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. Da idiye 
istintak dairesine 

celbediliyor 

M. Prensin katili 
anlaşılacak mı ? 

Bayon, 1 (A. A.) - lstint:ık 
haki.mi, dün, sabık Başvekil M. 
Daladyeye bir celp göndermiştir. 

Hakiın, M. Daladyeyi bu ayın se-

k iz veya dokuzunda, sabık ticaret 

nazırı M. Jülyen Dür an ile birlik
te dinliyecektir. 

Mahkeme M. Daryüs ile M. Bon 
nur'un muvakkat tahliye taleple
ıini reddebni§tir. 

BıCjağı kim almış ? 

M. Primce'in katli hadisesi et
rafında cereyan eden tahkikat, 

demiryolu üzerinde ve müteveffa
nın cesedinin yanı başında bulu
nan kanlı bıçağın, §tibatın 17 sin
de, Pariıteki bir bıçakçı tarafın~ 
dan eşkalini hatrrlıyamadığı bir 
şahs:.ı satıldığım meydana çıkar· 
pı c:tır. 

Sabık ticaret nazarının 
ifade i 

Patis, 1 (A.A.) - Stavis'ki me
selesi hakkında şabadetine müra
caat edilen sabık Ticaret nazın 

M. Julien Dur :md; Lozan k onfe
ransında bulunduğu sırada Bayon 
belediye reisi M. Garat'nın talebi 
üzerine, T icaret nezareti §ube nıü· 
dürleriııden iki zatın, mesai neza· 
retine hit:.ıben umumi mahiyette 
mektuplar yazarak sigorta şirket· 
leTinin ihtiyat a:kçelerini 'belediye 
kredi sandıklarına yatrr:ı.bilecek· 
lerine dair olan nizami müsaadeyi 
hatırlatmış oldukbl'ıru tavzih et· 
miştri. 

M. Durand hiç ıbiır zaman Ba
yon' a dair bir ihbara muhatap lk:ıl 
madığım ve Staviski'yi tanımadı· 
ğını ilave etmiştir. 

Eski dahiliye nazırına sui 
kast mı yapılacaktı ? 

Po.ris, 1 (A.A.) - Üzerinde bı
çak ~ulunan ve dUn akşam, Dala
dier kabinesinin sabık dahiliye na
zm M. Frotun ikametgahına gidip 

mumaileyhi roran 16 yatnıda bir 
mektepli zabıtaca tevkif edilmi§· 
tir. 

Bu eanada M. Frot bütçe müza• 
keratma iştirak etmek üzere mec-

lise gitmiş olduğundan evinde bu· 

lunmuyordu. 

Genç mektepli, M. Frotu, aley
hinde vu'ku bulacak bir şuikaıti 
h a1>er vermek üzere aradığını söy
lemi§tir. 

Lord Edenin Pa
risteki ziyaretleri 

Paris, 1 (A.A.) - Bu sa!>ah 
hariciye nezaretinde M. Doumer
gue' in nezdinde aktedHen içtima
da, lngilizlf'rde:n L<>rd Eden, M. 
Compbell ve M. Sprang, Fransız

lardan da, M. B rthou, M. J..eger 
v e M. Massig~i hazır ~ulunmuşlar
dır. 

Lord f.fleıı öğle yemeğini lng'l· 
teT'e M'•retinde yemiş ve mUz~e
mhı aılt on beşte Öe'l!tm fl<iilme
si :ııP'dtitıtıer ~r. 

Semalar 
Mabediııde 
Yeni Mançuri imparatoru 

merasimle taç giydi 
Hsinking, 11 (A.A.) - Yeni 

Mançuri lmparatoru Puyi'nin bç 
giyme meraaimi fe~kalade mutan
tan bir surette icra edilmİ§tir. 

Merasim "Semalar mabedi" 
nde yapılmı§tır. Bu mabet açık ha
vada kain olup yekdiğeri üzerine 
konulmuş mermerlerle vücude ge· 
tirilmiş altı taraçadan müteıekkil· 
·dir. 

Merasimde eski ayinlerle ani 
sahneler arasındaki tezatlar aöze 
çarpmakta idi. Puyi, altıncı tara· 
çada 3000 senelik ayinleri ifa eder
ken havada tayyareler dolaııyor· 
du. Merasimin tafsilatı radyolarla 
neıredilmit ve mütemadiyen sesli 
filmler alınmıştır. 

İmparator meraıimin yapıldığı 

yere eski zamanlarda olduğu gibi 
insanlar tarafından t&§ınan bir 
s:ındalya ile değil, muhtqeın bir 
otomobille gelmi§tİr. Merasim göz 
kama~tırıcı dekor içinde cereyan 
etmiştir. Mançuri hükUıneti bu 
meraaim için 3.500.000 dolar tahıi 
sat kabul emift.İ. 

Japonyanın tebllil 
Tokyo, lx (A.A.) - Reuter 

~bildiriyor: 

Yeni bütçe Fransanın 
Fırka divanı hükumetin Müdafaası 

fikirlerini tasvip etti 
Ankara, ı (Hususi) - 173 mil- ıoaha fazla sılahsızlanma

yon 780. 727 lira o.l.arak tespit edi- ' ğa müsaade etmiyormuş! 
len 1934 masraf hut.çesine Diyünu P:ıriı, 1 (A. A.) _ HükUmet 
umumiye için 45.268.846, Nafia Fransan.ın müdafaa esbabını tan: 
Vekaleti için 14.401.993, Emniyet zime matuf olarak hazırladığı bir 
müdürlüğü için 4.107.499, Dahili· takım projelerini, meclis müd:ıfaa 
ye Vekaleti için 4.217.908 lira tah- encümenine tevdi etmi§tir. 
siıat konulmuıtur. MiJJi Müdafaa Mareıal Peten ile M. Dönen bu 
Vekaleti bütçesi 32.363.640 Maa· huıuata ittihaz edilen tedbirleri or 
rif Vekaleti bütçeai 6.833.4~7 lira· du ve hava encümenleri huzurun· 
dır. da izah etmiılerdir. 

Meclis bahriye encümeni, DöDJo 
F.rka divanı toplandı kerk zırhlısı tipinde bir harp re-
Ankara, 1 (A.A.) - Bugüiı miıiyle, bir torpito ve iki deniz al

topla~ Cumhuriyet Halk Fırka- tı gt"miıinin inıumı ihtiva eden, 
$1 divanı hazırlanan bütçe eaula· hali ha.zırdaki bahri programın 
rını tetkik ve münaka,a ederek tatbik mevkiine ltonma11nı istih· 
hükUınetin fikirlerini tasvip eyle· daf eden kanun teklifini tetkike 
mittir. M. Appeli memur etmittir. 

MUlhak bUtc;eler Her üç encümen hükiimetin, 
Ankar" ı (H .. ) _ Mülhak paskaly3.dan evvel taıdika iktıran -, uıusı d k .b. .. 

LUtçe ı'le .d 1 d . 1 den e ece ~· l gorünen tekliflerini "' ı are o unan aıre er .. . . 
b• s__ f ı.. 

1 
.. h musaıt ~·r tarzda kar§ılamı•lar· 

ır ıK.ISmı masra ·oütçe erını azır d : 
lamıtlardır. Devlet deınir yolları ır. 

Meclis hariciye encümeni yarın 
müdürlüğünün bütçesi cumarteıi 

bazı komiserler tar~fından Avru· 
günü Vekiller heyetine verilecek • pa meselesinin muhtelif aafahatı 
tir. ve ezcümle Balkanlar, Avusturya, 
Demir yollar bütçesinde eıkisine beynelmüttefikin borçlar ve tica
naza.ran değitiklik yoktur. Ücret ri müz:lkereler hakkında sorula-
esası ipka edilmİ!tİr. 

DUşUnUlen tedbirler 
ANKARA - Bütçedeki üç mil-

cak suallere, hariciye nazırı M. 
Bartunun vereceği cevabı dinliye· 
cektir. 

Hariciye nezareti neıretmit ol· 
duiu bir beyannamede bhta otur· 
maaı münasebetiyle Puyi'yi ve 
Mançuri hükUmetini tebrik et· 
mektedir. 

Londra, 1 (Reuter ajansı) 
Bütün gazeteler bu nbah ıütunla
rmı an'anevi ve pitoreak Ayinleri 
asri muhayyeleler üzerinde kuvvet 
li teıirler yapan Mançuri impua• 
torunun taç giymesine ait merasi
min tasvirine tahsis etmi§lerdir. .. 

yon küıur bin liralık fa)ayı ka
patmak için hükUmet bazı tedbirler 
U.caktır. Bu tedbirlec' , araıında iMi 
hana elektrik riiıumu vıı.-tlrr. Halen 
hükUmet elektrik fiatlarmdan yüzde 
bet reıim almaktadır. 

Paria, 1 (A. A.) - Ayan mec· 
lisi askeri encümeninin huzurun
da, M. Metsirtin ıFransanm, ~~u 
P'-nm bupnkü vuiyet ,.., ...... r.. 

da terki tealihat huıuıunda daha 
ziyade Ueri ıidcmiyeceiini beyan 
ederek, bu ifadesini atideki ra• 
kamlarla tevıik etmittir. 

Bundan başka Morning post ve 
Deyli Telgraf, bu hadise hakkında 
mütalealar da serdetmektedirler. 

Morning Post, Maurinin yeni re
jimden etmİ§ olduğu bir çok isti
f adelerden uzun uzadıya ve 11rar
la bahsetmekte ve uzun müddet 
Mançuri hanedanının dostu ve za .. 
biri olmuş olan lngilterenin bu 
merasimdP bir mümessili 'bulun-
muş olmasına fevkalade teessüf , 
ettikten sonra makalesine fu su
retle netice vermektedir: 

"İngiliz ticareti için Mançuride 
çok iyi imkanlar vardır ve yeni 
hükumeti resmen tanımadan evvel 
bu imkanlardan istifade etmek 
müşküldür.,, 

Deyli Telgraf, diyor ki: 
"Her ne kadar lnrıiltere hüku

meti yeni Mançuri hükUmetini res 
men tanrmamış iae de bu yeni hü
~cQmete taraftar olmıyan pek az 
İngiliz vardır.,, 

Bu gazete, netice ola~ak, Puyi
nin imparatorluk tahtına çıkması

nın beynelmilel vaziyetini hiç bir 
veçhile değiıtirmemekte oldugu·· 
nu ve hakikatte daima Japonyanın 

Mesela, latanbuJda bir abone on li· 
ra ücret tediye ederken buna yüzde 

het zammolunarak 60 kliruı resim •· 
lmmaktaclrr. Buna mukabil elektrik 

ücretleri pahalı olan Ankarada bir a• 
bone 10 lira yerine 27 lira ücret te• 
diye etmekte, 27 liradan lataiıbulda 
verilen elli kuruıa mukabil iki buçuk 
lira reıim tahsil edilmektedir. Bu a
daletaiilikleri izale için eıki kayıt 
kaldmlarak kilovat baınıa her yerde 
iki kuruı alınmakta ve müsavat temin 
edilmektedir. 

• ihlik Şekerden alınmakta 0!•" ı~t 
reımine 2 kurut zammedılecektir. Fa-
kat fabrikalar fiatlara zam yapmıya· 

caklal'dll'. 

Muamele vergiıine setince §İmdiye 
kadu büyük fabrikalar bu vergiye ta
bi olmakta, ufak fabrikalar iıtiına e
dilmekteydileı-. Bu ınüıantıızlık ta İ· 
zale edilecektir. 

Memurlardan yüzde 5 - 10 teka
üdiye kesileceii hakkındaki ıayialann 
aıh yoktur. 

İzmirde rıhtım ücretleri 
Ankara, 1 (Hususi) - lmıir 

Rıhtım şirketi imtiyaz ve teı;isa• 
tının hükfunetçe mübayaası hak
kındaki kanunun 4 üncü ımaddeai 
nin tatbikatına dair talimatna
me Vekiller heyeti tarafından tas
dik olunmuttur. 

Bu talimatn:ıme mucibince es
ki tarife yerine ıunlar tatbik edi
lecektir: ithalat mallarının kıy
metlerinden yüzde bir alınacak, 
ihracat, transit ve :!ktarma malla
rından reaim ahmnıyacaktır. 

irade ve arzusunun hakim olacaAı- .......... - ........... - ................... .. 
nı yazmaktadır. merasimde, bihlmum devletlerden 
Japonyadan başka allkadar yalnız Japonyannı temsil edilmek-

olan yok ! te olduğunu yazıyor, ve diğer dev 
Berlin, 1 (A.A.) - Kölniıe letler, bermutat MançukodD; cere· 

Zeitune ıa2etesi, Mançuko impa· yan eden hA.diselere karfı pek ih .. 
ratoru Kangtehin taç 11iyıneıi mü- t1yat1ı davranmakta devam ediyor
nasebetlyle, bugün icra olunan . lar.,, diyor, 

1914 te bütçeye eıu olan uıl 
Franaadaki ordu mevcudu, 675 
bin, 1915·te 439.000 ve 1934 te 
300.00Q nefer. 

M. Mesainin çok az kimselerce 
malum olan bu rakamların F ran
sa tarafınd,n terki tealihat dava
sı niruna ihtiyar olunan fedakirlı 
ğın azametine delil sayılacağını 
söylenıiıtir. 

ispanya kabinesi 
istifa etti 

Madrit, 1 (A.A.) - M. Zamo· 
ra.nın yalnız dahiliye ve maliye na· 
zırlarmın istif aıını kabul etmek 
teklifini reddeylemcıi üzerine, bü
tün ıke:bine iatifa etmiştir. 

M. Z11.mora yeniden İstitarelere 

batlamıtıır. 

ilaç ithalatı 
Ankara, 1 (Huıusi) - Sıhhat 

Vekaletinin tasdik edeceği ilaçlar 
kontenjan, listelerinde bulunmaaa· 
bile memlekete ithal edilebilecek· 
leri alak:ıdarlara bildirilmiştir. 

Maarif Vekili 
Ankara, 1 (Huıust) - Maarif 

Vekili Hikmet Beyin yarın (bu-

gün) lstanbula hareket etmcıi 

muhtemeldir. 

İş kanunu 
Ankara, 1 (Huıuıi) - Yüksek 

iktisat meclisinin hHırladığı iı 

kanunu projesi haf vekalete veril
mek üzeredir. 

Viyan ada 
Vatana hiyanet 

suçluları 

ş 

Bunlardan bir kısmı hu- ~irı~:. 
dut haricine kaçtılar ~~ d 

Viyana, 1 (A.A.) - Sosyal • 
Demokrat fırkası idare heyetini 
te§kil eden yirmi kiti yakında va
tana ihanet suçu ile itham edile
rek muhakeme altına alınacaklar· 
dır. 

Bunlardan bazıları yabancı ul· 
kelere ıığınmıglardır. Viyana Be· 
lediye reisi Seitz ile eski bqvekil 
M. Renner Fırkaya menıup olup 
ta mevkuf bulun:ın memurin me
yanında.dırlar. 

F1rkal:arın mUtarekesl bitti 
Viyana, 1 (A.A.) - Naıyonal 

sosyalist fırka müfettişi M. Habiç 
tarafından 20 §ubata ilan edilmiş 
olan mütareke müddeti dün öğle
yin hitama crmiıtir. 

Mütarekeyi bozanhr lnabrük ve 
graz nnıyonal - aosyalistleri ol· 
muttur. 

lnsbrük' de bir çok fi tekler pat• 
lamtş ve bazı yarlerde mühim he.· 
sarata sebebiyet 'Vermiftir. Bir 
çok binalann üzerinde gamalı haç 
tafıyan bayraklar görülmüttür. 

Dün akşam ,ehri ibate eden 
tepelerin üstünde gaınah haçlar 
temsil eden mahtaplar yakılmıı· 

tır. 
Za!bıta bir çok kimselen 'tCVbı" 

etmiıtir. 
Tyrol hükUmeti, araziıi dahilin• 

de patlıyacak her bomba veya fi· 
şeğe mukabil nazilerden ikiter ki· 
!İnin tevkif edilerek nezaret altı· . 
na almmaımı emrebni!tir. 

Tyrol - Bavyera hududunda 
sukQnet vardır. 

Grazda, dün saat yarıma dol-
ru fişekler patlamış,tır. 1 

Bu sırada yoldan geçen bir a• 
dam yaralanmıştır. 

Dün akıam bu şehirde ıükQn 
hüküm sürmüştür. 

Yeni hldlseler mi olacak? 
Viyana 1 (A.A.) - M. Habicht 

tarafından ilan edilen mütareke 
müddetinin hitamına rağımen, 

Gr:ız ve lnabrükde patbyan bir 
1kaç tane kağıt bombadan maada, 
Nasyonal - Sosyalistlerin bütün A· 
vusturya dahilinde beklenilen fa· 
aliyetlerine yeniden ba,ladıkları· 
na dair henüz hiç bir delil kayd· 
olunmamııtır. 

Bununla beraber, Nazilerin 
kendilerini tamamen mağlup ad· 
dettiklerine dair bir emare yok• 
tur. 

Berlinden Neues W1ener Ta· 
geblatt gazetesine bildirildiğine 
göre M. Habicht Avuıturyada Hit· 
ler propaganda te,kilitınm batın• 
da ipka edilmiftir. Ancak muma• 
ileyh, bundan böyle hibbelerini 
M. Goebbels'in dairesindeki ıaw 
sürden geçirmeğe mecbur tutula• 

caktır. 
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Ankara, 1 (Huauıt) - Batve' 
kil lamet Pat& Hazretlerinin bıJ >\ 
ay ıonlarma doğru lzmire ıidecek 
leri söylenilmektedir. 



iŞARETLER .......... _ ................. .. 
Japonya dünya 
pazarlarında 

$ehir Şeffild. Bu phir asırlık JC)h· 
· bir ~elik merkuiclir. Babalarınızın 
İndeki çakılana üstünde bu !ehrin 
guı vardır. Fakat buıün Şeffilcl'de 

çakılan lnıiliz çelik fabrikalarına 

lsviçre saat memleketidir. İsviçre ıe· 
· 'nin 9C)kaklannda saatler okka o.k-

devrediJiyor. Bir Japon sabası h-riç· 
sokakJannda kabak ve yahut patates· 

en daha ucuz makine malı satıyor. 

Hoiianclada poblinden hazır erkek göm
•ii bizim paramızla 75 kurupr. Hal· 

• bu gömlek daha dikilmeden Holin· 
da 75 kuru4tan çok pahalıdır. 

Almanya Japon bumalariyle örtünü
°"· Almanya eskidenberi ucuz mal çı· 

dı. Halbuki Japon malı Alman ma· 
...._~: yÜzde elli daha ucuza sabhJ"OI"· 
-rijnde Japon bumuı almak baft al· 

tan, güneı ser1etmekten daha ucuz. 

Çekoalovakya cam memWretitlir• Pra-
1" laillir takınılan dünyayı pfflıflatb· 
•cak haldedir. 

Birgün diinpam ölliir ucundan bir 
'-rı derili ve çelik p.lii utıa peyda O• 

lıtyor. ~- ID: 
"- Biz bu mallan auneıin doiduiu 

)erden clai demedik, tq demedik sırt
ı.rdık aetirdik. Büyük Okyanuslar aıblc, 
~ük kıtalar geçtik. Güneıin doiduia 
) ... le sizin aranızdaki tul dairelerini 
~lanaızla sayam:ızsınız o kadar 
~ur. Size malımızı sizin kendi mah· 
~elan daha ucuz vereceiim ••• 

Yeni bir adliye sarayı yapılacak 
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SOHBE1LER . .............................. .. 
Ayıbı bilenler 

Şi§li - Sirkeci tramvayında, çanta 
ile bomba bırakanlar Sultanahmet birinci 

l sulh ceza mahkemesi hakimi tarafından 
sarı.uya çekildiler ve tevkif edildiler. 

l 
Tevkif edilenlerin resimlerini, gaze· 

Dün belediye dairesinde mütehassısların iştirakile bir :~;:~~fin g~::::::.zd:~ka~::.u;~: 
toplantı yapılarak bazı arsaların vaziyeti gözden geçirildi :::ı.::·~~~:; .. ~kaı:!~:7~; ,_:;; 

l
etmckle, yüzlerini göstenniş oldukl~r~-

latanbul müddeiamımaiıi Ke
nan Bey, dün belediye dairesine 
gelerek Vali ~e Belediye rei.i Mu· 
bittin, Belediye reisi muavini Hi.· 
mit Beylerle Friifmüttür. Daire· 
de, Harita tubni müdürü ve lba· 
zı mübendialerin iftirakiyle bir 
toplantı yapıhn•fbr· 

Toplantıda, latanbul adliyeıi 
için y~pdacak Adliye ıaraymın 
ıebrin neresinde yapılması daha 
muvafık olacağı arattınlmıt, teh· 
rinplinı ve bazı arsaların v:ıziye· 

ti ıözden ıeçirilmittir. 

Dünkü toplantıda, yanan Adli· 
ye sarayının yeri de mevzuu babı· 
olmutlur. Ancak, kati bir kar::ır 
verilememittir. Adliye ve beledi
ye, yer tayini yolunda tetkikata 
devam edecektir. 

lıtanbul Adliye sarayının, tem· 

yiz mahkemesi yapılmak üzere 
ayrılan 250,000 lira eaaı tutula· 
rak yapılmasına giritileceği, do· 
layııiyle temyiz içi~ bina yapıl· 

. m müdrik değiller amma, ayıplanm hilı-
maamı~ bıraz ıeçikeceği aöylenil· ıyorlar. 
mektedır. Ben, kendi hesabıma, fotoğrafın 

Adliye için yeni b;na yapılın· karımnda, utanarak yüzlerini kapıyor 
caya kad:ır, mahkemeler ve diğer gibi !}apka t:.ıtan bu adamlara hem acı· 
adliye tetkilitr Postahane bina· dım, hem de kı:ldım. 

_.J } t'~.'k 1 Adi bir dolandırıcı, adi bir hınız, 
a11M1a yer et ıgı 11ımda çalıtacak· b. h d _,._ def · ı d' ~ · ·· · 

H h 1 
ır ay ut, çua a, ıı e ıgı curmun 

tır. er a de postah:ınenin tama· b bil p k i ·· ··mı · · • • ayı ını mez. e ço u, curu enm 
mıyle adhyeye verilmesinden vaz· ıecaat arzeden kıpti gibi, anlabr. 
geçildiği anlatılıyor. Adliyeye ye· Resmini göğsünü gererek aldmr, er
ni bina yapılınca, posta idaresinin teai günü, kendini seyretmek için caze· 
Beyoğlu poıta binasına t:ıtınan tele~i ahr. Bun~r. ~iyeaiz .bil~ delil· 

k .. lmları tek ı b l b lerdır. Bunlar filünız, beyansız, ruh· 
' rar stan u poıta a· · mahl"klard b b'lm · d k' l suz bır takım u ır. Ayı ı ı e-

neaın e 1 yer erine geleceklerdir. dikleri, ayıbın değerini takdir edeme· 

---------------------- dikleri için cemiyete muzirdirle • Benlik· 
Memlekette üç nalbant TELEFON Karadenizden ispanyaya leril\e sahip olmadıklarından onlara acın-

mekteb" l ak deniz seferleri lmaz. . . . l açı ac . fakat ayıbı bılenlerm, ayıbın dei•n· 
Ziraat V ekileti hayvan neeli· Y elkencı zade vapur kumpan· ni takdir edenlerin, ayıptan kaçmak 

nin ıılahı için hariçten damızlık ş· k ti• • • yası Bulıar vapur idaresi ile birle· endiıesiyle yüzlerini kapıyanlann, bir 
getirilmekle beraber memleket tr e DID geri terek Karaden.izden lıpany:ıya se· ciırüm iılemelerine ne demeli? •.• 

dahilinde de nalbantlıiın ıılihına "" • ) ferler yapmak için dört vapur . ti~~t; beal§erakzaaf~-- ~erlcliii,_~1 ile, 
verecegı para ar L-• ed'l • • lD m saı-sıy e, .... unun 

karar YenDİflİr. taıı-ll ; mıtlır. "Cürüm., diye tavsif ettiği bir hareketi 
Bunun için timdilik memleke· H J b. . k U l I Sefer ere l S Marttan itibaren itliyen ve utanan maznunİara acıdım. 

tin ÜÇ yerinde nalbant mektepleri ayır 1 tr tşe U 801 ma 1 batlanac:ıktır. Ve sonra kızdım. Klzaran yüzlerini 

açılacaktır. Bu mekteplerden biri• Telefon ıirketinin tarifesinde yüzde halka göstermemek için yüzüne ppka 

11 tstan'butda oıawın. dereceainde tenzilat yapac:ajmı e- Sefirlerimiz arasında tutan, yani ayıbın ne oıdağunu bilen 
elcc YUlbqtık. Şirket alloaeleriain Jıe. insanlar, neden ayıp iılerler? ..• 

1aplarmı çrbrtmalda metruldür. Ya. Söylenildiğine göre sefirlerimiz a· Ömürleri müddetince, ayıbın ne deo Terbiye prensipleri 
f ransa sarı adamın sırbnclaki torN· 
~ çıkacak nesneden yecüç, ınecuç ve Maarif Vekil eti ıslahat IDÜf&• 
)"-at ıeytandan korkar gilM korkuyor. viri profetör Malche dün Oniver· 
~.-in kapıJanm sdo •da7a kapı· aite konferans salonunda teribye 
,. .... Fakat buna rajmen t.u aen adıma preniapleri mevzulu ikinci konfe-

nda mahsup mummlesi abonelere ayn rasında bazı deiiıildilder olacaktır. mek olduğunu bilmiyen, beyinsiz, fikirı.. 
yn tebliğ edilecektir. Bu arada Vaıinıton sefiri Muhtar Be· siz, ruhsuz mahluklara, ıecaat arzeder
Aldıiunız maltlmata göre lstanbul yin münhal meb'usluklardan birine ken hırsızlıir111 anlatan kıptilere. befe

elefon şirketinin elli bin al»oneai vardır. namzet gösterileceği, Vafiııaton sefir· riyete muzir eliyoruz. Ya bile bile suç 
evi 500 mükiJeme üzerinden her a• liğine Roma sefiri Vasıf Beyin, Roma iıleyenJere ne diyelim? ... 

\ava gibi deliklerden llZl'JOr. Bu ... 
~ ,ı.. __ .~..ıcuı rranaaya '-vo -:ı.,,. ranaını vermİ!\İr. Profesör, 21 ya.· 
"11!1Mik .... gönderilmittir. flll& cadar ~ları Gç luşma a· 

-----..... ~bi ... ..,.,_8":1r:er15ii, ••hltl li· 
~ıturalya adaları bu san derili ada- zım reldiiini anlabmttır. 

; ~or. Büyüle Okyanuı kıyılarmda-
N... "-' nkkanın vitrininde çelik gözli, Mekteplerde fakir talebe-
·~ eLualr kemikli admn bir eseri • 
""'· Sanki .... san adam bitün adalara )ere venlen gıda 

bone32 lira vermekte idi. Tenzilittan sefirliiine Londra ıefiri Münir lle7in, Kanun nazannda, tıbben malül 
sonra aboneler 27 lira verecektir. Londra sefirliğine de eski Paıia sefiri deiilaeler, ötelcilerle berikilerin arum

Yiiad• 2ıO tenzilat m MneSİ temmu· Fethi Beyin tayinleri kuvvetli bir ih· da hiç hir fark yoktur. Kanun, onlana 
hAtl Wılwcwt _..._._~llaıır-~INıie" Lm..J dahiJjade cörülüyor. hepaiai, içtimai bünJ"eJ"e muzir addedw, 

ol»oneye mahsuben iade edilıı:• pa. Fakat ruhiyat kanunları, ba ikt n.ft. 
•sekiz liradır. Telefon 'fİrk,etİDin bu den hangisini daha tiddetle itham ecler?-

de abonelere iade edec:eii para dört Abş poligonları Ben, ayıbı biliyor da, gene ayıp ya-

.. bin lirayı geçecektir. Fabl bu•• Barut ve mevaddı infilikıye in• paalara acıyorum. Fakat, bayatta aa-
i verilecek paralann mühim bir kmm h. I .d . I k ma.k mevkie düpnek de bir ayıptır. A· 
üteaddit telefonları olan tirketlere, ıaar arı 1 are.aı . mem ~ ette yıl. INlerek iıliyenler, iki luıt ayıp iti .. 

Hililiahmer İstanbul Merkezi ab• sporlarını ınkuaf ettırmek mı·ı olmuyorlar mı ... 
1 p f k · miiesaeselere iacle edilecektir. HaJ. s- '7 , 

reisi A i at• • ir talebelerin na· ki a... miiesaeleler verdikleri parayı için latanbulda ve Ankarada bi- Sellml izzet 

\'t •-L!ll- HJ lı, .la-- , ....... re apon ma , --.asını ım-
~IYor. 

ıl doyunıldald:ırını ıönnek üzere olarak bütçelerine eeaaen reçir· rer poligon vücude getirecektir. 
Amerikalı her ..... kap111nı sıl;, sık bazı iHanektepleri ziyaret etmitti. . ft lnallanmsılardn'· Bu itibarla Wle- ld:ıre Ankarada yapılacak olan lnkılaA p enstı·ıu·· su·· 

!tapar, mikroptan kaçar gibi parı 'ciam- AH Pap, fakir talebelere bu hu· i lizma gelen ---11m abonelere verilmi· de. ka .--- poligon tesisatının inşumı 15 bin 
çar. Fakat N~ork sokaki:ıı-1d.. susta çok iyi Yucl- edı.ldı'lrin·ı ve ha)'ll'h bir ife tahsisi Yolanda kuv· M ·ı· ~ı:___ dam ·-- L-..1 .... •• 1 liraya ihale etmittir. Bu poligon üç aarif vekı 1 yarın 

-.~ a .... uu,,..u san a~ :nı- ne~iceden menınun ld .. .. • vetli bir cereyan &asri o muıtur. Filha· 
llır. O Aınerilwun batı ve doğu sokakb ı~r.fr;t:r. Pazar .. ~ duaunub ~Ylk · dört yüz &in liraftm meteıa lstanbu· aya kadar bitirilmi, olacaktır. şehrimize geliyor 
tında oyuncak aabyor Eskiden A · .. • ~ • IUDU e azı 1 lun pek muhta,. olduiu bir hastahane M 'f Be • 
lt.a çocukları Alman ~yun~-Jı\.. J:C:Yı: mekteplerı ıezecektir. . nuı veya 1lir ~teP için kulluulmau aan Vekili Hikmet yın 
ı ... ,._ -.• • ..__..____ L!.... Bir Müsamere ıehrimize yarın geleceii tahak-
~dı. Şimdi aanımın oyuncafnu be· d ...,, w • ok mUik ve yerinde au- tahıiı olacak· 
• ..._yorlar. s ~apaJr • L.L Tepebatm "Kaza d'ltalya,, ıa· kuk etmektedir. Vekil Pazar gü· 

- apon •lllll'ibcdan, : • ..:m:.: u -•-- -L--L nü saat bet burukta inkılap Ena• 
L...._ ilatiyaçlan a~1 L!_ • • " ~ --L=--- Telefon aı.o.e.i _. ,.... ........ müe.. lonlarında bugün ıaat on bet bu· :s-
._.. deril' · k. • vi "- 1111' 1Kl zumreame--..... ...-in ele bu cereJanA ittirak edecekle- titüıünün açılmaaım y:ıpacaktır. 

riJi •daınm'?ın ı•ı .. '~· San de- tirler. Hanı Jnaclclelerm maliyet fiab p. . i tüii airiiyonas. Esaaen 1.:-...L •· çukta danalı bir müsamere vardır. 1~1-la"' E .. •tı'tü•u'"ne bu"tün' faku··ıt-
ç. . Çinde 41 fUriR Jmrdaianu, aetı.in doidah ~- _.. .... :..ı.... r::.- ~ M d M G ld be DAi ..... • ...-

lllJll t1ıt licaret· • -..... lliri.i linda .. • • Y~ .-- ...-.·--· Y-- !er ele ı.u yolda teteb&üıata geçil. üaamere e • o en rg f l-L-] H 
ı .. t....___ ... -,-~ ··•·Mıı-. r=- • ,, fAl'kta hant ---'- __._ :-...:~-=....:... • • • •. nh )erin son ıını ta eve eri ile arp , ... __ ,,._ -====41- ~ ...... 8 _1___ ,...---• .-- ... .__ ı ıçm gazetemize ınuracaat ehniı ba· heyeti, M .. Prof. Ode aymer, M. k d . • T. ekt b. 
)ıabn Wr Japon diilrlrinı hal" • aı~- ,..... UUMQ"J aayıp dölanekta ltir ..,, çık- umnalctadırl a a emısı, ıcaret m e ı ve 

•• uu aı. maz •. Japon ıaDaJ"Ü kapta, hamda, ar. Prof. Yakobi taraflarından kon· mühendis mektebi ıon amıf tale-
. * Akclenız layılarmda, ı<..dacla pnıt1aT-""'r•a•m-v·a•ylm!d!lla-'!b~ı·ra~k·ıl~"'a•n-•' ser verilecek, Hendel, Bah, Meh· heleri de devam edecektir. Mar-:u: neyı anı:_m? burada kencliiine imti,azlı uuntablar delaon Bertoldi, Ştravf, Şuman, bn dördüncü ve betinci günleri 

.. u A : an .~.:ı- ele anl~or. B11nlan ıöad&kten aonra .......- bomba meselesi Maka Bruh aibi büyük beatsarlaft 
- v . rn --r aheri uyık· ta ıat gayeler takip etmi,....k lair Aıya Traınvaya bomba bırakma hi· Maarif Vekili Hik~et Bey, aeki-

lı dığı san tehlike Ana.,.,.. plmi,ıir. milletler &irliji kurmak i...:-n Japoa rın muhtelif besteleri çalınacak· zinde ve onunda M~ Eaat 
rı1nı karadan, henı ..ı_ ..ı_ b • • ·-~· diaeai tahkikabna birinci istintak •· _..ı_ 

uıııınaz-n, eın 'antiıni1etine "-NNık istiyenlerin ı.a. OL&r, Bey, on bir ve on ikisiuue de Yu· 
ı._•aclan geçerek... ı ı:ı mevcudu olup olmıpcaklamu düıünü· hilrimliğince dün devam olunmut, Aynca Amatörler tarafından ıuf Kemal Bey, on betinde Recep 

., fabrika_. __ L-- ;-oru •. 1. ıuçlu görülen dört lcifinin ifadeleri "Haa bahçe,, isimli iki perdelik Bey on yedi ve on aekizinde de 
.._.;:.Japon ........ - itleri n;_ Sadri Etem alınmııtrr. bir koınedi oynacaktır. 1 Hikmet Bey ders vereceklerdir. 

,__-------=-=-=-=-=-=-=--==--[)--=~~t-t..:..::...~~l=--~~===-f_e~n~d~l;.._~~_:::a~s:::_ı~l__:Ci~o~··~r....::üy ___ o_r~?~~~-------~--------

:ı bi bil ece so- . . . "Bacü kad.r boJ"U var türlü tür-

8•kelnn .. lalıilwk aütia. li ı.u,.. .... -. o? 1 

#/#(((/(( 
- Patbcan. 

Dehri Efencli - Ha,..., Wlemeclin. 
- O halde ıen .öyle de öireneliın. 

Dehri Efendi - Avusturya baıvekili 

Dolfüı! 
- Neden? 

Dt hri Efendi -Çunku Dolfös lpnda faşf1.111 
düşmanı idi. ş· meli kendisi A o.: usıuqalı bit 
fa,ıst fırbsı teşkil ettı 'Yılruz Hidertcb·r. 
eıecet yerde Manoltni le blrtefG t 
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Venizelosun =fliiiiiiiiiiiiiii•• Günün siya.seti 
-- ,,_, ,_,, ~ ,., ~ 2-2 ....... 

ınaksadı? Avrupada yeni 
... l.B:ı,.cınakaleden devam) 

Oğlak derileri Kız kaçırma 
gruplanmalar 

Yakı Verjzcloı tenkitlerini 
)'L-:p'liken bütün bütün misakın 

bozulmtı mdan bdıaetmiyOT. Sa· 
dece ktındisince ra.evc:ut olan ba.zı 
noksanlann izale•inİ veyahut bazı 
t savvurlarm tashihini istiyo:. 

Tacirlerinin endişesinin 
yerinde olmadığı anlaşıldı 

l · "liah er\ 
Gençlik teşkilatı 
Sıvas meb'usu Rahmi 

Beyin sözleri 

Beykozda Sıra Pınar 
köyünde bir hadıse 

Kiıa bir zaman mubddem Roma1 
ya hariciye nazın M. Titüleako Franıad 
bulunduğu sırada beyanatta bulunart 
A vuıturya bapekili doktor Dolfiiı ~ 
taraftarlannm yalnız ltalyaya dayandÔ 
lannı ve ondan yardan gördüklerini, 11' 
na mukabil, ltalyarun, AYllstury:ı "' 
Macnristı.n ve lta)yadan m~iteJeklril lı: 
grup vücude getirmeyi gt>zctliyen pi~ 
na boyun eğeceği~ bu gn;pun uk öıs'i 

l tanbulda deri iştiyen bir çok 
tacirler hükUmete müracaat ede
rek meııılekete yeniden oğlak de- Gençlik Hilaliahmer teşkilatı reisi Sr

rilerinin sokulmamasını rica et• va!> mebusu Rahmi Bey birkaç gündür 
şehrimizde tetkikat yapınakta ve mek-

Beykoz tabi Sırapmar köyün· 
den Seher hanım isminde bir kız 
eıki nişanlısı tarafından kaçırıl·-

mışbr. if.t ı:aclı, daha sonra C.ı siynıi m biyel 

Fakat bize öyle geliyor ki Veni· 
zelos Balkan miaakmın yalnız 
Çald ris ile Makıimoıun eseri ol
madığını, bu eserin dört Balkan 
devleti ricali arumda hazırlanmış 
beynelmilel bir teahhüt olduğunu 
düşünmüyor. 

ihtimalki Çaldaria hükiımeti de 
yalnız başına olsaydı sırf Yunan 
misakı noktai nazanndan Atina· 
da jmza edilmit olan miaaktan 
de.ha mükemmelini yapabilirlerdi. 
.Fakat mesele sadece ibir devletin 
m enfaati nam ve hesabına beynel· 
m.ıcl bir veı;ika nümuneıi yaz• 
.maktan ibaret değildir. hin mü· 
hJrı ciheti bu vesikayı diğer ali.· 
kadar memleketlere de kabul et
tirebilmek, bilhUG& o memleket
lerin milli mecliılrinde tudikini 
tem:n edebilmektir. 

mitlerdir. tepleri gezmektedir. Rahmi Be dün 
Bu v:ıziyet üzerine hükUnıet bir muharririmize şu izahatı ve;miştir : 

tekikat yapını§ ve böyle oğlak de- - Umumi harpten ıonra Amerika ve 
rilerinin memlekete ithal edilme• Avnıpada bir gençlik salibi ahmer te§ki
mekte olduğunu deri tacirlerine latı yapılmıttı. Bizde de buna benzer 
bildinni tir. bir te§kilat ynprnağa karar ftl'dik ve ge-

çen seneden itibaren ilk, orta lise ve bil
Öğrendiğimize göre deri tacir- umum snmıt mekteplerinde bu teşkı1nbn 

Seher hanım ni§anlısı Hasan• haiz ole.cağını söylcmiıti. 
dan soğuyunca, Huan i§i beş ar- Macariatnnı ikinci defa ziyaret eclti 
kadaşına açmış ve iki gün evel bir ltalya Juıriciyç nazırlığı müateıaıı Sirl 
gece Sırapmar köyüne giderek yör Suviç, birkaç gijn evci Petteye va: 

dığı zaınnn bey natta bulunarak Mad 
Seher hanımın evine girmi,Ierdir. ristanı tekrar ziyuet ettiğinden m~ 
Kızın ağabeysi Şaban efendinin nun, fakat daha büyük Macariatanı o 
yattığı oda kapısı ve pencereleri ğil, parçalarum§ Macariıtnnt ziyarJ 
hontrol altına alınmış ve annesiy- ettiğinden malmın olduğunu anlatımf lerini endi§eye dü§Üren en büyük kollcrını vücudc getirmeğe çalıştık. Ana

aebep Amerika ile yapılan ticaret doluda bu tqkil&tıı karşı büyük bir tc-
maviil gördük. 

Biribirini tutan ve biribirini te1mıiıf: 
le birlikte yatan Seher hanım zor- yen bu aöı;ler Avrupanm yeni grupl~ 

mukavelesi müzakeresi olmu§tur. " -
Amerikalıhrla Fransanm haiz Ut~n~ul hakkında duyduklannuz ma· la yatağından kaldmlarak ls'hnkh aynlmnkta olduğunu gösteriyor. 

köyüne götürülmüştür. Sabaha Esasen, Avrupa siyasi mahfillerlıt 
knrşı vakadan Beykoz jandarması Sinyör Suviç tarafından söylenen aöil 
haberdar cdilmic, Seher hantm re verilen ehemmiyet de buna delil 

işte Balkan miaakma. bu cephe· 
den bakılırsa umumi harpten son· 
ra A vrupada imza edilmif o.an 
bütün beynelmilel vesikalann en 
mükemmeli olduğunu kabul ebnek 
lazım gelir. Ve ihtimal ki Veni
zelos ta Yunan hariciye nazırı M. 
Makaimos tarafmdan verilen iza· 
hati dinledikten eonra bu ciheti 
itiraf etmiıtir. 

Bizim kanaatimizce V enizelo
ıun Balkan miıakmda noksan gör
dü ü cihet - gazetelerde okudu· 
ğumuz malümata göre - bilikia 
!hu misakın kuvvetini ve hayatiyet 
kabiliyetini teyit eden en mü· 
him bir kıymettir. Onun için Ve. 
nizeloı do&tumuz bu defa efkln u• 
mumiyede kendi siyasi maharetini 
göstermek için çok yanlı! bir mev· 
zu intihap eylemiıtir. 

V enizel<>1 zahiren Çal aria hü· 
ik\ımetine hücum ediyor. lhtimal
ki d h'li ıiy ıet taktiki olart.k bu
mı hoı görüyor. Fakat bu hücum 
hareketinin do)M1fsiy1e bütün Bı:l· 
kan misakın imza koymu§ olan 
devlet adamlanna kadar gittiğini 
galiba batırma; getimıiyor. 

Eğer hakikaten ortada miıaka 
it bir nokaa.n bulumaydı beynel

milel aulhun eelameti n~ bıı
na hak verilebilirdi. Halbuki böy
le bir nokean ula mevzuu bahis 
<le ildir. Yukarıd i§aret ettiği· 
miz veçhile Balkan misakı ya im· 
za edilecekti, bu takdirde b ka 
türlü 'bir misak ktine imkan yok
tu. Btl!ka türlü bir misak aktedil
mit ol ıbile onda ha~atiyet ka
lbiliyeti her h l~e çok zayıf ola
caktı. Beynelmilel hayatta dost
luk yapmak, sulha hizmet etmek 
istiyen memleketler yalnız kendi 
menfaatlerini ve mecburiyetlerini 
değil, !kendi dostlarmm menfaat· 
lerini ve mecburiyetlerini de dü
!Ünmek zaruretindedir. 

F t fllnu menuıuniyetle kay
dedelim iri, Çaldaris hükUmeti mi
aaka kar§ı yapılan tenkit hareket· 
lerine çak güzel mukabelede bu· 
lunmu tur icap ederşe misakı 

muhafaza için siyasi hayattan ç.e· 
kilmiye bile razı olacağını aöyle-
mi!tl!. Bu m rdane ve azimka· 
rane IJ;ıar~etinden d<.layı Çalda.ris 
iıukumet:ni takdir etmek laznn-

C111'. 

v • • • aleacf ıyı değildi, Bunu anlamak için 
oldugu §artlar daıreıınde tıcaret buraya geldun' _,,__ . kt ı · • ve ıı:ıuerı me ep Cl".I gez • 
muka: elesı yapılmaktadır. dün; mcmnQniy tle §unu öğrendim ki 

Frans ile yapılan muk:ıvele duyduklannıız yanlı§tır. latanbul bu tcş ~ etmektedir. 
mucibince gümrüklerdeki 25 bin kilat için çok çalıtıyor. 
ojlak derisi memlekete ihtal edil· B~ te§kilatı clnha ileri götürmek için 
cliğinden tacirler Amerikadan da maarıf ıncmurlanrun İ§lirakiyle bir top· 

!kaçırıldığı evden almara2
• evı"ne ı" - Bu yeru· gr ı ı ·1c la ~ ~ up anma ara saı o n 

a:de olunmuş, auçlular da yaka- vustury meselesi ~umda Roman 
lanmı lardır. Üsküdar müddeiu- ile YugoslaT}'B, ltalyanm orta Tana ,i. 
mumiliğine teslim edilen suçlular baıında tuttuğu ıiyacete muhalif bir 25 b' ğl k d · · 1 k lantı yoptık ve bazı etı ılar teabit ettik .• 

ayrıca. .:n ° a e~sı ge ece Yerli malı üzerinde rozet yapacağız. 
z:mnı ıle huk\imete muracaat et· Derneklerin biran evel faaliyete geçme-

tevk!f edilmi~Ierdir. ynael takip ediyor ve Almanyaya tad, 
tar bir cephe tutuyor. 

mi§lerdir. sine çalı§acağız. 
Bunun üzerine vaziyet tavaz· Gençlerimize terbiyevi ve fenni film-

zuh etmi§ ve Amerikadan yeniden ter göstermek istiyoruz. Bunun için de 

oğlak derisi gelmiyeceği anla!ıl- Fransa gen~li~ aali~nu:rıne müracaat 

Poli hab rleri 

Kalp durmasından iki 
kişi öldü 

Bu suretle Çekoalovokya ilo Fran 
mü§kül bir vaziyete düımüı bulunu.vo'. 
Bunlann ikiıi de, ltaJyan nüfuzunun V'e 
ymıa ve Budapqtedc fazla hakim oııJ 
mdan endiıe etmekte iseler de coid 
va~iyet dolayuiyle Ahnanyaya daha ~ 
la ehemmiyet verınekteclirler. Onun içit 
bu.nların nazannda, faJiıt bir Avuatuı1' 
Almanynya iltihak etmiı bir AwıtuJ11 
dan dabn müsait sayılabiliyor • 

t ederek bu gıbı fılmlenn bir kataloğunu 
mıf ır. iııtedinı. Şunu da ilitve edeyim. Bazı 

Piyasada fıatlar gazetclcrdc ıençlik hililiahmerlerc ye. 
ni pullar ihdas edileceğini yazıyorlnr. Bu-

lıtanbul Ticaret ve Zahire bor- na lüzum yoktur. Hililinhmer :ıefk t 
auında dün 150 ton buğd:ıy mua- pullnn ihtiyacmuza tekalr.ıl etmektedir. 

mele görmüftür. Fiatleri S,16 ku· K 
ruıtur. udüs cıvarında açılacak 

Galatada Kömürcüler caddesin 
de nşçı Alber ile Kadıköyünde 
Bahariye caddesinde Kirkor E-. 
fendin:n evinde çamaıır yıklyan 
Nazik kadın kalp durmumdan 
ölmüılerdir. 

Bu itibarla Franaıı ve Çekodovak11 
ltelyanm bu ıiyaıi hareketlerine ,t, 
yuımıcnktır. Fcimt Yugosla~ ile Jtf 

Çavdar da 2 kuruıtan muame- panayır 

le gönnü§tür. lııtanbul 1 (A.A.) - İhracat ofiaınden 
manya .,. .. ~ "'"'" ... "' .. • Jar'IQ; 

Rakı iıçc~rıen galeyan! Fran&nnın kendileriyl toıri~ ";'e 

Kahve fiatlerinde iıe umumi tebliğ edilmi§tir: F cnerde S lm Tc.rw hı Ha· melerfai ısteme1'tedir. 

bir durğunluk vardır. 1 - Kudüs civannda Tel • Avivdc mamcı Muhittin mahallesinde Lehistan Avusturya - A~y~ iJı~ 

K k d b ....... it d ki lafı bahıind tamamiyle bitaraf kaJ.mP esme aya ,. OSı.uµ a m a ,____ . tir' 72. 74 kuruşa latanbul piyasa- 26 nisan 934 tarihinde açılacak ıark pa-

d 1 1--h 1 nayınna gidceek züvvar ile payının-da 
m a Mb an~ ve er uzun z:ı.- h' d'lm k ~ ·· d 'Ieeek 

kul'"bed L 1 E 'l b" ~ vermı~ • u e onca ı nver 'e ır Bu hadişeler, Avrupada yem grO 
mandanberi . f f h f te§. ır c ı e uzere gon en e§YO 

aynı ıa 1 mu a aza nakliye ücretlerinden Türkiye gimendi· kaç arkada§ı Tala içerlerken En- lanmalnr bati dığnu apaıikir göıteriyC 
1 d. etıme.rte ır. ferlerinde tenzilat yapılaeakbr. Bu ten· ver galeyana ge!.miı, elini u bar- ö. R .. 

Patates fiatleri bir h··.ftadanbe- zilat miktarlariyle teraiti hakkmda ibra· dağm:ı vurarıık yaralamnı§tır. 
ri mahna göre 50 para ile bet bu· cat ofisinden mıllGme.t alınabilir. 
çuk kuruş arasında dolaımdrtadır. 2 - Türkiye ile Mııc:ariıtan arasmde.- Fena h ide dö-Ulmü 
Ekıtr:ı mallar S,SO kuru .. stur. ki ağuıtoı 933 tarihli ticari itilafntı.me Firuznğada oturan Arsen Efen· 

f . 1 · h 31 mayıs 934 tnrihine ve Japon modüı di evine giderken lmnil ve Ke· 
Y umurla ıat erı ıon af ta için- vivendiıi 5 mayıs 934 tarihine kadar tem. 

de biraz düımü§tÜ. Fakat bir kaç dit cdilmit tir. mal isminde iki ki§İI'.in tecavüzü· 
gündenberi fiatlerde tekrar san· ne uğramış, fena halde döğülmüş-
dık batma SOkuruş k:ı<lar yüksel- 1=1•~~=::=::~~~~~~~. tür. 
me olmuıtur· Tramvaya atlarken düs U 

Dün lıtanbul piyasasında 1440 Karaköyden Beşiktaşa giden 
adetlik sandıklarda iri boy yunıur- n::I~ :::::~rt~u~k;u;t:~:~=~==lll 1045 numo.ralı v~tman İlyasın 
talar 16 Ve ufak boy yumurt:ılar 1 Lo • Vhana :r; • ndra 6~ - · ı. • - tramvay arabasma atlryan Şişlide 
13 liraya satılını!tır. ' • Nevvort 124. - * Maıirtı ıs. -

Portakalcılar ve teşkilat 
Portakal f btlerinde devamlı 

değİ§meler vardır. 
İstanbul ticaret mmtakası mil· 

düriyeti portakalcılann teşkilatı
aız oldukları iç~n fiatleri :ıyni va• 
ziyette tutamadıklarını öğrenmiş 
ve bunları teşkilatlandmnağa ka
rar vermiştir. 

Mmt'lka müdüriyeti bu kararı
nı uzun bir rapor ile 1ktısat V eka
letine bildirmiştir. 

Ruam hastalığı için 
umumi tarama 

* rarıs 179. so • Bcrlln so, Acemy n apartımanmda sakin 
* Mlll no :.!20. -- • Vaışovı ... ~ •• * Brtit~eı 118, oıı • Rudap~. 20 Ahmet Efend; müvazenesini kay-
• Atına 25· - * BOkreş ' 3 00 bederek dü1:müt, sol ay:ıg"ından * Cenevre S~O. - * Belgrıt "4. - -:s 
• Sofu 96. - · * Y•ı~ obaına 37. - ynralanmı§tır. 
• Amsterdanı ~4 CO * Altın 926 00 
* l'rııg ıo7. * Meddlye 36, • iki ayhk CjOCUk 
• ~wtho m -;4 - .. n ukonı ! 3i · Pangaltıda Süleyman Nazif 

b.;;Ç~e~k~l~e;;r-?.;;.(k=;a::-pe,. ~s:;a:;;;;. ;1;;6;);;;;;;;;;;~l l sokağında Aloko 3parbnummm 
o4I. • Stot holm 3·018~ kapısı önüne iki aylık bir çocuk . Londra 

1 • NCV) Of~ 

* Pıııls 
• l\tllAno 
* Rrll\:sel 
• Atına. 

(1.7930 * \' lvana 4,467 
ıur.J • Madrft s.tı31 'i bll'akılmışbr. Çocuk Dariilaceze-
9,24'l!.~ • ncrııo l,9959 ye gönderilmi§tir. 
a.394• • Varşova 4 ~075 

fl\,:i32S • BodııpcŞtc 3.86l?i Bir ocak patladı 
2.4525 • Bülms 79,41 50 

• Sofya 64.762" • lletgrat 35 03 o Galatada Mahmudiye cadde-
+ Amsttrdın. ı . 1 77 1 • Yokohama ,.,6375 sinde Kirkor Efendinin dökümha· 
_. Pra~ 10,1 165 ~ l\losli:ovı IC'& • D' • nesinde oc:ılk patlamış, işçi ımıt-

iş Bankası ••• oo 
Anadolu - oo 
Re}I - .oo 

l'crkos 
Çimento as. 
Cnyon Dey. 

- ,•ru 
1200 
-.oo 

ri muhtelif yerlerinden yaralana
rak hastahaneye kaldınlmıştır. 

ilaçlı yumurtalar 
Y umurtalarm uzun müddet mı! 

haf azaıı için bir iliç ke,fedel 
Hasan Efendinin altı y evvt 
sililamıı olduğu yumurtalann Pi 
zartesi günü açılmasına karar vt 
rilmitti. 

Bu karar dün latanbul ticaret l 
dasından Hasan Efendiye yaz 
mış ve Pazartesi günü öğlede 
aonra Tic'lret odıumda hazır b 
lumna J bildirilmi§tİT. 
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- Büyükadada lnklnt edecek .ııon.ıerf' 
sa ı,urak etmek tlı.cro Okrnnya munıbtıl 
(Rııyltln) ve Kont (Vll:ıt'h1r Tat!~ rıwu/c 
zrı golml~ı-.rdlr. 

- Ayan rcı Ahmet ıtmı. Boydcndl 
ııabab prk ordulan Jnımnnchm Ctfnlı 
(Tnı~ Derperey) ~1 zbaret etml tir. 

- Kiye! scllrlmlz Muhtar Bey dUn ~J 
on blrılo Odesndan ~rimizo :ıydet ctııJ' ! 
tir .. 

- Ynrıu ŞI li - Tünel hattmdo. Uatn' 
ı;eferle,ri tccrUbesl b:ıı;hyııcaktır. Sah gd: 
nalillyııt ~lamııSI mukarrerdir. 

- I>cmlri ttsmiycde kıı.lılelzeval t 
kuz; butul--üı. işe mubaşcret TC dört ımı;uF 
tatn edllm l tak.o.rrlir etmltttr. 

- lrl•ctlhayrlye nzıreııı veya mUstiV' 
bir l~ o1mıyıın hıuumları nnldl etmemek il 
bir karıır lttııınz etmek taaan'UJ'llllda tnıU Geçen sene lıtanbul vilayeti 

dahilindeki hayv:ınların veremli 
olup olmadıklan noktasından ı· 
la bir muayeneden geçirilmiıler• 
di. Yakında da ruam hastalığı j .. 

çin umumi bir tarama yapılarak 
hayv:ınlar muayene edilecektir. 

Slr. Hayri)'e 
Tramvay 
U. Slııortı 

·-.00 
- -:ıo 
- ,00 BugUrı İ P E K Sinemasında muazzam bir film 

' arlı l>tj!. - .oo 
Balyı -.oı 1 

~art m. ccu -·.00 

Denizaltı Arkadaşları 
En son ioema terakkiyatı saveıinde yapılan mütbit bir eıet 

Pomontl - ,•)0 fclcfoo - oo 

j f tikrazlar tahvill~I 
• •93 Turk Bor. 1 . 9 mı Elektrik -.oo 

• .. • II - .Ov Tramvıy - ,oeı 

(Tamamen Frausııca söılü) • • '" .. rn 2s.s' Rıhtım -,UO 

lstlk•AzıDahlll ı -.110 Anadolu ı -co 
Erı:anl istikrazı Il\l" ~5 Anıdnln il -,O:> 

19~8 Mil A. - .oo Anadota Dl - .oo 
Ra~dat - oo 11imrssll A 5:,05 

Venizeloır gelınce, Y:ır.an hü
IJrumetinin verdiği iz~hattan sonra 

tuttuğu tenkitkar vaziyette devrun 
edene korkarız ki, siyasi bir mu
vaif akiyet kazanmak şöyle dur· 
sun, kendi şahsi prestijini teh
like) c koymuş ohıcaktl1'. 

Mehmet ASIM 

Ayrıca: Paramouut dünya haberleri, Belçika kralının Tefab, 
cenaıe meratimi, yeni kralın tahta ~ıkma11, Viyanadaki kr 

rışı1<hklar. Bu1;?ün saat 11 de tenzilatlı matine vardır. 

--- ------- - - --· 13951 -· 
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Gülseren, evdeki bütün kaba· 
hatleri üstüne alabilirdi. Anasını 
babasını, kendini sevenleri sever
di. Himayeye ihtiyacı vardı. Mat· 
m'.lzeli de kovmuşlardı. 

·Ali Bey, kollarını masaya da· 
yadı. 

- Oynamıyor muyuz?. 
Karııı, div:ına uzanmış, yüzünü 

yMtıklara gömmüştü. 
Oyun ha§ka yerde oyn:ınıyordu. 
Bu evde, felaket bulutlara çökü· 

yc!·du. 
Pem:erelere ay ııığı vurmutıtu .. 

Ve bu ışık bir ş1,mşek gibiydi. 
Ali Bey: 
- Cinayet işitiyoruz, dedi. 
K·.:.r .r;ı ~:tredi. 
Ali Bey: 
- Şu geceye bak, Gülseren ... 

eledi. 
- Haydi çıkalım baba .• 
De:li ki: 
_Sen benim kızmısm! .. 
Divanın üstünde, k1.nsı mınl-

dan:!ı: 

-Haydi siz ikiniz çıkın .. 
O. onlarla anlatamıyordu .. 

Ali, onun itıkıydı, tekti, efen· 
diıiydi. Ondan korkardı .. 

Gülıeren kızıydı .. Hayir, kendi 
kızı değil, kocasının kızıydı ... Ali, 
matmazeli kovmuıtu, iyi etmiıti . 
H'ç inıan k:ıpıdan dinler mi?. 

Ve b:rden kadın, kendi kadm • 
la.tı!ınt hatırladı. Bir gece, ikinci 
benliğinin ateıi ile oynamı9 ve 
haykırarak yatağından fırbmıı • 
tı ... Ona, o zaman anlatm19lardı ... 
auıserene ki.m anlo.l.uu,tı?. 

Ali Bey k::ıruuı..: 
- Sen de bizimle gel, dedi ... 

Hava çok güzel .. 
- Yorgunum, amma iıtiyonan 

eelirim .. 
- Kal, ıeni yormak iıtemem .. 
Gülserene k:ıdınm eıir olduğu· 

nu kirn ıöyliyecek, ona: "Ken· 
dini rnüdaf aa et.,, nasihatini kim 
verecekti?. Kendiıi kendini müda· 
faa edememişti. Kanı akm19tı, kal· 
bi f enalaımı,tı .. 

- Allah encamımızı hayir et· 
ıin ! 

Beyhude temenni.. Sanıyordu, 
ki aşk beşeri besler.. Senelerden 
beri bu beslenit onu harap etmi~·
Biraz tiıman bir kadmdı. Çabuk 
ihtiyarlamı§tı. Akş :ımları güzeldi, 
sabahları hazin ... Sonra hep efen· 
diıi evdeydi .. Hep ıöz dinlemeğe 
mahkUmdu .. 

-12-

- Baba!. 
- Ne var kızım?. 
- Canın 11k1Lmaıın.. 

- Sıkılıyorum kızını. 

- Mahzun durduğunu istemi-
yorum .. 
- Ali Bey, tahb kanapeye otur .. 
mlJ!lU. Minimini kız, karşıaında 
ayakta duruyordu. ' 

Etrafında Marımara gecesi .. A· 
da geceei... lıtanbulun denizler 

8ecesı .... 
Gökte titman değil, ince, zarif 

bir ~Y··· Denizde, nıütevazı bir ay
dınlık .. 

Neden erkekler mahzun olur? •. 
- Baba!. 
_ Canın ııkdmasın ... 
_ Sılubnıyor kızrm .. 
- Mahzun durduğunu istemi-

IB .. ,.,. .... 
A11 Bey mahzun 

- iyi kızsın sen yavrum, ne iyi 

kızsın .... 
Ali Bey, minimini kızın haleti 

ruhiyesini hiç bir an anlayam:ı.mış· 
tı 

Aralarında bir dıvar vardı .. Ka-
lın bir dıvar .. Ali Bey bir şey düşü
nüyordu: Ona fenalık yapm:ık İs· 
tiyenlere fon- lrk yapuıak.. Gözu 
.l!e ince, zar;f ayı görüyor, ne yıl· 
dızlara bakıyor, ne de gecen:n gü· 
zel kckusunu duyuyordu .. 

Hatt:ı gözü sarışın kızını bile 
görımiyordu. Halbuki Gülseren ıs· 
rar ediyordu: 

- Baba, mahzun olduğunu is· 
temi yorum. 

Ali Bey, düşmanların:ı yum· 
rukla~·ım sıktı. 

- Onları mahvedeceğim! 
Onun için bir şey vardı: Müca· 

dele. 
Hayı.tında her zaman, hem baş· 

kaların·n, hem de kend · nin serve• 
tini rizikoy:ı koymuştu. 

Şimdi mevzuu bahsolan haya· 
tı ve .... bz.şkalarının hayatıydı. 

lşb bu anda, o geee, okşayan 
gök yüzünün yıldı:;larm, ine~ ve 
Z'"\rif aym a•t·nd". sanşm nıfoi mi· 
n· kızın önünde bu fikir zihnine 
aaplnamıştı. 

Her şey sakin ve rahattı. 
Elini havaya kaldırdı, yumru· 

ğunu havada salladı: 
- Onl :.n mahvedeceğ~m ! 
Fakat onları mahvedemiyece• 

ğini biliyordu. 
Onlar, kolay kolay faka baıtı· 

rılacak inaanlar değildi. Y:ızdık· 
!-- ....,.. N-..-inin kluli~ snakamında 

lstanbula götürdüğü mektuplar, 
çok ihtiyatlı yazılmıştı. 

Her tanf ta ne rahat, ne sakin· 
di ... 

-Baba? 
-Ne var kızım? 

- Ben~ artık sevmiyorsun? 

Babasının gerilen çehresinden 
k:;rkmuıtu, , 

Ali Bey, tatlı tatlı kızına bak-
tı: 

- Seviyornım Gülseren, hayat· 
ta. senden b: tka kimsem y.ok ... 

Sonra göğsünü kabarttı: 
- Senin de hayatta benden 

batka kimsen yok.... Ben yok o· 
lursaın, sen ne olursun? ... 

(JJEovamı '1.'llr) 

Bir Alman alimi 
Istanbula geliyor 

Üç aylık maaşların verilmesl ıçm, 

müddeti biten maaş cüzdanlarının değiş· 
tirilmesi icap ediyor. Yeni cüzdanlar da 
nüfuz kağıtlariyle beraber muayyen ve· 
sikaların gösterilmesi suretiyle veriliyor. 
Fakat sayısı binleri geçen ve ekseriyeti 
haJta ve alil bir talı::nı insanlar te§kil e· 
den maaş sahipleri birdenbire büyük bir 
mü~kül kar§ıımda kalmışlardır. Bu 
müıkülü de eski nüfus kağıtlarının ka
bul edilmiyerek yenilerinin istenilmesi 
teşkil ediyor: Eski nüfus kağıtlan ka· 
bul edilmiyecekse bunun vaktiyle ilan 
edilmesi lazımdı. Geçenlerde bu mesele 
telcrar mevzuu bahsedilmiş ve yanılmı· 
yorsak nüfus umum müdürü nüfus ka· 
ğıtlannın hemen değiştirilmesine mecbu· 
riyet olmadığını söylemişti. Filhak~a 
bu hususta bir emir de verilmiş bulun· 
muyor. 

Bu itibarla tam maaş verileceği gün
lerde maaş sahiplerinin büyÜk müşkülat 
içinde kıvranmasının önüne geçilmesini 
ve bu defaki muamele için mevcut nüfus 
kağıtlal"mJD kabul edilmesi için alakadar· 
lara tebliğde bulunulmasını rica ediyo
ruz. Bu miisaade, birçok dulların ve 
yetimlerin, uzun müddet maa~larmı a· 
lamamak endişesinden kurtaracaktır.,, 

VAKIT - Okuyucumuzun sözlerini 
haklı bulmamıya imkan yoktur. Nüfus 
kağıtlarınm değiştirilmesi mecburiyeti 
henüz ilan edilmediğine göre bu dcfaki 
muamelede de eski kağıtların kabul edil· 
-nesi zarureti v ,.c1ır. 

Yunanistana ıhraç ettiği
miz zeytin yağları 

Me.mleketimizden Yunanistan:ı 
mühim miktarda zeytin yağı ihraç 
edilmektedir. 

Gelen haberlere göre Yunanis· 
tan memleketimizden satın aldığı 
bu zeytin yağlarını tasfiye ederek 
Yun'.ln malı olarak ihraç etmekte· 
dir. 

Bu va:ziy~t Üt:erine memleketi· 
mizde tedb · rler alınacaktır. 

CKOftGRELER J 
İstanbul Verem Mücadele c~ 

miyeti yedinci senelik kongresini 
bu sabah saat onda Halkevinde ya· 
p:ıcaktır. 

Kongrede hir ser.elik çalışma 
raporu okunacak, merkez heyetin· 
den çekilenler~n yenileri seçilecek 
yeni teklifler müzakere edilecek· 
tir. 

Beyhan .Hanım naip ta .. 
yın edildi 

Triyeste hukuk mahkemesinde 
Doyçe OryentBank tarafından bey 
nelmilel Kontinantal nakliyat tir· 
keti ~leyhine açılan 10 milyon li
ralık bir alacak davasına bakıl· 
maktadır. 

ilim aleminde büyük bir şöhrete ma
lik büyük bir Alman alimi olan profeıör 
Dr. R. von Ostcrtag, Münib Alman a
kademisi namına konferanslar vermek Ü· 

zere 21 ıubatta Almanyadan hareket et
mi~tir. Bud<:\pcşte, Zagrep, Belgrad, 
Sofya yolu ile 10 marta doğru latanbula 
gelecektir. 

ltalya11 mahkemesi ,bu d:ıva ile 
alakadar şahitlerden şehrimizde 
bulunanların istinabe yoliyle ifa· 
deler:nin alınması için lıt:ınbul 
ikinci ticaret mahkemesi riyaseti
ne müracaat etmiştir. ikinci 
ticaret mahkemesi, bu iş için mah
kenıe azasından Beyh:m Hanımın 
naip tayinine karar vermiştir. Bu
rada dinlenecek şahitler arasında 
tic:net müdüriyeti ecnebi şirket· 
ler komiseri Hayrettin Beyle bazr 
maruf tacirleı· ve banka memurla· 
rı da bulunmaktadır. 

Profeaör "Geheimer Regicı"Ungsrat,, 

reımi unvanını haizdir, btanbuldan son· 
ra Ankaraya da gidecektir. 

Von Oıtertag'm ai.leıi birçok hekim 
ve baytar yeti~tirmiıtil-. Kendiıi bütün 
çah,ma kudretini baytaı·bk ıahasma 

hasretmİ§ ve bu yolda büyijk hizmetler 
görmüş, ezcümle etleri muayene kanu· 
nuna esas olan kaideleri vazetmİ! ve bu 
kanunun çdcmauna amil olmuttur. 

Von Ostertag, ıığır veremiyle müca
dele hususunda yeni çığırlar açacak ma
hiyette tetkiklerde bulunmuş ve Alman· 
yada kanunen tesbit edilen tüberküloz 
mücadele usulünü meydana çıkarmıştır. 

Bu usul halen geniş mikyasta tatbik e
dilmektedir. Geheimrat profesör von 
Ostcrtag aslen Bcrlirde yüksek baytar 
mektebi müdürü ve hıfzıuıhha profeaöril 
iken 10nra Almanya sıhhat vekaletinde 
baytar iıleri umum müdürlüğüne tayin 
Ulmittir. 

Yakında ş-:hitler çağrılarak Ti
riyeste mahkemesinin sualleri 
kendilerine bHdirilecek ve alına
cak cevaplar İtalyan mahkemesi· 
ne gönderilecektir. 

Geçenlerde Londra yüksek 
m::ıhkemesi de gene bir istinabe 
işi için adliyemize müracaatta bu
lunmuştu. O zamanki istinabe cel
sesini de ikjnci ticaret ınahkemesi 
azasından Beyhan Hanım idare et 
miştir. 

Birader, ben vazifemi 
qapnıam, demİlJorum 

Bu sebeplerden dolayı- ileride dan ve hangi ceza ile karşılaşaca· 
Türk ve Bulgar çetelerinin müşte- ğından haberin yokmuydu ?,, 
rek bir faaliyet göstermeleri çok - "Hepsini biliyorum. Geri 
müşkülleşmiş, hatta imkansız bir dönmek idam cezasile !karşılaş· 
hale gelmiştL Bulgar hükumeti Al· mak demektir. Fakat insan niha
manya, Avusturya ve Türkiye ile 1 yet yanılmış olabilir. Ben evvela 
beraber harbe girmeğe karar ve· kendimde böyle bir işe yar:ıyabile 
•·inciye kadar bu vaziyet böyle de· cek kuvvet ve iktidarı görebiliyor· 
vam etmiş, Bulgar komiteleri ata· dum. Fakat buraya gelince ve iş 

Jetten çıkamamıştı.Ancak Rusy:ıya ba§ına gidilmesi takarrür edince 
taraftarlığı ile şöhret kazanan Bul yapamıyacağımı anladmı.,, 

gar komiteleri reislerinin vücutları - "Herkes böyle söyliyebilir, 
ortadan kaldırıldıktan sonra Bul- hepimiz de korkaklık ve kancık· 
garistan itilaf devletlerine karşı lık edebi.liriz. O zaman başlanan 

ilanı harp edebilmişti. iş te suya düşmüş oluı·. Böyle bir 

Bu vaziyet karJısmda Türk çe· hal evvelinden takviye edildiği 
teleri kendi aralarındaki ittihat ve için i§inin başına gitmiyenlerin ve 

tesanüde fevkalade ehemmiyet ve
riyorlar, çete efradına azami bir 
itaat telkin ediyorlar, teşkilatı 
mahsusa nizamnamesine ve tali· 
matnamesine riayetsizlik eden çe· 
tecilere ve 8.mirlerine lazrm gelen 
cezalan vermekte kusur etmiyor • 
)ardı. Bulgar çetelerinin kararsız 
hareketleri karşısında Türk çete
leri daima işe yanyabilecek bir 
halde bulunduruluyorlardı. 

Bu itaatin temini için feda olu· 
nan adamlardan birisi de silahçı 

Tahsin Beydi. Tahsin Bey bir za • 
manlar çıkardığı "Silah,, gazete· 
sinde yazdığı makalelerle kendisi· 
nin fevkalade cesur, metin ve a· 
zimkar bir adam olduğu b:ssini 
verdiği için o da teşkilatı mahsusa 
tarafından Trakya ve Makedonya 
cepheleri çete teşkilatına memur 
edilmişti. Oraya tayin edildiğine 

dair aldığı emir üzerine Sofyaya 
hareket etmiş ve orada teşkilatı 
mahsusaya mensup olan diğer ze • 
vata iltihak eylemişti. 

Fakat çete teşkilatına bir defa 
girildikten aonra artık oradan mu· 
tedil ve sıhhi bir sebep olmadıkça 
ayı·ılmamn, elde mevcut bulunan 
talimatname mucibince, imkanı o· 
lamadığmı bildiği halde, vazifesi 
başına gitmiyor ve Sofyada oturu· 
yordu. Tahsin Bey Nevrekop mm· 
tnkasmm arzusu üzerine o hava · 
lide icrayı hareket edecek olan çe· 
lelere tayin olunmuştur. Sofyada • 
ki arkadaşları kendisine neden 
Nevrekop:ı gitmediğini sordukça 
her def asında bir mazeret bula· 
rak Sofyada kalmağa mecbur ol • 
duğunu ileri sürüyordu. Bu hal 
böyle devam edemiyeceği için bir 
gün refikleri kendisini sıkıştırmış· 
lar ve gidip gibniyeceğini kat'i o • 
larak söylemesini istemişlerdi. 

Tahsin Bey bu tazyik karşısın· 
da artık kat'i bir karar vermeğe 

mecbur olduğunu anhyarak demiş 
ti ki: 

vazifesini sebepsiz ve izinsiz ter· 
kedenlerin idam cezasına çarpıla· 
cağı bu iş kurulurken kararlattırıl 
mış. Bak biz hepimiz fedaiyiz. Ha· 
yatımızı bir gaye uğruna terketme 

ğe yemin ettik. Ondan geri dön
menin imkanı yoktur. Binaena· 
leyh sen de ya bizimle beraber ha· 
reket eder, yahut aksi takdirde la
yık olduğun cezayı görürsün!,, 

- Fakat bir insan iktidarı hari
cinde gördüğü bir işe cebren nasıl 
ıevkedilir? .,, 

- "Onu evvelinden dütünmek 
lazım gelirdi. Teşkilatı mahsusa 
yeknasak bir kitledir. Onda ayn· 
lık, gayrılık taıaavvur edilemez. O
nun talimatnamesine kar§ı riayet· 
sizlik eden layık olduğu cezaya 
çarpmamak, teşkilatı mahsusayı 
bir çocuk oyuncağına çevirmek 
demektir. Onun için, Tahsin Bey, 
iyi düşün, taşm. Ya bu deveyi güt
meli, ya bu diyardan gitmeli!,, 

Fakat Tahsin Bey yapılan bu 
ihtarata kulak asmıyor gibi hare· 
ket ediyor, idam cezasmm, tali· 
matta münderiç olmakla beraber, 
pek o kadar ciddiyetle ve kat'iy
yetle tatbik edileceğine ihtimal 
vermiyordu. Tahsin Bey rüfekası -
nm ihtarlarına karıı diyordu ki: 

- "Biraderler, ben vazifemi 
yapmam demiyorum. Kendimde 
öyle bir kabiliyet göremediğinıi 

iddia ediyorum. Herkes kendi ik· 
tidarı dahilinde İ§ görebilir. Ben 
buraya geldikten sonra anladmı ki 
çele idare edemem. Çetelerle be
raber hareket edmem, komitcilik 
yapamam. Fakat başka bir sahada 
müfit olabilirim. Elime tabanca ve 
tüfek alıp hizmet edemiyoraam, 
§imdiye kadar yapbğım gibi kale· 

lemi alarak yazı yazmakla hiz
met edebilirim. Yazdığım y:ızılar· 
la okuyucları.ma telkinat yapabili-

yorum diye yazdıklarımı bilfiil 
tatbik edemiyeceğim için idam o-
lunma mı lazım gelir?" 

- "Ben her ne kadar teşkilatı - "Teşkilatı mahsusenin yaz• 
mahsusanın verdiği vazifeyi kabul dıklarma karışmaz. Hangi işleri 
ettimse de, bu işi yapamıyacağımı yapabileceğini ve hangilerini ya• 
anlıyorum. Cünkü ahvali aıhhiyem pamıyacağmı da bilmez. Yalna 
müsait değil! Onun için vazifem- ortada. sana tevdi edilmiş olan bir 
den afolunmamı rica edeceğim.,, vazife vardır. Bu vazifenin ne ot .. 

Arkadaşları bunu işitince der- duğunu ve ondan geri dönmenin 
hal ona şu cevabı vermislerdi: mümkün olmadığını bilerek sen o-

- "Vazifen\ kabul ettiğin za· nu kabul ettin. Biz yalnız bunu bi· 
man b:r ilaha geri ClönmP.k olma- liriz. Onun için fazla lafa hacet 
dı~ım bilmiyor muvdun? Geri clö-ı yoktur!,, ' 
nersek bunun ne demek olaeağm· (Devamı var~ 
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Ameliyat sanatinin en güzel 

ve en ıUkre değer aahaamd:ın bi
rini yaraların tedaviai teıkil eder. 
Kazalar, vesaiti nakliyenin ve ma· 
kinelerin fulalqbğı bu z:mıanda 
seneden seneye çoğalmaktadır. 

Modem cerrahinin bu bapta 
elde ettiği muvaff akiyeti hekim 
olmıyanlann da bilmesi lazımdır. 
Zira istihs::J olunan muvaffakiye
tin bir kısmı onun yardmıma muh 
taçtır. Şayet mecruh tam zamanın
da tıbbi yardıma müracaat ede
cek olursa, yumupk kısımların 
(beyin, bağırsak ve karaciğer gi
bi) büyük ve ağD' yaralan da tam 

ve anzasa bir !İfa ile neticelenir. 
Binlerce deh yapbğımız tecrii

belerle sabittir ki, her yaraya da
hil olan mikroplar ilk alb saat zar· 
fmda yaranın nthi tabakasında 
kalırlar. Bu esnada ameliye ile 
kirli ensiceyi kesip atacak ve ya
rayı temizliyecek olursak, inhn 
tehlikesini kati bir emniyet ile 
bertaraf eder, ve ayrıhnıı olan en
siceyi dikerek birle!tirebiliriz. 

Alb saat sonra, bakteriler ya
ranm derin tabakalarına kadar 
nüfuz etmit bulunurlar. Bu halde 
yaranın sathını keserek temizle
mek biç bir netice vennez. Yarayı 
kendi halice brralmıak mecburi· 
yetindeyiz . .ı:3u vakahrda yara iş
ler, ya va§ ya va§ temi%lenerek iyi
leıir. Böylelikle iyileJıDe müddeti 
uzar, ve bu tarz iyileşmede diğer 
bir mahzur ~dır. Birbirinden ay 
rı1mı! olan ensice tabak:ılarmı di
ki,le birlqtirmek kabil olmadığın· 
dan genİ! bir yara izi bmule ge
lir. Bu iz, ağn' vazifevi t~ 
ler teYlit eder. Cerlıa sadır ve bat
m alik:ıdar ettiği takdirde yahut 
fazla kan alrmaımdan büyük bir 
kan damarmm yı:rb]dığı anlqılan 
va'kal:uda hekime hemen müraca
at etmek }Ü%umu daha nıühimdir. 
Nitekim batnm bıçak veya kurıun 
la yaralandığı hemen her vakada 
b:ınak irvelerinin açıldığı görü
lür. Beklemekle geçiktirilen her 
saat hayab kurtarma ihtimalleri
ni azaltır.Z~ b:ınak muhteviyab 
nm lnrma akmau üzerine husule 
gelen zararm iltihaln tabiatiyle 
gittikçe ilerler, kalp ve büyük kan 
damarmm bnmnasmd:l hastanın 
mubdderab üzerine ekseriya da
kib.larm katiyyetle ehemmiyeti 

vardır. 
Kanayan daman en çabuk yol-

dan giderek kapatmak lizundır. 
Modern cerrahi tekniği, yırb-

lan kan damarındaki deliği, batta 
kalp yaralannı dahi dikitle kapa.
tabihnektedir. 

Bugün büyük ameli ihtisasa 
malik her bir cerrah lüzumunda 
muvaffakiyetle bir kalp yarasını 

dilmıiıtir. 

intanın diğeri ve daha alır o· 
lan gaz flegmonu ise, ancak vak· 
tinde ameliyat etmek ıuretiyle 

muvaffakiyetle tedvi edilebilir. 
Binaenaleyh, bu vakalarda te· 

semmümün daha ilk arazını dok
tor takdir edebilir. Ameliyat pek 
mühimdir. Geç kalındığı takdir
de, maluliyeti mucip olan ameli
yatlar de (amputation) hayatı ek
seriya kurtarmamaktadır. Elyevm, 
kazaların tekessürü, diğer taraf
tan adedi seneden seneye tezayüt 
eden kırık vakalanna sebep ol

maktadır. 
Her teyden evvel bir noktayı 

tebarüz ettirelim: Cildin yırtılma 
siyle müterafik kırık vakalarmda, 
yumuşak "111mlardaki yaralarda 
olduğu gibi çabuk ve aynı tarzda 
tedaviyi icap ettirmektedir. Kı
rıklarda husule gelen cerahadan
ma, hastalık müddetini aylarca 
uzatır, ve yeni kemik teşekkülü
nü, yani kınğın !İfa bulma.mı 
tetevvü!e uğrabr; yahut kemiğin 
kaynamasına mani olur. 

Her bir kırık vakasmda, tıbbi 
tedavinin gayesi kınlan kemiğin 
uçlarını teırihi bir surette dürüst 
vaziyete getirmektir. Ancak bu 
suretle kırılan tarafın ·bilahare va
zifesini iyi yapabileceği hakkında 
emniyet hasıl edilebilir. Modem 
tedavi usulleri ve röntgen ile kon
trol, kırıkların bir çoğunun kan
sız, yani ameliyatsız tedavi ile 
bu gayeye eritmek ihtimalini ver· 
mektedir. Yalnız küçük bir kı
sım yaralılarda kınğm ameliyatla 
düzeltilmesine lüzum hasıl olur. 

Hekimlik sanabnm büyük müı
lkülatla karşılattığı kırık tedavisin 
de bu mesuliyetle yüklü olan bu 
vazifeyi şarlatanarlın, mutetab
biplerin eline bıraknıa:ktan fena 
bir ıey yoktur .. 

Bir de, kınk vakalarmda sinir 
ve kan damarlarının da zedelendi
ği ekseriya vuku bulduğuna naza· 
ran, bunlann tethisi ve ted:ıvisi 
için tam bir tıbbi bilgiye lüzmn 
olduğu aıikirdır. 

Eğer yara vücutta bir eksiklik 
yahut kol ve bacakta maluliyet hı· 
rakmı! ise de cerrah tabii vaziyeti 
iade edebilecek bir çok çarelere 
maliktir. Carrahın ifa ettiği bu 
hizmetin çok büyük ehemmiyeti 
vardır. Zira bugün iktisadi raka
bet mücadelesinde bedeni faaliyet 
te noksanlık gösteren bir kimse 
içtimai hayatta büyük zararlarla 
kartılqır. Hayreti mucip neti·
celer veren "tramplantation,, car
rahisi sayesinde zedelenmit et uç
larını tecdit etmek, asapta husu· 
le gelen büyük bir ziyanı kapat
mak, felce uğramıt bir adaleye 
sağlam bir adele parçası ekliyerek 
kuvvetini iade etmek, fena kayn&· 
mı! kırık uçları tabii şekle getir
mek ve kemikteki botlUklan ke
mik parçası aşıhyarak doldurmak 
kabil olmaktadır. 

Fatma kadın, kayboluşundan 27 gÜn 
sonra bulundu, fak at ... 

Zonguldakta i!ıkmdan inti
kam almak iıtiyen bir kadının 
kurduğu tuzağa dütürülen Yusuf 
isminde bir adam ark:ıdqları ta
rafından balta, kazma ve kurtun· 
Ja öldürüldükten ıonra cesedi ci
nayet mahalline Ya.km metrük bir 
m:ıden bacasına atıhnıştı. Ayni 
zamanda cinayeti tertip eden ka
dın, cesedin bulunmasına takad· 
düm eden günlerde esrarengiz bir 
ıurette ortadan kaybolmut ve po
lisin bütün gayretine rağmen izi 
bulun :mıamı!lı. 

ru Necip Efendi ve yanınd:ı bulu
nan bir kaç itçi, fundalıklar ara
ımda çıkan bir köpeğin F atmanın 
evinin altındaki ahıra girdiğini 
görmüşlerdir. 

Köpeğin ağzında bir beyaz et 
parçası görülmüştür. 

Polis memuru ve yanındakiler 
derhal köpeğin girdiği ahıra gir· 
mişler ve köpeğin kafasına sopa 
vurarak, bir türlü ağzından bırak
mak İstemediği et parçasını almış
lardır. 

Bu beyaz et parçası bir k:ıdm 
elidir. Zonguldak polisi, bu cinayetin 

faili olarak; Ereğli şirketinin As· 
d d 

Polis memuru ve yanındakiler 
ma ocağın a •tarı itleri batçavu- ogün ·köpeğin izini takip ederek 
§U OMDançavuıla d:ımadı Yusuf, . çok uzun ve zahmetli bir ara•tır-
Lort Hüseyın, Memit Ali, Ali Mol- T 

f 
madan sonra, altı derin bir uçuru-

la, Yuıu ve Giresunlu Hur•it is-
T ma inen dik bir d:ığ yamacı kena-

mindeki yedi ki!iyi tevkif ettikten rındaki fundalıklar içinde bir ka-
ıonra cinayetle birinci derecede d d" b 1 ı d 
ali.kadar olan Fabna ismindeki ın cese 1 umut ar ır. 
k:ıdının izini takibe bqlamıttır. Fakat ceset köpekler tarafı~ 

Bu sırada günlerdenberi izi a· dan parçalanmıf ve etleri kimi
ranan kadının kocası Ahsen bir ı len yenmittir. Etleri kemirilmi! 
ıab3h kulübes;nde ölü olarak bu- bir kol kemiğinin k::ılan yırtık bir 
lunmu!tur. fakat bu ölüm tabii· hırka kolu, cesedin kaybolan 
dir. Esasen hasta olan ve Ereğli Fatma kadına ait olduğuna şüphe 
!irketi ocaklarında bir maden ka· bırakmamaktadır. 
zası neticesinde ölümü eceliyle ol- Polisin vardığı neticeye göre 
duğu teıbit edilmiıtir. kazm1, balta ve kurşunla öldürü-

Diğr braftan polisin bütün gay- len Yuıufun katline birinci dere· 
ret ve faaliyetine rağmen ortadan 

1 
cede amil olan F abn• aene ~i 

kaybolan Fatmanm izi bir türlü katiller tara.fınclan kadının cina.~ 
bulunamamıf, bu suretle yinni ye· yet hakkında ifpatta bulunmaıı
di gün geçmittir. nın önüne geçmek için öldürül-

Fatma kadının k:ıybolduğunun müttür. 
yimıi yedinci günü, Y usufun öldü- Efkarıumumiyeyi günlerce meı
rüldüğü evin civarında her za- ğul eden bu korkunç cinayetin ka
manki gibi arattırmalara devam e· ranlık esrar dolu perdeleri birer 
den Üzülmez mevkii polis aıemu- birer sıyırılmaktadır. 

12 Dilsiz 
Dilsizler mektebi müdü
rünü vuracak mıydılar? 

lzmirde Dilsiz mektebi nıezun
lannıdan Osman oğlu Mehoıet, H:ı
san oilu Hakkı, Nurettin, Ahmet 
HulU.i, Hikmet Hüseyin, Hayri, 
Ömer, Sadık, Nazmi, Hamdi ve 
Kemal Efen diler toplu bir halde 
mektep müdürü Necati Kemal Be
yi vurmağ3 tetebbüs etmiılerdir. 

istihbarata göre bunlardan Ö
merin arkadqları namına bu iti 
yap1n&ğı üzerine aldığı söylen-

mektedir. 
Bunların zabıtaca bu teıebbüs

leri haber alınarak cümlesi der

Tekirdağında 
havalar 

Tekirdağı, (Hususi) - Son 
günlerde burada havalar çok mü
tahavvildir. Bu hafta içinde gün
de bir kaç defa havanın değiştiği, 
parlak bir güne!i ve lekesiz bir se
mayi müteakip birdenbire hava
nın karardığı ve kar serpiştirdiği 
görülmüttür. Hararet değiımekte· 
dir Bir kaç gün evvel 11fırdan a
p.ğı 4 de kadar inen hararet şim
di yii'kselmittir. lstanbulda bora 
ve kar fırtınalarının hüküm sürdü
ğü zamanlarda burada da hava 
soğumuş, fakat devamlı kar yağ
m:mıı,tır. Yalnız bir saat kadar 
yağan kar çabuk dinmiş, hava aç· 
mı!tır. 

dest ve tevkif edilerek bizzat ba!-
A Be t f Havaların bu mütemadi deği§· 

müddeiumumi smı Y ara ın-
dan tahkikatları yapılmışır. mesi sıhhat üzerine fena tesirler 

Mektepleri teftiş, 
konferanslar 

Samsun, (Hususi) - Samsun 
maarif müesseselerini teftiıe gelen 
M3arif Vekaleti umumi müfettiı
lerinden Hilmi Bey, on gündenbe
ri şehrimizde bulunmaktadır. Mü
fettiş Beyin daha ziyade Ticaret 
mektebindeki bazı meselelerle 
me§ğul olduğu söyleniyor; mektep 
müdüriyle aralarındaki noktai 
nazar ihtilafı dolayısiyle bir mu
:ıllimin istifası tetkik edilen hadi
selerdendir. 

Hilmi Bey, Lise ve Ortamekte

bin idari cephesinden ba,ka bina· 

larını da iyice tetkik ederek önü
müzdeki yıllarda nelere ihtiyaç 

olduğunu teabit ehnİ§tİr. Bilhassa 

250 mevcutlu muhtelit Ortamek

tebin çok sıkışık v1ziyette bulun

duğunu ve muavinsiz bir tek mü· 

dürlü idare edildiğini görmüttür. 

Değerli bir terbiyeci ve eski bir 
maarifçi olan Müf ettit Hilmi Bey· 
den bir konferans vermesi rica e
dilmitti. Perıembe günü İnönü 
mektebinde "Anormal çocuklar" 
mevzuu üzerinde istifadeli bir 
musahabe yaptı. Bütün ilk ve or
ta muallimlerin h:ızır bulunduğu 
bu toplantıda, çok itlenmeğe muh· 
taç bu mesleği mevzu cazibe ve a• 
laka ile karşılanmış; hatip tarafın· 
dan bizzat y:ıpılmıt olan etüt ve is
tastiklerin neticesi merakla takip 
edihui.tti ... 

Konferansı müteakip, Muallim 
ler birliği umumi heyeti ikinci iç
timaı yapılmı§, idare heyeti reisi 
müdür muavini Salim Bey, yeni i· 
dare heyetinin h:ızrrladığı İ! pro
gramını okuyarak üzerinde müna
kaşalar yapılmı!lır. 

Bundan sonra, Halkevinin bir 

köıesine sıkı,an birliğin müsait 

bir binay3 nakli, muallimler kü· 

tüphanesinin tesisi, konferanslar 

tertibi ve aylık taahhüdat itinin 

halli gibi bazı meseleler karara 

bağlan'lrak toplantıya nihayet ve
rilmi§tir. 

lzmirden lstanbula telefon 
lzmir • Balıkesir - lstanbul te

lefon hattı inşaatın:ı devam edil
mektedir. inşaat kasaba !imendi
f er kumpanyasiyle yapılan anlaı
m:ı üzerine kumpanyanın telefon 
direkleri üzerine yapılmaktadır. 
Kumpanyanın telefon direklerin
den mühim bir kısmı çürük oldu· 
ğu için yenilerile değİ!tiriliyor. 

yapm:ıktadır. Bir çok kimselerde 
Ayrıca yapılan Tı~ı. adli mu- şiddetli nezle, grip, boğaz ağrısı 

ayenesinde bunların ışhyecekleri ve iltihabı görülmektedir. Bir iki 
fiilin cezayi mucip olacağını firik . kızıl vakaıiyle çocuklar arasında 
ve mümeyyiz bulunduldan da h· tek tük kızamık vakalarm:l tesa
hakkuk etmittir. Evrakları birinci düf olunmuş Sıhhat müdürlüğün· 
istintak dairesine verilmi,tir .. ce icap eden' tedbirler alınmı!tır. 

Direkler balıkesirden bir hayli 
ilerlemiştir. İzmir • Balıkesir hat· 
tının 15 Mayısa kadar ikmal edil
mesi kuvvetle muhtemeldir. Her 
ne k:ıdar bu hattın Nisan ortala
rında ikmali evvelce tahakkuk et
mişse de, havaların muhalefeti in· 
şaata sekte vermiştir. 

Mesele alelade bir zabıta vakuı Bir müddet evvel salgın bir 

Fazla kirli bazı ağır enıice tah
ribatında (bilhasea saçma ile vu
kua ge!en yaralarda) hay:ıti tehli
keye koyan ve bu münasebetle da· 
imi bir tıbbi mürakabeye ihtiyaç 
gösteren fevkalide bir tehlike mev 
cuttur. Bu da gaz fregmonu ve 
tetanozdur. Tetanoz in tanına he 
men kati bir emniyetle kartı koya
bileceğimiz "von Behring,, tarafın 
dan lce9fohman senım vardır. Ka 
za netfceal ~a gelen yarada 
mecruha tetanoz seromu yapmak 
tedavinin ~ir la1111mı tetl<il eder. 

mahiyetinde gözükmektedir. jhalde bulunan tifonun tamamen 
N"ha t h" . b .. ""k _, ___ , ----• ye cerra ının en uyu ,-ICU3 su• 1 AWMIUUWllUO___ önüne geçilmiştir. 

Camiden kilim çalındı 
Balıkesirde Korucu nahiyesine 

bağlı Y ıcaikebir köyü camiinden 
bir kilim çalınmıştır. 

muvaf akiyetlerinden biri de kol ı kolu kesilmit bir çok kimselerin 
ampütaıiyonundan sonra uçta ıe- 1 hazin mukadderab kati ıurette 
ri kalan adalatın kuvveti ta.kılan 1 dUzeltilmittir. SunJ kol ile yara
aunt kolu hareket ettirmele kulla- hlar ince ve kaba itleri ıCSrehil-
nılması olmuftur. J melctedlrler. 

Bu uaulle WT kolu, bilhaasa iki Pr. nıuen 

Birlik 
Talebe birliği ~arafından çıkanlan 

"Birlik,, mecmuasının dokuz numaralı 
1ay111 çıkmıthr'· lçind~ dikkat ve atak~ 
ya deler yuılar vardır. ' Tavsiye ederiz. 

Sekiz, on lira değerinde olan 
kilimin kimin tarafından çalındı· 
ğı hakkında jandarmaca tahkikat 
yapılmakh olup hırsızın yakında 
meydana çıkarılacağı umulmak
tadır. 



Holivud, Gretaya Benzemiyen 
Doroteaqa Hayranlık Duydu!~ 

~cıdr. Burası müphem kalıyor! 

Minimini T erezaya annelik et· 
ıek, hemtire Johanna için sahi· 

·en zevk verici bir it .... Annelik 
adımn en asil ve güzel hiaai .. · · 

jeneden seneye büyüyen T ereza, 

ıemtireler arasında en ziyade 
~endisine cand:ın annelik eden 
'ıem§İre Johannaya kartı bağlılık 

luyuyor. On yedi yatına basan 
f ereza, onun tesir ve nüfuzu al
tında ..•• 

Doğutunun on yedinci yıldönü· 
mü ... O gün, ihtiyar doktor, gene 
m:ınastıra geliyor. Kızı, alıp götü· 

recek, ona dünyayı gösterecek ... 
Gerçi, bu ancak bir gün sürecek 

bir ayrılık, fakat bu ayrılık, hem
tire Johanna için pek güç, ve pek 
acı ...• 

Bu kısa ayrılık sıra.aınd:ı, hem· 
şire Johanna, bir buhran geçiri-

yor. Hemıireler, ona kıza kartı 
duyduğu sevginin ilahi olmaktan 

ziyade beteri temayülün ifadesi 
olduğunu söyliyerek, bu buhunı, 
ı·ahibelikten inhiraf, ye~ yüzüne 
dönüt arzusunun alameti suretin

de tefsir ediyorlar. Belki kendisi 
farkında değil! 

T-VAK'IT 

~ Kısa Birkaç Haber llJıııı-
"Anni Ondraı, birdenbire ;rahat

sızlanmıf,.... Bir sinir buhranı ge
çiriyormuf .... ,,, Geçenlerde ortaya 
böyle bir haber çıktı! 
· Eski dünya ağır siklet şampiyo
nu Maka Şmelingle evlenen yıldı
zın, boksörle devamlı surette an
laşıp anlaşamıyacakları, zaten ö
tedenberi merak ediliyor, ikide bir 
de karıkocanın kavga ettikleri ri
vayet ediJiyordu Tabii "sinir buh-
ram, mevzuu bahsolunca, buna ne 
kulp takıldığı tahmin olunabilir. 
Karı, koca arasında geçimsizliğin 
ıiddetlendiği, dolayısile yaramaz 
yıldızın artık evlilik hayatına ta
hammül edemediği, hutalandığı, 
sebep olarak ileri sürüldü! 

Gelen en yeni malumat, Anni 
Ondranın ne hasta olduğu, ne de 
kocaıile kavga ettiği ıeklindedir. 
Yaramaz yıldız, şimdi Münih ci
varında Gayzelgaştaygde hem 
"Anni ve Anni,, isimli filmini çe
viriyor, hem de karlı dağlara tır
manarak, kıt sporu yapıyormuş! 

~ 
İngiliz veliahtının giyiniti, bir 

çok yerde erkek modasına esaı 

tutulur. Ondan sonra en §ık er • 
kek sayılan da, film artistlerinden 

Adolf Menjudur. 
Adolf Menjuya, film sahasın• 

da tanınmıf kimseler arasında 
en şık giyinen erkeklerin kimler 
olduğunu sormuşlar, o da bir liste 
hazırlayıp vermiştir. 

Bu listede isimleri bulunanlar, 
Duğlas F erbanksın oğlu, Klayv 
Bruk, Vilyam Povel, Oven Mur, 
Frank Elliyot, S. Goldvin, Sidney 
F ranklen, Sedriç Gibbons, Jorj 
Fiçmoris. 

Adolf Menju, listeye 'kendi a· 
dını koymıyacak kadar mütevazi 
davranmıştır. 

~ 
Dita Parlo, geçende hususi 

bazı itlerini halletmek üzere Vi • 
yanaya gelmitti. Yıldız tekrar Pa
rise dönmüştür. 

Dita Parlo, Fransada "Soy • 
gun,, isimli bir film çeviriyor. Bun 
dan sonra da, vak'asının büyük 
bir kısmı tilep üzerinde geçen es• 
rar dolu mevzulu bir film çevi
recektir. Mart sonunda da 3 üncii 
bir film çevirmiye başlıyacalrtır. 
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Haftanın Filmleri ~ 

-vi o ea Vıyk, ''rtınni,, Filminde Rahibe Rolünde Klod Farerin 

"Artistik,, sinemasında bu haf-ı Kurt Bernhard tarafından ha• 
ta gösterilen filmden geçen sine- zırlanan bu film, burada "Deniz• 
ma sayfasında etraflı surette hah-~ altı .arkada,Iarı,, ismi altında gös• 

Johanna, şiddetli buhran İçeri- setf k. Mevzuu 
sinde kıvranıyor, nefaile mücade-

teriliyor. Filmde Madlen Reno ve 

Jan Gaben oynuyorlar. Burada geçen ıinema mevsi-ı kuvvetle fayidi. Dorotea Viykin 
10t11._ •••hıit•• '-M•••pli laz- il ' ıılan, hal Ye tanı,-teslrirılrabi
la.r,, filminde muallime rolünde liyet~ "llahi kadın,, ınkine ~ygun 
dikkat uyandır:m Alman yıldızı oldugu z:mnı, onun Amerıkaya 
l>orotea Viyk, geçen senenin, ismi 1 d~vetinde rol oynamıttı. Stüdyo
etrafında en çok yazı yazılan, şah- , daki tetkikler, bu zannı ortadan 
ıiveti etrafında alaka beslenen kaldırdı. Fakat, bu yeni yıldızın, 
yıldızı olmuf tu. Bu sene, onun ha- timdiye kadar orada görülen yıl
kikaten yüksek k i biliyet sahibi dızlardan b:nnbaşka hususiyeti 
olduğu hakkındaki kanaat, şü- bulunduğu görüldü. Ele geçirilen 
mullü olarak kat'ileşmit bulunu· yıldızdan istifade edilecekti. 0-
yor. nun hususiyetine uygun mevzu ve 

Dorotea Viyk, önce Almanya- rol aradılar, buldular, Dorotea 
da parladı. Kendi me,mleketinde Viyk, ilk filmini cevirdi. Bu filme 
Parlıyan ve parıltısı dünyayı kap· "Ninni,, adı konuİdu ! 
lıyamıyan yıldızlar da vardır. Tetkikler neticesinde, onun öl
kendiıi için, vaziyet böyle değil. diirf"n değil, dirilten kadın tipi ol-
0, aradan çok geçmeden Holivu· duğu neticesine varılmıttı. Bat 
da. davet edildi. Holivuda davet e· döndüren, m: hveden, teshir kabi
dilmek .... Şimdiki vaziyete gö- liyetini bu suretle deneyen kadın 
re, bu, yeni bir yıldız irin fevka- t' · d .. ·1 f · 

:r ıpı e~ı , iradesi kuvvetli, ne sıne 
iade bir mazhariyet! hakim kadın .... Çevirdiği filmde 

Dorotea Viyk, daveti kabul et- 1 
ro Ü, bir rahibe rolü: Hemtire 

ti. Avruyadan Amerikaya geçti. Johanna! 
Daha Amerika topr:ığına ayak ba
sar basmaz, bu yıldızın baıka yıl
dızlara benzemediğinden bahse
dildi. Ne itibarla? ... Tipi, artist
liği noktasmd:ın mı? Hayır, daha 
o cihetleri yakından ve uzun boy
lu ara§tırmağa sua gelmemitti. 
Nevyork garında küçük bir hadi
se, gazetelerde hararetli bahis 
ınevzuu teıkil etti. Alman yıldızı, 
ıazete fotoğrafçılarının, eteklerini 
biraz yukarıya çekerek, ayrıca ba
caklarının da resmini aldırmak 
Yolundaki müsaade isteklerini 
teddetmi§ti. Böyle bir teklif kar
tıırnd:ı, bi• )'1ldızdan red cevabı 
almak Amerikada hiç vaki olma
lnıt bir §eydi! 

Dorotea Viyk, Holivud stüdyo
larında bir kaç pruva yaptı. Geçen 
'-hifede de ipret ettiğimiz g=bi, 
o •ırada lsveçe dönen Greh Gar· 
honun bir daha Amerikaya gelmi
)'eceti, artık film çevirmiyeceği 

Filmde ,onun altı kardati var. 
Kendi?erine bakacak kimse yok ... 
Joh:.nna. onlara annelik ediyor, 
fefkatle bakıyor. Günün birinde, 
kardetlerinden Kriatina, küçük1eri 
gözetebilecek yaıa gelince, Jo
hanın:!, onları bu ablalarına ema
net ederek bir manastıra çekili-
yor. 

Y eknaaak bir hayat.. Sükun, 
devamlı ve ... sonsuz sükUn .. 

Doğup büyüdüğü ispanya kö
yünün hekimi olan ihtiyar, onu a
rada ziyaret ediyor Bir gün, ma
n :ıstır kaprıımn et iği ne bırakılan 
bir çocuk, doktorun da tavsiyesi 
üzerine, rahibeler tarafından ma
nastırda büyütülüyor. ihtimal 
doktor, bu çocuğu manas\Jra sok
makla, Joh:ınnayı yeknaaak ha
yatında avutacak bir feye kavut· 
turmak istedi. Yahut, bunu dütün
n-ıedi de, sadece bırakılan çocuia 

leye giTi,...,dr, bir haylr uğrattık· 
tan sonr:ı, kuvvetli iradeıile nef
sine hakim oluyor. Rahibedir, ra
hibe kalacaktır!. 

T ereza, bir gençle sevıtıyor, 
manaatırdan çıkıyor. Johannanın 

ötedenberi içten beslediği onun 
da rahibe olar:ık manastırda kal
ması arzusu, botuna, • . kuvvetli 

iradeli, nefsine hakim Johanna, 
bu neticeyi hoınutlukla kartılıyor. 
Kız, Tereza, onu daima hatırlıy:ı· 
cak, lakin, maziyi hatırlar gibi. 
Hemıire için de vaziyet öyle ! 

itte mevzu bu. · · Görülüyor, ki 
Dorotea Viyk, "Ninni,, filminde 
de yalnız kadrnlar ve kızlar tar:ı
f ından çevrilen "Mektepli kızlar,, 
filmindeki karakterine uygun bir 
tipi canlandırıyor. Orada da mek
teplilerden bir kız, onun tesiri, 
nüfuzu altındaydı! 

Bu filmdeki mevzu, Martinez 
Siyerranın "Ninni,, ismindeki 
sahne eserinden ahnmıttır. Bil
haaaa ispanya ve Amerikada ta -
nınmıı olan muharririn bu eseri, 
1921 senesinde Nevyorkta oynan
mıttı. Sonra Amerikanın ve Av
rupanın muhtelif tehirlerindeki 
sahnelerde temsil olundu. Tekrar 
Nevyorkta, 1927 senesinde oyna
nıtı, büyük bir aan'at hadisesi ma
hiyetinde kaydedildi. Şimdi Do
rotea Viykin oynadığı rolü, evvel
ce Zita Johan, lngilterede oyna
mıttı. 

"Ninni,, isimli eserile büyük JÖh
ret kazanan lspanyol muharrir 
Martinez Siyerra, on yedi Yatın.da 
iken eser yazmağa batlamııtır. llk 
eseri olan "Çalıtma tarkısı,, onu 
muhitine tanıtımıfb. Diğer mühim 
eserleri "Günet batıfı,, ce "Nisan 

1 ürperiti,, isimlerindedir. 

"Harp,, isimli eserinden alınan, 
rejisör Nikola F arkaı tarafından 

vücude getirilen, Annabella, Betti 
Stokfeld, Şarl Buvaye, Con Lo
der, lnkijinof, Hanri Faber taraf
lanndan muvaffakıyetle oynanan 
"Harp,, filmi... 

~ 
"ipek,, sinemasında gösterilen ye 

ni filmin mevzuu, Bernhard Kel • 

lermanın "T unel,, isimli methur 

romanından alınmıttır. "Tunel,, , 
türkçeye de tercüme edilmiş kuv
vetli bir edebiyat eseridir. 

~ 
"Melek,, sinemasında gösterilen 

film, "Niçin öldürdüm?,, isimli 
filmdir Bu filmde oynıyan artist
ler arasında Nansi Karol ve Kari 
Grant bulunuyor 

~ 
"Saray,, sinemasındaki film, 

"Hata,, dır. Bu filmde, geçende 
'Beyaz rahibe,, filminde görülen 
Helen Heyı, batrolü yapıyor. Di· 
ğer oynıyanlar, Karen Morley, Le
vis Ston, Neyi Hamilton, Klayf 
Edvards .... 

1111111• · ·'"''''• ....... . ' 

Joan Kravford, Evindeki Odaaında Dinlenlıor 
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ıs-VAKiT 

Hikaye 1 

Bir Nevi Gevezelik ••• 
Yazan : Selami izzet 

me öyliy~mezler. Karıl~~ derhal\ dar ... ~i~liyen zata da, teşekkür et
tuplar gehr. Falan bey, fı!an m~- megı hır !borç bilmif. 
sele hakkında konferans verecek- _ Şimdi size t kk.. d · . eşe ur e eyım .. 
hr. - Estafurullah efendim 

Konf er anı verenlerin, bir veya _ yok y k t kkü' " . h , o , eşe r ... 
bır kaç mesele hakkında mu ak - H 
kak öyliyecck bir çok sözleri var- - ayır efendim, teşekküre ha-

d 
cet yok. 

ı. 
- Nasıl yok efendim, te§ekkür 

etmeliyim .. 
Kimi zenci ruhunu keşfetmi~

tir. 
Kimi Patagonya iktisadını tet-

kik etmiştir. 
Kimi dünyayı V.E'7.cn biriyle gö • 

rüşmü tür. 
Kimi dünyayı gezip görmüştür 
Yazık, ki 'konferan&ı verenler· 

tfen bazıları ne avukattırlar, ne de 
rr.uallim, yoksa. sözleri dinlenir

di. 
Berber de değillerdir. 

- Aman neden efendim? 

- Beni son sözüme kadar din· 
)ediniz, herkes gibi gitmediniz .. 

- Gidemezdim efendim .. 

-Ya! •. 
Konferansçı duralamıı. Salonda 

tek kalıp aözü sonuna kadar din
liyen zat izah etmi!: 

- Sizi buraya ben getirdim e • 
fendim. 

Dişçi de değillerdir. 
Eğer berber veya dişçi olsalar, - Anlamadım? 

kafanızı ellerinde tuttukları için, - Ben, buraya geldiğiniz oto -
söylediklerini ister istem~z dinleı. mobilin şoförüyüm. Siz hurda ko· 

5
;niz. nuştuğunuz müddetçe, aıağıda 

Ve işin asıl garibi vaı·. Bu nevi taksinin saati trkır tıkır İ§ledi ... 
konferansçılardaıı bir çoğu, evle - Bir gün, sözü çekilmiyen bir a· 
rinde de, ağızlarJm açıp tek keli· damın, sözünü dinlemekten zevk 
me söyliyemezler. Karıları derhal 1ı duyan biri bulunmu~ demek .... 

çıkışır: 

- Sen aus, senin akim ermez!. 
Evet,. bazı hmferans heveslileri 

vardır, iki aözteri dinlenmez ... 
Aımma geçen gün, bir hikaye 

endrada heyecan 

"Almanya .. Harbe hazır 
ol ! ,, adlı kitap 

Büyük millet meclisinde 
Türk - Fransız dosluğu , dün , 

lbir kere daha teyit olundu 
-- (Bat tarafı ı lncJ a&yd&DIJ24a) 

Sürekli alkıılarla karıdanan 
bu telgrafın okunmasını mütea· 
kip kürsüye gelen Cemil Bey (T e· 
kird:ığ) şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

"Muhteerm arkadaşlar, 
Yüksek Fransız mehualarmın 

Türkiye dostluğuna verdikleri 
kıymeti büyük ve samimi bir mem 
nuniyetle öğrendik, eminim 'ki, si· 
zin hiaaiyatını:ıa da tercüman olu· 
yorum. Bizim Frans:ıya kar~ı dost· 
luk hislerimiz ciddi ve esaslıdır. 
M. Herriot gibi yüksek şahsiyetin 
memleketimizi ziyareti bu teza
hüre mesut bir vesile oldu, Fransa
ya karşı dostluk hissiyatımızı hen 
de bu vesile ile izhar etmekten 
bahtiyarlık hissediyorum. Bizi.m 
de böyle bir teıekkül vücude ge· 
tir:memiz lazımdır. Ark:ıdaşlarım 
da bu .arzuyu yakından gördüm. 
biz de derhal teşebbüs alacağız 
ve almak üzereyiz. Bunu arzu edi· 
yorum. (Alkışhr) 

Cemil Beyden sonra söz alan 
Sırrı Bey (Kocaeli) de !U beyanat· 
ta bulunmuttur: 

Fransız meclisinde 130 mebus· 
tan mürekkep bir Türk - Fransız 
arupu teıekkül ettiği telgrafının 
i9idi!ımesi k:ırşısında duyduğum 

yo beni buldu ve benimle uzun u
zun konuıtu. Ve avdet ettikten 
sonra aldığı notlar üzerine seri 
h:ılinde lehanize bir çok makale· 
ler yazdı. Hatmmda kaldığına 

göre "La Jön Türki" isimli bir ki
tap neşretti zannederim. 

M. Heryonun karekteriatik vufı 

Bunun için bizim uzun zaman 
sulha ihtiyacımız vardır. 

Bu esaslı noktada bugün F ran
sız milletiyle tamamiyle beraberiz 
ve onun için bu uzanan eli kema
li hararetle sıkalım diyorum.,, al· 
kışlar, bravo sesleri .. 

Reis - Divanı riyasetçe bari· 
açık sözlülüğü, samimiyeti ve va· ciye vekaleti teskeresine mecliıin 
tanperverliğidiı·. yani M. Heryo tezahüratı nazarı itibare alınarak 
tam manasiyle iyi bir Fransızdır. icap eden cevap verilecektir. 
Bu muhterem F ransızdan bize u· 
zo.tılan dostluk eli ki, yalnız ken· Müteakiben ruznameye geçile-

d
. d "''l bugün Fransada: rek 551 sayılı kanuna bağlı emraz 
ı namına eg1, 

hükumet a makta olan ve Fran· cetvelinin tadili ve maluliyetlerin 
y p b d ı .. b'k' .. sız meclisinde grup itibariyle en u ce ve e gore tat ı ı ıçın 19683 

kuvvetli bulunan bir fırka arkadaş sayılı kanuna zeylen tanzim edile-

ları tarafından bize uzatılan bu eli rek M. Meclisine takdim edilen 
hararetle sıkalım. Niçin? Bu sua· kanun layihası ile tevhidi maliili· 
lin cevabını tebarüz ettirebilmek yete müteallik olup B. M. Meclisi· 
için iki milletin mütekabil vazı· ne arzedilen tefsir dileğinin geri 
yellerini tespit etmek lazımdır. alınması hakkındaki başvekalet 

Fransız milleti bu muharebe· teskeresi okunmu~tur. 
den bütün emellerini tahakkuk et- K8zım HUsnU Beyin halı· 
tirmiş, yani tam manasiyle satisfe rasını yad 
bir millettir. Bundan sonra Reis Kazım Paşa 

Ve ondan dohyıdır ki, ıulhper· Hazretleri meclisin tatili esnasında 
verdir. Ve cihanda sulhun nizmm Konya mebusu Kaznn Hüsnü Be· 

ft d Çünkü yin vefat ebni• oldugw unu so"ylemı· • 
idamesine tara ar ır. :ı :ı 

beki d.... ve demiştir ki: 
sulhun bozulmasından e ıgı 
bir şey ikalmamıttrr. Onun ıçın "Bu haberi teessürle meclisi a· 

okudum. 
Size anlatayım: 
V nktiyle, sözü dinlenmiyen bir 

zat, konf er.an& vermeğe kalkmış ... 

Alman Profesörlerinden M. his, her halde heyecan derecesin· 
dedir. Çünkü bize bu dostluk his· Bense tarafından ne§rolunan ve 

"Alm:ınya! Harbe hazır ol" adlı 
serlevhası altında İngilizceye ter· 
cüme edilen bir kitap Londrada 
fevkalade sansasiyon yapmııtır. 

Bu kitapta Büyük Britanya adala· 

kendi tabirleriyle satisfedir, sul· liye arzediyorum .. 
hun taraftarıdır. Biz muharebe· Kazım Hüsnü Bey, birinci B. 
den onun gibi memleketler kazan· M. Meclisinden beri ve onu takip 
madık, memleketler kaybettik, fa- eden meclislerde de mebus olarak 

Kür~üY.~ sıkmıı, söze başlamış. 
Be! on dakika sonra, salonda, 

kimseler kalmamış. Bütün dinli· 
yenler, aöziin sonunu beklemeden, 
hava almağa çıkmışlar. 

sini getiren ses vaktiyle asnn en 
büyük evladına çete reisi ve onun 
etrafında toplanlln mücahitlere 

kat biz ye bugün elimizde bulu· 
nan yurt bizim için kafidir. 

haydut denildiği z'lman kar§ısına 
çıkarak, hayır, vatanını ve milleti· Çünkü bugün milliyet esasına 
ni kurtarmak için silaha sarılan istinat ederek bir devlet kurmu· 
cengaverler, Fr:msız telakkisine !uzdur. Binaenaleyh Osmanlı 

memlekete büyük hizmetler ifa et~ 
miş t.t.ğerli arkadaşımız idi. Ken· 

disine rahmet diler ve hatırasına. 

hürmeten bir dakika aükUt edil· 
mesini rica ederim.,, 

Yalnız salonda bir kişi kalmış. 
.. d' d' b .. ··k imparatorluğunu batıran beliyye·· 

aks::ımı bundan evvel İngiliz gaze· gore vatanperver ır ıyen uyu 
d l. lerden biri olan kapıkulları salta· 

teleri tarafından, parça parça ter· a amın vatanından ge ıyor. Bu 

nnın Al.manya ordularınca istila· 
sından bahis olan hu kitabın bazı Bir dakika sükUtu müteakip 

cumartesi günü toplanmak üzere 
içtimaa nihayet verilmi!tir. Tek bir kiti. 

Blıt falan zat, bütün kulak kesi· 
lerek, dikatle konferans dinliyor, 

. söz uzaıdrkça memnun oluyor, göz· 
lerini içi gülüyormuş. 

Bir aralık, saatini çıkarıp bak· 
mış. 

Konferansçı durmuş ve mültefit 
bir tebessümle: 

-Affedersiniz, sizi sıkıyorum ... 
Telhiı edeyim ... 

-Efendim?. 
- Sözü kıaaltaynn dedim 
Dinliyen itiraz ebniş: 
- Kat'iyyen, ne ikadar uzun 

söylerseniz, ibeni o kadar memnun 
ederıiniz... Sayenizde geçiniyo• 
rum .•• 

Konfel11nsçı bir !kat daha sevin
miş. Kendini dinliyen zatın tam 

bir entellektüel olduğuna kanaat 
getirmiş •• 

Öyleya, bir zat, ıki dimağını ıbes
liyerek geçiniyor.Sö zlerinden isti· 
fade ettiği için kendisine teşekkür 
ediyor. 

- Öyleyse devam edeyim .•• 
- Lutfedersiniz... Minnetları· 

nızıın .•• 
Ve konferansçı söze devam 

m~ •• 
et· 

· d b .. h nalından yeni devletin bünyesini 
cüme edilmi§ idi. ses aynı zaman a ütun usumet 

'h ı k f · ze ga. temizlemiş oluyoruz. Layik esasa 
Bu baptaki neıriyatm yaptığı cı anının mem e e ~mı yız ve d 

Gelecek toplantılarda 

k
. ld J d _ı_ göre cumhuriyet tesis etmişiz ir • 

fena tesirleri gidermek maks:ı.diy· ın sa rrdıkhrı gün er e anca.K 
le Almanyanın Londra sefareti bizim sevilecek, muha?b~ e~ile· Çünkü gene osmanh imparatorlu· 

Ankara, 1 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisinin önümüzdeki h:ıf
ta içinde yapacağı toplantılarda, 

son zamanlarda aktedilen muahe
deler müz;kere olunacaktır. 

bir resmi tebliğ n~rebni§tİr. Bu cek seviyeye malik asıl bır mıllet ğunu ~batıran ikinci amil de taas· 

tebliğte M. Bense'nin harp ve as· i olduğumuzu söyliyecek kadar ce· sup bhrkatıdır. 
kerlik fenleri profesörü ol- saret gösteren büyük adamın asil Ondan da yeni devletin bünye· 

·ıı · d ı· sini temizlemiş buluyoruz. 
rnadığı ve fikirlerinin saçmal w mı ehn en ge ıyor. 
ileri sürülmektedir. ıgı Bu ses, Türk necabetinin tak· Osmanlı imparatorluğunu batı· 

Almanya hükUmeti ·bu kitabın dirler, hayranhkhr gösteren haki- ran ve ibatırmıya hazırlıyan esbap· 
lngilizce tercümesinin lngilterede kat ıevenlerini hassas .:atandaıla- tan birisi de kapitülasyonlardı. 
neşredilmemesini temine çahtmı rmdan ve her türlü ınumtaz has- Çünkü kapitülasyonlar, memleket 

Bir zabıta 
Romanı 

idi. ' }etlere malik büyük Heryonun iktısadi müvazenesinin teessüsüne 
mümtaz zümresinden geliyor. Biz· manidi. 

Yeşil 
.., 

yagınur 

balyada bir şehre yeşil 
yağmur yağdı 

İtalyanın Coya ~rinde son 
günlerde ç.ok garip bir hava hadi
sesi olmuştur. Şöyle ki, şiddetli 
bir bora sırasından sonra yeıil 
renkte yağmur yağmağa baılaını§ 

ve bu yağmur yarım nat devam 
ebniştir. Bora kesildikten aonra 

caddelerde ve bpalarda yağmur· 
dan keskin Yetil bir renk kaldığı 
görülmüıtür. 

Cenubi 1talyada kıra ve sarı 
yağmur yağdığı vaki olmuftur. 
Bu da Afrika çöllerinden kalkan 

de asırlardanberi teenüs etmİ§ Ve kapitülasyonlarla Avrupalı· Q 
bulunan Fransız muhabbeti esasen ların takip ettikleri gaye bizi zirai 
böyle 5 iciıi, 10 kiti, 100 ki§iden memleket halinde bırakarak kep· 
mürekkep bir grup halinde değil, di sınai mamulatına sürüm yeri 

vakıt landruy 
tutmuştu şimdi de. 

bütün Türk ,-nilletini, 14 milyon· yapmaktı. Dünkü nüshamızda da yazdığımız: g 

dan mürekkep ... " 18 milyon ses· Fakat arkadaşlar l:ütün impa· bi "Malin,, gazetesi, baımda Franı 
· il h 28 ·ı rciıicüınburu M. Lebnın ve başvekil ~ 

leri" 18 ve ınşa a mı yondın rat"rluk h""yatr co·· ~terir ki bu vazı' -.., ... 
0 

- Doumcrgue bulunan tahkikatın bir türl 

mu .. rekkep Türk milletini bir d yette devletin bütçesi, müvazene ny ınlatamadığı Prens'in katli hadiı 

Tu"rk • Fransız gnıpu heyefıne ııin' b • - 'Lki • daima açıktı. Bu açığı istikraz· 1 ususı surette tuıı 'k ettırmeğe k 

getirmiştir. larla kapamak zarureti vardı. rar venni, ve Fransanın en tne§hur pol 
Binaenaleyh huradaı ben i!te 18 Bu gidiş tahiatiyle bir iflas gi· hafiyelerinden Riboulet'yi, cinayeti 

') ı· d l T" k 'll · olduğu Dijon §ehrine göndenni .. ti 
mı yonun ev a ı o an ur mı eh· dı' ıı.ı· ı·dı'. Şimdı' kapitülasyonların :r :r Bu teşebbüsün bütün Fransada uyandı 
nin teş1<il ettiği Türk - F ranııız lağviyle memleket bu beliyyeden dığı fevkalnde alaka gün geçtikçe a .. 
grupu namına bu gelen !esi mu· de tamamiyle kurtulmuş bulunu· maktadır. Son bir iki aylık hadiseler i 

habbetle selamlıyarak 18 milyon yor. Yeni kurduğumuz devletin garabetten garabete ıahit olan Fran• 
Türkün muhabbet ve selamlarının bünyesinde osmanlı iroparatorlu·· efkan umumiyeti bu meşhur polisin y 

Fr.ansaya iblağını rica ederim. g"'unu batıran amillerin hiç birin- pacağı takibat neticcA'ıti büyük bir sah 
aızlıkla beklemektedir. 

Bir İnsan, ne kadar geveze olur
sa olsun, nihayet söyliyecek söz 
bul 

kara ve san kum tozlannın yağ· 
amaz. Nefesi ikesilir, dili du-d •--- mura kanfmasından ileri geliyor· 

Halil Beyin sözleri ı den eser yoktur. Binaenaleyh biz Vaktiyle Fransayı ve hatta bütündü 

H l
'l be "l . d b .. de bundan dolayı tamamiyle mem yayı çok itgal ehnic olan Landru hadis 

a ı y zmır,, e u mu· . :ı :r 

beti d 
. ı· ki nunuz. Bundan dolayıdır ki, bız sini de, hiç beklenmiyen bir anda aydı 

nase e emış ır : 
ı n.urur ve konuşamaz olur. d F k u. a at böyle yeıil yağmur yağ· 

fll!ll.c. Kanf~t.t;r. da nihayet ıözü mıt olması vaki değildir. "Efendiler M. Herriyoyu 1909 
etmfı. Al"k d 'l d d B F . • 9i a :ı ar ı im adamları bu a tanı rm. en o zaman mecli· 
'&?tat, e .. ~es kaçtığ: h:ılde, tt!c müstesna hava hadisesini merak· ıi mebuaandaki ekseriyet grupu-

haşma alıp sözünü .. niht.yete ka- l la tetkika ba .. lamıtu\rdrr. 1 .. b l -:r -:r- nun reısı u unuyordum. M. Her· 

de onlar kadar ve onlardan ziya· latan gene bu Riboulet idi. Londrü ti 
de aulhperveriz. Çünkü biz büyük kurnaz polisin takibatmdan yakasını kıl 
Gazinin dediği gibi bu Anadolu taramamıı ve aoluğu ceilidm kollan • 

üzerinde muasır medeniyetin 
tüne çıkacağız. 

Üs· 
•mda alımı, ba§ı kiyotin ile kesilınit 
Bakalım bu meşhur hafiye bu iti de b 
cerebilecck mi? 
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~UNDAN BUNDAN 
En mesut insanlar bunlar mı ? 

Doktor hanımın on senelik hayat ar-
kadaşı hakikaten müşkül bir Atlas okyanusunda, postası bir buçuk senede gelen, umu-

mevkide kalmıştı • . • mi harbı bile mütarekeden sonra duyan bir ada var .. 
Erkek bu sualler karşısında kıp- şey, daha az yıpranmıt bir kadın 

ırınızı olmuştu ve hicabından ö- görürse, -0na meylediyor. Son za· 
Üne bakıyordu. Onu bu halde gö· mantarda hep bunları dütünüyor· 
en doktor hanım suallerine de- dum. Fakat sana bir ıey ıöylemi
a.nı ediyordu: yordum. Hatti hiraz evvel bu me· 

- ''Benimle beraber yaşadığın seleyi sen bana açtığın ve benden 
n sene zarfında st.na hiç bir gün daha brkmadıjın için aynlmak iı
•kıntı çektirdim mi? Her istediği- temediğin söylediğin zaman dili
i Yapmadım mı? Sana elimden ınin ucuna kadar gelmiıti. Senin· 
tldiği kadar iyi muamele etme· le daha fazla yaıamak niyetinde 
\... ·? 5 d h b · olmadıgw ımı söyliyecektim. Fakat ... mı. en e er zaman enım· 

e beraber yaşadığın için mes'ut sonra vazgeçtim. Bak, biz ne ka-
lduğunu söylemiyor muydun?,. dar zamandan beri bir arada ya

Erkek ha sualler karıısında git- ııyoruz, on sene dolmak üzeredir. 
ikse !a§ırıyor, üzülüp büzülüyor Artık bu işe bir nihayet vermek 
e arada sırada yalnız: zamanı çoktan beri gelip geçmif • 
- "Evet -öyle idi- doğru söy tir.,, 

Üyorsun, bakın var!,, gibi kelime· Doktor hanım erkeğin bu uzun 
ri kısık bir seıle taıdik etmek- ifadesini dinledikten sonra demİ!· 

en başka bir fey yapamıyordu. ti ki: 

Doktol' hanım onun bu 4<ısa cüm _ "Evet, maksadını anlıyorum. 
tferini işittikçe büsbütün hiddet- Esas itibarile böyle düfünmekte 
eniyor ve: haklısın. Fakat ben bu on ıene zar 

- ' O halde neden dolayı ben- f ında sana 0 kadar alııtım ki sen
en ayrılmak istiyorsun? Bundan den ayrılmak timdi bana pek güç 
İr saat evveline kadar bana hic gelecktir. Doktorluk ve cerrahlık 

bir şey söylemediğin halde ne old~ i~Ierine de seni epeyce alıştırdım. 
.' böyle fikrini birden bire değiş· Arada sırada bana oldukça yudı-

lttiyerdin?,, diye soruyordu. d b d mın dokunuyordu. Şim i ir en 
Doktor hanımın on senelik ha - bire bu münaıebeti kesivermek 

lt refki hakikaten mü kül bir işime gelmiyor. Sonra. çocukları-
evkide kalmı•h, Dilinde dola-.an _,_ O-'- ~ .. ·· ·· :r .,._-+~•-·:-'I& ll&r----=· ................ , 
. efcri ctlmleleT ıı~nne getirip 

'fır liirlü ağzından çıkaramıyordu. 
•lıı1z arada sırada yf'nİ sevgifüi

lle Yan gözle bakıyor ve ondan 
:aonra gene batını öne eğiyordu.Ye 
hi •evgiliıi <le doktor hanımın sual 
erine cevap verecek bir vaziyette 
ÜeğiJdi. O yalnız erkeğe cesaret 
~erici nazarla bakıyor ve bu na· 
lt.rlarile ona: 

- "Hakikati ıöyleıene !,, De· 
hek istiyordu. Fakat erkek kendi· 
linde b:r türlü bu cesareti bulamı· 
t.~rdu, doktor hanımın artık sabrı 
tıkenmişti. Onun için daha şid· 
~etlj bir tavırla on senelik hayat 
rkada!ına bağır~rak demişti ki: 

- "Bu sükutun bana henüz ka· 
larıız olduğunu anlatıyor. Benim 
faybubetim e'>nasında belki su ha· 
hın seni muvakkat bir zama~ için 
ndırmağa muvaffak olmuıtu, 
kat aen ıimdi nedamet getirdin, 
Yledijderine pİfman· oldun, ben· 

len ayrılmak istemiyorsun, değil 
1l'? '· ,. 

Bu sual artık cevapsız bırakıla· 
zdı. Çünkü doktor hanım haki

i Yaziyeti unutmu! ve yanlıt dü • 
'ncelere kapı)mı! gibi ıöz söyle

eğe başlamı§tı. İş gayet nazik 
'r aafhaya gimıİ§tİ. Erkek te bu-

aııla.dığı için bütün kuvvetini 
r •raya tophyarak ve mahcubi
ti filin üzerinden atarak niha
t !\I sözleri aöyli;ebilmişti: 
.._ ''Senden ayrılmak istiyorum, 
tllcii 'bu kadına asık oldum. o . 

~ nauz ya§ıyamıyacağıma kana-

onlara .... ,, 
Yabancı kadın burada doktor 

hanımın sözünü keserek hemen a

tılmııtı: 

- "Çocuklar için hiç merak et
meyiniz, onlara bakılacaktır. Bu
raya gelmeden evvel biz müsaade

nizle terbiye müeıseseıi merkezi· 
ne uğradık, vaziyti oraya bildirdik 
ve merkezden verilen iki memuru 
da •beraberimizde getirdik. Ara· 
.nnzdaki mesele halledilir edilmez, 
memurlar çocukları alıp götüre
ceklerdir." 

Doktof hanım bu sözlere müs
tehziyane bir tavırla cevap vermif· 
ti: 

- "Çok büyük bir lUtufta bu· 
lunmu§ıunuz, hanımefendi, fakat 
çocuklara ait olan meseleyi belki 

batka bir suretle de halledebilir
dik Meseli kızımız zeki ve çahı· 
kan bir Çocuktur. Onun müstakbel 
tahsil Ve terbiyeaile bizzat meuul 
olmak isterdim. Sonra oğlumuz da 
Ç<>k §en ve faal bir çocuk. eo, za
manlarımda iyi vakit geçirmeme, 
onun tatlı sözlerini dinliyerek ka
famı dinlendirmeğe muvaffak ol· 
luyorum. Onun için çocuklar ter· 
biye müe11eaesine gitmeyip ya· 
nımda kalack olurlana çok mem· 
nun olacağım.,, 

Doktor hanım bu sözleri söyle
dikten sonra çocuklarının yüzüne 
bakmak istemitti. Fakat çocuklar 
ba!Iarını önlerine eğ111itlerdi. Dok 
tor hanım bunun üzerine çocukla· 
rına hitaben: tetirdim. Geçen ,.,ün kendisine 

(Devamr var) 't ıeLnittim. Görür görmez ona 
~lırıuttum. Bir kaç gündenberi -
ıı.t, fikrim hep onda idi. Niha- ~~!~.~!.~.~~~.!~~~~ .. ~~!~.!~: 

· ~d~f bizi birle,tirdi. 
) Jacla bundan .daha tabii tir 
~~ilir mi? İnsan arada sıra· 
-,..iklik istiyor, daha genç 

Serveti fünun 
Uyanıı (Serveti fünun) mecmuasının 

1 mart tarihli aayı11 dGn zengin yazılarla 
çıkmııtır. Tavsiye ederiz. 

Japonyada, Korada ve yahut 1 yaret,, le bulunmuşlardır. Bunla· ı miş ve bu arzufo.rı yerine getiril· 
bunlar gibi dünyanın en uzak yer- rın ifadesine göre 65 senedenbeı-i 1 mİ§tir. Adada "para,, denilen 
l~rinde vakı olan bir hadisenin I Hk defa Fransız bayrağını taşıyan feyden eser yoktur. 198 kişi ara· 
bır çeyrek saat soma binlerce mil bir gemi ada sularına gelmiş .. A- sında alış veriş takas ile yapılır. 
uzakta bulunan kıtalarda §ayi ol- ~ Gemi kaptanının, Londraya ve 
duğu biı· zamanda dünyadan, dün· :~: . : · · yahut ba!ka bir yere telsizle bildi-
ya hadiselerinden h3.bcri olmıyan, rilecek haberleri, gemi doktorları· 
hatta rivayete göre, Avrupa har- · na muayene ettirilecek ha:stalara 
bini, ancak mütarekenin imzasın· olup olmadığı hakkında sorduğu 

dan sonra öğrenmif memleketler suale adanın en yüksek şahsiyeti 
de varmış... M. Petto ıu cevabı vermİfth: 

Bunlardan biri Okyanus deni- 1 - Söyliyecek müsatcel bir şey 
zindeki İngiliz müstemlekelerin- yoktur. Yalnız Amerika ıçin size 
den Tristan de Gunha adasıdır.. bir posta J)aketi vereceğim. Paket 
Bu adaya bir buçuk senede bir de· üzerine pul yerine imzamı ve be-
fa posta gelir ve gidermit .. Yalnız lediye mühiirünü koydum. Tıist.an 
fevkalade ahval müstesna olmak adasında ne pul ve ne de banknot 

üzere.. Fakat, Umumi harp gibi 
fevkalade bir hadiseyi haber ala-
miyan bu ada için "fevkalade,, 
denilmeğe §ayan olacak bir hidi
ıe ne olmalıdır.? Acaba, Groen
land yarım adumm batması veya· 
hut Japon toplu adalarının topu
nun birden dalgalar altında kal· 
ması mı?! 

Tristan de Gunha adaaınm ıa· 
kinleri 190 kitiden ibarettir ve ba
lıkçılık ve çiftçilik ile meıgul olup 
yaıamaktad ırlar. 

Franaız deniz mektep gemiıi 
"Jean d'Arc,, ahiren bu ad~ı zi· 
yaret etmit ve üç kitiden mürek· 
kep olan ada "erkin ve memurla-
n,, gemıye gelerek "resmi zi· 

,ı\dayı ziyaret cdl:'n Jandtırk mektep 

krU\•azörU sUvartst Donvaı 

da: JtJerkezi olan "Edimburg,, şeh· 
· " k~ 1 F rı er an ve memur arı ile ran-

" 
sız harp gemisi erkanı arasında, 

bu gibi ahvalde adet olduğu gibi, 

uzun nutuklar teati olunmamıt ve 
gemi süvariıi, bu tariki dünya ze· 

vata bir kaç çuval un, kahve ve 
şeker vermi§. Bundan sonra gemi 

kumandanına ada halkının, "yer· 
li mamulat,, tan fok derisi, öküz 

boynuzu ve saireden iılenmif ma· 
mulatı Fransız tütünleriyle takas 
etmek arzusunda oldukları söylen· 

vardll'. Discowerv bundan bir kac . . 
hafta evvd geldi ve vostaımzr ge
tirdi. Şimdi de yeni posta için 18 
ay beklemek lftzım. Biraz uzun 
aınuı..-ı burada yalnızlıktan hoşla
nıyoruz. Patates çok sıhlii bir gı
dadır; tavsiye edeıim. Hastalara 
gelince, bizde hemen hif;. hasta 
yoktm· diyebilirim. Hava çok snf
br ve bunu teneffüs ~denlerin a
dedi iki yüzü geçıniyoı:. Havanın 
zehirlenmesi varit değildir. Mü
saade ediniz de sizden aynlaymı. 
Ben ve mill~tim ziyaretinizden çok 
mütehassistir. Y :ışasm Fransa .... '' 

Dünyanın en mesut biri olduğu
na !Üphe edilmiyen bu adada ne 
deniz kablosu, ne telgraf ve ne 
de radyo makinesi vardır. 

Bir sinema artistile evlenecek Isveç 
prensi kuvvetli bir film rejisörüdür! 

Belgratta çıkan '·Politika,, ga- mütevazi bir kız idi. Uzun uzadı· 
zetesi yazıyor: ya dereden tepeden konutluk. Bir 

"Berlinde uzun zaman oturan aralık söz güzel sanatlara dökül
ve film ~t~dyolarında İ§liye~ bir 1 dü ve Mile Erika en büyük arzusu 
hemtchrımız, tsveç prenslerınden film artisti olmak olduğunu söy
Sigvard ile evlenecek olan Mlle E
rika Pataeki yakından tanımakta
dır. Bu yurtdaııınız prens ve sev
gilisi hakkında bize aşağıda yaz· 
dığımız malumatı vermittir: 

Prens Sigvart Münihte tahsilini 
ıbitirdikten sonra Berline gelerek 
Ufa stüdyolarında iki sene film 
rejisörlüğü öğrenmİ§tİr. Pren$ 
Berlinde Mütenekkiren ve Sigvard 
Hol ger müstear adı ile yaşB.mııtır. 
Mütevazi bir odada ikamet ediyor 
ve Aristoklııai mehafilinden kaçı· 

. nıyordu. Tavru hareketleri gayet 
ıade ve tabii idi. 

Kendisini stüdyoda beyaz man· 
to altında: ve koltuğunda senario 

İsveç Prensı Sigaard 
olduğu halde görenler kartılarm-
dakinin bir prens olduiuna ihti· ledi. iki sene mütemadiyen gö· 
mal veremezlerdi. rüştük. Kendisini daima, ecnebi 

Bundan yedi sene evvel, tama· dilleri ve yemek pişirmek öğrendi
men tesadüfi olarak, Mile Erika ği Letehaus önünde beklerdim. 
Patzek ile tanıttım. Hayali bu- Kendiıine ekseriya evine kadar re
aün de gözümün önündedir: Kü- fakat ederdim. Bir gün ansızın U· 

çük solgun bir çehre ve bulanık zun bir seyahate çıktı ve ıbir daha 
gözler ... Beresinin kenarlarından görmedim. 
ıarı saçlarının kıvrımları sarkıyor- Bir gün Tauentzinstraase' de bir 
du.. .camekan önünde duruyordum. Ya-

Ü zerinde gayet mütevazi bir nımda bir korne sesi işidildi. Dön· 
kaput vardı. O zamanlar henüz düITfim zaman zarif ıiyah bir oto· 
~ilçük bir. tacirin kızı idi. ~·~~ E-

1 
mobil içinde oturan kürklü bir ka· 

rika, Berlın kızlarında az gorulen, dının bana, yanına ya.natmam için 

eliyle itaret ettiğini gördüm. Göz· 
lerime inanamıyordum. KarJım· 
da Erika bulunuyordu. Modanın 
son ib~alarına göre giyinmit idi. 
Hararetle söz söylüyordu. Adeti. 
tamamiyle değitmi§ bulunuyordu. 
Bu varlığın nereden geldiğini sor· 
madım. Bir müddet sonra, baba-

1 sının Berlin hallerinden birini isti-

1 

car ettiğini öğrendim. Zenginlik 
Erikaya kibar konakların kapıla· 
rmı açmıfh. 

Bundan sonra kendisine bir ba· 
loda tesadüf ettim. Niıanlandı· 
ğını söyledi. Almanyanın sabık 

tenis pmpiyonu Paula von Reani
çek ile olan nikahını bozan apor 

ı muharriri von Resniçek ile niıan
lanmıf .. 

Görünüfe nazaran Erikaya yal· 
nız "von,, eaalet sıfatını takınmak 
müye11er imit; bir müddet sonra 
bu nitanı da bozdu. 

Güzel sanatlar akademisi balo
sunda tekrar Erika ile görüıtüm .. 
Sabahın sekizine kadar dansettik. 
Balodan ıonra o Pierette ve ben 
de İspanyol kostümü ile Bertin so
haldannda gezerek "Romanischeı 
Cafe,, ye gittik. 

Uzun zaman Mile Erika Pat
zeki görmedim. iŞmdi de lıakiki 
bir prensle evlenmek üzere oldu· 
rrunu İllitiyorum. Tebrik ederim. 
~ .. ;Jra '1Utün dostlarının vıe arka• 
rlaılarının gıpta edecE"kleri bir 
camere JaplDJf huJW1QJor. 
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ıuıııııııuıınıaıuııımıınıın r 1 AK v İM 1 Emlik ve Eytam banka
• ,.., ı il(. ' ... " • 

MlllflllMAllBflllllllııtııımııııımnıı~ıınıPPml--mııııımllHıııt cinayeti Cuma 
'I. MART 

15 Zı hicce 

Cumulesi 
3 .MART 
16 Zııh ece 

sı umumi heyetinde .• 
- 35 - YAZAn: s. VAlı DinE '6,38 6,36 Ank:ua, 1 (A.A.) - Emlak ve 

taın atışı 1 , ... ~ 1 ~.ı o 
Yansın sesi gittikçe yavaşlı • Herkesten evvel Markam sor- Sab ai namaz• 6,30 6,cıtı Eytam bankasının heyeti umumiye 

yordu. Son sözlerini güçlükle du: O~ıeııamaı 12s:ı 12.27 si (a. b.) bissedarlannın iftiraki· 
lkindı nnmazı 1!1,;l.i 1 5.3~ 

duyduk. - Vans, dedi, Reymondun kö· :\k şnm namaz.• ı7,:'i 1' tR.• 0 le bankanın umumi merkezlerinde 
Kendisi, derin derin düfünüyor peğini 'gidip göreceğini sôylemit· t'auı namazı ':.·;~ ı•ı.J'J toplanmıştır. Bankanın b~ 

ve söyleniyordu: tin. Sahi mi? Yoksa !W DıJ? lmsat •
5
•
9
Sô ı:.u umumi buhrana nazaran şayanı 

Yılın geçen günlerı 58 • 
- Reymondun köpeji, Dober.. - Neden 4aka olsun... Bu bir Yıhnl\ataa .. 201 ~06 te~kkür addedilecek bir temettü-

m:ın cinsindenmit! Fakat çok bü- kaç dakikalık ittir! L----------- _j t~ ka.panmaktadır ki, bunun ye-
yük, ve Reyıno~w.1 apart~~ 1 ~e~o~dun .•~bık köpeği En· 1~ kUnu 386.199 lira4 kuruştur. 
müsait olmadığı ıçm bu köpegı 1 rayıt ailesınde ıdı. Yamın arzusu· R A D Y O Bmıdan ihtiyat akçaaı ayrıldık-
tutm:mağa mecburiyet hiuetmit ! nu yerine getirmek için bunların Bugün tan sonra a. b. hisselerine yüzde 6, 
Hayır. bu adam da köpek sevmi • evine doğru yürüdük. biesei temettü bakiyesinden eyta-
yor. Köpekten hoş!anmıyor. Yok· Mister Enrayit bahçede köpek- lSTANBUL - 12,30 dan 13,30 a hi 1 · 

tmdar Türlcçe plak neşnyah. 18 Plak ma yüzde 1, Lh. "sse erıne ceman 
sa bir çaresini bulur. Köpeğine lerini dola§tırıyordu. Bah~eye g~r· ncşriyatr, 19 nıuhtelif netriyat, ajans 42 bin kasar lira olarak ikinci bir 
yer temin eder.di. dik ve ev .sahtbini bularak kendi· hab~leri, 19,30 Türk mu5iki be§rİyatı, hiaei temettü tev:ı:i olunacaktır. 

Yans, telefona doğru yürüdü ve mizi tanıttık. Mister Enrayit na- (Eliza H. lnci H. Sevim H. Ülkü H.) Bankanın ipotek mukabili olarak 
bir lahza sonra Reymondla ko· zik, terbiyeli, ki:b::ır bir adamdı. 21,20 ajans haberleri, 21,30 Sigan muıi-

5 
ı· 

yaptığı ikrazat 9.611.47 ıraya 
nuşmağ:ı başladı. Muhavere çok . Hepimizi fevkalade iyi karşıladı. kisi. 

baliğ olmaktadır. 

Borçlulardan tahsil edilmektt 
ohn faiz yekünu komi~yon da dş 
bil olarak yüzde dokuz buçuğa iıı 
dirilmiJ olduğu halde faiz tah 
silatı geçen seneden az bir noksaıı 
la bir milyon 764.000 liraya bal~ 
olmuıtur ki bu hal yapılan ten:J 
labn borçluları deyin tediyesi h11 
.susunda daha kolay bir vaziyet 
get!rmesinin bir neticesidir. 

Heyeti umumiye bankanın ta 
zı idareıi hakkında mecliıi idaı1 

raporunu ve blB.nçoları tetkik etti 
ten sonra ve hükfunet komiserini 
mütaleaJarmı din1iyerek bilittif8' 
hunları hsvip etmiştir. 

krsa sürdü. Fakat V aru, bir kaç V am, ona Reymonddan bahsetti. VARŞOVA: 1415 m. ~ Sabah mu
sikisi (plak). S.40 Keza. 13.05 Salon mu. 

not aldı. Geri döndüğü zaman O da, ikisinin çok iyi dost olduk- sikisi. lG,40 Orkestra konseri. 17,20 Ta-
Balkan mısakı hakkında 

Markam kendisine adeta çıkı§tı: larım, dostluklarının çok eski ol· gannili piyano konseri. 17,40 Revü, 17,55 
- R~'"1!londun sabık köpekleri· dujunu uzun uzadıya anlaltı. Hafif havalar ile !f&rlalar. 18,20 Trio kon. 

le ne diye bu kadar :üakadar olu- Kendisi, gevezenin biriydi. Mister ser. 18,50 Zir:ai müsah.abe. 19,20 Tagan· 
yorsun! Enrayit durm:ıdan söylenip du- ıüli piyano konseri. 19,50 Plak. 20 Muh-

Vans, cevap verdi: ruyorken ben de köpeğe bakıyor- telif sözler. 21.05 Varıova filarmonik 
chmı. Fakat ben bu cinıten anla· ta'kmu tarafından senfonik konser. 23,40 

- Vallahi ben de bilmiyorum. Dans musikisi. 24 M\i$ahabe. 24.05 Dans 
Fakat onun bu merala ile bu ha- mıyordum. Fakat köpek son dere· musikiainiıı devamı. 
diae arasında bir ta.lam münase- ce kuvvetli idi. Çizgileri çok gü· BUDAPEŞTE 550 m- 18,30 Braç kor.

betler görüyorum. MaJUnı :ı, meç• zeldi. Rengi siyah ve üzerinde seri. 19 konferans. 19,30 Spor ha1:>erlcı·i. 
bul Skot köpeği aşağıda bulunau. kırmızı benekler vardı. 19,45 Salon orkestra11nın l<on~eri. 20,30 

M d Mister Enrayit, Vansın sorduğu Btıdapeşte operasmda verilecelı: temsili 
ünuebet son erece müphem nakil. Müteakiben: Sigan muailıisi. 

olmakla beraber bana çok mühim bir suale cevap vererek anbttı: VİYANA~ 507 m. lS.10: Kadın 5aali. 

görünüyor. - Bu köpeği bana Mister Rey· 18,30 Tagannili konser. 19,25 Beden 

MaTkam, amirini zor zaptetti mond hediye etti. Apartmıanı kü- sporu. 19,35: Köylü neşriyatı. 20 Sigan 
çük olduğu için bu köpeği bana ınusikisi. 20,45 Haberler. 21 Aktüalite. 
verdi. Bizim yerimiz çok müsait· 21>15 Avu5turyaya clair. 23 Alqam ha· 
tir. Bahçemiz, köpekleri gezdir- berleri. 23,20 Plak ile alqam konseri. 

ve: 
- Peki, dedi, Reymondun kö

pekleri hakkında ne öğrenebil
din? 

- Mühim bir §ey ogft!lleme
dim. Çünkü Doberm:ın cinsinden 
olan köpeğini ima ·bir uman Ja· 
nmda bulundurmUf, sonra kona
ğından naklettiği zaman köpeii 
dostlarına hediye etmif. Bu dolt· 
!arın kim oldukhrmı da öğren· 
diın. Şunlara bir uğrayıp köpeği 
görımek iıtiyonmı. Çünkü bu çe· 
fit köpeklerle fevkalide alakada· 
rım. Almanyada, zabıtamn en 
~ok kullandığı, en çok ist:fade et
tiği ve iyi neticeler :ıldığı köpekler 
bunlardır. 

Markam, ayağa kalktı ve es~ 
di. 

Artıık buıünlük tahkikatı bu 
noktada bırakmak K:ap ediyordu. 
Çünkü vakit cecrkmif, hepimiz de 
yorulmuttuk. Bir:ız dinlenmek, 
zihnimizi bir takım teşevvütlerin, 
kantıkliklarm tesirinden kurtar• 
mak için bu işi biraz bırakmak ıa. 
ZD11dı. Zaten takibe değer bir tey 
yoktu. Y almz alakadarların, erte
si a:ıbab hazır bulunmalarmı te· 
min etmek gerekti. Hatta Vana, 
Arterin evinde bulduğmnuz Skot 
köpeiinin hüviyyeti anlaıılmcıya 
kadar meaimizi tatil edebileceği-
mizl söylem.itti. 
Apğı inerken, V anı, Markama 

bakar:ık: 
- Ev halkını serbest bıraka· 

hm! dedi. Onları mevkuf tutma· 
ia lüzum görmüyonmı. Herkes 
kendi itile gücile meıcul olsun. 
Y almz yarın erkenden iıepsi bura
da bulunsunlar. Kendilerine bir 
çok feyler ıoracağı2:. Bunl :;.rdan 
birinin de kaçmıyacağını temin 
ederim! 

Sonra ilave etti: 

~ k ··t" · d' B l BÜKREŞ: 364 ve 1875 m. 13 Borsa 
mege ço mu ayını ır. ununa Plak. 14 Haberler. - Plak. 18 Ghinda 
beraber, kendim de köpekleri alıp caz takımı tarafından dans musikisi. 19 

gezdirmeğe vakit buluyorum. Haberler.19,15 Üniversite radyosu. 20,20 
V :uıs, köpeğe doğru giderek Ü• Pi~ 20,45 konferans, 21 Filarmonik kon 

zerine eğildi. Köpeği okıayıp sev- ser heyeti tarafından senfonik konser. 
mele batladı. Köpeğe tatlı tatlı (Wnper'in Feıtival'i) 22 Konferans. 

22,15 Konserin devamı. 22,45 Haberler. 
ıözler söyledi. Fakat köpek aldır- BRESLAU: 316 m. 17 Hafif musiki. 

madı. Ürktü ve başını çevirerek 18,50 Gençlik neşriyatı, 20 Org konseri, 
titriye t~triye çömeldi. 21 Haberle.·, müteakib~ eski ve yeni 

Enrayit, köpeğe baktı ve Van- danslar. 23 Haberler, mandolin ve gitar 
sa dönerek: konseri. 

~~~~~~--~--~--~~-
-Onun huyu böyledir. Son de- ISTAftBUL SELEDiYESi 

rece ürkektir· Herkesten kor kar. 
Hele bize ilk geldiği z-man büs· 

Şebır Tıyatrcs• 

Her akşam 
bütün fena idi. Kümesinc!e bir kö- s at 19, iO c 
teye çekilir, miskin miskin oturur, 
ve dışarı çıkmazdı. Kümesinden i
ki gün cı·kmadığı olurdu. O kadar 
münz~i yaf&rdı ki yemeyi ,içme· 
yi bile aklına getirmezdi. Şimdi 
bir hayli iyile§tİ. Yavq y&V&§, in
•~na abpıağa başladı. Hele be
nimle bqbap kaldığı zaman, çok 

iyiletir. 
Vam cevap verdi: 
- Demek ki, önce ~ok fena 

muamele görmÜ§ ve kendine gel· 
meğe bqlamı9. Hayvan ç.ok gü
ze), cinsi çok iyi, ba§ı, düz k"'fası, 
kuvvetli bacakları, muntazam ve 
mütenasip ricudü bunu göıteri-
yor. 

(Devamı var) 

İstanbul 
Efendisi 

Opereti. Yaı 
Muiabip ıacle 

Celi l Btov. U "' u ı r\ 

GUnrlellk, Siyasi Gazete 
lstanbuı Ankara caddesi, ( V AKIT) yurdu 

l'ELEFON NtJI\lARALAJU: 
Yazı ~lerl telefonu: M.879 

tdare telefonu : 14810 
rctgraf adresi: lstanbul - (VAKIT> 

p08ta kutusu No 441 

Senelik 
6 aylık 
8 aybk 
l aylık 

AB01'"E 8EDELLEnl: 

Türkiye 
1400 Kr. 

150 " 
f00 • 
150 • 

Ec.ııeb1 

2700 Kr. 
1150 .. 
800 • 
soo • 

iLAN UORETLERl: 
Ttcarl ııo.nıarm il!n sayıfalarında san

tımı 30 Iruruştnn ba.Şlar. tık sayıfada 2~0 
kuruşa kadar çıkar. 

Büyük, fazla, devamlı Ub verenlere alt 
ayn tenzilat vardır . 

Resimli ııa.nıarm bir satırı 10 kuru~r. 
KlJÇUK iLANLAR: 

Bir defası 30, tki dt•ası 50, Uç detuı 6l5, 
dört defası 75 ve on defam 100 kuruıtur. 
üç aylık llAıı verenlerin bir defası mecca
ııendir. D6rt satın geçen Utınlarm fazla 

satırıan beş kuru§tan beeap edJUr 

Venizelosun tezi: Misa~ 
tadil edilmeli imiş .•. 

.... ( üıııt to.ralı l lncl aayıfa.da) 

misaka iştirakini temine çalışmalı· 

dır. 
M. Venizelos, nutkunun sonun-

da, bu gaye.erin tahakkukunu te
min için bir milli ittihat kabinesi 

teşkilini teklif ebniş ve sözünü 

şöyle bitirmiştir: 

- "Yunan siyasi fırkalar ara· 
smda'ki zıddiyet ve münaferet, 
muhalif fırk>llann suiniyetle hare· 
ket ettiği zannı uyandırdığı ıçın 

hüsnü niyetle hareket ettiğ'mize 
dair her nevi teminatı vermeğe 
ha.zır olduğumu resmen beyan e
derim. Bu huauıta hüsnü niyeti· 
me kani olmanız için benden isti
yeceğ'niz her türlü fedakarlığa 

kat'anmıya h:zırım.,, 
Alınan malUmata göre M. Ve· 

nizelos, Yunanis~an 'an uznklaş· 
mıya ve siyasi hay.attan çekilmiye 

huırdır. 

Siyasi fırkalar refoleri, bugün 
e müzakerelerine devam e:.lecek

er ve noktai nazarl!lrlnı izah ede
eklerdir. Muhalif fırkalar rüe

auınd'"'n M. Papa Anash.syonun, 
iki tarafın na rtai nazarm1 t . l ' f e
decek mutavassıt bir çarei hal tek· 
lif edeceği rivayet edilme tcdir. 

Dünkü ictimam ıonunda başve-
:l" 

kil ile bar'ciye nazırı müz:Herat 
netices'nde bir iti af zem "ni bu'u
nacağı üm't ettiklerini dostla

rına söylemiılerdir. Mıamaf'h a· 
hnan mevıuk malfunata ıöre hü· 
kUmet M. Venize!oıun tekliflerini 

reddedecektir. 

1 Muvafık gazeteler, M. Venize
' losun hüsnü niyetin 'en ıüphe ey. 

lemekte ve mumaileyhi Balkan 
misakı meıcleıinde tnkip etf ği 
hattı harel·etinden dolayı tiddetle 
tenkit ve muııhaze eylemektedir. 

Ankarada ilk Balkan 
konseyi 

Gelen telgraf haberlerinden anlqıldıit· 
na göre Balkanlara taallUk eden bazı mü

him meseleleri görüşmek üzere, Tür
kiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Ro
manya devletleri hariciye nazırlan 

mayıs ayı ~nde Ankarada top 
caklardır. 

Bu sebeple Yunan hariciye 
M. Maximos, Yugoslavya Haric.İ 
Nazın M. Yevtiç ve Romanya Hvi 
ye nam"I M. Titüleıku mayıs ny1 -z 
fmda Ankarayı Jr:İyaret edecf'kle ' 
Balkan misakı hE'tıÜZ im '..a ccien d-4 
Jetler tarafından tasdik edilmemiş d 

malda beraber misak hü~ ~ 
te girmiı addolunmaktachr. 
toplanacak olan ilk konseyde ·· 
re edilecek mesail b•kkmda henüz ~ 
ruzname tanzim edilmemitlir. p.J 
-menin yakında tanzblı .dileceği 1> 
her v · ekt.M4ir. 

1 ötonya kiübünde 
bir eğlence 

lıtanbul Alman mektebinin 
bık talebeleri cemiyeti tarafın 
8 Mart 1934 perfeDlbe günü 

mı Tötonya klübü alonlarmda 
kostümlü balo verilecektir. Bu 
lenceye "V. E. S. spor yapıyor,, 
mi verilmiştir. "V. E. S.,, Alı~ 
mektebini~ ~bık talebeleri c:ei 
yetinin Almanca iıminin bat hl 
leri-lir. 

Cemivet ei{lenceye ait da 
yelerin nl\zarlesi. 13·]1, <;ar!a 
gih1leri Tö•onva )l-l;ıb:•nden t~ 
rik edilebileceftini bildiriyor. 

Denizyolları 
i ŞLETMESi 

l\centelerı l(ar:akôv Köprüba 
ı 1 4'2!l6~ 'ırkecı MGhürduuıl 

ı··-- Haı. T,.lcfor, 227..0-" 

Mersin Yolu 
Antalya vapuru 4 

MART 

Pazar 1 O da Sirkeci raht 
mındın kalkacak. Gidiıte Q 
nakkale, lımir, Küllük, B~ 
rum, Ro ~os, Marmaris, D 
van, F etbi~·~. Katken, K 
Fınike, Antalyı, Alanya, A 
mur, Merain'e. D6nüıte bd 
tara ilaveten Taıucu, Kuf 
dası, Gelibolu'va uirayad 
yalnız Anamura uj'ramıyaca 
br. (98 

- Y aJnız, Arterin yatak oda
sında bir .ıöbetçi bulundurmak 
lazımdır. Scnra eve bir yabancı· 
.ınn girp çdmı'lDıaıını temin edi
nis. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu· 
1 

kUk Mahkemesinden: Kerim Ağa· 
nın Ahmet ağa aleyhine istihsal 1 
eylediği 150 liranın tahsili hakkın 

1 daki ııyabi karu mucibince mu· 
maileyhin tahta kalede demir tat 1

1 hanındaki ikametgahına gönderi--
1 

len bq katip ibbamames~nin ar- ı 
kasma mezkUr mahalden altı ay 
evvel çıkıp Jzmire gittiği ve halen 
ikametgahının meçhul olduiju şerh 
verilmit ve ilanen tebliğat icrası
na karar verilmit olduğundan 15 
,ün zarfında yeni ikametsahmın 

mahk~meye bildirilmesi aksi tak·' 
dirde ~akkında ilam hükmü kes· 
bi katiyet etmit nazariyle bakılaı-

iLAN 
Selanik Bankasının •• voR~ ""'U' -~ 
Kütüphane sokağındaki lstan- A 

1 

A ~ 

Ayvalık Yolu 
SEYYAR r.t•X0R f 

leap eden emirleri verdtkten 
• '"ne tebli olunur. 

bul şubesi Sultan Hamamında 
Hoca hanı sokağındaki 55 nu· 
maralı binaya naklolunmuıt11r. 
Her nevi banka muamelatı. 

Sadri Etemin küçük 
Hikayeleri 

Kitap halinde ba1111yor, 
ya~ıf!da çık~c~ktar. 

Cumartesi 18 de Sirl 
ci nbtımmclaa kalkacakta'. 

(98ı 
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VAKiT 
Kütüphanesi Kitap Listesi 

- - - -- --, - - -- - - - -=- -- -
G A. Z ETE - Memleketin iç ve dışından 

gelen bütün haberleri muntazam surette ve ga • 
yet çabuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
olarak çıkar, haftada bir defa aynca 

.. 16 sayıfalık muhtelif bahislere taallt1~. e~en 
yazılan ve hazan bütün bir hikayeyı ihtıva 
eden ilivesi vardır . Memleketin iç ·ve 
dışındaki muhabirlerinin gönderdikleri mek • 
tuplan muntazaman neşreder. Mühim vakayi v.:ı 
hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyuculanna ye -
tiştirir. 

M AT B AA - Temiz, ucuz ve seri iş yap -
trrmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla
cak kitaplannızı, yapılacak cetvel işlerinizi, mak-

K OT O P A N E - Maarif Vekaletinin; 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Urta mektep 
kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü -
elliflerin €serleri kütüpanemizde satılmaktadıı:. 

Mektep kitaplarına ait listeyi evvel~e fı~t
lariyle neşretmiştik. Bugün diğer e~erlerı ~arı • 
!erimize bildiriyoruz. Vilayet merkezlermden 
arzu edenler oradaki bayilerimiz, vasıtasiyle ka
zalar ve nahiyelerde bul unanlar rla doğrudan 
doğruya müracaatla bu kitapları tedarik edebi -

' buzlannızı, faturalarmızr ve baskıya ait her işi -

nizi "V A K l T Y U R D U" her yerden çok u

cuz yapmaktadır. Sipar~lerde bulunmazdan 

evvel matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al 

mak alakadarlann menfaatleri icabıdır. lirler. . . , .......... ••• •-cı• ·•-'· '•'''"'1"411 L 

Flatl 

Adem ottu 
.ı\kb 8eUm ............. Cet'det ı::. 

4rmm1 cı.nt llemdub 

A.pk 0ar1p au. Vek&letı U,G 1 
Af* &erem .111. Vekiıeıı 12,6 

&.vraa- OotnlJMl Maelı 176 

l.mıpa cofrafyaaı Maclt 173 

Avrupa Edebiyatı Tarihi Yo81lf Şerif ~ 

/Uılt.k Terbiyesi Btt.eytn Cahlt ~ 

B 
Bektati Şairleri Sadclettln Nttzhet 156 

BeJM zambaklar 
rueoıleketlnde Ali Baydar 

BllllW'k All .Befat 25 

uugttnldl A.lman1a SeUın 8ırn fO 

RoJprlatıuıda Maarif Ali Baydar 100 

auytık ft.rk 1: ~' .w 1 Btı.e-

11n llizım '200 
Bllyb Tttrk "'-. A- OOW 1 11Dı1e • 

:rtn Dam -Büyük Tllrk LQgatl CUW 1 B'11e

yln KAzım , .. 

-
Çocutwı palkolojlal Hüseyin Cahit W 

ocıık ruha t. Alkddln ısı 

Çocuklara tepıuıt denlerl Zeki 40 

D 
Darvla Dr. Galip Ata 24 

l.JenlZafln Fallh Rıfkı 280 

Dlvam Yahya Yahya 20 

Oo.tanamel llnnd 1 Mükrimin 

Balll 100 
Dtıvell tııt.mlye Tarihi BalU Ee&llem "4t 

E 
Ellflert rellbert hmall Hakla 

Epope AU canıp 

EvUye Çelebi seyaJaa&naıDNI 

Evll,a Çelebi Sermtn•me 
.vm ..... BUaı 
F 

F.ranm edeb!J&tı AatoloJW 1 Re-

üO 

pt NIU'I 60 

FraDms edebiyatı AaWojlal 1 Be -

pt Nuri 76 

rr..... edeb17atı. AatoloJlll S Be -

ta&Nurl 

y ..... 

80 ... 
Büyük '1'llrk L6p.tt 1 ~~_,:KA-:-:::;:.._....._.'"""'~--.....-~- _ _... __ ----~---c 

Vela 

Cihan tarUıl (bez) 1 T• 

Hl -Dl Cihan tıarlb.I (methi) 1 Ve19 
CUaaa tarUıl s 
Cihan tarihi (1-. 

Cihan tarihi (IDlllla) 1 

Cihan tarihi S 

Clhan tarUıl (lııes) 1 

Cihan tarihi ( ....... 1 

ç 

111 
111 

v• 111 
vea. ıu 

Çocuk balmm Dr. &eti& Galip d,I 

Çocuk ...._ ...... Allettfn 111 

Çocuklar ........ 

aaı1 ftklrler lllıle)'ln Cabtt M 

Çoeufaa ...... te~ Ali Ha~ 1 

Ti .. 
Flab 

e= ar tarftd VJD Ata 

~ ll8MJbt Caldt 

1 

50 

100 

lld o.. ,.._. 
.... ~ti 

Dlm ~ faruı,e 
lmll Ltıaaa 
ıu..~ ..... 

tDaa ~ dla 

K 

lleftaaret Nazmi 8S 

IO 

aa 
MI. VekUeU 110 

8all1I MI N 
1118eytn Cült 111 

- -- - = ====== ====-
IUl&lıl Dede Koıtmt llaalllm Blfat 10 

KUJDlıu'da ocuk O),tnlarl Bllml S0 

KllÇük Erkekler Mefharet Nazmi 116 

KDUıanl Edipler Fazlı Necip 85 

KQtabya Şehri 

lıle&re molU 

lllkel•DJ 

L 

M 

lllmar Slnall 

llufaa8al maıdkl 

lımıaU Hakkı 150 

Ahmet Reflk 

Dr. Refet 12 

Namık bmaU 120 

Alımet Refik 7,5 

au:arlyatı Ahmet Muhtar 200 

Mnh•mmedlıt b7&t1 Rept Nuri ıso 

1'1ubarebe p.slan Dr. Refet 10 

1'1emakıbı BUnenwan lbnWemln H. 

Kemu 70 

MiDlıU1 tarihi 1 Celt.I Esat 100 

Hufuul Tllrk tarUıJ 1 Şemaettln 110 

M~ Türk tarihi V Şemııettln 150 

Mu11Ud tarlb1 V A. Muhtar 185 

Mmlkl tarihJ D A. Muhtar 200 

N 
Namık Kemal Ali ICkrem 80 

W ı l; www Raten llpef 220 

Nelıatlar AJemıl lbnJılm Baldo 116 

Nbınl Uh1 CemıJ 12 

Notlar w Ktlt1lpbaaeler CeW 1Cat 16 

o 
oteOo Dr. Refet 15 

o.manb tarihi M. Arif ve N. Asmı 100 

p 
Dr. Clallp Ata 

Nafi Atuf 
• 
70 

R 
BMlmll a.ıtabk 

Reelmll JlarHalı 

s 

Dr. BalU Fikret 20 

Dr. İhllan Hilmi 220 

8al'aJ1arta mecnunlar Fazlı N'ecılp 80 

1!1e1,11De ~ Hı. Vekt.leU 60 

Sılllaat TarlhJ VabJt 90 l 
Slvaa Şehri & Nafiz ve L Hakkı 180 

Kltabın adı MDelllf F1.ab 

ş 

.. Şarkla lfrlMel Analan Saıalb Rlfat 10 

T 
.. Terbtyeı,t 0,,..ı.r 

.. Teşrlb ve FlzlyoloJI Banın Reflt 100 

• Tlmurun Tllzzllk&ta Mustafa Rahmi 10 

_ Tuhreı hattatın tbnlUemln M. Kemal 400 

Türk tarihi , D .. 186 

Türk tarihin ruza Nur 133 

- ftrk tllrleıt Clüs:l Malmmt Kemali UI 

Tnrk l)Hrlert Ctb: D lllalmm& 

Kemali 120 

• "ftrk şı1ıter1 cıaz: m 111a1maaı 
K.emall 120 

~ Tllrk Hedenlyct Tarihi (CUt) 1 

Ziya G6k Alp 1'70 

Türk Edebiyatı tarihi Fuat HO 

• Türk (Blln) MO&'OI tarlhl vm 
Mustafa Rahmi 

Ttlrtı Tababet tarihi Oaman Şevki 

Ttlrk htlklAI Mücahitleri 

100 

Vevdet Kerim '16 

Terbiye ve Tedrts tarthJ ı Dr. Balll 

Fikret w 

• Terbi,.., " tedris tariJd 1 Dr. BaW 

Flk:ret 80 

Tlrk edeblJ",11 Antolo)lal AB C&lllp IOO 

Tftrk pirleri cıız: ı Mahmut Kemali 1%0 

Türk şairleri cüz: t Mahmut Kemali 120 

Tllrk ıaırterl cüz: s MaJımUt Kemali ııo 

Tllrklye lktlııat tarlbl Mehmet Ziya M 

Tarihi taIAm vı &üııeylo Cablt 100 

Tarihi lalAm VD 

Tu1hl lalim VID 

Höıwyln <'ahit 100 

BD9e1bı Cahlt 100 

Tarihi tılAm ı; : 
Tarihi lsllm Blliıeyln Cahlt 100 

v 
Vlctor BUgo İbrahim AU.ettln 10 

y 
Yunan edebiyatı ta • 

rlhl 1amaU Balda 6tı 

z 
Zeybek U:h1. Cemal 

Haydar Rıfat Beyin 
eserleri 

Ayal Haklar 

&111'&8 Meeelelerl 

Şerhli borÇlar kanunu 

Boloevik Alemi 

Sovyetlzm 

BofteYlklik, dö Monzl 

Bnkttmdar, Makyavel 

Veru,y, Meşhur tarihçi Ludvlg 

Blımark Nasıl dllltli T 

Temmuz 191' 

Jlllllollnl 

Stalbı 

ilk Atk, Turgenlef 

Dumu 

iklimler, A. Moruva 

Budda 

Tartb febefe91, Oaııtay 13 Bon 

Baaubadelmevt. Tolsto;y 

OIWar evlnln batu'alan, 1luta7evllkl 

Hep Vatan için! 

Hep Millet lçlaı 

Clna;yet ve Ceza 

IA>nlnln hnyııtı 

Sermaye, K.. MarUdan lelllf• 

12 

DO 

100 

100 

6C 

80 

ıoo 

lOf, _ 
::=. 

100 ~ 

~:ı3f!i 
150 

E& 
10< § 
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11/cmelctep Sınıflara göre tasnif Sınıflara eöre tasnif 
4 Uncu aınıf 7 (Orta ve Lise 2) 9 (Lise 1) 

Ç Kurut Biyoloji 1: Müellifi Maarif Cebir 1: Müellifi 1. Hikmet 

Sınıflara göre 

1t (Lise 3) 

tasnif 

85 oculd-. t..---= .ı_ 1 . Mü· V 
ellili Zeki -.-- _., erı 40 ekaleti 65 Fizik 1: Müellifi Kemal Zaim 90 

Ahlik: Müellifi Muatafa Nam'lk 90 

Tarih f: u._ .• Vek~'eb· 15 Edebi kıraat nümune)eri il: H ll'fi Aniyon ve katiyon: Müellifi Na-
E 1 ••-.ru .. Müellifi Halit Fahri 55 ay.ani tetrih: Müe ı ı Sera- kiddin 

• dareıi: Müellifi 1. Hibnİ 40 ceddin 100 
. 5 inci aınıf rif~env:!:~ 11: Müellifi Maa- Cebir 1: Müellifi M. Halit 

T • ..:L il: M'· llifi M.-if V-- 50 Hendese 1: Müellifi Nazım ve M Hal" ..... ..- Cebir il: Müellifi • ıt 
·-~•-aı ae M Hı"lmı" 90 iPii"'"' 15 edeni bilgiler 1 Müellifi Afet 50 Cebir 111: Müellifi ı Hikmet 
il. l ı. l Ortamektep tarihi il (Basılmak- Nebat• t "h M" Jlif" H · 75 

90 
145 

150 

170 

ırıllQ lim Me"tep eri tadır) 1 eın ue 1 ayn Edebi yeniliğimiz 1: Müellifi 

f Tarih: Müellifi Türk Tarihi l · 10 UllCU aını Rİ7UİY• dersleri 11: Müellifi ımail Habip 120 

e-deQ 1erbiyeai: Müellifi Selim Maarif Vekaleti 55 Tetkik Cemiyeti 140 Edebi yeniJiiimiz il: Müellil-i 

185 

25 

125 

~.111ah ... Müellili 11.-1..!_ 
120 Sını1lara göre tasnif Sınıflara göre tasnif lsmail Habip 

~ ... unuum I ı Estetik: Müellifi Suut Kema-
135 8 (Orta ve Liae 3) 10 (Lise 2) le~~n 

SınıfiQP'a göre tasnif Biyoloji: Müellifi Maarif Veka· Büyük Devletler Coğrafyası Fizik: Müellifi Kemal Zaim 
8. ( ft_ta ve Uae 1 ) leti· 6S B h __. Müellifi e çet ve Faik Sabri 225 debi 1.-.. Fizik (Edebiyat tubesi için) 

i- --.-ı aÜIDll...ı.n 1: Mü- Edebi kıraat nümuneleri 111: Cebir il: Müel!ifi 1 Hikmet 5 75 
ellifi ':'~ P--.n 45 Müellifi Halit Fahri 70 7 Müellifi Kemal Zaim 
f• llilabi: M .. n!I.: Maarif Fizik il: Müellifi Kemal Zaim 125 Hendese 111: Müellifi Nazmi 
Vekileti _..... Fen bilgiıi 111: Müellifi Maa- H'lmi 

50 rif veklleti 50 Hendese il: Müellifi Nazmi ve ve ı 
Medeni lbı_.. 1 •• Mİİellifi Hilmi" Alet -....., Medeni halıriler 11: Müellifi GS içtimaiyat 75 

()rtaınektep llırib" I: (Baıd- 50 Recep 50 Jeoloji: Müellifi 1. Tevfik ve Kimya ili: Müellifi Nakiddin 120 
snaktadrr) 1 

_ Ortamektep tarihi 111 Malik 125 Kozmoğrafya: Müellifi Ali Yar 125 

Medeni bilgiler il IA 

Metinlerle muuır Türk ede· ' 
biyat tarihi: 1 Müellifi M. Nihat 165 

Metinlerle muasır Türk edebi· iii$i 

yat tarihi il Müellifi M. Nihat 13~ ~ 

Metafizik: Müellifi Suut Kema· ~ 
lettİD 2S 1/1 
Mibanik dersleri: Müellifi Hay- ~ 

ri ve Nazmi IOC. ES. 
~ 

Müsellesat: Müellifi Ali Yar 125 ifil 
Tarih 111: Müellifi Türk Tari- :J: 
hi Tetkik Cemiyeti 15l 5!!§.1 
Tarih iV: Müellifi Türk Tarihi -

Tetkik Cemiyeti 12f' IJI 
Tersimi ve terkimi hendese il 
dersleri Müellifi: Lutfi 80 

Türk edebiyab antolojisi: Mü-

ellifi Ali Canip 20( 

Umumi filozofi: Müellifi Zeke-

riya ve Hatemi t3S 

~~~,M~~~;:~::;;.;;;;;~-1~;;1~~~ 



Kırık Kaledeki Askeri 
San' atlar Lisesi için 
f'Vtuallim Aranıyor: 

AP"ked Fabrikalar Umum Modürlüğünden : 

1 - Askeri San'at lisesinde San'at derslerinden baıka muh· 
lctif ders zümrelerinden münhal muallimlikler vardır. 

2 - Bu muallimliklere Maarif liselerinden muallimlik yap

mış olanlar yahut bnauşlarına nazaran okutmak selibiyetini Ye 

kanuni vasıfları haiz muallimler alınacaktır. 

3 - A'ınacak mualıimio haftada en az on beı, en çok yir· 
mi saat ders okutması mecburidir. 

4 - Talip olanların muvazzah adreslerini havi istidalirilc 

fiş ye hal tercOmeluini 15 · Mart· 934 tarihine kadar Ankarada 

Askeri liseler müfettiıliğine göndermeleri lizımdır. 

5 - Tayin edilecek Muallimlere kıdemlerine ve okutacak· 

ları ders zllmreıine göre ayda 98 liradan 150 liraya kadar iic· 
ret verilecektir. 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lira iicretle bir doktora 

ihtiyaç Yadır. Talip olanların bir istida ve tercUmei halleril~ bir· 
tikte müracaatları. (742) 

Parasız büyük piyango 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

SAT İ E 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müşterileri 
arasında parasız büyük bir piyango hazırlanmıştır 

ı nci ikramiye - Bir soğutma makinası kıymeti 425 lira 
2 ,, ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 ncü " - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 ,, .. - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
s nci .. - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

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

Piyanioya ittirak etmek için Elektrik Şirketi abonelerinin 
mezkur sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri ve pi· 
yangoya dair bir mektubun iliıik bulunduğu Elektrik makbu-

zunu göstererek numarasını kaydetmeleri lizımdır. (13957) 

~ ............................ .,, 
1 Devlet Dernır yolları llAnları ] ---------idaremiz için pazarhkla sahn ahnacak olan meıe makas tra· 

verai, telgraf direği, kazma kürek sapı, lngiliz ıicimi, elektrik ve 

hırdavat malzemesi, karton bitllme için tutkal ve aaire gibi (42) 

kalem muhtelif etyanın 7 • lif · 34 çarşamba glinli saat 11 de 

pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin meıkür Hatta mağazaya mft· 

racaatla tahriren teklifte bu!unmalan ve mağaza dabiliade asılı 

listede (X) iıaretli malzeme için nümune retirilmeıi ve ailmune-
ıiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. (978) 

üniversite rektörlüğün~ea: 
4 Mart· 1934 pazar günü saat 17 den itibaren baılıyacak 

olan Üniversite inkıJip Tarihi Eoıtitrsi derslerinin giln Ye saat

leri ve ders verecek zevatın isimleri aşağıya yazılmııhr. F•ldilte· 

ler son 11nıf talebelerile Harp Akademisi Mühendis Ye Yiik•ek 
Ticaret mektepleri son sınıf talebelerinin i"n edilen giln Ye ... 

atlerde Üniveraite konferans salonunda hazır bulunmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilin olunur. (973) 

4 Mart Maarif Vekili Hikmet Beyefendi 
s 
8 

10 
1 ı 
1 :t 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

" 
" ,, 
" ,, 
" 
" 
" . ,. 
" ,, 

" .. " 
Mahmut Esat Beyefendi 

" " " 
Yusuf Kemal Beyefendi 

" " " Recep Beyefendi 
Hikmet Beyefendi 

" " Mahmut Eaat Beyefendi 

" " " 
Hikmet Beyefendi 

" " il 

Dc.u!c·!' saat beıte bathyacakhr. 

" 

Türk - Bulgar Müttehit Vapurları 
Yelkenci Zade ve Malıdumu - Bulgar Seyrisef ain 

ı·icaret Şirketi 
Türkiye ve Bulgaristan ile ispanya, Fransa ve ltalya limanlar1 arasında yolcu ve yük nakliyah 

Muntazam seferlerine 15 Marttan itibaren başlanacaktır 
Bu seferler için S ili 7 bin ton hacmi istiabisindeki seriylisseyir ve lüks konforu havi 

ve beynelmilel birinci s1D1f şahadetnameyi haiz 

Erzurum-MariaLuiza-Vatan-Balkan 
Vapurları tahsis edilmiştir. Seferler her 10 günde bir icra edilecektir. 

Vapurlarda lilks birinci, ikinci ve üçüncü sınıf kamaralar mevcuttur 

Yük ve yolcu navlunlarındo azami tenzilat yapılacaktır. 
Fazla tafsiJAt için Sirkecide Yelkenci hanında Yelkenci zade vapur idaresine ve Galatada 

Merkez rıhtım hanında 7numarada Bulgar vapur acentalığına müracaat. 

T~RKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--b0bf2 

Z AY 1 1 ·-------~~--1 Meı kez kumandanlığı Ergani Bakıryolu iıtikrazırun 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
A tertibinden22153, 22154, 22398. Sahnalma komisyonu 
22449 nunıaralı tahvillerim ça- i l anı ar 1 

Dahili hastalıkla!'\ miitebauın 

Cuma \'C pazardan ... ka giinlerde 
öğleden ıonra saat 2! den 4) e kadar 
Iıtanbuld~ Divanyoluncla (118) nu
maralı huıuıi kabinesinde hutalanm 
kabul eder. 

hndıiından hükmü yoktur. 
(10678) 

Harp Akademisi 3. sınıftan 
1. Mülazim Saim 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

B:ıbı4li Ankara c:ıddesı No. 06 
Telefon . 22565 

Piyada Atış mektebi ihti
yacı için sekiz kalem elektrik 
malzemesi 3 - 3 - 934 Cu
martesi günü saat 14 de pa
zarlıkla sa tın alınacaktır. 

Muayenehane telefon numaran 223811 
Kıılılc ikametgah telefonu 42519 

Taliplerin belli gün ve saatte -----------
Sahibi: MEHMET ASIM 

Merkez satınalma komisyo- Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

nuna gelmeleri. (903) (956) VAKiT Matbaası - lstanbul 

f 


