
Amerikada müthiş bir 
yağmur güze yakın k!m

se;ıin ölümüne sebt;p oldu 

TrakyaJa ikinci bir umumi 

müfettişlik ihdası Vekiller 

heyetince kabul olundu 
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Istanbul limanının Ceza Bombalar meselesinin iç. qüzü 
d~rtlerinden 

ötedenberi lstanbulun belli Boykot kararı alan ''S· . tt."'. . .. d k 
ba§Iıticaretlerinden biri Boğaz- futbolcular ıparış e ıgınız eşyayı gon erece -
lardan geçen gemilere ihrakiye t • f k F ki •• d d • 
denilen maden kömürü ile beraber Karar tasdik eailinciye kadar Jm a at ayı a gon ereme }ffie 
et, sebze ve saire gibi ihtiyaçlarını ge~ecek mUddet zarfında da k •• · 
teınin etmesi idi. Bu vesile ile her oynayamıyacaklar çu•• n U O korkaktır 
gün hariçten lstanbula, ve dolayı- Galatasaray. Fenerbahçe maçını yan. 
ıiyle memlekete binlerce lira gi- da bırakan çirkin döğüşme hadisesi etra
retdi. Büyük kömür tüccarların- fında alman ceza kararlarını dün yumıı· 
dan başlıyarak şehrin her türlü es- 1 tık. Bir oyuncuyu müebbet, iki oyuncu· 

'' 
f h tti h il k k 1yu altışar, on dört oyuncuyu da ikişer ay 

na ı, a • ama ~ı ve ayı. • . boykota mahkUın eden bu karar ıpor ef. 
çılan bu tıcaretten bıı-er suretle ıs· karı umumiyesi üzerinde çok iyi bir te· 
tifade ederdi. 

Son beş sene içinde bu tica
ret muhtelif amillerin tesiri altın

da gi
0

ttikçe aza~ış~ır. _Şimdi sı~ır I 
haddıne doğru ınmış hır haldedır. 

Eğer lstanbulun coğrafi mev
kii sayesinde elde ettiği bu türlü 
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imtiyazlı bir kazancın böyl~ sıfı~.a 1 
doğru inmesi sadece zarurı ve o
nüne geçilmez bazı sebeplerden 
ileri gelmiş olsaydı bu elim hadise 
karşısında tabii .sabırla sükut et
mekten başka yapılacak bir iş kal
.nıazdı. 

.,a \·ı,:alı maçın başlauıjzl dakikalarda 

Halbuki hakikat böyle değil
dir. Zira iktısadi buhranın beynel
milel ticari faaliyetleri ve nakli-

sir bırakmıştır. Cezalanan oyunculardan 
yatı azaltmı~ olmaaınm fen""'.. tesir· bir kısmının itiraz edecekleri anlaıılmak-
leri muhakkak olmakla beraber tadır. Bununla beraber mafevk makam. 
bazı mahalli ve arızi sebep!er de 

1 
larda bu cezaları indi~e yolunda hiçbir 

transit gemilerine eşya satmak fa- temayül yoktur. Mıntaka heyetinin ver-
aliyetini azaltmıştır. j diği kararların olduğu gibi tasdik edile-

G ·· b .. ı·· f . l . ceği tahmin olunmakta ve böyle çirkin 
eçen gun u tur u ıcaret ış erı hadiselere yol açan oyuncuları hakkında 

ile alakadar ob n bir zat bize uzun bizzat klüplerin nasıl bir karar alacakla· 
uzadıya dert döktü. Bu zatın şika- 1 rı da -ı..ı... ............ _., .. _""" · 
yetıerınden ÇIK<u uıgmıız netice fU f Dün öğrendiğimize göre haklannda 
dur: Boğazlardan geçen gemilerin ceza karan verilen oyuncular, bu karar· 
hemen hepsi evelce limanımızdan _lar kat'i ıekil alıncaya kadar geçecek 

.. .. . müddet zarfında da yapılacak maçlara 
komur ve saıre alırlarken son se- iııtirak edemiyeceklerdir. 
nelerde bu itiyatlarını terketrccğe Dün İdman Cetniyetleri ittifakı Umu
ba~1amalarında başlıca. iki sebep mi reisliği mmtclta reisliğine gönderdiği 
vardır: bir tebliğde verilen cezalar kat'iyet kes

iki tüccar arasında tamamile şahsi ihtiraslardan doğan 
bu çirkin komedyanın failleri bugün Adliyede 

Şişli tramvayında bulunan 
bomba mesele$i dün akşam tama
men aydmlarunı§, Bir ermeni tüc· 
car aleyhine bir süikast komed· 
yası tertip edenler Adliyenin eline 
verilmi§lerdir. 

Siy:ısi bir maksat ve gaye zan
nı uyandırmak şeklinde tertip e
dilen bu ·komedyayı Istan· 
bul Emniyet müdürlüğü teşkilatı 

kısa bir zamanda meydana çıkar 
mağa muvaffak olmuştur. iki tüc· 
carın yekdiğerine düşmanlığın -
tlan ve birinin diğerini mahkUm 
ettinınek için çirkin bir icadından 
ibaret bulunan bu bomb1 hikayesi 
zabıta. tahkikahna göre aynen 
föyle geçmiıtir 

Şitlide Hali.akar Gazi cadde
sinde 137 numaralı evde oturan 
Bafralı tütün tüccarlarından Ar· 
tin Tülekyan Efendi sekiz sene 
evvel Bafralı tütün tüccarlarından 
lbrahim Beyle bir şirket kurmuş· 
tur. Şirket altı sene yıışamIJ, bun
dan iki sene evvel feıhedilmittir. 

Fesihten evvel şirketin ki.tibi 
Cevat (eski adı Hamayan) Beye 
de yol verilmiştir. Ş!rket feshedi
lirken lbrahiın Bey Artin Tülek· 
yan Efendiye 3800 lira kadar bir 
borcu kalmış, buna mukabil senet 
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ARTlNlN ÇALIŞTIGI FELEMENK 
ŞIRl\t:Tl BiNASI 

Artin Efendi bundan sonra 
Felemenk tütün ıirketinin hizme
tine girmiş, bu şirkete tütün ver
meğe başlamıştır. Cevdet B. ken· 
disine yol verilmesine kızmış. Ar
tin Efendiyi bir kaç mektupla teh
dit etmiştir. Bir müddet sonra da 

İbrahim Beyle Cevat Bey ortak 
olmutlar, Galatada Domuz soka· 
ğmda Nişastacıyan hanında 21 
numarada bir yazıhane aç.mıŞlar

dır. 

iki yeni ortak, arabrı açık bu· 
lunduğu Artin Efendiyi ağır bir 
töhmet altında bırakacak bir iş 

CEvADIN YAZIHANESl~l.\" 
BULUNDUGU BİNA 

yapmaya karar vermişler, bomba. 
meselesini tertip etmişlerdir. 

Perşembe günü Şişli - Tünel 
hattında işliyen bir tramvay ara· 
bası Şişliye vardığı zaınan biletçi 
ufak bir çantanın dördüncü sıra· 

da unutulduğunu görmü§, hemen 
alarak Şişli tramvay deposuna eö
türmüş, açılıp bakıldığı zaman 
çantanın içinde dört bomba bu· 
lunduğu görülmüştür. Hadise he· 
men Şişli karakoluna oradan da 
derhal Emniyet müdürü Fehmi ve 

(Devamı 4 Uncu sayfanın ı inci sUtununda) 

1 - Liman şirketinin işlerinde 
icap eden sürat ve intizamı bir 
türl:..i temin edememesi. Mesela li-

pedinceye kadar bu oyuncuların maçlara verilmiştir. 

iştirak ettirilrnernesi ve nizam . --------------------------------·----------
on ikinci maddesi mucibince t:m::::~ Balkan Misakı ltalya - Macaristan müzakereleri 
kezin haiz oldug",. 5 l!!L' t b' b .. a wııye e ınaen u 

mana bir ecnebi gemisi gelir. Bu- iki klübün, evvelce tertip edilmi, olan Yunanistanda ı 1 1 1 
rada kömür alacaktır. Kömür tüc- program ınucibince cezasız oyunculariyle Alman ar ta yan arı rı· -

L. . k . maçlara devanı) t · · b"ld" ·ı · carı akıamdan ıman §ır etme . arının emını ı ın mıı-

müracaat eder ertesi sabah erken· I tır~ . Çaldaris Venazelosun teklif· k A 1 ki •th d • 
d"d 

1

k d' . u. Yenı Vaziyet üzerine 934 lstanbuJ lerini flrk3Clhk tuzağı ya a~ 1 a 1 am e ıyor saat ye ı e en ısıne mavna şampıyona . . . . d" 
. . vazıyeti cıdden merak edıle· teUlkki e ıyor 

verilmesini ister. Şırket mavnası cek hır safhaya girmiş bulunuyor. Bu 
ise h!ç bir zaman istenilen saatte bahse Yarınki saymuzda tekrar temas 
gelmez. Saat ona kadar beklenir. etmek istiyoruz. 

Nihayet saat ondan sonra mavna ------------
gelir. Bu defa gene Linıan şirketi- Denizlide ıkı kişi dondu 
ne ait olan remorkör pe!mez. Hal- Denizli, 26 (A.A.) _ lki gün 
buki vapurlar icin bir limanda bir evvel Tavasın Hırka köyünden 
saat fazla beklemek ' tc büvck bir erkek değirmene giderken ve 
bir m sraf ve zarardır. Onun için gene Tavasın Balçıka köyünden 

ıc:-hmet AS"M 
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bir kadın diğer bir köye giderken 

---- yolda soğuktan donarak ölmü~ler-
(Devamı 4 Uncu say!anm 3 UncU sUtununda) d" 

ır. 

Atina 26 (Hususi) - Yunan 
Hariciye nazırı, kendilerine Bal· 
kan misakı hakkında izahat ver
mek için bugün bütün siyasi fır
kalar reislerini toplanmaya ça
ğırmıştır. M. Venizelosun daveti 

üzerine dün de muhalif fırkalar 
reisleri aralarında bir toplantı ya
parak hattı hareketlerini tesbit et· 
mişlerdir. 

Alınan malumata göre M. Veni· 
zelos, bugünkü içtimada, Yuna

nistanın Balkan misakının ihdas 
ettiği müşkül vaziyetten ne suret-

le kurtulabileceğine dair bükume· 
le mühim bazı tekliflerde buluna· 

cak ve bu tashih ve tadilin sonra· 
dan bütün fırkaların anlaşmasile 

hasıl olduğu zehabım efkarı umu

miyeye vermek için cereyan ede
cek olan müzakeratı mahrem tuta

-:ağını taahhüt edecektir. M. Veni
zelos, bu noktai nazarını Sovyet 

Rus ıefirinden almış olduğu malu-

Budape!te, 26 (Hususi) - Korbüro pa kıt'asında vaziyetin iyile§mesi husu
ltalya hariciye müste§arı M. Suviçin bu- sundaki arzusu cümlece bilinmektedir. 
dape§te ziyareti hakkında neşrettiği res· M. Soviçin bu seyahati ve yapbğı ko
mi tebliğde diyor ki: nu,malar iki memleket arasında mevcut 

"M. Musolininin orta Avrupaya ait sıkı dostluğu bir defa daha teyit ebnİ§· 
L •• •• 1 1 1 ı· k k · tir ve zfüredilen bu meseleler hakkında 
~utün meıe e ere a a ası ve gere 11ya- h""k' ti · • . • . . Budape§te ve Roma u ume erı arasın· 
sı ve gerek iktısadı meselelenn hallı hu- daki tam dütiince birliğinin delilidir. 
suıunda ıarfettiği gayret ve bu suretle, 
yalmz Orta Avrupada değil bütün Avru- (Devamı 5 inci ııahlfenln 3 Uncü 11ütununda) 

M. Ş. Beyin bilhassa " VAKiT,, İrin hazırladıgı" b b"" ük" ·nı 12 
• •• •• % u uy mı romana 

mart pazartesı gunu başlıyoruz. Ankarada rast ı· b t" ı · t hlil . ge ınen azı ıp er ı a 
ve ta.vır eden bu eaer mevsimin en büyük edebi hadisesi olacakbr. 

12 Mart tarihini unutmayınız 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
Yağmur ve kar Ame
rikada facıalar doğurdu 
Zarar pek mühimdir, yüze yakın ölü, 

bir çok da yaralı var 
New-York, 26 (A.A.) - Mis

sisipi, Alabama ve George hüku
metlerinde yağmurla karışık şid
detli sağnaklar olmuştur. 1 7 kişi 
ölmaştür. Bunlar arasında bir ba
ba bir ana ve 4 çocuktan ibaret , 
bir aile de vardır. 

Missisipide Chester • Millde 
bir zenci ile bir :kadın ölmüştür. 

Alabamada Kalerada ölenlerin 
çoğu yıkılan evlerin enkazı altın

da kalmışlardır. 
40 kişi kadar yaralı vardır. Za

rarlar mühimdir. 50 kadar ev yı
kılmı~r. Ağaçlar ve telgraf di
rekleri sökülmüş, yollar kesilmiş
tir. 

Amerikanın merkezinde şark 
ve garbinde Aklahama ve Nobres
kadan gelen kar fırtınaları Atlas 
'ti ,nizine doğru esmekte devam e
t. •• yor. 

4 kişi ölmüştür. llinois'da yol
larda 50 santim kar vardır. Müna
kalat durmuştur. 

Chikago, Washington ve New
y ork hükumeti dahilinde tayyare 
seferleri tatil edilmiştir. 

Hususi şirketler, Amerikanın 

muhtelif noktalarında nakliyatı 

durdurmu~lardır. 
Kaliforniyada yağmurdan önü-

nü görmiyen biı· şoför, Sara.men· 
toda bir köprüye çarpmııtır. 

Otomobilin içindeki 4 kişi öl-
müştür. 

Kar yüzünden Nainede Cari
bouda bir tren yoldan çıknntbr. 
Trenin makinisti, makineden atlı
yarak kurtulabilmittir. 

Nev-York, 26 (A.A.) - Cenu· 
bi Amerika arazisinde fırtına yü
zünden ölenlerin miktarı 23 tür. 

Kayseride 

Kayseri, 26 (A.A.) - Kıt ve 
soğuk çok şiddetle devam etmek
tedir. Bu gece soğuk sıfır altında 

18 idi. 

Ad anada 
Adana 26 (A.A.) - Şehrimiz

de soğuklar devam ediyor. Bugün 
hararet derecesi nakıs bir buçuk· 
tu. Vilayetimizin Karaisalı kaza· 
sı merkezinde on iki gündenberi 
yağan yağmur ve devam eden tid· 
detli fırtınalardan on evin damı 

tamamiyle çökmüftür. 

\GUnün siyaseti .. ,,_, ~ ~ ,..., ~-... 

Avusturyadaki 
Hıızpler 
Avusturya içinde üç hizip nıücadele 

ediyor. Bu hizıplerin en küçüğü "Dol
füs,, ün hı:ıbıdır. Bu hızıp şimdilik ikin-
ci hızbr yenmiş olduğu için vaziyete ha
kimdir. Bu hızıp, anlaşıldığına göre, her 
taraftan fazla ltalyaya dayanıyor. 
Beyenilen, fakat sayıca kendini beğenen
lerden daha çok olan hizip, sosyalistlere 
mensuptu. Bu hizibin efradı, hasımlariy
le, askerce döğüştüler ve kumandanları
nın kaçması yüzünden mağlUbiyete uğ
radılar. Avusturya sosyalistlerine silah 
ve mühimmat yetiştiren devlet Londra 
gazetelerinden birinin anlatışı~a göre, 
Çeko&lovakya idi. 

Oçüncü hızıp Naziler hızbıdır. Gittik
çe ~üyümekte olan bu hizip, Almanyaya 
dayanıyor. 

Nihayet muvaffak olacak ve iş ba~ı
na jeçecck olan hizip, budur. Bunların 
gayesi Avusturya ile Almanyayı birleş
tirmektir. Avusturyalıların da bunu için 
için dilediklerine fÜphe yok. 1930 da, 

gümrük ittihadı projesi ortaya atıldığı 
zaman Avusturyalılar, Almanya ile hir
ıe,meye taraftar olduklarını apaçık gÖs· 
termi!lerdi. 

A vusturyanın içinde vaziyet bu mer
kezde olduğu halde Fransa, ltalya, ln
giltere hükumetleri Avusturyanın müs

takil yataması lazımgeldiğine dair bit
beyanname neşrettiler. Bu beyanname
den maksat, devletlerin Avusturya istik· 
lalini Alman tecavüzünden korumak le· 
hinde olduklannı anlatmakb. 

Halbuki, Avusturyanın maruz olduğu 
tehlike hariçten değil, dahildendir. Fran
sa ve İngiltere, Avusturyanın dahili iş-
lerine karışmak ve müdahale etmek İs· 

GaziHz.ninBelçika Tütün şirketi 1 lemedikleri için neşrolunan beyanname, 
nası manasız ve neticeıizdi. 

Kralına telgrafı çalışacak? 
Ankara, 26 (A.A.) - Kral bi

rinci Alber h:ızretlerinin feci bir 
kaza neticesi vefat etmesi dolayı· 
siyle reisicümhur hazretleri ile 
BeJcikalılar kralı üçüncü Leopold 
haz~etleri arasında şu telgraflar 
teati ediLmiştir: 

Haşmetlu Belçikalılar krah 
Razı-etlerine 

"Ha§metlii birinci Alber haz· 
ı-etlerinin hayatına mal olan elim 

hadiseyi simdi kederli bir heye· 
can ile öirendim . . Zatı haşmeta· 

ve 
Ankara, 26 (A.A.) - Gümrük 
inhisarlar Vekaletinden öğ-

rendiğimize göre, tütün limited 
şirketinin yapacağı te§kili.t hak

kındaki gazeteler n.eıriyatı tahsi 
tahminler mahsulüdür. Bu tirke
tin naaıl id:ue edildiğini tayine 

selahiyetli olan heyet limited §İr· 

ketinin idare heyetidir ki bu hey· 

et henüz teşekkül etnıiş değildir. 
Şirketin nizamname projesi tetkik 
için milli bankalara verilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde terikle-
nelerine cok samimi taziyetlerimi . . . d .... nı"zamn"'me 4

• • rımn tasvıp e ecegı .. 
arzetmek ıster ve kr:ıl hanedanıle .., . d'k' 'kti 

. . . . . . . • iktısat vekaletinin tas ı ın~ ı · 
Belçıka mılletının matemıne ışlı· "kt · ket t ... Aekkül ran ettı en ~onra şır -,. 
rak etmekte olduğumu temin ede- edecek, en isabetli, en verimli ça· 
rım.,, lı~ma yolunu tutacaktır. 

Türkiye Rclslcümhunı 

Ga:ıl M. KEl\IAL 

Ti.irkiye Reisicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hz. ne 

"Benim ve hanedanımm ve Bel
çika milletinin feci matemin:: ;,;;j. 
rak buyurduğunuzdan dolayı zatı 
CJevletlerine teşekkür ederim.,, 

LEOl'OLn 

Bulgaristanla ticaretimiz 
hakkında bir karar 

Ankara 26 (A.A.) - Bl!lgar
larla yapılan, henüz tasdik er:lil
memit olan ticaret anlaşmasına 
göre, bir ıene içinde Bulgarların 

Türıkiyeye ithal edecekleri on bu· 
çuk milyon kilo odun kömürü mik 

tarmdan mahsup edilmek üzere 
kontenjan listesine ilaveten ve i
kinci 3 aylrk devreye mahsus ol

mak kaydıyla Bulgaristana bir bu
pık milyon kilo kontenjan veril
mesi icra. Vekilleri h,..yetince ka

bul edilmiştir. 

Kaymakamlar arasında 
yeni tayinler 

Ankara 26 (A.A.) - Münhal 
olan Üsküdar Kaymakamlığına 
Çatak; kaymakamı Liitfi, Çatal· 

caya, Karacabey kaymakamı Rem 
zi, Şarkışlaya, Mucur kaymakamı 
Sırrı, D!kiliye Dahiliye Vekaleti 

vekili vilayetler idaresi §eflerin· 
den Necdet Yılmaz, Şutehrine ve

kaletinde 1bulunan Ali.eddin Bey· 

}erin tayinleri ali taadika iktiran 
eylemiştir. 

Cam ve şişe fabrikası 
Ankara 26 ( A.A.) - Babkeıir, 

Bursa, İzmir, lzmit, Tekirdağı, 

Zonguldak ve Bolu vilayetlerinin 

cam ve şite ihtiyaçlarmi teıis ede· 
ceği 600 bin liralık sınai müeasese 

ile temin etmeyi taahhüt eden 
Türkiye İş Bankuma Teşviki Sa· 
nayi kanununun muvaffakiyetle-

A vuıturyanın İç;nde devam eden mü
cadelenin neticesi, hu memleketin mu
kadderatını ve atiıini tayin edecektir. 
Onun için bu meraklı mücadele her ta
rafta en derin alakayla .takip olunmakta
dır. 

ö. R. 

Katil Ayşe 
Adana mahkemesi idam 
kararında israr ediyor 

Adana 26 (A.A.) - Yanında 
hizmetçi olarak çah§tığı hanımı 
dudu ile dudunun çocuğu küçük 
Aliyi bal içine arsenik koymak su
retiyle ölümlerine sebebiyet ver
mekten auçlu ve mevkuf katili Ay· 
fe ile bu işte malUınat ve alakası 
olmaktan auçlu ve öldüren Dudu
nun kocası ve Alinin bahası Ka
sım Ali Haaanın şehrimiz Ağırce
za mahkemesinde nakzen devam 
eden duruşmaları bugün bitmiş, 
Ayte gene ölüm cezasına, Kasım 
Ali Hasan da yedi sene ağır hapse 
mahkum olmuşlardır. 

Romanya kabinesinde 
iki istifa 

Bükre§, 26 (A.A.) - Mesai na.
zırı M. Diınitrio ile Ziraat nazırı 
M. Cipaino istifa etmişlerdir. 

Meıai nazırlığına doktor Cois
tinesco tayin edilmiştir. T!caret 
n::ızırı M. Sassu ziraat nezaretine 
geçmekte ve ticaret nezareti de 
şimendiferler sabık müdürü mü -
hendis T eodoseco tarafından der· 
uhte ediJi'illektedir. Yeni nazırlar 
bugün öğle vakti yemin etmişler
dir. 
·································~··········· 
rinden istifade etmek üzere 25 se
ne müddetle imtiyaz verilmesine 
icra Vekilleri heyetince karar ve· 
rilmiştir. 

Almanya 
hazır ol! 

''Mağrur lngiltere 
mahve mahkum! ,, 

Londra, 26 (A.A.) - Alman 
yazıcıhrmdan Edvaı- Bansenin 
"Almahya, harbe hazır ol" isimli 
kitabının İngilizceye terci:,mesi 
bugün neredilmiıtir. 

Banse, Alman istila fikrinin 
propagandacısı olarak tanınmı§ • 
br. Onun bu son eseri, İngiliz 
matbuatmd:ı derin bir heyecan u· 
yandırmıştır. Zira, müellif 
bunda yalnız Alzasm, Holanda· 
nın, lıviçrenin ve Holanda müs
temlikelerinin değil, lngilterenin 
de istilasını tavsiye etmektedir. 

Ezcümle, Banse, kitabında d i -
yor ki: 

"İngiltere, bu o kad:ır mağrur 
ve zahiren yenilmez görünen mil
let, mahve mahkum olacaktır. 
Her halde1 günün birin.de, son de
fa 1066' da fethedilmiş olan bu 
memleket, bir defa daha yabancı 
bir devletin tah'lkkümü altında e
ğilecek, ve hiç olmazsa müstemle
kelerini terkedecektir. ,, 

Eserin bu fıkrasını neşreden 

bir çok gazeteler, ayni zamanda 

Banse tarafından mürettep, lngil· 
terenin istilası .Planını da gösteri
yorlar. 

Almany~nın Londra sefiri M. 
Bansenin kitabmm an1:ak müelli· 
fini mes'ul edebileceğini ve eserin 
Almanya canibinden red ve tak
bih olunduğıurıu mutazammın 111. 

fıkra neşrettiğinden gazeteler, 

bilmukabele Banıenin Brünsvik 
üniversitesinde resmen müstah • 
dem bulunduğunu h-..tırlatmakta· 

Takas meselesi 
Suiistimal tahkikatı 
günden güne ilerliyor 
Ankara, 26 (A.A.) - Hıristo· 

yihidis ismindeki adamın amil ol
duğu takas suiistimali üzerinde 
müfettişler t::rafından yapılan 
tetkikat ilerlemektedir. O zaman
ki bütün takas ınuamelitına teş
mil edilen hu tetkikatın kereste 
ihracatı kısmı için Belgrat orman· 
Iarı işlet.me müdürü Ernin Bey de 
memur edilmiştir. 

Müfettişler komisyonu, takası 
eaas obn bütün muamelatın e· 
hemmiyeti nisbetinde tetkik için 
lazm olan vesaiki alakadar veka
letten istemişlerdir. 

Italya ve 
Al.\ vusturya 

M. Dolfus'un 
bir cevabı 

Viyana, 26 (Hususi) - Alman ' 
yanın Avusturyayı işgal etmesi 
ihtimali karşısında ve lüzum gö· 
rüldüğü takdirde buna mani ol· 
mak için A vusturyayJ. girmek Ü· 

zere İtalyanın Avusturya hudutla.· 
rında mühim tayyare kuvvetle· 
ri tahşit ettiği hakkındaki haber• 
lerin doğru olup olmadığına d:>.ir 
sorulan suale verdiği cevapta baş· 
vekil M. Dollfuss bundan malu
matı olmadığım ve fakat Alman• 
yadan böyle bir tec:ıvüz vaki ol· 
duğu takdirde Avuıturyanın istik· 
lalini himaye edecek ecnebi dev· 
letler bulunduğunu söylemiştir • 

Boks maçı 
Paris, 29 (Hususi) - Bu ak· 

şaın Fransız boksörü ve dünya 
şampiyonu Marsel Til ile lapan· 
yol boksörü İgnasiyo arasında ya· 
pılan maçh Fransız İspanyolu 
ınağlup etmiştir. 

B.M.M. Perşembe 
günü toplanıyor 
Ankara, 26 (Hususi) - Maliye 

Vekaletinde vekil Fuat Beyin re· 
isliğinde toplanmakta olan ko
misyonun bütce üzerindeki tet • 
kiklerini bu akşam bitirerek neti· 
ceyi Başvekil Paşaya venne$İ muw 
karerdir. Bütçe perşembe sabahı 
Büyük Millet Meclisine, Meclis o 
gün saat on dörtte toplan-:ıcaldır. 

ı enı butç~uc uıcid.rtr ,nana., ık-

tısat, ziraat ve dahiliye vekaletleri 
tahsisatının fazlalaş-ıcağı, diğer 

vekaletler tahsisatının g~en se· 
neki gibi olacağı anlaşılmakta • 
dır. 

Vekiller heyetinde 
ikinci umumi müfettişlik 

ihdası kabul edildi 
Ankara 26 (A.A.) - Edime, 

Kırklareli, T ekirdağı ve Çanakka· 
le mın~akalarmda nafia ve iskan 
işlerinin esaslı bir surette tanzim 
ve idaresi için Trakya umumi mü· 
fettişlik tetkili icra vekilleri heye• 
tince kabul edilmiştir. 

Bu teşkilatın kadrosunda bir 
başmüşavir, bir asayiş müdürii, 
bir yazı işleri ve bir kalemi mah· 
sus müdürü, bir iakan müdürü ve 
on memur mevcuttur. 

Muhacirlerin eşyası 
lspartadakı kükürt made- Ankara, 26 (Hususi) - mu· 

ninin işletme imtiyazı hadrlerin memlekete gelirken be-
ANKARA, 26 (A.A.) - lspar- raberlerinde getirdikleri mallar 

ta vilayetinin Geçiborlu nahiye- ha~kıhnda yapılacak muameleye 

1 k" daır az?rl-.nan kanun layihası 
sinde hükumetin malı bu un~n . u- Büyük Mili. M l" . verilmi!l. 
k .. d . . . Tu' rkıye et ec ıaıne :ı: urt ma em ımtıyazmın ı t" '( ır. 
iş Bankasiyle Sümer Banka vcrı • 

mesi Heyeti Vekilece kabul edil- Barselonada Türkiye 
miştir. konsolosluğu 
Temyiz mahkemesinde Ankara1 26 (A.A) - Banelo • 

Y
eni l>ir aza na şehrinde yeniden konıolo•luk 

kurulması icra Vekilleri heyetince 
ANKARA, 26 (A.A.) - Mün· kabul edilmi§tir. 

hal bulunan Temyiz mahkemesi __ .., __ 

azalığına Temyiz mahkemesi u· 
mumi heyetince yapılan intihabat· 
ta en çok rey alan İstanbul fkinci 
Ceza reisi Hamit Beyin tayini ali 
tasdika iktiran eylemi,Lir. 

Giresunde zelzele 
Giresun, 26 (A.A.) - Şehri· 

mizde sekiz saniye devam eden 
bir hareketi arz olmu§tur, Hata· 
rat yoktur. 
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SOHBE1LER 
www 

Istanbulun imarı 
ı 

gençliğini koruma 
. .. . Mekteplerde Hilfiliahmer 1 

Türkıyede uzerınde durulacak ehem· • " • • Zehirlenme~ 
alametleri 

1 İstanbul, dünyanın en güzel şehirle· 
rinden biridir ve bu şehı·i daha güzelle§· 

Kapalı dükkandan tirmek de dünyanın en güç işlerinden 

miyetli rncsel~lerden biri, yüksek tahıil teşkılatı genış letılecek 
gençliğini koruma İ!İdir. Kültür inkişafı Maarif müdürlüğü erkanının 
itibariyle koruma, maddi hayat şartları ve bazı ' maarif memur)armın jş-
itii>ariyle koruma biribi,.ini lamambya- l h b' 
caktır. tirakiyle dün Hila ia mer ma-

Yüksck tnhsil gençliği nsıl korunua·? sında bir toplantı yapılmıttır. 
Hani şu bildiğirniz klasik Jckilde bir Sivas meh'usu Rahmi Beyin 

nevi ııadaka vererek onların gönlünü al- riyaset ettiği bu toplantıda mek -
ınak u~ulü hizirn davamız değildir. Böy- leplerde Hilıiliahmer tetkilatının 
le bir yardıından bahsetmek istemeyiz. tevsii, böyle teşkilatı hulunmıy:m 
Faknt zaruri vaziyetler karımndn bun- mekteplerde de teşkilat vücude 
laı· da yapılcıbilir. Fakat en sonra akh· b d b h ata 
nıızn gelecek şekil bu olmalıdır. getirilmeai, tale c e u usu 

k alaka uyandırılması karar1aştırd-Yükse tahs'I ı·-· . k ak b' ı genç ı"'ını orum ır 
teşkilat i~idi .. V h ., .. .. 1 .mıctır. • '· e ayatı goruş ve an a· ~ 
yı' tarzıdır. 

Y nrdırnlar b .. .. 1 b 1 la 
d 

• u goruş ere, u an ayış • 
ra nyanrr. 

* * * 
Yuksck tftL •1. h' .ki afl 1 aJ -nsı ı ımaye ı tar ı o a· 

c •t.ır. Biri Yükselt tahsile muhtaç olan 
cemıyetin . - .. - . d 
.. t k. . tcnçhgc gostcı·e::egı yar ım, 

Vecihi sivil tayyare 
mektebi süvaresi 

Vecihi sivil tayyare mektebi şe
refine tertip edilen havacı·lık sü· 
varesi öni:.müzde!d perşembe ge
cesi Perapalas &alonlarında verile ~ c 1

, bızzat yüksek tnhsil gençliğinin 
endı l:cndinc yardımı?. cektir. 
Yüksek tahsil gençliğine haric;ten ya-

ı>rla k ı·-· ca - Yardımları ilme inanan, genç ıgı 
Mevtimin en gü~el eğlencele

rinden birisini teJkil eden bu sü-

varenin güzelliğini teınin için çok 
calışılmıstır. - ~ ~ 

l.orı.ıınak istiycnlcrin tcberrüleri teşkil 
ede~~ktir. Netekim Amerika üniversitele· 
rinde bir üniversiteye yardım etmek 
tniiyoncl"lerc, milyonerlikten daha büyük 
bir şcırcf' temin etmektedir. Bizde bu 
yuksek tahsile yardım etmek bir §Cref Kasap dükkanları 
oHuITT.ınu anlatacak, bu yardımın kadri- temiz tutulacak 
ni yü' :~itec:::!' c:ı.lrşmalaı-a ihtiyaç vaı·- Kaasp dükkanlarının temiz tu-
dır. Gaye~ tabiidir, zen~inler yardım1arı-

k · tulması, iç duvarlarının tamamiy-nın mu abılini hiç olmazsa yüksek bir -
şeref halinde görmek isterler. Onlara le çini kapJanm'.lSI biı· ay evvel 
hariçten ya~ılacak yardımın açık iılere şubelere tamim edilmişti. Mart 
ıniimkii.n olduğu kadar yardımlar muhtaçı başından itibaren kasap dükkan· 
gençlen nlrnayı bir ıiar edinmektir. l • bir kontroluna 

Nakilyc '\:asıtalanndan yüksek tahsil arının umumı 
2en~brinin t:cuz istifadelerini temin et· başlanacaktır. 
nıek vazifemizdir. Yüksek tahıil talebe· __ ...., __ 

sine satrıacak kitaplan hiç atmazsa yÜz- Adaların güzelleştirilmesi 
de kırk noluanına satabilmek itiyadmı Ad l ·· il · 
'•hcıfarın l<abul etmesi lazımgelir a :ırın guze e§mesı ıtını e• 

.. * * · he;ınmiyetle takip eden Adaları 
\:a ll,1.1nforın :vanrndn gençlerin de yapa- güzelle§tirme cemiyetinin mesai • 
tı ~ C.<>V~ :varıl.1'.. Buplaı:ın ~da sin- A. ..ıı-•-· tt. ... , auaı.. .... uı n.eıat 
"Yatr ucuzlatac."lk~ ve kendıterane az Beyin de büyük yardımı görül· 

tnasrafla çok ihtiyaç temin edecek teşki· mektedir. Cemiyet toplanblarm• 
litı kumıalnrıdır. Bu işin ba§ında koope· 
ratifleşmek gelir. daı Rept Beyin de her :zaman bu• 

Kooperatifleşme hakkında Birlik Ga· lunması rica edilmiştir. 

Bir şahıs ,sokakta ölü 
olarak bulundu 

Beyoğlunda Meşrutiyet cadde· 
ainde K'lnunuesası kı·aathanesi 
arkasında bir şahsın ölü olarak 
yattığı polise ihbar edilmiş, zabı
ta ve belediye doktorları tarafın
dan muayenesi yapılmıştır . . 

Doktorhr zehirlenme alaimi 
gördüklerinden cesedi murga kal· 
dırılmıştır. Ölen adam istiklal 
caddesinde 483 numaralı Hayden 
hanında oturan 60 yaşında Yuhan 
oğlu Herman Ştayn olduğu ~n
la,ılmıştır. 

Bir intihar 
Sovyet sefareti ikinci 
katibi1 kendini öldürdü 
lstanbul, 26 (A.A.) - Sovyet 

büyük elçiliği ikinci katibi M. Je
an Mi§en nevresleni buhranı neti· 
cesi obrak şehrimizdeki Sovyet 
konsoloshanesinin banyo daire· 
sinde tabanca ile intihar etmiştir. 

Ajansın notu: 
Müteveffa muhitinde iyi inti· 

balar bırakmış kıymetli bir 
<liplomat idi. Bu bekJeniJmjyen 
ölümü Ankara m1hafilinde büyük 
bir tees$ürle kıırfılamıftır. 

~ ~ "" 
V AKIT yazı heyeti, Sovyet Sos· 

yaliıt Cümhuriyetler Birliğinin 

muhterem Türkiye heyeti sefaı-eti
neJ kıymetli memurlarından M. 
Mi~en'in ölümü vesilesiyle derin 
teessürlerini ve samim i taziyetle
rini arzeder. 

k d biridir. 
çı an uman lstanbul belediyesi, işte bu dünyanın 

Bah'kpazarmda şekerci Ya· en güç işini başarnuya çalışıyor. Planlar 
ni Ef endin1n kapalı bulunan yaptırıyor, encümenler topluyor, fikir 

dükkan.mdan duman çrktığı gö· ı danışıyor, uğra!ıyor, didiniyor. 

ru··ım·· k nkI kı 1 k · · Sebirlerin imarı, belediyenin vazifesi• uş, epe er rı ara ıçerı · . . . . . . · ·ı • · .. A • • 1 dir; bellı ba~lı vazifelerınden bırıdtr. Bu· 
gırı ınıştır. Dukkan ıçınde bulu- na $Öz yok. Fakat şehirlinin hiçbir vazi-
nan kağıtların yandığı görülmüş. , fesi yok mudur?. 

aöndürü!müştür. Bize kalırsa, yurtlunun belli ba!lı vazi· 

felerinden biri de, yurdunu güzeUettir· 
Maarif vekili yarın geliyor mek İstemesi ve bu isteği, kuru bir arzu 

Maarif Vekili Hikmet Be ve şeklinden çıkarıp, tatbika korma-ıdır. 
. y Adalılar iıte böyle yaptılar. 

Maarıf erkanı yarın sehrimize ge- Adalı• b. 1d'l Adal 
~ ıar ır araya ge ı er. arı 

lecekler ve İnkılap Enstitüsünün imar cemiyeti diye bir cemiyet kurdular. 

açılma merasiminde bulunacakr Ada belediyesinin, lstanbul belediyesinin 

lardır. yardımını istediler ve belediyelerine yar-
Hikmet Beyin ilk deı·si verece- dım etmeye ha!ladılar. Herkes, kesesine 

ği tahmin ediJmektedir. göre, bir para verecek ve bu toplanıl!\ll 
para, adalara ıarfedilecek. 

Talebe birliği bir tetkik 
seyahati yapacak 

Talebe birliği Kurban bayra· 
mında İzmir, Bursa ve Zongul
dakta beş günlük bir tetkik seya· 
bati yapmağı kararlaştırmıştrr. 

Yakın zamanda, ndalann bir kat da• 
ha. güzelleşeceği, imar edileceği muhak· 
kakbr. Çok yakında bunun böyle olaca· 
ğını göreceğiz. 

Diyoruz, ki baıka yerlerde de böyle 
bir cemiyet kurulamaz mı?. Mesela Kadı
köy de, latanbulun en güzel yerlerinden, 

biridir. Bugün ne yazık, ki parasızlık yü-
Her grupta 50 talebe bulunacak· zünden, 0 semte, layık olduiu gibi bakı· 
tır. lamıyor. Kadıköy köhnüyor. 

Kabataş lisesinde 
Kabataş lisesinde üc blehe ~· 

nenjit ohnu!lardı. Bu~lardan iki
si iyileşmiştir. Diğeri ise tedavi 
edilmektedir Hastalığın bir sal
gın halini almaınası icin bütün 
~ıhhi tedirler almınış ;e mektep 
t:ıthiredilmiş ve talebelere de 
menenjit aşısı yapılmı~trr. 

Dil mektebi hocalar. 
Dil mektebi hocalarına ayda 

yüz lira ücret verilmesi tekarrür 
etmi§tir. 

Açı§a ~ıkaulan hocalar 
Son bir ayda 14 Jiıe muallimi 

muhtelif sebeplerden dolayı açığa 
çıkarlmış.tır. 

Orada da bir "KadıköyÜ imar ce.ınl

yeti,, kurulsa, .Kadıköylüler; çok değil; 
ayda onar kuruı verseler, bu damlaya 
damlaya göl olacak parayla, oraları cen• 
nete döner. 

Neden her işi devlet kapısından bekli
yonı.z?. Neden kendi menfaatimiz için 
olsun, devletin küçük bir yükünü hafif

letmek istemiyoruz?. Belediye vııridatl 
ile, şurası ve burasının imar edilemiyeco

ği anlatıldı arbk. Biz, oturduğumuz ye
ri imar etmenin yolunu aramalı değil 
miyiz?. 

SelAmi izzet 

" Harp ,, filmi 
Mevzuu Klod Farerin meşhur 

eserinden alınan "Harp,, filmi, 
dün Artistik sinemada akıam ü· 

Zetesinin son sayısında ümitli haberler 
vardı. Ümit ederiz lci yüksek tnhıil 
Rençliği arasında hayatı ucuzlatan ted
birler sayesinde bir hayli fakir arkadaş• 
larına yardnn İmkiirunı bulabilirler. 

Tramvay şirketine 
gönderilen mektup ·k Profesör Malş hasta I i kadın arasında lstanbul tramvay şirketine garip bir .. M 

tehdit mektubu gönderilmiıtir. Mektu- Universite ıslahat müşaviri . 

zeri hususi olar:ı.k matbuat men· 
suplanna ve diğer davetlilere 
gösterilmittir. 

Annabell~ ve Şarl Buvayenin 
·başlıca rolleri oynadrklan bu film 

Y~k~c!.ı:: tahsil gençliğini koruma me
selesının halli İçin atılncak adımlar bun· 
tar olacaktır. 

Sadri Etem 

~-anuk rien-. al ue Zıya 
<iok Alp günü iki Martta 

Talebe b" ı· .... b' ır ıgı tarafından ır 

Martta yapılması kararlaştırılan 
Nanıık Kemal ve Ziya Gök Alp 
lfÜnü, ayni günde inkılap Enstitü
sü açıldığından 2 Mart tarihine 
kalrnı•tır 2 M t C .. .. ta 

:r • ar uma gunu -
lehe Konferans salonunda topla
narak ve Namık Kemal ve Ziya 
Gök Alp ·· .. ki gununü kutluhyaca ar-
drr. 

bir dayak faslı bun kağıdında "Şehir gençliği komitesi,, Malş çok hasta olduğundan iki 
Beyoğlunda Emekyeınez ma· diye bir başlık vardır. Galata postahane· gündür Üniversiteye gelmemekte den etraflı surette bahaetmeği, 

sinema s:ıyf aıma. bırakıyoruz. hallesinde Çrkmaz sokakta 10 nu sinden verilen bu imzasız mektupta 1 dir. 
maralı evde ot A . H tramvay §İrketine bazı tekliflerde bulu-

uran zıme anı- 1 ak d b ı k b ı d. ·-· ş h · • hlar H ma tamd ~ s . . . nu m ta ır. un ar a u e ılmedıgı tak e rtmıze gelen seyya jmmet pehlivanın 
• ı•gı ervın H :mım mısafır ı dirde şirketin bütün emlak ve binaları- Dün İtalya bandıralı Konte di 

ge~ış, konuşurlarken aralarında nın tahrip edileceği bildirilmektedir. Romdz vapuru ile şe·hrimize 385 açhğı dava 
kavga çıkmış, mı'ıafı'r Hanım ev · k · A<nr ki t ·· ·ı · · d H' - istenilen şeyler şır etın mukavelesine seyyah gelmiştir. Seyyahlar bu· ... sı e gureşçı enmız en ıınmet 
sahibini fena halde do·'vmu" ıctu··r • • aktad Şı'rket bu k b b. pehlivan, kolunu sakat etmek -.e giire•-

l' uym~m. . rr. • ..• ıne tu un ır gün ayni vapurla Akdeniz liman• "' 
h b k e rle u · ten mahrum bırakılmak iddiasiyle opera. sure na ır tez er nıverıuteye gÖn· ] h k t d ki d" 

.. . . arın:ı ~re e e ece· er ır. tör Orhan bey ve Alman haatanesi aley• 

A deı·miştir. Şirket unıveraıteye gönderdiği ~ ' __ 
sri mezarlık bir mektupta ayrıca iki hadiseden de bah- bir an evvel tavzihini rica etmiştir. - hine tazminat davası aÇmı§m. 

B sebni§tir. Bu hadiseler §udur: iki genç Şirket•ın talebe birlı""'ine . Himmet pehlivanın kolu geçenlerde eyoğlu cihetinde yapılacak 1 ~ 
kendilerine talebe birliği azası ii .. . b" kt b bır antrenman esnasında kmlmışh. Al-

asri rnel:atlrk ı"çı"n belediye yeni • s su ve 1 tr me U U b • •· .. o h n...: 
rerek tramvayda bilet almamak istemiı- v .. •• man astanesı operatoru r an J>Cy, 

den F eriköyünde, Zincirlikuyuda, . .. . . Haber aldıgımrza gore dun de Tram· hastanede pehlivanın kolunu tedavi et· 
H lerdır ve udeJık ınemurlara tehdıt yollu ·vay şirketi Talebe Birliğine bir mektup kt d' H. t hl' L - ı ·ı ı ürriyeta"'hı0 des1· cı"vannda u"ç bii· s·· ı .. 1 . 1 d. me ey ı. ımme pE: ıvan, JJ<:yne mı e 

oz er soy emıs er ır. ·· d · 'k d. b h d J · • yük y t kl'f d't · t• Beledi· ~ gon ennııt ve son 1 tısa 1 u ran o•- federasyona damtbktan ve bir fıkır • 1-er e: ı e ıı,mış ır. T" k 1 b b. ı·~· h. b' 
ye yer S:lhiplerile ·· k ur ta e e ır ıgı, ıç ır zaman böy- yıaiyle ücretlerde hiçbir tenzilat yapıla· dıktan sonra açbğı tazminat davasında 

muza ereye ile adi vak'aJarla uğraşmadığını üni~ersi- mryacağını ve bundan müteeasif olduğu- bir milyon Türk lira111 zarar ziyan iıte· 
ha!lamışhr. te rektörlüğüne bildirmiş ve vaziyetin nu bildirmiştir. ' mektedir. ---

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

\ 
l I f I 

- De : ı: :: ı, dit:J.nt cd.tor mu B d düf' d.1 1 
fVAKIT • • ba I ~ bi · sun: - u roman Ankara a teıa e ı en - ... Romanın adr Ayaılı ve Kiracıla-
~---) _ :y.c~ı ':!alacagd 1 ı· roman bir takım İnşan tiplerini fevkalade bir ndır ••• 
-....wm ilimna -ı •- · h ti • d' me are e taavır e ıyormuı .. 

- ... Bu (M. Ş.) Bey de kim acaba? 
- ... Muharriri de (M. Ş.) Beymiı. Dehri Efendi - Yahu, yazık be ıana, 

s~n her vakit edebiyattan bahsedersin 
de gene (M. Ş.) Beyi bilıniyonua öylıt 
mi? (M. Ş.) Bey adını aaklıyan rneıhur 
bir muharrirdir ki adını sakladığı içi11 
lriitütt gizli ,eyim açıkça ıö,.liyebUir, 
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Bombalar 
• 

m eselesini n lstanbul )imanının 
dertlerinden •• • • 

iÇ yuzu -- (Ba.§makaleden devam) 

1-r (Haf ıaraıı ı lDcl 1ayııaoa, 

müaür muayini Hüsnü Beylere 
bild:,·itmit, tahkikata ehemmiyet
le baılanmııtır. Çanta tekrar açıl· 
mıt, ve içinde kağıtlara sarılı dört 
bomba ile ikiıi Türkçe, biri Erme
nice üç kitap bulunmujtur. Kitap.
fardan biri "latanbuldan Burtaya" 
diğeri 'fl/ atandq Türkçe konut" 
adlarını ta§ıyordu. 

Kitaphrm arasında açık Ye ü· 
zeri Türkçe yazrlmıt bir zarf 
vardı. İçindeki mektupta ise ay• 
nen §unlarm yazıl bulunduğu ıö
rülmüıtür: 

Kardeşim Artin Tülekyan E
fendi! 

Selam ederim. İnşallah afiyet
tesiniz. Y akup Bafradan geldi. 
Selam eder. o tarafta Faik Efen
di ye selam ederim. Fehmi Beye 
selam ederim. Sipari~ ettiğiniz 
dört adet eşyayı gönderecektim. 
Faikla gönderemedim. Zira Faik 
korkaktır. Geçen sene Romanya 
vapurundaki meseleden dolayi 
hi~ bir işa giremiyor. Fakat bu eş
yala.11 akşam, sabah bekle. Ten
bellik olmaz, emanetleri aldığında 
Şişlide Kağıthane cadesindeki ha
neye git, bakı selam. 

31 - 12 - 984 
N. F. 

Bu mektup okununca doğruca 
Artin ·ıülekyan Efendinin evine 

met Rajıptaiı alınifbr. Mapavrili 
Mehıttet bü bombalan Hafız Meh
met Ragıba domuz avlamak · çin 
a1acaiını söylemif, ao liraya pa
zarlık etmittir. Hafız Mehmet Ra· 
gibin Sanyer8eki evi de aranmıf, 
1 t O bomba İtapM>lu liulunmuftur. 

Mapavrili Mehmet geçen çar
ıamba gUnü Kapaİı çarf ıda 56 nu
maralı çantacıdan uf ak bir çanta 
almıf, etteı1 Perıembe günü San· 
yere giderek bombalan içine koy· 
mut, öileden ıonra vapurla latan
büla ıeçmi,tir. 

Mehmet yayan olarak Tünel 
batına çrkmıt, Şiıli • Tünel tram· 
vayına b:~erek çantayı bırakmıı, 

atlayıp gitmittir. 
Bomba hikayesinin bütün taf

silatı ibundan ibaretıir. Cevat ve 
lbtahim Beylerle Mapavrif i Meh
met cürümlerini bünamen itiraf 
etıiıitlerdir. 

Cevat Efendi evvelce de yazıl
dıfı gibi aslen ennenidir. ismi 
Hamayaktır. Sonradan inhida e
derek CeTat i1111ini almıttır. 

Bunlar ve Hafız Mehmet ve 
Ragıp tevkif edilmişlerdir. Bu sa· 
bah Adliyeye te.lim edilecekler
dir. 

Bu çirkin komedyayı kıa bir 
zamanda meydana çıkaran zabı· 
tamızı tebrik ederiz. 

gidilm:ı, araştırılma yapılmıı, Ce- Dünkü konser 
vat imzasını taııyan iki mektup lttarihu1 konserv:ıhn'an tara· 
biılunmuftui. lmdan mem)ft:ette hakiki musiki-

. Mektuplardan l:fümcle: yi 11..tk arıümela tanıtmak maksa-

limana gelen gemiler buradan kö
mür ve dolayııiyle muhtaç olduk· 
lan diğer türlü e,yayı almaına

ğa baf lamıtlardır. 
2 - Sonra Ereğli kömürünün 

lstanbulda pa'halıya, Pirede daha 
ucuza satılmuı ecnebi gemileri
nin lstanbul lim:mı ile alikalanm 
kesmeğe sebep olmaktadır. lk
tısat V ekileti memlekete hariçten 
döviz gire'bilmeıi ve Ereğli hav
zasrn.m faaliyetini geniıletebil • 
meıi için harice maliyet fiatı üze
rinden kömür 18.lıiıağı ıirketlere 
tavsiye ediyor. H~ikaten bu 
tedbir ıayeıinde bir takım iktısa· 
di menfaatler de temin edilmit o

luyor. 

F ..:kat ETeğli firlreti gibi kömür 
ihraç eden müeueseler bu satıı
larını Phe lilllaıiiJida yaptıldan 
için evvelce letanbulda kömür 
alan gemiler de oraya aicliyorlar. 
Vakıa netice itibariyle Pirede bile 
olsa sahlan könı~r gene Türk ma
lıdır. Yalıuız evvelce bu kömür· 
]er ile beraber lıtanbuld:ı et, seb
ze ve saire gil:;i bir çok ejyaı satt· 
Jırken bu defa attık bu türlü ıatı§• 
fara imkan kalammaktadır. 

Hulnıa obrak fUllU demek İtti· 
yoruz ki beynelmilel bir ticaret 
yolu olan Boğızlardan gelip ge • 
çen gemilerin ger~k kömür, gerek 
d:ğer cinı qya nevin.den ihtiyaç· 
larını İstanbul limanından tedarik 
etmeleri hiç bir vakit ihmal edil • 
memek ic:\p eden bir it JMVZUU· 

dur. 
Bu mühim iş mevzuundan isti· 

fadeye mani sebepleri mümkün 
olduğu Kadar liertarar eoneğe ça· 
IIJmak lazım gelir. 

Mehmet ASIM 

- "Se:iıllı yanında senelerce diyle tertip edilen ücretsiz lron
hizmet ettim. Şimdi ayrıldnn. Ba- 1 ıerlerin ikinciıi dün ıaat on alb 
na yardım et." ı b~ukia ,ehir tiyatroıund:ı veril

lki gün sonra yazılan diier mıftlt. 
mektupı& ise: Türk 1 ıp cemiyeıinde 

_"Birinci mektubuma C'evap Neşriyat davaları Türk Tıp Cemiyetinden: Tirlı: Tıp 
vermedin. Sana iki giiıı mühlet "Son Posta,, ve "Cümhuriyet,, cemiyeti buııün Beyoğluncla s.ı. çıkma· 

. Atıl :ı..... • • • ..__ 1 ki dma h A clairetinde toplanacak ve Venyoruın. BŞluJ'Or, salla lyı- gazeteleri IİrUJnaakı K&l'!I 1 r Zl1l QSUll luıidmıda 
· · h · et k 1 • t d J bu toplanbda: 1 - MalarY& yılık1e itap m~"}"f~~raşmtyor. yakifik :.lmıyan neırıya hk ava~"· bir film ıöaterildikten sonra. 2 :-- Prof. 

cevap vermezsen lıÇ .cl. ısı kabil ol- litairlJUI i'k:nci ceza nıa emeaın- Ahmet Süheyl bey tarafından Dıyabe~. 
nuyacak derecede bit fenalık: ya- de dün net:celenmiıtir. terde Hydnte de carboDe tHmml~ 

"' " dair bir tebliğde bulunalacak ve bu nıu-pacagım · iki taftf ta davalarından vaz naae':>etle cel1e aaat (lS) de açılacaktır. 
Satrrlan -tardı. • geçmitler, mahkem~e Cl~vabrm Arzu eden meıleWaılarPI teırifleri rica 
Mektuplarıil kımden geldiği Cliifmesine karar Terilmiştır. olunur. 

.Att:n Efendiye 10ntlanca o da me- ,-----·------'\ 
seleyi anlatmııtrr. Artirı Efendi- Hastahkb et er 
den alınan adres üzer :ne Cevat 
Beyin ve lbrahim Beyin adrealeTi 
ve müıterek yazıhaneleri aramnıf, 
Y azlhanede Tokatlı M.ntafa E
fendi im'Jiurnı taf!Yad Ye ltitahim 
!fendiye ait olan bir rıte1ctup bu-

Meeiliada ltetilB& etlerden az 
hastalıfdı olanfann ha!Ianarak 
fakirlere ı--.tılmuı kararlafJllıftır. 
Bu gibi eterin ltilosu 10 kuruta ıa
blaeaktır. 

lunmu9tur. D A V E T L E R 
Bu mektuptaki itk cümlelerden , • • • s s , .. . 

Anin Efendi ile Jtiraliim Bey ara- OllriicJar ..... ptıesi riyasetinden: r 
1 1 Mart 934 te kıt'ada biılanmek üzere 

lannın çok açık olduğu an &fi· :ınkediliiieii icap eden efer:CEboden or-

mıı, lbrahim ve Cevat Beyler ya- ta ehliyetnameiiterm ıtltıeye miir.tcaat!a-

kalanmıılardır. n aeçen aün ilim edilmi~ti. Bu orta ehli., 

Belçika kra ının 
ölümü mütıase

betile ayin 

y azılianede l>ulunan zart ar1a yef y;ızısı cbtcfi!o tiafası ()1d:iğandan i 
ltombah .. - ... da bulunan mektup tam ehliyctnamelilcrdcn mezkAr illntbl 

~..,. zikrettiğimiz doı"Wnl lar 1 ~ ~ru-t 934 de 
zarfı ve yazılar Giizel Sanatlar ktt'ada bulunmidr üz~ scvkc::lilecc!.cle-ll 
Akdemiıi 1inlallimlerinclen İsmail riaden hunfan:ı 28 Ştibat 934 de Oskü

Hakkı Beye ve diillr l;azı müte- dar aıkhlik pbdsine nriirncaa~ları tal- t 
ır. 

iıauıslara iötterilmit, anlamı ve bimm imıi otanur. Papanın mümessili 

lstanbul Belçika ko
lonisi Belçika kralı 
mülevef fa bırinci Al· 
bert'in istirahatı 1 uhu 
için 21 şubat 934 ~a
lı giinü saat on buçuk
ta ( Saint Esp1 it J kili
sesinde bir ruhani ma
tem ayini yaptıracak-

Cevat ~ Artiil Uendiye ya:i-
dıiı iki mekha;d.ı PMli ~inde çı- Cümhuriyet Genç'er mali- Monsenyör Margoti ce-
ıkan mekr.p ,.._.,... itJ11i oldwtu I fe ·ntle Ping-Pong napları bü1jük l.girii 
görülmiifföt. ruhani reistilini ifa 

Bundan Ptb ~rlı W..i ..a. CW.arlJıet sençler ....... ıpor fU• edecektir. Belçikanın 
ta1ıan yazıJdrğı tiJllıeMtep le ,a- ın---: ıı w -!l..! ı.. eene de 

bul tur Tahkik -Y"'A .... craasa SIVI 1 ürkiye sefiri üni/or-zıhar.ede • unm~f · • • at ımhfelde 1934 Ping po::ıg turnuvası açıl-
bunik eJilmıt, Attm Efendı7e lc~ aqbr. iki kateıori üzerine mürettep o-I 11ıa ile bu 1nerasime 
Jeri C'l,,n iki yeni ortaiın i.omba im\ ~ turiuna,. ıs mart perpmbe sü· riyaset edecektir. Za-

-•- iaft ettikleri anlaphmt- mmdea itibaren '-tlanacaktır. Kayıt beti 
y_... ... eut 14 ten ib"haren mahfelin Beyoi· ta mahsus davetname 
lff. .Jj .ii • ( la Clmburi7et Halle Fırkası binumda· .. d •l · ki • 
~a'an Mapatrı menm~ .. ld ...-kezinde lcr" edilmektedir Katerıorl gon erı mıyece ır. 

Sanvefde fskele caddesinde ilt'i hirincilerine birer kapa•• ikincil.-ineı~----------r 
n~m. .. lt evc!e otı·.-an Hafız Meh· birer maclal,a ~. 

r .,: 
n it' 1 

' Şehirden Parçalar 1 § 

Iliçlar pahalı mı, 
ucuz mu? 

Yirmi tanecik lıap: Yetmiş beşe/ Bir katu 
sanduz: iki güz altmışa! Öyle ise: 

Ört ki ölem I 
Parayı, kimi çömlekte, kimi 

bankada; kimi meyhanecinin tez· 
gibında, kimi de kumar triıöıii
nün cebinde biriktirirmif ! . 

Bana gelince, hamdolsun ben 
de aylatc:l:m beri eczacı çekmece· 
lerinde biriktiriyorum. 

Bu zaten benim eski nasibim, 
eski tecellimdir. Boyuna yıllar 
plir, ıeçer, fakat doktorlar ve ec
zacılarla ben.im ar~an bir tür· 
lü karakedi ıeçmez. 

Sanki onlar hancı ,ben yolcu!. 
f tin yoksa tannnın sünü ıuzi

nakten olW, dur: 
- Aman doktor, camm doktor, 

derdime bir çare! 
Hele bu son ayl:ır, hele hu aon 

aylar ... Artdf atrenmediğim ve ta
nmıadıpn illÇ iimi !kahiıadı gi· 
bi .• 

ETdeki birilmıit regeteler üstüı· 
te duvarda bir çiviye aaeam, u· 
zaktan görenler bunu, yaprakları 
yeni 'kop:ırılmıya bqlanmıt dol-
1\ID bir takvim aamrlar. 

Pratik bir eczacı kalfası olına· 

ma hemen hemen bir teY k:ılma. • 
dı ıitii ! Hani miktarlarda PJır· 
mıyacağmı bilsem artık reçeteleri 
kendim tertip edeceğim.. Eczacı 
camekinlanm dolduran iliçlar
J~ hh- ~olanan ismi ıu gııi,i ez
berimde ..• 

Mektepteyken ol.aydı, belki, 
bukadar antilc:ı isimleri zihnimde 
ıüç tutabilirdim. Fakat timdi 
hepsini bülbül ıibi 1&yıp döküyo-
rum. 

Hani bazı zihni yorgun adam· 
lar, unutmıyatmi diye o gün evle· 
nne alacddatı teylerin iıiınlerini 
yolda, tramv,,ycla; kalivede, dai
rede boyana mrm:lanır ,dururlar •. 
Galiba, hei1 de nerede ime, onlar 
gibi, yoltla, tramn1aa, kahveC!e, 
matbaach o lüil yliptıracağnia i
matbüch o itin yaı;tıraeaiım i
laçlann iıimlftlQ: 

- Kodein, Diyonin, Belladon, 

ıH1ııımttııı11111ııııınıııı11111ı•nıı..ıııuııııın111111ıuıııınnııııııu 

8a kan Misakı 
.. lBaİ cani• 1 Loel .,....., 

Maamafih muhalefet İlletlafilin· 
de hükiim süren Iamaata sitftt hıq
vekil M. Çaldaris, M. V~ 
bu tekliflerini f rrkacılık tuiagı fe
likki ettiği cihetle, kaltal etmiye-

~. • f E BU takdirde M. Venıze ot e • 
karı umumiyeyi tenvir iç:n teklif
lerinı aleniyete dökece!dir. 

BagMn tekrar toplantlıicak 
Afiıia, 28 (Atina Ajan~ı~ ~ 

Bugün Bajvekil M. Çaldaıüin ~
yueti altfiıda toplanan bütün at· 

yui fil'kalar teisferi Hariciye na· 
un M. Mak.simoı'un izahatmı 
dİJileinitlerdir. 

Mamaile;li ,b\ı izallatmd& Bal· 
ltan atı1qmıuı misakmm bu llllİl'.l
km Belgradda parafe edilmesi anı 
na kadar bütün 1&fahatın1 anlat· 
mııtrr. 

Celse saat 14 te tatil edilmiş· 
tir. Yarın tekrar yapılacak toplan· 
tıda M. Maluıh..,cs babatma 'de· 
vam eyliyecektir. 

Benznat, Hemostin, Bizınüt, Bto
moraJ, Pülrno, EdocoJ, Fitin!.. 

Falan diye kendi "ebdime ıa· 
yıklamıya bqlıyacaimı !. 

İliçlann p:>.halı olup olmadı • 
iını bilmem; çünkü onlann ne 
maliyet fiatmdan haberim Tar, 
ne de bıraktıklan kir dan .. Fakat 
bilCİiğiın bir ,ey varaaı o da JU • 
dur: Haab. boyuna fUl'UP içmeli, 
piliç almalı ve hap yutmalı ki iJi 
olsun; yahut İyi olaeatı yoJlaa bi
]e hiç olmu1& biraz aftılan, ırzı• 
lan dinsin! Fak:ıt, bugün, kiıf gÖ4 

zü gibi yirmi tanecik Tanijen ha· 
pma yetmif bet kurut Termek, 
yahut yüz, yüz elli gramlik kaJi,. 
yüın nnduz kutüıuna iki yüz alt

mıt kurutu baplmak tıpkı biraz 
büyücek yapılmq, o koku.u 
süze) ! ! ! Valeriyon hapı ıibi ko
lay kolay yenilir, jUtUliır teY • 
letden tleiildit. 

Bahusus ki, bu İf, rün1er, ay. 
Iar değil, böylece yıllar sürer ve 
iman, mahalle bakkalından prinç, 
ıeker, tuz, biibet ekıir ıihi her 
gün dinlenmeden eczahanelerden 
kutu kutu, §İte fite ve paket paket 
ilaç almak zaruretinde kalırsa.. 

Ne diyelim, bu günlerde ecza• 
S&rll ahf +Mti titr 61amata va 
'°'') cu c; .,ı, auıs v=ı !ra.cpaın, yahut 
T anntaili onlann ketelerine H.. 
lil l&ratıim beri:lreti iman ~ 
sun! 

Y oba Arapkirlinin dediji P. 
gi hastalara: 

- Ort ki, öleın ! 
Demekten bafka. teıetli kafim. 

yacak! 

Fransız başvekıli 
Ramaya gidiyor 

Pariı, 26 (Husuıi) - "Petit 
Pariisen,, ıazeteainin verdiii b~
ber .ere göre Baıvekil M. Doumerw 
ıue Romada yapılan Franaız tai· 
ri Şotobriyan'm heykelinin ku..t 
resminde hazır bulunmak üzere 
Romaya gidecek ve bu veıile ile 
ltalya batvekili M. Muasolini ile 
beynelmilel meseleler hakkmda 
gorütecektir. 

Roma, 26 (Huıuıi) - M. Eden 
bugün M. Muısolini ile, çok ia$ 
mi bir hava içinde vaki olan mü· 
li.katmdan sonra akıam üstü Pari
se liareket etmiıtir. 

Bir Ingiliz zabiti kaçiliçılık 
töhmetile tevkif edildi 

Kaliire, (Huıusi) - Meçhul 
bir lnfilizin Tütkiyeelen esrar top

layıp Mıma k~çırdığffia dair vu• 
laı halan ihbar üzerine isken
deriye Zlllntuı Yfiz1Ja!ı Se•il Her
hert Stfilcl nammda 1rir lnıizilt 
tmnf ebniftir. lngili:ıin suçu, iki 
havut dolusu esrar pnrmektir. 
Anlatıldığına göre İngiliz yüzba
tııı bu esrarı İltanbulda toplUIUf'" 
tır. iki bavulcWci eerana llııaeti 
1200 Mıırr Hraııdır 

İngiliz komolosJ.nesi malıke-: 
meıi davaya vaziyet etmit ve ıtafl 
kikata baflunttır 
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~a~~ın !de~i !.efı:!_k!!s~ "o. e ltalya- Macaristan UMUM J HARPTE 

ı1.• • • .;;;- Ti A k müzakereleri T k•J" M h ıv~ınım_ını .n..ız ve ş =:;n::ı=:ı~:n.:.::=~n · eş 1 atı a. susa : = : - --: = _ =:: Yazan: Selami izzet iyile,mesine ve takviyesine ~.~f.mÜ•- 1. um-lllliMll llBmlllUllllllmnı••-
Ali Bey hadit bir adamdı. On· yaptıklarını biliyorum. Gülseren t~bel ltalyan • Macar me--:ısı. ıçın :ı:e- VAKIT'ın yeni Tefrikaaı: 11 5 Yazan: A. MiL 

dan herkes kor-kar, ~ekinirdi. den bilmeHdir. mın hazırlamak fırsabnı vermıttir.,, 
Belgrat, 25 (Hususi) - Yugoslav ga-

- Evet heyhat!. Daima uğra,, - Peki amma, naııl :ınaltacak· :ı:etelerinin Budapeıteden aldıklan ma- Çarpışma 
şiddetli 

o kadar 
idi ki .. 

dai.ma müc:adele et. Artık yorul· ım?. lumata gö:e M. Suviç seyahati, ltalya-
dum. nın Orta Avrupa hakkında hazırladığı 

Nuri Bey: - Ba.ait, çok para kazandım ... planın tatbikatı için baılıca tart olan 
_ Zavallı doıtum diye mırıl· Kötk aldım, konak aldım, han iktııadi hususat hakkında müspet bir ne-

dandı. ' apartınıan :ıldım. Sizin hepinizi tice vermediğinden bu seyahat ltalya 

Sonra ıordu: 

- lıtanbula 
· 7 

besliyordum.. Rakiplerimi hayli planı için hiçbir kat'i netice vennit de
hırpaladım. Malum ya Güleseren, iildir. M. Suviç Macaristan toprağına 

ayak basdıiı :ı:aman Gyer'de vaki olan be-
telefon ettin eğer en güzel aen iıen, arkadaıla- yanatrnda biiyük Macariıtana deiil par-

.nn kıskanırlar. S:ma kıskandıkla- çalanmıt Macariıtana ayak basbğını ve 
rıru belli etmezler amma, alttan fakat ilerde büyük Macaristan• gireceği 

mı .. 

- Ettim. Seni lıtanbub. göndew 
riyorum. Henüz bütün ümidim kı· 
rılmı! deiildir. Son vapura bin, 
Yazdıinn bazı huıuıl mektupları 
adreslerine götür. Ah, bir cigara 
olsaydı! Maalesef medeniyet he· 
nüz yarım. 

Nuri Bey batını ıllladı: 
- Ali, lıtanhula sen kendin 

ıitmeliydin. 

Ali Bey ıerdanını kımıldattı: 
- Hayır, aen aon vapurla git .. 

Ben bir ay Adada kalacairmı her
kese söyledim. Eier bon'l maha
filinde görülürsem, tehlikeyi ae· 
zerler. Şüphelenirle. Ben burada 
kalacağım, ıen gideceksin. 

- Pekala, bu fedakarlığı da 
yapalım. 

Gülderen bir ıey anlamadan 
dinliyordu. Gözleri dört açılmıı· 
tr. Uykuyl hazırlanan Marmara 
homurdanıyordu. 

Ali Bey gene söylendi: 
- Ne güzel!. 
ihtiyar çamın dünya umurunda 

değildi . 

- Bana müjde getireceksin 
~ci... Beni yuvarla.yunıyacak· 
1-

Ve berrak gök yüzü altında: 
- Elimde vesaik VJ.r •• 

- Bmyorum, töylemittin. On· 
Jardan iıtif ade mi edeceksin?. 

-Tabii ... Malımı mülkümü aa· 
tıp ameleliğe mi baılıyayım iıti· 
yorıun?. Sana yoruldum diyorum 
Nuri ... Kağıtları aarı:ı emanet edi· 
yorum ... O efendilere ,<iyi~ uzak· 
tan göıterirain. 

Gülseren, matmazelin dinlediii 
gibi dinliyor, onun anlamağa· ça· 
lıttığı gibi anlamağ:ı çalıııyordu. 

- Ben böyle oyunlan ıevmem .. 
Açrkça ortaya Çıbana .. 

- Onlarla batka türlü bq edil· 
lbez. Onbr beni yuvarlamak iı· 
tediler, ben onlan yuvarlıyorum ... 
lfayat bu. 

Dikkat et, minimini bizi dinli· 
Yor, 

Ali Bey ıene ıerdanmı kımıl· 
dattı: 

d - kendini müdafaaya ıimdi
en CSfrenain. Anlatayım mı ona?. 
-H:ı h C Yır, ayır... otıına. 

- T·- 'l •-· · 1 
i 

-..aarnı e ıaKınım; an ata-
ca un ona. .. 

Çamd'~ dayannnf duran Gülae
rene ondu: 

- On 4.,__ • 
.._, Y:ıtına gıriyoraun kı-

Kzımb, yha..-t ıare de çok akıllı11n.. 
a a a lllat--- .1. ~ın .. 

- Ben ..... ı· . ae ı pek ıevdim· 
<lı. 

- Ali ya~runı. Her lıalde ben-
den 'bahaetmııtir. Ben l...! h 

uır:ız a· 
dit adııınım. Y okıa Yfllnekte ba-
yılmazdm. 

- Camm bunun için f>ayılına
dı .. 

- Sen auı Nuri. Ben on bet 
Jafmda,ken, anamla t>ab:ım hak
kında h6ldım yerirdim. Onların 

ben on bet yatındayken, neMw- j 

alta kuyunu kazarlar. zaman mes'ut olacağını söylem.ittir. 
_ Sahi baba. Bel3rat gazeteleri Budapette konut· 

malannda Orta Avrupa blokunun vücu-
- Eğer onlard:ın intikam al

nıak elinden gelirse, derhal alır

ım. Bulduğun çareyi tatbik eder· 
sin. Hani bir gün seninle alay et· 
mi§lerdi. de, ıen intika.m almanın 
çares:ni bulmu§tun. 

- Evet heba .• 

- Ben de buldum .. Bugün ln
na dü~.man olanların, bir zaman 
yazdıklan ıamimi mektuplar var. 
Onlan göstereceğim, meydana 
çıkar:.cağım. Hani ıenin yaptı· 
ğından da annen herkeae bahaet
miıti. 

- Evet baba .. 
Nuri Bey: 
- Mektupları sen kendin göı

ter, dedi. .. 

- Sen ıuı Nuri... Senin ne a· 
dam olduğunu anlatmağa kalk:ır· 
sam, anlatamam. 

- Anlat, anlat, o benim kızım 
sayılır. 

- H:ıydi, ıen ait hazırlan ve 
bu güzel aktamın bırak biz keyfi· 
ni ~ürelim .. Sen ömrün4e c.at.,-•• 
••n, ömlenmenin zevkini bile· 
mezain .... 

da getirilmesi meselesi mevzuu bahıol· 
madığını yazıyorlar. 

"Vreme,, gazetesi, Budapeıtede çıkan 
yarı resmi "Peiter Loyd,, gazetesinin 
Macaristanın küçük itilaf ile te,riki me
sai huıusunda hiçbir vakit husuıi tart
hır dermeyan etmediği hakkındaki neıri· 
yatına !İddetle hücum ederek bu iddia· 
nın doğru olmadığını yazıyor ve Maca· 
ristanın bu huıuıta iyi niyetler göster
mediğini beyan ediyor. 

iki memleket yan resmi gazeteleri •· 
rasındaki bu münakata nazan dikkati 
çekmekten hali kalmamı,tır. 

Roma, 26 (Huıusi) - İtalya gazete· 
leri M. Suviçin Peıte • Viyana seyahat· 
leri hakkında reımi bir tefsir neıretroek· 
tedirler. M. Suviçi:: beyanatına zeyil ola· 
rak neırolunan bu tefsire göre, 1 tal yan 
hariciye müıteıannm aon seyahatleri 
A'Yl'Upa matbuatında u:ı:un uzadıya mev· 
zuu bahıolmakta ve ltalya ile Macariıtan 
araımda orta A't'l'Upada siyasi ve iktısadi 
bir bloktan bahsedilmektedir. ltalyan ıa· 
zeteleri bu bapta yapılan faraziyelerin 
aslı olmadığını yazıyorlar, 

Burada çıkaiı yarı resmi "Giornale 
d'ltalia,, ile Alman "Frankfurter Zei
tung,, arasında oldukça tiddetli bir ya:ı:ı 
raiina"•s•v 01"'••1•... AllftAA ---.r•:ıalui 
ltaJyanın Fransa Üzerinde tesir yaparak 
mÜ$aadatta bulunmasını temin için Al-

B b k k 
manyaya meyleder gibi göründüğünü ve 

- a a, öt e girmek iatiyo- bu suretle riyakarlık ettiğini ve timdi de 
rum. Avuıturya ve Macariıtana meyil ıuretile 

- Gir.... Almanya ile bağlannı kopardığını ya:ı:· 
Sustu. Bir türlü br basiyle mı!trr. Buna cevap vere.; yan resm' "Gi· 

amca dediği adamın yanınd:ın ay· onale d'ltalia,, ıa:ı:etesi ltalyanın, Maca
rılamıyordu.. ristan ve Avusturya dostluğu için Al

manyamn dostluğunu feda etmiyeceğini 
- Hep beraber girelim, dedi. ve bu baptaki iddianın yanht olduğ•ınu 
Ve roc ki ... yazmaktadır. ltalyan trazetesi Almanya

~ u uguma kapıldı: 
An nın bugüne kadar, hukukunu iade •aha· 

- nem merak eder. t' w · sında ihraz et ıgı muvaffaJayet~erin bü-
- Annenin itleri var.. Amca- yiik bir kısmını ltal1aıun tavassutla. ma 

nm alıp gideceği mel:tuphnn bi· borçlu oldutunu hatll'latınaktachr. 
rer suretini çıkarıver.. Berlin, 25 (Huıusi) - Alman matbu-

K:ırıırnı daima hizmetd atı ltalyanın orta Avrupacla ve bilhassa 
:•--JI ~ gibi Tuna havzasındaki faaliyeti ve planlan 
•u anınııtı y .. .. d 
olar&Jc b' ;ı~ :I~~ yuzun e ınıan ile çok mqgul olmaktadır. Alman ıue-

ır aen ııı vardı. teleri İtalya aleyhindeki ıiddetli neıri-
Nuri Bey ıöylendi: yattan onra Rornaya karıı itidal ıöster-

- Bu hiç hoıuma gitmiyor. rneye ve dostane yazılar nzıtuya batla· 
K t'· a ıyen hoıuma gitmiyor.. mııtır. 

Gülaerenin de hoıun'l gitmiyor· Reami Alman telgraf ajanaı tarafın· 
du.. dan nqrolunan bir tebliie göre MM. Su· 

viç ve Gömbös ltalya, Avusturya n Ma
caristan arasında küçük itilüa ben:ı:er 
"Organize,, bir vaziyet tesis etmek kara

Köıke, annesinin y:mına git
mek istedi. Gün~§ battıktan ıon· 
ra, ufuklardan akıedcn kızıllığa rnu vermiılerdir. Bu yeni tefekkül müı
büründü .. Yürüdü. Sonra birden terek bir harici siyaset takibini karıdılcb 
düştü ... Ayağ: talo:ıldı bir yere. Ya- olarak taahhüt ,ebnektedirJer. 
hut ta kul v k · ... . . Reami Alm:ın ajanıının bu teblifini 

ld
. D" ~~ına ce ıKrgednın ı~s~ Budapeıte ve Viyana kemali kat'iyetle 

re ı.. uıtu, oturdu. ~ ın ffıbı tekzip -t · ı d' - '" mıt er ır. 

oturdu. Dirseği dizinde, çeneıi a- Bura mahafilinin verdiği haberlere gö-
vucundaydı.. re Avusturya • İtalya • Macaristan ara· 
Yaıamanın aıkınbaı.. ınndaki mü:ı:alcerelere yakında devam o-

Önde istikbal varken, · arkada ıunacak ve bu müzakereler esnaıında 
• k b Trieste'de biri Avu t d'~ · d mtızı var en, aıta ve ıonunda bu . . s uryaya, ıgen e 

arkı t d '" ··ı.. Macamtana aıt olmak ü:ı:ere iki serbest 
n ıy:ı UfU ur. mıntaka tesisi meselesi halledilecektir. 

"İmd:ıt ! .. " diye feryat edilir ... Burada temin olundufana nazaran 
Hitkat, tabiat bu feryadın kartı· İtalya ile Macaristan arasında bir de tu
amda kımılds.~az bile... , rİzm konferansı ve anlaıma11 yapılacak· 

(Devamı var) tır. 

.ıııı-----------~ "Universal,, ıazeteıi Prena Starbem· 
Azlde A tUllltif berıin beyanahm. neırediyor. Pre~s, A· 

P vusturya • Macanstan • ltalya munaae-
batınm çok sıkı olmuı emelini takip et· 

Avukat AptUlkadlr Ziya tiiini söylemiı ve üç devlet arasmda 
Nit•nl•nddar gümrük ittihadı akti hususunda Macarla-

26 Şubat 193• itan ıanayiinİD " Avusturya afrarcılan-
1 •••••••• ~1 nm çılcardıklan aıütküllerin izale edfle

fcefini beyan eylemittir. 

Bu eanada müsademe bütün ,id· 
detile devam ediyordu. Dütman 
askerlerinin açtıkları yaylım aleti 
Halit Efendinin arkaıındaki ağır, 
fakat kıymetli yükle mütemadiyen 
yürümesine ınini oluyordu. Bazı 

noktalarda Mehmet Ali Beyi ıır
bndan indirip hem dinlenmeğe, 
hem de dütman atetinin biraz ol • 
aun keailmeıini beklemeğe mecbur 
oluyordu. Ondan ıonra bütün kuv· 
velini toplıyarak gene kotmağa 

bqlıyordu. Yarasmın verdiii iıtı· 
raplar içinde kınanan Mehmet A
li Beyin çıkardığı iniltiler Halit E
fendiye bir kat daha ceaaret ve 
mukavemet veriyordu. 

Fel lket UatUne fellket 
Fakat ıilih arkadqlığmın tel

kin ettiği büyük bir f edakirlık his· 
ıile Halit Efendinin Mehmet Ali 

Beye kartı yaptıiı bu mertçe hiz
met tamamlanamadan bir nokta -
da aekteye uiram19tı. Çünkü Meh· 

met Ali Beyin yaralandığı mahal· 
den itibaren üç dört yüz adım ka
dar çekilebildikten sonra Halit E
fendi de yediği bir br,un ile ağır 
ıurette yaralanmlftrr. Can acniyla 
çıkardıiı: 

- "Aman ben de vuruldum!,, 
Sadaaı bitap bir halde olan Meh
met Ali Beye derhal vaziyeti an· 
labnıftı. Halit Efendi yaralandık
tan aonra bet on adım daha yürü· 
yebilerek orada takatsiz bir halde 
arkasındaki yükü ile beraber ol • 

duğu yere yıkılıvermitti. f°akat 
yaraaı daha hafif olan Halit Efen· 
di bir iki dakika sonra ıene bütün 
kuTVetini toplıyarak ayala kalk
mıt Ye Mehmet Ali Beyi de kuca· 
ima alarak aon bir ıayretle yürü· 

meie baılamıfbr. Bu slJ'&da Meh· 
met Ali Bey ona: 

- "Karcletim, beni bırak ta aen 
kendini kurtaımağa çalıf, naııl ol· 
ıa ikimiz birden kurtulamıyaca· 

iız!,, diyordu. Fakat Halit Efen
di onun bu teklifini kabul etmiyor 

ve: 

- "Ya beraber kurtuluruz, ya • 
hut beraber ölürüz ! ,, cevabını ve· 
riyordu. 

Müsademe o kadar tiddetli idi 
ki çete efradından bir kaç tanesi· 
nm ve hatti biriıinin tutunduğu 

yerden kalkarak birbirlerini kur
tarmaia çahtan iki arkada,ın İm· 
dadına yetitme•İ beklenilemezdi. 
Sırp tabunmun çevirdiği çenber 
ıittikçe darlapnakta olduğundan 
çete için kurtulut çareıi kalma
mıftı. Onun için artık efrat olduk· 
lan yerde harp ederek ölecekler
di. İçlerinde bir taneıi yoktu lci 
teslim olmayı hatırına ıetinin. E· 
auen teelim olmak, dedlal Sırplar 
tarafmdan ~ dizilmek de
mekti. Böyle bir zallet kabul edile· 
bilir miydi? Müsademe ede ede öl· 
mek ıerefi kaçınlabilir miydi? 

Bir imdat 

değildi ve daha ilerisini dütünmelC 
için biraz vakit vardı. Bu aralık 
çete efradından Ahmet iıminde bi 
riıi de müsademe yerinden kurtu
larak onların imdadına koımu9tu. 
Fakat ıağlam tek bir adamın iki 
yaralıya birden yardım etmesi 
mümkün olabilir miydi? Birisini 
kaçırsa, diğeri kalacaktı. 

imdada gelen Ahmet Mehmet 
Ali Beye diyordu ki: 

- "Beyim biraz gayret et te çe
kilelim! Fakat Mehmet Ali Bey 
arkadatı Halidi bırakıp nasıl gi· 
debilirdi?. Şimdi Halit Efendi 
Mehmet Ali Beye: 

"K d . be . - ar e9ım, nım yaram 
çok ağır, onun için yerimden bile 

kımıldamağa takatim yok. Ahme· 
din yardımı ile aen bari kurtulma -
ğa çalıı !,, diyor, Mehmet Ali Bey 
ıse: 

- "Hayır, Halit, hayır. Ben ıe
ni bırakıp kaçabilir miyim? Sen 
benim yüzümden, beni kurtarmak 
için yaralandın.,, cevabmı yeriyor• 

du. 
İki arkadq yaralarının Terdiii 

iıtıraplara, pek yakında ölümle 
kartılqacaklarına bakmıyarak 
bili birbirlerini kayırmağa ve 

kurtul~ak ümidini birbirlerine ba. 
ğıılamağa çalıııyorlardı. Bu eına· 
da Ahmet te hazan Mehmet .Ali 
Beye, hazan Halit Efendiye hitap 
ederek diyordu ki: 

- "Dü,ünmeğe taıınmağa va• 
kit kalmadı, bakınız dütman kur -
funlan burada etrafımızda vızıl

damağa batladı. Nerede iae bizi 
kuttan çenber darala da • 

rala hepimizi birden mahvedecek. 
H iç olmazıa ikiniz birden dütman 

eline düımeyiniz, geliniz birinizi 
•ırtıma alayım da kaçırmaia çalı
şayım!,, 

Umum mUfettlfe mektup 
Fakat Mehmet Ali Bey Ahme • 

din bu sözlerine rağmen yerinden 
4'ımıldamak istemiyordu. Kendiıi 

için yaralanan Halit Efendiyi alır 
yaralı bir halde yalnız b"!ıll& bı
rakmağa gönlü, vicdanı, mertliği 
razı olmuyordu. Bununla hen.her 
artık dütünmeğe tqmm.P, haki • 
kalen vakit kaJ.mamıftı. Civar te • 

pelerden Sırp ukerleriıörünmeje 
batlamııtı. Bu vaziyet kartıamda 
Mehmet Ali Bey aon karannı vere
rek cebinden çetenin harekitmı 
merkeze bildirmeğe mahauı olan 

kiiıtlardan bir taneıini çrkannıt 
ve ıkurıun kalemini de iıtrratan 
dolayı titriyen eline alarak Trak
ya ve Makedonya Türk çeteleri u· 
mumi müf ettiti İbrahim Beye hi· 
taben atideki mektubu yunufb: 

(Devamı var) 

(KonGRl!Ll!R) 

Bir Martta sevkedilecek 
tam . ehliyetnameliler 

lıtanbul Erlıek Liaeai maualan cemi
yetinden: Halit Efendi düte lralka, yerler· 

de ıürüne ıürüne, Mehmet Ali 
Beyle beraber bir dere kenarına 
relebilmitti. Buruı oldukça kuytu 
l»iT yerdi, dütman ate,ine maruz 

3 Mart 934 cuma paii ~ 
senelik koqrelİ aktedileceiindea, eski. 
yeni bütün mezun arkadqlarm Mat (4) 
te lıtanbul Erlıek li ... i konferau ..ıo
nunda hasır hul......ı.n rica cıhı 11111 
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Son Radqo Haberleri 1 
Staviski 
rezaleti 

Fasta 
Bir Amerika şirketi bir tigatro binası kiraladı 

Hakimin katilleri 
bilA bulunamadı 

Araplann isyanı 
bashrıldı 

Tiyatro dinlemek istiyen radyo 
de 1 1 k Dijon, 26 (A. A.) - Pariı temyiz 

Pariı, 26 (Hususi) - Son ıün
lerde Futa vuku balan iayanki· 
rane hareketlerin önüne geçmek 
kabil olmuttur. Buıüne kadara• 
raplardan 123 kiti tevkif edilmit 
ve hunlardan b~zdan bakknıda 
hükümler verilmiftir. 

ın eyici eri gitti çe arhyor ::.ı.:-:ı:..::=.:.M.Pnmüa ... tlitoh 

(Columbia Broadc:utia Syı• tiyatro dinleJicileriaden, bir cam melerinden dolayı bu tiy:ıtroyu • .!..~~~-tab~I ~~ olanlart tmi~ mi üclir~hem 
tem) 

_.ı_.L! • ~-....-. ı e muracaa e ı er • 
• ~llMI ... Amerikan radyo perdeyle •da geçmiyecek bir ıu· kiralamai• karar vermittir. • Şimcliki halde rs 4 • 7038 rakamlı ve 

tiıketı Neyyorktaki (Hadeon) rette aynlml'! ohcaktır. Radyo . . ipretli otomobiller aranmaktadır. 
tiy'9trosunu kiralamııtır. Tiyat• tirketi rad,.o neıriyatmda oyııa· Tıyatroda ~a~~o _netnyab yapı· M. Prensin inmit olduiu otelde çok 

ronun sahnesinde rady' netriyab nan piyeılerin ,ittikçe raibet bul· brken 1100 kitı lltıap eden tiyat· ta~ ~ana rajmen ilk defa ofa. 
için taclilit yapılmaktadır. Bu mumdan Ye dinleyicilerin tiyatro roya iıtiyenler mecc:ınen girebile· ~ .. ~ koatroıa. ~7dettircliii ve çok 
tadilat hitene tiyatronun .. tuıesi OJUDlannı daha ziyade tercih et· ceklerdir. d~lmı~cetü~ı ve acelecı 1"r hali olduiu sö-

ru uı r. 

Meraket- Aıadir - Buadan 
hattında harekatta bulunan kıt'a
lar muvaffakıyetle vazifelerini 
y:ıpmıtlardır. 

Alman radyolİlrl 1 

arasında 
Münm, Liypziı ve Brealav rad· 

)'o merkezleri hep miifterek netri· 
yat yapmaktaydılar. Bu neıriyat 

17 tubattan itibaren kaldmlmıt 
ve 18 tubattan itib:ıren üç iatu• 
yon ayn &J'fl neıriyata batlamıt-
tır •• 

Uzun tul 111ev~ler konf••n•ı 
EVYelc:e h.A>er wrilcliii veçb· 

ile uzu talil ~ler lrıonferanıı 
pek yakın bir ... anda toplana· 
nk uzan tulü mnçler 111e1elesini 
halledecek ve çoktan 'INıri yapılan 
ıikiyetlere bir nihayet verecek· 
tir. Şimdi UZUl1 tulü ~le çalı· 
f&D 21 radyo tirekti •arcbr. Bun· 
larm yalmz 13 tanesi (Luuen) 
pl'08J'UDID& riayet etmektedir. 

Diler lekizi ve bilbuı:ı (L&k· 
aemharı) (Eiffel) iadesi ye (Hu· 
izen) iıtuyonlan hili (Luaeren) 
tle t..bit edilen tenite riayet ey· 
lemetkedirler. Holandahlar ha 
kadar se•andanberi 1875 metre
lilr. 1al8. meYÇ iJe çalqtıktam IODra 

neden kendilerine b,.fka bir tulü 
mnç Yenim• iatenilditini anJa. 
yamadıkalarmı liylemektıedirler. 

(Eiffel) lataayonaaa ıelince 

oruı en eski normal Yerici iatu
JODDdar, Paris radyoeu mesele1i 
hsl Ye tee't'iye edilinciye kadar 
Fnmwzlar eeki meftelerinden ay· 
nm• iatemiyorlar. Fabt en zi. 
yade inat Ye urar eden istasyon 
(Lübenburı) tur. Bu minimini 
de't'letle nasıl bir itilif husule ge
tirileceii bir türlü tayin olunamı· 
yor! .• 

Racl,o 111ektebl 

lniçncle Zürih tehrinde halka 
rad10 telmiibü öpetmek için 9 
tubatla hir melıtep teeia ohumıat
tar. 

Ba meldelle ......... eden ali· 
Warlar .,.. radJO dinleyicileri 

Jis ...... hir tat.il defteaincle 

racl10 tebiiine taalltk eden tftl .. 
tin meeeleleri afrenmİf olacak • 
ludır. 

S.W..tl•cl• yeni bir 
lataaıon 

IMJet mtiatiklerine imml· 
.... lam pline bqiinkü SoY· 
yet iltiWmı tefkil eden meımle
.._... anı:alr iki milyon radyo 
c1:-ı--:-L! __ ..1_ B 
llU'l'l'T~ Yanul"e U tene Ar-

fQ14ia ı.. mlnn bir milyon ka· 
dar artbnlm .. amtuanerdir. 

.. h•n.r .. lluırlanan 
pilimn tad.ilıi icia • milyon 
.-ıe tahail .tilmittir. Radyo • 
_. en ziyade ...,.._e dinle-
til•e11ne ~taaldlr. • para 
ile Sibery~da (~) da 
100 kilovatlık yelli bir .._,... 
... 1 cA"" Bandan ....._ 
.... •.OOD nd,o aleti ve 120 
... ,. ... 11mt.u teni edilecek-

iki kardet 

Biriai Jecli •e diieri dokuz ya· 
pncb. olan (Wutte} bnletler 
(Zaıreb) raclyoeunda tuhatm 
)'irmi sekizinci IÜJlÜ 1Ut 18 de 
çocuk saatinde tarla aöyliyecek· 
ler Ye armonik çalac•klardır. 

Resimlerini yukanda ıörüyor-
IUDllZ. 

Betboven'm eseraeri 

Viyana 111a1iki abdemiıinin 
yetiftirmekte oldatu talebelinden 
Ye büyük bir pi:paiat olacajı Q. 
mit edilen matmazel (Muaulin) 
(Zaıreb) radyoıuada marbn bi· 
rinci sünü ..at 20 de (Bethoven) 
eserlerinden çalac~ktır • 

Prag zabıta• t"ad,Mu 
Praa s:ıbıtuı ecnebi menıle
~i sabıtalarla doğrudan 
doiruJa muhabere etmek için 
lnu1lll bir radyo iıtuyonu tesis et· 
mek anaaancladD'. Fakat bu it 
için yapılan müzakereler para 
meeeleainden dolayı ilerliyeme
mektedir. Şimdiye kadar Çek 
zabıtası yalnız (Prea.burı) taki 
radyo İltaayonu vuıtuiyle muh~· 
bere edebilmekteydi. 

Vart0va radyoauncla 
Martın yedinci ıünü Çekoalo

vokya reisi cümhuru ( ~)· 
in cloimn sünü olduiunclan Var
to•• radyo iataayona o akpım 
Pras miW tiyatroauncla oynatıla· 
cak olan (Smetana) nın "iki 
tul,, operuım naklen bütün kendi 
radyo ietaayonlanna alacaktır • 

Ankara Radyosu 
Ank)n, • (/.. A.) - Ankara 

..... 4ial9 .......... mutm 

Saatte üçyiiz 
abone 

Bu kararsızlık ........... orta)'a ablan 
intihar ihtimaline M. Pnmia ailesi itiraz 
ve bunu ölünün habraıma hir hakaret te
likki etmektedirler. 

Al anyada _ 1 d I Doktorlann raporu henüz v.ilmiı de-
m .. .. ıeçeıuer e açı an iilclir. 

rady~ ~u~de Alınan radyo abo- Hakime gelen tehdit 
~lennın m~ da öirenilmit- mektuplar1 
tir. Bu ıenenuı ılk ayınd~ abone- . .. 
leriD adedi 221.469 kiti artarak . ~:' h26 • (Huauıl) - DıJonda 
5274076 kİfiye balii olmuttur. ıpıtın . lidkimi bugün, maktul M. 

n-ek ki u______ . renam a •iı tehdit mektuplarını 
~ 1UU1UDU1&D1 aymın . 

31 inci ıününde her aün 7144 kiti t~tkike b~l&llllfbr. Alınan ma· 
veyahut bir saatte yuvarlak hesap l~ata ~o~e ~dise . ~da iı· 
300 kiti abone olmuıtur. tıntak hakımıne venle ıf:ıdeler a· 
Tarlllf bir lata•ıon ıandı raamda büyük tezatlar aörülmek· 

Geçen hafts Jngilterenin te ve bu hal tahlrikatr itkll etmek· 
(Grimıby) istasyonunun yandıiı· tedir. Bugüne kadar devanı e
m haber Yermiıtik. Bu iatuyon den tahkikatın, katilleri ketf bu. 
tarihi bir la,meti haizdi. 1914 suıunda hiç bir netice vermemit 
senesinde umumi harp patlak ver- olmaıı efkin umumiyeyi nevmi· 
dC i ve lnıiltere Almanya ve A • diye ıevketmeıktedir. 
vuıturyaya kartı ilin harp ettiii (J te klf 
s:unan ıızaklarda bulunan İnailiz ç v 
harp aemileri lngilterenin ilinı Pariı, 26 (Husuıl) - Stavitki· 
harp ettiiinden bu (Grimıby) Y~ yardımda ~lunduklan te~y
istaayonu vaaıtaaiyle haberdar ol· yun eden komııer Bayard, adlıye 
mutlard1. memuplanndan Koıtantin ve ti· 

Radyo nUmaılf91erl caret nezaretinde Giyoriyor hak· 
Yeni (Lüaem) kararnameıi 6• landa te$if müzekkeresi çıkarıl· 

zerine Beliçikadaki radyo İ8taa- ~ •• buahr tevkif edilmitJer· 
yoolan d~ bu kararname DNCi• du • 

bince tadilit yapmaja mecbur ol· Madam Stavlakl 
dujundan ~istasyonların neı· Bayonne, 23 (A.A.) - Hikim 

Garp aalmesinde iıl iki yüz a· 
rap ailesi harekat kumanclanm• 
dehalet otmiflerdir. 

Meraket sokaklarında dol&fbrı· 
lan :?.Yf'hlı otomobiller uilerj teski· 
ne yardım etmiftir. 

Viyana hadiselerinde 
kaç kişi öldü? 

Viyana 26 (A.A.) - Reichı· 
post gazeteıi, IOll isyanda ölenle· 
rin sayıımı heyeti umUmİ)'eıiyle 
töyle te•bit etmektedir: 

Viyana bükWııet kuvvetlerin
den ölenler 49 dur. 

Viyadana ıivillerden 118 kiti 
ölmüttür. Bunlardan 17 ıi kadın· 
dır. 

Sivil yaralıların aapıı 279 dur. 
82 ıi kadın Ye heti çocuktur. 

Yunan ikbsat nazın 
Var.şovada 

V&l'fOva, 26 (A.A.) - Yuna· 
niatan iktıaat nasın Pezmazoilu 
dün bur:ıya ıeldi. 

ANA.QQI U lllYPa P'8FI~ 
1 ADI T0nK A.HOJUIH.-Qlnl'drtl 

idare Mecliıimizin 22 Şubat 
1934 tarihli içtimamda tirketimiz 
hiuedanuı heyeti umumi,,..iuln 
24 Mart 1934 tarihine miiaadif 

riyatmı tatil etmiıti Bundan M. Ubalt on bet süne kadar 
memnun olmayan dinleyiciler Madam Staviaki'yi Hayot ile mü· 
(Mana) fe'hrinde 6000 kitilik bir vacehe için davet edecektir. 
kafile halinde aok~klarda nüma· Cumarteai aünü sureti adiyede iç• R-•- Zannedildiğine ıöre Rta Geo- timaını aktetmek üzere daveti ka-
Jiıler yapmqlardır. Diler ~i· reı de dinlenecektir. Fakat aktris 
b tehirlerinde de buna baza. rarlatbnlmıt oldufundan elU 
-ıı-_ . • ler '--• Mariame Kupfer'in istinabe ıure· mukavelename mucibınce" IAaLaJ 
-.-yıf Ouu"'Thll'• • 1 • t~L .. f" 1 ekt" ---1' 

Sow,etlerde radıo .ı11emaaı tiy e ı• -•cıvı ka 1 ıe ec ır. yüz hiaeye malik hiueclarlann 
Son zamanlarda (LeoİDIJ'ad) Parllm ento tahkikat heıetl yevmi ınezk6rda, 1Ut ıs te, ıirke

yeni bir •erici iat:uyon int• edil· Pariı, 26 (A.A.) - Stuivki timizin, Ankarada, Türkiye 
mektedir. Ba inpat biter bitmez meseleıinr tahkike memur anket it Bankası binaamdald merke
raclyo ile 1e1li filmler p.terilme- Parlamenter heyeti, bu hafta ba· zin.i tetrifleri içtimaa te
le bqlanac:aktır. Şimdilik rad- tında filen ite bqbyacakbr. kaddüm eden · bir hafta zar
JO film ııetriyatı 20 fihn )ıazırlan- Bu münasebetle, ayııi meaeJeye fmd:ı • ~alik oldutdan hi11e 
maktadw. Bu filmler hazırlan • müteallik 'bilumum dosyalar bu· aenetlerinı Ankarada Türkiye it 
dıtduı eonr~ Sovwetlerde bir İl- 1 Bank Süm n _ _._ 

• 1 f lnı gün meclis reiılijine tevdi olun· uma, er .u.ııa ....,. Zi-
tuyonclan ıöaterilen aeali i leri muıtur. raat Bankasına ve Eakiıehirde, 
dinleyiciler bundan sonra hem rk · U 

ki K alik 6 Ş '--t ••t _ı_• Şi etın mum müdürlqüne teY• 
görecek ve hem dinJefece erdir. ez uua: Ye mu e11K1p . . • · ı ek •• it. 1 ut l"f dı ıle duhulıye kutlan almalan 
Fran•ada radyo 11oraanları gün er v aynne a o up m e ı rica olunur. 
Franıada bir takJlll gizli rad- nezaretler nezdinde bulunan bü· 

yo iıtuyonlan vardır. Bunlar tün dosyalar da bu meaele ile mq- RUZNAME: 
1 1 - 933 senesi nmemelAt Ye muntazam:uı if1e1Dektedir. y aıaı· iul olacak, diğer anket heyetine he1tbab hakkında Mecliai idare 

lan resmi taharriJ&la ve (Mont- tevdi olunmak ~e meclis reisli· 
Valeven), (Romainville) Ye ğine pnderilmiıtir. •• Mürakıplar raporlaroua okun-
(Montrouıe) aammdaki ar&JJCı maaı, 
iatuyanlann :ıraya ıinneaine Macarlar1n çıgan mUJF k•~•r1 2 - 933 senesi pl&aço .,. lsir 
rajmen bu sizli iıtuyonlan ara· Macar radyoıunun beyııeJımi- ve zarar lıeaaplarmm tudld •• 
mak için dinleyen resmi makam- lel bir töhret 'kazanan ve Peıte Mecliıi idarenin ibram, 
la bir f d 410 3 - 933 ---·· ı_.ee=t L!--~-! • r eene :zar 1~ a. . ıizli is- radyo proırammın en eaub bir .......... - .....-ı 
~yonu.n mevcudıyetını teabit et· kıamım tetkil eden çigan muzika· 
mıtlerdır. ları radyo ıirketinin bir tetebbii-

nin zaman •e aareti tıenii.hakkm. 
da karar ittihuı, 

Bunların on dokuzunun firma· ıü üzerine birlettirilecektir. Buna 
ıı, altmıımm bulunduiu tehir, on sebep obn teY bazı çiğan muika· 
sekizinin bulunduju eyalet ve on lan tarkılannm pek adi parçaları 
üçünün ~z ~e~diii istikamet çalmaia tenezzill edecek kadar 
tayi~. oluna~ı.!mıt_tir· . . • muzibnm kıymetini indirmeleri-

Mutebaki uç yüz ıızlı 11tuyo- dir. Macar çigan muzik'.llarına 
mm ne olduiu ve nerelerde çabı· temzi Ye güzel Macar ha.Yalan 
biı ıimdiye kadar meçhul k~ıt· çaldırabilmek için bütün muzika· 

.~~....................................... lar profeı8ril doktor (Spur) un 
hirincl gününden İb°huen herayı 

1 

idaresi altına Yerilecektir. Çiıan 
tecrübe 1304 metreye indirecek· mmik:ılarmm ııetriyat proiram~ 
tir. • ............... . 

4 - Mecliai idare ua1armm 
hakkı huzurlannm tayini , 

5 - 1934 --i mmaloplan
DID intihabı Ye iicretleriain takdi
ri, 

6 - Meclisi idare uui71e .U
eı•elerin firketle ı.. neYl ..... 
melitı ticariyede 't.uhmabilmeleri
ne ve mümull tirbt ft •811111• 
ta YUÜe deruhte Teya -.ı... it-
tir• ak edeb"lm-1....-!-- • et 1 CICl"lllC ...-u 3 .... 
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1UJatco. taci/U -
Yunanistanda traiediqi 
vücuda getiren sebepler 

Tiyatro rUhun halleri gibi bir çok kısımla
ra ayrılır, Trajedi, komedi vod,·il \'esalre h <"p 
ayrı t.foıılrl<"r altında. do~uş, vakayil ve ln

ııan nıhunn başka ba.5ka. cephel<'rde t etkik e
den kısımlardll' ••• Bunlar nasıl tiyatr o k ellme
ııl altında. toplandıkları halde çok bariz hu
susiyetlere ma.Lllcı.eler doğu';! itibarile de nyn 

ayn ve hnsusi saiklerle m eydana. gelml5ler
dlr. 

O zamandan beri zamıına. ve valca.y le gör<' 
§ekil değl!jtlren, ba7.I dahıı. ince farkla lmırm
lara. ayrılan bu parçalar bize kadar gelm e
llerlere nazaran esas iki J;ı undan lb:ırettlr: 

l - Trajrdl, 2 - Komedi. 
Bu iklslnln arasında. her birinden bir :w:r 

taşıyarak doğmu, olan bir şr.kll daha vardır: 

Drsm Satirik. 
Fakat bu diğerleri kadar mühlm değilidir ... 

Eser ve '\"ak'a. itibarile Trajedinin bir mabaadl 

Olduğu gibi gene trajedinin telllrlnl tahfif 
tı:ın onun peşinden ml'ydana getlrllml, bir 
oyuncak, muhafa.zakArlnrm önüne atılını-, 
bir oyalayıcıdan ba.,ta. bir şey olamadı. 

Esasen Ywıan tı:ratrosunda J..-udret ve san•
aı ltibarllo en yilksek mertebeyi bulan trn
jf'dld.lr. Bıı kısım doğu,ıında zaman nokta! 
nazarmdAn koml'dlden eV\"el meydana geldlğl 

gibJ bu mrydanıı. gelişi hazırlıyıın saikler ve 
t esirler Jtıbarlie de ona takaddüm eder. 

T rajedi Ywınıı dininden tlkmı.5 bir "an'at
tır. Bnnun lçln onun '\'atlığı gibi kuvvetli blr 
mevcudlyt•ttlr, kısa bir zıııruında en ylll•sl'k 
mntı>beyl bııldu, nğır ' 'e muhte5em t>Sl'rl<'rle 
ruhlara. '>llhlp oldu. 

Buna muka bil komedinin dokmasında ye -
gti.ne sebep a\"nmm hasedi, klnl ve blnnetlee 
acı istlhzaları ve battı& küfil.rlerldlr. BilAhare 
Mollyer'le traJf'dlye yalda'}an bu kısım eski 
yunan ti~ atro<ıunda galiz , .e çlrldn k ellmo o
yunlarından, polltfüaya ka.d:ır u7.anan şalcla
banlıklardan ibarettir. O yalnız aristofande 
bir san'at hnllnl almıştır .• l •"alca t hiç bir za
maıı trajediye raldp olnmndı. O lmınn ruhuna 
neşe veriyordu. Okşayıcı bir elif'! ı>kmlnlnl 

dağrtcyor, blr b:ışkaıılle alay f'derek ona kE'n
d.ini unutturuyordu ... 

Trıı.]e"llll'im f ba kodrr. u nnn,. ---
leler11e ruhu sarsar, ezer, hırpalıır \'C bunun 

tçln da.ha derin lzler bırakır. 

Hissediş itibarile rııkl Yuna n tiyatrosunda. 
oldu~ gibi buı.ı-lln de kor.ıl'di ve tra jedi ara -
11ında. biiytik fark vıırdır. IfoOledi yalnız fel
Sf'fi tahlil <'ihetlndl'n do~'U'i itibarile trajed iye 
faikti ... 

YukardQ da baJısettli'ı;lm gibi bu tiyatro kı
ııunlıı.n tçlndcı en enrl doğan trajedi ldl. Bu
nun için onların ya.r:ıdılı'i t :ulhleTlnl tctklka. 

trajedfden bat11lamak icap ı~l··or. Dram ııatl· 
rlk ~e ondan ~ek az f"'r kh n• •··· • için bu 
tetkikte trajediye refakat edebilir. 

"Tragodya - Trajedi,, \ 'ekke şar
k1S1 deme'.ti1. Bu i~ınin n~v' delalet ,, 
ettiğini d\\lıa sonra .!ra§tll'ırt<-k Jaznn
clır. Esasen onun menşeini tetkik e• 
derken bu kendi kendine meydana çr· 
kacakbr. Trajedinin doğmasını hazırh· 
yan saikler arasında en mühimmi Yu· 
nan dini, daha doğrusu bu dini tenısil 
eden mabutlar kümesinden Baküı idi. 

Bu mabut neşe veren veya neşeyi en 
fazla şekline yükselten şarap gibi bir 
varlığın sahibi olduğu için OlentP kah· 
ramanlannın en popüleri idi .• 

''Varım,, dediği andan "Artık Yunan 
kavmi yoktur,, denecek ane kadar ay· 
YBf yaşamış ve yaşıyacak olan bu mil· 
Jetin Baküse ve şaraba karşı perestişi 
pek tahüdir. 

Şarap evvela onlan güzel tabiata da
ha ziyade yaklaşbnyor. Elemlerini O• 

yalıyor, neşelerini fazlalaştmyordu. 
Hayalperest dimağları onun dumanla. 
riyle daha ziyade açılıyor, güzel bir e
debiyyat olan efsanelerde mabutların 
ırıaceralarında kayboluyordu. 

Bu maddi ve manevi zevklerden 
batka ıarap 0 nlara ticari menfaatler de 
teınin ediyordu. Her aene yeni şarabın 
itlendiği nisan ayında bütün Make. 
donya, Anadolu ve diğer komşu mil
letler Yunaniıtana koıuyorlar bu ay
da yapılan "Diyonizi,, ba~annda 
mühim miktarda şarap aarfediyorlar. 
Sarhoıluğun tesiriyle meydana gelen 
eğlenceler de Yunaniıtana birçok paı-a 
bırakıyorlardı. 

Ba ıuretle Yunanlıların ıarabı ve ..,_ 
nun mabudu Baküsü sevmelerindeki 
19bepler müteaddit •• kuvvetliydi. 
Bq muhabbetin tesirile de Baküs ve 
on1111 hayah Yunanlılarca üzerinde en 
çok işlenen bir mevzu olmuştu •• Onun 
muhanel maceralan diğer mabutla· 

nnkinden ziyade tesir ediyor, onlara 
şarabı veren bu büyük sergüzeştçin .n 
elemlerini ve felaketlerini daha yakın
dan hissediyorlar. Neıesiyle daha ziya-

de ııeviniyorlar. 
Baküs onların ;zannınca Mora yarı

madasına Anadoludan geçmiş bir ma
buttu. Onun kendine has en büyük 
vasfı kayıtsızlığı ve maceraya olan 
mcylidir. 
Hayatmı garip birçok sergüzeştler 

doldurur ve bunların ekserisinde ken
disiyle beraber Anadoludan gelmiş O• 

lan "Silev,, ile çocukları "Satir,, ler 
de mevcuttur. 

Bazı ailelerde sadık lalalar vardır ki 
efendilerini yetiştit-dikten sonra on
ların çocuklarınm büyümelerine de şa
hit olmuşlardır. Birkaç batın kolları a· 
rasında gelişmiştir. 

İşte 'Siyen,, de Baküs ailesine ayni 
merbutiyetle bağlıdır. Bizzat Baküs 
kucağında büyüttüğü gibi onun oğlu 
"Maron,, u ve saireyi de o yetİ§tİnnİ§· 
tir. Bu suretle Balcüılere perestiş de
recesinde muhabbeti vardır. Bu his ço
cukları olan Satirlerde de bulunur. 
Bu kuvvetli perestişte en büyük tesir· 
rin ıarapta olduğu muhakkaktır. Çün
kü gerek eski tarihte gerek esatirde 
"Siyen,, kadar ayya§ ve tarabın husu
siyetine vakıf kimse yoktur denilebi
lir. Bu cihetle gerek kendisinin ve ge
rekse oğullarının manevi tarafları ta
mamen bir sarhoşun maneviyatıdır. 

Ayni ıuurauz harekat, ayni hadisahn 
tesirini mübalağalı bir tarzda his, ayni 
fazla neşe, buan da ayni acı felsefe .• 

Bunlar ruh ve vücut itibariyle de İn· 
,ııanlarJ. ı....,.,_..ı.r araamda bir sınif 

le§kil ederle..-. 
Vücutları §U ıekilde tasvir edilirdi. 

Adali bir gövde, çevik harekatı, uzun 
ve kıvırcık saçlar, alınlarında kısa bir 
çift boynuz. Keçi ayağı gibi çatal ayak
lar. 

Bacakları tanıamen tüylerle kaphy· 
dı. Vücutlan da insana nispetle çok 
daha lallıydılar. 

Babalan Silen bunlann daha ihtiya
dı- ~aha az çevik, koca kannh, fakat 
hepsınden daha kaba ve ahlaksızı ta. 
hayyül edilirdi. Satirler kırların, ça· 
yırlann trıabudu vahşi ve çılgın eğ
lenceleriyle açıldıklann sahibi idiler. 
Yunanlılar bu suretle onlan şehirler
den uzakta tasvir ederek karakterlerİ· 
ni .. muhafaza ettirmek imkanını düıün
muşlerdir. 

Fakat bunların en şayam dikkat ta· 
rafları ınaneviyatlarıdır. Ruhlan da 
vücutlan gibi yan insan şeklindedir. 

Kırlann, çayırların verdiği kaygu · 
suzluk içir de bu ruh hiç incelmemişti. 
Hayatlar, ı.ade idi. Şarabın Jumanlari · 
le sefih ve vahşi yaşıyorlardı. 

Kıyafetleri çıplak vücutlarmr sar
dıkları bir keçi derisinden ibaretti. 
Başlarına ekseriyetle dallardan, yap
ra!dardan örülmüş taçlar takarlardı. 

Sarhoşlukla musiki arasmdaki tema
yül sevkiyle bunlann Silen tarafmdan 
flüt refakatinde büyütüldükleri ve ken
dilerinin musikiye çok düşkün olduk
lan zannediliyordu. 

Satirler böylece fıtri neşelerine §ara· 
bın verdiği mübalağayı da ilave ede· 
rek şen ve sefih yaşarlar, ekseriyetle 
bağcılık mabudu "Diyonizos,, un çal· 
gısı olan flütle beraber şarkı söylerler, 
kasideler okurlardı. 

Bu vah§İ mabutların şarkıları ne O• 

labilirdi? .• Onlarda insani hisler ara
mak pek doğru olamaz. Tabiabn gü
zelliğini terennüm ederler, Baküsün 
sergüzeştlerini söylerlerdi .• 

İşte koro heyetlerinin ilkini bu Sa
tirler teşkil ederler. 

Flüt refakatinde Diyonizosa ham
detmeleri, ona tahassürlerini, perestiş· 
lerini ilan için söyledikleri kasidelere 
"Ditiraup,, denilir ki tiyatronun ilk 
!ekli budur ve trajedi bundan doğmuı· 
tur. "Viktor Hügo,, başka bir zanla 
trajedi "Epope,, den meydana geldi di .. 

.._ 

A iman tiyatTosuna 
dair kon/ eı ns 

İstanbul Halkevi teu • .,.1 şubesi 
tarafından her hafta Cuma ak· 
şamları bir müsamere veriliyor. 
Bu müsamereler, bir 'hafta lst:m· 
bul taraf mda Alay köşkünde, öte· 
ki hafta Halkevinin Beyoğlu şu • 
beainde yapılıyor. Her müsamere• 
de T e.msil şube.si azasından bir z:J.t 
tiyatroyu alakadar eden bir kon· 
ferans veriyor, arkasından temsil 
şubesinin san'atkarları bir piyes 
oynıyorlar. 

Önümüzdeki Cum:ı. günü akşa· 
m11 da saat yirmide Halkevinin 
Beyoğlu şubesinde bir müsamere 
vıerilecektir. Bu top~antrda Seni • 
haı Bedri Han mı taraf mdan Al • 
man t:yatrosuna d:lir bir konfe • 
rans verilecektir. 

Sahnemize Alman tiyatrosu • 
nun en iyi eserlerini kazandırınıf 
olan Seniha Bedri Hanrm, Aluıan 
tiyatrosunu t:ırihile birlikte esaslı 
surette tetkik etmiş, bu mevzu Ü • 

zerinde değerli yazılar neşretmiş • 
tir. Bu itibarla Seniha Bedri Ha .. 
nrmm bu mevzudaki konferansı • 
ntn pek istifadeli olacağı muhak• 
k ::tktrr. 

Konferanstan sonra İstanbul 
Halkevi Temsil şubesi ıan'atkar • 
larr, temsil şubesinde ders ola • 
rak okudukları edehiyatımizın 

muhtelif devirlerine ait şiirleri in
pt edeceklerdir. Bundan sonra 
"Talihe sual11 isimli piyes temsil 
edilecektir. 

Halkevinin müsamerelerine üc· 
retsiz ve davetisz girilir. 

Mısır tiyatroları 
Kahirede en ileri tiyatro

larım vücuda getirmiş olan Ram· 
seı tiyatrosu sahibi ve Fatma Rüt· 
tü tiyatrosu müessisi işsizlikten 

dolayı ç:ıhtmıyacaklarını ilan et
mişlerdir. 

yor. (Doni) (Kruazo) (Rişpen) kuv· 
vetli delillerle bu zannın yanlıı oldu· 
ğunu iddia ediyorlar. 
"Riştipen,1 Epopeden roman doğ

ınuştuı-. Trajedi lirizmin mahsulüdür. 
Dindambdan çıkmı§tır,, iddiaımda IS· 

rar ediyor .•. Bu iddia trajedinin lirizm
den meydana geldiği gibi açık bir ha· 
kikati müdafaa etmekle beraber, Epo
penin tesirini inkar edel"'ek doğrudan 
bir parça ayrılıyor·· 

Trajedi liriz.ınden meydana geldi. 
Kır havası taşıyan kasidder, haıısas 
§İirler, Ditiranlar bize bu san'ab he
diye ettiler .• Fakat bu onun yalnız va
lididir .• Doğmasının ilk sahnelerine te· 
sir etmişlerdir •. O mevcudiyet göster· 
diği ilk d.ıkikada lirizmden uzakla;;a
rak Epopeye döndü .• Ve onun kuca
ğında yetişti .•. 

Tiyatro nedir?. Edebiyabn bir kıs
mına hareket vermek, onu canlandır
mak, bu suretle ruha daha çabuk ak
settirmek değil mi?. Onu en evvel di
ğer ıan'atlardan ayıran harekettir. 
Vak'aya temessülüdür. Epope tiyatro· 
nun ilk basit §eklinde, doğuşu anlarm· 
da bu temessülü, bu hareketi gayri 
mümkün kılacak kadar vasi ve muhte· 
şemdir ..• 

O yalnız İnşat tarzında kalabiİir .. Fa· 
kat hareket ve temessüle uyamaz. Hal
buki lirizm, Epope Y unanistanın bari· 
cinde dolaşırken Helen topraklarmda 
yetişmişti .• Trajedinin kahramanlan o
lan Satirlerle tam bir ahenkle yaşıyor· 
du. Bu suretle onu hazırlıyarak mey• 
dana çıkardı fakat kendi çocuğu olan 
hu güzel tarz mes'ut bir nankörlükle 
daha ilk adımda onu terketti. Çünkü 
lirizm seri inkişafı önünde basit ve za· 
vallı kalryol"'du .. 

Şadan Sallh 

Kaptan zade Ali Rıza 
Bey kimdi, ne qaptı? 

Himayei etf:ıl cemiyeti namı • 
na Balıkesirde beş konser veri • 
dikten sonra Edremite giden ve o
rada daı iki konser veren bestekar 
Kaptanzade Ali Riza Bey geçen 
cuma günü sab'.lhı "Anjin dö pu· 
atrin,, neticesi vefat etti. 

Kaptanzade Ali Riza Bey İs -
tan.bulda doğdu. Bahriye binba -
tısı Mehmet Bey kapbnın oğlu -
dur. ilk ve idadi tahsilini Kuleli 
askeri mektebinde yaptı. Daha 
mektep sıralarmda başlıyan musi
ki haves ve istid'.ldı onu mütema· 
diyen bu işlerle uğraşmağa sevke· 
diyor:du. Bunun neticesidir ki mes
leğini bıraktı ve hayatmr tamami· 
le musiki ve tiyatroya bağladı. 
Bir lt:ılyan musikişinasi Rıza Be
ye husiki nazariyatını gösterdi. 
ilk bestesi (1910) da ölen çocuğu 
üzerine yaptığı (Bırakıp cismimi) 
ismindeki şarkıdır. Bundan sonra• 
ki eserleri hemen hemen hepimi
zin duyduğu ve zevkle dinlediği 
kıymetlerdir. Riza Beyin yegane 
arzusu musikimizi modernize et
mekti. Alaturkad:>. fasıl anahtarı 
makamxnda kullanılan (peşrev) 
yerine modem (uvertür) ler ilave 
etmişti. Mesela kürdili hicazkar 
f a.slma başlıyabilmek için peşrevi· 
ni çalm'.lk lazım değildi. Bir uver· 
türle bu iş daha. mükemmelen gÖ· 

rülebiliyordu. Üstadıın bir çok 
şarkılarile operayı andırır eserle • 
ri mevcuttur ve 1--·•nların büyük 

bir kısmı da plaklara :ılmmıştır. 
K::ptanzade Ali Riza Bey mu• 

sikişinaslığile beraber kuvvetli bir 
tiyatro san'atkarı idi. Meşrutiye • 
tin ilanında şimdiki üniversite 
meydanmda Namık Kemalin {Va
tan ve Silis tire) piyesinde oynadı. 
Onu daha sonr~ları (1920) "Is • 
tanbul opereti" nin başında gö • 
rüyoruz. Operet sahasında da bir 
çok kıymetli eserler verdi. Rem -
mal, Macun hokkası operetlerile 
"Çapkın Süleyman,, operetini bes
teledi ve bu operette en büyük ro· 
lü muvaff :ı.kiyetle oynadı. İki se -
ne evvelisine kadar (İnkılap ti • 
yatrosu) ile çalışıyordu. Burada 
" Kayseri asrileri,, namındaki bir 
komedisi sahneye kondu. Riza B. 
halk ar:J.sındaki nazarr dikkati ca· 
lip tipleri mükemmelen canlandı • 
rır ve fevkalade güzel taklit ya • 
pardı. Dostlarile gayet nükteli ko· 
nuşur ve bir nüktesini bir daha 
tekrar etmezdi. Vaktile çok güzel 
( Kar:ıgöz) oynatan Kaptanzade 
son zamana kadar avukat Rami 
Beyle müştereken kurdukları 
(Karagözcüler ve K'.lragözü se • 
venler cemiyeti) reisi bulunuyor • 
du. 

Edremidin kadirşinas ve san • 
atkarlara hürmet etmesini bilen 
halkı bu üstada layık olduğu tarz
da bir cenaze merasimi y:ıpmış -
lardır. 

HAH Kadri 

Sovl}etler Meqerhold' ün 
iübilesini gapıqorlar 

Sovyetler ittihadı hükiimeti, ı Meyerhold, 1874 senesinde 
büyük Rus rejisörü V sevolod Me- doğmuş ve sahne hayatına ilk de -
yerhold'un altmışıncı doğum yıl • fa 1893 senesinde Moskova güzel 
dönümünü ve otuzuncu san' at jü· san' atler tiyatrosunda başlamış .. 
hilesini büyük merasimle kutlula· hr. Sahne hay :ıtma girdiği ilk 
maktadır. Büyük san'atkar, bilin· günlerde, zamanının en yüksek 
diği gibi, tiyatro s;.n'atinde yeni mütefekkir ve muharrirlerinden 
bir çığır açmış ve bu çığırla ti • Anton Çehov'un dikkat nazarı
yatı·o san'atinde ötedenheri müte• nı celhetmiştir. 
amil olan natüralist ve psikolo • Bundan sonra Meyerhold, 1908 
jik cereyanlara karşı durarak ti • senesinde Petersburg'ta meşhur 
y:.tro san'atine yeni bir şekil ve stüdyosunu tesis etmiş ve bu mü· 
cereyan vermiş olmakla tanınmış- essese, Rus ihtilalinin başlangıcı 
tır. olan 1917 senesine k:ıdar faali • 

Meyerhold, esaslarınr vazetti • 
ği yeni tiyatro san'atinde ibdaa • 
tindeki kuvvet, yenilikler, tiyatro 
lisanında zenginlik ve ::.rtistik ha· 

raretile başlı başına bir inkılip 

yapnıış denileb?ljr; her yeni piyesi 
tiyatro san'atinde yeni bir hadise 

teşkil eden Meyerhold sahneye 
koymak, ışrkları tevzi etmek, de • 
korları yerleştirmek ve bilh-.ssa 
musiki mevzulannda fevkalacle 
muvaffak olan bir san'atkardır. 

Meyerhold tiyatrosunda oyna • 
nan piyesler, mündericat ve şe· 

killerindeki hususiyet itib:ırile 

yalnız tiyatro değil, ayni zaman ~ 
da sinema san' atinde dahi kuv • 
vetli tesirler yapmrştır ve yap • 
maktadır. Nitekim meşhur Rus 
filmi''Potemkin Kruozörü,,filmini 
y"lpan Meyerhold'un talebesinden 
S. Eisenıtein'dir. 

yette bulunmuştur. 

1913 senesi sonbaharında Pa
riste İtalyan roilli şaırı Gabriel 
d' Annunzzio'un me~hur "Pizanel 
la,, adlı piyesini oynryan Meyer • 
ho!d olmuştur. 

Teşrinievvel 1917 ihtilalinden 
sonra Meyerhold kendi ismi al· 
tında teşkil ettiği tiyatro ile Rus· 
yada "Halk san'atkarı,, unvanmı 
ihraz etmiştir. Bu tiyatroda oyn:ı· 
nan eserler san'at ve siyasi mana· 
lan itibarile yalnız Rusyanın de • 
ğil bütün dünya tiy :ıtro alemin.in 
dikk~tini celbetmiştir. 

Meyerhold tiyatr-0sunun büyük 
bir muvaff akiyetle sahneye va • 
zettiği eserlerin başlıcaları Os -
trovski'nin (Orman) ı, Suhov• 
Kobilin'in (Tarenkinin ölümü) , 
Gogol'wı meşhur (Murakıp) ı, 

(Ltltfen s.ayıfa.yı çevtrtnız) 
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iş buna 

V &'kti kerahat yaklaşırken, üç 
ahbap çavU§l:ır meyhanede buluı· 
t.lar. Ceplerinde metelik yoktu a
ma, paradan bahsederlerken, yüz 
binden ap;ğı inmiyorlardı. 

ikinci kadeh rakıdan sonra, 
palavracı Nuri: 

- Ulan, dedi, yok buhran var
IJU!, yok iıler ıkeıatmış .. Lif 'bun
lar be .. Bütün mesele iş bulmakta. 
Ama İf .diyorsam, öy)e entipüften 
it demiyorum. Hayır, s:ıpına ka
dar iı .. 

İki ahbap güldüler: 
- Varaa söyle bakalım. 
- V;ı..r ya .. Ben buldum. 
- Aman aniat. 
- Hani bir zamanlar moda 

bir çalgı vardı: Laterna. Bu çal· 
ımın bugün modası geçti. Bunlar· 
dan yüzlerce, lstanbulun bir kö~
sinde mevcuttur. Bunlardan on on 
bet tane tedarik ederiz .. Ne ola
cak, ıu parasına alınır. lcine bir 
makine uydururuz. Başlarl~ar ken· 
di kendine çalmıy.:ı. .. 

- Ne olacak bu be? .. 
- Ulan, her mahalleye birer 

tane bırakırız. Mahalle halkı, kö
tü bir h:ıvayı dinlemekten bıkar, 
usanIT, a,ağı iner. Bir de bakar ki 
bir laterna kendi kendine çalıyor. 
Üstünde fU ilan: "Eğer sustur
mak istiyorsanız, beş kuruş atınız. 
Tabii beş kuruşu atar. L:ı.terna beş 
dakika susar, sonr~ gene çalmıya 
hatlar. Bu suretle hayli beş kuruş 
birikir .• 

Eskici Nuri bir kahkah'l attı: 
- Haydi aval sen de .. Sen her 

kesi bu kadar enayi mi sanıyor· 

sun ... Laternayı batla ile parç:ıla· 
yıp sustururlar yahu!.. Oğlum, se· 
n.in dediğin bu it palavra!.. Sen 
iti bende gör ... 

- Nedir sendeki if .. 
-Anlata~. 

Birer tek daha yuvarladılar. E$ 
k'ci anlattı: 

derler •• 
Yazan : İ z z e t o ğ 1 u 
- Ben bir dükkan açtım. Eski 

elbise, ceket, pantalon satıyorum. 
- Ulan böyle itten para: çıkar 

mı? .. 

- Dinle be, sözümü keıme .. 
Dükkanın önüne koca bir yaft:ı. 
yapıştırdım: 

"P · ·1 ara gerı verı mez .. ,, 
Geçtim içine oturdum. Batla· 

dım müşteri beklemeye .. 

- Tabii gelmedi. 

ıı TAKVİM 
'i.7 

12 

Sah 
ŞUBAT 
Zilhicce 

Glio doğuşo 
Glln 1 atışı 
Sabai namaı.ı 
Oğle namazı 
ikindi namaz.ı 
Akfam namaz.ı 

\'auı namazı 

Jmsıt 
Yılın geçen günleri 
~·ıııotalao .. 

6,39 
17,li7 

6,30 
12.2: 
15,$2 
17,:'>7 
19,2:' 
!'.00 

57 
303 

Çarşamba 
28 ŞUBAT 
13' Zilhicce 

6,38 
17,:SB 
6,30 
12,27 

IS,JJ 

17,5'1 
19,?7 
.c,59 
58 

;107 
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_J 

tSTANBUL: 18 Plak neıriyab. 19 A
janı. Meı'ut Cemil bey tarafından çocuk
lara masal. 19,30 Eftalya Sadi H. 21 A
janı, borsa haberleri ''e muhtelif ne§rİ
yat. 21,30 Yekup Necip B. orkestrası. 

-. Nasıl gelmedi be .. Geldi, ge· 
liyor da. ANKARA: 12,30 Gramofon, 18 orkes

- Elbise sa.tıp para. mı kazanı· tra. 18,45 Alaturka ıaı. 20 Ajans ha-
yoraun. berleri. 

-·- Elbet .. Mütteri gelince, ev· V ARŞOV A: 1415 m. 16,40 Salon or-

vela en iyi malım ne varıa onu 
çıkarıyorum. Birkaçını prova edi
yor. Uymuyor. Nihayet elimi uza· 
tıyorum, raftan en külü~tür, en kö 
tü, en ş:ıpşal bir ceket veya pan
talon alıyorum ... 

Bu külüstür malı tabii mütteri 
almak istemiyor. Aam ben ailem 
ediyor, kallem ediyor, müıterinin 
elini, ceketinin veya pa.ntalonun 
cebine sokturuyorum. 

Müşteri sararıyor, kız:ırıyor: 

- Mükemmel.. Ala.. Beğen· 

dim! .. 
Diyor ve elbiseyi hemen alıp, 

pazarlık bile etmeden istediğim 
parayı veriyor ve koıa kota gidi-
yor. 

keıtrası. 17,40 Müsahabe. 17,55 Büyük 
artiıtler araıında kücük şarkılar (Plak 
ile). 18,20 Piyano • k~man konseri. 18,50 
Zirai müsahabe. 19 Konferans. 19,20 Ta
ganni. 19,40: Fall'in tamnmıyan eıerle
rinden parçalar. 20 Müsababeler. 21,05 
Herven.İn eserlerinden dört perdelik 
(NITOUCH) İsmindeki operet temsili, 
23,30 Dam rnuıikiıi. Müsahabe. Danı. 
BUDAPEŞTE: 550 m. 14,30 Askeri 

konser. 17: Çocuk. 18 Friedl'in idarcıin
de opera orkestraıı. 19,10 Fransızca 

derı. 19,40 Rooız takımı tarafından kon
ser. 20,15 Amele saati. 20,45 Tarnay'ı 

hatırlayı§ ınüsamereıi. 22,20 Arpad Toll 
Sigan takımı. 23,15 Sahibinin sesi plak
ları. 24: İngilizce konferans. 24,20 Caz
bant. 
VİYANA: 507 m. 18.05 Konıer. 18,50 

Afrika ki!iflerinden Guıtav Nachtigallin 
doğduğunun 100 üncü yıldönümünü tes
it. 19,35 Franaızca ders. 20 Aktüalite. 
20,25 Haberler. 20,30 Flotovun eserlerin-

- Elbisenin cebine ne koyuyor den "MARTHA,, operall. (Operadan 
sun?. naklen). 23 Son haberler. 23,30 Holzer 

- Bir İ>ara çantası.. radyo orkestrası. 

ı ' d ? BÜ KREŞ: 364 ve 1875 m. 13 Borsa. - çın e ... 
ık . d Plak. 14 Haberler. - Plak neıriyatı. 18 

- ı tane üğme .. Giag Joneııco orkeıtrası. 19 Haberler. 
Üç ahbap çavutlar birer kadeh 19,15 Orkeıtranın devamı. 20 Üniversite 

daha yuvarladılar. Palavracı iti- dersi. 20,20 Plak. 20,45 Konferans. 21 
raf etti: Mme. Aida Helta tarafından taganni. 

- Aıkolsun eskici., Sen insan- 21,20 Radyo orkestrası tarafından ıen-
fonik konıer. 22 Romanya üzerine kon

larm zayıf tarafını hepimizden. feranı. 22,15 Konıerin devanıı. 22,45 
iyi biliyorsun.. Onhrı en hafif Haberler. 
yerlerinden yakalamışsın .. Merak BRESLAU: 316 m. 17 Hafif nıuıiki, 19 
etme be, •ırtın yere gelmez! Şuradan buradan, 19,30 Aktüalite, 20 

Şimal be t k- ı rlerinden danı 
•••• ••• ..,. •••••••"-·--··•••••••••••••••••••••••••••••••·--·-"··-·---· ı e ar arının ese 3 • h• havalan. 21 Musikili bir ıkeç, 2 mıza ı 
Griboyedov'un (Çok ruhlu olm,,k ır , ne,riyat. 23,40 Gece konseri, 24,30 Se-

bedbahtlrğı) ve gene Suhov-Ko - B Q R S A renad ve hafif havalar. 

bilin'in (Kerçinskinin düğünü) 

eaerleri olup timdi de Aleksandr 

Dumaa-fils'in meıhur (Kamilyalı 

kadın) ı oynanmaktadır. 

Sovyetler hükumeti, inıası mu

karrer olan Meyerhold tiyatrosu • 

mm fen ve mimari itib:ırile mü • I 
kemmel olmasını temin maksadile 

büyük bir tahsiıat vermiştir. Bu 

nukut ($atıf) 
* Londra 
* Nevyork 
• Parls 
* Mll4no 
* Brük~el 
* Atlna 
• Cenevre 
• Sor)a 
• Amsterdatıı 
* Pra!! 
• ~ınkho m 

- -
&es. -· 
124, -
169. 00 

219, -
118, 50 

25, -
810, -

911, -· 
f3. ~o 

IC'9. 

• \' ıyaua ~5. -
* MatJrlı 18, -
• Berllo ~o. -
* Varşova '2.ı. • • * Budıpeşt• =10. -
* Blltres ~!4 oo 
* Belgrat ~5. -
• Yolı.ohama 37, -

* Aluo 926, 00 
* Mecidiye :ı6 -· 
~ R~nkoot '3~ -

tiyatro, bugüne kadar yapılanlar· •Londra tı4ı.OO • Stotholm 

d ok f ki 
• NCV) ork O 7887 O • Viyana 

an " ar ı ol:ıcaktır·, yeni ti • M d ::r • Paıls ı~03 • • a rh 

yatroda loca ve balkon olmıya - * l\tllAno 9 OT * Berfin * Brüksel 3.395 • Va~ova 
cak .eyirciler piyesi amfiteatır'· * Atin~ f!',ıs.12 + Badıpcşte 

1,9987 

•,'ll51 
3.8468 

dan göreceklerdir. Yeni tiyatroda * Cenevre 2 4530 • Blltreş 
+ Sof ya 64. •020 • Delgrıı 

aktörlerin tavırları ve dekorlar ı - ,. Amstcrdam t.li61J * Yokohıma 
79,733~ 

S-',0•87 
S'.6273 

tık tevziatı hususunda tatbik edi- llf!:=·='P=r=ag==;=:==
19

:;:;' 1:::1::;74~·=".:M~o=s;:ko~v=ı====llll 
lecek yeni uıullarla tebarüz ettiri· lli====;;;;E;;;;-=S=H:;:;;;;;;A=M====;;;; 
Jeceiinden dekorlar da olmıya • iş Bıatası 

Anadolu 

1089 so 

J 
·-,110 • ·.00 l'erkos 

caktır. Bu tiyatrodaki başlıca ye - ReJI 

nilik orktstra podyum'unun sah • Slr. Hayriye 
Tramvay 

- .oo • Çimento as 
-,t'lO Üoyon Dey. 
· -.00 ~ark Od. 
•• .'10 Bılyı 

1260 
-,00 

-.oo 
-,O'l 

ISTAnBUL BELEDiYESI 

Şehir Tıyatroıu 

Her akfam iı 
saat 19,'iO da 

İstanbul 
Efendisi 

Opereti. Yaıan: 

ııı ııı mıı ı ııı 

1
1\Llll 
111111111 Musahip zade 

Celil Bey. U M U ·H A 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyası Gazete 1 

lst.anbul Ankar& caddesi, (\'AKIT} )'Urdu 
•n:LEFON NUMARALARI: 
yazı işleri telefonu: U8iD 

ide.re telefonu : 2tSiO 
Telgraf adresi: Istıınbııl - (VAKiT) 

POlta kutusu No. ~ 

ABOI'ıı"'E BEDELLERi: 

Tlirl:iyc Ecnebi 
Senelik 
8 aylık 
S aylık 
1 a)iık 

1400 Kr. 2700 Kr. 
'16() 1460 
400 • 800 
UiO ., SOO 
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Bir kurşunla üç kişi 
birden yaralandı 

Gece yarısı geçen kamyonu kaçak
çılara ait zannetmişler 

lzmirde Kemalpafa şosesi üze- / sini duyunca orada memur efen• 
rinde bir vaka olmuştur. Kasaba dinin tabancasını alarak baraka
belediyesinde kayıtlı 50 numaralı dan dışarıya çıkmıttır. 
kamyon, gece Kemalpaşadan iz- Yunusun elindeki tabanca na• 
mire gelirken şose üzerinde atılan sılsa ani olarak ateş almış, ıoför 
bir tabanca kurşuniyle kamyon Ali oğlu Hasan Efendi elinden 
ıoförü ile iki yolcu yaralanmıştır. hafif surette, yolculardan İzmir· 
Yaka şöyle olmuştur: de Şehitler mahallesinde oturan 

Kamyon içinde müşterilerle Hasan oğlu Hüseyin sol bacağm
lzmire gelirken orman idaresi Ö· dan ve Kürt Mustafa oğlu İsmail 
nündeki şoseden elli metre mesa- de iki bacağından agır surette ya• 
fedeki kahvehanede oturan orman ralanmı!lardır. 
muamelat memuru Kazım Efendi Yaralılar İzmir memleket has· 
kamyonda kaçak kömür ve keres· tahanesine getirilerek tedavi altı
te bulunduğunu zannederek dü- na alınmıştır. 
dük çalmıştır. Orman idaresine Yunus yakalanmıttır, hakkın· 
ait baral<ada misafir bulunan Ti- da tahkikr.~a devam edilmekte• 
reli Bilal oğlu Yunus ta düdük se- dir. 

Zengin bir dilencı Biga çayı taşh 
Aydının meşhur dilencilerin- Biga çayı taşmış, çay boyun· 

den Ortamahalleli Fatma nine daki bazı evler belediye kasapha· 
üç ay evvel Ziraat Bankasına baş nesi ve futbol sahası sular altın· 
vurarak 103 lirahk nikel paraları- da kalmı§, bağların bir kısmı ile 
nı teılim etmit ve bir cüzdan al· ı köprünün karşı yaka,sındaki kire· 
mıttı. mit ocağı ve civarı bir göl haline 

Fatma nine Ziraat Bankasına gelmi~tir. 

tekrar müracat derek 103 lirasını Tuğyan, Karşıyakaya geçilen 
faiziyle beraber almış ve kendisi- ufak köprüleri kökünden sürükle· 
ne verilen on tane onluk ve üç ta· yip götürmüş ve Kara Bigada de· 
ne de birer lir:>.lığı • teker teker nize dökmüştür. 
muayene ederek koynuna koymut 
tur. Fatma nine bunu, oozuk pa· 
ralarım bütün yapmak için ban· 
kaya verdiğini söylemiştir. Çün
ıkü iki sene evel başına gelen bir 
hadise yükte ağır pahada hafif pa· 
ra ıaklamanın mahzurlarını gös
termittir. 

F alma ninenin kızları ve tow 
runları vardır. iki sene evvel bir 
damadının yol parası vergiei bor· 
cunu vermek için yirmi beş liralık 
bozuk parayı torunlarından biri· 
nin sırtına vermiş ve beraber da· 
madının evine götürürken iki sa· 
hıkalı torbayı çocuğun elinden 
kaparak kaçmışlardı. 

Zabıta Fatma ninenin parasını 
bir iki ıaat içinde bulmuş ve ken· 
clisine teılim etmişti. 

Oza.mand;.nberi Fatma nine 
servetini yükte hafif, pahada ağır 
olarak saklamağı itiyat edinmiş

tir. 

lzmir incir işçileri 
lzmirde incir amelesi için, tü· 

tün amelesi cemiyeti gibi bir ce· 
miyet teşkiline teşebbüs edilmiş
tir. incir mağazaları, incir işlen· 
me zamanında istedikleri miktar· 
da amele bulamıyorlardı. Buna 
sebep incir İ!Çilerinin bir cemiyet 

kurmaları idi. 

Bundan aonra işçileri cemiyet 

lemin edecektir. 
Mıntaka Ticaret Müdürü Saf-

== lst. Asliye 5 inci Hukuk mah 

Dokuz buçuk lira için 
cinayet 

Adana, (Huıuıi) - Ali iıminde 
bir berberi dükkanı içinde öldürmek
ten ıuçlu Kötker Hilmi ile Mabmu~ 
Hazım ve Halilin muhakemelerine a· 
ğırcezada devam edildi. Katil Hilmi, 
berber Aliyi nasıl öldürdüğünü §Öyle· 
ce anlatmııtır: 

- Efendim berber Ali sene baıın• 
da kumar oynamı§, aynasını diğer bir 
berbere rehin bırakarak 8 buçuk lira 
almıf. Ben kendiıine 8 buçuk lira ve· 
rerek aynasını kurtardım. Sonra bir 
buçuk lira daha verdim; aradan bet 
on gün geçti. Alacağımı iıteyİnce pa• 
rası olmadığından bahıetti. Birkaç 
defa daha müracaat ettim, ayni ceva
bı aldım. Vak'a günü dükki.nın önün
den geçiyordum. Ali beni çağırdı: 

- Paranı vel'111e2sem aynayı zor• 
la götürecek miısin, götür bakalnn! 

Dedi. Bu söze ben kızdım. Ali de 
elindeki ustura ile üzerime hücum e
dince sandalye ile karıı koymak iate
dim. Bat• çıkamıyacağımı anlayınca 
cebimden bıçağımı çıkararak wrdum. 
Aliyi kaıten vunnuı değilim.,, 

Maktul berber Aliyi ıuçlulann teh-
dit ettikleri iddia olunuyordu, berbeı 

Ali de vak'adan birkaç gün evvel bu 
huıuıta müddeiumumiliğe iıtida ile 
mür:ıcaat ederek tikiyette bulunmut· 
tu. Suçlular bunu inkar ettiler. Muha· 
keme, katil Hilmi:lin göstereceği mü· 
dafaa şahitlerinin dinlenmesi için mar· 
tın 3 Üncü gününe bırakıldı. 

f et Bey, incir işçileTinin bir cemi· 
Yet kurmaları için tetkikat yap
makla ve hu itle faaliyetini teksif 
etmektedir. 

.ebliğat ifa edilmediği mezkur ha· 
ne altında değil üıtünde olutu • u. SJ~ona 
d~. ~m~d 

ILA.N 'CCRETLERl: kemesinden: ne odabaşıaı ve mahkeme mübaıi-
Ticnrl ilA.nlnrın flA.n sayıfalannda ısan· 

-·,00 
-00 

-,oo ~ark m. eczı 
-,00 feldoo 

1930 senesinde Avrupanın 

methur merkezlerinde piyesler 

OJnıyan Meyerhold, farkta ve bil

... Türki.yo, Çin, J :lponya ve 

ofhda tfyatro san'ati inkişar-

1.rms dikkatle takip ebnektedir. 

istikrazlar tahvlller 
Uml 30 kunı§tan baflar. ilk uyıfada 250 1 İstanbul Belediyesinin Galata- ri tarafından tebliğ ilmühaberi 
kuru•a kadar çıkar. d B h d d 14 No l " a orsa anı erunun a . ı 
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• ., .. III -.oo 

1 lstikfAzıDıhlll I - ııo 
1 Ergani istikrazı rı-'.oo 
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Elettrlt 
Trımny 

Rıhtım 

Anadolu ı 

;\oıdolo 11 
Anadoh1 Tlt 

-.00 
- ,00 
•• ,oo 
-00 
-m 
-.oo 

BOyük, fll%la, devamlı ua.n verenlere alt 
ayrı tenzfIAt vardır . odada müıtecir Apuıtol Efendi a-

Restmll ııa.nıann bir aatm 10 kurugtur. leyhine mahkemeden istihsal ey
KUÇUK lLANLAR: 

Bir defası so. 1kJ d, .. 881 l!O, uı: defası s:s, lediği 6 • 2 - 934 tarih ve 207 No.h 
dört defaaı 7:S ve on def881 100 kul"U§tur. ilan sureti, mumaileyhin ikamet-

na~Jı~ - oo • MUnıe ıı ,\ 5.ı,9: üç aylık UA.n verenlerin bir defası mecca-
~~----...-öiiiiiliiiiiiiliiliiiii&ililiiiiiiiill-liiiliiiii• nendir. ~rt sattn geçen ua.nıarm !ula gahına gönderilmiı iıe de kendi-

... aa•trr•ı•arı•be§liııkunı••'iıııtan••he•sallİpİllledillr••mil sinin orada bulunamadığmdan 

zahrına verilen meıruhattan anla· 

§ılmış ve bermucibi talep ilanen 

teıbliğat icraıına lüzum görülmüş 

olduğundan tebliğ makamına ka· 

im olmak üzere ilan olunur. 

(13.737) 



•• ıoara lladla BUNDAN ·-14- Y•zan : Dedikoducu 

Aman yarabbi .. Madem ki bu hayvan 
insanlan yiyormuş.. Resimlerini 

nasıl yapmışlar?! 

Aşk, bir Prensliği fedaya değer! 
Bir aktrisle evlenmek üzere bulunan Isveç Prensi 
"Ben Prens olmadan evel bir san'atkirım,,diyor la1&nlar 7ağan yajmurlan tehir 

haridncle toplayıp icap eden yer
lue a1n'r'8k 111111üııü bilmezler· 
lllİf, öyle mi? Biz timdi bu sayede 
yajmur aularmdan iatifade ederek 
elmtrik iatilıaal etmiyor muyuz?,, 

- ''Tabii bundan yüz elli sene 
eftl yqıyan insanlarm böyle teY

Ierden haberleri yokma9. Fakat 
bakmız, o devirden kalma bir iki 
tabloda neler görüyorsunuz! Şu 
reıimde g&rdüğünüz hayvanın İs• 

mi ulan imiı. Ona hayvanların 
t&hı derlermiı, çöllerde yqarmq, 
İlleanlan yermif.,, 

- "Aman Yarabbi, mademki 
htı hayvan intanlan yİJOl'lllatt Te

eİlnlerini ... ı yapabiJmitler?,, 
"- EYet, o dem-de ~ bir 

e~ek rHA" canlı Wr ulana ba
karak ba ııemai yapmata muvaf-
hıık olmuftar.,, 

- "Bir .ıtcek mi? Halbuki er· 
keklerin c:eaur olmadığı töyleni
yor. Bakınız bir erkek retaam u
lanın bae karşısına çıkannq!,, 

-" Bak1.ı.ıı:z şu güllere, ne güzel 
deiil mi? Halbuki timdi pek na• 
dir olarak bir iki tane süJ, o da 
pek küçük olarak yetiftirilebili-
J'Or • .., 

- "Ah o devir ne güzel, ne ha
rikulade bir devirmif. Erkekler 
ulan ve kadınlar da pi rami ya
parlarmıt !,, 
-" Şu üçüncü tabloya da bir 

kere göz abnız. Ne güzel bir ça-.. . . 
ç.Jll'him ortumda bir kadmla 
bir erkek birbirlerine aarılmıt ol· 
duldan halde dUl'UJOl'lar?,, 

- ''IWraymı, babymı! Fakat 
o lradmla erkek ne yapıyorlar? Ni
ÇÜı dudak dudaia ıelmitler?,, 

Eıkeiin bu masumane sualine 
yabancı kadın gülümaiyerek cevap 
Yemlİ!lİ: 

- "Bunclan yüz aene evvel ka· 
dınla erkek birbirlerini sevdikleri 
zaman muhabbet alameti olarak 
Ciı>iitüyorlarmq ! O zaman bunun 
hJri uhbl oldujmm bilemezler
ıaiı. Bilseler bile ehemmiyet ver
lfezlermiı !,, 

- '-Ne tuhaf ftlZi,.tl Fakat ıa!t: ,, F illl "taaf _.ek olacak 
~ O dmnle edEekleriD 

abınm oldukları anlqıbyor. Ka· 
dmm teklifini ve hücumunu hele -
lemeden kendileri hücuı ,14, ıeçt>r· 
l+wmit, delil mi? ~t"aba bir !f!ldm• 
ti bir erkek 6püfiirlene ne olı.r. 
iaaan qeJer bil.eder?,, 

Bu aöz üzerine yabancı kadın 
erkeieJ'llld~: 

- ......... tecrübe edebili
riz?" diy..._Gflu. Eıfrek ise bu
na hemen raaı olarak: 

- "Ya.,.._ JIU deniniz? Ma· 
elem ki, ld Öyle ~01'1UDUZ, il
me bir lddlette '*tunmuı olmak 
İfiıı Mr kere tecru1le edelim!" Ce
•afnm yennİftİ. 

Bunun iderine lladınıa erkek 
IN.rWrlerine sarılarak liliituıiitler
dl. 
... taatiıi lrittiicten ~ b

... erlr•le tormufbt: 
- rfud ne der.iniz? F.cdadı-

--•••• - .. r..ari olan bu \. 
... 12 - 4:ntnlz?" 

..,. ,.._ aı-ma her halde 
,.__ atNcak Mr idet deiilmif. 

Fakat buseden aonraı kalbimdeki 
damarlar öyle ihtizaz etmeie bat
ladı ki .... " 

- "Evet, bakkmnı: var. Öpiif· 
me atkın bayYanl bir tezahürün· 
den bqka bir teY delildir. 

Hamdoltun, busün böyle bir 
teJe ibtiJKllDD bhnech. H~i 
tahrik eden en ince a..mmız, bir 
dijerinin muhiti içinde &alunmak 
ıuretiyle tatmin ediline, birinin 
harekete gelen biuiyatı diieri ta· 
rafından samimiyetle tekdir olu
nun&, iki taraf birlettiii takdirde 
ballclan mesut bir heyecan ve bir 
heyecanın bir aaadet hiııl olacaiı 
anlatılırsa, o uman ... 

- "O zaman?" 
- "Evet o zaman her iki taraf 

ibir müdet için teıriki bayat etme
ğe cesaret edebilir. Siz de benimle 
beraber ba1le mifl1erek bir hayatı 
kabul ediyor muaanm?.,, 

Erkek utanuak w miılarak ce· 
yap yeımifti: 

- Nasıl atem-n! Ab MtiD o 
anlattıialız pyler .._ hiç ,aban· 
cı ıelmiror, fimdiye kadar ltera· 

İsveç veliahdinin ikinci oilu 
Lipordun bir tüccar knı olan bir 
aktrisle ev~neceğini yazmıfbk. 

Erib Patzek imıini tafıyan bu 
aktrisle evlenmek üzere Loadra-
ya selen Prens Lipord Martm ae· 
kizinci ıünü akit merasjmini ya· 

pacaldır. Prensin babası olan Is· 
veç veliabdi oğlunu bu sevdadan 
vazgeçinnek için bir hayli uir&J· 
mıı, hatti Londraya da hu11Ut bir 
memur göndennif iae de memur, 
bir netice alamadan geri clönme
ie mecbur obnuttur. 

Prensin alac:&ğı Erika Petzek 
u.nat aleminde bir tahıiyettir· 
Kendisi ince zarif, kar gibi beyaz, 

altın saçlı, çok canlı bir kadındır. 
Sipard onu uki Mııır Frevunu 

Tün Ank Amenin anası, Nefertiti
ye benzetiyor. 

Sigvard gazetelere beyanatta 
bulunarak tunlan söylemiştir: 

- Bir prens olmadan evvel bir 

aanatkinm. Sanatimi ifade ede
bihnek için busuıi hayatımdan 

hotnut olmam lazımdır. Prenaliil 
zayi etmekle be:ı:z.ber bahama Ye 

büyük babama bağlı kalacaiım
Onlarla gene dost olarak yap.ya

cajrm. 

Daha aonra sabık prem ıu suale 
evlenmediği için prensliğini kay .. 

beden prens Lennart bu münase
betle fU sözleri söylemittir: 

- Yalnızlıktan kurtuldujum l-
çin son derece memnunum. 

Daha eoma aaJk prense tu ıüal 
soruldu: 

- ~. premliii feda1a deler ., 
mı. 

Kendiai tu cevabı verdi: 
- Elbet değer. Premliiimi fe-- ' 

da ettiğimden dolayı katiyyen pİf
man olmadan! 

Şehrimizde dolandırıcılık yapan bir 
Alman Mısırda tevkif edildi 

ber ,..Uıiım hayat ubdaıan· . 
dan Prenıedilim, ittediiim hal- Birkaç ay evel .....-Zde iki kitiJi 1 ~an ..... •uretle lmrchaia ala Ti· j t•lcınaa n M. Hiderin miimettili ....._ 

d --1...-lamad ~ saadetleri ıisde dol-..... Wr Al-8 IOD ........ Mı., .... Clftfl'Dda m lolrmatama ulum M. F. iun11 sö1li1• doluulıncı, ....... .a .... 
euu 15~ d" H aria teftif ..mmiftjr. Clittiii tehirlerde MtmÜ!t uıta dolan4n1Ci)'a iki bin lira fatiyle Alman,. konaolo1111111 zi7&Nt et• 

bulacaiımı ümit e ıyorum. • ~ ne ve ba uada lıtanWda r-.6ini Alma bptırmııbr. mit. komolos terefine Wr zipfet ..-. 
hal ise kısa keselim, evet ıatiJO" 8afnkili at HitJei.in fnkalade mmah· Lonnz diier taraftaa §Chrimiz .,.11• mittir. Dolandmcı Yunaniataada llala
rum fU kadar ki, timdiye kadar han ve Nazi teflerinden birili olarak ta- kat:larmclan Wrini de kimyq• rolü OJDI• nan Almanlvclan Nazi &rkuı mnnma e. 
ber~ yqadılmı haf.&l arkada- mtan im adam tehrimize seçen teırinle- yarak clolandırmıı, ona keneli balduiu pey m6him miktarda para toplamıp mu· 
tmı buna ruı okun!" nlde plmiı ve Londra oteline inmit- yeni bir kimyevi usulle p1et çabuk ve vaffak oldaldan aonra Mwra aeçmiı, 

"H at arkad ız olan ka- tir. laminin Dr. Lorenz olduiana "kim- ucuz bir tarzda baz imal etmek kabil ol· Iskenderiyede bqka bir isim altında, fa. 
- ay qm · •11•Pki ilitli;• ı.....-. ... •metle Malerce lira bzuu. Pt sene Mitlerin mümenili .., • ._.... ... 

lıtanı.1 Almaa blonial arUmda W Jaliileceiini .a,.ı.niıtir. Awbt ... sözle- clolandıncslddar yapımya lumrlanmqlR'~ 
yoktur. Siz busün, hu saatte be- ..,.. ... ı.lmut. _.....itimat telkin et· rem.mm" hatta laa teteWKilüa imtiya- lıkenderiye Alman konsolosu, Berlia •a. 
nim olacakunnı:. lsteneniz kame· ....,. mavaffak olamftur. Denm ettiiil:mu almak üare temaalarcla hahmmak kUmetini, takenderiyeye gelen miimeaıil
re kadar bir bal ayı seyahati ya- Teatonia Alman klibünde de kea&ini

1
içia Ankaraya aitmittir. Lonnz ele bun- elen" terefine verilen ziyafetlerden ha· 

ıs!" M. Mitlerin miimeaaili di:re taıutmq, iti· ncla Yunaniıtana hareket etmiıtir. Pire- berdar edince mesele anlaııhn•tt dolan-
parB a-L•"f ·· • k-ı- b• har hnnnutbr· ide ilmini deliftirerek Von Fentelr adnu dına Diba~ tnkif edihniıtir. a usaaı uzerıne er ca ıraz 

~üt.ten ........ cevap ftrllÜt- Gazetecileri düşü- Priştineli Hasan Beyin katili müebbet 
- "Esas itibariyle ıizinle mu• b• • 

ıabdam· Kamere kadar bir seya- nen ır zengın 
hat ,_pmatı da çoldanberi Htiyol'M Atina, (ffuaual) - Atin& zen-
d1111L Fabt her lıakle kanmı yeni ıinlerinden ı.mbroa Veikot, bü
vafiyetten haberdar etmem linn tün tenetini hayır itlerine bıraka· 
ıelir! Bir de &Jl'llmadan enel rak öldü. ölünün vaaiyetnameai 
baSI muamelelerin ikmali icap e- açılınca onwı pzetecilerj ye aan
decektir. Çoc,wJar terbiye müea- atlrirlan son derece haJD'hahane 
.-elerine yerleftbilmelidirler." bir aurette diifindüiü anlqddı. 

- "Lüzumandn fula teferrii- M. Veilma, psetecilerle ..,.,..r
at ile lllefiul olu,Ol'MlllUZ, adam· lar için, tehir haricinde dinlenme 
CJian ! F ak.ı p.Jet ısrar edecek o- wleri ,.pm.a.au vasiyet etmit
lunanız o itleri hemen hatedebili· tir. Gueteciler, tündelilc iılerin
riz. Gel benim ta.,,..rem iki kiti· den yor111n ariP' dütünce hu evle· 
liktir. Hemen tanareye binip re ulmarak dinlenecekler; aürül· 
dairei aideaine ıicler ve o mesele- tii, patırdıdan uzak bir Yerde her 
leri hallederiz. Bir aat zarfmcla türlü iatirahatlerinİ temin edecek; 
sen artık benim ol1J?8Ull !" çalqmllk isterlerse, hiç bir anza-

• * * ya Uiruaadan ~ yar-
Yeni itıklar odadan çıkbktan dım edecek bu eyleri kendilerine 

• • • ·..; daima ~ bulacalrlafdır. 
IODra evin luzı lÇelV9 IU'llll~·· h 
Gözlerinden sözlüklerini çıkardık- M. Veikoa bir çok tefler da a 

küreğe mahkum edildi 

Selinik, 28 (Hususi) - Prit- 1 Arnawtlar araamda adet olchıla 
tiaeli Hasan Be,m. katilinin mu- gibi, cebir suretiyle gelmiftir. He;. 

habmeai d... bitmit, hiiküm 1 aan Bey Ahmet Zogu'nun plme
teblii olmmutlm' • 1 ıi üzerine memleketten kcmılmuı 

Müddeiumut M. Eızarhopulol ve o zamandanberi suikaatler ile 
ittihamnameainde maktul Hasan mqğul olagelmittir. ZU.a bütiin 
Beyin hakiki bir vatanpener ve malmı kaybetmit olan bir ada· 
muhterem bir p.baiyet olduiun· mm cebinde 20 bin drahmi zalmr 
dan, Yunan topraklannda ıuikut· 
lar tertibaliyle uirqmadıjmdan, 
Yunan millet ve memleketi men-
faatleri ale,lıine çalqmaclıtından, 
Oamaalı idueai zamanında Rum 
mebuılarla Arnavut ve Ram mil· 
Jetlerinin iyiliiine çalııhinıdan 

bahaetmit, katil lıidİ.lelinin •İya· 
ıt clefil adi bir cinayet oldujunu, 
taammüt aum:ut balanduimıu 

eder ise~bu parayı nereden aldılı, 
yani, kendiıi gibi insanlardan al
dığı ayandır. 

tan ve gerindikten sonra kendi vasiyet ebnİftİr. Bunlarm içinde 
kendine demifti ki: Atina tehıi haricinde bulvarlar, aöyliyerek caanm ona göre tayİ• 

arklar vapm-1- b k y.......... nm· ,· iıt-M;..:-. 

Müdafaalar bittikten sonra 
mahkeme reiai müddeiumuminin 
son sözünü eormut Ye bu da bti
lin müebbet kürek ile tecziyeaini 
talep etıDİftİr· Bundan eon
ra heyeti hikime ve jüri milza· 
kere oclalanna çelDlmit ve 
bir aaat dnam eden müzakereler
den eonra tekrar muhakeme aalo
nuna awet etmitlerdir. 

- "Bqiinkü Fikretin yükünü P 1 aa ' ta 1 
- ~ .. 

de üzerimden auma. Şu hayat ne krallan na•ma heykeller dikmek, iddia vekilleri dehi bu meelde 
aalatılmu, ne hetbaht bir icat! lriildimet memurlarına evler inta eöz .&ylemitlerdh. 
ı----·- . . d.. r etmekte vardır. 
....uar JllÇID UDY•J• ıe .,.or- - ·-- nı ım-n 1 r Son olarak IÖZ alan katilin mü-

Jüri heyeti reisi katlin taammüt 
ile yapddığı twı.atinin hlul ol• 

dujunu ve fakat AmaTUtlara hu 
olan tehenürün, cezayı hafiflete
cek sebep addolunm:aı icap et• 
tiğini aöylem;ttir 

lar? Aman Yarabbi ~mı patlı• na veriyorlar, kadınlar onlara'-· dafii katlin taammUden yapılma· 
Jacmk aibi •in1or • 8qiiu sene layorlar, kendilerini besliyorlar, dıtau, ta•mmüt ol-.yclı cinayetin 
neler öirettiler, neler? Bu clünya• hayatları temin edilmit oluyor, sokak ortumcla deiiJ, otel odamı· 
da luslara yüldetilmek iltenilen para bzanmağa da lüzum hiuet• da yapılması icap ettiiini ve bu 
y&klere, doiruau ya, tahammil et• miyorlar. - Galiba anam ve ba· auretle katilin daha kolaylıkla ka· 
mek pek aGç bir teY• iman dünya- ham evde değiller! Vüvuduma bir Çllbilecelini IÖylemit ve demittir 
Y• im detil, erkek çoc1lk olarak as uot yermek ibtipıcmı duyu- iri: 
pılmeli imit. Erkek çocdcJar l»i· yorum. Onun için lidip ııda ara• 

Bundan eonra heyeti laikime
nin karan tefhim olummlf ye be 

" ... Huan Bey zeki bir adam I til m&lobet kireie me1elılm .m. 
idi, fakat Arnavutlukta ftlikira, mittir. 

zbn birendildslınbin yanmu bl- J'&Jllll.'' 
ICJ öi'Mw"°'"la1', mnra Wr bdr· I cne.wı "") 



-, Sürmeli Kapı ıu1ııııııııı1111uuıııııııııı11111 

ıııtUllMMtllJIMIUlllDflJIMo !' Denizyolları ' 
~ i'L,ETMEaı 

Metkez kumandanhtı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Acentelen füıraköv Köprübaşı 

1 ,., 4236~ .., ı rkecı Mühürd:ıı ~adr 

ı•-- flaı T ·lefor t2; 40 -••1 ıuıııınıı~u-•nıııımn-'"'"llınuı-WIRll"ıuıııııınnnıııııı Cin av eti ·- ·;::;::- -=:--"' ~ -

Levazım Yollama müdür· 
lüğü eJDrindeki iki numaralı 
Satın ikinci keşfine nazaran 
tamiri aleni münakasa ile 
yapılacaktır. İhalesi 13 .. 3 • 
934 Sah günü saat 14 tedir. 
Şartnamesini görecekforin 
her g·in ve taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez Sa
tınalma Komisyonuna r.-el-

Liman han, 1 elefon: 2292!> 
-32-

Hepimiz oturdukt:ın sonra 
Vans arJattı: 

- Meselenin bir •afhaamı hal· 
ledecek bir çare buldum. Yalnız 
biraz uğra§.uıak icap edecek. 

Vans, bir kitabı aç~ak anlat -
tı: 

- Muharrir Wallace, gayet 
ıniüıim bir fikir ileri türmüfliir. 
Onun hu romanı, bir katil hi.di -
ıes·ne atittir. Maktul odaauım i
çin.de idi. Odası kilitli idi ve a -
naht::ır m&saaıDıID üzerinde idi. 
Kapının dışardan kilitlendiğinde 
ıüphe yoktu. Wallace bu mua•m -
mayı şu şekilde hallediyor: 

Yans, WdJace'ın kitabından o
kumag:ı be.§ladı: 

- Artık ses sada duyulmuyor
du. Rex Lan.der cebinden bir pa • 
muk yumağı çıkardı. Sonra elini 
yeleğinin cebine soktu. Ve bir 
toplu iğne çıkararak ipliği, son 
derece dikkat ve itina ile toplu 
iğnenin başına b:ığladL Tob ar • 
kadatını dikkdle gözeteliyordu. 
Rex bu i~lerle metgul olduğu 
müddetçe, pek masmn bir ifle 
meşgulmuş gibi bir şarkıyı mırrl· 
dar.Jyordu. Rex ipliği toplu iğne -
ye bağladıktan ıonra, iğneyi ma
sanın ortasına sapladı ve iplikten 
çekti. Yapbğı itten memnun ol -
duğu belliydi. Bunu müteabp ip-
liği gevşeterek odadan dııarı çık • 
u. Anahtarı kapıd:ıki hava delik· 
Jerinin birinden geçirdi. Anahta
rın bu delikten geçtiğini gördük· 
ten t0nra kapıyı dıtndan kilitle • 
~i. Sonra anahtan hava deliğin • 
den içeriye soktu. An'.lbtar ipliğin 
üzerinde duruyordu. Rex, ipliği 
yavaı yavaı oynatıyor, elini yu • 
karıya doğru tutuyor, ve anahtar 
yavaı yavq maa:ıya doğru gidi
yordu. Anahtar gide gide masa • 
nm ortasına vardı. iğnenin ba • 
şından geçerek ınu:ının üzerinde 
yerleşti. Rex, ipliği çeıke çeke top• 
lu iğneyi yerinden oynatb, ıonra 

onu da kapıdan dqarı çekti. Ve 
bu suretle İ§ te oldu, bitti.,, 

Markam, Wallace'ın bu aözle • 
rini dinledikten aonra itiraz etti: 

- F ak:ı.t bu kapıd• hava deli· 
ği varmıt ! Arterin kapısında hiç 
bir menfez yok ... 

- Evet, dediğiniz çok doğru. 
Fakat ıicim ve toplu iğne buldu -
ğumuzu unutmamalrıımz .• Demek 
ki iki hldise arumda mütterek 
noktalar vardır. Biz de \lu müt· 
terek noktal 'll'I bir araya ıetire • 
rek neticeye varacağız. Şimdi de 
Konrad davasını dinleyiniz. 

Vana, kütüphaneden getirdiği 
ikinci kita!bı açtı ve evvela izah 
etti: 

-Konrad, bundan elli sene ev· 
vel, Berlinde bir ıürücü idi. Bir 
aüıı bu ad~m karısı ile bet ço • 
cuğu, kiler odasmda maktul bu • 
lundular. Kilerin ·kapııı içeriden 
aünneli idi. Bu kapının bir anah· 
tar deliği, yahut ha.va deliği, ya• 
hut altınd:ı açık bir yer yoktu. Za· 
bıta, kadmm çocuklarım öldürüp 
intihar ettiğine hükmetti. Fakat 
ceza hi.kimi Hollman bu neticeye 
inanmadı. Kadmm kocası Konrad 
ailesinin m'.lhvolmııamdan ıonra 
tekrar evlendi. Fakat hakim Holl
man, kiler kapıaınm hariçten sür
melenmesine imkAn bulunup bu
lunmadığını tahkilde meşgul ol • 
ctu. M11harrir1 daıvanm bu ıafh& • 
nm !ti sekilde anl ... tıyor: 

- Hikim Hollman, Madam 

Y AZAl'f: S. VA" Di"E 
Konrad'm çocuklarını öldürüp 
intihar ettiğine inanmamıştı. O
nun için kiler kapııın.ı, dikkatle 
muayeneye karar verdi. Kapınm 

içi, dışı tetlcik edlecekti. K "'pının 
hiç bir tarafında herhangi bir de • 
lik görünmüyordu. Kapmm, her • 
hanıi !Du traafmdan bir kağıt 
parç.aaım bile ..olmıaia imkan 

yoktu. ı 
Hakem Hollman kapırun her 

taraf mı kuvvetli bir adeıe ile tet
kik etti. Bu İf ne aat~erce mesai· 
ye muhtaçtı. Fakat Hollman dü· 
tünmedi ve neticede muvaffak ol
du. Çünkii kapmm iç tarafmdan, 
tam sürğü üzerinde ve kapının u
cuna yakın bir yerde, gözle, ko· 
lay kolay göriilemiyecek der~e 
küçük bir delik vardı. Hollman 
bu deliği bulduktan sonra kapının 
dış t!!'rafmı da tetkika h&Jladı. 
Fakat dıı taraftan bu deliğin tam 
karı111nda bir delik yoktu. Y alnı:z 
kapının dıt tarafında bir nokta ü
zerindeki boya, dijer taraflardaki 

boyadan daha yeni idi. Bu nokta 
~rtçe idi. Fakat hakim Hollman· 
ın mesaisini durdurmadı. Hakim, 
bir §8.Pka iğnesi buldurarak atete 
tuttu Yebu delinen yeri kurcaladı. 
Kapının iç ta.rafındaki deliğ~n tanı 
mukabili olan bir delik bulundu. 
Isıtılan iğne delikten kolaylıkla 
geçm:ıti. Hakim Hollman iğneyi 
çekerken ona bir miktar at kıh da 
yapıfbğını gördü. Sonra iğnenin 
üzerinde bal mumu da vardı .... Bu 
suretle Konrad'ın kapıyı dı~ardan 
nasıl ıürmel~iği anlaşıldı. Kendi
si ön kapının sürğüsü üzerinde kü
çük bir delik delmi!, kapmm ıür
ğüıüne at kılı geçirmiş, kılm iki 
taraf mı delikten dıtarı çıkararak 

sürgüyü çekmiş, daha soma kılın 
bir tarafını bırakarak çek.mit, çı• 
karımı, fakat kılm bir kısmı ko
pup orada kalmtfb. 

Konrad iıini bitirdikten sonra 
bu deliği balınumu doldurduktan 
baıka o deliğin görünmesine im· 
kan vermemek için üstünü boya

mıt ve hu suretle cinayetin bir tek 
izini bırakmamıştı. Hakim Holl
man vaziyeti tesbit ettikten sonra 

Konrad'ı muhakeme ederek ölü
me mahkt)m etmif, Konrad aaıl

mııtı ...• 

V ans, bu parçayı okuduktan 
aonra Hia yerinden sıçradı: 

Trabzon yolu 
A NKARA vapuru 27 

~UBAT 

Salı 20 de Galata ııhhmm· 

melerL (883) (779) , 
111- 111- 111-

'--------------..... ._.~-~~--~ 
Mudanya Yolu 

Her Pazar, Salı 
Perşembe, Cuma 
gtin eri saat 9,30 da Topha-

ne rıbtammdan B a r t ı n 
vapuru kaJkar. GıdİJ Ye d6· 
oüıte mutat iskelelere uğrar. 

dan kallsacals . Gidişte Zongul 
dak, loebo u, Snop, Samsun, 
Fatsa, G re sun, Vakfıkebir, 
Trabzon, R ze'ye. Dönüşte bun 
lara i.iveten Siirmcne, Ordu 
ya u raya cakhr. t886) 

_. '· > ',. " 1 Harbiye ve merbutu rnek- •-·--------• 
1 L A N 

Tasfiyehal!nde Ayyıldız Çi
mento Türk Anonim Şirketin: 
den: 

Şirketin uhdei ta&arrufunda o
Jup muhtelif mahallerde bulunan 
analar tarihi ilandan itibaren on 
be~ gün zarf rnda ehven fiatle ve 
sureti katiyede satılacaktır. 

tepler için aleni münakasa 
ile alınacak 12 bin kilo bulğu
run münakasasında verilen 
fiat haddi Iayik görülmedi
ğinden münakasası 4 • 3 -
934 Pazar günü saat 14 de 
talile edilmiştir. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte 
Tophanede Merkez Satınal· 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(896) (916) 
:/o .,, "" 

1 - Kaaımpaşada Camii§erif 
karşısında Karakol sokağmda ve 
yeni inşa olunan mektebin ittisa· 
linde mecmuu 1430 ınetre murab-
baı miktarında müfrez dokuz kıt- Askeri Baytar Tatbikat 
a arsa. mektebi için pazarlıkla alına· 

2 - Boğaziçinde Balta lima.! cak 53 kalem malzemeye ta
nında Sabun fabrikasr ittisalinde lip çıkmadığından tekrar pa
sahilde ı 189 metre miktarında zarlığı 4 • 3 • 934 Pazar giinü 
bir kıt'a araa ve gene Balta Uıma· saat 15 te yapılacaktır. Ta
nında Emirgan caddesinde 60 ve lip)erin belli saatte Topha-
62 mükerrer numaralı müfrez ve nede Merkez Satınalma ko
mecmuu 14,610 metre murabbaı misyonuna gelmeleri. 
miktarında on kıt'a ana. (895) (917) 

3 - Boğaziçinde Bebekte altı z A y 1 
kıt'a senetle tasarruf oNııan mec· Makbuz 26. Hisse No. 15006 -
muu 153,372 metre murabbaı mik- , 15015: Üsküdar Bankasına ait 
tarında altı kıta arazi ve bir kıt'a sahibi bulunduğum yukarda nu
üzerine inşa olunmuş mabahçe maralan yazılı on adet hi11e sene
bir bç kö~. dimi zayi eyledim. Yen.isini alaca-

4 - Beyoğlunda F eriköyünde ğmıdan eskisinin liükmü olma:dı-
Haıu sokağında kain biri 217 ve ğını ilan ederim. Abnıet Rauf 
diğeri 215. metre murabbaı mikta· 10627 
nnda iki kıt'a ars:ı • § yemende Eczacı yüzbafı zev• 

5 - Beyoğlunda Gümütıuyu cim Hasan Efendi harp zammına 
caddesinde lzzetpaşa sokağında ait maat 'beratim Ankarada kay
kain mecmuu 2218 metre mürab- bolmuştur. Yenisini alacağımdan 
baı miktarında yedi kıt'aaı hm ve eskisinin yükmü yoktur: Hayriye 
üç kıt'aaı hisseli on kıt'a ana (39) 

6 - Danca.da Darıc-1. ile Tuzla 

İmroz asliye hukuk hakimliiin· 
den: 

lmı·ozun Panaya kaa:ıbumın 
Panaya mahalleainden Anğeli İ· 

kutidiyo kızı Nifodora H'-Dım 
tarafından kocası olup ıekiz se
neden beri ik::unetgalu ve adresi 
meçhul ayni mahalleden kocuı 

Y orgi Momonıo oğlu Koıtanti E· 
fendi aleyhine İmroz asliye hu-

kuk mahkemesine açılan botan• 
ma .da vaımın ilin suretiyle yapı
l:ın tebliğat üzerine İmroz asliye. 
hukuk mahkemesinde yürütülen 

muhakemede davacının talebiyle 
müddeaaleyh hakkında gıyap ka
ran verilecek ve gıyap kararmm 
da ilanen tebliğine ve müddeaa· 
Jeyhin iıbu gıyap kararma ilin ta· 
rihinden itiba.ren bir :ı.y içinde hak 
la itirazı olduğunu ve okunan 

boşanma dava arzuhali gibi yapP. 

lan mu::ı.melenin ve müddeti mu· 
ayyenesi içinde itiraz etmediği ve 
mahkemeye bizzat veya bir vekil 

göndermediği takdirde mah• 
kemeye ka·bul oluDı1Dıyacamın gı• 
yap kararnamesine y:ızıhlıast• 

na ve muhakemenin 18 niıan 934 
çarpmba günü saat 10 a taUkine 

kar:ır verilmiş olduğundan hu
kuk usulü muhakemeleri kanunu• 
nıun 141 inci ve müteakip madde
lerine tevfikan keyfiyet ilanen 
tebliğat olunur. (910) 

kariyeleri arasında bulunan De
nizf en eri civarında 45,920 metre 
murabbaı miktarında Çimento i
maline mahsus mevaddı iptidaiye 

Hoıantse 

Bank·Cni N.V. 
yi havi arazi. . 

Baladaki arsalar ve arazı fu-
ruht olunacağından talip olan ve 
yahut fazla maliiın&l almak isti
yen zevatın Galatada Per,embe 
pannnda Arslan hanında 5 ine. 
katta 9 No.lı yazihaneye müracaa' 
etmeleri rica ohJllUf'· 

1062,. 

sabık llahresetit Feıem•nle 
eank••• 
lstanbuı Şubesi 

Galata KarakOy ~•••• 

Meydancık Alaıemcl Han 

Her türlü Banka muarnel•· 
ıerı. Kasalar icarı 

_ Doğrıııu ya, dedi. Bunu hiç 
bilmiyordum. Bu yepyeni bir şey! 

Sonra doğrudan doğruya bir ı ı 
kapıya. ko1tu ve kapıyı · muayene- KORKU 

.IMUMI MCIDbAl.DK: AMSTERDAM 
$lA!beıerl ı Amsterdam. Bueno• Ail•••• 

lstanbur, Alo de .Janaıro, Santoa, sao Pauıo. 

ye baıladı. 

V anı ııcüldü ve : 
- Komiser Efendi, c!e:!i, delik 

aramağa hacet yok. Çün!tü kapı· 
nın anab.tar deliği var! .• 

H is anahtar del~ğ'ne baktı ve 
anlattı: 

-Anahtar deU: i ile sürğü ara· 
11nda yirmi gantim kadar mesafe 
var. SiKrğünün üzorin~e ıic'm iz1e
ri yokA Kapının deli~in en uzatı· 

lan bir sicim bu süreüyü sürer.::ez. 

- Hilklııınız Komiser Efen•li. 
Fakat ckuduğumlrlZ m~rife' leri lı~ 
vaziyete söre tadil etme'k l ' zı:ill. 
Onun içjn bu kapıyı ıürme·eyen 
adam, b ir sicim de~il, b:r to7'lu ii}· 
ne de~f l iki toplu i<::.ıne ku lanmış
tır. 

- Anlıyam&dfmı 
(Devamı var) 

Sadri Etem·n küçük 
Hikayeleri 

K tap tıa . ındc bası ıyor 
d • ' yakın a ÇHr:c tır. 

Remzi kit:ıoh 11 esi· 50 kuruş 

ı -=-
fotanbul AsJ·ye Mahkemeleri 

tk·n:i Yenileme Bürcaunı:lan: 
lstanbul Küçük Aya.soba Ka

sa, sok:..[;mt.an 18 numnrada 
Mehmet Tevfik Bey tarafından 
Şe~ik Efendi herİ.mesi Emine Bah· 
tiy~r Hanım aleyhine açtığı tescili 
t:llak dav~sınm yenilenmesi esna-
sm a ha1en ikame g5.nı m~hul 

h .. 1 • I '- · ı" b u u:ıan mua cıa ey .• e' ·ınen te -
rcat icra.:;ma kırar verilm:§ oldu
mmd::ın t~ k 'katm icra kı1m"r"'gı 

15 - 3 - 0 34 ter: 'ne mi'sadif Per 
~e,.., ..., ·;n;; ~ .. :'\ .. 14 te 'P"!;·ro'la ha· 
zır bu'unması lüzumu ilCm o'P tr. 

(13.744) 

.__ 

fi nhisarlar U. Müdürlü~ünden: 
. 

1 - ( · 000) adet orta bov Sapürğe 
-ı - l\o'uşamba iç n ~2()) paket sarı l<apsül: Nümunelerioe göre 
3 - (3CO) kıto Tut al 
4 .... (50 ) kı.o Hbuo Ş .. rtnameaine göre 

Satıh alın~cak l1u darı llalem Jevaıımdan S .. prrğe ile Kap
ıDi iç ın ta perin "3 • 3 · 934, Cumartesi ve Tutkal ile Sıbu• 
ıç ın tle • 7 · 3 · 9 4 . Çarıa ba g ünll saat ' '14., de ''%7,S,, tenıi· 
nat arıyle beraber Galıtada A ım, Sah• komiıyonuaa mDracat
lan. [784] 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden : 
Bıvot unda Margrit so1• ağında 17 numaralı bıae ••rıi b_. 

cundan do ayı bı lmO:rayede 11tı•acaktır. Mn tr badeye tılip o
an 1arın ihale tar;bı olan 21 3 · 934 çıırıamba gGnD 111•t 14 ten 
J 6 ya hıdar Bey,.,ğ u Kazasında mllteıekkil idare Hı1•fi•• • 
ı &caatları. 906) 
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Kitap Listesi 

= ==== ====§ÇZ - -

GAZETE - Memleketin iç ve dışından 
gelen bütün haberleri muntazam surette ve ga -
yet çabuk olarak verir. Her gün, 12 - 16 sayıfa 
olarak çıkar, haftada bir defa aynca 
16 sayıfalık muhtelif bahislere taall1lk eden 
yazılan ve baıan bütün bir hikAyeyi ihtiva 
eden ili.vesi vardır . Memleketin iç ve 
dI§ındaki muhabirlerinin gönderdikleri m~k -
tupları muntazaman neşreder. Mühim vakayı Ve'! 
hadisatı en çabuk vasıtalarla okuyuculanna ye -
tiştirir. 

MAT B AA - Temiz, ucuz ve seri iş yap -
tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla
cak kitaplanruzı, yapılacak cetv~l işlerinizi, rnak
buzlanmzı, faturalannızı ve baskıya ait her işi -
nizi "VA K 1 T Y U R D U" her yerden çok u

cuz yapmaktadır. Siparişlerde bulunmazdan 

evvel matbaamızdan işlerimiz hakkıııda fiat al -

mak alAkadarlann menfaatleri icabıdır. 

K OTOPANE - Maarif Vekilefüıhı; 
bütün ilmi ve edebi neşriyatı, Lise, Orta mektep 
kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü· 
elliflerin eserleri kütüpanemizde satılmaktadn:· 

Mektep kitaplarına ait l~steyi evvel~e ~t
lariyle neşretmi§tik. Bugün dığer eserlen ~an -
!erimize bildiriyoruz. ~ili.le~ merkez~ennden 
arzu edenler oradaki bayılenmız, vasrtasıyle ka
zalar ve nahiyelerde bulunanlar da doğrudan 
d~a müracaatla bu kitapları tedarik edebi -
lirler. ...u...-·,....-.ı-.-ı..ı.-..... -. 
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lstanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 

Kıymeti 
Mubammeneıi 
Lira K. 
1712 00 214 arşın miktarında Sirkeci'de Karaki büıcyin Çe· 

lebi mahallesinde Nöbetbane caddesinde 9. 11 No. lı 
arsanın tamamı (136). 

280 l 4 140 metre terbiinde F atib'te lıkenderpaıa mahalle· 
s:nde Veli Efendi sokağında muhterik Hasanbalife 
camii imamına meıruta hane arsasının tamamı. 

4200 00 700 metre tubiinde Kasımpaıa'da Süruri mahallesin
de Süruri Mehmet Efendi camii ana11nın ta-
mamı. (552) 

175 74 87 arşın mikdarında Kadırga'da Eminıinın mahalle· 
sinde Kat pıinan yokuıunda meşrutıhane araaaının 
tamamı. (145) 

147 00 J 83 arım miktannda Şehremininde Çiyizade mahal· 
h: nde Karabaı Mehmet Efendi camii imamına meı· 
ruta hane ars11ının tamamı. (630) 

201-0 00 362 metre terbiinde Langa'da muhterik Hacıferhat 
camiinin meYCut taılarıyla beraber arsaaının tamamı. 
678) 

3495 00 l 165 erfJD mikdarında Toplcapı'da Tramvay cadde· 
s inde Kürkcübaşı Alımet Şemıett o Bey camii imam 
ve müeninine metruta hane arsasının tamamı. \78:~) 

885 00 350 arııo mikdarındR Üsküdar'da Selmanağa mahal 
lcıinde Serçebatun camiinın enkaıile beraber arsaıı. 

1876) 
280 00 Fatih'te Kadıçeıinesinde mubtcrik Yarhisır camiinin 

taılan. t917) 
800 00 733 arıın mikdarmda Dirnekıpıııoda Keçecipiri ma· 

halleaiode Ncyıen ıokağıoda 10 No. lu tekkenin ta
mamı. (860) 

10~0 54 360 artın mikdarında Fatih'tc Kirmasti Camii arsa· 
sının tamamı. (316) 

389 70 J55 metro tcrbiinde Harkaişerif'te Muhtesip isken· 
der Bey mahallesinde Mollaabaveyn Camıi imamı 
meşruta arsasının tamamı. (944) 

803 88 401 arşın mıkdarmda Kasm paşada Camiikebir ma· 
hallcsinde Mucit sokağmda 18 No. Ju cami arsası 
nın tamamı. (527) 

679 60 231 metro terbiinde Fatih'te Sarıgüıel'de mublcrik 
Dibek camiinin enkaıile beraber arsası. (945) 

14l 02 J86 arşın mıkdarmda Edirnekapı'sında Kariyeiatik 
Alıpaıa camiinin müezzinine meşrutabane arsası ve 
üzeı indeki kulübe. (86:S) 

117 52 14 metro terbiinde Üsktidar'da Kefçedede mahalle· 
ıinde mubterik Sancaktar Mehmet Efendi ve şeriki 

türbeıi arsası. (650) 
400 00 Hırkaiıerif'te Akıeki u:ahallesinde ve caddesinde 7 

No. lu müezzin meşrutabanesi (675). 
1771 60 177 metre terbiinde Ga'ata'da Bereketzade mahalle· 

sinde Cami !okağında 7 · 9 No.lı imam meırutabanesi 
arsası. (11 'l) 

.300 00 Davutpaşa mahallesinde Isalcapısı caddesinde ibra· 
biıop'"fb mektebinin maa bava enkazı. (92) 

2016 00 168 metre terbiinde bulunan Sultaomabmut Türbesi 
kar~ıııoda Klotfarer ıokağında Fazlıpaşa caddesinde 
2 No. lu arıanın tamamı. (969) 

Yukarıdaki e.nlAk satılmak üzere yirmi gün müddetle ilana 
konmuıhır. lha'esi Mart'ın 5 inci Pazartesi günü saat 15 ·tedir. 
Talip1erin pey akçelerilc beraber Mahıü.it Kalemine müracaat· 

ları. (675) 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

221211934 vaziyeti 

AKTiF 

Kasa: 

~~~~~~:.~~.~~~~.~.~ .. ~.~:~= ... :~~ 1 ~-! ~:~:·~;~ :: 
Ufaklık ....................................... ,. 663 672.90 

Dahlldekl Muhabirler : 

Altın . Safi h'.g. •········· 1 788·024 ! L 2.515.004 oO 
Tür.. lirası ···········-.. -··········· il ,, .765.031.49 

Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Sıfr kilogram 3.745 150 il 5 267.864 92 
\tuna tahvili kabil Serbest dövizler U 3 546 818 63 

Hazin• Tahvilleri : 

urşılığt L. 158. 7 48.563. -
Deruhte edilen evrakı naktiye 1 
Kanunun 6 ve 8 inci mad· 
delerine te\•fikan vaki tediyıu ,, 7.820 563 00 

senedat Cüzdanı : 
Hazine bono lan ····· ....... ·········~ L. 3.895.580 oo 
Ticıırl senetler •···········. . . . ' •. 3 281.4892<) 

Esham ve Tahvillt Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı cshaıu ve tahvi!At 
[itibari kıymetlel-·············-········ ,, 27.9!38148 70 
Eshıtn ve TıhvitAt ................... .. 3. t 75 888 2!1 

Altın ve dlSvız Uzerlne avans ··-··--····· 
Hl•••datlır _ ........ -·-·-········ ..... ·· ·· ·······-·· 
Muhtellf 

Y kGn 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Lira 

29.966 52 J 42 

PASiF 

Sermaye ... _, ...................... . ···························-
lhtivat akçesi·· .... - .. -· .. ----·· ··--··---·-··----···-' 
ledavUldekl Banknot 

Deruhte edilen cvraıu naktive 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

lar: 
r_ ı 58 us 563 -

3 280 035 49 leriıı e tevfikan vaki tediyaı 7.820 563. -

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakıycsi ... ......... . .. . . . . . 

881468.3.55 Karşılığı tamamen altın olarak 

ı 50.928.000 00 

tedavüle vazedilen 

TUrk Lirası Mevduat 
1 Vadesiz ·· ··-···-·······--

\Tadeli ···········•·················• 

t D~:;=izM~~~.~.~~.~ .. ~···-··· 
~ Vadeli ........ ·-···-·············· 

150928000-

JL.. 8.688.000. -

1 : 

20.182 356.73 

' 
4.539.649.79 
J 181 861.34 

7.177.069.2CJ '4uhtellf _,..................... . .... ········· ................... 

31.114.036.93 

45.944ı1 
4.50000000 

ı ı 296 255 69 
247.122 54648 YekOn 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Lire 
15 00000000 

349.110.26 

159.61600000 

20.182.356. 73 

:7.721 51 ı.J8 

4425356836 

1247. ı 22 546.48 

lıkonto haddi % 5 112 - AJbn ilzerine aYanı ~ 4 1/2 
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