimize toparlak bir 
rakamla 14 milyon liralık lehte 
bir aktif farkı göstermekte idi. 
1931 de aörülen farkın bir sene 
evvelkine nazaran mühim bir te • 
nakuı göstermesinde muhtelif se· 
beplerle beraber beynelmilel ma-
16mat ıahumın daralmıı olması 
dahi müeııir olmuıtur. Filhakika 
1931 aeneıinin ihracat kıymeti 
1%7.274.000 Türk liruı ve ithalat 
kıymeti dahi 128.680.000 lira tut· 
tulu halde ı 930 ıeneainin ihracat 
yekanu ısı milyon 454 bin ve it· 
hallt yeld\nu dahi 147 milyon 
553 bin liraya balii olmaktadır. 
1931 ıeneıinin ticari müvazeneıi 
lehimize 614 bin liralık bir fark 
ıösterdiii halde 1930 aenesinde 
bu fark lehimize olarak 4 milyoa 
lira idi. 

VAKiT 

15 yaşında 
Bir kız hastaları 

ediyormuş! • • 
ıyı 

"Elimi hasta bir uzvun üs· 
tüne koyduğum zaman••.,, 

ROMA, 26 (A.A.) - Stampa 
gazetesine göre, T orino yakının • 
da ikamet ctmelde olan Matma • 
zel Sopengo ismindeki 15 ya~ın -
da gen; bir kız, 7 yaıındanberi 
fevknttııbia bir takını hayaller 

görmü(j, bu hayaller içinde bulu -
nan bir me!ek l:endisine hnsta • 
hkları ve yaraları iyi etmek has • 
sa.sına malik olacağını bildirmif. 

Kız, bu hassasının tecrübesini 
bir parmağı ezilmit olan erkek 

kardetinin üzerinde yapmıştır. 

Elini ezik pal'mağın üzerine koy· 

muş ve parmak, iyiletmiştir ( ?). 
O zamandanberi bir çok ha:s • 

talar, şifa bulmak için kızın evine 
koımaktadırlar, Kız hastaları iyi 
etmek için ellerini vücudün hasta 
kısmı üzerine koymakta<lır. 

Genç kız demiıtir ki: "Elimi 
hasta bir uzvun üzerine koydu • 

ğum zaman avucumun içinde~ 
garip bir §ey geçmekte olduğunu 

hissediyorum. Parmaklarım ka • 
rıncalanıyor, vücudüm geriliyor, 
ellerim ağırla~ıyor ve kendimi 
yorgun hissetmeğe baılıyorum.,, 

T orino ve Milanonun bir çok 
psychiatrie mütehassısları bu va -
kayi tetkik etmektedirler. 

Har lerde 
Mikrop ve 11teş sa~an 
sllAhlar kullanılacak 

CENEVRE, 26 (A.A.) - M. 
Henderaonun riyaseti altmda top· 

lan an silahları bırakma konf er an

sı divanı dün Felemenk murabba· 
' 

sı M. Rudageronun kimyevi silah· 
larla yangın çıkaran ve mikrop sa· 

çan silahların memnuiyetine ait 

olarak vücude getirilecek ahkama 
:ıüteallik raporunun müzakeresi -

ne giri,miıtir. Yapılan müzakere· 
ler, bu husustaki kontrolün pek 

miqkül olacağını ve memnuiyete 
muhalif hareket vukuunda muka • 

bele bilmisil tedbirlerinin müessir 
olacağının kabulü zaruretini mey· 

dana çıkarmııtır. lngiltere ve Ame 
rika murahhasları, mukabele bil • 
miıil tedbirlerini memnuniyetsiz -
tikle kar§ılamı~lardır. 

Girtsunda kar ve 
fırtına 

GiRESUN, 26 (A.A.) -Viliye 
tin her tarafına kar yağmaktadır. 
Kara ve denizde devam eden fır· 

tına dolayısile limana vapurlar gel 
memektedir. 
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=··-··--·-·· ................ ·-·· ... -·······--........................................... ______ __ 
Yer altında : 
·-························· 

Nasıl Yaşıyorlar ? 
Köstebekler, böcekler toptaOın alhnda börle yaşarlar.; 

Şehrin içinde göremezsınız. 

Fakat hırlarda dolatırken öbek 
öbek toprak yığınları görürsünüz. 
Biraz dikkat ederseniz bastığınız 
toprağın hareket ettiğini ve top · 

rağm iç tz.raftan kazıldığını görür 
sünüz. 

- Bu nasıl oluyor?. Birdenbi· 
re korkmayınız. Bunu yapan ufak 
bir hayvandır. Adı da (Köste ; 
bek) tir. Yerin altında yaşar. Yu
vası yerin altındadır. Yumuşak 

topraklı arazide kendisine güzel 
yuva yapar. Yavrularını orada
doğurur. Orada besler büyütür. 

Oyun: ............ 

Yerin altında yaşıyan yalnız 

köstebek deüildir. Birçck böcek • 
ler, ıolucanlar da vardır .. Bunlar 
da res!mde gördüğünüz gibi yu • 
muşnk topraklarda kendilerine · 
bir yer yaparlar. Yazın toprakla· 
rın üzerine çıkarlar. Fakat kışın 
yuvalarına girerek büzülüp ka • 
lırlar. Kar topraktan kalkıncaya 
kadc.r böylece beklerler. Yazın 
toprakların üzerine çıkarlar. Fa• 
kat kı~ın yuvalarına girerek bü • 
zülüp kalırlar. Kar topraktan kal 
kıncnya kadar böylece beklerler.· 
Yazın sıcaklar başlayınca gene 
topraklara çıknrlar. 

Sivrisinek masalı .. 
Kalabalık olunca hemen söz alı • 
nız ve ıöyle söyleyiniz. 

- Şimdi size bir sivrisinek 
masalı söyliyeceğim. Ama iyi 
dinleyiniz. Tabii herkes su~acak. 
Siz de ıusarsmız. Biraz sonra ca
nı sıkılan birisi cevap verecektir. 

- Haydi .. Söylesene.. , 
- Siz gayet ağır ağır şöyle 

mukabele edersiniz. 
- Haydi ıöyleıene dem~kle 

olmaz. Size ıivriıinek masalı söy· 
liye:eğim .• 

Bu sözleriniz dinleyicilerden 
bazısını hiddetlcndirecektir. v~ 
muhtelif sözler kar§ısında kala -
caksınız. 

- Haydi ... Söyliyeceksen sÖy· 

le .. 

- Haydi. Söyliyeceksen söy • 
le.. demekle olmaz .. Size sivrisi • 
nek masalı söyliyeceğim .• 

Artık hiddet, yavaı yavaş ço• 
ğalacaktır. Siz de bu §ekilde ce • 
vaplar vererek hereksi hiddetlen· 
dirirsiniz. Nihayet masal uzadrk • 
ça uzar. 

Bunda en büyük muvaffakıyet 
sÖ"'Ü en r.C\k 11-~ • ~ :ı-·u•ktec\ir. 

Çabuk ç•buk sörıerın z 

Bir keçi gelmit yamaca, gider 
dolambaca, bir eğer verdim ıara 
ca, dikmiş alacabulaca, ebem ha • 
na bir kavuk alncaktr, alıp alaca • 
dacadı. Aldığı için almamı§. Alıp 
alacadamamı§. 

Ebemin alacalı mendili icace, 
Siz verilen cevapları §Öyle tek- i!te yağlıya .. ye .. 

r"'r edersı'nı'z. 1 ı t wı erye .. caca.. § e yag ı y ... 
........................................................................................... 

Raybankın hesabı 
BERLIN, 26 (A.A.) - "Rayiı· 

bank'ın ikinci kanunun on be§in
de tanzim ettiği hesap hülaıası 

her vakitki mevsim teıiratının hu· 
dudunu aıan yeni bir hafifleme 
vukuunu göstermektedir. 

Bankanın kasasında ihtiyat al· 
tın miktarında be§ milyon dört 
yüz bin marklık bir tezayüt görül· 
müıtür. 

Kağıt para kar§ılığı yüzde 
29/ 3'e çıkmışıtr. 

Parls borsasında 
PARIS, 26 (A.A.) - Pariı 

borsası bugün tekrar her vakit.ki 
halini almı§ıtr. Bir gün evvelki 
nümnyif i hi11olunacak surette ha• 
tırlatacak hiç bir fey olmamıı • 
tır. 

Borsanın açılıt ıaatinde mem• 
nuniyeti mucip bir halde olan te• 
mayüller, daha sonra alım satım 
muameleleri olmamasından dola• 
yı tereddütlü va kararsız bir ıe • 
kil almııtır. 

~ı111111111ıııı 11111111ııı11ıııııııını1111ıııııııı111111ıııııı111ııı•11ıııı111ıııııı11111ıııı11ıııı11111ıııııı111111ıııııı111111ııııııı1111ıınııı111111ı~ r .................. ı ..... ,. ........................ ~: ;;~·:·;; .......................................... 1-
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~! Karagoz H 
K OKUYUNUZ! H 

yarınki nüsiuı birço'< ~glenceli yazılarla do!udur. 
;---~~-=~_; Memleketimizin en eski mizah gazetesi olan (Karagöz) iln ;=:=---=; 

~~ Halkm çok ıevdıği (Karagöz), okuyucularının daha ziyade !\ 
~~ hoşlarına gıtmek için şımdiden sonra savıfa larmda meşhur ~ 

fmı tetkike devam elmittir. Mec • ~f halk mizah muharrir.erimizin en güzel yazılarını bulunduracakbr. ~İ 
liı, bu ihtilafta alakadar iki tara • = K - '" • k -ii aragoz un yarm çı«aca • ~lan b.ayram nUsb. asın.daki: Ik_i j\ 

Cenubi Amerika ve 
Milletler cemiyeti 
CENEVRE, 26 (A.A.) - Mil • 

Jetler cemiyeti meclisi Kolumbiya 

ile Peru araıındaki Leticia ihtila • 

riayet tavsiyesini mütezammın bi· :: alacakhnın mubaveresı ıle Zilppeler 1 ısimlı monoloğ İl 
r~r telgraf çckmcğe karar vermiş· {} ı zi ç.ok. ~J~kadar. ede.cektir. Kardan iyi isimli şimdiye ka· (İ 
tır. :~ dar hıç ışıdılmemış bır fıkraya da gülmeden katılacaksınız 1 ji 

Bundan ıonra meclis, iktısat ve ~j Buillardan başka günün bavadislerile doiu olan yarınki ı (J 
para konferansının loplanmağa 'L Karaıröa'ii mutlaka okuyunuz 1.. J\ 
d~veti hakkındaki kararlan tas • ı ( l. "'n"'"""'"""""""""""""''"""'" ''"'" --""-'""'""''"'""fffff""n•""""""nınnıın111ııııııı1111ıı~•JJ 
Vlp etmiftİr • ~ 111lllllllıtıllllllll11nf•11111:r.rlfl'"~t1111•'111111U1111lllllllu1111Hlll111111Ullll111111lllllll111111ıı11111111llllllllllllllllllll11Ull H 111'::1" 
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Hikaye 
• 

sesı Radyonun 1 
Nakleden 

fa. 
11 __ e e-a _r __ , _l'fransızm C

1 0Sinde tasa 
Yazdığım piyes koltuğumda, 

sabahleyin erkenden dostum 
l. Galibin evine gitmiştim. 

Galip, beni görür görmez, ken
disine ve briaz da sahneye mah· 
sus tebessümlerinden en mütebes· 
simini takınarak karşıladı. Maa· 
mafih, bu tebessümü, koltuğumda
ki oldukça hürmetli, dosyayı gö
rünce, kaşlarını çatmadı da değil. 

- Galip, çaren yok! Dinliye· 
ceksin! 

Zavallı, boynunu bükerek 
"Yangın,, isimli piyesimi dinleme· 
ğe başladı .. 

itiraf edeyim ki, piyesim, gayet 
kötü idi. Onun için, bütün gayre· 
time ve gayretine rağmen, dostu· 
mun yüzünde, küçük bir alaka u
yandıramıyorum. Fakat, tam ye· 
mek zamanı, piyes bitince, Ga· 
lip: 

-Bu piyesi, dedi, oymyacağırn .. 
Ve itfaiye çavuşu Ali rolünü ben 
yapacağım. 

Hayretle yüzüne baktım. 
- Evet .. Evet, diye tekrar etti, 

piyesinde bir parça var ki, beni 
çok müteessir etti, onun için! 

- ... ' 
- Hani ya, Ali çavuş, artık ya· 

nan evde kimse kalmadığına emin 
olduktan sonra binadan çıkar, tam 
gideceği zaman, içerden "Anneci· 
ğim, anneciğim ... Yanıyorum, beni 
kurtar!,, diye bir feryat duyor. it· 
te bu parça beni, piyesi oynamağa 
mecbur ediyor. Bilmezsin bu fer· 
yat ta ne kadar insani, ne kadar 
yürekler paralıyıcı bir mana var. 

Acaba görmiyeli, Galip, eski 
san'at telakkilerini bıraktı, büsbü
tün değişti mi, diye kendisine hay· 
retle bakıyordum. Vakıa, Darül
bedayi, artık muvaff akiyetini o· 
peretlerle temin ediyordu amma, 
nihayet bunu istemiye iatemiy~ 
yaphğmı da itiraf ediyordu. 

- Anneciğim, anneciğim .. Ya· 
nıyorum, beni kurtar!.. 

Hep donmuştuk. Demek içer
de birisi kalmış, yanıyordu. Saim 
çavuş hemen fırlamış, halkın ve 
zabitinin: "Dur! Gitme!,, diye 
haykırışmalarına rağmen, yanan 
binaya dalmışh. Fakat o, içeri gi~ 
rer girmez koca konnk olduğu gi· 
bi çöktü, hereka yüzünü kapadı. 

Acaba içerde kalan çocuk kim· 
di? Mektep müdürü bütün talebe
yi topladı, yoklama etti. Hepsi 
mevcuttu. Bir tane bile eksik yok· 
tu. O halde?!. .. Fakat ne oluyor· 
sun? ... Nen var? ... Çabuk su geti-
. ' rın .... 

Olduğum yerde, yığıhvermiş

tim. Her !CY etrafımda, bulutlar 
arasından görünüyordu. Bir he· 
yazlık. Nemli bir beyazlık. Ga· 
lip, bu tül perde arkasında, bir e· 
linde bardak. .. Saim çavuşun ha

yaleti gibi görünüyor. Bir dakika .. 
iki dakika... Kendimi topluyo
rum. 

- Ne oldun? Ne oldun? .• 

Ditlerim birbirine çarpıyordu. 

Zorla sordum: 

- Bu yangın iki sene evvel ol
muştu değil mi? 

- Evel. Zannedersem Eylül-
de ... 

- 14 Eylül gecesi .• Akşam saat 
8 de falan ... 

- Tarihini pek bilmiyorum nm · 
ma, bu saatlerde olduğunu hatırlı· 

yorum. Tiyatroya geç kalmıya

yım diye, sonra da otomobile bin· 
miştim. 

Viran daha bekliyerek kendimi 
toparladım. Sonra anlattım: 

- Galip .. Ben o gece, çoktan· 
dır yazmış olduğum, fakat tamam· 

lıyamadığım bu p iyesten bir par 
çayı, radyoda okuyordum. Sakın, 

mektepteki radyonun, kimhilir 
hangi ~eytani bir tesadüfle aı:;ılan 

Galip, aklımdan geçen, fakat 
gözlerimin aynasında pek açtk gö· 
rünen bu fikirlere şöyle cevap ver- sesi, benim okudu~um parço.nın 
di: bu "Anneciğim, yamyorum, l:eni 

- Ne ler dü1ündüğünü anlıyo· karto.r,, feryadını m:.';:letm:ş ve bu 
rum. Fakat dinle. Bundan iki ses, Saim çavuşu ul .!atm(ş olma
sene kadar evvel, lstanbulda bir sın! 
mektep yanmıştı, lmtırlıyorsun.. Galip, büyüyen gözlerle bana 
Teşadür, yangın olduğu zaman. bakıyordu: 

oradan geçiyordum. Durdum, - Belki, diye mırıldandı, hel
seyre başladım. itfaiye neferleri ki ... Hayır, muhakkak... Çi.'n ü 
büyük bir gayretle ~.alışıyorlar, kimse, içerde yanan bir çocuk hak· 
hortumların, makinelerin tesiri ol- kında sonradan da haber verme
mıyan yerlere bizzat atılıyorlar ve 1 di.. Muhakkrı.k ... M11 

çocukları kurtarıyorlardı. içlerin· 
den bir çavuş, herkesin gözüne ı -. 

en ee 

Karısını, kaynanasını 
ve kayın biraberini 

yaraladı 

lzmirde Alsancaktar Burnava 
caddesinde bir vak'a olmuştur. Es· 
ki bekçilerden Şükrü Efendi; ka • 
rısı Feri de Hanımı başından, kayın 
valdesi Şerife ~~nımla kayınbira· 

derini muhtelif Jer!erinden biçak • 
la ağır surette yaralam(şhr. 
Şükrü Efendinin hiddetinin se • 

bebi karısı ile arasının açık olması 
imiş. 

Yaralılar tedavi için Memleket 
ha~tahanesine kaldırılmışlardır. 

Vak'anın faili zabıtaca tutulmuş • 
tur. 

Diş yüzünden 
Ö~en adam 

Dişçi lıakkında tah
kikat yapılıyor 

İzmir Al sancakta Şer af ettin Bey 
caddesinde 22 numaralı evde otu· 
ran ltalya tebaaıından M. Antu ~ 
van, dişçi M. Alfret Mangire müra· 
caat ederek ağrılı bir dişini çıkart· 
mıştır. 

M. Antuvanın di§İ çıkarıldıktan 
sonı:-a ağzında iltihap başlamı' ve 
bu iltihap yüzünden vaziyeti fena
laşmıştır. Bunun üzerine Antuvan 
hastahaneye kaldırılmış ise de ora
da ölmüştür. 

M. Antuvanın ölümü şüpheli gö· 
rülmüş, adliyece hadiseye vaziyet 
edilmiştir. Dişçi M. AJfredin pis a· 
let kullanmak suretile bu ölüme se
bep olduğu tahmin edilmekle be • 
ıaber iltihaptan cerahatlerin kana 
karı~ıp ze irlenmiş olması da muh 
temel görülmektedir. 
Tahl~11~ t devam edilmektedir. 

Bir la ebe dövülmüş 
lzmirde karşı yakada dilsizler 

mektebin ele hademeden Remzi Ef. 
n in gözleri hiç görmiyen 10 ya§la
ı·ında Osman ismindeki tnlebeyi 
fena halde dövdüğünü lzmir gaze· 
teleri yazıyor. Talebenin velisi lz. 
mir müddeiumumiliğine müraca • 
at ederek şikayet etmiştir. Müddei 
umumilik tahkikat yapacaktır. •............ t ...... ;11·····11:1 

çarpıyoı·du. Dev gibi vücutlü o- !'r ............ ) ( a ............ -ı! 
1 b ... ~· an u adam, başında tası, alev~ ~.=.: H 

Bükt\meti tahkire 
kalkışmış 

ler içinde, kollarında birer ço- ~~ lıtanhul müftülüğ " nden: ~! 
u :: 

cukla, yangından her çıkışında fj A'a Otta Ao:a~ı ~~- ~~. 
hailevi bir manzara alıyor, yan- B ~ d d 13 1 O 9 . ;İi ug av an •• 
gın, alnının terlerini kurulamıyor· :~ Arpadan l 6 14 13 .:.~~: 
du. Nihayet, artık içercle kimse· :Ü:·. Üz . mden 130 92 C6uS'lla =:::::. 

nin kalmadığı anlaşıldı, ve bora-
27 Kanunusani 933 zan, yan~ının b;ttiğini haber veri· ~S :: 

yordu. Fakat yangın, itfaiye için :: g 'jpü Bayram o cl uğu ı lan ii 
b ii o unur. :: itmişti. Hakikatte koca ahşap :: •• 

bir konak olan mektep yanıyordu, ~-~ Bayram namazı i_=:.: 

ve artık söndürmek ihtimali kal· ;;.; u ·n mamı,tı. Bunun için onu alevleri! il Sa. D. :: 
terketmişlerdi. .. E "4 :: :ı zani saatle 2 .) :: 

itfaiye çavuşu, borunun çalma· :; V t• 7 52 :: :. a sa ı ,, :: 
ıına rağmen., binanın yanından biı· ii.._ ....................................................... .rl ...................................................... 1.:.&· 
türlü ayrılmak istemiyordu. Za-
biti, kendisini çağırdı, istemiye İs· 
temiye ay~ıldı: 

Almanyada 
1'omüniRUer 

lzmir ihtisas mahkemesinde Yu
nan tebaasından Diyanidis ismin· 
de biri kaçakçılık cürmünden dola 
yı mahkum edilmiştir . . Diyanidis 
hu mahkumiyet üzerine hükumetin 
manevi şahsiyetini tahkir edici 
sözler söylemiştir. Bunu diğer mah 
kamlar duymuşlardır. Diyanidis 
hakkında bu noktadan ayrıca ta -
l:ibat yapılmaktadır. 

Adana orta 
mektebinde 

- .Deli misin Saim çavuş, nere
deyse bina yıkılacak, bir kaza çı· 
karacaksın ! 

Adana orta mektebi müdürü Ra 
sim Bey Adana Maarif müdürlü -
ğüne tayin edilmiş, orta mektep 
müdürlüğüne de müdür mcavani 
ve türkçe muallimi lbrahim Hakkı 

DREST, 26 (A.A.) - Keg • Bey getirilmiştir. 
kerhim'de komünistlerin yapmış 

· d d kömür ığ e e 

ruf ve bütçe müvazene 
Ma •!ye nazn ı uzun müzakereler~ gir 
meden projesinin kabulünü istiyor 
PARIS, 26 (A.A.) - Meb'usan· ' çe <'\çığını 10,500,000,000 ~b 

da mali vaziyetin ıslahı hakkında· tahmin ettiklerini ehemmı 
ki projenin müzakeresine başlanır- kaydetmiş, hükumetin değil fı 
ken ilk sözü sağ cenah lideri M. maliye encümeninin teklifleriıl 
Marin almıştır. raz ettiğini tasrih eylemiştir. 

Mumaileyh, hükUmetin projele· M. Flandın, sözlerine şu su 
rini alt üst eden maliye encümeni· devam etmiıtir: 
ni protesto etmiştir. "Hükumetin verdiği proje; rı. 

Maliye encümeni reisi M. Malvy talı gibi görülüyordu. Hükfune 
encümenin hakiki bir mali müva- projesinde bir taraftan vergiye. 
zene kanunu karşısın ela olduğunu ğer taraf tan tasarrufa baş vurıl 
ve kanunun etrafile tetkik ettiğini du. Maliye encümeni her şeyl 
de 5Öylemiştir. üst etti, tasarruf miktarını 900 

M. Marin, hükumetin istikraza . a· d' b kabı'l . yona ın ır ı, una mu ı 

baş vurulmaksızın iyice t~vzın e • 430 ·1 luk ni vergiler k3' 
·ı . b" . kl'f . . . mı yon ye 

dı mış ır proJe te ı etmesını ı•· sın da bıraktı. Fedakarlıklarda 
temiş ve projesini bu noktadan za· t l . um" enı'n proJ·ı . sava mese esı ene 
bıt ve rabıtsız bulduğunu söylemış de hiç kale bile almmıy.o~. ~II 
tir. yon ile def!asyondan hırını te 

M. Marin beyanatına şu suretle etmek lazım. Deflasyon hakk 
devam etmiştir: bir bahis yok. Şu halde enflas)' 

"Bu projede az tasarruf yapıldı- mu tercih etmiş oluyorsunuz?,. 
ğmı, korkunç miktarda yeni ver • Bundan sonra M. Flandin pt 

1 
giler ihdas edildiğini görüyoruz.,, nin tashih edilmek üzere enciiJ1l 

Bundan soma M. Marin, milli ne iadesini teklif etmiştiı-. M. C 
müdafaa bütçesinde tasarruf ya - ron, bu teklifi kabul etmek iste 
pılması fikrine karşı itiraz etmi§ • miş ve itimat meselesini ileri s 
tir. 

Müzakere hararetli olmuştur. 

Sol cenah azası, Radikal sosyalist
leri, sosyalistlerin peşinden yürü • 
mekle muahaza eden sağ cenah li
derinin bu iddiasını protesto ile 
karşılamışlardır. 

M. Cheron, verdiği cevapta de · 
miştir ki: 

"Uzun müzakerelere giriıecek 
bir zamanda değiliz. M. Marin'in 
dermeyan ettiği mütekaddim me • 
sele hakkında hükumetin itimat 
meselesini ileri ~ürdüğünü söyle • 
mekle iktifa ederim.,, 

Bu sözler üzerine M. Marin tek • 
lifini geri almış, M. Flandinin tek
lifine iştirak ettiğini söylemiştir. 

M. Flandin mütehassısların büt· 

Bu arzuhale nazaran Niğde vila • 
yetinin Ulukışla ve Bor kazala • 
rında kömür ve ayrıca demir gibi 
miihim iki madenin b:Jlunduğu, 
madenlerin memleket ihtiyacına 
kifayet edecek derecede zengin 
olduğu, bitomli hömürden sana • 
yie elverişli muhtelif yağların i:s
tihsali kabil olacağı anlaşılmıştır. 

Göztepe Anıerikan 
l<olfejl tahkikatı 
lzmirde Göztepede Amerikan 

kız kollejinde talebenin, bir sımfı 
bayraklanmızla süslediklerini gö • 
rünca _Türklüğü tahkir edici söz • 
ler söylemekle maznun muallim 
hakkındak; tahkikata lzmir adli
yesince devam edilmektedir. A • 
me:dkalı muallimin ifadesi alın • 
mıştır. Tahkikat pek ya.h-ında bi -
tiril ecektir. 

Takciir edilen bir 
san'atkarımız 

Bütün mevaddı İptidaiyesi ~rer· 
li malından §apka imal eden Gü· 
lümoğlu Mehmet Ali usta Balıh:e
sirde Gazi Hazretlerine yaptığı 
§apkalardan bir kaç tane hediye 
ebniştir. 

müştür. 

Bunun üzerine projenin ene" 
ne iadeci teklifini reye konmu~ 
Bu teklif, 205 muhalif reye k 
363 rey ile reddedilmiştir. 

PARlS, 26 (A.A.) -Mebıı 
meclisinde mali projeler hakk 
da müzakereye başlanmıştır. 

·ye encümeninin teıpit e 

ği metin, meclise verilmiştir. 
metin, hükumet projeleri ile sd 
yalfotlerin mul::abil projeleri ars

1 
da mutava5sıt bir tesviye sureti( 

Halbuki, M. Cheron, encüJ 
taraf ınd~n kendi planında yap 

cak bütün tadilatı kabul etmiyel 
ğini nçıktan açığa söylemiştir. 

Şu halde mecliste parlarr'.e 
ekseriyeti meselesi mevzuu bab 

lacaktır. Dün ekseriyetin 4 bü) 
fırkası, (ki esas itibarile sosya1 
br ve Radikal sosyalistler deDl 

tir) müzakerat e~nasmda müşt 
rek bir cephe vücude getirmiye 

rar vermişler ve azalarından 

çoklarını hükumet ile münasebe 
bulunmağa memur etmişlerdir. 

Hir deniz kozası 
LONDRA, 26 (A.A.) - Hı 

gi millete ait olduğu öğrenileftll 
yen bir gemi, Kent kontluğu dl 
bilinde Dca.I kartıımda karaya 
tunnuştur. 

Bir çok vapurlar hu genıil 
yardım icin hareket etmişlerdit - . 

SEYRISEFAIN 
l\1c rkezl idaresi Galata J.:öpriı lıaş ı 82~ 

Şu! c A, :-trkeci l\1ühürdar zad' Han 22 

İzmir - Pire - iskenderiyl 
Postası 

(Ege) 31 ik•nci kanuO 
s1lı 11 de. 

Trabzon Postası 

(A k ) 1 Şubat 
n ara çarşaoıb• 

18 de Galata rıhtımından da 
nüşte Tireboluya da uğranahr· 

iımir · Mersin Posta•• 
Filhakika, bina, şimdi artık 

dört bir tarafından yanıyordu. Ne
redeyse çökecekti. ı,te tam bu an· 
da, içerden, yanan binadan bir 
feryat yükseldi: 

oldukları bir nümayiş esnasında 
polislerle komünistler arasında 

bir arbede çıkmıştır. ve emir maden4eri 

Büyük reis!ııniz yılmaz bir gay· 
retle çalışan bu san' atk3.rın ese • 
rini takdir buyurmuşlar, Mehmet 
Ali Efendiye Kalemi Mahsus Mü· 
diriyetleri Taırtasile te,ekkür ve 
memnuniyetlerini bildirmi!ler • 
dir. 

(A t ) 1 Şub•1 

na&ar ta çarıa111b• 
Polisler silah istimaline mec • 

bur kalmıttır. Nümayi§çilerden 9 
ölü ve 11 yaralı vardır. 

Niğde meb'usu Halit bey ve 
arkadaşları tarafından iktıtıat ve· 
kaletine bir arzuhal verilmiştir. 

10 da idare rıhtımından kal· 
karlar. (387l 



• VAKiT 

ADAPAZABI ,,,Doktorlar' .. B._A_Y_"' __ 4 M--H-d-.--ı - . .ttn e ıye erı 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi : Adapazarı 

~stanbul şubesi: Yenirostahane karşısı Tel. 2204~ 

1,200,000 Sermayesi 
Şubeleri : 

Bandırma Barlın Bi~a - Bilecik - 80111 
Bozöylik - Bursa - Düzce - Eskişehir - Gemlik 
Gerede - Geyve - Hendek - izm t - Karamur-

sal Kütahya - Mudurnu - M. Kemalpaıa 
Saban boJu - 1 ekirdağ - Yeoiıeb;r 

Müsait şeraltle meçduat, havale kabul 
eder tahsile senet alır ve ikraz 

muamelatı yapar 

Mevduat faizleri mUdUriyetle görüşülerek tespit edilir. 

Ko nisyon ve Ticaret kısrnı satışa de' alet eder, 
Sigorta yapar. Telefon 236B 

~ . ~ ______________________ , 
BUYUK 1AYYARE PlYANGOSU 

Bayramda verilecek en münasip hediye 
TAYYARE PiYANGO B LETıDiR. 

mıınıoo~ıımıııııı 11 ~11111 ıll:! 

bir 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezi .· /SJ AN Bl iL 

Tilrkiyedekl Şubeleri: 

tanb •I ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun • Mersin . Adana 
Yunanfstandaki Şubeleri : 

Selanik; Kavıda. Atina. Pire 

<Jtlfımum Banka muameleleri. Kretli me:;tup arı . Cari hesap· 
lar küşadı. Esham ve Tabv. at Kasalar ıcarı. 

Doktor -- Opera ör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın bastalıklan birinci sınıf 
mUtehassısı Muayene: JO - 12 Ortaköy, 
Şifa yurdu, 15 - ıs Beyoğlu, tstiklô.1 
caddesi No. J93 (Opera sineması karşısı) 

Telefon: 41060 - 4,2221 

Doktor 

Balıkeıyan 
Muayenehanesi: Beyoğ"lu Mektep 

Sokak No. 17 
Telefon: 8626 Beyoğlu 

Dok or 

Cevat N. Zekai 
Sl:ılr mUtebassısı 

Cuma ve pazardan m:ı.ada gi.lnlerde saaı 
3 ten 6 ya kadar h:ısta kabul olun ır. 
Muayenehnneeını Uabıtlll karşısında An
kara caduesl No. 47. ye te\•sian nal<let· 

miştlr. Telefon muayene: 2~.ıı>9 

lltametgdh: 60740 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
lılraı yolları ha,.t.ıJılıl:trı oıull'ha,..:.ı,., 

Em!nouu c::;nhık i{nr:!kaO tııı.nına 

naltletmlştir. Cumadan maada tıer ı;tın 

ha.'ltalarını kabul ve ıeda\·f eder 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili haııtaııldar mUtehassısı 

Dlva!'lyoıu No. ıı" Telefon: :!2239fi 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf rnUtchnssıs 

· Babı!l! (Ankara Caddesi Numara ıiO) 

Diş doktoru 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: UskUd3.r Atıamataşı No. 53 

Dış tabıbı 

Zeki Nuri 
Her gUn tıaata kabul edilir Her oevt <11ş 

r:ıhnt:ıızıı~ teda\·i oıunur. Muayenehane: 
Usl<Udnr Ahcıbnşı Mektep solrnk No. fO 

Askeri Fabrlkaler ilanla11 

6 Ton petroi 

31 ., Mabı uİ<at benzini 
3 ,. Tathirat b~nzıni 

23 Kalem res m maJzemesı 
Po igon malzemesi 
lOJ fon o:eunı 
1,5 Granül 

" lH !/ı 1 ıll ıl ljjl il~ Elek motorlar 
iğne ve iplik ve saraç ma1ze· 

Galatasaray Balo Komitesinden: s ı lTaı,azdan iitsna kararı 
alınacaktır. ) 

Bayramm Birinci günü a~şamı To'.ıat l ıyan salonlarında veril

mesi mukarrer olan GaJatasaray ba!o11unun Martın 2 inci günü 

alc,amına tehir o!unduğu ilan olunur. 

tııtanbul S Uncu tcra memur'i.uğulldan: 
D1r borcun temini istifası 1çin mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer ve btriııct art
tırmada kıymeti muhammenesini bulmıyan 

aynıılı dolap, konsol, karyola, ooa takımı ve 
ııalr e~"ll1 beyt1ye Şlşlldo Hacı Mansur so -
kağmda. 57 No.lu hanede ikinci arttırma 

sureUle 5/2/933 tarihine I:lUsadif Pa::ar 
gUnU sa.at 11 c!eıı sonra ııa.ttla.caktır. Talip
lerinin mııhallinde bulunacalt memuruna mü 
ra-::aıı.tırı tl!n olunur (64.41), 

latan bul 5 inci f.)Ta mı-murluğundan: 

Mahcuz dört tane Manda malağı, ve bir 

bua, 1/2/933 T. ııııat 8 den itibaren StiUUce

de mezbaha da Pay mah9.l.Unde satılacağı 

llln olunur. 

C. H. F. KAtib umumılilinden: 
Kuru tay kararı ıle ınt s1 'ede· 

rek bak ve vtcibeleri C. H. 
Fırkasına intıkal ecen Türk 
Ocaldarının tir takım borçları 
da Fnkamıza intikal etm işt i ; Eu 
borç•ara ödemek için f ırl<aya 

. 
Eyüp lcr.l memnrloğ"undan: 

Tamamına G yüz lira kıymet ta.k -
dir edilen Balattıı Hacı taa r.ıııhallcelndo 

Leblebiciler ııolta~-ında e:ki 4 yeni 12 No. 
lu ve 17 r.!" m sekiz parmak tir bap dük-

k~m mülk gediğinin nısfı berveçhi mtın
saha müteaddit eshamrn tcrtft:indcn ııonro. 

binctice 3362 sehim ııekiz; sehim addedilerek 
ı,bu ııekiz sehimdcn 2 sehim ve vakıf ma-

halli dııhl 16 da nısı! ııohim sekiz sehim 
itibar edilerek işbu sekiz sehimden dahi 

2 sehim ı~ı cem:ın 4 ııcbim Eyup Ahk!mı 

§ahsiye h:iltimllğlndcn açık arttırma ımre-

tiyle eatılacalüır. Satış ~artnamcııi O Şubat 

933 tarihinde dh·anhııneyo talik edrecek -
Ur. 26 Şubat 933 tarihine mUsaclit Cu -

martesl günü eaat H ten 16 ya kadar ar -

tırma suretiyle satılacaktır. Artırmaya iş' 

tira.k için 100 yedi buı;:uk teminat t3.kçcsl 

alınır. Müterakim vergi belediye va.kıt ka

resi terekeye tcllt'ıllyosl mUşterlye aittir hak-

lan tapu atclllerile sabit olmadıkça lpo • 
tekli ıılacaklartyle diğer alü.l•ndaranm ve 

lrtitak haklu so.biplertnın il~ tarihinden 
itibaren 20 gUn içinde evrakı mUsbitelerlle 

btldlrmelerl IAzımdır. Aksi halde satış tede
linin payla.,ma.sından harlç kı'ırlnr ve daha 
fazla malt'\mat almak !stiycnlerin ahkAmı 

§ahııiye h~ldmllğlnde 932/21 No.Ju tereke 
doay:ı.sma mUro.cruı.Uarı l!An olunur. 

Vesaiti nakliye marka yağları 
Ku p v.da!arı 

Mu avvalar 
Ateş tuğla ve barcı (Fenni 

şartnamesı hazır!anacak) 
100 ton c o omıt ( Gümrül(ten 

n:uafıyet kararı alınacaktır.) 
30 ton mağneııt 

Yukarda yaıı ı ma:zeme bu 

sene ıçı ode satın a ıoabilmek 

ıç.n hizalarında yazı;aıı l'Soabm 
temıni ıizım l,!'elmektedır. ı::uo

lar temio edıldiği takdirde mez · 
kü r malzeme l<ısa bir i.anla 

pazarlı 1<Ja aımacaktır. Hu gibı 

ışıe a aı..adar olaıı firma1arın 

dana evvel Fen şub esme mı.ra
caatla evsıt ve şeraıtı tennıye

lerı hankındd izaııat a!arak şım· 
dıaeo bazırıanma.arı. ~'.BOJ 

er~ o;ıu tnr><ı b:ı:ınıcnıuriuğwııbn: 
Hub'tlZlçince Buyucı h.oy\lndc Atik 40, 42 

cedit 44, .J; nuınnrntı i tı bap dul:k!nm 
30/J.:.lO tııııııesl 23 ReblUJcvveı 1292 tanhll 
hUççct nıucll.ıinco 'l'ürit!ye Ci.lmhurlyeti te • 
bcas nda.ı Ar; ul~a."llıı uhdoııiııue o.up mez • 
l:ıurc işbu hi .. acsini uu8 tarliıı.nde ve ıerağ et
mek uzcrc müracaııt ta bulunması üzerine 
Ja>~ Hyet 27 /Şubat/SUS tarihinde 1stanbul 
l{adıI.ğmdan ııorulmUlJ ı;e nlm:ın cevabı dcr-

ht:ınbul 6 ıncı lcr:ı mı-mur!uj;-und:ın: kenarun. ınez.lcür hUçç Un kaydı mevcut lı>u 

Mahcuz ve paraya çcvrllmesi mukarrer de vukuat de!terl otmc.dığmdan bir gUnıı mu-

S A T 1 E' de 
VERESiYE 
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Yeşilköyde Park içinde Belediyeye ait gazino 1 /Mart/933 
tarihinden itibaren üç sene müddetle kiraya verilecektir. Müza
yede müddeti 30 - Ka. Sani - 933 tarihinden itibaren 18 ·Şubat-
933 tarihine kadar kira ile tutmak :steyenler Bakırköy Belediye-

sine müracaatları ilaa o 'unur. (383) 

lzmir Vilayetinin 1061· 340 lıva numarasına kayden maaş al
makta bulunan Fatih Eelediye Dairesi Hey'eti Fenniye Tatbikat 

Kalemi miihendisi Müteveffa Hayri bey l<ızı Müzeyyen banırrın 
bizzat veya bilvasıta s:cil kalemine müracaat eylemesi. (386) 

Kadıköv Dairesinden: Bostancı' da boş araziye dökülmüş ve 
halen mevcut takrı ben 600 araba çöp ıle Mayıs 933. gayesine 
:rndar c!ö <Ü ecele 300 araba çöp açık arttırma ile satılacağından 
talip olanların 20· 2· 933 tarıbınde Pazarte.;i giinü saat 14 te 
Daire Encümenine müracatları ilan o!unur. (382) 

Devlet Demiryoiları ilanları 

ldaı em iz için pazarlıkla satın alınacak o'an (74) kalem su 
kovası, cep spektroskopu, zımpara lcağıdı, kanape, ngon fırçası, 
ormigtin terazi, bakır rondela, ambuvatmnnlı font boru, ecza· 
b2ne a'at ve edevata ve saire gibi muhtclifülcins malzemenin 
pazarJığı 1·2· 933 tarihine müsadif çarş:ı mba günü mağazada 
icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda sa~t 9 dan 11 e 
lrndar isbalı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki 
malzemenin müfredat listesi mağaz..ı dahilinde asılmış olup nü• 
mune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümu
lerirıin beraber getirilmeei, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiye• 

ceği ilan olunur. ( :!81) 

Irmak - Çankırı ve Arifiye - Adapazarı şube hatları da dahil 
olduğu hald~. Samsun - Sıvas - Haydarpaşa hattı üzerindeki her 
lıangı bir istasiyondan yine bu kısımlar üzerinde bulunup 924 
kilometreden fazla mesafede olan diğer bir istasiyona doğru bılet 
alacak yo!culara 21 ikinci kanun 933 tarihinden itibaren tenzilli 

ve maktu ücretli bir tarife tatbik o .unücaktır. Bu tarifedeki 

maktu tcretler, nakliye ve damga res:mleri\e birlikte seyyanen 
birinci sınıf iç'o ·4128 dört bin yüz yirmi sekiz, ikinci sınıf için 
· 2 . 81 - iki bin dokuz yüz seksen bir ve üçüncü sınıf için de 
1893 bin sekiz yüz doksan üç kuruştur. 

Mese a : (1 Haydarpa~adan Kayseriye, Sıvasa, 
hala, Aınasyaya ve Samsuna veya mütekabilen bu 
dan Haydarpafaya; 

Zıleye, Tur• 
istas'yonlar• 

('2) Samscından Çaniurıya, Ankaraya, Esk'şehire, Adapazarıoa, 

lzruıtc ve Haydarpaşaya ve mütekabilen l:u istasyonlardan Sam• 

suna g denler bu tarif ~deki ücretlerle seyahat edeceklerdir. Ya• 

rım bilete tabi çocuklardan bu ücretlerin yarısı alınacaktır. 
Faıla tafs·lat iç·n i stas'yonlarımn: gişelerine müracaat edifmesi 

ila l olunur. (273) 

Şe')e!•emiz!e seyabat edecek mektep talebesine daimi olarak 
0 o 50 ( YCz.:le elli) tenzi .atlı hususi bir tarife tatbik olunacaktır. 
Uu tarife, Türkiye'de umumi tedrisat dereceltri dahiJinde olan 
res ni Maarıfçe mus~~dak hususi mektepler ve Türkiye ve Ec• 

nebi memleketlerdeki mektep ve üniversiteler talebesine munha• 
sır o up a a~ adarların, her dafasında, mektep idarelerinden ala• 
cal.!arı fotoğrafları resn:i mühür ve imza ile musaddak bir vesi• 
kayı istas~ onlara gelirır.e!eri ve Yüksek Meb teplere giden ta le• 
benin yo c'a ayrıca fotoğraflı hüviyet varakasını beraberlerinde 

bu~undurmaları lazımdır. 
Bu vesika!ar ta lebenin: \ ı Yirmi beş yaşını geçmediğini, 
2) Tahs'lden başka bir İşle çalışrnadığını, 

3) Yii~se'.c Mekteplerin leyli talebesi ise 33 yaşını 
ğini ve kız ta!e be .se t v:i o'madığını göslereceldir. 

geçmedi• 
(374) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2500 Ton Kazan Mayii Mahruku: Kapalı zarf: 18 · Şubat-'93Jı 
Cumartesi günü saat 14 te. 

35 Ton Eeı z n : Kapalı zarf: 18 · Şubat· 933 Cumartesi 
günü saı:t 15,5 da. 

Deniz 1 uvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarları yazılı Mazot 
ve t:: enzinia. münakasaları icra ec!ilcceğinden takassız olarak 

itaya talip o'anların teminatı muvakkate makbuz arile birlikte 
hiza'arında muharrer gün ve saat:erde Kasımpaşa'da Deniz Le-
vazım Satmalma Kom:c:yonnııa mi,;r<1caatları. (344) 

geçen bazı binalar satılmaktadır. 
Şimdıye kadar bu yoldan elde 
edilen para i e l:orçlardan ancak 
)ÜZ liraya kadar · )ÜZ lira ba· 
r:ç - o!aularının öcenmesi imka
nı basıl olmuş ve buna karar 
•erilm 'ştir. Tediye cetve'leri ba· 
lırdır. Şu halde münfesih ccak· 
lardao yüz lıraya kadıır alacağı 
olanların Ankara'da Cumhuriyet 

Halk Fırkası merkezindeki tas· 
fiye encümenine müuıcaat ~tme · 

na.ka!esl icra edilip eQUmediğl kcstlrlleme -

~~"aın~n~~u~~~ di~~~~~~~~~~mu- ------------------------------

leıi rica olunur. t191) 

10,ao kadar Galata Mahmudiye caddesinde melesi te\'kit edilmişti. Bu kere mezburo 

ıs numerolu ve l1 den l2 ye kadar Beyoğ- , Ağlalya tarafından Beyoğlu noter.i:tnden 
verilen \'ckMctıo Ş:ıkir bey bllveka.te kat • 

tunda lstikla.J caddesinde 3M> numerolu ma- lyycn beY ~o ferağ edeceği muameleli evrak-

ğaza!arda mahcuz ve birinci arttırmasında ta an1a.,ıldığmdan mezkQr emldk hissesine ta 
nıf · dcliasındıı kimi i t ihi 1 talip buluıımc.dı!?tndan ildncl açık artırma sıır ı er mevcut se ar 

il.Andan IUbarerı tnaarruf \·oslkal:ırilo ve bir , 
lle satılacağı talip olaı.ılar müracaatları l1iıı ay zarfında Beyoğlu tapu baomemurluğun:ı. 1 
olunUI'. 1 mUrncal\tlan ll~n olunur (C435). t 

Kadıköy rv1al MüdiirlUğünden: 
Bostancıda Çatal çeşme mevl<iinde rskohi binli Az"zyan met

' uk yeni numara~ı 23, "l ,/ l, 2312 altında :~d dükkanı bulunan 
llir bap hanenin müıldyeti bilmfzayec!c satı!ac.ıktır. Mulıammen 
beceli bin J ı radır. Mlizayedesi 7 Şubftl· 93J Salı giinü saat 14 
buçuktadır. lsteven'f'rin pev akçelerile mllracaatları. (184) 



vw,.. •••• 

Tabit limon, portakal ve turunç çı çe !erinden musrabzer 90 derece bir hA 
riklı san'attır. lngiltcrenin Atkinsonu, Fran~amn hakiki Jan Marina Farina'sı Al 
manya'nın 47ll i ne ise Türkiyenin HASAN KOLANYASI da o dur Hastala•a 
bayat ve oifa verir. Sinir, neVTastcni, çarpıntı, heler.anı kalp. bayğınh ve bütiin 
alhn a;ablyc zamanlarında bir hayat arkadaşıdır . 1 >ereccsi ytiksc, olması dola 
yisile masaj için yeganedir. memleketimizin bütün kibar rical ve nisvanı, hüyük 
hanım efendiler HASAN KOLONYASI istimal ederler 

Beyoğlu'nda 

Eski mağazaların en asrlst ve bUtUo 
TOrklyenln en mükemmel çeşltll 

MAGAZALARIDIR 

u Kinunusoni ilB n 3U~al ~33 
münasebetile 

Büyük Satış 
Bütün dairelerde 

Fevkalide Tenzilat 
Emsalsiz Flatlar 

Yalnız iyi mal ve halihazırda 

her yerdP-n ucuz satan 

MAGAZALARDIR 

Bu Fırsattan İstifade Ediniz 

a 
Muhterem müşter:lerinin Bayramlarını kutlular. 

T ERZi 

Muslu aş O lu Sevket • 
lluhterem müıterilerinin bayramını kutlular, 

aaadeUer diler. 
Veni Posta hane karşu11nda No. 36 

Telefon 23713 

1 

VAKn 27 KAnunus.,,, 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
hdar, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık· 

h istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Ele"ktrpdinamiktir. 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R ve Ş sı ve S A T 1 E M A C A Z A LA R ı ' 

0ahçekapı 

Meydancık, 53 

En hoşa gidecek 

Bayram hediyesi 

Besler 
Fabrikası ı optao tıatına 

sattığı çikolata ve 
Disk aiti eridir 

Fabrikası: Bahçekapı'd~ 

Topkapı tran1vayları 

• durak yerinde 

BAKT~RIYOLUG 

• 
Dr. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJİ LABORATUV ARl 

Umum kan tablil~tı. Frengi nok t:ıı ı 

nazarından (Wasserman ve l<ahn tea
mülleri ı Kan kürcyvau sayılması, ti· 
fo ve ısıtma hastalıktan teşhisi idrar, 
balgam, cerahat. kazurat ve su tahlilatı 
ültra mi!<rosl\ opi. hususf aşılar istihzar 

Kanda üre. şekt:r Klorür kallestcrin mik 
tarlannın tayini. Oivanyolun'da Sultan ı 

.\ılnhmut türbesi No 189Te1efon.2098t 

SAJilBl · MEHME1 A81M 
Umumi Neşriyat MtldllrU: FİKRET ADn 

VAKiT MATBAASI - ISTANBUL 

Muhterem 

ve 
bayramı 

neş'eiç!n-

de geçirme· 

lerini di.er 

Fabıikaın Galata. Mum• 
hane Cadc esi No:67 

Telefon 40057 

müşteri'er~nin 

bayramlarını 

saygı ile 

kutlular 

••il Zevk ve mus ki erbabımn bir müddetteoberi mlitebassir kald,ğı 

DENiZ KIZI EFTALY A hanımla 

· KEMANI SADi Bey 
icra eyledikleri seyahatlerinden avdet ederek bayram1D birin· 

ci gününden itibaren müsamerelerine devam edecekler ve 

heyeti musikiyenin yevmi mezkiirde 

TAM SAAT 5 ten itibaren 
icrai ahenk eyliyeceğini muhterem müşterilerimize tebşir eyleriz 

B 
Müdüriyeti, Muhterem müşlf'rilerinin bayramlarını 

tebrik ile ke .. b i feref e )er. 


