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imtiyazlı şirketlerini Celll Beyin Mficevher-
ukaveleleri beyanatı ler bulundu! 

Son amanlarda ecnebi imti· • .. • • 

Kurban bayramında ... _. .. ._. ......... _ .................... . 

Üç gün 
yazlı ~etlerin halk ile olaa lkbsat vekaleti t-eıkila- Stavıskı rezaleti tahkikab 
muameleleri efki.n umumiyeyi tında değişiklik yapıhyor yeni bir safhaya girdi Gazete~iz intiıar 
fazlaca metsul etmeie baflamıt- • .. etmıyecek 
br. Bu muameleler tetkik edilince Türkofis'in a aye ve 2 nülyonlak mucev- K d bl 111 ISO 1 
ıörülür ki ekteriyetle bu bmusta- • • her aer. hn a in r 1 2 fak r ~ 
ki ıikiyetler fena yapılmıt bir vazifeleri nelerdir? ~ 1 a aınıyor cuıa b•yramhk elblae verdi 
mukavelenin inaafuaca tatbikin- Pılrıı, 25 (A.A.) - Fransız za- Buıün Kurban bayramının bi· 
den çıkıyor. brtaıı, Londranm rehin mukabi· rinci ıüniiclür. Bütün bir yıllık 

Bu mukavelelercle tesadüf olu- ! linde ödünç para veren bir müeaae- kazançlarını bir kaç bayram gü· 
nan fenalıklar bann o kadar açık· ı ıeıinde, ~taviıki tarafında? Ba· nünden bekliyen bir laı~m eınaf 
ll1' ki buaun .,..d olup ta vaktiyle yon belechye tasarruf aandraından rene çocukları eilendırebilmek 
ipıza eclilmit oldaiuna hayret et- çıkanlmıı birkaç milyon frank için huauıi arabalu, eilence ~r-
qaemek JllÜ!Plgiin olmaz. lıtanbul kıymetinde mücevherat bulmuıtur. leri hazırladılari atlı kanncalar, 
Telef• Şirketinin tarifesindeki Staviakinin bempalan bu mü- aalmcaldar kurdular. Şehrin muh-
1pe.a&ılw•lık bu hutuata ı&terile- cevherlere mukabil, müteaddil de- telif ~takalannda her zamanki 
biı.c.k tipik miaallerdendir. falarda ve huaaten 8 ıubat tari· eilenceleriyle birer bayram mey· 

Telefon Şirketinİll mukavelesi binde Romanyio'nun Londra aeya• dam, '-Win küçüklerin emrine 
mucibince latanbulda altonelerclen bati esnasında 600 bin frank para hasır bUlunuyor •• 
ücret olwak beter 7ÜM kadar her ı:t.lmıtlardır. Arife ıüniinden alqe•ına ka· 
bir müklleme ballM bet kurut, Emniyeti umumiye, bu mücey- dar kurban satrılan hararetle cle-
bıı mildar i>ef yüö ıeçene her beratın, Franıızlar tarafından ve vam etti. Söylenildiğine göre 
bir .ulc1leme fazlasından dokuz Franaada iılenmiı bir cünsae taal· tehre Mı tene daha az kurban 
kunq almlJOr. Halbuki itin man- ~ dolayııiyle, istirdadı timdi· aelmittit; 'ff fiatJar ıeçen seneden 
trki tekli tamamen bunun aksi ol· Aı 1 n, 21 {A.A.) - lktı1at Yeki· lili: ıayrimümkün oldujunu beyan 
mah idil Yani beş yüze .ı.r u Mahmut Celil Beyefendi, lktııat v~ etmektedir. Bunun için diploma· 
her mükalemeden ~ kurut kiletinin yeni teıkilitı ve türkoEiı bak tik tetebbüaat İclllı iktiza ediyo~ 
bnıyoraa f n tenzilat ya- ·kında Anadolu ajanaına ıu beyanatta 1& da, netice herhalde ıüpheli ıö-

iki ıibi dokuz hulunmuılarclır: rülmek tedir. 
~..._ delil, üç, yahut dört kuruı "Cihan iktıaadiyatının 1nrp Ak aa~ı adam 
iiMrinden ücret alnunalı idi. aonruı devirlwinden ıeçirdiii e- Pariı, 25 (A..A.) - 1 Martta, 

.Ankarada tıpkı lıtanbulda ol- aulı bünye deiiıildikleri ve ıon müddeiumuminin huzurunda, po-
dıTt-u gibi otom.tik bir telefon ıenelerde mücadele etmek mec· lis müfettiti M. Boni'ye StaTitki· 
tebeke.i vardır. Fakat Anlcarada buriyetinde bWıiı dünya umu• nin çek koçanlannı tndi eclen ye 
bu eebeke potta ve telgraf idareıi mi buhranı her memlekette iktıaat haddizabada tehlUEeli bir ha1dut 
~rafından idare olur.maktadır ve vekaletlerinin vazifeler\ni ajl1'• olan "Ak~ ~~u • 

e 
~ehmet ASIM 

<Devamı 4 QncQ aayfanm ı incl ıriltunund&) 

tini arttnmıfbr. 

Devamı 8 inci aayı!anm 3 QncU dluaunJa 

Merkum, yanm aut evel eYln· 
den kaybolduiu cihetle, .zabıta 
kendiaini yakalıytm•mlflir. 

biraz daha yüksektir. Bir kııım 
koyunlar 7 - 15 lira arasında 
ıablıyor. Besili olanlu·mm fiatla• 
rı 1~20 lira arasında deiiıiyor. 

Kurban bayramı müauebetiyle 
ıürü halinde ıetirilen Ye atıp. 
çıkarılan koyualanha iyal ettik· 

Değeri~ bir hukuk muı 
Stnlakl'nln ceMCll 
mezardan 9lcarıldı KADI. <;IYOIRDIGt YA VRllLARDAl'.ıl BiR KISMI 

Akvam cemiyeti tarafından umumi 
katiplik bürosuna seçildi 

Pariı, 25 (A.A.) - Şanınide 
ıömülü bulanduiu mezardan çıka· 
nlan Sta"fiakiain caecli, bu aabah 
Parite ıetirilmiftir. 

Metbur dolandmcmm talMıtu, 
Cenene4• plen tirat treninin 
bqmdaki .,.acona konmut Ye 01\1• 

dan indirilip, bir dalsa fethime,t 
ameliyeıine tabi tutulmak üzere, 
kampnla bbbı adli müeueaeaine 
M'f'kolunmuttur. 

Tardeclllen cen••I 
Paria, 2S (A..A..) - Sta'f'iald· 

nin tirketlerinden tririnde meclisi 
idare u~tmcla buhmduju için 
dol&nclmcıhlda mahk6m edilmit 
olan sabık jeneral Hareli dö Furton 
harhiye aum tarafmdan ordu 
kadro11111dan tardedilmittir. 

Parasız 
ili.velerimiz 

Mııdatelit mübadele komisyonu ı meaiyle tetildcW eden tabiiyet ko· 
°l"&rk he~ h~ mlfam Kerim miteai anlıiına, 1928 ele Uhey 
Be,, c:e1Di7eti abam taıalmdan adal.t cljnnJllda Tirk -a.ilnı Ce
Cemiyeti abam umumi ki.tipliiin· inal Hümü BeJin miif'lvirliiine, 
'!- tube ua~inn intihap edilmiı· 1929 a da muhtelit mübadele ko- Kazanç Layihası 
tır. Bu taJ'IU• hülribneti:niz de ....,_.. Türk heyeti hukuk müta· Aık Maceraları 
~Uftf~ ~.!'Ye Kerim Bey ye- virliline tayin edilmiıtir. Kerim B. BUyilk Millet Meclisinde kabul edilen 
Ilı yaaıf•me v.tl.....ıc üzere Ce- muhtelit mübadele komİl70Danda yeni kazanç kanunu llyihaunm Uç for· 
laevreye hareket etmiftir. müabet mesaisiyle kendisini Türk masını evvelce paramz ilin oiarak ver· 

Kerim. Bey, . ~~ etraftn- ve ecnebi reiılere ve arkadqlarma miftik. BuaUn de d&rdüncü formayı veri· 

"an belechye ~111 T~ik Beyin aevdirmit deierli bir ıenc .... iaclir. yonu. .. 
Olludur. ldadı tahaılini Selinikte Cem" et• akY ta,; f d '-liJaa Okuyuculanmu busun. aynca, her 
l aclilrin, T akk · mele bind ıy 1 am ~ 18 an .., • pazartesi pli vereceiimiz .ülvelerin 
~--•- • ~~ 1 • te e, bı kendfaini tanıyao)an MwjDGJI"' blrlnciJini de cu~emizle birlikte alacak· 
·-... ilanı de Relçika Ye 1 .. mittir. Arbclqlan, Kerim Be- lııtdtr. Bu iltve "Napoleonun im br-
Jiere h•itk fakültelerinde ık- ye harekednclen ene) 1rir zi)"afet defi ıGRJ PavHnanm •tk maceralan,.-
._Gttir. vermiflerclir. dır .. 

1&23 111mda Selbik tali müba· Yubnki reeim tnı ziJ&fetten hlr HAvel•lmlzl ....,...inen !"-'-n~ Türk deleseliiin- intiba aWeriJor. Kenirdald zat, ._.,..._ 
• ~, 9#tle Atina itilifna Kerim Beydir, -- - ·- --... -----·~-- ... -- .... --~--.... ._....,.. ____ _ 

' 

Müstakil Filipin! Edirnenin işgali 
Amerika, bu adawın Bulgaristandaki -- ·--
istiklilini tbdik etti ilhak mahiyetinde aet,,_ia 

.. Vatinr-. 25 (A.~·? :-- Reisi· . ~a. 25 (A.A.) - ~ • 
cumlmrM. Ruzvelt, Fılıpın .adala- bildiriyor: 1913 te Edime ..._ 711 
nnqs istiklalini tasdik eden kanu· clöniimü maa11•ıliJ'le ;rabMla ,...Ja-
nu imzalamr9br. "ak tenlilder elrafmda adaleler WD 

FIHpln'cle .. nlllder ..._.._. cemi1etüüa Wr ..,_ '''• 

Muilla, 25 (A.A.) - Fili.U. -~~~· a. ._- 11 ı •• -· 
adalan iıtikWimn" Am--=1-- • • ,_ lraliS• • ilMık ........_ • 

.,.. ... Nlll• ne ele ......... k .............. 
cümhuru tarafından tasdikini kut· tub11111a aaçılmunu · tilad.f Mil 'ili 
lulamak için kilise çanları ile fab· eaki ukerlerin ....;,.• _,. ;.:....= 
rika düdükleri autlerce çalınmıt- ve 1.- bıiclileriM kup Lline JaarM
tır. ne ittirak ...... oaaantini takdir t-

Parlamento, iıtiklal kanununu tikl.i WLliril.ek 'bunlua iN habra •" 
6• •d!L • • • • • • ..1 la P-
,_. ıa açan nman ıçen11nue top • nü müwel.etiyle hararetli wi•lar p... 
nacallbr. derilmekteclir. 
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SOIV HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 1 
Fransa hükllmetinin 

vazifesi geniş ve çetindir 
Başvekil M. Dumerg radyo ile 
neşredilen bir nutuk söyledi 

Paria, 25 (A. A.) - Baıvekil 
M. Dumerg dün akşam, radyo ile 
taınim edilen bir nutuk irat etmiş
tir. Fransa milletine hitap eden 
ba!vekil, kendisinin Fransaya ve 
cümhuriyete 40 ıene hizmet ettik
ten sonra huzur ve istirahat eme
linde bulunduğu halde, reisicüm
hur ile fırka reisleri kendisine da
hili bir harp patlamak üzere ol
dulunu söyledikleri için inzivaga
hım terke mecbur kaldığım beyan 
etmiştir. 

M. Dumerg, hemen, alelacele 
Parise koştuğunu, bütün fırkalar
da1ı1 ıamimane istiane ederek baş 
vekaleti kabul eylediğini ve ancak 
her fırkanın kabinede temsil edil
mesinin kendi yedi iktidarından 
hal'~r bir keyfiyet olduğunu ilave 
etr::ıi§tir. 

Hükumetin vazifesi genı§ ve 
çetindir. Bu meyanda, fazla te
heyyüce kapılmıt ihtirasları teskin 
ihtiyatsızlrkları ve cezadan masun 
kalmaları dürüst, namuskar ve 
manen ııbhatli olan milleti hak
kile iğzap eden suçlulan şiddetle 
tecziyeıi vardır. 

Ad:!let ve manevi tufiye emrin· 
de ~h~iyar olunan hareket devam 
ecmel:tedir ve bili.merhamet de
vam edecektir. Hükumetin daha 
pek çok görülecek itleri vardır ki 
bunbrı muvaffakıyetle başarmak, 
muhitin iyice tasfiyesine bağlıdır. 

F ranıada parlimanter rejimin 

leri yerler için belediye işgal resmi 
ve s:ıtıt vukuunda da ihtisap res· 
mi ~lmaktadır. Bu resimleri bazı 
yerlerde ayrı ayrı tahsildarların 
toplf\dıkları görülmüıtür. Beledi
ye dün şubelere müıtacel bir ta· 
mim göndermİ§, sürü sahiplerin
den her iki verginin ayrı ayrı de
ğil, birlikte alınmasını bildinnİ§ -
tir. 

Ba.yram münasebetiyle K.adın 
birliğinde <lün 50 fakir çocuğa 
elbise, ayakkabı, kaaket dağıtıl
mı9tır. Son bir hafta zarfında 
Kadın birliğince yardım edilen 
ço®klaTın sayısı 250 yi geçnıit • 

tir. 

Kadın Birliğinin elbise dağıt • 
tığını haber alan bir çok fakir ka
dınlar ikiıer, üçer çocuklariyle 
birliğe gelmitler, lc:endi çocukları· 
nın da giydirilmeıini istemitler· 
dir. ' 

Birli'k elbise vereceği fakir ço· 
cuklal'I mektep idareleri vaaıtasiy· 
le tesbit ettiğinden ancak bunlara 
yardım edebilmif, diğer müracaat
çilerin iıtediklerini yerlerine geti· 
rememittir. iş bununla kalma • 
mıf, muhtelif semtlerden gelen 
fakir kadınlardan bazıları gürültü 

patırdı ederek elleri bot geri çev· 
rilmemelerini istemişlerdir. Bu 
kadınlaTdan bir çoğu birlik bina
sından çıkmamakta Hn\T edince İ! 
büsbütün ıarpa sarre:zş, nihayet 
kadınlar polisler tarafından birlik 
binHından ~ıkarılabilmittir. Bir· 
l ik a1.aları maddi imkanıızlık kar
şısında bütiin faktr kadınlara yar· 
dım edememekten çok müteessir 
olmu~lardır. 

selameti, dahilde nizamın ve oto
ritenin mutlaka ve süratle ia<lesini 
ve bu rejime hakim olacak ka
nunların ıslahı, metotların deği!· 

mesini ve inzıbatın tesisini istil
zam etmektedir. 

Bundan önce ise, diğer bir vazi
fe daha vardır: Gelecek bütçenin 
muvazenesini temin için 1934 büt
çesi sağlam esaslara dayanmalı

dır. Fransız vaziyeti maliyesinin 
dahilde ve hariçte herkese büyük 
bir itimat telkin etmesi zaruridir. 
Frangın kıymetine halel gelmeme· 
lidir. Frnnsız milletinin, bazıları

nın istihzalarını mucip olan ve 
fakat çok kıymetli bir meziyet 
olduğu ,üphe götürmiyen tuarnıf 
meziyetini idame için franga do
kumıl~amalıdır. 

o~vlet bütçesinde olduğu gibi, 
aile bütçesinde dahi masraf, hiç
bir zaman iradı tecavüz etmeme
lidir. 

Yeni vergiler ihdas etmek, 
Fransada mümkün olmıyan bir 
keyfiyettir. Bilakis, zaman müsait 
oldukta, timdiki vergileri hafiflet
mek muvafık olacaktır. 

Devlet masraflarını kısmalı, 

suiistimalleri, ilavei memuriyetleri 
masraflı devairi kaldırmalı, re.mi 
devairin çok kalabalık olan kad· 
rolarm.ı tenkis etmeli ve masraf 
bütçesinin sair fasıllarında da ten· 
kihat yapılmalıaır 

Bu kabil islahat kartıaında te
reddüt etmek, memleketi felakete 
sürüklemek olur. 

M. Dumerg, bu sözlerinin, mem 
lekete kartı duyduğu derin atktan 
ve hürriyet rejimine olan merbuti 
yetinden mülhe..n bulunduğunu ve 
ikb:>.l ve iktidar hevesinden azade 
olduğu cihetle hususi hiç bir men
faat gözetmediğini beyan etmit· 
tir. 

Hakikat zannettiği feyleri dai
ma söylemekten çekinmiyeceğini 
ilave eden M. Dumerg, Fransız 

milletini, 1914 de Marn zaferini 
temin eden ayni vahdet ve fırka 
ihtilaflarından ayni surette fera• 
gat içerisinde, mali kalkınma mu
cizesini ifa. hususunda kendisine 
yardıma davet etmi,tir. 

Başvekil, hitabesine şu sözler
le nihayet vermiştir: 
"Eğer birletirsek, elbet muvaf

fak oluruz. Bizi gözetlemekte o· 
lan cihan, F ransanın kendi iken • 
dini bir kere daha kurtaırdığını 
görecektir.,, 

ismet Paşanın 
lzmir seyahati 
Boıvekil lımet Pata Hazretleri 

nin İzmiri ziyaret edecekleri yazıl· 
mı§tı. İzmirli refiklerimizde okun· 
duğuna göre Başvekil P,. Hz. nin 
gelecek hafta lzmiri şereflendir· 
mel eri ihtim'lli vardır. Bat vekile, 
bu seyahatinde dahiliye vekiliyle 
lzmir ve civar vilayetler mebusları 
refakat edeceklerdir. Bu ziyaret 
tabakkuk ettiği takdirde Başvekil 
Pş. Hz. lzmirde bir hafta kalaeı'lk· 
lar ve tetkikatta bulunacaklardır. 

Italyada 
Dün mebus seç

meleri yapıldı 
Roma, 25 (A.A.) - ltalyada 

bugün meb'us intihabatı yapılmak 
tadır. Sokaklar son derece ka· 
labalıktır. Pek çok kimseler rey 
vermek hakkından iıtifade ediyor· 
lar. 

Müntehipler urnumen kara 
gömlek veya üniforma giyınitler
dir. Şehir civannda türküler çağı· 
ran genç f atiıtlerle dolu ıüslü 
kamyonlar yollarda gidip gelmek
tedir. 

M. Musolini hu sabah, vali ve 
belediye reisi ile birlikte Poli mey
danına giderek, sandığa rey at· 
mııtır. Halk, batvekili alkıtla· 
mııtır. 

Roma, 25 (A.A.) - intihabat 
çok kısa sürrnüttür. Bu son gün· 
lerde, umumi meydanlarda ve fa· 
f İst f ukasının mahalle ocakların• 
da sık sık toplantılar olmuştur • 

Nazırlar eyaletleri dolatarak 
nutuklar irat etmitlerdir • 

intihabat, daha ziyade rey:iim 
mahiyetini arzetmiştir. Rey pus· 
Jalarrnda yalnız (Evet), (Hayır) 
yazılıdır. Zira arzolunan intiha • 
bat liıtesinde, büyük faıist mecli
si tarafından namzetlikleri tesbit 
ediLmit bulunan 400 mebusun iı
mi vardır. 

Bugün intihabı hitam bulacak 
olan mediı, yerinde kalıp kalmı· 
yacağmı ve kalmadığı takdird~ 
korporatif bir meclise terki mevki 
edip etmiyeceğini kendi kararlaş

tıracaktır. 
Bundan evvelki mecliı intihaba

tı 1929 martında ve bet sene için 
icra edilmiıti. 

.Sili.hları bırakma mese
lesi etrafında temaslar .• 
lngiltere, F ransanın verdiği notanın 

daha sarıh olmasını istiyor 
Paris, 25 (A.A.) - Mesul ına

hafil emniyet meselesi hakkında 

Fransız noktai nazarın tasrihi ta
lebini mutazammın olarak Parise 
hiç bir İngiliz notasının gelmemit 
olduğunu beyan etmektedir. Bu
nunla beraber Sir Jon Simon, ge· 
çenlerde Franıız ıefirine bu me· 
sele hakkında bazı malumat almak 
arzuıunda olduğunu beyan etmit· 
tir. M. Bartu, Franıız ıefiri M. 
Kol'büne lnıiliz n'lzırla1iyle gö
rüıebilmeıi için lazım gelen tali· 
ma.tı vermitlir. 

Tahminlere söre mesele çok ta· 
raflı olmaıından' dolayı halihazır· 
daki görütmeler bir iıtilqaf hare· 
ketinden başka bir fey olamıu. ve 

aııl müzakerata giriımenin zama
ni henüz gelmit değildir. 

Şimdiki görütmelerin bilhana 
akti muhtemel ıilihları bırakma 
mukaveleıinin icraıına müteallik 
teminat hakkında olduğu farzedi
lebilir. 

Milletler cemiyetinin çerçeveıi 
demek olan bu çerçeve haricinde 
beynelmilel taahhütler anştınlma
ıını bugün için imkanıız olduğu 

zannolunmaktadır .. · 
Londra, 25 (A.A.) - l~iltere 

hülcumellnln, ~aalıl1111 bsr.Jnuo. 

mukavelesinde teklif edilip ken· 
dince elzem 13.ddolunan icra temi· 
natı hakkında F ranaa hükumetin-

den daha sarih izahat talep edece· 
ği tahmin olunuyor. 

Cenevredeki intiba 
Cenevre, 25 (A.A.) - Havaı 

ajansı muhabirinden: 
Akva.m cemiyeti mahafili, Fran· 

sa hükfunetinin silahları bırakma· 
ğa dair olan İngiliz muhtırasına 
verdiği cevabı dostane bir surette 
kartılamı§lar ve Fransanm bir 
çok devletler tal'afmdan müdafaa 
edilen esaı prensiplerine sadık 
kaldığını görmekten mütevellit 
sevinçlerini gizlememi§lerdir. 

Ayni mahafil, konferans btiro
ıunun, evvelden takarrür ettiği 
gibi, 10 nisanda toplanacaimı 

ve Fransanm teklif eylediği veçhi· 
le heyeti umumiyeyi mühim ka • 
rarlar aldıracak bir vaziyet kartı· 
11nda bırakace.iını tahmin eyle· 
mektedirler. 
Amerikanın nok al na..,.ı 

Londra 25 (A.A.) - Birle!ik 
·devletlerin, silahları brrakma mu
k:ıveleıi ahkamına riayet etmiye
ceklere karıı teyit tedbirleri almak 
huıusundaki taıavvurlara ittirak 
etmemesi, salahiyettar mahafilin 
beyanatına n1.zaran, İngiltere· 
nin Paris ile müttehiden, hu kabtt 
"""" ~" ,_.ıL~. 1- - ! ---:s' ... rnasına ve 
bu suretle mukavelenin icrasını te· 
min eylemeıine mani olmıyacak• 
trr. 

Bir Fransız kum- Berlin caddesinde 
panyasınıncemilesi patlıyan bomba 

Ankara, 25 (A.A.) - "Paquet,, Fran· Berlin, 25 (A.A.) - Havas a• 
ırz deniz nakliyatı kumpanyası, "Ecoh janıı muhabirinden: 
superieure de commerce de la vi1le d~ G b ·· " k bu 
marseilJe,, mektebinde bir Türk talclK· eçen perşem e gumı. vu .. u • 
ıini leyli olarak tahsil ettirmiye karar lan ıuikaıtın herhalde ııyaaı tah· 

•• • • nrdiiini lktıaat Vekili Mahmut Celil siyetlerden biri aleyhine matuf ol• 
DostCumhurıyetın onuncu Beye bildirmittir. \ duğu ve M. Oliverin sırf bir teaa-

Yunan 
bayramı 

yıl dönümü kutlulanıyor ·~~ekil Bey kumpanya müdürüne ver- düf eıeri olarak yaı·alandığı anla· 
.. ok dı1.rı cevapta kumpanyanın bu suretle 1 aktad 

Atina, 25 (Husuıi) - Dun ç . Türk ıen~liii hakkında •Österdiii alU- fi m ır. . • 
güzel bir hava ile Yunan cümhurı· kadan dolayı ..... _._kü. • • Zabıta bu ıuıkaatın sebeplen ve . . • -... r ebnıttir. d l" _ 
yetinin onuncu yıl dönümü teııdı Seçılecelc 1na talebe iki Mnede melde- safahatı hakkın a ma umattar ıo-
meruimine bqlanmııtır. Merasim bi ikmal ettikten •onra yerine bir diieri rünüyor. İ§İn garibi: Matbuat, bu 
bütün Yunaniıtanda ayni zaman· kabul ~lunacakbr. · ıuikaıt faillerinin komünist maha• 
da ,ba,lamıftır. Öğleden sonra yu· Vek~I Bey bu lcur~taıı istifade edecek filine mensubiyetlerine dair en u• 

. .. h hJebenın htanbul Tıcaret liMsı· mezun- fak b' t 1 'ht d h' bulunmam.._ 
nan mılh kahramuılarının eykel· 1 d •-~fi derecede F b'l ır e mı e a 

1 
-s . . . ". ann an - ranarzca ı en• t 

lerıne Yunan talebe bırhgı tara· leri araaında açılacak bir ıniiaabaka imti· ır. 
f d 1 ki k 1 

•- Dola•an ıayialara nazaran, M. 
m an çe en er onu mu§, mütea- hanı ile seçilmesini aararlattınnı1 ve ~ 

kiben Yunan meçhul asker abidesi imtihanın icrasını Iatanbul yiilcaelc ilctıaat Ernestin en yakınlarından bir zat, 
de ziyaret edilmi9tir. vf' ticaret mektebine tevdi eylemiıtir. tevkif edilmiıtir. Suikastın M-

Meraıim eanaamda, Türk tı:ıy• 
yareleri Atinanın üstünde uçarak 
pek mahirane manevralar yapmıt· 
lardır. 

llk talebe öpümüzdeki birinci Teırin- Ernıt'i istihdaf etmi§ olması muh· 
de baılanacak olan ders senesinde Mar. temeldir. ~ 
ıilyaya ıönderiimiı bulunacaktır. . Mütecavizin tarifi 
Eski bir insanın bacağı mukavelenamesi 

Yunan talebe birliği tııLrafından Taıkent, 25 (A.A.) - Çelekin ıö- Moıkova, 25 (A.A.) - Türkiye.....-
lünde kadim inaanm tehaccür etmİf ba- khatıüzan Mehmet Ali Tevfik leY• 

meçhul aıker abidesine çelenk ko· cak kısmı bulunmuıtur. Bacaim büyük mütecavizin tarifi hakkmda Londrab 
nuldugu" sırada bir komüniıt, ko· - imz d'I · 1 k 1 1 • mü • cü11eli bir adama ait olduiu görülmü•- a e ı mıı o an mu ave e erm 
münizm lehinde söz aöylemeğe ·tür. Sovyet Rutya ilim akademisi bu aaddak ıuretlerini dün hariciye komitel'"' 

kalkıtmıf, kendisi derhal yakala· keıiften haberdar edilmiıtir. liğine tevdi etmiıtir. 
narak karakola ıötürülmüıtür. Süreyya Paşa fabrikasında 

Kn1l taraftarlarından mürekkep ve kmlhktan bahıedince birçok yangın oldu 
bir grup da Sindagi meydanında dinleyiciler bu hareketi protesto 
kraliyet lehinde tezahürata kaHuı- etmiıler ve konf eranı ıalonunu Dün akıam saat yirmide Balatta S~ 

re yya Pata mensucat fabrikası- Wr 
mıtlır. Atinanm diğer yerlerinde terkeylemiılerdir. yanrın çıkmıt, büyümesine meydma ~ 
de bu kabil hadiseler vuku bul.mut, Gı"rı"te bulunan M. Venı"zelos, 'im d .. d'. ··1 .. .. I'!- .-kit 
zabıta kuvvetleri kraliyetçi nüma· 
yişçileri d:ığıtmııtır. 

Parinasos cemiyetinde aıarı a· 
tika müteha111ılarmdan M. Kipa· 
risis konferans verirken, bir fır· 
satını bularak kral Koıtantinden 

n e en son uru muıtur. ~ 
beyanata bulunarak cümhuriyet yaptığımız tahkikata göre yangın kalen• 

't ba'!l 
rejiminin faydalarından bahaetmit odasından sıkmıı, muhasebeye •• 
ve Yunan cümhuriyetçilerinin re· defterler yanmııtır. . .. . d· 
' h Yanıın haberi üzerıne nobetçı mi 
Jimi erhangi bir sui kuta kartı l hkik ta .,.,. deiumumi ile poliı derha ta a 
müdafaa etmek azmi~de bulun- famıılardır. Ateıin bir hademenin attıi• 
duklarını söylemiftir. ciıaradan çıktılı zannedilmektedir~ 
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Deliler niçin 

çoğalır? 
Büyük Mimar 

Sinan için 

Aaliyede 3,5 Milyon 
lira için 

3-VAKIT 

SOHBETLER 
--.-· .... ---·-··--

Gözüm var ... 
Duydunuz, aördüniiz, okudunuz. Elek· 

trik ıirketi bir aenede 1.768.019 lira ka· 
zanmıf ... 

Haber aldınız, itittiniz, taıtmız. Tram· 
vay ıirketinin halktan fazla aldığı para 
3.600.000 lira imiı ••• 

Akıl JufzıHıhhaaı kongresinde he· 
lcitn arkada!lar ehemmiyetli bazı nok
talara clokund~r. Bu kongreden şu· 
au anladık: Memlekette delilik artı· 
Jor. Fahrettin Kerim buna makul bir 
ç-. buldu. Batka bir hekim arkada§ de· 
lilerin kdlrlatf bnlmasını ileri surdu. 
Hüwıyin Kenan beye göre on sene ev· 
•el Bakırköy hastanesinde (300) deli 
varken llugiin bunun miktannın ( 1700 l 

31 Mart günü yapılacak 
Beş lira 
rüşvet! 

Tramvay şirketi Ankaraya Sakın ha: Karlarına keaat! demeyiniz. 
.. Ben IManu demiyorum. Fakat: Kimeeni• 

• çıktılı ileri suruluyor. 

ihtifal 
31 Mart cumarteai sünü Mi· 

mar Sinan kabrinde yapdacak ih· Komiser mahkum oldu 
tif al hakkmdaki prop-amı teabit latan bul ikinci ceza mahkeme· 
etmek üzere H:ılkevi reiıi Ali Rı· ıinde, dün a)qam l'eç vakit bir 
za, sergi ve müzeler komitesi reisi rütvet davuına ait brar bildiril· 
Aziz, mühendia mektebi rektörü mittir. 
Fikri, maarif müdürü namına mu· 

heyet gonderecek kinn~ gözümuz yok! da demeyiniz. a.. 
Dün toplanmaıı mukarrer tram· nim bu karlarda gözüm var. Bu ürlarda 

vay tirketi heyeti umumiye içtimaı gözümüz olsun • • • • 

bazı sebepler dolayııiyle bqka Profesôr Keaaler, ıeçenlerde bir kon

ıüne bırakdmııtır. Öğrendiğimize ferans verdi. Dedi ki: Tramvaylar, bele· 

aöre, tramv'ly tirketi iadeıi mev· diyeye geçmelidir. 

zuu bahis 3,5 milyon lira etrafında Profesörün sözlerini, inceden iacıeye 
hükUmet nezdinde tetebbüaatta tahlile hacet yok. Görünen k:ö,. lal&YUZ 

ister mi? Belediyemiz, yeni yeni ...W.t 

Deli aayısının artmasım aade delile· 
rin artmaaında aramanın yüzde yüz 
lair büküm oldquna liani detilim. 
Çiinlrii evvelce akıl hutalıklanmn mem· 
lekette bir nevi imtiyazı vardı. Deli 
denen insan ötekine berikiDe saldır· 
bNtdıkça tunarhaceye tokulmazdı. Tt· 

~hane adına raiJneD tababetin mis 
ti~t-me kaçan hir .-abesi sayılırdı. 
M;mleketia fikir ve mantık çerçeve•• 
İçinde delinia tımarhanede tedavi edi· 
lecegi delil t.elkı de onun o ada zap• 
ted·ı::eSi, tec:avu lerine kal'!• konula· 
tıllıı dii1iiaülurdü. Böylece tnnarbane 
haa:ane olmaktan çıkar, hir nevi ba
pi nane h"lini ahrd. Delilerin bircogu 
u ilahi meczuplar aa:rdu'. amum• mer· 
haıncte Jiyık görülur, batta onlardan 
ıncdet umalunha. 

avini Nurullah, evkaf müdürü na· Mevkuf olarak muhakeme edi· 
mına mimar Vaıfi, Mimarlar bir· len Muıtafa Bey, evelce Kalyon· 
liii namına mimar Kemıl ve Türk cu kulluğu mevkiinde komiaermiı. 
Talebe birliji namına Rüknettin Berber kalfaıı latavri efendi, eıya 
Beylerden mürekkep ihtifal komu• çalmak iddiuiyle ~:ıkalanmıı, 
yonu qağıdaki proıramı yapmıt· hakkında tahkikat yapılmıf. lddi· 
tır: aya ıöre, bu aırada Mustafa Bey, 

bulunmak üzere bayram ertesi menbalan arar ve bulamazken, tnm.ay 
Ankaraya mütehuııılardan müte· tirketi kaaa11m tıklım bk:bm dolcharayor. 
tekil bir heyet gönderecektir. Tramvay ıirketi, bu tehir balkmdan al· 
ftafia veklletlndekl tetkikat dıiı ~li ~ faiz toplarken, 

belediye mu§ Veremlyol' • • • 

B:.a tartlar içinde hastanede uç yüz 
ha ta..,.,. balunmaaı bugunku (1700) e 
uı ı.·an pek aa sayılmamalıdır. 

l - Meruim Mal 14 te Süley· kendiıinden bet lira rütvet iıte
maniyede Mimar Sin"°' mezarı mit, bu bet lirayı verirse aerbeıt 
başında yapılacaktır. bırakıb.cağmı 8Öy)emiı. lıtavri e· 

2 - Mezar baıında. ilk önce Ü• fendi üç lira vermi,, ıerbeat bıra· 
niveraite talebeıi namına Talebe kılm•t· Muıtafa Bey, sonradan 
birliginden biri bir hitabe irat ede- Dimiaro efendi iaminde biri deWe-
cektir. tiyle iki lirayı da isteyince, berber 

3 - Sonra mimar ve müllendie· 
ler n:ımına laeletllye imar müdürü kalfau, iti poliı müdürlüiüne 

On aeae içinde delilik hakkındaki 
Mi:. met IMılamı degi tiği gibi, meıa· 
'-ket inaanlannın da dutünceleri ..,.. 
lralaştr. 

Zeki Bey tarafından bir hitabe bildirmit. Meıhut cürüm tertibatı 
.&ylenecek. alınmış. Numaraları tesbit edilen 

4 - En M>nra Halkevi namına iki lira, Mustafa Beyin palto
vıler yerine Halkevi idare heyeti azasından a· ıunun cebinde çıkmıt: 

ınalllllllk bir itiyat vukat lsmail Şevket Bey tarafm· Muıtafa Bey, bu parayı berber 
. Netelrim sinir ve akıl teda· ~i için kendileri ınancaat eden dan bir hitabede bulunulacaktır. kalfuından alacağma mahıup o• 

)'li hastalar vardır. Banlar memle- 5 - Saat ( 17) de Halkevinde larak aldıiını ileri ıürmüt. F akıst, 
-~te deciten l>ir telikkinin ifadesidir. Halkevi müze ve sergiler tube ko· Bu müdafaaıı kanaat ıetirici gö· 
"1nan için 1700 rakamım çok korkunç miteai uuından Eftal Bey Sina· rülmemiı. 
-lmuyonız. mn ~at hayatı hakkında bir kon· 

Delilerin çoialmasmda - yani bas· ferana verecektir. Muhakeme netic:eainde bildiri· 
ane kayttlarına geçenlerin miktarı· 6 r-:7 Saat 19 da. Halke"Iİ ıiizel len kararda, Mustafa Beyin, lı· 
'lf.!!ma~11~n11;~·!f!h~ea~iz~·~~~~+.-••;..1Ntr.illiııı-Nhiı&-ı..l;..ıWr ~o&a1AM-~-.ıı1111· aa"a.-ıc-.-bit olmadı· 
l1l % aıtme • 

Yialr, ..... pek l»üyiık tesirleri olniuıtur. mimarı Kemal Bey mimar Sinan ğını. zaten eerbeat bırakılması li-
BQ. k11türin ciddi aurette deiittiii- hakkında r:ıdyoda bir konferans zım ıeldifini biklirdiii, para a· 

ili d~ıuaecek olursak. eier buna ina· verecektir. larak bırakmaiı dütündüğü ve pa· 
lhraıdı memWrette içtimai kıymetlerin 7 - Mekteplerde ayni aiin mu· ra aldıiı ıübut bulduğundan bah· 
deg:pnui anında yeni kıymetler ve ye-
lli hayat tartlanna kendini uydaramı- allimler tarafından talebelere iDİ• aediliyordu. Bu hareketi irtikip 
tarak zarnaa ve mellin mefbumlanru mar Sinanın eaerleri hakkında ma· m~iyetinde ıörüldüiü kaydiyle, 
IE.ybederek alal hududundan uzakla- Iumat verilecektir. 21 Ouncu maddeye uygun olara.k 
--1-- -~ .-L-1--'- .: .. ; .. 1 · bo 8 - M:-ar Sinanın tur·· L-,me· ~m "_... - .. - - en • - UqJ bir sene hapsine vebir aene memur 
-.Wann Wr laayli 1ek<in tutması la- Halke'ri, Türle hlebe birlili, Mü· ....._elir. ~ içtimai değiıme kor- hendiı mektebi Güzel Sanatlar A· luktan mahrum kalmaia mabktim 
lcanç bir .... m twnleai ile aarsınblar edibnİ!, paranın az olmaaı cezayı 

kademieine, Mimarlar birliji, mü· 
,.._.elan kendim aöstennez. Cemi- b azaltıcı sebep ohrak ıözetilmif, 

hendi.ter irliği namlarına birer 
)etlerin ilerleme aeyirlerinde içtimai ko müddetler alb-r aya indirilmiıve 
aluye ıeçerlcen yolu etrafına deliler· çeleak nacakbr. :s-
..... intihar edenlerden, dejeaereJer. 9 - Gazeteler 0 ıün Sinanm Mustafa Beyin timdiye kadar hiç 
:- laiireldıep (moren) ler bırakır. pheaerleri hakkmda JQZılar yua· mahkGmiyeti olmamuı, arkadat· 

u Le.o ...Uyetin hayat MJriclir. caldardır. lannın ıahliki temayüllerinin te· 
Ôaliten kıymetlere İnbbak edemi· 

)'e!\Jer arada L-•-,1armm d----ı-..:- R mizlitine pbitlik etmeleri nokta· .... - .......... - cmanyadan gelecek ao.. ... marazi Wr tip olarak göze ç..- larından bu müddetlerden ikiter 
laal'lar. talebe ay indirilecek, 4 ay hapiı ve 4 

lçtimaa ialaJÇ yalruz bir aiyuet ve yarın Romanyadan 100 kitilik ay memurluktan mahrum kalması, 
bctıs::ıt mücad.._i cJeiildir. lnsanlımn bir talebe kafileai ıelecek ve latan· ekıeriyetle kararlatbnlmııtır. 
teaiden halkohnalan miacadelesidir· Bu bul liselerinde miafir blacaklar· 
1eniden yeni iti,..tlara, yeDİ ıörüt dır. Rumen talebeler ıehrimizde Muatab Bey, karardan sonra 
t.nlarına cirmek: için yapılan bir cumartesi pnüne kacbr kalacak· müte .. ir bir tavırla "Ben, rü,vet tpt: :.:.:n-..::.~ ~ lardır. almadım. Hiç bir vakit böyle bir 

te .. 'NO llİİia1ll .. ilinde l:tir eder. da hekim arbdatm diifiincelerini de it yapmadım., demit, reiı vekili 
HuW 1• *' www ~kazanmak kı)'metli huhnamak miimkiin deiiJdir. Haydar Naki Bey, kararı temyize· 

lliitiia Wealietleria ....aidir. Bu mana· Sadri a.... debileceiine if&l'el etmiıtir. 

Nafia V ekileti tramvay tirketi· Belediyesini geçincliremİy• hale. ... 
nin mukavelelerini tetkik etmit ve den hali köhne bir imtiyaza m oı..T 
tirketin yeni hatlar inta edeceği Neden yabancılann keeeaini dol.tma..? 
vadile halktan aldığı fazla parala· Tramvay ıirlceti mukavelesini bir ... 
nn 3,600,000 lira tuttuğu anlatıl· lem silmeli • • • • • • 

mıtbr. 

Nafia Vekaleti bu paralann ia· 
desini yakında ıir'ketten talep e

decektir. 

Nafia Veki~tinde teıkil edi· 
len komiıyon:ı imtiyazlı ıirketle· 
rin tetkikine devam etmeke ve bu 
tirketlerin ifa etmediii taahhütler 
mevcut olup olmadıiını araıtır• 
maktadır. Şark şimendiferleri tir· 

ketinin istasyonları ta.mir etmediği 

anlqıldıiından tirketten bir an 
evvel tamirata batlamaıı talep e
dilmittir. 

Natamam kalan Edirne iıtaı· 
yonu da bitirilmittir. 

Londra elçimiz geldi 
Yeni Londra elçimiz Fethi Bey 

dün Ankaradan ıehrimize gelmi9, 
iıtuyonda dostları tarafından kar· 
ıılanmıtbr. Fethi Bey vazifeaine 
batlamak üzere 9Sl'f&IDba gunu 
Londraya hareket edecektir. 

Muhtar Bey 
Ticaret ofisi müdürlerinden 

Muhtar Bey dün tehrimize ıelmit 
ve lıtanbul ihracat ofiıini ziyaret 
etmittir. 

Yol inşaatında çalışmak 
isti yenler 

Belediye, bir yandan yol pa• 
ralannı sıkı bir surette takip ede-

rek toplarken bir yandan da para 
vermeyip bedenen çabtacak olan· 
ların isimlerini teıbit ettirmekte· 
dir. Şubelere gönderilen bir ts· 
mimde, niaan nihayetine kadar 
bedenen çalqacak mükelleflerin 

birer cetvelerinin hazırlanarak vi· 
liyet nafıa daireıine gönderilmeıi· 
bildirilmiıtir. 

1.768.019 lira kazaaç!-
Bu rakamlar pziamde bnnrlıil-, 

hmet Patanm, acı ile titriyee •akar ... 
si kulaklamncla çmladı: 

"265 bin lira borç birfbıltdı'. Yani 

yirmi altı vilayette ilk mektep muat
limlerine verilemiyen lllUfDl yekeall 
265 bin liradır. Sene nihayetine Jradar 
bu rakamın bu halde kalması veya ta• 
kibat ile indirilmesi veya bir miktar art
ması mumkündur . ., 

Düıünün, devlet bir aenede, • kıy • 
metli evlitlanna olan iki yÜz llia lira 
borcu ödiyemezken, elektrik .....-, ka· 
Rsına, bir milyon, yedi yüz altını§ bin 
on dokuz lira koyuyor. 

Bu kir neden devlet J.azineaine ıir· 
meıin? 

Tekrar ediyorum: Kimlenin kinnda 
ıöziimüz yok! demeyin •• Benim hu lcir· 
larcla ıözüm var. Bu icarlarda Pzijmüz 
olsunl. 

Sellml izzet 

Film gümrüğünü indirt· 
mek için 

lıtanbuldaki ainema aahiplen. 
nin film ithalinde bazı zorluklarla 
kartılaıtıkları için ticaret oduma 
müracaat ettiklerini ve odada da 
bir komiıyon aeçildiiini YUllllf"' 
bk. 
Komiıyon dün ötleden IODla ı.. 

tanbul ticaret odumcla top\1Dmq
tır. Bu toplanbda ticaret oduı •· 
mına üç murahbu ile ma..a •· 
bipleri hazır bulumnuttur. Diblldl 
toplantıda billnua film itimi _. 
naaında alman fula aümriildea 
tiklyet edilmit ve bunlann tenaill 
için tetebbüaatta bulunulmuma 
karar verilmittir. 

Dün satılan hayvanlar 
lıtanbul lnyvan bor•unda 

dün 1941 karaman, 2879 dajbç, 
458 kıvırcık, 1585 süt, 98 kara ke
çi, 98 öküz, 1 inek,14 elana, 1 bo
la ve 21 manda aatdmqtır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

•.. Bu b.vıaya bqkalan da ka· 

ntına sene umumi harp halini a· 
lacak. •• 

... Dehri Efendi - O,Wirı 

"Biri yer, biri bakar. Kıyamet on
dan kopar.,, 
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lmtıyazh ,irketlerinl 
mukaveleleri ' 

.... lBqmakaledea deTam) 

bet kuruş aldılt ve tnüktleıne 
f azluı diye bir zam yapmadığı 
halde gene aenelik hesaplarında 
kar ettiği görülmektedir. Binaen• 
aleyh İltımbuldaki telefon ücret· 
lerinin hiç olmazsa Ankaradan 
daha ağır olmaması iktiza eder• 
di. 

Kaldı ki Ankara yetitiİf, sekaett 
b:n nüfuılu bir tehirdir. İstanbul 
ise nüfus keaafeti itibariyle onun 
en aıağı sekiz on miıli büyük· 
lüldedir, Tabii telef.en aboneleri· 
nin miktarı da G tiiıbettedir. 

ıı~t da İitiUillul Telefoh !irkeli· 
nirl hdıi~t1@ bit- •aziyeliir. Bbta 
enaleyh Ankarada beher telefon 
mükdemesi beş kuruta idare edi
yorr,ı. lstanbulda beı kuru§tan 
çek aıatı hlr üctet ile pekala ida
re ~tme•i limmı ıelir. Onun için 
lsliıtlm1 lelefbn üetetlerhıin ta
ytHi içiii ~üka\tl!!leye köninuş t>lan 
formüiün asırlığı hakikaten hav
salaya sığmıyacık bir feydir. 
Vakıa telefon Şirketi mukave· 

lesi cümhuriyet idareıine eski 
devirden dıtikal etmittirı Fakat 
Mt.!M hükumetin teiiıiıttlen attııra 

yapılan bütün ıtttıkaTelelerin ha· 
tatla'll aalbtt olduğunu iddia ede· 
m*'.ıiz. Niteldm eski Nafia Veki
li Be~iç Bey zamanınt!a framvay 
ş' ."~eti ila aktedilmit olan muka
velenin zararbrı ıon haftalaT için· 
de ""1. a~ılmrttitı 

Hült:itmıet ve! ltelffiyeler Ue ec
nebi ş:rkct!er afaııncla alttedilen 
bu gibi mukaveİelerin hatalı cİ· 
hetleri bunların tanziminde kafi 
derecede dikkat edilemediğini iı· 
hat ed;yor. 

Her hangi hir mttlianlenafiıe 
bir kere imza ve tasdik edildikten 
ıorlfa en f ahit hat.alan bile hazan 
tashih etmeje imkan bulunamaz. 
Oritm için 1>u tUrlil tiıttkavele!l@ri 
dah- tanzİ1fl e8erlteiı çok dikkatli 
ol · ; hiç elmazıa Devlet ŞUıa· 
sıı . i ieçmedikçe hilldiıbetça ltu 
muiı:.ıtelelerin imu vt! taıdik e· 
etli!menieıini ltat'i bir prenıip o· 
]arak kabul ettiik lazımdır. 

N:tekim Devlet Ş1iraıınm tqkl· 
rn~ dair olan kanunda: dahi buna 
dair sarahat varilır. Her halde 
imtiyuh tirketler ile aldedil«:ek 
mukaveleleı in isti~ ıurette olsa 
ltl~ ltlf kere Devlet Şiraimdan 
ıeımeai biiyUk faydilar temin e· 
deltillr. 

... ,..h,..et: QSIM =mama m ı • 1 r 

Mtttö!iUtlet ıtnıaıı 
r Yağcı Yuıufidiı efetı•IYt i.lt 
mO:.osiklet htiltlll caactesinde aey• 
YI" r ttüDUtl&ci Mehmed~ Çarparak 
kolbndan ;aralamııtır. Motoıililet 
cleifil8iği ı,in •riıind~ bulunan 
Yat il de ba•mdall jatallnmıtttr • 

Yazan: 

"'' ş 

Zotıguldata giden 
talebemiz 

Dün alqam ıaat 19 da Milli 
Türk Talelle Bitlijinden 40 ki!İ· 
lik bir ıırup Millet vapuriyle Zon· 
guldağa hareket etmiştir. Bu talc 
beler Zonguldak Halkevine ttıi!a· 
fir edilecekler, Halkevinin yaptı· 
ğı bir program üzerine şehrin g6r
nı@ğe değer yerlerini gezeceklet 
ve perfetülle gUnü lıtanlnıla döne 
c&İtlt!rtl ir. 

6!:t k:~ilili hir gi'üp Gülnihal •a· 
püfijle l:tfttife giilet@kler •e lzr. 
mir erk@li liıeıiı'Ule miıafir olacak· 
lardır. Bü kafile de cumartesi 
ğUnU İitıınbula tltinecttktir. 

Bulgatistaıda alış veriş 
Biılıari&andan müM"'.!l b:r fir· 

ina lstanbul licarel odasına müra-

caat ederek, Bulgaristanda pek 
ucuz hubd:;at mevcut olduğunu, 

Türk maller:yle ·bunların takaa su• 
ı-eUyl~ ilh;,l edilmenin imkanı olup 
olmlchltnı tdMıufl'Uf. 

Bir kurnazlık 
Bazı ticaret müesseseleri tenzİ· 

latlı satıf behanesiyle halkı kan· 
dırmakta idiler. 

Bu vaziyet üzerine İstanbul 
mmtakaıı tiearet müdüriyeti ve ti-

caret odası idare heyeti tenzilatlı 
aabt için bir karar ittihaz etmittir. 

Bu karara göre tenzilatlı ıllttt 
yapacak mağazalar evvela ticaret 
mıntakaıı müdüriyetine müracaı:ıt 

ederek izin alacak ve bundan ıotı· 
ra tenzilatlı aabıa baılıyacaktır. 

Ancak son ıünlerde açık ıöz ta· 
cirler, diikkinhrını tasfiye için 
ticaret müdüriyetine müracaat e· 

dip izin aklıkları halde aatııı biti· 
renıemtkte ye dükkanlarını da ka· 
patmamaktadırlar. 

Ticat-et tiUHlüriyetl bu .,:ıziyet 

üzerine bu lfillU tieltl~r hakkında 
tah1kikat yllJtİillfttt. 

tahkikat neticeıintle bu tacirle
rin (Dilllklnııhıı:ı kapıyacajız, 

Wflye eclee~ı:z) iliyerek izin alıp 
taıfiyeyi yı:ıptıktan sonra dükkln· 
larını oğullarına veya karde,Ierine 
de•~bttelde ve yaldız firmalarını 
değiftirmekte oldukları anla,ıl· 
mıttır. 

Ticaret müdüriyeti bu kurnaz· 
bim önine 1teçmek için yeni bir 
katar alm:tla Uiz\tlll görinüttür. 

Bu karata göte bundan sonra 
tentllit iıtiyecek mağazalar ya 

dükkihlarını muhak.lcak surette 
kapıjı:itaklat veya aileden olmtyan 
batkuına devredeceklefdir. 
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Beynelmilel kadın
lar kongresine 

hazırlık 
Birkaç gün evel Atıkaray.:ı git

mi, olan Kadınlar btrliii reisi Li· 
tife Bekir H. diln döbmilıtut. Ll
tife Bekir bamm 9a6 ıeheii mqı· 
sında lstanbulaa toplanatak olan 
beynelmilel kadtnlar birliil lienı• 
resi etrafında alakadar makam• 
larla görütmüttür. 

Beynelmilel kadınlar birliği· 
kongresine hükiimetçe Yıldız sara· 
yı tahsiı edilmi!tir. Kadın birliği 
ıimtlhten kongre hazırlıtdann'l 
batlamıttır. 

Gllnün siyaseti 

ltalyanın genişleme 
arzusu 

Elektııik Üctetleri ltalya Baıvekili Sinyör Muıolinbün 
İbdfrilecek [birkaç gün evvel ıöylediği mühim nutuk, 

El kt 'k t · f k • h bütiin medeni muhitlerin •iyaıi mahfell=-
e r~ arı e omııyonu er rini meıaul etmekte devam ediyor. Fa• 

üç dy~a bır y.aptıjı ınutat toplantı• kat bu nutuk içinde en çok merak uya:ı .. 
•mı nııanın ılk haftasında yapa· drı-an kısmı, ltalyan.-n Afrikac1a ı;eniılo
taktır. Komisyon, tarifeyi çok e· mck arzusunda olduğunu ifade edeni 

•aalı hir tekilde tetkik edecek, idi. 
ltUtrf'lt ücretini 18,S kuruta indir• lta)ya, Batvekili, memleketinin Afri· 
nıek imkirtını atıyacaktır. kada iktısadi ve manevi genişlemain~ 

l 
karıı engeller dikilmemesi İcap ettii~ni 

Oniversitede iki yeni anıatırkeıt, ,üplie ,.u:r ki her §eyden faz-
ı., F'taneanın himayesi altında yapynn 

profesör tuttuıtald italyanca koıtuıan büyük r.e• 
Unt~etlitedek• ıiı"nhal bulunan maatin va21lyet n hukukutıu düıünüyor 

Arire6löJi kl~ u rof ea6rlükle· Ye c&• önünde ltülbndurUyardu~ Çünkü 
• ve . ya p . },u hietele, on Hl ıeıtedenhfn, 1 tal.V3 
rıne yehldetı ikı AlttJan proleı6tü ile Fransa eraıınila. tekrar tekrar konu .. 
tatlh edlltn!ştir. Au profetarler jularak uytııulamıyan meselelerin en 
nll&il lpthlaıftıtla tehtimize gele· l>arizlerinden biridir. 
cek:letdir. Sinyör Must>lini cenaplan. ltalyan"ft 

Afrikada araziiini gcniıletniek emelin• 

R ··m al h. -"'de Hüseyin Ragıp Bey de oımadıimı açıkça ıöytecliii 1111l-. eJJ ey lıı Franıa ile ltalyanin Afrikanın ıir:ıalin• 

b• k• Bitı müddeltt!ıt beri Ankatada deki hem hudut müıtelnlekel•riöin h• 
lr ıtap b\tlUifı Mt>ikoTa BüYük Elçimiz dut taıhihleri bile yapdıııamıı bulunu· 

Bağdatta çtkan "Yeni ltak,, ga· Hüseyin Ragıp Bey titan.bula yor. 
zele•i ya2ıyot: glldlijtir. Hal&uki umuıni harp eınuında müt-

hittiğimize göre; Hatbn Nahit ==i=:iııiıiııllıiiııiılDlllllİİiıııi:ıiiıİİiiıiıııii:ıııllı::iı=iıı:ım::====== tefitler anımda yapılan mwtlıedeleria 
Bev iııhinde bir sat Franlada bli. FERAH SiNEMA :J 'biri~de F~n~ bu tashihleri yapmayı te• 

;, ahhut etmıfti. 
ve netrettill bit kitabm Irakta ıa• Bayramda her gün tenzili fiy Bununla beraber Sinyör Muaolininin, 
tılntall için hükumtte müracaat e· ~üyük program: Bugün iktıaadi ıeniılemeden babıedvken yal· 
derek müıaade talep eflemlttir. ma T-.a .. değil, Tunıaıtatı daha uzak· 

Hükumetıe tetkik edilt!n mez' Şarlo : Şehir Işıkları lara baktaiaadaıt ıüphe edilemez. Anla· 
şı)an ltalya llat...ıaJi Afrikada ltalyan 

kur kitabın bugün Türk rejimine ve . • muhaceretı, ı talyan aai ve ticareti 
muhalif l:ı:ızı ifadeler ihtiva ettiii Kap dan 8 u l dok için yeni mahreçler whnak, ııatyuıın 
nazarı dikkate alınmıt ve Türk - L.: _._.1 20 L la 

100 
buralarda yetiıen iptidai maddelerden 

1 -1 d 1 ~hlA 1 d b" evııı;ı er ' de& r h" h'b' l · ' · · ra.ıc osl uğutlu ı a e er ma ı· 111e ıa ı ı o maaını tcmm c~mcıc ııtı· 

yette görülmeıintlen lraka ıokul· yor. 
masıtta rtıiliaaile edilıttemittit-. ı ıııııııHımıl• Hali hazırda ltalyanın Afrika ile ti .. 

• • BENENUC EN BUYUK 1 caret eden deTletlerin liıteainde sıraır 
MUYAFFAKIYETI ~ok geridir. ilk safta gelen lngilterori 

Dilekler: Fı·anıa, Fransayı da Japonya takip edi-
----• 1 yor ve 1 tal ya son ıene!er içinde bir hatlİ 
K ınahada mektebi uğra§ıp didİ§tiii haMe bu listede altınct 

....yı .. , ... , •• 

Demu ki H.alya Afriluı l'İJ'•••ların 
tlaba fazla tutunmak i§in Çllııacaklır. 

Ooçenin Afrikaclap bahıederken A,. 
yaya da iıaret etmeainin sebebi de bu c l• 
ia gerektir. 

6. R. 

Halkıblıttö P~k Çok Sevtliti Ylldtz 

1 LiLian HARVEY 
Tıtafmdan Temsil ellilen 

S a r ı $ t tt K u k 1 a !4994 

çekları ottu &telde oturuyer sanıyorlar, 
ltendiıini ele oralardan arıyorlar, etelciler 
de ıık ıık 11trı1an, yiinekl~rini çelt Rüian 
oralarda yiyen bu mü§teriyi otellerinde 
yalan müıterll~rinden ayırmıyorlardı. 
Bura.tla evde liitnıeyi jcirmek istemiyor• 
hutıun yaltliı yeri ölflnen açık gözler o· 
bina onb.ra kendini jbk detlirtiyor, bura· 

leri oluyor, iki1e üçe kadar otaruyorlar 
dı, Kentlileri dıtarı §ıkıalar enlar da er· 
ken dönmezler. 

lıkender btıiail Hasan &iyi de avla· 
metnn yehüiti ltuldttı Hasan Ja.tl ilıt, b· 

daıil:lıl 16flitiir, ona Pariste çıkatı laa ıa· 
zeleıini okur, anlatır, saatlerce Jikiek 
ıi:f&ıet yaparlar. bltenıdt!r ntt lnlatt na· 
sıl anlatır, Hasan Bey nasıl aftlar, otala· 
rıcı bilmem ! Yalnız bilirittt ki, ltkettder 
bize komıu oldulttiıı aohra Haatı Betin 
yüluelt ıiyuette t.Uıiıi, sermayeıl ~ok 
Artf:hli eldu. Afttik Yukarı pazarda Hacı 
Tah~ ·ın dükkanı .dllliiler da1anamlar. Bu 
dükkan Hasr.n .Je~n ve unun ıibl 1iirkaç 
meraklının ::ok•;a toplandıkları y~rdir. 

Aptiilkerim ulnidan aokulıan 'bir a· 
tlamdır. Eiki Ruıyaya hasret çekmekte 
lıltenclerle çabucak anlaıttlar. Bu üç a· 
ilamla, Şefik Jie1, lakender, Aptülkerim· 
le ~vlmiztle ttfak bir beyaz Rus kolonisi 
kurulıftu~ ıil>i idi. 

da kalmadıimı, yalnız ara ıtra uğradıjıht 
kapu-lln söyleyip ıelenl lavdırıyotdu. 

IX 
lık•nderin bize bir iJiİiii de: Daire· 

miiin ~i ntmlaraıında otürup da hizim
le tlalh hiç kolldtmamıı olan hir kan ltô· 
ca ile biti taiıfttrmaıı, konuşturlnaıt el· 
du. 

Gece ne kadar geç kalırlarsa k-,.lıınlat 
erkek aahah erken itine gidiyor. Halidtt" 
ttin iaylediğin~ bakılırsa: Hanım, öğlefl' 
ltadiılr yatıp UJUTor, kalkıftca soğuk nu:f l• 
ela ole:ı. yıkallit) lmeaıiyle ölle remeiitıe 
ıldijor, dtama doim bdaam• dönÜP 

ak!&irl yemejini, çayk, paıtatla tKlre· 
rek gene gece yanlarına katht otul'U1°r· 
muf. 

Bbnlar da Halideye rüt ~e..-,.r •e it 
yaptırtnıyorlardı. Halide dere 
kırıldıiı ıibi bunlara kırılmt19 , lt yap· 
tınnadıklarma aldırmıyer. 

lskender dostlarına Ayatlının evinde 
oturduğunu ıöylt!mek iıtemiyor. Soran 
oturta bit tlöltu.HUft ~\tiiide olduğunu l>il· 
.a.ırtJöf, bltlıi enunla konuımak isterse 
tehriıl en yiikaek otellerlttdeıt birindi! 
adres veriyor ve bu t,i illare etmtek için 
ıık ıık o otellere de uğruyordu, öyle ki bir 

Her gün bir ihliyar hizmetçi kadın 
gelir, bu yedi numara4akilerin od:ı.larıiiı 
tôtsfir, l6dlizletı IOQl'a da sece ltlÇ la• 

atlert! bllat kalır, hlımetlwbai ••••• 
Çünkü bu karı kocanın her gece miıafir· 

lıkender Bey hu komtuhrla naııİ ta· 
nııtı bibttem. llihlllia &ıalt.rla pek teı: 
alıtnuf c.ltuaircl&. 118Btler aıılqınt• 
Şefik Bey •• amlf en IN)'falV• ö da 
ıeltul•u. Arkumdan Faika, bkiı&t tın" 
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Ertuğrul Muhsin 
S.n'at haratının 2Sinci yıbnda 

Muhsin aktör 
Tltatt04Nhık bi•41e byli etki• 

dir. Fakat bence ilk aktörümüz 
Muhıindir. 

Ondan eYel sahnemizden 'bazı 
istldat•ı ltıaaıılar 1'9Çftlecll dene• 
met. Fak t hiç biti edebiyatı, 
onuıı atbi anlaft!tamıftıt. Hiç biri 
tiyatrOJU, ojlladılı eıeti Ye rolü 
ort~ gibi attl•-lllttıfb. Hiç biti 
söyleYife, ba~ete, lilltnlfe Ti 

r.ı:ıki1ajll öl\Uft glbi ehemml)'et 
, efttıeıllit, tim kompoıd•fe* f1Lf6 
rnamtıhr. 

B de lıenilz iyi pi~ J&faldla• 
dı ıu tı klamaia _.,., "*4 Muh
i Ot\ &lu piyesleria ttıı bulMıtk •e 
iptidai çehrelerini .aaledıttıt !Da• 

nalı~dırmanıa eırrblr bilmiı, ltif· 
lece &lu et_..llan tanlı hlt- tiyat
ro dcarmaia muYafok olmuftdt• 

Jılu reJilor 
H llktltlük ın,ı hakiki re· 

Lrtuğr 1 Mu n ah e e çıktığı sene 
lerle birçok uıaat ve polemik ma· 
kaleleri de yazmıtbr. 

Akt&rlükle eJSİz bir makiyaj 
ı.tldadı olan Muhsin yazıda ken
dllıi en olduğu gibi meydana kö
J!:uı, ıunilik.ten aon derece kaçı
nan bir mulıarriridir. 

Onun kal .. t .......ı perde kor
~ tlG o:;Mlh, a&f\dt 
tal.lalı, atlı}u, prof esyoneİ edebi· 
1atçı kalemlerinden değildir. ltu 
kalem yeni keıilmiı kızılcık dei
neği gihi taze hayat kolwı, sert ve 
arkı itli1en, dokuiithıgu yerde 
mutlaka İzİilİ brrakı:\n dümdüz \re 
ellatikt btr kalemdir. 

Huliaa Muhıin bu yirmi bet se
ne için4le ne yaptıysa iyi yapmıf, 
aramda daima birinci stnıE bir 
ıman olaralc ~·1mııtır. Onun yir· 
~ "ıle k~~den ziyade 
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Doktor Mecıt Beq Kılkışta 
nasıl ldıiriildii ? 

Ktlkııta doktor Meelt he, lı- ftl' 7,, eli,. .. rduju zaman Stani- muına kar,ı söylenecek bir ... 
mlnde ~lr Tltlt t.elthnı ~attlt. lht .. , lsetflline: bulmak pek milfküldür. Kendtı1. 
zat o ka .. r bdll,.eli ••o Jwlat "-iyi ketfettifı, doktor bey, a- sinde biru imaniye hiHi olan w.-; 
f ıkaraperverdi ki, fakir h&atalart" iır bir haıtam var. Onun için bir kimse, en adi Ye en hunhar bir 
na yalnı• meeeaaen ı.1rma1, on• konaültuJOD yapmak Jizımıeli • tili bile celladına ıötürecek 
ların i~nu irile fbeMMla ft- ıor. KalMal edeneniz, beraber 0 j gene o katil için bir dereceye 
rirdi. Balkan m~i zuhur et huta,a ltadat ficleriı.,, dar merhamet hi11i duyar. Hal 
dii zaman Bulpr orcluaa Kıllata ''-- Hay hay, tcı•sNMiln, ılde- ki Stanltef deaıilen o ıauiMı 
doiru Uerlemey• '-tlamqb. ita • liM !,, dam doktor Mecit be7 ılbi tl.ihıldıl 
sabada i.ulunan btitibı TUrk me- Bwıun ü:ıerhıe doktor Meclt nın en halim, en uslu, en &l.ie" --~ 
murlatı Sellltll~ Utla11- metl.ut W,le Stanltef e•den ttkırak :Yil- bir insannu hlçtiir b.ı.hati oı-.ı.,.:ı. 
olmuılarclı. Kılkıfta h~ ta- tihtletd lsaflmtılarch. Bir mUddel dığı halde kendi eli1le kaW 
habeti vazif•ini ıören doktor Me- ,urcı4ukt'a ıonra Stanitef bir e • tcılhttd•n ~eki11aıemlf, bir DdClai 
cit bey de yazifaini terkederek Tin 6ntlncle clurarak: cık olıun vicdan aubı bile d 
Seliniie ıiUMlt ünre huırlan- "- l•t.s ıel•lk !,, clemitti. Ô mamtfb. 

mııtı. F.Ut ti.ıe •• lbu.._, f· eYln kapumı caı•dtlt.n 21man lca· Doktor Mecit beJld 3ldüı" !'flltllllli 
rik edllmekaiain ltitib Kılkıf hM-ı ttı tepeden tırnaia kaclar mtbell&h için Stanitefln vuıtaılyle 
kı endan Kıllutta kalmuını tek t>latı ttit haltar lttt111lt6Clai tttafm bu gizli tedbirden ına.klat, h 
ric~ etmiı, herkea taralmclan ıe· dlft lfılilltftr.O ltctlllitMUer kapı• Türk doktorunun öldtlrilldClltial 
\'ilen onun ılbi bir doldora kim- aut atküolda uteil nı\,et btekll• Kılkıt lıaHuna cluyütnıı~~ 
ıenin el uatm11a teaaret ec&..l· tottla 
"eceg"' ini iaykmiıtl. Doldor Medt •~~ lı l Halbuki Kılkıt halkı ae•aili 
, aTm içlllde 6taft.a f& ıı •e kıymetli doklıorlarmm öldurü 
Be1 bu rlMlar •• drarlu Urt9'~ A.lelrttadtofdttl b~tka hlr kltıtae ıunü ertesi ıünü hemen haber 
da nihayet orada kalmıya razı ol· delildi. 
tnuttu. Doktor MMlt ı.., kapımn ö- mı9lı. 

Al4a~a •it pfat. hiiDa miMll&b bir §•teci belde- Katil hadiaeai 
Su eınacl& Bulıar orcluau aa· diibü ıitlince eneli tereddüt e- tnüthi, bir ıaleyan uyan 

ieıt kıllbf ltaaa'9uou ltpl lblllt· derelt içeriy• ıirmek iıtememi• tı. Bir çok kinueler doktoru 
D_. ...... __. M lt '-- 1 1 • •e ltanitefe .. rtnuıtu: kıtta &lıkoJlllaia aebep old 

li. VAUJr ee ueY tl iti ı11a• •ın..ıan •• di~er Türk m~ı:nur 
l. 1 d ..ı ... L• &&L! lik • !._._. • "- B11ruı kimin evi arkaclaı, • 11 • 1 a tlb a - 1 

_..., u .... mı ıibi Selbiğe gitmeıine müm 
lf ele-- -..ıı··ordu Oracla ..t•L t.1ı1ıa•11 kiM ?,, 

aya ·- eu 
1 

• • a at ettiklerinden dolavw ned t •*ı~•t "'-.......ıl '-~.aL- .. ._ .. L .,_ Mefak .-te M•i lJe7 .,.. ,. 
or m.ecı uwpea •w-a iRi' atı du•mata baılamıılardı. Fakat 

el ktb Staniael ··-L . ._ iti lul hancı deillclir. lterire ıirdijin .T 
o r 

1
.c.:-. 

1-ınae r • 1- •e1an v• hiddet Balkan m -t~r.'!~~=~=~,.y~::::-r:ıa-·rt1~il~-.. at •· aa. ... .J: .. d ..... ıL .. __.n on- kim oldu...,• .. u anlar- .. .. - ı- Y9K • u ~uuap.- aJGr .. _ ..... ..... reltetinib feci safhaları de-.am 
... ;ya hükbHıtlbhl p~ )aa• mı.,, d 

M J9Jt'ida Berrmle luındaıt obltiltmdaat •tltter Mit • lunWl U.erittt! Mtttit bey o ev- detken Ye Kılkıı BulpT or 
Dojum cit 1181 slM hm~i Mr atl•m dM tlh- datl• t ft .. thıı elatlllt mm it1ali altında bulunurken 

M--L..ı·nıe y:v. .. •rdan Hı"mmet ""'de ibra· Uu h lk nuarıml LH a.1.. ı..ı- • .... _,H tL--...a-- ı..-ı.19 para ederdı" ?, d b• d UID - - JCı fl& a • _,_ 911" .. - .......... ~· jiaörliik e ız e ıene h: .... E .. _._ 11-..:- +•1ı"- re''b .. ı .. ..,, • Y O d V h ._ .. ,_ . 
bqlıyor. _uu ~- -:_-..i -':-:_ aaZz~ nüfwı: b.•nmuma tahammüle· ılmlfti. Altllla••rohın adamları etna i er OYlHMSnD J& 

_,._ - _.;.;.:..:1 D&tnlt. ~ ,. .... .,.. _,.~ •• demı· v.ordu. O ........ lt'~ ....._, Ferdi- l lftb Htalarına alatak llir• lart zulilb\ler yalma Mecit vatın AmlUllllUa ueaa- ·-- ·a---a ıe1-.. ,.,,·r • Ya-- ı · ~- ·s m;raı li u· h L 1 orcl 
.....a d k • .... ~-ı nu ı: "• •ı- D .... ..ıı_ •ı•- ıııtetl eı.ı..e. *91--\efllt&.r- lu Dl& darMtiyle ha~al11\a ltir a ille mün üıt aa 11UJ & yide r•ıuüiümlZ e oru ,fnıza~ --• imirler dilen•, ... a... ..... ... .... m ..ı 

ni .tüa eni hefka tiyatroda gtir- -- dett Alelüat.ıtef dül _...,.. aıt~a "batetae ~flertli. Si1ul lat Makeclon~Jı 711kanııııllA 
atd• dl!tllls. Bunu nıeydan:ı tetir- ı = ~ ... s K ı it L ı K -.... beı.Mt Ktlkqt& .... ._,_... cenfalllatı. lalthir allU.ı ctlılu· Bulı•rlqbrmak iatedikleria 
ın k · n sade onun anla;ttt iltetll, - ..,_ Doktor Stanitef hemen ıidip A- yan, Türklee olchıiu kadar lhl· Türklt!te :11ot'll ha t 8piürerllll 

Be101lu Askerlik Şul>:sindea: .ı_ ..ı bit·· · 1 b · · apı fdanda onun iradeıi Ye e• ftıyacİeler: 318 ili 326 hakayaıiyle lek11ndroffu dpr.t etmiı •e halk prlua Ü,., .... e•U. un ın- l.,rı zor a ırııbyan 
. de lazımdı. m doiUmJaiat, tarafından ae..llen d•or Medt ...... iJilik 7apmaktan batka Zllbnldlyotlardı. 
d <oru bu mimtm" _,. Jan~: 318 ill 3rt haka:raıi1fe beyhı ~dıtmı Te baat.adt lait kabahati olmıyan Mecit Bey, TUt'ldete kutt bu llaMt 

dan get'rmek için onun eacl• bu. 321 ~ llllftlkth va. m "~ kaldtirtlı Oftl. Whllrllllttl. ltmtM Alekaaaclrof'un emri üzerine. sırf ltlM yapan•• V81MrlelMll 
bo t-Lt ı kt "k 

0

b· caaıız lular ela kısmen, ü*et-1..&.a ..IOLa. ....... Meelt ~ a.&ft l• Tu'"rk .w.a...nıbn dolayı öldürül- hö•lıtlet detriftllelil t•-'-llltı , iUl a e e rı ıı ı M . . • 
15 

N. uc u awr -7 9'i'1 .... ıst• 

m ~ ile deıil, idaresi oalard~ 934 =clı...-1=-;._-;-_...,.:: kıt.eti ,_,li ftttl olan ~lt ,1&n lhl• naiftij. iman ne kadar lcana susa- rl! eden Alebudıof llf •ı 
çt»

1
c t!:ıhi 16' olan c:abh .... ü ıle ~dil IMlla~it ~t .ıdileeeli: ~• rulm•tttı· ailf, ae btiar Ylalanaız ollilalıy- dtbiitüaelye btlar nelet 

kaç tte il 1iadlt ulfllhimı b- eal&wlik •IWWiFeti bn•••n nbtf- Bir akpm cloktett ltdit*f M• clı ki, t>31le Wr clM):lli lttilılp tı?. Bunlatt 'türk efttlrt 
~ iti n ııtmettlll itJUHhU M• dei mabtuı• anıdbince haklarında cqn clt beyı ''' ll&ber lll'ÜNl'B eı etain ! Hele Stanitef dtiltltli 8ul- yeilfte hlldlrmelt hit .uiftt 
1 anl~ilirı tataik edilecütlr. Yine ~tltftfttttt. Mtelt het leli ıar doktoruAUtl ,_. ite ilet olma- ittildiUl bu auallete la.at* 

uh rrtr Ma'9. I-.. Nııun ~ 14 Nlutt •34 duı tarafından vaki olan tltt •d!lat refiki •• m .. Wulatı Mtcit da"-
1
• lulıab wrlvotUZ: n m a ~ Macl• kthl etnı.tektlr. a ~ 

Muhıi11 i;l aldalt, l)l rejli6t ot. Madde 3 _Evvelce nakdi ~dfllttrlni derhal icaW etlbiftl, Ktf)t a.Jİ kwMlılall IRr llo1\ln ıibi Aleldandrof 1907 atMti 
clUJU ka"''r İyi lfltlbartlfdft de. •ernlit elM ialim •• sl)ri islim efrat riyl flr•MIU 11atil tlirle ..aa&.iaıtb &yatma d&r V~el'~fl\Ul iiftll tll.flhlllWI 
Y r: lnız piyeıle kalmallllfbr. Bu Yİr· a NiMa 934 t.ihiacle m.ı.aberine ,.., "--Hı~ ,.. .. lb ltaaiteft ka4ar altiirmeaine Ye ıon dakika- , izuındattdt. 
m· b ı n• iç"nde birçok veıile· k ...... üzere pbqe müracaatları. bedi nelleb plırttm, •ıt llaata .. adla kadar onu kaadırın17a çalıı- ,...._. 

lf ldb Hiatiai Bly. 1Ruı11 ... 
la bet&lM aekis aumaraalakiler, çoeukla-
nnı uyuta lirlaae yeni tanıdıldarm eti•· 
larma ıitm e bqladd~r. Dıtardan ya• 
hancı miıafrltr olduğu ıeceler, bir•••· 
ya 11iıtamıyorlar, F aikanm oduirle lı• 

kender Be1in odasına da ayrılıyorlardı. 
ılii1le ıecelercle, bütün bizim bu hcUüğü
lfıuz Mr ey ıibl olu1ordu. 

Yedi n 'lr&daki "-fularla tanıt· 
llbıkta Wn en ıeri,. llaldan, Her iki 
tatafdl bu kadat- çdula• t.u b.... yıllan 

• doıt olmalarına tatıyorudl. lltl tMaf ela 
Mrlltlrl tiyl., tH?Üflllttit lttlyötdu dt ne

lnUllY! 11 dal' k4lftutaıHılarT a· sim· 
ldlttr ıHi 1etkulttıazlanlı, blllar au ıelip 
~•:ıtlt 1 Attlaımtctrbtll lltl\ ltonuı· 
lll9ıfOr ıene de komqmurerum. An· 
calc talı toplu yqamak da hotwr. 
1" ~ ""..,.ona neden ıUrilden &J'l'ıl· ... 

Bit gün Fai~t 

- Siz nitin ıelmlyoraunut? Turan 
H nida ımi aorayerdu 1 d~di. 

!lı ö)Ufı öynuyot~unuz, ben orun 

f,!litıetn, ~ıkılıtttt". ıizi1 ti.:_ srk.,:r::., ~=-!! 
- Haki Bey de oynamıyor. H: 

birden oyun oynıyacak delil ya! Hem il• 

kılıraanız uzak bir yer değil ya, odanıza 
ıau ... lttiıt. 
~ Dotru. declian, bakalun, uypn ıe

len bir aecede aiderizı 
- Hadi ba ıece ıidelim, dedi. 

Gi.lelim ama ben utanırllD ! dedim. 
- Canım b nımlar sisi iati1orlar utan· 

mi10rhr da ... Ablam .. ur ıizi eorar, u· 
ran Hanıma ıideri11 ıizi ıorar ! Sıs de 
onlardan kaçannuz. 

-Ablanızın ı.lurd11ını etm01elim, ile· 
nim aklım, dütüncem lcarıtır•r. 

Faika kahblıayı l>utı. 
- Ya o .&a abden e korklı1ora-

- Aman clotna mu Allah a;kına? kat. left Oll\I ilk ıördüiüm •• se 
- la ôftu ~ tlttl,Onam, dly6r. th•ım 11a111an, n sil anlataJllD, 
-..-~ t.a m•ldetted, bat: ltlrd e' iı dİl!l, yanlıt bir it yaPIDll 

b hiç •ilİft 11sl1B12 hUa Mktu. wktum. Şimdi 1uarll 
laer aeneriltl fapbıl'lMUr. korkuyondllı Benim bu pat:bkla 

- om. ~ •• ...ecelt Ht, bunlar içinde kelMthini tamr 
mtılılı '91 alltuı T•.- Hbud&? llkı1 ıünün birinde brtımatııkar eh: "S.. 
ftil • ti& ili .... l ttlt katlm ! nim lçin ne aaçmalar 1unuıam? Y 

....- 4i Ml• altiitl4hl.a. ıar- 1tatka '91 bulama dm mı?,, der1e ne 
tt1t TataD H._,,.., w. t&Ahn. rhnT 

- Y• ..... .Weıs.. S• ıisli aöy· F•ika bl•i birltirimi•~ tan11tınne 
liyeyimı O ktaMlili lnna teni» etti "Ge- illi tuttu, sillilmıi1ertk: 
tir matl&kat, d .. i. Artık titaeraek elur - Sizin lçib hular •J'iD aedlu 
na\17 yorlar, 4oftu bbl? dedi. 

- Olaaa•, ,ıtlelim, dedim. _ Ôy\ııl lliltnenl• detlim. eıımdll .. 
Gittik. ıeverntijilfl bilml7enun 1 

T•taa Hama. ,irmi bet ,..larmtla - A, bi• ıize tet öuetitim l liyht 
orta ı.rha. _..., Mr hamın. Yuluellten aanı • diye rer gWenii, ben de• 
lıir J.alap ...- ki M ı · lılru ralıatau: lbebl ::ma Süleri 6atıl fllç · tlbeli T 
etti, Cesld• ratJı, slabddti hool. lıanım- •tana ahıbk. 1 · mdi ıeee pdlltill 
lara ı....t.tim. l enu Miri Mftr ktunar oynamak! 
ama, tludacak, ~ cliye 41. kor-
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Safranköyünde birgün Antalyada Elmalıda Avcılar 
Köy kahvesinde-Temizlik- Ekim 

biçim işleri - Mektep - Yapılacak şeyler 
Yalova, (Hususi) - Buradal<i 1 Bimıenaleyh şehirlerdeki esnafla 

müsamerede Kahrama.1 piyesini rm adedi de azalylmı§ olsa hem 
temsil eden muallimler köylerine onlar için ve hem de hazine için 
dönerlerken beni de beraber cô- daha faydalı olur. 

türmek istediler. H:mgileriyle Yapılacak şeyler 
hangi 'köye gideceğimi kararlaştır- 1 

Kışın kahvehaneleri dolduran 
mağa uğraşırken (Sofran) mual-

1 köylüler şimdi tarla ve hahseleri· limi Necati Bey kendi köylerinin 
1akm olduğundan bahsederek be- ne koşarak faaliyete geçmi§ ol-

duklarından ortalıkta kimseler Di ikna eyledi. 
-rörülmemektedir. Buradaki eski 
köy odası yıkılarak yerine bir hey
et ,bir fırka, bir misafir, bir oku· 
ma odası, bir umu.mi hela, bir de 
biiyücek bir han yapılacak ve köy 
odasında bir ecza dolabı bulun-

Erlesi günü köy muhtarı Hasan 
Efendinin getirdiği ata binerek 
'8ıtma mücadele memurlarından 

Rıdvan Beyle beraber yola çıktık. 
Yollarda, pazardan dönen bir ta
kım ath,yayan kimseler de bize 

durulacaktır. 1'arışarllk kafile halinde bir saatte 
l<öy geldik ve bir k hvcn.in 0- Muallim beylerle köylüler bu 
nünde durduk. Beni i<arşılıyan dedikleri 4eyleri behemehal yapa
nı ıalli.mlerle köylüler kahvehane- c.aklarını söyledile\" ve tekrar bu· 
ye buyurun ettiler, raya geli§imde bu binaların ta· 

Bu kahvenin zemini betondan mamiyle yapılmış olarak görece• 

Kaymakamlar kongresi 
toplanıyor 

Antalya, 25 {A.A.) - 7 Nisan 
da yapılması takarrür eden kay-

makamlar kongı·esi i~in kaz:ılar 

kaymakamları Antalyaya davet e
dilmitlerdir. 

Uşakta Hilaliahnıer 
kongresi 

Uşak, 25 {A.A.) - Hilaliah· 
mer cemiyetinin senelik kongresi 

dün yapılmıştır. Ve yeni idare he
yeti seçilmiştir. 

Antalyaya giden 
Afyonlular 

Antaly.3., 25 (A.A.) - Bayram 
tatilini Antalyada geçirmek ve 

bayramda yapılacak futbol maçla· 

rına İ!lİrak etmek üzere Afyon ve 

Burdurdan bur.aya bir talebe ve 
muallim kafilesi gelmiştir. 

yapılmıı ise de bir kaç yerinden ğimi kuvvetli bir lisanla temin et· Ordudaki sürek avlarının 
harap olmuştur. Fşyaaı ise pek tiler. 
'basit;ayakları kırılmış, işkembele- Mahsulat 
ri çıkmış bir kaç kanape, bir tahta Dört senedenberi bağcılığa e-
ve bir kaç tane de yuvarlak mer • hemmiyet verilmİ§tir. Koyuncu
mer masa, kırrk dökük sandalye- Iuk tütüncülük arıcılık ve sebze· 

1 ' 

ler, orta yerde saçtan bir soba ve dlik de çok ilerlemiştir. Arpa, 
tavanda ~ocaman bir gaz lamba- buğday ve mııır buranın esaslı 
IJ,. 1 ımahsulatındandır. (2000) kadar 

Geceyi bat muallim Rüştü Be· ı inekten sağılan sütler de Yalova 
yin hanesinde geçirdik. Köyün ciftliklerine satılmaktadır. 

Ahllk ve asayiş 

Burada hiç bir ahlaksızlık 

yoktur. Halk çok temizdir, İ!leri· 

Je meşguldürler, Kaymakam beyin 
açtığı muhtar kursundan ıonra 
köyde daha feyyaz bir cepheden 

ileri gelenleri hep beni 2iyarete • 
ıeldiler. Geç vakitlere kadar mu
habbetler yapiık Onlar bana İs
tiklal harplerindeki maceralann
clan bahsettiler. Akşama .doğru 
tidddıi bir lodos ortahğı altüst 
ediyordu. Camlar kırıldı, evler 
yerlerinden sanıldı. Meğer ki eski 
Mart giriyormu! ! Haniya bir ata
lar sözü vardır: Martın başı, beşi, 
on be!İ derler, ne doğru imiş .• 

iş görülmeğe ba,ıanmı!tır. Ba
husus iki genç muallimin yardım· 
lariyle işler daha ziyade yoluna 
ginnittir. 

Köyün manzarası "Ulus ve hava 
Köyün 135 hanede (750) nü

fusu vardır. Havuı, suyu güzel • 
dir. Nezafet ve taharate çok dik

kat edilmektedir. Li.ğnnlar !kapa· 
tılmış, bataklıklar kurutulmuştur, 

hendeklerin açılmasına hala de· 
vam edilmektedir, 

neticesi 
Ordu, 25 (A.A,) - Mart birin

den on beşine kadar yapılan mü· 

cadelede 368 domuz, 14 tilki, 3 a .. 
yı, 20 kurt imha edilmiştir. 

Mantar mücadelesi 
Ordu, 25 (A.A.) - Mantar has

talığı ile malul 7856 f mdık b'lğçe· 

aindert 330 kilo mantar toplanmış· 

tır. Mücadele devam ediyor. Zi

raat müdürlüğünce celbedilen iki 
bin ·mandalin fidanı halka mecca-
nen verilmiştir. 

Amasya da 
Amasyı:ı, 25 (A,A,) - Halkevi 

komitelerinin intihabatı bitmiştir. 

Adapazarı orta mektebi 
Adapazarı - Orta mektep bi-

nasının harap bir halde bulunması 

ve talebeyi istiap etmesi dolayısiy-

le hükumet konağı civarında yeni 

bir bina kiralanmıştır. Yakında 

mektep bu binaya nakledilecektir. 
Orta mektep için yeni bina inşası 
da dütünülmektedir. 

Yaban domuzu mücadelesi - Muhtar 
kursu - Gençlik teşekkülü 

Elmalı, (Hususi) - Memleke· 
timizde şimdiye kadar avcılık me
n:ıkı pek fazla olduğu halde bir te
şekkül vücude getirilmemi§tİ. 

Bundan iki ay evel memleket avcı
larını toplu bir varlığa bağlamak 

üzere avcılar klübü tesis edilerek 
faaliyete başlamıştır. Klübün yap
tığı program'l göre cuma günle
ri toplu avlar tertip edilmektedir, 
Mahsule fazla zarar veren yabani 
domuzların itlafı için iki cuma 
günü yapılan toplu ava yüzlerce 
şehirli ve köylü avcı iştir.1k ederek 
yirmi kadar domuz itlaf edilmiş
tir. Bu domuzların ekserisi pek 
yaşlıdır. 

Köy kanununun tam verimli bir 
surette tatbiki için vilayet dahilin
de, kazamızda da muhtar kursu a

çılmış, her köy muhtarı kursa de
vı:ım ettirilerek fikir ve bilgi iti
bariyle yükselmelerine çalışılmış

tır. Bugün imtihanları yapılarak 

muvaffak olmuşlardır. 
Kazanın hayır cemiyetlerinden 

Hilaliahmer ve Himayei Etfal Ce
miyetlerinin senelik !kongreleri ya
pıhrak müntahap heyetler faali· 
yete başlamışlardır, memleketin 

hariçte tahıilde bulunan fakir ta• 
lehe evlatlarına Himayei Etfal 
cemiyeti bayram münasebetiyle 
yardımda bulunmuş ve bu nlebe
lere zamanında muavenet ederek 
sevinmelerine sebep olmuıtur. 

Sekiz sene evel vilayetin kaza
ları içinde en eve) bir gençlik te
!ekkülü vücude getirerek memle
ket gençliğini 'por hayatına kavut
turan Ayyıldız spor klübü daha e· 
velki senelerde gösterdiii parlak 
çalışmalarını her nasılsa bu sene 
devam ettiremedi. Bir senedenbe
ri çok durgun bir hayat geçinnek· 
tedir. 

Bir iki gün evel bu gençlerden 
birkaç kişi tarafından memlekete 
yeni gelen bir kıtai askeriye zabi· 
tam tcref ine bir münmere Yerildi, 
müsamerede aençler çok muYaf· 
fak oldular ve kendilerini takdir 
ettirdiler. Ciddi bir hiilııiih pr
miyen bu gençlik için yüklell 
elin muavenetine ihtiyaç vardır. 
Yeni gelen kaymakam Salihat· 
tin Beyin bu gençleri yakından hi· 
m:ıye edeceklerine gençlikte ümit 
ve kanaat vardır. 

Ayhan 

Aydın Halkevi çalı 
Odemişlilerin bayram ziyareti 

Aydın (Hususi)" -Aydın halk 1 dın:"l gelerek Halkevinin misafiri 
evinde y:ni seçilen komiteler prog· olacaklardır. Halk . k~dilerine 
ramlarmı idare heyetine vermişler ı yapılacak programı şımdıden teı• 
ve yeni çalışmalarına başlamışlar· bit etmiştir. Ödemişlilerle aydın
dır, Köycüler şubesi civar köy· lılar bir maç yapacaklar ve bir de 
lerde tetkik seyah'ltlerine başla· konser vereceklerdir. 

mıştır. Işıklı, Arap kuyusu, Kı- Halka, Fransızca, Almanca 
zılca köylerine gidilmiş içtimai, ik- lisan kursları ile hanımlara dikit 
tısadi tetkikler ve mektep işleriy· ve nakış kurau açılmıtlır. Halk 

le alakadar olunarak köylünün di- rağbet göstermiş ve kurtlar deva• 
Iekleri sorulmuştur. 

ma başlamıştır. 
Kütüphane ve neşriyat şubesi 

1 Aydın, Karapınar, Kötk, Ger-
mevcut kitap arını arttrrar.:>.k kü-. ı mencik, Pınarbaşı kredi koopera• tüphaneyi zengın eştirıneğe gay-

tifleri heyeti umumiye içtimalannı 

ilkbaharın feyziyle bir çok a· 
jaçle.r bembeyaz ve bazıları da ef
lituni renkte çiçeklerle bezenmiş
lerdi. Köy bir dağın yamacın

da, Yalovaya, denize ve ovaya 
nazır güzel bir mevkidedir. ihtiyar 
he7etiyle beraber ç.ahşan muallim 
beylerin himmetleriyle sokaklar 
tanzim edifmiı, ortalık temizlen- Mektep 

ret etmekte olduğu gibi nahiye ı · 1 d · 
bet ve bağlantılarını anlatmak is· d l k·· yapmışlardır. çtıma ar a zıraat 
tediler. merkezlerin e ~e~ç ere uçük kü· bankası müdürü Nedir ve fırka 

mit ve köy eski halinden çıkarıla- Dört sene evvel batta kayma-
rak yeni bir şekle konmuştur. Kö- kam Şefik Bey olmak üzere muh-
yün ortasmdaki boş yere (Cümhu- ı tar ve muallimlerin gayretiyle üç 

riyet Meydanı) denilmiştir. Köy dershaneli ve bir muaUim odalı, 
de iki kahve üç bakkal, bir nal- geni!Çe sofalı bir mektep yapıl· 
hant) ve bir demirci dükkanı mıttır, Muhterem köylülerimizin 
Yardır. Böyle küçük bir köyde himmetiyle dağdan mektebe bir 

tüphaneler teşkılıne de teşebbüs 'd h t" .. Et K d . Be 
Köyün tarihi , . . \ ı are eye ı reıaı em a rı y• 

. . .. .. . etmıştır. ler de bulundular. 
Burası eskı hır koydur. Ahalı- ı Ödemiş Halkevi azalarından O. S. 

si evvelce kamilen Rum iken mü- l 28 kisilik bir kafile bayramda Ay-

badeleye tabi tutulduklarından · ---------------------

UÇ bakkal dükkanının açılması su getirilmiş ve arka tarafta da 

çoktur. . .. l çini taşlarla ıon sistem bir apte-
Eaasen köyler, cumartesı gun e- I t . . . sane yapı mıf ır. 

ri Yalova pazarına gıttıklerınden . .. 
her lerini orada tedarik ediyor· Mektebın bulundugu yerden 
lar ::~uradaki dükkanlardan pek ovay~ ~oğru öyle bir ıörünüt var· 
az alış veriş yapıyorlar. Bakkalın dır kı ınsan saatlerce tamapıına 
birisi anlatıyordu: (Beyefendi! doyamaz. Mektebin etrafında on 
Bu gördüğün dükkan Y alovadaı iki ı dönüm arazi ekilmiş ve ağaçlar 

hepsi Yunanistana gitmişlerdir. 

istiklal muharebelerinde harap o· 

lan Hasan F ehmipaşa köyündeki 
halk yersiz yurtsuz kaldıklarından 
harikzedeler kanununa tevfikan 

buraya yerleştirilmişlerdir. Son
radan buraya Karacaova muha
cirleri de iskan olunmuştur. Bu-

rası da yerli Rumlar tarafından 

yakılmı,ken bir kaç senedenberi 

imar edilerek bugünkü hale geti-ev yapmıttır. Bu sayede bağ ve ı dikilmiftir. Mektepte 70 talebe 
bahçe sahibi de oldum. Fakat vardır. Hepsi gürbüz ve kuvvet- rihnittir. 
timdi sinek avlıyorum!.) dedi. ı lidir. Onlara" mektebi bitirdikten Hükumetimiz büyük fedakar • 

Filhakika bu köylerdeki bakkal j sonra ne olmak istiyorsunuz?.,, !ıklar yaparak daha önceden mu-
ve kah\:ehanelerin tahdidi düşü- dedim. hacirlere bir çok barakalar yap· 

nülse ç.ok münasip olacaktır. Hat- Bana mektepten çıktıktan son- hrmış, ~nl~rı me~d~ndaA bı.~ak~a
ti. kasaba ve tehirlerde bir cinsten ra köylerinde kalarak muhtar ve mıştır kı koyler hala o lutfun mın
mal satanların sayıları çoğalmış heyet azası o1acakluını Te çalııa- nettarhklarım taşımakta ve hükU· 
olduğundan hiç birisi de para ka- rak köy)e:-ini imar edeceklerini ı metimizin yüksek şefkatini söylc
anamamakta ve zarar etmetke-1 ~öylediJer. Bu kadar küçük Y&!ta l mekten geri durmamaktadırlar. 
dirler, • ' toprak ve ocaklarına olan muhab-1 Ragıp Kemal 

Bornovada bir cinayet 1 Bir kadın kocasını boğ-
lzmirde, Burnovada kız yüzün- • maktan suçlu 

den bir cinayet olmuş, Meh~~t Diyarıbekir - Bir kaç ıün eY• 
namında bir adam kız kardeşının 1 vel tehrimiz ağır Ci!Z& mahkeme
eski nişanlısı ohn lbrahimi ? 7 I sinde şayanı dikkat bir davaya 
yerinden bıçakhyarak öldürmuş- , bakılmıştır. 

tür. ı Suçlu yirmi yaşlarında bir 

1 kadındı. Bu kadın l.icenin lrit 
Torbalı-Bayındır yolunda köyünde M~hmet Emin iamin&le 

dört kişi soyuldu birile evlenmiş ve geçen •jultol
ta bir gece, kocasını uyurken. bot• 
mak istemiş fakat muvaffak ola• 

İzmir, - Bayındır - Torbalı 

yolunda şoför Kemal Efendinin 
t b .1• • • ., d"" .. llAh mamıftır. 

o omo ı ı onune ort muse a a• Muhakemede Mehmet Emia 
dam çıkmış, yolcuların para ve et· ı k ff tt' ~. . .. ı..-:... ~-.__., 

arısını a e ıgım soy-..,, .. _. 
yalarını almışlar ve kacmışlardır. b" k h"d" d.nl __ ı ~ , · ır aç şa ı ın ı emna.a .,,-

Vak a haber alınır alınmazı d b k b. ·· ı..--~'lenetlr ava at a ır gune uua---r " 
muhtelif istikametlere müfrezeler 
çıkarılarak haydutların yakalan • :zat iştirak etmiştir. ..ıe sid• 
ıınasına tevessül edilmiştir. Ta- cektir. 

1 kibata jandarma kumandanı biz• 



---=== 
Vedilwdu 

rJiüflis Amerikalı banker 
nereye gidi yor?! 

Hem İskoçyab hem de müsrif o{manın imkanı 
yoktur. Bir Iskoçyalı o kadar muktesittir ki .. 

TAKViM 

+ Gun doğuşu 
c:un batışı 
Sabah r anı azı 
Oğ e namazı 
ı, ndı namazı 
lı. k şam nanııır.ı 
Yatsı oamu;ı 
imsak 
Yılın geçen guı::lerı 
Yılın kalan •• 
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>-VAKiT 

Arapçayı a r 
· n bir akademi 

26 MAR'! 1934 -

ştirmek 
uı·uldu 

Mısır, Suriye, Irak ve magrip alemlerinin ve en 

meşhur müsteşriklerin iştirakile kurulan aka
demi ilk içtima devresini bitirdi 

Haftalardanberi 73 yaşında bir 1 di Bahriahmerdeki İtalyan müs· l ı R A D Y O 1 Mısır kralı birinci Fuat haz- ı nacak mevzuları hazırlıyacak, a: 
ihtiyar adam için kıyamet kopu-

1 
temlekesine gitmeğe ve oradan A· _ .1 ~. - - - - J - retlerinin teşvik ve himayesi saye kademi azasının hu meselelere. aıt 

yor. Amerikanın sabık elektrik diaababaya vasıil olmağa karar B U g Ü n sınde tesis edilen ve Fransız aka- ı fikirlerini toplı~acak, ve verılen 
krnlı müflis lnsull Atinadaki sev· sabada vasıl olmağa karar vermiş- IST AN BUL, 18: Plak neşriyatı. 18, demisini örnek sayarak vücuda ge kararları umumı heyete arzed:· 
gilisi mada.mın delaletile 2000 İn- varmiştir. 30: Fransızca ders. 19: Asabiye doktoru t irilen Arap Dili Aka demisi ilk iç- ı cektir. Umumi heyet bu senenın 
giliz lirasına kiralanan Miotis na- Her halde bu işlerini 26 nisa· Şükrü Hazım Bey tarafından konferans, tı"ma clevresı'ne tekmillemiş, ka nunuevvel ayında toplanarak 

ajans haberleri. 19,30: Türk musiki neş-mındaki Yunan vapurunda Ada- na kadar halletmeğe mecbur ola- riyatr. (Ekrem Bey, Ruşen Bey, Cevdet bu devre esnasında nizamnamele- hu senenin mesai mahsulünü göz· 
Iar denizinde ve Akdenizde çal· caktır. Çünkü (Miotis) vapuru o Bey, Şeref Bey, Saim Bey, Belmn Ha- rıni yaptıktan başka maksatlarını den geçirecek ve ona göre karar· 
kana çalkana Afrika sahillerinin tarihe lcadar kiralanmıştır. lnsull, nım, Vecihe Hanım, Nedime Hanım.) tayin ve mesai usulünü tesbite m u larım verecektir. 
yolunu tutmuşken, Avrupa matbu- kira bedelinden başka: vapurda 21,20: Ajans ve borsa haberleri. 21,30 vaffak olmuştur. A kademi h er kış mevsiminde 
atının bı.zı"m gibi dedı" koduyu se· bulundug~u her gu··n ı'ç"ın kaptana Necip Yakup Bey orkestrası tarafmdım . . k h 

Arap aA lem'ı, epeyce zamandan- umumi bi r ıctıma yapma ta ve er I muhtelif eserler. 
ven kısmı hep onur.la meşgul o u· ayrıca 10 İngiliz lirası vermekte- beri bu müesseseyi bekliyordu. umumi ict ima asgari 20 celse 
Yor. Bir taraftan Jnsull'ün iflası dir. VARŞOVA, 1415 m. 17,55: Tagan- d 

kl d·~· ni. 18,15: Oda muiikisi konseri. 18,50· Çünkü gün geçtikçe, klasik a rap- sürmekte ir. 
yüzünden felakete aürü e ıgı lnsull Yunanistandan ayrıldık· Ziraat. 19,20: Plak. - Müsahabe. 21,05: ça, ölü diller sırasına geçiyor, ye- Akademi azasının ekseriyeti Mı 
binlerce Amerikalı alınlarının te- tan son.ra bu hadise Yunan muha· Senfonik konser. 22: Müsahabe. 22,15· ni hayatın ihtiyaçları, birçok ya · sırlılardandır. Bunlardan ba!ka 
rile kazanarak tasarruf ettikleri h ~ fonik t k t f ndan 1 talyan mu· d"l" I k A ı· 1 · d 

lifleri için hüku,mete ücum etme· ~en a ımı ara 1 bancr kelimeleri konuşma ı ıne Suriye, Mağrip, ra a ım erı a-pa.raların mahvolmaarndan dolayı f sikisi. 23,45: Plak. 24: Müıahabe. ki d 
ğe de bir vesile olmuştur. Muhali sokuyor; bu yüzden arapça deği- vet ediln.işler, müsteşri er en 73 ~ül< ihtiyara lanetler savururken KONIGSVUSTERHAUSEN , 20 : l 
gazeteler bir avuç dolar için Yu- şiyor hatta başkalaşıyordu. İngiliz profesör Gibb, Aman pro-diğer taraftan Amerikanın ecnebi . .. .. .. . Milli ne§rİyat ( §arkılar.) 21 : Verilecek 

! k tl d ki. siyasi mümessil· nanıstanm yuzunu Amerıkaya opera hakkında izahat. 21 ,05: "Donna Aı'apçanın böyJece muz.mahiJ fesör Fişer, Fransız profesör Mas 
mem e e er e l . h .. '-~ . k l k . . f N 11· ]eri onu ele geçinmek için bütün karşı kara çıkardı." dıye un.umete Diana,, ismindeki opera temsili. 24: Ko- olup gitmesine arşı geme ıçın ingnon, İtalyan pro esör a ıno, 

k d ı B t ...... niaıberg'den na~den gece musikisi. K ' d'J· · · lı'g"ı"nı· ve gu·· L d d f ·· Vencı· nk a -kuvvet ve kudretlerini ıarfetmek· taarruz etme te ır er. az~ gaze ... - .. ur an ı ının zengın • ey en en pro esor 

. d 1 j ıer de lnaullün Yunanıata.ndan BUOAPEŞTE, 550 m. 18: Sahibinin zelliğini muhafaza edecek, ayni kademinin azası olaYak içtimalara ten gerı urmuyor ar. d h"I' 
_ . . . kaçmasından dolayı a ı ıye na- Sesi plakları, 18,45: Mü1Jahaba. 19,15: zamanda bugünün ihtiyaçlarını da ve müzakerelere iştirak etmişler-

Bu esnada İnıül ise kendıaını zırı Muncuridisin iıtifa etmesim Koro tarafından· şarkılar. 20: Beden koruyacak yeni vasıtaları bulmak d' 
Habeşistan kapısının önünde hıra- terbiyesi ali mektebinden naki1. 21,so: d' d ır. 

d ·· garip hulmaktadırJar. Bu gazete- ıcap e ıyor u. Akademi içtimalarında yabancı ka.cak olan Mioti• vapurun a mus- ld ... Stüdyodan bir temsil. 22,55: Rigo Sigan 
k · ık ler " Venizelosa suikast yapı ıgı Yeni arapra akademisinin sır- kelı"melere hı"çbı'r yer vermek iste-takbel planlarını uruyor, ı yer- takımı. 23,25: Emerich Stefaniai tara· :r _ 

leşeceği me,mlekette, belki Habe· zaman bile böyle bil' tedbire miı· frndan bir konser. 24,10: Almanca kon- tına aldığı vazife budur. Onun i- miyen mu hafazaka rlarla teceddüt 
~iıbında, belki de kim bilir daha racaaıt edilmemiştin diyorlar. Baş• feranı. 24,25: Triye konser. çin akademi heyeti, ilk topla nm a- taraftarları arasında mühim mü • 
nerelerde geçireceği tatlı hayatı ka gazeteler de Amerikanın Atina VIY ANA, 507 m. 19: Şarkılar ve ha- lardan sonra encümenlere ayrılım- nakaşalar vuku bulmuş, nihayet 

S l d A · fı'r' Mac Veah ile açıktan açıg"' a fif havalar. - Müaahabe. 2Q,15: Aske- ya ve bu encümenlerden herbiri· h f kA 
1 

k t • b' düşünüyor. on zaman ar a tı- se 
1 

mu a aza ar ar urunuvus aı ır 
d. } ri konıe.r. - Müsahahe. 21,45: Senfonik · b' ' t k" · n "'da gec. irdig"' i hayatı madam alay e ıyor ar. nin rıyazıyat, ta uya • ımya, ıç· zı"hniyet taşımakla beraber zama· " konıer. 23,15: Akşam haberleri. 23,30: . 

Kuyumcu oğlu lezeztlendirmişti. Bütün bu hadiıeler gösteriyor Radyo orkestrası. timaiyat, felsefe , hay~tıyat, . ~ı~, nm ilerliyen ica batma da göz 
Bu kadın ihtiyarın hi.r yanından ki, ihtiyar, müflis, zengin ve Ame• güzel sanat.lar ve edeb. ıy. at gıbı ı· yummadıklarını göstermiş, bu sa-

T kr l İ il ROMA, NAPOLI, BARI, 18,30: f b l ht 1 h ttA At" d · ı'ka:nın •abrk elektr'ık a ı "•u 45 H ı. ,1 19 30 K -~ lı"m ve ımarı et ı.u e erının mu aç d k d . . . b g" ve avı·ı mamıs., a a ına a geçır· Q ~- Konser. 18 : aı~er,er,. • owe- ~ aıo;araca I 
"' ~· gır ıfh1'unq;ı e•uasmaa Dile n.ça.n:ıı .. u.ıucu uaua .., ........ ~u uA 1 ranı. 20,30: Saat ayarı, vesaire. 22,55· a -

J çoıc~- •-
1 

• ol 1ukları luA galcelerı"n tetkı"kı ı' le 1 ye e a a e.mılnın ış ;s ·- la 
· k · · . E müspet netıce ere varacagı an • onu yalnız bırakmamıştı. İnsull settırece tır. Haberler. 21,45: Tagannili konser. 22,55: meşgul olmasına karar verdı. n -

ka~bnm gösterdiği bu sadakate Dedikoducu Poyano • keman (Oda musikisi) konse- cümenler in biri de arap lehçeleri- şılmıştır. 
bol bol mukabele etmiş, yalnız o- ri. - Müsahahe ve pla~lar. 21,40: Plak. le meşgul olacak ve bunları tan- Arap al<ademisi n:uvaf_fa~ ol.d~-

Polis haberleri 23 s · d ı·k ·ı M"" k.b ı·k kt . gwu takdirde Arap alemınm fıkır turdukları ev için madam Kuyum- : ır pe:r e ı temsı . utea ı en P a yaca n. . . 
b ı . konseri. Encu··menlerin her bir in de açlı inkişafına büyük hızmetler ıfa cu oğ:u namına yirmi in do ar Beygirler ür}cünce 

1 k k A:,. BRESLAU, 316 m. 18,50: Genç kız cıan iki Mısırlı aza, müzakere olu- etmiş olacaktır. ödemi~~i. htiyarın ar 
11 

:tina- Hasan ve Mecit isminde iki ar• neıriyatı. - Müsahabe. 20: Tagannili ~ 

;.~k~.~::~.c: :~~~:::::~:~ :rı:: ~::::k::n ~~:::,~::~ ~~;:!:~:: ~.::.~4:-M~~:~;~~~:~:~~: k~:::'. :~: "O;: .. ·N;~;;tti·~ .. H~;d~;··B;; .. ;ö;üldii" 
ri boş olarak çıkmaması, o ıadaka- ürkmüş ve orada Bor]o biraderler teakiben Org konseri. 

te karşı yaptığı mukabelelerin yal mağazasına hücum etmişler ve BUKREŞ, 365 m. 18: Muhtelif neş-
nız 20 bin dolarlık eve münhasır camlarını parçalamışlardır. riyat, 20: Şarkı. 20,20: Radyo orkestı·a. 1 
ı(almadıg"' ına bı"r delı"ldı"r. u·· sı. 21,45: Radyo gazetesi, konser. 

rken hayvanlar yalnız bu ka-
1 nsull 'i.in İskoçyalı olduğu ve zayı Yapmakla kalmamışlar ora~ "" 

İsl~yalıla~ın fevkalade muktesit dan geçen bazı yolcuları da yere 

ye ı~· zumundan fazla haıis olduk- düşürerek muhtelif yerlerinden ya· 
lan düşünülürse, 73 lük ihtiyarın ı·alanmalarma sebep olmuşlardır. 
esas itibarile fevka18.de bir insan Mecruhlar arasında bulunanlar· 
olarak yaratıldığını kabul eylemek dan Aleksandrm yarası çok ağır
laz'Zll gelir. Çünkü hem lıkoçyah dır. Güç hal ile önüne geçilebilen 
hem de müsrif bir adam olmaık bu hayvanların sahipleri yakalan
im!.~r.sız bir şeydir. lskoçyalılar 0 mışlar ve takibata başlanılmıştır. 

VA KIT' 

kattır muktesittirler ki taksinin Ceket hırsızı 
mü~~madiyen yazdığım görerek 
yüre!derinin yağlarını eritmemek 
içiıı otomobile ters oturmak ve 
ba~~oaırını ~rabanın gittiği istika
me~in aksine çevir.mek isterlermiş. 
JnsuJlün böyle lakoçyalılardan ol· 
madığı anlatılıyor. 

Amerikanm sabık elektrik kra
lr bi:&~iği Yunan vapurile doğruca 
Portsnide gidecekti. Halbuki şim· 
di ifa fikrinden vazgeçtiği ve ka
raya çıkmasına müsaade edileceği 
ba§ka bir limana gideceği rivayet 
ediliyor. İnsull, b:zzat yakayı ele 
vermemek i..;in bu sc..·etle uğraşır
ken onun Amerika!ı doGtları da 
kendisini kurtarma.ğa çalı§ıyorlar. 
Bu arkadaşları lnsullün Habeşis· 
t:ı::-ıda iyi bir kabul görmesini te

Mümtaz isminde bir sabrkah 
Sultan Ahmet yapılarında çalışan 
Minaya ait bir ceketi çalarken ciır· 
mü meşhut halinde yakalanmıştır. 

Arkadaş oyunu 
Ayvansarayda oturan Nevzat 

Efendi arkadaşı Ahmetle de 
niz iskelesinde dolaşırken Ahmet 
taraf mdan itilmiş ve denize düş
müşse de sandallar tarafından hır 
tarılmıştır. Suçlu yakalnmışhr. 

Esrarcılar yakalandı 
Sinem köyünde Bilezik cadde· 

sinde oturan Kırçonun evinde bir 
kaç kişiye e!ı-ar içirirken yakalan~ 
mış1ardır. 

Şirketin vapurları 
m in et.mek icin Habet hükumetine Şirketi Hayriye ile Akay ara
faizsiz 45,00:l İngiliz liralık bir is- smdaki müzakereln neticesinde, 
tikı-az t el-lif etmişlerdir. lnsull, Şirketi Hayriyenin 69 - 70 numa· 
evvela P.,rtsaitten tayyareye bine- ralı vapurların: satması kararlat· 
rck h:ıhc:İstanm merkezi olan I mı~tır. Vapurlar 200 bin liraya sa· 
fdi~a.!n.baya gidecekti.Fakat şim- tılacaktır. 

Gll.ndellk, Siyasi Gazete 

İstanbul Ankara caddesi, (VAKiT ) yurdu 

TELEFON NIDlARALARI : 
Yazı işleri t elefonu: 21S'9 

İdare telefonu : 21870 
Telgraf adresi: !Stanbul - (\'AKIT) 

Poeta kutusu No. ~ 

ABONE BE DELI ... E IU : 

Türkiye Ecnebi j 
2 iOQ Kr. 
1150 n 1 

Senelik 1400 l{r. 
6 aylık 750 .. 
3 aylık 400 .. 800 .. 
1 aylık 150 

" 300 • 
iLAN UCRETLERI : 

Ticari llAnl:ırm ilAn sayıfnlarında san- '! 

timi S{) kuru§tan başlar. tik sayıfada 250 
kuruşa kadar çıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı ildn verenlere ait 
ayrı tenzilAt vardır . 

Resimli llanJarın bir satırı 10 kuruştur 
KtJÇlJK lLANLAR: 

Bl:r det831 30, iki dc"asr 50, Uç defası 65, 
dört defQ.Sr 75 ve on defası 100 kuruştur. 
Uç aylık ll!n verenlerin bir defası mccca· 
nendir. Dört satırı gec;:en ildn!arm fazla 

satırları beş kuruştan hesap edilir 

Üsküdar tramvayları 
Üsküdar tramvaylarrnm Hay· 

darpaşadan Kadıköyüne k~dar u
zatdması için şirketçe yapılan ha
zırlıklar bitmiştir. Hattın Kadıkö
yüne geçmesi için Haydarpaşada 

y:ıpılacak köprü hakkında Dev]et 

Demiryollan nezdinde yeniden te· 
şebbüsatta bulunmuştur. Hattın a

çılma resmi 29 Teşrinievvel Cüm· 
huriyet bayramında yapılacaktıı·, 

Almanyada rontgenle fazla meşgul ol- ma, polis müfrezeleriylc askeri band~, 

·· ·· d k h t ı - tut· askeri ve sivil doktorlar, Tıp talehelerıt ınası yuzun en anser as n ıgına :.ı- • • l d 
Talebe Birlı;;.ı azaları hulunmu§ ar ır. 

larak ameliyat neticesinde vefat eden Cenaze on bir de hastaneden kaldırıl. 
doktor kaymakam Necmettin. ~aydar mış, namazı Beşiktaşta Sinan paşa en· 
Beyin cenazesi şehrimize getirılmış \"C m""nde kılınımş Yahya Efendi derga-

. d ' dün sabah Gümüşsuyu hastancsın en hına götürülerek aile ınaİ<beresine def· 
kaldınlmıştır. ncdilmiştir. Mezara pek çok çelenk ko

Ccnaze merasiminde asker, jandru·· n·ılmuştur. 

·····················-································· Bayramlaşma 

Yeni adam ıvı: li Türk Talebe Birliğinden: Bay
ramın il inci günü Birlik binasında bay

' 'Y eni Adam,, ın 13 üm:ü sayısı ze-.- rrunlaşma yapılacaktır. Arkadaşların sa• 

gİn mündericatla çıkmı§tır. Bu sayı:.ısı at 10 • 12 de bulunmaları . .• 
bahçe kültürüne, resim ve edebiyata, ik

tısada ait tetkik ve tenkitler, dünya bil-
gi ve kültür haberleri vardır. 

Bütün 

Davet 
Milli Türk Talebe Birliğindent 
Martın 27 inci günü saat 13 te GalR• 

ta nhtmuna yanaşacak olan Karol -... 
Bu isimle çıkmıya başlıyan Edebiy:ıl puru ile 100 kadaar Romanyalı Univer

Palitika, ilim, San'at ve Terbiye mec- ite talebesi gelecektir. 
muasrnın ikinci sayısı genç imzaların Bütün arkadaşların rıhtımda hazır 
makale ve şiirleriyle intişar etmiştir. bulunmaları . 

'in 
ca 
dan 
disi 
yiik 
al de 



- vurr · 

Hikaye ~-----umumi Harpte-----• 

Tayyarecilik ve Casusluk 

Haq tembel lıaq !. 
YAZAN : lzzetoğlu 
-Tabii ben uirafac'ljım. Gel 

oilum: Şarabm ajırlıiı.. Dinli· 
yormuaun? 

.... <llat &aralı l .... ...,......., Velıahtın zevcesi bir 
tıkılmıştı Dördüncü katta otururlar ama, 

aealeri en alt kattan duyulur. 
Beyefendi ıik sibi ıürler. 
Hanımefendi yallnur gibi 

J&iar. 
Küçi.ik TotoJı'.l ıelince: Şemai

,_;ni açar, 11jnaiın geçmeıil).İ 

Wder. 
• • • 

Toto mektebinden ıelmitti ... On 
Ja(•-ndadır ... 

Toto mektepten ıelir ıelmez 
.. -:anın batma ıeçti, çantuını aç· 
tı. Defterlerini, kitapl&rmı çıkardı. 
Baf 1adı ~qmaja: 

'7 azdı, çizdi, tekrar yazdı, tek-

Totonun içi ıene rahatladı: 
- Dinliyorum baba ••• 
Beyefendi ciddlletti: 
- Tekrar ediyorum ... Ama ev • 

rar çizdi. veli annenin aöylediklerini unut .. 
Kulaklarını tıkıyor, ajzını açı- Hanımefendi ditlerini ııc:ırdat· 

JOI'. ıizlerini yumuyor, tırnakla· b: 
rmı kemiriyordu. 

Nihayet içini çekti. 
Derin bir ah! -etti: 
- Hiç bir teJ' anlamıyorum! 

• • • 
Toto, hiç bir teY anlamıyorum, 

tliyince, beyefendi, ıazeteaini bi· 
raz qaiı aldı, bumunu kaldırdı. 

Hanımefendi de burnunun ucu
ıau • niltti. 

Ço.:uldannı, yüzü kızarmıf, kat· 
ları .~tılinı9, m~ ıörür ıör
me:, ikiai hirden yerlerinden fırla-
4dar. 

- Ne oluynun? 
• • • 

Toto tekrar ~ etti. 
- AıılamıJonun. 
Beyefendi kitaba bir ıöz attı: 
-Anlata~. 
H•n• tlelifli ttefteri aldı: 
- Anlamacfttm nedir? 
Totonun içi rabatbdı: 
-Bütün bunları anl•m17orum ... 

y aj::ı ••• Ajırlık .•• 
Beyefendi aülümaedi: 

- Amma yaptın •.. Kolay hu ..• 
Hanımefendi de bir teY anlamı· 
da: 

Sen banu kolay mı aanıyor • 
1 .• On Yatındaki çocuia böyle 
teıleri yuife diye Yermek mü· 

• !J_ .... 

- Aferin, timdi de oiluma a· 
leyhimde bulun b'lkaymı ! 

Beyefendi ititmemezlikten ıel
di: 

- Eier yalcı yüz kilo... iııllr 
Hanımefendi kapürdii: 

-Ben bUna tahammül edemem. 
Beyefendi dnam eder: 
- Eier yalcı yüz kilo yai alır· 

..... 
Toto aözü keaer: 

- Hayır baba, yaiı alan yaicı 
delil, tarapçı ••• 

Beyefendinin el.bn t'*enir: 
- Ne?. Dediiim ıibi delil mi?. 

Şimdi deli olurum .•• Söyli,...imi 
tatırdım ..• Bea lelbia aidi7orum
Biraz aonra ıitütirib. 

Kanaına döner: 
Sen tle o zamana kadar .ukt· 

-.-mıııurataı ! 
anımefendi mantoeunu M• 

par: 
- Sen ıiclenin de ben durur 

mUJWD? .. Beil de sidiyorupa.,. ~ 
nim de hava alanla ilitiJacım 
var .. 

Karı koca .kala fırlarlar. 
••• 

Erteıi ıünü Toto, bo70u bü· 
kük ıelcli ve ıözleri yatlı: 

- Sıfır aldım! .• dedi. 
Karı koca banpnıtlardı. Toto· 

ya bir aiızdan hücum ettiler: 
- H~y tenbel hay! .• Dün de bir 

aat ujrqtık, çabttırdık, anlat-
IS ... 

Halll!Mfendi' blçak ~.iti keati: 
~ Anlama•! Kadro taayyün etti 
..,efendi ~: Ankara, ZS (A.A.) - Tütk clıt 
- Ca•ma .,..._, wa ulem•· ticaret • • b ofWeri .wr-i 

--•elife... reilliliai e.tilmit olU ealnkı 
Huumefencli fena kızdı: LolMlra tiCaret müıDelaili Kurt 

dedin, ne dedin?... oilu Faik Bey, muavinl'klerimr 

otomobile 
Bu vaziyet ve mea'aliyetin, u• 

muml iktıaadi kalkıınaa AY&fı 

içinde bulunan memleketimizde 
ihtiva ettiği buauai ebeminiyet ve 
nezaketi de itikirdır. 

Vekaletin bünyeainde yapılma· 
ıı zaruri ıörülmüt deiitildikler 
bu mülahazadan doimuftur. 

Pru•ga btılflekili Ceneral Göring'in 
umumi harpte başından geçen maceralar 

-a-
Modem devletler tetkilibnda Alman miafirlerini ıetiren o-

eaaa olan it bölümü Ye madde ye tomobiUer bu eınada Belot or
ibtiaaı, verim ve milli iktıaat ih· mancijmdan çıkarak Stenaya 
tiyaç Ye icaplarına asamı niabette doinı Uerilerken, tayyare hü· 
uypnluk bu tetkilibn teabitincle cumlarmı haber Yeren ıiren dü· 
n~ra alınmıt batlıca prenaipler· dükleri ele çalmaia batlamıttı· 
dir. Veliahıisı RYceti kurtunl renkli 

"Milli lktıaat Vekaleti,, adım Meneclea otomobilinden çıktıjı 
verecek olduiUIDUZ bu yeni tetki· zaman onun buluncluju yerin ıe
libn milletin iktıaadt hiinyeaincle- rilerindeki Alman tayyare topla· 
ki varlık kaynaldannı cotturmak. n clÜflDan tayyarelerine doiru 
emin, devamlı, klrlı istikametler Pir .... , ilk ael&mlannı yukan· 
tayin ve temin etmek aibi ull va· ya dopa 1ollamaia batlamıtb. 
zifelerinde daha fazla muvaffak Kota1.iıı.1stan nefesi tıkanan bir 
olacajııııı kuvvetle ümit ediyorum. mülbımı •nel yetipnitti. Fakat 

Bilbw iprel etmek iıtecliiim be7ec•nmclan keülecliiinclen aöy 
bir nokta da tudur: lecliti teYleri uLi .. la imkin 

"Her yeni tetkilit, yeni t.ir me- yoktu. ıc.t'I P.laa ,...._ ... , 
mur orcluau ve yeni bütçe yükleri nrdı, herla&file ıaye ddit Wr la&. 
dojurur,, fikri hepimizin bqmda diıe cereyan ediyordu. 
etki zamanlardan kabnıt bir iz· Velialıtin zevceıi, niçin yapıl· 
dir. Eaaa itibariyle bu kabil mak· dıjından l»ibaber, iki kuvvetli el 
ıatlar için alınacak fada tahaiat tarafından yakalanınca tekrar oto
verimli bir muraf olmakla bera· mobilin içine tıkıldıjmı ve bütün 
ber yeni vekilet -teldi tetbit edilir· ıiiratile oradan uzaklqtmldıiını 
ken eneli. it •&MDra bu iti J&p&• slrmüttü. Otomobil önüne çıkan 
-=ak en az ve fakat liyakatli adam mlnialara bakmaden tayyare 
p"naibi daima sö• önincle tutul· meydanını •tarken etraftaki müt· 
ilaiu için apiı yakan ayni para bit tankaları ve ıiren düdükleri· 
Ue daha Terimli çalqma tanı te- nin aert aduını ittiyordu ve tU· 
mia olunmut ye bitçeye hemen rada burada ukerlerin kotuttuk· 
hemen yeni fazla muraf yüldetil· lannı mütahede ediyordu. Bir a· 

ittir. rabk lll:ın aWI ..._ut YelWa 
lSü;ük Millet .-.di.w. - ---YGMI Da ~ ~ 

tanip buyurulduiu talr.clirde bu rek otomobilden dıtarı çıkarılmıt 
mi tetkillt hazirandan itibaren ve kolundan tutularak derin bir 
beika bqlanacaktır. nminlile indirilmitti. Bu itler 

y a1nız yeni tetJdlibn en mü· o kadar ani bir aurette yapılmıt
him bir uzvu olarak mütalea ecli· tı ki kadıq ancak pek derin ve 
len ve Türk ıqallannın yabancı kapkaranlık olan zeminlikte ken· 
memleketlerdeki aüriillaünii ka- dine ple\ilmitti. O eınacla Fran· 
laylqtıracak yollan arattırmak ID ~ yukarıdan Stenay 
Ye müetahail ye tüccanmıZa JU• kararllluna mülhit bombalarını 

L-·lıca ya .. ll't)'orlardı. 
dımcı bir rehber olmak -s y:..1-_ 
YUifeai olan "Türkiye dq ticareti uaanda beton zeminlilin ma· 
itleri milli ofialeri daireai,, ni tim• taraya llemiyen methalinde mü· 

lbına Glriaa daruyordu. 
diden faaliyete aeçiriyorus. "Ala. 

Merkezi Ankarada olacak ve - •• Klpelder • dı köpek· 
1

7 __ ._ ler •• ahi,, tli7e L-lt--ordu. 
kıaac• ''Türk ofiı,, diye anı .,... ..._, ... ,. 

. .. .. . d'l!L Zeminlilia taerc1iYan baaamak· 
olan bu yenı tqekki.alun tım 1 

• 1 iki 1..:.. • • • 1 
1 bul ı · d birer ıubeai arına ...,ı Gtaıı•attu. Gönnı e 
ı.':na--~~ ~I .de . lr.& • ..,._dl & • ._.-ıuııııııııu 
~ ve ı en e ım n nı rekkeptır • 

tiade belli batlı İltilllal •• ihraç Ticaret mub .. leri ve ticari 
-.azlerimizde de tut>eler açaı • münuebetler .Ye nılllt korunma 
caldl.f. daireleri, bazırandan itibaren 

' k ofis, ,tetkilitı iiç ana kı· Türk ofiıte dördüncü ll'Upa tqkil 
aımdan mürekkeptir. ''Dıt ietih· edecektri. 

o iki adam çelik ıihi kavi, hudut• 
auz ve ebedi bir arkadqlık teaİI 

etmPğe n•m:aet bulunuyorlardı. 

Bu iki zat Bruno Lizer ile biraderi 
Fritz idiler. Meı'ut vqahut bet· 
baht bir talih onları o tün hqka 
bir karuıihtan Stenay brat'p· 
hına bir aiyaret yapmaia aeYket· 
mitti. 

iki kardet, hemen bir rakibin 
boğazına aan'-ta hazırmıtlar 
ıil»i bir vaziyette bekliyorlardı. 
ikili de biliyorlardı ki içincle bu· 
lunduldarı emin zeminlilde uzun 
müddet beklemeie da,....ıya• 
cak olan biriıini yakalıya .. ak seri 
çevirmek için her an yerlerinden 
fırlıyabilirlenli. Zeminlikten dıp• 
~ fırlamu1111 bAleclilderi ar
Mılliiillan, doıtları Herman Garins 
idi. 
Dı§arıdaı ilüm ve ıene 

ölüm yağıyordu, • ._. yerler 
intikamla dolu olarak "'-nclan 
inen darbelerin teairi altında 
Hdiyordu. Dıtuıda bir metro mu· 
rabbaı yer yoktu ki malnedici çe
lik kuma üzerinden ıeçmeain, clı· 
tuıda dünya biribirine karqarak 
hamur haline seliyordu ve ••• 

- "Herman!,, 
Bruno Lörzer baitrmıt ve he-

w ,........-.:ı ... - .......... aıs!'"-1 
llıD~9 ..... l Kq, ....... ~tU• :r, ·-
Lözrer ikisinin ele ittial eden bom· 
ba alevleri, çamurlar ve dumanlar 
arkumda kaybolduklarını ıö,. 
müttü. Onlara yetit111ek için Fritz 
Lözrer de yerinden ı~lfb, fa· 
kat mülifım Wienecke onu baca· 
ğmdan yakalamıfb, ikiai de mer
divenlerin üetüne yuvarlammtlar• 
dı: 

- "Kendine ıel be adam .. Ken• 
eline ıel... iki kiti kilidir, Löz• 
rer !,, 

Fakat Fritz Lözrer ıene yakan· 
ya çıkmıfb, fakat o anda patl11an 
bir bombadan hbıl olan hava tu• 
yikinden dolayı tiddetle methalin 
duvanna çarpılmıt Ye ondan IOD

ra oldulu yerde 11idl'ferllliftİ• 
Yalnız: 

- "Herman !... Bruno !,, dire 
baiırabilmit ve ondan aoma sk• 
leri karardıimdP etrafım ı&re-
memitti. 

- .. im ele aenin bdar aklım Berlin ticaret mümeuili Necdet,, 
• S- bai hudala mı anıyor- T riyeıte ticaret mümeuili Muhar # 

f.. eabak icaret mümeıaillerinden, 
Beyefendi yerine oturdu, ıaze- Halik Beyler tayin eclilmitlerclir • . 

barat,, kıumı ticaret miimeeıWeri· Bu daıirenin en büJBk karate- ------------

• aldı: Türk ofili merkezi muvaklnten 
- ~- aen onlat. Ankaracla iktılat yekiJeti binaam· 

1 

H.....-nadi batını -1ladı: dadır. Telaraf adreti de "Türk o-. 
- Elllette aalatacajmı.. fiı Ankaradır.,, 

S.liai tatlıJattırank: Nepal baıkumand 
- Dinle Totocuiam··· 
Tı.to ..- •difelencli: nefyediliyor 
- Dinli1orw anne... Kalkita, 21 (A.A..) - N.,.ı onhaıu 

Hanımefendi, laa71i dütündik· a.. lnn-ndenr ile, '-t..wtia uuldut -= ............... dört bii7ik -· 
N eli y dün tara7• ~ " arada riN· 

- e y~: aj, praptan ....le tehclit eclilenk, .............. az. 
olduiu ıçın.. lolalUhaldanm •• .. .._.. ,. mmaleketi 

lleJef•di yerinden llÇl'adı: tel'Utmi7e, ;pinat ki, N ......... 7"11 

- Manasızlık etme, fa.rap yaj· Wr mtekHmırda otarml7• =·•H= lla
.............. teWIUi etmitiftir. 

ttaı-••lhl••'tli elinden defteri Bat kamandaala. IRa dört WJlk _. 
manian Wri, ~ .,.. aile • 
aia ..._ twtlm' • laPI Milneelrte o-

Oihmla ... lllltwldHa • lı ••• ... • ...... 
....... , ............. _.. olmak· 
lamit .......... . 

ni ve yabancı memleketlerdeki riltiii maddi hiç bir külfet malra
Türk ticaret odalannı ve memle • bili obaakaızm müıtahıil •e \Uc. 
ket aruplan itibariyle tabimatı cara ıırf hizmet için kurulnaut 
ol• ticaret politikan lmmdarmı bir eleYlet daireai oJmuıdır · 
ihtin eder. En büyük hedefi Türk ihracat 

ikinci kıaım Türk ihracat mal • mallarının ıürümünü arttırmak ve 
larını iatihaal, eatq, ıiriiım Hkı· müatallıil ve tüccarın dıt ımemle· 
mmdan ayri tetkik etmekle mü· ketlerde ıizü Ye kulalı olmak, 
kellef ihtiw mualarmclan mü- onların kirlı ve inlcipflı ,ekiller• 
rekkeptir. ele ticaretini kollamak olduiun• 

Teyloriw7on ve ıtaadari...- slre alibdarlarm bu müeueaeyi 
yonu fUDİI teknik mua ile raayo- tam•men benimaeyecelderinde ve 
nelletfume Ye milli marka tubele- her ihtiyaç duydukça emniyetle 
ri ve memleket dalülindelri oda, müracaat Ye nepiyatını takip ede
bona, Ye muhatiirler de bu iman Ceklerincle hiç fiphe 7oktur. 
tıetlrilltı arumdachr. la aaretledir ki, Türbfiı iti 

Oçüsi lama, muamellt, Tiiik ile lsolaylaftmlmıt olacaktır. 
ihracat mallan, rakip mallar •e HalAaa Türkofia, cümhari79t 
ithalit ma1lenda ait nimaae A • hük6 7 rt'ain müatabail ve tüccara 
lonlan, kütilpbane, koDjlld6r hismet • ı.riala fa)'dalı bir 
aerai.,. .-.,....ı... ••ııWı.,. mÜllltH • Ve hamı te-
propqanda w,w.-... mi- min için pek •· t1i olacalm.., 

ISTA"8UL BELEDiYESi 
ŞEHiR TtYATROSU 

TEMSiLLE R i 
Bayram 

günlerinde 
Pazaateıi 
vare. S.'ı ma 
tiae Ye 18\'U 
C.rp•b• 
tine ve aa•ıre. 

Lüküs Hayat Opereti 
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Leblebici Horhor 
1111ıt11-ıı•ııı•:rrın • .-

Nasıl Bir Filmdir? Kusurlu Ve Kusursuz 
Taraflarını Toplu Olarak Gözden Geçiriş 

'' Leblebici Horhor ,, Fllmlnclen .... CMlrllnUt 

latanbulda çevrilen Türkçe J)olayıaiyle, bu bariz bir kusurdur. 
filmler aeriıine yeni bir film kant Sonra ,taganni ve besteye lüzu· 
tı. "Lebleb:ci Ho~ filmi .... Bir Sonra, tagani ve besteye lüzu• 
kaç ıünd iaıterilen bu film, mundan fazla yer ayrılmııtır. 
na "Deniz Kızı,, nın ıarluıı batta ol· 

"Leblebici Horhor,,, umumiyet· mak üzere müddet ölçüıü iyi ta· 
le bilinen ve bota giden bir operet· yin edilmemiıtir. Taıaımiler, oka
tir. Dikran Çulnciyanın beateıi, dar ıık ve devamlı ol~rak biribiri· 
ıümullu denilebilecek ıurette, ku • nın pef İ ııra ıeliyor ki film bir ope 
)aklarda yer tutmuttur. Benliyanm ret filmi deiil, bir konser filmi tek 
Rozali ile birlikte ıık ırk oynadığı lini alıyor. Bu, bir kuıur mu? .. Seı 
bu operet; o zamandan beri hangi ;ve muıiki, bol hol ... Eftt, btı> tm 

-.,llr't1Rtl~il'iliiil iee, r detti, Wli· 
seyirci ve dinleyici bulmuıtur. Bu kiı •..•. F'lkat, bir operet filmi ola· 
operetin, ... bestesinin teıiri, yalnız rak yapılması gözetilmittir. Mev· 
bu memleketin hudutlan içerisin • zuları operetlerden alınan ecnebi 
de yaııy::ınlar üzerinde teıir bırak· filmlerinde, bilhassa Alman film· 
malda kalmamıtbr. Meteli, geçen lerinde, beste ve prlnya ne derece 
)erde lstanbula ıelen lro Handa ye kadar yer verildiii, buraya geti
Yunan trupd da bu opereti oyna • rilen böyle filmlerden herhangi bi
dı ! riıi hatıra ıetirilirae göz önüne ıe-

Bu itibarla, bu mevzudan ve lir. Bunlann ilham membahn, bOI 
muaikiden film için istifade etme· ve güzel muıikili, tarkı ve danalı 
ği dütünmek, iaabetli bir dütünüt· Viyana operetleri olduju halde ... 
tür. Memleket içeriıinde ve mem. Meseli, "Orlof,, •..•• Hullaa, ne de 
leket dı..,......ta aeait t>ir sahada olaa operet operettir, film film..Ve 
alika uyandıracak bir iıim taııyan taıanni, beıte ön ıafa alınarak, bu 
mevzu ve musikiden iıtifadeye te- vaziyette vak'.:ının g~iıi, hareket· 
fehbü• etmemek, bir film tirketi li oluıu, o kadar milhi1111enectia 
için ihmal tetkil ederdi! bir ıey olmadığı mülihazaıi ileri 

Bu kıaa ipretten aonra, filaae 
plelim. "Leblebici Horhor,, filnıi 
nuıl bir filmdir? ••• Burada çevri· 
len diğer filmlerle uzun boylu mu· 
kayeseye giritmeii bir tarı:ıfa bıra· 
karak, bu yeni filmin toplu bir 
halele mükemmel olmadıjmı, par· 
ça parça -.ı iyi ve bazı fena ta
raflan -.ıunttutunu eöylemek, 
yerindedir. 

Film, t..,ı. Wr mükem-
mel delifiır. Hattl, mUsam:ıhayr 
liizuDl•UZ aayar ve ortadan kaldı· 
nraak, böyle mükemmel olmaktan 
hayli usaktw. Çok basit, pek ale
lade olan vak'annı cereyanı, girit 
ve bitite kad:ır, hesaplı bir çizit 
seyri takip etmiyor· Sahnelerin 
çolu, eklemedir· Birbirinin icabı, 
birbirile alikalı ıörilnmüyor, bir· 
birlerile icap ve alika •Ykınlıiı· 
nm ıideribneai külfetine b_tlaml
madan ortaya konulmut hi .. ini ve
riyor ! Ha~.i buı yerde müphem
lik, yah\&t b;ı·dcıı1'ire anlatılama
mazPı9 var. Hamuk;, bu, baç te zib
rti l~rcalayıcı. yor ıcu entrikalarla 
doh., ..-areDSİZ ıpev:nı•u bir film 
ulara\ vücude ıetlrilmemi,tir. 

sürülürse, bu mülahaza, isabetli 
sayılamaz. 

Kuıur olarak teabit edilecek 
diğer bazı noktalar Yasmda, gqç 
miraayedi Hurıit rolünde bulunu 
Ferdi Tayfurun yerine ıarkı söyli· 
yen gencin, kayıptan tarkıya bq • 
lar batlama, Ferdi Tayfurun M • 

yircilere k:ırtı :ya aırtını c:lanmeti, 
yahut yan durması •.. Döndürülme
si, durdurulması da, diyebilriz. Bu, 
ae,....tealeriil o kadar dslne çar
pıyor, o kadar menfi tesir ,.apıyor 
ki ..• Filmi Myreclerken yanımda 
oturan bir tanıdık, töyle söyledi: 

- Bu genç, mademki bu tagan· 
niyi yaplmıyacak ve o tarkı aöyle
mediii halde o söylüyorm119 vui· 
yette ceph~den ıa.terilemiyecek, 

ıu halde bu rolü, prluyı söyli· 
yen kimae, ona veneydiler. Gersi 
bu ıenç, film aahasmda ietidat ıh 
teriyor, iyi ·y~i1or. Fakat, 4Mlra· 
da mühim bir rolü yok.. Rolü, he
men hemen hareket.iz bir görünüı 
ten ih.ret! 

Tanıdık, dotru söyliiJordu. Ben, 
aea tahibinin A~ıınn İlminde bir 
ıenç olduiunu ititmiıtim. Kendi8i, 

T--eHOC 1Jıi"'~ 
..., ~ ~- --

J o z e f 
Şmit 

3Usaca,: 
~ ~ ~ 

Çardaş Fürstin 
Birkaç Yıldız 

/stanbUJ.a Geliyor/ Almanyanm Holivudu olan Kari Ludvig Dil, Pavl Kemp, 
Noybabelsberg ıtudyolarında Em- bir kaç film çevirmek üzere "U· 

Birkaç ay evel "Artiıtik,, ıine· 

mumda "Dünyayı dolatan farkı, 
isimli filmi ıöaterilen tenor yıl· 
dızlardan Jozef Şmit, yakında lı· 
bnbula gelecektir. 

merih Kalmanın methur "Çardat· fa,, tarafından angaje edilmitler-

füntin,, opereti filme alınıyor. dir. 
Bu operet, lstanbulda büyük harp Bu tirket hesabına film çevi • 

ren yıldızlardan Kete fon Nagi, 
senelerinde Kordi Miloviç tarafın· 
dan tekrar tekrar oynanmıt ve o 

Renate Müller, ldaı Vüıt, Trude 
Jozef Şqıitin lıtanbula ıelme· Marlen, Briptte Horney, Villi 

ai, konser vermek içindir. Bu kadar bert mıenmiftir ki bili lı· Friç ve Herman Speylmana da ya• 
ıenç tenor, ilk filmi olan "Dün· tanbula ıelen muhtelif o- kında bir çok film çevireceklerdir. 
yayı dolatan tarkı,, Viyanada gös· peret truplarının repertuvarların- Bu tirkete bağlı olanlardan Brigi· 
terilir ıösterilmez, birdenbire met- da yer tutuyor· le Helm için, tim diki halde yetıi 
bur olmuf, filmin bu ilk ıösterilit Filmde Edvin rolünü genç te· bir film taaavvuru yoktur. 
ıeceıinde sinema salonunda hazır nor Hana Zönker, Silva Vareaku Bu yıldızlardan Trude Mulenle 
bulunan Jozef Şmit, ıiddetli ve rolüoü Marta Eııert yapıyor. Di· Brigitte Horney, ıon zamanlarda 
aüreldi alkıtlar .:ıraımda aahneye ier rollerde de Kemp, Pavl Hörbi- töhret kazanan yeni yıldızlardan• 
çrkarılmıt ve aonu kolay kolay ıer, lda Vüıt oynuyorlar • dır. 

::::~ ;;:~::::n: ::~ Yiiiiiiirii
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"Iiüi~'iPiiiüi 
yepuranın seslennı hatırlatan ve 'I 
bu iki sesin imtizıciyle beraber, 
ayrıca bir huauaiyet de 8Österen 
Jozef Şmit, aon zamanlarda ikin· 
ci filmini çevireli. Bu arada A•· 
rupanın muhtelif memleketlerin· 
den konıer vermek üzere yapılan 
davetleri kabul etti, ıitti ıeldi, 
gitti geleli. Bir~ rahatsızbndı, 
yaY&f Y&ftf iyiletti. 

Gelen haberlere göre, kendiıi· 
nt'HGnlü..wD aJ içinde burada 
görecek, dinliyeceiiz. 

Y ekneaaklığa düımekten kur· 
tarmak için deiitik muhitlerde, 
deiitik mevzulvda film çevirmesi 
ıözetilen Jozef Şmitin lıatnbulda 
hit film çevirmeli dütündüğü de 
söylenilmektedir. 

Jo•n Kravford Ve 
Robert Montgomeri 

Janet Malrdonald Ve 
Ramon "ov•rro 

.,, ............ - .......... - ...... ••1111111ııınıı111111111ıtUııı11ııınııııı•-,.._.•--.•• ... --.. - .. ,u11ıııı1111ıtt 
filmde ıörünmeie ilm" edilemedi· de hrihi çerçevenin dqma çık· Haftanın Filmleri 
ii için, bu vaziyete katlanılclıima mak, mesele dejildir ! ... 
hükmettim! Bu kantıldılctan çekinilse, daha Bu hafta "ipek,, ve "Elhamra,, 

F 'lmd ''T te d. L... ivi olmaz mı idi? .. "Meıele değil!,, ıinemalarında "Leblebici Horhor,, 
ı e epe pe .... ., ıye -T. ., • 

lıyan bir tavsiyemıı· ıa· f -e muhata· N • 1 ı· filmi deY&m ediyor. Rejisörlüiünii ... e ıse, ge e ım filmin iyi taraf· 
bm kabaca zerzevat adıyla anıl· larına .• Kihtanede çevrilen man· Ertuğrul Muhıin Beyin yaptıiı bu 
muı v. s. sene vazıeçilemiyen iti· zualar, hakikaten bottur. Man· filmde Feriha, Melek, Necla, Ef· 
yatların tezahürleri .• Evvelki Türk zara cihetinden hemen umumiyet• talya H:ınımlarla Behzat, Ferdi, 

f·ı J d bol bol h d Muammer, Vasfi, Mahmut, Hazım çe ı m er e arcan ığı le iyi .. Film, eaas itibariyle evvel• 
h ld bunl h 

Beyler vardır. 
a e, ar ili tükenmemi9... kilerden daha temizce çekilmiftir. 

Gerçi 'ne zararı var? ••• Bu herkesi Sesler, evvelkilere nispetle hoiuk· "Melek,, ıinemaıında "Gülen 
ejlendirmeıi ıözetilen bir film!,, 4uktan kurtulmuttur. Hele Feriha Paria,, ... Morla Şövalyenin bir fil· 
diyecekler, ortaya çıkabilir .. Her. Tevfiiin tarkıları, daha berrak mi ..• Geçende ''Mösyö Bebe,, filmi 
kesin dütünceai kendine, ben, bun·· akialidir. Büyük Bebzat, Leblebici IÖderİlen "Parisli tarkıcı,, filmi 
lan en hafif tibirle "hativ,, aay· Horhor tipini benimseyiıle can· müme .. ilinin bu yeni filmi de, her 
makta serbestim ! landmyor. filmi gibi, ıarkılı ve ejlenceli ol• 

Belki unutulan baıka bazı ku· ması gözetilerek yapılan bir fibn· 
Kavuklu, kürklü, Bey, feali ve d' 

sırnnlı elbiMli arabacı, bizim de Arlan sibi, ba,ka bazı iyi taraf· ır · 
bildiiimiz tarzda araba... Feali lan da kalmıttır. Bununla. beraber, "Sumer,, sinemasında bu lnfta 
hamlacılar, yüksek bwklu ve ya· "Leblebici Horhor,, mmi, bence, gösterilen film de, mevzuu ejlen· 
rı çıplak haremağalan .••• Dekor ve itte &f&iı J"Ukan budur.. Böyle • dirici olması gözetilerek hazırla· 

dir. ince ele..np aık c1...ı----- nan bir filmdir. Bir musikili kome-
batüm noktalllllldan, devirler "· ---~ ..... - d' 

lar, bu filmden doyuıya znkala· 1
••• 

biribiriae karıımıı.Garp memleket 
Ierine de sideceiini duyduğumuz bilirler. Titiz davrananların da, a· "Aletli kadmlar,, ilmi altmclaki 
bu filmin bu karııık cihetlerini 0 • rada aüzel manzaralar seyrede- bu filmde oynıyanlardan bazıları 

rek, yer yer lmlaia bot gelen bir Arman Bernar, Marıörit Moreno, 
ralarda kimse farketmez, zaten 

nl d 
'----lan b!-L beste ve bil'ÇGIL t.apnni arumda Tipdel, AndreRouı .. 

o ar a uuu iıvirine bnfb· 
ak dab . !1_ birkaç tarla dinlemek, botlanna "Saray,, sinemamda --..... ·u rar ve ı ıen11 maayaata uy· - .... .. 

durarak, daha ezbere tark filmleri ıider. büyük Fransız ediplerinclenViktor 
hazırlarlar. Fakat, burada '8yrecli Etrafmda muhtelif mülihaza· Hügonun methur eaerinclen alman 

1
. k '--· lar ıöu iliteD, kulaia akaeclen "Sefiller,, filmi ••• Bu seferki, bu e-
ır en, ıöse uabyor. Bununb betıa yerli film bahsini ba-La bir yazı· serin üçüncü chfa olarak filme a• 

her, bir nokta; bir bakıma müda• .,. 
f ı .... _ _ 1 ak da ıözden ıeçirmek niyetiyle, lıDJtı ... 
aa DOAY.al o ar. orta7a &tılabi· hayli mrnra& bu _..,,_ bulada ... ()yıuyanlar arumda, Hani lir: -,..... ı-- ,. 

- Bu, etl..ıdhid, ..,,,an ı~ir
tici bir filmdir. Giyim, lmtam v. ı. 

siroruml.. Bor, Şarl Vanel, Hanri Kravı, 

Mehmet Sellm Marıörit Moreno, Joaelin Gael ve 
Odet Florel bulunuyor. 
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Terzi 
Muslubaş Oğlu Şevket 

• • Deni:ıyolları 
iŞLETMESi 

Muhterem mUıterilerinin bayramını kutlular, Saadetler Acenteleri . Karakoy • Koprübaıe 
Tel.42302 - ·Sirkeci Mlih ilrdarudt 

diler. Yeni poıtane karıısanda No. 36. Telefon: 23713 --•Han Telefon i2740 

~~~~~~~~~~<14886~)~~·· Bartın Yolu 
Abırzama 
Peygam -

beri. Mu~n mm et 
Hayatı ve kurduğu dinin esaılan, ye- 26 

B U R S A •MapAuruR T dinci forma çıktı . 
Maarif kütüphaneainde (S) kuruıtur. • 

(14981) Pazartesı 19 da Sirkeci rıh· Hazreti 

Bilecik rakısı 
Sahip •e imili muhterem müşterilerinin bayramlarını 
saygı ije kutlular ve bayramı neı'e içinde geçirmelerini 
diler. 

Fabrikası: Galata, Mumhane caddui No. 67 Tel. 40057 

(1488Sl 
-----

&itiliS1981tflit!a 
Bayramda yapılacak 

Maçlar 
latanbul futbol heyeti Tiyaıetin· ' Güreşçiler arasında 

den: 30-3-934 tarihinde yapılao1k \ seçmeler 
mı•taka birincilik müsabakaları: ! 

1twim ıahaıında saha komise· (T. ı. C. 1.) güre§ federaıyo-
nundan: 

ri Muslih Bey. 
Süleymaniye - Beykoz Birinci 1934 Avrupa güreı birincilikle· 

tımıadan kalkacaklar. (1387) 

lzmir Sür' at Yolu 
GÜLNİHAL 26vaMART 
Pazartesi 16 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak, doğru 
lzmir'e gidecek Ye dinecek· 
tir. (1388) 

Iskenderiye Yolu 
1 Z M J R 27 ~pArR T 

S A L 1 11 de Galata 
rıbbmından kalkacak, dojru 
lımir, Pire, Iıkenderiye'ye 
gidecek Ye dinecektir. (1389) 

Trabzon Yolu 
ANKARA Vapuru 

17 MART 
S A L I 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
'Zonguldak, Jnebolu, Sinop, 
Sam.un, Fıtaa, Giresun, Vak-
fıkebir, Trabıoa, Riıe'ye. 
DlnUtte bun'ara illYeteu 
SDrmeae, Orduya uğraya-
caklar. (1401) 

takımları aaat 12,30 hakem İzzet rine iştirak edecek olan takımımı· 
Muhittin Be. zın seçme müsabakalarına 27 mart 

Altınordu - T opkapı A takım· salı günü "Bayramm ikinci günü,, 
ları saat 14,15 hakem Rütlü Bey. saat 15 te Galataearay klübünde 

Süleymaniye _ Beykoz Ata- yapılacaktır. Tertip: ıaat 13 ten Fatih ibirinıci ıulh hukuk mah· 
kımları 16 hakem Suphi Bey. 14,30 a kadar devam edecektir. kemeıi aatıt memurluğundan: 

Fener~hçe aahaımda aaha ko- I Toleranı iki kilodur. Zeyrekte Hacıkadın caddeıi 
miıeri Necmi Bey. ve Meyvalı boıtan ıokaklarında 

Şu .. ku··fe F enerbahçe - latanbulıpor B. Cemil,. Etem, Kaptan lımail Bey. 
takımları saat 12 hakem Ahmet 8. .___ lerle aHfize hanımm f&yİan milfte-

Eyüp - Hilil A takmılarua· Itriyat Fabrikası reken muta•anıf oldukları 14-16 

at 13,45 'hakem Kemal Halim Bey. , R ibe 1 • . . ld .ı... No. lı 3.200 lira muhammen kıyme 
ı a t ermın mınnettan o u ... 

F enerbahçe - ıtanbulıpor A ht .. t .1 • • L- ti kö,e batın.da arkaıiyle Y enibah· mu erem muı en erının INIJl'UDlftl 
takımlan saat 15,30 hakem Nuri kutlular. çeye nazır S oda ve içeriıinde tu-

Bty. ---------1111 lumba11 bulunan biT mutbah iki 
Be!iktat Şeref sahaıında saha 

1 
heli ve iki ufak sandık odaıını 

komiseri Nuri Be. S h N bir baılkonu ve iki ıenit bodrumu 
Topkapı - Altınordu B ta- u)tan amam O 1 havi ve elektrik teıisatı bulunan 

kımları saat 9 da hakem Halit lb- ı M • ahpp maa bahçe bir bap hane 
rahim Bey. e vsım izalei ıuyu zımnında 25 nisan 

Betiktaı - Galata.saray genç 934 tarihine müsadif pertembe 
ta~ımları aaat 12 hakem Halit Ga- Manifatura mağazaları günü mahkeme baı kiti binin oda· 
lip Be. Muhterem mütterilerine bayramı ımda 15-16 ya kadar açık arttrr· 

Ortaköy - Doğanıpor A ta· tebrik eder · ma auretiyle satılacaktır. O pnü 
kımları saat 13,15 hakem Sadi 8. (14888) muhammen kıymetinin yüzde 75-

.. T epebaşı bahçesi ini bulmadığı takdirde en son 

1 
arttıranın taahhüdü baki kalmak 

Şehir tiyatrosu mensuplarının üzere 12 mayıs 934 tarihine mü-
kurao'lkları iıtihli.k kooperatifinin 

ıadif cumartesi günü gene ayni 
T epebqı bahçesini üç. ıene müd· 
detle kiraladığını yazmııbk. Bura- Gazı· Cemal'ı· n md ahalde ve ayni saatte arttımuya 
da hazırlanmakta olan çocuk batı- evam edilecek ve en çok arttıra• 

na ihale edilecektir. 
çeainin bir an evel açılmaıın:ı ça· G • G • • 
hıılmaktadır. Çocuk bahçesinde, azı ışesı 1 - lıbu ıayri menkulde mü· 
kum ve eu banyoları, en uri oyun· aeccel hak aahiplerinin tarihi ilan· 
cak~r bulundurulacaktır. Gazino Muhterem müıterilerinin Kurban dan itibaren 20 gün zarfında ev-
ve eilence kıamı da may11 nihaye· bayramlannı kutlular. rak müıbitelerile müracaat ede-
tim dofnı açılacaktır. rek ha·klannı tesbit ettirmeleri 

Otomobil kazası aksi takdirde gayri müseccel hak 
Beyoğlu birinci sulh hukuk hakimli- aabiplerini paylatmadan hariç bı· 

&ahimin idaresindeki 2251 nu· ğinden: rakılacaklardır. 
maralı otomobil Eminönünde ismi Yaıua efendinin Kaıımpatada BeJ-
.... ı.. 1 b d rettin mahallesinde tekke arkası soka'""- 2 - Arttırmıya ittirak edecek· 
-~111.mıyan ir ma ama çarpa- •··· 1 d ed bu k · bet. d 

da 2/ 4 numaralı hanede sakine Yafa er yüz e Y i çu n11 ın e 
~ ltatından yaralamıtbr. Hayim hamm aleyhine i~ eylecliii pey akçesi vermeye veya mali 

3. K. O. 
.Sıtınalma Komisyonu ıllnlan. 

mezkür emlak üzerine vazedilen vefaen bankanm mektubunu ibraza ımec• 
mefruğ kaydının terkini davaımın cari burdur. 
mahkemesinde müddeinin mutaaarnf ol- 3 _ Satıf · peıin pam iledir. 
duğu mezkur haneyi müddealeyhaya ipo-

M M V S AL. K d tek ettiklerini ve bedelini dahi verclikle- 4 - İha·le gününe kadar olan • . e. a. om. an: 
Müteahhit nam ve hesabı- ri cihetle mezkur kaydın terkinini talf!p vergi ve aair mükellefiyetler hiaae

ve tediyeyi iıpattan izharı acizle yemin darlara aittir. 
na pa7.arhkla yerli imali 1400 teklif etmit ve bundan bahiıle 25 sün .. . . ll'T 
adet velense satın alınacak- müddetle müddea aleyhimaya lflJ'•P ka- s - Yuzde ılri buçuk le a ıye 
tır. Pazarlığı 3 - 4 - 934 Salı rannın tebliiine karar verilerek emri müıteriye aittir. 
gifnü saat 11 de yapılacaktır. muhakemesi 30- 4 - 934 ... t 11 e ta· 6 - Bedeli ihaleyi miadında 
Taliplerin pazarlığa iştirak lik kılınmıt olduğunun itirazen yevını 1 venniyenler farktan ve zarardan 
için o gün ve vaktind Anka· ~ezkurda _iıpab _vü~t edit~ediii ~aı.- meı'uldür. 

ad M. M 
e dırde yemınden ımbna elmit addıylıe o A O O 

r a • Ve. Satmalma ko- mulaakemenin intaç edileceii tebtii ma- j 1 - Berveçlu bala teraıt dure· 
misyonunda bulunmalan. kamına kaim olmak üzere ilin olunur. I sinde arttırmıya iıtirak etmek ve 

(3495) (1342) (14966) fazla mahimat almak iıtiyenlere 

Ankara Valiliğinden : 
Keıif bedeli 1,369,78l lira 84 karq olan Ankara ıehri 

stadyum Ye hipodromunun muayyen bir k11mıoın inıası toptan 
götUrti olarak, •e ketif bedeli 368,424 lira olan İncesu mecrası
nın i.Jlb Ye Cİ•arımn drenıjı Yabidi kiyası fiat esası ile 60 giln 
müddetle 15 tubat 1934 t1ribinden 16 nisan 1934 tarihine ka· 
dır münakaıaya çıkanlmııtır. Ibale Ankara Viliyctinde 16 ni-
11n 1934 pazartesi ıüaü saat 15 de yapılacaktır. 

Daha ziyade mılOmat almak iıte1enlerin Ankara Vıliyeti 
NafJa Bat Mitbencliıliiine müracaata. (635) 

Devlet Demir yoları 116nlarl 

FiJiatiade TelaYivde 26 Niun 934 tarihinden 26 Mayıs 1934 
tarihine ~adar deYam etmek Ozere açılacak panayıra, teıhir 
için g6nderilecek emtea Ye e9ya, hatlarımızda: 

Seyriaeri ile nakledilecek ve ıınıflarıaa gCSre ıeyri hafif 6ıerioe 
tabi tutulacakbr. 

Sreıide aatalmayıp iade ecliJecek emtea •e ~tr• da, bidayeten 
paderilea iıtaayoaa para111 nakledilecektir. 

Paaa11ra ,&nderilecek eıyaya ucaı tarifenin tatbilnna 1/4/934 
tarlbinden batlaaacak •e aatalamamak dolıyısile bn •f yanın bi
dayeten ıanderildiji iıtaayoaa paraaıı iadesi 25/6/934 tarihine 
kadar devam edecektir. 

Bu kolaylıktan iıtifade etmek iıteyen mal aahipleri Serıi 
He1etindn 16aderecekleri qyanın cinı ve miktarı•• g6ıterir 
bir vuika ahp •tJ• ile birlikte iıtasyonlara te•di ec:leceklerdir. 

Serside aatalmıyaa emtea Ye qyaoın par1111 nakli için de, 
f'YYelce MflİJ• ı&aderilmek iıere nkli eanasında tanzim edilip 
etJ• ile birlikte verilen hamule aenedile Serıi Komiıyonundaa 
bu buaulta almaca \tir veaikaaın iılasyona ibraz ve te•di edil-
meai icap eder. (1385) ----1- 20/5/934 tarihindea itibaren idaremiıe ait lımit iık~ 
lesinden geçiriJecek eıyanm beher ylz kilo Ye kcırindcn 12 &lu
rut ilcret alınacaktır. 7 /7/1928 tarih ve 4\ numaralı tarifenin 
lımit iıkele ücretlerine ait abkimı Jiğ•edHmittir: 

2 - 20/5/1934 tarihinden itibaren Haydarpaıa'da aakilden 
sonra •eya ae•kedilmek Oıere antrepoya konulma11 istenilecek 
"Patates, so;aa, her DeYİ kuru sebze, şeker ve ırupıj cıyası,,
ndan on ,na mDddetle antrepo Dcreti •lınmıyacakhr. 

3 - Maden nakliyatına yapılmakta olan 
A- Haydarpıp, Derince, Merain ve Samıun'a mlircttep 

maden nakli1atına, maden tarifeai üzerinden % 20 
B - Haydarpafa ve Derince'ye aakledilecek madenlerin 

liman ve nbbm ücret •e reaimlerindea % 20 
C - Menin veya Derincr.'ye nakledilecek manyeıltl re C 

bareminden % 40 
Tenzilitlar, 1/3/1935 tarihine kadar temdit edilmiıtir. (1386) 

Akay işletmesi müdürlüğünden : 
1 - Kurban bayramma müudif ~6 mart pızarteıi, sah, 

çarpmba •e perıembe ,Onleri Adalar hattında cuma tarifesin
deki ıeferler icra olunacak ve bundan baıka Bllyilkada'dan 
saat 18,30 Heybeliden 18,45, Burıazdan 19,00, Kınalıdan 19,lSte 
kalkarak k6prllye saıt 20,00 de varmak tızere bir illve ıefer 
yapılacaktır. 

2· 30 Mart cuma günü de yukarda y111h i'ive seferi icra 
o1unacakhr. (1379) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 1 ertip 6 ıncı Keşide 

llNISAN 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( .S0.000) Liralık 
Mükafat ~ardır. 

Üniversite Mübayaat 
Komisyonundan: 

1 - Fen FakDlteıiae baib Eczacı Mektebi iaıaat ve tadi
llta ile Tıp Fak&lteıi Tetrlb ve Eaaaç bina11 sıcak ıu tesiHh 
114/934 Puu g&nG paurlakla ihale edilecektir . 

2 - Talibi olanların uıOlD daireıinde mllracaatları ve pa
urhk rlnO % 7,5 teminatlarile · beraber Komisyonda ha11r 
bulunmaları illD o:uaur. (1398) 

Liseler Mübayaat Komisyonundan: 
lıtanbul Erkek Liaeıiaia Niaaaın birinci 1Bnli yapılacak 

elektrik tea:ıat mlinaka111i Niıanın 15 inci Pazar gDnU Hat 
16 ya talik edilmiftir. (1410) 

····--·· 1 ····--·-·---..... " ............ ..._ .. _,__ .................. --··--......... _,, --· 

34-14 eatm numaruiyle •tıt J •e ~enin herkese açık bu • 
memurluğuna müracaat etmeleri lundurulduiu ilan olunur. ( 73) 
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dan ~·ermemek hususundaki kararından 
kattiyyen şa~mam:ı.:;ını istemişti. 

PavJina bu mektubu okuduğu zaman 
kendini hayretten alamnc1ı. Aşkında, hiç 
olmazsa, karde§İnİn yardımına mazhar 
olacağını zannediyordu. Bunun için mek
tubu okuduğu günde Napolyona yazdığı 
bir mektupta, bütün bu itirazlara rağ. 

men, Feron ile görüıtmekte ve metresi 
olmakta devam edeceğini ve hakkındıı 

yapılacak dedikodulara aldırıı etmiyece· 
iini söylüyordu. 

Napolyon ise, kız kaı·deşinc gönderdi
ği mektuplarda Feronun, kendisine naza· 
ran, çok yaşlı olduğundan, metresi ve, 

belki de, çocukları olduğundan bahsedi
yordu. Bunlardan da bir fnydn hasıl ,ol
mamış ve Pavlina sevdiği ve terkcdemi
yeceii adam için delicesine aşkında de
vam edegelmişti. 

Pavlina Feron ile izdivacı hususuna 
Napolyonun da aleyhtar olduğunu go
rünce, bari, kardeşinin karısı ve yengesi 

Jozefin'in yardımını ve Feron ile evlen· 
mesine razı o'lmasr için Napolyon nez
dinde tesirde bulur.masınt temine çalış

mıştı. Halbuki, Jozcfin de bu cvlenmcğe 
aleyhtar bulunuyordu. 

Bunun için Napolyon ve Jozefin ltal
yadan Pavlinaya gônderdikleri mektup
larda, bir an ev\•el Ferondan ,·azgeçmesi· 

ni tavsiye ediyor ve ltalyaya gelmesini, 

ltalyada, uzun zamandanbcri kendisine 

aşık olan Ceneral Löklerkin kendisini 
İ!tiyakla beklediğini yazıyorlardı. Napo!
yon ve Jozefin Pavlinanın Löklcrk ile 
e\'lenmesinin nispet kabul etmiyecek de
recede daha iyi ve hayırlı olduğu fik

r~ndeydiler. 

Jozefin tavsiyelerinde dalın samimi 
idi n bu izdivaç hakkında şöyle düşü· 

nüyordu: 

"- Pavlina, kalpsiz bir adam olan Fe· 

~ndan hiçbir hayır ıöremcz. Filhakika 

Lök'lerk le zengin değil, fakat, hiç olmaz
sa ceneraldir. Halbuki ccncral rütbesi 

bir nevi aristokratlık demektir. Ben c!e 
Napolyon gibi biı· parasızla evlendim; 

'bundan maksadım aşk değil, benimle n· 
lakndar olacak, beni koruyacak bir adam 
bl.'maktı. 

Jozefin bu tarihte Napolyonln Löklerk 
arasında bir fork bulm'Jyordu. Jozefinin 

nazarında bunların her ikisi de baııit 
·birer ,ccneraldcn ibarettiler. O, bunlal'· 
dan biriyle evlenmişti ve memnundu. 

Napolyon kendisini vikaye ediyor, o da 
başkalariyle keyfine bakıyordu. 

Jozefin kendi kendine: 

- Pavlina da böyle bir \'aziyet yapa· 
maz mı? .. diyordu. 

Fer on,un reddi 

En nihayet Feron ve Pavlina, bütün 
Bonapart ailesinin tazyikına dayanamı

yarn'k, biribirlerindcn ayrılmıya mecbur 
kalmışlardı. 

Bundan sonra da, Feron gibi bir ada
ma ·viir.udunu teslim ettiğinden dolayı 

Pavlinaya mütemadiyen serzeni!le~ ya
pıhyordu. Halbuki, bütün meselede, en 
az suçlu olan Pavlina idi. 

Pa\•lina ile Feron arasındaki bağlar, 

Bonapart ailesinin F eronun parlak istik
bal sahibi oluşunu zannetmelerinden 

doğmuştu. Bu te1nkki ve kanaat saye
sindedir ki, F c.ron Bonapart ailesi ara
sına girmeye :muvaffak olmuştu. 

Başını almış ve çiı·kin Feronun en 
genç \'C güzel kızına yaklaşmasına mÜ· 
saade eden, göz yuman Napolyonun ım· 
nesi)·di. Lctiçiya Feronun kırkını aş· 
mış, şişman ve yüzünün marazi sivil-

celerle adeta harnp olmuş bulunmasına 

aldırış etmemişti; sarhoş ve zampara o
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adamın aile efradı kar111ında Pavlinayı 
kucaklayıp Öpme~ine mÜdade etmişti . 

Ana ne kadar suçluysa, F eronun çok 
parlak bir .istikbale namzet olduğunu 

:zanneden Napolyon da o kadar mücrim 

.idi. 
Bt, işte acınacak yegane jnaan, şüphe· 

s~z, Pavlina :idi. Pavlina bu l:lldar çirkin 
bil' aşka kendini sal\'eı·mek cesaretir.i 

ıöatermişti !. 

Pa vlina İtalya' da 

Bundan sonra Ptwlina kcndisir.i nasıl 
avutmuştu?. Mnrsilyada knldığı müd
detçe hicran ve hüsran içinde :raşnmışh. 

Napolyon ve Jozefin Pavlinayı kat'i ola
ı·ak Ferondan ayırmak maksadiyle onu 
1 talyaya davet etmişlerdi. 

Ve Pavlina da 1796 senesi kanunue\·· 
velinin sonlarına doğru ltalyaya gitmiş· 
ti. 

Pavlina İtalyanın ılık hamsı içinde cc· 
neral Löklcrkle buluştu. Ceneral Löklerk 
bundan evvel, cenubi F.ransadaki küçük 
bir durağı sırasında, Pnvlinayı görmüş 
ve derhal sevmişti. 

lt;•lya muharebeleri e•nasında Napol
yonun '!'anında bulunan cencral Löklerk, 

daima nz zaman evvel güzelliği ile ken
dini tesLiı· eden bu, henüz on altısına a· 
yak baı.mamış genç ktzı düşünüyol'du. 

Pavlin.ının Feron ile mtinrı.cbetleri .hak
kındaki Gedikodular ceı~ı:: ı ~ı ı,.öklerk'in 
de kulağına ilişiyordu ama, Pa,•linanın 

·gençliği ve güzelliği ile kendinden geç
miş olduğundan bu dedikodulara kulak 

aı;mıyordu. Löklerk Pavlinanın Fcron ile 
münasebetlerinin yalnız ani sarsılmalar
dnn, genç kız ruhu sevişlerinden ibaret 
olduğunu ve Pavlinanın, az zaman geç· 
tfüten sonra, bütün bunları unutacağı'\ı 

zannediy :>ı·du. 

Lök'erk, feronun tam manasiyle :z..ddı 

bir yara.iılıştaydı. Ciddi, sot;ukkanlı •"6 

namuslu t r adamdı. P~v!;na, J:eronu la· 
mnm~ıı unutmamış ol•nı.•••~a rağmen, 
Löklerkin yanında kcncli-ıi ır.cs'ut hiue• 
diyordu. Pavllna ile Löklcrk arasan~ıı bu 
sevi~me birl:aç ay sürdü ve (;iinün birin· 

de evlendiler. 

Bl~ evlenmeden itibaren Napolyon ve 
Löklcrk aileleri bir müddet l:·ir arada 
yaşadılar. P avlina ve Jozef;n dü!mana 
l<nrı:ı harbeden kocalarmı, §Chirden ~bi
re ve a du.1, cdım takip ediyorlardı. 

.Mnmnafi:ı Fa,•lir.a ile Jozefinin biri
birlcrini s:?ı.·dikJcrİ, birfoirbrinden ho§· 
landık\arı :r..':lı:;ıeclilmeı:ıelidir. l ki kadın 
yel:diC;c:i r.!eyhine entrikd nr yapıyorlar
dı; lır:! ~"\ günün birinde Pavlina karde§i 
N:tpclyc!ln Jo=ef:nin Löklerklc münase
betlerde bulunduğunu bile söylemişti. 

Pavlina ile ccne.:-nl Löklerk aras.ında· 
ki izdivacı bizzat Napolyon koruyor ~e 
bu aileye mukaddes bir ıeymiş gibi ni
gehban bulunuyordu. Napolyon Jozefinle 
izdi,•acından az zaman zarfında &ukutu 
hayale duçar olduğundan ve bu yüzden 
birçok acılıklara tahammül mecburiye· 
tinde kaldığından sevgili kız kardeşinin 
yefo ve kederden uzak kalm:ı".>ına çahtı· 
yordu. Samimi ve kalbi bir aşkla sevildiği 
halde Jozefin Napolyonu en rezi1ane bir 

tarzda aldatıyordu. 

Maamafih, Napolyon gibi bir dehanın 
himayesi altında bulunmasına raimen 
Pavlina ile Löklerk arasındaki izdivaç, 

daha başlangıcından itibaren, arzu edi
len cereyanı takip etmemiştir. 

Loklerk başlangıçta kıskançlık eöstt:r· 
ıııişti . Ha\ta, günün birinde maiyetinde1'= 
genç zabitlerden birinin sırtında l'r is
kemle bile kırdığı &Öylenmekte~ir. 

Kamp Formi sulhü imza edildiği za
man Pavlina gebeydi ve bu sebeple ve 
yolların fevkalade bozUkJuğu hasebile, 

Parise hareket etm-:ıyc cesaret cde:ni, •>r
du. Bunun için, do;:uruncaya .1ımclar kal-

.. , 

1 
~ 
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lin cenazcıi bulunduğu biliniyordu. Bir 
kaç su.n devam eden karantinadan sonra 
p,. ;,r(İ '"• o k:ıdar §iddctle iştiyal:ını çek· 
ti i Fr• n11:ı: topraklarına ayak bastı. 

Concr.al Löldcrke muazzam bir ccnn· 
zc rr. ın imi yapıldı. Halbuki ccncrnl 
l.ok ' bu hürmete layık değildi. Ta
rih Lul:i rkin aıkcrliktc mahir olduğun
dan b!-1 İ,5 hile etmiyor; onun şöhreti, 
l alnız, N~po,yonun kız kardeşlerinden 
birini;.ıı ltoc-::ırı oluıunchn ibaretti. 

Pa limmı•ı ıah"ında bir meı'umiyet 
'ard:. ~mı 0 müthit haııtnlığı aş•lıyan 

Fc.-on :!tın Dominiı'dc san sıtmadan öl
müştü. n:rinci ltocası Löklerk tc, Fran. 
sa<lan uz:aktn, sr.rı sıtmndan ölrr.üştü. 

Anln~ıi~n bu kadın kendisini samimi bir 
surette ~venlere ölüm saçıyordu. 

Bu ckmli ve işkenceli ıcyahattcn av· 

detir.de Pnvlin henüz 23 yaşınday~ı. 

Ha .. tabiiına raı::men ve, ihtimal hu hasta· 
lık tesiriyle, gü:ı:ellisi o lı;adar parla!. 

ve vecda' erdi iti, ona yolda tesadüf cd:p 
durmamak 'c bakmamak mümkün ola· 

mıyordu. 

Pariııc, "Sevı;i!i Parisi,, ne kavu§ur 

lt~vu·m:ız tekrar gürültülü bir hayat 
yatamıyn başlıyan Pavlina, her gece bi
r er balo, ziract veyahut eğlence tertip 
ediyordu. Bu eğlenceler esnasında Pav· 
!inn sırtındn, biı- mc!cgc - fnkat mc~
um biı· melege - b nzcten siyah matr.m 
elbiseci bulundu~u halde, bin türlü re· 

z:ı!ct yapıyordu. 
Pavlir. nın hoıuna gitmiycn ıcyler

den biri Jc kardc~i Napolyonla ltnrıı· 

bşmaktı. Nnpo!yon, Haytide yaptığı 
rez }etlerden, l'°e aının maiyetindt1ki 

r:cnç zabitleri baştan çıkardığından ve 

r.ıclczler , c zene.ilerle scviıtiğindcn do
l. yı Pavlinnyr nznrlıyor ve nrttk bu gİ· 
i rcznletlcrdcn "az{:ecıncpini ricn ve s11.

I i ne bir hny t > ıışamnııını tavaiye edi

yordu. 

Pavlinanın rezaletlerinin Napolyona 

:znrnr vermemesi için Nonapart ailesi 

ona, çabuk elden bir l<oca buldu. Artık 

bu kocanm genç veya i}:ıtiyar, zengin ve 

yahut fakir oluşu ile kim e alakadar bu

lunmuyordu. Başlıca mesele Pavlinaya, 

nasıl olursa olsun bir koca bulmak ve 

onu, dul kadın sıfııtiyle Paristc geceli 

gündüzlü yn§adığı rezalet hn)•atından 

çekip tesltin etmekti. 

Yeni bir koca 

Pnvlinaya, nihayet, bir koca da bulun• 
du. Ilu yeni ve ikinci ltcca, Prens Ka· 
mil Borgcz adlı bir nptaldı. Bu prenlın 

Pavlinnyı ne kadar sevdicinden tarihler 

bah&etmiyorlar. f cl.nt, anlaşılan bu 

prens, knimlıiraderi Napolyonun nüfuz 
ve kuvveti sayesinde çok büyük scı-vc· 

tini muh:ıfazn etmek ve, l~e.bil olursa, 

nrttınne.k gayesini takip ediyordu. 

1 talyan Borcez nilcsi her itibarin me • 

fuı-clu. Aile servetini mahvolmaktan 

kurtRrmD.k için Borgcz nilcsi erkanı iki 

partiye ayrılmış, dnhn doğrusu, nyı·ı ı,;o· 

rünmektc bulunmuştu. Kamil'in lmrdeşı 

Alm n İmparatorunu iltizam ediyor, Kn· 
mil de, sözde Napolyonun yaptığı inkı· 
liı.bın iıtc,in tnrnftarı ı:ıfatiyle Pariıto o
turuyordu. Zamanın en kuvvetli ıahıi· 
yeti olnn "prcm:er con:ıul,, ün kız ka,·· 
deJİ ile cvlcnm k, Borgez ailcıi için mÜ· 
kemmel bir ltombinczondu. Di~er taraf
tan bu nilc ile ı;ıhriyet peyda etmek, tü
redi Bonnpart ailesi için hoşa gider ~ey· 
]erdendi. N polyonun valdesi ihtiycn· 
Lctiçiyn nazarında bu izdivaç muvnffa· 
kıyetlerin en büyüğü addolunuyordu; 

zfra 'lorgcz ailcıi, m.ıazzam servetin
den b~ılm 1 tnlynr. :1 en nri::toltrat nilcle
riyle, hatta, b:zzat papa ile at.roba idi. 
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Napolyon'un Güzel Kızk rdeşl 

Pavlina'nın Aşk Maceraları 

Basit bir topçu mi.ilazimi iken im
Par.ıtorluğa kadar yükselen ve bu
tün Avrupayı çizmeleri altında çig
niycn Napolyon Bonapartın kendisı 

kadar §Öhretli ve tarihçileri onun ka
dar işgal eden haris ve macerape
rest bir kız kardeşi vardı: Pavlina ! 

Bazı tarihçiler ve tarihler Pavıı 
na'yı adi bir fahi c damgaşı altın

da ya~tırlar; bazıları da ynlnız 

haris, §Chevi meyillerine çok dli~

kün, fevkalade güzel bir şahsiyet 

olarak ~östermektedirler. 

Bu Korsika'h kadının hakiki ma
hiyet ve sehrcıi nedir?. 

Bunu anlamak ve saatlcrinizdcn 
birkaçını hosça geçirmek istersenı.c 

bu tarihi vak'ayı olrnyunuz. 

Bonapart ailesi 

Er~en :ı~nn müstesnn ve şahane çiçek-

lere ben..ı:i:ycn Paulina 1793 ıcnesindc 

Çeviren : N. N. 

henüz on üç yaşına girmemiş, ruhu te
lcem:n..il etmemişti. Y rıl~ız bacaklarının 
tenasüp ve cu:::clliği, hele bacaldanndan 
çok dahn güzel elleri ye göğsünün dol. 
cunlugu etrafındakilerin dikkat nnzarla
rınr c"lb tmckten ha!i kalmıyordu. 

Pı.vlina güzelleşme ve ıüslenme işle
riyie o lmd n.r me; guldü ki, b~şkn ;eyleri 
dü§~nmeye vakit bulnmıyordu. 

Bundan manda &ayısı çok olan icar• 
<leşlerinin gaye \'C vnzifesi Bonnpart ai
lesinin şöhı·etini yükssltmckti. Fakat bu 
şöhrc!İn haltiki ve bnşiıca tımsoli Pavlı
nn idi. Paulin:ı ı:iızcllik itibariyle hakiki 
bir N"po!i "ilbcı-iydi. Ve fe\'kalbe1er 
uiızeiliği, lmrdegi N •. po~yon'un l üksck 
doh.ı:ıınn tc•:abiil ediyordu. 

Fer devrin l·cndinc mah:ıuı güzcllcıi 

varJ.r. Fal: t bu dcvirlc.·in her biri k~n· 
di güzellerini yük cltcmcmişlcrdir. Yal. 
nız bu muhtelif devirler arasında Tal. 
yen, Jozcfin, Rckamiye, Pnvlinn Bona
part gibi luıdınlnrı :> etiştirmif ve yaııat• 

ımı ol n direktu.-r '\e ampiı· dcvi:-leri i .. 
lİ&n::l tetkil ctmekt dirlcr. Bu devirlerde 

n 
nl 
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kr.J.11 güzelliği çok takdir ediliyordu. 

&lkın kadın güzelliklerini daha iyi 

Pakat, bu devir kadınlarının en güzeli 

Pa lina idi. Diğer herhangi bir kadının 
OD3 benzetilmesi kabil olamazdı. O, gü
hllerin ~n güzeli idi. Digerleri zarif, sı
hirkirdılaı ; fakat hiçbiri tam manasiy
le ve butian vasrflariyle ınukcmmel dcai!
di... Pavlina, her nerede olursa olsun 

ıörianiir görünmez etrafındakilerin göz
lerini kamaştırıyordu. 

Karde,i Napolyonun dehasından yal
naz. aifa arasında bahsedildiği halde Pav
linaya herkes perestiş edıyordu. 

T .. bij Pavlinanın evlenmesi de mevzuu 

bahıoluyordu; yalnız bu izdivacın iyi 
obnası çareleri aranıyordu. 

Halbuki ihtilruin temelinden değiştir

diği bu cemiyet icinde "iyi izdivaç,, 
ne gibi h:r mana ifade edebilirdi?. 

a~.·klar, or l". b" T rın gibi, du 
ftlJOrlardı. Fazilet yalnız temsili kıyme

ti haızdi. Fazilet Robespiyerin şohsi idi. 

Bir müddet sonra Napolyonun hüküm
darlığı zamanında adetler bir parçıı 

kuvvetlenmiıti. Fakat ihtilal esnasında 
her şey sarsılmıştı. 

idi. Bununla da kimse alakadar olmu
yordu. 

Mariya • Pauletta - Bonapart 20 letri
nievel 1780 tarihinde Korsika'nın Aya
ciyo kasabasında doğmuştur. Babaaı 

Şarl • Mariya - Bonapart 27 mart 1746 
tarihinde ve annesi Mariya - Letiçiya • 
Pamolino da 24 Ağustos 1750 tarihinde 
Ayaçiyo'da doğmuşlardır. 

Babası öldüğü zaman Pavlina ancak 
beş ya,ında vardı. Anneıi ise otuz beı 
yatında sekiz çocukla dul kalmıftı. 

Bonr.part ailesi 1793 senesinde A1aça
yo'da büyük bir müzayaka içinde yatı· 
yordu. Bütün ailenin biricik ümidi Na
polyondu. Mektepten :zahit olarak çıkan 
Napolyon aile reisi olmuıtu. 

Korsika'da çok şiddetli çarpıfmalar 

oluyordu. Fransa taraftarı olduğunu ale
nen ortaya atan Bonapart ailesinin dü§
manı Paoli ailesi idi ve bu aileye lnıiliz· 
ler yardım ediyorlardı. $iddetli çarpış
malardan sonra Bonapart aileıi erkanı 
Korsika adasını bırakarak cenubi Fran
saya g~meye ve 1793 senesi yazında 
Tulon yakınında bir köyde yerletmeye 
mecbur kalmışlardı. 

Napolyon, mütevazıane aylığı ile bü
tün aileyi idare etmek mecburiyetindey
di. Tulon'un İ§lalinden sonra Napolyon 
terfi etmitti. Bu ıuretle Bonapart aile
si efradı, aile reiıinin yüksek maaı al
mıya batlaması ile daha iyice yaşamıya 
ba,lamıtlardı. 

Fakat Napolyon harbederken Pavlina 
eğleniyordu. 

hte bıı kasırgalı devirde Napolyonun 

.a.,; de yaşıyordu. Napolyonun kız 

kardeşleri, güzellikleriyle herkesin dik
kat naııannı celbediyorlardı. Fakat 
hanların en güzeli Pavlina idi. Napol
yonun büyük kız karde§İ Eliza 0 zaman- Bonapart ailesi oldukça müzayeka 
lar on altı ya,ındaydı ve münze,•i bir içinde yaııyordu. Napolyonun valdeai 

'.ayat ya,ıyordu. Eliza bir müddet son- Letiçiya kendi çamatırını bizzat 71kamak 
ft aptalca bir adama varmıştı. Bu da- zaruretindeydi. Mutfak itlerinde, Pav
-·, Napolyon İmparator olduktan ıon- lina muıteına olmak üzere, kızlar anne
,,. lriitun aile erkanının yüzünü kızar- ]erine yardam ediyorlardı. Pavlina bu 

tıyordu. Napolyonun en küçük hemşi- tarihte çılıınhklarına baılamıı bulunq. 
1'tlll A~siyata ise hentiz sekiz yaıında yordu. 
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Güzel Kı:zlcıı.rde~İ 

larmrn yastıklar üzerindeki tellerini deh
şetle seyrediyordu. 

Bütün bu hallerden fevkalade telaşa 

düşen Pavlina derdine çare bulmak için 

her ilnca, her tedbire ba! vuruyordu. Ne· 
tekim bu sayede, hastalığını tamamen te 
davi edememişıe de, ilerlemesine mani 
olmuştu. 

Ciınün birinde F cron da adada görün
dü. Niçin gelmişti?. Gelmesine saik olnn 

şey Pa\•linaya karşı beslediği aşk mıy
dı? Bu noktayı taı·ihçiler İz.ah edeme· 
melctedirler. 

Adadaki ihtilaller eksilmiyordu. Zen
ciler gittikçe hırçınlaşıyor, asi oluyorlar
dı. Bu yiızdcn ceneral Löklerk, zevcesinı 

ve çocuklarını ve adadaki Avrupalıla .. ı 

etrafına toplryarak adanın en şimal nok
tasına çekilmeye mecbur kalmıştı. 

Zencilerin elebaşısı, Pavlinanın bir \<\· 

t.itki aşıkı Kristof (12) bin yerli zenci· 
nin başında Avrupalılarla çarpışıyordu. 

Halbuki adadaki Frctnsızların sayısı an· 
cak iki bine varıyordu. Dört taraftan sa· 
ı·rlan ve sarı sıtma hümmala ı içinde kıv
ranan beyazlar, en nihayet, kaleye ilti
caya mecbur kalmışlardı. 

Zenciler gündüz ve hatta bazan da 
geceleri imle bentlerine şiddetli hücum· 
lar yapıyorlar, Fransızlar da, nevmidane 
bir surette kendilerini müdafaa ediyor· 
alrdı. Fakat bunlar, bir sene evvel Bre~t· 
ten Atlas denizi adalarına hareket eden 
sağlam ve şen gençler değil, bilakiı, 

partal, aç, hn .. t:ılık yüzünden harap ol
mu~; zafer değil, kurtuluş için i,tiyak 
çeken bir avuç znvnllrdan ibarettiler. 

Harp, butiın yıkıcılığı ve öldürücüJü. 
ğü ile devam ediyordu. Mağlubiyet ha
linde kcndilerinı bekliyen akıbeti bilen 
beyazlar yırtıcı hayvanlar şiddetiyle ken
tiilerini müdnfna ediyorlardı. 

Ccneral Löl.lerlı:, kadınlann zendi.-:-

rin eline düımemelerini temin için 
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Pavlinn ile etrafındaki beyaz kadınların 
ı.;cnıilerc çekilmelerini emretmitti. 

Bu emir yeni bir harikayı mucip ol· 
d:.ı. Hayntı o kadar seven Pavlina kaç
mak zilletini irtikap etmiyeceğini ve son 
ane kadar Franıız aıkerlerile beraber 

kalacağını söyledi. Zenciler tarafınd3n 
esir edildiği takdirde yavrusu ile birlik
te nasıl bir akıbete duçar olacağını pek 
ala takıt:ı ediyordu. Buna rağmen sak
lanmıya r zı olmadı 

Bey.ıoı: kadınlar Pavlinayı çekilmeye 
razı etme:.t kin çok gayret sarfettiler. 

Bütün bı•nl:ır boşa ç.ktı. Pavlina: 

- Si;r: gidebilirsini.ı, diyordu, çünkü 

Napolyılnun kız kardeşleri değilsini.:. 

Löklerk'in ölümü 

Napolyon kız kardeşinin cesurane ha· 
reketini haber aldığı zaman kendisini 

çok yürekten sözlerle ~ebr.l. etn.iş ve 
hatta teılim olmaktansa mertçesine öl
mesini tavsiye etmi,ti. 

En nihayet :zencilt.•rin hücumla:ı tama
men f<...ıirsiz ~ rıth'"" Aç k ve has ... !•k 

yüzünden bitkin bir bale gelen Fransız
lar cesurane hareket etmeyi bilmiılerdi. 

Maalesef ceneral Lölderke zaferi ıör· 
mek nasip olmadı. Sarı 11tma cenerali bi• 

kaç gün içinde yendi ve 1802 ıene11 
te,riniaaniıinde refikaıınrn kolları ara• 
sında ruhunu teslim etti. 

Löklerkin cesedi mümkün mertebe 
tahnit olunduktan ıonra, vapura yükle• 
tilerek Fransaya gönderildi. Pavlina da 

siyahlar giymit olduğu ve kucağında ço
cuğu bulunduğu halde zevcinin tabutu• 
nu takip etmitti. Fakat, Fransız sahil· 
lerini görmek için can atıyordu. 

Ceneralin cenazesini getiren gemi Tu

lon limanına girdiği zaman etraf tan top 

lar atılmıya baıladı. Gemide ölü celle\'a• 



a BOYOR kuru KiBRiT 
KIBltlTLER 60 PARA YA 

3 - l Nilluula llMren perakendecui 
e ~-..-iıda ıöıterilmittir. 

1 

centala 

Dotum Ye kacha hastalıklara 
mlıteb..,11 
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Teicherf Markaıı 
Naıanaoz vı ICırısıı 

MAKiNELERi 

fennin son terakiyatile müceh• 
hez olup, asrı kuvvetli imal tarzı 
ve uygun fiatlle temayüz ederler. 

DEPOMUZDAN DERHAL TESLİM EDİLEBİLİR 

BOURLA BiRADERLER ve Ş!!. 
ISTANBUL - GALATA 

Türkiye 
ME lKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

221311934 vaziyeti 

~KTIF 

K•••: 
~::~:trr -~·ı·ı~~·~·~···~~.~~: ... ~.~: ~ ~· !~·~~;:~~~. 74 
Ufaklık .................................... 

1 
" b71.32t>.35 

Dehlldekl Muh•blrler : 
AJtın: Saft 1\ g-. ...... ı 7 88 024

1 
L 2 51 5.004 -

Til k I' r ıruı . ......... ., .7.16.819 34 

Herlçtekl Muhabirler : 
Alun: Safr kilogram 2 745 144 
Altını tah\'ili kabil Scı besı do' izler 

:; 267.856 52 
3 390804 55 

Lir• 

30 572 35CJ 09 

:--J251 82J34 

• 

PASiF' 

s.,.,..,. . ............ -......................................... . 
lhti,at akçesi · ....................................................... .. 

t edawUldekl Bank11otlar: 
Deruhte edilen cHlkı nıktiye L 1!58 748 !563 -
l\ınunun 6 ,.e 8 inci madde· ~ 

lcriıı e tevfikan vaki tcıliyaı 

Deruhte edıl en evrakı nıktiyc 

baluyesi . . . . .. .. ....... . 

8 ,)()9 563. -

150.3:-9 000 -
8658 Gol 07, Kar~ılı~ı llmamen altın olarak ----Hezln• Tahvlllerl : 

tednult \ ;u;eJikn JI. 8 ö88 000. - 159.067' 000 00 -----TUrk Liraaı Mevduatı : 
\'ıde~iz · ·· ..................... J 

Deruhte edilen eırakı naktiTc 
kartılılt • ı 1. 158 748 563. - 18.186 848.90 
Kanunun 6 \ ' c 8 incı mad· 
deleıinc ccvlikın \'iki redinı 

\'a<lcli ..... · .. · ................ • " s JoG srı .~.- ı ~o 3:-ıı ooo - ----~ 
Döviz Mevduata : 

J 8.186 848.90 

Senedat CUzdan1 : 
Hazine bonoları L. 3.87'0. J JO -
Ticart senetlc-r • 2 26~ 621 21 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Dtruhıe edilen nrakı naktı~t: 
hrşıh~ı esham ,.e tabı illlt 

ıtibari kıymcıle 1 ., 27.627 370 22 
f.sham vı TıhviUı ~ 3218261 71 

&itin ve cHSvlz Uzerl11e av•n• .. . .. .. 
Hl•••d•rlar ..................... . ............ . 
••htellf 

YekGn 

Yadesıı 
\'ııdc lı 

6.133.7$1.21 Wuhtellt 

30 845 6.11 93 1 

30.5091)2 ! 
4~0000000 
<) 605 24:".46 

24.l976 Q84 02 1 

::: ::: .: ::: ::::.:.:::::::::::: j 

' 

6433 OJ! J~ 
:"i 04Q 48.'i,39 

Yeki" 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

C) 48~ 516 51 

41 891 50835 

243 976 984 0'2 

Iıkonto haddi '- 5 112 - Altın üzerine avaaı ~ 4 1/2 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Ademi iktidar ve bel 
gevşekllğlne 

Ağrıların ve s~uk algınlığın ın seri ve 

ltafi resirli devası. ambalaj ve komprime

lerinde EB a lameti farikasını fa$ıyan ha· 

k;ki ASPiRİNdir 

lsrarla t#lSPİR• 
'2 ve '20 kornprlmelık :ımoaıaııaraa buıunur . 

.--.=-. 
Ambalajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EB 
markasın ın mutlaka 
bulunmasına dik
kat edin iz 1 

PA R ASIZ 
Büyük bir tali müsabakası 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

SATiE 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müşterileri 

arasında parasız büyük bir tali müsabakası 
hazır lanmıştır. 

1 nci ikramiye - Bir soğutma makinası kıymeti 425 ıra 
2 ,, ,. - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 nen ,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 ,. ,. - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
5 nci ,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eşya, Taksim' deki daimi elektrik sergi
sinde gösterilmektedir. 

Müaabakaya iştirak etmek için Elektrik Şirlceti abonelerinin 
mezkur sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri ve Mil· 
11bakaya dair bir mektubun ili,ik bu:unduğu Ele&ctrik makbu• 
ıunu göstererek numarasını kaydetmeleri lazımdır. (14322) 

~----------------· Tahlisiye Umum Müdürlüğünden; 
Ket f bedeli 2648 liradan ibaret ol:ıo Şile tahlııiye istaayo

nundan ıoseye kadar imtidat eden sahada )O\ ve ihata duvan 
İnfall ile ktt f bedeli 1660 liraya balig o!an Rumelide Kumk6· 
yündeki · he'i •arın inta ve tadili ayrı ayra o :arak kapalı zarf uıu-
lile münakasaya konulmu,tur, 2 Nı11n 934 tarihine müadifa 
Pazartesi günü saat 14 de her ik:s 'oia ihaleleri icra lulınacaiın• 
dan taliplerin bu baptaki proje ve keşif cel•ellerini görmek 
üzere Galatada Çinili rıhtım hanındaki idarei merkez.iyeye mll· 
racaatları. ( l l 33) 

ııııım~ımı~ııooııı ıı ~1111 ~ııı 

Sel inik 
lll~llll~l~ll~ ~1~111~1100111 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 frank 
idare n1eckezi : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAolk • Kav1tla • Atlna. Pire 
Kumaşı teıbit edilen evsafa muvafık olmak şartile müstahde

min için 230 ill 250 takım yazlık elbise imali kapalı zarf usulile 

munakasaya konulmuıtur. 16 N:san 934 tarihine müsadif Pa. 

zarteıi glnü saat 14 de ibaleıi icra kılınacağından taliplerin bu 
bapbaki fartnımcyi görmek üzere Galata'da Çinili rıhtım ba-

l\ar~ı en miıessır dcv.a SERYOIN hap· • Bilumum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap 
landır. Deposu, lsranbul'da Sirkcci'de lan küşadı. Esham ve Tahvilit. Kasalar icarı. 

nındaki idarei merkeziyeye mfiracaatları. (1393) -

Ali Rııı 1\ lcrlı:e;ı: ecıanesidir. Taşrayı 

150 kuruş posta ile ~önderilir. lzmlr'dr 

lrgu pazarındıki, Trıbzon'da Yeni Fc · 

r.ıh eczanelerinde bulunur. {13856) 

Sahibi : MEHMET ASIM 
Neıriyat Müdürü : Refik Ahmet 

V AKIT Matbaan - latanbul 


