
s.&inilde talsbe, Bal
gar lôinilecileri alei/ıine 

11iinıayiş gaptılar 

Amerilur yeniden 7184 
taggare ve 102 lıarp 

gemisi yaptıracak 

17 ._. Yıl 8QI: 9779 

Hmliaki ber eTİD bacli lnuUll 
•tlilını umumi kamliaayea 
mecraaaaa ballamak için bit al
.... her ailmia 7'is, JÜS elli1iıa 
fedaklrlJlr .._i lblmdır. Bu it 
llerk11in illtiyanna b.rakıldıiı tak· 
dinle belki binci.-•• _,,k .ahibi 
laaıaldık teail&tmı .,.... .. ,acak· 
tır. Nitekim.,..._. laMlar bu tan· 
ela yap.ı...-....ı.k .... b ancak 
- .atıJı ıeçmemekteclir. 

Ba,le 'bir •ui:retta müracaat e-
.\lıcek bir :rol Tardır. O da h..,utl 

bnun yaparak lmlütı'k ameli· 
J11mı 11wımj,.tfa Wecliyenin ii· 
~a.ı ........ Mı "'elt,.tı yap-

İÇİll İcilp eden ...,. buhaP 
"'fetmee~ eoara her eml&k uJaibi
llİla hieeaine düten para:rı senelik 
~dere aynwak- hir s&Jll&D 
.._ • 'Jl.-.idiı. Fakat ltu 
........ tatbiti de ...,. c1eid· 
tlir. Çünkü bef. lmculr.. akı milyon 
..... arfederek ;w.lte wetirihnit 
~ ...... , mecl'aJa ......... ..rle
'İlllDecralannı ballamak için mil· 
1-larca liranın sarfı lbma ... 
~ ki yalnız bu paruun tedari· 
"' \De büyük bir maeledir .. 

Mihayet handan ...... dlftblüle-
~ ... dl.et ...... ...,. ..... 
lilaan iyi halde muhafuau iPa ller 
-... •üt-adi umat• Uimm 
~clir Acaba bu uaairab 
~ire murafı ne~? 
?. • m._.diJe ....-fı ya • 

--~ .mnlde ltfri dere-
~ Wila .... .,.. ,.._ine 

,.... ... .,'9la ........ - ...ıı 

Yazı l~lcri P ..... mbe, 1 ŞUBAT c ı bici •1) 1934 idare Telefonu : 24370 SQı•ı 5 Kurut 

Lise müdürleri 
Dün orta tedrisat 
itlerini konuttular 

BULGU ve ~v Dün Maarif müdürlülünde lr 
BiR ARADA '-.. ul li .. lerinin iflbalRle, umumi 

Sofyada Çıkan yan resmi '(La .V'!Uit Salih Zeki Beyin reialiii 
Bulgarie) guetesi Bulgar kralı '1tmda bit- ı.ıal•-• yapdmqtır. 
Boris'in Bükre§ ve Belgrat seya.- To.,.._ct., ~tatta yapılma 
hatlerinden bahseden ıeni bir ma- • ~ uli.hat üzerinde 
kale yazmIŞ ve bu ma~ede laa- konuf1damttur. 
lın seyahati netl~ lıakkmda Haber verildiiine ıöre 1934 -
Bulgarlann memnuniyetsizliği çok 1935 tedria HDeaiaclen itibaren 

BJCLGRATl'A KRAL SARAYI CADDESİ 

Bülö-eı, 31 (A.A.) - S.lbn bu ı leceji bilindiii için vekil beyden 
ıuıi muhabirimiz bildiriyor: Köıtenceye v&nr varmaz karaya 

Hariciye Vekili Dr. Temk Rüt· çıkmak isteyip istemedikleri istif· 
tü Beyefendinin bindikleri Zafer tar edilmekte idi. Tevfik Riiftii 
torPİtoıu •!lkin bir deniz seyaha· Bey bu istifsara Költenceye pa· 
tinden sonra dün ıece 2,40 ta Köı· rak vqonlarmcl1 istirahat etmeli 
tenceye müvaealat etmiftir· Ro- tercih ettikleri cevalmiı Te1111itler· 
manya amiralı Köatence limanın· dir. Bu esnada alcpm 18 de Bük· 
dan aktamclanberi Zafer torpito- retten Romanya batvekili M. Ta· 
ıu ile telıiz tennamcla bulunmakta 
ve torpitonun gece 2 den sonra ge <Devamı 13 inci aaytanm ı inci autımwıd&) 

açık surette göstenniştir. orta tedrieatta yeni feklin tatbiki· !-------------------..... ~~~ . 

<DeftJIU 4 DDcU IQfuma ı inci atltunund&) 

°*'-.k.enelltaalJaldabirkaç edeniyet man 
suıat mektelK daha açılacak, Is- • 
tanbut tanatlar mektebine terzilik, T arilıinde Türklerın Bir imperatorluk lıa-
kwıduncılık, 11YK1bk, düJcerlik, .. k k /ı • f' • l• J k • f • araçlık tulJeleri ilive edilecektir. gu se ızme ıerı ınue yaşama ıs ıgor 
İzmir, Ankara ve lttanbul olmak 
üzere • ..,. u:11. aanat mektebi,, teaia Cevat Abba• Beı Halkevln· 

... ~ ele bir konferana verdi 
oLmacaktı. Tecrübe mahiyetinde-
ki bu mekteplere esnaf ve sanatkar 
~ alınecaktır. 

Konya, Adana Te Diyanbeldr
de de üç "ilk ziraat mektebi,. açı
lacaktır. Bu mekteplere alınacak 
~arm ıiraatçdann çoculdan 
olnıı••ına dikkat edilecektir. Trak· 
Ja hanliainde de ıütçülük, yo
hı%uluk ilk mektepleri buluna
caktır. 

Halkevinde 
B~ intihaplara 

batlanıyor 
ktaabuJ Halke'fi ıubelerinde 

yeni idare komitelerinin aeçilmeai. 
ne baitin bqlamJacakbr• Buıün 
aaat on J'edide dil, edebiyat, tarih 
tubea umumi heyeti toplanacak, 
iki lellelik faaliyet raporunu din· 
liyecek Te yeni komiteyi seçecek·· 
tir. Bu tubeye yazıh bütün edip, 
muharrir, muallim ve tarihçiler bu 
aünkü toplantıya davet edilmekte· 
dir. 

CEVAT ABBAS BEY 
ve DINLETtc!LERDICN BlR GRUP 

Tıp F akülteai talebe cemiyeti 
tarafından bu eene için tertip olu
nan koaferanı aerieinin birinciıi 
dün saat ıa de HalkeYinde veril· 
mittir. Konferana veren, Bolu me· 

---

"-'9ft•ı'ın a~ılıf1nda M. 
Hltl• mUhlm nutuk.CS,Wedl 

Berlin, 31 (A.A.) - RA7itt&İJll 
dünkü celaeainde batvekil M. Hit· 
ler bir nutuk llft.nittir· M. Htt· 
ler ton 15 senenin tarilaine iki nok· 
tai DUann "4kjm oldafalı ..... 
lemiftir. Banlar, Marluizm taraf
tarlannm otoriteyi yıkmslariyle 
Venay muahedeai:rle dünya inti
zamına imanın yıkılması ve mua
bedenin iktiadl ve aiyul f&Jbjı
dır. 

V ersay muahedeai bütün ümit
leri bota çıkardı ve kin cloiarda. 
Alman milleti adalete imı~ı 
ka,.ı,etti ve dünya na-+D •' 
ret etmele bqladı. 

Ba vaziyetten komünian iatifa
cle etti. 
Abaanyayı bir komünism ihtl· 

Winden muhafaza etmekle milli 
soıyalizm Almanyayı ve bütün 
dtlnya:rı bir dünya ihtilalinden 
kurtardı. 

Milli ıoayalizm milli iradenin 
canlanmasıdır ve ırka ait fikri 
diier ırklara kartı nefreti mucip 
olmaz. 

De' ımı 2 incı sa~, fanın 3 Uncu sUtununaa ...... ........ .. ............................................................................................................. . 
Bir dolandırıcı dlifiigor I F .................. rualet ....... .... .. tn.tl~a" 

Bu fikrin neticeleri, ıaliplerle 
mağluplar aruındaki ebedi ihti• 
liflard :ın ziyade dünya ıulhu i
çin iyidir.,, 

sa•tıear.. ı• ••rlk•ter• .,..._ et .... tlr" 

Bundan ıoma bat•ekil, Milll 
ıoayalizmin iktidara ıelclili ilk 
seneye avdet ederek yapıl• ese
ri anlatmıtbr. Milletin tam.._. 
dını kaz:ınmak ittedilini ... 
mittir. Bu aayecle fırkalar 
mukaizm ortadan kalıdır.-IPIJllW 



~ 2-VAKIT 1 ŞUBAT 1934 ....................................................................................... 
SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 

MEMLEKE1 DIŞINDAN: _____ _ 

A •k d k b ı d•ı /Günün slyaaet.ı 
merı a a ~ u e 1 en~ srr-;uıh-~isaki 

yeni para kanunu daha! 
Vathington, 31 (A.A.) - Dün 

öğleden sonra M. Ruzvelt tarafın· 
dan imza edilen para kanunu, mü
teaddit neıillerden beri Amerika
da mer'iyete girmİ! olan kanunna· 
melerin en mühimmidir. 

Bu kanun mart 1933 den beri 
birleıik devletlerin iktiıadi ve ma· 
it bünyeıinde vuku bulan değitik
liklaore kanuni bir mahiyet vermek
tedir. 

Amerikanın dahilen iktisadi in· 
kitafı ve beynelmilel nakti ve ikti
sadi münaıebet üzerinde bu kanu· 
nun ~vka)ade vahim netaici görü
lecektir. 

Kanun altın doları reddetmekte 
ve tahTili ıayri mümkün bir nakit 
üzeri~deki taaarruf hakkı bu ka· 
nunla devlete bahıolunduğu gibi 
dövialerin nazarı altın kıymetini 
dilediği değİflİrmek hakkı da 
reiıicümhura verilmitlir. 

Sovyet Rusyanın 
bir ihtarı 

Moıkova, 31 (A,A.) - Harbin 
deki Sovyet ceneral konaoloau, 
Maınçukov hükumetinin siyasi mü 
me11ilini ziyaret ederek, Çin ıark 
demir yollarına kar,ı, Mançuko 
zabıtaıının himayesi altmd:ı yapıl 
makta olan tecavüzlerin doğrudan 
doiruya Sovyet Ruıyaya da tevcih 
edilmiye batlandığını ve biınena· 
leyh bugünkü Mancuri - Sovyet 
münaıebetlerine ve uzak §ark va
ziyeti dolayııile bunların f evkali
de bir mahiyet keıbetmit olduğu
nu ehemmiyetle kaydeylemiş ve 
tevellüt edebilecek bütün mesuli
yetlcrin Mançukoya ait olduğu 
nu iht:ır eylemittir. 

Sovyetlerin Stra
tosfer balonu düştü 

Perağ, 31 (Radyo) - Moıko

vadan ıelen haberlere göre feza
ya yükselmeye tetebbüs eden ve 

20 bin 600 metre yüksekliğe ka
dar çıkan Stratoıfer balonu bir 

kazay:ı uğramıttır. Balondan dün 

denberf hiç bir haber alınamıyor· 

du. Bugün Moıkova - Kazan de 

mir yolu üzerinde Potivski köyün

de bu balonun ıepeti bulunmuı, 

kazadan bu suretle malumatlar o

lunmuıtur. B:ılonda bulunan üç 

kiti ölmüf, balonun sepeti ve altı 

parçalanmıtbr. Kazanın, sepetin 

fena hava dolayısile balondan ko· 

pup ayr.ılmaaın.d'.ln ileri geldiği 
zannolunmaktadır. 

Yunan iktısat nazın 
Parise gidiyor 

Atina, 31 (Huauıi) - Yunan 
milli iktisat nazırı M. Pezmazoğ
lu ,eyahat programını tadil etmit
tir. 

Cumartesi günü buradan Pa-
riae hareket edecek, Pariıtt:n Ber
line Te Prağa uğrıyarak Yunan tü· 
tünlerinin o memleketlerde fazla 
ıürilmGnft temin makıadile müza· 
kerelerde bulunduktan sonra dö
~ Ankaraya gidecektir. 

Maliye hazinesi filen bir ihraç 
bankaaı haline ifrağ olunmuştur. 
Hükumet iki milyar dolarlık mu· 
vazene ıermayeıile doğrudan doğ
ruya mali piyaıalar üzerinde mü
e11ir olabilecektir. 

Doların altın kıymetini tespit 
etmekle, M. Ruzvelt tarafından 

altın aıaaı terkedilelidenberi, bey· 
nelmilel nakti ve ticari münaaebatı 
tefeVVÜ§e düçar eden kararıızlık 

bertaraf olacaktır. Ancak, bu kıy· 
metin, ıerbeıt arz ve talep temev
vücatının, kambiyo piyasalarında 
dolara vereceği kıymetten hi11olu· 
nacak kadar aıaiı teıpit edilmeıi 
yeni bir kantıklık amili yaratmak 
tehlikeıini ıöıterir. 

Amerika devlet hazinesinin bey
nelmilel altın ve kambiyo piyaıa
larına müdahaleıi bütün dünyada 
altın tevziatındaki niıbetaizliği teh 
dit edecektir. 

Yugoslavyada mali 
bir rezalet 

Belgrat, 31 (A.A.) Saray Boı
na belediye reiıi muavini ile 3 avu· 
kat ve bir mühendiı tevkif edilmit· 
tir. Bütün mevkuflar Buıovina 

ziraat şubesi memurlarıdır. Ve ıuç 
ları bir kaç milyon dinar ıuiiıti

maldir. 
Bu rezalette 150 memur methal· 

dardrr. 

M. Ruzvelt 52 yaşında 
Vaşington, 311 (A.A.) - M. 

Rooıvelt, dün doğumunun 52 inci 
yıldönümünü kutlulamıttır. 

Reisicümhur 250,000 e yakın 

tebrik mektubu ve yüzlerce hedi
ye :ılmıtlardır. 

Harbiye nazır1 hakkında 
bir karar 

Paris, 31 (A.A.) - M. Dala
dier taraftarlannı ıineıine toplı
yan cümhuriyetçi merkez, kabine 
hakkında açıktan açıla aleyhtarlı
ğını göıtererek yeni harbiye nazırı 
miralay Fabry'yi gruptan çıkarma
ğa ittifakla karar vermittir. 

Amerika ile koli 
muamelesi . 

Ankara, 31 (A.A.) - Ameri· 
ka ile yapdmakh olan poıta koli 
muameltınm Doia vapurlarla ya
pılması için Amerika poıta idaresi 
posta telgraf umum müdürlüğüne 
müracaatta bulunmu§tur. Telgraf 
umum müdürlüğü bu müracaatı 
tetkik eylemektedir. 

Üzüm mahsulünün 
ticari vaziyeti 

lzmir 31 (A.A.) -Ticaret oda
ıı tarafından, üzüm mahıulünün 

ticari vaziyeti ve ihracatına dair 
tanzim edilen bir rapora nazaran 
m"'vsim iptidaıından 26 - 1 - 34 
tarihine kadar lzmir borsaıında 
37.719.300 kilo üzüm ıatılmıttır. 
Geçen ıene aynı tarihte 45.981.428 
kilo aatılmıttı. 

Aynı rapora göre vaki ihracat, 
mevıim baılangıcrndan rapor tari
hine kadar lzmir limanından muh· 
telif yabancı memleketlere, 25 mil
yon 73.808 Hlo ve geçen ıene iıe 
23.866.863 kilo idi. 

Almanya ile Lehiıtan ara11nda akto
lunan on aenelik miaak tüphe yok ki, 
Avrupa sulhu namına, mühim bir hidiae 
olarak kayde layıktır. 

Lehistan ötedenberi, ıiyasetini, Fran
sanın siyasetine bailaını, idi. 

Fakat Fransa, Almanyacla Nazilerin 
iı baıına gelmeleri Üzerine daha fazla 
Sovyet Ruıyaya yaklaıtıiı için, onun Le
histan üzerindeki tesiri, bir haylı ı•v· 
,edi. 

Hitler hükumeti bu fırsattan istifade 
ederek, on ıenelik sulh miaalo ile, Lehiı
tanı, Franaadan biraz daha çeloniı ve a
sıl mühimmi, Franaanın Almanya etra• 
fında ördüğü "~elik cenberi" zayıflatma
ia muvaffak olmu,tur. 

Yeni misak, Avrupada ıulhu daimi
leıtinnekten bahsediyor, ruh ve mahiyet 
itibarile Kelloğ miıakından f arkıız bulu 
nuyor. 

Silih fabrikalarının ıeceli südüzlü 
çalı,biı, ıulbun claimilettirilmeıinclen 
bahsetmek, kimseyi kandırmaz. 

Fakat on ••nelik misakı ela bir sulh 
amili telakki etmek yanlıı olmaz. 

ö. R. 

Medeniyet 
.... <Bat tarab ı lacl _,..,...., 

buıu Cevat Abbaı Beydi. Konfe· 
ranıın mevzuunu, Türklerin Aı· 
ya içinde yayılmaları, Avrupaya 
Aferikaya ve Amerikaya akıtlan, 
oralarda insanlığa yaptıkları yük
sek hizmetler tetkil ediyordu. 

Hatip, alkıılar arasında kürsü
ye çıktı ve konferanıına: 

- lnsan yaprsmm, kuruluşunun 
ve yaşayışının zengin bilgisi her
kesten ön ve Clerln manada gören 
ve herkesten daha içten duyan 
muhterem dinleyicilerimi candan 
kopan saygılarımla selamlanın .. 

Türkü, Türklüğü din işlerine 
üstün yapacak büyük Gazinin ya
rattığı kutlu ülkülerine çabuk ulaş
ma ve kavuşma yollarım gösteren 
ve gösterecek olan bu Halkevinde 
bizi toplıyan Tıp talebe cemiyeti
ne konferans başlamadan evvel 
tesekkür ederim. 

Sözlerile bat ladı. 
Tabiatın deği9ıneıile yokauz

luklara düten ana yordun, zengin 
varlıklı yeni yurtlar bulmak için 
Aıyaya yayılan, Avrupaya, Afri
kaya gidenlerle yerlerinde kalan 
Türklerin cihan beteriyet ve me· 
deniyetine yaptığı yükıek hizmet· 
leri birer birer sayan Cevat Abbaı 
Bey her vakit daha çok artan bir 
alaka ile dinleniyordu. 

Hararetle alkıtlanan Abbaı B. 
hitabeıini töye bitirdi: 

_ Şimdi önümüzde tarakki ve 
teceddüt sahası açılmıştır. Ana 
tarihimizi, bu milli kültürümüzün 
ulvi mirasını ve Büyük Gazinin o
nuncu yıldönümü nutuklarım önü
müzde hulunduracağız. 

Bu yürüyüşün bizi tabii olan 
mevkiimizc yakın 7Almanda kavuş
turacağına emin bulunahm. 

Kc:'ferastan ıonra san'atklr 
tanburi Refik Beyle arkadatları A
nadolu ve halk türküleri çalarak 
güzel b~r konser verdiler. 

Bir talimatname 
Ankara, 31 (Huıuıi) - Maliye 

vekaleti mektep, hastahane gibi 
bütün müe11eaelerin kullanmaktı~ 
oldukları ayniyat Ye emanetlerin 
ne ıuretle mu haf aza edilecekleri• 
ne dair bir talimatname hazırla· 
m~ktadır. 

MEMLEKE1 iÇiNDEN: 

'Fransa ile Ticaret muka 
velesine dair kararnam 

Ankara, 31 (A.A.) - Franıa 
ile yapıhn ticaret mukaveleıinin 
bir numaralı liıteaine "haytv 356, 
371, a. b. 378, 445, 454, 485, 487, 
510, 503, 511, 512 •. d. 531, 534, 
a. 535 yalnız elektrik tertibatı o
lanlar 537, 538, 539, 544, 545, 546 
548, 549, 550 bhi 558, 559, 546, 
567, 568, 569 587, 588, n 590, 598 
607 c 417, 424, 425, 630, 650, 653 
x 657, 658, 660, 661, 2, 663, aı 
669,679,680,udhv703,558, 559 
tarife numarahrının ilaveıi bir 

kararname ile kabul edilmittir. 
Bunlardan :x 657, 658, 660 tarife 
numaralarına dahil bulun'1n ef ya 
ancak iktiaat vekaletinin müıaa· 
deıi ile ittı.1 edilebilecektir. 

Bu tarife numaralarm'l dahil 
efyadan bayle bir müıaade alma
dan aerl,,estçe memlekete girebi-

lecek olanları iktiıat vekaleti 
fından teıpit ve tanzim edilec 
b. liıteıinde göıterilecektir. Bu 
tede yalnız kelimeıine tesadüf 
dilen tarife numaralarını hizası 

da ef ya cinai ıütunund ::ı ne ıöı 
rilmit iıe ancak bu eıya konte 
jan haricinde geçebilecektir. B 
liıtede yazılı tarife numaral 
mukavelenin serbest liıteıinde 
yazılı deiilıe ona ili.ve cdilece 
tir. Bu liıtedeki hrife numaral 
evveli ıerbeıt liıteye dahil bulu 
duğu halde f ıkralariyle veya y 
nız kelimeıiyle e9ya cinai tah 
edilen ve bu yeni liıtedeki tari 
numaraları eıki liıtede yazılı ta 
f e numar.'lları yerine kaim olaca 
tır. Bu yeni lisle ile ıeçirilec 
Fransız efyaıı da evvelki itilaf 
kumlerine tabidirler. 

Devlet dairelerinde ücretle çalışanl 
maaşlı memur olabilecekler 

Ankara, 31 (Huıuıi) - Maliye 
vekaleti ücretli memurların maaılı 
memuriyetlere geçebilmelerini te· 
min için, birem kanununun eıaı
ları dahilinde, bir kanun layihası 
hazırlamıttır. Bu layiha kanun 
haline ıirdiii takdirde timdi ücret 
alan bir çok memurlar da barem de 
recelerine sirecelcler, muwazsaf 

memur olabileceklerdir. Buna 

kabil bareme dahil olan memurl 

dan bir kısmının maa,ları da, 

liye tetkili.tı kanuniyle ücrete t 

vil edilecektir. Maatları ücr 

tahvil edilecek memurlar dai 

vazifeıi olmıyan ve ıenede bir k 

•J' plqan memurlardır. 

I MAarıf vekili ~karad 
Ankara, 31 (A.A.) - Bir mu 

Ankara, 31 (A.A.) _Dün ma· dettenberi lıtanbulda vekalet it 
kamında ıehit edilen Burdur vali- riyle meHul olan maarif vek' 
ıi Hazım Beyin cenazeıini lzmire Hikmet Bey, bugün tehrimize a 
nakletmek iisere merhumun kayın det etmittir · Ayni trenle C. H. F 
b. d 1 · k t R f"k ş k t kuı umumi kitibi Kütahya meb ıra er erı a vu a e ı ev e . . 

H A ·ı Şevk t B ı . B d a ıu Recep Bey de ıehrımıze gel ve amı e ey er ur ur , . 
·ım· 1 dir ı tir. Hikmet ve Recep Beyler, ııt 

11 
l lf rter v~lıa' . F . B d B yon.da vekiller, mebuılar, vekil 
ıpa a .... ı eyzı ey e ur· 

dura ıiderek dahiliye vekili Şük- erkinı ve fırka teıkilat azası ta 
rü Kaya Beyin tee11ürlerini mer· fından kartılanmıtlardır. 
bumun ailesine bildirmittir. 

Akay idaresini mürakaba 
Ankara, 31 (Huauıi) - Akay 

iıletmeıi idaresinin iktiıat vekile· 
tince mürakabeıi hakkında bir t:ı
talimatname ile mürakiplerin va-

zifeleri, akay idaresi itlerine itti
rak ıuretleri, raporların ne suret
le tanzim olunacaiı teabit edilmek 
tedir. Mürakipler her zaman tef· 
tiıte bulunabilecekler, idarenin 
faaliyetini her ay umumi bir ra· 
porh iktisat vekaletine bildirece.k 
lerdir. 

Borçları tasfiye komisyonu 
Ankara, 31 (Huıuıi) - Mali-

. ye vekaleti borçları tasfiye komiı
yonu lağvetmittir. Komiıyondan 
elde k3lan evrak için maliye veki

leti muhaıebat umum müdürlüğü~ 
nün bir formül bulmaıına karar 
verilmittir. 

Yeni bütçe hazırlıklan 
Ankara, 31 (Huıuıi) 1934 mali 

yılı bütçeıi için hazırlıklara baı
lumııftır. Vekaletlere yeni bütçe
leri hakkında tetkikat yapmakta-

dırlar. M:ıliye vekaleti de bütçe
nin umumi hatları hakkında ihza
ri mahiyette tetkiklere baılamıt
tır. 

iktisat vekili 
Balıkeıir, 31 (A.A.) - lkti 

vekili Celll Bey buaün öiled 
evvel vilayeti, kolorduyu, f ırk 
ve belediyeyi ziyaret etmittir. 

leden ıon.ra iıtirahat eden ve 

bey yarın sabah M. Kemal p,3 
üzerinden Bursaya hareket e 
cektir. 

lzmirde 9 Eylü 
panayırı 

İzmir, 31 (A.A.) - Dokuz 

lul panayirinin beynelmilel bir 

le konulmaıı takarrür etmit ve 

tiıat vekili Mahmut Celil beyin 

muavenet vadi, reiıile, 

belediyeyi hararetle faaliyete g 

tirmiıtir. 

30.000 metre murabbaı bir 

üzerinde kurulmu§ olan 9 eylul 

nayiri daha 18.000 metre mur 

balık bir saha iliveıile 48.000 

re murabbaa çıkarılmıtbr. Be 
milel panayir mahalli kimilen 

mizlendirilerek iç ve dııı teacir 

tirilmif, adeti. bir park haline k 
muttur. Panayır komiteıi faali 
te devam etmekte.tir. 
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iŞARETLER 
········-·-············ ... ····· 
Elektrik saatleri 
Ankara ticaret odaısı kongresi ehem· 

miyetli bir noktaya temas etti: Elektrik 
ıaatleri: E ,•jnizde elektrik tcsi58tı varsa 
hepiniz bilirsiniz. Kapınızın iç tarafında 

Afyon satışı 

aiz.e ayd;n1ık dağıtan tellerin esrarengiz E b · f b · k müdürleri 
biı· .uh~sibi vardır. Boyunn hesap kay- ene l a 11 a 
deder. Buna adryla, sanıyla elektrik saati j)e anlaşıldı 
derler. Elektrik saati kimin için çah~ır? B l ·ı I • fyonlar müstah-

Ekktrik şatanın hesabına bakar, a- eyne mı e ' a .. d .. 1 . d 
man bir parçacık fazla elektrik sarf o- :zer at fabrikaları mu ~~.er.an en 
lunma;.:n diye ala, mükemmel şey, kim- üç zabn şehrimize geldıgını yaz
senin kiınseye hakkı geçmesin! Bu ma· maştık. Bu zevat dün Uyu!turucu 
kine de ndalet için çnlıııyor. Mü§terileri m~ddeler inhiıar idaresine gele-
kontrol ediyor. rek umumi müdür Ali Sami Bey 

~· """~ B d 
Si2 çarşıdan kumaş alırsınız, metre 

ile ölçerler. Dükknncı sizden metre İ<İra
sı diye bir şey alır mı?. Almll'.Z'! Aitl•:-,,. 
nu~ şeyler kilo ile, yahut tonla tartılır. 
Yahut gramh tcrııziye vurulur. Fnkat 
kiınse çıkıp da: 

" - Aman efendim bu şekerin fiatJ, 
bu dıı terazi kirnaı demez. 

Elektrik işleri için kullanılan 
aaatde teraziden, kantardan, metre~:" 
farklı değildir. Değildir ama bunun ıçın 
biden cayır, cayır her ııy otuz kurulf 8

" 

lıı·for. . 

ile görüşmütler. un an sonl'a 
Türk - Yugoslav muhtelit satış 
bürosu ile temasa geçmitlerdir. 

Dün ıı.ktam geç vakit müzakere 
bitmit ve her iki taraf morfin sa
tış ve alışında mubbık kalmışlar• 
dır. 

Bugün tali bazı şartların müza· 
keresi için tekrar bir toplantı ya
pılacaktır. Söylendiğine göre fab· 
rikatörler bürodan hzla mikda1·· 
da afyon satın alaceklardır. 

Halbuki elektrik ıını:ıtini, yani elektn-

ğin ötçü:ıünü kumaşçının metre~~. bak· lielrikah Ticaret 
knlın kilosu eczncınıl" aramı gı 1 kul- ~ 
lcın:-:dc elektrik .. atıcısının vazifetidir. heyetinin faaliyeti 
Kencj menfaati böyle icap ettirir. Mısırda iktisadi tetkikatta bu-

• ctrc!iz uzunluk, grnmsız nğtrlık lunduktan sonra evvelki gün ıeh· 
t~ :-nnnın imkanı olmadıfı gibi clelttrik 

rimize gelmiş obn Anvers ticaret 
ııat:rında da ölçü kirasını müşterilere 
YÜ .:c~:nek bir acnip satıı olur. odası reisi M. A1f ert ile, Belçika 

l~ü:r.ürlerinlonu 35 lirayken tesbit cdi lic&ret odaları umumi katibi M. 
lc::ı uir kilovat elektrik fi:ıtı kömürün to- Bergo, maden mühendisi M. fred· 
nu :,·c..ii liraya indiği znmnn nncnk 16 ku- rik Gobi, murahhas aza M. Pi· 
ruş 30 paraya indi. ( ) lıçi gündelikl.e~i- yer, mensucat mühendisi M. Fran.s 
:rıin ne sularda olduğunu da herkes bılır. Ş d · b b d J 

h
.. ar on ve aanayı er a m :ın o· 

F' l t b' • b' muknvclo ve u- • ınt ıırın es atı ır ızef Sardon'dan mürekkep Belçt• 
kjn,et meselc.,idir. fakct şu mannsız k ; . d" • d 
saatlere kira nlmıı ıncselcsir.dcki bidati a tıcaret hcyetı un tıcaret o a-
kaldırmak tacir ve müteşebbis sıfotiylc sını ziyaret ederek lstanbulun la· 
elektrik satıcısının n1cyhinc değil, lehi- nmmış ihracat tlcirleri ile konuş• 

nedir. malarına devam etmişler ve ak· 

------ Sadri Etem fam memleketlerine dönmek üze· 

(li') Kadıl:öy semtinde elektrik fiau re yola cımıı§hr.dır. 
gene es i min a tiz lmmakt:ıdır .. 
Şehrin µ... ~ .... srmtindd··ı....n_ w..,. Balkan ... 1caret -0dası 

lıi!vl ı:anı:ın v • .'ı l kablo ücreti diye bu- çalışmıya başlıyor 
hu ödi> cc .. kle 

ı~ ed:yeae maaş gecikti 
Belcdiyen:n §ubat maaşını bu

gün vereceğini yazmıştık. Dün ak· 
şamn kadar subelerden gelen pn· 
l·a az olduğu~dan mnaş bir kaç 
gün gec;ikmiştir. Maaşın bir an 
C\·vel ver~lme.,i için çalışılmakta·· 
<hı-. 

Ekmek fiatları 
Belediye narh kom:syonu tarn· 

fından ekmek fiati yedi kuru§ otuz 
l>araya çıkarılmıştı. Kı~ münase· 
betile Anadoludan buğdny gelme
llıeai ve Ziraat bankasının buğday 
•atın alması un fiatlerini yükselt· 
tnıştır. Ekmek fiatin:n biraz da· 
ha yükseleceği tahmin edilmekte· 
dir. 

Belediyenin narhı yükseltmesi· 
ne rağmen bazı semtlerde ekmek 
fiati narhtan düşüktür. Aksaray, 
F at:h, Kasımpaşa gibi fırınları çok 
olan semtlerde 6 kuruşa ekmek sa
tılmakta dır. 

Balkan ticaret odasının pek 
yakında faaliyete başlıyacağı ha
ber alınmııtır. Balkan memleket
lerindeki komitelere odanın 1934 
senesi bütçeai icin lazrm olan maı· 
raf parn ını öd~mişlerdir. 

Balkan ticaret odası ilk iş ola
rak Balkan memleketlerindeki fab. 
rikntörleri birbirlerine tanıştıra· 
caklır. 

Hususi fabrikalarda ~ahşan 
işçilerin sayısı 

istatistik umum müdürlüğü ta-
lafmdan hazırl~nan bir istatistiğe 
göre memlekel:mizdeki hususi 
fabrikalarda (55) bin kişi çalış· 
maktadır .. 

Üniversitedeki ecnebi pro· 
fesörler Uluda§a gidiyorlar 

Üniversitedeki' ecnebi profesör
lerinden bir grup sümester tatilini 
geçirmek üzere pazar günü Bursa· 
yn giderek Uludağa çıkacaklardır. 
Şubatta Uludağa bir kaç kafile da 
ha çıkacaktır. 

DRHRi 
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ll D O 
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SOHBE1LER •................................. 
Devıetçi tiyatro 

.... "Yeni adam,, ın 5 inci sayısında, la-

Yeni ö çiller Muhaberat 
mail Hakkı Beyin, "Türk snhncsindc indur d U kılap,, scrlevhnlı güzel bir yazısını oku· 
dum. "Benim bu ııahrlanmı olruyanlar, 

AyarJanma ıçın ver.ilen 
mühlet bitti 

Şişeler de kontrol ettirilecek 
yeni ölçüler ve tartıların ayar· 

!anması için verilmiş olan mül?let 
dün akşam bitmiştir. 

Bugünden it~baren damgasız 
ölçülerle satış yapanlar hakkında 
§İddetli muamele yapılacak' ve ka
nuna muhalif hareket ettikleri için 
aleyhlerinde takibata bulunulacak
tır . Bundan maada su, havagazı, 
terkos gibi ölçü saatleri :çin tayin 
edilmiş olan beyanname verim 
müddeti de dün bitmiştir. 

, Bugünden itibaren bütün ölçü
lede, snntler, taksilerin kontrolüne 
başlanacaktır. 

Yeni ö~~üler nizamnamesine gö

re rakı, ~arap, memba suları ile 
bira bardaklannın da ölçülmesi 
icap etmektedir. Bunun için piya· 
sada mevcut resmi ve hususi bütün 
miiessexelcr, imalathaneler bu gibi 
şişelerini de kontrol ettirerek dam· 
galatacaklard u·. 

ÖJç:. \"C ayarlar baş müfettişli
ği memurları ile belediye memur· 
lan bugünden itibaren bu yeni iş 

ile uğraşacaklardır. 

Yolcularınkontro Ü 

yolda yapılacak 
Cumnrtesi günü limanımıza ilk 

seyyah vapuru olarak Rezolute va
puru gelecektir. Bu vapur dört yüz 
kadar seyyah getirecektir. 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
aeyyah vapuru emniyet beşinci şu
be memurları tnraf mdan Çanakka
le de kar§ılanarak seyyahların pa· 
saport muameleleri İstanbul lima
nına kadar bitirilmiş olacaktır. 

Bundan başka Çanakkaledc da
imi bir zabıta kontrol heyeti bulu
nacalrtır. lstanbul limanına gele· 
cek vapurlardaki yolcuların mua

yene ve kontrolleri seyyah vapurla
rında olduğu gibi Çanakkaledc 
başlanacak ve lstanbula kadnr 
gümrük, sıhhiye, polis kontrolleri 
bitirilmiş olacaktır. Şimdiye ka
dar yolcu vapurlarının kontrolleri 
lstanbul limanında yapılıyordu. 
Vapur Yedikule açıklarında görü
nünce düdük çalara)< kontrol he
yetini istiyor, ınotör hazırlanarak 
gümrük, zabıta, sıhhiye kontrolleri 
vapura gidiyorlardı ve kontrol bi· 
tincye kadar da hiç bir yolcu va
purdan çıkamıyordu. Bun an son 
ra hu nıü!ıkülat ortadan kalkmıstır. 
Canalt1<alerle ha lıyac{\k olan kon
trol muhAl{k?1c 1stanbula kadar bi
tirilmi§ olacaktır. 

Bir vapur telef on kablo
sunu tahrip etti 

Dün öğleden sonra bir vapur 
köprü altından geçen telgraf, le· 
lefon kablosunu kısmen tahrip et· 
miştir. Telgraf muhabentı bu yüz 
den inkitaa uğramıştır. Kablonun 
tamirine çalışı~maktadir. 
Beyoğlunda "Ambassadör,, ün 

bulunduğu binanın üst katın:ı ta
şınan radyo §İrketinin eşyası, dün 
postahaneden yeni binasına götü· 
rülmüştür. 

Taşınma dolayısile radyo dün 
gece neşriyat yapm-ımı§lır. Bu ge 
ceden itibaren eskisi gibi munta• 
zam surette neşriyatta bulunacak· 
hr. 

Adliyenin yerleşmesi 
devam edjyor 

Adliyenin postahane binasına 
yerleşmesi işi, dün devam etmiştir. 
Dün mahkemeler veznesi de yeni 
binaya gelmiştir. 

Ağır ceza, ceza, hukuk ve ti· 
caret mahkemeleri, daha muvak· 
katen bulunduklan dairelerde ça· 
lışıyorlar. icra teşkilatı da henüz 
Tophanedeki binadadır. 

Üniversitede tatil 

tiyatro işine de kanıtı, diyecekler,, diye 
tevazu göstererek bugünkü tiyatromuzu 
tenkit eden mütefekkir muharrir hmail 
Hakkı Bey, bu bahisc temas etmekle İsa• 
bet göstcnniıtir. Ben, "Yeni Adamn 
sahibi kadar müfrit değilim. 

Operetin, vodvilin, hafif komedinin 
yeri gene tiyatrodur, derim. lsmail Hak· 
kı Bey: değildir. onların yeri barlar, 
kahveler, kafeşantanlar, baıka yerlerdir, 
diyor. 

Burada, bugün bunu münakaşa el• 
miyeceğim. Türk sahnesinde inkılabın, 
en esnslı noktasına dokunacağım. 

lsmail Hakkı Bey diyor ki: 
.. Yeni bir millet sahnesi yapmak için 

eskimiş olan kibar dilini ve edebiyat sof· 
talarının dilini bırakmalı, halk dili kul
lanmalıdır. 

Yeni bir piyes edebiyatı yapabilmek 
isin şimendifer, sanayile§me, artma, ko
ruma, tayyare, denizcilik, maden kuyu
su, aile muamması ... Davalarını tutmalı· 
dır. Sözün kısası, Türk inkılabı olurken 
Türk sahnesi susmuş, en çok fertlik, ro
mantik hasta edebiyntla hazle uğrnşmı§• 
tır. Türkiye onu anlamamı§tır ve anla· 
ıruyC?caktir. Kabahat nasın değil, sana
tındır. Türk sahnesinde inkılap lazım
dır. Yapılacak iş gayet sadedir: Türki· 
yede tiyatronun devletleşmesi gerektir. 

Ismnil Hakkı Beyle, bu bahig üzerin• 
de hiç bir ihtilafımız yok. Kendiıile ta
mamile hemfikirim. Ancak, her sabada 
devletçiliğin §İddetle muhalifi olan f gma• 
il Hakkı Beyin, müfrit milliyetpervcrli• 
fini feda ederek, birdenbire deVletçi ol
ması ve bunu, faydası meıklık olan bir 
&ahnda tatbik ettirmek istcmcgi, beni bi· 

Üniversite bugünden itibaren raz §aıırttı. 
Ben, gençliğin, "aan'at, san'at içİn• 

sümester tatiline başlıyacaktrr. Ta- dir,, düsturunu bırakmasına ve edebiyat 
til on beş gün sürecektir. Dün sa· ta, şimendifer, sanayile!me, artma, koru. 
hah Dişçi mektebi talebesinden el- ma, tayyare, denizcilik, maden kuyuısu, 
li kişilik bir grup sümester tatilin- aile munmelesi ile uğra§maaına !iddetle 
den istifade etmek üzere vapurla taraftar olan ve gençleri buna teşvik e· 

P. h k . . T I b l denlcrden biriyim. 
ıreye are et etmıştır. a e c er 
· · · ki d' Tiyatro eserlerimizin aynı ülküyü ta-

Pıreyı ve Atmayı gezece er ır. ki tm • • • ü' ğ" hak'--'..L. .. • p e csıru ıs ycce ım mu 1U1.Aur. 
Seyahat on gun devam cdecektır. Ancak, bu i!İn, sahneyi devletlcıtirmek· 

Unkapesnı köprü sün de 
tamir işleri 

Belediyenin varidatı azaldığı için 
Unkapanı köprüsünün tamiratı 
durmuştur. işçi kadrosunu daralt
mı~tır. Duba tamiratına para hu· 
lunca gene devam edi?ecektir. 

Köprü ve dubaların çökme teh
likesi olmadığı için tamiratın ge· 
ri kalmasında bir beis görülmemiş· 
tir. 

Belediye ıstatıstik dairesi 

Belediye istatistik dairesinin 
iktisat müdürlüğüne bağlandığını 
yazmıştık. istatistik ve ne~riyat 
işleri bundan sonra iktisat müdürü 
Asım Süreyya Bey tarafından ida· 
re edilecektir. 

Avrupada ve bilhassa Alman· 
yada istatistik ~ubes'.nin, iktisat 
müdürlüklerine bağlı bulunması·· 
nın faydası görüldüğünden buna 
karar veri im· ştir. 

le, kabil olacağı kanaatinde değilim. 

Bugün, aahnc edebiyatunızm bari• 
cinde kalan edebiyat, pek &la kibar dilini, 
softa dilini bıraknu§, halk dilini alını§· 
tır. Türk cdebiyab, fertlikten, romantizm 
den haylı kurtulmuıtur. ikmal olmasa 

bile; fertlik değil, kitlelilc eserlerimiz 
var • Bu eserler nasıl yaz.ılnuıtır.? .. Bu 
ne§riyat dcvletJeşmİ§ değildir. Bu eser· 
ler, inkılap gençliğinin, inanlı kalemle-

rinden kendiliğinden doğmuıtUT. Tabii 
bir edebiyattır. Fakat bir temeli vardır. 
Türk tiiri, Türle romanı, Türk hikayesi 
mevcuttur. Cemiyet edebiyabnı doğur• 
mak için, ilham veçhe değiıtirdi. 

Halbuki, ynnm asırdan fazla tiyatro• 
muz var dediğimiz halde, kaç tiyatro mü• 
ellifi sayabiliriz? •• 

Sahne edebiyatı, edebiyabmızm en 
çürük dalıdır. Bu kuru dal, arada sıra· 
da tomurcuklanır ve .... gene kurur. Bu· 
nun için meydanda fol yok,yumurta yok• 
ken, tiyatro müellifi yokken lamail Hak· 
kı Beyin: Yapılacak iş gayet basittir; 
Türkiycde tiyatronun devletleımeai ge• 
rektir! Hikmetine iıtirak edemiyeceğim 
gibi, bu işin hiç te baıit olmadığını iddia 
edeceğim. Kendisile, istene, bu bahis ü
zerinde, uzun uzun konaıabiliriz. 

Selimi izzet 

Görüvor? 
3 

- D .:,-i EL, Lt::ı.. ::::..Ida. yan
~ınlaruı önüne bir türlü geç:lemi· 
: or ... 

••• Vakıa belediyemi:ı büyük/ ••• Fakat ynngın yerinde bul . Acaba itf iye heyetı'nı· , . ..,.n· -/ D h · Ef B k l h k ,.. . . ·· · " .... ı a· c rı . - ana ·a ına er ea 
fedakarlıklar yaparak Avrupadan merd:venı kurm .. k irin sa:ıtler ge le'-leri kuUnnm"'k yanl'YT ·· d" (S }"' · l ) B d l 
• • • • • • • • ... , 5 1 n son ur- e amı zzet ey en yangın &• 
ıtfaıye merdıvenı getırtt~. çıyor; bmalar kül olup gidiyor me usu1lerin= 0··gvren k · • A '- k d • ı l ••• · · me ıçın vru- ra xarşı orunma ersı a ma ı • 

.. d 1·1 paya mı gon erme ı .... 
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MAHKEMELERDE ~ [
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lizasyon derdi 
M. Hitlerin Nutku 
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Alime ti f arıka 
taklidi davası 

Taklit iddiasına mevzu olan "Köpek 
başı,, için iki tarafın söyledikleri •. 

Tüccardan Neıim taranto Ef. 
tarafından bez tacirlerinden bir 
çok kiti aleyhine açılan alameti 
farika taklidi davasına ait muha
kemeye, dün lstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde devam olunmut· 
tur. 

Bu davada taklit edildiği 
iddia olunan alameti fa ... 
rika, köpek başıdır. D:ıvacı, ıattı· 
ğı bezler üzerinde bulunan köpek 
ba.Jınm dava ettiği tacirlerin sat· 
bkları bezler üzerinde ömeii bu· 
lunduğunu, bunun taklit suçunu 
teıkil ettiğini, müfterilerin her 
iki malı ayni mal sanac:ığını, biri 
birinden kolayca ayırt edemiyece 
ğini ileri sürüyor. Dava edilenle· 
re gelince, bunlardan bir kısmı, 
yer yüzünde otuz iki cins köpek 
bulunduğunu, bunların başlan bi· 
ribirlerinden f Jrklı oldufunu, da
vacının bütün köpek h&§ları üze· 
rinde alameti farika hakkı iddia 
edemiyecejini söyliyor, bir laamı 
da "taklit alameti farikah olduğu 
iddia edilen malı, biz s:ıtmadık,, 
diyorlar. 

Mahkemenin dünkü aafhaımda 
bezler üzerindeki alameti farika• 

Endişe ve korku .... ( Bq tarab ı bici ayıfada) 

komıulann hukukuna tecavüz ve 
kendi uhdesine düten vazifelere 
riayetaizlik ..• ilah,, 

itte bugün Balkanlarda h:ıliha· 
zır nızamı denilen fey bundan iba· 
rettir. Acaba BalkanJarda idame 
edilmek iıtenilen h).li hazır nıza· 
mı bunlar mıdır? Biz bunu zan• 
netmiyoruz, Zira böyle bir halin 

devamım arzu etmek tehlikeli ve 
anarıik bir vaziyetin ebedilepne· 

sini istemektir ki, bu auretle Bal• 
kan milletleri ne ıulh, ne de aaa
dete erifemezler. 

Şüphesiz bize cevap ohrak de
nilecektir ki, aslaı böyle bir nizam 
mevzuu bahiı değildir. Maksat 
yalnız sulh muahedeleri ile Bal· 

"kanlarda tesiı edilmit olan :ırazi 
iatatokosunu temin etmektir. 

Biz bunu böyle anl:ryonız. Ve 
kabul ediyoruz ki, hakikaten ge· 

rek Bükrqte, gerek Belgratta ile· 
riye sürülen siyasi formül budur. 

yı ehli vukuf ııfatiple gözden ge· 
çirerek taklit iddiasının varit olup 
olmadığım kestirecek ehli vukuf· 
t:ın bazıları için davacı vekili, ih
tirazi kayıtlar ortaya atarak, iti· 
razda bulunmuş, mahkeme heyeti 
bu itirazı reddetmiştir. 

Neticede muhakeme ehli vuku
fun tetkikat yap:ırak rapor verme 
ıi için batka güne bırakılmııtır. 

Matmazel Anaisin yaralanması 
na sebep olduğu noktumdan m'.lh 
kemeye verilen toför Aleksi Ef. 
dün lıtanbul üçüncü ceza mahke· 
mesinde muha.keıne edilecekti. 

Dava edilen, mahkemede yok· 
tu. Kendisine henüz tebliğat ya
pılmadığı anlaşıldı. T etkik:ıt ne• 
tfoeıinde celpnamenin 26 kanunu 

evvelde mahkemeden tebliğat mü 
dürlüğüne gönderildiği öğrenildi. 

Bunun üzerine, aradaki bir ayı 
a-eçen zaman zarfında niçin tebli· 
gat y:ıpılmadığmın tahkiki ve bun 
da alikadarlann her hangi bir 
ihmali vana, haklarında kanuni 
takib:ıt yapılması için müddeiu~ 
mumiliğe müzekkere yazılması 

kararla,tmldı. 

lieledeyede yangına 
karşı tedbirler 

Belediyede yangına karşı yeni 
tertibat alınmaktadır. Bu meyan
da yeniden bir haylı su kovası alm
mı§tır. Bunların bir kısmı merkez 
binasının muhtelif yerlerine kona· 
cağı gtbi bir kısmı da şubelere dağı 
hlacaktır. 

Bütün hademelerin de sıra ile nö 
betçi kalmaları kararlaıtığı g:bi 
yeniden kontrol saatleri de alm· 
mıştır. 

Polis haberleri 
- ~-ı=-r -

Tramvaydan düştU 
Betiktata giden 220 numaralı 

tramvaya binen Mustafa yere dü· 
terek hafifçe mecruh olmuştur. 

Birbirlerini dövdUter 
Kaamıpaşada sakin Mehmet ile 

Ömer ve Küçükpazarda sakin 
Yekta ve Akaarayda oturan Kenan 

arasında münazaa çıkarak birbiri
ni dövdüklerinden cümleıi yaka
lanmıştır. 

çorap hırsızı 

• •• tEaşınakaleden devam) 

"'"~ 'J .. z bin lira tahsisat koymak 
icap edecektir. Abi takdirde üç, 
be, sene sonra belediyenin hu ka· 
dar büyük fedakarlıklar yaparak 
vücude getirdiği kanalizasyon tesi
satı hiç bir işe yaramaz hale gele • 
cektir. 

Hulasa bütün bu ıözler ile şunu 
demek istiyoruz ki beş, altı sene -
denberi milyonlar sarfedilerek İs· 
tanbu' cihetinde yapılmış olan ka· 
nalizasyon şebekesi bugün istifade 
edilemez bir haldedir.Binaenaleyh 
yapılacak şey bu tesisatın muhafa
zaısnı ve halk için istifade edilebi
lir bir hale getirilmesini temin et· 
mektir. 

Bununla beraber şimdi işitiyo· 
ruz ki İstanbul belediyesi İstanbul 
cihetinde bugüne kadar yapılmış 
olan kanalizaıyon teıisahm ölü ve 
işlemez bir vaziyete bırakarak 
Beyoğlu tarafında yeni bir kana
Iizıuyon şebekesi vücude getirmek 
için kanalizasyon §İrketi ile müza
kerededir ! 

Biz bu müzakereleri ve teşebbüs 
leri İstanbul halkının menfaati na· 
mma çok zararlı ve hatta tehlikeli 
buluyoruz. Çünkü belediyenin ka· 
nalizasyon tirketine taahhüdü ha· 
kiyesi olan bir buçuk milyon lira
lık bir iş bulmak için Beyoğlu ta
rafında başlanacak yeni bir şebe • 
ke İf İ yann ikmal edilebilmek İçin 
en aşağı 5, 6 milyon liralık bir gai· 
le §eklini alacaktır. Şirket işe baş
ladıktan ve gene milyonlarca sar
f edildikten aonra Beyoğlu tarafın· 
da vücude gelecek şebekede şimdi 
lstanhul tarafmda olduğu gibi hiç 
bir işe yaramryacak bir cihazdan 
ibaret kalacaktır. Ve bu hiç bir işe 
yramıyan kanalizasyon şebekesi

nin mütemadi tamiratı için her se· 
ne belediye gene yüz binlerce lira 
aarfetmek mecburiyetinde kala· 
caktır. 

Mehmet ASlm 
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Tevkılat kısmen evvelld (8Ce; kısmen 
dün de devam etını,tlr. tntlşor eden lslmJere 
göre tevkif edllcnlerln mildarı ~imdiye kadar 
otuz, otuz beş kl§lye ballf oJmaktaclır. 
ba§ka atıdekiler de mevkUftnr• 

Dün iahnlerhıJ neı;rettlğimlz zevattan 
Edime mebulRJ sabıkı Jlacı Adil, Erzu

rum mebusu sabrla ve ınllll ajans mtıdUrü 
Büseyin Tosun, Bursa nıebuım Sabıkı Rıza 
Bey, ittihat ve tarakkl ıncrkez uınıunı aza.. 
ımda.n doktor Rrumhl, tecf'ddllt fırkası aza
SJnıb.n doktor Tevflk JW,tu, esnaf cemiyet
ler! reisi Memduh Şc~ket. nann sabıkı HA
!71DI Beyin blroderl SaJAhaddfn, Diyanbeklr 
vali Vt'kill e!lbakt Beilretfuı, fsta.nbnl dl'!fter-

don !labıla Fazıl. Fam Bey!n damadı rusn
mat mllfettl,1<'rfnden Sallnı, darWfllnun rl
yarlye monnımtf'rinden tn!Uıtndiı Salim, 
mulııı.clrln mlldlrlyetl mlldllr nnıavlnltrlnden 
VeU NM:det, ıstablı Amlre meınurlarmda.n Sa
l!iha.ddln, .Jandarma zabitlerinden Ahmet Bey
ler. 

-- l~ tan.fi l lncl •ytfada) 

Sendika merkezlerinin işgali işçi· 
ler aleyhine değil ~akat sınıf mü· 
cadelesi aleyhine alınmış bir ted
birdi. 

Alman vahdeti mevzuuna temas 
eden başvekil, Alman devletleri
nin ekseriya hanedan siyaseti nıen.
f aatine teıis edilmiş olduğunu, 
milli sosyalizmin bunı muhalif 
olduğunu söylemiş, demittir ki: 

"Almanya bir millettir ve bir 
imperatörlük içinde yaşamak isti
yor.,, 

Başvekil bundan sonra idari 
adli, hani, terbiyevi ve iktisadi 
aah:ılarda vahdet temini için şim
diye kadar alınan tedbirleri say• 
mıştır. 

Hitler, aptalların kıaırlaştırıl· 
maları kanununu methetmiş ve bir 
ıenede bütün Alman kuvvetlerini 
birleıtirmeğe muvafhk olduğunu 
söylenıittir. • 

Nutkunun harici siyasete ait kıs· 
mında başvekil Almanyarun bü
tün milletlerle, rejimleri ne olur
sa olıun, sulh içinde yaşamak is
tediğini teyit etmiştir. Bu se· 
bepten Almanya Sovyet Rusya 
ile dost:ıne münasebat içinde ya· 
,amağa çahııyor, fakat nasıl Sov• 
yet Ruıyada milli sosyalist tema• 
yülüne yer verilmiyorsa, Alman.
ya da komünist prop~gandasma 

yer verilmesine müsaade etme· 
mektedir. 

Alman - Polonya müııasebab· 
na dair başvekil, vaktiyle havayı 
zehirliyen irsi kin yerine, iki 
milletin mütekl.bil mevcudiyet· 
lerini tanım.ağa çalıştıklarım söy· 
lemiştir. 

Bundan sonra M. Hitler Al· 
manyamn Avusturya ile olan mu 
nasebetleri hakkında uzun uzun 
b:ıhıetmiştir. 

Başvekil, Almanyamn Avus· 
turyaya hücum niyetinde olmadı· 
ğmı söylemittir. "Almanya A· 
vusturya ile anlaşmağa el'an h:ı.· 

zırdır. 
Başvekil Hitler Fransız hüku· 

metinin Sarre m.eaeleıini umumi 
reye müracaat etmeden halletme· 
ği kabul etmeınesinden şikayetçi· 
dir. Zir:ı bu hal sureti intihap dev 
resinde birçok harslann kendile· 
rini kapıp koY\rermelerine mani 
olacaktı. 

Hitler, Alınan.ya ile Fransa a· 
ra.sındaki tavaaautundan dohyı 
lngiltereye teşekkür etmiş ve İn-: 
giliz tekliflerinin itina ile tetkik 
edilmekte olduğunu söylemiştir. 

Nihayet, baıvekil, Almanyarun 
emniyet ve h:ıyıiyeti için lazım te· 
lakki ettiği asgari miktarın alın· 
maaı mümkün olmadığı için ınil
letler cemiyeti ile silahları bırak· 
ma konferansım terkettiğini ıöy· 

lemiştir. 
Fakat bu bkdirde dahi vaziyette 
biç bir değişiklik olamaz. Zira hu 

gün Balkanlardaki ıiyaai karga
şalık muahedeler ile teessüs etmit 

Sabıkalı Hidayet göınlekçi An· 

tran·ğin dükkanına girip bir çift 'ı· PEK 
çorap a§ırırken yakalanmıştır. sinemasında 

"Bununla beraber Alman mille· 
ti kuvvetlerini milletler a.r.'lsında 
teıriki mesai işini meriyete koy• 
mağa karar vermiştir.,, ol :ın hali hazır nizamından batka 

bir şey değildir, bunda hiç kimse-

nin şüphesi yoktur, şimdiye kadar 
tecrübe edilmiş olan bu hali haızır 

nizamının idamesi bundan ıonra 
Balkan milletlerine na.ad bir f 1y
da getirebilir? 

Eararcı Osman yakalandı 
Üsküdarda Bağlarhaşmda otu· 

ran Osmanın üstünde yapılan a· 

ra§tırmada 57 eram esrar bulun
muştur. 

Talebe birliğinde 
r-ı; Milli Türk Talebe Birliğinin 

ı_!:ONGRELER 1 merkez komitesi bugün toplana· 

I-I ..... ı· h Al d be · I rak birliğe ait işleri konuşacak· 
ı a ıa mer em ar !U ıı 

r .. .. t •k• b kt tIT • ... umaı gunu Ha ı ı uçu a mer· 

ke7 binas·nda st~ lik kongresini 
yap:ıca· ... tır. Kongrede gE>çen sene· Vatşova elçimiz 

Baştan nihaye· T u·· rk ç e 
t~ kadar 

Lüks vapur 
Yo cuları 

Başvekilin nutkunun sonu uzun 
uzun alkışlanmıştır. 

Gazetelerin yazdıkları 
Berlin, 31 (Wolff Ajansı) -

Bütün Alman gazeteleri başvekil 
M. Hitler'in son nutkuna tahsis 

Zengın tuvaletler, çok eğlen· ettikleri uzun yazılarc:h bilhassa 
celi Pahnelerle lPEKF L~ stud harici siyasetin hedefleri hakkın. 
yosunun \re iPEK sıoemasmrn da M. Hitler tarafından verilen 
YENı ~UVArFAKıYEfıD1R izahatın ehemmiyetine dikkati 
Bugün teozılith fıvatJarJa ta · çekmektedir. 
lebe seansları vardır. Ayrıca Gazeteler bu hedeflerin diğer 

nin nıznaınesi olruni' :ak ve yeni 
id~r• lıc.y~ti seçilecektir. 

Paramouot dünya haberleri mil1etlerle Almany."l arasında çı· 
Varşova, 31 (A.A.) - Harki- (1~830\ kacak ihtilaflarda kuvvete ve şid-

nazm, M. Bek, Türkiye ıefiri Fe- .. ·~-------------~ı dete müracaati kabul etmiyerek 
· kabul etmittir. sulh davasını takipten ve millet· 

ler arasınd.:ı anlaşma maksadını 

gözetmekten ibaret olduğunu da 
ilave ediyorlar. 

Başvekilin hu nutku hakkında 

ecnebi gazetelerinde bilhassa İn
giliz gazetelerinde görülen müta· 
leahr Berlinde pek ziyade dikka· 
te değer mahiyette sayılmaktadır. 

İngiliz gazeteleri M. Hitlerin 
Almanyada kazandığı büyük mu· 
vaff akiyeti kaydetmekle k:llma
yıp müşarünileyhin harici siyaıet 
hakkındaki beyanatının, bilhassa 
F ran.sa. h:ıkkında söylediği sözle
rin son derecede mühim olduğunu 
da işaret etmektedirler. 

Londrada çıkan gazetelerden bir 
çoğu Almanyanm bu yeni teklifi
ne F ransanm göz yummıyacağını, 
yum:ıcak olursa kendi kendini za· 
rara sokmuş olacağını tekrar tek· 
rar yazmaktadır. 

Alman imperatorluğu 
B~rlin 31 (Wolff Ajansı) -

Gazeteler, "Alman imperatörlü
ğü,, nun yeniden kurulması h'lk
kmda bu yakınlarda çıkan kanun 
dolayısile yürüttükleri mütalea
lar sırasında şimdiye kadar gelip 
geçen bir çok nesillerin y.:ıpama• 

dıkları bu işin artık baıanlmış ol• 
duğunu ehemmiyetle kaydediyor

lar. Bu gazeteler tarihin seyri es· 
nasında birleşip bir Alman impe· 
ratörlüğü kurulınası için sık sık 
bir takım teşebbüslere girişildiği· 
ni, fakat baş vurulan usullerin 
kifayetsizliğinden dolayı bu te
şebbüslerin muvaffakiyetsizliğe 
uğradığını ilave ediyorlar. 

Gazeteler mütalealarma şu su 
retle devı:ım ediyorlar: 

"Milliyetçi sosyalistlı Alınan 
İmpe1 a.törlü5iiuJc tcsdllal - ısla· 

hat yapmak işini tedbir ve ihti· 
yatla yürümüı, hiç bir şeyi tecil 
etmemiş, vaziyetin olgunlaJineosı· 

nı beklemiştir. 

Bu kanunun neşri bir seneden• 
beri s.:ırf edilen çalışmalan tetviç 
etmiş oluyor. 

Muhtelif Alman hükUmetleri 
nezdine Alman imperatörlüğü na· 
mına valiler tayini ve hususi par• 
lamentonun ilgası bu çalışmaların 
iki muhtelif merhalesini teşkil et· 
mektedir. 

Bu kanun bir senelik tarihi bir 
devre nihayet vermektedir. 

Bu devrenin dev.:ınn müddetin· 
ce hakimiyet hakkının dağılması 
Alman milletinin mükadderatı Ü• 

zerinde çok defa zararlı bir tesir 
yapmııtır. 

Kabul edilen bir kanun 
Berlin, 31 (Wolff ajansı) -

Reichtag, Almanyanın yeniden 
tesisi kanun layihasının 3 kıraati
ni müttefikan kabul etmiştir. Bu 
layihada başlıca şu maddeler var• 
dır: 

1 - Almanya ittihadına dahil 
devletledn parlamentoları fesho· 
lunmuştur. 

2 - Bu devletler hükümdarları· 
nın hukuku Alman hükumetine in
tikal etmektedir. 

3 - Devletlerin hükumetleri Al· 
man hükumetine tabidir. " 

4 - Muhtelif devletlerin Alman
ya hükumeti valileri vazifelerinde, 
,Almanya hükumeti nazırına tabi .. 
dir. 

5 - Almanya hükumeti yeni bir 
kanunu esasi teıis edebilir. 

6 - Kanun neşri gününden iti
baren meriyete girmektedir. 

Reichsrat' da bu projeyi mütte
fikan tasvip etmiş ve bu sureti~ 
proje kanun mahiyetini iktisap et· 
miştir. 
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kaymakamı Rept beyin tabii aza olarak JI 1. J l lı b 
-------·-·ıidare he:eti~~ girmesi üzeri~e faali.yete ıv.ıusaueme er mu are 

Yavrunun yazdığı eser resimliy- geçerek ımwu "Adalan suzellettınne 
di. Yanu on kağıt kad~r yaz- cemiyeti,, ne tebdil etmit ve lstanbul be- kl • e l t 
mı•tı ve ikinci sayıfaya Hakkı lediye reisi. Muh~ttin be;in ~ reis!i~ f:e ını a mış l 

:r altmda Ennn Alı, belediJe reıı muavına Y • • 
Bey!.. Hiç Bey!. in resmini yap- Nuri, Avukat Haydar, K.izım Şinasr, 
mıfb iki resmini ylpmıştı.. doktor Eaat, Cemil, Yat klübü müdiri 

Yavru kübik ressamdı. Hakkı Cafer, Turing ldüpten Ziya, Adalh haJk 
Bey .. Hiç Bey! .. Bir yandan bir de fırkası idare heyeti reisi Süleyınb &ey. 
önden resme almıştı. Biri tek lerden mürekkep olan idare heyetini teç· 

gözlü, dört köşe başlı, öteki iki miıtir. 
gözlü müdevver kafalıydı .. Ayak- Cemiyet Turing ldüple tetriki ıneaai 

edecek ve belediyenin müzahereti altın. 
lan horoz ayağı, kulakhrı katır da faaliyete batlıyacakbr. Adalan aüzel-
kulağıydı .. Resmin altından !U leıtinne ve seyyah celbi itlerinin propa. 
mısra vardı. ganda lnsınmı Taring ldüp, imar itlerini 

Yoktu ama, bunu kime ve nası] 
anlatmalı idi? Düımanın mütema
di taarruzu karıısında kumanda 
itinin bile liyıkile halledilememe· 
ıi çok acıklı bir haldi. Katibi mes' · 
ul bey bu halin neye müncer olaca· 
imı dütünürken hudut civarındaki 
köyde üçüncü gün dahi doğmu§tu. 
O arbk kendi kendine bir karar 

lamıyacağından ve ancak sükun 
zamanında kabil olabileceğinde 

bu husustaki k:ırarın bir an evv 
iş'arı rica olunmuştu. 

Bu ımeseleye dair Erzuruma ç 
kilen telgrafnameden bir 
sonra, 16 ıubat tarihinde (Art 
vin) cephesinde 
kezdeydi: Takdim ederim Hakkt bey, Hiç bey .. de ~emiyetle belediye ,..paeaktır. Güzel 

İyi ~nak yalar k"" ek d ğil · be let~e itine Büyükadadan bafl•nacak 
- Ne o, susuyorsun?.. op c ' pıç y .. ve ilk İt olarak Yürük Ali ıneYkiine aıri 

Ondan sonra, Hakkı Bey ... Hiç bir plaj yapılacakbr. Otel n pansiyonlar 

•ermek üzere idi. Bu esnada Ne.il 
Bey kendiıini telefona çağırarak 
demifti ki: 

Acıelma taraflarında baılıy 
müsademeler hakikaten ciddi 1) 

· · · · • d-'L · d"d Bey! ... "Güzeller güzeli Hanım· sıkı bir kontrola tibi tutulacak ücretler 
- Sen bay:ıtr, ana fım ı en f d" . d " bel d' dil '-. 

bö ı l k 
- .. t t N e en ıyı ansa kaldll'ıyordu.. e ıye tarafından tayin e eceatir. 

- "Şimdi Rıza Beyle konuştum. 
muharebe §eklini almıttı. G 
mehtaplı idi. lki taraf 
makta devam ediyordu. y e karan ı gorunsen · · eyse, Y ollann bo7.Uk ,__ __. • ,. _ _;,,. ettiri-V H kk B H" B r "G"' · Ouuı yenen..-.... de~·&i unutalım .. Sana bir tekli· e a .. 1

• ey... ıç ey.. . u· lecek, hamal ve ara&acılann yekıuı.U 
fim var .... Bat başa yemek yeriz [ zeller .., guz~lı:, Hanımefendıyl.e bir §ekilde giyinmeleri mecburi tatula
aonra beraber sinemaya gideriz .. l gezmege gıdıyordu.. Adalara gı· cakbr. Tur yoluna her bet yüz ınetrecle 
Bu gece biribirimizdcn a 1 • 1 diyorlardı. Boğaza gidiyorlardı .. mesafeleri gösterir JevhaJar ve kana~ 

yın ma Pl"' ·ı d be b d · . . ler konacakbr Muhalif zamanlarda mu-

Senden bahsettik ve hakkında ver
diğimiz kararda m•ıtabık kaldık. 
Artık senin buraya gelmen icap c· 
diyor. Çünkü sana ihtiyacımız \'ar
dır.,, 

Bey bizzat müsademe mahall" 
gitmiyerek Ahmet Bey müfrez 
hi müsademe mahalline gönde 

yız ... Memnun musun 1 aı ar a ra er enıze gırıyor· dd"t _ · . 
C 

J • • lardı tea 1 nıusabakalar ve eğlentiler tertip 
- - o.c... •• • eclilecektir. ca: 

Katibi mes'ul bey bu emri alın-

. Yavrunun yüzü güldü, gözleri· .~arın albnd~, "Güzeller Turing ldüp, senah celbi m9temel 
nan içi güldü.. Annesinin dediği ıuzelı,, hanımefendı, Hakkı bey.. olan yerlerde mantazam ve devaınb pro

t;ibi, ne olsa erkekti: Hiç beyin omuzuna b:ltını dayı- ~gandalar yapacak ve AYnııJ>UUD her 
_ Gidip lokantada yemek yi- Yordu .• Hakkı bey ... Hiç bey .. , hanıi bir tehrinclen trelmek isti1en bir 

yelim .. KD'IDIZI mantonu giy. "Güzeller güzeli, hanımefendinin sey~ah t.~~nbula ~uv...ı.tınc1an ~vvel 
P k" saçlarını okfıyordu.. Turıng ldup vasıtasıyle kendisine Jizım 

- e 1
•• olan pansiyonu kiraJıyabilecektir. 

V&detti. O anda b:'lyretler için· Ve sonra.... Cemiyet !İmdiki halde giizelleıtirme 
de kalmıt, aynı zamanda da oğlu- Ve ıonra, daha neler yaptıklan- itine yinni bin lira tahsis etmiıtir. Bele-

na hayran olmuıtu. nı Yavru sinemada görmüştü. ö- diye de bütçesine münaıip bir miktar 
• • • PÜ§1Denin ne demek olduğunu bi- tahsisat koyacaktır. 

Bunun üzerine Yavru odasına fiyordu.. • Faaliyetiyle t&nmmıt olan kaymakam 

ı Reşat beyin, uzun zamandanberi taaav• 
gitti.. şte böyle, on kağıt yazıp dol- vur edildiii halde tatbik mman. kona-

- Tarih •azifcıni vanacas-·· d•rPDUflU.. D:dia C:la yazacaktı, mıyan adalan ırüzellqtirme itlerini de 
dedi... bitmcmitti.. Müellifin hen.üz içi muvaffakıyetle batvacainu ümit ede-

Yavru, kendi boyuna göre ko- doluydu .. Hissiyatını boplbna· rız. 
caman m:ısnınm yanına ohırdu. mııtı .• Yavru on birinci kağıdı al- -----------
Bir müddet diifündü. Sonra, bir dı ve duraladı.. Çukulata hırsızlan 
deate kiğıt aldı.. Oraya ha:blaı bir satır yazmıı· 

Bu deste kiğıdm üstüne yazı}. b. Pertevin yazısını tanıdı ve 
0

• 

mıı iki isim, biraz evvel nazan kudu: 
dikkatini celbetmit ve annesinin 
kar~ısına dikilmiıti. Bu isim, 
bu kendi yazııiyle yazılm:unıt o
lan isim onu alt üst etıni,tir.. Bu 
isim, annesini itham etmesine se
bep olmu:tu... • 

Kendi yazdrklannı bir d:ıha o-
kuclu. 
Hakkı Bey!.. Hiç bey! .• 
Yavru bu Hakkı Beyi, bu Hiç 

bey! yeni tanıyordu Bu adam, o
nun zihninde teltellür ebniflİ .. Bu, 
yirmi yaıında bir gençti. Ar:ıda 
sırada gelip annesini alıyor, dan
ıedilen, içilen yerle götürüyordu .. 

O yerler, ki insan gelince la
kayt ve yorgun olur .• 

"Aferin meslektaı ! Her kad1• 

nın bir "Hiç,, beyi vardır •.• Biziın 
neye olmasın? ... , , 

Babası, gene yoktu. Bir hafta
dır eve gelmiyordu ... Onun aşkını 
ve kıskançlığım müd:ıfaa etmeıi 
liz llDdı .•• 

İşte bunu yapıyordu .. 
O gün daha fazla yazamadı ... 

Annesi ıesleniyordu: 
- Yavru, saat yedi oldu, hay. 

di ..• 

Tekird:ığ, (Hususi) - Şehri· 
mizde tuhaf bir hırsızlık vakası 
olmuştur. Ayın 28 inci Pazar ge-

cesi Varnalı Rüttü Efendinin bak· 
kaliye mağazasın:ı iki ıabıkab ça 
tıyı açmak suretile girerek çikola· 
ta paketlerini toplamağa hltla· 
mıılar ve bu esnada oradan ge
çen bekçi tarafındsn ıörülmütler• 
dir. 

- "O halde ibugün AThnviye 
hareket ediyorum!,, demiş ve hay
vanına binerek ve maiyetini de 
beraberine alarak (Arhavi) ye 
doğru hareket etmişti. 

Bu esnada Artvin cephesinde 
hiç bir tebeddül olmamıştı. Yalnız 
§ubatın on beşinci günü küçük bir 
keıif .kolu müsademesi olmuştu. 

Artvin l:arargahı (Stange) bey
den haber alamıyordu. Onunla 
beraber hareket eden Hafız Süley
man Efendi (Stange) alayının 
Murgul - Arhavi hattını müda
faa etmekte olduğu bildiriliyor
du. T qkilatı mahsusa emrinde 
bazı toplar varsa da mermileri 
bulunmadığından bunlardan isti
fade edilemiyordu. Teşkilatı mnh
ıuaa (Kuvars Han) da top koşum
ları bulmuftu. Mevcut süvari hay
vanları toplara ko~ularnk mermi
lerin vuıulünde toplardan iştifa
de edilmesi düşünülüyordu. 

T eıkilatı mahıuısanm alay ku
mandanı Halit Bey idi. O günlerde 
Halit Beyin düşüncesi şuydu: 

"Hopanın Ruslar tarafından 
zapt ve İ§gali üzerine Hopa cihet· 
lerine gönderilen nizamiye kuv· 
vetinin oradan ayrılması Artvinin 
muhafazasını müşkülleştirmişti.. 

mişti. Fakat aradan ıaatle 

geçtiği halde vaziyet hakkında hiç 
bir rapor alınamıyordu. müaade-

me eden alayın vazülceyt cephe• 
uzun olduğundan ve bu yüzden 

vakit ve zamanında rapor alma • 
madığından H:ılit Bey telefon 
merkezinden aynlamıyordu. 

Yalnız Acıelma ve Berta cihet· 
lerinden perakende olarak geri 

gelen efrat oradaki müfrezeleri• 
mizin bozulduğunu söylüyorlardı. 

Halbuki o civardan gelmekte o
lan köylüler müfrezemiz o&· 
dan ric'at etmi,ken Halit Bey 
rafından gönderilen takviye kıt• 

asının gelmesi üzerine Obiçalanın 
tekr:ır geri alındığını iddia edi· 
yorlardr . • 

Bu kararsız vaziyet karş11ında 

kumandan Halit Bey 130 mevcut• 

lu bir kuvvetle Acıelmaya: hareket 
ctmeğc karar vermiıti. Müaade· 
meyı ve vlziyeti bildiren bir ra• 
Por gelmiyecek olursa Artvinde 
beklemiyerck oraya katacaklardı. 

Müsademelerin ciddi muharebe-
lere münkalip olduğuna §Üphe 

yoktu. T eıkilatr mahsusa ku· 
mandanlığı her karış toprağımızı 

ınerdann müdafaa ediyordu. Fa· 
kat bunun devam edebilmesi ye-

dek cephaneye mütavakkıftı. 
Stange bey Artvinden aynlırken 

yalnız on sekiz 
bırakark hareket 

sandık cephane 
etmitti. Bu 

Yavru bu genci görüyordu. Bu, 
bol pantalonlu, kıa:ı ceketli, kaim 
bastonlu, bardan bara koıan, çay· 
dan çaya giden, her sözden bir 
ı:ükte çlkarmağ:ı çalıtacak kadar 
budala, her ıöze gülecek ve her 
söylediğine gülecekler zannede
cek kadar cahil, bütün meziyeti 
dan31nda ve ıüppe citme.inde 
toplıyanlard:ın biriydi. 

Romanın kağıtlarını, mektep 
defterlerinin :ıraısına sakladı, he
men elbise değiştirdi, ellerine, yü
züne, batma yanm şişe kolonya 
sürdü: 

- Geliyorum anne ... 

Zabıta vaziyetten haberdar edil 
mit, o aralık •inemadan çrkan 
h:ılk ta uıağazaıım etraf mı aarmıı 
lardır.. Yakalanacaklarını anlı· 
yan çikolata meraklıaı hırsızlar 
ellerindeki paketleri bırakmııbr, 
kimse görmeden, bacadan Rüttü 
Efendinin mağazası Yanındaki 
Mustafa Efendinin elbiseci dük· 
ki.ııına gimıitler ve kumat lurpm 
tdarını Üzerlerine örterek r.ıbp 
aaklanmıılardır. Mağazada yapı· 
lan araıtırmada hrnızlar bulun:ı· 
mayınca Mustafa efendile bera
ber elbiseci dükkinma giren za• 

bıta memurlan ağızhnnın talı bo 
zulan bu hırsızları kumat parça• 
ları altından çıkararak yak:ı.lamıt· 
lardır. 

Her ,ne kad:ı.r teıkilatı mahsusa 
kuvvetleriyle lazım gelen müda
faa tertibatı alınacaksa da düşma
nın faik kuvvetleri ve top ve mit
ralyözleri karşısında uzu müddet 
muk:ıvemet tabii kabil olamıya
cakbr. 

kadarcık cephane kifayet edemi· 
yeceği için Erzurumda bulunan 

Bu tipler, seri halinde, bir fab
rika mali gibi ,salonlarda dola,an 
tufeylilerdi. İtte Hakkı Bey ... 
Hiç bey bunlardan biriydi .. 

Fikriye, ond'ln bahse~rken: 
"Ne ıüzel danaediyor.,, derdi. 

O adamı Yavrunun eline vere
cek olaalar, lime lime edecek, bir 
kaıık suda boiacaktı .. 

~imdi, IU anda eli kolu bailan
mıı !tir frıfde, muuının üetüne 
yat-nlmıt olsaydı, gözlerini oyar• 
dı. 

Fakat anne3İ sabırsızlanmıı, 
daha evvel gelmişti.. Odaya gir· 
di .••• 

Sözünde durmuştu.. Kırmızı 
mantosunu giymişti... F 'lkat inci
li tuvaletini çıkarmıştı .. Beyaz bir 
tuvaletle, i.deta bir genç kız ol
mu§tu... Geçtikleri yerde, erkek· 
lerin gözü üzerin.de kalacaktı .• 

-7-
- Öfke ve hiddet ha! .. Ala! .. 

Mükemmel! ... Hiç diyecek yok! .. 
Bu fani dünyada ,insan neler gö
rüyor neler! ... Öfke ve hiddet! ... 
Hem de sen öfkelenip hiddetleni
yorsun!... Eğer bir kelime d :ıha 
söylersen, bu sefer başımı alıp gi
deryn Ye bir daha gelmem! .. Pey· 
man!.... Sana ıesimi duyur,mak 
için oparlörle mi konuşayım ... 

(Devamı var) 

Şayet bir iki gün içinde başka 
bir kuvvet gönderilmez ve (Stan
ge) beyin alayı geri gelmezse 
Aminin de dü§11lan eline geçme
si tüpbesizdir. 

Ancak, Artvinden çekildikten son· 
ra orada k1lacak olan islam ahali 
Ruılar ve ermeniler tarafından 

DAVETLER 

' 

fenalık yapılmamasını temin et
mek için Artrinde bulunan erme-_____ .. 

Askerlik işleri 
Ü.küdr Askerlik Şubeainden: 
Şubemizin mmtakasma menaup 

324, 325 doğumlulardan kıtada 
hizmet ederek sakata ayrılmıı o
lanlarla askerlik meclisinde veya 
hastanelerde sakata tefrik edilmit 
bulunanlann nüfus hüviyet cüzda
nı ve fotograflarile ıubeye müra
caatları. 

ni katolik ah:ılic:len ileri gelenleri-
nin ve ailelerinin kalabalık olan 
erkeklerle rüesanın rehin olarak 
bir an evvel dahile sevki lazım
dır.,, 

Halit Beyin bu noktai nazarı 
Erzuruma bildirilerek oradan mu
vafakat cevabı istenilmis ve Art
vinden ric'at edilecek olu~sa ric>at 
kaTg"falığı arasında adam toplat
bracak ve sevketmek mümkün o-

doktor Bahaettin Şekir Beye mü· 
r:ıcaatJa serian cephane gönderil· 

mesi rica olunmu§tı:. Eaaıen Art· 
vinde yalnız yedi sandık alıkonu· 

larak 18 sandığın on biri ileri kı· 
taata gönderilmisti . . 

Bu aralık müsademe mahallinde 
bulunan Ahmet beyden beklenilen 
rapor gelmiştL Bu rapora nazaran 
düşman (Şav§et) yolunu kesmiıti. 
Ahmet Bey Qbicalada dü!man a .. 

rasına girmişti. Obiçala içinde ka· 
lan Kemal Beyle Ahmet Beyin İr· 
tibatları gayri mümkün bir hale 
gelmişti. Ruslar Obicala karıısın
da bulunuyorlardı. Rapor gelince 
bu vaziyeti düzeltmek üzere ku· 
mandan Halit B. hemen müsade· 
me mahalline hareket etmiıti. Fa• 
kat Halit Beyin oraya muvaaaletl 
vaziyeti değittirememiıti. 

(~ tar) 
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Çatalcada maarif iki 1::::k1ı Deve güreşi nasıl oldu? 
70 Köyden 67 sinde mektep var, 
ötekiler de tamamlanmak u··ze re .. 

muhakeme Bütün Ezineyi heyecana veren 
mühim bir maç Yüzük oynarken çıkan 

cinayet ve at hırsızları Ezine (Hususi) - Tekerlekli ve 1 Kışlalar meydanı büyük bir ıtad 
Bundan bir müddet evvel Ke- motörlü vasıtalar tekemmül etme· gibi insanlarla dolmuştu. 

1 m:ılpaşada cereyan eden feci bir den evvel bu havalinin nakliye ve· Koflecisine varıncıya kadar her 

1 
cinayetin mahkemesine yakında •t· k- ·1 d ı · h. d t•• 1.. ı J saı ı amı en eve ere ın ısar e er- ur u satıcı ar, kamyon ar, otobüs· 

1 İzmir ağır ceza ~ahkemesinde 1 mis. ler, otnmobiller burayı bir panayır 
batlanacaktır. Bu cmayetc ait ilk ~ · . . . . • l · • 

1 
Bir katar deveye sahip olan ha· yerıne çevırmıştı. 

tahkıkat netıce enmış, suçu mev- . . . U 1 ı· b 1 
k ı . h · h · lı vaktı yerınde her deve sahibi gü- su en evve a &§ a tına ve da· 

ufen z.mır :ıpıs anesıne sevke- . . h k" k ·k • ı ·· d . . . • d. · reş develerı beslemeğı ve bunları . "i uçu 1 ramıye ere gureşen e• 
dılmıştır Ha ısenın cere anı hak- · ı d k 1 D ·· · . ı- gürestirmeği itiyat haline getirmic. 'ı ve er mey ana çı tı ar. eve gu· 
kında venlen ma umat şudur: ~ . . ~ · d J • - l v .. M h v • t ir. Bu ıhyat o kadar köklesmiş· reşı, eve erın agız arını baglıya·• 

Suçlu Kurt e met oglu Selım ~ k h. b. ) · ·· · k k . vl H·· . tir ki, deve güreşini görmek için ra ır ır erı uzerıne oyuverme -
ıle Mehmet og u useyın, Kemal- b ı 

d b Ef d. · k h . saatlerce yollardan gelen seyirci- le aş ıyor. 
paşa a Şa an en ının a vesın- B C kk l ·· · · k •• •. 

1 
ler vardır. Bu güreş tafsilatı ay- u sene ~ana a e gureşını a· 

de yuzuk oyunu oynar arken an· E · ı· h s·ı· . .. k larca devam eder, güre~ develeri· zanan zıne ı amamcı talın de-
larmda bır muna aşa başlamıslır. . . • . . ·1 A k b ) G 
l 

. d "D .. v.. .. • nın hıkayesı hır yıl zevkle anlatı· vesı e yvacı ta aşı a an aga 
Çatalcada orıd mektep müdürü Huseyin Beyan idare 

ettiği genCiler birliğinden bir grup 

kı arka aş ugumu sen bulma- . . vl H 1·1 v d · · k b ld d. lır dmlenır. og u a ı aganm evesının &r§ı• 
dın, ben u .~m,, ıyerek biribir- · taşması macın en heyecanlı ~afha-
lerine ağır sozler Slrfına başla- s ld B: 1 · · b 

Çatalca, (Hususi) - Burada ! Aynı zamanda merkezdeki d 
ı o u. ın erce seyırcı u mu· 

mıclar ır. d k 0 k d b. k d ~ saraa a ı asın a ır le a am o· gerek hükfımel ve gerekse diğer mektebin de baş muallimi ohn A
teşekkül mensupları arasında şa- bidin ·Bey kafatı dolgun bir şah
yam şükran bir ahenk ve bir el- siyet olduğundan fikir ve müta
birliği olduğunu yazmıştım. Bu lealarmdan çok istifade olunmak
harekatın y~g~~e nazımının ka:- ı tadır. 

Bundan sonra. Kürt oğlu Selim luverın·ışt" H k · ·· ·· -ı 1. er esm gozu mey-
Mehmet og u Hüseyine· d d "d· · an a ı ı. 

- Hele sen bu gece evine bir 
kaç adamla birlikte git!.. 

Diye tehdit etmiş; Hüseyin bu 
sözlere ehemmiyet vermek lüzu· 
munu hissetmemi§tir. 

Bu münakaşanın ertesi gunu 
Kürl Selim, Hüseyinin arkatımı 

takip ederek fena bir v:ıziyette 

Ezınedeki deve güreşinde 

Bu yıl, Çanakkale valisi Sürey-
ya Beyin himayelerinde Ezine as-

makam Lutfu Bey olduguna hıç Bir llraf tan orta. mektep müdü· 
!Üphe yoktur. Me.murbr arasın- rü Hüseyin Beyin, diğer taraftan 
daki bozgunluk veya düzenlik Abidin Beyin mevcudiyetleri ka
her halde en büyük idare amirle- za için çok müfit olduğu gibi ha!• 
rinin hareketlerine bağlıdır. Her ta kaymak:ım bey olmak üzere be
!ahsın hukukuna riayet, laübali- lediye reisi ile Halk fırkası ida
likten çekinmek, vazifeye dikkat re reisinin de bunlarla birle!eı-ek 
dedikodudan nefret ve hüsnüniyet çalışmaları Çıtalcanm istikbali 
her zam:.ı.n düzenlik ve elbirliğini ı namına iftiharla kayde seza ehem· 
doğrur ve bu suretle ele millet ve miyetli birer beşarettir. 

kcri hastanesin menfaatine yapı· 
yakalamıs ve tabancasını cıkara- .. . . 

k 
~ . . z ll H~.. . lan d\~\i e n ur~şı cınsahne ender ras-

ra ates etmıştır. ava ı useyın 1 · . l · .. 
ld 

v • .. 
1 

d h l .• 
1 

ı anıi· hır ııttre-lle o c!u, havanın gu· 
a ıgı ylranın lesırı e er a o - . 1 v · ne~lı n nmsı t- alrı hn!ıgı ar~u d11 da· 
mü,tür. ha bir gün evvel kasaba güreş de-

Bu cinayetin mahkemesine ya- velcrile, seyircilerle doldu. 
kında Ağırcezada ba§lanacaktır. memleket maziye arkasını çevı- Bir Ermeni 

nr. Polis daiı·esinde sandalyeye otur 1f. :f. 1f. 

Spor teşkilitl muş bir adam ben içeri girince a· Menemenin Musa bey köyünde 
Gerek hükumetin ve gerekse 1 yağa kallctı. Başı önünde ve dü- cereyan eden kanlı bir cin:ıyetin 

Halk fırkamun gayreti ve orta şünceli bir halde olm:ısmdan bu- davasına da yakında lzmir Ağır 
mektep müdürü Hüseyin Beyin nun suçlu bir !ahıs olduğunu an· ceaa mahhemesinde başlanacak
kıymetli müz:ıheretiyle oradaki ladım .. Bu adam lstanbuldan ge· lır. Bu d:ıvanın beı maznunu var
ıençliğe feyizli bir istikamet \'e• lerek burada bir otele misafir ol· dır, Bunlar Menemenin Seyrek kö 
rilmiştir. Evvelki mektubumda ' muş ve eı·meni ol~uğu ~a~de hüvi- yünden Arap Hasan oğlu Osman, 
bi'dirmiş olduğum p ::.nsiyon bi- yetini saklıyarak ismı~ın (Yu· Hüseyin, lbrahim oğlu Aziz Meh
n:ı.11nın bir kısmından spor teşki- suf) olduğunu söylemiş ıse de z:ı- 1 mel oğlu Nazif ve Salih oğlu lsa
litına mensup gençlerden bazıları bitamızın müdakkik nazarları al· dır. 
ile dairelerinde görüştüm. Bunla- tında kim olduğunu söylemiş ve iş Bu beş ki§i Musa Bey köyünde 
rm içlerinde her san'at erbabı var- aramak için geldiğini anlatmış, bulunan ve köy halkına ait ohn 

Bir sene hiç yük çektirilmiye• 
rek nadide bir yarış atı gibi elde 
ve çok itina ile hususi surette bes
lenen güreş develerinin süslü ha· 
vutlarile bir kaç davul ve zur· 
nanın refakatinde kalabalık bir 
halkın önünde sokak, sokak geziş
lcri eğlenceli ve görülmeğe değer 

bir manzara idi. 

Cuma sabahı erkenden güreş 
meydanına akınlar ba,ladı, bu a
kın arclı kesilmiyen bir insan seli 
şeklinde devam etti. 

Nihayet güzel ve kuvvetli iki 
deve davulların bütün havayı dol· 
duran gürültüleri arasında meyda· 
na çıktı, fakat nedense daha kuv· 
vetli görünen Bilal efendinin deve
sini iyi beslenmiş olan Halil cf en
din in devesi yeneli. 

Güreş bitmişti, fakat heyecan 
artmıştı .. Galip deve bütün şehirin 
sokaklarında Ş?ezdi. Artık bir yıl bu 
hikaye sürecek . 

Zabitan yurdu 

Ko.:ıo.bayn yPniJı=ıy~t '•oron Zıı

bitan yurdu çok nezih bir muhit 
oldu. Bütün münevverler toplana
cak bir yer buldular. 

Himayei etfal 
Liva kumandanı Kemal, kaza 

kaymakamı Selah~ttin Beylerin 

himmelile bu yıl 40 fukara çocuğa 
sıcak öğle yemeği verilmektedir. 

Bayramda da tiiccar Hüseyin 
Bey 15 çocuğa ve bir çok hamiyet· 
li zatlar da bir kaç çocuğa elbise 
yaparak sevindirdi . 

c. H. 
dır ''e gençliğin yüksclmeşi için geldiği yere iade olunmuflur. dokuz beygiri almışlar; bu hay-
büyük bir iştiyak ile calışmlkla- Dönü' vanları idare eden çoban fındık 
dırlar. Bu gençler lstanbulun Boa- Çal1lcadan dönmekte bir mese· Aliyi silahla tehdit et111işlerdir. 
tancı takımiyle yaptıkları maçta 1 ıcdir. Aktam postalarında fındık Ali can korkusiyle hayvan
galip gelmişlerdir. 1 köhne bir otomobil istasyona gi- brı teslim etmekten başka bir ça-

Civardaki 1akımlarh da maça diyorsa da sabahları hic bir maki- re görememiştir. 
hazırlanmakta ve şahıslarında neli arlba istasyona gitmemekte- Hadisenin bundan sonra mahi-

Adanada gizli bir silah 
deposu bulundu 

büyük bir kudret ve iti.mat hisleri dir. yeti karanlıktır. Vaziyetten anla· 
beslemektedirler. O halde çantayı 11rtıma vurarak tıldığına göre; suçlular hayvanla

Adanada Mermerli mahallesin
de operatör doktor Ahmet Beyin 

hastanesi civarında Şeyh Garip 
zade veresesine ait 19 numaralı 

hanenin alt odalarında birinin dı
var köşesini yapmakta olan ush· 
lar söktükleri kiremitlerin üst kıs· 

Mektepler 

Çatalcad:ıki (70) köyden (67)
sindc mektep vardır. Bir kazanın 
köylerinde mektep bulunması 

son derecelerde tefekkür ve tak
dire layıktır. 

Bu mekteplerin yedisi beş sınıf
lı. 8 zi üç sınıflı ve iki muallim
lidir. Kazanın talebe miktarı 

(2053) ci erkek ve (1801) ri kız 
olm:ık üzere (3854) tür. Bunlar 
115 muallimin idaresinde talim 
ve terbiye görmektedirler. 

Kaza merkezinde mevcut bir 
mektep kifayet etmediğinden 3 
sınıflı bir mektep daha açılmak ü
zeredir. Saçı, sakalı ağarmı• 
tecrübeli ve kıymetli bir maarif 
memurunun akılane idaresi saye
tiade Çatalca maarifi her gün bir 
!rdhn daJıa atmn1cta ve kaza muhi· 
tini bilgi Te marifet 
aydınlanmaktarlır. 

nurlariyle 

yola revan olmaktan ba!ka çare rı aldıktan sonr:ı Ortaköy çiftliği 
yok!. f ak:ıt bu ça.nıurlarda ve civarında kavgaya ba!lamışlar
kaypak yollarda çantaın omuzum dır. Kavganın mahiyeti ve sebebi 
da istuyona kadar naııl gidece· belli değildir. Ancak bu beş kiti
bilecektim. Her halde bir oto- den h -:.ngisinin attığı tesbit edile
mobile binmeliydim .. Bereket ver• miyen bir tabanca kurşunile Tahir 
sin ki akpından tenbih edilmiı oğlu Ali yaralanarak ölmüştür. 
olan bir makineli araba geldi de Bundan batka hayvanbrdan biri 
ben bu beladan kurtuldum. Dö- de tabanca ile öldürülmüştür. 

mında bir delik ve deliğin ağzın· 
da iki namlü görmüşler ve bunun 

içinde bomba bulunması ihtimali· 
ni de nazari dikk:ıte alarak bir ka 

nüşte kısa yoldan geldiğimiz için Çalınan hayvanların bir kumı 
k d h t k d . t Ef zaya meydan vermemek ic_in Hacı 

o a ar za me çe me ım ve re- F nralı Mehmet endiye ait oldu-
k · d t• k h k -:ı- Bayram polis karakolunu mesele· ne va tın c ye •tere are et ey· ğund ;ın bu zat hayvanların çalın· 

ledim. dığını zabıtaya haber vermiş; ma· den haberdar etmi,lerdir. 
Ragıp Kemal halli zabıtası bu ihbar üzerine Eve gelen komiser muavini ve 

suçluların takibine çık.:nı!}tır. polis memurları yav-:.ş yavaş bu 
Biri öldü, biri yaralandı hepsi de yak'llarr:nış ve lzmire ge- sonradan örülmüş dıvarı kamilen 

Birecik kazasının Tel . Musa tirilerek hapishaneye s:?vkcdilmiş ıöktünnüşler, çuval ve bez parça· 
tir. j larına sarılı on dört tane Fransız 

köyünden Naıan, Bozanın karısı
nı kaçırmıttır. Yakayı haber :ı lan 

koca, bunların pef İne dütmÜ§ ve 
Hobap köyüne y~kın bir yerde i.· 
şıklarla karıılatmıt derhal ar:ıla· 
rında çarpıtma baıla:mıtlır. 

Çarp19ms; Bozanm ölümü, Na· 

Suclular l:abahati b],·ibirine al· ı piyade mavzeri, on l ne kasatura 
fetm;ktedirler. ı ve bin beş yüz tane de atılmamış 
===============! mermi bularak müsadere etmiş ve 

ıanın da bir kaç yerinden yaralan 
masiyle neticelenmittir. Nasan ya 
kahnmı9 ve hapse sokulmuştur. 

tutulan bir zabıt varakasiyle kıs

mı adli riyasetine göndermiştir. 
Bulun:m ıilahlarm üst lr· ~ • .,,1,.rı 

biraz tozlu ve fakat içleri yağlan
mış ve temiz bir haldedir. Bunla· 
rın hepsi de cüzi bir temizleme 
neticesinde kullanılabilecek bir ıe 
kilde bulunmaktadır. Bunlar mer· 
kez kumandanlığına teslim edil
miştir. 

Bu silahhrm ve cephanelerin 

iıgal esnasında o evde kiracı ola
rak oturan bir ermeni tarafından 

Adanayi terk edeceği bir sırada 

oray:ı bırakıldığını ve üzerini ki

remitlerle örtüldüğü anlaıılmıt· 

tır. 

Tekirdağında tifo var 
Tekirdağ, (Hususi) -Son gün· 

lerde burada tifo vukuatı fazlalaş· 
mıştır. Bu hafta içinde bütün mek 
teplerde blebeyc tifo a§ısı yapıl· 

mı!lır. Bu vaziyet üzerine vilayet 
sihhat meclisi bütün halkın aıılan 
masına karar vermit ve ıihhat mtl 
dürlüğünce icabeden tedbirler &• 

lrnmıttır. 
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La dam O K~ l Ql}l lstanbul Efendisi ame g 1 oynaniyor Modern şehirlerin 
ilham eden kadın . latanbul Şehir tiyatrosu, iki ay

danberi Ekrem ve Cemal Retit estetiği .. 
''YAKIT,, m bayram günü bi~ 

ten romanı "-Kamelyalı Kadın,, , 
Fransız edebiyatının en güzel ve 
yüksek eserlerinden biridir. Aşa
ğıki makale, bu roman ve tiyatro 
hakkında değerli bir tetkiktir: 

Lidam Okamelyanm kıyme· 
tini yap1.n, eserin, hayali olmama· 
ıı, cidden yaşanmış rc;man.tik bir 
vak'ayı taıvir etmiş bulunmasın· 

dadır. t: 

Aleksanc!r Dümafis, asıl adı 
Marie Duplessis olan bir ..zevk kı· 
zmın hakiki romanını sahneye 
nakletmit ve fakat M. Düval ha
disesini hayalinden ilave etmiıtir. 
Bu kız asrının meşhur husu· 
ıiyetlerindendi. Kendisi süfli 
ve fakir tabakadan yetişmişti .. 
Tali yolun:ı zengin bir deri taci· 
ri çıkardı. Herif melek gibi gii· 
zel olan bu kızı çıldıraaıya sevdi. 
Kendisine bir apartman döşedi, 
oraya yerlettirdi, tahsil ve terbi· 
yesine ihtimam etti. 

Çok geçmeden F ranıanın pek 
tanmmıt bir family:ııına mensup 
bir Dük, kızı tacirden aldı, daha 
büyük bir hayata ıoktu. Marie 
o zamandan itibaren beş altı sene 
miitem::ıdt bir çahıma ile edebi
yat, musiki ve aanayi nafiseyi 
&deta tahsil etti. Mektupları e
dibane olduğu gibi kitaphanesi 
de pek :sensin imi;. Alekaandr 
~ırt:JTl-1 ı neu"'"'... ..ı.. oanvıJie 

gibi ediplerden naklen Marie Dup 
leuis yani Lidam Okamely:ı'nın 
bi r eski tercümei hali de yazılmış· 
tır. Kendisi gayet tatlı piya· 
no çalarmıt ! .. 

Bundan ıonra meıhur oldu. 
Salonu bir zevk ve zerafet nümu· 
nesi halini aldı, o kad:ır ki Fran· 
sız asilzadeleri Jockey Clup aza
ıı Marinin ıalonunda bir kere 
görünmeyince lüks ve kibar ale· 
mine girmit aayılmamağa baş· 
ladıl:ır. Bilhaaaa tüvaletleri, atı, 
arabaaı Romantik edebiyatında 
mühim bir yer tutmuıtur. T eop· 
hile Gautier, Theodore de Ban.· 
ville gibi meıhur edipler, şair· 
ler bu kadının yüksekliğinden, be· 
dii zevkinden her veaile ile bahse· 
derlerdi.. Denilebilir ki garp e
dehiyatınd :ı bu kadın kadar yer 
1utmuf alüfte yoktur .. 

Dükler, prenaler Lidam Oka· 
melyanm teveccühünü kazanmak 
için maliki.nelerini feda etnıitler· 
dir. Tiyatrodaki locuına biri·· 
ıini kabul etmeıi, 0 vakitlerin 
aoıyete hayatında mühim bir hi.
diıe sayılırdı. 

Marie bir aralık meıhur Liszt 
ile, haniya şu Rhapıodie Hong· 
roise adlı Macar milli e
serlerinin bestekarı ile yaşadı. 
Almanyanın, Avuaturyanın kibar 
alemlerinde en esilzade sarayla· 
rında vakit geçirdiler. Orad:ı 
bir çok şair ve bestekarlar bunun 
için hala söylen.en şiirler, çalınan 
besteler yazdılar. Mari artık has· 
talığınnı son devrelerini yaşıyor· 
du. Bir tar::ıftan da pek safiyane 
bir aşkla sevdiği Alekaandr Dü· 
mafisin hasretine dayanamadı .. 
Bestekarı bırakarak Parise dön· 
dü. F a'kat Dümafis hala sey:ıhat· 
teydi. Mari bu sırada eski kibar 
zengin aşıklarının tekliflerini ret• 
tetmişti. Eşyasını satarak ölümü 
bekliyordu. Son sözleri Aleksandr 
Dümafia için oldu. Ve genç yaşın· 
da iken öldü. 

Aleksandr DümaJis hatıratın· 
da der ki: "Marinin öldüğünü Pa· 
rise geldiğim günü öğrendim. Evi· 
ne gittim. Defnolunalı üç dört 
gün olmuştu. Alacaklıları eıyası· 

nı mezat ediyoralrdı. Kendiıil}· 
uf ak, ince bir gerdanlığı vardı 1 

bunu ara şıra evinde yalnızk 

takardı. Bunu alabildim. Gaı 
tir ki o bir sıra ufak t:ınıeli i 
gerdanlık bana neden biln~ 
Mar inin ruhunu, nefesini ko~de 
t R ·ı1c. • • • •• 1 ol· r. u ı '"•"'•- ~ırı q vu ... n 

bir şey yazmağa k:ı.rar verdim 
veli piyesi hazırladım.,, 'Y··· 

Aleksandr Diimafisin kızıhir 
nutmuş olduğu ve öldükten s 
aşkının tazelendiği anlaşıl· ka
Piyeste birinci ve sonuncu p 
ler vakidir. ikinci ücüncü p<

0 

leri h:ıtıratından' i~al ed 
ve M. Düval vakuı ·ki piyeıir 
güzel yerlerindendir, muhayyef~İ 
le yazılmıttır. 

Bu eser hali oynanıyor. f'aka'. 
l\1argörit Gotye rolünü bihakkın 
oynıyan azalmıtbr. Son defa 
Gymnase tiyatrosund:ı gene bü
yük bir şöhret temin eden ve en 
naturel oynıyan artistlerden far. 
zolunan Paby Morlay'in şimdiki 
artistler içinde bu role en yakışan 
olduğunu Paris gezeteleri yazıyor 
lardı. 

Piyeste mühim iki şahsiyet v~r· 
drr, biri Margöl'it Gotye, ötekisi 
de Armanın babası olan M. Du· 
val'dır. Bu iki rol çok mükemmel 
ve yüksek rollerdir. Ve eıeri bun 
lar kurtarırlar .• 

Arman rolü a§ağı yukarı klasik 
jonprömyelerdendir. Kuvvetli bir 
artist üateıinden gelir. Öteki· 
ler ise utilites denilen sıra vazi· 
felerindendir. Figüvarıyondan bir 
numara yüksek ıeyler .... 

"La dame aux Camelia,, aynı 
z:ımanda meşhur İtalyanı koım.po· 
zitörü Joıef Verdi'ye "Traviata 

" gibi bir şaheseri ilham etmiştir. 

Hasbi 

Bu kadın romancı Aleksandr 
Domafisi cidden sevmişti. Uğu
runda zengin ve kibar aşıklarını 
bıraktı. Bir müddet birlikte yap· 
dılar. Fakat Dümaıfiıin, babası 
anefh.ır Alekaandr Düma (tarihi 
romanlarile oğlundan f azb şöhret 
kazanmıttır) bu atkın oğlu ıçın 

İyi neticeelr vermiyeceğini anladı 
ve Dümaafiıi aldığı gibi İspanyaya 
uzun bir aey:ıhate çıkardı. Yeni bir mecmua çıkıyor 

itte o vakit Margöritin ıstırap· Muallim ve ıair Kazım Sevinç , . ı 
Jarı bafladı.. Ondan ıonraki ha· Bey taraf mdan " z,, isimli haftalık 
)atı damimi ıstırap hayatıdır. Pi- bir ilim ve san'at mecmuası imti· 
....._ ! ülldl perd,.,...1 ırrf Marinin yazı alınmıştır. Mecmuanın ha
ıadakalliıt &,ıkma yazdığı mek~ zırlıkiarr bitirilmek üzeredir, ya
tuplnr U2.erlne tertip olunmuştur. . kında çıkarılacaktır .. 

Beylerin "Lüküs Hayat,, isimli o· 
peretlerini oynuyor. Şehir tiyat· 

rosu san' atkarları bir taraftan da 
Musahip zade Celal Beyin "latan-

bul Ef endiai,, isimli eserinin pro· 
valarını yapmaktadırlar. 

"lstanbul Efendisi,, Musahip 
zade Celal Beyin, mevzuunu eıki 

hayatımızdan yazdığı eski bir ko· 

medidir. "İstanbul Efendisi,, 1908 

meşrutiyetinin ilk senelerindenbe· 
ri Benliyan kumpanyası ve latan· 

bul Operet heyeti ve diğer muhte· 
lif heyetler tarafından oynan· 

mış calgıh bir piyestir, şimdiye ka· 
dar iki yüz doksan dokuz defa oy-

nanmıştır. İstanbul Şehir tiyatro· 
su bu piyesin üç yüzüncü temsilini 
verecektir. 

"lstanbul Efendisi,, İstanbul ka· 
dılannın belediye itlerile iştigal et· 

tikleri sıralarda çarşı, pazar haya· 
tını, bir esirci kadının şeytanhğile 

biten bir aık vak' asını anlatır. için· 

deki şarkılar iki yüz ~·11 "' evvelki 
Ke\a"ı ... , • ~a.nı1 • ..,..--t·.:vden içerıy .. 
girerken gören Muhtar Bey deli 
olacaktı: 

- Aman hanmı, dedi. Bu ne 
kadar efya, sen beni deli edecek· 
sin .• 

- Merak ebne, hepsini bir o• 
tomobile yüklettim ,ayn ayrı oto· 
mobil paraıı vermemek için ıa· 
bahtan akşama kadar aynı otomo· 
bille dolattım. Epeyce tasarruf et· 
tik ..• 

Amerikada talak ! 
Amerikalımn birine sormuşlar: 
- Neden ıizin memlekette bo· 

§ananlar çoktur?. 
Şu cevabı vermit: 
- Evlenenler çok ta on.dan .. 

Teklifin kanun· aı&.r .. 1~t: gelebilme 

si için lazım gelen muameleye de

vam olunmaktadır. Teıebbüs mu· 

vafafkıyetle neticelendiği takdir -

de postanelerde mektupların üzeri 
ne posta pulu ile birlikte bir de 

muhtaç san'atkirlara yardım pulu 
Yapıttırılacaktır. 

Bu puldan elde edilecek hasıla· 
tın ehemiyetli bir yekUn. tutacağı 
tahmin ediliyor. 

lstokholm 'da plan 

müsabakası 

Modern yeni tehir meıelesi pek mudil· Etual meydanının birletmeleri gayet de
dir; Nevyork gibi yükselerek, yahut Lon· ğitik ve beklenilmez :1ekildedir. 
dra gibi geniıliyerek teveııaü edebilir. O * * * 
vakit mühim bir miktarda insan niıpeten Nevyork tamarniyle güzel bir tehir de
küçük bir sahada birikmit oluyor. Bir ğildir. lhti§8ml vardır. Bu sıfat mimar· 
beldenin bütün bayatı bir adamın lüzu- ]ık noktai nazarından iıtihkar edilecek 
mu halinde yürüyerek kat'edebileceği ıey değildir. Manhatan karııımdaki hay· 
bir sahaya telcisüf eder. Bu büyük tehir· retimizi anlatrr. Aktam yüksek bir per· 
lerin merkez kısmındaki seyrüsefer iın· de görülünce havai ve gayri hakiki bir 
kansızlığı denilen ölümlü tehlikeye bir şiiri vardır. Fakat plim hem sade, hem 
devadır. Londra ve Pariı merkezleri bo· de karmakantıktır. Sokakların dama 
şalarak muhitlerinin kalabalıklaıması is· tahtası gibi oluıu noktai nazanndan çok 
tidadını gösterirler. Dıt caddelerde otu· aadedir. Binalann gayrimuntazam fiik· 
ran bir adam için Londrada Pikadil mey· ıeliıleri biribirine uymıyan üahiplan bu 
danını ve Pariste Opera meydanını bul· kadar küçük mesafede fazla teıı&.üfleri 
maıı çok güç bir tetebbüstür. Nevyorkta noktai nazarından İse kantıldır. 
bilakis temerküz lehine bir teıvik vardır. • • • 
Orada bunu temin için Empir stat Biyul· Acaba asıl deva vaktiyle mimar Lö 
ding ve RokfeJler gibi büyük müessese· Korbüzyenin Pariı için teklif ettiii gibi 
ler yapdn-. bahçelerle "Göğe bat uzatan,, lan telif 

* • ııı etmek mi?. Lö Korbüzye'nin yaptıiı bir 
Acaba bu yuk d ~ • leme bir p)anca, Pariıin merkezindeki eski mahal· 

arı ogru genıf l 1 kıl ak 1 • bi 1 kü" ""k estetik hal çaresi midir?. Yoksa pratik e er yı ac yer enne n erce çu 
hal tarzı mıdır?. Güzelliğin bir noktai ve sıhhate muzır evlerde ohmm halkı 
nazardan tam bir intibaın ani surette an· iskan için sekiz "Göğe bat uzatan,, bina 
]a~ılması demek olmasına göre bu iki su- Y~pılacakb. Böylece husule gelecek se: 
alın cevabı biribirine uygun düımelidir. kiz muntazam kule araamda kalan arua 

de de parklar yapılacakh. 
• • * • * * 

Şunu ikrar d · k' h )' • d e eyım ı, er ge ııım e Tasavvur güzel. Asıl ve Pariae liyıkb. 
~e~orkta 8:1dıiını intiba bir güzellik Acaba Londranm "Slum,, lan ve Nev• 
ıntıbaıdır. Fılhakika "Göğe bat uzatan., yorkun tenement'leri yıkılacak olana 
•linalar içinde çirkinleri yok değildir. En 1 • d bö' le ta dailan ·ıe . on ann yerme e y ı ı 

t ·.skilerinden baıka cesametteki binalara bot mesafeler mi koymalı?. Zannetmem. 
,JWfAcak tezyin ıeldine büyük bir rai· "Göğe bat uzatan,, iıkin ıneaelesinin 
·~t vardır: ~ğ~r bir "Ticaret katedral,, mantıki bir hal çaresi değildir. içeri lir
anın otuz ıkmcı kallnda Yunan mabetle· meıi güçtür. Bakımsız halk çocuktan 
rine haı sütunlar veya ojiv ıeklindeki için tehlikelidir. Yegine mevcudiyet ıe
kemerler yapılacak olursa çok çirkin &"Ö- beb. · t tmı• ld • ~L:ı L..!-.. ·· H . 

1 
ı ı§are e ı o urrumaz ·~• mu' 

runur. ns er Biyqldingin tepesi 1900 k ki · · kü ük" b" __ L.:..cfa _!_...!.....!!L'4 
• ÇO §lnın Ç Jr ..,_ ~· 

;senesı Pariı yer altı ıimendiferinin gam· mesidir. Fakat eğer bot kalan mesa&ye 
lı üslubunu hatırlatır. Fakat bu hatalar ki k ka, 1 cak ----' t . par ar onursa, t o ana ~• er 

l mazıye aittir. .Sade ''Göğe baş uzatan,, büyür. Eier bu büyiik binalar biribirine 
çok sade, Asurı mabedi gibi sadedir. O alem _1_ • • _._ .. 1........:_..1_ 
• "k '-'~ 'k kil I Y yapuına gınf ve ıruuf aaawısnauıa 

gıttı çe ıuası ıe o arak kabul edili- "bk h l elir 
Y 1 N k 

~. .. .. anma,, uıu e g • 
yor. a nız evyor degil, bulun Ame-
ika h• 1 • b WL- • B"" 1 • • • :ı- ıe ır en unıa raggıçt edıyor. oy e B 

b. b" · k" d W• • ütün bu sebeplerden dolayı, her ne 
ır ına çır ın egıldır. Şunu da kayde- k d . · • ·· 1 .. 1 

f ı . k" Empır· Stat "b' .. ,__ k b" a ar yenı mımanye gıuı:e numune er 
~ ım ı, gı ı yu-e ına- • • . I 

h b. .......... k . . k~~· verıyorsa da yukarıya dogru ıenıı em .. 
ıann oı ır ··---ara verı:ne ıçın ... ı • . . . 
~örülmesi lazımdıı:-. Ve temerküz buna nın ıstıkbalde kabul edilecek hal çaresı 

oldu;;.. D- L!UI..! Lr. • "d' N t"ced k akmd .. · · ı ,. .. nu sanmıyorum. -.. ....... -· manı ır. e ı e ço y an gonı en "k 
bu ince hatlar tekillerini kaybediyorlar yu !ehrin civar kırlara dofni küçük ev 
ve güzel olmaktan ziyade garip olan re· g~plan halinde yapılacaimı tahmin 
simler veriyorlar. edıyorum. Bunlar doğru yollarla İf mer· 

* * • kezlerine bağlanac:aklarcbr. Lonclra ol· 
. • . dukça muvaffakıyetle bu yolda tekimiil 

Zamannnızın en ıyı Alman mıman O· ediyor ş hi =----'--- im • 
lup şimdi Alrnanyadan çıkar·'-'-ı .. bulu· • . e r ""IMlllJU"IDID yoru Uf asa· 

• um :r hına tabıabn aükUtu aittikçe fula lbıln 
nan Erık Mendelson bana doğru olduğu. olacakbr Fakat d d • bir . .. . . • ora a a umuma 
nu zannettıgım bır nazariye anlattı ve 1• 1 d ·· ilik ı d 
d . . " .. .. p an oma an ıuze aramarnL' ır. 
edı ki: On uçuncü asrm adamı esa· Kim bilir belki de müstakbel ~hir ken· 

ınnda g~~~~ m~teh~k bir adamdı. oı. diıini yukardan seyredecek olan peyzaj 
dukça kuçuk bır şehırde yaşardı Seri ı·· l · · k . .ı: ·· )a--L&-. . · ama or enrun e,. .. ne gore yapı çaaur. 
n~lul vasıtaları yoktu. Hayabmn büyük A d Morva 
b ı . . d" 8 • , n re 
ır usmı ışıız geçer ı. ır 'Katedral ve 

Hüseyin Rahmi Begin 
hikayeleri 

ana kilise,, önünde durur ve onu uzun 
müddet yukardan &fağıya süzerdi. Bu
nun için o zamanlarda amudi hatlara 
kıymet verilirdi. Fakat yirminci aann a
damı çabuk yatar ve otomobille "Evlerin 

lstokholm ticari merkezi mühim boyunca,, yol alır. Şu halde ufki hatlan 
tadili.ta lüzum gösterdiğinden bu tercih edn.,, Ve bana, kendi yapmış '>l· 
tad'I t duğu ev grupları gösterdi. Filhakika 1 a ı yaparken takip edile • bu 1 d n ar an ufki ve uzanmış güzel hatlar 

Üstat Hüseyin Rahmi B.in muh
telif gazete ve mecmualarda inti· 
şar ettikleri zaman büyük bir lez • 
zet ve alaka ile okunan küçük hi· 
kayeleri, İbrahim Hilmi kitaphane 
ıi tarafından toplanarak güzel bir 
seri kitap halinde neıredilmeie 

cek plan için beynelmilel bir müsa geçen adama rekafat ediyordu. 

baka açılmıştır. İçlerinde İsveçli· • • * 
lerle beraber Berlinli profesör Kabul edelim ki, modem "Göğe bat 
Mansen ve İngiliz milli terbiye ne· uzatan,, bu ıekildeki mcbaninin en güze· 

t . b 1 d · lidir. Acaba böyle güzel mebaniden mü-
zare 1 e e ıye proJ· eler müfetti•İ kk b 

:r re ep İr tehir güzel olur mu?. Bu mu· 
Pepler bulunan bir jüri komisyonu hakkak degildir. Bir roman oldukça mu. 
teşkil olunmuş ve lngiliz, Amerika vaffakıyetle yazdrmı birkaç parçadan 
Jı, 1ıveçli mimarlara mükafatlar mürek.kep olur, ayni zamanda tanı olmı-
verilmiıtir. Alma l 1" •• yan. bır ı·oman ~labilir, Her san' at eseri 

. n ve ıveç ı mı aynı zamanda bır nizam ve bir kül olma-
marl~rın verdıkleri üç projeye de hdır. Pariıin merkezi bana şehircilik 
beş bın koronluk mükafat tenıip noktai nazarından pzelliğe bir miaaJ .. 
olunmuftur. Projeler timdi 1ıtok - bi göz~küyor. Çün~ü dört ~epheli ma'~
holmde teşhir olunuyor. Fakat hiç :Caralsr lıle Kb?nkordıya meydanı kadar 
b .. h .. an a§ı ır,, ır meydan tasavvur d'l 
ırı enuz tamamen beğenilmemit ı· mez. Digw er tarafta V d e 1 

e-
t • an om meydanı 
ır. Ruvoli sokağı, Konkordiya meydanı v; 

?~,ı~~ıl~ı§tır. Üıtadın "Şeytan 
ışı,, ısımlı büyük hikayesi, evvelce 
~u serinin ilk eseri olarak çıknuflL 
Ustadın bu ıeriden üç kitabı da 
son günlerde çıkmıtbr. Bu kitap· 
lardan birisinin adı "iki hödüjün 
seyahati,, , ötekisinin "Namusla 
açlık meselesi,, , üçüncüaünün adı 
"Katil puae,, dir. içlerinde bir çok 
eğlenceli, değerli, güzel hi~ayeler 
vardır. Hüseyin Rahmi Beyin tura 
da burada kalmıt olan ldlrl,.Je.. 
rinin toplan.maşı edebiyat kütüp • 
hanemiz için bir kazançtır. 
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Kalın bardak çabık çatlar 

Ayşe teyze ile Ali dayı köyün 
ihtiyar bir karı kocasıydı. Eh .. Al
Iah:ı şükür .• Kimseye mühtaç de
ğillerdi amma .. Pek çok paraları 
da yoktu. Yaz, kış çalışıp çaba
lıyorlar, zorla ::mbarlarım doldu· 
ruyorlar ve bununla bir sene idare 
ediyorlardı. Biraz arındıkları pa
rayla da şeker, k'.lbve alıyorlar, 

elbise tedarik ediyorlar velhasıl 
düşe kalka bu dünyada yaşıyorlar
dı. 

Soğuk bir kış günü idi. Ali da
yı bir :ıraba odun getirmek için 
dağa gitti. Dağ yakındı amma so
ğuk çoktu. Bir kaç saat içinde a
rabayı odunla doldurdu. 

Ali d :ıyı köye dönerken öküz
lerine "haydi benim güzel hay
vanlarım, soğukta çabuk işimizi 
bitirelim,, diye söyleniyor ve on-· 

ların ıslak sırtlarmı büyük bir bez· 
le kuruluyor, dağda şarkı söyliye· 
rek yoluna dev:ım ediyordu. 

Keyfi yerinde idi .. 
Köye girerken meşhur kalantor 

zadelerin evi önünden geçti. Bu 
ev değil, yüksek, üç katlı büyük 

bir konaktı. Konağın dört bir ta· 
rafındaki bacalard:ın dumanlar 
çıkıyor, arada sırada pencereler
den dışarı kahkah:ılar taşıyordu. 

Ali dayı bunları görünce: 
- Ah .. Ah .. diye içini çekti. 
- Keşki benim de param çok 

olsa .. 
Ali dayı bundan sonra düşün

meğe daldı. Acab:ı ne yapsa? Ne 
etse de zengin olsa .• 

• 
Kulübesinin önünde karısı Ay· 

Je teyze onu bekliyordu. Odunla· 
rı beraberce arabadan indirdiler. 
Bir kattan ibaret kulübeye girdi
ler. K:ırııı ocağı yakmış; güzel 
kor toplamıştı. Kan koca ocağa 

bir kucak odun daha attılar. Ye
meklerini yediler. Tatlı tatlı ko
DU§tular. Bu esn:ıda Ali dayı hep 
(nasıl zengni olayım?) diye dü· 
şünüyordu. 

Sıcak bir maddeyi mesela bir ça 
yı veya kahveyi kaim bir bardağa 
koyarsınız.. Bu bardak derhal çat

lar. Halbuki çok ince olan bardak
ta çatlamaz. Sebebi nedir? 

Bunun sebebi çok kolaydır. 

Bardak kalın olursa dış ve iç ol· 
mak üzere iki tarafı vardır. Bu iki 

taraf arasında oldukça geniş bir fa Ateş nereden çıkar? 11 ele/ onda bağırmayınız! 
sıla bulunur. Sıcak maddeyi bar· Elinizde hiç kibritiniz yok. Ateş Bazı kimseler vardır. Telefonda 
dağa koyunca iç tarafı ısınır dış ta· bulmak mecburiyetindesiniz. Ne konuşurken bağıra bağıra söz aöy• 

d h. k k lerler. Buna lüzum yok. Çünkü te .. rafı ısınmaz ara a tr' ararsızlık yapaca sınız? 
ı B f · d d lefonda sesinizi taşıyan, götüren o ur. unun ne ıcesın e cam aya Çok kolay. Bunun için iki şekil 

namıyarak çatlar. Halbuki ince sade telefon makinesi içindeki u• 
vardır. Birincisi güneşten istifade fak bir zardır. Bu zar titredikçe se 

bardakta iç ve dış satıhlar birbiri• etmek. Gu··ne• b·ız·ım u··zerimize çok l 
ld :r sinizi a ır götürür. 

ne çok yakın ° uğu için sıcaklık kuvvetlı' gelmez. Bu ııııkları bira- I 
:r Eğer hız ı bağıracak olursanız 

her iki tarafa birden tesir eder. Bu haline sokmak lazımdır. Bunun k f 
bu (zar) ço azla titrer. Bunun - Sonra akşamları eve getirir· nun neticesinde müvazene olur ve 1·çin büyu"k bı·r pertevsiz alırsınız. · · ·ı · 
neticesinde sesmız ı eriye gıtmez. sin ... Ben onlara güzel b:ıkar, süt• bardak ta çatlamaz. Güneııe dogwru tutar bunun ışıguını f ak" • d ld 

:r Tıpkı gramo on m ınesın e o u .. lerini sağarım. bir noktada toplarsınız. En zayıf 
ğu gibi. 

_Sonra.. - maddeleri bir kağıdı, ince bir çö· Gramofon makinesini çok hızlr 
- Sonra bu sütleri toplarım. Ge 1 9 3 4 pü yavaş yavaş yakmağa başlarsı- açacak olursanız plaktaki güzel 

çenlerde bizim köylü kadınların· G •• b •• c k ruz. sesleri dinliyemezsiniz.. Sebebi?Bu 
dan şehir peyniri yapmasını öğ- ur uz ocu ikinci ve mühim şekil de iki mad sesin kulağımıza iyi gelmemi§ ol· 
rendim. Şehir peyniri yap~. Mu··sabakası deyi biribime sürmekle meydana masından ileri gelmektedir. 

-Eh.. · çıkan ateştir işte telefonda da çok hızlı baiı· 
rırsaruz seslerin titremeıi birbirine 

- Bunlan bir tenekeye doldu· Yavrularınızın en son tık insanları düşünelim.. Tabii karışır. Söz anlaşılmaz. 
rurum. Tenekeleri doldurdukça f bunların ne kibritleri vardı. Ne de 

otog" rahnı bize Maamafih insan pek uzak yer .. sen bunları alıp pazara götürür· ö d · - ateş alacak komşulan. 
_ .. t!ımeıtiı .. n erınız deki arkadaşı ile konuşurken ıeıi• sün. Pazarda satarsın.. .. ... ~-. .. .. ı h 
münakaşanın er esı gunu Bu işte bu i:k insan ar iki ta tayı ni ona duyurmak için bağırmak: 

- Ooh, ne iyi.. ,.rt Selim, Hüseyinin arka~mı B eya iki taşı biribirine sürterek a- mecburiyetinde olduğunu zanne-
Am K .. C! -nde• · · ya e~ b l d 1 - m~.. oca~ıgım .. :"': · kip ederek fena bır v:ızıyette keri ha'f çıkarmağa aşa ı ar. der. 

bir ricam var .. Tabıi peynın yapkalamrş ve tabancasını çıkara- lan d\wcSiz de bunu kolaylıkla tecrübe Halbuki buna sebep yoktur. Çün 
tığım zaman biraz ihtiyar anneme, ateş etmiştir. Zavallı Hüseyin lanı;- tıiı~bilirsiniz.. iki tahta alınız. Biri- kü sesimizi götüren şey bir hava 
de gönderirim. Biraz da teyzeme ığı y:ıranın tesirile derhal öl- ne~li olrfoe sürtünüz. Bir kaç dakika son dalgasıdır. Bu da telde gidecek-
veririm. Bir parça d:ı komşulara sti:r. ha bir g ahtalarm müthiş surette kızıştı tir ... Binaenaleyh hağırnıai• 
göndermesek olmaz. Tabii peyni iu cinayetin mahkemesine ya· velerile, ve daha sonra yavaş yavaş du "'"""" Y"lrtn.,._ " 

rin nasıl yapıldığını bana öğreten,da Ağırcezada başlanacaktır. Biı· s.&lar çıktığım görürsünüz. 

Fatma nineye de biraz veririm. :r. ~ :(. rek nadi·unlardan bHka köylülerin çak-
.. ı M • M sa bey köyünde -:r 

Ali dayı yav:ı§ yavaş kızmaga nenemenın u . . t' ve çok İYan vardır. Bu bir çakmak ta• 
de kanlı bır cın:ıye m 

başlıyordu. Zaten yaptıkları pey· ~yan e n l . A~ır lenen güe bir demir parçasıdır. Demiri 
. k .d. B k ıasına da yakında zınır -

nir ancak hır tene e ı ı. unu a· . d baslanacak- vut~aı·ile nak taşına vurduğunuz zaman 
d w b" · kt. B ıa mahkeınesın e ~ d . rısı dağıta agıta ıtırece 1• u b nu var• namn r çıkar. İşte köylüler bundan ıs-. Bu d:ıvanın eş maznu h .. d k 1• k k" alkm oı.ı • • d "'l d k. .. .. .. esn:ı a anı · 8 1 Menemenin Seyre o ;ıe ıçın ag ar a ı çurumuş a-.., d d. r. un ar l . v ]er,; 

- Değil mi kocacıgım.. e 1
·. d A l-lasan ogwlu Osman, en eg ıarm pamuk gibi olmuş (kav) . . K".n en rap b'. · 

Biraz da kom§ulara verırım.. 0 
• • lb ·ahı"m ogwlu Aziz Meh· n m~~m alırlar. Sarı renkte olan bu • ..ıseyın, t l . 

yün ihtiyarlanna da biraz verı-· ?t oğlu Nazif ve Salih oğlu sa- C ,avı çakmak taşı üstüne koyarlar. 

rim.. ~ __ _, ..,nıoa;:1ey~cmirle çakmak taşına vurunca çı 
Ali dayı daha f:ızla sabredeme• Ö,Faik ae;i~ oğlu~Aybao 6 ayhkkcn kan ateş pamuk gibi olan bu mad-

d·1. Kanı bacına sıçradı. Ocaktan d"f d tm d h 1 ya 

Balık ne için karada 
yaşayamaz? 

:r 1933 senesi başında tertip etti deye tesa u e ere ez er a -macayı kapınca k:ırısının başına 1 r Ate k Kansı: :r V• • •• 1 .. büz çocuk mü nar ateş o u · ş çı ar .. 
{Küt) diye indirdi ve haykırdı: gımız guze ve gur - . . 

- Ne o Ali dayı .. dedi. Senin sabakası vesilesile bir çok yavru. işte sıze ateşın 'IIlenbaı. 

Balıklar daima suda yaıarlar .. 
Dışarı çıktıkları zaman derhal Ö· 

lürler. Acaba ne için? Bunun ıebe· 
bini biliyor musunuz? d _ Dag" rtma peynirleri.. b. k d 

bir ütüncen var.. A lan tanıtmış ve onlara ır ço a lnsanlar su içinde neden · I d' d"' Ag"'ır ve kızgın macayı yiyen Y· - Nasıl zP"~ın o ayım, ıye u· :r B hediyeler vermiştik. l ? 
şünüyorum. Bu güzel cevap üzeri- şe teyze yere düştü, bayıldı.. ir 1934 senesi güzel ve gürbüz yaşay~"!"a~ ar 
ne kansı kahkahayı bastı. Fakat hafta hastı yattı. uk .. b k mız da geçen haf- insanlar su ıçme gırerler. Fakat 

ıl • ., çoc musa a a . k.k k d · · d karı koca düşünmeğe başlad ar. 
1 

tadanberi başlamıştır. nihayet bir da ı a a ar su ıçın e 

Nihayet Ayte teyze çok kurnaz ol· Şimdi Ali dayı ile Ayşe teyze Müsabakamıza iştirak etmek yaşıyabilirler. 
duğu için; yeni bir memleket kef· ocak başında oturdukları zaman Acaba neden? 
fetmiı kahram:ınlar gibi bağırdı: hep peynir hikayesini hatırlarlar çok kolaydır: Bunun sebebini iyice araştırmak 

- Buldmn, buldum.. ve "d:ığıtma peyniLrlekir~,, dAiye kah· 1 - Kız veya e::e~:o yki~lş~a laznndır. insanlar vücudünün teş· 
- Nedir? Nedir?. kabayla gülerler.. a n yşe tey• kadar yavıı.muz~n .. ç~ . mış kilab itibarile hava alıp vermek 
- 40 - 50 koyun almz.. Sen ze masanın acısını unutmaz: bir fotografını bıze gonderınız. mecburiyetindedirler. 

bunları dagvlarda gu·'zel gu"zel gez- - Sende amma da hızlı vurmuş 2 - Fotogı·aflar kart postal ve· . .... l . 
Bunun için genış cıger erı var· dl.rı'rsı·n.. tun ha ... diye şikayet eder. ya daha büyu"'k boyda olmalıdır. 1 . ·ı 

dır. Hava ciğer en tam manası ı e 
_ Eyy.. Masalcı 3 _ Fotografların arkasına yav doldurmalıdır. Eğer hava ciğerleri 

............... .-.......................................... ::;:::.:::•
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•::.:: .... :::::~:.. ııınuzun ismini ve adresinizi oku- doldurmazsa insanın 
0 

zaman gö-

~=mmumnı793·4==:8JiMEC::-E .. S_j .. ;5·· ............. _.~i naklr olarak yazınız. ğüsü sıkışır. Belki mektepte dik· 

~L--.... -· .. ·-·-···-"-·----·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::-.::::::5! 4- VAKiT (Çocuk sayfası mu kat etmişsinizdir. Sınıfınız iki, üç 
.................... ·-··-··-··· .. --------· harririne) olarak gönderiniz. saat kapalı kalırsa sınıfta hava fe-

150 okuyucumuza hediye Veriyoruz Bize gönderilen her fotoğrafı nalaşır. Nefes darlaşır. Ve: 

Bu haftaki bilmecemiz şudur: 
Atağıdaki cümlede yalnız sessiz 

harflP.t goderilmiştir. Sesli harfler 
noktalardadır. Bu noktc..lara ıesli 
harfleri koyarak cümleyi tamamla 
yınıs. Vir ıü1 kelioenin bittlğini 

g;;shrir. • 
- 41. 1. a11, l:t. y, k. d. J r., ç. k, s.. 

v. ·, e ..... e, ı. v. r. m. s. n z -

Doğru halledenlerden 150 okuyu 

cumuza muhtelif hediyeler verece· 
ğiz. 

sıra ile muhakkak surette gazete- _ Aman boğuluyoruz .. deriz .. 

mize basacağız. Buna mukab:l güzel, açık hava-
Bunlann basılması bittikten dar bir yerde göğsümüzü şişirerek 

sonra bütün Anadolu ve İstanbul _ Ooh .. Ooh .. diye neşeleniriz. 
:t. Hal varakalarına isminizi ve okuyucularımızın iştirak edebile- lfte çok havaya ihtiyacı olan in 

adresinizi okunaklı yazınız. ceği şekilde bir seçme yapacağız sanlar suyun içine girecek olursa 
•Hal varakalarını (Vakıt çocuk ve yavrulara hediyeler veı·eceğiz. hava bulamaz. Gö~si•nü şjşiremez. 

İİiİiİiiİİiiİiİİiİiİiiİİiİiİ '3unun neticesi olarak suda yaşıya sayfası muharr\ıiue) adresine &ön- ı 
deri.,iz. 1 maz .• 

Balıklar havası az olan suyun 
içinde bulunurlar. Ve teneffüs etı
mek istedikleri zaman sudaki az 
havayı kullanırlar. 

Esasen balıkların ciğerleri çok 
küçüktür. Bu ciğerler bol havayı 

tamamile alıp verecek kadar kuv· 
vetli de değildir. 

Bu sebeplerden balıklar sudan 
dışarı çıkınca bok hava karşısında 
nefes alamadıkları için derhal bol 
havadan boğulurlar. 

Sıcak çayı soğutmak 
için neden üf leriz? 

Ağzımızdan çıkan hava sıcak
tır dedik. Güzel. Fakat sıcak çorba 
yı, sıcak çayı velhasıl sıcak §eyleri 
soğutmak için de üfleriz. Neden? 
Bunun sebebi de kolay. 
Ağzımızdan çıkan hava filvaki 

sıcaktır. Fakat sıcak çaydan, ııcak 
çoı·badan is~ daha soğuktur. Üfle
diğimiz zaman, bu çorbaya nisbe
ten daha soğuk olan nefesimiz çor· 
badaki sıcak havayı def eder.. Ve 
soğumsma yardım eder. 
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- Kı•kanç kocacıj'IJn, biraz evel 
beaı ae .... aıar beğenlr•iD ? 

Kabahat e e Kimde? 
Başından tatsız bir vak'a geç

miş bu vak'a yüzün.den altı sene
lik .:ıetresini bırakmıya ahdetmit 
olan bir zat saçları perİfan, gözle
ri Y3 §h, süngüsü dütük bir halde 
bu altı senelik kadının evine bir 
kere daha uğradı. 

Son defa olarak: 
_ Yaptığını beğendin mi, kü-

-Ne ... dılar? 
- On ,. .. daha seaç Hndılar. 

çük hanım?. 
' Diye ıordu.O yaptığından hiç 

ana ıabmetll baban para ve

rine, •enin ırlbl üç bet Ura deifl, 
ilç bet )'iz lfra vereceğini •l:l1lerdl. 

- Sık •ık verir m1 fdi? 
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Keşif nedir? 
H:ıfize Hanım elinde yırtık ço· 

rapları olduğu halde yarım ıaat
ten9eri iğneye iplik geçinneğe ça· 
lıtıyordu. O sıraaa kızı ve kızını~ 
iki arkadaıı Avrupalılann ye~ı 
icathrmdan bahsediyorlardı. Bı-
risi: 

_ Radyo kaç para eder, dedi •.. 
Yeni bir teY ketfetmitler, Hem 
radyoda dinleyeceğiz, hem de 
sevilenlerin resimlerini görecek· 
mİ!İz .... 

Hafize Hanım, hiddetle iğneyi, 
ipliği bir tarafa attı: 

_ Aman, dedi .. f pliluiz dikit 
dikmeyi ketfetnıedikten sonra 
ben ne Avrupalı tanırım, ne de 

ba.ıka ıey ... · 

Meraksız bir kadın 
Fikriye kot:ı kota Selınanın 

evine aeldi. Onu yatak odasın· 
da 'buldu. Daha •aıbah erkendi ... 

Kemali ·hiddetle: 

- Fikriye, dedi. Kocam dün 
akpm sizde miydi ? .. 

-Hayır .... 

- Öyleyse neredeydi?· 

- Ne bileyim ben ayol.. 

- A ..... aman Fikriye!. Bu he· 
rif acaba hangi kaltakla bizi al· 

dalıyor?. Merak etmiyor musun?. 

Avninin güzü 
Küçük Avni Erenköyüne hala· 

nmn evine götürülmüttü. lki se· 
nedir bu bacakaızı görmiyen hala 
ha.mm Avniye dikkatle bakb: 

- Aman, dedi, ağzı tıpkı am· 
caımm ağzı, bumu dayımın bur· 
Dil •••• 

Hila hanımm kocaıı da: 

te piflllan ve müteeaair değildi: 
- Ne yapayım, dedi, o gece e· 

ve geldiğin ve kıpıyı çaldığın za· 
man sana o kadar yalvardım, beş 
dakika sonra gel, dedim, sözümü 
dinlemedin. Eğer bet dakika şöy· 
le uzaklaşmış olsaydın, ben r:ıkı· 
bini hemen çıkaracaktım. Sen de 

- Slylerdl amma dojru•u ver•. 
dltlm hiç ırarmedlm. 
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Vazife aşkı 
Bahıaliden bir cnaze alayı ge

çiyordu. Ark1daılardan biri ce
nazeyi takip edenler arasında dok· 
tor F. H. yı görerek yanma yaklaş· onu benim odamda görüp bu ka· 

akt tı: dar müteessir olmıyac ın.. Ka· 
bahat bende mi?. - Başın sağolsun biradar, ak· 

Kıgmetsiz mektup 
Bir hanımefendi postaneye ok· 

kalıca bir mektup veriyordu. Poa· 
ta memuru eliyle mektubu tarttık· 
tan sonra teraziye koymaya lüzum 
gördü ve sordu: 

- Kıymetli mi hanım?. 
- Kocama yazdım ,kıymetli 

olur mu?. 

Hafif bir zaman ! 
Tahir Bey kitapçıdan bir lira

lık bir kitap aldı. Fakat üstün.de 
paraıı yoktu. Kitapçı yabancı ol· 
madığı için: 
-Yarın verirsiniz, Tahir Bey ... 
Dedi. Borcu ıevmiyen Tahir 

Bey: 

- Olmaz, dedi. Ya yarma ka
dar ölürsem .. 

- Büyük bir zıy~ değil ya ... 

Bir bülbül 

raba falan mı?. 
- Hayır, bir hastamdı .. Fakat 

ben bütün hastalarıma karşı va:zi
femi sonuna kad:ır ifa ederim .. 

Tasarruf meselesi 
Alqam üstü karıımı elinde pa· 

ketlerle, çantalarla evden içeriye 
girerken gören Muhtar Bey deli 
olacaktı: 

- Aman hanım, dedi. Bu ne 
kadar efya, sen beni deli edecek· . 
sın .• 

- Merak etme, hepsini bir o• 
tomobile yüklettim ,ayrı ayrı oto· 
mobil parası vermemek için ıa· 
bahtan akıama kadar aynı otomo· 
bille dolaıtım. Epeyce ta5rruf et· 
tik ... 

Amerikada talak ! 
Amerikalımn birine sormuşlar: 
- Neden sizin memlekette bo· 

!ananlar çoktur?• 
Şu cevabı vermit: 
- Evlenenler çok ta on.dan .. 

Hüsnüye Hanımefendi çok ~ıki 
komıulan Ahsen Beyle bqı kar· 
ııya oturmuılar eski devri yade-
diyorlar, Çamlı~ Boğaz ve Ka- • 
lamit alemlerini tatlı btlı hatır- lşidilmemış bir hal 
lıyorlardr. Yediayı tammıyan yoktu. Pek 

Bir ara içeriki odada acddı bir fena bir töhreti olan bu kırklık 
feryat duyuldu. Ahsen Bey: kadmdan bahsedilirken birisi: 

- Nasıl hayvan bu, içeride ba- - Sahi, dedi Vedianın koca· 
ğırıan?. ıı hiç görünmiyor .. 

Diye sordu. Hüsnüye Hanım - Adamcağız, hastahanede ..... 
birdenbire katlarını çattı: Az kaldı ,ölüyordu .. 

- Kızım, dedi, ıarkı söylüyor.. - Neden, ne oldu?. 
Ahsen Bey bozulacaktı. Fakat - Bir ay kadar lzmire gitmeğe 

-Gözleri hilaımm gözleri... kendini topladı: rnecbur olmuştu. Avdetinde kan .. 
Bunu itiden Avni annesinin _Ah Hüsnüye Hanımcığım, sını evinde, Kemal ile otururken 

yanına katarak: hayvan dedim. Y.ani bülbül diye• bulunca, ya hayretinden, ya se· 
- Anne, ıurabmda beniın hiç cektim... vincinden, düttü, bayıldı .. O gün 

"'-----------~ bugün hasta .•• 
bir mal111D yok mu?. 

Yeni e 
• Zengin 
Hayrullah Efendi, Harbi Umu· 

mide sabun ticareti yaparak zen• 
gin olmuş, Nişantaşmda bir ma• 
halle inşa ettirerek işten el çek· 
ıniş, yan gelip oturmuştu. F ak:ıt 
bu büyük servet, bu sabık züğür• 
dü birdenbire taazzumun, gururun 
son mertebesine çıkarmıştı. Onu 
gören daima başım havada, sağa 
so)a n:ıdiren bakar, tanıdıklarını 
tanımamazlığa gelerek geçer bir 
hald ·· ·· d '' e gorur u .. 

Fakat bir müddettenberi vazi· 
yeti değişti. Gene etrafına bakını· 
yor ,fakat bu defa da yolda başı· 
nı iğiyor, öyle yürüyordu. 

Biri ötekine sordu: 
- Yahu Hayrullah 

ne oldu?. Ne tevazu 
Gözü daima. yerde ... 

Efendiye 
böyle! ... 

- Evet , geçende bir kaldırım
da çil bir yirmi beşlik bulmuş, o 
gün bugün gözünü yerden. ayırımı· 
yor ... 

Grup Dnin sergisi 
Gençler Beyoğlunda bir resim 

sergisi daha açtılar. D gnıpunun 
bu sergisindeki acayip resimler· 

' . 
pazarlık ediyordu. Müşteri: 

- İyi amma, doğrusu ben bu 
tablonun neyi tasvir ettiğini anla· 
yamadım ... 

Genç ressam güldü: 
- Tabii dedi, bu bizim sırrı· 

mızdır. Maamafih tabloları satın 
alanlara birer de izahat veriyo· 
ruz .. 

Kıtlık sebepleri 
Yüz elli kilo gelen doktor F. 

Ahmet Bey bir gün zayif ve nahif 
Selamiye: 

- Birader, seni gören insan 
memlekette kıtlık olduğuna: kana· 
at getiriyor. 

Demiş, Selami de: 
- Evet, diye cevap vermiş. 

Seni gören insan da kıtlığa senin 
sebep olduğuna kanaat getiriyor •• 

Yalancı bir adam 
Gece yarısını bir saat geçe lr· 

fanın karnı acıktı, hemen yatak· 
tan fırladı. Mutfağa gitti. Bir ta· 
bağın içine biraz peynir, tereyağı 
ve ekmek koyarak yatak odasına 
geldi. Yemeğe başladı .• 

Necla başını yastıktan kaldıra· 
rak onu bu halde görünu: 

- Aman ıen ne yalancı adam· 
sm... Hani "bu gece seni yiyece· 
ğim,, diyordun .•. 

---·--.-..,.... --.---- . __ ......---- ... 
•t ' 'f 

--
- Vakıa ID9anın hay•lyetlne do• 

kunacak bir ft amma, sokakta ya• 
tacatına ln•an b8yle havalarda 
kömflrcil olmalı veHellm .. 
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Bügük fedakarlık 
Akif Efendi ellisine geldikten 

sonra bulunmaz bir kadın buldu .• 
Nikahları oldu .. 

Bu kadın otuz sekizinde vardı .• 
Fakat hala yirmi yaşın verdiği 
emniyetle bir çok haklar iddiasın· 
da idi. Akif Efendinin biraz pa· 
rası olduğunu işitmişti. Her şeye 
razı olaraık onun karısı olmayı 
kabul etmişti. Fakat zifaflarmm 
ertesi günü: 

- Bak, efendi, dedi. Ben ICavga 
gürültü sevmem .. Fakat şunu da 
bil ki hayatımda ilk defa senin 
gibi ihtiyar bir adamla evleni· 
yorum. 

Bir temeddah 
Suçlu makam iddianın müta• 

leatıru öğrendikten soma birden 
bire gururuna dokunwmuş bir a· 
dam vakariyle ayağa kalktı. Elini 
masanın üstüne dayadı: 

- Beyefendi, beyefendi ... Ken· 
dimi methetmek gibi olmasın un• 
ma ben öyle çoluk çocuğa yaka 
kaptıracak adam değilim... Gün 
oldu ki İstanbul tarafında yirmi o· 
tuz kişiyi birden arakladım da hiç 
birisi de kalkıp "bunu yapan A· 
lidir,, diye beni şikayet etmedi. 

Bir ziyaretçi 
Hanımefendi hizmetçinin lia • 

ber verdiği zairi tanıyamamııtı: 
- Nasıl adam bu? diye sordu: 
- Güzel bir adam değil ıamma 

size gelenler içinde daha çinrkin• 
leri de var .. 

Mahvolan servet 
Tam vapurdan çıkarlarken 

Mevhibeye rast geldiler. Didar, 
onu selamhyarak yürüdü ve koca• 
sına: 

- Şu perişan kıyafetli kızcağı· 
zı görüyor musun?. Bütün serve• 
ti Hidivin bankasında mahvoldu .. 

- Çok parası var mıydı?. 
- Ayda 250 lira getiren bir 

irat.. Orada çalışan bir kiliple 
sevişiyordu ... 
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1B!llj,on mu Hacı •• Bizim gar1 dur· 
••dan, cllnenmeden &8y1Uyor. 

- ne a6y1Uyor ki? 
-Vallahi bl•men .. daha ba§a demedi. 
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ı Yırmı Beş Yaş • ı 
( v Edibe daha yirmi ~tin.de.oldu- j ihtiyar Nüzhet Beyle ko~uş?1~- } 
s gu halde altmışlık hır ıhtıyarla ya, vapur yolu uzun oldugu ıçın fi 
W evlenmişti. Bu izdivacın sebebi şundan bundan bahsetmeğe baş- ~ 
i neydi?· Pek m:Uuın değil. Yalnız, Iadı ve bir ara Nüzhet Beye yaşı- ~ 
~ Edibenin fakir bir aileye mensup nı sordu: "Yirmi beş ... ,, cevabını ~ 
[ sinıeınaı dii.tkünü bir kız olduğu ahnea: İ 
~ halde kocasının zengin olması ha- - Tam yirmi beş mi? diye sor·/ 
~ ıı dedikodulara sebep olmuştu.. du: 1 
i_ . ~ir gün Edibe kocasiyle adaya _ iki ay fazla.. ~ 
~ g~dıyordu.. Vapurda tes:ıdüfen ihtiyar memnuniyetle güldü: İ 
~ hır gence rut geldiler. Edibe - Eğer tam 25 olsaydı sizin E- 'i 
\ hemen bu genci kocasnM.' takdim dibenin ağabeyisi olduğunuzda I 
1 etti: .. . .. şüphe edecektim .. Çünkü Edibe\ 
&. - Agabeyım Nuzhet!.. tam 25 yaşmd:ıdır.. = 
~11111illlllllllllllHllllllllllJ1111lllClllllAll-.ı1111lllllllllllU-llffllllll"llllulflllllffllllluflHll11ffuıtıtNltıllMhlMıutllJltffll-~ 

imtıhan tatiline yaz tatili deseler, 
kışın da imtihan tatili verseler de mek· 
teplerden daha CjOk istifade etsek 
oımaz mı? 

ey. 
di. 
tr .. 

i• 
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Ulu dağda 
bir hafta •• 

"Aşağıya bağırıyoruz: Ra ra ra .. Re re re •• 
G~latasaray .. Galatasaray cim bom bom ... ,, 

-2-
Pazar : 1 Kanunusani : 1 damın &kilerini taktık .. Vidalan nereden 
Yaıi senenin birinci günü .. 8 kişi otel- bulduğumuzu ıöyliyemiyeceiim •• Otel 

den çıktı, yükıek tepelere doğru tırma- sahibi aleyhime tahribat davaaı açabilir! 
ruyoruz. Antrenör Her Abraham küçük Saat üçte bir çift katırm çektiği ve bir 
kafileyi idare ediyor. Evvela güzel bir de sürücünün idaresindeki kızağın üze
tenezzühle baılıyan bu çıkıı, yükıeldikçc rine yerlcıen madam Kaıtelno otelden 
tehlikeli ve heyecanlı olmıya baıladı .. ayrılıyor ve tam beş saatte Karabelin 
Kafile parçalanmıya, aradaki mesafeler imdat evine vasıl oluyor . . Kabrlan nere· 
büyümeye baıladı.. Çıkıyoruz, mütema- de bulduğumuzu söylemiyeceğim .. Yal
diyen çıkıyoruz ... Hedef ilerde, yukarda. nı;t, kızağı çekmek için Bülentle benini 
Heybetli zirve... Otelden ayrıldıktan 4 hayli zahmet çektiğimizi, arkada da 
saat sonra 2400 metredeyiz.. Orada kü- (Guiollot) nun dümen tutmak ve mada
çük bir yayliı var .. eüneş banyosu alı- mın aıağı yuvarlanmaması için sakalının 
yonız .• Antrenör bundan ıonrası için hayli terlediğini kaydedeyim. Kızak ve 
mes'uliyet kabul etmiyeccğini, ve zirve- madam Kastelno bet defa devrildi, fa. 
ye çıkmak istiyıenleri serbcıt bıraktığını kat bu devrilmelerin hepsi de uçurumun 
söyledi... Ahmet, Bülent, Eıkinazi ve aksi istikametinde olduğu için vakit 
ben gene yukan doğru gidiyoruz .. Yu- kaybetmekten baıka bir ziyan vermedi. 
kan bakıyorum: Dimdik... aıağm uçu- Yolda baıka bir Bursalı kafileye raıge· 
rum ... Çam onnanlon bir gölge gibi... liyoruz.. Aralarında gazeteci Muıa bey, 

En gerideyim.. Arkadaılanma yetiş· olgun ve sempatik Saim beyle her dü
tim .. istikameti tayin ederek onlann ta- şüıte (Enişte bey) diye feryadı basan 
mamiyle aksine doğru brmanmıya bat· sevimli baldızı Muzaffer hanım var. im
ladan. Bu cihet lodosa nazır olduğundan dal evinde madamı bekçinin sıcak odası· 
karlar daha yumuıak ve skiler daha iyi na ve karısının yedi ihtimamına tevdi 
tırmanıyordu .. Gayet yavaı çıkıyorum ... ediyoruz .. Yemek yiyoruz .. Ve gecenin 
Çünkü yükseldikçe buz tutmuş sırtlar· dokuzunda ~ene yola çıkıyoruz. Tam iki 
dan 'aıağı yuvarlanmak bir ayak sürçme· saat 50 dakıkada oteldeyiz ki, bet saat 
sine, yahut bastığım yerin kayıvermeaine kızak çekmiş İnsanlar i§İn mükemmel bir 
&ağh.. derece.. Her halde katırların rekoru kı· 

S k k d b. 'k' . rılmışbr. 
ı 11 uruyor:um, ır ı ı sanıye ne· 

fea alıyorum ... Bu kıvrıla kıvnla çıkıt 4 Perşembe: 
oldukça yorucu biraz sonra Eıkinazi 30 Buraaya avdet.. Iıtanbuldan on ki9i 
metre arkamda gördüm .. Bülent ters bir olarak çıkan kafileden yontula yontlb 
istikamete giderek büyük bir mesafe dört ki§i kaldık .. (Scott) lar Bülent ve 
kaybetmiıti .•• Zirveye kırk elli metre ka- ben .. Hafif kar yağıyor ve rüzear var .. 
la ıkiler tutmamaya, aıağı kaymıya baı- Sırtımda müthiı yüklü çantaya raimen 
ladı.. Artık ayakla tırmanmak lazımdı. bizim için bu bir eğlence .. Bülent ve ma· 
Skileri çıkardım, aapladım, ikiye on ka- dam Skot ile gevezelik ede ede güzel 
Ja zirvedeyim .• O vakit dönüp aıağıya sırtların, ormanlann, dereciklerin araıın· 
bakryonım ... Antrenör ve aıağıda kalan· dan süzüle ıüzüle inmek ne güzel olu
Jar karda bir benek gibi .. , Onlara iıaret yor. Karabelinde bir saat istirahat ve 
ediyorum .. Cevap veriyorlar. Biraz sonra yemek .. Orada karlar erimiı .. İki ata eı· 
zirvede üç kiıiyiz •• Ahmet aıağı dön· yalanmızı yüklüyoruz.. Möıyö Skotun 
müf. Kııın ayakla zirveye çıkan ilk üç ayağı ağnyor, o da atta.. Kestirme yol
;Tiirldiz.. dan iniyoruz ... Buralan müthiş çamur ve 

Aıaiıya bağnyoruz.. Rarara rcrere tatlık .. Fakat manzara o kadar güzel ki 
Galatasaray Galataıaray cim bom bim! .. insan zahmetini unutuyor. 

Cevap veriyorlar ... Zirvede ıahane bir Akşam sırtlardan inerken aıaiıda kan 
manzara var .. Ben-ak bir havada latan- dilleri yanan minareleriyle Bursayı v,ö
bulu ;örmek mümkün!.. rüyoruz ... Hemen otde, orada11 kaplıca-

lniı büyük bil' zevk ... Beı saatte çık- ya ve hasret kaldığımız medeni Yetnek
lığım yeri tam 35 dakikada indiğimi lere koıuyoruz .• insana tuhaf geliyor ... 
aöylonem ıürat hakkında bir fikir ver- Koca Bursada içki verilen bir lokanta da 
tnİf olabilirim.. yok .. 

Pazartesi: Kaplıcada kaynar suda gevıiyen ve 
Busün otel civarında ufak gezmeler ml\hmurlaıan Möıyö (Scotte> .. u: 6. 7 

ve iıtira)ıat.. Mühendis Refet dünmeyi havlunun altında sağa sol~ gon erdiği 
ôirendi •• Muvazenesini kaybedince ken- tebessümleri unutamıyacagım.. Geçen 
disini öyle biçimli kann içine bırakıyor hafta cuma gecesini Luca palasta eeçir-
k;_ •ayn'ne doyum 1 H t 1 miıtik .. Şimdi gene ayni odada duvarda-.. - o muyor.. as a ar 'b' 
'kil f M" .. (S .. ki bir yazıyı bilmece halleder gı ı bakı. 
~ :ı;d .:..•~o cotte) un ~ ayagı yoruz .. (Cuma günleri zil çalmaz, adam 
ı_ r u.k. a am Kaıtelno ıle karşı yoktur) ... Ben buna mana vermekten 
-rııya ompres yaparlarken kapıya t' 
UI d .. h . . vazg~ ım. 

u ag astanesı dıye bir levha asmak 
aklıma geliyor •• Aktam oteldeki bütün 5 cuma: 

lambalar madam KaıteJnonun odasında Kuzu kuzu t t b ı döndüaümüzü yaz-• • ak .1 ı an u a • 
mıtıng tettı er .. Çünkü briç oynıyaca· maktan ba k 1 t k bir ,ey kalma-
~ B .. l ki.. . . . ! a an a aca gu:.... . u ent gıt atarken ıkide bırde dı. Dağcılar Uludağda bayram için birbri· 
kendını unutuyor, malul gnzilerin aya- lerinc randevu verdiler ... Bu ıabrları ya
ğına dokunuyor, ve onlara bağınyor... urken uzaktan Bunanın pembe ve ma-

2 kanunuaani salı: vi dağlarına bakıyorum ve sırtımda bir 
Hava bozdu. Bugün mühendis Refet, çanta ağırlığı hissederek pirelenir gibi 

meıbur konıerveci Ihsan, Ekrem, Rüştü oluyorum. Geçen sene de söylemiıtik, 
ve Eskinazi Her Abrnhamın refakatinde gene de söylüyorum! .. 
Buraaya döndüler .. Yapılacak en mühim §ey Uludai ote· 
Uludağ ve civanndaki köylülerin l&a lindc iyi yiyecek bulundurmaktır. Bu 

nammı verdikleri Guieollot ve ıan'at suretle Türkiyedc ski yapmak iıtiyenJe
mektebi muallimi ve Ekrem dün gece rin hayalinden bir hammalın ıekli silin
otele geldiler Madam Skoat (Guisllot) sin. 
nun geniı ve siyah ıapkasına, al mendi
line ve sakalına bayıldı .. Mendille şap· 
kayı satın almak iıtiyor ama bir türlü &O• 

ranuyor .. 

Öileyin Bursadan sekiz kiıilik bir ka· 
file geldi .. Arada tanıdıklar var .. Sülcy
maniyenin eski futbolcülcrinden SaJRhat
tin, bu kafileyi idare eden Nihat, Bursa-

nın en iyi ski yapanı. Atletik yapılı, da
yanıklı TC Fransada uzun mü<ldet ıki 

yapm•ı·· Kafileyi dağa çıkaracak reis 
bövle olmalı! .. 

Çarıamba: 

Sab....Jıleyin Ekrt-m Guiollo't Bülent ve 
ben dam Kaıtelnoyu indirmek için bir 
lm:./tg ,.aptık.. Gaz sar,dıf.ı cğeledik, 

yonttuk, çevirdik, mıh;;.d:k.. Altına ma· 

Vedat Abut 

Konferans 
Hnlkevinden: 2 - 2 - 934 cu· 

ma günü akşamı aaat 20,30 da e· 

vimiz:n, T epebaıı Meırutiyet cad· 

desindeki, Beyoğlu kısmında Re· 

fik Ahmet Bey tarafından (Tiyat· 

ro Edebiyatı) mız hakkında bir 

konferans verilecek ve temsil ıu· 

bemiz tarafından (Köyün Namu· 

Sl1 ) piyesi temsil edilecektir .. isti· 
yenler gelebilir. Çocuk kabul edil· 

mez. 

F ransada Arna vuthik ile ltalya ara
Yeni kabi~eninde w~evkii SJDa karakedi mi gı·rı·yor? 

pek saglam degıl .• • 
Pariı, (A.A.) - Reiıicümhura 

kabine arkadaılarım takdimden 
ıonra Elyıee ıarayından çıkan M. 

Daladier, matbuata fu beyanatta 

bulunmıutr: 
"Grupların muayyen niıbetleri· 

ni ve ıahıaların kavgalarile met· 

gul olmadım. Ben otoritenin ve 
cümhuriyetin kalkınmasını temin 

edecek bir hükumet teşkil etmek 
istedim.. Şiddetli hareketlere ve 

efkarı umumiye ile birlikte aydın
latmağa iıtediğimz memleketi ka· 

rııtıran yanlışlıklara nihayet ver· 

mek lazımdır.,, 
Pariı, 31 (A.A.) - Oeuvre ga· 

zeteıi yazıyor: 

"Eğer M. Daladiye kendisinden 

beklenilen ve kendisinden tama
mile istediği bir tekilde kabineyi 

tetkil edemediyse kabahat parla· 
mento entrikalarına aittir. Şimdi or 

tada bir mesele vardrr: 
M. Daladier kabineyi yaptı, fa· 

kat ne yapacak?,, 

Oeuvre'ün bu cümleleri merkez 

ve sol merkez matbuatının fikirle· 

rini aldıkça iyi hulasa etmektedir. 

Bu matbuat efkarı umumiye ile 
müttefikkan, yeni kabinenin ü~it 
edilen ve M. Daladier'nin tasavvur 

ettiği kabine olmadığını bildirmek
tedir. 

Matin gazeteıi tunları yazıyor: 

"Hükumet reisi olarak kuvvetli 

bir ıahıiyet "Elyse,, den çıkarken 
kuvvetli bir beyanat, M. Pietri'nin 

maliyeye geliıi efkin umumiyeyi 

temin edecek unıurlardır . .,, 

Le Journal gazetesi kabinenin 
sosyalistler tarafından kmlmaz bir 
muhalefete uğrıyacağı, yeni sos· 

yalistlerin ihtiyat'.karane intizar va. 
ziyetinde kalacakları radikal soı· 
yalistlerin tasvibinin tadil edilece· 

ğini zira M. Heriyot ile M. Chau
temp nüfuzu altında kalacaklarını 

yazmaktadır. 
Gazete diyor ki: "Her hangi 

batka vaziyette kabine mahkurn o· 

lurdu. Fakat timdi, mecliste Peti
nıen yapacakları manidar hareket

lerle ya91yabilir. Hiç çekingen 
olmıyan dürüstlüğü ile M. Daladi· 
er'nin böyle hareketler yapınağa 

kadir olduğu malumdur ve ka

bine ilk içtimaında bunları düıün
müttür. Reis kuvvetle ve açıktan 

açığa aydınlıia doğru yürürıe pe

§İndeki kalabalığın ne ehemimyeti 

kalır.,, 
"Populaire,, gazetesi de bu ka

binenin bir şahsiyetler kabinesi de

ğil, fakat bir tek tahıiyet kabine· 
si olduğunu kaydediyor. 

Gazete, soıyaliıtlerin M. Dala

diye'ye düıınanlıklarının bu kabi

nenin meclisle bir temas eder et· 

mez yafıyamaz bir hale gelmesine 
sebep olacağını söylüyor. 

Sağların muhalefeti de tiddetli

dir. 
"Echo de Paris., , "Fiaaro bu . " 

kabinenin yafıyabilecek bir kabine 
olmadığını yazmaktadır. 

Bununla beraber "Ordre aaze-,, . 
teıi M. Daladier'in bu ilk muhalif 

cereyanı atabilecek kabiliyette ol· 
duğunu takdir etmektedir. 

Staviski meselesi 
Paris, 31 (A.A.) - Bugünden 

itibaren adliye ve dahiliye nazır
ları Staviski meselesi doıyelerini 
kendi &ahalarında tetkik edecekler 

ve saa~ 17 de derhal kabili tatbik 

tedbirler hakkında M. Daladier ile 

görüıeceklerdir. 
Şimdilik muvakkaten serbeıt do 

!aşan bazı mo.znunlaım bugün tev• 

Arnavut kabinesinin çekileceği ve yerine Balkan 
devletleri istikametini takip edecek bir kabine 

geçeceği söyleniyor 

. Bcl~rat~ çrka~ P~l~t!ka gazctc- ı kuvvetlendiği görülmekte bulun· 
sıne Tırana dan bıldınlıyor: muıtur. 

"Arnavutluk ile ltalya araaın· Nitekim iyi haberler alan mah-

daki münaıebetlerin normal bir fellerin verdikleri malumata ıöre 
!ekle sokulması husuıunda ki hü- Arnavut kabinesi iıtifa edecek ve 
kumet arasında bugüne kadar ce

reyan eden müzakereler müspet 

bir netice vennemittir. 
Bir taraftan İtalyanın, diğer ta.· 

raftan da Arnavut ~illiyetperver· 
terinin tiddetli tazyiki arasında ka

lan Arnavutluk para itlerinde ltal· 

yaya bağlılıktan kurtulmak için en 
cezri tedbirlere bat vurmaktadır .. 
Bu ıahada bütçenin milli varlıklar• 
la müvazene haline getirilmesi iti 
nihayete eritmektedir. Yeni büt• 

çe 18 milyon altin franktan ibaıet 
olacak ve devletin en i.meli ihtiyaç 
larma tekabül edecektir. 

Arnavutluk ordusu kadroları 
hakikaten memleketin ihtiyaçların 

dan fazla idi. Buna rağmen büt· 

çede yapılan keıilmeler ordu kad· 
rolarım fevkalade mütee11ir ede• 

cektir. Diier taraftan muallim 

ecnebi zabitlerin sayııı oldukça a• 

zaltılmııtır. Arnavutluk hizmetin· 

deki bir çok zabitlerin vazifesine 

nihayet verilmiı ve ıon günlerde 
ltalyaya aleyhtar olan cereyanın 

bunun yerine, Balkan devletleri iı• 
tikametini takip edecek bir kabi· 

ne geçecektir. Her halde müıtak• 

bel Arnavut kabinesi tam minaai• 
le ınilli mahiyette olacak ve milU 
varhk eserini ikmal edecektir. 

Bu yazıda Arnavutluk ile Yu· 
goslavya arasındaki münasebetler 
ve ticaıi temaslar anlatıldıktan 
sonra deniliyor ki: 

" • • • • Arnavutluktaki ltalyan 
mekteplerinin millilettirilmeıi, İ
talyan zabitan ve muallim

lerine itten el çektirilmesi, ltalya• 

nın her sene Arnavutluğa verdi· 

ği 10 milyon altın famklık istikra· 

:ıın kesilmesi, Yugoılavya ile yapı• 

lan ıon ticaret anlaıması hidiıele· 
ri Arnavutluğun yeni bir istikamet 
almak üezere olduğunu göster· 

mektedir. Fakat Arnavutlukta 

yapılan tahkimat işlerindeki it.al· 
yan heyeti henüz yerindedir ve Ti· 
rana ile Roma arasındaki müzake• 
re henüz bitmemiştir.,, 

Almanya - Polonya 
misakı etrafında---=---=-

Belıratta çıkan "Politika;, gazetesi, Alman gazetelerine söre Polonya 1N mt· 
Almanya ile Polonya arasnda yapılan sakı imza etmekl Fransıx siyaset ıiste· 
son "ademi tecavüz misakı,, hakkında minden oldukça ayrılmakta ve Bitlerin, 
Berlin muhabirinden aldığı tafsilatı "za· üçüncü bir şahım müdahalesi ve millet· 
manımızın en büyük siyasi sansasyonu,, ler cemiyetinin tavauutu olmadan anlaı· 
baılığı altında netretmektedir. ma sistemini kabul etmektedir. Miıak 

Bu tafsilata aöre, Almanya matbuatı mündericahnın böyle annm ilin edilme• 
misakı pek büyük bir sevinçle karııla· ıi, Alman inkılibınm yıl dönümü mü· 

·ı H'tl . R . h -'d .. J' makta ve bunu Yeni alman harici siyaıe· naıebetı e 1 erın eıc ıtaa a aoy •· 
tinin ilk büyük ınuvaffakıeyti diye tav· yeceği büyük nutukta, harici ıiyaıette 
sif etmektedir. Alman gazeteleri, 1928 büyük bir. ha~iıede~ ~hıedebilmesi ar· 
Kellogg miıakı tnedlullerine tevfikan ya· zusundan alerı relmııtır. 
pılmıı oJmaıına rağmen bunu, Almanya· Yeni miıak mündericabna göre iki 
nın bütün kalbi ile istediği, milletler ce· memleket arasında halledilmemiı bulu• 
miyetinden kurhılutun bir tecellisi ad· nan bütün siyasi, ikbsadi ve içtimai 
delmekte ve Alrnanyanın Polonya ile mahiyette meseleler doğrudan doğruya 
böyle ani bir surette anlaımaıınr kimse iki hükumet arasında müzakere edilecek• 
beklomediiinden miaakı "zamanımızın tir. iki taraf, dikenli meselelerin hallin· 
en büyük tiyasi ıanıaıyonu,, diye tavsif de harbe kalkıımamayı taahhüt etmekte· 
eylemektedirler. dirler. lhtiliflı bir mesele hakkında an• 

"P l't'k m"hab·ır' d' k' laıma yapılamadığı takdirde hakeme mü· 
o ı ı "" ,. ı ıyor ı: ı k · racaat o unaca hr. Alman gazetelenn• 

"Almanlar, Polonya koridoru meıele· göre beynelmilel kuvvetlerden birinin 
ıi Almanyaya kar~ı .b~. t~hrik addediyor ve hele milletler cemiyetinin hakemliii· 
ve hudutlarn tashıhı ı9ını milliyetçi Al· ne kat'iyyen müracaat olunamıyacak· 
manyanın ba!hca ıayesi telakki ediyor· tır. 

lardı. . . Berlin matbuatı, Almanyanın, bu son 
Polonya • Almanya mııakı ıle bu yara misak 9eklinde her devletle misak ak· 

tedavi edilmit değilse de on ıene için tine hazır bulunduğunu ve Almanya • 
muvakkat surette teskin olunmuıtur. Polonya misakının bu sahada bir istinat 
Almanya matbuatı misakı, yeni ve sakin noktası olmak istendiğini yazıyorlar. 
bir Avrupa vücuda ıetirilmesi hususun· Franıa hariciye nazın Polonya • Al· 
da temel taıı olarak göıtennekte ve ge· manya misakı hakkında beyanatta bulu· 
rek Polonya ve gerek Almanya için bir narak demiıtir ki: 
çok faydalar vereceğini yazmaktadırlar. "- Bu suretle bir çok meseleler mÜ· 
•m"""'-...-11""""'-"1-.nuııımıııı .... -·...-- aaleınet yoluyla halledilmekte, Almanya 
kifleri muhtemeldir. ile Polonya arasında iyi münaıebetler 

İhmalden suçlu adliye ve polis tesis olunmakta, olbaptaki beyannamede, 

k~ d d k l lına buıüne kadar deruhte edilmiı bulunan 
er anı hakkın a a arar ar a • ta hh""tl k t'• l k h"' t d'I a u ere a ı o ara urme e ı c:co· 
caktır • ii ve binnetice, yalnız Polonya ile ara· 

Nihayet hükumet nizamname ınızda mevcut taahhütlere değil, ayni 
komisyonunca ve dü§ünülen muh· zanınnda Lokarnoda imzalanan Almanya 
telit bir tahkikat komisyonu yapıl· Polonya hakem misakı ahkamına ve Po

lonyanın faal azaaından bulunduğu Mil· 
masını kabul edecektir. Jetler cemiyeti miıakının ahkamına ria· 

Diğer taraftan kabine, ~ek ya- yet edileceği, kat'iyetle beyan olundu
kındn geni§ mikyasta bir vergi ta- iundan, nasıl olur da bu miıaktan mem• 
diliitı dü§Ünmektedir. nun olmam?.,, 

M. Daladier cumartesi ak§amı M. Paul Boncour, misak için iki deY• 
let arasında cereyan etmiı olan müzake

progremı hakkında radyo ile neı· relerden Polonya tarafından dostane bir 
redilecek bir nutuk söylemeğc ha· ımrctte haberdar edilmiş bulunduğunu 
zırlanmaktadır. ıöylemi~tir. 
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H i k a y e 

• • • ı N C 1 • • • 
Yazan: l z z et oğlu 

Cemile Hanımla kocası N mık 1 Yemek oı.bsrna gittiler. Nuri 
Bey, yeni evlerine taşmdıktan Bey atıldı: 
sonra, ahbaplarına bir gece ziya· - Refikam inciyi unutmuf.. .. 
fet1 ve.-diler. Sofra aşın a Ah- Namık Bey duraladı: 
met Patı. ile karııı M"kbule Ha· -Aramızda bir anla,amamaz· 
mm Cavidan Hanımefendiler ko- lık var .. , 
ca .. ı Nuri Bey, Şefik Bey, Di ber 
Hanım gibi yüksek muh:tte tanın
mıt simalar vardı. On iki ki§i idi
ler. 

Ziyafet tntsız, neş'esi:z geçiyor· 

du ... 
Ev sahipleri, çenelerine kuvvet 

vermişler, anlatıyorlar, misafir
lerini eğlcndirmeğe çalı§ıyorlar· 

dı . 
Bir arnlıkCavidan Hanımefen· 

di h kırdı .. Peçetesini ağzına gö· 
türdü .• 

Cemile Hanım misafirinin ya· 
nına geldi. Kocuı da Cavidan 
Hanıma sokuldu .• 

Cemile Hanım: 
- Müıaade ediniz .. 
Diyerek, karı kocayı odaıına 

götürdü .• 
Herkes biribirine baktı. Kimse 

bir §ey ::ınlamamıtb .• 

Biraz sonra, Cemile Hanım, 
Cavidan Hanım ve Nuri Bey ıel· 
diler. Cavidan Hanım biraz ıarar· 
mııtı .. Faknt gülümıiyordu. Elin· 
de, küçük bir kağıt parç:.ıı var· 

dı .. 
Cemile Hanım izah etti: 

- Cavidan Hanımefendi, iı· 
tridye yerken az kalsın bir inci 
yutuyormuf ... 

Cavidan Hanım izah etti: 
- Hayır ditlerimin araıın:ı 

geldi, ditim kınldı zannettim ... 

Dilber Hanım sordu: 
- linci nerede?. 
- Burada, yıkadık, ıu kağıda 

sardık. .. 
inci elden ele dolath, elmutan 

anlayın bir bey: 

- Mükemmel bir inci, dedi, 
be~ bin lira eder .. 

B:.ı kıymet herkese heyecan 
verrli ... 

J\iuri Beylerle Namık Beyler 
şaşa) adılar: inci kimindi?. 

C111rlivan Hanım için dütünme· 
ie lüzl"!f.ll yoktu. lstridyeyi ikram 
etmi.:lerdi. içinden inci çıkmıttı .. 
inci kendisinindi •. 

- Ne gib" efen.elim ... 
Hanımlar d:ı gelmi§lerdi .. Ma

ıaya baktılar ve aQ acı haykırdı
lar. Davetliler koıup geldi .. 

Hizmetçiler sofrayı to?'.)lamıt· 

lnrclı .. lnci meydand:ı yoktu .. 

Herkes yerle baktı.. Herkes 
biribirinin ellerini gözden kaçrr
mryarak arıyordu .. 

Yemek odasında bulur.madı .• 
Salonda yol.tu .. 
Ümit kesildi.. Bir müddet da

ha !uracbn buradan konuşuldu ... 
Sonn '1erkes dağıldı .. 

Karı koca ye.lmz kalınca, he· 
men çöp tenekesine kottular. B~ 
ıalttılar ,aradılar .. 

Yoktu ...... 
Öteki çöp tenekesini ıok::lğa bo· 

ıaltmıtlardı •• 

Hizmetçiler yattıktan sonra ka· 
n koca tereddüt etmedi .. Eski püs· 
kü elbiseler giyip sokağa fırladı• 
)ar. Belediyenin kocaman çöp 
fıçısını karıttırmağ~ haıladılar .. 

Bir aralık, çöp karııtırıp eıki 
püskü toplayan profesyonel pa· 
çavracılar geldi.. Aralarında kav· 
iP. çıktı .• İte polis müdahale et· 
ti .. 

Cemile Hanımla Namık Beyi 
merkeze götürdüler .. 

Karı koca sabaha kadar bekle· 
di. Nihayet merkez memuruna 
kim olduklarını anlattıhr .. Paçav· 
racılara elli lira zarar ziyan ver· 
diler ve inciyi bulamadan, güpe 
gündüz o peritan kıyafetle evle· 
rine döndüler. 

ınatbaamıaa ı:.eıen ı 
E~ER•.ER 

Varlık 
Bu fikir ve edebiyat mecmuasının 14 

üncü nüılı1111 Ruıen Etref beyin bir nes
ri, Y akup Kadri Beyin tefrikası devam 
eden piyesi, Hukuk aleminin meıhur si
malarından Üniversitemizde kürsü alan 
profeaör Kari $trupun mecmua için yaz· 
dıiı makale, Y aıar Nabi, Abdülhak Şi

naai, CeYdet Kudret, Mahmut Rqıp, 

Elif Naci, Bedrettin, Ağa oğlu Samet 
Nuri Beyle Cemile Hanım me· beylerin, Şaziye Berin hanımın makale-

seleyi böyle dütünmiyorlardı. On· leri, Sehap Naliz Beyin bir hikayesi ve 

br nihayet bet kuru§luk bir İs• Omer Bedrettin, .Ahme~t M.uhip, .Cahit 
'd "k tm' 1 d' Bet bı'n SıtJa, Hamit Macıt, Salihattin Edıp, E-trı ye ı ram e ıt er ı.. ezih . 

• · • • 1 d' sat Demir ay beylerle N a Şefık ha-
lira!ık ınc.ı h~d.ıye ~tmemı§ er ı .. nnnın !İİrlerini muhtevi olarak çdunııt1r. 
lncı kendılerının dı.. Tavsiye ederiz. 

Cavidan Hanım, inciyi maıaya 
bırakmııtı .. Baıka feylerden bah· 
sediyorlardr .. 

Fakat Cemile H :.nımla kocuı, 
gözlerini inciden ayırmıyorlardı .. 

Bu dikkati farkeden Cavidan 
Hammla Nuri Bey de, söylenen· 
leri dinleme~e baıladılar .. 

Onlar da inciye b~ kıyorlardı • 
N:hayet yemek bitti. Sofradan 

ka 'k ldı .. 
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R A D y o ı-
Bugün 

Anltıır.:ı: J2,SO Kr&mQfon, 18 orkr.ııtra A· 
d:ım Oıaverture ı:ıı J'etalı Rol Lakome Sulte 
Lafcrlıı., 18,4:1 alııturka aaz. 20 ajanı habn

lcrl. 

\'11,,ova 1412: 17,ın kadm neorlyatı, 
l'7Jl5 tagannlll konser, 18,60 zirai müsaha· 

be, 19 konferans, 19,%0 Sk~. 20 muhtelif 
t>:ıhlfıter, :n alc&aın konııert, (Tenor mugan· 
nl ı,t.ll1lklle), 22 müsahabe, 2Z,ı5 konııe
rln de,ıunı, 28 danı plllkları, 2.ı mllsahab<', 

21.o:ı ltalya kab~ehaneslnden naklen dans 
molllkl51. 

1Judnpeı;tc a.50 m: 18 mUuhabe, 19,SO pllk, 
19 lngl. ders, 1980 Georır Kom tarafından 
piyano mualklel, 20 konferans, 20,80 prkı· 
lar (l\lel. trenıı Eyııııen w~ 1\lr. l'tllchrJ ~:ıekcly 
tıırııfmdtrı). 21,4.) harici ıslyasctc dair kon• 
tııran!I, 2% haberler, 21,20 Stüdyoda bDlo 
(Frlcsay'ln ldaretılnde), 

\'!yana 60'1 m: 17,M muhtelif milletlerin 
kadınl4rınıı. dıılr, 18,15 konser (Bell:ı Altcn, 
Alfred Mlldner, Dr. HaM \'eber, Erlch l\lel· 
ler), 190.5 tktlMdf slyaııet ,.e iktisadi adap 

isimli konfcmns, 19,ao yınııaız rençllk, mü· 
aahnbe, tD,61S tiyatro h:ıberlcrl vcsalrt', !0,2,1 
Senfonik konser (08l'll1d Kabasta, Emll Tel· 

marn:>1, \1~·ana Senfonik heyeti), 22 haftanın 
haber icmali, %2;80 son haberler, 2%,50 A· 
~"Uıturya laır haberleri, 230.> 1\lax Scbönherr 
(radyo orkestra!lı). 

BUkret 8M m: ıs borsa, plılk muslkl<ıl, 
1' hııberler, plAk, 17 CO<'uk programı, 1'7,80 
Gr. Dlnlco orkcııtraın, 18.SO halM'rter, 18,·US 

kon!W'rln devamr, ı9,10 der1, 10,80 konferıınıı, 
19,45 Bükret operaıımcla verilecek temıılll rıa· 
kil. 

8fC'!Jau sıo m: 1'1 ncşcrl mu iki, 18,80 
mUsalıabc, 111,.50 piyano ile ııonatlar, 1910 
bava haberleri, 19.8.S AktllallU>, 20 mllll 

n rlyat, \'agnerfn eserlerinden mürekkep 
tagannlli konser, 21 günUn Jiısa haberleri, 
21,ıO Alwıturyn fıdmll nesrl)at, 21,80 ak.nm 

"onııerl (radyo ork~tra."1), !!,SO sözlü neşri· 
yat, 28,~5 Emdo orkf'•trası tarafından dans 
musikisi. 

BORSA 
1 Hı·rnlarında yıldız ·ı~nretı olanlar iızt:ı 
leılnde 31 ilci kl.nun muamele olanlar 
dır. ı Ra nmlnr kap:ınıs flvatlannı gösterir 

* Londrı ô~S -· • Vnıına 25, -

• ev~ort :ıo. - • l\1arlrlt 18, -

• Parls 170 - • Berlln 51, 
• MllAno 23, - • Vaışova 2.ı, - • 
* RrUt•c • 1$, - • Rudapc51, :ıo, 

• Atloa 25, - • Rütrcş 21, ~o 

• C'encva .. 24, - • Rclgrıı !'i(i, -

*.oha 9rı, -· • Ycı~ ohama 43, -

··················-··--·· .... ···-····-·--·· .... ··---.............. - ............. ..-.. ........ _.,. __ :I ........................ -......... _ ... .__. .. --.--·--·---···-·-··----....... _. ........ :: 
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Parisi Döven Top! 
"Parisli kız,, hiç biz iz bırakmadan 

yer yüzünden kalkmıştı ! . 
Geri• hareket, kan§ıklık, müta· ı muş, dinlemit, yakalamıt, küfret· 

kere müzakere inkır~zın .~ıkıcı ıis· mit, tehd~~ ~tmİ§, dez~ahları, bü
leri arasında muhterıs du§man el· roları, dokumhanelerı, depoları 
!erinin esrarengiz topa doğru uza· altüst etmiş, fak:ıt 120 kilometre 
blmakta olduğu görülüyordu.. uzaktan Parisi dövebilecek bir 

Alm:ın orduları Belçika arazisi lop emaresine tesadüf edememiş· 
üzerinden yürüyerek dört seneden ti. Bu iti görebilecek olan bir top 
beri müdafaa ettikleri vatanları- duvar kovuğuna gizlenebilecek bir 
na doğru gidiyorlardı. Şarka doğ- İnci kadar küçük olamazdı y:ı ! 

ru akan bu :ııker kafileleri arasın· 1 Komisyon azasından rugan po
da büyük topu taııyan uzun ve 1 tinli bir yüzb-:.tı bir yığın hurda 
kara katarda kat'ı mesafeye çalı· demir arasından yere düşmüş olan 
§Iyordu. bir düğme çelik p:ırçasını ayağıy? 

Alman ıevahilinde, Pomer:ın· le iterek sormu,tu: 
yadan, Silezyadan, Bavyeradan - "Bu nedir?,, 
Brandenburıtan, ve Vertemberg· - "Hurda demir!,, 
len ve Ren aahuından gelip - "Ne hurdası? 
Gnp cepheainde büyük topa biz- - "Eski harp malzemesi hurda-
met et.mit olan bahriye topçuları sı !,, 
katarın vagonları üzerinde silah - "Kalibresi?,, 
dizde muhafızlık vazifesini yapı· - "Bilmiyorum!,, 
yorlardı. Rugan potin o dökme çelik par· 

Onlarla utihza eden olurn a· 
ğızlarını bile açmıyorlardı. On· 
lara küfreden olursa ,seslerini 
bile çıkaramıyorlardı. 

Onların hepsi meyus ,sert ve a
zimkir idi. Onbrın yalnız bir 
dütüncesi vardı: Büyük top sali· 
men Kolonyaya götürülerek orada 
Alman toprağına teslim edilecek· 
ti. Salimen ve serian teslim edile· 
cekti... 

Duraklarda trenler• biribirine 
11irdiği, h:ı.tlar tıkandığı, lokomo

tifler tehdit edildiği, yaygaracı itı· 
tilalciler katara vaz'ıyet etmek is· 
tedikleri ve vagonları ayırmağa 

te§ehbüs ettikleri zaman P:ırisli 
kız'ın uzun boylu perestişkarları 
yavaş yavaf yerlerinden kalkıyor· 
lar ve alınan bu tehditamiz vazi· 

yet kifayet etmediği zam:m mu· 
hafızlar bir kaç el silah bo~altıve· 
rince katara uzanan eller geri çe
kiliyor ve "Parisli kız,, m hususi 
treni gene serbestçe yoluna devam 
edebiliyordu, 

Topun muhafı:ıhrı gece ve gün· 
düz nöbet bekliyorlardı. Nihayet 
aradan haftalar geçtikten sonra 
tren Kolonyaya vasıl olmuştu. O
l'" eh. Treni, içindeki kıymetli ha· 
muleıiyle beraber mericiine teslim 
t!tmitlerdi. 

çasını hiddetle iterek potin sahi
bi: 

- "Sacre Dicer !,, bir küfür sa· 
vurmuıtu. 

O rugan potin umumi harbin, 
cihan tarihinin en büyük topun:ı 
o esnada ne kadar yaklaşmış ol· 
duğunun farkında değildi! 

SON 

Ak hisarda 
Bir fab · 
baskın yapıldı 

Akhisarda esrarengiz bir baskın 
hadisesi olmuştur. 

Akhisarın Süleymanlı köyünde 
molla Hasan ağa isminde bir ihti· 
y:ıra ait büyük bir un ve yağ fab-

rikası vardır. Bu fabrikada 20 ka· 
dar amele çalışmaktadır. Bundan 
beş gün evvel köy sabıkalıların· 

d:m Süleyman isminde birisi, ha· 
şma topladığı sekiz on kifİ ile fab

rikayı sarmış ve Hasan ağadan 
hemen yüz lira istemiştir. 

Hasan ağ:ı, yanında para olma· 
dığını ileri sürmüş ve para teda· 

* Amsıcrdnm 84, •Altın Q~~. -

• Praıı lit. " ~te lı.llyc :16 -
• ~ırıtho m S4, - • R nknoı 236 _:_ı 

(kap. sa. 16) 

Topçular sevgili "Parisli kız,,la· 
rından ayrı!.madan evvel namlu· 
sunun baruttan karann maviliği-

1=~==;.;..:;~~~:::;:~====lll ni son <fef a olarak ellerivle okta • 
• ı..oodra ::ııolchoım 2.80i5 r.ıaktan k1,;ndiler!ni alam~mıtlar· 

rik etmek vadiyle bu baskından 

yakayı kurtarmış ve muhtara d:ı 
şikayet etmiştir. 

Hadisenin zabıtaya aksetmeme 
sinden cesaret alan Süleyman ve 
avenesi fabrikaya ikinci bir bas· 

kın yapmış ve ameleyi silahla teh
dit ederek taşınabildiği kadar yağ 
un ve pamuğu adamlarına yükli· 
yerek ~lıp götürmüştür. 

• r- Vhana 4,ı 94 
• ra~~;or~ 12.06 • ~1ıdriı ~ 89fı6 dı. Bunu yaparken teessürlerinden 
• MllAoo 90100 • Rcrlln 1.9161 avuçlarını sıkmışlar ve biribirleri· 
• rrDkSC 34015 \fa~ova 4 2•117 ' J • b k 1 d 
• Atlnı. •3 0:90 Rodapeşıt .'J,iO:H 
• c:enevrr .44 O Rükreş i'>.66 ,., 
• Soh·a 66.1 8 6 l'cl1?raı 34 9 9 

I • Anı•ttrdaıı ı 14 :i Yokohama .!5283 
• rnıı ıc,9910 i\lo~ı.:ovı 108!150 

ESHAM 

nın göz erme a mış ar ı: 

"- Hein, uğurlar olsun L,, 
"- Uğurlar olsun Sepp !.,, 
"- Selametle, Güstav !.,, 

Ondan sonr:ı hep dağılıp git
mişlerdir. 

Bu vaziyetten çok korkan mol· 
la Hasan ağa hastalanmış, fakat 

bu defo kaym..,kamlığa ve jandar· 
maya da haber göndermiştir. 

Is nantı" 
Anadnl• 
Reli 

1 ı:rkm .6 7~ k • h b · b k "Parisli ız,, ıse ic_. ir ız ıra -\ lmcnto as ı ı 70 

Zabıta Süleyman ve arkadaşla· 
rını takibe b~şlamış ır; şerirler 

yakal!'tnm .. k iizr.red"r 
sır l laynv 
fram,•av 

Ünyoo ncv ~.Qn madan yer yü:zünden kalkmıştı .. 
• arı. ne, 1

•20 itilaf devletleri tarıı.fmdan ta~in 
Cavidan Hanım, inciye el uzat· 

mr-lı •. Guya unutmuf göründü .•• 
K barlık gösterdi .. tJ Si ortıı 

ıooo 

9-1.Ri 
390 
ıs. 

48,50 
11,40 

alyı 2,20 ) k · 
iLAN UCRETLERI: arL: m ecz:ı 2.ss edilen beynelmilel kontro omıa- ISTANSUL BELEDiYESi 

Eh, ev sahipleri de bayağılık 
ed' p inciyi hemen almak isteme
diler .. 

Salona geçildi ... Kahveler gel· 
di ... 

Cavidan Hanım kocasını dürt-

-- Qldip inciyi al 
Nuri Bey karısına fısladu 

Ttcarl ua.nıarm ııa.n 113.Ylf&larmda san· o.- ı eldon yonu (Essen) e geldiği ve esraren-
umı ao kuru tan be.şiar. tık sayıfada 250 '-=---------"':'.'"'-~~-=,,,....~---:="""'="--m gi:z topun tesl:mini talep. ettiği za· 1, 
ku1't14& kadar c:ıkar. 

Şehir Tıyatrosu Temsiller 

BllyUk. tuıa. devamır UAn verenlere aJt man, mühendisler, zabıtler, ustı Eu akşm 
ayn tenzıtıı.t vardır ha§ıl&rı ve direktörler o9muzlarını 1 Saat ı9,30 da 

Resimli llAntarın bir saurı ıo kuruştur f 
KUQUK fLA?lı~.\.R: kaldırmıflardı: 'ıLiiküs Haya\ 

Btr defaaı so, iki detası r;o, Uç defası 6ö, ııı. - _ "işte inşaat bürosunun, an-
dört dc.fam 7:5 ve on defası 100 kuruıtur. 46!10 b I 'd ... d OPEREl'IYazar 
Ot aytıll llAn verenlerin bir defası mecca· ,6..,0 ar arın, montaJ aıresının, ez· 

... ...... • 0 t ı A hl ht 1 r G'd' E rem ve Cema nenuır uurt satın ~çen nıarm 82' a ~f.'>'i ga arın .. na ar arı. 1 ıp arıya· 

. 
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V~ihda 

Ahçıların Şahı! 
DÜNYA HABERLERİ O] 

--- - &------

Nadir Şahın öldürülmesinde kadın "Pişirdiğim böreklerin üstüne tuz ser
pecek kadar tabiatsız misafirlerin .. ,, v 

parmagının oynadığı rol ! 
Nevyorkta büyük otellerden bi

risinin ahçıbatıaı itinden çıkarıldı 
ğı için bütün Nevyork otel müs· 
t:ıhdimleri grev ilin etmiılerdir. 
Çünkü ahçıbatmın haluız olarak 
itinden çıkanldığı iddia olunmak
tadır. Otel müstahdimleri cemiye
tinin ifadesine nazaran, müfteri· 
ferden birisinin önüne konuhn bir 
yemeğin fena pitirilmit olmasın· 

dan dolayı tikayet etmeğe hakkı 
yoktu, Çünkü yemek tabahat fen• 
nine tamamile muvafık olarak ih· 
zar edilmiıti. 

H:::ıddi zatında ehemmiyetsiz gi· 
b . .. .. b ha· dise hakikatte ı gorunen u 
oldukça ehemmiyetlidir ... ~~nkü 
dünyanın her tarafında buyük ve 
kıymetli ahçılar ittihat etmiılerdir 
ve istediklerini patronlarına zorla 

k:ıbul ettirirler. Pek ziyade zorba· 
Jık eden bu ahçılar içinde pek mü
him ıahsiyetler de vardır. Bazıları 
o kadar töhret kazanmıılardır ki, 
uzaktan pann:ıkla gösterirler. 

Bu me!hurlar araıın.da bir za
man en meıhuru, phlarm ahçı ve 
ahçılann tahr (Eacoffier) idi. Bu 
adam sanatının o kadar itıldısı 
idi ki, ahçılığının ön devirlerinde 
huausi bir evde ahçı bafılık yapar
ken bir camekan arka11ndan ye
mek yiyen misafirleri tetkik ediyor 
du. Pitirdiği yemeklerin misafir-

ler üzerinde ne gibi tesirler yaptı• 
gmı onların alaimi veçhiyesinden 
anlamaia ~bprlardr. Yenilen ye-

mekler methedilirken, misafirler 
tab:ıktaki yemekleri kapıfırken 
camekan arkasına gizlenmit olan 
(Escoffier)in koltukları kabarır, 
ağzı kulaklarına varırdı. 

Bir gün mis:ıfirlerden birisinin 
(Eacoffier) tarafından büyük bir 
itina ile huırlanmıf olan methur 
böreklerinden birisine biraz tuz 
.erptiğini görmüıtü. Bu hadise 
(Escoffier) i çığrından çıkarmak 
için ki.fiydi. Onun için misafirler 
gittikten sonra efendisine müra· 
c:ıatla istif a11m vermit ve dem it· 
ti ki: 

- "Ben piıirdiğim bördderin 
üzerine tuz serpecek kadar tabiat 
ıiz mis:ıfirlerin girip çıktığı bir e• 
vedo artık çalıtamam !,, 

itte bütün ahçılar, tabii sanatı
Dl. ve maharetine güvendikleri, 
bu tabiatta insanlardır. onun için 
bir otelde atçı batının fena yemek 
pitirdiği iddia olunarak itinden 
çıkarılması bütün Nevyork otel 
müstahdimlerinin grev ilin etme
lerine sebep olmutlardır. 

Amerik:ılılann bu grevden ve 
dolar meselesinden batka diğer 
kaygusu daha var. O da ıon yapı· 
lan istatistiklere nuaran Ameri· 
ka.d:ı milyonerler ad. dinin azal· 
muıdır. Şimdiye kadar hep zan
nederdik ki, bir Amerikalı daüna 
bir milyonerdir. Halbuki evvelce 
senede asgari bir milyon dolar va· 
ridatı olan zenginlerin adedi, ıon 
istatistiklere nazaran yirmi kiıiye 
inmittir. 

Bu istatistkilere ne dereceye ka· 
dar inanılması lazım geleceği cayi 
ıua!dir. Cünkü (Fılidelfiya} da 
(Rich:ırdson) isminde bir soba 
fabrikatörü n,eşhJr ressam (Ru
hcr.s) in (ftachanal) namındaki 
tahfcmı icin bir f'lde 300000 dolan 
la.f•Ve~ittir. Bu mühim meblağı 

masanm üzerine büyük lakaydi i
le atbktan sonra kıymettar tablo
yu bir kağıda sarmağa bile lüzum 
görmeden koltuğunun albna alıp 
evine gitmiıtir. Geçenlerde (Do
ris Duke) ismindeki bir milyoner 
kız, muayyen bir mikdar parayı 
muayyen bir mahalle y:ıtırmıyaca 
cak olursa öldürüleceğine dair bir 
tehdit mektubu almıştır. Mektup
ta kızın kırk milyon liralık bir mi
rasa konduğundan dolayı bu pa
r:ıyı vermeıi lazım geldiği iddia 
olunuyormuş. 

Bu haberlerden anlaşıldığına 
nazaran Amerikada milyonların e
rimekte olduğuna dair yapılan 
İshtistiklere pek o kadar inanma· 
mak lazım geliyor. Her ne kadar 
sermayeden hasıl olan varidat a

zalmı§ ve mesela hisse senetleri· 
nin geliri yüzde kırk üç nisbetin· 
de irunit ise de, vaktile biriktiril· 
mit olan milyonlar ve milyarlar 
yerinde kalmı§tır. 

Dedikoducu 

" Bana Nadir Şa'llı öldürmek fikrini veren, bu fikri kafamın içinde 
besliyerek beni ona alıştıran bu kadındır ,, 

Telgraflar Efganistan kralı Nadir şa- drnla münasebetimi kesmek için bana bir 
hın katilinin itiraflarından kısaca baha ----, çok defalar ihtarlarda bulunmu§tu. Fa-
ve işin içinde bir kadın parmağı bulun- kat ben babamı dinlemedim ve bu kadın• 
duğuna da işaret etmiştir. . . Jan vazucçcmcdim. 

Son posta ile gelen Efgan, Hındıstan Buna, Nadir şahı öldürmek fikrini ve 
ve Mısır gazet~leri bu katilin itirafatınr ren, bu fikri kafamın içinde besliye besli• 
aynen naklediyor. Bu itiraflar çok me- ye ona alışbran da bu kadındır. Gulam 
raklı noktaları muhtevi olduğundan on- Nebi ve Gulam Ceylaninin idamlanndan 
lann en mühim taraflannı naklcdiyo- :;onrn bu kadın bana Nadir şahı öldür· 
ruz. meyi mükerrer defalar teklif etti. Bana: 

Katil olan Abdülhalik, Galim Nebi "Nadir şahı öldürdüğüm takdirde Efga-
han ve kardeıleri Gutam Ceylani ce Gu- nistnnda büyük ihtilal kopacağını, ya A-
lam Sıddık hanm hizmetçilerinden olan manullah hanın, yahut zevci Sıddık ha-
Hudadat namında bir adanım evladıdır. nın tahta oturacağım, bu cinayet yüzün· 
Bu itibarla, bu katil de babası gibi bu den ikbal ve refah içinde ya!ıyacağmu 
ailenin adamı sayılıyordu. Gulam .Nebi söyledi. 

Han, vatana biyanet töhmetiyle Bir cün Gulam Sıddık, Gulam Nebi. 
idam olunmuıtar. Onun kar· ve Gulam Ceylani nin kanlan beni bir-

deşi Gulam Sıddık, Amanullah ban dev- likte karşıladılar. Her vasıtaya müracat 
rinde hariciye nazırlığı yapmıf, Avrupa ederek beni Nadir şahı öldürmek için 
seyahatinde Amanullah hana refakat et- teşvik ettiler. Ben de onlara uyar gibi 
mİf, Nadir tah zamanında Berlin sefirli· göründüm. Fakat gene karar vennemit-
ğine tayin olunmuı, daha aonra birade· tim. 

rinin idamı üzerine memuriyetinden çı- Daha sonra bir gece gene Sıddık ha .. 
karılmııtı. nın kansı yanındaydım. Ayni meseleyi 

Bu mukaddimeden aonra katilin itiraf· lconuştuk. Kadın bana erkek olmadıfı· 
lannı nakledebiliriz: mı, bu cinayeti i§lemediğim takdirde be-

Gulam Sıddık hanın haremi ile benim \nimle her münasebeti keseceiini söyledi. askerlik aramda a§k ve alaka vardı. Bu atk veJ Amanullah han devrinde bu hanımı O gece karanını verdim. 
alaka senelerdenberi devam ediyordu. evinden alır, Darülaman şehrine götü- Bütün hakikat bundan ibarettir. Beni 

Italyada 
d . Bu hanım sabık saray nazın Mehmet Ya· rür, orada gezer dolaıırdık. Bütün §ahsi bu cinayeti işlemeye sevk ve teıvik eden Terfi işlerin e yenı k h kı d Bu aık likanın te-

up anın zı ır. ve a masraflarımı bu hanım tediye ediyor, Sıddık hanın kan11dır. Ben de hiç bir ıe-

-----
esaslar ~s.•üıüne, ~ h•.?nn sebep • oldu •. Onun üstümü ba!ımı o yapbrıyordu. Bugüne yin gizli kalmaması için bütün hakikati 

ıçın gece, sunduz onun evıne gıder, o- kad •. .. . . d d "f d "f d' 
Roma, (Hususi) - Sinyor Muuolini, nunla sohbet ederdim. Yahut bu hanım, ar butun maııetimi temın e en e o ı a e ~c ı §~ .e ıyorum.,: 

kendi riyasetinde toplanan ordu mecli- babasının evine gitmek üzere evinden idi. Hanın aile efradmdan çoğu, onunln Canı bu ıtıraflannı şifahen anlattıktan 
sinde iki meseleyi mevzuu bahsetmiştir: çıkar, dayımın evine gelir orada sabahla· vaziyetimi biliyordu. Gulam Ccylani ha- başka yazıyla da yazmıştır. 

1 - Ordu zabitlerinin terfii meselesi, ra kadar birlikte kalırdık. Aramızda gay- nm haremi bu vaziyet hakkında birkaç Cani, bu itirafatr dolayısıyle idama 
2 - Askerliğe alınan efrada ve ihti- rimeıru münasebetler vardı. defa kbamla konuımuş, babam bu ka- mahkOm olmuştur. 
~ -..rllecelt'teılMye meselesi .• 

Sinyor Muuolininin hazırladığı plana 
göre zabitlerin terfii eskisi gibi olınıya· 
cak, kıdem yerine fenni, ahlaki, hatta 
bedeni faikiyet nazan itibara alınacaktır. 

Erkanıharp zabitleri, memuriyetleri 
dolayısıyle, kumandayı inhisar albna al
ınıyacaklar, bunlar da fa!İstliğe göster. 
dikleri sadakat derecesinde terfi edecek. 
lerdir. 

Gençleri askerliğe alı~tırmak ve askeri 
terbiyelerini yükseltmek için fa!İst mer • 
kezlerinden istifade olunacaktır. 

Her ltalyan çocuğunun askeri terbiye. 
si •ekiz yatından, izci teıkilitma girdiği 
günden itibaren ba§lıyacakhr. 

Zenginlik değil, 
felaket! 

Amerika haydutları, dünyanın 
en zengin kızı sayılan ve kırk mil
yon dolar serveti olan Mis Doris 
Duke'yi kaçırmakla ve öldürmekle 
tehdit ederek kendisinden para is
temiılerdir. 

Amerika hükumeti bu çe§it hay
dutlara kartı en ıiddetli tedbirleri 
aldığı halde bunlar gene uslanmı· 
yor ve her fırsattan istifade ederek 
korkutabildiklerini soyuyorlar. 

Mis Duke, tehdit mektubunu 
aldıktan sonra New Jersy'deki ko· 
nağına iltica etmi§ ve konağın her 
kapısını ıilahh zabıta memurları· 
nın mu haf azasına aldırmıştır. 

Zabıta iki taraftan tehdit mek
tubunu göndereni aramakla meı· 
gul oluyor. 

Ötedenberi tehdit edegelmekte 
olan Mis Duke daima iki üç s:lah
lı memur ile gezer, ziyafetlere, 
klüplere !-lile bunlarla beraber gi· 
der, gelirdi. 

Güneşten istifade için müesseseler 
Güne§in ıtıkları bir kilometre 

murabbamda toprağa bir buçuk 
milyon kilovat enerji venne'kfedir. 
Fakat, kömür yakma, §elile ve rüz· 
garlardan istifade meseleleri gibi 
güneşin enerjisinden istifade me
selesi de henüz halledilmiı değil· 
dir. Dünya ilimleri bu meseleler 
ile durmadan meıgul olmaktadır -
lar. 
Güneş enerjisinin tetkiki maksa

dile Rusyamn en güneıli memleke
ti Türkiıtanm Semerkand ıehrin
de bir Helioinstitut Y.ani güne§ ens.. 
titüsü yapılmıttır. 

Ta§kentte de, muhtelif aletlerin 1 yar .mu~f~~ ya~ılmıştır: ~;:kür~ün 
ardımı ile güneşle ısınan ve gün- tasfıyesı ıçın guneşten ıstıfade u· 

yd 70 k" · · k ' k. f · susun da yapılan tecrübeler çok mü e ıtının yı anmasına a ı ge- . . l 
• himdir. Güneş enerjilerını top a· len bır banyo yapılmıştır. Ta,kent- .., h I ak. d 

maga ma sus o an m ıne cam an 
te yapılan yeni hamam güneş ile d ..,.1 ı··ı •t't l akladır 

cgı se u oı en yapı m • 
ıııtılacak ve inıaat masarifi bir se- Suyu tuzlardan ayırmak için de bir 
nelik odun sarfiyatından fazla ol- makine yapılmı§hr. Hazer ve Aral 
mıyacaktır. gölleri havalisi susuzluktan çok is-

Semaverlerin güneşle kaynatıl - tırap çekmektedir. 
ması için de tecrübeler yapılmıştır. Buralara Baku' dan gemi· 
Bu semaverlerin içindeki su kay- lerle şu getirilmektedir. Güneı
namadan musluktan akamamakta- ten istifade suretile bu iki gölün 
dır. Bu cümleden olmak üzere" bir suları içilebilecek bir hale gelecek
de, yemekleri buharla pişiren sey- tir. 

bir muallim için Macaristan da 
tutulan 

Macar gazetelerinde okunduiuna göre kot ederdi. Profesör de eski ve yeni bü- Profesör Hebere yapılan cenaze mera· 
bugün bütün Macaristan Bemhard He- tün talebesini gösteren bir kartotek var- siminde Macar milJetinin son nesline 
ber namında bir lite mualliminin mate- dr. Talebeden biri ölünce profesörün bir mensup binlerce kiti hazır bulunuyordu. 
mini tutmaktac!ır. baba aibi yüreği yanar ve ölüyü ta kab- Bunlnr arasında samimi göz yaılan dö-

Profesör Heber bekardı. Yalnız lale- riatana kadar ağlıyanık geçiriyordu. kcnler sayısızdı. Profesör Heberin bu 
belerine daha ziyade faydalı olabilmek Profesör bundan bir müddet evvel tc. misli görülmemi• fazilet f ti .. 

· bk ka"'d 'f :ı: ve eraga mn gayesı profesörü evlenmekten a oy- u e &evkedilmişti. Fakat sabık maar. §Ükran borcunu b"t"' b" 
1
. .. 

. • . . • , u un ır neı ın goz ~uştur. Mektepten ıehadetn.ame alan nazın Klebelsberg gıbı §ımdıki n~ır yaşlan ödedi. 
hır talebe Profesör Heber için "eski ta· Homan dahi profesör Hebcrin talebesın· 
lehe,, def ildi. Mektept-.-ı mezun olan· den oldaldanndan ve tekaütlüğün pro- B · k 
larla da profesör münasebetlerini devam fesör Üzerinde öldürücü bir tesir yapaca- ır casus adın 
ettiriyordu. Büyük harp çıkbiı zaman imr bildiklerinden bu kararı geri almış· hapsedilecek 
profesör cephelere a-idiyor "eski talebe,, lardı. L d · • 
ı · · · · .. B d • .. • . oren c, (Snr Cennond) haval111nde erını zıyaret edıyor ve bunlardan olen· un an bırkaç gun evvel bu yetmişlık 

1 
'- w • • .. 

1 · t • • •w• ihti• ha d w b' . tizamI d casus Uu; yapbgı ıçın yakalanan guzel erın ma emını tutuyordu; tesis etbgı yar, yrete eger ır ın a e· S ,. . • 
bir fond ile muhtaç talebesine, imkin vam ettiği mektebine gclmemi!ti. Bu O.ıı unvanıyle me§hur Sofı Drest muha-

Kendisi öteye beriye gittikçe 
hüviyetini ıaklar ve hüviyeti an
la!ılır .nlaıılmaz hemen evine dö
nerdi. 

dairesinde, yardnnlarda bulunuyordu. fevkalide hidiıe polise haber verilmiş keme neticesinde ~ki sene hap~ ~ahkum 
Diğer taraftan kendiıi gayet fakirane ve yapılan arama neticesinde evinde olmuştur. Sofi, bır kahve ı!letiyordu. 
yaııyor, yırtık elbise ve ayakk11.bıları ilt kalp damlasından öldüğü görülmüştür. Kendisi Almnn tabiiyetindedir. Sofi, ca
geziyordt.. Profesör Heber doksanlk annesine ay- susluktan başka bir Fransız mitralyözü-

Fakir talebeye yardım için teais ettiii da 150 Pongö gönderiyordu. Aralannda nün planını çaldığı için cezasına bir ıene 
fondun başlıca varidatnu maap teıkil birçok zenginler bulunan eski talebeler ilave olur.mu§ ve bu suretle Uç seneye 
ediyordu; fakat zenıinlerden de yardım- profesörün annesinin maaşının ltesilmc· varmıştır. 
la~ alıy~rd~. Zengi~!~den biri yardımını mesine ve bu parayı her ay ceplerinden Sofinin kocasıylc arkadaşları da bap· 
esırgedı mı bunu butün Budapeıte boy- vermeye karar vermişlerdir. ise atılmışlardır. 

'» .. 
r 
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-1 ··-----~ Cinayeti !! 
-

8 
- YAZAn: s. VA" oınE _ _ı_ :!Gazete= Matbaa =Ku•11 tu··pane=--' 

Markam, hila ön kapıya bakıyor, ai- lım. Yüzba,ı Dubioa'a (1) telefon - _ 
saraamı tüttürüyordu. Nihayet Gambe- yim. .. - - _ __ - - _ -- ~ 

le sordu: Vans bir kaç dakika sonra seri döndü. G Az ETE - l\lcmleketin iç ve dışından eden ilivesi vardır - 1\Iemleketin iç ve=~ 
- Bu köpeği daha evvel görmediniz Meier onun bulduia lskoç kipeii, mit· h b J • t gelen bütün a er cr.ı mun az.a. m surette ve ga • dışındaki muh b. ı · · .. d d'kl · k = mi?. hi! bir darbeye uiramı1, o da keskin Wr H · a ır crmın gon er ı en me • ~ yet çabuk olarak verır. er gun, 12 - 16 sayıfa t ı ta = 
- Hayır efendim, evimizde köpek aletle yaralaftllUJ! Vans bu kÖpekten olarak çıkar, haftada. bir rlefa avnca up arı mun zaman neşreder. Mühim vakayi v~ ~ 

7oktur. birçok JeYler ümit ediyordu: 16 sayıfnlık muhtelif bahislere taalluk ·eden hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyucularına ye .. ~ 
- Köpekle alakadar olan bir kimse de - Köpeği kurtarmak imkinı mevcut. b ·· 'E 

yok mu?. Bu köpekten muhaldcak ki lti~ok ~ yazılan ve bazan utiin bir hikayeyi ihtiva tiştirfr. ~ 
- Yoktur. öğreneceğiz. Evin içinde köpekle alaka· - - - - -- - l 
- O halde bu köpek nereden peyda dar olan bir kimsecik yok. Arter de, kar· 

oldu?. deti de köpek sevmezler. 
- Bilmiyorum efendim. - O halde bu köpeii, hariçten plen 
Reymond ile Craaai misafir aalonu· biriıi buraya setinnİ! olacak? 

nun kap111na gelmitler, oradan bakıyor- - Zannetmiyorum. Köpejin bunda 
lardı. bulunması yaman IMr te•düf eseridir. 

Markalla onlan görerek Reymonda Bence en mühim nokta, köpefi banda 
ordu: görenin onu koimıya cesaret edemiye-

- Mister Reymond! Buraya giren rek onu merdiven alında bir lcöteye sak· 
küçük. tüylü bir köpek hakkında hiç ma- lamaaıdır. 

limabnız var mı?.. - Doktor köpejia ne zaman vunl· 
Reymond cevap verdi: dujunu teıbit edebildi mi?. 
- Hayır efendim. Arşer de, kardeti - Ataiı yukarı. Gözin titmesiaden, 

Briaban da, Mis Hilda da köpek sevmez- kanlann yara üarinde pıhbiapmsmdan 
ler. köpeiin on iki saat ene! vunaldaiu an· 

Markam katlaruu çatarak ilave etti: laııbyor. 

- Halbuki demin burada bir köpek - Yani Arıenn vunalftiu mada mı? 
lnalundu. Şu perdelerin arkasında idi. - EYet, bu köpek llellri de Arf-in 

- Şayanı hayret! Belki de görülme- vurulmaaım sördü. BeUQ de lıiraz ...,. 
den içeriye airdi. eve girdi. Fakat kôpejin kime mt ohlu-

Markam bir ıey demedi. Fakat Hia si· ğunu öğrenebilirsek her halde mAim 
sarasını ağzından çıkararak ıordu: bir ip ucu bulma, olunaz, ı 

- Mister Reymond, aiz köpeği sever (1) Bu zat Nevyorkun resmi parmak 'i 
Misiniz?.. izi mütehassısıdır. ~ 

- Evet, severim. Hatta beslerdim. Markam, ıüphe ediyordu: ~ 
Yalnız yanıbaştaki eve naklettikten aon- - Köpe;in sahilıini INlaltilec:eiimizi ~ 
ra vazcestim. tahmin etmiyorum. Şehir IMa çefit ....... § 

- Ne çe,it köpek beıliyordunuz?.. ri köpeklerle dolu. Köpetin sahihi de o- -

- Doberman! cinsinden. nu aryacak deiildir. 
E" sualler Reymondun tuhafına gitti- - Haklısın, fakat bu 

ii için Markama sordu: köpel[ deiil. Onun çok cins olclujuna 
- Bu auallerden bir ıey anhyama· dikkat ettim. Onun için bu köpektea 

dan. Maksat ne?.. çok iıtifacle edecejiz. 
- Efendim, dün gece bu evde çok His Vansın bu nriitaı..ı.nadail .-.. 

miihim hadiselel' "ukubulmuf. Ar!Cr in- nun olmadı: 
tihar etmemiş, katJolunmuıtur. - Peki. dedi. ~Öpejin sabibini bulur-

Graasi, hayretinden bağırdı ve: aak ne olacak?. SahıDi ltize tefekkür ede-
- Arşer oldurulmü~ mü?. dedi, yüzü rek köpefini alacak!. 

tarannış, kııra gözleri korkunç bir hay- - Hayır, cinı köpekler, meçhul t.ir 
retle Markama çevrilmit ve: takun aclamlan yabancı evlerine takip 

- Bi:.t onu, revol•erle intihar etmit etmezler. Sonra bu çqit köpekler eobk· 
,...._.tik! Demiı fakat Markam vaziye- larda serseri ıerseri dolafmalar. Ba •ö
ti izah etmiıti: peğin bu evde bulanmaıında çok mühim 

- Mayn, Arter, arkasından bıçaklan- bir sır var .. 
~. ~Ün~n sonra kurıunla vurul-

-•'· Fildişi saplı baston 
ltalfan tekrar bağınnıt ve miaafir o- Pertembe, 11 te.trinievel, IUt il: 

duınm kapısına yaalannuftı. Yüzünün Parmak izi mütehau111; tablırri memu· 
naıi o 'kadaı- atnuttı ki, bayılacak aan- ru Bellami ve reemi fotoinfp X...... 
dan. buı ıelmitler ve itlerine batlamqlardı. 

Markam, Reymondla Grasaiye: His, pencM'e tokmakları, elektrik düi• 

M AT B A A - Temiz, ucuz ve seıi iş yap • 
tnınak icin matbaamıza müracaat ediniz. Basıla
cak kitaplarınızı, yapılacak cetvel işlerinizi, mak
buzlannızr, faturalarınızı ' ' e baskıya ait her işi -

nizi "V A K 1 T Y U R D U" lier yerden çok u· 
cuz yapmaktadır. Siparişlerde bulunmazdan 
evvel matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al . 
mak alakadarların menfaatleri icabıdır. -

K O T Ü P A N E - Maarif Vekaletinin· 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Orta mektep 
kitaplarile ilk m~kteplerin tarihleri ,.e diğer mü -
e1liflerin eserle;ı kütüpanemizde satılmaktadır. 

Mektep kıtaplanna ait listeyi evvelce fiat
lariyle neşretmiştik. Bugün diğer eserleri kari -

Ierimize bildiriyoruz. Vilayet merkezlerinden 
arzu edenler oradaki bayilerimiz, vasıtasiyle ka
zalar ve nahiyelerde bulunanlar da doğrudan 
doğruya. ınüı·acaatla bu kitapları tedarik edebi • 
lirler. 

--= 
Kitabın adı .Mllclllf Flatı 

A 
Adem Oilu 
Aldı SeUm 

.Ruten .Etrd 120 

Abdullab Oevde' 116 
Armoni 
Atik Garip 

Atık Kennı 

Cevat Memduh 80 

Mf. \'ekllrU l!.6 
Mf. \ 'eklleU 11,3 

AWllpa Cotrar~a.ı Macıı 171 

~v.rupa COfralyuı Maclt 176 

-'''rupa ~yatı Tarllll Yuuf Şerif~ 

Abllk rertı1)'ettl ın.e,tn eaıaıt 50 

B 
Bektqt Şalrlerl SaddctUn Nüzhet 1;>3 

Beyaz gmbaJrJar 

Dıelllleketlndo Ali Ha~dar 

• Bltımark Ali Rept 

BuılaküAlmuya St-llm ırn 'O 

Bulprlstaacla Maarif All Haydar 100 

Büytlk '1'8rk Uptl cDW l llUae-

pa K&am. 100 

Bü~·ük Türk l.6gatl CUtll l HDse -

yiA Kbım 

RUytlk Türk LG1atl CllUI ı Bilse-

J in KA:ıun 700 

BÜ)Uk 'J'urk L6gatl 2 HU l'Jln Kl-

c 
ı;lbao TarUal VeJıı 

Cllau tarlllJ (be:ı) 1 

Cllıan tarihi ( llff'Jln) 1 

Cihan tarihi 2 

um MO 

110 

\'el• 206 

\'clı 

liO 

============-- -- -
Kitabin adı M8elllf Flatı 

Ua~r &arlbJ VW Ata 
Hllrrlyet RDeeyln C.lal\ 

ae 
ıeo 

ı 
iki Can yoldqı 

Umln kıymett 

ilim ve faruı_,o 
lmll Lftptl 

tllm ve uıul 
ilim \edin 

K 
Kaptan Maıo 
Kayaerl Şebrl 

Kitabeler 

Mefharet Namıl 63 

Sallb Zeki 80 

8a1U1 Zeki 5S 

Mf. Vekaleti 110 

Sallb Zeki 9~ 

BüM:yln CaJıit 1%5 

Muıtafa 80 

llalll E:tem 60 

l.....U Hakkı SIO 
Kitabı Dede Korkut Muallim Rllat 10 

Kumluda ocok oymaları Hlbnl SO 

KUçllk Erktklf'r feftıaret Nazmi US 

KlllbanJ Ec1Jp11'r Fazlı Necip 85 
Kiltabya Ş8rl 

Lı\UJ<ArlUı 

Metre uanJU 

Mikl'lanj 

M 

Hlmar Sinan 
Mufassal musiki 
nazariyatı 

laman Hakkı cso 

hmet .Refik LO 

Dr. Refe& 1! 

Naımk baıaU tzo 
Atuneı Betik 7 ,G 

Alunet Mıabtar 
llulaamnM'dla baya'ı 

1\lulaattbe suları 

Reeat Nuri IIO 

Dr. Kele& ıo 

llenakıbı Hünl'n-eran lbntHemln M. 

Kemal 70 

KJtabm adı 

ş 
~ Şarkm MuaJ Analan Sam1b Blfa& 

T 
~ ~l oJ1Dl)ar DamNaml S3 

TepQa " FldyoloJl Harun Beti' ıoe 
Tlmuraa 'fta&Atı Mustafa J&allml 10 

Tullfel laatt u. ......._ ... a..ı'" 
Türk tarlbl , D • U1 

Türk tarlhlll .... Jıhır 
~ ftrk türleri Vilz:l Malumt ._.. UO 

TOrk şUrtert cuı: 11 Maluaıd 
Kemall 

• Türk Şllrlerl C.'tlz: m MaJumJ' 
Kemali 

.. Türk M~alyet Tarlbl (CUt) 1 

Zlfll Gök Alp 110 

:. Türk Edebiyatı tarihi Fuat 
.. T8rk (Btln) Jlopl tariM VID 

Turk Tab .. bct tarihi Osman Şe\1d 

Türk htlklAI Mkahl~rl 

TerbiJe •e Tedris tarihi 1 Dr. Ha1D 

.FlladW 

• Terbiye ,;e tedris tarihi 'Dr. BaDl 
FDıreı .. 

... TUrk eclebtyıdl ADtoloJbl AD Oımlp .. 

T8rk pirleri cDzı 1 Malmaut K..n UO 

'l'llrk pirleri cüz: S llalunn' Kemall lJO 
Türk pirleri cüz: 1 Mahmut Kemali 1Jt 

Türkt~e tldlııat tarihi Mebmet Zl7& U 

Tarlbl lalim VI Uilleybı calalt 100 - Erenclilerl dedi. Siz biraz daha meai ve kapı tolunaiı iizerindelri ..--k 
lleldiyecekainiz, odanızın kap111nı da ka- izlerini karpla9tmnak istiyordu. 
paJIDIZ· Ben ıizi birazdan çapacağım! Dubois ite batladdctan sonra Hia oau 

Banun üzerine memur Henaey, Rey• durdurdu ve: 
D1ond ile Gra11iyi' odanın içine sokmuı - Olü adaman ita! pannajmı al, onun 
" kapıyı kapanu,b. Markam, Ar~rin izleriyle pencere ve kapı tolanaklamu, 
odlıanı bir kere daha muayene etmek elektrik ditmesi üzerindeki izlerle kar- _ 

Clllaa tarl!ıl (lle:ı 2! 

ca.. tarlllf C metin) ı 
Cllaaa tarUat ı 
a-. tvlld (Wz) 1 

('illan tarihi <-eın s 

ç 

\ 't>l!I 

\el• 

\'clıı 

\'eh 
\'elıı 

2!.l 

l\llmarl tarihi J CdlJ Eeat JOO 

l\lufauııl Türk tarihi ı ŞnnseWa ııo 

Mufaual Türk tarllll V Şemııettln 150 

ı.ıuslkl tarlbl V A, Malltar 183 

Huslkl tarllal ll A. .Mabtar 200 

N 

Tartbl hl&m Vll 

Tarlld t.ı&m \'ili 

Tarihi hllnı 1 

Tarihi lllAm 

llll8eytn c.Mı 100 ~ 
BllleJlll Oaldt ıoo I 
llölQbl Qaldt 100 'i 
lllbıeyta Cahlt 110 I 

1!.G 

istiy•ek memura: plafbr ! dedi. \ 100 

!'\amık Kemal 
Napolyon 

Ali Ekttnı 90 
Ruısen l:tref 220 

.) 
~ 

v 
y 

- Gel bakalım! dedi. Arterin oda11nı Duboia, Hitin enıirlerini İQ'aya llat- i 
Wr kere daha gözden geçirelim! ladı ve birle.aç dakika sonra ilk netieey; ! 

Çocuk bakanı Dr. Reşit GaUp 

Çoeuk bakımı tbrahim Allettln 
Çoeukıar llakkmda 
asri flklrlPr HWle'J la Cablt 93 
~·ocutun bedeni terbiye.l Ali Haydarsoo 

Çocufun pelkoloJI ı Hn.e)ill Cahlt lM 

ocak rulau ı. AJ&eddln ] sa 
ÇoeukJua &epnnl dersleri Zeki 40 

Nebatlar ı\leml 
Ninni 

tbraJdai Hakki ll 6 
:CM Cemaaı ı % 

\'nnan edebiyatı ta - \ 

rlhl tsmııll Hakkı 10. j 
Notlar ikisi de tekrar odaya girerek etrafı bildirdi: ~ 

tetkik ettiler. - Pencereyi maktulün kapaclıiı ws· j o 
\e Kütilphaneler Cellt Eaat ı~ 

z ~ 

Hiı 111ülibaza etti: bellidir. ~ 
Ulvl Cemaı' lt 'E. 

l - Bütün pencereler aımaıkı kapalı. Parmak izi müteha11aı aoara itine de- \ = 
flepıi kilitli. H.ıbuki bu oda ikinci kat· vam etti. Diier pencere tolr-eklannı ğ 

D lam. Hariçten bir kimsenin buraya gir- tetkik etti. Pencere tolonaklanam üze. ,= 
muine ihtimal yok. O halde bunca ihtİ· rindeki izler hep ayni idi. Danla Dr. Galip Ata U 

yatm sebebi ne?. Sıra kapı tolonaima plcli. Fakat onu = Oenll8flrı 
- Arıer, hırsızların evine girip kıy- üzerinde ele ayni pannak izS..i ltu1un· 1. 

Fallll l<ıfln 2SO 

l"ah3a ıo 

1 Mükrimin 
Dtnnı l'aJıJa 

..... cak aldıiı fotoinf1arı ltü~ttükten ..... HaW 100 
metli antikalannı çalmalarından çok kor- muıtu. Bununla Mraber ınitehnua, an- ,- Do.turaaKMI Eınerl 

- Fakat burası da kimsenin giremi· lcat'i netice,i IN1clirecdEti, nriitehauu, Düveli tallml)e 'J'arilıJ HalU Eetbeın 240 

>'eceli müstahkem bir yer. Buraya an· kapmm dıt tolmuıiab ela. rflYolveria bla- ı; 

cak kapıdan girmek mümkün! zuma ela muayene etti. Fakat revoheia ,-
Odam içinde bir kapı ile Arterin ea- namlusunda hiç ltir iz yoktu. Kabzadaki 

qplm ım muhafaza ettiği küçük odaya izler 9üpbeliycli. . 
siriliyardu. Bu yatak dairesinin hama· Mütthum vuifesini yaptıkta aoara 

E 
Ellfleri rebbt•rl Jsmall Hakkı 

Epope AJi Canip 

EvllJf! Çelebi ll("Jahatname"ı 

ı;, Uya Çrlebl Se)'llhatnanıe 

\'111 KUlall Rlfat 

F 

nu yoktu. Bütün ev halkı için bir tek o da, ~· da, taharri IWDllN s 

hammn yapdımttı. Yalnız sonradan Mia BeUami de silmek üzere ~ cloin ( 
Hilclamn i~cü icatta kendisine mahsus yijriiclüler. Onlar çıkarb.a tDarri me
bir hamam yaptmlıiını haber almı,bk. muru Brukla Snitkin geldiler ve emir 

rterin lcarde,i Briıban ayni hamamda beklediler. · _ Fran•~ edebiyatı Antolojisi ı Rr.-

,..kamyorlardı. Markam, evde ltulunanlarm İltievabl· I pt Nuri 

8(1 

Markam bir müddet d~ .;ndükt.n aon· na bathJacakb. Ve oaa söre '11pk Gmn- \ Fran11ı edebi) atı AntoloJlıJ 2 ne -
ra sonlu: belle ite la.tı.-k mm..ipti. Vam ... ,at ~urı ;;; 

Otello or. ltefet 

O.mıınlı tarihi l\I. Arif le :N. sun ıoo 

p 
Paıtör Dr. Calip Ata so 
Ped:ıgojl tarU.I 

ı•eataıou.ı 

PüerlkWtür 

R 
Resimli Harltalık 

Resimli Haritalı 

s 

Nafi Atuf 70 
Dr. Halil FJkrc\ 20 

Dr. lbıan Jlllml 220 

~rıaJlarcla mccnunJnr Faı.h Necip 80 

Seçme Jauııır Mf. \'eklletl ~O 

Sıhhat Tarihi Valllt 90 

Sh'Ds Ş«-hrl R. Nallı Hl t Hakkı 180 

M. Kemal Beyin Eseri 

Tiyatro 

Haydar Rıfat Beyin 
eserleri 

Ayni Daklar 
Miras Meeelelerl 

Şerhli bOrÇlar 'kanun11 

Bo~lk Alemi 
Sovyc&t&m 

OoJtevlkllk, dlS 1'16nd 

Hllkllmdar, 1'1akya,el 

Venıay, Metbur tarihçi LudVll' 

Blsmark Naaıı d~tll? 

Temmu& 19H 

)lusolint 

talln 

Duman 

lkllmler, A. 1'1oruu 

Sos)allzm 
Budcla 

Tarih felRfe.I, Guatav lö Don 
- Acaha Arıer ne 1--irim bir bıçakla vafüat etti" l.illau.a Artefta bn1efi f Fransız edebl)ah, \atolojüıl s Re -

ilüriildü?. Buna; görerr~ik?. Brisbonun hakkında malmnat iıtenmeai· · &at Nıırı 80 Yeni Cjıktı. Flatı 2S kurut 
Hia cevap verdi: ni tavai,.. etti. hnnl Ziraat l npr 300 d ÖIUl""r eriala batıraları, Vutayeuld 
- Her halde bulunmı)acal- bir yere !ıtiCYap baflamaclan Arşerill cesecliDi ! toptan ve peraken e Ht>p Vatan için! 

_., .. ...,... Mıcakl. taır,,acak arüamn pldıaa lıaher verildi. ( H satıt merkezi He.p ıumeı ıgıaı 
- 9'ı ~ ... :elerfn M..: .. ; açsak ıae Hiı ceeed; aitib ... a.w emretti. iki po- Halk llrlerlnin ı;eklt VAK J 1 YURDU Clllaye' "~ 

1'ulf. lis ceteeli ..ı,.,. _...._ " sötlftli• "am Talat '75 Leabaln 1ia7atı 

-Hl 
101 

• .. 
i 

:ı 
ıoo\ 

'Ilı lM 
lOI 
1M 

- • .. ~ 01111U. l'ekat biz bunlar• ller. Betat Nuri ıoe lermaıe, iL llark8ian tellda 

~umnadan e.-uı parmak izlerini .... (0..um Yar) l ~---ı.--.111111lllffın11a-ımııııı11nııııılfflltıtıımnııımııın11111nıınımıtıtnnıt1ıımmın1111111ı""""""'11ııttıtllllllll-1-lllılllllfll1lllllll11nıı--....... - ... 
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Nafıa Vekiletinden: 
21/11934 tarıhinde icra kılınan münakaıa neticesinde 60000 

mqe rıormal •e 546 adet meıe makas traveraı için teklif edilen 
fiatlar haddi llyikında görülmediğinden bu traver1ler aynı ıerait 
alhnda 3/21934 tarihine · müsadıf cumarteıi günü saat 15 te pa· 
zarlıkla ıatın alınacağı iJAo'ununr. (359) 

1 lstanbul Evkaf MUdUrlU§U illnları 1 --------
Şehri 
Lira 

19 Tophanede llyas Çelebi Mahallesinde 16: 
No. lu hane: 

139 Mahmutpaıa Ye Rıza paşa caddelerinin 
birleıtiğı dört yol ağıında küçük lzmirJi 
hanı namile maruf vakıf akar: 

935 Mayıs ni· 
bayetine kadar 
~36 mayas ni· 
hayetine kadar 

3,5 Mabmutpaıada KOrkçü haoı üıt kat.oda: 936 mayıs ni· 
4S numaralı odanın nıııf bisseıi. bayetine kadH 

Balada muharrer em Ak kiralık olup hizalarında göıtertlen 
müddet ve bedellerle talipleri uhtelerindedir. Bir hafta müddet· 
le temdit edildiğinden fazlasiyle talip olanlar 5 - 2 • 934 pazarte· 
si günü saat on beıe kadar Evkaf müdüriyetinde vakıf a!larlar 
kalemine müracaatları. (490) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 7 ertip 4 üncü Keşide 

11 ŞUBl~ T 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 25.000 Lira 

lyrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra-
20.000 Liralık Mükafat vardır. 

Hukuk fakültesi dekanlığından : 
1 - Fakülte talebesine yeni hüriyet cüıdanları veriJmekte 

dir. 20 şubat 934 tarihinden sonra e1kilerinin biç hükmü yoktur. 
2 - Fakülteye 50 lira ncretle bir daktilo ahnacak, lısan 

bilen tercih o'unacaktır. 10 ıubata kadar iyi hizmet vesikalarile 
müracaat olunabilir. (489) 

~ 

llffl~ 1111111 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
idare merkezı · IS1 AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun • Mersin • Adana 
Vuoanlstandaki Şubeleri : 

SelAolk. Kavıtla. Atlna. Pire = dilumum Banka muameleleri. Kedmektupları. Cari bir hesap = ları küşadı. Esham ve TabviJit. Kasalar ican. 

ll~~l~llll~l~ll~lllli 1111111111 

Posta T. T. Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden ; 

idaremiz ihtiyacı olup pazarlıkla mübayaa edilecek olan 
dört nevide 150 ton demir telıo 25 şubat 934 tarihine m!sadif 
pazar güoü pazarhğı icra edileceğinden taliplerin ~artname al· 
mak içın her gün, pazarhi!a iştirak için de mezkur günde ve 
saat l 4 Beyoğlu Posta, Telgraf binasınlD 3 Qncü katmda mü· 
bayaat komisyonuna müracaatlara. (471) 

~'=-=====================~~ 
V A li 1 T nesrlvatı 

Fevkalade heyecanl1 bir roman 

Sua~a'lı münkir 
Ası ımızın en ı"leşbuı ediplerındeo Gerbart Hauptmann'ın 

eıericiır. Bir papazm feYkalide heyecanlı, mer•kh, coşkun 
a kıoı, san'atkirctne bir şekilde anlabr. . 
••ai Yeıi: Ankara Cadd..!aiade inkılap Kiitilpbaneai 

FIİıtı 25 kuruş. 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 
Liman ban, l'elefon: 2292) -

Mersin ve lzmir 
Sürat Yolu 

lnönü ş'Üusu l r 
C Sirkeci rıhhının . 

uma dan saat ıo da kal-
kacak. Gidiıte : D O G R U 
( l Z M I R ) , Antalya, Mersin, 
Payas, d6nüşte bunlara ilive· 
ten Alanya, Küllük, Çanak· 
kaleye u~rar. 

Tl:.:J Q K iVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 - -

.D-~~ 
BiRiKTiREN 
RA~T--~Db'2 

Met kez kumandanlığı ı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Hastahaneler ihtiyacı için 
5000 adet alemiyüm su rnaş
rabası ile 2500 adet su kabı 
24 - 2 • 934 Cumartesi günü 
saat 14,30 da kapalı zarfla a
lınacaktır. Sartname ve nü
munesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatin
den evvel teklif mektuplarile 
Merkez kumandanlığı Satın 
alma komisyonuna müraca· 
atları. (841) (486) 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acenteleri KarakOy • Köprübqı 
reı. 42362 - Sirkeci Mübürdarzadl' 

Han Telefon 22740 --11 
Karadeniz 

Sür'at Yolu 
EGE vapuru 1 

ŞUBAT 

P er şem be 20 de Galata 
Rıhtımından kalkarak. Gidiıte 
Ioebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'y• 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa· 
zar, Pulatbane'ye uğrayacak· 

Merkez kumandanlığına br. (459) 
------------11 merbut kıt'at ve müessesat ••------------·•ıı 

lmroz yolu ihtiyacı için asooo kilo sabun Bartın yolu 
5 - 2 - 934 pazartesi günü sa-

.-ler Perşembe~ünü Ga at 14 te pazarlıkla alınacak- B UR S A vapuru 1 
lata rıhhmmdan u~ur tır. Taliplerin belli gün ve sa- Ş U B A T 

o atinde Merkez kumandanlığı Pe b 
vapuru kalkar. Gıdiş Ye dö • .. rşem e 19 da Sir· 

satınalma kornısyonuna mu- keci rıhhmmdan kalkacaktır • 
.. n.ü.şt·e·m-utllla•t .is·k·e·le.ıe.re-ug.-r.a.r ... , racaatları. (842) ( 485) (487) 

1(. 1(. 1(. 

Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: 
Mektebin fizik laboratuvarı için 

münakasa ile alınacak aletler hak· 
kında malfunat almak üzere talip

lerin her gün ve münakasaya İ§tİ· 

Kuleli lisesi i.;in 8 kalem 
spor malzemesi 3 - 2 - 934 pa
zar giinü saat 14 te pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatte Merkez Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(844) (502) 

İstanbul ikinci icra memurlu• 
ğund:ın: Mahcuz ve paraya çev• 

rilmesi mukarrer Maıruken koltuk 
kütüphane paravana ve sairenin 

rak etmek üzere şubatın 10 uncu ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~ 

5-2-934 tarihine müsadif Pazarte
si günü saat 9 da Şehz:ıdebatm• 

da F eyziye kıraathanesinde ıatı• 

lacağından talip olanların yevmi 
pazar günü saat 14 te Nuruosma

niyede Cem:yeti T edrisiye merke· 
mezkurda mahallinde hazır bulu• 

nacak memuruna müracaatları İ• 1 
\\.... ~ zine müracaatları. ( 479) 

Sahihi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaası - İstanbul lan olunur. (10271), 


