
Cümlıuriget Halk Fırkası 
diva11ı bugün saat on 

yedide toplanıyor 

Mahmul Esat Bey bugün 
inkılap enstitüsünde 

ders verecek 

17 Jnel Yd • Sayı: 5807 Yazı lşleri Telefonu 24379 Perşembe, 8 MART ( 3 Gnc6 •Y) 1934 ldare Telefonu 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Blytik eser •• 
Belçika hariciye nazırının Gazi ve 

Türkiye hakkında duyduğu hayranlık 
Türkiyeyi ve türkleri yabancı memle- miyetine girmesini büyük bir memııuni

ket)erde bilhassa Belçikada hakiki çeh- yctle selamiamışlardır. Türkiye murah· 
releriyle tanıbnak maksadiyle Belçika- baslarını reis sıfatiylc konseyde karştlı
mn Anvera §ehrinde "Revue Belgo • 
Turque,, adlı bir mecmua neşrolunmağa 
başlamı§ br. 

Gazi Hazretlerinin cümhuriyetinin 
onuncu yıl dönümü münasebetiyle irat 
buyurdukları nutkun ve ba§vekil ismet 
Pa§a Hazretlerinin bir makalesinin ter· 
cümesini ve memleketimiz hakkında da 
ha bir çok yazıları muhtevi. bu
lunan bu mecmuaya üçüncü aayı
amda Belçika hariciye nazın M. 
Paul Hymana Gazi Hazretleriyle Türk 
milleti hakkındaki duygulanna dair be· 
yanalla bulunmuştur. Eski ba§vekil ve 
§İm diki hariciye nazın diyor ki: 

"Belçikalılar ötedenberi Türkleri çok Jill 
:takdir ederler. Belçikalrlar Türkiye Belçika hariciye nazırı M. Paul Hymans 
cümh • t' ·n vücude getirdiği muaz- . . . . . . 

urıye ını . . . yan ve kenc'lılerıne mılletler cemıyetırun 
~am eserin ve mcmleketının parlak ıs- t b 'kl .. b'ld' b 'd' . . e rı crını ı ıren en ı ım.,, 
tikbalinin temınatını teşkıl eden Gazi tk' 1 k t daki 'kt d" .. ı mem e e arasın ı ısa ı mu-
M ustafa Kema_l Paşanın, yüksek şahsi- nasebetlerin bir asırdanberi fevkalade 
yetinin ir~:~a~~·~ az yıl.l~r içinde tabak- inki~ ettiğini söyliyen Belçika hariciye 
kuk ettirdıgı buyuk yenılıklerin kıymeti- nazırı Belçikaliların Türkleri ve Türki
ne hayrandırlar. yeyi daha iyi tanımaları dileklerini izhar 

Belçikalılar Türkiyenin milletler ce· etmiş ' r. 

Adliye ~!!ngfnı muhakemesi başladı 

Suçluların vekili "mesul
le başkalarıdır,, diyor 

Bir suçlu da müddeiumumiye müra
caatının tesirsiz kaldığını söyledi 

Tevfik Bey Mt>hmet Efend ı 

lzmit, 7 (Husuei muhabirimiz
den) - lstanbul adliye &:ırayının 
yanmasına tedbirsizlik ve dikkat
sizlikle sebep oldukları noktasın· 
dan muhakemelerine kar.:ır verilen 
vestiyer Etem, kapıcı Ahmet, baş· 
hademe Mehmet Efendilerle leva
zım mümyyizi Tevfik Beyin muha
kemeleri bugün saat 14 te şehri· 
nıiz ağırceza mahkemesinde baş

I~tem Efendı Ahmet Efendi 

Mahkeme heyeti reisi Nail, a
za Mustafa, Salahattin Beylerden 

teşekkül etmişti. iddia mak:ımında 
da Hamdi Bey bulunuyordu. 

lstanbuldan gelen sabık müs
tantik Hikmet ve avukat Nuri Bey 

ler suçluların müd:ıfaasını üzerle· 

rine almışlardı. 

Mali Rezalet Tahkikatı 
Eski Başvekil M. Şotan Dün Tahki

kat Heyetince isticvap Olundu 
Paris, 7 (Husuai) - Tahkikat 

koırisyonu bugün, 6 ıubat Paris 
hadiseleri hakkmda sabık başve· 
kil M. Kamil Şotanı ve Sabık Pa
ris emniyet müdürü M. Kiyapı 
sorguya çekmiştir. Birinci olarak 
M. Kiyap sorguya çekilmiş, bu 
kanlı vekayie takaddüm eden ba
zı hadiselerle (mavi gömlekliler), 
(Ateş Salip) gibi milli teşekküller 
ve bunlar arasındaki birlik hak
kında kendisinden izahat almış • 
tır. M. Kiyap'ın ifadatı çok uzun• 
dur. 

Pariı, 7 (Hususi) - Dijondan 
bildiriliyor: Maktul M Prens ile 
birlikte seyahat eden yedi kişiden 
burada sorguya çekilen beş kiti· 
nin if ad el eri katil hadisesini ten
vir edecek hiç bir yenilik ifade et· 
memektedir. 

Dijon tahkikat hakimi M. Mon· 
danel üç tıbbı adli doktoru, üç 
patolog ve bir radiyograftan mü
rekkep yeni bir heyet teıkilini em
retmİ§tir. Bunlar, maktul M. 
Prensin mide ve bağırsakların· 

dan alınan mayileri tekrar tetkik 
edeceklerdir. 

Paris, 7 (Hususi) - Bayondan 
bildirilidğine göre iıtintak haki· 
mi Mf11h8)•k bugün, görülen 
lüzum üzerine, Staviski hadise-

Misak 
Yunan hükumeti parla
mentoya yapacağı tebliği 

hazırlıyor 
Atina, 7 (Huıusi) - Yunan hüku

meti, evelki gün M. Çaldariı, M. Mak
simos, M. Metaksaı ve M. Kondiliı ara· 
smda yapılan toplantı esnasında Balkan 
misakının taıdiki sırasında parlamentoda 
yapacağı tebliğin metnini hazırlarnııttır. 

Bu tebliğde Balkan misakının hlakaa
dı, Balkan dahili hudutların emniyeti ol
duğu ve Yuanistanı herhangi büyük 
bir devlete kartı harekatı harbiyede bu
lunmağa icbar etmediği beyan edilınek
tedir. 

Bu metin, berayı mütalea muhalif 
fırkalar reislerine gönderilmittir • Muha
lif fırkalar reisleri bu metni mübrem gör. 
müıtler ve M. Venizelosu bir tebliğ proje
si hazırlamağa memur etmişlerdir. M. 
Venizelos hazırladığı tebliğ proJe&ıru 

Mevkuf bulunan Madam Staviski'nin 
son bir rt"srr.i 

sinde methaldar bulunan Orlean 
avukatlarından bazılarını dinle • 
miştir. 

Bayon belediye bankası mu• 
hammini olup mevkuf bulunan M. 
Kohen'in sıhhati fenalaşmıştır. M. 
Kohen hapishanede tedavisinin 
kabil olmadığını beyan ile hasta· 
haneye naklini talep etmiştir. is
tintak hakimi bunun için şayanı 

itimat doktorların bir rapor ver
melerini tensip etmiştir. 

M. d'Uhalt yeni bazı imazsı:z. 

mektuplar almış ve bunlarda gör· 
düğü itimat ve ihtimale yakın ih· 
barat üzerine daha bazı kimseleri 
tevkif ve bazı ikametgahlarda 
taharriyat yapmıştır. 

Bugün parlamento tahkikat 
komisyonuna yeni bazı çek koçan· 
ları gelmiştir. Dijondan alman 
haberlere göre Dijon istasyonun• 
dan beş buçuk kilometre uzakta 
şimendifer güzergahı üstünde bu
lunan iki şişe, tahkikat heyetine 
verilmiş ve bu şişelerin şiddetli 
bir formöl kokusu salıverdikleri 
görülmüştür. Yapılan tahlil neti• 
ceıinde bunun tenezzühe çıkan 
bazı kimseler tarafından asapiçin 
kullanıldığı taayyün etmiş ve bu 

(De'V&IDI 10 uncu sayfanın 4 lincü sütununda). 

Roma güreş müsabaka
larına iştirak ediyoruz 

~~riciy~ n_azırı vasıtas~yle hükumete teb- BALKAN SAMPlYONU GÜRES TAKIMll\UZ 
lıg etmıııtir. M. Venızelos tarafından ., " 
hazırlanan projeye göre misak hiç bir . . Ankarada toplanan idman cemiyetleri ımevzuu üzerinde de çok durulmuştur. 
vecih ve suretle Yunanistanı Balkan ha- ıttifakı umumi merkezi bazı mühim ka- Umumi merkezde güreşçilerimizin 
rici bir devlete kar§ı harbe girİ§mek ta- rarlar vermiştir. Yazıldığına göre Is- Avrupa ııampiyonasına iştirakleri için de 
ahhüdü altına sokmamaktadır. tanbul futbol heyetince verilen cezaların müsbet karar verilmiştir. Federasyon, bu 

ladı. (Deva.mı 10 uncu sayfanın 1 incl sütununda) Muhafazakarlar fırkası reisi M. Mi- katiyet kesbedinciye kadar cezalandırılan toplanmada takarrür ettiği v~ç~e Ro-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~akçu~~~~~ğ~~~~~ l l .• ak d . m.yç~ak~~ba~~qtır•~ 
, 0 ~-- B oyuncu ann maç ara ıııtır e emeınelerı, d' v• . ·ıı· t knn ·· ·ı 

mıııtır. u projeye göre Yunanistan Ak .. . . rar ver ıgını, mı ı a gureııçı e-

Bir f.acia !. ~ • • 

denizdeki büyük devletlerden biriyle har- cezaların mustacelen tatbıkı, F enerbahç~ rinin ve namzetlerinin ayrılması için ya. 
be giriıımek taahhüdünden aıynlmakta- klübü namına yapılan protestonun red- pılacak müsabakanın bu yakınlarda ilan 
dır. dedilmesi, bu protestoyu yazanların da edileceğini işaretle güreşçilerin her 

cezalandınlma11 kararları bu aradadır. zamanki mesailerine daha muntazam de-
(Devamı 10 eu sayıfanın 5 el sütununda) • · Bundan başka spor işlerinde "Disiplin,, zam etmelerını tavsiye ediyor. 

Yalınız Dört Gün Kaldı o 
Ayaşlı Ve Kiracıları .• 

Roman'inı "V AKIT,, sütunlarında 
gününden itibaren okumıya 

12 Mart Pazartesi 
haşlıyacaksınız. 

~~~-.. ........ mn ........ ._ ............................................................. -~~~ 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
Veiiyet, 

• 
mır as 

vesayet ve 
hukuku ... 

Edirnenin 
• 
ımarı 

Bayrağımız albna gire
cek gemilerin evsafı 

Kanunu medeninin bu yoldaki hüküm- Mütehassıslar tet- Vekiller heyeti bu husustaki nizam-
lerinin tatbik sureti tayin edildi kiklerine başladılar namenin bazı hükümlerini değiştirdi 

Ankara, 7 (A.A.) - Heyeti ve· 
kilece kanunu medeninin velayet, 
vesayet ve miras hukukuna müte
allik hükümlerinin tatbik •uretine 
dair lbir nizamname kabul edil-
mittir. 

Perıembe günkü resmi gazete 
ile netredilecek olan bu nizamna
me 61 maddeliktir ve neşrinden 
bir gün sonra mer'iyete girecek· 
tir. 

Bu nizamnameye nazaran, nü· 
fus memurlan kendilerine haber 
verilen ölüm vak'alarını haftada 
bir defa ölenin aile künyesiyle be
raber mahallin ıulh hakimine bil· 
direceklerdir. 

Akıl hastalığı veya akıl 2ayifli· 
ği •ebebiyle İ§İni görmekten aciz 
oL"'lak veya daimi muavenet ve te
kayyüde muhtaç bulunmak veya 
baıkaaınm emniyetini tehdit et· 
mek gibi bir kimıenin haciri müa· 
telzim hallerine resmi muamele
leri, ıc:lolayııiyle muttali olan adli-

Nafia işleri 
Vekil Ali Bey beyanatta 

Bulundu 
Ankara, - Muhtelit nafia İ§le

ri hakkında beyanatta bulunan 
Nafia Vekili Ali Bey demi§tir ki: 

"- Devlet demiryollarının ıs
lahı hakkında Amerikalı müte
hasıııın vekalete verdiği raporda 
memleketimiz için tavsiyeye fa• 
yan görülen iy; §eyler vardır. 
Enunmı -Srvas Ergani hatb 

ile timal hatlannm, evvelki sene • 
lerde bqlanan esular dahilinde, 
muntazam ve ehemmiyetle inp.la
lanna devam edilecektir. 

Afyon -Antalya hattının inta· 
ıma bu sene baılıyacağız. Hattın 
intuı hakkındaki tediye ıartlarmı 
hazırlıyoruz. Bundan batka Fil
YOi - Ereili hattı ile Ereğli ve 
Menin limanlan da in§a edilecek
tir. Bazı tirketler limanların in· 

ye ve idare memurları, belediye 
reisleri ve belediye tefkilib olmı • 
yan yerlerde ihtiyar heyetleri, ııh· 
hi müe11ese idareleri kayfiyeti 
hemen bu kimsenin ikametgahının 
bulunduğu mahal ıulh hi.kimliii· 
ne bildirmeğe mecburdurlar. 

Velayetin nez'ine hüküm veren 
mahkeme verdiği kat'i karar ile 
evliliğin zevali hakkmda verilen 
kat'i hükmü ıene aulh hikimliii
ceklerdir. 

Muaven.ete muhtaç ve manen 
metnik çocuk ve malUller, au}h 
hakimliğinin it'arı üzerine, bele
diye daireleri ya bir aile nezdine 
veya bir müe11eaeye yerleıtirile
cekelredri. 

Nizamnamede, velayet, veaayet 
ve miraı iılerinde tutulacak def· 
ter, dosya ve zabıtlarla diier vesi· 
ka ve vasiyetnamelerin hakime 
tevdii, bunların açılması, remıi 
tasfiye ve paylqtmmıya müteallik 
hükümleri ihtiva etmektedir. 

Ank~ 7 (A.A.) - Vekiller 
Heyeti Türkiye 1bayrağı altına Iİ· 
recek gemilerin evıafmı tayin e
den nizamnamenin bazı hükümle· 
rini deiiftiren bir nizamname ka· 
bul etmittir. 

Yeni ni:r.mmame ile 14860 nu· 

Edirne, 7 (A.A.) - Edirnenin 
müstakbel iman hakkmda fenni 
tetkikatta bulunmak üzere davet 
edilen Berlin bediiyat mektebi a· 
lisi Pro. Her Reayhvı, refaka· 
tinde kanalizaayon mütehauııı 
Her Probve, miibendiı Kislinı 
olduğu halude bu sabah ki ek.. 
presle ıebrimize gelmiılerdir. maralı n;umnamenin üçüncü ve 

Profesör Reayhva bugün vali dördüncü maddesi tadil edilmek· 
özdemir lbrahim, belediye reiıi tedir. 
Ekrem, Al pullu teker f abrikaıı Buna nazaran A amıfı gemiler 
müdürü Şefik ve bahçe mütehaı· 3500 sroı tonilltodan af&iı olnıı· 
sııı Lutfi Beylerle birlikte tehrin y:uak ve niu•namenin. meriye
Kiyakköprü batı ve lıtanbul yolu tinden itibaren 1914 • 1929 eene
semtlerini gezerek tahkikatta bu· leri arumda inta edilmiı olan se
lunınuılar ve ayrıca Selimiye mi· miler alınmamak prtiJe h lene 

narelerine çıkarak umumi vaziye- zarfında ahn:ıcak gemiler 27 ve 
ti gözden geçirmitlerdir. bu senenin hitammı takibeclen ilci 

Roma mülakab 
ıene zarfında almac:ık gemiler 23 
ve bundan aom& alınacaklar 15 
yatından yukan bulunmıyacaklar-

3 Başvekilin görüşmeleri dır • 
etrafında mütalaalar E B 
Pqte, 7 (A.A.) - Gazeteler Mahmut sat ey 

14 mil ıüratinde olması ve uzun 
aefer gemilerinde bulunmaıı il· 
zım gelen seyir tahlisiye ali.tile 
beynelmilel itilifnameye uygun 
telıiz cihazı ile mücehhez olması 
lazımdır. 

B. Sınıfına dahil gemiler 2000 
tond3D ıüratleri de 12 milden qa• 
it olmıyacaklar ve A ımıfı gemi• 
lerin vaaıflannı haiz bulunacak• 
lardır. 

C Sımfı ıemiler de yeniden in
i& edilmit ve iıliyeceği denize ta• 
hammülü ol-.c:ık evsafta buluna• 
caldardır. 

Bunların ıürati 9 mil ıüratte 
bulunacak olan Haliç vapurları' 
miiatetn~ olmak üzere 12 mil sür
atte olacek!ardır. 

Bu ninmname hükümlerinden 
150 ara. tonilltoclan atalı ıemi• 
ler iıtiına edilmiılerdir. 

Fırka · divanı 
toplanıyor Macar Batvekili M. Gomboea'in geliyor 

H F Roma seyahatini uzun uzadıya net alk ırkaStDda riyata mevzu etmektedirler. ''Fu· Ankara, 7 (A.A.) - lzmir me- Ank:u-a, 7 (Huıust) - Cumhu· 
b Mah t E t B b ak riyet Halk Fırkuı divanı V'a'PTft 

Umumi idare heyetinin 
yeni izalan 

Ankara, 7 (HU1U1i) - Fob 
umumi idare heyeti ıazalıfına Mua
taf a Fevzi Beyden münhal yere 
Kocaeli mebusu Salibattin, Ki.~ım 
Hüsnü Beyden münhal yere Eliziz 
mebusu Tahsin Beyler getirilmit· 
ferdir. 

Fazlı bey 
ikinci mıntaka umum 

müfettişi oluyor 
Ankara, 7 (HuauaO - Tnkya

d:ı tetekkülü takarrür eden ikinci 
umumi müfettiıliğe, birinci umu
mi müfettiılik bat müpviri Fazlı 
Beyin ıetirilmeıi kunetle mnzu 
u bahaolmaktadır. Fazh B. timdi 
izinli olarak lzmirde bulunuyor. 

eıılena:ız,, gazetesi, bu eeyahatin, usu mu ı-ı ey u fam• J.~ ·-
kt. trenle lı•--bula hareket ebnit· (buıün) aaat on yedide t,.,pfana• bir senedenberi Avusturya Maca· ..... 

ri8tan arumclai o ıı.,... .ıen tir • caktır • 
_.erelerl ida~ it~ m.JUa,. Mahmut Esat Bey ~n aaat Kazım Paşa Hz.nfn 
dUe vuku bulduiunu 1uıyorlar .. 17,30 da lstanhul Oniverıiteainin çay ziyafeti 
M. Muaolini, Dellfu11 ve Gambö- inkılap enatitüıünc:le ''Türk ihtill- Ankara, 7 (Huıuıi) - Büyilk 

d 1 · ikt" ..1_ a--:u linin hukuk ve adli•e tarihi,, mev• tün üç e• etin ••:ı.ucn ~-· J Millet Mecliıi reisi Klnm Pata L_,_, __ ..1 doX...•d d i zulu ilk derıini verecektir. mesaileri JJ&IUUllQ& ••.. an ° • Hazretlerinin kerimesi hanımefen• 
ruya ve phaen fikir teatisine bö: Hüseyin Ragıp Bey geliyor dile Maarif umumi müfettiflerin• 
lece fınat bulmalan bu seyahatm A-L-- 7 (H I) M--L den Retat Şeauettin Beyin nlea-
h 0 t• ' artırmaktl.dır .........,.., U8UI - waO'Y& 

e emmıye mı . • • büyük eL.ı-. HUae • RaılP Bey meleri münuebetile ICbnn Pqa 
Seyahati eanumda, zıraat, tı- -ıraaı yın ı · eeck be ..n .. u 

--ı· etlerinin 1&· bir bç libıe kadar mezuniyetle Hazret en gel perıem ...... 
caret, ve ..-.ıye nezar b •---~ Halkevinde bir çay ziyafeti Yere-
li.hiyettar memurlan M~ bat· uraJ'& paeçeaur • ekt. 

1 rd. D mı· kil. h t c ır. vek'line refakat edecek e ~· • • a ıye ve ı ra a sız 
Macaristan efkln uınumıyeı ıı- Ankara, 7 (HU11111) -Dahiliye Ruıen Eşref Beyin 

yasiyeıi, M. Gömbötün Ro~a se- vekili ŞtJau Kaya Bey aoiuk al· Tiran elçiliği 
yahatini büyük bir me111numyetle gınhimdan rahataıa bulunduiu Ankara, 7 (HUIUll) - Ri'JU8" 

~17.~ıdı;· "Uy Nemae• için bir lraç aindenberi e.inden ticumlıur umaml lrltibi Ruten Er 
ra 1 tan tan . dıpn çıkm•••ktadır. Maamafih ref Beyin bu ay içinde Arnavut• 

dek , gazetesi de Macar ııyaal hb f ·-=ı--.ı.... _ _. 
h, f'l· d b.1 ... ' • bütün fır- 11 a 1 •~u~ir. luk hüktmeti nezdinde elçi olarak 

me a ı m e, ı aıstiaııa . . · hakk 
kı:Jar, Muaolini. Dollfun ·Göm- Türk-Yunan mahkemesi ~ıran:ı ııtmesıne mu ak naza• 

böt mülikabnm neticeleri h~- bası lzmirtle nle ~Imaktadır. • • • 
da çok ümitvar bulunduiunu, zıra ı . 7 (A A.) Muh l" Antalya Fırka reıslı fi 
bu 1.. • tanın iktı zmır, • - te ıt 

psma talip ohnutlardır. 934 büt- Divanı muhasebatın vazife 
çesinin teıbitinden aonra bu tir- l" h • tleri 
ketlerle müzakereye giriıilecek • ve sa a ıye 
tir. Ankara, 7 (Husuıi) - Divanı 

mü ibtm, Macan• , • Türle - Yunan mahkemesi aza• Ankara, 7 (Huual) - Antalya 
saden ihyaaı huauıu~a. kat 1 te- ları ıehrimize gelmiıtir. Buıün fırka reiılitine Halkevleri umumi 
ıirler huıule getiJ'eeeiını yazm3k- ba d 

1 
't b·tı • d" 1• müfettiti Şerafettin Bey tayin o-

lzmlr ·Kasaba demiryolu 
Ankara, 7 (Hususi) - lzmir 

- Kasaba demiryolunun satın a· 
hnmuı esulanru görü~.mek üzere 
ıirket inürahhaaları bir kaç güne 
kadar buraya geleceklerdir. Na
fia vekaletiyle yapılacak müzake· 
relerde kilometre eıaaının görüşü• 
leceği anlatılmaktadır. 

Kanun layihaları 
Ankara, 7 (Hususi) - Meclisin 

kıt tatilinden evvel müzakeresine 
baflanılan müzayede, münakaaa 
kanun liyibuiyle memurin kefa
let ıandığı li.yihaıı bütce encüme
nine verilmittir. 

Yeni vergi kı&nunlan 
Anbra, 7 (Huıuıt) - Yeni 

Terai kanuni an b · r iki güne ka· 
dar encümende müzakere edile· 
cektir. 

muhasebatın vazife ve ıelahiyetle
ri hakkındaki kanun liyihaaımn 
maliye encümeninde müzakereıi· 
ne devam olunmaktadır. 

d 
aı ava ara aı ta ı en ın ıye-

ta ır. kt. M hk .. 1 k lunmuf tur. 
"Neyoleı Qraj Ujaaz,, ıazeteıi ce ır. a eme aza ana tama. 

b . · k ı d Hariciye vekili bir · b ··ı·ı-tın orta Avrupa va· kadsr itlerini ıtirere zmır en 
ııe, u mu aa• • f d• 
ziyetini aydınlatmak husuıunda Atinaya gideceklerdir. zıya et ver 1 

Huıust idareler kat'i hesapları. vereceği ~~tic~ler Ad~layııiyle,v Av- Edirneliler, Gaziye bir Ankara, 7 (Huauai) - Yeni Al--
nın divanca tetkiki esası kabule- rup:ıi büyük bır bidııe oldugunu çiftlik hediye ettiler manya ve İngiltere elçileri tere& 
dilmittir. söylüyor. ne bu akpm Hariciye Vekili Td-

Von Papen Romaya Edirne (Huıuai) - Viliyet umum fik Rüttü Bey tarafından bir siya• · Divanın yeni teıkilitına müte

allik layiha da bugünlerde tetkik 
olunacaktır. 

Bir kanun teklifi 

mecliai toplanarak (Haa Doian) çayı• fet verilmittir. 
gidecekmiş n namiyle anılan " mubaaebei buıu· 

Pariı, 7 (Huıusl) - Burada IİJ~• ait olan Niimune çiftlijini Gui Maarif vekili Ankarada 
dolatan rivayetlere göre, Alman· Hazretlerine hecliJeıiai kararlattmmt· Ankara, 7 (Huıuıl) - Maarif 

k"l p 4 br. Toplutıda tDrimİZ melt'uıla· vekili Hikmet Bey bucn00
"' Jatanbul• ya batve ı muavini von .:ıpen 1 nndan M. L..J, Faik •e belediye re- •- ,,. _..: 

Ankara, 7 (Huıusi) - Muğh Martta Romaya gelecektir. Doll- ili Ekrem &:;1er de bani' bulunmut- dan gelmiıtir. Hikmet Be1 \aP'" 

mebusu Nuri Bey nüfus kanunun· fuu, Gömböt ve Muaolini konfe- lardn-. iıtaayonunda trenden inmit, ,-,. 
da zeyl olmak üzere bir kanun tek- "f · d vuk b 1 b d d d otom b 0 l 0l d.. ··~~. ranıının arı eıın e u u an u Mux..lada iki ka ın on u o ı ı e omnu,. ...... 
lifinde bulunmuştur. bu d L'?...::ı.. b0 1~ 1- • • 

ziyaret ra a OÜ7va ır a llLKl'l u- Mqla, 8 (A.A.) _ Dün ıece Telefon şirketinin geri 
Sümer bank'ın obligas- yandırmqtır. burada 1radetıi bir aoiuk vardı. •ereceti para 

yonları Muamele vergisi Ci'ftl' .•bilara çok kar yaimıtbr. Ankara, 7 (HU1U11) - Poata.,. 
Ankara, 7 (Husuıi) - Sumer- Ankara, 7 (Huıuıi) - Muame· Bu ıırada Bayır kö:yile Keıtencik telgraf umum müdürlüjü, ı....-

bank tarafmdan çıkanlac~ obli· le verıiıi kanununun tadili hak· kayü arasında yolda bulunan iki bul telefon ıirketince aabp~ 
gaıyonlar üçer buçuk milyon Ura• İ kındaki li.yiha vekiller heyetine kadm karlara sapl:ınarak donmuf• iade edilecek farkın heaaP.~ 
lık olacaktır. ı verilmittir. lardır. tetkike bqlamıfbr. 
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ı\nadolu 25,60 Çlmcnto as 

* Uejl 4, o Cnyon Dey 
1 sır. (fa) rıve . • 00 ~:ı.rk De~ . 

rramr:ı} --.'lO Balya 
l. SIAOrl<i ~ark m. ceza 
rom onu l'elcloıı 

• 
Maurice Chevaliyer 
. . . . . . . . • geliyor. 

14170 ~ 

Türkiye -İtalya ticaret 
muahedesi 

Türkiye ile İtalya arasında1'İ ti 
t~' 

caret muahedesi 15 mart t 934 j• 
rihine l{adar temdit edilmiştir·. ~ 
talya mevzuatına göre bu t•1'1~, 
kadar tahmil edilecek mallar Jtle , 
cut ·ticaret muahedesi ahkBP''" 
dan istifade edeceklerdir. ~ ,, ·······------·· ......... - ........ - ' 
guya çekilmiş, bir kaç şahit difl~~, 
nilmiştir. Muhakeme, şahit ç6S 
rılması ve tahkikatın diğer JlO~ 
!ardan derinleştirilmesi kar~•f 
b:lşka güne bırakılmııtır. 



Vakıt'ın Edebi 1 efrikası No.18 

-------------..---------------------
Jllinimi:ıi Kız ile Aşk 

-=- -==-- = _ -= --= -:: Yazan : Selô.mi izzet ............... ıwww -2 

Amu;;a. bunda Ş'işacak ne vardı? 1 ren düşmandır. O ezer, harap e

Mızıkçılık yapmı,, mağlup olmu,. der. Acımaz. Merhameti yoktur. 
tu. Yaka!anmıştı. Faka bas.mıştı. Ne ney dinletir ve ne de melekle-

lnsan hayatında fena yaşar. Bu· re cevap verdirir. 
nun için iyi gülmelidir. Hayat bir - Allahrm, bana çabuk bir 
fahi§edir. Yumruğu vurursan ha· kısmet çıksm .• Evlenmek iıtiyo
kim olursun. Eğer yumruk vurma• rum ben .. Başka bir isteğ~m yok. 
smı bilmezsen, o senin tepene çı· - 21 -
kar ... Ve bir gün bileğine kelep· Divanın üstünde şişman hanım 
çeyi vururlar... uyuyor. 

Sahilde ney sesleri... Ne meleklerin ney sesi, ne de 
Bu adam azap çekiyordu. heyulaların J!~nçesi, ona dokunu· 
Çekildiği oda, yatak odaaı, her yor. 

gece horul horul uyuduğu oda, he· Bazı in.sanların kulaklarında 
yulalarla dolmuştu. pamuk tıkalıdır. 

Bunda şaşacak bir şey yok. Yastıklarda yuvarlanırlar, azap 
Mektupları görenler, Nurinin cekiyorlarını§ gibi görünürler, hiç 

burnuna güleceklerdi. Onu yeme- bir fey hissetmezler, 
ğe davet edecekler, ona bir hırsı• Onların gayesi bir lokma, bir 
zın, adi bir dolandırıcının aleti hırkadır. Ve kanaatleri sağlaın· 
olduğunu ispat edeceklerdi. Ve dır : 
ba:kara masasının kibar adamı, o - Her şey düzelir. 
koca tufeyli, bir kerre daha, beda· Buna kanaat getirdikten sonra 
vadan karnını doyurmuş olacak· uyunur. 

tr. 
_ Hapı yuttum! 
Sahilde deniz melekleri istedik· 

)eri kadar ney çalsınlar, heyulalar, 
Ali Beyin kalbine pençelerini at· 
mışlardı. 

Ali Beyin de kalbi vardı. Her 
erkeğ:n kalbi vardır. Biçare mah• 
luklardır. 

-- Neye yarar! 
Küçük içiıı, minimini için ... gü· 

zeldi. Etınin eti, kanının kanıydı. 
- Neye yarar! 
Sah'l uıelekler:nin ney sesleri 

srem"cilere, ölüm aıkına doğru sü· 
rüp götürür. O gece de neylerini 
çalıyorlardı. Ali Bey, daha iyi İ§İt
mek için pencereyi açtı. 

Şairdi, gergin ipte raksederdi, 
namussuzluğun cambazıydı. Ve 
bir kızı vardı. Sarı saçlı, minimini 
bir kızı vardı. 

Karısı, etinin eti, kanının kanı, 
değildi. Ona, dünyaya bir çocuk 
getirdi diye, elinden gelen.i yap· 
mıştı. Amma küçüğü, min ·.miniyi 
nasıl yüzüstü bırakabilirdi? 

Ve o kahpe: Ne çıkar? Onu 
muhteşem hanım efendiye: ölüme 
çekiyordu. 

Hayat! .. Öf, ne mülevves! ve o 
minimini kız ya,ıyacaktı. O daha 
şimdiden hayale kapılan kadmdı. 

Heyulalar pençelerini sivrilti• 
yorlar; melekler neylerini çalıyor· 
lardı . Ve gergin İp vardı, ipten 
dü,en cambaz vardı. 

Mırıldandı: 

- Bütün kadınlar düşer! 
Ney sesleri daha tathla§tı, pen· 

çeler daha fazla açıktı. 
- Hayat bir fahi§edir ! 
Bu haydut çocuk severdi, ÇO· 

cukları severdi. Fakat çocuk ka· 
dın, çocuk erkek olunca, o başka .. 
O insanları iyi tanırdı. 

Şaşacak ne var! 
Erkekler midelerine, kadınlar 

hislerine esirdir. 
Biçare Gülseren! .. Biçare 

ım Gülseren! 
-20-

Uyuyaımıyordu. 

sarı· 

Gülaeren, Güldereni • uyku bir 
türlü tutmuyordu. 

-22-
Hararet bir rüyadır. 
Şakaklar zonklar, irade hazırla" 

nır, asap ut kiriti g~bi gerilir ve o 
erkekle o min~mini, b"ri pencere• 
de, biri yatağında, kendilerine 
malik değillerdi. 

(Devamı var) 

Avusturyada dikta
törlüğün yıl 

dönümü 
Viyana·, (Hususi) - Avuıtur• 

yada Dollfuas diktatörlüğüuün te
essüs ettiği günün birinci yıl dö
nüınü münasebetiyle Avu~a· 
nın her yerinde nümayitler yapıl· 
mıftır. Bundan bir .ene evvel, 
yani, 4 Mart 1933 tarih:nde Avus
turya parlamentosu reiıi ve ikinci 
reisleri istifa etmit ve hu suretle 
parlamentonun siyaset sahasın
dan çekilmesi neticesinde Dollfusa 
meydanı boş bularak diktatör ol· 
muştu. 

Yapılan nümayişlerden birinde 
bir nutuk söyliyen batvekil M. 
Dollfuss bir senelik mesaisinin ta
rihçes:ni yapmış ve son ihtilalden 
bahsederken b:taraf bir hareket 
hattı takip ve bu suretle amele ih
tilalin:n akiım kalmasına yardım 
eden i~çilere teşekkür ettikten 
sonra A vusturyadaki Slovenlere 
de teşekkür etm:ş ve Avusturyaya 
gösterdikleri merbutiyeti kayde
derek milli varlıklarının temin e• 
dileceğini ıöylemistir. 

Amerika Adliyesinde 
yeni bir rekor 

Amerika adliyesi son günlerde 
Yeni bir rekor kımıı§tır. Geçen· 
lerde bir sarhoıa, ya on bet gün 
hapis yatmak ve yahut b~r bardak 
hint yağı içmek ııklarından biriıi· 
ni kabul etmesini teklif edene A· 
merika hakimleri şimdi de, kansı· 
nın hususi mektuplarından birini 
açan bir adamı 25 saniye hapse 
mahkUm etmişt'r. 

Ecnebi 
Türk 

şır k etlerdeki 
memur lan 

Misaklar devresi 
Şark ile Garp misakları 

arasında farklar 
Meşhur Fransız siyasi muharir· 

!erinden M. Etierre F ournol 
"T emps,, gazetesinin son nüsha• 
sında tekrar siyasi misaklar mese• 
lesini mevzuu bahsetmekte ve de
mektedir ki: 

" ... •. Miaaklar devresi, diplomasinin 
santimantal devresi ve yahut, tercih o· 
lunduğu takdirde, diplomasi metotlan 
ile halk duygulannm, yani yekdiğer· 
)erine dürüst münasebetlerle bağlı olan 
ve fakat aralarında mahremiyet bulun· 
mıyan iki ınanevi tahsiyetin telaki nok
tası diye tarif olunabilir. Bundan da 
misaklann haiz bulunduktan laymetin ta
mamen, misakı imza eden milletlerin ve 
yahut devletlerin sayelerinde meknuz 
bulunduğu çıkıyor. lıte, garpbların 
yaptıklan misaklarda fÜphe izlerinin bu
lunması bundan ileri gelmektedir. Nite· 
kim Almanlann emellerinin, kati olma
yıp inkişaf gayesine matuf bulundukla· 
nndan korkuluyor. 

Bilakis, şarkhlann aktettikleri mi· 
&aklarda böyle bir §ey yoktur. Şarkh1a· 
rm aktettikleri mİşaklar, akit devletle
rin aralarında ve diğer dev!ctle::le harbe 
mani olmak hususundaki müıterek arzu
larından, ne komfu ve ne de diğer dev· 
Jetlerle harp etmemek dileklerinden doğ· 
maktadır. Bu manevi samimiyeti müı

bet taahhütler takviye etmektedir. Zira 
farkhlar garphlardan yallllZ miıaJdar 

sistemini almakla kalmamı§lardır; Ce· 
nevrede konferans masaları Ü:;tünde ve 
hetta, buru~uk kağıtlar halinde masalar 
altında kalmr~ olan bir vasıta ve teminat 
siıtemini be ... :m!le"'İ!\lerdir.,, 

Pohs hab ... rlerı1 

Sahte bir memur 
yakayı ele verdi 

Zabıta Şükrü isminde bir sahte 
karı yakalamışbr. Kendisine po
lis memuru ıüaü veren, hazan da 
resmi elbise giyen Şükrü bir bak· 
kaldan yiyecek alırken yakalan· 
mıtbr. Şükrü, yakalanınca deli 
olduğu zannını vermek istemİ§se 
de sonradan f oya11 meydana çık· 
mışbr. 

Çorap hırsızı 
Şehremininde Salıpaır;an yerin

de seyy::.r satıcı Sergis Efendinin 
bir düzüne çorabını çalan Çenber
litaşlı sabıkalı hırsızlardan Ya
kup cürmü meşhut halinde yaka· 
lanmıştır. 

Kadınlara taarruz 
Gedikp:lfadaki evlerine gitmek 

te olan Rukiye ve Nafize Hanım
lara sarkıntılık eden Hulusi yaka· 
lanmıştır. 

Bir kayık bath 

Rizeli Alinin su kayığına An
talya :ınbarmdan yükled:ği koyun 
derilerini İtalyan bandıralı Papa
galo vapuruna götürüp boşaltırken 
vapurun güvertesinde bulun~n ce
viz kütüklerinden bir kayığın içi
ne düşmüş ve hemen kayığı batır· 
mı§ ise de insanca zayiat olmamış· 
tır. 

Çaylı dans 
Bu akaşm ıaat be,te belediye 

memurbrı kooperatifi lokantaaı· 
nın ıalonlannda 15 kuruşa bir çay· 
lı dans verilecektir. Çayda, şehir 
c;azbandı çalacaktır. 

Fırkanın Şişli nahiye
sinde konser 

öteki gelmişti. ı 
Ecnebi şirketler Türk memur 

ve --u··stahd l b' ı· .... ·· · C. H. F. Şi~li nahiyesi tertip ettiği .... em er ır ıgı muesata• 
J • d ·· .kş H Ik . d l konferanı ve konserlere devam etmekte· - Yarabbi, sen ban:ıık .. lrdımcı 

ol .. Yalnız bırakma ,f~n F Görü
yora..ın, k: yalnızım..: sözleri 

Ve sahillerde n• i, Mar· 

Duuat1a ölüme dP l'abian 
Meiekler ney cazip hu zaman 

aşk v11rJır. A~ o' ' k ve Ö• 

lün1 <>lur. 

erı un a . am a evın e top a- dir. Bugün saat dokuzda da fU program 
narak faalıyete geçmek zamanı- tatbik edilecektir: 
mn yaklaşmış olması dolayısiyle Konferanı: Nasyonalizm ve nüfus ıi-
şirketlerde mevcut Türkiye tabi· yaıeti • Mustafa Bey. 
iyetindeki memurlarla ihzari ma· Konser: Türk musikisi (Keman: lr· 
hiyette istişare edilmek üzere fan Şekip.M~mduh Hanımef~ndi, piyano: 

k b• t 'h t b• d k • Adnan Hılmı Bey, ut: Şekıp Memduh 
ya ın ır arı ea ıt e ere !•~ 8 k t • ş rif A--'- B ) ey, aa anıye: e .... ey 
ketler Türk memurlarmı davete Bu konferans ve konserler herke• içip 

Öteki, mimmiai· una gı· karar vermiştir. ıerbeıttir. 

5-VAKIT 8 MART 1934 _,,,.. 

e:•» u Mu M l HAR p T E cııooııııı111 

e T eşkil3tı Mahsusa ı 
lııı~ıııımrnmııımııııııımıııınıımııı,mrnmıııımıııııııııuııııı ıııımıımıııııı ııımıııııı ıııınıııııı ıım ıım ıımııııı mı 1111111111 ııımıııı ıııımııımıınııııı~ımmııooıl 
VAKIT'ın yeni Tefrikası: 124 Yazan: A. MiL 

Vardar köprüsü civa
rındaki çarpışma .. 

Bir çok lalavuzluk, postacılık Sofyadaki merkeze şikayet ede-
yapmışlar, cephane taşımışlar, ceğini bildirdikten sonra lstruq-
çeteye iltihak ederek Sırplarla ca yoluna devam etmiıti. 
çarpışmışlardı. Onları şi.mdi kendi Yolda g:derken karşısına çikan 
hallerine terketınek doğru değildi. ikinci hadise Sofyadaki Rus sefi· 
Çünkü Türk çeteleri geri döner rinin Bulgar hududuna. doğru git· 
dönınez, o havaliyi tekrar İfga] tiğini görmesiydi. Filhakika, Var
edecek olan Sırp kuvvetlerinin dar köprüsü civarında vukua ge• 
Türklere yapmadık fenalıkları len müsademe Sofyada şayi olur 
kalmıyacaktı. olmaz, Bulgar hükumetile beraber 

lbrahim Bey, bunları düşün- oradaki Rus Sefiri de pek ziyade 
dükten sonra Bulgar • Sırp hudu- telaşa düşerek derhal Bulgar hü· 
duna civar olan lalam köylerin J kumetinden izahat iatemitti. Ta
tahliyesini ve köylülerin Bulgaris- bii Bulgar hükumeti bu hadise 
tana iltica etıneler;n~ emretmişti. hakkında ademi malumat beyan 
Bu tahliye işinin o kadar kolay etmiş ve müsademenin Bulgarlar 

olamıyacağı ve çeteler~n ric'atile tarafından yapılmamış olduğunu 
beraber Türk köylülerin kadınla- söylemişti. Fakat Rus sefiri bu i
rile, çocuklarile ve eıyalarile be· zahatla kanaat etmediğinden biz· 
raber ıevkedilemiyeceği aşikar ol· zat hududa kadar giderek tahki
duğundan İbrahim Bey bu işe ne· l<at yapmağa karar vermiıti. Sefir 
zaret etmek üzere otuz çeteci ile İbrahim Beyle kartılaştığı zaman 
beraber Sırbiatanda kalmağa ka· Valandova müsademesini yaptı• 
rar verım~tti. Bu kuvvet tahliye İş· ran zatla yüz yüze geldiğ~ni bilmit 
leri bitinciye kadar Sırpların Her- olsaydı, herhalde İbrahim Beye 
lemesini mütküllettirmeğe çalı§a• de bazı sualler iradından geri dur• 
caktı. mazdı. 

Vardar köprüsü civarındaki 
müıademe seki:ı; ıaat devam et-
mi,ti. Bu müsademe esnasında u
snumi mevcudu yedi yüz eHi iken 
Bulgarların çekilmesi üzerine beş 
yü:ı: elliye inen Türk çetelerinden 
31 kiti şehit oJmut ve 30 kişi ya· 
ralanmıtb. Bu yaralılar da çeteler· 
le beraber Ustrumcaya nakledili
yordu. Bu %ay :ata mukabil Sırpla· 
rrn yedi yüz ki!iden fazla zayiat 
verdikleri tahmin olunmuştu. Bun 
dan başka birisi binbaşı olamk Ü· 

zere dört te zabit pusuya düşürül· 
mek suTetile öldürülmüştü. Çete
ler Bulgar hududunu geçerken 
Sırp askerleri kamilen firar etmiş· 
ler ve bu firar diğer Srrp kıt'ala· 
rına ıirayet ederek hepsi Vardar 
nehrinin kar§ı sahiline geçmişler
di. Müsademe çetelerle karşı sa• 
hilde yerleşen Sırp askederi ara· 
ıında devam etmi9ti. Sırplardan 
bahsettiğimiz iki toptan başka bir 
taburun bütün malzemesi, hay• 
vanları ve silahları da iğtinam e

dilmişti. 

Civardaki köylülerin Bulgaris• 
tana nakilleri bütün bir gün de· 
vam etmiıti. Bu itler tamamile 
bittikten ve köylü tahliye olun· 
duktan sonra lbrahim Bey de ya· 
nındaki otuz kişile beraber en ıon 
olarak Bulgar hududuna vasıl ol• 
muı ve oradan Ustrumcaya hare· 

ket etmiıti. Yolda giderken mü• 
sademeye iıtirakten çekinen Bul· 
gar çetelerinin reislerine rasgel
mitti. İbrahim Bey onlara vazife· 

!erini yapmadıklarım hatırlattık· 

ları ve kendilerini tekdir ettiği za· 
man Bulgar komitecileri bin de· 
reden su getirerek hareketlerini 
mazur göstermeğe çalışmışlardı. 
Hakikat halde ise Bulgar komite· 
cilerinin ve çete efradının mevcut 
nizamname mucibince idam edil· 
meleri lazım gelirdi. Bir kerre 
düıman arazisine girdikten sonra 
artık geri dönmek yoktu ve dönen 
idaın cezasına çarpılır diye tali .. 
matnamede yazılı değilmiydi? 

İbrahim Bey Bulgar komiteci· 
lerine anlattıktan ve kendilerini 

Fakat sefir her ne kadar kendi 
istihbarat teşkilatı sayesinde Türk 
çetelerinin başında İbrahim Bey 
namında bir zatm bulunduğunu 
·vı uastp!s nao 'anq vııo §raıuaJlg 
nımadığı için İbrahim Beyin ö
nünden geçerek berayı: tahkikat 
Bulgar • Sırp hududuna doğru 

yoluna devam eylemişti. 
İbrahim Bey, Ustrumcaya vasıl 

olduğu zaman Bulgar çetelerinin 
Valandova müsademesinde yap
tıkları hareketi Sofyadaki Make
donya ve Trakya komiteleri me~ 
kezine bildirmit ve onların teczi• 
yelerini istemişti. Fakat bu tiki· 
yetten bir netice çıkınasına imkan 
yoktu. Çünkü Bulgarlar ıiyui se
beplerden dolayı müsademeye İf'" 
tirak etmemişlerdi. Onlar Bulga .. 
ristanı vakitsiz bir harbe ıürükle
mek niyetinde değildiler. Ayni se
bepten dolayı Sofya bükUmeti de 
Türk çetelerin.in Valandovada 
Sırplarla müsadeıne ebnelerini 
memnuniyetle karşdamamıttı. 
Müsademe hakkındaki tafsilat an 
laşılır, anlaşılmaz Bulgar hiikU .. 
meli çok müşkül bir vaziyette kaJ.. 
mişti. Çünkü bir taraftan Ruıya. 
sefiri tıuyik ederken, diğer taraf• 
tan da Sırp hükumeti Sofyada ıi· 
yasi teşebbüslerde bulunarak bu 
gibi hadiselerin tekerrürünün 
men'ini tiddetle talep ediyordu. 
Bulgaristan bu vaziyet kartısında 
bitaraflığı birakarak yeni itilaf 
devletleri ve yahut Alman • Avu .. 
turya ittifakı yanında harbe itti· 
rak için bil' karar vermeğe mecbur 
kalıyordu. Halbuki Sofya hüku
meti o esnada henüz 

(Deva.mı var) 

160 metre boyunda 
bir barometre 1 

Son günlerde Paristeki metfıur 
Eyf el kulesine 160 metre boyunda 
bir barometre konulmuştur. Bu 
barometre Parisin bir çok yerle· 
rinden görülebilecek ve saatlerce 
uzakta bulunan bir adamın bir ba· 
kışla hararetin derecesini öğrene
bilecektir. Bu kulenin uzunlui11 
300 küıur metredir a 
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f::JHizmetçi Çamaşır 0 1 A ş K 10 Dedikodu-KinalJe CJ 
SaJabe Hanım, evine h~"lletçi ı Artık bu kadarına da göz yumula· V E Maide Hanım, tam hbirile bir ı şine taş çıkartır.İkisi kış günü man 

ıolanak istemiyen bir kadındı. mazdı ya... Hiç değilse haftada mahalle kadını idi. Dedikoducu gal başmd3, yaz günü kınk fesli· 
Hizmetçi kısmına tabak, çallllk kı- bir kalıp fazla sabun gidiyordu!.. ç ORBA mu, dedikoducu, kinayeci mi, ki· ğen saksılı pencere önünde çene 
Tıp dölmıenin, hesapsız masraf et· Sakıbe Hanım, hizmetçisine çı- nayeci ...• Komşularından birini di· yarışı yaparlar. Maide hanım di· 
menin vız geldiğini tecrübe ile kışmağa karar verdi, çıkıştı: line doladı mı, uykuda bile çekiş- line dolar, Macide hanım kanc:ıyı 
anlamıştı. Kendisi, iktısade riaye- - Gelsene biraz buraya, Ha- Kadriye Hanım, kocasından şi- tirirdi. Rüyasında gördüğü eşe, atar ..... Artık dile dolanan, kanca• 
ti gözeten bir kadındı. Dolayısiy- nife Hanım!. kayetinin sebebini ahbaplarından dosta falan .... Bu arada öbür dün- ya takılan kimse, b:ılık gibi çırpı· 
1e, evine hizmetçi sokmak isteme- - Buyur, hanr.mcığım !.. Safiye Hanıma şöyle anlatıyor: yaya gitmiş olanhra çekiştirmek na dursun. Kolay kolay dillerin-
mekte yerden göğe kadar haklı - Hanife Hanım, iyisin, ho~- _ Evleneli, topu topu iki bu· fırsatını da bulurdu. Rüyasında den kurtuluş yoktur! 
idi. sun, ama bir kusurun var. k kime, kim için neler söylediğini de Huylaruun biribirlerinkine çok 

k çu sene oldu. Benden bıktı. Ne d" 
Fa at, ne yapsın, ki son zaman- - Nedir, hanımcığım?. ertesi gün ye ı mahalleye tellal e· benzemesi dolayısile olacak, bu İ• 

larda doktor kendisine iş görme- - Pek sık camaşır değiştiriyor- söylersem, susuyor, Ben, aşkının derdi! ki komşu ve ahret kardeşi, seneler· 
ği ke.t'i surette yasak etmişti. İşte sun?. Temizliği iben de severim, eskisi gibi olmadığından hiç de· Evet, yedi mahalleye tellal et· ce anlarından su sızmadan sıkı fı· 
d k ·· 1 d"kl · k d ğilse harareti azaldıg .. ından •ika• A hb" b k h l h bb ı· k o tor~n soy e ı erı: lakin senin kadar sı çamaşır e- :ı- mek..... man yar:ı ı, u onun i· ı, araret i, mu a et ı onuştu· 

- Fazla yorgunluk sizi harap ğ:ştirmem ! . yet ederken, dosyasındaki kağıt· çin ne doyumsuz zevkti. Doyum• lar. Her gün, her gece buluşarak, 
etmiş, hnm.m. Bu vaziyeti tamir Hanife Hanım, hanımının ilk lardan başını kaldırıp ta ağız bile suz zevk ..... Fakat, Maide Hanım, dedikodu müsabakasına girişiyor• 
için yapncağımz şey, ev işine el defa vaki olan bu hafif tertip çı· açmıyor!. bunun tam zevkine asıl ko.mşula- lar, konukomşu toplantıhrında şu· 
sürmemektir. Yemek pir.irmek, kı~masına karşı, kaşlarını çatarak, nndan Macide Hanıma anb.tırken na buna kinayeli lakırdı söylüyor• 

:ı- ::r - Erkekler hep öyledir, hemşi· 
.ortalık süpürmek, tahta silmek, dudaklarını büzdü ve şu cevabı varırdı. lardı. Dedikoduda, kinayede iki-

k re. Fakat, hele bir defa da a•kın b ki çama;ır yı amak.. Siz ne diyorsu- verdi: :ı- Tabii uzun oylu izaha hacet si birleşik cephe aldı arından, da· 
nuz?. Çiçeği burnunda tazeler bu - Güzel söylüyorsun, hanımcı- harareti azaldığından bahsedece- yok. .... Kendiliğinden anlaşılıyor.. ima üste çıkıyorlar, M:ıide hanı· 
zamanda bu kadar hizmet göre- ğım, ama benim kocamın seninki ğine, sofrada çorbanın soğuduğu· Macide h'lnım da, dedikoduculuk· mm eksik bıraktığını Macide ha
m:!z değil ki.. gibi kalem efendisi değil, sobacı nu haber var. O zaman zor· ta, kinayecilikte komşusuna .... Sa· mm tekmilliyor, hulasa ne dediko· 

Doktor, sözlerin.in burasına ge- olduğunu unutuyorsun!.. susturursun ! . de komşusuna değil, ahret karde· du hususunda yaya kalıyorlar, ne 

lince, yutkunmuş, hanımın yaşına U il 111 IIlH ili 1111111 illi ının ili ın ili lllı 1111 !illi ıııınıııınııııınııııuanııııuıııınıııınııııııııımnııınnıımıııınıııınınnoııııınunııııııınıııııııınunıııııllllllllllllllnınııınııııııııınınıınııınııııııınnınuıııuınnııı:ınıııınınınııınııııınıııınıııııııııııııııı IlllllllllD'llll kinayecilikte karşılarındakilere 
telmih yollu söz ıöyleyiverirse, mat oluyorlardı! 

gö:;:: ıfon düşerek bundan sonra vi· ··ıuııııııııııın ARZU ııııııııııuııll' '( Amerikan '111.ı·zahı ı··ıııııııııııııııı KORU ıııııııııııuıır· Gel zaman, git zaman, iki kom· 
zite parasından mahrum kalahile· '4Uıuııııııırıı rııırıuııııırfl' lt'.l 4 "'ıtııııuırıııı ııııırııııırlfl'" şu ve ahret kardeşi mahalle kadı· 
ceğini düşünmüş, sözlerine şöyle ( nının :ıraları açıldı. Buna sebep 
devam etmişti: - Delikanlı, hızımla evlenmek ) - Karımla ne zaman kavga e olan da,_ sebepsiz kalsın!_ ma· 

_ D~-ğ'il ki ... yani demek isti· istiyorsun, ama bakalım onun her \ ' dersek, bahçeye bir ağaç dikiyo- halleye yeni taşman fitne, fesat 
yorum, ki... Gerçi siz de henüz arzusunu yerine getirebilecek mi- rum !.. kumkuması Feride hanımdı. iki· 
genç yaşta sayılırsanız da ..• Yor- sin?. - Oh, oh, mükemmel doğrusu. si, bu üçüncüyü kendilerine yar 
gunluk mevzuu bahsolunca,... - Bu hususta hiç şüpheniz olma Her kavga edişinizde bir ağaç sanmışlar, iki iken üçlenmişlerdi •• 

Ve doktor, sözün altını bir türlü sın .. Onun tek arzusu vardır. O da diktiğine göre, pek yakında köş- H:ılbuki, meğer ne çiçekmi! ..... ı~-
derli toplu bir uygunlukla getire- bana kavuşmak .• Kendis\ söylü- künüzün etrafı koru haline gele- te, ikisinin arasına girmiş, kah 
memiş, lakırdısını §Öyle bağ layı· yor! cek !.. birinden tarafa çıkarak, kah öbü· 
vermişti: rüne sahabetçilik ederek, hunca 

- Her n.e hal ise, •·· hulasa, si• senelik candan ittifakı bozmuştu! 
~ bir hizmetçi lazım!. 

- A a, büyük sözüme tövbe 
dolctor ... 

- Büyük söylemeyiniz, 
dim! 

efen-

Netice itibariyle, · Sakıbe Ha· 
nım, doktorun tavsiyesine göre 
hareket etmek çaresizliğini duy· 
du, evine hunca seneden sonra bir 
hizmetçi sokmağa katlandı. 

Bu sefer endişesi pek yerinde 
değ'ldi. Hizmetçi kadın, Hanife 
Hanım, pek iyi, keneli halinde ve 
en mühimmi tabak, çanak kırıp 
dökmemeği, hesapsız masraf et· 
nıemeği çözeten bir kadıncağızdı. 
Tabii Sakıhe Hanım, memnun .•• 

F aJ:at, aradan dört, beş hafta 
aeçip geçmtmıişti, ki bu hizmetçi· 
llin bir.~usurunu yakaladı. Hanife 
lianmı, kendi çamaşırını kendi e· 
\'İnde yıkayacağına hizmetçilik et· 
tiği bu evde yıkıyordu. Hadi ne 
iae, bu kadarcık kusuruna göz 
rumıun. y almz, haftada bir ken-

disinden daha fazla çamaşır de
iiştiriyordu. İşte, bahçede gerili 
İplerde serili .-çamaşırlardan belli .. 

ıımırıırıııuııııuııııııııııın1111ııırııııırıııı 111 ıııırrııııııııı 111ırıııııııııııı111 

Rabian, Kız! 
- Birader, ne acaip adamsın ... 

liem giyim kuşam hususunda iti .. 
llalı davranmağa meraklısın, hem 
~e her şeyini hep o herifin dükka
llı~dan alırsın!. 

- Niçin orad.tn a1mıyaymı? • 

- Niçin olacak, evvela pahalı 
'&.tar. Saniyen mallarının çoğu ka· 
be., sabadrr. Salisen de çürük .• 

İhtiyar çapkınlardan olan Ra· 
~11> Bey arkadaşının bu sözlerine 

'" ceva'hı verdiı 
- Olabilir •• Fakat, rabian da 

'ttıcı ~''° fi'(izel, şuh, cazip, hula· 
" cana yakındır!. 

Seyahate ~ıkıhyor. Her 

şey hazır • • • Otomobil 

kapıda ••• Eşya yUkletil· 

miş" ~ • Yalnız, yok olan 

bir şey var •• O da fino ! 

Bir akşam, konukom§u, toplan• 
mışlardı. Bir köşede Maide ha· 
nım, bir köşede M:ıcide hanım ....• 
Minderin tam orta yerinde de F e· 
ride hanım .... Hem iki tarafa, hem 
dört bir tarafa yetiştiriyordu!. 

Bir aralık, Maide hanım, şöy· 
le bir lakırdı söyliyecek oldu: I 

- Bizim Zerafet hacı, y:ıkındaı 

Ullilllillllll llll llfll !Dil ll llllllllllli lllll llll lillll Hlll llll ııııımııııııııııınııııııııııuıııınııııııııııunıııı llllllUllllllllllllllllffilllillllllllllHl!lllllllllllll llllllUilllll!Illll!llllllllllllllllllllllrnlllnılllllllll!ITilll! lllllllllllllllllllllfil lllll ıııııı lllllllllllllllllllnllllllllll lllUfilllllU evleniyor· Talihi varmış.' k~ası 
.-~ğ~" L k t .C' h.,_.E l d· ı c§§.§~ ·d.a,koskocamemur ...... Bırmuha· 

~,, ...... 1Ç, '· • -. ö 

~iilff o an Q iJQ lDl v en le '''" şır._Yaa,eh,uğurlu,kademliol· 
Ahınet Rakım Bey, mütekait giden yemekleri tıka basa yerdi. camında, lokantanın yeni bir ida· sun. Hö, hö ! 

bir memurdu. Tabii yaşlı ... Bire· Garsonlarla ve lokanta sahibi- re altına geçtiğine dair bir ibare Feride hanım, böyle derken, 
vi, kafi derecede parası var.. Bu le uzun boylu konu•mak itiyadın- yan gözle Macide h:mıma baktı. 

T okudu. Bu, cama ne zam::ın yazıl· 
v:ıziyette bir adam, işi gücü olmaz d:ı olmıyan bu devamlı ve hatll'lı Eski ahret kardeşi aleyhinde bir 

l mııtı? Onun farkında değildi, ı· d ld l Id 1 sa, nası vakit geçirir? Yer, içer, müşteri, günün birinde lokantanın hay ı o uru muş o uğu an aşı· 
gezer, tozar ..... Yahut kitap okur. 111111ııııı1111111111 11111ııııı111ııııuıııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııı11u kendisinin bugün gözüne ilişmişti. lan Macide hanım, hemen taşı ge· 

H hald b l b 1 v f Yeni idare altında pişirilen yemek dı"gWine koydu· er e un ara enzer şey er .1 emeni Kaldır. . 
yapar.. 6 lerin yağı bozuk olmasından en·· - Hiç şaşmam .. Ar~pçağız el· 

Ahnıet Rakım Bey, kitap oku- Karı, koca, sofraya oturmuşlar, dişe eden midesine düşkün ihtiyar, bette hanımının evinin kapısını 
yar:ık gözlerini ve dimağını, gezip yemek yiyorlar. Bir aralık kocası etrafını gözden geçirdi. Şaş"'.cak en çok çalan kimse, onunla evle· 
tozarak vücudunu yormak istemez dayanamadı, masanın altından bi· şey doğrusu .... Garsonlar, hep ay- necekti. Mübaşir, sulh mahkeme• 
di. lçkı"den hoşlanmazdı. Mı"desi· ra şişesini aldı: sinden, ceza mahkemesinden haf• 

nı garsonlar olduktan başka, işte 
ne ötedenberi pek düşkündü. Şu - Fakat, kocacığLnl, biliyor· ta aşırı celp getire getire, M:ıide 

k d lokanta sahibi de vezne başmd :\ o- ı k 
halde? .... Yer, muntazam surette sun, i oktor sana yemek yerken hanımın evini gözü kapalı bu aca 
en lezzetli yemekleri yer .... .İçki- b:ra içmeği yasak etti! turuyor. O da aynı adam! derecede iyi öğrenmişti! 
den hoşlanmadığm:ı göre de su, Birayı bardağa boşaltan koca, - Oğlum, sana bir şey soraca· 111ıııınıııı11ıııuııııııııııı111111ııııııııııııı11111ııııırıı111ıııı11111ııııııııııı1111 
h · d" f suratı asık bir tavırla, şöyle dedi: gwım ! 
oşaf, şurup v.s. ıçer ı. • Çalışma Sırrı .f - Peki, yemeği kaldır!.. 

Gözlerini, dimağını, vücudunu Getirdiği yemeği masay:ı bıra-
yormak istememesine karşı, mide· [(t k y; T kan garson, kulağını ihtiyarın ağ- Vergi memuru, kazanç tahak· 
sini yormaktan çekinmezdi. Bu- ope e abağı/ zma yaklaştırdı: kukuna esas olmak üzere tetkikat 

na da evce karışırbrdı: Köpek, gözlerin.i misafire dike· _ Emredin, beyefendi! yaparken, imalathane sahibinden 

- Bu yaşta, hu kadar çok ye· rek, devamlı surette havlıyordu. - Camda, lokantanın yeni id...,.. bazı izahat alıyordu. Bir aralık 
Misafir, bu iltifattan hiç hoşlan.. d 

mek yememelisin, perhiz etmek, mamakla beraber, zoraki nezaket re altına geçtiğine dair bir yazı sor u: 
her halde daha hayırlıdır! gösterdi: var. - lmalathanenizde on bir işçi 

Bu yolda karışmabra fevkala- - Köpeğiniz pek sevimli. Hep - Evet, efendim! çalışıyor, öyle mi?. 

de kızan Ahmet Rakım bey, dırıl- bana bakarak havlıyor. Benden _Halbuki ne garsonlar değiş· - Evet, usta başı ile beraber, 

tı dinlememek için evde pek az ye- pek hazzetti galiba!.. mi§, ne de lokant:ı sahibi. Bu, na- on bir kişi!. 
mek yer, sofradan hemen yarı aç Ev sahibi kadın, vaziyeti şöyle 

izah etti: 
kalkar, Sirkecide bellediği lokan- _ Önünüzdeki kızartmanın 
tabrdan birine gider, listeyi evire kendi tabağiyle getirildiğini anla· 
çevire gözden geçirir, en hoşuna dı da, ondan! 

ııl oluyor? 

Garson, gülümsiyerek, anlattı: 

- Lokanta sahibi evlendi, beye

fendi! 

- Ustabaşıyı çıkarırsak, on ki· 
şi demek!. 

- Hayir, o zaman 

çalıımıy:or !. 
hiç kimse 
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HiKaYe 

incilerin llğruna • •• 
Selami izzet 

O gerdanlığı her ne pahasına o· l Ve şaka eder gibi genç adama 
lurn olsun alacaktı ... Nesi var, ne· vurdu. 
si yoksa satacaktı; yalnız gençli- ihtiyar kediler oynamasını, p
ğile gözlerini satamazdı. Onları kalaşmasını bilmezler. lhtiyar ka
feda edemezdi. Onlar olmadıkbn çlın ne diye elmas takar? •• 
sonra, süs neye yarar? insan hay
ret ediyor, ihtiyar kadınlar ne diye 
elmas t:ıkar? O güzeldi, inceydi, 
sarışındı. Bir gülüşle ufukları nu· 
ra boğan kadınlardandı. Bakışları, 
bir çağlıyan k:ıdar berraktı. 

Hırsa kapılmıştı, süse düşkün· 
dü, gösterişe düşkündü, paraya 
düşkündü. Her ne pahasına olursa 
olaun, o gerdanlığ:ı sahip olmak 
iıtiyordu. Gerdanlığı evvela me· 

Genç ad:ım ısrar etti: 

- Ben senden incileri bütün hü· 
tün istemiyorum. Bir kaç gün iç:n 
rehin vereyim ... Beni kurtar. 

- Kurtaraynn mi? ... Ne olu
yor? .. Ne yaptın? .. Kaç para la
zım? .. 

- Gerdanlığın lazım. 

- Çocukluk etme ... Kaç pan 
lazımsa söyle .. Belki bulurum .• 

zatta görüp beğenmiş, sonra satın - Gerdanlığın .. 
alan kuyumcunun camekanında - Çıldırdın mı?. 
bakıp b:ıkıp hayran olmuştu. Haf-' - Gerdanlığını istiyorum ... Se· 
tada bir iki kere, camekanın ö- ni tecrübe edeceğim .. Bakalım be
nünde durup seyrediyordu... Bu ni ne k~dar seviyorsun.. Bakayım 

büyük bir gerdanlık değildi. Tek ban-ı itimadın var mı?. Benim için 
sıra incilerden ve büyük bir züın- bir fedakarlık yapabilir misin? .. 
rütle kapanıyordu. , Eğer vermezsen, zorla alırım. 

Bu gerdanlığa sahip olmak için - Sus ... Bırak. .. Boğazımı çok 
herşeyi fed:ı.ya hazırdı. O zaman sıkıyorsun ... Boğulacağım... Yap· 
iki senelik evliydi. Kocası dürüst ma .. Y ::pma .. 
bir adamdı ... Karısına hazan hedi
ye alırdı, en büyük masrafı niha
yet yüz lirayı geçmezdi... Nesi var

dı? Bir !kuyruklu piy:mosu ... Şen. 
ıilladan bir kürkü ... Tek taş bir 
yüzüğü .. Bütün bunları vermeğe 

hazırdı ... Ama kaç para ederdi.. 
O zaman hatırına ihtiy:ır bir 

zengin geldi. Bir gece sinemada 
Samson ve Dalila oynanırken onu 
ve kocasını locaaın:ı davet etmişti. 

Samaonla Dalila §arkı söylerleı·· 
ken, kulağına. fıslamı§tı: 

- Eğer isterseniz... Her istedi· 
ğinizi veririm. 

O anda irkilmiş, ertesi günü a· 
lay edip gülmüştü ... Teklif bu ka· 
darcık bir tesir yapmıştı. Fakat bu, 
gerdanlıktan eYvel olmuştu ... Ger· 
da.nlığa s:ıhip olmak arzusu gön
lünde yanınca düşünmeğe haşla· 
dı: 

"Ucunda ölüm yok ya ... Dişimi 
srkar, gözümü kaparım... Cerrahi 
bir ameliyattan da ağır değil ya ... 

Bu gerdanlığa sahip olmak için, 
ameliyat edilmeğe bile razıydı .•• 

Gerdanlığa sahip oldu. 
Kocasına dedi ki: 

- B:ık, ne güzel taklit edilmiş. 
-Evet •.. 
Hayahn hep iyi günleri yok

tur ... Fena günler gelip çaltı ... Ko
cuı öldü ... Dul kaldı. Dostları fa. 
!kir dü§tüler .. Kala kala boynund:ı 
bir o incj gerdanlrk kaldı. 

ihtiyar, çirkin kadınlar ne diye 
elmas takarl:ır?. Yüzü, vücudu üs· 
tünde, bir harabeye dikilmiş hay • 
rafı andırıyordu. Ama avurtları 
çökmüş, gözlerinin altbrı çürümüş 
ve porsumuştu . . Bir de gence a· 
§tkb .•• 

- Ben senin gibi delilikler ya· 
pamam yavrum .. Senden on yaş 

büyüğüm. 

- Peki, bana hiç para vermiye
cek misin? 

- Veremiyeceğim ... Eğer dola· 
1:,nnda k:ılan parayı görsen acırsın 
bana ... Korkarsın. 
-Nederı? 

- A~hktan öleceğim diye ... 
\,~nç adam, incilerin zümrüdü. 

ne dokundu: 

- Bu varken insan ıat;lıktan ö
lür mü? 

Kadın a:ı:çr:ıdı, titredi: 

- ô inciler hayat:mchn kıy

metlidir. 

- Yalancı ... Bunak seni... 
Kudın yere yıkıldı. Kımıldama· 

dı. ihtiyar kadınlar ne diye elmas 
taşırlar... Derin sessizlikte, ölüm 
ses3izliğinde, gerd:mlık koptu. İn· 
cilerin cebe girdiği duyuldu. Genç 
adam, gelirken kendini kapıcıya 
göstermemişti. "Hırsız girmiş,, 

hükmünü verdirmek için ortalığı 
altüst etti ve gene kapıcıya görün· 
meden çıkıp gitti ... 

Cinayetin faili meydana çık· 
madı. Am'.l altı ay sonra, ihtiyatlı, 
kurnaz, bir genç, her zaman ötebe· 
ri sattığı bir kuyumcuya girdi. Bir 
kaç. inci• satmak istedi. Kuyumcu 
incilere baktı: 

- Metelik etmez, dedi, hepsi 
sahte!.. 

ltalyada pamuk ve ipek 
sanayıı 

Ro.ma, 6 (A.A.) - Son nazır 
meclisi toplantısında ittihaz edi
len mühim kararlar arasında, pa· 
muk ve İpek sanayii lehinde alı
nan tedbirler mevcuttur. 

Bu tedbirlerle, pamuk istihsala
tın.da daha sıkı bir disiplin ve ham 
maddeler yetiştirilmesini teshil 
çareleri ve ltalyada istihsal edilen 
İpek için de fiat tayini derpiş edil
mektedir. 

Kauçuk istihsalah 
Londra, 6 (A.A.) - Amerik 

sefiri M. Bingham, Kauçuk istih· 
salatına tatbik edilen tahdidat ted· 
birleri hakkında muhtelif hüku· 
metler tarafından serdedilen mü· 
Jahazalara dair malumat almak ü· 
zere dün öğleden sonra M. Simon 
ile görüşmüştür. 

M. Hitler Berline döndü 
Berlin, 7 (A.A.) - Layipzigde 

bir tiyatroda oyn.ıyan bir piyesi 
seyrettikten sonra başvekil M. 
Hitler 23,30 da tayyareye binmiş 
ve 23,59 da Berline gelmiştir. Bu 
suretle iki şehir arasındaki mesa· 
feyi başvekil 29 dakika gibi bir 
zamanda yaparak rekor kırmış· 

tır . 

Şiddetli bir zelzele 
Frankfort, .7 (A.A.) - Zelzele 

aletleri pazartesi günü buraya 15 
bin kilometre mesafede §iddetli 
arz tı~rsmt1ları kaydetmi§lerdir. 

MEMLEKET DIŞINDAN 

TELGRAF HABERLERi 
ingiltereyi 
müdafaa· 

İmparatorluk komitesi 
gizli bir surette içtima

larına başladı 
Londra, 6 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
İmparatorluk müdafaa komitesinin 

MakdonaJdın riyaseti altında, dominyon
lar müessislerinin iştirakiyle toplandığı 
bildirilmektedir. Mutat veçhile gizli bir 
surette müzakeratta bulunan komite iç
tinıaına, silahlanma meselesinin vaziye
tine istisnai bir ehemmiyet verdirmekte-
dir. 

Bundan başka silahsızlanma İ§İ için 
nazırlar komitesinin de bugün için içtİ· 
maa davet edildiği öğrenilmiştir. Bar
thon'ın son beyanabnın, Fransız vaziye· 
tine müzaheret için kafi derecede vazih 
olarak telakki edilmiş olması muhtemel
dir. Komite Edenin raporunu ve şifahen 
vereceği i::ahatı dinliyecektir. 

Siyasi mehafilde Fransanm silahlann
dan yapacağı fedakarlıklara mukabil em-

niyet sahasında tatmin edilmesi mesele· 
si mütalea edilmekte ve fakat böyle bir 
siyaıetin, lngiltcrenin Avrupada her-
hangi bir taahhüde giri§mesine muhalif 
kalmakta olan ekseriyetin hiıısiyatına uy
gun olmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Vergilerin azaltılmasını 
istiyorlar 

Sarrebrucken, 7 (A.A.) - Sar· 
re Diyet meclisinde Alman cephe
si hükumet kom:syonu tarafından 
teklif edilen vergileri protesto et• 
miş ve bilakis vergilerin tenzili la~ 
zım olduğunu söylemiştir. 

Hindistan felaketzede
• lerine yardım 

Moskova, 6 (A.A.) - Salibiah
mer ve Hilaliahmer icra komitesi 

Hindistanda son defa vuku bulan 
zelzeleden müteessir olan halka 
yardım için Hindistan Salibiahme

rine 5000 Amerikan doları gön
dermiştir. 

Almanya - Lehistan 
ticaret mukavelesi 

Varşova, 6 (A.A.) - Yarın im· 
zalanacak olan Alman - Lehis .. 
tan ticaret mukavelesinde dokuz 
senedenberi iki memleket arasın
da devam eden !!iinuük harbinin 
tasfiyesi hakkmda bir takını ah· 
kam bulunacağı gibi Lehistan ve 
Almanya limanları arasında deniz 
münakalatım kolayla§tıraca.k bir 
takım tedbirler de vardır. 

ispanyada yeni kabine 
Madrit, 7 (AA .. ) - Yeni hüku

met meclise gelmiştir· Fakat ev
velce kararlaştırıldığı veçhile, 
başvekil beyanatta bulunmamış .. 
tır. 

M. Lerroux yakında bir affı u
mumi projesi vereceğini bildir
miş, meb'usları siyasi ihtirasları· 
nı uyutmağa, iktısadi ve içtimai 
meselelerin. halli için kendis~ne 
yardıma davet et.~iştir. 

Buzlar arasında 
kalan gemi 

Königsberg, 7 (A.A.) - içinde 
iki kişi bulunan bir balıkçı ge.misi 
Baltık ~enizinde muazzam buz 
kütleleri arasında kalmıştır. Ba· 
Irkçılar tayyare vasıtaıiyle iaşe e
dilmişlerdir. Buz kıranlar balık· 
çıları kurtaı·mağa çalışıyorlar. 

Havana' da 
Vaziyet hala 
düzelemedi 

Havana, 17 (A.A.) - Kabine
de 8saat hararetli bir münakaşa
dan sonra, Reiaicümhur Mendiya
ta kanunu esasi teminatını ilga et· 

miştir. 

Reis, İspanya kanunu esaıiıin· 
deki ihltyati idareye benzer bir 
tarzda bir emirname ve kanun 
imza etmittir. 

Reis ayni zamanda ecnebi tah· 
rikatçılar derhal hlldut haricine 
çıkarılmaları için bir emirname 
imzalamı§tır. 

Aınerikada 
bir ihtilal 

Ordunun çoğaltılmasına 
bütçe komisyonu 

itiraz ediyor 
Vaşington, 6 (A.A.) - Mecliı bütçe 

komisyonu ile ordu rüesası araıında ih-
tilaf vardır. Komisyon, umumi erkanı 
harbiye reisi ceneral Mac Arthur'ın mun• 
tazam ordu mevcudunun 130.000 den 
165.000 ne ve muhafız kıtaatı mevcudu
nun da ·90 binden 210 bine iblağı hak 
kındaki talebini reddetmiıtir. 

Komisyon gelecek ordu bütçeıini is
tenilen 349.523 dolar yerine 279.541.000 
dolar olarak tesbit etmiş ve fakat hava 
işlerine ayrıca 52.591.000 dolar tahsis 
eylemiştir. 

Nafıa işleri parasından alınan yedi 
milyon 500 bin dolar yeni tayyare satın 

Diğer taraftan grevin ortaya çı· alınmasma tahsis edilmiıtir. 

Sendikalar nerede ise feshedi1e-
cektir. 

kardığı vaziyette değişiklik yok· Komisyon paranın kıymetten düşme· 
tur. si sebebiyle yeni tayyare adedini ordu : 

Amele federasyonuna 
baskın 

tarafından derpiş edilen 348 yerine 290 
olarak tesbit eylemiştir. 

Layihada merbut bir raporda komiı-
Ha vana, 7 (A.A.) - Zabita, a· yonun son tayyare mubayiatmda haber 

mele sendikaları federasyonu verilen intizamsızlıklar nazarı dikkate 
merkezine bir baskın yapmıştır. alınmı§ olduğu zikt-edilmektedir. 
Altmış ki§i kadar tevkif olmuştur. Rapor, nafia ve mülki iılerden alman 

tahsisatın orduya tahsisine şiddetle itiraz 
ederek bunun ancak normal bir suret, 
kongreye ait olan vazifeleri icra kuvve· 
tiyle veren fevkalade müstacel hallerde 

Reisicümhur M. Mendieta hü· 
kO.mete muhalefet eden sendika· 
lar, gazeteler ve bilumum siyasi ve 
ve içtimai tetekküller hakkında 

eden bı'r mümkün olduğunu bildirmektedir. 
şiddetli mücazat tayin 
:Kararname imzalamıştır. 

İspanya ve Türkiye 
arasında ticaret 

' 
Ma.drit, 6 (A~.p) "- ... Nazırlar 

meclisi Türkiye ile ticaret muahe
desi müzakeresi için verilmiş olan 
talimatı tasvip et.mittir. 

Alman ceneralı Çinin 
askeri müşaviri mi olmuş? 

Berlin, 7 (A.A.) - Saat 12 
gazetesi, ceneral Seecktnin dün, 
Çine hareket etmiş olduğu istih .. 
bar etmektedir. 

Sabık Reichsvhr baş kumanda
nın Çin hükUmetine askeri müşa· 
vir olarak iatihdam edileceği ev· 
velce şayi olmuştu. 

Alman. istfübarat bürosu daha 
pek yakında bu şay:ayı tekzip e
derek, ceneralin sadece, mareşaJ 
Çon-Kai-Çekin daveti üzerine 
Çin.e gideceğini tasrih et.miştir. 

Bir maden kazası 
Berlin, 7 (A.A.) - Karıten-

Senta Manden:n:Je bir çöküntü 
neticesinde 11 maden işçisi toprak 
altında kalmıştır. imdada giden
ler işçilerle muhabere etmeye mu
vafak olmuşlardır. Kendilerinin 
kurtarılması için hararetle çalışı • 
lıyor. 

Tahlisiye memurları hafif ya· 
raları olan bir maden ame!es~ni ve 
bununla birlikte, diğer bir amele
nin cesedini toprak altından çı· 

karmışlardır. 

Ocağın içinde daha dokuz a • 
mele bulunrnaktadır. 

Annam imparatoru 
nişanlandı 

Saygon, 7 (A.A.) - Annam 
imparatorunun Koşenşşinli Mat· 
mazel Y enhuaho ile nişanlanmış 
olduğu reımen haber veriliyor 
Düğünleri 20 martta yapılacaktır. 

. 
Almanyadan giden 

Yahudiler 
Prag, 7 (A.A.) - 60 kişilik bir 

Alman yahudi muhacir kafilea0 

Filistine hareket etmiştir. 

Bir milyon işsize iş 
bulmak ıçın .• 

Vaşington, 7(A.A.)- M. John· 
sonun ilk hedefi en az bir milyon 
işsize sanayide derhal yer bulmak• 
tadır. 

Mümessiller meclisinin iş ko· 
misyonu, sanayi için milli kalkm· 
ma müessesesinin nezaretinde ve 
bazı ahval müstesna olmak üzere 
30 saatlik çalışma haftaıımı itti
fakla kabul etmiştir. 

Çetelerle çarpışma 
T eguc~galpa, 1 (A.A.) - Ge<!t 

çenlerde öldürülen Nicaragua asi
leri reisi Sandinonun evi civarın
da muhafız kıtatı ile bir asi çete 
arasında müsademe olmuş, asiler
den yirmi k!şi ölmüştür. 

Amerikada bir tayyare 
kazası 

Petersburg, 7 (A.A.) - lllinoi• 
hükumeti dahilinde bir kar f ırtm.,.· 
sı esnasında büyük bir tayyarenİ11 
yere dü§mesi neticesinde dö;t ki
şi ölmüştür. Bunların arasınd~ 
Chicogo - Trihune gazetesinitı 
hava işleri muhabiri de bulunuyot 
du. 

Amerikanın fevkalade 
komiseri 

Londra, 7 (A.A.) - M. Nar
man aDvis bugün Londradan Stolc 
holme gidecek orada birkaç haftıl 
kalacaktır. 

Amerikaya dönmeden evvel ~· 
Ruzveltin fevkalade sefiri bir }(s.G 
gün Londrada kalacak, silahts.rf 
bırakma müzakereleri bakkıııd• 
malumat alacaktır. 

• 

• 



ıJedifwda 

Yazı odamdaki böcek ~UNDAN BUNDAN 
Ben her ne kadar kırmızı zemin üzerine 

siyah benekli bir elbise ile sokağa 
çıkmak istemesem bile ... 

Mısırda çok garip bir hadise: Cinler 
Padişahı bir kadınla evlendi! 

Yazın çayıl'ların arasında, ağaç 

ların gövdesinde yürüyen ve uçan 
kırmızı zemin üzerine siyah be· 
nekli küçüci,;k bit· böcek vardır. O
na gelincik mi, m'lyıs böceği m~ 
derler ne derler, pek iyi hatırlıya-

' wyorunı. Her nasılsa bu böcekler-
den bir tanesi yazı odamda kal
tnı§. Şimdi odanın sıcak ıssızlığı 
içinde her akş:ım yazı masamm ö

nünde oturarak çalı~mağa başlar* 
ken hu böcek masl\mm üzerinde 
beni ziyarete geliyor. Evvela ku· 
la.klarımın etr~fında hafif bir vı· 
ııltı işitiyorum, sonra önümdeki 
kağıtların üzerine pıt diye bir şe
l'İn konduğunu görüyorum. "Bi
zim böcek teşrif etti!,, diyerek ka
lemi, kağıdı bırakıp onu seyretme· 
ğe dalıyorum. 

BÖceğin hef beneği var. Acabn. 
bu benekler onun beş yaşında ol• 
doğuna mı delalet eder? Tabiiyal 
ilimi değilim ki •bunu bileyim. in· 
•anların ya!ları elbiselerinin üze~ 
tindeki düğme adedine veyahut 
başlarındaki saç adedine göre ta • 
~in edilemiyeceği gibi herhJ.lde bu 
böceğin üzerindeki benekler de o
nun yaJına delalet etmiyordu. 

Böcek masa lamba.sının ziyasi!e 
tiindüz gibi aydınlrk olan kağıtla
~mun üzerine konduktan sonra ev 
eli. kanathrını temizliyoı·. Sonra 
f>nları gene benekli gövdesinin ua 
ığma saklıyor. Bu iş biter bitmez 
etn&n jimnastik adrmlariJe kağıt 

izerinde kotmağa ba~lıyor. Onu 
u h::ılinde görürseniz, son dakika
a evinden çıkan ve vapura yetiş
ek için ko§an bir adama benze

irdiniz. Herhalde böcek çok müs-
~cl İ§leri olan bir insan gibi ha • 
~ket ediyor. K:wa ve İnce ayakla· 
)tn1 öne doğru atıyor, yürüyor, yü
!iiyor, nihayet kağıdın kenarına 
it.dar geliyoı·. Fakat oraya vasd 
~lunca: yanlrt yola upmış biı· in .. 
''n gibi dütündükten sonra hemen 
t~ri dönerek kağıdın öbür kenarı· 
~a gidiyor. 

Bu hal bir müddet bu tarzda 
~vam ettikten sonra uçmağ:ı da 
\tidarı olduğu aklına geliyor. Vü
'\ldunu Jİtiriyor ve kanatlarmı a-

rak hemen hav.ıya kalkıyor. Ma 
'l limbuının etrafında bir kaç 
~niye devam eden bir uçuştan son 
1
l bu sefer pıt diye lamba :ıyağı • 
tun dibine düşüyor ve gene koşu
>f)r, koıuyor, ko!uyor. 

Fakat son günlerde bu küçük zi
yaret yüzünden müşkül bir mevki
de kalmağa başladım, bu böcek. 

Fakat bu mevhum izdivaç, bir Italyan kadınına tam altı bin 
Mısır lirasına mal olmuş bulunuyor 

ne kadar güzel, ne kad:ır minimini Kahire (Hususi} _ Mısır zabı- yotiye ltalyay:ı gitmemeyi tavsiye ki, M. Calyoti ne kadar yaşıyaca· 
de olsa, çalı~mama mini oluyor. ta11 ve adliyesi çok garip bir hadi- etmiştir. ğını mer:ık ederek karısını büyü· 
Evvela onunla me§gul olduğum seye vaziyet etmiştir. Tahkikatı i- Bu sefer M. Calyoti cinler pa- cüye tekrar göndermiştir.' 
için vaktimi boş geçiriyorum. Son· lerledikten sonra gırabeti büsbü- dişahının bu tavsiyesile alay ede· Fakat bu sefer büyücü kadın, 
ra yazı yazmağ:ı 'bqladığnn za- tün meydana çıkan bu dolandırıcı- rek ltalyaya gitmiş, fakat seyah1 - hizmet edemiyor. 
man da kağıdın üzerinden kaleme lık hadisesi, bütün Mısır efkarını ! tinden memnun olup döneceğine Neden mi? Çünkü cinler padi· 
tırmanryoı·, daima pıt diye kağıda meııgul ed' 1 ~ şahı büyücü kadınla hozuıımu!l, 

l' ıyor. gözleri kazaya ugrarnış ve cinler ır ::r 
du .. !:erek bana y:ızı yazdırmıyordu. H d d 1 N 1 d b k b' k d h. 

l' , , a ise şu ur: padişahını din emediğine pişman az ı namın a aş a ır a m:ı u4 

Bir aralık onu masanın bir köşesi- o d b · M 1 b tulmu!ltur !. 
d te en en ısırda yer eşen ir olmuştur. l' 

ne koyarak Yazıma devam e iyo- t l l M d C iyot' bu Nazlı' hanı 
ta yan ai esi var. Seı·vet ve re- Artık ltaly :ın ailesinin cinler a ~ . a 1 

: 
rum fakat bir iki d'lkika sonra f h · · d .. b ·ı 1925 .. 1 . . . mm adresmı alarak hemen ona gı• 

' . k B .. a ıçın e yuzen u aı e se- padişahının soz erme ıt madı aza· . . . 
gene kağıdın üzerıne çı ıyor. 0• • k d - t b'A • • • b l der. Cınler padışahı ıle sabık a• 

akl nesıne a ar gıy. ta n şeraıt ıçın mi dereceyi u muştur. O kadar ı A 

ceği daha uz ara atamıyorum, de yaşıyordu. Aile reisi olan M. ı Iakasını anlatır ve kocasının ne ka-
cünkü üzerine bir kitap veyahut Calyoti, Kahirenin en kibar yer· - d.ar .. yaşıyac'lğını sormıya geldiği· 
;igara t1b,lası k orum da öldürü- Tı· bet ı !erinden birinde eczacılık ediyor- nı soy er. 
rüm diye korkuyorum. du. Kendisi Mısırın en tanmmıs Büyücü Nazli cinler padişahım 

Kaç akıamdan beri bana hayat eczacılanndan biri idi. 1925 te: Manastırlarında çağırarak istenen suali sorar vece-
arkadaşlığı y:ı.pan bu böceğin ca• M. Calyotinin eczah'lne binası sa- vap alır: M. Calyoti senelerce ya• 

nına kıymak istemiyorum. bibi, kiııacısını çıkarmak ister ve yetiştirilen şıyacak! . . 
Bu hal ıböyle devam edemiyece· çıkmadığı için aleyhinde dava a- Fakat cınler padı!ahmın bu 

ği için bir çaresini bularak ondan çar.. k'öpekler sergide müjdesi tahakkuk etmez. Çünkü 
kurtulmak lazımdı. Matba:ıda neş- Eczacı Calyoti, yerinden son de- M. Calyoti bir kaç ay sonra. ölür, 
riyat müdiil"ü "haniya bugünkü de rece memnun olduğu, bütün müş· Madam Calyoti de büyücülerle a• 
dikodu? Haniya teşkilatı mahsusa terileri de or:ıya ah~tığı için çık- lakasmı keser· 

ı d d. k · · d Aradan bir kaç sene geçtik.len yazısı? Haniya .. H:ıniya ... ,, e ı- ma ıstemıyor u. 
gwi zaman ne cevap verecektim? sonra bir gün büyücü Nazli, Ma· 

Ertesl
. ttıinu .. ne yazı yetiıı.tirmek la· Aile bu yüzden derin bir sıkın· d::ım Calyotinin kapıımı çalarak 

o- 3' tı içindeydi. k b d ı· · ı d' h zımdı, Onun için bir müddet dü- a ul e i ır ve cın er pa ışa ı na .. 
Madam Calyoti, kocasını bu sı· mına taziyete geldiğini söyler. 

şündükten ıonı-a böceği bir kağıt d k k f ı 
üzerine koydum, kalkhm onu kü- kınlı an urtarma . için a cılaı·a, İki kadın karşı karşıya gelerek 

müneccimlere, üfürükçülere baııı k 1 K •ur'-.rken Ma tüphaneye kadar götürdüm ve ki- - 3' onuşur ar.. onuı- " • 
taphrın arasına bıraktım. Böcek o vurur. Onun hu şekilde hareket et- dam C'llyoli bayılır, ayılır ve bü· 

h k d 
tiğini farkeden ermeni hizmetçisi, yücü kadm ona yardım eder. Ma· 

akşam bir da a meydana çı ma ı. h. .. · ~ · d ' h 
Fakat ertesi akşam kulağrmm et- ır(~)unk lolna, czın rın pa ışadı· dam kendine geldikten sonra bü-

. .. ak ı m · u anan eynep namın a yücünün artık kendi evinde ika· 
r::ı.fmdaki hafıf vızıltıyı mute ıp b' k d d b h d b k d 
onun pıt diye gene önüme düştü- ı ır ha 1~ .an a sek e

1 
r vke ~ t ı- Köpeklerin cenneti diye tavsif met etmesini ister. Fakat büyücü 

. d run er ısı yapara ter esı mem• edilen lngilterede her sene hiç ol· razı olmaz ve kalkıp gider. 
ğünü gördüm. Dolaşması, zıya an, tf ~ = · 1 t 
harareten istifade etmesi için ona nun e ıgını -'l.n a .ır. . mazsa 1200 köpek sergisi açılır. Onun gibnesi üzerine M:ıdam 
bir müddet müsaade ettikten son· Madam Calyotı ~~urup dınlen· ı Bunhrın en meşhuru (Cruft) ser· Calyotinin hali deği§İr. Saçını ba· 
ı·a götürüp gene kütüphanenin ra- meden bu kadın~ mur~caat ederek gisidir ve Şubatta aç.ılır. Par isin şını yolar, dizlerini döver. Ve er-

f b ktım. kocasının aleyhınde ıkame olu· elbise modaları gibi (Cruf t) sergi· tesi gün büyücüye haber gönderir. 
ın-ı ıra hl' d .. .. d d . J B nan ta ıye av::ı.sı yuzun en erın . . .. • üyücij bu sefer onu, cinler padi· 

Art k böcekle aramızda derı'n k l • . d ld .. bu sı de senenın kopek modalarını cı• ı sı ıntı ar ıçın e o ugunu, aı- şahı Şemhuriş ile görüşmiye da· 
b. h bb t haııl ol tu O b · k hana tanıtmıya yardım eder. Bu ır mu a e muş . em kıntıdan kurtulma, için çare ara· vel edeı" 

· eliyor ·ben d k sene or:ı.da on bin kadar köpek d zıyarete g ' e onu uy u- dığını söyler. Madam Calyoti bu avete ica• 
ya götürüyordum. Benimle o bö- Cinleı· padişahını kullanacak teşhir edilmi~tir. Bunların iki bin bet ederek büyücünün evine koşır. 
cek arasında ne fark vardı? Ken· derecede nüfuz ve kudret s::ı.hibi O· ve cinsleri seksen kadardır. Perde arlcasından uzanan bir el, 

dimi ona faik görmem kendi ko- lan büyücü kadın bu hizmeti yapa- Bu sergide her sene 0 zamana Madama uzanır, ve onu cin kadm
lumd:ın başka hir şey olamazdı. cağını anlatarak mukabilinde yal~ kaıdar hiç tanılmamış olan bir kö- larma kra1içe tayin ettiğini söy· 
Ben her. ne kadar kırmızı zemin Ü· nız yirmi beş kuruş ister. Madam pek cinsi mutlaka teşhir edilir.. ler. 
zerine sıyah benekli bir ~bise ile Calyoti bu p:ırayı hemen verir. İşte bu knliçelik, Madam Cal• Bu sene gösterilen köpek cinsleri 
sokag~a çıkınak istemesem. bile, o Büyücü kadının faaliyete başla- d k yotı'nin ba1ıına büyük bir iı1: ar-mış· ::ırasında en ziya e yu arıya res-· "$ • ~ 
böceğin benden çok !JÜZcl olduğu· masından bir kaç dakika sonra o- mlni gördüğünüz (Tibet) köpek· tır. Çünkü cinler içinde ne kadar 
na tüphe Yoktu. Ben hergün bir danın zemini altınd1n bir kuş öt· mazlum olanlar, canı yananlar 

d leı·i nazarı dikkati celbetmiştir. 
dediko u Yazdığım halde böceğin miye b8.§1adığı için büyücü kadın varsa onun b:ışına üşü,erek onun 

. (Apso) denilen bu köpekler Av· 
bunu yapamaması benim için de - kulağını yere vermiş, bu kuşun cın ~efaatini istemiye, parasını elin .. 

b ık k rupada ilk defa olarak göı-ülmüş• :t 
ğil, e İ höcek için bir rüçh:ın te§· ler paditahı olduğunu söyliyere den almıya başlarlar. 
'l d b tür. (Apao) köpekleri (Tibet) kı e e ilirdi. Ben önümdeki böce onun sözlerini şöyle tercüme eder: Anlaşılan cinler kraliçeliği ün· 

"· h k · 1 t.. "l{ b d manastırlarında rahipler tar::ı.f ın• Kaç akıamdan beri böceğin bu gın are atım garıp ve gü ünç ı.;u· - ocan aleyhjnde ir ava d vanı da Madamın hoşunJ. gilmİ§ o· 
~ .. ek"t k'k B luyord B · h k•t d B d k b d k y an yetİ§tirilmektedir. Bu köpek· k' k .• .. r a ını tet ı ediyorum. u ı um. enım are a mıı a yar. u avayı ay e ece ·. c- lacak ı esesının ağzmı adama• 
~yvancık için bende büyük bir garip ve gülünç ·bulacak bir mev • ı1nden çıkacak. Fakat tam bu sr- ler yalnı~ Çin impa~atorlarına ~-ah kıllı açar ve sesini çıkarmaz. 
'eyil uyandı. Çünkü evvela ken· cudiyet tasavur etmek müşkül bir rada tüccarın biri iflas ederek o- sus oldu.gundan .~Tıbet) h"lv~lısın· ı Macera devam eder: Çok geç
iiıi güzel ve temiz bir ha~an, ıa- şey miydi? nun kar~ısındaki mağazayı tahliye de ve Çınde 0 kopeklere sahıp ol· meden Madam Galyoti, esrarengiz 
~il'en böceğin ruhunu ve hislerini Fakat her ne ise: Böcek bir ak- .edec·2k, kocan dn. hu mağazayı ki- mak memnudur. Fakat Çin impa• 1 merasim içinde cinler padişahma 
~tkik ~rek andlamak 

1
i.çin bende şam görünmedi ve bir d:lha da rahyacak.,, ratorunun hususi

1 
müsaadesi olursa 

1

1 nikahlanır! 
il' merak uyan ı ve ıa ısen, mey- meydana çıkmadı. Acaba hizmet- Madam C'.\lyoti bu sözleri din- 1 sarayric'.lli de öy e birköpeğe sahip Nikah kapkaranlık bir odada 
~in başlıca sebebi budur: Bu gi- çi toz alırken onun canına mı kıy· !emekle teselli duyar ve bu sözle- olabilirler. İmp:natoruıı müsaa· 

1 
yapdmış, suratları tsrtülü bi~ kıla· 

\j böcekler insana aaadet getiriı· mıştı?. Yoksa güzel vücuduna bir ri kocasına nakleder. O da mem· desi olmadan bir (Apso) köpeği balık bulunmuf, nikah vesikasını 
~~tler. Bir de bu güzel benekli bö- kitap düşerek onu ezmi~ miydi? nun olur. satın alan idam cezasma mahkum ' bunların hepsi öpüp başlanna koy 
"ie baktıkça yazı hatı..Iıyoruın. Bunları ·bilemiyorum. Her}nlde 0 Şayanı hayret nokta, büyücü edilir. muşlar, Madam hu srralard3. ayda 
~iia:el b:ıhçeler, kokulu çiçekler, böceği şimdi muhabbet vesamirni- kadın tarafınd :m söylenen bu söz· doksan Mısır lirası' getiren evinin 
r~tah verici ağaçlıklar gözü- yetle yad ediyorum. Kimbitı· .. ona lerin tahakkuk etmesidir. T , bl kirasını cinler padi!U\hına bıraka· ,. · itien in bir ta osu l'-lin önünde tece~üm eder gibi o- nerede, ne zaman ve ne şekilde tek Bu sayede büyücü ltalyan aile- rak b:.şka apartmanını rehine ko-
tor. rar teaadüf edcğim? O zaman mü· sinin itimadını kazanmıştı. bulundu yarak bin Mısır lirası ödünç alıp 
Açık bir havada tatlı tatlı esen 18.ki olduğumuz ilk günü her ne 1926 senesinde M. Calyoti ltal- Lucerd, 6 (A.A.) - Bir evde onu, ona vermiş, daha sonra 

~lira karıı yüksek bir .., tepeden kadar h~trrlamıyacak isek te bir- y:ıya gitmek istemiş, ve karısını on altın<:ı asırda yapılmış bir tab- bir akr:ıbaımdan 900 Mısır lirası 
~azı seyretmekte oldugumu ta· birimize karşı daha kuvvetli ' bir tekrar büyücü kadına göndererek ; lo bulunmuştur. Güzel san' atlar istikraz ederek gene ona vermi .. 
~I ediyorum. cazibe duyacağmııza ve anlaşmak bu seyahat hakkındaki reyini sor· memurları çok güezl olan ve İsa tir. 
BGtftn hu ıeyler o minimini bö· hususund1 bir ha:tve daha i'erle- muştur. · 1 ailesini tasvir eden bu tablcnun Şimdi Mısır zabıtası, bu dolan-

~~i~ medyunu !ükran olmak için mit olacağımıza !ÜPhe yoktur. ı Büyücü kadın, gene cinler pa- Titien tarafından yapılmı§ oldu.. dırıcılar çetesinin bütün izini ya-
11 ~I mi? Dedikoducu di~ahı ile görüşmüş o da M. Cal- ğunu mütaleasındadırlar. 1 kalamış bulunmaktadır. 





Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Gülhane hastanesi için 600 
adet tavuk ile 100 adet piliç 
aleni münakasa ile alınacak· 
tır. Münakasası 11- 3 -
934 Pazaı>"günü saat 14 de ya
pılacaktır. Şartnamesini gö
receklerin her gün ve taliple
rin belli saatinde Tophanede 
Merkez Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (877) (727) ..... 

saat 12 ye kadar yapılacaktır. 
Taliplerin hayvanları Dolma
bahçede Kolordu hayvan has 
tanesine götürmeleri. 

(917) (1080) 
* * il' 

Piyade Atış mektebi ihti
yacı için 140.000 Kg. ekmeğe 
kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lıkla alınacaktır. Pazarlığı 
13 - 3 - 934 Salı günü saat 
15 de yapılacakhr. Taliplerin 
belli gün ve saatte Topanede 
Merkezkumandanlığı satına) 
ma komisyonuna müracaat-
ları. (918) (1081) 

~ .. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, felefon : 22925 

----------------------· 
lzmir ve Mersin 

Sür'at Yolu 
in önü vapuru 9 

MART 

Cuma g1joil Sirkeci rıhtı· 
mından saat 10 da kalkacak. 
Giditte: dojru (IZMIR) An· 
talya, Mersin, Pavaa. Döo!iıte 
bunlara iliveten Alanya, Kül· 
IUk, Çanakkaleye uğrar. 

lmroz Yolu 
Her Perşembe gilnü 

Harbiye ve merbutu mek
tepler için 12.GOO kilo bulgu
run münakasasmda verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
Jlazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 11 - 3 - 934 Pazar 
günü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin belli saatinde Mer
kez kumandanlığı satınalma 
komisyonunda hazır bulun-

Kasımpaşada Deniz müze- Galata rıbbmından sast 18 de 
sinde bulunan bir adet topun 1 ayyar vapuru kıl -
Askeri müzesine nakli pazar- kar, Gidıı Ye dönOıte mutat 

maları. (913) (1034) lığı 11-3 - 934 Pazar günü iskelelere ufrır. 
saat 15,30 da yapılacaktır. Ta .. - .. -------•ı • • ]iplerin belli gün ve saatte 
l\'lerkez satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (916) (1059) 

~vazım eşya ve teçhizat 
anbarı icin numunesi veçhilc 
5000 kile)' anbalaj ipi pazarlık
la alınacaktır • Pazarlığı • 
10 - 3 - 934 Cumartesi gü. 
nü saat 14 te yapılacaktır. 
Şartna~e ve numunesini gö
receklerın her gün ve talip
lerin belli saatte Tophanede 
l\lerkez Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (914) (1053) 

"" . . 
Gedikli Küçük zabit mek

tebi için nümuneleri veçhile 
20 düzüne tabak, 2 düzüne 
bardak, 18 adet sürahi, ıs 
metre muşamba, 15 düzüne 
kaşık çatal, 13 - 3 - 934 Sa
h günü saat 14,30 da pazar
hlda satın ahnacaktır. Nü
rnuneleri göreceklerin her 
gün, taliplerin belli gün ve 
saatte Tophanede Merkez 
satınalma komisyonuna gel-

• • • 
Harp Akademisi için pa

zarl:kla duru renkte bir adet 
katır alınacaktır. Pazarlığı 
12 - 3 - 934 Pazartesi günü meleri. (915) (1058) 

İstanbul 7 inci icra Memurlu· 
ğundan: Bir deynin temini zmı· 
nıoda mahçuz ve paraya çevrilme• 
ıine karar verilen yünlü ve 
muhtelif renkte kumit veıai• 
re tuhafiye e~yaaı 12 - 3 
- 934 tarihine müsadif Pazarte· 
ıi günü saat 12 den 1 e kadar 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 
Galataaaray karıısmda Hiriıtaki 
paıajı dahilindeki meydand:ı açık 
artırma ıiıretile sablacağından ta· 
lip olanların yevmü ve vakti mez· 
kurd:ı hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. O 0739) 

lıtanbul 3 üncü icra memurlu
ğundam 

1 Devlet Demir yolları llAn farı ' Tamamına hin dokuz yüz lira 

4000 Maden direği kapalı zarfla münakasası 24. 3. 934 cu· kıymet takdir edilen Bal~uköyün-
martesi günü saat lS te Ankarada idare binasında yapılacaktır. de Cevizlikte Yeniyol Çekirge '°" 
F aı1a malumat Ankara, Haydarpaıa, Eskişthir ve Kayaeri nz· kakğınfda eülh~ki ~-8 yeni 5 nu~~rah 

' d b0 J' ı 9 ev a a m ax 80 metre murab· ne.er n e arer ıraya sah.an fattnamt!erde vardır. ( 97) 
baı arsadan 43 buçuk metre mü· 

1 ~il .11 .! 11' fı '!~ ~-i~- ı rabb~ı .üzer~ne mebni beş oda iki 

S 1 A • k 8 k ı •ofa ıkı hala tulumbalı kuyu ve e anı an ası -1 bahçede sarnıcı ınüştemil bir bap 

Tesis tarihi: 1888 = ahıap hanenin tamamı :çık arttır· 
~ mıya çıkarılmıı olup 2a mart 934 

Sermayesi : 30 • 000. 000 frank ~ tarihinde tartnameıi divanhane-

ldare merkezl
. ,' JSJ ANBLJL j ye talik edilip 9 nisan 934 tarihine 

• 
1 
müsadif pazarteıi günü saat 14 

Türklyedekl Şu beteri: 1ten16 ya kadar lıtanbul 3 üncü 
~ icra dairesinde ıatılaca~tır. Artır· 

lstanhul ( Galata "e Istanbul ) lzmlr mıya itt:rak için yüzde yedi bu-

Samsun • Mersin • Adana 
1 
çuk teminat akçesi alınır. Müte· 
rakim vergi, belediye, vakıf icare· 

~ Vunanlstandakl Şubeleri : ıi mü9teriye aitti. Arttırma bede-l Selaolk. Kavıtla. A tlna • Pire 1 H muhammen kıymetin yüzde yet-
~ o· ı B K d mit heı·ni bulduğu takdirde ihale 
~ ı umum ~nka muameleleri. e mel<tupları. Cari bir beıap 

tt - VAKiT 8 MART 1~:54 -

Kırık Kaledeki Askeri 
San' atlar Lisesi için 
Muallim_ Afanıyor: 

Aıkeri Fabrikalar Umum MDdUrlüğUnden: 
1 - Aıkerl San' at lisesinde San'at derslerinden baıka mulı· 

telif ders zümrelerinden mllnhal muallimlikler •ardır. 
2 - Bu muallimliklere Maarif liselerinden muallimlik yap

mıı olanlar yahut bıraaşlarına nazaran okutmak sellbiyetini Ye 
kanuni vasıfları haiz muallimler alınacaktır. 

3 - Alınacak muallimin haftada en az on beş, en çok yir
mi 11at derı okutması mecburidir. 

4 - Talip olanların muvarzab adreslerini havi İstidalArile 
fiş •e hal tercümeluini 15 • Mart· 934 tarihine kadar Ankarada 
Aıkeri liseler m6fdti11iğine göndermeleri Jizımdır. 

5 - Tayin edilecek Muallimlere kıdemlerine ve okutacak
ları dera zümresine ıöre ayda 98 Jiradan 150 liraya kadar üc
ret verilecektir. 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lira ücretle bir doktora 
ihtiyaç vadır. Talip olanlann bir istida ve tercümei haJlerif~ bir-
likte müracaatları. (742) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden : 

Posta T. T. Fabrikası ibtiyact İçin boru •e le•ha halinde 
5000 kilo hurda kurıun aleni münal<asa ile elmacakhr. Mllnaka· 
ıa 24 · Mart- 934 tarihine müsad;f cumartesi g~nü saat 14 de 
icra olunacatından talip olınlarm ıartnameyi öğrenmek için ber 
gDn ve münakaşa .gününde % 7,5 nisbetinde muvakkat temioıt
lırı ile birlikte Beyoğlu Postahanesinin üçüncü katında lenzım 
mübayaat komisyonuna müracaatları. (922) 

Ankara Vilayeti Nafia 
Baş Mühendisliğinden: 

1 - Bedeli ketfi 35373 lira 7 l kuruştan ibaret o!an Polatlı -
Haymana yolunda 20 menfez 4 kilometre şosa, 2590 metre 
rnllrabbaı ldi kaldırım inşasıle 5000 metre mik'ap taş ihzarı 
craiti dairesinde il.ıpalı zarf usu.ıyle 21 gü[j müddetle mi1naka

~ ya konmuştur. 
2 - ibate 19 Mart 934 Pazartesi günü saat 15 te Ankara 

ViJlydi daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Evrakı ketfiye ve projeleri görmek ve faıla ma'üııat al• 

malc isteyenler her gün Ankara VılA.yeti Nafia Baı Mühendisli
ğine müracaat edebiJirJer. (l O 1 O) 

latanbul Belediyesi ilanları 

Sarıyer Belediye Şubesinden: Ru nelikavağınde Kavak cadde· 
ıinde eski ihtiyar Heyeti odası 19/3/934 Pazarteıi saat 14 te 
paıarhk ıuretile kiraya nrilecektir. Tal ı plerin Sar17er Belediye 
Encilmenioe müracaat an. ( 1077) 

!28/ :;934 tarihinde ilan edilm:ş o'an Haseki Hastanesinde 
mevcut hurda demirler ile so '>11 a' sa na için •erilen fiat muvafık 
görülmediğinden meıkür hurdalar 11/3/934 tarihinde saat onda 
mahallinde müzayede ile satı'aca dır. (1078) 

Ga!ata ltha~at Gümrüğü 
1\ üdülüğünden: 

1 k- d E T b yapılır Aksi halde en son arttıra· arı uşa ı. ıbam ve a vılit. Kasalar icara. 

~llllmllll~l~lml~~ll~~lll~ffill~I lllOO~M~l~lllll~llll~lll ]111111~1 ~ · ::ı:::h~~d~e~a;~n ~:~akt:;~i: A;et ~ev'ı ı~~rı~~ ~~;;ra ~~:~· MuşaE~~:n~:;::s~;r~anta1ı 
Dr. Ihsan Sami •••I Beyoğ:u Tapu başme- ed:l.erek 25 nisan 924 taıihine mü· 1 Balya A A. 5018 ıoı Yünlü pa'lluklu mensucat 

1 

1 
.., d sadıf çar9amba günü ayni saatte 240 MCCI 9. 6 Hasır erkek şapk111 

Gonokok aşısı mut ugun an: ·· d · b · · 2 s. · sı ı· 303 304 115 A ı ._ b ı yuz e yetmış etını tutmazıa sa· , çı ır rsap:ınır ez ı un. 
l!elsoğukfoğu ve ihtilAtlınna kar~ı 
pek tesirli ve taze aşıdır Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No I 89 
(13896) 

BC!ikta§ta Serencebey yoku~un• tıı geri bırakılır • 2004 numaralı da ya, salıncak. 
da Haıırcıbatı mezarlığı namile icra kanununun 126 mcı maddesi· Yukarıda yatılı ena ecnebi memlelcele gönderilmek ıartilc 
maruf kadimen mezarlık mahalli ne tevfikan ipotek sshibi alacak· arttu ma ıuretıle satılıktır. isteyen erin °i.7/3/934 Salı günü 
bu kere belediyece bilmüzayede lılarla diğer alakadarların ve irti- ıaat 17 ye kadar Satış Komisyonuna müracaatlara. (1063) 

İıt~ulSi~i iaa memurl~ ~akedilm~ve~nederaptı~pu ~ha~ınh~lerin"n d~iga~ı·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
g"'undan·. idaresine b:ıdiramit ise de itbu rı· m 1 "'l .. . d k" h kl h . eıru uzerın e ı a ilrını u-

1 

1 
Bir borcun temini için merhun 

olup paraya çevrilmesi mukarrer 
Kar~.deniz Orman itletme Türk 

(anonim şirketinin elli lira kıymeti 

\

ihraciyesinden bedeli kısmen yüz
de kırk tediye edilmit 2000 ila 
l240 numaralı 400 adet muvakkat 
~itse senedinin 12- Mart -934 
t,arihine müsadif pazartesi günü 

ı~at 15 ten itibaren lstanbul bor· 
ıuında ikinci açık artbrmuı ya· 
J>ıla.cafmdan taliplerin yevm ve 
ınah~lli mezkUrda hazır buluna· 

mahallın tapuda kaydi olmadığın· suı · yl f · f el • 1 • h • 1 U M • • d • • 1 .. w • • d 
dan senetsiz tasarrufat ahkamına idd.ı"ale aız ve mk asra ~ b•taıır ~ aln n 1 sa r a r . u u r u g u n en: 
k 

. ~rını evrn ı mus . e erıy e 
ıyasen muamelesı yapılacağın· 

d yirmi gün içinde icra dairesine 
an tarihi ilandan itibaren on bet 

gün içinde bu mahal hakkında ta· bildirmeleri lazımdır. Akı: hal· 
f de hakları tapu ıicilledyle sabit 

ıarru iddiaıında bulunanlar var-
sa 739-934 muamele No. sile olma:"!ıkça satıt bedelinin payle.t-ı 
S 1 h masın:lan hariç bırakılacakları u tana mette tapu idaresinde 
Beyoğlu tapu baı memurluğuna ve alakadarların i,bu madtlci ka-
b·ı 1 nuıt:ye ahkamına tevfiki hare· ı asa e veya bilvekale vesaiki ta• 
aarrufilerile birlikte müracaat- ket etmeleri ve daha fazla malu-
ları ilan olunur. (1C66) mat a!.mak iıtiyenlerin 933 -
=-=':"'""":'=----------:------:~~....-.-- 4016 doıya numarasiyle memuri· 
cak memuruna müracaatlan ilan yetimize müracaatları ilan olunur. 
olunur. ( 48) (50). 

A: Beıi müteahhit tarafından verılmek üzere 6~ adet evrak 
koym:ığa mahsuı çanta tor !>ası diktirilecektir. 18/3/934 

Pazar saat ıs te. 
B : 1 - 400 kilo Vernik No. 4 112 

2 - 50 ., Hususi sara ) a ! dız 

3 - 50 tt .. ,, " 

4 - SO T ranıparol kolası 

verniği : 22/3/934 Perıe .. 
be saat 12 de, 

Satan alınacak levazımı Yermek iıteye- lerin nümuna ve ıart
nameleri gördükten sonra pazar1ığa ittirak edebilmek için hiıa
larınr'a g6sterilen gün ve saatte % 7,5 teminat akçe'erile bera· 
bır Gılata' da Alam, Satım Komiıyonuna mOracaatlua. t9SJ) 

-
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idaremizin muktedir Bartın Yolu 

bir makine ressamına 
ihtiyacı vardır. Kendi

göstereceği ehli• 
sıne 

yete göre dört lira ya 
kadar yevmiye verile-= 
cektir. Taliplerin istida 
ve evrakı ile Ankarada 
Umum Müdürlük Zat 
işleri Şubesine müra-
caatlatı. (991) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 5 inci Keşide 

11 M A R T 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Lira 
Ayrıca, 70.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

miye ve 20.000 Liralık Mükô.f at vardır • 
. ~ 

•• 1 • • • ·- .. ' 

Istanbul üniversitesi mübayaa 
komısyonundan ; 

1 - Fen fa"llltesine bağlı Beyazıtta Eczacı mektebindeki 
İnfaat ve tadilat toptan aleni milnakasaya vaz edilmiştir. 

2 - Mozkür inşaata talip müteahhitlerin asgari "5000,, lira 
kıymetinde bir binayı munffakiyetle ikmal ve teslim etmit ol· 
ması lazımdır. 

3 - Talipler lstanbul Üniversitesi mimarhğına möracaatla 

ehl(yetlerini gösterir evraklarını tetkik ettirecektir. Alacakları ve

sııiki kitibi umumiliğe iıaret ettirdikten sonra bu işe ait muka
velename, şartname, lahika ve projesini tetkik etmek ve suret· 
lerici istinsah etmek üzere her gün Mübayaat komisyon kitabe· 
tine müracaat edeceklerdir. 

4 - Talip!er kendi teklif edecekleri fiatln % 7,5 u nisbe· 
tinde teminat muvakkateleri ile birlıkte ihale günü olan 18/Mart/ 
934 pazar günü saat 14 te On.versite Mübayaat komisyonunda 
hazır bulunacaklardar. (855) 

sap m moru aranıyor 
As <eri Fabrikalar Umun Müdürlüğüodeo: 

Ücretle istihdam edilmek üzere bir mite'<ait hesap ın!:nuru 
alınacaktır. Taliplerin istida ve diğer evrak ile birlıkte müracaat· 
larl. (990) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Posta nakliyatında k\hlanılacak olan dört boyda 5869· 
7369 adet bez çantanın imali ve ambarda mevcut 1700 küsur 
çantanın da nürnunesi veçbile kayıılarının imal ve Üzerlerinin ya· 
ı:ılmaaı kapalı zarf usulile münakasaya konolmu§tur. 

BURSA vapuru 8 
MART 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. 

(1051 ) 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

h • t vapuru 8 Gum urıye MART 

Perşembe 20 de Galata 1 

rıhtımından kalkacak. Giditte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Rize, Hopa'y:ı. 
Dönüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Pulathane'ye uğrıyacaktır. 

(1052) 

iLAN 

Kayın akam Fuat Beyin ailesi 
hemşireın Şefikayı k:ıybetmiştim, 
§imdi ise haber aldnn Kadıköyde 
vefat etmiş, çocukları ise Reşat 
Harbiyede, Suat Darülfununda, 
Şazimet ise ıkocaya gitıniş Zongul· 
d:ığa, kendileri görmek için Ka
dırga Talebe Yurduna gelmeleri 
rica olunur: Erzincanlı a§çı M;.•t-

tafa. (10740) 1 

lsrarla 

Hakiki, saf, kafi tesirli ASPiRiN, E9 marka. 
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider• 
mek için başvuracaaınız deva, dünyada 
meşhur• ~ "müstahzarı olmalıdır. 

stanbul üniversitesi rektörlüğünden; 
Ma.arif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Malcbe Terbiye hak

kında ÜoiYersite konferans sa]Qnunda dört konferans verecektir. 
Konferansların günleri ve mevzuları aıağıda gösterilmiştir. 

22 şubat Ye 1 mart perşenbe günleri: "Terbiye prensipleri.,. 
8 mart perşenbe günü: "ilk çağda terbiye - eski Yunan 

Ye Roma terbiyesi.,, 
15 mart perfenbe günü: "Rönesans deninde terbiye.,, 

Konferanslara saat 14 te başhyacaktır. Herkes gelebilir. (838) 
a, 

T~QKiYE 

Z:IRAAT 
BA_NK~51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QAJJAT ... bO~Q J 

' , 

2 - Meıkür çantaların 25 · Mart • 934 tarihinde ibaleıi ya· 
pılacağmdan taliplerin fartname almak için ıimdideo ve şartna· 
••deki tarifat dahilinde ihzar edilecek tekiifnameleri tevdi için 
de meık6r t ribe müsadif pazar günü saat 14 de Bevoğlu Poı· 
ta Ye Telgraf binasmın 3 üncü katında mübayaat komisyonuna 

--~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------
.ailraeaatlan. l977) Sahibi: MEHMET ASIM Ncıriyat müdürü: Refik Ahmet YAKIT Matbaası - lıtanbul 


