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Si>vyetlerle Italya ara
sında bir yıl dönümü 

Roma, 9 (Stefani ajansı) - Bir\ namesinin muıaddak suretlerini te 
tliraftan h&llf& ile- Sovyet Rusya ati etmitlerdir. 
araamda. münakit 6 mayıs 933 ta· Bu suretlerin teatisi, Sovyet 
rihli aüznrük mukavelenamesinin Rusya ile ltalya arasındaki nor
taadiki ve diğer taraftan bu ayın mal diplomasi münasebetlerinin 
altmsında Sovyet Rusya ile Ma- iadeten tesisinin ikinci yıl dönü· 
caristan arasında diplomasi mü- müne tesadüf etmektedir. 
naseba.tın iadesine müteallik nota· Bu münasebetle M. Potemkine, 
ların teatisi gibi ilci hadise ile mü- teatiyi müteakip bir nutuk söyli
terafik calan Sovyet Rusya ve ltal- yerek sulhun tarsininin en belli 
ya münasebatın iadei tesisinin ikin başlı imiJJerinden biri olarak te
ci yıl dönümü münasebetiyle Sov· lakki edilebilecek olan bu aktin 
yet büyük elçisi remıi bir ziyafet tasdiki dolay11iyle Sovyet hUku
vermiş ve bunda ltalya hükUm.eti metinih Sovyet Rusya - Macar 
erkanından bir çok zevat ile Tür- diplomasi münasebatmm iadesi 
kiye ve Macaristanm diplomasi hususundaki yardımından dolayı 
mümessileri hazır bulunmuılardır. teşekkür etmittir. 

Aynı münasebetle ltalyanm M. Muıolini, cevaben söylemi§ 
Moskova sefiri de M. Litvinofun oldu~u nutukta ltalya hük\imeti· 
teref ine Moskovada bir ziyafet nin Sovyet Rusyaya kartı gerek 
vennittir. siyasi ve gerek iktisadi sahada 

Moskova, 9 (Tas ajansı) - Ro- şimdiye kadar takip etmiı olduğu 
madan bildirildiğine göre, M. Mu- siyasette devama hazır olduğunu 
solini ile Sovyet Ruıyanın Roma işaret etmit ve önümüzdeki on se
ıefiri M. Potemkin, 6 mayıs 1933 ne zarfında bu siyasetin inkitafı· 
tarihinde imza edilmiş olan Sov- nm azami haddini bulması temen
yet ...- İtalyan gümrük mukavele- nisini izhar eylemiıtir. 

-23 Ağustos, Kastamo
nuda, Gazi günüdür 

Kutlmonu, 9 (A.A.,) - Gui 1 likt e Ga~ Hazretlerinin onu~u 
Hazretlerinin C. H. Fırkası ile yıl dönümündeki nutukları Halk· 
Hstkevine imzalariyle lutfen he- eviımizce yazdırdmıt büyük levha 
diye ettikleri kıymetli fotoğrafla- halinde yerlerine konulmuftur. 
rı 'bugün saat 14 te her sınıf halk 
ve menvırların iıtirakiyle yer
lerine konulmuttur. Ön.ce Halk· 
vi reisi B:ıki Bey tarafından bir 
nutuk aöylemnit ve bu veıileyle 
Kastamonu halkının büyük Gazi
ye kartı gösterdikleri sonsuz ve 
samimi tazim ve ~ükranlan su• 
nulmuttur. 

Nutuktan tonra fotoğrafla bir-

Gazi Hazretlerinin Kastamon.u
ya ıeref verdikler 23 ağustos 925 

gününün de Gazi günü olarak 

her sene kutlulanmuına karar •e
rilmiıtir. Halkevindekj merasim 

bittikten sonra aynı kalabalık C. 
H:ılk fırkasına gidilnıit ve fotog-

raf orada da aynı hürmet vemin
netle yerine konulmuttur. 

,~merika ve şeker istishalatı 
V atinıton, 9 (A. A) - M. 

Ruzvek kongreye gönderdiği bir 
beyannamede Amerika, Küba ve 
Filipin ve Porto - riko arasında 
Jeker istihsalitının kontejana tabi 
tutulmaı1 usulünün tecrübe edil

mesini bilhusa tavsiye eylemi§tir. 
M. Ruzvelt esu maddesi tekerden 
ibaret memulitm bir resme ta
bi tutulmaımı da iltizam etmekte· 
dir. Bu resmin hasılatı Amerika
C:aki teker müstahsillerinin zarar
lannı telafiye tahsis olunaacktır. 

M.. Ruzvelt tekerden alman 
aümrük remıinin kaldınlmaıma 

Avusturyanın dahili işle

tin~ müdahale 

da razı olmamaktadır. 

Vatington, 9 (A. A) - Hari
ciye nezareti Küba ile yeni bir ti

caret muahedesi yapılması için 
müzakereye giritmeıini Kübadaki 
Amerikan elçisine bildirmiıtir. 

Bu husustaki konutmalar, Kü
bada istihsal edilen ıeker hakkın-

da rüçhanlı tarife tatbiki meselesi 
etrafmda cereyan edecektir. 

Kübadaki Amerikan elçiıi M. 
Kaff ery, vaziyetin hayli düzeldiği-

ni Vaıingtona telefonla hildinnit· 
tir. 

lngiltere- Fransa 
ticareti 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter a
janıınm aldığı malOmata. göre hü
kfunet Fransaya yapılan İngiliz 
ithalatının İngiltere zararına ola
rak tabi tutulduğu kontenjan usu
lünün ilga edileceği ümidinde ol
duğunu, bu ümidi bota çıkacak o

lursa. pazartesi gününden itibaren 
Fransız ithalatına mukabelei bil-

Londra, 9 (A.A.) - Reuter a· 
jaumm aldığı malO:mata göre A· 
VU9lwyamn dahıll i!lerine Alrnan
yamn müdahalesi hakkında Avus· 
turyanm milletl.- cemiyetine yap· 
tıjı müracaatı ~t ettirciiği bü
tün MJlr.talan ha-rt dosya l...ondra
daki Avusturya elçisi tarafından 

ılün ~ hariciye nezltt'etine tev 

dl~. mi11il tedbiri olarak munzam güm
h dosya ~etler cemiyetine rlik resimleri koyacağı F ramız hü· 

. 
- 'Fransada kabine buhraSon tecrübe ! 

ln,Plterenin ...... , ... azaltmak kon· nı devam ediyor 
feranımı öfüm ıekeratından kurtarmak 
için verdiği son muhtırayı, bu yolda a- _.. <Bae tarafı ı inci 1111)'lfa4!aJ 

iman son tedbir saymak, hata olmaz . ....,. . k:ıvuımuştur. Dün öğleden ıonr.a 
lngiltere, Almanyayı konferans ıalonu- Gazeteler, M. Herrıonun ınilli ehemmiyetli bir hi.diae olduğu· 
na tekrar almak için, Alınan gazeteleri- terbiye ve M. Tardirunun n:ıfia na dair hiç bir taraftan hiç bir ha· 
nin de dediği gibi, Almanyanm izzeti nazırlıklarım deruhte edecekleri- her alınama.mıştır. 
nefsini tatınin ve müsavat talebini temin • k d J nı yazma ta ır ar. Sükun ve intizamı muhafaza i· 
edecek yolda bir hay)i ilerlemiş bulunu- b" h 

Fakat bütün bunlar ırer ta • çin alınan tertib:ıta nezaret eden 
yor. 

O halde vaziyet düzelecek ve iki ya
tım da geçen silah konferansı kurtula
cak mı? 

Bunu anlıyabilmek için vaziyeti kar
şılatbnnak lazımdır. 

Almanya, milletler arasında, hakiki 
müsavat istiyor. Kendisi bunu kazan-

mağa azmetmi,tir. Versay muahedesi
nin buna müsaade edip etmemesi, kon
feransın bir misak ile buna razı olup ol
maması, onun nazarında, bir mesele 
teşkil etmiyor. 

lngilizlerin teklifi Almanyaya bu ınü
savah birden bire •ermiyerek onun or. 
dularını 5,9 puıluk toplarla ve altı ton
luk toplarla si)ilılıunaıını kabul ediyor, 
diğer devletler iki yıl içinde harp tayya• 
relerini kullanmaktan vazgeçmezlerse 
onun da harp tayyareleri yapmasına mü
.aade ediyor; ağır toplara ve tanklara 
gelince bütün devletlerin bunlardan en 
ağırlarını bir sene, diğerlerini üç sene, 
geride lcalanlannı da nihayet beı ıene 
içinde İmha etmelerini teklif ediyor. 
Fransa, Almanya, Lehistan ve İtalya· 
nın orduları müsavi olacakbr. 

Hulaıa Almanyanın, tayyare kuvve· 
tine ait talebinden ba§ka diğer talepleri 
az çok kabul olunuyor. 

Meselenin Alınanyaya ait tarafı bu
dur. 

minden ibarettir. kuvvetler her hangi bir müdaha-
Exelıior diyor ki: Şimdiye 1 l~de bulunmalarını icap ettirecek 

kadar nezaretlere fU veya bu za· hır hal karşısında kalmamışlar· 
ta tevdi edilmesi meselesi meYzuu dır. Taksi şoförlerinin y:ıptıkları 
bahsolmamıştır. greve nihayet verecek tekilde bir 

M. Doumerguein gözettiği nok· anlaşma yapnıağa çalışıldığı göze 
talar şunlardır: çarpmaktadır. 

Her teyden evvel aıağıdalti üç naz.rhklar azaltılacak mı? 
meıele için bir hal ıureti bulmak Paris, 9 (A.A.) - Dün gece 
ve bu noktahrda kendileri ile tef· Pariı tam bir ıükUn iç.inde geç· 
riki meıai etmesi muhtemel zevat mİ§tİr. Ötede beride dobşan ve
ile mutabık kalmaktır. ya toplanan bir kaç itıiz güçsüz 

1 - 1933 bütçesinin 1934 büt· kalabalıkları hiç bir hadise olma· 
çesinin 1934 mali senesi için tem- dan dağıtılmıttır. 
dit eyleıtnek suretiyle kabulü ve Zabıta, bir kaç şüpheli tabu 
bütçe müvazenesinin bazı tedbir· Y:ıkalamı§, bunlardan bir kaçını 
lerle tahakkuk ettirilmesi. memnu silah taşıdıkları için sah· 

Müıarünileyh, bunun için par· vermemi§tir . 
lamentodan hususi ıelahiyetler is· Diğer taraftan M. Doumergue, 
tiyecektir. kabinesini te§kile çalrtmakta de· 

2 - St:ıviski İ§İ için bir anket vam etmektedir. 
komisyonu vücude getirilmesi. Matin gazetesi aldığı malum:ı• 

3 - Huzur ve sükunun tama· ta göre M. Doı:mergue harici si
miyle temin imkanı hasıl olma· yasete ilişiği olan en yeni mese· 
ması takdirinde meclisin feshi ih· leler hakkında derin malUınata 
timali meselesi. sahip bulunm:ıkla beraber harici
Dğer taraftan M. Doumergue, ye nezaretini yahut diğer bir ne• 

harici siyasete müteallik muhtelif zareti kendine ayırmayı di:tün-
Franıaya ait k11mı, emniyet mete- meseleleride tetkik etmek zarure· mektedir. M. Doumergue, hü· 

lesidir. ti kartı md d r. "' tün amanını munhaaır1t.11. ,uııı.cıı -

Fransa emniyetini temin için son Hatta sosyalist gazetelere Jia· mete ait faaliyetlerin idaresi ve 
on sene içinde !ark hududuna yığm yı. dar bütün gazetelerin ittifak ile t:ınzimi İ§ine tahsis etmek iste-
im altm döktü. Onun bu tarftan kor- kt d• izhar etmit oldukları memnuni- me e ır. 
kuıu yoktur. Franu. ağır tanklannı ve 

Yeti kaydeden Petit Journal diyor Gene Matin gazetesine göre, M. 
ağn- toplanm da birkaç sene daha muha-
faza edebilecektir. Harp tayyareleri de ki: Doumergue, nazırlıkların mikta .. 

· akla " M. Douınergue'in intihap e• nnı lüzum göreceği nisbette asga• öyle.. Kellog ve Lokarno mı• n da 
onun emniyetini tekeffül ediyor. deceği formül ne olursa olsun ri hadde indirmeyi İstemektedir. 

Bu itibarla Fransa iki tık kar,ııında- memleketin hu akş:ım. beklemek· Bundan b~ka M . Doumergue 
dır: Almanyanın gizlice, ve kaytıız te ve hakkında en halisane te- hariciye nazın ohcak zatın Pa· 
.,mıız surette silahlanması, Yahut on menn.iler izhar etmekte olduğu riste kalması ve hariciye nazırlığı 
sene için mahdut, muayYen ve teftişe hükUınete kavuıması lazımdır • ile Cenevrede murahhaslık vazi· 
tabi bir ıekilde sil&blanrnall· 

Şayet lnıilterenin teklifi kabul ecli. Bu hükumetin tetekkül edeceğine felerini nefsinde toplamaması la-
lecek oluna sulh on sene için emniyet dair olan haberin ıadece ilanı vi· zım geldiğine de kar:ır vermittir. 
altına almmıt olacak. Aksi takdirde si- li.yetlerde gerginliği izale ve en· Matin gazetesinin aldığı malQ
llhsızlanma konferan11 taın bir akame- dit~ içinde bulunan Pariıte aükiin mata nazaran M. Doumergue, ye· 
te afnyacakbr. ve huzuru i:ıde etmiatir. ni kabinenin en esaslı vazifesinin 

ö. R. Eski muharipleri~ mUracaatı bütçeyi meclise taadilc ettirmekten 
------------ Paris, 9 (Havaa ajansı) - M. ibaret olduğu fikrindedir. 
Muğlada tütün satışı Doumergue bir çok tahsiyetleri, M. Doumergue, meclisin dağı
Muğla, 8 (A.A.) - Vilayet da.· bilhassa M. Herriot, M. Malvy, M. tılması hususunun kendi dütünce· 

bilinde tütünlerin satışı devanı e- Henri Berenger ve M. Ybarnega- sine göre münasip olmıyacağını ve 
diyor. Milasta bir kaç zurra. hariç ray'yı kabul etmiştir. lüzum görülen sükunu temine biz· 
oJmak üzere tütünler kanıilen sa- M. Doumergue kabineyi yarın met etmiyeceğini söylemittir. 
tılmıstır. Muğlada iki yüz bin ki- sabahtan evvel tetkil edemiyecek Bu sabah çıkan gazetelerin hep-
lo kadar tütün kalmıf ise d~ bunlar gibi görünmektedir. ıi yeni hükUınetin tetkili itinin M. 
peyderpey satılmaktadır. M. Doumergue sabık muharip- Doumergue tarafından kabul edil· 

Budrurnda tütün kalmamıştır. ler millt konfedarasyonu riyaset meıini pek müsait surette kartı· 
· 1 divanını da kabul etmi§tİr. Bu di· lamakta devam etmektedir ve yeni 

Muğlada 933 senesı ey iil ayından 
vanı tetkil eden zatlar ıabık mu- hükumet reisinin ifa edeceği vazi-

15 kanunuevvel ayına kadar vili.-
d hariplerin sadakatları hakkında fe ile M. Poincar'nin 1926 da ba-

yetimiz dahilin e 294 kilometre d 
M. Doumergue'e teminat vermiş-- tar ığı eser araımda mukayeseler 

yol yapılmış ve 153 kilometre yol ler, mümkün olduğu kadar sabık yürütmektedir. 
tamir edilmiftir. Bundan maada ım· · 
22 köprü ve menfez inşa edilmiş· 
tir. Köy yollarının yapılma.sına de
vam olunmaktadır. 

Amerikanın moskova 
elçisi 

Vaington, 9 (A.A.) - Ame • 
rikanın Mosko,·a elçisi M. William 
Bu Bit vazifesi baıına dönmek için 
15 tubata vapura binecektir. Her 
iki hükumet arasında şimdiki hal· 
de mevcut ihtilafların halli ve ye
ni bir ticaret muahedesi akti için 
yapılan müzakereler ehemmiyetli 
surette ilerlemiştir. 

muharipler arasından seçi tf ıı· Bu gazetelerden bir çoğu M. 
met ve istikamet sahibi yeni şahsi- Doumergue'in M. Blum'a yeni hü
yetlerden mürekkep bir kabine teı kunıete iştirak teklifinde buluna
kili lüzumunu ileri sürmüşlerdir. cağı hakkındaki rivayetten de hah 

M. Doumergue verdiği cevapta aederek sosyalist liderinin bu tek
timdiki zaman icabatmın biran e- lifi kabul etmesini şüpheli görmek 
vel siyasi mütareke esasına müıte- tedir. 
nit ve devlet işlerini yürütmeğe a· Diğer taraftan Marksist gaze· 
lıtmıt kimselerden mürekkep bir leler pazartesi günü 24 saatlik u
kabine teşkiline imkan bırakmak- nıumi bir grev yapılması hakkın-
ta olduğunu söylemiştir. daki daveti bu sabahki sayıların-

Yeni nUmaylş olmadı da da tekrar etmektedir. 
Pariı, 9 (Havas ajansı) - Pa· Bundan başka komünist Huma-

risin orta kımımdaki caddeler ve nİte gazetesi bu akşam bir nüma• 
sokaklar iki gündenbcri kaybet- ı yİf yapılması hakkında bir beyan
tikleri ıükun haline dün yeniden name neıretmittir. 



iŞARETLER ----·- .... 
1789mu yoksa 

1905 mi? 
Sta•iıki rezaleti aldı ,;irlcla. Bu, Jaaki.. 

lraten f raaaada bir rejim Mhlikeaine • 
JDet ıaicfır? Bunu ıimdiden keatirmek 
ve y~ hadiseler baklanda Milriinl ..,._ 
mek bir c:ele olar. F.kat muhekkek 

Edimekapı 
Define arayanlar, yol 

yapanlarla dolu az a . • • . libenlizmia 

:.1; t~~ s:, -:U:ekme olduiu· Haliç - Y eclikule ufalt fÖle
dur.eıı;::~ iti liberalizmin kendi ka· •~in yapılması dolayısile her sün 
buw içinde çiirÜYeD :Pmurtuıd.... Ka- yuzlerce amele Edirnekapı dıtm· bu:-çatladı ve ufunet dıpn fırladı. daki Bayrampqa mesarbimda 

S ._,..! hadiMIİ ejer Fransada çık. I -L.a.-d lar n~..1 L--
bm11&& kestirme hükümlere ça lflll&IUA ır • ~·.a ~ 79: 

mar.•11 oluydı Uha leri doldurmak içm 1Mr dekcml 
Yannak imkim ...... 

!'.~at muhtelif ..,..nJ.nta Franaada yapılmlfbr. 
L.. L- hadiaeler olmuı ve meaele Çallf&ll amele ye u.t.alar yanm-
uuna geDzer • il -!L_ U L iJ • km 
bir iotibap müc:aahl~ ~L:U-~~- enmif· da seyircilerle aes en lerYl n• 
tir. 1feaeli 1905 le ......, un -,vekile. tılarmı topbpalar da oldukça ye-
ti zamanında sal cemab maeonlar. ~ kan tetJül etmektedirler. Kesilen 
leai Jii·e bir it ortaJ• çıkarımı ve •ntiba- Mnileri belecli1e toptan satmak-· 
batta halkı p,e-P çalqmıttı. Bu 
had?;:enin ~ Pariı mehuau tadır. 
Sivto:ı h.....,_ nazın jeneraı Anclre Bu kadar blabalrk, bazı aatıcı· 
l.aperdir. yeaai nazın Pariı mebuıa lan da buraya topladığından yol 
sal cenaha ~ptur. Harbiye nazın adeti bir panayir halini almıt gi· 
muondur. ~ naan ınu.ı..n. a• bidir. Kalabalıktan Edirnekapı 
m~ kati'::;.... daiıhlacak muoahak kahveleri de istifade ediyorlar. 
vcs!.~nıu11ı•., bin taneaiai llir kolayı· iki taraftan Eclirnekapmm bi
m b;lup maadlİ katipten aatm aldmyoı-. raz ilerisindeki Şebitliiin tam kar-

Bu:ıdan .-a. Mat~ Junal, Entran fısmda Sakızajacı denilen bir yer• 
Sijan, , ...... ıs:;_:n;.: ,.!:!lıy~lar. de de banl harıl define aranmak. 
Memleket ~ • .,.yor ye d • -labld sı b" • • • 
bir eliatlf' •ı eösteriyor. Meclis alt ta il'. AD •ima gure ınsmın 
üat :....,.. htizahlar ba1lıyor. Mebus "Rüymmda ıördüm, bur:ı.da mut• 
Sivtoa ihti1ar ceneral Andreyi tokatb· laka bir define Yar,, demesi bu a
yor. Ertelİ günü. ceneralin oğlu mebusu ramaJ& helli-.ı. bir sebep olmut· 
düello,. davet cdıyo;. Mebuı zahiti ko- tur. 
I_.. yaralıyor. S.vton artık IÜllÜD •· Halk bunu da alaka ile b.Jrip 
........ Herkes ondan lııahlediJW. Fa- • • 
k t bir ıün Sivton niade öli olarak •· etmekte fakat luç l>ır fe1 çdanadı· 
ı:nuyor. Herkes ~dır. Mebu. fıDr ıörecektir. iddiaya ıöre d~ 
.. n Genazc meraslmiade ria hin kiti finenin çlkmaaı için daha derinle• 
bulunuyor. re inmek lizınmn. .. 

Müddeiaannililr: tahkikata lııefbyor. 
Etr~a da ,.,,.. ,.,. .. büerler IGIJOI'. 

D~lliı 
Sivton iaıir ablikuzclı. Freqili icli. 

lkhsat vekili bu sabah 
An karada 

Sekiz ,atmüld kızma bile tecavüz et· Bir kaç gündenberi tellrimizde 
-~ •. O, intihan• "'tti. J 

ısu haberler +d'd ._.. _-... bulunan ktıaat Vekili Celil Bey 
tıltafta .,_ .... 

1ıtr- Çlidl' 
90lllJPll1çılar Franaada imparatorhık 

lehine Wr suikast hazırlıyorlar. Soma 
haberler ıökiin etti. Suikaah buırbyan 
Koraibk miralay Tamburendir. 

SlrMiYJe •uibat haberlerinia bfuta. 
tı bilcliftldi. Minla:rın teftif eclildiii aö1· 
lendi. Onun 20 hin ailih .. tın alchjı, 
20 bin kat 8oaaput biçimi elbise nmar· 
J.dıiı naldı; reaİml• baııJdı ... 

Heniz .. clise dmnuu burnunda 
iken intihabat '-tJadı. 

(Sinon) a ~. •I 111 ndan ba
ilnP dm.ini dftı .... lliıittzuıie ..... 
WıJar. 

- "Kime r87 ....ıim?,, diye.. Ve ni
laayel K...a. dimlaariyet rejiminin muha· 
fmam üti,... ... bir arahk SiTtoaaD 
arclmdaa gidenlenlea ny aldı n fırka· 
... ellHriyet bzanclr. 

Biıbs ~ ..... Xanilrala ........ , 
......... ........ ftli taJia edildi. 

Staftild ı.a.1 ... 1 ialibüat oranlan 
ip.. .... Wr lmnet olarak bDemlmelr 
iılu idttir. Fakat, ı.edtU,.. ainJu 
llir IRiaJe 1881 O)W bıiao.., ~ 
111ii1 eder mi? Yoka ı-i Wr 1788 .,... 
NsiDtle mİ)'İz? Belki net nUQ ı..,.... 
Fakat mubaklrak olaa ıu ki laa bir intiha· 
bat OfDllU dahi ol• S-nım IOalanchr. . .... .... 

• 

- Dehri Ef. benim Lir ldiçülı 
Her ............ . 

--wl•Afbi• .... ... 

reket etmıftir. 
Vekil Bey Ha,.darpq:ı istuyo· 

nunda latanbulun ileri gelen me· 
murlan ile ticaret Ye iktnat ma• 
bafiline mensup bir çok zevat ta· 
rafmdan tet:Ji edilmittir. 

Talebe kooperatifi 
Milli Tüdt Talebe Birliii iktı· 

~t biir09u latafmdan üç dört bin 
I~~ ae~yeli bir talebe koopera• 
tıf 1 tetkıluıe karar Yerilmit Ye ni· 
zamn•meai Y&pdmqbr. 

Kooperatif )'iiluek tahsil tale
be.tinin bütünihtiyaçlarma tekabül 
edecektir. Aynı umanda bir pan• 
ıiyon Ye talebeleri hir 31'ada top-

1.-ak için bir mahfel te,kilini de 
kararlathl'lllıtlardır. 

flrketl h•ır••• veotobU• 
Otobüs rekabetinden 80ll za• 

ınanLınla müteeuir olmaia batlı· 
yan ŞirketihaJri1e - otobüs iflet• 
... İmtiJUmı Lelecli19 aldıiı tak· 
dinle - Beiaziçincle otobiia itlet• 
me Jw.••• .. lecli,-_ üıfJecelc• 
tir. 

OD 

• •• JWWü tu haim l1tubal 
Valial MataWdin Be1, abableJia 
Ha~ 

lstanbulun 
• 
ımarı 

Şehir mütehassısları 
neler teklif ediyorlar? 

Oç tehir mütehaaaısınm latan· 
bulun imar plinına ait raporlan, 
belediyede te,ekkül eden imar ko
miayoııunun kararile bir heyete 
tercüme ettirilmekteydi. Müte· 
haa111lardan M. Agache'nin rapc>
runun tercümesi bitmittir. 

Diier mütehassıs Her Erıuz'un 
raporu tamamen dilimize çevril
memittir. Fakat timdiye kadar o

lan tercümeden, Mer Erguz'un fi· 
kirlerinin pek entreaan olacağı 
anlqılmaktadır. Mütehuaıs, ya
nan adliye binasını, tevkif aneyi 
kaldırarak Ayuofya ile Sultanah· 
met camileri araımda büyük bir 
meydan vücuda getirmektedir. Ay
nı müteha11ıs, Y edikuleden Şiıliye 
kadar bir metropoliten intaıımn 
muvafık olacağı kanaatindedir .. 
Her Erguz, Süleymaniye camii ve 
·r opkapı aarayı gibi abidelerimi
zin bütün ihtif&IDİyle görüneb:I· 
melerini temin iç:n de, etraf ında"ki 
binaların yıktınlmuı taraftarıdır. 

Kabul edilecek planın tamamen 
tatbiki için ancak elli senelik bir 
zamanın kifayet edebileceii tah
min olunuyor. 

lıtimlik kanunu projesi Devlet 
Şurası tarafından tetkik edilmit 
ve meclise verilmittir. 

Belediye, imar planının tatbiki 
için bu projede yeni .ban tadilata ................ 
li taksitlerle ödemeği ııtemekte
dir. 

Yeni ölçüler 

Halk evinde 
Dersane ve kurslar 
şubesinde seçmeler 
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Şaheser bir örnek 
Elimde, lıtanhul umumi mecliai, dai· 

mi enc:ümeainin bir mazbatan var. Bu 
matbu mazbatanın meali ıu: 

Mazbata 
"Evrakı ııönderen daire: Hesap işleri 

müdürlüğü. 
' 'Öz: Ahmet Beyin aileııne verilecek 

ikramiye hakkında. 
Halkevi halk dershaneler ve "İstek: Vazifesi bapnda vefat eden 

kurslar tubeai iki senelik topl:ın- "Ahmet Beyin bikes kalan ailesine bir 
bsım dün öileden sonra İstanbul "muavenet olmak üzere •..•• gayri mel-
merkezinde y&pDUfbr. "huz masrafla~ m~ddesine . müna~alcsi 

B be I buldak" "suretiyle te5vıyesı hususunun tetkik ve 
u fU ye atan ı mual • "karara raptı ... 

lim hanım ve beylerin hemen hep "Karar: 

ıi yazılı olduiu için aalon kimilen •• . . . . Daimi encümenin salahiyeti 
muallimlerle dolmuttu. "dairesinde bulunmamaıştır... Bu tekli-

Kongreyi Nakıye Hannn &Çllllf .,fin makamı riyasetçe umumi meclise 

ve bundan sonra koııare reialiii· "arzcdilebilcccğL. 
"RciL ... Azalar ... ,. 

ne bir z~tm seçilmesini teklif et• Mazbatadan anlaıılan ıu: Vazifesi 
mittir. batında ölenlerin ailesine verilecek ikra· 

Ekseriyetle kongre reialiiine miyenin, lııir karara raptedilmesi daimi 
ilk tedrisat müf etti ti Nurettin ve encümene hanle edili~ ve bu İft dai· 

mi encümenin aalilıiyeti haricinde oldu· 
katipliklere de muallim Arif F ey· iu için, umumi mecliae HTkediliyor. 
zi Bey ve Saide Han.mı aeçilmit- Peki amma, mademki hu it daimi 
t · r. encümenin aalihiyeti haricindedir, .._. 

Nakiye Harum tubenin iki se- demki daimi encümen, ölenlerin ailele-

f 1 • t · • .. rine verilecek ikramiyeye kanımaz ve 
nelik aa ıye mı gosteren raporu bu bö 1 ld ... bata tinin. • B .. nun y e o ugu maz ıure 

okmnu1tur. u rapora gore şu• matbu oluıundan da ıureti katiyede te-

be Türkçe, Almanca, Fransızca beyyün etmiıtir .. Ne diye IWi bu maz• 
ve lngilizce kurslan .:".ÇIDI! bun- bata daimi encümene gelir? Ne diye 

da lstanbul · "nd • daimi encümen sureti katiyecle aalabiye-
dan ınaa ıçı e tertip t" bari . d olan L!- • • '·--din d ... ·ı 

1 
ı an e uu- 11ın, ~ e egı , 

etmit ve aynca ame 1 elektrik kur· doirudan dojnıya umumi mecliae aev• 

su açmıftır. kedilmeaine dair tek bir karar, ıümullü 
Bu kurslardan maada Millet bir karar vermez d~ matbu bir mazbata 

mekteplerine de yardım edilmit- baıtırn- ve bu baama ~ mazba~ el· 
denele dolaıtınr w neticede sene lf a

tir. Bu kurslarda ve gezmelerde mumi mecliae gider?-

b!n)erce vatandaı istifade etmit· lı ıüriincemede kalam, kijıt, miirek• 

t . kep, matbaa ..,.snfı eclilaiD diye mi7-ır. 

Rapordan IODra muallim Hu- y oba iı olsun, doatlar alq TeritW ı• 
ıün diye mi? 

na H:ınrım, Arif, Tevfik, Sait Bey· Herhalde bu mazbata, lmtuiyecili. 

ler aöz alarak yapılacak itler bak· iin, phaw Wr örneiidir. 
kında fikirlerini aöylemif!erdir. SeJlmi izzet 

Bunlard.an aonra ıelecek sene• 
lerde yapılacak itler görütülmüf, 
orta Ye lise b:lkaloryalanna itti· 
rak etmek istiyenler için kuralar 

ilk mektek ta eb..eış,WJt 
diıleri 

açdmuına ve ayda bir defa topla• 
nılarak kuralar ve denhanelerin 
faaliyeti üzerinde konutulmasma 
karar verilmiı ve intihaba geçil-

C en ahpaşada bir kasap mittir. 

mahkemeye verildi Yapılan intib:ıbatta ekseriyet· 

Türk dit tabipleri cemiyeti, •• 
kiletin müaaadeıi üzerine, latan· 
bul dahilindeki kırk bet blıı ilk 
mektep talebesinin di§lerini.mua· 
yeneye bqlamıtbr. Tedaviye ih
tiyaç gösteren küçüklerin tedavile
ri de cemiyet tarafmdan yapıla
c:Mmr. 

Halk gittikçe yeni alçülere alı- le Nakiye Hanım, müfettin Man
tıyor; ölçüler ve ayarlar mıntaka ıur, müfettiı Nureddin, maarif 
bat müfettitliiinin tiddetli takibi müdür muavini Hıfzırrahman Ka
ile, eıki ölçü Ye tartılan kullanan ıit ve Tevfik Beyler teÇilmiıler-

f .. d .. '--or -·· dir. esna gun en ıune az:ıu, , -.u· 
fettitlik memurları her tarafı ırkı -. - .. --d-.1--A-k--
bir kontroldan geçiriyorlar ve ea- Gayrımuba ı ler n araya 
ki tartıları kullanan anaf hak- heyet gönderdiler 
landa takibat y:ıpıyorlar. Dün de, Yeni Maliye Vekili Fuat Beyle 
müfettitlik memurlan Cerahpata temas etmek üzere, gayri mübadil· 
eamii civannda bir kasabın dük· ler cemiyeti Ankaraya bir heyet 
kinmda ant bir arattırm:ı yap- göndermittir. 
Dlltlar Ye eaki tarblar bulmutlar- Heyet, cemiyetin birinci. ikinci 
dır, Tartılar müsadere olUJllDUf, reisleri Ye umumi kitibinden mü
abıt tutulmut, ve bili eski tartı· lefekkildir. Gayri mübadiller he
lan lmllanan k:ı.aap mahkemeye yeti, eski Tekil Abdülhalik beyle 
Yerilmiftir. Kanuna riayet etmi· mutabık kalman hU11Ulann icra 
1en kasap tiddetJe cezalancbnla· mevkime konulmaamr Fuat beyden 
caktır. rica edecektir. 

endi Nasıl 

••• Aktem iltii bir sa1cla-

örüyor 

• • • Gece bir baloda... Öyle 
iken valilik vazifesini pek ili ya• 

JU7Cll"-

Ağaçlama işleri 
Belediye, önümüzdeki yıl t .. 

tanbulun münasip bazı yerlerine 
ağaç fidanları clikmeie karar Yer
mittir. 

Yıldızdaki fidanlıkta yetiftiri· 
len fidanlar bu sene bqka yere ve
rilmiyecek ve yalnız lıtanbulun a• 
ğaçlanmaıma hasredilecektir. 

Tapuda tayinler 
Ankara merkez tapu müdür mu

avini Lutfi bey tapu müf«titlifine 
nakledilmit, bu vazife1e ftkileten 
müfettiılerden Halda bey aetiril· 
miftir. Birinci ~ mifettitler
den lbrah:.m Kavaklı be7 de lzmir 
ınıpu tapa ıicil mtidilrlüiOne ter
fian tayin edilmiftir. 
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Futbol maçlarında birinci devre bitti 

Yangına ait ilk 
tahkikat bitti 

Beşiktaş Beykozu, Istanbulspor da 
Vefayı birer sayı ile yendiler 

~ lstanbul futbol f&Jllpiyo· 
n:.amm ilkdevresi dün bitti. Gü
nw en mühim maçı dün iıaret et
ti~iz gibi Be,:ktq - Beykoz 
n:•jıydı. Bu hususta gene dünkü 
yazımızda i!eri sürdüği:;:nüz tah
m::s tamamiyle doğru çıktı: Yani 
maçı B~t·ktaı hafif bir farkla ka
zandı. Burada ıunu da ilave ede
lim I~i BeşUttaı dünkü maçta çok 
berb:ıt bir maç yapmıf ve bera· 
be:l"l.~en güç kurtu!muştur. 

Maçlnrın tafsi!ib §udur: 
Taks mde 

S::ıd büyük maçlara has bir ka
lab:ı'ılda dolmuıtu. Maça Ke
mal H:ılim Beyin idaresinde bat-
lv.n.:!ığı vaka takımlar föyle sıra· Beykoz - Beşiktaf maçından bir görUnUf 
Janvr'ardı: h d "lk k _ .. ·-·-· ·-.. -----. 
Beş:ktaı takımı: B B.uktasa Bt atakmı1 mı açı Bey oz - Birinci devrenin 

. ,.. .. , qı f . arı oynadılar. 
Me!lmet Alı - h.ı.snu, Aunan. I B "k• 11 . bu 4-3 k verdigı ... neticeler 

Al", Nuri, Feyzi - Hayati, Hak- atdı 
1
ta! 

1 ar m:çı a· 
• zan ı ıır. DtlnkU maçlardan sonra birinci devreala • 

kı Kadrı, Ş.~:-ef, E!ref. lk" . küm T k kat'I nettee1e.rt ıun1antır: 
, 1 , ıne1 eye memup op a· 1 _ B....rı.t ••.• 

17 
Puvan 

Bey.'toz t.Jamı: K --
,. 1· N b" Sedat - pı - asımpaıa takımlarınuı 2 - Fencrbahçe : ıs Puvan 

Kan_ı. ı - e ı, ı 3-' • k"'.J'§ı aımuı Kuımpaf&111Jl 3 - c~ataaaray : 15 Puvan 
8:?'!:ç~t, Me.ımet, Halıt - Mus· 

1 
, b" b. . 4 - fstanbulapor : 11 PuVaD 

h d . Ş ıuey ıne ıttı. 
ta.fa Rıdvan, Be:: a ır, Saıt, e- 5 - Beykoz: 10 Puvan 

h ' Fenerbah~e stadında 6 - Vefa : s Puvan 
a:>. 7 - Stııeyınanlye : 7 Puvan 
Bi ·inci devrede Be;:kozlular llk ma;ı Vefa - lıtanbulıpor I -.-......................... ---· 

... <Bat tuall 1 ... •)'ifada) 

lıittiğimize ıare, idianamede 
suçlulardan Fetlnallah otla Etem 
ve kapıcı Mustafa otla Ahmet e
fendiler hakkında ceuhnununun 
383üncü, diğer 111Çla ı&riilenler
den bir mümeyyg ile bat hademe 
Mehmet ajanın ceza "-11DUnun 
230 uncu maddesi mucibince dü
ru9malan yapılmak üzere son talı
kikatm açılması i.tenmektedir. 

VAKiT - Yukanda itaret edi
len maddeler 9unlardır: 

- UNOU MADDE - "Jltt ne vesile De 
.._ olma .-.aıtye& TUlfMIDI yapmakta 
llunal ve t.eraft eden veya &mirinin kanana 

l'Önı venUtt eınlrkrl makbal bir sebep ol· 
ımkn-m yapımyan memurlar otuz liradan 

Yla Uraya kaılar atır eeD)'I nakdi De ecza,. ........... 

Şehir hastanelerine 
alınacak hastalar 

Bu seneki belediye bütçe.inin 
d&rbiı dolay11ile tehir hutanele
rine yeniden yatak ili.ve edilemi
yeceji için bu hutanelere sadece 
lıtanbul vilayeti dahilindeki has
taların almmuma karar verilmit· 
tir. Ancak, maarafı mensup bu
lunduğu vilayet ve belediyelerden 
temin edilen hastalar~ tehir basta· 
nelerinde yatmlabileceklerdir, rü:rgar a~tnıa düımüılerdı, Buna B. takınılan yaptılar. Vefa bu Iattsaraylı Sait Bey, müstakbel 

rağmen çak güzel çnlııryorb.rdı · maçtan 4-2 gal"p çıkb. neslin futbolcularına, hatalarına 
llk clnkikalarda Beykozun müda- ikinci kümeden Hilal - Beyler- ait izahab d~ ihmal etmiyerek, Sıhh ye vekili 
faa, BeliJ;taıın hücum oyunu yap· beyi maçını Hi~al 2 _o kaz-:.ndı. 1 iC:-eal bir futbol oynatıyordu. iki gündenberi ıehrimizde bu-

i .. ..... d fal{at devre ı lunan Sıhhiye Vekili Refik Bey tı 1 ıoru u:or u. • • .. b lstanbu!ıpor _ Vefa: Kur::ka· Müsaba.ka Fenerlilerin hakimi· 
ort:ıama dcgru Betıktaı agbır bas· pı birinci takrmlan maçı hatladı· yeti albnda 3-0 bir vaziyette yarm •kpm Ankar:ıya dönecek-
-- b--•-dı. Bunwıla ern er l .. _,__ "k T '· L-·ıb ıcu1--..ı tir. :-:r - . .ı:w- . ğı zmman stanbulıpor uuuuımm ı en, op ... apı •u o anDQ&n 

ilk .ııolil çrknrmak !er~fıdB;x:~: töyle te§ekkül ettiği ı:;örülüyordu. biri kasten f :.vul yaptığı için ha· lzmlr borsasında aablan 
nasıp oldu. On ~~f ncı a ba Lutfi - S m"h, Sabih - Halit, kem tarafın:lan sahadan çıkarıl- incir ve UzUmler 
Mu:ıtafa~ aya~ yle çıkarılan Huan, Nuri - Nevzat, lmıail, dı. Bu cezayı kt.bul cbnek istemi· 
sayı çok guzeldı"." .. .. Snlahaddin, Az·z, R~nt. 1 yen Tcpkapılılar sahayı terketti-

Bu ıayı Betikt&!hlara buyük l 
b• · d Daha ahlgan Vefa - Kumkapı takımı da er. 
ır tesır yapma ı. 

bir oyuna bq!amumı temin etti. ı5yle srralanmı:!b: F enerli!er fert it;bariyle çok 

ihracat mevsimi hatladığı ta
rihten bugüne kadar f zmir borsa· 
unda 19,276,350 kilo incir, otuz 
yedi milyoıa 319,300 kilo da üziba 
aablmıttır. Be koz aıü~~afa-ıı çok iyi yer Haluk - S im, Lutfi - H·· .. e- kıymetli elem n1ara mdik. Fakat 

tu"t-..?';-u i:in Be~il:taı hücınnlan yin, Cud·, 5··1e an - M t fa, Fenerb::ıh;e klübünün, bu ıenç 
sı,: sılı kesiliyor, ve vaz"yet Beş·ıı:- Enver, G"'zİ, ~ u e~em, Yahya. futho cu1ara daha yüksek bir be- Kültür 1nkılabım1z 
t , oyı:ncularmı sinirlendirdiği Hikem Cafer Y i. ra erl:k kab"liyeti vermek için Oniven:te rektörü Nt'et Omer 
iç·n oyunlan g"ttikçe bozuluyor· Oyun t m sa t üç:' bc-~1 ı.1lk dik1

-:at etmesi lazım. Bey, "Kültür inlalibmıız,, isimli 
du. küme yoıp n 1 t • ı:p-:lr Vefa Betikte,ı ve Gal~tasa~ay küçük· bir konfer na venn·ıfr. Netel 
Devre Beyo!:zu lehine bitti • kalesi önünde 20 < • ·ı-a oynadı teri aras"n:laki e zeniz b maçını Ömer Bey bu konferansında, ta· 

rkin:i devrenin bat angıcı Be- ve fakat gol çıkarmak mümliin &tiktat 2--0 galibiyete itirdi. 1 rihten evvelki zamanlardan bat· 
ti' t-ı'ı'ar için gen~ fen~ ge;ti. olmadı. 22 ind tfo:~t·k~da lsta~ Galatasaray k lUbU kongre• lıyarak 17 inci ura kadar Türkle
B::?ykoz gitt"k~e ağır basıyor, bo- bulspor .-ğ inıaydm,,.n ~tt ğı ~ut latanb:ıl 9 (A.A.) - Galat:ı- rin bütün beteri1ete terakki ve 
yul'..a hücum J""pan Beykoz müha· Vefa kalesi dire~fne ~arparak ge- saray klübünden teblii edihnif- medeniyet yolunu ıöıterdiklerini 
cir-leri ka11·tmda Beı!ktat mü- ri döndü ve Sa1"h,dclin yef:erck tir: ani tmıf, nihayet aözlerini §Öyle-
daf:ıaaı çek müıkül vaziyetlere kafa ile lstanbulsporun golünü Kli"bümüzün .enelik kongreai ce b•tirmiştir: 
gb·iyordu. Beykozun bu faik ~ attı. 16 tubat 934 cuına günü klüp mer .,_ Maddeten .,.. ...... ~f 
yunu maçın b"tmesine yirmi daki· Bu ıolden scnra her i!tl taraf kez·nde toptanacaktn'· Klübiimü- bir memleketten müstakil bir 7mt yara· 
ka~alaya kad;.l' ıürdü. Fakat t:ı gayrete geldi. Vefalı.ar lstan- ze mukayyet azanın hazır bulun- taa Dibi Reisimiz ~~w-~ ~ ~ 
bu c!ıık:kadan ıonra Beıiktt.ılılar bu ıporun b.lea:ni u!e~ mul1as:ı· mı.lan rica olunur· yui bir zaferle Turkl~ Türklujün 

te-·~ı·ren de"i•meye ve tempolan• --· 1 d. O 34 .. ,.·· d .................................... - ....... istikbalini kurtarmak kaLil cılmadığnu 
- - 3' " :s ra euu ! er L yun UD-u a herkesten evel " çok iyi an1amııb. Bu· 

nı tutturm:ıya muvaff~k oldular. kikasında Gazi bot kaleye gol at- ( 
15 

Yıl Evelkl VAKiT "'\ mm için .....tekeli anrlardanberi fela. 
Bu sefer Beykoz ıene müdafaa· madı ve bu ıuretle "lk devre 1--0 . J kette.- &likete .ariiklir• zararb mii-

ya doğru çekiliyoruu. Otuzuncu lstanbulsporun lehine ve fak~t •0 :;tUBAT 1919 esteaeleri bin"biri ardmca yıkıp atmak si· 

DUDI flllllderbd JapmlUllJI obmldua htet
çe bir maarrat lmmle ıelmlt ille lalr •Jdaa 
öı;ı 9e11eye kadar llapa. tıesaalle blrllk&e mQ. 
fl1tbeden veya mavaldE&tal wrl)'ettııtıa 

~ W dUl laftHıo"1uJIV. 

Her 1kl aarette memaran teıaa.bldea 

veya wrflm emlrl ~ ~ 
Mr turlD zarar lııMd cıılmat lıte o ta ~ 
ödettlrtllr.,. 

aas CNoC lllADR - "Bir ki-. ted-
Mnı.ılk veya dDrhMııUk WJ'& ....... , .. 

meslekt.e teertlbesb:llk veya D1um Ye emir 
ve kaldelenı rlayetaldlk aetlcıesl olarak bir 

nnım veya lntDAka veya batmaia ve dellJz 
karaema veya umumi bir telaUkeyt matuam-

- talarlbata '°" masfbrıtlere ~beblyet ,.e
l'IPııe otaz aya lmdar bple ""' ,.ta 11-
laJa kadar atır eeayt nakdiye -'Hm ...... 

Eler ... flllden lılr ..... ~ f.tıla· 
Uke ..... olana nltı ayd&D lalnene7e kadar 
hapee Te elll liradan )'ilz U...,.. kadar afır 
cezayt nakdlJeye ve bundan mtbn vukaa ge
lirse bet lleDeclea fazla olmamak bere afır 
lıaplle nı 1tb ......_. 1-t'ıt yttz 11raya bcJar 
ağır cezayl ~ malddbn olar • ., 

inhisar memurlarının 
tekaütlükf eri için 

B. M. Meclisinin Mart içtima 
devresinde, inhisar memurlumm 
tekaüdiyeleri için hazırlanmakta 
olan kanun liyihuı müzakere edi
lecektir. 

l.i.Jiha kanun halini aldıktan 
sonra inhiear m.emurlarmdan Jiiz .. 
de üç nispetinde tekaüdiye kesil
m:ye başlanacaktır. 

Söylendiğine göre devlet me
murluklann:lan 15 - 20 1ene bu· 
lunmut olan inhiaar memurlan, te
kaüt edilirlerken, devlet memurla· 
n tekaüt kanunu hükümlerinden 
istifade edeceklerdir. Devlet hiz
metinde bulumnamq fakat 30 sene 
~1tsmı• rnınaar mea ..... _. .... uy• 
n bir formül kabul edilmi9tir. Bu
na göre, bilfarz, yüz lira aylıklı bir 
memura 50 - 60 lira tekaüdiye 
verilecektir. 

Devlet daarele lnın aigorta 
ettlrllmeal dUtUnuıu,or 
Yanıma karıı devlet dairele

rinde tedlirler alınmakla beraber, 
bunlarm siıorta edilmesi de dütü
nülmeie baılanmııbr. Enelce bir 
Mfa daha mevzu haluolan 
devlet ıİgi>rtan teıkili fikri yeni· 
den canlanmaktadır. Bu fikir, a
lakadar daireler tarafından tetkik 
ediliyor. 

OskUdar k••••Kamı vekllet 
emrine nl~ln altndı ? 

Osküdar kaymakamı izzettin he
y!n vekalet emrine almdıimı tel
ıraf haberi olarak bildirmiflik. 

Haber verildiğine ıöre, luettia 
beYin vekalet emrine almmumm 
ıebebi, Oaküdarda bir yol açtml· 
chiı ıırada evkafa ait etlri bir ima• 
reli, nıuameleti bitmeden yı1rtır. 
DUf olmandır. f . 
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iZZET 

- Ne istersiniz? .. 
- Tavuk yı.pm demiştim .. Bir 

JUt ver .. Yavnıyu da al, yemek 
ycJ:r .. 

- İııtemem. 
_ Jı. ~ rnı yat.ı::aksın !. 
- lhbmurh aspirin içip uyu-

Elektrik ıstıhsaline uy-

kir kazasının Cucuyen 

gun bir su var . 
Malatya Vilayetinde Arap• 

kö--

yünden Mehmet oğlu Etem ef~n
di "elektrik umum müdürlüğü ıh· 
d~ı edilerek Anadoludaki Akar· 
sular ve neh:rlerin umumi vaziye· 
lin:n tetkik edileceği ve yeni fab
rikaların bu su kuvvetleri yanında. 

• de kurulacağı,, yolunda gazetemı~ 
verilen haber münasebetile bıze 

ynct\[irm.. . . ıunları yazıyor: . 
- Cnnrn ne ıstıvorsa onu yap .. • "Ben Malatya vilayetinin Arapkir 
- J\rpirin ~.crede?.. lktız."lsma tabi Lülügen köyüne yarım ~t 
- f. n ~tar mas ".nın üııtünde. mesafede Mirnn çayı üstünde ıu ile ıt· 
ğ çc~ mcc:ıyi ar. 1:ulursun .. Yan· llcr bir un değirmenine malikim. Bu de· 

b. • · ş· . .. .. .. ğinnc:ıin fü:Cl".indo bulunduğu su ve ınev· 
~ . ~ ır ~ey a ma.. ı~enın, ustunu 1.. 1 1 t 'k • t'h 1. k ·· •ttir fa· 

1 o· 1 '11 c c i: rı ıs 1 sa ınc pe musaı . 
o~r:.ı.. ~·uman var mı?. k:ıt bu iııi b<\§annıy:ı benim gÜcÜm yel· 

- Hl-
_ Bun:m n~ti var Peyman? 
_ Ei ır.em h~nırnefendi.. 

- •• azmnm da var.. mediği cibi mnnlcs~ köylüler de henü~ 

1 

Fi~t1·· !re sofı:ay;. oturmuş, tavuk bir §İrkct tc§lcili ile böyle büyük iılerı 
ba·'unu jrfhn ile kemiriyordu. Ne b:ı~arm:ık seviye~ine cmü~ bufurunuyor• 

· l' - ·· l b' · . lar. Burada lnırulacnk robrika un, bizar, 

_ Ne kr.hvaltı etti, ne de soka-
ğa çıkmak istedi diyorsun. 

_ Evet efendim. 
- H ... sta mı? .. 
- Bilmem hanımefendi. 

s:vım ı, ne guze ır yeyışı var· A-ı.ta t • • -ü veya Wlll ve cnvırat ve saır "" • 
dı !.. nıısip kmmlara aynlnbilir. Sonra yarım 

- Tuhaf çocuksun vesselam! .. ve bir ı1aat kndnr mesafede bulunan ~k 
Dedi ve ... içini çekti. köyluin de kolaylıkla elektrikle tenvir o

Susuyorlardı. Kapının önünde, lunmasr mümkün . o!abilir. Bu suy.u~ 
Peyman da suratını aamıt duru· kıtın donmak tehlık~zı yoktur. Bu ıb· 

Hey d y d k l jbarla senenin her mevsiminde fabrika faa· 
yor u. avru ona a so umuyor· ıliyeti muhafaza eder. Malatyadan gön· 

Y :ıvru, sana söylüyorum, ne olu· du 
- Yavru, hasta mısın? .. 

' derilec~k bir elektrik mütehassm mese• 
yorsun?.. Fikriye ikisin.i de bir müddet leyi kolaylıkla anlryabilir. Dilerim ki 

- Baş:..111 ağrıyor. baktı, sonra sordu: hükumetimiz bu te§ebüsü ile mülkün 
Fıkriye bir kahkaha attı. - Siz bugün kıvga mı ettiniz? umranı noktasından çok büyük bir adnn 
Y :ıvru ku.larını r•ttı: H f d · atmı~tır. Bu yazımın tetkikat yapacağı 

~ - Aayır ellenh y,-;nN···d bildirilen heyetlere faydası dokunursa 
- Neden güldün?.. - ilaha a .. e uruyonun k . •. f d. ço ıevınecegım e en ım. 
_ Giilünecek ıeyde ..• Yavru?. ·······-····-··················-·· ................... : 
- B·· ağnsı gülünecek •ey mi N ! Okuyacuıarımızaı : 

dir?. 
-s ~ - e yapayım?.. i c E v A p L A R i 

- Gidip aı;pirin getirsene.. : • 
Fikriye gene güldü: 
- Ayol, bat ağrıaı, güzel ka· 

dınların naz hastalığıdır. 
"0U;GelJer tüzeli,, o gün bakan· 

bnn gözlerini kamatlıiıyoı .ı .... 
Bütün güzelliği, bütün cazibesi 
üzerindeydi. 

Koraajın.a bir gül iliıtirmişti. 
Dekoltesi memelerinin ayrığına 
kadar açrktı. Gençliğin bütün şii· 
rini bir araya toplamıı, vücuduna 
mezcet.mişti. Bahar h "'.vaeı , ona 
ıanki eıir olmuf, peıi ııra eve 

dolmuıtu ... 
Kaza olmamıştı .• 
-Aç mısın? .. 
- Bilmem .. 
- Münasebetaizliği 

cevap ver .. 
- Verdim ya ... 
- Benim sen: nle 

"Vlktim yok.. Ancak 
vaktim var. 

- Neden? •• 

bırak da 

uğraşacak 
giyinecek 

- Tiyatroya gideceğim. 
Yawu ditlerini gıcırdattı: 
- Karnım aç değil ! 
- Öf .. ne alcsi çocuksun .. 
- Karnr.m aç değil.. 
- Keıki seni de otomobile a-

laydım .. 

- Şimdi mi aklma geldi. 
- Bugün öğlec!en sonr:l mek-

tebe gitmiyeceğini düşünmedim. 

Yavr~ bir adını attı: 1 
- Bır ıey söylersem yapar mı· 

ım? .. 
- Nedir? .. 

E '""' .. - vve.a soz ver .• 
- Evveli ıen ıöyle .• 
- Ben de tiyatroya geleyim ... 
- Çocuklar ıece tiyatroya git· 

mez •• 

- Ha .. sahi .. 
Gitti, biraz sonra elinde tab-

letle geleli. 
- Bakayım .. 
- lıte .. 
- T"lJ'Dam .. Sen odana git, Pey 

man ıhlamuru hazırlasın .. Benim 
odamda mı yatacaksın, kendi o· 
danda mı? .. 

- Kendi odamda .. 
Bunu söylerken sesi titredi. 
Fikriye farkına v:.nnamıf gibi 

göründü: 

- Ala .. Demek beni yüz üstü 
bırakıyorsun .. Aşkolsun .. 

-Anne .. 
- Anna hakkın da var. Ha$ta· 

sın. Baıın ağnyor .. Ben gelince 
seni uy:.ndırırım.. Rahatsız olur
sun, uykun kac ~r .. Haydi, gel be· 
ni ·· B · • · ? op.. em sevmıyor musun ... 

- Anr.e .. Anne .. 
Ann:!sinin boynunıı sarılmıf, 

boğacakmış gibi sıkıyor, bı~munu 

Sen Jori 

......................................................... 
Kibrit fiyatları ne vakıt 

ucuzlıyacak? 
Doktor İlhan Beye: 
Kibrit fiatlarnım ucuzlıyacajma dair 

gazetelerde çıkan haberde yanlıthk 

yoktur. Kibrit kutularının ayni fiata 
nhlması esnafa ait bir ihtikar neticesi de 
değildir. Çünkü ucuzlama knran nisan· 
dan itibaren tatbik edilecektir. 

Kutulann açık olarak satılması neti· 
cesi içlerind:ın birer miktar alındığı 
bahıine gelince; bu vaziyet muhtelif za. 
manlarda çok yerinde tikiyetleri mucip 
olmut bir meseledir. 

Alakadarların bazı esnaf tarafından 
yapılan bu ıui is~imale nihayet vermek 
için lazım gelen kati tedbirleri almasını 
ıizinle ber~bc~· biz de temenni edij'oruz. 

saç!armm a?'&li:na st:kınut koklu
yor, öpüyordu .. 

- Eoğula~acıın Yavru!.. 
Fikriye gülüyordu .. 
Y a.vru do

0

ğruldu ve ciddi!e~ti: 
- Hangi elb~sen! giyeceksin?. 

4 l)fo'l•amı vıar) 
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Ermeni çetelerine ve-
rilen mühim talimat .. 

Mirahy bütün resmi mu• 
haberabnda ordunun it'arabnı 
tanıyor. Biz onun refakatinde ka· 
lıyoruz. Fakat bu refakatin ekse
riya istit:ırt bir mahiyeti bile ol· 
muyor. Bu maruzatnndan burada 
araya bir zıddiyet girdiği ma· 
nası çıkarılmasın. Y almz ıunu 
anlabn:ık istiyorum ki, buradaki 
faal:yetimiz kaza kaym•kamlari· 
le muhabere etmeye münhasır ka· 
lıyor. Bir vazife ifa ettiğime ka
ni değilim·. Çok müteessir oluyo-
rum.,, 

Hilmi bey bunları Baha beye 
yazarak meseleyi lstanhulda be
hemehal halletmesin.i tekrar ha· 
trrlatlyordu. Fakat teşkilatı mah· 
susa artık büsbütün başk'l bir şe· 
kil a1mııtı. Kemal bey ıon muha· 
rebe!erde de bulunduktan sonra 
ınüsaade alarak lstanbula hare• 
ket etmi~ti. Çünkü Ara :lhanda 
bacağına isabet eden kurşun sey· 
rini tebdil ederek çok ıstırap ver· 
diği için orada tedavi olacaktı. 
Doktor Bahaettin Şakir beyin te§ 
kilatı mahsusa yaveri olup ıon 
günlere k:ıdar Artvinde kalmıt 
olan Şakir Niyazi bey de tabip 
raporu alarak tebdilihava için 
Marata gitmifti. Doktor Bahattin 
Şakir bey lıbnbulda artık teıki· 
lab mahıuaamn harici düşmanla· 
ra taalluk eden itlerinden sarfı· 
ıuzar ederek memleketin dahili 
düşmanlarıyle mefgul olmıya k'l· 
rar vermitti. 

Ermeni ~efeleri 

itte bu vaziyeti nazan itibara 
ularak aıağıdaki tenbihlere ria· 
yete davet ediyoruz. 

çetelerin vazlfelerl 
1 - Her çete ''"leri dolap.· 

caktır, gündüzleri fıarekit icruı 
ancak hali ve 1110: yerlere inbiaar 
ettirilmelidir. Meseli ormanlık 
yerlerde bu yapılabilir. Anc:.~ 
harekita bqlamadan evvel çete
nin ahi tarafmdan takip edilme
diiine tam bir kan:ıat hiaıl etmek 
lazmıdır. Böyle bir hareket eana· 
ımda daha ziyade emin olabil· 
mek için kat' edilecek meaaf e için 
hususi ve gizli yollar intihap et· 
meli ve yahut bilafütm doğru is· 
tika.mete gitmelidir. 

2 - Çete b~yırlardan ataiı İ• 
neceği za.man iki üç neferden 
ibaret olan b!r nevi keıif karako· 
lunu ileriye ıevketmelidir. Yol 
karakolu veyahut ölüm karakolu 
denilen bu ke§if kolu asıl çeteden 
uzak mesafede hareket ederek 
çetenin geçtiği yerleri emniyet al· 
bna. alr.-ahdrr. Çete "DC81' bu s:::l· 

yede pusuy.: dütmekten ~endit. ~ıi 
kurtarabilir. 

Şurasını hiç unubnamak lazım· 
dır ki, Türkler pU1uya pek ziyade 
ehemmiyet verirler. Çeteyi pusu• 
d :m kurtarmak i~in yapılacak bu 
keşif vazifesi pek nazik ve ehem• 

miyetli olduğundan bu ite aırayla 
bütün çete efradı İ§lİrak ettiri?.-;ne 
lidir. Tam bir emniyet hasıl ede· 
bilmek için müı:ıit yollarda kara· 

kol zinciri şekl · nde hareket etme 
lidir. Çünkü Türkler çetenin do· 
kttığı ve yahut şüpheli yerleri 
ket fettiğini bildiklerinden puıu· 
larını umulmadık ,yerlere meıe· 
la düzlük ve açrk olan mahallere 
kuruyorlar. 

Çünkü doktor Bahaettin Şakir 
bey Erzurumda ve Kafkas cephe· 
sinin diğer noktalarında geçirdi~i 
dört bet ay zarfında birçok h:kı· 
kat~ere ıahit olmuıtu. Ermenıle
rin Türkiyeye kartı t~kındıkları 
tavır ve rus ordusuna ettikleri 
yardım kendisinde harid düş· 3 - Çete geceleri icap eden 
man kadar dahili düşmindan da harekatı yaptıktan sonra ortalık 
kor:;mak lazım geldiği kanaatini aydınl ~nmadan iht'.fa edeceği ye
h:!sıl etmitti. Dahilcek: emıeniler ri aramak huıusunda aıağıdaki 
çete teşkiliyle ordumuzun arkası· kaidelere riayet etmelidir: 
nı teh "it ve hatb ric'at:nı kesme· gizlenHecek yer icabında Türk 
ye çal ııyor!ardı. Ermeni çetele- askerleriyle müıademeye ve ya· 
ri.ne :ıit b-zı müiıim talimat ele 

1 
but ric'at:ı g'yet elveritli olmalı· 

ge~irmiıti. E::-meni çetelerinin I dır. Çete yatak ittihaz edeceği 
müı~a~:bel h?reke.tma c'!air olan 1 yerleri köylerden müı:ıkün oldu· 
v-e en ! nt:e tef er: ür.t ·na varın':aya ğu kadar uzaklarda intihap etme
kadar her şeyi ihtiva eden hu ta· lid·r. 
limc.tn melerden birini ehemmi • Çün~ı:ü Türkler ekseriya köyle
ve· ine hinaen aşz.ğıya C!ercediyo· re yakın olan m~halleri arattırı· 
ruz: yorlar. Çete bir kere gizlendik· 

1 "Bir çetcm'n kuvvet ve ikti~arı 
atideki madde· ere riayett~n ibJ.· 
rettir: 

1 B;r çetenin bir:n:i vazife:;İ cI~-
1 
im~ haz:r bu.~~mnk, ik' nci vazı· 
fcsı kuvvetlerır.J muhafaza ede· 

I b!lmek ve üçüncü vazifesi h~~e'ka 

ten sonra gündüz!eri bir daha 
meydans çılanamak iç:n yeyecek, 
ice:ek ve ıair levazı.m geceden te• 
darik olunmalıdır. Çünkü köy· 
lülcre gii.-ı ·!üz tes --.düf edilmeıi ve 

b:.ı suretle gizleni!en yerin anla• 
ıılması tehlikesi vardır. 

ı l)f>vıımı ftr) 

Vefat 
tında ve mutmelat?nda 11urate 
malik olmakla ber.,ber int'z:ı-::n 
ve terbiyes'ni de muhnfazeı etme· 
si iktıza eyler. Osman Pata zevcesi ve latanbu1 

- Ben altı Yatında değ'lim. 
- Hc.m batın airıyor. 
Y :ıvru geriledi, boynunu bük-

DUn oehrlmlzdekl ecnebi mekteplerden, 
s enjorJ kolejinde, mektebin kuruıu,unun yıl 
dönUmU mUnasebeUylc bir mtisamere veril· 
mlııUr. l!Uıı:ınıereye ! stikl! l mar§lyle baş
lanmış, bunu A vwrturya ma?Jl takip ctml§· 
Ur. 

h::.ı::r:attır.ıarıı.k sahneye konmuşlıı:-dı. Ta· Şa et ç~te'cr gayri muntnze.m 

1 

orta me!rtebi müdür muavini Ze· 
dn.n Her Şnolts t:ırt.fmdıın rnu\·!!.ffı:ı.ldy<:tıe .. , - u mcB.tta bdnur· liha H. la Ele~trik irketi tahsilat 
Jcbc lltl temsilde de muv:ı!t~ t olmuş, "f"e'l· ha. e cutta ve m . • .. • . t . . 
ter Hcldml .. inde Vefik . "Tek Caltet .. te Salp lar:Ja Türk!er çetderın br çok h t.- 1 mufettışler .nden Abbas Hılmı be-

- Doğru! •• 
fikriJ9 ~pıd .. eealendia 
-l'ls•ır. 
- ~fendim •• 
- Çabuk bana yemek ver. 

Bcylcr dikknU celbetml§ler.:ı.tr. j rekntlerini mcydrna çık rmıya ı yin valdeleri salihattan lhaan H. 

Mllaamcrcde Avueturyıı kon1010~ Her muv.nffaI
0

t o. lurl:ır. ~ünl.·.ü onların 1 :rHhali daribe·'·.<tva etmif, c_enaze na.· Bundan conra t.nlebc tarafından tUrkçc _ 
olarak "Delller Hekimi.. . almanca olarak La.zar tlc hocn.lnr ve talebe vc'flcrl bulun• bu t§1er rçın hususı ı- ımatm.lme- mazı bugün ozlede Beı:ktq 51· 

dl k edil tc rnu,lar \ •c perde aralarında scçllml§ parçalar l • d O • · h kıl y h 
""!'ek C&ket., a 1 om er man olun- erı v~T ır. nun ıç n er ç.~t,.n:n nanpa~a cn.miin:le ınıp a ya 
mllftur. çalmmlJ}tır. ~ k .d 

~tner Hek1m.t,. ıeınstu talebeden Ab· Resmımıs. temsil başlamadan evvel eui avaı e o ka--lar fazla riayet efen ·1i:!c1·i aile kabriıtanına def• 
tullab Bey, diğer eser de Alman hocalann- aıınmııtır. etmemesi lizmıgelir. J nedilecektir. 



(

"" 1111ınııııuı1111b.111ıııı._,ııııııtıııııuııııu.:ııı•·ııııııııuı ıııuoııııuııııınııııuıııııllltllill11ıııııııuıuıut1ıııııuıııııııuıııııııııııııuıııtulıuılııııııııııuıııuuııımıııııuı~ 

• • • Devletlerin 1"'eslilıatı • • • : 
• lllllllBOIBIOBllllll1lillBIDlllllllllllllll111TIJlnınlDIUllllllBllllllll•nı' 

$,Ata 

Kurtarılan 
Pipo! 

Harp Esnasında 
Malzeme ve insan 75 Milimetrelik Cebel 

Havan Topu Umumi harpte garp cephesinde bulu
nan bir Alınan zabiti anlatıyordu: 

Fransız cenerallerinden (Debe
ney) Fransız piyade mecmuası 0 • 

lan (Revue d'İnfanterie) de yaz
dığı bir makalesinde gelecek harp 
te malzemenin artması üzerine in
san adedinin de o nisbette azalıp 
azalmıyacağr meselesini tetkik e
derken aşağıdaki netic:eye vasıl O· 

luyor: 

dan daha kuvvetli bir harp kuvve
ti temin ve bu sayede efrattan on• 
da sekizi tasarruf edil.mi§ olur. 

Düşman bütün harp entrikalannı kul
lanarak beş metre derinliğinde beton ze
minliklere yerleştiği zaman ne bomba a· 
tan makineler, ne de ağır toplar işe ya
rar. O vakit kendisini göstennek ıırası 
fenni kıtaala, istihkiıncılara gelir. 

"Malzeme ancak insanın eline 
geçtikten sonra kıymet kazanır. 
Harbi kazanmak için malzeme la· 

Onlar köstebekler gibi yerin altında 
çalışmağa ve tahtelarz yollardan gide· 
rek düşmana yaklaşmağa başlarlar. Müt
hit bir hararet içinde, ıuni hava tenef
füs ederek ve yan karanlıkta bu işi ba· 
ıarmak kolay bir ıey değildi. Şayet yer zım olduğu kadar insan kuvveti 

Maatteessüf bu hesap tetkik e
dilirse onun pek te doğru olmadı· 
ğı anlaşılır. Çünkü cephede görün
ıniyen efrat hemen cephe arkasın
da gene meydana çıkar. Bunlarm 
vazifesi cephane tedarikine ve 
kendHerinin yerine kaim olduğu 
zannedilen makinelerin muhafaza 
sına münhaarr kalır. 

1 - Dört llstik tekerlekli bir kü'itik araba üzerinde ttaktör tarahndan 
çekilen bir top. 

altında çalışan efrat talihsiz İif, kazdık-• de 18.zrmdır. ikisi de lazımdır. Ef· 
lan yet yıkılar~ diri diri gömüldükle· karı umumiye hazan bu meselede 
ri de ihtimal ~~Ji~dedir. yanht dütüncelere sapıyor. Birçok 

Fakat benım ıstihkamcıtamn mükeın· k. l d' 
el dft-lar..ı. h' 

1 
ımse er zanne ıyorlar ki harp 

m a ..... ...., ıç yoru mazlar ve me- l . . .. . . 
yuı da görünmezlerdi. Düşman mevki- ma zenıelerının muthıı hır surette 

Harpte iki kiti tarafından ida· 
re olunan bir tank veya zırhlı oto
mobil için cephe arkasında 46 kiti 
lazımdır. Her bir harp tayyareıi 
toprak üzerindeki tqkilatı ıçın 
altmış kişiye muhtaçtır. Tahm:ni 
olarak gösterilen erkanı iapa.t edi· 
yordu ki malzeme insan adedini 
çoğaltıyor, daha gerilerde ona. 
muhtaç oluyor, fakat onlan lüzum 
suz bir hale get:remiyor. 

2 - Top meni almağa giderken dört tekerlekli arabadan indiriliyor ve 
cekerlekler traklöriın içine lı.onoluyor. terini dinamitle berhava etmek lazım artmıı olması insandan tasarruf 

geldiği zaman yer altında en ziyade he· edilmesine saik olacakbr. Bir zırh
vesle ça~§~n ~e en çok şakacı olan lı otomobil iki kiti tarafından ida· 

SOVYETLERDE: 
Sovyetlerin teıkilatına dahil o

lan ve (Komsomol) denilen ko· 
münist gençlik te,kili.b gençlere 
komünizm fikrini telkin etmekle 
kalmıyarak azauna askeri bir ta
lim ve terbiye de vermektedir. Bu 
teşkilat, devletin teçhiz ve tealiht 
işleri le mefgul olan muazzam (O· 
ıoviahim) tirketile de temas ha
lindedir. (Komsomol) un merkez 
kemitesi bir endaht aef erine çrk
mağı kararla§tırmıştır. Bu sefer 
de cemiyetin genç azasına askeri 
eila~!armın nasıl kullamlacağı öğ

ret!!ecelifii'!o 

B::ınun içfıimemleket dahilinde· 
ki (Kc.msomol) ıubelerinde en· 
dı:.ht tubeleri tetkil edilecek ve 
bunlara (Voroşilof) filoları namı 
verilecektir. 

Bu ite fevkalade b~r ehemmiyet 
verildiği tetkilabn batma maruf 
Ccneral ( Kamenev) in getirilme
ıiaden anlatdmaktadır. emeral 
(Kamenev) Çarlık zamanından 
kalma bir kumandandır, fakat 
Sovyet devr:nde erkanı harbiye re
isi olmut ve erkanı harbiye teşki
latmda fevkalade bir rol oynamış
tll'. 

Geçen sene 30 teırinisanide Siberyaı
nm (lrkutsk) ıehrinden beş askerle ba
zı genç zabitler (Ski) ile yÜrüyerek 
Moskovaya gitmek üzere yola çıkmışlar
dı. iki ıehir arasındaki mesafe 5200 kilo
metredir. Bu mesafeyi (Ski) ciler 86 
aünde kat'etmek, yani günde takriben 
60 kilometre yürümek iıtiyorlardı. Bu 
hesaba nazaran yolcular 9ubat ıonuna 

doğnı Mo:ıkovaya m11~alat etmİf ola
caklardll'. 

JAPONNY ADA: 
Japonlar geçenlerde (Yokusu

ka) bahri tezgahlarında 8500 ton
hık yeni bir kruvazör inşaaına baş
lamıılardll'. Bu kruvazör bu sene 
Tetrinisani ayı zarfında hizmete 
abnaca·ktır. 

Japonya en yakın ·bir zamanda 
yetittirilmek üzere 16 destroyer, 
ve dört denizaltı gemilerini avla
mağa mabsuı kruvazör, deniz tay· 
yareler:ni nakle mahsus 3 nakliye 
gemisi, iki benzin deposu gemisi 
ve nihayet bir de deniz atelyesi ge 
m'.ıi inşa edecektir. 

FRANSADA: 
Fransa harbiye nezareti batar

yalar için satııı alır acak top bey· 
girleri için mübayaa komisyonla
nna !U emirleri gönderm:ştir: 
"Top beyrfri süvari beygirine mü· 
ıabrh olan bir hayvandır. Cins iti-

barile süvari beygiri kadar yüksek 
olmamakla beraber, icabında bi
nek hayvanı gibi de kullamlabil
meli ve süvarinin altında üç türlü 
yürüyüt tarzında da müvazeneyi 
muhafaza edecek bir halde olma· 
bdır. Beygirin aebat ve metaneti 
sıkı yürüyüşlere tahammül edebi -
lecek kadar yüksek olmalıdır.,, 

lNGIL TEREDE: 
Irakta bulunan lngiliz tayyare· 

leri için lngiltere (Diban} da bü -
yük ve askeri bir tayyare kararga
hı İnfa etmektedir. Bu karargahı 
in,a masarifi 1,500,000 lngiliz li -
rasına baliğ olacaktır. ilk in,a se
nesi için 300,000 lngiliz lirası tah
sis edHmittir. Tayyare karargahı 

etrafında kı,lalar inta edilecek ve 
tahkimat ta yamlacağı için bu ye• 
ni hava lim ... .,.ı sayesinde lngHiz
lerin Yakın Şarktaki .vaziyetleri 
oldukça kuvvetlenmi, olacaktır. 

lTALYADA: 
(Ansaldo) fabrikasının yeni i

mal ett:ği 75 milimetrelik havan 
topu hakkında atideki tafsilat 
verilmektedir: 

Topun namlusu beheri 55 kilo 
ağırlığınd :ı olmak üzere biri da • 
bili ve b~r harici namludan mü· 
rekkeptir. Namlunun uzunluğu 
17 kalibredir. Merminin ağrrlığı 
6 kilodur. Saniyede iptidai sürati 
435 metre olup azami ınenzil u· 
z:ıklığı 970 metredir. Ateşe hazır 
olan bir havan topunun ağırlığı 
696 kilodur. 

Nakletmek için top beheri 70 • 
110 kilo ağırlığında yedi parçaya 
ayrılmakbdır. Topun mesnedi 
hariç olmak üzere bu parvalar 
bir daha ayrılar::ık daha hafif par 
çalara bksim edilebilmektedir. 

(Prantl) ıdı. Bır gün (Prantl) koşa ko- re edilir B' h t · b' 
şabana gelerek dedi ki: : • ır. ar~ ayyaresı ır 

"Mül' • · :.~ d' d 1 • 'd' tayyarecı ıle hır mıtralyözcü tara-- azım ~en ı, patır ı ar ışı ı-

liyor, ayalı: pabrdılan!,, fmdan kullamhr. Yedi yüz nefer - Malzeme harbinin ordudaki ef
rat miktarını azalttı~ı iddia et· 
mek bir hatadır. Bilakis, meaele 
daha yakından tetkik ed~lecek ~ 
lursa azaltmayıp arttırdığı anll,fı• 
lır.,, 

- "Nasıl ayak pabrddan (Prantl)? den mürekkep olan bir tabur yeri-
Kiın tepiniyor? . ne takriben yüz kişi tarafından 

- "Müiazün efendi, bu sefer bepisi- 'd .ı·ı k J 1• • hl • h ı are ea· ece o an y rmı zır 1 0 • 
nı avaya uçuracağız, çabuk buraya ge- b'I , . h . 
tiniz!,. tomo ı ve y:rmı arp tayyaresı 

(Prantl) ile beraber giderek kazdan ikame edilecek olursa bir tabur
yer albrun nihayetine kadar gittim. Ef. 
rat dehlizi büyiik bir Franıuz zeminliği
nin tam altına kadar ilerletmiılerdi. 
Dinle ateı kullanmağa hacet kalmadan 
Fransız askerlerinin yürüdükleri ve tü
feklerini yere vurduklan bile ititiliyordu. 

Bunun üzerine orau .aesaiz aedaeız ca
hıarak tamamen berhava e.dilmeğe ha· 
zırlanmışb. Birkaç ton dinamit yerleı
tirilmişti. Sonra her tarafı duvarla Ör· 
tülmüştü. Bu duvar infilak eden mad
delerin geriye tepmemesi için 18zmıdı. 

Her şey artık tamamdı. Mülazım e
fendi elektrik düğmesini elinde tutuyor. 
du. Düğmeye basar basmaz Fransız ze
minliği havaya uçacakb. Bu aralık 
(Prantl) gene kota koşa gelerek: 

- "Mülazim efendi, rica ederim bir 
az dinleyiniz, duvan örerken içeride 
pipomu unutum.,, di)e bağırınışb. 

- "Unutmasaydın evlat. Senin ı-i
pon içeride kaldı diye işil'\İzİ geri nü bı
l'akahm? ,. 

- "Rica ederim. mülaziın efeııc!i. 
Başka pipom yok. O kadar çalıştım, bu
na mükifaten .... ,, 

- "Peki, peki. Madeınki bu İ§te 
çok çahşhn, 0 halde git piponu al. Fa· 
kat çok kalma!,, 

Bunun üzerine (Prantl) dehlizin içine 
dalmıt ve bir çeyrek saat sonra elinde pi
posu olduğu halde sevinerek geri gelmi§
ti. Piposu hakikaten güzeldi. Üzerinde 
kadın resimleri, kınnızı boyalı bir kalp 
vardı. Bu kalbin içinden de bir ok geçi
yordu. 

- "Piponu bulabildin ha! O halde 
işe baılıyabiliriz değil mi?,, 

- "Evet mülazim efendi. Şimdi pat· 
]atabilirsiniz!,, 

Almanya, sanayi şehirle
rini hududa bağlıyor! 

Deyli Ekspres gazetesinin ver· 1 63 fırkayı iki ay içinde bhtide 
diği mal\imata göre Almanya ya- imkan bulacaktır. Halbuki Fran· 
kında silahlanacağına emin oldu· sa 25 fırkayı ancak iki ayda tab· 
ğu için s~nayi merkezlerini hudut ıit edebilmektedir. 
tehirleriyle bağlıyan genit yollar Almanya h:ıva nezaretindeki 
in,aaı için 60 milyon in.giliz lirası mütehaısıslar 294 harp ve bom• 
kadar bir para harcedecek bir pro bardıman tayyaresi intasına ait 
je hazırlaınıştır. Yapılacak yol· planı tekmillemekle mqguldür
br 3000 mil uzunluğunda ola· ler. Bu kuv'V'et, Alman hava kuv• 
caktır. Fransa, İsviçre, Avustur• vetinin nüvesi obcak ve Alman 
ya ve Lehistan hududuna doğru tayyarecileri bu tayyarelerde ta· 
uzanacak olan hu yollar askeri ve lim göreceklerdir. 
sevkülceni mahiyettedir. Yollar, AJ,man fabrikaları, bir ay için• 
ağır t:ınklarla büyük toplann geç· de 3500 tayyare çıkarac~k ıuret
mesine uygun bir tekilde yapıla- te teçhiz olunmuştur. Almanya
caktır. nın 2,5 milyon hücmncu muhafız 

Bu yollar tamaınlandıktan son- larının çoğu tayyareciliğe ahtık· 
ra Almanya 21 frrkayı 15 gün, tırlar. 

Tayyare Ana Gemileri 
lngilterede - lngiliz bahriyesi- 1 gemilerinde ayrıca 80 tayyaresi 

nin beş tane tayyare ana gemisi' vardır. 
vardır. Bu gemilere 250 tayyare Büyük Arap devletler, bu tay· 

tahmil edilebilir. Fakat lngiltere yare ana gemilerinde tayyare ta-

Bütün efrat merak ve heyecanla uzak- şimdiye kadar yalnız 200 tayyare 
taki düşman siperlerine doğru bakıyor-

AMERlKA: Amerika bahriyesi yeni- du. Mülazim efendi elektrik düğmesine :nşa ettirmittir. Bunlardan maada 
den 21 deniz taYYaresi ıiparit vermit· basınca karşıda bina yüksekliğinde bir diğer lngiliz harp gemilerinde ay· 

fınıak meselesine aon zamanlarda 
çok ehemiyet veriyorlar ve tayya 

relerin:n adedini arttırıyorlar. 
tir. Amiral (King) 1935 senesine kadar bulut hasıl olmuş, toprak, toz, demır' · · · rıca 18 tayyare vardır. Ana gemı-
bin tayyare istemıştir. Meb'uslardan parçalan, bütün kalıplan, kalaslar, 
(Britten) Amerika bahriyesi için kabul tahtalar, kolla .. , bacc.klar, başlar ve 
edilen harp gemilerinden ba ... ka 1935 - F ask"' l · h d -s yanın ranınz .. r erı ava a biribirine 
39 senelerinde 482 milyon dolar sarfiyle kanşmıştı. 

lere vazedilecek olan tayyarelerin 

adedi arttırılacaktır. 

Amerikada:- Amerikanın tay 101 yeni harp gemisi daha inşa edilme- Bütün efrat bu müthiş manzara karşı-
ıi l&zımgeleceğini söylemiştir. sında heyecanlarını güçlükle zaptedebi- yare ana gemilerine mahsus olan 

YUNANiSTAN: Yunan hükUnıeti liyorlardr. Yalnız (Prantl) kemali SÜ· 1 
kunetle diyordu ki: tayyareleri 230 tanedir. Bun ar-

ltalyaya imtisalen 1200 kişilik bir liman 
·ı· · · kar • · 'k - "Bizim pipoyu son dakikada kur- dan maada harp gemilerind_e de 

mı ısi tesısıne ar vermıttır. Bu mı • _ 
tarda milis kuvvetini idare edecek olan tara bildim. Yoksa şimdi 0 da böyle ha- 127 tayyaresi vardır. 

b'tl dahil d " "Jd" B ı· "li · valarda uçacakb!,, za ı er egı ır. u ıman mı sı, b 
&. Japonyada: - Japonya u iş-

ayni zamanda maliye ve demiryolu mili-~ 
sinin vazifelerini deruhte edecektir. Mi- • .1. ku ti' kk··ı "k ı te son zamanlarda biraz geri kal-

nı mı ıs vve te~e u etti ten ıonra 
lis efradı vapurlarda ve şimendiferlerde Yunanistandaki bütün münakalat iw.leri mışken şimdi diğer devletlere ye· 
eifya çalınmasına da mani olacakbr. Bü- -s 
tün Yunan sahilleri liman miliı kuvvet· Italyada olduğu gibi tam bir emniyet ve tişmeğe çalışmaktadır. Bugün tay-
Jerinin nuareti alhnda bulunacakbr. Ye· intizam tahhnda cereyan edecektir. yare ana gemilerinde 180 ve harp 

Fransız ordusunun 75 lik ve munzam 

lastik tekerlekli topu ateşe hazır bir hal-

de. (Top çekilirken lastik tekerlek üze

rinde yÜrüyor, mevzi ,ald=ktan ıonra lae-

tik tekerlekler kaldmlarak asıl tekerlek· 

feri üzerine bindiriliyor.) 



Haftanlln Yenı Filmleri: 

Şeytan 
Kardeş 

· torevu 

Knzanoua 

e 
Kara 
Biber 

su Hafta "ipek" Sinemasında G8sterllen "Şeytan Kardeş" 
Filminden Uç Sahne. Yukardaki Köşede Denis Klng ve Telma 
• • • Tod, Diğer iki Sahnede Oliver Hardi Ve Stan Lorel ••• 

Bu haftanın eni fiJmlerlnden 
"İpek,, ıinemasmda gösterilmesi-
ne ba~lanan "Şeytan kardef,,, bü
yük bestekar Auberin "Fra Diya
volo,, isimli operası esas tutularak 
vücuda getirilmiş bir filmdir. Bu 
filmde Denis King var, Telma Tod 
var, Oliver Hardi ve Stan Lorel 
var. 

D1?nis King, burada evvelce gös· 
terilen "Serseri Kral,, fil:n"nde 
çok beğen:Imişti. Bu güzel sesli er· 
keğe filmde eş olan kadın, Telma 
To.l da, bir çok filmde görülmüş 
ve hoşa gitmiş yıldızlardandır. 0-
liver Hardi ve Stan Lorele gelin· 
ce, filmde bir:birlerinden hiç ay· 
nlmıyan biri iri yan, biri uf ak te· 
fek bu ik~ komik te, uzun boylu ta· 
mtmağa hacet bırakmıyacak dere· 
cede tanınmıştır! 

Bunlardan başka kadın olarak 
Lu3H Bravn ve erkek olarak Artur 
Berıon ve Ceyms Finleysonun haf· 
bca rol aldıkları bu filmin rejisö· 
rü, Hol Roahhr. Mevzu, kısaca iki 
tacirin soyguna uğramaları ve bu
nun üzerine kendileri de soyguncu 
olmağı kararlaştırnıalan, fakat 
vakt:Ie ltalyada adı işitilen çete re 
isi Fra Diyavolonun eline düşroe
leri, affedilip bu haydudun hiz
nıetine girmeleri şeklinde anlatıla
bilir. Bununla beraber, bu aşağı 
yukarı başlangıç mahiyetinde ka
lır. Çünkü, iki komiğin b:n bir tür
lü maskaralığı, asıl bundan sonra 
baAlıyarak, güldürücü sahneler bi-, ' 
ribirini tak~p eder. O kadar çok ve 
sık, ki hatta "takip eder,, yerine 
''kovalar,, da diyebiliriz! 

Bu Amerikan filminden bahse • 
den bir Alman film münekidi, "A
mer5kalılar, bu filmde meşhur ope· 
rayı groteskle~tirmi~lerdir. Bu su
ret1e muvaffak bir fi'm vücuda ge
tirebilmişler midir? Şu ve •bu nok-

taları üzerinde durmaktan vazge
çerek, neticeye göre hüküm çıka-

rırsak, seyredenlerin katılasıya 
güldüklerini ve sanki perde üze
rindeki iki kom:k işitebilecekler

miş gibi, onları çılgınca alkışladık
larını söylemek, yeter!,, diyor. 

"Melek,, sinemasının gösterdi· 
ği yen: filın, "Çareviç,, tir. Bu film 
den bu sayfalarda evvelce ba·hse
derek, rejisör Viktor Y ansonun 
Alman artistlerin iştirakile çevir
di~i Alınancasında Marta Eggert, 
Erı Bos, lda Vüst, Hans Zönker, 
Georg Aleksander ve Otto Valbur 
gun rol aldrklanm, Fransızcasında 
da Meri Glori ve J \rj Rigonun bu· 
lunduklannı anlatmışbk. Burada 
gösterilen, Fransızcasıdır. 

"Çareviç,, , "T ebeuüm diyan,, 
operetinin bestekarı Frants Leha
rm ayni derecede tanınmıt operet
lerinden biridir. Kudretli tenor Ri
şard Tavber, bestesi fevkalade hoş 
olan bu operetin başlıca parçaları· 
nı plağa söylemiştir. Mus:.1ki cihe· 
tinden çok kıymetli "Çareviç,, in 
mevzuu, filın için ist~fade edilebi
lecek bir mevzudur ... Ve işte isti
fade edilmişt~! 

Rusya Çarlığı Veliahdi, Riviye· 
rada Prenses Dorotea ile nişanla
nacaktır. Fakat, kendisin~n bun· 
dan haberi yoktur. Tanıştığı Mari 
isminde\i bir gazetec1den bu ni
şan işini öğrenivor. Hiç aldırı$. et· 
mivor. temayül duvdu'N kız, Ma
ri-l;r. O ı1A. OD'l sevivor ve k;m 0 1. 

b·ı ~..... . . l' h cl .. ~u"'1' ı :""'"' ısı ıQ~n. JY': a ~ ı; . .... 
YP'erinin he:rltan~i "'r 111::-k,,."tm ö-
niine g~"1ek ;;.,.P.re etrafnı~an av
rılmama1arım. bir suçlun•ın P.Ö::'. 

fıııı.7'oıt; ;ıı Ytma ahnd1P't ~e'kl"11de tef
s; ... ediyo'I". 

Sevdifl gence, po1is hafiye1erl-

nin peşinde dola§tl'klanm haber 
vermek, onu ikaz etmek maluadi· 

le ayak bastığı yerde, Çar tarafın· 
dan tasavvur edilen nişanlanma, 

ilan edilmek üzeredir. Gazeteci 
kız, o zaman kimle seviştiğini öğ
reniyor. Bir taraftan da prenses, 
Çara, kendisinin prens Simof'u 
sevdiğini söyliyerek, onunla evlen
miye müsaade etmesini rica edi· 
yor. Bu prens, veliahdin de dos· 
tudur. 

Prenses, sevdiği prensle evlen
me müsaadesini alıyor• Lakin, "Ça 
reviç,, le gazeteci kız, birbirlerin .. 

den ayrılmak çares~zliği ile karı ı .. 

laşıyor, ... ayrılıyorlar. 

"Kazanova,, filmi, evvelce ses
siz olarak çevrilmiş ve aıükemmel 
bir film ortaya konulnıuştu. Bu 
hafta da "Saray sinemasında ses-,, 
liıi görülecek! 

ilkinde olduğu gibi bu ikincisin
de de baş rol, lvan Mojukindedir. 
Adı filmin de adı olan macerape· 
rest, çapkın adam tipini, bu artist, 
ilk filmde muvaffaıkıyetle canlan· 
dırmıştır. Aradan bir kaç ıene geç 
tikten sonra, tekrar oynayışta ayni 
benimıeyitle hareket edebilmiş mi· 
dir? işte merak uyandıran bir şey! 

Yalnız bu cihetten değil, umu • 

miyetle iki film arasında bir mu • 

kayese yapmak isti yenler, belki 

bazı san'at meraklıları olacaktır. 

Fakat, "Kazanova,, ntn macerala· 

rını takip etmek, muhtelif çapkın· 
lık sahnelerini tekrar görmek iıti
yenler, herhalde fazlacadır! 

Mevzu? Hem b:Tibirinden ayrı, 
hem b;ribirine bağlı gibi görünen 
safhalar, maceraperesı;n çaplcm • 
lıklan, ziyafetler, tarlalar, Vene• 

...___...-- -- -1 

IASIL ''HAR Pi'' 
••1ıııı1111111ııııııııı11111ııııııııııı111 1 ııııııııın ınıııı111111111nııı11uıı11ııııııınııı1111mııı1 • • 

Annabella Ve Şarl Buvaye Tarafından 
Çevrilen Bu Film, Yakında Gösterilecek .• 
Yakında "Artistik,, sinemasında 

mevsimin en ehemmiyet verilen 
filmlerinden biri gösterilecek. Bu, 
"Harp,, filmidir. 

Annabella ile Şarl Buvayenin 

iki büyük rolü yaptıkları bu filme , 
evvelce de kısaca işaret etmiştik. 

Mevzuu, Fransız ediplerinden 

Klod F arerin dünya edebiyabnda 

rında "Türk,, sinemasında göste· 
rilmemiş mi idi?,, diyenler bulu
nabilir, O zaman, Lil Dagoverin 
çevirdiği "Monte Karlodaki ka
dın,, filminin ilk ilan ediliş şekline 
göre, öyle. Fakat hakikatte o İngi
lizce filmin hu Fransızca filmle 
hiç bir alakası yoktur. Esasen o za· 
man da, bu cihet alakadarlarca 
tavzih edilmişti! 

yer tutmuş eserinden alınan fil:n... Hülasa, mevzuu Klod Farerin e-
"H f"'- · arp,, ıımı, mevzuu Klod Fa· serinden alınan, Anabe1la ve Şarl 

rerin eserinden alınan film.... Bu Buvaye taraflarından çevrilen 
kadarı kafi derecede dtkkatli dav· "Harp,, filmi, daha gösterilmedi, 
ranmıyanları, ihtimal tereddüde gösterilecek. Asıl "Harp,, bundan 
düşürür. "Bu film, mevsim başla- sonra! 

--•ıı111nı"""""""'""""""""lffl1ll'llltnltnıınlflllllll ıtuıııırıııııııınnıııımınıımm111111111ıı•ınn111ıııtnıntnnıınP-" 
Yıl.drzlar~n hususiyetleri araaın· / diğinden, büyük ve küçük fil hey

da, bırde~bıre tuhaf gel~bilecek kellerini bir araya toplamış, salo
bazı sevgı temayül ve tezahürleri nundaki rafm üstünü Cünge) or· 
de vardır. Mesela, Lil Dagoverin 
Berlindeki villasının bahçea · nde 
bulunduracak derecede, eşekten 
ho,lanmaıı gı°1>i •• ,,_. 

Yıldızlardan Marta Eggert de 
fili pek sever. Ancak, fil besle
mek imkanını henüz elde edeme· 

o 
Fil 

Seven 
Bir 

Yıldız: 

.Atacta 
&wur 

o 

mamndan bir kö§e haline getir
miştir. 

Resimde, bu yıldız ev halile f~I 

kolleksiyonunun yanında duru· 

yor. Marta Eggertin rafında yirmi 
iki fil heY.keli varmış 1 

ııııı111111111ıııımıı111ııııınııııııı11111111ıııııııııııı111111ıııınnıı11111ıııııııııııını11ıınıııımıınıtıınmıı"""""""111~ 
dikte gondol gezintileri,.. tarih 

dekoru içinde eğlence! 
Rejisör, Röne Barberi, oynıyan· 

Iar, lvan Mojukinden başka Jan 
Buvatel, Margörit Moreno, Kolet 
Darföy, Madlen Ozeray ve Marael 
Denya ...• 

~ 
Meksikalı yıldız Lupe Velez ... 

Filmde daima çılgınlıkla, ateşli a· 

teşli oynıyan bu kadın sıcak yıl

dız, ötedenberi ortalığı karıştırır, 

heyecanla maceradan maceraya a

tılır. Yalnız filmde değil, hususi 
ve umumi ya§ayı§mda da! 

Hele son zamanlarda ondan o 
kadar çok bahsedildi ki ... Kari Ku 
peri elinden kaçırdığı, Coni Vays· 

müllerle avunduğu, yahut eskisin· 
den bıkıp yenisile eğlendiği, ya· 

kın zamanların dedikodu mevzu· 
lan arasında yer tutuyor ... Hayır, 
yer tutuyordu. Çünkü, bunlar, ge • 
len son haberlere göre, maziye 
karıştı. Lupe Velezle Coni Vays
müller, geç:nememiş, boşanmışlar
dır! 

Şimdi ortaya çıkan dedikodu, 

Lupe Velezin başka birisini sevdi
ğidir. Bu erkek, kim? Daha ortada 
isim yok. Çılgm, ateşli ve son de
recede kıskanç Meksikalı yrldızm 
seçtiği erkeğin kim olduğunu, bir 
çoık kişi merak ediyor! 

Lupe Velez, bu hafta "Artistik,, 
sinemasında gösterilen "Kara Bi • 
her filminin yıldızı .... Filmin İs• 

" mi kendisinin mevzudaki lakabı· , 
dır. Tam mizacına uygun bir la
kap ! Bu yıldızın filmlerinde, hep 
mizacına uygun düşürülen mevzu· 

dan ziyade, onun patavatsızca ha· 
reketleri, esastır! Bu filmdeki eş
leri, Edmun Lov ve Viktor Mak 
Laglen .... 

111111ııııııı11111111ıııııııııı1111111ınıııııııın11111ıııııınnıııuıınınınııııum 

Aşıklar Oteli 
Her filmde yaptığı türlü türlü 

yaramazlıklarla hoşa giden şirin 

yıldız Anni Ondramn "Aşıklar O· 
teli,, isimli filmi, şimdi Avnıpanm 
muhtelif şehirlerinde gösteriliyor •• 
Tenkitlerde, artistin bu filmde de 
her zamanki hususiyet ve kıymeti• 
ni lıiç ltaybetıneden oyna~rfı J'&U
byor. 



Şehir içinde f al}ionla bir gezinti 

Sirkeciden Taksime 
H i k i Y e I' TAKVİM 

'---------------------------------------------------------• • Para ıçın değil ... 
. ' .. • t..l -:ı . , • \ '. 

Cezmi, elinde bir mektup aalh· 
yar:ık, hiddetle haykrrdı: 

- Olur ~y değil bul.. dünya
da ne imanlar var •• 

Odada, aıağı yukarı dola§ıyor
du. ArkadaJı Nuri sordu: 

- Ne oluyoraun y:ı.hu? .. 
- Ne olacağım, ba§mıa hari· 

kuli.de bir teY geldi. 
- Öyleyıe anlat.. 

Cezmi arkadqına tabakasını 
uz:.ıttı. Nuri bir aigara yaktı. Cez· 
mi anlattı: 

- Şerifeyi ne kadar sevdim 
bilirein. Kendi halinde, saf bir 
kadındı. Güçlü kuvvetliydi. Kızıl 
dudaklı, kıvılcımlı gözlü, ateşli 
bir kadındı. Ondan kalan hatıra .. 

Nuri sigarasından dolu bir ne· 
fes çekti: 

- Enfes bir hatıra olduğu an· 
latıhyor .. 

Cezmi devaın etti: 
- Bir iki ay, on:ı, yinni yaşın

da bir ~nç gibi i§ık oldum .. Bu 
atk, para için oynanmış bir ko
medi değildi. Şerifeyi beni sahi
den aev~or, bana cidden a§ık sa
nıyordum. Ayda beş altı defa bu
lufuyorduk; am:ı evinde değil. 
Kafit- kadı~ müthit kıskanç, a-

111.bi bir kocası olduğunu söylü
yordu .. Her ıeferinde bir otele gi
diyorduk. Y alruz bir arzusu var
dı, lstanbulun en bellibaşlı, en 
pel.ah otellerine gitmek. Doğru
sunu ıöyliyeyim, bu ınasr:ıfı lü
:annaU% buluyordum.. A§kımıza 

daLa baait bir çerçeve çevirebi
lirdik. Fakat ne zaman ona bir 
hediye almak istedimse sureti 
kat'iyede reddet:ti. O yalnız beni 
seviyordu ve eğer bir hediye k:ı
bul edecek oluraa, bu a§kın kadri 
azalacaktı.. Ona öyle geliyordu .. 
O kadar ıamimtydi ki, ona inanı· 
yordum. 

Şerifenin bir ,artı d~ha vardı. 
Sabahlan taf akla beraher kalkıp 
ıidiyordu. Kocası gece işçisiymiı, 
'tafakla beraber eve gelirmiş. O
nun, kocaamdan evvel eve girme
•İ elzemmif .. 

Bu da canımı 11kıyordu, in~an 
keyifli bir gece geçirdikten son· 
ra, ıabahleyin yatakta iki kişi 

Fransız istikrazile nekadar 
para toplandı ? 

Pariı, 9 (A.A.) - Maliye ne· 
zaretinin bir tebliğinden anla,ıl

dıjnıa göre ıon istikraz hesabına 
toplanan paranın yekunu dört mil 
~u 64 milyon 911 bin frangı bul
lmlfkır. 

Londra Unlversitesinde 
memleketimiz hakkında 

bir konferans verildi 
Londra üniversitesi fen fakül

teaini bu ıene bitirecek olan Tarık 
Sabur Bey iıminde bir Türk gen

ci, ünivenite rektörünün teklifi 
üzerine Londra üniversitesi salo
nunda ''Gazi ve Cümhuriyet Tür
kiye.i,, mevzuulu hir konferana 
Yermiftir. Tarık Sahur Bey aynca 

eüınhuriyetten evvelki ve sonraki 
. 'Türkiye arasındaki farkları anla· 
tan retimferi de projeksiyonla gös
t.ermiıtir. Konferansı dinliyenler, 
Tfukiyenin içtimai, iktisadi saha.ki terfilerini sanayi faaliyetleri
nl a1lkayta takip ve konferansın 

sonunda hatibe teıekküı· etmişler-

Y a~an : 1 z z e t o ğ l u 
tembellik etmek arzusunu duyu· 
yor. Birkaç aef er ıarar ettim ... 
N:lfile.. Mazereti çok meırudu: 
Kocası!.. Çaresiz boyun iğiyor· 
dum. 

- E ... Buraya kadar bir §ey 
yok .. 

- Telaş etme, anlatıyorum. 
Şerife gittikten sonra ben yata· 
ğımda gerinip esniyorum .. Birkaç 
kere Şerife gidince, koridotlarda. 
sesler, gürültüler, münakqalar 
duydum, fakat aldırış etmedim .... 
Ote11erde gürültü olur.. Nereden 
aklıma gelsin.. Harikulade bir 
şey bu! .. Erkekler çok bön mah
luklardır. Şimdi a:ına dostlarım· 

dan birinin yazdığı 'u mektubu 
okuyayrm. 

"Azizim, 
'
4Bana uzun zamandır Şerife

nin ne alemde olduğunu &oruyor• 
sun. Bugün seni inkisarı hayale 
uğratac'.lğımı bildiğim halde, is
tediğin malumatı vereceğim .. Be· 
reket versin ki, Şerif eden ayrıl· 
mış onunla münasebetini kesmiı
tin. Şerife, o candan sevgili, o pa
ra için gönül vermiyen kadın tev· 
kif edildi. 

Nuri yerinden fırladı~ ~ 
- Yok canım. 
- Dinle: 14Uzun z:ımandır hır· 

sızlık yapıyormuş. iyi bir usul 
bulmuş. Geçenlerde büyük otel
ler.den bil·inde yakayı ele verdi ... 
Münasebette bulunduğu erkekle
ri büyük otellerden birine sürük· 
lüyor ve otelden giderken, eline 
geçirdiği ıeyleri alıyormuş.. Hat· 

ta, kapıların önüne, boyan.sın di
ye bn·akılan kunduraları bile ça
lıyormuş... Bunları ne yapıyor
muı?. Diyeceksin. Koçaaı, karısı· 
rım çalchklarmı satıyormuf .. Beni 
çağırttı, vekaletini bana verdi. 
Cürmüme!hut h:ılinde yakalandı· 
ğı için, kurtaramıyacağunı biliyo
rum. Hürmetlel" ederinı.,, 

Nuri haykırdı: 
- Olur şey değil!.. Maama.fih 

talili adaımnııısm .. Ya senin d«~ 
zamanınd::ı. yakalansaydı da, ıe
nin de şeriki cürüm diye yakanı 

bırakmasaydılar .. 
- Sus .. 

Beynelmilel diplomatlar 
akademisi 

Paris, 9 (A.A.) - Beynelmilel 
diplomatlar akademisi dün umumi 
heyet halinde toplanmı§, azalığa 
intihap ettiği Japon büyük elçisi 
M. Sato, Estonya elçiıi M. Strand
mam ve Arnavutluk elçisi M. Li
bova tarafından okunan tetekkür 
nutuklannı dinlemiftir. 

Avrupa-Amerika seferi 
Kadike, 9 (A.A.) -Cenova

Hamburg - Cenubi Amerika ara
aında Lizbon yolu ile tesiı edilen 
yeni hat üzeTinde ilk seferini yap· 
mağa çıkan Alman bandıralı A-
dolph Neerman transatlantiği Ka
diss' e gelmiştir. 

Yoksullara yardım 
Vaşington, 9 (A.A.) - Avam 

meclisi belediye İnşaatına devam 
edilmesi ve yoksuJlara gelecek ma 
yısa kadar yardımda bulunulması 
için 950 milyar dolarlık tahsisat 
verilmesi hakkındaki kanun layi
hasını ba:;ı;ı tadilatla kabul etmit· 

Pazar Cumartesi 
10 ŞUBAT 

25 BAYRAM 
11 ŞUBAT 

26 BAYRAM 

BugUn 

1STANBUL - 18,Plak neıriyatı, 
18,30 Franııca ders (Müptedilere mah· 
sus), 19 Anadolu ajansı ve muhtelif 
neşriyat, 21 Udi Refik Talat Bey gnıpu 
tarafından alaturka ınuıiki {Fahire, Bel
kis hanımlar, Refik, Rirat Beylerin İ!· 
tirakiyle) 

21,30 Refik Alunet Bey tarafından 
konfern• ve Anadolu ajansı borsa haber· 
)eri, 22,30 Necip Y akup Bey orkestrası. 

ANKARA - 12,30 Gramofon, 18 or
kestra,: Beethoven 4 üncü Symphonie 
d' Arnbroıie Napolitanella, 18,45 alatur
ka ıaz. 19,30 dans musikisi, 20 Ajanı 
haberleri. 
VARŞOVA 1412 m. - 16,40 Tagan

nili konser, 17,55 hafif musiki, 18,50 
müıahabe, 19,20 Koro konseri, 21,0S 
plak ile şarkılar, 21,10 Chopinin eserle
rinden mürekkep konser, 22 Milan'da 
Skala operasından naklen Ponciellinin 
Gioconde operası temsili. 

BUDAPEŞTE 550 m. - 18 Amalar, 
Hemeres korosu tarahndan konser, 19,10 
askeri rnusiki, 21 operet temsili, müte
akiben Sigan musikisi. 

BÜKREŞ 364 m. - 13 Plak, 18 Gica 
orkestrasının hafif musiki konseri, 19,15 
Melle lrma Schönberg tarafından piyano 
konseri, 21,30 radyo tekniği, 21,50 Mel
le 1 vonne Demetriad tarahndan taganni, 
22,15 Şrammel musikisi, 23 Cina lokan· 
tasından naklen, hafif musiki. 
VİYANA 507 m. - 17,30 Koro kon

seri (Trenciler cemiyeti)~ l 7,55 hafif 
muıiki konseri, 19 Çine dair bir aeyyah 
doktorun konferansı, 19,25 Aktüalite, 
19,55 Ma11ennetnin eserlerinden Manon 
isimli opera temıili Viyana operaıından 
naklen, 23 radyo orkestrası. 

BRESLAU 316 m. - 17 Leizig senfo
nik takımı tarafından konser, 18,SO pi
yano musikisi, 29 milli ne,riyat bir tem
sil, 21 günün kısa haberleri, 21,10 Yo
han Straussun eserlerinden Flederrnaus, 
gece kutu operesi, 23 son haberler, 23,35 
gece musikiıi. 

ISTAl"IBUL BELEDiYESi 

Şehir Tıyatrosu TeınsiJleri 

Akşam suvare iu 

Saat 19,30 da 

Lüküs Hayat 
OPERE fi Y aıan : 
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Ekrem veCemal 
Re,it Beyler. 

Ooperetin son bahası 
12 • 2 - 934 pazartesi Kadı 
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!stanbul A.nkaTB caddesi, (VAKiT) yurdu 
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tdare telefonu : 24870 
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7~0 
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2700 Kr. 
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Yok kimseden şikayetimiz.. Tramvay 
ense kökümüzde "Dan dan,, edince 

çekiyoruz bir kenara!. 

Tarihe karı~mak Uzere olan faytonlardan biri 

Taksime çıkmak iıtiyorum •• başladığım gün yirmi bir, yirmi 
Sirkecideki tramvay durak yeri iki yaılarında ya var, ya yoktum .• 
hıncahinç kalabalık.. Her gelen AIIah selamet verıin, bizim ağa 
tramvay arabası ağız ağıza dolu Efendi bir iyi insandır •• Elimiz. 
Bekliyenler bir türlü eksilmiyor. den tuttu .. Bizi bu yaş:ıdek getir-

lıte gene dikkat ediyorum: Ar· di. Sen bizim ağa efendiyi bil· 
dı ardına dizilen arabaların çoğu 1 mezsin, efendi. .. O arabacıların 
krrnuzı .• Halkın, daha çok mek- piridir, piri. •. Avrupa bilem onu 
t ı·ı . 44 

• '- - k' d Ad ep ı erın rengı llPZU •• ,, iye tanır... ına küçük ağa derler •.• 
andığı "ye§iller,, den eser yok.. Vaktiyle piyasad1 65 araba kofu• 

İşte bir tramv:ıy geliyor •. Gali- yordu ağa .... Araba deyip te geç-
ba da bo§? ... Hazırlandım.. me.... Bugün piyasada işliyen 
Hayır efendim, hayır ..• Binmek paytonlarm hepsini topla, otuzu 

ne mümkün!.. Halk biribirine bulmaz ... 
kentlenmif, boğulu camların üze- - Ağa timdi de :ırabacılık ya• 
rinde a~ılan yuvarlakhrda, bek- ? :r pıyor mu •. 
leme yerinin kalabalığını alaycı - Nah bu bindiğin araba işte 
bakışlarla süzen gözler ar.. onundur.. Başkaca altı paytonu 

Ah, ne bahtiyarlık!.. Biz yaya daha var. 
kaldırımında, ördekler gibi bir a· - Neye bunlan salip ta oto· 
yağımızı kaldınp diğerini indire· mobil almıyor?. 
rek çivi keserken!.. - Zevki bu, be efendi!.. Ağa 
Tramvayın müthiş kalabalığı- bu işi ömrünün aonunadek hı· 

na srkıtmaktan gıcır gıcır isk~r- rak:mıyacak .. 
pinlerimin yam yassı edilmesin-
den korktuğumu itiraf ederim .• 
Binmekten caydım ve artık ümi
dimi de kestim .. Otomobil... diye· 
ceksiniz .. Fakat 44miras yedi,, de 
değili.m ... 

Peki, o halde?. 
~ :(. ~ 

Önümden bir araba geçiyor. 
Bu bir f:ıytondur. Sıska atların 
sürüklediği, körüğü aklaşmış, te
kerlekleri yampırılaşmış bir fay
ton .. Tuhaf değil mi, şehir içinde 
böyle bir fayton (buna haydi ge
lin payton diyelim!) gezintisini 
ne vakittenberi özlüyorum! .. 

Araba geçti.. Sirkeci istaayonu· 
na doğnı kıvrıldı. Hızlı .:ı.dnnlar· 
larla arkasından yürüdüm. Köşe 
başında, kısa bir pazarlık .. 

-Takıime ne istiyorsun?. 
- Bir lira .. 
- Tak&i yebnİ§ yazıyor .• 
- Sen de yetmiş ver, efendi ... 
- Y :ırım saat sürer mi?. 
- On beş dakkada Taksiıme 

atmazsam paramı verme be efen· 
d. ' l ••. 

Bindim ... Sallanarak gidiyoruz. 

Yol daraldı ... Caddenin sağını 
takip ediyoruz... Arkamızda bir 
tr:ımvay çam ... İhtiyar arabcı ge
ri sarktı ... Sola geçtik.. 

Boynunu, kulağını yeşil renkli 
yün bir atkıya saran vatman, ka
ba eldivenli yumruğunu salladı: 

- Uyuma he, uyum'l hey! •• 

- Şoförlerle, vatmanlarla da 
başınız dertte! ... 

Dedim. Güldü : 
- Yok kimseden bizim bir şiki.c 

yetimiz ... Tramvay ensekökümüz
de dandan edince çekiveriz bir 
kenara ... Geçip gidiyor allahın be
lası ... 

ihtiyar arabacıdan, müşterileri· 
nin nevini sordum ... 

- Paytona en çok binenler ec• 
biler, seyYahlar ... Zenginler de a
rabaya çok biner ..• 

" " . . . . . . 
- Evet, evet, efendi... Otomo .. 

bile binemiyor zengin ... Nasıl bin
sin ki ! .. Dünün kundura boyacısı 
bugün şoför ... İnsan bile bile canı
nı tehlikeye zor kor doğrusu .... 

- Kazanç nasıl, kazanç? .• 
Sen elli• 
6 s3bk 
3 a;ı. lık 
ı ayhk 

ı 
Konu,uyoruz .. ihtiyar ar:ıbacı ne 
şen bir adam !.. Onda, hiçte hayC\• 

150 ııoo tından memnun olmıyan bir insan 
hali yok. .. Ka:;ı;anıyor mu dersi -

~'1 UCRETLERl : 

JO() llOO - Allah bin bin bereket verain, 
günde aşağı yukarı üç dört lira kı
vırmz işte ... Yarımını beygirler yi
yor .. . Birini biz alıyoruz .... Gerisi 
ağaya kalıyor. Vaktile yirmi lira 
kazandığımız gün olurdu, efendi .• 
Eski çamlar bardak oldu .... 

Tlca.rl ııa.nıarın lldn sayıfalarmdn cınn -
1 

niz? .. Her halde ... Bu, vızır VI· 

Umt 30 kuruştan başlar. tık sayıfnda 250 j zır i,!eyen otomobillerin yanı h:ı-
kurıışa. kadar çıkar. b k 

1 
11.ında ,eg~ er ihtiyar ara acı e me-Büyük, fazla, devamlı un.n verenlere alt :ı: 

ayrı tenzilat vardır . 1 ğini doğrultabiliyorsa, siz de şa-
Reslmll ııa.nıarnı bir satrM 10 kuruştur. b d şın, en e .... 

KtJÇUK lLANLAR: d b ' - Baba, kaç sene ir . u ısin Bir defası 30, iki dela.~ır 50, Uç dcfa.sı 61'\, :ı: 

dört defası 75 ve on defaaı 100 kuru~tur. içindesin?. 
Oç aylık ııa.n verenlerin bir defa.er mecca- _Tam otuz &ene, efendi.. 0-
nendlr. Dört satm ge!:en ll!nlıı.rm tava 

~atırlan be~ kunı§tan hesap edilir j tuz uzun yıl, . Bu işin çilesini çek-ill••••••••••••lli tik; ıaf aunı ıürdük.. Ar:ı.bacıhğa 

~ Jt. :ıt-

Taksime geldik; amma, ihtiyar 
arabacının dediği gibi on beş da
kikada mı? Onu bilmiyorum. 

Yetmiş kuru§ verdim. 



1)ediAodu 

Asri tavuk hırsızları 
"Antoni, bu koku ne ? Duymuyor 

musun fena bir şey kokuyor!,, 
"Mademki dünyada her §ey a.s- / laıdmı§t.r. lkiı; ğç yüzlerine erı 

rileşiyor, o halde t:!vuk hll'aızlığı · son aiıtemde birmo askeri gaz 
eh asrileşmelidir !,, diye Arneri- maakesi geçirmitlerıli. Ac1ba ta
lnn tavuk hırsızları Amerikanm vukları zehirlediler roiydi? Bunu 
büyük tavuk çiftliklerindeki ta- hatırlayan çoban kota kofa gidip 
vu~.ları bakınız nasıl ça)ıyorlar- kümeslerin kapılarını açmıştı. 

~ış: 

"Bir .:lkşaın büyük bir tavuk 

Bütün kümeslerin i~i pis kokulu 
bir hava ile doluydu. T avukbrm 
hepai yerlere ıeriL~işti. Yalnız 
ihtiyar, bir horoa en gerideki tü• 
nek üzerinde ıendeliyordu. O da 
yer yuvarlanmak üzere bulunu
yordu. 

9-VAKIT 

DÜNYA HABERLERİ 
Hayvanlarda zeka 

i 

Hayv.:-.nlarda zeka derecesi, a
limleı·in yaptıkları tetkikata na· 
zaran beyinlerinin teşekkülüne ve 
tekemmülüne göre değişir. Beyin 
ne kadar inkişaf etmi,se hayvan· 

d~i akd ve zeka da o nispette 
fazladır. Yukardaki resim bu tet
kikatın doğru olduğunu ispat et-

mektedir. Sondan itibaren sın.ya 
dizilmiş olan beyinlerden birinci-

derecesi 

si balık, ikincisi kurbağ':l, üçün· 
cüsü kertenkele, dördün:üsü pi· 
liç, beşi.,cisi kedi, altıncısı köpek, 
yedincisi goril maymunu ve onun
cusu insan beynidir. 

Bir medeniyet daha keşfedildi! 

çiftliğinin tavuk çobanı çiftliğin· 
deki hizınetçi kızla aııkane mü
nasebatta bulunduğu için efendi· 
$İ yat~ıktan sonra sevgilisiyle çift· 
lik bniasının arkasındaki b:ıhçede 
bulnş?µuştu.. A!ıkla tna§Ukaaı is· 
tikbalden, evlenerek kuracakları 
kücük bir çiftlikten f::.lan bahse
c!c;ek konuşuyorlardı. Bu esna · 
da hizmetçi kız birden bire: 

Tavukların zehirli gazla boğul
duğunu z:ınn.eden çoban endi§~ 
sinden ef endiıini çağınnı§b. Fa· 
kat efondiai onun bu tela,rna gü· 
lerek yerinden kımıldamıyor ve Mukaddes kitaplar Şeria neh· 
diyordu ki: rinin ötesin.de inki~af eden biı· 

tidai ve bedevi bir kabileye ait 
olduğunu söylüyorlardı. 

ğullarının devrinden çok eskidir. 

Muabhların medeniyeti çok yük

sek bir medeniyetti. Bu medeni· 

yet İsrail oğullarından evvel de, 

sonra da yaşamışbr. 

"- Antoni, bu k::>ku ne? Duy
naiyor ınusun fena bir koku ko .. 
kuyor !,, diye bağırmı§tı. 

" K km Ant · t ki 1 medeniyetten bahseder ve buna - or a, on.ı, avu a• d . 
rın h · b it 1 t H' ta k Mualilerin me emyeti der. Tev-

Bu hav:ılide en son dolaşan ve 
keşifler yapan Amerikalı Arkeo· 
lojist doktor Vilyam Albrayit, 
Muapta milattan iki bin ıene ev· 
veline ait bir mezar bulmuştur. 
Doktora göre bu mezar, lsr:ıil o• 

epıı ayı ı mı§ ır. ıc vu . 
h al'"·C .. t ki ::ld" .. ratm tekvin kıtabında bu medeni (Anton.İ) de dikkat ettiği za

man onun burunu da bir koku 
c:fr.n:ıf.a başbmı§h. Bu koku tavuk 
kcme~inden geliyordu. Hizmetçi 
kız koşa koşa kendi odasına git· 
nıiş, (Antoni) ise gidip efendiıini 
uyandırmıt ve vak'ayı ona :miat· 
ını~tr. 

ırsızı ç ... :ıgı a vu an o urur . . 
.. ., Çala k-l I . yelten bahsedıhr. mu . . ca arı zaman ses erı 

çıkmaaın diye onlan yalnız b:ı· ilim adamları, bu medeniyete 
yıltmakla kanaat eder. Sen bü· ehemmiyet verm:yerek bunun ip-

Yakmd::ı bu medeniyetin bü• 

tün sırları meydana çıkacaktır. 

tün kapıları, pencereleri açta ---------------------------------------

hava cereyan etain, sabaha kadar y Jt d k' har tt • t•f d • • 
hayvanlann hepıi dirilir., ' er a ın a 1 are en ıs 1 a e ıçın 

Bu ar:llık zabıta gelerek hıraız· 
larr alıp götürınü§tü. Çiftlik kapı
ıımn önünde bir kamyonun teker• 
lek izleri göriilmüttü. Tüfek pat· 
!ayınca kamyon ihtimal ki kaçıp 

Çiftlik sahibi hemen yatağın· 
Lli.ın fırhınııJ, av tüfeklerinden iki
s:ni dolaptan çık:ırınıı, birisini 
Antoniye uzatmıt ve demişti ki: 
"- &nimle beraber gel, fakat 

biç sesini çıkarma. Hatta bir şey 
.. d h'' ora~n a ı .. ,, 

Kümealerin bulundullJ vluya 
geldikleri z:man efendi ve uıak 
bir odun yığının arkasına gizlen· 
mişlerdi. Uşak: 

"- Ya tavuklar ne olacak?,, 
diye sorduğu zaman efendisi: 

t4 s d' ' s . . - us ıyorum ıan~ ... eıını 

çıkarma, tavukalara bir ıey ol· 
maz !,, cevabını vermişti. 

Efendi ile uşak odun yığının 
arkasınd:ı ıaatlerce beklemişler• 
di. Artrk ayakta durmaktan dizle• 
ri ağınnağa başlamııtr. Birdenbi 
r~ ilerledi. Ay~k sesleri itidilmit" 
ti. Kranlıkta zorla seçilebilen 
iki gö)genin kümeslere doğru iler"' 
Iemekte olduğu görülüyordu. Fa· 
lcat bu gelenler insan değil, insart 
kıyafetine girmit olan ervahı ha· 
biseden idi, Çünkü koıkoca ikıi 
gözleri ve cenelerinden aı:ığıy-. 
doğru sarkan uzun hortumlan 
vardı. 

Çiftlik sahibi onların kümeılere 
doğru yakl&!hklarmı görür gör· 
mez hemen odun yığınlarının ar·· 
k:ı.smdan meydana çıkarak: 
"- Eller yukarı!,, diye bağıl'· 

mııtı. Tavuk çobanı olan ufak ta 
hemen efendisini taklit ederek 
o da meydana çıJmuıtı. Ervahı 
h:ıbi4eden bir ta~si derhal veri • 
len emre İtaatla ellerini havaya 
kaldırdığı halde diğeri belinde ~,. 

gitmi,ti. 
Tehlike atlatıldrkta.n sonra 

çiftçi uş:ığma an1atrnağa başla • 
mııb: 

.. _ Bugün tavuk hırsızlan da 
en ani vaııtalara müracaatla hır· 
sızlıklarıru icraediyorlar. Onh· 
rın süratli kamyonları, uyuıturu• 
cu gazları ve mükemmel bir casus 
tetkilatı vardır. Casuslar fırsfat 
kollarlar. Bu fırs:ıt temt>İn edil
diği zanıan geçe çiftlikleri basıp, 
tavuk künıeılerine bayıltıcı gaz• 
lar sıkarlar, iki ıaat sonra gelir· 
ler, baygın bir h~lde olan tavuk· 
ları alırlar ve kamyonlara yükle· 
tip meçhul bir semte götürürler .. 
5irkat va.k'aaı duyulduğu zaman 
hırsızlar attık yüzlerce kilometre 
uzakhra !<açmıf olular. 

Ondan ıonra diri tavukları aat• 
mak İ§ten bile değildir. Bazı ta• 
vuk hırsızlarının kendi tavuk kü· 
meıleri vardır. Çalın:ın hayvan· 
ları oraya koyarlar ve oradan sa .. 
tılığa çrkamlar. ,, 

İtte Amerik:ıdaki ciftlik hıraız• 
ları bu suretle çalışm~ta imiıler. 
Bazan çayırda otlıyan bir sığır 
birdenbire kaybolurmuş, hıraızlar 
onu kamyonların:ı yüklerler, yol· 
da keserler, deriıini soyarlar ve 
ba§ka bir Jehre götürerek ıığır eti 
diye aatıyorlarmıı. Kesilmiı, yü· 
zülmü§ hayvanı tqhis etmek ka· 
bil olmadığmd:ın bu gibi sirkat
leri meydana çrkannak güç olur· 

·liU!" 
Dedikoducu aılr duran revolvere aarılm:Jc b· 

temİftİ. Fakat bu anda çobanın fı· ıel 
lindeki tüfek patlamıs ve hırs?z: fü~imal denizinde fırtına 

b. f • kat 
acı ır eryat çıkararak yere yu~ • mburg, 9 (Volf ajansı) -
varlanmı§tı •· ılır. al denizi sahilinde hüküm ıü-

B .. . de f d 
unun u~erı~e efendi ile uıak .!Uk- ,jddetli ırtma ün aktam 

hIHızlarm uzenne hücum etmiı· . k burg ve Cuxhaven limanla-
1 ·k· · · d )ra 'W k b er ve ı ısını e ILm aıkı bağln· e:kin 

1 
ıularm · a anp lafmaıına 

mıılardı. ikinci hll'lız hafif bi~asar 8 
olmuttur. Bu limanlara ait 

surette yaralanmıt ve vücudunw Cok ~1elerdeki bir çok •~'<aklar 
m.nht~lif yerlerine bet altı tane • 

1 
e ıtle su baskını altında lc:al-

~ zı ıo· yer 
Mpll:\ Jetni!tL tatt? d 

H _, b 1 d k bu . ..Jd . ı . b" mmıar ağ an ı tan ıonr~ rağ- anm ıı-u etı gece eyın ı-

~'lhk kıyafetlerindeki garabet an temiftİ1'. 

Şu üzerinde yaşadığımız top• 
rağm pek sağlam bir meta olm:ı-

dığını ikidebirde vukubulan, in· 
sanların başına türlü türlü feli-

ketler getiren zelzeleler ispat e
diyor. Hele son zamanlarda Hin-

distanın mühim bir kısmını alt 
üst eden, binlerce in•:mın ölümü
ne, şehirlerin yıkılıp ortadan 

kallmıasına sebep olan zelzele, 
bunun böyle olduğunu biT kere 
daha hatırlattı. 

Hakikatte biz, incecik bir ka
buğun üzerinde yaşıyoruz. Küre
mizin ce&:ımetine göre bu kabuk, 
bir yumurta kabuğundan daha 
kalın değildir. Ayaklarımızın di
binclen biraz aşağıda bir ateş der· 
y:.-.sı var ve o yüzden, küreınizin 
kabuğu ikidebir patlıyor. 

Küremizi biı· bütün olarak gö-

zönüne koyacak olursak, on.un 
her yıl, ilet)erin kaydedebildiği 
altmış, yetmiş zelzele geçirdiğini 
görüyoruz. Aletlerin kaydetmedi· 
ği arz hareketleri ise 30.000 den 
fazhdır. 

Tutulan hesaplara göre arzm 
kabuğu otuz mil kalınlığındadır. 
Her otuz yarda ba~ında, h:ı.raret, 
Mr derece artar. Yani arzın ka· 
huğun.dan iki mH a!ağıda suhr 
kaynar. Yirmi mil alçalınca· gü· 
müşle altın, yirmi sekiz mil inil~ 
cek olursa, elmaslar erir. Kırk 
mil ::ı.lçakhkta da radyum erimiş 
bir halde bulunur. 

Halihazırda ilim adamları, ar· 
zm iç yüzünü kaplıyan bu hara• 
retten istif ad eyi düşünüyor, pek 
y:ıkm atide insanların bu kudret 
menbaını da i,letmeleri için çare 
arıyorlar. 

Mesela, yerin sathından iki üç 
mil derinliğinde yer açılacak o• 
lursa devamlı bir su kayn:ı.r. Su 
edinmek mümkün olur. Bu mesa· 
fe derinleştirdiği takdirde bütün 
dünyadaki makineleri işletecek 

hararet istihsal edilebilir. 

Arzın bu gizli kudret menba• 
larmd::ın istifade etmek bir hayli 
müşkül olacaktır. F aka.t tabiatın 
sırlarını birer birer açarak onları 
istismar eden ins~n, bunun da bir 
çaresini bulacak ve bu menbaları 
da ergeç teshir edecektir. 

Medleri, cezirleri istismar için 
ra.mak kalmış gibidir. Bunu takip 

edecek adım, s~çtıkları felaketler 
le kendilerini ikide birde hatırla· 
tan ve ayağımızın dibinde duran 
kuvvetlerin dizginlerini ele al· 
mak olacaktır. 

Almanyada gönüllü çalışma teşkilcitı 
Berlin, 9 (Volf ajansı) - Gö- 1 nuyorlar. Halbuki, it kamplarımı· 

nüllü olarak çalışma teşkilatının zı gezip gördükten aonr:::. duydu
müdürü nazırlardan M. Hierl ga· ğu hayret hissini takdir dolu söz
zete muhabirlerinden birine vaki lerle ifade etmeden çıkıp gidenler 

lar -Almanyad:ı olduğundan 

çok daha fazla- eski askerlerden 
hatta bilfiil askerlik yapan zabit· 
lerden terekküp etmektedir.,, 

beyan:.tında demiştir ki: Pek seyrek görülür. 
''Gönüllü olarak çalışma teşki- "Bu teşkilatımıza en ziyade A· 

M. Hierl, beya.n:ıtını şu sözlerle 
bitirmiştir: li.tı hakkında malfr.~at edinmek merikalılar alaka gösterir gibi gÖ· 

üzere sureti mahsusada Almanya· rünüyorlar. Bununla beraber A
ya gelen ecnebiler bu husush te~- merikadaki müm :ısil bir teşkilat
kilat müdürlüğüne müracaat edi- tan bir noktada ayrılmaktadır. A· 
yorlar. Bu ecnebilerden bir çoğu merikadaki "çalışma teşkilatı, , 
önceden tasarlanmı~ fikirlerle ve daha ziy~de askeri bir mahiyeti 
bu teşkilat hakkrnda tenkitleı·de haizdir. Çünkü oardaki iş kamp
bulunmak niyeti' ile gelmiş bulu- larınm idaresi ha~ında bulunan-

"Geçen ikinci kanW!.da Berlin· 
de mevcut işsizlerin sayısında bi
rinci kanuna nazaran 12 bin kişi 
lik bir azalma görülmüştü. Hal
buki ı 933 ikinci kanunda bilakis 
18600 kitilik bir çoğalma olmuş· 

tu., ' 

Garp Trablusunda panayırı 
Roma, 9 (A.A.) - Ya.kında 

Garp T rablusunda sekizinci defa 
olarak açılacak panayir münasebe 
tiyle gelecek ziyaretçiler için tren 
ve tayyare tarifelerinde ehemmi
yetli tenzilat yapılacaktır. 

Bernard Shaw 
Londra, 9 (A.A.) - Meşhur e

dip Bernard Shaw bir müddet ye
ni Zelandada oturup va.kit geçir
mek için dün vapura binmit ve 
Londradan aynlmıştır. 

Havanada grev J Yedi ton altın 
Havana, 9 (A.A.) - Grevden Londra, 9 (A.A.) - İsviçre, 

mütevellit vaziyette - grevin ka· Fransa ve F clemenk den dün Croy 
nuna mugayir olduğu hakkında dona. t~yyare ile yedi tonluk altın 
bir kararname çıkarılm1t olması- gelmıştır · 
na rağmen - hiç bir değ:!iklik ........... 11 

.............. - ................ . 

rikalanna vaziyet gittikçe tehdit-
yoktur. ka. 

M. Mendieta ile matbuat mü- "r bir şekil aldığından Puerlo 
messilleri arasında cereyan eden Padre belediye reisi Gramadosa 

müzakere neticesinde alman karar müstacel bir telgraf çel<erk yeni 
mucibince bugün grev hakkında takviye kıtaatı i;lemiştir. Diğer ta· 
hiç bir haber neşredilmemiştir. raftan doktorların yeni bir grev 

Havanada ve b~r kaç eyalette ilan etmek niyetinde oldukları aöy 
on İ!Çİ tevkif edilmiştir. Şeker fab lemnektedir. 
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- 17 - YAZAn : S. VArt DiftE ------------------------

aı ı~si öne doğru iğilerek S.J.11-

dalye::in arkaama dayandı ve ce
vap verdi. Sesi yük.sek ve titrek· 
ti. iıter.ıdisi sinirliydi: 

- Doktor Montroıa çaya da· 
vetliy<lim. Onunla çanak, çöm
lekten b::h.ettik. Orada yemeğe 

kaldım. Saat sekizde kalkarak 
ayr:lmak mecburiyetinde bulun· 
duğumu anlatbm. Mazeretimi 
kabul ederek beni bıraktılar. 
Dof;'rt.Jdan doğruy:ı ietaıyona git
ı·m. Maksadım trene atlıyarak 

Vernona gitmekti. Orada Kreıt
viyu klübül!lde bazı ahbaplanmla 
görü:e:e!·tim .• 

- Mis Hilda ile s-:ıat kaçta bu· 
luşmayı kararla!brdmız .. 

- Saat de kuzda.. 
- Mister Grassi, Vansm yüzü-

ne yalvaran gözlerle bakıyordu. 

Devam etti. 
- Birl:kte d::nıa gidecektik .• 

Fakat ben trene binerken yaml· 
dı:o. 

Yans sordu: 
- Klübevardıiııuz zaman ıaat 

Gı·asıi yorulmut gibi sandalye
ye atıldı, ve devem etti. 

- Trene y:.nlıt bind:iim için 
asıl treni bulup istediğim yere 
varmak için çok vakit kaybettim. 

Vans sordu: 
- Mis Hilda gecikmeniz yü

züııden çok müteessir oldu mu?. 
- EveL Fakat mazeretimi k:ı· 

bul etti. Zaten kendisi de benden 
birkaç dakika ıonra geldi. Mia 

rliilda b~ takım arkadqlarmm 
evin:!e kalmıt klübe gelirken bir 
kazay'l uğramtf •• 

- Ne biçim kaza.. 
Grasai bir l.ihze tereddüt etti, 

10ma cevap Yerdi. 
- Mis Hi!d:ı yalnız batnıa o· 

tcm"Jbiliyle klübe gel~rken bir ka-
2aya uğramıt-

- Y amnda bir kimıe yok muy 
mu~? .• 
-Yokmuş:. 

8"..1 sırada gizJi zabıta mem1!.ru 
B:ı !.t odaya girdi ve Vanaa doğru 
ib:.·liyerek ~nbttı: 

- Çinli ahçı sizinle konupnak 
iı~iyor. 

Vans: 
- Ge!sin, dedi. Zabıta memm'U 

<löndü, merdiver..den aşağıya ba· 
karak Çinliye 1eı'endi: 

- Y u'kanya gel L • ang .• 
Bir Jahze ıcnr:ı Çinli ahçı k•pı· 

da görünerek Vamm emrini bek· 
ledi. Vana yerinden kalkıp ona 
doiJru yürüdü. Ç nli ona başkala· 
nmn duyamadığı birkaç !Öz ıöy• 
le:Hl:ten scnra kağıt içinde sanı 
bir ıey verdi. 

- T e§ckkür ederim Mister Li· 

Çinli bu ıözlerl söyledikten 
&Olllıl iğildi. Geri dönüp merdi
venlorden indi. Vana paketi alıp 
ya:xhanesinin önüne geçti. Açmr
ya baıladı. Ker.d· ai gene İtalyan• 
la ktmu~ıya devam etti. 

- Ahçı b-ıı evin arka.smdaki 
bcı yenle bu paketi bu 'mu§. O· 
nun bizi alikadar edeceğini zan· 
nediyorum. Mister Gruai Vana 
konu..,uyorken paketi r.çmıı oda· 
da bulunanlann bepıi kiiıdm İ· 
çinde bembeyaz, güz~l, z-rif bir 
türü porsö!en parçalan görmüt· 
lerdi. • 

Vana balyana llitap etmekte 
deftlll etti. -

- Bunlar M~ter Artere alt 
Tiıw Tazomm parçahndır. Dik-

kat ederseniz bunlarm birçok ı 
parçalan kanla lekelidir. 

Gra11i ayağa kalk:::ı.rak vazo
nun kırık parçlarmı derin bir 
hayret içinde gözden geçirdi. 

İğneler ve toplu iğneler 
Pertembe 11 tetrin..~vel ıaat , 

1 - ıs. 1 
Ortalığı derin ve uzun bir aü-

kUt k-.pladı. Nihayet Grasıi batı· 
nı kaldırdı: 

- Çok fena bir hareket, bav• 

Karadeniz Yolu 
~ k vapura 11 ,.,a arya Şubat 

Pazar gtınn uat 20 de 

Galata rıbhmındın kalkacek. 
Gidiıt" Zongu!dak, laebolu, 
Ayancık, SamlUD, Ooye, Or: 

du, Gireson, Tırebo!u. Göre· 

le, Trabzoo, R ze,e. Diinüıte 
bunlara ilivctea Of ve Sür· 

' v mene ye ugrar. 
salam bunu almıyor .. Hele bu kan ı•-----·--------• 
Iar .. Siz bu vazonun kırılması ile ı K b • J 
Arterin ölümü arasmd:ı bir mü· ara ıga yo u 
naıebet görüyor musunuz?.. Her cumartesi ve 
Yanı İtalyanı dikkatle ıüzrek 

cevap verdi: çarşamba g6nleri saat 
- Bunda hiç şüphe yok. Siz 

20 de Tophane nhtımından lutf en oturun .• 
Graaai gene yerine döndü. Ve Saadet vapuru kal,ar. 

iıtemiyerek oturdu. V ans söze Gidıt ve döo6şte mutat iake· 
batladr. lelere ujrar. 

- M::.dem ki siz geç vakte ka· ı•-------------•: 
dar Mie Hildayla beraber k!üpte 
bulunuyordunuz o halde nas1t o
lup da ikiniz de eve ayn aylı za
manlarda döndünüz?. 

tDeftmf var) 

Mudanya yolu 
Her pazar, salı, 

perşembe, cuma 
Meıkez kumandanlığı günleri saat 9,30 da Tophane 

Satınalma komisyonu rıhtımından Bartın Ya· 
ilanları 

puru kalkar. Gıdiş ve diSoDş· 
Merkez kumandanlığı kı· te mutat iskelelere uğrar. 

taat ve müessesat ihtiyacı 11:-----------
için ıo.ooo kilo yeşil merci- lzmit yo!u 
mek 11/2/934 Pazar günü sa· 
at 14 te pazarlıkla satın alı- Her pazar, salı, 
nacaktır. Taliplerin belli gü.n çarşamba, cama 
ve saatinde Merkez kumaıt· 
danlığı satmalına komisyo- günleri 1 opbane rıhtımından 
nunda hazır bulunmaları. saat 9 da 1 ayyar Ya· 

(855) (587) puro kalkar. Gidiş ve danDı· ••• te mutat isl<elelere uğrar. 
Merkez kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve mU.e1zesat ih- 11111 _____ _. ____ .. 
tiyacı i~in 20.ooa kilo kurufa- lıtanbul ı inci icra Daireain
sulye 11/2/924 Paz~r gi!nü den: 
saat 15 te pa~"'l!"!:kla satm a· Ma.hçuz ve paraya çevrilmesi 
lmacaktır. T~f"'l~rin b:Hi mukarrer iki adet yerli ineii, bir 
giin ve s atinde lVlerl~~z ku- buzağı ı ı - 2 - 934 tarihine mü
mandan}ırfi.ı satm"''ma kcmis· aadif pazar günü .aat 12 den iti
yonuna müracaath~T. haren Anadoluh:..art çar11ıında 

(855) (538) satılaca3ından talip olanların ma· i 
• • • ha'linde hazır bulunacak memuru 

N~ Uye mckt.., i ihti "~CJ m:ıhsusuna müraca&tlan ilin olu-
ic"n 18 kafam n~l- "ye m!'I • nur. (23) 

~esinin pazarı ~ 11/2/934 ----------
Pazar günü saat 15 te edile- "™ Dr fH~A N ~~AMI ••..-
ceknr. Taliplerin beUi saat·n· Tıfo ve Paratıf o Aşısı 1 
de Tophanede l\1cr1i'.eZ ku· rifo vr Par2til<~ hastalık~aruı:ı tutu f 

d ı ... tın l . ' rnamak ıçin tesirı çok kat 1 muafiyet 
man an ıgı Sa a ma komıs· pek emin bir aşıdır Ecn depo!arrnd:ı 
yonunda hazır bulunrnalan. hulurıur. ll28Mı 

(860) (607) 
• • * 

Gü ıane haBt& ane"'i ihti
yacı için teahbii ü ii ifa ede
miyen rnütea 1·t nam hesa
bına 8 kal m fiz"'' t avi mal
zemesi 1212/984 Pazartesi 
günü saat 15 te pazarlıkla a· 
lmacaktrr. Şartnnmes·ni ır.ö· 
recekll':'rin her gün ve tar..-.fo. 
rin b~Hi g·i ı ve f.'.'.""~f n ... ıe Toll· 
hanede 1'f~rkez knmandanh· 
ğı satmalma komi""vonurıı.r a 
hazır bulun , ... n.n. (S64) 639) 

••• 
Levazım e<=va ve tejhizat 

anban İf':n 500!) kilo c~ her 
22/2/934 PersmPbe gü-ü sa
at 14 de P"Z".,.I· da s~m.t ~lı
nacaktır. T::'l° I~rin b~Ili gün 
Te s!.\at!nde M~rkez kuman· 
danl'ğı ~m.tm."'lma kornisyo· 
nuna mUracaatla"· 

(862) (617) 

Maliye müfettiş 
muavinliği imtihanı 

Maliye teftiş heyetinden : 
35 lira maafb Maliye Mllfettiı Muavinliği için 10 • Mırt• 

1934 taribiade imtihan yapılacakbr. Aranacak ıartlar fUD• 
Jardır: 

1 - Memurin kannuuun dGrdllncü maddes1nde ya11b 
ev1ah haiz olmak, 

2 - Kinunusani 1934 de 26 dan aıağı ve 30 dan JU
kan yafta bu!unmamak, 3 - M&lkiye mektebinden, Hukuk 
Fakölte1inden, ali derecede bu!maan Ticaret Mektebinden •e
ya bunlara mOmas:l aynı derecedeki bir ecnebi mektebinden 
mezun olmak, 4 - Ablik ve ıeciye itibarile ıayam itimat 
olduğu anlaf1lmık, 

imtihana talip olanlar: 15 ·Şubat· 1934 taribiae kadar 
Ankarada Maliye Veklleti Tefdt Heyeti reialiğiae iıtida ite 
mOracaat edeceklerdir. lstidaya fU vesikalarm rapb Jlzımdır. 
1 - Nüfuı cllzdanı •e adresi, 2 - Şahsi el J•zıh tercllmei 
hal bOllHll, .. Memuriyette bulunanlar mOddet •e aareti hiz
metlerine dair rumt •eaika raptedeceklerdir.,, 3 - Aakerlik
lerini yaphklarına •eya tecil edfldiklerine dair vesika, 4 -
Mektep ıahadelnameai veya tasdiknamesi, 5 - Satlam •e 
yolcalufa mütehammil olduklarına dair hilkumet tabibinin ra· 
pora. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak Ozere iki imtihana tabi 
tutulacaklardır. Tabr ri imtihan Ankarada ve lstaabulda ve 
muvaffak olanların ıifabi imtihanı da Ankarada yapdacakbr. 

imtihan proğramı : 
1 - Maliye A "BBtçe,, ihzarı, tatbikı, taatikı •e kontro

la .. Mabaaebei umumiye kanunu abklmı, B ••vergi naıariye· 
!eri, teklif usullerı, v11ıtab vasıtasız Yergiler "SedüUD •ergi· 
ter, ver11et vergileri, iatibllk: Ozerioden alınan vergiler, Glim· 

rnk inhisarlar, harçlar, ,, Tllrkiyedeki vasıtab \'atıta11z Yergi
ler, C "Maliyemizin varidat ve muhı-sebe teş'.d ih, D "ıatik· 
raz nazariyeleri, tabv l amortisman, Tiirkiye DOyuoo umumi· 
ycs:, 2 - iktisat, "istihsal, teda•ll1, inluıam Ye latila~ ~ •• 

hisleri "3 - Mali ve ticari hesap, faizi baait, faizi mfirekkep, 
iıkonto. faizli hesabı cariler, 4 - Hendese, satıh ve bacım 
mesabaları, S - Ticaret uıu'u defteriıi "ea11lı ve pratik ma· 
!dmıt "6 - Hukuku idare, Memurin muhakematı kanuna, 
ceza mahkemeleri osu·u lranunuoan tahkikat usullerine mnte• 
alhk bOkllmleri. ceza kanununun me:nur snçlanna ait kıımı, 
kanunu medeni ve borç ar kanunile t caret kanaalannm Ma
liyeyi a lkadar eden abl imı, 7 - Türki)•enin tabii, iktisadi 
coğrafyası ve tarihi hakkında malumat, 8 - Franmca "ım• 
il ve tercerne" 

imtihan neticesinde Müfettiı Maa•inliği almacaklar Me
murivet te yapsalar altı aylak bir namzetlik devreai geçire
cekler ve Gç sene ıonra yapı!acak ehliyet imtiban111da ma· 
vaftak o urlarsa Maliye Müfett.ıliğine tayin ve bir ıene atai 
ıçin A•ıupaya g6oderilecelderdir. (167J 

Emniyet işleri Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Zabıta memurları 'çin yaptuılması münakuaya koaalaa 
elbise ve lıaputfar paıaıl\ık auretile ihale edilecektir. 

2 - Şartnamede bir dtğifiklik yo ·tur. 
3 - lba!e 24 · Şubaııt - 1934 Cu111artui gOnO uat 15 de An• 

karada Emniyet ı, nı Um.um ~ıüdfir:Oiü mtinakasa komiıyonua
da kra edif ec,·ktrr. 

4 - 11;1·F u bu grn Ar:kara'c!a E111niyet 1ş1eri Umum Mil• 
dürlnğOnde münakasa kom yonuna ve htanbul Emniyet Müdllr
ıOğDne mUracaat edebilırler. (S96) 

Tayyare 1Piyangosu 
16 ıncı 7 ettip~j 4 üncü Keşide 

11 ŞUBA ll~ 1934 tedir. 

Büyük JkramiJye 25.000 Lirll 
Ayrıca, 10.000, 4.00l 1, 3.000 Liralık ilaa

;;ıige 'Us 20.000 Li1~alık Mükafat oardır. 



1 erbiye bahisleri lngilterede 
ÇOCUklar ! Vapur kumpanyaları ara

sında anlaşma yapıldı 
Korkak 

yazan : Se1.ım Sırrı Londra, 9 (A.A.) - Cunard ve 
Rusoya göre frt:i, Lok'a naza- men bir türlü serpilememişJerdir. Whrteı kumpanyalarının Atlas 

ran irsi olıı..n bu his bilhassa çocuk· Çünkü yavruya fazla düşkün olan Okyanosunun ı:mal kısmında iş· 
ların sıhhatini ihlal ettiği gibi fi. ana baba onu her şeyden sakınmış, )ettikleri ticaret filolarının b:rlet
kirJıerinin ~nkitdma da halle geti- terler end:şesiyle koşturınamı,, dü tirilmesi hakkındaki müzakerelere 
-ir. Analar, babalar ve mürebbi- şer vehmiyle atlatmamış, çocuk gi.. dair avam kamarasında sorulan 
ler çocuklara verecekleri ter biye bi büyütmemitlerdir. Ekseriya bu bir suale M. Horehelisha şu ceva· 
ile 1nı hissi ya tahfif veya takviye zavallılar büyüyüp hayata karıı- bı vermiştir: 
ederler. Sıhhatle korkunun sıkı bir tıkları zaman korkaklıklarının ce- "Geçen birine: kanunun on ü .. 
ra.brtası vardır. Bedenin umumi zasım çe!~erler. Hiç bir işe ~e- çünde yapıldığı bildirilen mukave· 
srbhati ihlal edilince tabiat!le bun- ! şebbüs edemezler, çünkü becer.k· leyi yerine getirmek için Cunard 
dan cümlei asabiye de müteessir sizdirler. kumpanyası ile Ocean "S~ean l''a· 
olil!r. Hatta dikkat edilecek olur- Her ana, her baba çocukların vigation,, kumpanyası aras!ll::la 
ca arızi bir surette midemiz bo· düşe kalka büyüyeceğini, koşmak, kat'i bir anlaşma elde edilm ·.şHr. 
zulunca korkulu rüyalar görürüz.. atlamak ve ba~rr:ına.n.ı~ b~h~ssa er "Maliye nazırı bu iş hakkında 
Korkuyu gidermek için b:rinci ça· kek cocukları ıçm ıtlşıp ' a ·ışına· yakında parlamentiya bir kanun 
re, ~yi beslenmek ve uzviyetin sıh- nın hilkatieri ilrtizasından olduğu· layihası verecektir.,, 
batini temin etmektir. Ondan bat· nu, çok sakınan göze çöp battığı- M. Horbelisha mevcut kanun· 
ka itiyat halini alan korkunun ·za· nı HlmeHdir. farla bu sefer yapılan mukavelenin 
lesi ~in de tedricen bu hisle ınüca- Bu ffüirler:nden onları büsbü· in~aatı sekteye uğrayan büyük pos 
dele etmek lazımdır. tün kendi keviflerine bırakmak ta vapuru tipinde bir veya bir kaç 

·k disi lazım gel~'ği manasını çıkarma· geminin tezgaha konmasına yar-. Bir tabip dostum var, en . 1 d C k b·ı· V h • 
t .. .. k bı·r sporcudur. Bır ma 1 ır. ocu düse 1 ır. e mı- dım için hükumete salahiyet ver· gaye gozu pe le k • . ~ h d v 

d · t• oşmasına manı o :nanın ::>gru dı.g"'0ını· de buka bı·r •uale cevap.o-güd cana şöyle emıt 1 : ~ .. 

"Ben hiç bir §eyden korkmam. olmadığını anlatmak istiyorum. larak bildirmitir. 
Muharebede çok de~~. ateş alt~~a O halde yavrularmıızm kah- Lon.dra, 9 ( A.A.) - CunrAd, 

l ları tedavi ethgım vakıdır. smdan korku hiasini silmeğe ça· Oceanic Steı:t.mrs'ıip kumpanya .. 
~:::. 

1 

periye, feytana da İnananlar lışmalıyız. Bunun İçin ilk yapı· ları ile maliye nezneti ar:aında 
dan değilim. f ... kat gariptir. lacak şey sıhhatlerine itina etmek husule gelen itil:f bilhassa şu 
Bir evde katiyen yalnız yatamam. onların ıinirlerin.i, midelerini kuv maddeleri havidir: 
Gözüme hayalet görünür, uyku vetlendinnektir. Daha küçük y:ış· 1 - Maliye nezareti CCunrad 
tutmaz, fena halde sinirlenirim. ta her gün ılrk suyla banyoda yı· kupmanyumın ypabnn-:ğa bat • 
Bunun sebebi zannederim, pek kü· kamalı ve be§ yaıından itibaren ladığı çok büyk bir posta vapuru· 
çük yatta dad.nndan dinlemiş ol· duşlara haşlatm:ıh. yedi aekiz ya· na ait inıaatm bitirilmesi için a· 

il d . şından it:baren soğuk su duşları '7!11-."
1 

u··ç m.'l'IJ:on Jngı'lı'z lirası a· duffum cin ve peri masa arının ı· ~ J 

1.ı_ 1 l ve friksiyonların cümlei asabiye V""nı verecektı·r. mağnnda bıraKnğı iz er o sa ge· d .. 
üzerine pek hayırlı tesiri var ır. 2 _maliye nezareti al'ada sıra· 

rek · Kovalamac1 ve top oyunları da da tahakkuk edecek cari ihtiyaç· 

tt -VAKiT 10 ŞU,.. AT 1934 

Balkan misakı dün 
Ati nada imzalandı 

-

.... <tsaş ~· ı ım·ı ı.ayıtıuııı~ •• , r:h:n:le me~'~t ve kat'!.b:.r döne~ 
dın menbaı olan ıstilrrarı ken::J :sı· I no!.:.tası teş.tıl ede:::egınden emı
ne temin ecleı·ek, tars:n:ne ma~u{ nİt:n. 

Balkan hürmetkar tazimle~·inin ar- ı Balk: n!arm saadetinin temini 
ı " , . ' d ... zma utfen müsaade buyurulması· husus:ın:ıa se .. Me ~n mesaın~zı S'l 

nı rica etmek iç'n zatı devletlerine 1 m:mı surette ta]dir eder ve teh· 
müracaat ederler ve aynı zaman· rikler:min kabulünü rica ederim. 
da, zatı devletleri tarafın:lan lôt- Gazi llustııfa Kemal 

fen gösterilen ve Balkan tarih'nde · B2~vekil !smet Paşa Hz. ne 
mesut ve k:ıt'i bir dönüm teş~::il e· ı Baİkan anb.şma mis;krnm bu· 
decek eserin intacma imkô.n veren gün öğle vakti Atine akademisin· 
miizaharetten dolayı r!erin minnet· 1 de Türkiye, Yugoslavya, Roman· 
tarlıklarmı beyan eyler:nı .. , ya ve Yunanistan h-:riciye nazır• 
Mal~slmos, TitUıesko, Yevtiç, Tevfik RU~tu l?rı tartfm~an imza edilmiş oldu-

Tü ·kiye harfoive vekili Tevfik zunu zatı devletlerine arzetmek· 
Rfr'·tü Be~·ef"n :li, Yunanistan ha- le b:ı' f yarLm. 
ric·yc naz<rı M. Mn.ksimos Hz. , Sul~1u tarsin ve milletler:mizin 
Romanı•a hariciye nazın M. Titü- sa - detini temin eden bu büyük 
Iesko, Hz.. Yurroc:lavya hariciye vakıa, k3.ni"m ki sulha te: n olan 
nazrrı M. Y evtiç Hz. diğer milletler için de bir misal 

" Bülkan yarım aclasmda suJ', te§!{il edecektir. Bu mühim ese• 
ve emniyeti takviyeye matuf Eal· rin tahakkuk etmesi yolundaki 
k:n anla~n:na paktının imzasiı n:ü· gayretlerinin tam bir muvaffakı
nasebetiyle gön:lermiş olduğunuz yctle tetevvüç etmiş olm-:sından 
sevimli tel Yazınıza kalpten t~şek· dolayı zatı devlet!eri müftehir o· 
kür ederim. iabilirler. Binaenaleyh zatı dev· 

Mevcut hilcihnle dostluk ve ta· !etlerine en hararetli tebriker:mi 
ahhüllerin ipkası ve akitlerin her ve büyük Türk milletinin refahı 
türlü tecavüzden içtinapalı kara· hususn.~'aki sam·ıni temennileri 
n kat'isi üzerine müesses olan bu hususi bir sevinçle arzederim. 
mis-km Balkan yarmı adasına Çaldaris 

medeni mesai ile dolu uzun bir ~ :ıto • 

emniyet deversi temin edeceğin· Anadolu aJnnın sabah saat dört buçu~ 
kadar vereme:llğl lçln misakın lmzaaına d1ir 

den -ve bu suretle zab aHerinin teıgranar bnı;ünkli saynnızıta yett~tırucme-
buyurduğunuz veçhile Balkan ta· mıştır. 

SllAhlart azaltma mesel esi 
Londra, 9 (A.A.) - Silahları 

Ankara Halkevinde 
An!tara, 9 (A.A.) - Ankan. Örümcekten, fareden korkanlar cesareti takviye eder. İngilizler lara kar11.ılık ol--rak bu kumpan· 

~ ... azaltma konferansı bürosu memur· ve gördükleri zaman avaz avaz pek küçük yaşta erkek çocukları· yalara bir buçuk milyon İngiliz 
ha"ı"kıranlar pek çoktur. Korku İ· b L_ .. v t' l s· ı 'lı'z ev ları 13 •ubatta Londrada M. Hen· 

Halkevi şubehri intihabatı bugün 
yapılmış ve yeni idare heyetleri 
seçHr.n:ştir. 

~ na o'ıu ogre .r er. ır ngı • lirasını geçmemek üzere muhtelif x 

tiyac!nıı çocuklara elbette ki etra- ladım mektebe niçin yolladığı- avanslar verecelrtir. dersonun reiıliği altında toplana-
fındakiler telk,.' n ederler. Henüz ·· ı t · d* caktır. 

nı şoy e asvır e ıyor: 3 _ Miiltye nezareti bu iki 
da a aklının ermediği bir Yatta. o· ••oıtusun, yazsın, adam oleun, b 1 k·ı 

,-- Yeni Çıkll 
__ , 

kumpanyanın ir eşerek leş ı el· nu kaprislerinden geçirmek veya el yu.mruğuncbn yılmasın, müca· 
tikleri yeni "CCunr:ıd And Oceağlamasını dindirmek iç:n aca- dcleden korkmasın, kimseden da- M~ Beneı, M. Politis, M. Aghni· 

deı ve M. Avenol'de bu toplantı 

Far masonluk 
anic,, kumpanyasına başka bir ip seıler çıkarırlar, "susmazsan se· yak yemesin, kendine güvenir bir 

hd. ve ya bir kaç gemi daha inşası ni uınınacıya veririm,, gibi te ıt· insan ohun diye, y:ollıyorum.,, l ·ı ı· münasebetiyle Londraya gelecek

lerdir. 

Haydar Rifat Beyin 

d için azami beş milyon ngı iz ıra-ler yaparlar. Çocuk hakikatten e· Vakıa pek küçük yaşta boksun · 
100 Kuruş 

ı A sı av:ms vermesine mezunıyet ita-g
y il, ı..ayalden korkmağa a ışır. r sihhi mahzurları yok degyil, fakat l h r 

:ı Si hakkında bir kanun ayi UI tık tek başına bir odada yatamaz, çocuklarının maya11 onunh yoğ· kt 
1 yakmd:ı pnrHmentnya verece ir. evitı 'çimle yalnız kalamz 0 ur. rulmuş olduğunda, mücadele VAK 1 T nesri vatı 

Bir çocuğa karanlıkta kalmanın sporlardan korlanıyorlar. H:>.yatm İki ltalyan tayyareci 
tehlikeli bir şey olmadığını anlat· daimi bir mücadeleden ibaret ol· Pernambuco, 9 (A.A.) - ltal-

- -
Fevkalade heyecanlı bir roman . . l b. karanlık d d M mak ıçın onu zora ır uğunu bildikleri idn o cidale y.:ın tayyaredlerin en azzotti, 

kurb .. dan h - B 
odaya kapam:ık veya .a~~ azır!anm ::l ğı bir vazife biliyor• Lombardi, Giulini ve att~glia 1- ' Suana'lı lliiinkir ·korkan bir çocuğu bir hissını ızale lar. talyaya dönmek üzere Oceania 
için kurbağayı tutup eline verDlek Bir tehlikeden kork"Up kaçanlar dan ayrılmıştır. 
katiyen caiz değildir. Çocuk zor· İyi bilmelidirler ki, tehlikeye gö- Lomb;)rdi hareketinden evvel 
la, tehditle terbiye edilmez. ğüa gerenlerden daha çok zararlı vaki beyanatında Jtalya ile Bre-

Janjak Ru50: "Karanlıktan kor çıkarlar. Bir adamın uydurduğu zilya arasında tayyare ile seri 

Asıımmo en meşhur edip:erinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papaııo fevkalade beyecanh. meraklı, coşkun 

aşkını, san'at '·arane bir şekilde ao'.atır 
kan cocukları bu itiyatan geçirmek bir yal:m!a korkup bir tehlike var posta aeferleri tes:sine çalı§nı-ık 
için ~nlarm gözlerini bağlamak SU· Zanniy(e kaçanlar, biribirini çiğ• için yeni bir UÇU§ tecrübesi Yap- t' j 8 tı 2 5 k Q f Q Ş• . ev.ıi Yeri: Ankara Caddes·n :le inkılap Kütüpbaneai 

retiyle oyunlar tertip etmeli, oda· neyip kendi kendilerine tehlikeyi ması muhtemel olduğunu •öyle- JJ 
daakpm~~~ndü~çoc~lua Üzerler~edav~e~i~ud~. m~ti~ '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~ 
görebe oyununda olduğu gibi tut- İtalyalı büyu .. k bir mürebbi ==-- ---------- ı 
tukları insanların kim olduklarını "Mosso,, der ki: Cesaret üç esaı· t;::m:::::::m:::::, -ı-· ıl•me••tep tarlbler c;;.~~~:;.:;;;;~ 
keşfettirmeli ve türlü vasrtalarl~ 1 tan terekküp eder: Fıtrat, terbiye, ~::na::m::m:m D Q ~ \ 
tedricen karanlığa alıştmn:ıh,, dı- 1 muhakeme. r . ı.: •••• =i. 
yor. 

(Lok) da kurbağadan ürken bir 
çocuğa evveli uzaktan kurbağayı 
göstermeli, sonra bir ba,kasına tut 
turmalı ve yav&f yavaş çocuğu hay 
vana yaklaıtırmalı ve bunun za· 
rarıız bir mahlUk olduğunu anlat
malı, diyor. 

Mekteplerde korkak çocuklar 
daha çok göze çarpar. Bir :ık mek 
tepte veya ana eınıfmda teneffüs 
vakti çocukların oyunlarına dikkat 
olunsa korkaklar derhal seçilir. 
Kogan, bağıran, atlıyan, yerlerde 
yuvarlanan, itişen kakışan ~ocuk

lar arasında hiç bir oyuna iştirak 
etmiyen, her şeyden sakınan •~kin 
sakin duvar d:plerinde dola ar 
yavrular derhal göze r.arpar. Colc 
d~fa bunlerın teni n-z;k, henzi ıo· 
luk Ye sıhhatleri muhtetdir. HattP. 
ebeveyninin bütün itinalarına rağ· 

h == ~.t ı; ka ı· 1 f d Jlk ki l 1 Dördüncü ve ·· ·· çocuklarımızın sıhhatine itina e H f! Maari, ve e ı ara ın an me ep e1 n ei si 
dersek, hem sıhhat'eri, hem terbi- İi i! 8F.şinci Sınıflaı ınaa Okutturu!mak Ü2ere ii i! 
yeleri, hem akıl ve muhakemeleri n g ' ' t b' . . eni 
yolu ile inkişaf bulur. Cüret ve !i ii T T T c tarafından yazoırı ıp a 1 ve t_ e_vzıı ~i H .. .. . . . . ·~ .. cesaı·et sahibi olmak ve havassı 1:::: d ht d 1 :. :: 
ıuurlu bir sureu• istimaı ebnek i~ u "VA 1 f,, mües5'esesi tarafından eru e e ı en g ~i 
hayatta başlıca muvaffakıyetıerin i~ i! T A R I H kitapları satısa çı~arı1mıştır. H ~i an,.btarıdır. ii !i ~ :: :: 

Teenniyle korkuyu §uurıuz cür i! iS f · ' · J .. b iH·ı· 
ık) b b. d ::;: Bu kı·tap 'ar, ı.a.r.,1 -. i"'ıtllC 11.7 1'. ,.. t(rıı J e1 :t s ı n ;s i]CCf efi.ecegı i1 ::: etkar ı ~ cesareti iri .n en a• ~~ ;! , " """ M ~ ~ • • • c. ' U S; 

yınnak laz:ımdrr. Korkaklrk ne ka !! h suretle l}QZt mış bir f:C k İla1 ıiıı cu ı ve ı es m er ihtiva etmekteair. is Ei 
dar ınezmum iıe makul olmıyan :! ii i~ ii 
cüretkirlık ta o derece çirkin ve 1ii U B.r kaı tonla kap aı mış olan l u 1 AR.HL ER 1 N fiatran nefasetine ii :~ 
ma~:ısızdır. ıs~ es ve sayıf al arının çoklu~ una rağmen 15 şer kuruştur. i~ ~ 
Çocuğumuz korkak <>lmaaın, ~ ~! !İ I~ H 

vet!Fakatkendisindenbüyüko-,i~H Satış T7e 1cızi YEıİ~ ı~i"tn'ul "rlcıo Cat!d€si sig 
1 • • D ak ,.. •• v ~ .... !anlardan çe.unsın. ay ye- [ !! ı: H 

f 8 .1... b t k. •. .• !: :: mesin evet.. ı a se ep e ımse :: S: J fi :; 
, •• =· V A K =: == ile cövüsmesin, biitün cesaretini fi :i :· :· 

~~:::. e kullanım. itte isted· ğimlz !! l:xı::ıı::cam:::mı::::m::u:::::::::::::::m::::mm:ı::::::::ı:-~::ı:::m::::::::::::ı:ı:::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::~~::::::: '41i · 
[rn b.ll Ttl L ç ıı. J ı ''\..._ ........ ı······································· ... ··;··················:··················:·"····························································ır·······--··· .._ r uz la OCD~U ~ .................................................. aooooooo .......... ••u• .. ••••Huooo • ,.,, ............................ , •••••••• , ••• , •• ,.,., •• ,.,.,.,,,,., .. , 



5 Buçuk 
liraya 

Tam takım elb:se 

SÜ MER BANK 
Yerli Mallar Pazarı 

lstanbul : Bahçtkapı 

Af yon Viliyetinden : 
A fy o.t - Konya ~ O. UDUQ 8193 • ra bedeli kl'şifh c+ooo-

0+2so kıJometreleri a rası parke ferş :yesı 21 • 3 · 934 tarihinde 
aut 14 de eııcü~eni v Jaye tte ihale edi mek üzere kapah zar 
uıu ı le mtiaakasaya konuldu, şartname ve keşifoanıeyi görmel 
i:4.~eyenleria Nafıa baş mübend ı sliğine Ye ta lıp !erin % 7,5 temı 
na ti'e encfimeni viliyete müracaatJarı ifan oJunur. f507ı 

his.arlar U. Müdürlüğünden:! 
Aleni münakasa ile "2,. adet "Etüv,, makinesi satın alına 

cakbr. Verebileceklerin şartnameyi ~ördükten sonra münak2say, 
iştirak etmek üzere % 7,5 temioa •larile birlikte ı7/ 034 cu 
marteıi g '.inQ saat J S de Ga!atada Alım, satım komis)·onu.Ja mü. 
racaatları. 575) 

Yıldız merasim dairesi tamirat ve 
tefrişat komisyonundan : 

Koııgra ve honferanslara tahs s ediJeo Yı . c ız merasim daire 
ainin tefritah aşağıdaki şartlar da'ıilinde olarak kapalı zarf usulü 
ile münakasaya koaulmu ıtur. 

1 - Münakasaya gırmek ateyenter Do'mabahçede milli sa

raylar müd~rlüğüne milracantıa on beş lira bedel mukabil nde 
ıartname, resim, proje ve s ın evrakın birer nüshasmı a ~ acak 
Jardır. 

2 - l alipler münak&aa şartnameı; abkimrna tevfikan tan 
zim ve ihzar edecekleri zarflarını ve yapaca~ları nilmuneleri fU 
batın on ikinci pazartes ı günü saat on beıe ka~ar MiJli saray 
lar müdüriyetine tevdi etmiş bu'untcak 'ard1r. O gün s aa t oo beş 
te müzayede ve miioakasa kanununun on ikinc ı maddes ne tev 
fikaıa zarfları.o açılmasına baılanacağından bu saatten sonra tek· 
lif kabu o 'unmaz. t276) 

Yıldız merasim dairesi tamirat ve 
tefrişat komisyonundan : 

Koııgra ve konferanslara ta '.1sis edilen Yıldız merasim dai· 
resinin tefr fah için açı lan m :i nakasımm m:.iddeti uıatı ' mışlır. Ta· 
tipler münakası şartnamesi ablcimına tevfikan tanzim ve ihzar 
edece '.deri zarf.arını ve yapacak '. arı niimuneleri şulJatın oıı yedin
ci CU'lDartesi günü saat on beşe kadar Mılli saraylar müdürlü· 
ğüne te•di etmit bu 'unmahdırJar, Bu saatten sonra verılen zarf-
Jar kabul edilmez. 1585) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

lhbı~li Aııka r:ı caddesı No. 06 
Tclcton 22565 

Zafiyeti umuıniye, İflah ' 
•zblr Ye ka .. vets·zt,k bı·._.-m 

labada bOyük faide 
lairi ılrlllea -

-l&i- Dr. H:sm Sami ---

öksUrUk şurubu 
ü ksürük ve nefes darlığı bojtmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te 
sirli il~çtır Her eczan ede ve f'CZa 

- depolan nda bul unur. il 8J4.'; ı -il 

T~RKiVE 

l R~~ 
i-JP--.lı\ N K 5 1 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan : 

'222393 ki'o e1<mek : Kapa'ı zarf.a münalrnsası: 1 l • Şubat. 1934 
p azar günü saat l 4 de. 

.,. 

• 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelerı Karaköv Köprübaşı 
ı f'I 42.~62 - l\irllec Mühürd:n 7.adr 

lstanbu! Deniz Efrat ve talebc!erinin altı ay!ı '.< ihtiya cı ıçın 
lüıumu o '.an el<meğın k apah zarfla milnakc:sası ~izaamdaki gün 
ve saatte yapılacağıodao şarloamesıni görme!{ ıs t eyen erin her 
gün ve itas ı na tal ip o~ac a klarm da müna t< asa gün ve saattinde 
taklif mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deo.z Levazım satınal· 

ı•-- Har• T ddrn l2740 

ma koıı :s ıonuna mürac1 atları. ('277) 

ı~ı~ıııııııııııımıı 

Sel inik 
ıııııı rn~ıı 1111 

Bankası === 

• Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 frank 
idare merke zı : 181 ANBl.J L ~ 

Si§ 

Türkiyedekl Şubeleri: == 
. 

lstaobul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr c 
Samsun. Mersin . Adana ! 
Yunanistandakl Şubeleri : 

SelAnik. Kavıtla. Aline. Pire i 
3ılfımum Banka muameleleri. l<eime1:dup'arı. Cari bir hesap ~ 

ları küşadı. Esham ve Tabvılit. Kasalar icarı. • 

ıı~~ııı~ ~ı ııımıı~ıııı~ıııınııımıı 

Mersin Yolu 
Antalya vapuru 11 

Şubat 

Pazar onda S tkeci 11htı· 
mından kalkacak Gidişte Ça 
oakkale, iz nir, Küllük, Bod· 
rum. Ro•fos, Marmaris, Dalyan, 
f etbiye, Kalkan, Ka,, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersio'e. 

Dönüşte bunlara i!iveten Tat 
ucu, Anamur, Kuşadasına uğ· 
rayac.ıktır. (650) 

Ayvalık yolu 
SEYYAR ş Üper~ 1f 
Pazar 18 de S 'rkeci rıh· 

tımından kalkacakhr. (649) 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neşriyat müdürü: Refık Abme 

V AKIT ~tbaası - latanbul 

Si 
Kullanınız. 

Her eczan• 
de sabhr. 

[131JI) 


