
Romanyada demir mu
hafız teşkilatı reisi tevkif 
edildi 

Fransa, Almanyanın 
tekrar silahlanmamasın
da ısrar ediyor 
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Ilk tedrisat muallim erinin 
maaşları niçin muntazam 

surette verilemiyor? 
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Balkan 
Misakı 

Venize.istler şimdiki 
cümhur reisine rey 
vermiyeceklermiş ·· 

Atina, 15 (Husu
,i) - Hariciye en· 
cümeninin dünkü 
toplantısında encÜ· 
men reisi M. Had&· 
konun Balkan misa

inkılap Tarihi Enstitüsünde: 

Türk inkılcibı bütün dünyayı büyük 
şümulile . ihata eden bir inkıliptır 

' . 

Gaziyi, bu toprakları bugünkü şeref, kudret ve azamet 
mertebesine çıkaran adam olduğu için takdis ediyoruz 

Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibi Recep Beyin llk Df!rsi 
ınnın tasdiki lehinde- )_.__ - __ __ -\ 

:.ri mazbatası kabul 8 •• •• k J k 
edilmiştir. Bundan Uyu ŞI 
'.>aşka Balkan misa· "Hu mrml('kctte bütün seslerin su!ltuğu 
-cı hakkında M. Ve- ııklnrm söndUA-ü, limitlerin keslldiğl ve 

aizeloı, M. Kafan
daris tarafi._~dan ka-

medisine tevdi edil

mi~tir. M. Çaldaris iadei sıhhat ettiği 

takdirde Balk:m misakı bu ak~am ve ya· 
hut yarın mebuıan meclisi llll'afından 

müzakere ve tasdik edilecektir. 

•n 'jUUrll yerinde olanlıınn çare ı.-e ,·a
ıtalan Uikendlğl vakit ufuldardıı bll

ytlk bir p;ık ve g'lineıı doğdıı. Bu, memle
kı•tin D'!ll \'I' yüksek bir e\-I!\dr; bu mem
ll'lwtin ı..-urucu<ıu ye kı.ırtıınct!ll olan 

"Gazi )lu!lt.lfa Keınul., d1r • 

Bunun adını bir dua gibi, ezberle
n 'Ct'l< isimler gibi değll, bu toprakları 
bugünkü şeref ı·e lmdı·et ve ıuamet mer· 
tebeslne çıkaran hakiki adam olduğu __:" takdl:.~::~... _ __ -' 

Türkiyeye iade mi 
ediliyor? 

"Yeni Mersin,, refikimizin dün 
gelen sayısında Halepten alınmış 

şöyle bir telgraf haberi gördük: 

Memleket Haricine 
Milyonlar· ~açılanlar 

Döviz kaçakçılığından suçlu görülenler dün sorguya 
çekildiler. On iki kişiden dördü tevkif edildi 

sekizi serbest bırakıldı 

Gümrük mu haf aza memurları 

taraf~ndan iki gün evvel harice 
milyonlar kaçıran bir şebekenin 
yak:ılandığım yazmıştık. Emniyet 
müdürlüğünce kaçakçılar hakkm
cla yapılan tahkikat bitmiş, suçlu
lar dün adliyeye teslim edilmişler· 
dir. 

Kaçakçılık VaK"\SI etrafında al
dığımız malfunat şudur: 

Gümrük istihbarat memurları 

Galatada Domuz sokağında yazı
hanesi olan Zaharyanm dükka
nından pazar günü bir adamın e -
linde bir çanta ile çıktığım gör -
müşleı·, ,.e takibe başlamışlardır. 
Memurlar bu adamın halinden şüp 
helendikleri için kendisini çevire· 
rek ç::mtayı aramışlar, ve çantanın 
içinde külliyetli miktarda ecnebi 
parası ve çekler bulmuşlardır, 

(Devamı 8 inci sayfanın 4 üncü sütununda) 

76 Mart Faciası 
Egüpteki şehitlikte bugün kahraman asker

lerimizin mazlum hatıralar.ını anacağız 
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SO!v HABERLER: TELGRAF - TELEF.ON - RADYO 
Avam kamarasında müzakereler Bükreşte 

Lord Edenin son seyaha- Demir muhafız teşkilıib 
t• f d d• • ? 1 reisi yakalandı ) ay a ver } mı • Bükreş, 15 (A.A.) - Bükreş 

dı§ mahallesinde demir muhafız 
reisi Cornelius Codreano tevkif e· 
dilmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - M. Mor· 
gaın Jones avam kamarasında mu 
halefet namına M. Edenden, ahi· 
ren ziyaret ettiği muhtelif mem • 
leketlerin hattı hareketleri hak· 
kında umumi bir fikir varmesini 
istemiştir. 

. Eden, ziyaret ettiği hükUmet
Ierin kendisine söyledikleri şeyler 
hakkında malumat vermesının 

muvafık olamıyacağıru söyledik· 
ten sonra Avrupadaki seyahati -
nin maksat ve §Ümulünü tek bir 
meseleye hasredilmiş olduğunu 

ve bu seyahatten sonra İngiltere 
hükUmetinin kendi teklifleri üze -
rinde ne dereceye kadar noktai 
nazar itilafı mevcut olduğunu 

aınlıyacağı ümit edildiğini iıaret 

ederek ancak Fransa hükU.metinin 
noktai nazarının meikUr hükfune
tin dahili İ!lerle fevkalade meşgul 
\".J bu yüzden İngiliz muhtırasını 
tetkike fırsat bulamamış olmasına 
binaen bir kaç günden evvel ma -
lam olamıyacağmı ilave ebniştir. 

M. Eden, İngiltere ve Amerika 
hükUmetlerinin s~hsızlanma 
konferaıı.smın son safhaları hak • 
kında mutabık o1madığını tekzip 
ederek silahsızlanmayı muallakta 
brr~kan şeyin milletlerin bir mu
kavelenin imza ve idamesine kafi 
itimat ve cesaret ihraz etmemiş ol· 
malarmdan ileri geldiğini söyle • 
mittir. 

M. Eden, son haftalar zarfında 
İngiliz muhtrrasmın tevdi edilmiş 
olmasından dolayı kendisini piş 
man edecek hiç bir hadise cereyan 
etmediğini ıöyHyerek demiştir ki; 

" Ecnebi memleketlerde efkan 
umumiyenin İngilterenin milletler 
cemiyetine olan itimadından şüp
he edeceğini zannetmediğim gibi 
İngilterede de böyle bir şüphenin 
mevcut olduğunu zannetmiyorum. 
:Y alnrz İngiliz teşebbüsünün mev
cut bO§luju doldurmağa kafi gel
mesini beklemek fazla olur, fakat 
botluk daha küçültülmü§ ve şim • 
di arlık diğer memleketlerin mes
uliyetleri ortaya atılmıştır. 

Londra, 15 (A.A.) - Avam 
kamarasında M. Ç~rçil, Lord E-

110 kişi berhava oldu 
San Salvador, ıs (A.A.) - Li

bert;\d limanında bir muhripte 250 
kasa dinamitinin patlaması yüzün
den ölenlerin sayısının 110 olduğu 
bildiriliyor. · 

Patlama yüzünden yangın çık· 
mıt ve limandaki binahrm çoğu 

tamamen harap olmuıtur. 
IMilltmtttm ı HP!tt ıc 1 :m m r.: ımouımwınu;ıuııt11ın:unıa1111UHıuuıımım 

iürkçe bir dua ile başlanacakbr. Dua· 
dan scnra ihtifali tertip eden Halkevi ve 
Halk Fırkası namına Nakiye hanım, §e• 
hir ntunına Galip Bahtiyar ve gençlik 
namına da talebe birliğinden Zeki Beyler 
birer hitabe aöyliyeceklerdir. Sonra clfi· 

keri muzika matem havası çalacak, bir 
onbatı kumandaıında bir manga manevra 
fiteği ile havaya üç defa alet edecektir. 

Kıtaat ve mektepler geçit resmi yap· 
tıklan ıonra ihtifal bitecektir. 

DAVET 
Milli Türk Talebe Birliği Umumi ki· 

riplifinden ı 

denin işinin esasen içinden çrkıl • 
maz bir iş olduğunu söylemiştir. 
Milletler bugünkü şartlar içinde 
tahsi emniyetlerinin büyük bir 
mikyasta azalmasını kabul ede· 
bilecek bir vaziyette değildir ve 
sulhu elde etmek için en iyi çare 
bizzat kendimizi makul bir emnİ• 
yet veziyetine koymaktadır.,, 

lşçilel'den M. WedgwOod, Al
manların Balbk devletlerine doğ
ru yayılmak ve oraları müstemle· 
ke haline getirmek iıtiyeceklerini 
tahmin etmekte ve Lokamo pren
siplerinin genİ§letilmesini ileri 
sürmekte ve demektedir ki: 

"lgiltel'e, Letonya ve Estonyaı
nın Avrupa haritasından silinme
sine veya Schleıwig - Holatein 
in Dani.markadan alınınaama mu
halefet edecektir. 

Danzig meselesi ile uğraştık . 
Geleeck ıene Sarre meselesi ola • 
cak, Avusturya meselesi iıe daima 
mevcuttur. Tehlikede olan 
memleketlere lngilterenin daya • 
nabileceği hududu bildirmek la -
zımdır.,, 

Muhafazakarlardan Locker 
Lampson, Avrupadaki gerginliğin 
Polonya - Almanya muahedesi • 
ile azalmı' olduğunu ve bu mua· 
bedenin milletler cemiyeti haricin 
de yapılını§ olduğunu, bunun mil· 
let cemiyetinin nüfuzunu azalt
tığını söylemiştir. 

Sir Con Simon §Üphesiz çok 
karışık ve müstacel olan vaziyet• 
ten faydalı bir şey çıkarııp çıka

namıyacağının araştırılmaamdan 
başkBJ yapacak bafka bir şey kal· 
madığmı ve silahlan bırakma me· 
selesi için fena bir anlaşmanın, 
hiç bir anla§ma ol.mamasından iyi 
olduğunu söylemiştir. 

Hava kuvvetlerine ait bir mu· 
kavele ha1dcmda Sir Con Simon, 
böyle bir mukavelenin yalnız bir 
kaç memleketi alakadar edeceği
ni, çünkü yalnız büyük hava kuv· 
vetleri olan memleketlerin bu i§ 
için söz sahibi olabileceklerini bil
dirmiştir. 

Müzakere reye müracaat edil .. 
meden bitirilmiştir. 

Artvin belediye meclisi 
infisah etti 

Artvin, ıs (A.A.) - Mürettep 

aza adedinin nısfından f azlumın 

istifası üzerine belediye meclisi in

fisah etmiştir. istifa edenler a· 

rasıncb. encümen azaları da bulun

duğundan encümen vazifesi reis 

vekili muhasip tarafından tedvir 

olunmakta.dır· 

Beyrutta bir kaza netice
sinde 15 kişi öldü 

Beyrut, ıs (A.A.) - Çok eski 

bir bina çökmüştür. Bu binada bir 

<Qtel ve bir k3hve vardı. Ve çok 

işlemekteydi. 

Enkaz alhndan 25 kiıi çıkanl· 

M. Codreanonun M. Dük3 mn 
katlinin ertesi günü kaybolduğu 
malumdur. Şimdiye kadar bütün 
taharriyattan kurtulmuştu. 

Muhakeme yakında 
Bükreş, 15 (A.A.) - Dükanm 

katline ait mahkeme Biikreş harp 
div:mında 19 martta başhyacaktır. 
Teıvikkar yazılardan dolayı tev -
kif edilmiş olan gazetecilerle pro
fesör Nac loneskku ve diğer üç ki
şi müddeiumumilik taraf mdan tah 
liye edilmişlerdir. 

Sovyet Rusya ulum aka
demisinin etnoğrafya 
müzemize hediyeleri 
Moskova, ıs (A.A.) - T .31 a

jansı bildiriyor: Sovyet Rusya U· 

lUın akademisi Türk hükfuııetine 
gayet kıymetli bir kolleksiyon he
diye etmiştir. Bu kolleksiyon Al· 
taydaki Türkmen kavimlerin et • 
noğraf yasını tenvire yarıyac.:ık bir 
takım eşyadan mürekkeptir. 

Bin parça şeyden ve Türkmen· 
lerin ziraat ve avcılık gibi iatihaal 
s3.halarmdaki ·hayatlarını ve ha • 
yatın sair bir çok sahalarındaki 
vaziyet ve faaliyetlerini gösteren 
bir çok fotoğraflatclan mürekkep 
olan bu . kollekıiyon pek orijin~l
dir. Türk.menler, hali hazırda Al
tayın uzak .dağlanndaki yeni bir 
sosyalist iktııadiyatr vücuda ge
tirmif lel'dir. 

Trene dinamitle suikast 
Havana, 15 (A.A.) - Cama

guev vilayetinde bir trene karşı 
dinamitle suikast yapıldığı bildi
rilmektedir. Üç kİ§İnİn ağır suret
te yaralandığı söylenmektedir· 

Resmi m:ıbafil bu hususta kati 
bir ketumiyet muhafaza etınekte 
sadece Camguey vilayetinde de -
mir yolları grevinin bittiğini haber 
vermektedir. 

Sabık Alman imparatoru 
hakkında şayialar 

Vazdiaa, 15 (A.A.) - Alman 
istihb:ırat bürosu bildiriyor: 

Matbuat bürosu tarafından, sa· 

bık Alman imparatorunun Doon • 

daki ikametgahında aile meclisi • 

nin toplandığm,_ dair heyecanlı 

bir haber neşredilmesi üzerine. 

'Prusya sabık krallık dairesi umı•· 
mi idaresi bu ha:berin tamamen uy 
durma olduğunu bildirmektedir. 

Aile meclisine iştirak ettiği mez • 
kur büro tarfından bildirilen kim· 
ıelerden hiç biri ubık, imparato .. 

run doğum gün üolan 27 / 1 tari • 

hinden beri Doon' da bulunmamış 

olması bu yalanın nasıl bir hafif. 
Jikle iıaa edilmiş olduğunu göster· 
mektedir. 

Almanyanın ticareti 
Berlin, 15 (A.A.) - Şubatta 

mıştır. Bunlardan on beti ölmüt· Alman harici ticaret muvazenesi 

tur. 35 milyon marklık bir itb:ıli.t faz• 

ıa;;u 

Silahları bırakma meselesi 

Fransa, Almanyanın si 
lihlanmamasında musı 

Paris, 15 (A.A.) - Meb'usan 1 P.:ıris, 15 (A.A.) - Havas 
meclisi hariciye encümeni, h:ırici jansmdan:14 şubat tarihli Frans 
vaziyet hakkında görüştükten son- muhtırasına Almanyanm verdi 
ra, bir müstenkif reye karşı, ekse- cevabı hariciye nezaretine gelmi 
riyetle bir karar vermiftir. Buka- tir. 
rarda, encümen, teşkilata tabi tu 
tulacak bir emniyet usulü d«lhİlin

Almany:ı hükumetinin arzusu · 
zerine, cevap metni neşredilmiy 

de kontrollü bir silahları brrakmı
ya taraftar, fakat Almanyanm tek 
rar silahlanmasm:ı aleyhtar olan 
siyasetini teyit etmiştir. Encümen, 
umumi bir sil-ahları bırakma mua· 
hedesi yapilmasrna, bu olmazsa 
yeni bir silahlanma y:nışmm sulh 
için doğuracağı tehlikeleri berta -
raf etmek için bir silahları tahdit 
muahedesi yapılmasına şiddetle 
taraftardır. 

Yeni demiryollar 

F evzipaşa - Diyarıbekir 
hattının inşaatı .• 

Ankara, ıs (Hususi) - Fevzi· 
patı - Diyarıbekir hattı aon kıs· 
mınm inşası için dört milyon lira
lık tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanun layihası vekiller heyetine 
verilmitıir. inşaatın. pa7arlılcla 
yaptırılmau dü,i.hı·~üyor. Bu hu· 
susta ha%rrlanan esaslar Devlet 
Şurasına verilmiştir. 

Ankara, 15 (l:lususi) - Maarif 
Vekili Hikmet Bey yarın akşam 
latan bula hareket edecektir. 

Fethi Bey Ankarada 
Ankara, 15 (Hususi) - Lond· 

ra büyük elçiliğine nasbi tekarrür 
eden Ali Fethi Bey bugün buraya 
gelmiftir. 

Ereğli ve Mersin hmanları 
Ankara, 15 (Hususi) - Meroin 

ve Ereği~ limanlarının inşası için 
hükumete muhtelif ecnebi grupla· 
rı tarafından teklifler yapılmıştır. 
Bu teklifler tetkik ediliyor. 

cektir. 

Şekil itibariyle çok nazik ol 
cevapta yeni bir hadise teşkil ed 
cek bir şey yoktur. 

Söylendiğine göre, cevapta, A 
manyanın mesul şahsiyetlerini 

şimdiye kad:ır bir çok fırsatlard 
silahları bırakma hakkında Alma 
tezini müdafaa· için ileri süı-dük 
leri muhtelif deliller var.dır. 

ilk tahsil 
Tetkikata memur komis 

yon dün toplandı 
Ankara, 15 (Hususi) - ll 

tahsil meselesinin tetkiki için fırk 
meclis grupu idare heyetine te 
kil olunJ.n komisyon bugün ilk to 
lantsmı yapmış, reisliğe lsbet ( 
ru.m, mazbata muharrirliğin 

Haydaı- (Afyon) Beyleri seçmiş 
tir. Komisyon cumartesi gün 
tekrar toplanacaktır. 
fkincı ıçt.ınc:ı-"'- ~o>01.i•yonut ....... .,.. 

ıslah:ıt, diğeri mali meseleler 
meşgul olacak iki encümene ay.r 
lacağı söylenmektedir. 

Nafia vekaletinde b;r 
tasavvur 

Ankara, ı5 (Hususi) - N : fi 
Vekaletinde inşaat dairesi ile şi 
ket demir yolları ve imtiyazlı şi 
ketler dairelerinin bir umum mü 
dürlük idaresi altında birleştiril 
ceği söyleniyor. 

Akil Muhtar Bey 
Ankara, 15 (Hususi) - Bura 

bulun ~n üniversite profesörlerin 
den Akıl Muhtar Bey bu akşam 
trenle lstanbula hareket etmiştir 

B. M. Meclisi d~n Sovyetler lsveçte 
toplandı borç aldılar 

Ank:ua, ıs .(A.A.) - B. M. M. 
bugün reis vekili Esat Beyin riya· 
setinde toplanın ıştır· 

Yeni intihap edilen mebuslar
dan Ali Muzaffer (Konya), Yah· 
ya. Kemal (Yozgat), Naşit Hakkı 
(Kütahy:ı) Beylerin intihap maz
bataları tasdik edilmiş ve bazı me· 

buılarm mezuniyeti tasvip olun-

muttur. 

Ağaçlarında bulaıık hastalık o

lan m:ıhallerden fidan çıkarılm~
smın men'i hakkındaki kanun la· 
yihasmın geri verilmesine dair ha! 

vekalet teskeresi okunduktan son

ra arazi kanununun 5 . inci mad • 

desinin ve askeri, mülki tek:ıüt ka

nununun 25 inci maadesinin birin· 

ci frkraaınm tefsirine ait mazbata-

ları kabul edilmi§tir. 

Moskova, 15 (A.A.) - lsv 
hükumeti Sovyet hükumeti 
borç olarak 100 milyon İsveç k 
ronu vermeğe muvafakat etmi, 

tir. 
Borç Sovyet hükfuneti taraf 

dan laveçten yapılacak mübaya 
ta tahsis edilecektir. Borç mu 
kabili 1939 ağustosu ile 1941 m 
yıs vadeli Sovyet devl~t tahville 

çıkarılacaktır. Bu tahviller sen 

lik yüzde beş buçuk faize tabi t\ 

tulacaktır. 

Bu itilaf Sovyet Rusya ile lsv.: 

arasında ticari münasebatın ink 

şafına doğru atılmış mühim b 
adım teşkil etmektedir. 

1 

Staviski mesel<!Sİ 
Baryonne, 15 (A.A.) - Mebı 

Bounoure tekrar kalbind~n mu 
Buılln yapılacak olan 16 mart tehitle

ri ihtlEaline İ!tirak için bütün arkadatla· 
rm saat 13 te köprünün Haliç iskelesin· 
den knlkacak huıuıi vapurda bulunmala· 
\'1"rica a2unut"~ 

Kitaat tahlisiye itine yardım et· lası göstermektedir. Kanunusani· Meclis cumartesi günü toplana- tarip olduğu için hastahaı'leye nı 

kted k d akt ı d ·ı . . / me ir. de bu fazlalık 22 milıon mar i i. c ır. e ı mııtır. 
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iŞARETLER 

· AcaiP. misafirlerin 
hatırası .• 

s..., ıtı<J .. btan~lu aenelerdir ıözli
ha ilıi ~ biri !İınalden Karade· 
ltiz boromda1't ö"6rii Akdeniz boğa· 
~an seçerek latanbul sokaklarında 
lr.r'" ~1'11J'• ıeldi1~r. • 

~ "' ~ ~ 

Çarlar rüyalarında Ayasofyanın kub· 
\eaai 58yredi1orlardıı. 

CeneraJler lstanbul sokakJarında 
..._.uz piurclalmadan ölÜTlertet gözle· 

ıiwün acık sittiiine kani olurlardı· 
xvnı ci asırdı 18,ı,... bir Rus ka· 

tibtüriıtİ ıö:rle bir resim yapmqh: Ka
lerin Jıir aJaimı lstanbula, bir ayağını 
v.,.tovaJ• dayaınqtı. AvrapaDI~ y~~· 
~ fettan kadının etekleri altına aınnı§ti. 
Prenaler Ennitaj aarayından bu aeferin 
ll.yaJini eefl'ederler; prensesler Neva 
'9hrl clondaia :uman buzların üıtünde 
ılak lftanbul havaıı .,etinde kızaklarla 
llÇU'lerdı. BoJcır, Ayasofya yedi
'İaden yebniıine kadar herkeıin i~nde 
~ez bir hulya idi. Buzlar arasmda 
t\tıyan bu mecnunlar denizlerin koyun· 
~i LqliP kavuımak isterlerdi ..• 

Nfha7el muratlarına erdiler; Ayuof
,...._ JraW.Uİ onları korudu. lıtanbul 

"-ıdJrnlllan onlarm bedenlerine bir dö
lek .uifeaini gördü. 

Geldiler. Prenaler, pı...-ler, c:c
ıaeraller baronlar hepsi pldiler ve do-

' ' E-,. doya boiu havasını aldılar... ger 
~ hava:rı aJmaulardı, satlıyacaklardı. 
liayatlarnn kurtardılar, eier lıtanbul 
ıalcaklarmd• bir kapı tolmıaima yapıtm•· 
'tlard: açbklarmdan öleceklerdi. 

Onlar istedikleri hayata böy· 
it .-diler; misafir umduğunu değil 
.... dajunu yenniı. Bizde onlara um
~ veremedik, amma misafirlere 
ı...tı1a1ammu yedirdik. Asırhk düpnan 
'- aıcak mahabbeti biz dü,manlarmdan .... 

• • • 
lkiaci misafir ... 
tıpkı öteki misafir aibi latanbula 
~ çekiyorcl•· Çanakkale onun ö
~ Wr pime oldu. Dritnot bu çelme 
\ ,... ... Top bu çelme ile devrildi. 
ı... C!' .... kkale emperyalizmin avıtiıl'lıa ta· 
..._ • Jaanetli çelme idi. 

Orada aksadı; o sün basündür takla ....,__ 
'~ Emil Ludviı iıtediii kadar Çanakka· 
"ı.ut.iai küçültmek için kalemini bir 
1ıaem.m c:eWae Mluan; iıtecliii kadar 
~ ~ar aö~; küçük bir ha· 'ti ört a.. edemez: Çanakkalecle ye
"İlen kimdi? 

Dritnot, tayyare, bomba. deniz. 
~\'a, ıu, tel örsiler ve milyonlar tek 
~ adama lııoyun eldi: 

Mehmetçik! 

o bir tarihi seviren manivela idi. Onu 
""lup 1Pralllk ve raJıut kiiflü ltir demir 
sa..-~ pili toprağa lnnkmak iıtiyor-
'-cir. 

• • * 
Boiazlar açıldı; içeri dolanla.r 

tanakkalede ele aeçireınedilderini, ıiper· 
4e vuramadıklamu, topun önünde ae
~ durduta Mebmetçiii sece uykuda 
-.blar, ona aillbnz ilcen vurdular. 16 
P4art böylece bir hinayet ve hicap sünü
tltir. 

1920 de lıtanbula selen acaip misafir· 
1'~ maceraları bunlardı. 

O sene ltir mafl1ip seldi biz ona el 
lllattık. Bir ıalip ıeldi bizi ıilhıız vur· 
'-'tlc istedi. 

18 Mart sünü iki cinı insanbiıD İm· 
tilaan pidir. 

S•drl Etem 

- Dehri Efendi, bizim külüa
"-' aalaaheyi sinne ... 

Yeni keşifler 

Yumurtaları uzun müddet 
muhafaza çareleri 

İstanbul Ticaret odaıma yu· 
murtaların uzun müddet muhafa· 
zası için Kasımpat:ılı Hüseyin e· 
fendinin müracaat ettiği, yapılan 
tecrübelerin menfi tecrübe verdiği 
yazılmıttı. 

lıtanbulun ve Anadolunun muh
telif tarafbrından bulunan birçok 
ıahıslar İstanbul Ticaret odaaına 
müracaat ederek yumurtalatın u· 
zun müddet muhafaz:ısı için yeni 
bir uıul keıfettiklerini l>ildirmiıler 

dir. · 

Vali Bey bugün Anka
raya gidiyor 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Beyin bugün Ankaraya. gitmesi 

muhtemeldir. Muhiddin Bey bu • 
gün gidene gelecek çarıamba gü
nü ıehrimize dönecektir. 

A vusturyada ıarap 
Avusturya hüldimetinin 934 ıa· 

rap istihaali 600 bin hektolitredir. 
Bu miktar geÇen sene 1,500,000 

hektolitre olduğu için fazla ıarap 
istihlak eden Avuaturyalılar ha
riçten !ar&P ithaline karar vermİJ• 
lerdir. 

Zürraa ve şarapçılara 
tavsiyeler gönderildi 
İnhisar idarelerinin ıslahı için 

Ameribdan aetirilmit olan müte
hannlar, inhisarlarm muhtelif 

YILLIKTA 
Muhtelif hadiselere ait 

görülen rakamlar 
İstanbul belediy~sinin çık3rdı

ğc "Yıllık,, taki atatiıtiklere göre. 
931 senesinde lstanbulda 4639 çift 
evlenmittir. Belediye ıubeleri iti· 
bariyle Adalarda 43, Bakrrköyün· 
de 82, Betiktaıta 223. Beykozda 
99, Beyoğlunda 1564, Eminönün· 
de 675, Fatihte 1122, K.:ıdıköyün· 
de 401, Sarıyerde 114, Üsküdar• 
da 316 kiti evlenmittir. 

Evlenenlerden 3686 çifti bekar 
ile bakiredir. 

Statisttkte zabıta vukuatı da 
tespit edilmi9tir. Buna göre, 932 
senesinde 4026 hırıızlık, 1980 
darp, 1535 cerh, 28 cinayet va· 
kası olmuttur. Cin:ıyet vakaları 
gitttkçe azalmaktadır. 

932 senesinde 208 ahzügazp, 
549 yankesicilik. 488 mantarcılık 
ve dolandırıcılık, vakuı olmuf, 
349 kiti silah çekmiı, 705 kiti na· 
kil vuıtahrı tarafından çiğnen · 
mit, 191 kiti intihar e.tmit, 337 
kiti zabıtaya hakaret, 290 kiti eve 
taa1TUz etmittir. 

Bundan ba.fka aynı sene zarfın· 
dı 3099 muhtelif cürümler ka.yde· 
dilmittir. Umumi yekun itibarile 
932 senesinde lstanbulda 14.893 
zabıta vakası olmutbır. 

Tütüncüler 
kongresi 

Istanbul tacırleri düşün
celerini tesbit edecekler 

ıubelerinde tetkikatta bulunmut • · Önümüzdeki salı günü latan· 
lar inhisarl•rın ıalahı hakkmd& bulda bulunan bütün tütün tacirle· 

noktai nazarlarını sösteren 
rapor hazırlamıılardı. 

bir ri Ticaret oduında bir tophntı ya· 
pacaklardır. 

Müteb ... 11lar bundan başka 
ıür' atle yapılması icap eden bazı 
taniyelerde de bulunmutlardı. 

Pek yakında İzmirde toplana· 
cak olan tütüncüler kongresinde 
bildirilec~ olan lıtanbul tacirle
rinin fikirleri bu toplantıda tespit 

idare bu tavsiyeleri tabettire· edilecektir. 
rek tütüD zürraına ve farapçdara 
gönderıniıtir · • 

Karadenizde mayn yok 
Bir hafta evvel Karadenizde bir 

mayn ıörüldüğü haber verilmitti. 

Bunun üzerine İstanbul euübah
riıinden bir nıüfreze gönderilmit 

ve bir hafta.Irk araıbrma netice • 
ıinde mayn bulunmadığı haber 
verilmittir. 

Çatalca kaymakamı 
Çatalca kaymakamlığına Kara

ca bey kaymak:unı Sadettin bey ta 
Yİn edilmiıtir. 

lıtanbul namına lzmirdeki kon
greye ittirak etmek üzere Ticaret 
oduından Nemlizade Mithat, Hü
seyin Sabri, Kavalalı lbrabim pa· 
!~ zade Hüseyin, Kohen, Abdül -
baki, Herman Pirerden Kohen 
Beyler namzet olarak lstanbul vi· 
la yetine bildirilmittir. 

Vilayet tarafından bu zevat a
rasından üç mur.shhaa seçilecek • 
tir. 

Kalp bir on kuruşluk 
Mehmet Efendi iıminde birisi 

tarafından Kadıköy iskelesi gite· 
sine verilen 10 kurutluk kalp ol
duğu anlatıldığından tahkikata 
bqlanmıttır. 

r aksim bahçesinde 

Tesisat belediye tarafın
dan teslim alınıyor 

Yumurta tacirleri ile temas et· 
melerini bildirmitlerdir . 

Takı im bahçesinin kira müdde
ti bitmit olduğundan belediye ile 
müstecir aruında müzakere yapıl· 

makbdır. Mükavele mucibince 
müstecirin bahçedeki tesisatı ya 

şirkete ıatmıt veyasökerek alıp gö· 
türmesi icap etmektedir. Müza · 
kerenin hüınü suretle neticelene -
ceği anlatılmaktadır. Belediye 

Taksim bahçesindeki tesis:ıtı 12 
bin liraya ıatın ala.caktır. Bahçe 
yeniden kiralanmak üzere müza· 
yedeye de çıkarılac:ıktır. 

Tramvay şirketinden 
alınacak para 

Tramvay tirketinden geri alı · 
nacak para hakkında tetkikat de
vam etmektedir. Evvelce itaret 
ettiğimiz gibi !irket şehirde müte
addit hatlar yapmayı kabul etmiş· 
ve buna mukabil biletlere zam 
yapılmııtı. Halbuki mukavelen& -
mede itaret edilen hatlardan tim· 
diye kadar yapıla yapıla ancak 
bir Fatih - Edimekapı hattı ya· 
pılmıttır • 

ESki tehremini operatör Emin 
Bey bu mevzu üzerinde tu sözleri 
töylemittir: 

"- Dokuz aene ~vvel istimlak 
iti bitmif, teaviyei türabiyesi ya· 
pılmıt olan Fatih - Edimekapı 
toeeıi üzeriride tramvay !irketi 
inıaata. batladı. Ayni mukavele 
icabı olaTak Unkapanı - Eyip 
hattının vaz'ı esas resmini bile 
yaptmı. 

Eyip ve civarı halkı davul zur· 
nalarla adeta tehri iyin yaptı. 
Halbuki ben emanetten çekildik· 
ten ıonra Unkapanı meydanına 
biriktirilmit olan raylar ve malze· 
me kaldmldı, it bırakıldı. 

Gene bu mukavele mucibince 
Unkapanı - Şehzadebaf ı ha.ttı 
inta edilecekti. Fakat bu yol üze· 
rine isabet eden emanet erki.nm· 
dan birinin evi yıkılmamak için 
hem bu it uyutuldu, hem de bu 
yolun istikamet hatları değittiril· 
di . ., 

Telaviv sergisi 
Tel - Avyoda toplanacak olan 

sergiye memleketimizden ittirak 
edecek tacirler dün ticaret odaaın· 
da toplanacaktı. 

Ancak ekseriyet olmadığından 
yarın öğleden aonra ticaret oda-

DF-HRf Efendi Nasıl Göre.yor? 

j 
... Yedisinden tut yetmi!ine 

"" Her ıece ıabahlara kadar ••• kadar bütün mahalle halkı fokı-
. trol oynuyor ... 

... Alqama yiyeceği olmıyanlar 
bile biribmerine damlı çaylar ve• . 
nyor .. 

bir izah 
dünkü (son posta) nın (ittihat ve 

terakki) tefrikasında "cemiyetin o dere· 
ce korktuğu muhalefet nihayet yavaı 

yavaş uyanmağa başlamı§tı,, sözleriyle 
ba§lryan bir fıkrası. benim adımı Ja 
"bütün maksatları ateşli bir vatanper
verlikle hulasa edilebilen yepyeni bir 
muhalefet zümresi,, içine katmıştır. 

benim siyasi hayatım ittihat ve t e
rakkinin koynunda doğdu. meşruti

yeti hiç bir klübe yazılı olmıyan bir it
tihat;ı olarak geçirdim. ve sonuna ka
dar ittihat ve terakkiye muhalefet züm
relerinin hiç t;rine karışmadım. 

tefrikayı yazan ziya şakir beyi de 
adlannr sıraladığı gençler arasında ve 
ilk olarak o vasfettiği muhalcf et sa· 
fmda tanımış olmakla beraber, ne 
kendisini tammış n e arkadaşı bezmi 

'nusrctlc daha sık arkadaşlık etmi§ bu
lunmanın, hatta ne de ittihat ve terak
ki veya bir takrm ittihat ve terakki 
mensupları üzerine yorulan fenalıklara 

karşt tiksinti duymanın veya bunlar· 
dan uzak durmanın böyle bir zümr~ 

' alakayı kabule kafi gelmiyeceği bdtt· 
dir. 

benim hissimle bağlandığım ittihat " 
terakki yazılı bir cümle değildi. düt ünü
len bir fikir. duyulan bir ruh idi. bh' 
fikrin, bir ruhun şahıslardan ba§ka ve 
üstün bir kıymet oluşu da izah iste· 
mez. benim muhalcf etim olsa olsa o 
ahval ve §Crait isinde ittihatçı olmıyan 
bir hakkı tarika olabilirdi. kim jaterac 
maalesef desin hakikat budur: böyle bir 
zümrenin böyle bir muhalefetten kendi 
hesabına alacağı bir şeref varsa ona or· 
tak olmak benim hakkım olamaz. 

hakkı tar1k 

Şehrimizde ihracat ofisi 
teşkil ah 

İhracat ofisleri hakkında yeni 
bir tekil hazırlanmakta olduğunu 
yazm19tık. 

Ankarada bu itlerle metıul o

lan eaki Londra ticaret mümeasili 
Kurt oğlu Faik Bey dün Ankara· 
dan şehrimize ıelmi,tir. 

Husuıi itleri ile metıul olan 
Faik Bey bu aktam Ankaraya ai· 
decek ve pek yakında lstanbula 
ıelerek latanbuldaki ihracat ofia 
te,lrilitı ile meııul olacaktır. 

Seyyah geliyor 
Alman bandıralı Ceneral Ton 

Stoben ~apurile Martın 19 unda 
300 seyyah gelecktir. 21 Martta da 
Akitanya vapurile aen:ah ae~· 
tir . 

Tarife komisyonunda 
Tarife komisyonu dün deniz tf.. 

caret müdüriyetinde toplanmqbr. 
Dünkü toplantıda denizde aeyril• 
aef er eden bütün nakil vuıtalan • 
nın tarifeleri tesbit edilmittir. 

Yarın komiıyon tekrar topJ.ı
narak 934 .enesi tarifelerini birer 
birer tetkik edecek ve .on vanyeti 
kararlaftıracaktır. 

sında bütün ihracat tacirleri tıaıp
lanacaktır ~ 

Dehri Efendi - Belediye .aftı 
datım arttmnak için ,eni memba· 
lar anyor, bari bu aibi yerlerdetı 
( (Lüküt hayat) veraiıi alta! .• 
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•• 
Um 

lSa,,m!lkaleden devam) 

ve t~biye hizmeti için tahmil edi
len para mükellefiyeti (14) mil
yonu bulmaktadır. 

Demek ki hususi idare-

Pohs haberlerı 

Bir çocuğun ölümü 
Hayvan borsasında 

Dün, İstanbul hayvan boraa· 
sında 554 adet Karaman, 4 adet 
kıvırcık, 876 süt kuzusu, 90 keçi, 
48 öküz, 1 inek, 10 dana ve 19 
manda kesilmiştir. 

Karaman fiatı 22, kıvırcrk 20, 
kuzu 24 kuruştur. Öküz, inek ve 
dana 7 kurut tur. 

Şile cinayeti 
Suçlu iÖrülenler dün 
lstanbula getirildiler 
Bir kaç ay evvel Şile - Pen

dik yolu üzerinde feci bir cinayet 

MEKTUPLAR 

Reşit Galip 

Lisanı biran evel öğrenmek için f 
la ~ah,maktan bunaldığım, bedbinle 
ıibi olduğum zamanlarda; onun hay 
gözlerimin önüne gelirdi: An karadan a 
rılacağnn gün, onu Keçiörendeki kütü 
hanesinde görmiye gitmittim; bir ne 
modern kispeti andd-an yerli jilesini gi 
mit. kitapların arasında tarihin kara 

itlenmiş, &Taba ile Şileden PenC:li- lıklariyle güre§ eder gibi kuvvetJi, ca 
ğe dönen iki tacir, paralarına ve zeki okuyup duruyordu .. 

ler kendiler :ne bırakılmış olan 
maarif hisseler:ni tamamiyle ter
biye ve tedris maksadı yclqnda 
sarfettikten başka sıhhat iş!erine 
yol ve nafia işlerine, zirai ıslahata 
sarfedilmek üzere halktan topla
dıkları paralardan (5) milyon lira 
kadar mühim b:r miktarım ayıra • 
rak gene terbiye ve tedris işlerine 
sarf etmektedir.! 

Arnavut köyünde tramvay cad· 
desinde 34 numaralı evde oturan 
Kamikyan Efendinin oğlu 10 ya • 
şında Haykazar evvelk~ gün Ar· 
n.a vutköy Ermeni mektebinde A
gop ism:ndeki arkadaşiyle oynar· 
ken yere düşmüı, ha§ından yara • 
Ianmııtır. 

ıuııııırııımımırıuııı•ırıııuııınıınn11nnı11""""'aımıınıfll!llııı11111111111111111ttm111111•• tama olunarak, gece yolda parça Milli inkdabm aleti ve Mustafa K 
çüncü lr.-:t balkonun çökmesile ye· dı"lmı· •lerdı" mal st!vgisinb coıgunluğu ile neler ya 

Haykazarr hemen ha.atahaneye 
kaldırılmış ise de yapılan tedavi 
neti:e vermemiş ve çocuk dün öl
müştür. Zabıta ölüm hakkında 

tahkikataı haşlamıştır. 

parça e "S • 1 bil "'· ·· · re düşmütlerdir. Bunlardan lıhak . .. .. b a ecegıne en parlak ve guzel delılla 
Bu cmayetten sudu gorulerek d b' · '1 ah • ti' 'd' lki .. ve demirci Mehmet ağır, maran• ~ en arı ue onun ş sıye ı ı.. " 

haklarında tahkikat yapılanlar, yıl içinde, kendini yıllardanberi, klas 
goz Mehmet hafif surette yaralan· d ş·ı d 1 bul · 'lnı ün l e en atan a getın İt· ve ale§&İz bir hava içinde, ilme vereni 
mıştır. Her üçü de hastaneye kal· ler, müddeiumumiliğe teslim edil- ri y*nddıklan noktalarda durdura 

Bu kadar fedakarlığa rağpıen ge
ne mualJ:m maaşlarının tediydr 
hu&usunda intizamsızlık vukua ge· 
liyorsa fenalığı hususi idareler· 
den ziyade usul noktasında ara· 
mak lazımdır. 

dırılmıştır. mitleı, müddeiumumilikçe de tev· taıhih e~ecek, aydınlatacak bir ilim 

Höylü cıgaralar1 bulundu 
Elektrik çarptı kifhaneye gönderilmitlerdir. ıı.ua ihtisu sahibi olmasını bilmiıti. 

1':mdillide Tevfik Cenani Be· . Şefik, Rüştü Ali Şükrü isimle- Eier iki ii~ yıl evel ölmü§ olsay 

Dün sabah Haydarpaşaya gelen 
muhtelit katar yolcular~ndan 1h -

yin fabrikasında yağcı. lsmail ma.. rindeki bu dö~ ki;inin mubake- ~~eti, cakbitır ateşl.i id~bl~p~ı1s.~ . ka 
,.. uwwuaJ o a ; ıım 1 ır a ımını 

kineyi temizlerken elektrik cere· meıine yakında l~tanbul agn ceza kaybetnüı bulunuyor .• 

Bu notai nazardan fırka grupu 

müzakeresinde şayanı dikkat bir 

sanın yatağının arası aranını§, bir 
hayli köylü sigarası bulunmuş • 

yanı çarpmıt, yüzü ile elleri yan • mahkemesinde batlana.caktır. 
Rqit Calip, Guinia her gösterdi 

ve çizdiği yeni yolda; ayni hız, ıuur 
kabiliyetle yürümesini bilen; bir inkı 
bın her ıalbasmda güze] vazifeler alan ~ 
bataran nadir insaalar4an biriydi. .. 

tur. 
mıttır. 

Pencereden dUttü 
Şitlide Abidei Hürriyet cadde· 

sinde oturan Hilnıi Beyjn, evinde 
hizmetçi Emine camL'ln ıilerken 

düşmüt yaralanmııtn. 

Amelelerin kavgası 

takwı teJdifler yapıldı: Söz ahın Mısırlı iple tavuk tutuyormuş 
bazı zMlar ilk mektep muallimle- Fatihte TekirFarayında avukat 
rindcn bazılarına verilen makam Ahmet Şaban Beyin tavuklarını 
tahs ·satının, bazı lan mesken be- Karagümrük sakinlerinden Meh • 
delinin kaldnılmasını istedi; bu- met Sırrı ucu mıaırlı iple tutarken 
na esbabı mucibe olarak ta ma· yakalanmıştır . 
kam tahsisatın.ın idareten bir ma- Küçük Mustafa Paşada oturan 

1 d .... A k Tramvay ~arpta Sibirya yagw ~::ıbrı'kası makinistle-nası 0 ma ıgrm, n ara müstes· 1205 numaralı vatmanın idare· '' 
na olarak umum:yetle memurlar • d rinden Salih ile ayııi fabrikada a· 

sin eki tramvay arabası dün Bah· 
dan mes1~ bedeli kald Id " mele Hamdi kavaa ebni•lerdir. ı:sen ırı ıgı çekapıda hamal lımaile çarp.mıf ı H 0 

:: 

halde hususi idarelerden maa.ıt a· amdiyi S1.lih dövdüğü için yaka-
:: kolundan yaralamıştrr. 

lanlar da böyle bir usulün muha.. lanmışbr. 
fazası doğru olmadığı söylendi. (j~ amele ağır yarah Kall>i durd1t 

Bizim tahkikatımıza göre ma • Erenköyde İstasyon civarında Bayaııtta Mahmut P~ada Ha-
kam tahsisatı namı altında veri· keresteci Anastasa ait apartman çopulo hanınd~ P:lndeli Efendinin 
len paraların hususi idareler büt· İn§natmda çalışan Demirci Meh- ! yanında çalışan 50 yatında Avram 
çeler:ndeki yekunu (700,000) Ji. met, Marangoz Mehmet, Iıhak ü- I kalp sektesinden ölmiittijr. 
raya yakındır. Me-=ken bedelleri- , 
nin yekunu da hemen ( 400.000) Güzellik ilahesi Bil l i Do v 
1İra kadar tutmaktadır. tarafından göz kamastıncı bir zerıgınlik ve miı3n,en içecisisingı: ;tvailen 

Bundan bı?.şka mua1lim maaşla· A k M ı ,_ k " 
rının tediyes:nde intizamı temin ~ e 11 es ı 
iç:n diğer bir takım tasarruf ted· ~ 
b. ı · b ı d w d .1 . .. 1 Lmuı ve ihtifııp milmi 
ır e:-ı u un ugu a ı erıye su· • p E K S • d 

rülmeh:tedir: Mesela vilayetler 1 . 1 D e m a S 1 D 8 

de devlet namına vaz:fe gören ve Ayrıca; Sporculara mahsus getitttiğimiz 
ıınaaşhrmı umumi bütçeden alan nefis bir spor fj mi ve 
rnamif müdürü, ziraat müdürü, Deniz Kızı Eftalya Hanımın TUrkçe §ilrkdı fil"9i 
sıhhiye müdürü, nafia baş mühen· ""- Bugün saat ı r de tcı zılfttıı matıne 
d'si gibi memurların maiyetlerin· ~ [I4482J 

de ?kinci derecede bir çok memur· denler bu gibi meJPuriyetlerin il · r Demek istiyoruz ki gerek bu 
lar vardır ki bunlar maaşlarım gasını istemekte: "Eğer bu me- ımeseleler, gerek buna benzer di. 
hu31Jsi İdare bütçeler'nden ;lırlar. , murlitra lüzum varsa maaşlan u· ğer b:r takım tedbirler teıekkül 
Bu me.murlar vaktiyle tahsisi va· mumi bütçe venin. ,, den- eden kom:syonda tetkik edilecek· 
ridnt usulü cari olduğu sıralarda mektecJir. tir. Her halde mualliın maaıları· 
maarif idareleri tarafından tayin Bjr de vilayetlerde gene maaş· nın muntazam surette tediyeıi ça· 
edil.,-.· §ler. Elde fazla Rara olunca )arını umumi bütçeden alan bir resi bulunacaktır. Asıl mühim o· 
ba~·a tarafa ıarfed"lmedjği için çok memurların mülhakata gittik- lan meseleye gelince, bu memle. 
kat\royu geniıletme}qe mahzur leri zaman hususi idare bütçele- kette ümmilikle nıücadele itinin 
gö:memişler. JiaJbuki ıimdi tah - rinden harcırah almaları da doğru bütün kuvvetiyle temin olunahil· 
sisi varidat usulü kalkmış oldu- görülmemektedir, Bunlar için de mes:dir. tık tahsil cağında olduk .. 

"1 

ğu halde ea;lfi kadrolar kahpıştır. · Eğe,r bunlara hnrc'rah verilmd ları hjıldç bµ~pn okutul!Unıyıuı ç0 .. 

Onun iı;iq. hususi idarelerin mali liizımııa umµmi büt~eden veı-il· cukların, sonra tahsil çağını 1ıeçir· 
mes'uliyetini kend:lerjnde hisse • ain.,, denilmektcdri. lJ1İf olduklan halele her nasılsa 

Sirkecide a~r yaralı ~iri 
bulundu 

Reıit Galip, Türk inkdibmıu bir ~ 
suru idi ... 

Sirk«i•e taıık timend.iferleri a.• 
telyeıi ct.armcla kan içinde yerde 
yatmakta ola hh- Mlun ıörülerek 
polise haber verilmittir. Büriik bir dav1lnı11, !!tsiz bir clav 

ilk ..tlarında; bü>iik bir ıefin, eısiz 
Derhal vaka yerim eeln po- §efin yanı ~•gda, döiüıürken, çalıı 

Hıler bu adlrrtl kaldırıp muayene- ~ ve yaparken ölmek mazhariyeti 
ye ıötürmiiıler ve yapılan muaye- ~ sevıili Reıit Galip! Göyıaümüz~ 
nede kendiıinin tehlikeli ıurette ~ ~ .sensi3 öksüz kalıp gidecektir .. 

l ld .., örüJm• •• •• tü' HMkevleriıün ilk kuruluı günleriıa 
yar• anmıt o µıu 1 Uf r. y•n•n.:I. · d'~· · lı 1 · · - .. ~ ıeÇ!r ıgımı:ı; ç;l ıma saat 

M~hul ad~ın, yar~~uı çok habrlıyorurp; ne kadw ~ir babadan daM 
UIJ' oldu~n ve fazlı k~ ıa· yakın, bir kardeşten daha 11caktı; Jil 
yi ettiğinden ifadesi almamaauı, şefin havasına girdiğimizi nasıl hisse~ 
derhal imdadı sıhhi otomobiliyle yorduk.. Zeki ve inanlı gözlerinin içi"] 
hastahaneye götürülüp tedavi al- de, ıözlerimizdeki en küçük istizah .,, 

t 1 t ya tereddüt ~lb11 nasıl birden bedeff 
ma 3. ınmıt ır. .. .. b' h ··ık·· .. k ki ..,,, 

~yen ır vuzu , u uyu u~ ı,, •. 

( :) 
bir ~ alıveriyordu.. Daha dün lıİY 

15 Yıl Evelkl VAKiT tijpbaneainden çıkmıı kadar bilıinin; JI 
ha CIUn ....... -~_.__ _ • .;~ 

14 Rlr1'"1818 ğıııdı ... 
- Malta, 16 (T! .. :=- A1""!~~~ Lkly-t lıte: onun ve bizim biricik bi.iyijk it'. 

man fon lanflers -.uuCll ,........,.._ .. att e • . 
etmekte iken tevkif e4llmlı ve .Maltaya Uıraç fflltmız: 
edJllldttlr. [ !'O,. yaıarkcn ölme}!:, insana '. 

- Hü.kllmet eanayt haıpte sureti pyrl mcıut ıençliğini bile fed~ ettirecek 1'~ 
111fıtrua4a iktisap edllen 11ervetlerin mlsacle- talidir.] 
resine karar ve~ııtr. llaUJ"• NZM'8$baCe 
yeni zenginlerin cedvell tandm ed.llecektlr. 

(Ttlcqmul BMlkat) 
Beh~et Kemal 

- Ipn•rı. l§ (T) - ~PM ~ f· 
dilmckte oıan d11n1ıuun tn btlJilk tanare.ı- Matbaamı~a gelen eserler; 
ııtn Iııtaab ikmal edllml9ttr. Mf'zldllo tay· ._.. ..................................... _ ... .. 

yare J65 kadeqı tuılinde olup alıiren ııııa e· 23 Şubat 
clllmlş olan cesim tayyareden dört kadem t 
~ btiylikttir. Tanarç be!te:rl :ı~ beYJlr Adana Halkevi tarafından 23 tuba. 
kuV'\'etlnde bet motörle teçhiz edilecek ve 11&- bir güzel risale neıretmiıtir. Bu rf. 
atte 80 mil mesafe katedooektlr. Meızkh sale Adanada Türkıözü matbaa11ncı
tayyaro yere illDMlkti&lıı İııglltereden Ame- buılmı§tır. Basılı§ güzeldir. Reıind~ 
~Y: azı lffıe~ veklavoo:lledebUmek Içln mukıe- bir hayli itina ile toplanmı§br. lçinıli 
z pe ro u da ytt ene., ecektlr. dil 
~~""'"' muhtelif yazıcıların yazıları vardır. A 
okuY-m!mJI olflllMm ~a pku· na ıençliğinia Halkevine kartı göstcf 
tıılmasıdır. Ni!Ja et ilk tahıil dikleı-i alakanın nü~uaesi olan bu e~ 
· • h y den dolayı bu esen hazırbyanlan te~ 
ıtıne ayat aahumda vatandatlP.· ederiz. 
rın ferdi lunnetleriqi daha f µla 
yükseltecek bir mahiyet verile • 
bilmesidir. Bu maksada varmak 
için icap eden mesai daha uzun 
zaman devanı •dec:ektir. ~ 

"'"""''' "'I"' 

r KOrtGRELER J 
lıtc.nbul erkek liı~şi ınezup{al"ı cen1İ 

J'~tinin "nelik kenırtti buııijrı •~t 1 
te H!l~•vin~ı YPP,•lıcaktır. 

dı. İki hafta se>nra öldü. tırnnyor. YDkaaı benim için çok sıkı11 

ohırdu, dedi. Sen bu ev sahibini tanıy 
myaun?. 

Yazan: 
w M. ~ • . ı~zc:m:~,....----

VAKIT'ın Edeoı i'e ru' sı : 5 
- Güzel ama ~imdi de ik'ye bölündü· 

nüz, güveyi kaldı Samsun' da. 
- Ne güveyi? b~z onun yularını çok· 

tan sardılı ! 
- Ne, güveyin den ayrıldın mı?. 
- Kızı ~yırdık be! 
-Vail! 
- O düpedüz deliypıiş he. Ben onu 

bizim gil>i sarhoş sandımm. Sahi sen o 
zaman söyledindi ya ben anlamadım. O 
lakırdı edemiyor. Bir h; ~ta, iki hafta. 
baktık a, ah, ne eve a)1k geHyor, qe ev· 
de ayıyor. l§ipde de bir arkası varmış, o. 
nun icjn tutuyorlar. Bizi o Karaferyeli 

yaktı. l)ç haftalık mı, dört paftalık mı 
gelindi, kızı ayırttık. 

- Eh, ne ya palım, olmuş bir şey. 
- Ya, aorma başıma gelenleri. Yin-

gen de, onun üstüne h;stalandı mı sana! 
Kamında ur çıktı. Hekimler burı:da 
olmaz dediler. Aldık getjrd~k İst•nbul'a. 
Baktılar: Bir takrmı "aıneliyat,, dediler, 
hir takımı da "sakın anJelİyat olmaz,, 
dedi. Viyanaya götürelim dedik. N~YI~ 
kızın dil bilmeıi burada işe yaradı; 

kalktık 1ı:ttik. Orada baktılar "trötürün 
memleketine,, dediler. Senin ' anlıyaca• 

ğın "istiska,, ol.muş. Getirdik, iflah olma· 

- Vah vah başın sağ olsun. Ben pil .. 
• I 

mıyorgınn. 

- Doatlar fH p}sun. 
- E şimdi kız kiminle oturuyor?· 
- Hiç, yanıp~a bir kocakarı var. Şim-

di Ayvalıkta evimiz :var ya, onu bıraktık 
eve, biz geldik }>u11:\.ya! On b@f gün için 
geldimdi sanki, iki ay o)~u bqradaynn. 

- İşin nerede? Belki )>enim tanıdık
larım çıktr, saµıı yardım edeyiın, dedjm. 

- Çok iyilik olur, AllJ.h razı ol!\4n· 
Benim i•inı nerede yok ki .. h~an'cli vı.r, 
Nafia'da var, Dahiliye'de var, bura bele· 
diyeainde vqr. Var de .. 

- Eyi, bunları kQnuplııqı. lkJ! burıda 
çoklarını tanırmı. 

Ertesi gün birlikte Nafiaya gitmeğe 

sözleştik. 

- fJerekeJ versin bu lbrahim bizim 
eski tanıdık, yatak kirası için bizi sıkıt· 

- T:ınımıyorum. Gördüm ama konı.J 
madık. Bir arkadaşım burasını tutmı.J 

bana devretti. 
- Ben tanırım. Çok er}tek oğlan~l 

Sen ete bir yol ~ıyıncp. ~eversin. Bu 
kideıı otel tutardı. Ben de o zaman ~rf 
ya ~*ça gelir ıi~erdim. BW1Qp otelin~ 
kalcJım, oradtln ~pı.ıyoru,. 

Biraz ıustqk. Haaan Bey u'un ııJun 
ni sü~dülrten •onra: 

- Beeey, dedi, iqqn da J:m q~ar 1' 
ribiripi andırır quymı'? SeniJlle ko 
turken Vali-. ftjza ile konuıuyorum 
nıyorum. 

Biraz sonra geçmişleri anlatmıya 
ladr: 

- Buraları ne? Bmfllan ~I be. B 
da teabağlar susuzluktan geberiY.or• 
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J z mir d e Gıresunda 

Sokakta Halkevi 
Bir adam genç 

· karısını öldürdü 
lzmirde hapishanenin köşesin· 

de bir cinayet olmuştur. Priştine
li Hasan oğlu elli yaılarında ha
mal Ramiz isıninde birisi, karısı 
Hüseyin kızı Saadet hanımı büyük 
bir bıçakla. yarabyarak öldürmüş· 
tür. Cinayetin sebebi karı koca 
arasındaki geçimsizliktir. 

Cinayet §Öyle olmuştur: 
Aınelelik, hamallık ve boyacr

lrk yaparak geçinen Ramiz, Çayrr 
bahçede tahakane karşısında bir 
barakada oturmaktadır. Bundan 
iki sene evvel karısı Saadet Ha· 
nımla aralarında bazı meseleler 
olmu§ ve Saadet Hanım evde bu· 
lunan e§ya ile 200 lirayı alarak 
kaçmıştır. Ondan sonra. kocası· 
nın yalvarıp yakarıması üzerine 
tekrar evine dönmüş ise de iki 
buçuk ay evvel tekrar kaçmış ve 
bu defa memleketi olan Torbalı· 
ya g'dcrek Çakırbeyli köyünde 
bekçi Salih isminde bir:siyle ev· 
ler..ın · ştir. lzmirdeki kocası Ra • 
m'zden boşanmak için de boşan· 
ma davası açmıttır. Bu daYa he· 
nüz neticelenmemiştir. 

Saadet Hanımin, dün hukuk 
mahlmmes:nde boşanma davası • 
na bakılacaktı. 

Saadet Hanım Alıancaktaki e
vin de misafir olduğu Ayşe Ha
nımla birlikte dürı MPmleket has· 
tah nes ·ne, Ayşe Hanrmın bir 
kom~ usuna ziyarete gidiyordu . 
Hap~shanenin önündeki köşeden 
geccrken tramvayla Karantina· 

Komite intihapları 
neticelendi 

Giresun, 15 (A.A.) - Halke
vinin şubeler intihabı bitirilmiş v~ 
faaliyete başlanmıştır. Muavenetı 
içtimaiye şubesinin açtığı muave· 
neth~nede doktorlarımız tarafın· 
dan fakir ve kimsesiz hastalar mu• 
ayene edilerek ilaçları parasız ve· 
rilmekte ve ayakta tedavisi müm· 
kün olmıyanların da memleket ·has 
tahanesine yatırılmak suretile te• 
davileri temin edilmektedir. 

Müspet çalışmalarla mey.dana 
getirilen hu muayenehane h,lk na· 
zarında fevkalade iyi tesir bırak • 
mıştır. Fakir bir kaç çocuk ve ka
dınların iç ve dış çamaşırları ve 
yiyecek levazımları temin edilmiş 
ve bu k;.dınlarla çocuklar sefalet· 
ten kurtarılmıştır. 

Çanakkalede yatı 
mekiebi 

Çanakkale, 15 (A.A.) - Biga· 
mn Çan nahiyeıi merkezinde açıl· 
mış olan, yatı mektebinde civar 
köylerden toplanan 27 çocuğun en 
temiz bir surette iaşeleri ve oku
tulmabrı temin edilmiştir. Ve na
hiyedeki tam teşe1<küllü mektep te 
büyük bir hevesle çalışmıya baş· 
lamıştır. 

Aydında nüfusa yazılanlar 
Ayaın, 15 ( A.A.) - Geçen i· 

kinci kanun ve şubat aylarında vi· 
layetimizc!e 2350 doğum, 352 ni • 
kahsız evli, 127 mektum nüfus va· 
kası tespite d ilmi§' ir. Vilaye!imizde 
20 - 60 yaf araaınd:ı 18851 be· 
kar erkek bulunduğu anlaşılmı§· 

tır. 
dan gelmekte olan kocası Ram:zi 
karısmı görmüş ve tramvaydan Çankırı v·layet meclisi 
inm'ştir. Ramiz, karısına durma· Çan1s:ırı, 15 (A.A.) - Umumi 
aını söylemi§, o da: ıneclis topl::mtısım bitirmiştir. Mec 

- Aramızda ne var ki dura· lis vilayetin 1934 bütçesini 350 bin 
yım.. lira o.larak tesp ·t etmiştir. 

Cevabını venniştir. Ramiz, ka- Ça nkın halkevinde 
rısma eve g'tmeyi teklif etmişse Çankırı, 15 (A.A.) _ Halkı-
de kadın bu teklifi reddebni•, bu- H 

3' yatçı asan Bey dün gece sinem'l 
nun üzerine belindeki büyük bir binasında halk edebiyatı hakkm-
bıçağı çıkaran Ramiz, kansının da bir konferans vermiştir. 
iki defa ırrtma ve iki def ada göğ• Hllfltlllll lllllU11letıu111111111 llhdlllıtmırttOI IBlaJlllllllltmllUJllllll•HlııtlllftlllUUll• 
süne batırmıştır. yakalıyal'ak gelen polise teslim 

Kadm, acı bir çığlık kopara· etm.şlerdir. 
rak ve ağzından kan boşanarak Yaralı kadm memleket hasta -
yere yuvarlanmıştır. 1 hanesine kaldırılmış, ve onu da 

Kadının yara!arı akciğerlerin • hanesine kaldırılmış ve on daki
de ve kalbine yakın yerlerinde kaı sonra ölmüştür. Saadet Ha-
idi. nıın, henüz 25 yaşında idi. 

Jandarmalar, koşarak kanlı Tahk:kata adliyece vaz'ı yet e· 
bıçağı elinde tutmakta olan katili dilmiştir. 

-~ 

di. Hasan Bey: 
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VAKIT'ın Yeni Tefrikası : 131 Yazan : A. Mil 

Hal}rola arkadaş ne var ne l}Ok? 
Yalnız en son inen çeteciden sonra 
yukarıda hiç bir iz bırakmamak i
ç.in ipler a§ağıya çekileceği zaman 
bir tanesi kayalıklardan birisine 
takılıp kalmış ve o ipi oradan kur
tarmak iç.in yirmi dakika kadar 
\rakit kaybedilmişti. 

Çete bu suretle sekiz saat kadar 
yürüdükten sonra sabahleyin saat 
altıya doğru (K ... ) köyünün civa
rına yaklaşmıştı. Halil efendi bu .. 
rada arkadaşlarını köye hakim o· 
lan tepede kayalık bir mahalle 
yerleştirm:şti., Bu kayalık icabın -
da hem müsademeye ve hem ric'a
te müsait olduğundan, çete gündü
zü orada geçirecekti. (K .• ) köyü 
kayalığa yirmi dakika uzak oldu
ğu iç~n Halil efen:li köydeki komi
te heyetiyle muhabereye ve onlar
dan birisini çetenin gizlendiği ma· 
maile çağırmıya lüzum görme· 
mişti. Köydeki komiteden beldeni 
len vazife, azasından birisinin 
Dramaya giderek oradaki yeni va
ziyeti öğrenmesi ve Halil efendiye 
malumat getirmesiydi. Maksadın 
temin.i için (K .•. ) köyünde (T .. ) 
efendiye haber göndermek lazLm· 
geliyordu. 

Halil efendi bu iş için çete efra· 
dından (H .. ) efendiyi int:hap et· 
mi§ti. (H ... ) efendi diğer çete ef· 
radına nispetle oldukça tecrübeli 
ve tahsil görmüş bir gençti. Kendi 
sine tevdi edil-en bu vaz:feyi mu· 
vaf fakıyetle başaracağına şüphe 

yoktu. (H ..... ) efendi çetecilik ha· 
yatında daha evvel vukubulan bir 
müsademede bacağından yaralan· 
dığından şimdi topal denecek ka
dar maluldü. Köye kadar gidip ge 
lirken onun topallıya topallıya yü· 
rüyütü nazarı dikkati celbetmiye· 
cek, mühim bir vazife ile gittiği 

kimsenin hatırına gelmiyecekti. 

(H .. ) efendi yola çıkmadan ev
vel kendine biraz çeki düzen ver
miş, tüfeğini ve cephane kuşağını 
arkadaşlarına teslim etmiş ve re· 
volverini de koynunda g:zlemişti. 
Bu suretle kendis · ni köyüne giden 
bir köylü kıyafet· ne sokmıya mu· 
vaff ak olmuştu. Ondan sonra: 

- "Allaha ısmar~adık arkadaş· 
lar !,, diyerek yavaş yavaş (K ... ) 
köyüne doğru gitmeğe başlamıştı. 
(H .. ) efendi arkadaşlarından ay· 
rddrktan bir saat sonra köyde (T) 
efendinin evinde bulunuyordu. 
(T .. ) efendi onu evtnden içeri al
dığı zaman sormuştu: 

- Hayrola arkadaş, ne var, ne 
yok, nere~en bu geliş?. 

- Halil efendi beni buraya gön 
derdi. Sen şimdi Dramaya kadar 
gideceksin, orada Y unanlılann as· 
keri vaziyetlerini tetkik edeceksin 
ve topladığın malumatı bana geti
receksin. Ben akşama kadar bura· 
da seni bekliyeceğim. Sen geldik
ten sonra karanlıkta çetenin gün
düz gizlendiği mahalle dönece· 
ğim.,, 

"-Peki, öyleyse hemen hare· 
ket edeyim ki vaktinde geri dön· 
müş olayım. Yunanlılar fena hal
de hazırlanıyorlar. Bütün dünya
nın altı üstüne geldi. Tabii Yunan 
o-..dusu da Bulgarlara ve Türk hu
duduna karşı tahş:t ediliyor. Yu
nanlıların takip müfrezeleri dai • 
ma bizi sıkıştırıyorlar. Her neyse, 
sen burada bekle. Ben gelinceye 
kauar hiçbir yere çıkma. Ben şim· 
di atıma biner ve Dramaya gide
rim.,, 

(T ... ) efendi bunu söyliyerek 
(H .. ) efendiden ayrılmış ve he
ı ıen yola çıkmıştı. (H.) efc.:ı:li de 
orada mükemmel bir istirahate 
dalmıştı. (T .. ) efendi Dramaya 
geldiği zaman evvela bir hana i· 
nerek atım oraya teslim etmiş ve 
ondan sonra tanıdıklarını ziyaret 
etmeye başlamıştı. Bunların bir· 
çoğu Yunan askerlerine eşya, er· 
zak ve ekmek veren müteahhitler· 
dendi. Onlarla hasbıhal ederken 
son günlerdeki Yunan kuvvetlert· 
nin ne kadar olduğu ve nerelerde 
götürüldüğünü az zc:.man zarfında 
öğrenmeye muvaffak olmuştu. Al· 
dığı malumat o kadar ta.~ ve mü
kemmeldi ki her gün efrada veri· 
len erzak miktarını ve çıkarılan 
ekmek adedini bile tesbit etmİ§tİ. 

(F .•. ) efendi ortalık kararırken 
(K .. ) köyüne avdet etmişti. Evin
den içeri girdiği zaman ( (H.) e
fendiyi derin bir uykuda bulmuştu 
biçare (H.) biraz yorgunluğunu 

~ 1.:armak üzere başını oturduğu 
minderin yastığına dayamış ve o• 
rada saatlerce uyuyup kalmıştı. 

(T .. ) efendi onu dürterek uyan• 
drrdığı zaman (H .. ) he.men telaş· 
la yerinden fırlamış ve: 

"-Ay sen geldin mi? Ben uyu· 
muşum. inşallah geç kalmadım 
ya!,, diye (T .. ) efendiye sormuş· 
tu. (T .. ) efendi onu teskin ederek: 
"- Yok canım, ortalık henüıı 

kızarıyor. Daha hareket etmene va 

kit var .. diyerek onu teskin etmit 
ve sonra Dramada öğrendiği şey• 
leri (H .. ) ya birer birer şifre ile 
not ettirmeye başlamıştı. 

Fakat bu esnada vukua gelen 
bir hadise (H .. ) efendiyi fena 
halde telaşa düşürmüştü. Onun 

için tam köyden çıkmak için ha· 
zrrlahdığı bir sırada köyün Yunan 
askerleri tarafından kuşatıldığı 
görülmüştü. 

(H .. ) efendi abluka altında kal• 
dığını görünce müthiş bir endişe 

içinde (T .. ) efendi ile konuşmıya 
başlamıştı: 

"- Şimdi ne yapacağız, ben bu 
radan nasıl kurtulacağım?,, 

"-Vallahi bilmem. Yunan as· 
kerlerinin böyle birdenb:re köyü 
sarmahrına hiçbir mana vereme· 

; orum!,, 
"- Sa' .m bizim çetenin köy cİ• 

varına geldiği ve beniın de köyün 
iç'nde olduğum haber verilmiı ol· 

maıın?.,, 

"-Ben de bunu düşünüyonım. 
Fakat, şayet çete kendisini göstef"' 
mediyse, birisi tarafından ihbar 

ed'lmiş olmasına imkan yoktur. 
B:zim köyde bunu yapabilecek 

hiçbir ada.m tasavvur edemiyo-

rum. 
lki arkadaş, bir iki dakika ka· 

dar bu suretle konuşarak vakit 
geçirdikten sonra (H .. ) efendinin 

behemehal köyden kaçması lazım• 
geltljğine karar vermişlerdi. Çün • 
kü 0 (K .. ) köyünün ahalisinden 
değ.idi. Yunan askerleri bir araş• 
tırma yapacak olurlarsa, onu her 

halde ele geçireceklerdi. O zaman 
belki bütün çetenin vaziyeti tehli· 

keye düşmüş olacaktı. Fakat (H .. ) 
efendiyi köyden kaçırmak da bir 

meseleydi. Her geçen dakikanın 
bir kıymeti vardı. Yunan askerle-

rinin köy etrafında çevirdikleri 

ablukanın büsbütün darlaşmasnu 
beklemeden (H ... ) nm hemen yo-

la çılonası lazımdı. Halbuki o to
p:al olduğundan süratle köyden u· 
zaklaşamaz dı. 

Nihayet (T .. ) efendinin aklına 
(H ... ) yı atına bindirerek yolla· 
mak gelmişti. Bunun üzerine ona: 

- Haydi !en ahıra in. Orada 
hayvanı çıkar ve ona binerek git. 
Nazarı dikkati celbetmemek için 

(Devamı var) 

Sancalı meıeliklerini gördün nıü? Deh 
gözüm hey! Orm'1nın içinde göıngök dere 
akar, kol gibi turnalar atlar mı! ... RJ.kıyı 
okkayla içerdik. Koyun südünü akşam· 
dan sağar, ay.:ıza korlar, iki Parmak kay· 
mak bağlar. Her sabah kömürcü kulübe

sinde taze kül pidesi pişirirler. Bu pide ile 
çiğ balı, çiğ kaymağı yer, tüfekleri alır a· 
va çm-..rdık. Sizin orada bir Delice' su 
vardır. Baban orada bir bağ yaptırmıştı. 
Sen gördün mü, orasını? 

- Hadi, geliyorum, dedi. 
Sonra b-na: 

Bir köşede üstü renkli teneke kaplı bir 
sandık, bir eski bavul, kapağını Ayaşlının 
kendi, kösele parçalarile mıhladığı bir 
gaz sandığı. Bunu Ayaşlı çamaşır dobbı 
gibi kullanır. Üstünde oturduğu zaman 

soluk penbe yorgan boydan boya yatağın 
üstüne serilir, daha üstüne de yer.deki sec· 
c.'1delerden biri yayılır. Yatağın başucun· 

yüksek, gene cevizden ç.erçiveli bir en· 
dam aynası, bir de yuvarlak orta m:ısası 
getirdi, koydu. Bu yüksek konsol ile ay· 

- Bilirim. Bağ keleme olmuştu, bakıl
mamıf. 

- Haa, orası mamur bağdı. Onun ı.ı.
fasını rahmetli Rıza ile biz sürdük. Ora· 
Jarm dili olsaydı da sana söyleseydi. Yıl· 
lar tez geçti aşnam, işine bak, kocadık 
citü. 

Haaan Bey bu akpm Aya§h ile yemek 
piıirmi,ler, beraber yiyeceklermit. Hali· 
de geldi, yemeğin hazır olduğunu söyle-

- Yemek yemedinse, buyur, yiyelim. 
Biz, çok akşamlar, lbrahimle burada pi· 
şirip, yiyoruz, burada içiyoruz, dedi. 

- Ziyade olsun, ben yedim, dedim, 
hen de hir.:ız okuyayım. 

Hasan Bey gttti. 

iV 

Ayaşlı benim yı:ı.nımdaki odada oturu· 
yor. Kapıdan gİ'fince insan kendini Se· 
mercinin hanında bir odada ıamr: Solda 
yere serilmi§ bir yatak. Bu yatak bazı 
günler dürülüp köşeye l<.:ıldınlrr, bazı 

günler de serili kalır, Ayaşlı üstünde otu· 
rur. Kapı arkasında su testisi, ağzında 
mavi maşrapa kapalı. Kapı kırşısında, 

pencerelerin önünde yere serili bir yatak 
daha .. Bunda, Ayqlmrn oğlu yatar. 

Yerde Krrşehir örneği üç halı seccade. 

da, duvarda asılı bir saz. Keyfi yerinde 
oldu mu, Ayaşlı saz çalar. Evde kalori· 
fer, elektrik, mutfakta hava gazı v.:ırken, 
Ayaşlı, kahvesini mangalda pişirir. Bu 
saç mangal Ayaşlının odasile mutf.::ık a· 
rasmda gezer durur, bu yüzden sabahları 
bütün bizim bölükte kömür kokusu duyu
lur. Faika söylenir, herkes söylenirler, 
Ayaşlı aldırmaz. 

ilkin gördüğüm z1man Aya~lının oda
ıı bu anlattığım gibiydi. Biraz sonra A· 
yaşlı odaya, iki kişilik çok eski, çok mü· 
kellef bir ceviz karyola ile konsolu ç.ok 

nası ancak bir çifte merdivenin orta sa· 
hanlığına konulmak için y::ıpılmış olabi
lir. Yoksa bir sandalya üstüne çıkmadık· 
ça insan aynada yüzünü göremez. 

Ayaşlı bir çok işleri ar~mda yukan 
çarşıda da bir eski eşya satan dükkanda 
ortaktır. Bu k:ıryola ve ayna, konsol o
ray;:ı. kelepir düşmüş. Meraklısına düter• 

se bunların tatlı satılacağına inanan A· 
yaşlı İşe tav vermek için eve getirmif. Sa• 
tılmcıy'a kadar d:l kendisi üstünde yata• 
cak, ömründe bir keyif sürmüş olacak! 

Birini getirip aynanın çerçivesine, kar
yolanın tahtasına, masanın ken:ırlarma 
yaldız çektirdi, sonra uzağa çekilip baktı, 
beğendi. Ayaşlının yatağını, soluk pem· 
be yorganını geniş somy.ınm ortuma 

,(Devam edecek). 
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inkılap Tarihi Enstitüsünde: 

Türk inkılcibı bütün dünyayı büyük 
şümulile ihata eden bir inkılciptır 

-- <Hat ıararı 1 
inci aa3,ramıı.oıo' l seviye farkı olarak değil, hendesi ajans haberi olarak gazetelere 

Recep Bey konferansta alkııla karşı· bir tabir olarak kullanıyorum. geçti. Her bakımdan siyasi bir in-
lanmıı ve bunun üzerfoe söylediği sözle- Yahut ta, vazife başında olanlar kılp olduğu halde ihtilal olmamış
rin dera olduğunu, bazı noktalarda al- bir iç dcg"işiklig"i kendi 'H t] : 
L.. --'- 1 . k d'• k mı e erı tır aıft o ııo&ta an tasvıp etme , ıger no - · · 1 dd d l · . . ıcın e zem a e er er. M·ı1 · · t" A b" · · b talard21 alkı§lamamak da onlara ıştırak ~ I k l A l . . b. k . ı etın ıç ımaı unyesının Ü· 
etmemek manasına gelebileceği için ken- n 1 e.p ar ıçın ır aç mısal ve· tün vasıflarında değ:şiklik yapan 
di deninde, konferanslara has olabile- reyım: Türk inkılabı bu fark vasfiyle kal
cek alkıılara yer verilmemesi daha lyi inkıUiplar için bir kaç misal maz, bir ihtilalli inkılap olarak ta 
olacağını ıöylemiıtir. Eski Rusyadakı· (Petro) 1·nkı- kendi ı:eklini, tarifini ve sİ."'.llasını 

Recep Bey dersinden sonra dersin '!I' 

bittiğini, istiyenlerin gidebileceklerini labı yukarıdan gelmiş bir inkılap· alır. 
fakat ıon sınıf talebesinden ders hakkın- tır. Tarihin büyük Petro diye ta _ isyan nedir ? 
da sual ıonnak is tiyenler varsa on da ki- d .. t b. k b l İ h · ı ~ 1 · kılaA p .. l · nı ıgı zc.. , ır ço se ep erden tı a ve ın soz erı müna· 
ka kadar dinlendikten sonra yarım saat d l d ·· J • o ayı uyanmamıı:, hayatın zev· sebetiyle üşunce erımi söylerken 
kalanık sorgularını sormalarını, bunlan '!1' 

dinlemek istiyenlerin salonda kalabilecek-. kin\ tatmamış bir milletin başın - dil İ!lerinde ç.alışanlaı·a bir tetkik 
lerini itaret etmiı ve üç talebenin (lnkı- da bulunuyordu. Büyük (Petro) mevzuu olmak üzere bir kelimeye 
libımız neden alemıümuldur?) (inkılap Ruslardan yeni bir içtimai heyet daha temas edeceğ·ın: lıyan ke-
ve ihtilalde meıruiyet ölçüsü nedir?) gı· tekv·n t l · · · k 1 ~ t 'f· lı'm,..sı· ı e me ~ ıçm, ın ı ap arı ı -. ···· 
bi sorduğu suallere cevap vermi•tir. · · k b' d k 1 ,. çerçıvesıne sığaca ır en sö üp Bizim .an ayışımıza göre iç.ti-

Recep Beyin dersinde, bir muhan-i- ahcı bir ~r.kılap yaptı. mai mevzulnrımızı nıütalea eder· 
rimizin tuttuğu notlar §unlardır: 

Arkadaşlar; İkinci Mahmut, milletin 0 za· ken ve fikirler:mizi kullanırken 

Y
. • manki anlayıı:, yaşayıs hayatın._ıa ken. ve fikirlerimizi kullanırken 
ırmınci asrın ilk dörtte birin- '!I' .. ~ 

Ronıa Mülcikatı 
ltalya Kıralı Başvekiller şerefine 

Bir Ziyafet Verdi .• 
Roma, 15 (A.A.) - M. Dolfus 

1 

bul resmi yapılmıştır. Bütün ıl 

ile M. Gömböş bu ı:ıbah kral ta· yasi mümessiller hazır bulunmuı~ 

rafından verilen öğle ziyafetinde tur. 
bunlumuştur. 

M. Musolini ile M. Dolfus ve 
M. Gömböş ilk defa olarak bu ak
§am toplanacaklardır. 

Roma, 15 (A.A.) -M. Musoli~ 
ni, Venedik sarayında, M. Gömböş 

ve Dolfus şereflerine bir ak~m ye 
meği vermittir. Yemekte, bir çek 

nazırlar ve ıahsiyetler hazır bu • 
lunmuıtur. 

Yemekten sonra, parl ~ k bir ka-

refakatinde Avusturyanın R 
sefiri ve İtalyanın Viyana sefiri oJ .. 
duğu h::ıldc dün İtalya krallarının 
mezarı ile meçhul askerler mezarı .. 
nı ziyaret etmiştir. 

M. Musolini öğle vakti Venedik ' 
sarayında Avusturya baıvekilini 

kabul etmiştir. Mülakat pek sa
mimi olmuştur. M. Dolfus aa.:ıt 

18,30 da Vatikanda Papa tarafın .. 
dan kabul edilmittir. 

Hong Kongta Bir Harp 
Gemisi Yandı .. 

de Türk ufuklarında büyük bir bir şuur haline gelmemekle be • bu kelimeye bence töy1e bir ma· 

h d
. Hber, biraz ir ve bir çok ta dıı:. ua verlT!P.k faydalıdır: Hong Kong, 15 (A.A.) - Biaı ı Hong Kong, 15 (A.A.) - "Wi .. 

a ıse oldu. Dünya tarihi bunu :ı- :r k · f · 
Türk inkılabı diye kaydetti. Türk sebeplerden dolayı yukarıdan Jhtilal doğ,.uyu ve haklıyı ara· or ezınde korsanlara k:ırtı nöbet- hart,, İngiliz muhribi §imdiye ka-

inkılabı biribiri ardından gelen gelme bir inkılap yaptı. Kral yıı noktasından bir aya·klanııtır.. çil.ik yapan bir Amerika harp ge- dar Fulton gemisi tayfasından 
tek tek bir takım hadiselerin hi- (Amanullah) m Efganistanda İsyan kelimesinde İse, ihtilalde mıs yanmaktadır. Ve imdat işa- 139 kişi kurtarmıştır. Bu suretle 
kiyesi değil, asil bir milletin bün- tatbik ettiği hareket te muvaffak kudsiyet ifade eden mananın tam re ti vermiştir. Geminin tayf aıı ge geminin bütün mürettebatı kurta .. 
yesindeki yüksek kahramanlık, ıe· olmamış, fakat yuknrıdan gelen ve zıddını anlamalıyız. isyan, doğ- miyi terketmiye hazırbnmaktadır- rılmış olmaktadır. 
ref ve kudret ifade eden, büyük bugünkü dersimizde misaı olarak ru vaziyete geri fikirlerle, lar. Bir İngiliz muhribi geminin 

vak'aların ve hadiselerin ifadesi- kullanabilecek tipte bir inkılap- menfaatkar fikirleriyle, hazan yanında bulunmaktadır. Artvinde grip ve kıza-
dir. Bu millet asırlarca en teni hr. kapalı ve hazan açık maksatlarla Yanan Amerika gemisi Fueton k 
idaresizlikle ve en uyutucu hura- Halktan gelen inkılaplara ge • otoritelere karşı ayaklanmaktır. isimli bir gemidir. mı salgını 
felerin tesiri altında kendi siyasi lince, Fransız, İngiliz, İtalyan ve Tiirk inkılabı karşısında iç ve dış Hong Kong, 15 (A.A.) _ 1100 Artvin, 15 (A.A.) _ On bet 
benliğini, içtimai bünyesini dün- son Alman inkılabı, şimdiki Türk bir takım fenalarm tahriki yü- tonluk Fulton gemisinin tayfası ge gündenberi başlayıp sirayet saha-
yadaki aıil mevcudiyetini kay· inkılabı ve bundan evelki met· zünden çıkan Şeyh Sait hareketi· sını genitleten grip ve kızamık h"'ı 

t . t · k ı-b · • • d • miyi terketmitlerdir. Tayfadan ... 
betmi! deg-il, kaybetmi! gibi görü- ru ıye ın ı a ı, ıyıyı, oğruyu, ni ısyana bir misal olarak verme· talığı üzerine mektepler bı·r hafta 

h kk k ı 48 ini T oinan gemisi :ıhnıt, cıltmı· 
nür bir hale gelmişti. a ı arama için zor kul anıla - me imkan vardır. müddetle tatil edilmi•tir. Vilayet-

k 1 ff k l 
şını da İngiliz muhriplerinden '!I' 

İnkılap fenayı, köhne, geriyi, ra yapı mış ve muva a 0 muş ihtil31 ve inkllap tipleri ten gelen sıhhiye müdüriyle kaza 
· k. f · 1 · k ı· · Wishart almı•tır. zararlıyı birden kökünden söküp ve ın ıta etnııt o an ın ı ap niı • ihtilallerin ve inkılapların tip • x hükumet tabibi hastalıklarla mü .. 

onun yerine iyiyi, doğruyu, haklı- muneleri, inkılap tipleridir. leri üzerinden ve bir batka. ba. Tayfanın içinde bulunduju di- •a.Jeıeye ı. .. .,.ı_w• --L-11_1 

yı ve faydalıyı koymak, onun bü • ArkadaJlarıırn; kımdan bir başka taınif vardır • ğer sandalları arayıp bulmak ıçin yapılan araştırma neticesinde 73 

tün iyi, doğru haklı ve faydalı e- Sözümün bu mecraya geliti, ha- Bir hakımdan da, bugün dünya· Wishart sis yüzünden güçlük çek· kızamık hastalığı tespit edilerek 
sularını perçinleyip milletin içti- na memleketimizde zaman zaman nın iyiyi ve doğruyu arayı§ yolun· mektedir. Yangının sebepleri meç hastalar tecrit edilmiştir. Sirayetin 
mai bünyesini ruhunda yaşatmak- doğru ve yanlı! bir takım telak- da ihtilal olarak kalmış hadiseleri buldur. önüne geçilmiştir. 
tır. kilerle kullanılan ve ayni manayı iki tip ayırmak lazımdır. ·--

inkılap ekseriya zorlu vasıta - ararken ayrılık ifadesi veren şu Beşerin ruhundaki esas., içti- getirdiği kara iıtirak noktasından kendi- lkiyede vaki olduğu kadar yerinde, kati 
]arla vaki olur. İnkılabın tarifin . iki kelime üzerinde durmağı vazi- mai asil, sulhseverliktir. in.sanla- lerini ihmal edilmi! addettiklerini, bu ve lüzumlu şerait altında olmamıtbr. 
deki eaaa farrka Türk inkılabının fe kıldı: rı 

0 
kadar sulh sever olmuşlardır mütt.ırek şuurun işçiler arasında kartılaş· Türkiyede olduğu kadar çetin mütkü-

vufı olarak tam ve kamildir. Fa_ ihtilal ve inkılap.. ki muayyen içtimai hakları gasp· tığını, sermaye ve patronların karı11ın- 1 1atla çarpıtarak baıanlmamıştır. Türk 
kat zorlu vasıtalar kullanmağa ha- Söze ba§laTken yaptığım tarif • edildiği ve çiğnendiği devirlerde da sosyalist, ıosyal demokrat ve niha· inkılabı devri, bir büyük ve aıil milletin 
cet kalmaksrzm yapılmıf inkılap. lerin heyeti mecmuasını hazan dahi bir büyük birleşik hareket yet komünist gibi cephelerin teşekkül et-ıdiriliş ve farikası olmak üzere, ona, bü-
lar da V d "ht.la" 1 ve b . k IA d" k l tiğini, sermaye ve patron tarafının iıçi tün cihana kar•ı a.-ılan biı· büyük iıtik-

ar ır. ı ı azan m ı ap ıye u • yapmak hususunda - bunu yap· " ;r 

B
• b be 1 . . d 1 h• tarafı için yeni haklar tanımağa mecbur lal muharebes·ın·ın de ba .. arılmı.. olmak 
ız unun nzer erını e bu anıyoruz. manın farzolduğu ande da ı - " " 

d 1 T 
.. k. . d olduğunu, bu hakların hazan zorlu ~a- hususiyetini venneliyı·z. Türk ufukları· 

••ır a görüyoruz. A manyada bir ur ıye §im i bir inkılap ımem· çekinmişlerdir. lııınalar, hazan da hak tanıma yolu ıle ... . 
sene evvel yapılan değişikliğin leketidir; fakat ne sokaklarda dö- l eda ed'I v ba la d v •• ı d' der nın orıJınal vasıfları arasında cıhanşü-Bu kadar sulh seven insan ar, ı mege ! n ıgınr soy e ı ve - l 
zorlu vasıtalar kullanmağa hacet vütler oluyor, ne halk kütlelerinin l · · sine .. ı d · mu vaziyeti daima hatırda tutmak la-nihayet kendi mevcudiyet erını, şoy e evam etta: zımdır. 
kalmaksızın yapı1mıt bir inkılap ayaklanıp mütemadiyen bir şey - k t 

h 
r_ 

1 
. . d rahat ve huzurlarm.ı fedaya. " • ı Sınıf mücadeleleri Türk inkılabının cı·han•u··mullu"&-iinu·· 

idiseaidir. 1:.11kimİf, zararlı an'a· er ısteyıp ava ettiği görülüyor. ı ,. •-
1 d 

•- k k h T .f b lanarak en büyük otorıte ere, "-Bir sınıf mücadelesinin bir tür- gösteren huıuııiyetlerden biri cogvrafya 
ne erin e KÖ ünü azıyan izim arı i azı misallere tatbik e- ı 

dell
·m·. mahfellere kar§ı ayaklanmış ar • P~ gibi bir milli ve içtimai kabiliyetlerı vaziyetidir. Türkiye, Avrupa ile Aı)a 

inkılibmuz çok güç ve çok çetin Fransız inkılabında, d yuksclen · r . h 1 . b .. d im tu Versaya, Bastile akın halinde bir ır. ıç ımaa eyet erı u ıçın en gı· arasındadır. Sanayi memleketleriyle sa• 
O Uf I'. H Ik b k l k l1 ha- ren yarayı temizlemek için mesai sar· · · · . .d • . 

inkılaplar hazan yalnız bir si- takım kalabalıkların indiği iste· a ta a a arı, ra ara, l fetmeğe nı b . . nayı ıçın ıptı aı madde hazırlayıcı ve ik-d l l h f' l" şe ec ur edıyor. Nıhayet bu sı- . 

Y
asi reJ·İm, yalnız bir iktısadi for- yiş devrine; İtalya inkılabında ne an ara ve on arın er ur u - nıf mücadele . . tısadı bakımdan iptidai sanayi memleket-t .. 

1 
d b•A .. .,·efik 0 • sı patron ve sermayenın 60 1 . 1 i d 1 b. . 

mülün deği§tirilmesi için de yapı· Po vadisinde şuurlan9.n Fasizm mıa ve .zu ~m a ~a. 11 rnu.ı. d 
1
• se~edc~beı·i iş~: sınıfa karşı yapt:ğı zul-, eny e .~ar~ arı ~rasın a esa•.

1 ·~. g~çıt 
R 

· lnrak dm hızmet nde kullan ı •• · mun Lır htıl"§ılık ol k • b. t k 1 ve yol uzennde bır memlekettır. Turkiye 
hr. Tam manaıiyle inkılap ru· fikrinin omaya ırıişi devrine • aı·:ı yem ır a ım 1 

".h ·ı .. 1 ı · ' 1 t F · d larma, böylece vü~ude geıen fildrlr.ı-le §eki!leırnesidir ve bugür.kü !boğazların s:ıhibidir. Bulunduğu coğı-a· 
hunda: iktııadi ve siyasi rejim de· ı tı.a " uenır; • c.<e. =<~.zm e, R 

1 k 
.. . d T" k ·d k. b" "Mukaddes bir aristokrasi kar· Sovyel usyada işçi ve emekçilerin pat- lfi vaziyet, bu inkılabının kendi hudul· 

iitiklik eri olmakla beraber bir omunızm e ve ur Y! e ·ı u· l d ro:ı ·.·e ~mnaycler f • d' 'f d 

milletı·n 1·çtı"ma'"ı bu"nyesı·nde de de- "k k t l · k l'" b d d teli,, ne karşı ayaklan.mış ar ır • d.1· b' ·d 1 ~. za erı ıye ı a e e- ları daıında tesir icra etmek vasfım ka· 
yu ur u uş ın ı a ı a eve.m . .. . rz ı en ır ev et reJımi kuruluyor ve bu zandnmı tır 

iiıiklikler yapar. Bu izahla da ediyor. ihtilallere esas olan büyük ı Halk ~utlele~•,. m~l, can ve. 
1

• rejim bir asır devam eden sınıf mücade- . ! .. · .. v.. • • 

Tur 
.. k ı"nkıla-bı ·-- ve kaAmı·ı bı'r ı·n- f.k. 1 . d kt . 1 • k·ıı . masumyetlermı temın etmek ıçın 1 1 . . ·cçiler leh· Cıhanıumullugu temın edecek hır uııµı ı ır erın o rın.erın, şc ı erm, . . ~ . e erının 1 ~ ıne zaferini k9ydeden . • . 

lala 
.. pbr. Mı.lletı·n bu"tu··n ı"rtı·ma'"ı tatb•k h · ld .. d ar.stokrat kartelın bnşında klasık bir hadise olarak telakki d·ı· 8 başka se~p de, bu ınkılabı yapan mıllc-:ı- ı sa asın!o gecmış o ugu e· .. . • . e ı ıyor. una . . . .. 

hayatında değitiklik yapmak mec virler inkılap devridir. taı·zda mucadeleye başlamışlar • sınıf ihtılalı d~rsek:.ııınıf ihtilal d~ tın, en asıl, şereflı ve en yukbsekh kah· 
, . .. . . dır. yetmiyor demektı; mutküllerini ve nt· ramanlık vasıflannı taşıyan ve u uıu1-

buriyeti hasıl olmuştur. Türk inkı· Nıhayet bır unıversıte huzurun- . . d v ' • k ·· . 1 d ba ı b. k ı d . . . . . . B·z bu ti ihtilale halk ihtila- vılerım egı~tırere mutemadıyen de· ar a şta sayı an ır ır tan oması ır. 
libı bütün dünyayı en büyük şü • dayım, sıze bu fıkırlerımı, kendı • P ' eden bir hadise oluyor 8 b"t" d.. t sd'k tın• t• B r h lk · kl~b d. r B ki- vam .,, unu uun unya a ı e ıtır. 11 

mulü ile ihata eden bir inkılaptır. anlayışr.ının umumi bir yardımiyle ~: .a .• 1~ 1 a ı ıye ım.. u a· Recep Bey sınıf mücadelesinin, için- topraklarda Türkten batka bir millet ol-
lnkılipları iyi anlayıp, kavraya- verirken. bu kelime'er·ı I'" ~ıK ıhtılalm yanında, yen.ı ve taze ·•· b me 1 k ti · · • · ·· ..... , • n azım . . . _ . . . . . ide cereyan ettıgı azı m e e erın va- saydı ınkılabın cıhan§umullugu bu kadar 
bilmek için onu iyi bir tasnife ta· gelen manasını daha selahiyetli hır ıhtılal tı~ı var~ır kı, tarıhın ziyetine dair misaller Yerdi. lıç~ ve e-

1
yüksek görünmez, bu kadar genitliii 

bi tutmak lazımdır. zevatın ve mahfellerin vennesı başlangıcı yuz sene):~ geçmez.. jmekçilerin zor ~~llanarak ~aptıgı har~· ıhaiz olmazdı. inkılabın cihanıümullüğü, 
inkılabı kötüyü, fenayı, geriyi, için bir tahrik yapmış oluyorum . Recep Bey, .burada ronc~ans ve . "~· ketlerin mukabıh harekc.tle~ı d~vet ettı- vaki clduğu zamanda bütün dünya vui-

zararlıyı birden yerinden ıöküp Ş t "fi .. . d'k' Al form hareketlerınden, makıne devnnan ğini ve mesela ltı:.lyada smdıliahst cephe- yetinin 1 v h . f nokt d 
u arı ere gore, şım 1 ı man başlamasından \c tekniğin ilerlemesi ile sinin yıkılarak heyeti l!mumiyesi biribi- da t .;~.;.gı ve ususaye ı aıın an 

onun yerine iyiyi faydalıyı birden inkılabı bir ihtilalsiz inkıl"iptır. hasıl olan vaziyetlerden kısaca bahsethk· irinin İgini ve vazifesini tar.uunlıyan bir eyı e 
1 ır. 

ikamet etmek diye tarif etmittim. İtalyan inkılabı, etki İngiliz inkı· ıten sonra, bu devrin hululünde makine milli d~vlet kuruldu«Tunu izah ettiltten Türkiyenin iktııadı canlaruna yolunda 
Şu halde inkılaplar, ya halk küt- lapları ihtilalli birer inl::ıliptır. İ- baılarında çalı§an iş;aeri:ı bunları idare sonra: ., oluşu geri kalmıt memleketlere cümhuri-
Jeık.rinden doğarak, bi.oıük fikir. talyan inkılabı da ihtilalli bir in- eden pıttronlardan hnk iddia eder vaziye· TU k • k llb y~tten Örn~k olmak hususiyetin ele 
!erle pmrlanmı! kalabalrklarm kılaptrr. itine girebildiklerini söyliyerek dünya- r ın 1 1 :oı~e~e~te~ır. Nihayet Türkiye cüm· 
ayaklanar:ık aıtag"ıdan yukarı yapı· S ··nJ d p .. da yeni bir davanın adı olan sosyalizmin •-Türk inkılabı bu tasnif ıekline unyetinın er türlü kudret ve kuTYeti, 

'!I' on gu er e olonyada buyk d v • h •t• B k l •· ·· t · ·k b. h lk ·h ·1·1·d· ı_ı· T" k · k ı·b · lw . -· . . . ogu~unu ıza e. ı. n§ ve o emegı gore am ve tır>ı ır a ı tı a a ır. ~ıç ur ın ı a anın cıhan nazarındaki ehem .. 
; btı aıağıdan yukarı sözünü bir hır degıııklık yapılmııtır.Kı.a hır ıkullananlann bütün bu fabrika iılerinin l bir milli ihtilil hiç bir halk ihtilili Tür-rniyetini senİ§leten, arttıran bir aebel!tir.,. 
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Yıldızlar, Sesleri Pla~a 
Alınırken Sıklllııvorlar l 

Film yıldızlarının aldıkları pa- rinden dördü, kısaca, bunlardır!. 
ra ..• Bu, ıık sık bahis mevzuu teş- le şükür, it bitti! 
kil eder .. Merak olunur, a~aba fa- Sırası gelmişken, bu bahiste a· 
lan yıldız ne kadar para kaza· yene sırası daha size g lakadarlardan bazılarının intibala 
nır?. ın üzerine kalkıp bekle rmı notedelim. Villi F orst, şöyle 

Tabii kazanç miktarı, zamanla nda dolaşmağa başlara diyor: 
değ:şir. Hele son zamanlarda A· etajerin üzerinde küçük - Film atelyesinde, bir sahnede 
merika film sanayiinin geç~rdiği ı<el görürsünüz. Kafasın :ı nasıl h:u-eket edildiğini görmek ve 
buhranın bir ucu da, yıldızların duğunuz zaman, başını nasıl §arkı söylendiğini işitmek i· 
kazancına dokunmuş, eski vazi- tdet sağa sola doğru oynat çin, bir gün beklemek lazım, bu, 
yetteki kazanç miktarı, değişikHk kellerden biri. Hemen etraf insanı sabırsızlık içinde bırakıyor. 
göıterm:ştir. 1 ı bakarsınız, kimsenin dikk&. Halbuki plağa ıöyleyifte vaziyet 

Yalnız "ilahi Kadm,, nın ka· ıediğini görür görmez elini farklı. Şimdi mikrofona şarkımı 
zancı müstesna... Onun aldığı ri ihtiyari o heykelin başın söyledim, değil mi? Y anm daki· 
parayı ekıiltmeğe cesaret eden ğru gider. Parmağınızla 0 hası ka ıonr:ı hoparlörden ıeıimi işite· 
yok!.. : kerre salladınız mı, artık ~e biliyorum. Bu mükemmel doğru· 

Bununla beraber, kazançları dar keyiflenirsiniz. Bu da bir su. Beklemek yok!. 
ekailen.1er de, gene çok para alı >cukluk hevesi değil mi? Renate M .. ller d ·· 1 ·· l"· 
yorlar. Eks:lmek, eski vaziyet• .. . de Şarıo te Anderle Beraber, or· u e, !OY e soy u 
göre bir fark göstermek mahiy Sonra sık sık tesaduf_ edıleu ço·ı>laşan Şarkı" yı Dinlerken.. Y • 
. l y k 1 .:ukluk heveslerinden bırisi de su· 1 - Ben, bir gün gelip te plağa 
tınde ka ryor. o sa, aldık arı r d ~ ya· \ Filmde serbestçe hareket eden 91ark .. ı· -· h" ih . 1 

h
. d . ur: . . "!I' ı ıoy ıyecegıme ıç tıma ver 

raya ıç te az enılemez. 
8

. k k d . f' 
1
. _ . vetlı yıldızlar seslen plağa almrrken ay mezdim it• f d . k' I" -

El k 1
• ır aç ar a aş mısa ır ıge gı· . . . . · ıra e eyım, ı p aga 

e geçen en son azanç ıst d . . A .. .. .. k .u ı· nı vazıyetı muhafaza edebıliyorbr !!.arkı söylem k h 1. .. ı 
.. G G bo 9000 M ersımz. partımanm qçuncu a· . . . . ~ e ay ı guç. nsan, 

ne gore, reta ar , d l b' .
1 

. . am· nıı? ... Ne gezer! Bu ış, kendılerım tereddüt içind kıvr A aba 
Ş .. ı y·ı R 7500 K tın a o uran ır at eyı zıyarel el· b d _ e anıyor. c ova ye ve ı ocers , , . l u a amakıllı heyecana ugratmakta, fi d k' 'b' .. 1• b ' ld" ·1 
tans Benet 7 000 Norma "ı tıkten sonra vedalasarak cık~rsı· y 1 k l f 1 ff k b. ı m e ı gı ı aoy ıye ı ım mı. 

· , .. . b-1_ k . ~ ~ ı • şar ı arım a sos uz, mu va a ır diye 5 nra 1 .. - d. 1 k d 
Corı Barimor, Rişard Barteln 11 nız, C1..Kılrııınz i ı)k veda eden m • tarzda tespit edebilmek için bir ·:·· ~ . '. ~ agı ın er en e, 

An H d'n 6000 V l &· arkadasınız kaı·nm? parmaklık si· k d k .. l 1 . .. kendı ıesını ıııtınekten hoşhnı· ar ı g , a as ~ ~ 'er· aç efa şar. ı soy eme erı lazım , 
5000, Jaon Krovford ve Ga. a perine dayımış, bir çocuk ~ibi i- n • gelmektedir yor· 
per 4000, Cenet Gaynor 37rtt· kinci kata ve oradan da birinci ka· · Plağa şarkı söyliyenlerin intİ· 
lar haftalık almaktadırlar. a r. la doğru kayıyor. Otuzunu geçmiş - Dikkat, Her Jozef Şmit, ba1an, hiç değilse çoğunun, aşağı 

ğu olan bir adamın çocuklara mahsus ,1:: başlıyoruz!. yukarı böyle.. Önce sıkıntı çe· 
obn bu hareketi hayretinizi mucip Orkestra şefi, değneğile önün· kiyorlar ... Sonra da memnun olu-

Guatav Fröliş, şimdi Se~ :ır· 
riute bulunuyor. Karısı c .ıtır. olur. Bu harekette bir çocukluk n • deki tahtaya üç defa vuruyor. Üç yorlar Çektikleri cefanın sefasını 
par, nisanda doğuracaktır ıkla hevesi değil de nedir? \r ! bktıktan sonra, loşlukta kll"mızı sürüyorlar! 

Gustl, bir yerde karııı bir Bunlar gibi daha ne kadar cok ır· lamba yanıyor. Jozef Şmit, güzel 
derken, fevkalade canı ,e de çocukluk hevesleri ve çocukluklan n· sesile, şarkı söylemiye gırışıyor. 
bir tavır almış, bu, derhr. di~ir. kalma itiyatlar vardır. Bunları bi- ni Fakat, sesin plağa alınmasını ida· 
ni araştırmağa yol aç.mı erın- rer birer saymak k :lbil değildir . re eden adamın bir işaretile, şarkı 

r b 1 d Yarıda kesiliyor: 
bii dedikoducular, mera ta i Onların bazıları a hiç tathik edi· 
ler, artistin kanımı dana lemiyeceği için yalnız bir hevese •1 - M:ıalesef olmadı. Filmde bu 
da.nıdan kıskandığı kanıri çok münhasır kalır. Mesela hi.r adamın şarkıyı söylerken; sesiniz bu nok-
raştırmalar yapmışlardn·tin e· gazetesini boydan boyı. açıp oku· .• tada daha tatlı, daha tesirli, daha 
mekle karısının rahatsı2 bir duğunu görürsünüz. E'ini?:rle tut· r. başka türlü aksediyordu. O hu· 
ve çocuğun düşeceği endil. is· tuğunuz sigarayı gazetenin aı·ka· r susiyet kulağında dev:ımlı akis bı· 
Frölişi ainirlendirdiğini öğreı!· .ı sından yaklaştırarak onu tam "-'r· z ı·akan herkes, her seyirci...... Ve 
dedikodularmı dallandınp ~ asınd~n yakınak icin sizde .ıecek se· dinleyici, plaktaki bu uygunauzlu· 
d~~land~ramadıkları için üzül • ı ·; bir arz~. uyan~ır, ~~'·ıette~ istif.a· ğun farkına varır. Şu halde, tek 
muşlerdır ! de J<'! n gorüJm,.~l tılmde dmlenıl· rar ! 

Gustav Fröliş, yakında yeni bir di, ıonra plaklar dolduruldu. Ve Tekrar, tekrar!.. Halbuki daha 
film çevirecektir. Bu filmin plaklar, kapış kapış satın alındı.. evvel de kıç defa prova yapılmış· 
mevzuu, Stendalin meşhur "Kır· Yıldızlar, kazançlarının :::ırtmasın· tı. Olur §ey değil doğrusu ... Şarkı 
mızı ve siyah,, iıimli romanından dan ınemnun, onları sevenler ses· söyliyen, sıkıntıdan bunalmış, ter 
alınmıştır. lerini de resimleri gibi odalarına, içinde kalmıştır. Olmadığından 

lllıııııı... evlerine getirebiJmelerinden mem· bahsedilerek şarkı söylemesi inkı-
Güzel sesli Jan Kiyepura, bir nun · ·. . taa uğratıldı mı, sinirleniyor. Ni-

R 
Pll§a Şarkı Söyliyen Yll-

müddet evvel, Holivudda film çe· iıard Tavber, Jan Kiyepura, hayet, bir çok tekrardan sonra, he· dızlardan Renate MUller 
V • k t kl'f"l k .. ılatmı"' u· Jozef Şmı"t, M •rlen Ditrih. Lilyan ırme e l 1 e ar :r :r• , mııı11111ırıııımıııı1111111ıııımnıı111111111ııııııııı11111uıırıııııııı11muııın 
zun boylu görüşmelerden sonra, Harvey, Renate Müller, Şarlotte 
bu teklifi kabul etmiş ve bir mu- Suza, Jarmila Novotna, Odet Flo· Haftanın Filmleri 
kavele imzalanmıştı. re), Pola negri, Gitta Alpar, Mar· 

Bu mukavele feshedilmi§tİr. Fa- ta Eggert, Liyan Hayd, Moris Şö
kat, bu mukavelenin bozulma· V.'llye, Ramon Novarro, Don Joze 
sın.dan dolayı mahkemeye nıüra • Mojika, Hanı Zönker, Villi F orst 
caat edecek olan yoktur. v.s., sonunu getirebilmek için hü· 

Mukavele, imzalıyan iki tarafın tün sayfayı isimle doldurmak la· 
birle§İk arzusiyle ortadan kaldı .. zım, hulasa pek çok yıldız, filmde 
rılmıştır. ~arkı aöyliyerek, seslerinden kat 

Almanların bu güzel sesli yıl- kat istifide temin ettiler. Gerçe 
dızı elden kaçırmamak için bir Rişard Tavber, Jan Kiyepura, isim 
hayli uğraştıklaırı, ötedenberi şa- leri sayıbn ve sayılmıyanlardan 
yidi. Nihayet ellerinde tutmağa bazıları, filmde şarkı söylemeseler 
muvaff aık oldukları anlaşılıyor .. de, sesleriyle şöhret, kazanç temin 
Acaba Lilyan Harveyi Amerikaya etmişlerdi ve edeceklerdi. Ancak, 
ıekenlor, nasıl oldu da Jan Kiye- bunlar için de filmde şarkı söyle· 
JMJr&JI ikna edemediler .. Ve nasıl menin geniş sahada bir reklam teş· 
oıda da, mukavelenin bozulması- kil ettiği inkar olunamaz. Film,, 
na riza g8sterdiler?. Bu cihet, da· şöhretlerini ve kanz·mçları arm • 
ha belli değil!.. mıya yaradı. Bu. muhakkak! 

Bu hafta ''Sümer,, sinemasında 
"Tali Kuşu,, filmi gösteriliyor. Bu 
filmin rejisörü Geza fon Bolvari , 
oynuyanlar Gustav Fröliş, Mari· 
ya Sörensen... Musiki, Robert 
Ştoltsun .. 

"S d "C' 1 . aray,, a ~ ın gece erı,, .... 
Ra.mon Novarro, Helen Heys, Le
vis Ston taraflarından oynanan 
bir film .. 

"Melek,, te "Deniz altıntla ce • 
hennem,, ... Oynıyanlar, Mec E· 
vans, Robert Montgomeri, Val· 
ter Hustun ... 

"İpek,, de gösterilen, "Aşk me· 
likesi,, isimli film ...• Y ddızı, Billi 
Dov .• 

İşte bu haftanın yeni nimle· 

Son zam:mlarda bu sahada ye· 
ni bir vaziyet vardır. O da şarkı 

söyliyebilenlerin seslerini tespitle 
iktifa etmeyip, şarkı söyliyebile • 
cek derecede müsait sesi olmıyan 
yıldızların seslerini de plağa al
maldır. Bu nasıl oluyor?... Şarkı 

söyliyebilecek derecede sesi olmı· 
y:ınların şarkı söylemiye kalkış

maları çekilir mi?... Bu plaklar 
rağbet görür mü? 

Yeni vaziyet, böyle değildir .. 
olmıyan yıldızlar, yalnız söz söy
Şcırkı söylemiye müsait ses sahibi 
liyecekler .... Çevirdikleri filmlerin 
her hangi bir safhasında söyledik· 
lerini tekr::ır edecekler! Film yıl· 
dızlarına karşı dünyanın her tara
fından duyulan kuvvetli alakanın 
ifadesi olarak, onların resimleri .:ı
randığma, §&l"kıları alaka uyandır· 

16 MART 1934 ~ 

Viyanada 
Holivut ! 

Evvelce Viyanada çalışan ve bir 
kaç senedenberi Holivudda bulu· 
n :m tanınmış film rejisörlerinden 
Pavl Ludvig Ştayn, son günlerde 
Viyanaya dönmüştür. 

Bu rejisörün Viyanaya gelmesi, 
yakında baş rolünde kudretli tenor 
Rişard T avber bulunduğu halde 
çevrilmesine başlanacak olan "Şu• 
bert,, filminin çevrilmesiyle alaka.• 
dardır. Bu filmin rejisörlüğünü 
P. L. Ştayn yapac*trr. 

Büyük bestekar F ranta Şubertin 
hayatından alınan bir film, geçen· 
lerde çevrilmiş, bunda genç film 
yıldızlarından Hanı J.:ıray Şubert 
rolünü, Marta Eggert de Kontes 
Esterhazi rolünü yapmışlardır. Ay 
nr mevzudaki güzel besteli met· 
bur operette Şubert rolü· 
nü oynıyan Tav'berin, bu 
rolü bilhassa benimseyişle oynams 
aı, aynı mevzuun üstüste filme a• 
hnmasmdaki mahzuru düşündür • 
memiştir bile ..... Tavberin çevire· 
ceği "Şubert,, filminin, daha evvel 
çevrileni gölgede bırakac.:ığı §Üp• 

hesiz görülmektedir. 

Bu filmin rejisörlüğünü yap • 
mak için Viyana ya dönen P. L. 
Ştayn, kendisile görüşen bir gaze. 
teciye şunları aöylemiştir: 

-Amerikada film sı1;n:ıyii, ikti· 
sadi buhran dolayiıile son zaman· 
larda hayli şiddetli bir sarsıntı ge• 
çirdi. Fak:ıt, bu vaziyet şimdi far· 
kedilecek derecede düzelmiştir .. 
Bu itibarla, eski üstün vaziyetin 
devam edeceği tahmin olunabilir. 

Ben, Viyanada neler yapmak iı· 
tiyorum?. Viyan:ıda uzun müddet· 
tenberi Alman filmciliğinin tesi • 
rinden kurtulmak ve orijinal Avuı 
turya filmleri vücuda getirmek im
kanını bulmak için çalışıldığını bu 
hususta çare arandığını biliyorum. 
Bu işle esaslı surette uğr.:ışaca • 
ğım. 

işi başarmak için fazla güçlük 
çekilmiyeceğinden eminim. Yeter 
ki resmi makamların projeye kar· 
§ı alakaları .artsın. Şimdiki halde 
uzun boylu izahat veremiyeceğim. 

Ancak, Amerikan sermayesini Vi· 
yanaya getirmek mümkün olacak· 
tır. Bu suretle Avustury.J. filmcili
gı, mali cihetten kuvvetlenince, 
fevkalade yükselecektir. 

Hulasa, Viyanada Holivud te· 
sisi, uzak bir hayal değildir. Ha
kikat olmak üzeredir, diyebilirim. 
Büyük bir Amerikan serm:ıyedar 
grupu ile etraflı olarak görüştüm. 
Tekrar Amerika ya gittiğim za • 
man bir Avusturya - Amerika bir 
letik film şirketi kurmıya muvaf • 
f:ık olabileceğimi kuvvetle umuyo· 
rum. 

""•--~1&11...._..lllını
dığına göre, yalnız söz söylemele-
lerinin de alik'l. ile karşılanacağm 
dan ve bu plakların bol bol satıla· 
cağından §Üphe edilmiyor. Eh, 
bundan şüphe edilmek için de or• 
tada ıebep var mı?... Yıldızlara 
kartı duyubn alakanın ne derece· 
de kuvvetli olduğunu hepimiz bi
liyoruz! 
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Hikaye 1 BORSA 
----------------....! c nukUi(~) 

Memleket Haricine 
Milyonlar Kaçıranlar Dolaptaki Def ine 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nakleden: Selami İzzet 

Emsalsiz karı kocadırlar. On 
bet senedir, aralannda kav~a ol
mamıtbr. Köşelerinde sessiz se· 
dasız yatarlar. Kocası, yüks~ 
maath SletıNrdur. Evini derli top 
lu, temiz görmek ister. Zevki hu· 
dur. 

Havaya para atmazlar. Arası· 
ra da tiyatro ve sinemaya gider· 
ler. Bazı bazı da bir birahanede 
oturup ikiıi bira iç.erler. 

- Dairenin karfııında yeni bir 
kahve açıldı. Arkadatlarla briç, 
piket, bzig oynuyoruz. 

Bu makul. 

Yalnız gayritabii bir ıey var. 
Birkaç gündür Salih bey çamaşır 

dolabının etrafında döneniyor ... 
Bir gün Hamide hanım, anahtarı 

karıştırdığını da gördü .. Acaba Sa 
lih bey par.ayı bulmuf mıydı?. 

* f.ondra tı44 •• • Vlyıını ~4. -

* Nevyort 1•3, - * i\laı:lrlı 18, -r Pad• 
168. 50 • Berlln 50, -

* MllAno 217, - * Vaı$ovı 24, •• 

* Brüt~el 117, - + Budapeşı. lc9, -

* Atlna 25, - * Bulcreş 22. -1 
• Cenevre 816. - * Belgrat 55, -

• Sofya 95, •• • Yolobama 34,-
• Amsıerdam E4, - *Altın 928. - ı 
* Prag 106. * Mecidiye :16 -· . 

!\ıolı:ho'm 00. - • R"nknor 240 -1 

(kap. sa. 18) 

i • Londra 643.00 Stokholm 
! • Nevyork 0.793.547 • Viyana 
* Parls 12.06- • Mıdrlı 

! * MllAno 9.!5- • Berlln 
* Brüksel 3,40- • Varşova 
* Atin~ Sl',ıtWO • Radıpeşıe 
* Genevre 'l.4584 • Rilkreş 
* Sofya 64,61!\5 * Delgrıt 
• Amsterdanı 1.1793 • Yoltobama 
• Pr1g IQ,ll 16 • l\toskova 

00000 
4,3392 
.!1230 

1,99<!!\ 

4 2131 1 
:t,ı<9ıt~ 

79,404~ 

34.9•35 
'1,63 

10}1.'l ~ 

__ .ııe« .... 

absiyetler hazır bu .';sten adliyeye gonderilrilerkt:n ... ,~ Çocukları yoktur. Filvaki bu 
biraz hazin. Hazin ama, çocuk da 
az gaile midir?. Az dert midir? 

Hayatları basit olduğundan 

duyguları da basittir.· Metafizik 
11tırabın ne olduğunu bilmezler. 
Kolay memnun olurlar .. On beşse 
nedir ayni evde oıururlar. Kom .. 
ıuları onlardan, onlar komşula· 
rmdan hotnutturlar. 

Salih bey gidince, Hamide do· 
laba koştu, açtı, elini ça11afların 
arasına soktu, parayı çıkardı. A • l lı'=l=-ş=-B=-a=-nlı:=-a=-5,==. = .. oo=;;=ı=· ,=rıc;.;;o;::s ===.-=.,=:ıo 
ma bu yüz liralık değil, bir elli li- • Anadolu 26.00 • Çimento a.s 12 6i 
rahktı. Reji 4.1~ Cnyon Oey." -,00 

Bun~ten sonra, parl-k bir ka- L 
rice ecnebi parası gönderildiğinin 
farkına vardığını anlattı. 

Rafael Yahni efendi, t:ımamile 

Rafa K inkar etti. Şöyle dedi: 
nam) ng 0 ng1 - Polisteki itirafımı katiyen Slr. Hayriye · ·.00 ~ark llel. -.o 

Mesele sarihti. Salih bey yüz Ji.. Tramvay -·.'lO Balya - 01 1 

rayı bulmuı, bozdunnut, ellisini U. Slgortıı -.oo Şart m. ecza --.oo mittir kabul etmem. Poliste küçük kar-

Salih beyle Hamide hanım iyi 
geçinirler ve11elam. Hamide ha
nım ufak tefek, güler yüzlü, güzel 
ce gözlü bir hanımdır. 

Salih bey karısını kıskanır? .. 
Kıskanır. Karısından emindir, na· 
musuna :kalıbını basar ama, gene 
de k11kanrr. 

Hamide hanım kocası~ kıska
nır mı? Kıskanır .. Salih bey uzun 
ince boyu, ela gözleriyle güzel er
kektir. Fakat Ha.mide hanımın a
slı derdi paradır. Prensipi sarih
tir: İnsanın gençken paraya ihti
yacı olmaz ama, ihtiyarlıkta olur. 

Kara günler iç.in elde beş on 
paraıı bulunmalıdır. 

l§te bu <luıünceyle para birikti
rir. Hasis değildir, hesabını bi
lir, Yaıayıılarından bir ıey eksilt
meden, bir tarafa bet on para ko
yar .. Kasası, mutfaktaki masanın 
çe1anecesidir. Kocası mutfağa uğ· 
ramaz, uğrasa da, aklına gelip 
çekmeceyi açmaz. 

Hamide Hanım, bozuk parala
n, \leı on kuruıu her gün çekme· 
ceye atar. 

Bir gün: "Beı liram toplanmış· 
hr,, dedi. Saydı. Yedi lira toplan
mq. Yedi on dört, on dört yirmi 
sekiz, yirmi sekiz elli, altmıf, yüz 
oldu. 

Yüz lira adamına göre az para 
değildir. Bir ıenede yüz lira birik
mifti. Gene dütündü: "Kendimi 
çok ~yden mahrum ettim mi?.,, 
Hayır, üste yalnız iki iakarpin al
mı§, bir tapkayla seneyi g'!Çirmit· 
ti. Adam sen de, bunun n.e ehem· 
miyeti vardı. 

Hamide hanım paralarını top· 
ladı, bankaya gitti. Tek bir yüz 
liralık yaptırdı. Yüz liralık kağıt 
ne sevimlidir!.. 

Eve geldi. Gülümsiyerek çama
ıır dolabını açtı. Hamide hanım 
gibi bir ev kadınının çamaşır do
labı muntazamdır .. Yastık kılıfla· 
rı, ya'tak yorgan çarşafları, katlan
mıf, ütülenmif, sıram sıram, üst 
üıte duruyor. 

&.ından daha iyi kasa olur ~u? 
Hamide hanım yüz lirasını çar- · 

tafllft"In "raıına koydu. 
Ert~si gün, gene mutfaktaki 

çekmeceye bozuk para koymıya 

b.ıladı. 

yerine :koyup ellisini aarfetmİftİ. 

Demek bir kadına para yediri
yordu. Hamidenin bütün bn ba-

fına sıçradı. Tevekkeli değil Sa· 
lih kolonyalar sürüyor, aktamla
rı geç geliyordu .. 

İhtiyatlı hareket etmesi, iti der· 
hal meydana vurmaması lazımdı. 
Bir §ey bilmiyormuş gibi görüne· 
cek, kocasını gözliyecekti. 

Salih bey yemeğe geldi. Hami
de her zamanki gibi kocasını kar-

şıladı. Yemekten sonra Salih kalk 
tı, bir sigara yaktı. Karısı mutfağa 

girince, hemen dolaba yaklaştı. 

Hamide her feyİ gördü. Kendi· 
ni tutamadı, koşarak geldi: 

- Neden bu dolaptan ayrıla

mıyorsun? .. Ne istiyorsun?.. Ça
maşır dolabı bu. Benim dolabımı 
l'ahat bırak. 

Salih bey gülmeye haıladı: 

- Doğrusunu söyliyeyim Ha· 
mide .. Dolabına bir ıey saklamıt· 
hm, bugün ona ihtiyacım oldu. 

- Ne sakladın?. 

- Biraz para koydum. Biriktir· 
miştim, buraya sakladım. Buıün 
lazım. Hem artık aaklamıya hacet 
kalmadı. 

- Parayı ne yapacaksın?. 
- Kaç zamandır bir radyo iıti· 

yordun. Aldım. ilk taksit ve petin 

elli lira vereceğim. Elli lira çarpf
ların arasında .. 

Hamide hanım heyecandan o· 

turdu. Kocası dolaba doğru gitti, 

kocası mini oldu: 
- Dur dedi, paranı ben kendim 

bulayım .. Ne iyi adamıın Salihçi
ğim ! .. 

Elini uzattı. Elli lirayı buldu .. 
Ya kendi yüz lirası?. O neredey
di? .. Elini başka bir kata soktu. 
Parası, ytiz lirası orada duruyor· 
du. 

Salibe bu parayı sakladığını 

söyliyecek miydi?. Söylemesi li· 
zımdı. Fakat tereddüt etti: "Ne
den ıöyliyecek mİ§İm sanki? .. ,, 
Elli lirayı kocasına uzattı. Salih 
Bey sordu: 

- Sevindin mi?. 

- Çok sevindim Salihçiğim .. 

Cenupta 34 kaçakçı 
yakalandı 

Ankara, 1 S ( A.A.) - Bu ayın 
ikinci haftası içinde cenup hudu· 

• • * dunda dördü çarpıtJDalı 22 kaçak· 
Salth bey her zamanki gibi. çı vakuı olmuttur. Bu vakalarda 

Yaluz son günlerde biraz süsüne bir ölü 34 kaçakçı ve biri ölü ka· 
dikkat ediyor. Hıunidenin kolon- çakçı hayvanı, 850 kilo sümrük, 
yaımı sürüyor. Ve aktamları bir ı 700 kilo inhisar kaçağı tutulmuı· 
az g~ geli>:or. tur • 

Romontl 18,00 Teıeroo - 00 Tı G • • deıimi dövdüler. Ben de müte-

latlk;:;zla!___ tahvill~ çakçı emısı l essir oldum. istedikleri gibi iti-
rılmı . raf ta bulundum. Zoraki olarak ... 

·• 193JTürlt Bor. 129 05 Elektrik -.00 N · "I D · d f d J 
• • il 'iS,oo Tramvay -.oeı karông Kong, 15 (A.A.) - Bias \ . esım og u avı e en i, şöy c 

m 28 s• R h oo y L'.__ • d söyledı' · • ,. .. . ., ı um -. aıızın e korsanlara k:lrsı nöbet- h . 

l 
lstllı:r.lzı~:hlll ~ 1~·~ * Anadolu ı 4835 Moryapan bir Amerı'k h. d - Ben, Z:ıharyan efendinin ka-

Erganl Jst razı · 5 • Anadolu ıı 48.35 t l a arp ge· 'b' · y h · f d' d .. 
1928 Mfi A. - .oo Anadolu ııı ..s.oo a Y·anmaktadır V · d . ,tı ıyım. a nı e en ı, ogruyu ·· . · e ım at ışa- 1 
Bıld•t. -.oo • l\llimessll ı\ M,15 Uzı1 . t' G . . t f 'söylemiyor. Parayı bilerek almıı, .. .j -ermış ır. emmın ay aaı ge ge .. 

larn, k t . h l kt d nuamelesım yaptırmıştır. Bura • 

1 k d 
.er e mıye azır ~nma a ır- rıh . 

S en eron dörı ı aki ınkirı esassızdır, öteki ik -
~Bir ngiliz muhribi geminin -r1 doğrudur! 

Tu··rkı·yeye 1·ade mı· . 1ıda bulunmaktadır. Aı y . b .. b b . rı ı - anı, u ışı era er mı yaptı· 
ve rnan Amerika gemisi F ueton : ? ... 

ediliyor ? YaP bir gemidir. 

.... ( Ua5 tarafı 1 inci 1111Syılada) ~ong Kong, 15 (A.A.) -1100 
de ~k Fulton gemisinin tayfası ge 

anlaınrak bu yolu Türk topraklanndan 
ve Hakkari viliyeti tarikiyle Kirmanıa- leri terketmişlerdir. Tayfadan 
ha geçirmek teıebbüıünde bulunmuıtur. de!li Toinan gemisi :ıhnı!, a.ltmı· 
Türkiye hükumeti de bu fedakarlığa lı- da İngiliz muhriplerinden 
kenderun sancağının Türkiyeye iadcıu SOnart almıttır. 
ıartiyle razı olacağını Franaaya bildir- · • 

vı2 ayf anın iç.inde bulunduju di
miıtiı·. Şimdi bu mevzu ii&erine iki hü-
kUınet arasında bir -ıakt1na meydana lir.sandalları arayıp bulmak ıçin 

A- Hayır, ben. bir §ey yapm3 • 
ı , 

günde: 
esim efendi, bu işlerle hiç bir 

sını ge 
t 1 .. .~sı olmadığını söyledikten a ıgı ı 

müdde ı A vram oğlu Muiz efendi 
ten e]~ iılerle alakası bulunmadığı· 

g ... d"' 
h ""k"' ı sur u. • u ume 
.a.Jeleyeiel ojlu Lui e:endi, "ben, 
yapılan lerin yanın a me urum. 
kızamık bono ve iskonto işlerine ba"' 

h t 1 1 
Bundan ötesini bilmem,, 

asa ar 

gelmek üzeredir ve Kont dö Martel hü- t~1hart sis yüzünden güçlük çek· 
kiimetinden vazih talimatla Ankaraya ~ ı;,·tedir. yangının sebepleri meç 
giderek Türk hükumetiyle bu demiryo- şı~ur. 
lu meselesini halle memur edilmiıtir. 1.1 önüne ge •r Muiz efendi de bu itler-

Bu haber bütün Suriyede ve lıkende- !!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~ 
run aancağında yıldımn ıüratiyle' yayıl- l'diği. kara iştirak noktasından kendi- lkiyede vaki malumatı olmadığını söy
mıı v~ büyük bir sevinç uyandırmııtır. d, ihmal edilmiş addettiklerini, bu ve lüzumlu fo Hanri Yahni efendinin 
Haberin ne dereceye kadar doğru olduğu- >terek şuurun işçiler araıında karıılaı· Türkiyede 0ıçekilmesine geldi. 
nu bilmiyorum. Fakat Suriye efkara 1\ı, sermaye ve patronların karıı11n· latla çarpııa~ Yahni efendi, suç itleme
umumiyeıi bu habere inanmıf görünmek· tedir. ıosyalist, sosyal demokrat ve niha· inkılabı devrit;liyerek, fU izahlı verdi: 

• ,,. ,,. ~omüniıt gibi cephelerin teşekkül .et~ \d.~rill~ ve fariJnız rehin para ikraz iti 
Kont dö Bartelin Parise hareketile Su. hu, . ~ermay_e ve patron tar~f ının ııç• tun cıhanagul olurum. Bazıl 'lrı, eski 

riyede aiyaıi faaliyet hemen durmut 11• tf~ ıçın yenı haldar tanımaga mecbur lal rnuharınna mukabil muvakkat müh 
bidir. Şimdı· bu"tün gözler kontun Suriye. egunuJ bu hakların bazan zorlu ça·jhusuıivı h' b _,_ l B'l · · ·ı .'\: re ın ırwur ar. ı zarur a-
ye ulaşır ulaımaz neler yapacağını gör- H -azan da hak tanıma yolu ı e k l 
mek için dört açılnuıtır. Kont, bu ak- er ~:ıı.u"-ılılandığını söyledi ve der· :•nllyorum. Fakat döviz kaça çı ığı• 
ıamki trenle Halebe varacak ve durma. Hakım, ::. .. tti: 'Ilı kabul etmem. 
dan Beruta ve oradan da Şama hareket diye, §Öyle sormu~. Hanri Y :ıhni efendi, poliste 
edecektir. - Siz bir banka me~fo;usunuz. kendisine tokat atıldığını, ayakla-

Şamda aiyaai vaziyete mühim değiıik- Hem devlet emirlerini yerine ge· rına sopa ile vurulacağından, fa· 
likler olacağı ve bilhaıaa kabinenin Yeni tirmek, hem de bankanın kredisi· lakaya y-::.tırılacağmdan bahsolu • 
baıtan ve mühim ıurette tebeddülata uğ. ni muhafaza etmek yolunda çalıt· nyac:ağı kuvvetle tahmin edilmektedir. narak tehdit ve tazyik edildiğini· 

malı değil mi idiniz? 'dd' · Çünkü kabine aza11 arasındaki ihtili.fJar ı ıa ettı. 
- Kontun gelmeıine intizaren - !İm· - Efendim, Zah-ırya efendi Sorguya çekilmeler bu suretle 
dilik durmuı gibi görünmektedir. kırk, elli liralık çek getirdi. Şahıı bittikten sonra, hakim Re§İt Bey, 

Efkan umumiyeyi ıiddetle itıal eden bizçe maruf olduğundan muame· 
d llyazar oğlu Salomon, Zaharya oğ-

en mühim mesele, meclisin kont ö Mar- lesini uzun boylu tetkike tabi tut· 
t 1 1. l s · F lu lly"1zaharya, Avram oğlu Ra -e ge ınce top anarak urıye - ran1a madık. Ben, ıuç. i§lemedim. 
muahedesinin berayı taıdik meclise sev. fael Yahni ve Avram oğlu Hanri 

Edvard efendi, çeklerin mua • 
kedilip edilmiyeccğidir. Geçen defaki Yahni efendiler hakkında, mevcut 
toplantıda muahedeyi toptan reddeden melesi muntazam olduğunu, Salo· 
mebusların timdi muahedeyi kabul ve mon efendinin "al çekleri!,, deme· 
imzaya amade oldukları muhakkak görül. ai üzerine .:ıldığını, muamelenin bu 
mektedir. Kont dö Martelin bu vaziyet suretle yapıldığını söyledi. 
kar1111nda muahedeyi yeniden mecli,e Avram oğlu Mordehay efendi, 
sevkedip etmiyeceği belli değildir. 

"ben tahsildarım. Faturaların tah· 
Hulaıa; bu hafta içinde Suriye büyük ' 

siyasi itlerin arifeainde görülmektedir. siliyle meşgul olurum. Bu işlerle 
Vatani frrkanın hattı hareketi de merakla alakam yoktur,, dedi. Ve ııkı§ık 
beklenmektedir. Bu fırka araırndaki ik~. bir vaziyette bulunduğunu, bir kaç 
lik devam etmekte olma11 fırkayı gün geç. dakika için :ıyak yoluna gitmesine 
tikçe zayıf düşürmektedir. · · tt' H~ müsaade edilmesinı rıca e ı. a-

Şaında toplanmasına karar verilen 
b.. ··k k · ·· )" ·· kim müsaade etti ve J

0 

andarma re· uyu ongreyi toplamak bir tur u mum. , 
kün olmamıı ve bunun üzerine umumi fakatiyle ıe:lıtanya çıktı. 

delillere göre ve suçun memleket 
menfaatine dokunan, hükumetin 
nüfuzunu kıran suçlardan olması 
itibariyle, usulün 104 üncü m.:ıdde
si mucibince tevkif kararı verdiği
ni, diğer sekiz kişinin de timdiki 
halde tevkiflerini mucip bir vazi • 
yet görmediğini, bunları serbest 
bıraktığını bildirdi. 

Mevkuflar tevkifhaneye gönde
rildi, diğerleri hemen serbeıt hıra· 
kıldı. Bunlar hakkındaki tahki • 
kat kendileri mevkuf olmıy"1rak 
devam edecektir. Tahkikat dos • 

kongrenin bayraından ıonra toplanmaıı- tlya oğlu Nesim efendi, kendi
na karar verilmiıtir. Halbuki Ali komi- sinin bu itle meşgul olm'"\dığını, 
serin Suriyede muvaaalabndan evel fır- sonradan Türk parası verilip ha· yası, mahemece tekrar müddei u
kanın konrreyi toplıyarak hath hareketi- ••• , ._, .. ,....,. .... ıu••mıııaın"''"''"""'-'""'""""""'"',__...,. mumiliğe verildi. 
ni te5bit etmui Humuı kongresinde ka· mebuılariJI• müttefikan muahedeyi red- Yarından itibaren tahkikata is; 
rarlaıbnlmıfb. Ancak fırka araımdaki 

1 

deden ·'" mutedil vatani gı:µpa dahil 
ikilik buna mani olmuıtur. mebuslar da muahedeyi imzalamaia mü- tintak hik~:nliğinçe başbnacak· ~ . 

Söylendiğine göre geçen defa ti.mal temayildirler.,, tır • 
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Yaşını başını almış insan
larda çocukluk hevesleri 

~UNDAN 
. 
1 BUNDAN 

Bir yere davetli olursunuz. Orada ye
nilir, içilir. Yemekten sonra dans 

edilmesi teklif olunur ve ... 
1 

Y &.§ını ba.f mı almıt olan İnsan-
1-rın da b:ızan çocukluğu hıtar. Bu 
Socukluk hevesi arada sırada ani 
bir surette kendisini gösterir. Kay
dı hayat şartile ondan kurtulamı .. 
Yanhr da vardır. 

vası halini alan o eıki mecmuala· 
rın nasıl olup ta bir doktor muaye
nehanesinde bulunabildiğine hay
ret ederken bakarsınız ki bütün o 
mecmu,.lnn karıştırdığınız halde 
muayene ııraıı daha size gelmemiş 
bunun üzerine kalkıp bekleme o
dasında dolaşmağa başlarımız. 

Bir etajerin üzerinde küçük bir 
heykel görürsünüz. Kafasın'l clo· 
kunduğunuz zaman, başım bir 
müddet sağa sola doğru oynatan 
heykellerden biri. Hemen etrafı· 
mza bakarsınız, kimsenin dikkat 
etmediğini görür görmez eliniz 
g1yri ihtiyari o heykelin basma 
doğru gider. Parmağınızla o bası 
bir kerre salladınız mı, artık ;e 
kadar keyiflenirsiniz. Bu da bir 
çocukluk hevesi değil mi? 

Çocukluk hevesinin bir garabe
ti de vardır: 

O hiç bir zaman tek bir insana 
lll\inhasır değilidr, pek istisnai ah· 
"•ide ıahsi bir mar:ız olarak teza· 
hür eder. Yoksa bütün çocukluk 
heve1Jerinin kısmı azamı ayni tarz 
da. ve tekilde bir çok kimseler ta
rafından bilinir, sevilir ve onlar· 
dan çekinilir. 

Çocukluk hevesinin ne demek 
olduğunu size miıallerile .:mlata• 
Yım: 

Bir yere davetli olursunuz. Ora
d1. Yenilir, içilir. Yemekten sonra 
da.naedilmesi teklif olunur. Dansın 
ha.ra.retli taraftarları hemen sa.lon-
dlJci m:ısaları ve sandalyaları bir 
~enara çekerek ortada dansedile· 
Ce]( hir yer hazırlarlar. Birdenbire 
~arsımz ki davetlilerden birisi 
cili.dan parlıyan perkeli zemini 
lÖtür görmez, kendisini tullmıya-
'ttJc durduğu yerden karşı tarafa 
k,yarak geçiverir. Bunu yaptığın· 
~-n dolayı büyük bir keyif duyar. 
~yle bir hareketin ayıp olduğu 
•hnn:ı bile gelm z. 

l\ Bu itiyat çocukluktan kalmııtır. 
•r yağdığı zaman nasıl kızakla 

\'e ayakla ıokakb kayılıyorsa, bir 
'llonun cilih parkesi üzerinde de 
0>-lece kayılabileceği zannedilir. 
llu heves o gibi insanların iclerin
den doğar. Onu öldürmek • kabil 
değildir. 

8u gibi çocukluk hevesleri cok 
taammüm etmi§tir. Beşeriyeti~ e· 
ıe1t zevklerinden ohn böyle bir 
he•eı ister çocuk, ister büyük, is· 
t .dd" . er cı ı, ıster §akacı bir insau ol-
• v k un, qagı Yu arı herkes bir defa 
olıan kapılmak ihtiyacını duyar. 

Bu çocukluk hevesi daha bir çok 
fıraatlard:ı kendini gösterir. Tram· 
\'•yda giderken bermutat içeride 
:Yer bulamadığnız için dı,arıda 
J))atfonnda durursunuz. PJatfor· 
lnun zemininde bir demir düğme 
\rardır. Ona basarsanız Tramvay 
&.r1ı:basınm çanı bir kerre (dan) di· 
)e vurur. O çan düğmesine kar§ı 

bir çok inıanlann zaaf eseri göı· 
terdiklerini mükerreren gördüğüm 
"•kidir. Çan meraklıları bir kerre 
'ltaflann-ı bakarlar, kimsenin 
aörmediğine kanaat getirdikten 
'oııra o düğmeye bir kaç defa a
l'-klarile batarlar. Kim bilir o es
~ld ı çan ne kadar tatlı bir sada 
1le (dan, dan, dan) diyordur ki 
~lı batlı adamlar bile memnu 
blduğunu bildikleri o hareketi yap 
~tan ıkendilerini alamıyorlar. 
li~ manaıı olmıyan böyle bir ha· 
l'ekette bulunmak ta çocukluk he
~eai değil de nedir? 

Bir de bir doktorun muayene· 
'İrıe gidersiniz. Bekleme odasmda-
~i :rnannın üzerinde duran eski 
~ecmuaları karı§ıhrmağa başlar· 
~·· Herkeı tarafından ellene el· 
,..._ kirlenen ve her hutadan bir 
~llıtOp k•parak birer mikrop yu· 

Sonra ark sık tesadüf edihm ç.o· 
cukluk heveslerinden birisi de ~u· 
dur: 

Bir kaç arkadaş misafirliğe gi
dersiniz. Aparhmanm qç.üncü ka· 
tında oturan bir aileyi ziyaret et· 
tikten sonra vedalatarak çık:ı.rsı· 
nız, bak,lnıınz ki ilk veda eden 
arkada!ınız karnını parmaklık si· 

perine day:ımı,, bir çocuk gibi i· 
kinci kata ve oradan da bil'inci ka· 
la doğru kayıyor. Otuzunu geçmi~ 
olan lbir adamın cocuklara mahsus 
obn bu hareketi hayretinizi mucip 
olur. Bu harekette bir çocukluk 
hevesi değil de nedir? 

Bunlar gibi daha ne kadar çok 
çocukluk heveıleri ve çocukluktan 
kalma itiyatlar vardır. Bunları hi· 
rer birer aaymak Jnbil değildir. 
Onların bazıları da hiç t:ıthik edi· 
lemiyeceği için yalnrz biı- hevese 
münhasır kalır. Mesela bi.ı: adamın 
gazetesini boydan boy1 açıp oku· 
duğunu görürsünüz. E1ini7.de tut· 
tuğunuz sigarayı gazeteu!n aı·ka
sından yaklaştırarak oııu tam or-

tasınd'ln yakmak için sizde sid
detli bir arzu uyanır, fakat ki~ue 
tarafından görülmeden ve okuyu· 
cuya farkettirmeden bunu yapa· 
mıyacağınızı hildiğniz için hevesi
nizi htmin etmekten vazaecmeöe .,. ~ ::::> 

mecbur olursunuz. 

Bilmenı bu yazdıklarım:ıı doğ
ruluğu tasdik edilir mi? Yoksa ben 
mi herkesten fazla cocuk h~vesine 
kapılan bir insanım.? 

Dedikoducu 

Fransadaki şimendifer 
kazası 

Paris, (A.A.) - Meclis bu sa
bah Lagny şimendifer kazası tak
rirlerini münak~şa etmittir. Bir 
çok mebuslar gayri meıul makinist 
ile ateşçinin keyfi tevkiflerine, i
ıaretlerin fena işlemesine, yolcula
rın emniyeti için tehlikeli bir şey 

olan memurların tazyik altında bu 
lundurulmasına kır§ı protesto et· 
mişlerdir. 

İzmir rıhtım şirketi 
İzmir, 15 {A.A.) - Gayri men· 

kulleri, tramvayları, İzmir liman 
ve körfez ıirketi ile milli emlak ve 
gümrük id1relerinc devrolunmak 
suretile tehrimiz nhtım idareıinin 
mevcudiyetine nihayet verilmittir. 

Eski çarlık .ailesi nasıl yaşıyor? 
Prenses Nataşa bir Amerikan kumpanyasile mukavele 

yaptı, film çevirmeye başlıyor 
Londra gazetelerinin verdikleri 

haberlere göre eski Rus çarlık ai· 
lesine mensup firari prensler ve 
prenseslerin büyük bir kısmı Lon· 
dra, Paris ve Nevyorkt.1 yaşam:.k
ta ve muhtelif sanatlarla meşgul 
olmaktadırlar. Bunların başı ohn 
ve Rus tacının varisi olarak geçi· 
nen Grandük Kiril Fransada Saint 
- Briac'd1 yaşamaktadır. Kiril 
zengindir. Gazinoya sık sık gel· 
mekte ve sosyetelere devam etmek 
tedir. Grandu§es Marya ve Prens 
Georgiy Amerik.,,da bulunmakta -
dırlar. Prens Georgiy bir aralık 

Londrada tezyinat mağazaların -
dan birinde hizmet etmişti. Bun· 
dan evvel de büyük bir tuhafiye Prenses rtataşa 

bir antikacı dükkanı açmış bulu
nuyor. Rnsvutin'i öldüren prens 

Yusupov'un kız kardeşi, İngiliz 
kralının Vindzor Park'h valdesine 
hediye ettiği bir ciftlikte ya§amak-. ~ 

tadır. Prens Nikita'mn 
bir moda dükkanı vardır. 

Pariste 
Prens 

Dimitri ise Pariste borsa cimsar
lığı yapmaktadır. 

\ Çar hanedanından hakiki bir 
prens gibi yaııyan yalnız Grandük 
Dimitrid:r. Bu da karısı olan lngi· 
lizin serveti sayesindedir. 

' Bunbr arasında en dikkate 'fa• 
yan sima Çar Nikolanın karde! 
kızı Grandü§es Nataşatdır. 

Vaktile P.:ıriste moda kralı di· 

mağazısmda satıcılık yapıyordu. Grandüşes, Zya ve Naca Lon· ye anılan Lelonge ile evlenmİJ ve 

1. drad:l ya•amaktadırlar. Bunlar· bir müddet sonra ayrılmı!lı· Ca-Prens Vasi ıy ve Çabçavce 'T 

Nevyorkta yaşamaktadırlar, bun • dan Zya Harold Verner namında yet mütevazi bir hayat ya§ıyan bu 
lardan biri levantalar satmakta çok zengin bir lngilizle evlenmiş, Prenses son günlerde bir Amerika 
diğeri de "Kunard,, vapur şirket • diğeri İngiliz kralının amcazadesi sinema kumpanyası ile muk!.vele 
tinde memur olarak çalışmaktadır. Lord Milford'a varmı§trr. aktederek film artisi olmuştur. 
Perns Ksenya Amerikalı milyoner- Prenses Marya Bary..:ıtinsko ve Prenses Nataşa çok zarif, çok gü· 
lerden V. Lids namında biriyle ev· valdesi Londranın büyük moda zel sihirkar bir kadın olduğundan 
lenmiş ve bir kıç sene geçtikten l müesseselerinden b}rinde işlemek-, filmde muvaffak olacağı z~nnedi-
sonra bo§anmıştır. tedirler. Prens VJadimir Galitsin liyor. ' 

Altı yüz çocuk bird~n kısırlaştırılacak 
Almanyadan sonra Norveç ve Danimarka hükumetleri de 

kısırlaştırma kanununu tatbik etrniye başlıyorlar 
Hitler hükumeti kısırhtma ka-ı caklarını söyliyerek derhal kısır· ı zırlar meclisine verilecek olan bir 

nununu şiddet ve hararetle tatbik laıtırı)m1larını istemektedirler. kııırbıtırma kanunu hazırlamak -
etmektedir. Alman gazetelerinde Alman gazetelerine göre Nor· t:ı.dır. Bu projeyle ruban ve cismen 
okunduğuna göre Almanyanın veç ve Danimarka hükumetleri de tedavisi kabil olmıyan hastahklar
Rein vilayetinde 600 çocuğun kı· kısırlaştırma kanununu tatbik et· dan biri~e illetli olanların cebren 
sırlaştırılması icap etmektedir. meği dü~ünmektedirler. kısırlaştırılması derpiş olunmakta· 

Bu çocuklar, Rein vilayetinin Norveç kabinesi son içtimala· dır. Bu baph lazım gelen hüküm-
umumi harpte.o sonra Fransız or· rrndan birinde bu hususta h:ı.zırla· )eri vermek üzere bir hakim, bir 
dusu l'll'afından istila edildigw; za· nan kanun projesini tetkik etmiş-
man Alman kadınları ile Afrika tiı·. Buna göre ırsen illetli doğmuf 
zenci askerleri ve Tunuslu efrat a- olanİardan biri tarafından talep 
rasında vukubulan nikahsız müna- vaki olduğu takdirde ve Dr. lar ce· 
sebetlerin mahsulüdür. miyeti reisi tar::.fmdan teklif ya • 

• • * 
Alman gazeteleri, ekserisi 15·16 

YJŞına basmış olan bu çocuklar:n 
az zaman sonra cinsi münasebatta 
buhmabilecek hale geleceklerini 
ve bu suretle Alman ırkını boza· 

pılmak şartile kısırlatma ameliyatı 

yapılır. Deliler ve tedavisi kabil 
olmryan illetliler, doğrudan doğ -
ruya cebren kısırlatılac1ktır. 

Danimarka içtimai muavenet 
nazırı Dr. Ştayrke de, yakında na• 

mütehaasıs doktor ve bir de içti -

mai muavenet nezareti murahha
sından mürekep bir mahkeme let· 
kil olunacaktır. Bu mahkeme ta· 

raf mdan verilecek kırarlar içti· 
mai muavenet nazınnın tasdikine 

iktiran ettikten sonra tatbik oluna
cak ve 18 ya§ını ikmal etmemi' o· 

lanlar hiç bir suretle kısrrhştrrıla· 
mıyacaktır. 

Gramofon ölüyor, gramofilm doğuyor 
Bir kaç gün evvel, genç bir 

Fransız, elinde küçük bir sandıkla 
Londraya vardı. Bu dört köşe 

sandık, İngilterenin gümrük daire
sinden kolaylıkla geçemedi. Çün· 
kü gümrük memurları onun ne ol
duğunu tayin edemediler. 

Gramofon değildi, r:ıdyo de • 
ğildi. Başka hiç bir şeye benze:ni
yordu. Nihayet sandığın sahibi 
anlattı: 

- Bunlar sesli kurdelalardır. 
Bu Fransız yolcunun ismi Rene 

Nublat'dır. Kendisi ke§fini Lond
ra gazetecilerine izah etmiş ve gös
termiştir. 

M. Rene gramofilm namı verdi
ği bu yeni aleti tekemmül ettirmek 
için 120.000 sterlin harcetmi! bu
lunuyor. 

Gromofilm, plikıiz. iğnesiz, 

çalgı çalan bir alettir. 

Ortada hareket eden bir ince
cik şerit ile onun üzerine akseden 

bir ışıktan ba§ka bir şey yoktur. 
Şerit harekete başbyınca musiki 
de baıhyor. 

Bu ine~ filmin imali son derece 

ucuza mal oluyor. Fiati, plakların 
fiati yanında bir hiçtir. Bu filmin 
bir çok meziyetleri vardır. Kırıl· 

maz, yanmaz. binlerce deh çalın
dığı halde eskimez. 

Bu gramofilmin doğu!u bir hi
kayeye dayanıyor: 

Rene Nublat harpten bir kaç 
sene ıonra henüz 18 ya§ında oldu
ğu halde cebine 18 bin frank koy:ı
rak Holivuda gitti. Maksadı, bir 
rejİEÖr olmaktı. 

Fakat buna muvaffak olamamıı 

ve bir sinemada 4 dolar haftalık 
ile çalışmıya mecbur olmuftur. 

Rene bir aralık bu işten de çı· 
karılmış ve bir stüdyoda hademe
lik etmiş ve bu iıten başlıyarak re
jisörlüğe yükselmiştir. 

Bir gün Rene bir gramofonu iş· 
letirken gramofon iğnelerinden bi
ri eline batmış, ve bu yüzden gra
mofon iğnesine kin b:ığhyarak o

nu mahvetmiye karar vennİ§tir. 

Gramofilmi doğuran bu kindir. 
Rene, Amerikada kazandığı 

bütün parayı gramofilmi tekem
mül ettirmek için harcetmiş bulu
nuyor. Kendisi bu yeni aletle 
gramofonu öldüreceğine k:midir. 

Halihazırda Fransada tesis et
tiği laboratuvarda seksen ki,i o

nun nam ve hesabına çalışm1kta~ 
dır .. 

• 
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Müthiş hakikat Vans ayağa kalktı.ve: 
Cumartc~i, te~ inievel 13, saat 6,30 - Mis Hilda ! dedi, ikinize de 
Çinli Liang kalkıp gitti. Vans, bahtiyarlık dilerim. 

Gaımbeli göndererek Mis H'ldayı Arterin evinde yapılacak bir iti· 
davet etti. Gel:r gelmez ona, Rey· miz kalmamıştı. A!acağ!ı~ız malu
mondun caddede bankanın üze· matın hepsini almıştık. Hemen 

Gün atıs• 

~ah:ı.lı namu 
o~ıe namazı 

lkfndf namazı 
~tsnm ııamaıı 

\ ıtsı 111 tnlZ• 

lmsa~ 
Yılın reçen r:liulcr 
Vıhnt:ılın 

l'i,44 

tıı,16 

19,47 

4.31 

1.M'i 

ı a.ı' 
19,4~ 
4,29 

71 
294 

1 

L~-----~~_J 
rinde dinleniyordu. Onun Dober· kalktık. Dcğrudc:ın doğruya Van- --:::=-=~==R=A===D===y====0===ıı~
man J .. öpeği üzer:ne saldırdı. Dit- sın evine gittik. Akıam yemeğini 
lerini gırtlağına geçirdi. Öldürdü. orada yiyecektik. Vans ds, Mar- ..;;.!.,============~ 

Mis Hilda, bu sözleri ·dikkatle kam da, bu davayı, kendilerine 
dinledi. Sonra Vr.nsın yüzüne bak hotnutluk veren bir nefceye bağ
tı. Ka"larını çattı. Omuzlarını ha- hyamadrkları iç:n ra.hatsızlık hiı· 
fifçe kaldırdı ve şu sözleri söyle- sed:yorlardı. Halbuki ayni gece 
di: bütün esrar perdesi yırtıldı ve her 

- Reymondun ölümü dünya i- §ey meydana çıktı. Or..dan ıonra 
çin bir J.ı:ayıp değildir! ikisi de açıldılar. ÇünJcü hu kor-

kiınç cinayetin kapalı bir tarafı 
V ans devam etti: 

da kalmamıı, onun hirib:rine zıt 

BugUn 
VARŞOVA, 1415 m. 17,40 müsahabe, 

17 ,55 caz orkestrası tarafından konser. 

18,50 zirai müsahabe, 19 mektepli ıçın 
konferans, 19,20 tagannili konser, 19,10 

plak (Hafif musiki), 20 muhtelif müııa· 
habcl~r, 21,0S senfonik konser, 21,15 

Varşova filharnıonik heyeti tat3frrlda:ı 
büylik konser, 23,40 dan9 miısiltisi, :2-i 
müsahabC. 24,05 dans trıusikisfnin den· 

Sürmeli kapı 1 
görünen her safhası da vuzuh kes- mı. 

- Bundan ha.şita Mister Rey· . . BUDAPEŞTE, sso iti. 18 Ktmlfr, 
d d 1 

petm.ftl. 
mon un ayı armızı öldürdüğü 18,30 konferans, 19 Un Bıtkcr carı, 19,90 
anlaıılıyo~ Mister Grassiye de ta- Hadise, hiç de beklenihniyen Steno dersi, 19,55 spor, 21,10 kanpir. 

arruz eden ve onu yaralıyan da o• bir tekilde süzüldü. Vanıın kütüp· konser ve müsarnereler. 22,30 Budapefte 
dur. hane odasında oturuyorduk. Mar· musiki heyeti tarafından konser (operet 

_Zerre kadar hayret etmiyo· kam homurdandı: parçalar), 24 Sigan musikisi. 

rum. Dayım Ar,eri onun öldürdü· - Fena halele srkılıyorum. Bu VIY ANA, 507 m. 18,05 Kadın saati, 
ğimden zerre kadar füphem yolt- davada anlıyamadığım, kavrıya· 18,30 piyano parçalan, 19,05 seyahat ve 
tu. Sebebi de malUm. Fakat onun madıjım birçok noktalar var. Bu ecnebi nc§riyatt, 19,20 Hafta ıporlah, 
bu İfİ nasıl yapabildif:ne akıl er- noktalar, henüz bana hoınutluk 19•30 konferanslar, ıo,o5 fik bahar za-

d manlanna ait prkılar, 21,15 haberler. iremiyordum. Dayım Arterin o· verecek şekilde izah edilmedi. 
21,30 aktilalite, 21,45 askeri konser, 

topıiai yapıldı mı?. Yans, aeıirii çıkarmadan, siga· 22,50 akşam haberleri, 23,05 akıam kon-

- Hayır M:s ! ratinı birkaç kere çekti. Soma: 
• 

- Reymondun dayımfArıeri öl - Evet, dedi,. son derece eara· 
dürmes·ni anlıyorum. Dayım Bris· rengiz bir valt'a ltar§tstııclayız. 
beni öldürmesinin sebebi ne?. Çünkü, Arşerin aşağıda kütilpha· 

- Halli lazım olan meselelerin ne odasınlila öldütüldükten sonra 
biri budur. 

- Reymondun Grassiye taar • 
ruz ctmesin:n sebebi apa,ikardır. 
Çünkü onu kıskanıyordu. 

Vans cevap verdi: 

yatak odasına ·çıkm~ı, anlaşılmaz 
halledilmez bir muammadır. c:na 

yetin kütüphane odasında irtikap 
edilmiJ olduğunda kat'iyyen fÜp • 
he yok. Bu böyle olduğuna göre 
Ar§er nasıl oldu da yukarıya çıktı. 

Markam itiraz etti: 

- Ba,kalarının f aikiyetini çeke 
miyen insanlar çok kıskanç olur· 
lar. Mis Hilda, dayınız Brisben 
kardeti Arteri niçin öldürmeyj 
kurmuştu? .• 

- Ben buna o kadar e.min de· 
ğ!lim ! Vana. Çünkü bu nazariyeyi 
kabul ettiğimiz takdirde ölü bir 

Hilda cevap verdiı adamın kalkıp yürümesini, yuka· 
- Bunun birçok sebepleri var· rı çıkmasını kabul etmemiz lazım. 

dı. Fakat en mühimmi par:: mese- Yans cevap -.erdi: 
lesidir. Bu yüzden ikisi arasınSa _ Bana kalına bu ölü yürüdü! 
müth:§ muha:lef et Tardı. Daytm Vana yerimi en sıçrıyarak kalk-
Brisbenin bir iürü projeleri, bir • tı, Markamın önünde dikildi ve 
çolı: ihtirasları vardı. Fakat bütün 

- Evet, dedi, Ar,er öldükten para, dayım Arterin elindeydi. Bu 
sonra kalktı, kütüphane odasın· 

yüzılen bir ıey yapamıyor, proje- dan çıktı. MerdiTenleri geçerek ta 
lerintlen •e emel r'nden birini de t k d . d. h b'· l 

. . ~ o astna gır ı. ou oy et•e, 
tahakkGk ~ttttemıyorda. Soma da- m<>aele kalmaz. Biitün müaifittıa, 

seri. 

BOKREŞ, 364 ve 1875 m. 13 Borsa 
- plak, 14 haberler, 14,20 plak, ıs rad· 
yo .orkestrası, 19 haberler, i 9,20 habeı. 

ler, 20 üniversite dersleri, 20,20 p1Ak, 
20,45 mütalea, 21 filhahnonik takımı Lt-
rafından senfonik konser, 22 mütale11, 

22,15 senfonik konserin devamı, 22,45 
babtrler. 

ıstAnBÜlo 8El.l!DIYESI 
ŞEHİR TıYATROSU 
tEMSILLIRI 
Bugjn saat 

Bu Akşam 
sut 20 de 

ISTANBlJL 
EFENDiSİ 

VAK 1 T 

Muhtarlık işlerinden alınacak Ücret 
için yapılan yeni tarife kabul eclıldi 
İstanbul tehir meclisi dün birin· Bu suretle f evkalide masraf 

ci reis vekili Sadettin Ferit Beyin lann umumi yekUnu iki milyon e 
rei!liii altmda toplanmııtır. li dokuz bin yedi yüz alt.ınq al 

lıtanbul viliyetin:n Te İstanbul liradır. 
~lediyesinin 1934 haziranında Netice itibariyle lstanbulun 
baılıyacak olan yeni bütçelerinin lediye ve vilayet adi ve fevkalid 
müzaker~leri dünkü toplantıda umumi murafları yekUnu dok 
bitirilmittit. milyon altı yüz seksen iki bin dö 

Tlratre ve konaevat11ar yüz ıeksen yedi lira olarak um 

Dünkü celaede önu mülhal mi varidat ile tevazün etmektec:li 
l:iütçeler müzakere ve kabul bhın- Yeni bütçede bundan eVTel 
m119tur. Şehir tifatroıunun yeni celselerde müzakere ve kabul ed 
iine varidatı 42,400 lirası beledi· len macİdelerden batka sivil ta 
yet:e lerihnek 63,200 lirası ~m1il· yarecilik mektebine bin bet y' 
ler huılatiyle temitt edilmek üze· ve Bakırköy doğum evine bet ..,·· 
re 105,600 liradır. Masrafı da o lira yardım edilmesi de kabul e 
kadardır. dilmittir. 

l(~fiterrilutit 'hii~esi iariclat Bütçe kararnamesi de okbn 
ve maaril#ı 81,111 Hhl olirilt Jia· mut ve kabul edilmiştir. Neti 
bul ediLnUjlif. Bü lliQfftei~y~ de bütçe isimlerin tayini suretiy 
bağlı olan t~hit IJafulon •iltelias- reye konulmui, elli üç mevcut ,. 
1111 Möıyö Matkim iıtell:rl~ iten· zlnın ittifaltiyle kabul eailmittit• 
servatuvarın yatı kısmı §eklini al- Muhtarhk itlerinden 
inaktidtt. Kome"atuvarfn yatı allnacak Ucret 
kısmı talebesi lnarada otta tlerece- Muhtarlann ilgasından ao 
8e tahtil företaleTllir. Proıranh ~lediyeye devredilen muhte 
maarif vAlletince taaTip edilip hızmetler mukabilinde alınm 
bel~di1e1e bihlirilmlttit. &uracla ! lazım gelen harçlar hakkında 1' 
bu dt!tet:f! tahıili temin için bü1'e· pdan tarife de dün tehir meclis· 
ye tahsi'6t lloditllm-.tur. ce kabul edilmittir. 

Mteil81Uallılil tafft 11•uıli Bu arada ma~ı dört yüz k~ 
fa kadar olan yetım, duİ ve müt'1 

katül•~ meththüt İtütçeli kaitlerin cüzdan yoklamaları ~iJI 
mutaf •ı •tiidau 1,M t~ lli'1a ıa:nm +. i•·iih-ı... • ...._ mıık~· 
olarak kabul edilmittar. Metba- Iinde harç ~lınmaması Nazmi NıJ' 
ha 1ıuiçe.i mü:takett! edillr1ten l · ri Öeyin teklifi üzerin~ l•bul~ 
zadan Halit ~1 eneld itieibt.· dilmittir. lsmlil Şevket Bey iİ 
bahada liaftaliİiftliil alfiiaii Yer- katıp aıketleriıı zevulerinili 
riıtin İia:JTan J:tliıhl llmmayijl i· •a!iyMi teabit ettiiıftek üzete a1ı1 
fırİık Uzerliıd4ttı abflıftıatt liakkiti· caltlaii ilbıühalserlerin bedivl t~ 
da •erllefl katarın hlll tıl~in lit· riİmeiihi teklif etmif, bu da icabltl 
&rk ecliİHıediğihi iOtdu. edilmittir. 

Vali ve belec:lire reiıi Muhiddin Yedlkule kapıaınC:takİ 
Bey cevap vererek getirilen bu- tllllckillliaf 
küller üzerinde tetkikata devam e· 
dildiğini, yeni teklin sığırlar hak
kında yakın nkitte tatbiki müm
kün olduğunu, fakat koyunlara ait 
tetkikin henüz bitmedijini söyle
di. 

DarUlaceze 

Dariiliceae lriitcai muraf Te 

Andan Kemal Beyin Yedi 
le kapıımdaki dükkinlatı yo 
tlarlqtmıt tehlikeli bir vazi 
ihdas ettiıklerihi aöyliyerek 
dükkinlann yrlttmlmaaı h 

ymı Ar,erıil hana reva ıördüğü ı ha'lolunur. Fakat asıl alnllatı clur· 
muamel~ de, dayım Brisbe~i hot· autatt feYı Arterin ölmüı olduğu
nut etmıyor, bu muamelenın çok fid 4nlaı11ladan tukarı çilmnt ol • 

GUndeUk, slyül ootte Yaridatr 184,118 lira elarak ifa.bul 
latanbul Ankara cacıaeıı1. (VAKiT> yurdu edilmittir. 

da •4h'diii takrir evvelce bü 
endltnenine ıBnderillbitti, 
tümen pan bulamemıt, makadt' 
tönderilmeıini istiyordu. Dün 
da ntünakqa edildi. Neti 
takrir tekrar bütçe encümeni1' 
havale olundu. 

fena olduğunu görüyordu. Dayııft marrdır. ' 
Arşer:n, Reyınond ile evlenmeme, 
itiraz etmekteydi. Halbuki dayım 

TELEFON NUJfABALARI: 
Yazı l,şlerl telefonu: HS79 Unuıml vathlat ... m•••f 

Brisben buna taraftardı. 

Vans sordu: 
- Siz kendiniz ne fikirdeydi-

• ? 
nız .• 

Hilda hemen cevap verdi: 
- Ben bu izdi-.acm fena netice 

vermiyeceğiııi zannediyordum. 

Reymond, beni hoınut edecek, 
beni r:: ba,;, Lırakacak, benim hiç
bir ha • e müdahale etiniye· 
cek bit ,ar..dı. Asıl en müh:m 
nokta beh:m bu evden lier ne j>a· 
haıma olursa olsun çıkıp gitmek 
fikrin:le oluşı.ımdu. 

- M'ster Grassinin bu eve mi· 
ıaf r gelmesi, sizin fikr:nizi değif· 
tirmedi m'?, 

1lk defa olarak Mis Hildanın 
yüzünde kadınlığa yaraıan bir tat 
lı'rk be1irdi. Gözlerinde, yumutak 
J.i- parı'b sezdik. Hilda cevap ver· 
cilt 

- Grassi: · n gcli~i, belki de bir 
d ğiıiklik yaptı. 

Vana, birdenbire döndü. Kitl.p• ldare teıetonu : 2u10 Bllttdiye iatidab yiltttHü bet 
farının karırsma geçti. Kitapları • Telgraf ww: ı.ıanlıuJ - <VABlT> nıllyi»fı '1li jili ıeksen iki bin dört 
na göz dolathrarak b~r cilt önün· Poııta kutusu Ho U 

ı ABONE sı:ı>ELLERt: 1iiz aekaen yedi lificbr. Vlllyet 
de durdu ve ci di çıkardı. Sıyıfa· Ttli'kiye J!ICDebı vtr18att UÇ lfıilyon yedi yüz sek• 

Şehir mRliii tafıh ıait ôn 
fitttuktl to,l•üciktıt. Yatttt 
devfenin i!timahm hitam bul.r 
amttr. Meclis hlihdan ıdrira ları karııtudı. Aradığı sayıfayı bu Senelik HOO K.t. %700 Kr. ıen allı lln üç ytiz aaıan dekuı 

larak bize baktı. Ve: e •llık 768 • 
1
: : liradır. Bu •dretle yeni bütçede ıan batında tdplanacallır. 

- D:nleyin ! dedi. lıte size bir ~ :~: !: : soo • 

1 

varidatın WDtöil ,ıldinu dokui 
ölünün yürüdüğünü ispat eden ta· llA1' ucımruw: ihilfob Altt 1üa selbetı iki bih dört 
rihi bir vak'a.. Ttcarl llAıılarm llAn aayıtalanııda aan· yüz teldin ttt•ı lit•dır. 

Vans ansiklopediden okumıya Uml so kul'U§tan baflar. tık uyifada 
250 Villjllltı dl ltiUtaf yelGJı-l MattHl 18 lftei .W•t 1ı1ıhii aut Htt 

kunı~a kaa&r çıkar. u •'" 
bışladr: BU1filc, taila, dev&mb UID vereıllere aJt UÇ aliltöft Mldı 11& Jmtt iki lira• kit hçtilda elttütfliıfmilt Siraf iin 

_El zabet Ojeni (1898. 1837) ayn tenzııtt vardır. dıt. .Bıbullfebib &dl tnaitlf ye• li fftJthulekl kldrtatdla ltıtınettar 
Avusturya imparatoru Fransua Jb Resimli ı~~= ~~:o lnmiftbr. lrGHU lif blllf8ti Ultlı JÜI on ikl cilerimiE~ed Ferit Aıaeb Beyefendi ,, 

lf dokuz l't•ll M baacli dünya buhranı., menuu h 
jefin zevcesiydi. Bavyera dilkaaı Bir defası so, iki d('"ut ~. Uç defam 63, ın Ohfl 1&.A ı ti~~ tifterelC ela bir konferanı verecektir. 
M k l• dört defası 76 ve OD defaaı 100 ıturdjttir. fj it it@KUftU Vli.1IS 

a sim ıyanın kızı idi. 1837 ıe- Oç aylık ulıı verehleriD bir detilb mecca· mü • 3 ti' JÜ jir- Ceaiyetimhe muka1yet azama ve 
nesinin kanunuevvel:nin 24 Uhcü neııdfr. Dört satm geçen lllDl4rm ruıa mi yedi bid ött ~· altmq lltaı. aü.z U)rdedilmemiı olan Galataaari1 
günü dolniuftur.. Elizabet vakti· aabrlan bei k1ihittiıl heaa ec'UUr dır. Bu ıuretle adı masrlflat- 18 • nn aileleriyle bitlilte tetiifleri rica 
nin çoğunu Anupada seyalidle ı••••lllımlllllll••lllllııll••ı ktinu yedi milyon allı yüz yinni nur. 

ıeçitdi. Korfudak· ıaraymı ıık sık ye götürdü. lmparatorite Diaa· iki 'bin yedi ;ti! ylhtıi ftlt lifa olu• § .. Hlesit M.lf haZtı-ladtit k 
• d _.]• 1898 ' • 10 • .. t, tül MltltlMtia İarclü"".ı:..aın..tt d.l!a zıyaret e eruı. • ıenesının bet, polislerin, caniyi götürmele- 3v ~ ... uuu 

eylul günü Cenevrede maiyetiyle rine mini olarak onu tahliye et· Vtllttftin fe'fbllde mlatafı ıftınn• Mlechanda ... t 14 te ftl'mittii• 
birlikte dolaımaktayken Luiıi Lu- melerini emretti Te !U söaleri ıöy- ytdtetttt aitt ytH ıf!ltieh üt bitı ,Uı 1 luıün 1ast illide üni'rinited9 • 
çeni namında bir anarıist, kend·ı:. ledi: .JU 1t!Bi liradtr. B~ledl;enln fh· ılıuk f~lteaiftia ~ numaralt detı 

· d b k p l' L il" E • tu\.ı.u.... bit -·ı.u.. de Sadrı Makıudi Bey tarl!fından nı sırtını an IÇ" lamı§tı. 0 ıi, - Bu adam beni yaralrmadı. sa ae! biti~ f fesunu ud .JVD lulıublrun umumi eaaılan, ve O 
derhal bu ar.ar!İstin üzerine atıla- Ben de onu affediyorum! 8' 1Uz tetflllt altı bltt illh tuı doı. UUHytitif,, Nftıtltt ldf ttailltttll 
rak yakaladı ve ıürükliyesürükli- J (Devamı var> kuz lindır. rilecektir. 



Münhal ı.abıt katip- r D '.'· il , 
ı·kt i irin 1 enızyo arı 
1 er , i ş L E T M E s i 

latanbul müadeiumumiliğindcn: Accn el..:n Karaköy Köprüba~ı 
lat...nbul ve mülhakatı mahkeme ve 1 •I 4':.!Jb2 "\ırltccı Mühürd:u 7-adt-

adliye dairelerinde münhal bin kuruı ma- Har T~letoı 22740 __ .. 

at!: :aabıt katipliklerine memurin kanu- A 1 k s • • J t 
nunun 4 üncü maddesindeki vasıf ve yva ] ur a 
tartlan haiz taliplerin 20 mart 934 sah y J 
günü aaat 14 te yeni postahane binasın- O U 
da l.tanbul c. müddeiumumiliği dairesin-! SE y y AR vapuru 17 Mart 
de müsabaka imtihanlan icra edilecek ve! 
imtihan neticesinde kazananlar namzet ı 
olarak tayin edileceklerdir. ı 

Cumartesi 18 de Sirkeci 

rıntımrndan kalkacaktır. (12161 
Taliplerin nihayet 18 mart pazar gü-

nü ak~amma kad~ .,.~~· y~.ı. kağrt-1 MERSiN yolu 
)arla lstanbul adhye encuınenıne müra- ı 
caatJarı )azım gelir. 

(imtihan: 1 - Güzel ve çabuk ya;a.,I 
zabıt tutmak usulü, adli mevzular üzc-j 
rinde bir müsvedde, zabıt varakası, da
vetiye, celpname ihzar, tevkif müzeb.- 1 
kereleri, ~ava ıapb ~nzimi, beyan ka· ı 
bulü, tebligat uıullen ve adli harçları 
hakkında malı'.imab ihtiva edecektir. 

Daktilo makinesiyle yazı yazmak bi· 
)enler tercih olunacaklardır. 

1 - Mektep tasdikname veya ıeha-
detnamesi. 

2 - Nufus cüzdanı. 
3 - Hüsnühal varakası. 
4 - 4 adet fotoğraf. 
S-Arzuhal. 
6 - Askeri vaziyetleri ve ecnebi ile 

evli olrnadıklan hakkında vesika. 

Merkez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

1NEBOLU vapuru 18 Mart 

Pazar onda Sırkecı rıbhmm· 
dan kalkacak. Gid şte Çanak· 
kale. lzmir. Küllük, Podrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan. Kaş, Fmike, 
Antalya, Alanya, Anamur, 
Mersin'e. Dönüşte bun 'ara 
rıiveten Taşucu, Kuşadası. 
GeliboJu')a uğrıyacaktır. Ya· 
tınaz Anamura uğramayacaktır, 

(ı217 ı 

T opbanede klin telsiz tel
graf merkeı. mizio, 935 ıeoui 
bidayetinde tebdili icap eden 

cihazı, pazarlık suretiyle ta
ıibine ıhale edilecektır. 

Şartnamesini görmek Te 

daha fazla maliimat almak 
iıteyenıer her gün saat do· 
kuzdan on ıekize kadar ida-

Merkeze bağlı kıt'at ve remiz Levazım Şefliğine rnli· 
müessesat ihtiyacı için 9100 racaat etmelidirler. Pazarlık 
kilo taze bezelye, 15.500 kilo 16 N san 934 Pazarleıi gilnii 
semizotu, 16.000 adet engi-
nar, 20.900 kilo taze bakla, saat on beşte yapılac(~~r· 
8400 demet taze soğan, 17.600 •-•-•ıtmmıL-l!'A_N ___ _ 
adet salata, 13.900 adet ma
rul kapalı zarfla alınacaktır. 
thalcsi 1/ 4/934 Pazar günü 
saat 14 tedir. Sartnamesi her 
gün görülebilir. Taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek
tu larmı Tophanede Meriez 
satmaJma komisyonuna ver-
meleri. (922) (1099) 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için pazarlıkla alınacak 700 
kilo hafif benzinin pazarlığı 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 14,30 da icra edilecektir. 
Taliplerin belli saatte Mer
kez satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (932) (1140) 

lstanbulda B1hçekapıda Yeni 
Volto hanında 5 numara.da dişçi· 
lik ve dit alat ve edavatı ticaretile 
müştagil Raf ael F.:ı.raci efendinin 
konkordato akti için muhlet itaıı 
talebiyle Vüku bu1ah' müracaab 
lıtanbul İcra hakimliği farafmdan 
kabul edilerek komiserlik vazifesi-
ni ifa etmekliğim tekarrür etmİ! 
olduğundan: 

ı) - Rafael F araci efendiden 
alac ~ğı olanların alacaklarının 
müıpit vesikalarla birlikte 21 mart 
934 tarihinden 9 nisan 934 tarihine 
kadar 20 gün zarfında aa. ~t 17 • 18 
araıında İstanbul Aşir efendi cad· 
desinde Basiret hanında 24 numa
ralı y.::zihaneye müracaat ederek 
alaca!darını kayit ettirmeleri ve 
bu müddet zarfında alacaklarını 
kaydettirınemiş olanların konkor· 
d:ı.to rnüzakeresinden hariç bırakı· 
lacakları , 

2) Alacakhlarm 10 nisan 1934 
tarihinden 19 nisan 1934 tarihine 

' 

11-VAKIT 16MART1934 -

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

TAYYARE 
CEMiYETiNE 
VERiN 
~~ 

~=-.,,,__..;;.......;""" 

KARDEŞLER ;Gök/erimi2 pek çok tayyare isteyor. Bu i~ bu 
gün hiç para etmeyen deri ve bağırsaklarla başa çıkarılamaı 
Kurbanlarımızı canhoJarak yahut kurban alacağımı~ parayı 
tayyareye vermeliyiz. Eğer başlı başımıza bunu veremeısek bir 
kaçımız toplanıp bu i~i yapmalıyız • f 

YURT BUNU BiıE EMRtDiYOR. 

1 ıatanbul Belcdlyest ilanları 

---------------------------Kadıköy Kaymakamhğı ve B. Ş. Müdürlüğünden: 

1839 numaralı kanun mucebince 1934 senesi N ıınınm bir ine' 
gününden ıtıbaren 15 gün içinde sayım varg.sıne tabi hayv:rnat 
ile damnhk hayvanlarm kaydı yapılacaiınd1n bayYanat sah:p.e· 
rinden Kadıköy merkezindekilerm kaza bele:Hye Baylar lığrna, 
Kmltoprak Nahiyeı Mıotakasmda bu unanlarm Kızı .toprak ve 
Erenl\öy N biyesi dahilinde o .uraolarm Eren~ö:r Nahiyesi ınü

dOrlü!<lerioe müracaata N sanın birinci gününden itibaren nıha· 
yet 15 inci güoü a ş şamrna kadar hayvan annııı nev'ı, cını i ve 
adedini yaz.:lırara\ b;rer ves ta almı'an ve bu müddet zarfında 
müracaat etmiven'er ha1dunda kanuni muıımel~ tatb ık o unacağı 
all'<adarların ma!ümu o'mak üzere ı in o unur. (1122) 

ZAYi - Bursa mul:telit orta 
mektebinden a)clığım diplomamı 

zayi ett:m. Yenisini al ca~mı. 
116 Lutf~ye Nihat 

(10851) 

Hafız Cemal 
ahili hastalıklar - · •ehassısı 

Cuma ve pazardan ba~!<a günlerde 
öğleden sonra ıaat 2} den 6 ya katlar 

lstanbulda Divanyo)unda ( 118) nu
maralı hususi kabfoe:ıinde hastalarını 

kabul eder. 

Ademi ikt·dar ve bel 
gevşekliğine 

arşı en n üt:~s r deva SERVOIN hap 

landır . Deposu lstanbu 'Ja Sir~ eci'de 

Ali l~ı:-.a l\lerke,. ecıaroes dir Taşraya 

150 kuruş po-:ta ıle ıı;önd«'rihr lzrnır 'dr. 

lrgat azarında,!. Tr31-ı on'do \'eni Fe 

r.ıh eczanelerinde buhıııur. !138561 

Zayi Şahadetname 
925 senesinde Bandırma ilk 

mek'eb'n:len aldığım şehadetna • 
meyi zayi ett'm, hükmü yohtur. 

Vapurculuk 
Türk Anon·m Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, relefon: 22925 

Karadeniz Yolu 
SADIKZADE 1~a)1~~t 
PAZAR günü saat 20 de 

Galata rıhtımından kalkacak, 
~idişte: Zonguldak, lnebo 'u, 
Av ancık, Samsuo, Ü o ye, 
Ordu, G'resun, Tırebolu, Gö
rele, ·ı rabzon, ve Rize'ye. 
dönüşte bunlara ilaveten Of 
ve Sürmene'ye uğrar. 

p f1'' ,gç sw;tıi*+ffppwp www 
Sultanahmet 1 inci Sulh Hu· 

kuk Hakimliğinden: 
Davacı Rauf B. tarafından Şeh· 

zadebaşı mebdei servet ki,esi sa• 
hibi Salih Behçet Bey aleyhine .:tç· 
tığı (300) lira alacak davasının 

cari muhakemesinde müddeialey• 
he 1 - 3 - 934 tarihinde mahke· 
mede hazır bu!unm::sı hakkında 

ilanen vaki tebliğat üzerine mu
maileyh icabet etmediğinden hak· 
kında gıyaben icra kılınan muha· 
kemede müddei tarafından bir kı
h senet ibraz etmiş ve tatbikat ve 
istihtap ve sabit olmazsa yemin 
teklifinde bulunmuş olmakla müd· 
dein~n muvafıkı kanun görülen ta· 
lehi üzerine bu bapta müddeialeyh 
hakkında mu:ımeleli gıyap ka· 
rarının ilanen tebliğine karar ve· 
rilmiş ve muhakemesi dahi 5 - 4 
- 934 tarihine müsadif perşembe 
günü s:ı:ıt 14 de talik kılınmış ol· 
ma: la yevrnü mezkfırd:ı gelmezse 
müddeinin iddia ve vakiaları ka· 
bul etmiş ve yeminden nuklıl et• 
miş nazarile bakılacağı ilanen teb· 
liğ olunur. (62) 

Harbiye mektebi talebele
ri ihtiyacı için üç adet alidat 
oliınetrik aletinin pazarlığı 
18 - 3 - 934 Pazar günü sa
at 15 de icra edilecektir. Şart
namesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin muayyen 
saatinde Tophanede Merkez 
satmalma komisyonunda ha .. 
zır bulunmaları. (933) (1141) 

kadar 10 gün zarfında sa.-.t 17 • 18 Muayene!1ane tc!c:on numarası 22398 
arasında mezkur yazihaneye mü • Kış!ık ikametg:ıh telefonu 42519 

Kuleli l:sesi sınıf 11 9 952 lh· 
san Şevki. ( 10850) 
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