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Almanyanın 
Yeniden tesisi 
Bir kaç gün evvel Rayi§lag mec· 

liıi Almanyamn yeniden tesisi 
h~nda bir kanun kabul etti. 
T elıraflar arasında alelade küçük 

Viyana da 
teth·şı 

Gazi Hz. 
Yozgatta 

Balkan misakı müzakereleri 

Misak bugün Belgratta 
parafe edilecek 

"e gündelik bir havadis gibi gelip Viyana, 3 
ltçen bu haber Avrupa tarihinin, (A.A.) -Heim-
bilhaua Almanlık aleminin en mohron ler den 

Halk büyük Reisimizi 
tezahürlerle karşıladı 
Yozgat 3 (A A ) - Reisicüm· J 

bur Hz. g~eyi Yerköy iıtasyonun- ngiltere, Italya hükômetlerinin aldık-
da vagonlarında geçirmişler, bu· ) • • • kJ•fj 

b:ıühim hadiselerinden biridir. ı bir asker, cuma gün öğleden sonra Yerköyden ha- arı vazıyet ve Bulgarıstanın bır te l 
reketle ıehrimizi tetrif buyurmu§Şimdiye kadar ba§vekil Hitlerin gecesi, bir yol

Alnıanyadaki nüfuz ve mevkii sa· I cunun ihtiyarı ü
dece muayyen bir maksada var· zerine Viyana 
lllak, umumi harpten sonra ibu dı§ mahallelerin
nıemleketin maruz kaldığı fela· den birinde bir 
keti erden Alman milletini kurt::ır· lokantad :ı milli 
Jnak için ortaya atılmıf bir lider ıos Y a list 1 e r e 
olmaktan ibaretti. Hitler, lider mensup bir gru· 
ııfatiyle fırkasından kuvvet alı· pun gizli bir içti· 
Yordu, bqvekil 11fatiyle. Alman· ma yaptığını öğ
y:mın bütün idari mekanızmaaını renmı§tır. 

e~inde tutuyordu. ~Lmanya:ı ha- Poliı buraya ~\. UULI' L', 

rıce ka11ı bir tek ır~d~, hır tek girmif, ve 40 Amonit fişengi bul· 
fırka bir tek devlet gıbı gösteri· mu .. tur M k fi d b" • . :r • ev u ar an ırının 

)"ordu. • • söylediğine göre bunlar, bu sabah 
Halbukı hakikatte Almanya aıağı Avuıturya köylüleri ld•v• 

' ..ı h d.. k d b. ge ıgı 
aa a u_ne a. ar ırçok küçük v:ıkit, bütün Vinaya iıtasyonları 

devbflenn hır yere toplanma- nı uçunnak için JculJanıJacaktı. 
sın an husule gelmit bir siyasi Tethitçiler tevkif edilmiıler· 
heyet idi. Umumi harp nıağlubi- air. 

yet den aonra imparator ile bera· Viyana, 3 (A.A.) _ Bütün A
ber krallar ve dokalar memleketi vuaturya vilayetlerinde milliyet
lerketmif, iısal ettikleri mevkile· perverlerin telhitleri eskiden da
ri bırakmıı ve (Vaym:ır) kanunu ha tiddetli batlamııtır. 
~iıi kabul edilmit olmakla be· Her taraftan ki t b b 1 · k . , a om :ı ar 
taber B smar · Almanyasmı tqkıl atıldıiı haber verilm kt d. B 
~ kr il l ' dok 1 e e ır. un· 

en '"ki a. ı • ·1n, be a hıkların lar olduk~ zararlar yapmaktadır· 
prens ı er r ve ser at §e irlerin lar. 

·• idnri :ıusuaiyetleri, teşrii 
mecliılcı I, ••. nunlan •e anıla· 

Viy. ada. dün a)qam, li. 

lardır. 

Belediye, fırka ve halkevi reis 
ve azalarile diğer tetekküller mü· 
mesailerinden mürekkep bir heyet 
Müıarünileyhi y erköyde aeli.mla· 
mıftır. 

Gazi Hz. Yozgada yaklqırken 
soğuk havaya rağmen uzaklardan 
150 atlı tarafından kartılaıunıf, te
hir methalinde de binlerce halkın 
f evkali.de heyecanı. tezahüratı ile 
istikbal edilmitlerdir. Büyük öncü· 
süne kavufan Yozgatlıların göster
diği heyecan emsalsizdi. Bu sırada 
sevincinden ağlıyanlar sayısızdı. 

Gazi Hz. Doğruca hükumet ko-
nağıru tetrif buyurdular. Ve bir 
müddet istirahatatn sonra askeri 
makamatı, Cümliuriyet Halk fırka· 
sını, Halkevini, belediyeyi ve liıeyi 
ziyaret buyurdular. Müteakiben 
istirahat için vali konağına döndü· 
ler. Konağın etrafı binlerce halk 
ile doludur. Halk mütemadiyen 
büyük kurtarıcmru alkıtlanıakta
dır. 

Reisicümhur Hz. vali konağın· 
da bir müddet istirahatten sonra bu 
wün y erköye döneceklerdir. 

liElGRA 1' : MiL.O~ \ EUKl CAVLJI'.: 1 

• !Belgr:ıt, 3 (A.A.) - Anadolu f nez3retinin yüksek erkanı tarafın
a}anıınm hususi muhabiri bildiri· dan kartılanmıştır. 
yor: 

Yunan hariciye nazırı M. Mak
ıimoı ile refikası bu sabah 7,45 te 

buraya gelerek iıtuyonda Yugos· 

lavy:ı hariciye nazırı M. Yevsiç ve 

Madam Yevtiç ile hariciye vekili

miz Tevfik Rüttü Bey namına §U· 

be tefi Cevat ve husuıi kalem 

müdürü Refik Amir Beyler, Bel-

grattaki Romanya ve Yunan ıefir· 
leri, teırifat ,müdürü ve hariciye 

Madam Y evtiç, Madam Mak· 
simosa güzel bir buket takdim et-

miı ve hot geldiniz demi§tir. Mü· 
teakiben Madam Maksimos M. 

yevtiç ile Madam Y evtiç M. Mak· 
simos ile beraber otomobile bine· 

rek M. Makaimosun miıafir ola· 
cağı Sırbski Kral oteline gitmiş

lerdir. 

(Devruıu U lncl 88.l1anın ı ind sUtununda) 

n yerli yerinde duruyordu. 

Binaenaleyh günün birinde Hit
Jerin ortadan çekilmesi, §ahsi nü· 
fuzunun memlekette herhangi bir 
tekilde kırılması bütün o biribirin
den ayrı hükUnıet teıkilitlarmı ge-

haaa dıt mahallelerde aillb aeı· 
leri duyulmu•tur. N.ı·çı·n ? ,,,····---·-·············· ... ······ .. ·······················································-············~ ~ .................. -.-..................... __ ..... -................................................. . 

Viyana, 3 (A.A.) - M. Dolfuı ..._,_ - T ••ıı A.f M b 
bugün aırasiyle Fransa, İngiltere Jstanbul - lzmir ~j ,,.. il 1 a susa 

ne istedikleri gibi harekete getirebi 
lirdi. Bugünkü Hitler Almanyau 
pek kolay bir surette evvelki haline 
gelebilirdi. Hatt:ı reisicümhur 
Hindenburgdan sonra imparator· 
luğun ve krallık arın iadesi bile 
hatıra gelebilirdi. Bazı Avrupa 
gazeteleri zanıan rman Kayserin 
Almanyaya geleceğinden, yeni· 
den imparator makamına getirile· 
ccğ"nden bile bahsederlerdi. 

Bunun içindir ki Hitler ,ahsi 
nüfuz ve kuvvetiyle Almanyad'l 
§İmdiye kadar vücude getirmİ§ ol· 
duğu fili vahdet vaziyetine kanu· 
ni bir §ekil vermek istemi§tir. Bu
gün mevcut olan emrivaki vaziye· 
tini kanun kuvvetiyle gökleştir· 
mek karannı vermittir. 

Mehmet ASIM 

ve ftalya sefirlerini lcabul etmit 
ve kendileriyle Al A "Yolların en k11a11 üstün tutulur,, 

, manyanın - de · ·ı . ? B vuıturya nı ... l"b d.... gı mı unu söylerken yalnız vaktin 
et • ı atma ver ıgı ce· kıymetini düşünüyorsunuz da b kı 

vaptan tah dd"" d . u sa h kk a us e en vazıyet Y_olun uzun yoldan daha pahalıya gelme-
a ında görütmüıtür. sı ihtimalini unutmuş olmryorsunuz .. 

Tethi f il t" Uzun, lakin ucuz bir yol da, kısa, fakat 
v· ' aa ye 1 pahalı bir yoldan iyi olabilir; o zamanki 

• 1Yana, 3 (A.A.) _ Corwreau bu kısa yola vereceğimiz fazla parayı, 
bıldiriyor: Avusturya batvekili ~u ~zun yolda . kaybedeceğimiz zaman • 
M. Dolfus Avu t Ber]"nd ıle ödemek, yerıne koymak mümkün ol-
k

. , s uryanın ı e-
ı 1 f• • masın. 

e ırıne göndermi• olduğu bir t 1 ::r Soruyorum: lstanbulla lzmir, Türkiye-
e g,,rafn:ımede •o""yle demektedir: d ··r · d b" · ::r e nu us kesafetin c ın birinci derecede 

AYusturya nazileri Alman na- biri ikinci! Bu iki büyük şehir ara&ınd~ 
zilerinin emirlerine itaat ederek acaba en kısa yol neresi? 
Dolfua hükUmeti aleyhindeki tel· lstanbulda İzmir, lzmirde İstanbul 
hit faalı"y t• . ,. d d yolcusunun sadece kısalık bakımından r e ını azamı erece e va- . .. 
hinıle•t• ğ .. k d ) ~cseceğı yolun, Bandırma uzerinden oldu- ===·,·,=:.ı:....=..;;~~:...z..,.._==....:.z...=.._..=~···-·~-...----~.-.....--;......_,'---' 

::r ırme e ugraıma h ır ar. gunda .. h ı? Ger k .. Size gönd •
1 

. I d d" V§Up e var m se ten oyle- · TeşkilAtı l\Jahsusa .. yazımız çok mernklt kısımlann:ı girmiş ,.e \rninın 

........ --··----····:::::a::rmnı ............... ,·-····· 

Artvin nasıl müdafaa olunmuştu ? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

malze ~rı ~·~. 0 an pro~agan. a ~r.e . asıtaların iyi ~v~ karşılıklı tanzimi Ruslara karşı nasıl müdafaa edildiAi faslı başlı mı~tır. R:ışından itibaren oku· 
~eaı, butun bu faahyetlerın . ~ sınde ve - yenı ıcatlan beklemek- mıya başlamamış olanların bile her~ün veni bir b:ıhsc temas etmesi dol:ıyisile •• 

menıeı Almanya olduğunu göster- ~~ın - bugün ve her zaman nihayet on bu y:ızıl:ın kol:ıyhkla takip etmelerine i~kıln \'ardır. S 
kte ve b b t ·ı · ·· "I k ort saatte iki tarafı birbirine bağlamak ~ . . . . • d . . .. : u ap a ı erı suru ece mUmkü d"· '\'ukarıkı resım y:ızımızda b:ıhsı gcçrn hadiselere altıir Erzurnm a uçilncu : 

her türlü tereddüt ve ıüpheyi or· B n ~r: orduya iltihak etmek üzere yola çıkan ve En"er P:ışanm :ımc:ısı HalilPaşanın ! 
tadan k:ı.ldırmaktadır. un~ nıçın yapamıyoruz? ~ı. um:ındnsı altında bulunan ~crbcst fırkanın Erzurum:ı h:ırekeıi milnasebctlle ~ 

Yedı aekiz aaatlik bir tren sarsıntı- yapılan geçit resmini kösteri)Or. .1 
(Devamı 4 Uncu saytıınm ı lncl aUtununda) (Devamı 2 lncJ _,. '""t 61.na dayanarnıyanlan, ciğerlerini bütün ---·-- __ ... ___ ... _ ...... ----.. 

1 ıaytanm 4 un..,u ou ununda) bır gün 1 . . · l k -...-.-...... --···· ··-·-•••• ...... ••••••••• .. •··-· ....... ....._._, o sun denu: havasıle tcmız eme 
~---------------...-------- istiyenleri bir tarafa bırakıyorum, İzmir Adliye 

- Bandırma §iınendiferinin tarif esinde 
yapacağı bütün kolaylıklarla aradaki fiat 
farkını hiçe indirmek pek kolay iken bu

sarayında yangın nereden çıktı 

Kaaın-Uoktor Deyi yalnız olarak ne vaıut göreDıhr1m? 
Hl~met~ı kız - Muayene olurken oduınital, 

nu yapmıya engel olan nedir? 
. Di~orla: ~i, denizyolları işletmesi, lz

mıre ışlettığı vapurlann yolcusunu ıi-
mendiferden kıskanıyor. ' 

. Belki ... ~akat haydi buradaki şimen
dıfer de açıgmı devlete yükleten bir mü
essese değilmiı gibi düşünelim.. Ban
dırma ile İstanbul arasındaki vapur se
ferlerinde fiat hakimiyeti gene elimizde 
olunca 1zmirden sabah kalkacak bir yol
cuyu lstanbuldaki tiyatro saatine veya 
gece evindeki rahnt döşeğine getirmemek 
yahut lstanbuldan hu sabah ayrılacak 
bir it adamını bu gece lzmirdeki it ada
mının açtığı müzakere masasına ve ye
mek sofrasına yeti.ştinnemek niçin? ..... 

Adliye •arayı vannnı talık kab yeni bir uf •aya ~nalttlr. ru 
hasastakl -Zlm1zı tl,.6 • f .1- -. acu ••yı aanzda bıı•acalraınuı:. Yakankl realm 
yeal adliye blaaınnda faaliyete geçea mahkemelerden ikinci sıılb ce
za ••lt.kela•lnl g6sterlyor. 

[ 

• 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO • 

MEMLEKE1 DIŞINDAN: ___ _ 

Silihları bırakma işile uğraşacak 
bir beşler konf erensı mı toplanıyor? 
Almanya, Fransa, lngiltere ve Italya tarafından verilen 

muhtıralar henüz tetkik devresinde bulunuyor 

MEM LEKE1 iÇiNDEN: 

lktısat vekili Bursada 
tetkiklerine başladı 

Celal Bey ipek fabrikatörlerinin . dilek- . 
lerini dinliyerek izahat verdi 

Bursa, 3 (A.A.) - lktiaat Veki- bir ıanayiin mevcudiyetini ıiddetle 
Londra, 3 (A.A.) - Dün M., azaltma planını hulasa ve müte:ı· /mütekabiliyet ıartiyle bu huıuıta li Celil Bey bu ıabah viliyeti, aı· arzu ettiğini ıöylemittir. 

Edenin Avrupa ıehirlerinde ziya- kiben bu pli.nı tahlil ve tenkit et· kontrol k:ıbul edileceğini beyan keri fırkayı, ipekçilik enstitüsünü M h t C 
1 
.. 
1 

B "t _1...:L_ 
b d. . . .. . . ' a mu e a ey, mu ea.aıoen 

ret etmeyi dütünmediği ile resmi mektedir. Alman muhtırasında etmekte ır. aanatlar mektebını ve muzeyı zıya- t •. k l ,.. . k k 
ı·· f . . . d eaııı arar aıan ıun ı ıpe !e am· 

mahaıfil tarafından bildirilmiı ol- deniliyor ki: . Bu k~~tro un te erruatına ı~- ret etmıtbr. Tıcaret o a.ımın ıe- ka.rn fabrikalarmm niçin kurulaca· 
ma11na rajmen "Daily Mail,, M. "Fran11z siıteminin ameli neti· lınce; ıılahları bırakma meseleıı· refine verdiği öğle yemeğınde bu- i . h tm' b'Jh B 
Edenin Londradan perfembe gün· celeri ne olabilir? Devletler ağır nin es~ı noktaları tevazzuh eder lunduktan sonra saat 15,30 da C. H. s1

:: ~za. e Ç ~ \ as~A :ıra~, 
kü hareket ederek Paris, Berlin ve eslaha ve techizatın heyeti mec- etmez bu hususta anlatmak kolay Fırkası binaıında toplanan ipek, ninımeıı~ ve n t ka e lmvı ay~ •. ebrı-

. erınoı mm a aıı o uı ı,.• a· 
Romayı ziyaret edeceğini bildire· muaıını muhafaza edecekleri gibi olacaktır. iplik ve dokuma sanayi erbabıyle riyle Buraada teıiıi mutasavver 
cek bir vaziyette olduğunu yaz· bunların tecdidi de yasak edilme· Bu meselede müsavat tesiı ve hasbıhalde bulunmu9tur İpek sa· kamkarn f b 'k .. . d t ak 

1 • 1 t · d'I' h' · a rı ası uzerm e ev • maktadır. diğinden A manya için Veraay tamaın•Y e eının e ı ınce, a ıtna· nayiinin buıünkü vaziyetinin ııli- kuf ederek b f b 'k 1 
1__ · · evk" . . · h u a rı anın meme-

Aliaadar hükumetlerle M. mu:ıhedeaınin izin verdiii nevi- menın m 11 nıerıyete ıırm.e~ıy· ı için dütünülen tedbirler hakkın· kette yerli merinoı koyunları yetiı· 
Mussolininin ıilihları bırakma den ıili.hların ademi kifayetine le beraber kontrolün de tatbıkıne daki izahatı dinliyen vekil bey, bir tirilmeıinin temin' -'---ti d 

·1 · t b'"d' ı m&&a& arm an 
itini halliyle meıgul olacak bir çaresaz olmak imkanı kalmaya· ıeçı nıeaı a il ır. s~lıt birliii ile bütün filatör ve ipek ilham aldığını, buıün iki buçuk mil 
bqler konferansı d:ıvet edilmesi caktır.,, . Mu~tı~~nın so~ k~s~ı, evele· lı. ~~nsucat fabrikatörlerinin bu yon liralık merino• ipliii ithal edil· 
hakkındaki telkini hakkında gö- Orduların ve ordu mevcutları· mırde ıhtdifı mucıp ıkı eı~ı nok· bırlı.ıe mecburi olarak ithal ettiril- diğine göre fabrikanm muhtaç ol-
rütecektir. nm bir seviyeye getirilmesi hah· tayı meydana koyuyor kı, ordu mesı hakkındaki temenniler etrafın duiu yapağılarm memlekette · tih· 

M. Eden bu fırsattan, İngiliz sinde muhtıra AJm1nyanın Cenev ınevcutbrının tahmini, diğeri de da Ankarada tetkikatta bulunduk- al' h ı· d b "h" 
11 

b' .. k s ı a m e u paranın mu ım ır 
muhtırası hakkında noktai na-zar rede ileri sürdüğü çifte şartları musta bel Alman orduaunun han· tan sonra vasıl olacağı netice üze· ı__ • t' t' l . · 
teatisi için de istifade edecektir. 

. 'h . . ıuamının merınoı ye lf ıren erm ce· 
tekrar etmektedir. "Diğer devlet- gı tarı ten itibaren müdafaa ıı· rıne bu husuı. ta kendileriyle tek- bi · .... · b 't'b I ·ı.-· 

Fransa Ayan meclisinde 
,. hl · k .. .. . ne ıırecegını, u ı ı ar a çı. ~ı 

ler yeni bir ordu tipi kabul etmeli la arıyle teçhiz olunacakları pe rar goruıeceğini beyan etmi•lerdır. va•·-d l d'kk ti . · .. . . . ,. -.. &farın nazarı ı a erının 
ve Fransız müstemlekat kuvvetle· ınuhım tefevvuku hatırlatar:ık, Vekıl bey bılhuaa ipekli menıuca- celbi •.:.zım ld'i' . · t t · •-paris 3 (H 'anı·) A A Wl 2e ı mı ıtare e mıfwr-

, avas aJ 1 yan ri hesaba katılmalıdır.,, Alman hükumeti bu münaaebatı- tm evsafını ıslah hususunun bizza.t dir. 
meclisi hariciye encümeni, silah- h k k b b Hava kuvvetleri b:ıhsinde muh· nın reddiyle, müsavat u u U• sanayi er a ının elinde olduğunu İ· V k' , . 
]arı bırakma meselesine dair olan h e ıl B sun f ıpek f b 'k tıra Fransanın bütün büyük ha· nun akikatte tanınmak istenme- zah ettikten ıonra her mesleğin ken . · a rı umn~ 
Fransız, Alman, İngiliz ve lt,,l. va filolarının müıterek bir ıeviye· diği anlaıılac1ğını beyan etmek· dine göre bir ahlakı olduiunu, bun· da Bun~da te~~ıi iht.imalinin n:;ıev· 
yan muhtıralarını yeniden tetkik ye indirilmesi prensipini terket· tedir. dan uzaklatılrna avakibine çare bu- cut oldugunu, ~oy(e~ı! ve sanayı er
etmit ve reiı M. Brenger bunlann miş olmasına esef etmekte ve di- Muhtıranın münderecatına gÖ• lunamıya.caiını böyle bir vaziyette babının verdıklert tzahattan do-
'bir tahlilini yapmıtlır. ğer taraftan, Fr:ınsamn teklif ey· re, Almanya ile Fransa, premlp devam edildiii

1 

takdirde bundan layı tefekkür ederek ayrrlmıtlar• 
Hukuk müsavatı, otomatik lediği yüzde elli tenzilatın, mev· meseleleri üzerinde anlatmıf ol· huıuıt menfaatlerin de mutazarrır dır · 

kontrol, tecrübe devresi ve Ver· cut müsavatsızlığı, ve Almanya- salar, bütün alakadar deTletler olmakta ıecikmiyeceiini, me'm- Vekil 8. yarın öğleden sonra 
say muahedenamesinin Rhim neh- nın, bir vecihle §ayanı kabul ol- ile vaki olacak müzakerat kolay· leket, ·mukadderatını mühim mik- Gemliğe ıideceklerdir. Geceyi ora .. 
rinin sol kıyısının askerlikten tec· mıyan, havai müdafaadan tam- laıacaktır. yuta ıanayte batladıtı Cthetl«t he ,.,. s"'t'• .. .atkt•u • ..,, ......... ~ ~-
rit edilmeıine müteallik 42 ve 43 mesini tagyir eylemiyeceğini ileri Ademi tecavüz misakları akti kGmetin aailam eaaslara müstenit rilHyle lıtanbula iİdecektir. 
üncü maddelerinin tatbiki gibi sürmektedir. hakkındaki teklifinin Almanya· , ...................................... , .... , ... ,, .. , ................ , ................. .-.. . 
noktalar 11kı bir tenkide tabi tutul· Alman hükumeti kendi teklif- nm bütün milletlerle hüsnü mua· 
duktan sonra encümen azasının u· l b 'k' · 1 erini mevzuu ahaederek, siya· teret ve teırı 1 meıaı arzu arına 
mumi hiaai Fraıuanın halihazırda setinin yeniden silahlanmayı istih- delil olduğundan bahiıle, muhtı· 

Viya nada Tethiş! 
kuvvetlerini ten.kiı .etmesinin im- daf eylediği hakkındaki iddialan ra ıiındilik en müıtacel vazifenin .... <8aı saıatt ı lnd •Jlfada) 

kanı olmadığı ve encümenin eski ret ve bütün diğer devletler tan- terki tealihat meselesini hal ve Avusturya hududu yakınında A
hükiımetin ayan meclisinde müte- f ından ayni suretle tatbik olun· fa1letmek olduğunu ifade eyle- vuıturyalı olduiu iddia olunan bir 
yakkıu.ne bir milli müdafaa ve mak §artiyle kemiyet ve keyfiyet mektedir. lejyonun bulunduğu mütahede e-
F ranıanın .Lariçteki dostluklarının b · 1 ı B h t affakıyet l n iti arıy ene kadar renit olur1a o • u usuı a muv e • mittir. 
arthrrlmaıı ıuretiyle emniyetin. ıun, kabul etmiyeoeği hiç bir ted- verdiği takdirde, Muallikta ka- Bu da bu kuvvetlerin Avuıturya 
tanini yolunda beyanat üzerine a· birin mevcut olmadığını beyan et- hn diğer siya1i meaailin hallinde hükUmeti aleyhindeki mücadelede 
yan tarafmd~n kabul edilmit olan mektedir. yol açmıt olacaktır. bir rol oynamakta oldukbnnr farz 
tabir muhteviyatına bağlı kalma- Tasavvur edilen tedsbirin 11 Alman muhtırasına, Fransız ve b.hmin etmeie müıaittir. Avuı· 
ıı icabettiii teklinde tecelli etmit· kinunuevel 932 tarihli beyanna· tahdidi teslihat ıistemine dair bir turya hükumeti bu ana kadar iki 
tir. me mucibince Almanyanın müsa· sürü teknik izahat iıtiyen bir •u· hükUmet araıındaki ihtilafın halli 

Müteakiben M. Brenger, ıon za· vat hukukunu temin için hiç bir al cetveli merbuttur. için bir tskım teıebbüılerde bu· 
manlarda lnıiltereye yapmı• oldu· k f' l · ğ' h ı · e de bunl h · · de 

:r zaman a ı ge mıyece ı mu tıra· Amerika _ Arnavutluk unmuı 11 arın ep111 
iu ıeyatıatten bahsetmif, Avus· da ilaveten ityan edilmektedir. akim kalmıttır. 
turyanın diğer devletlerle olan Eğer bir sureti tevıiye elde e• Vaıington, 3 (A.A.) - Ayan Avuıturya hükunıeti, Alıman 

.. ••ebetlerı' ve An h l ·· Arnavutluk 'ıle ı'adeyi mücrı'mı·n I t f d A mun- ıc a uasun dilmek isteniyorsa, üzerinde mu• unıur arı ara m an vuıturya a· 
hakiki vaziyeti h:lkkında malumat hbaka.t husulüne elyevm imkan muahedesini kabul et.mittir. Söy- )eyhine yapılmakta ohn mücade· 
''ermiıtir. Encümen M. Brenger· mevcut olan terki teslihat tedbir- lendiğine göre ıaye, "Samuel in- leye yakın bir zamanda hatime 
yi, müzakere esnaaında müttefi- lerini kararlaıtırmak ve fakat bi- suJI,, in iltica etmesine mini ol· çekilmediği ve Alman hükUmeti 
kan ı'zhar olunan hissi M. Daladı'- · • m'lktır bu b ta ı· m ıelen temı'natı-e rinci itilafnamenın men olacag"' ı · ---· .... ·-••• ·-· ap azı ,.. r· 

erye ve encümenin sorulan su- müddet için fevkalade surette mü· ...... TÜ;ki";~---= Japonya mediği takdirde milletler cemiye· 
allere cevap vermek füı:ere, kabine ıellih ve mücehhez devletlerin Tice.ret mukavelesi tine mürac:ıat etmek mecburiye· 
bey:lnnamesinin okunmasını mü- tesl'ıhatını bugu"nku·· h ... ddı'nde 'ıp (H t) Ş ı.. tı'nde kalacaktır. 

" • Ankara, 3 u•Ut - uoatta 
teakip, kendisinin hemen encü· ka ederek Alm'lnyanın da ayni .. dd f b't cek olan Türkiye-Ja- Berlindeki Avuıturya elçiıi ta· 
mene gelmesi arzusunu beslemek- had dahilinde silahlanmasına mu e ~ 1 

e hedeıi üç d rafından M. Neuratha tevdi edile· 
ld i ·ı ~ I .. ponya tıcaret mua ay a· l b'" te o u unu ı ave ey emege me· meıa~ verip kendiıine müıavat cek olan bu te ırafnameden u· 

• ha uzatılm19tır. d'l 
mur etmiıtir. hukuk temin olunmalıdır. 1 yük devletler de haberdar e 1 e-

N'h t .. M c Maaş yoklama arının cektı'r. ı aye encumen, · apuıu Bu ha;kikat inkir ediline, bir 
Fran11z - Sovyet ticaret itilafını ıilihlanma yarıtı b:ıthyacaktır. Si· zamanı değişiyor Almanyada na•al 
tetkike ve aon zamanlarda iyana lahların bütün devletler için ah- Ankara, 3 {Huıuıt) - Mütekait kar9danıyor? 
teTdi edilmit olan Fransız - Al- den tahdidi evvelemiı•de hu yanta ve yetiın maatlarının yoklamaları Berlin, 3 (Havu ajansi) Al· 
m:\n ticaret itilifnamesi zeyli mani olacaktır. Mart ve Ağuıtos aylarında yapılı- man siyasi mahafili, Avuıturya 
hakkında bir proje yapmaia me· Müteakiben Alman muhtıruı, yordu. Yoklamalar mali yıla uy- hükiımetinin Alman hükCimeti ta· 
mur etmitlir. Almany~nın, diier devletlere kar· mak için Mayıı ve Tetrinisani ay· rafından Avuaturyanın Berlin se· 

Almanyanın cevabı tı bulunduğu huıuıi vaziyet içeri· larına çevrilmiştir. firinin tetebbünbna verilen ceva-
Pariı, 3 (A.A.) - Alman hü- ıinde emniyeti kifi olabilmek için Paramızı korumak için.. bı memnuniyet Yerici mahiyette 

lcW..eti Fransa canibinden izhar aıkeri bir miktar olarak ıösteri· Ankara, 3 (Hususi) - Parayı telikki editinden ııkılmıt ıibi sö· 
edilen hüınüniyetten dolayı mem· 
nuniyetini beyandan ıonrs 1 ka
nunuıanl tarihli Fransız muhtıra 
amda dermeyan olunan ıilabları 

• 

len 300 bin kitilik ordu mevcudu- koruma maksadilc, harice gidecek rünmektedirler. CeYap metnini 
nu mevzuu bahsederek, memle- mütekait ve yetimlerin, mezuniyet- aynen netre karar Termitlerdir. 
ketteki siyaat tetekküllerin askeri le seyahat edebilmelerine dair olan Bu ceYap evelemirde Cerman
hiç bir mahiyeti olmadığını ye layiha vekiller heyetine verilmi§tir. ya - Avusturya ihtilifma 1abil 

hukuk menfaatine dahil edebile· 
cek iki devlet ar:ııında bir ihtilaf 
deiil, fakat Avı.*urya hükumeti 
ile bütün Alman milletini ihata e• 
den bir tarihi hareket arumda ih· 
tilif olduğunu teyit etmektedir. 

Almanya, Alman milletine ye• 
ni bir cea:ıret veren hareketi ka· 
nun harici tutan bir hükllmet ıiı· 
temine kartı lika.yt kalamaz. Fa· 
kat Alman hükGmeti Avusturya· 
nın dahili ıiyaaetine karıtmakbn 
itina ile aakın~ıf ve kuvvet , iıti· 
mali bir müdahaleyi veya mua•he· 
delerin teıbit etmit olduğu taah· 
hütleri ihlali hiç düıünmemİJtir. ' 

Alman hükumeti, Avusturya 
hükumeti ile Avuıturya milli aoı· 
yalitt mahafili bu barıtmıya mani 
olacak hiç bir teY yapmamıtllr. 

Bundan ıonra Alman hükume· 
ti Schuhınacher meselesinde gös· 
termit olduğu itidali hatırlatıyor. 
Ve Avusturya tikiyetlerini tefer• 
ruatiyle münakata ediyor. 

Nota fU ıuretle neticelenmek· 
tedir: 

Alman hükumeti, yaptığı tah· 
kikat neticesini beklemeden, me· 
seleden diğer devletleri Berlinde 
te§ebbüıata .geçmesiyle ayni za· 
manda haberdar etmesinden dola· 
Yı Avusturya hükiımetinin kullan• 
dığı bu usulü ıarip bulmuıtur. Al· 
man hükumeti, milletler cemiye• 
tini meıeleden haberdar etmek le· 

tebbüıünden ıelecek meauliyetle· 
ri Avu'6turyaya bırakmakta, bu 
meaelenin ~ynelmilel yol ile hal• 
ledilemiyeceğini dü•ündüiün\I, 
aöyleaıektedir. 



.!§.~~ .. ~!.'..1::.~~ 1 

San'atta ebedilik 
7Aman zaman ortaya atılan bir fikir 

vardrr: 

San'at beteri hisleri anlatır .. 
Şekıpir, Göte, Şiiler, Molyeı-, fuzuli 

beteri hisleri anlattılar bunun için aan· 
atlcir Leseri ihtiraslan kadar yükselebil· 
melidir. • 

Beıeri lıtisleri \'eren sosyal davalar de· 
fil, beliti insanm kendi benliii, deruni· 
!iii, Ve uzvi,.etinin gizli kuyulandır, 
•naan ıuurunun derinlikleridir. Bu yot. 
daa ;;ürüyen estetik davası beıeri ibti. 
ra.tar aramak İçin kendi kendine döner. 

"' (• oı 

S.n•at bqeri ihtiraslara el uzatmaz 
11\ı?. 

- Uzatır. 

- Ne :zaman?. 
·- Ne zama ninsan toplululdan ara· 

''"da beııeri diye bir topluluk tasavvur 
tdihnitse~. 

- aa,ka ::ııtıman?. 
- San'at gene mevcut olduğu halde 

hiç de beteri olmıyan itler san'ahn hu· 
ducfu içine ıirer. 

llJ 

MeHli beteri hisler, ihtiraslar diye 
İJt.rj sürülen: Aık, kıskançlık, hasislik, 
fan, ..,.ef her uman san'abn meTXUunu 
teılıil etmemiıtir. Bir devini~ bUnlann 
san'at kadrosunun ve insan nıbunun İ• 
fadesi olma11, mutlaka san'abn her 7a· 

rnan böyle olmasını icap ettirmez. 

Totemli bir cemiyette ayni toteme ti· 
bi olan insan bir kadına aık duyamaz. 
Dini tazyik o kadar kuvvetlidir ki, ayni 
(klan) a menıup iki İnsan arasmda ge• 
çen mac:eraJl e$letik kaydetmez. 

Derebeyliğin çok kuvvetli olduiu de
vfrde ne esirler, ne ıeıf'ler, ne de orta 
sırul halk izdivaçta kıskançlık hİHİft.İ 
duymazlardı. 

Adliye sarayı yangını tahkikatı 
yeni bir safha ya girdi 

3-VAKIT 4 ŞUqAT 1934 ~ 

SOHBE1LER 
·································· 
Keskin sirkenin 
zararı 

iki üç gündür, " MiJliyet,, in ''Tll'Pan,. 
muharriri ile, "Akıam,, m "Bir ÇJJ'.PJda,. 
muharriri nraunda bir eşek ~nvası gÜ• 

dülüyor. Hayır, eğer okumadınız, takip 
etmedinizsc, anlıyamazsınız. Bu dava, 
ınclrleple ol·ucluğunuz: dan değil. Bu da· 
va A\·rupni bir dava: Paristc, Şanzeli:zc· 

Adliye ıaraymm yanması tah· ıı itiba.riyle, tahkikatın bir müd· tanesine yerleımesi itiyle dün de de c~ek gezer mi?. Gezmez mi?.. Bize 

kikatı, yeni bir ı:ılhaya girmi,tir. det daha uz:ımaıı muhtemeldir.. uğratılmııtır. ne?. diyeccksiniı:. Hakkınız nr. lıw 

Yan'l'lD& aebep olmaktan suçlu Dün de iki kasa açıldı Dün, yeni bin:ıya birkaç gün• gezsin, ister gezmesin. Bu bednimd de u~ 
.. ··ı k te kif edilen vestiyer E· munımda değil. Yalnız bu ava a pe 

goru ere v Adliye aarayının enkazı arasın· denberi taırnan daire ve mahke· hidaetli kalem sallı)•an Bürhan Cahit 
tem efendi ile kapıcı Ahmet ve d bul . l • d ı · b d h · ·1 ld K a unan kaaalardan ıç erın e· me ere aıt azı eıya a .a getırı • Bey, kendi aleyhine yürümüı o u.. .es· 
odab~ı Mehm~t efendiler, kendi· ı ki par f.. ki .. netlerin mittir. Ag-ır ceza ve ceza mahkc· kin sirkenin uran kendi kabına ımıı ... 

b. . l"k k'ka' l'k a .. rın ço ugu, ae f d 1 lerinin ted ıntz ı ve tet ı ız ı L--ı· kt d . d e meleri, daha t•u.mm:unı«-tır. Bu Maahaza bu zarar, kariler için ay a ı . . . . . .. .. ıu, un: ı no aaın an en zıya e • -,. :ı 
göıtermedıklerını ılerı auruyorlar• hemmiy t .1 "k" . .. bir mahkemelerin yerleşeceği dördün· olacaktır. Çünkü: 

k d · e ven en 1 111 once, • Burhan Cahit bey diyor ki: dı. Bu no ta an müdafaa sır. aıın· kaç taneıi de sonra arılnııf, bir cü kattaki salonlar tamamiyle ho· 
k d k :ı ''Patis, dünyanın her yerinden para 

d:ı, yangının apı yanm a ı mer· kıımınm içinde bulunan şeylerin §altılmıttır. Yalnız bazı tamirat kuvvetiyle kopup gelen ~eşit çe§it m~~-
diven altından değil, üat kattan yangından müteessir olmadığı, bir ve bdilit yapılacaktır. luklarla doludur. Bu itibarla adını og· 

çıktığı, üat katta bulunan odacı k11mmm da y:ındığı görülmii!tü. Dün adliyede daha ziyade yeni rcndiğiniz Şanzclizedc ancak bu çc§it 
~ehmet efendinin feryadı ititildi· Dün iki kasa daha açılmıttrr. binaya yerletme i'iyle me§gul 0 • eşekler görülür .. ,, 
.... h ld 1 l d ku 8 k b l d · · d · l "d · bo l Karilere müjde her fırsatla, Avrupa· gı a e a ev er arasın an rta• u asa a ar an hırı emanet aıre· unmuştur. Posıa 1 areıı, §at- . ' 

1 
k 1 . aittiaini 

1 d b d ı ·ı • d'"' · • . . ... . . run muhtelıf meme et erıne • • 
rı ımama.ının a urla e ı tet· ııne, ıgerı bırıncı hukuk mahke.o tıgı salonlarda bulunan kendısıne bildirmek için, yazılanna Avrupa ıehir-
kil ettiği iddiuında ıarar edilerek mesin.e aittir. Birinci hukuk mah· ait bütün e§Y&yı götürmektedir. terini sokan Bürhan Cnhit bey, bundan 

yeniden dokuz. ıahit gösterilmit· kem~ıi k::ısasmda bulunan evrak Söylenildiğine göre bu :ırada du- böyle Şanzelizede de kendisini görenler 

tir. yannıı9tır. Emanet kaaaıındaki· var içindeki bazı d~laplar ve raf· o~duğunu ne yazacak, ne de söyliyecek· 

Bu dokuz tahit ·tevkifhanede· 'ler zarara uğramamıılardır. lar da vardır. Bunlar poıtanenin tarF .. 
1 

k" b k d' . • • arardır ·-·· ' 1 J ı va ı u en ısı ıçın % .... ..., 

ki mevkuflardan dokuz kitidir. Kua ann açı m::ı.sı es.nası_nd~ malı olmakla. beraber, duvarh kariler için faydalıdır. Bundan böyle 

Bunlann tevkifhanede bulunduk.. hazır bulu~an he!e!, netıceyı hır birletik bir halde bulunduğu için kendileri bizzat jilet kullanırlar .. 
lan koğu!un penceresinden yanıı· zabıtla teıbıt etmıttır. Zarara uğ- sökülünce duvarlar bozulmakta· Burhan Cahit bey diyor ~i: .. 
nm üıt kattan 1..--hdığını ıyıce ramadan te:ıkrar ele geçen evnk, dır. Bu k b·ı b adliye "Züppelik nedir bilir mısın azızı~: 

u-., d . 1 ı· a ı azı etyanm .. .. Gal ·ı s· k • asında gcçuğı ·· d""kleri b"ld' ·ı k, müdafaa alakadar aıre ere teı ım oluna• • . b" omru ata ı c ır ecı ar . 
ıor. ~ . 1 ırı. ere . . . caktır ve poata ıd:ırelen arasında ır halde Şanzelizcdcn dem vurmak, Vayana 
ıah.ıdı .•ı~atıyle dınlentlmelen 11• • anlqma neticeainde, olduğu gibi ile Parisi görmediği halde, onların pas-
tenılmııtır. Yerleşme işi bırakılmaaı mümkün olabilir. Bu tasından, ekmeğinden bahsetmek .. ,, .. 

Y . "d . -L • • ·ı . 1 Adi" d . . . 1 t b l . "b 1 . . b' ed' Karilere .. ene müı'dc. Bundan böyle enı en !anİt gôıten mıt o ma• ıye aıresının • an u pos• 1t1 ar a, va.zıyetı tea ıt ıyoruz. .. .. d L..;:. dan 
Burhan Cahit bey Fransız u eucum 

Ikbsat ·vekili yarın 
şehrimize gel~yor 

Afyon satışı Muallimlerin verebile
cekleri hususi dersler Meseli derebeylik rejimi çok deEa 

e~li bdmın evftli feodal ile yatmasmı 
em""9r. Burada beteri hın olan kıs· Tetkik teyahatinde bulunan ik· Alman fabrıkatörlerile 

mukavele imzalandı 

deın vuranuyacak, okuduğunu iddia et• 
tiği Fransız müellif)erinin eserlerini ve 
isimlerini yanht yazmayacak. Memleke
timiz aleyhinde yazılar yazan kırk yıllık 

Şimdiye ka.dar ilk mektep mu· muharrir, kart bir Fransa kadım olan 
allimlerinden iıtiyenlen talebele· Miryan H 3 rrinin, yeni türemiı genç bir 
rine veya hariçten müracaat eden· Fransız muharriri olduğunu söylir.emi· 

kançlık yoktur. Bu aadmlBT bizim anla· tısat vekili Celil Beyin yaı:ın teh· 
dıpnrz manada aldatılmıı mıydılar, hay .. rimize gelmesi beklenmektedir. 
siyetlerini para mukabilinde mi aattyor· . • • 
Jarch? Hayır, :ne o ne öbürü. Bunlar bu Vekil Bey lıtanbulda tetkikat• 
iti dlnı '~ v.anu-orbr.dı. ._la hulunacalc, billi1S1& aanayi er• 

Tibe~• MMı Mır L *._ ~ koc:uı babı ile. gö~,eceği ~lnllin eaiJ. 
Yan celiP yapmaktadırlar. Haç de.,.. kted" . 
l.nnda kıskançlık danaı ıörülmüyor. me ır. 

Feodalite deTI"Dde derebeyine yalatan 
~n ve tereftir. JJi kalpliliktir. Cömert· Mustafa Ali Bey kimdir? 
Jiktir. Halbuki imparatorluk devirlerinde 
ise ~azifeye itaat, emre "°7un iiınek, (Gök bayraktan a.lbayraja ıe· 
hatta korku tebcil edilen Mferi hir hm· Jam) diye Pit:ıverden çekilen bir 
tır. telgrafta ıarkt Türkiıtan b&f!ekİ· 

Feodalite devri civanmertliii, İmpa,.. • 
torlvk korkuyu, itaab emreder. h nanıına imzası gör.üten doktor 
Baıün müsrif adam haıis adamdan Mustllfa Ali · Beyin dört ay ön-

daha lröti priilür. Hasis adam, cömert ceye ka.dar lznıirin Tire kazaım· 
al damd. mefhumu bugün baıka baıka ıe1· d:ı otUrup hekimlik eden zat oldu· 
er ır. -L 

""u tan · 1 ' Bu misaller daha çoialblat.ilir. ~ g nun o unuyor, 
ialmaktanıa mevcut misallerle çürük da· Tetkik ve tetebbü meraklısı o-
vanm çiirüklüiünü ıöaterelim. lan Muataf a Ali Beyin lmıir gaze-

lnsan ruha mücerret bir ıey değildir. telerinde de çılanıı yazılan vat• 
~u nah~ '!°~duran yqa~ıiı cemiyetin dır. · 
ulldiJettirdiiı iaymetlerdır. Olküleıen 
kıymetlene Wr iakıliha, merhale merha
le inllitafa ujı-amqlardır. 

B.,eri ihtirular d~ğimiz §eyler bir 
de ... Tin in'ikis hadiseleridir. 

Aalı Trabluıff.mlıdır. Mektep
ten hekim çıktığı zaman Tireye 
hükUmet tabibi olar::ık gelip yer

Jeımıf, ' orada Hacı Ali Pata da· 
madı Hamdi Beyin kızı ile evlen· 
mittir. 

Alınan uyuıturucu maddeler 
f abrikatörlerir.le uygfturucu mad· 
deler inhiaan ve Türk - Yuıoı• 
lav uyuıturucu maddeler bürCMu 
arumd :ıki afyon ıatıt müzakere
ıine dün de lıtanbulda inhiıar 
idaresi merkezinde devam edil· 
mittir. 

Geç vakte kadar devam eden 
müzakerede Alman fabrikatörler 
:ıfyon almağı kabul etmiıler ve 
iter iki müeaseıe tle bir mukavele 
imzalamıtlardır. Bu mukaveleye 
r,öre fabril<atörler yükıek morfin· 
li afyonlardan satın alaca ki ardır. 

Bir köy hududunun 
düzeltilmesini istiyor 
Bostancı taraf mdan "Y qı bü· 

yük,, köyünden on be! kitilik bir 
heyet dün lıtanbula. gelmi!, vali 

muavini Ali Rıza Beyi ziyaret et• 
mittir. (Yaııbüyük,, köyü ahalisi, o 
civarda diğer bir köyle ohn hu· 
dudun düzeltilmesini istemekte· 
dirler. lddialanna göre, ıimdiki 
hudut, her iki köyün idari mua-

Fuzuli feodalitenin, Namık Kemal ve 
Tc\iik Fikret ithalatçı tanzirnat hayatı· 
nın, Şekspir dopn ticaret •erınayedar· 
lığı ve millet devrinin, Mo1yel' inhilale 
u ~ ... ,~!\ asaletin akisleridir. 

S•dri Etem 
( oe~aıu• 4 iinM> laYlfa4:a) 

Geçen yaz Mıaıra gittiği aöyle· melelerinde karışıklığı mucip ol
~iyordu; oradan bu tanflara geç· !maktadır. Vilayet, heyetin mü-
tiği anlatılıyor. racaatini tetkik edecektir. 

1 ·· ti d b"I" 1 d yecek, B:\lasko lbnnczin ismini yanlıı te-ere ucre e era vere ı ıyor ar ı. ı~u:... d nl k cakt 
M "f .. ~, .. 1 ....... d d" "lk 1 ıuıuz e c ere çı ı~mı}'n ır. 

a rı muuur ugun en un ı Ha b:ıkınız, bu nolıtada Burhan Cnhit 
mekteplere gönderilen bir tamim· Beyin zaran yoktur. B~ hem karjler 
de huıuıi ders vermek iıtiyen mu· için, hem kendisi için faydalı olacaktır. 
a11imlerin orta mekteplerde oldu.. Bence, Şanze1izedeki e~ek davaımm 
... •b• .-:ı_!!J tt .. d •1 t yegane faydası budur. Yolua bu davanın 
gu ~ ı VeK& e en gon erı en ~e • batka iler tutar yeri yoktur ve bu bahia 
velı doldurmaları buraya hangı ta· üzerinde dunruya değmez •• 
lebeye ne kadar ve ne gibi bir ~ellmi izzet 
me.kaatla ders vereceğinin y~zıl• 

ma11 bild'rilmittir. Vekilet cet· 
velleri tetkik edecek nıün~ıip gö-
rürse muallimin dera vermesini 
bildirecektir. 

Kimsesiz taiebeye 
kitap veriliyor 

Gureba hastanesinde 
yeni paviyonlar 

Çap ad :ı tütün deposu ittihaz e
dilen binalar haıt::.ne için kulla• 
nılmak üzere boşaltılmıfh• Bun
lardan birinin ta.miri bibnİ§ ve bu• 
raya Gureba h:ıstaneıinin bat 

Maarif müdürlüğü t::.rafından doktorluk, idare, polikilinik kı· 
ilk, ortamekteplerde ve liaclerde ıımh:.n yerleımittir. Diğer pav• 
okuyan kimıeıiz talebeye dere ki· yonlar hastaneye gelecek aene ili• 
taplan dağıtılmaktadır. Yeni ve- 1 ve edilecektir. Bu pavyonlann 
rilen bir kararla, hu kitapların .da ilavcsinden sonra Gureba hu· 
iyi kulhnılması, ziyaa uğratıl· lın~i 750 yataklı bir hastane ola• 

mamaıı hususunun temini dütü- caktır. 

Saat haraızı 
nülmüt ve bu cihet mekteplere ta• 
mim ~dilmittir. Kimsesiz talebe· 
ye dağıtılan bu kitaplar sene so· Bakırköyünde Zeytinlikte ban· 
nundn toplanacak ve ikinci sene ka memuru Servet Bey :n haneıin
ayni kitcıplan okuy -:.cak olan kim· ı den bir adet altın saat çalan ibra .. 
eesiz talebeye verilecektir. him yakalanmııtır. 

DEHRi Efendi NAsıl Görüvor? 

• f 

I __. 

•... o .. , ... 

• • u 

- 'lebri Ef. timciiye kadar iktisadi ••• Mei• çok yaşamak için ~ ye- ••• Fa:la ~cm.::!{ }er.tek insanları •• • E:.ı ı;.;.::t!o cb.: ?ar fark.na var- De:tri Ef. - O bald:ı ze:ı~eri tedri-
buhaanaa insanlar arasmda ölüm niabetl· mek yemek lhun imit. u yemek Ji1en· tedricen zebirli{or• vaktinden ene! öl· makıızın intihar etmit olu7orlannıı! ci intihardan kurtarmak için lstanbulun 
r.i artbrcbknu zannediyorduk, biT dok· ler çok yapyormuf·- dürüyor,_ •• Şiımanlar cemiyeti reisi Abtülkadir Ziya 
tor l-luıu11 aklini iddia ediyor... Beye az yemek PTOP8fandaıı yaptırmalı! 

• 
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Ha1kevinde Polis haberleri 

4 :;UBAT 1934 

Alman yanın 
Y en1den tesisi 

Galatasaray kulübü 
reısliği ve bir haber 

C MAHKEMELERDE J 
Ik

• h Yeni temsil fUbesl komite· Berber Esteri dövdU 
Dün çıkan Spor mecmualarının 1 11S!Z al de bugUn seçiliyor Kumkapıda oturan Yako )asi 

..... t'""• k 1 __ , d birinde, Türkiye idman cemiyetleri Halkevın· den.. r:- -t b b lb h" ·ı k 1 :....., ..,_ma a .... en evam) • • • • • c.. er er er ra ım ı e avg:ı e • 
ittıfakı ıkıncı reııi Beyazıt mebusu Ü er sene hapsedilecek]er · be b E · f h ld lıte bir kııç gi:n evvel Rayittag· Halit Beyin Galatasaray klübüne Ç w • • • • Evimi~.temsil §ubesi komite in: ~ıf, .. ..r er sterı ena a e 

da kabul edilen kl""lUD bu kararın · l ... d · b" h b Beyoglund:ı Fahrı Bey ısmınde tihabı bugun saat (17) de Halkevı- dovmu~tur. 
reıs o acagma aır ır a er neıre- . . .. . 5 h 

neticesidir d"l · t" bir zatm evıne gırerek oteberı çal- merkez salonunda yapılacağın· ar Of ve cam · ı mı§ ır. 

Almanyanın yenıden tesisi ka- Yaptığrmız tahkikata göre bu ha- maktan suç~u y orgi ile Petrofun d:m ~u şubeye kayıtlı azamızın 
nunu ba,Jıca fU hükümleri ihtiva ber asılsızdır. Alakadarlar, Halit muhakemesı, latanbul üçüncü ce· vaktınde hazır bulunmaları rica 
ediyor: Beyin spor işlerimizdeki yüksek za mahkemesinde dün neticele~ olu_n_u_r_. ---------

1 - Eski Almanya birliğine meıaisinin daha ıumullü bir mahi- mittir. Fırka kongreleri 
dlihil olan devletlerin teşrii meclis- yette olduğunu itaret etmekte ve Suç sabit görülerek ikisinin de 

k d h d Cümhuriyet halk fırkaaı kaza 
]eri iJcra olurunnc:tur. en isinin her §eyden evvel Türk üçer aene apse ilmeleri kararlaı· 

ö' ~ S b T kongrelerinin on ikisi bitmiıtir. 
2 _Bu devletlere aı't bük' u··m- . P_oru ve ütün ürk spor gençli.ği tmlmıttır. k Ç 1 geri alan atalca, Silivri, Şile 

darlıklar hukuku Alman hükUme- ıçın ça ııtığını ve çalışmayı tercıh öldUrmek kastile silah k:ıza kongreleri de gelecek cuma 
tine intikal etmiştir. edeceğini. söylemektedirler. Bu a- atmaktan suçlu 

. . rada Halıt Bey tarafından Galata· k d günü yapılacaktır. Kongrelerini 
3 - Bu devletlen ıdare eden kl"b" .. t d""" .1 . .. .. Ulu öy e arab:ıcı Azize karfı yapan kazalar raporlannı hazır· 

h .. 1....-. ti Al h··1~~ saray u une gos er ıgı ı erı suru- o··ıdürmek kastiyle ıı"laAh atmaktan B 1 U.n.unıe er man U.n.umetine ta- l l t .. h.. d k d" . . lama:ktadırlar. u upor ar vili.· 
b
·a· en en eveccu un e en ısının İb h" 
1 ır •uçlu ra ıınin muhakemesı" du"n t "d heyetı" tarafından tetk"k · bütün klüplerimize gösterdiği de- " ye ı are ı 

4 - Almanya tarafından muh- ğerli teveccühün e~i olduğu bilhas- İstanbul ağır ceza mahkemeıinde edilecek ve sonra umumi bir rapor 
telif küçük devletler için tayin e- sa itaret edilmektedir. devam edihnittir. yazılarak ankar:ıda umumi merke. 

dilecek vali1er vazifelerini ifa hu- Halit Bey de tekzip ediyor . D~nkü.ınuhakemede birkaç f~- ze gönderilecektir. 
susunda Almanya dahiliye nezare- İ t b 1 3 

(A A ) T·· k" hıt dınlenılnıi§, muhakeme, gel- l . 
tl·nu. em · ıt a ı kt s an u , · · - ur ıye · h" 1 ı · · Bu··tu··n lı·man tarı·fe erı 

.11u n a m a o aca ır. ld . ti . ik" . . . mıyen §a ıt erin çağırı ması ıçın 

5 - Alman hükUmeti yeni bir Be;::ıtc:~~:sue~ali~n;ıe;~·:uh:r~ ı başka güne bırakılmııtrr. birleştirilecek 
kanunu esasi tanzim edecektir. • ............................. -.............. Liman tarife komisyonu bugu"n 

rirlerim:zden birine verdiği beya· 
6 - Bu kanun tasdikinden iti- nata kendisinin Galataıaray klübü San, atta ebedilik öğleden evel İstanbul merkez mü· 

haren meriyete girecektir. riyasetini deruhte edeceği hakkın· dürlüğünde ilk toplantısını yap• 
Görülüyor ki bu kanunun ka· da yevmi gazetelerde intitar eden -:--lBao taratı 3 ~cU ~yıtıı~>::.er k mııtır. Bugünkü toplanbda iktı· 

b , d"I · ı Al "d .. h. d" · k "b' • · • u saydıinnız aan atkirlar ""6 en· ı:ıt vekaleti tarafından hazırlan• u. e ı mesıy e manyanın ı an ava ııın te zı ını nca etmıf ve dilerine bü "k vo kü ük birer töhret . . . .. . 
vaz:yeti de esasından değiftirmi•- Galatuaray klübünden böyle bir vapmıı'-- yu dl ç &_.:.:Le ve bir ıa. mı§ olan hmanlar proıesı uzerın· 

,. " UU"la, • anm uu-ı.u d 1-h" tt atın fiki 1 · 
tir. Düne kadar orta devirlerden teklifle kartıla§madığı gibi, eğer ıım inıanlann kafaıma kazmaY• mu- e aa a ıye ar zev r en a· 
ka!m'1 bir manzara gösteren Al· teklif yapılsa da tetkilattaki vazi· vaffak olmuılaraa bunu aksettirdikleri lınacaktrr. 
manya tamamen birlik kalıbı için· feıi dolayısile bunu kabul edeıniye- hayatın hududu ile öl~ek ıazımdır. . ?~en~i~imi.ze göre memleke-
de erimit bir devlet haline gir· ceğ:ni sövle"M=~t;r. Fuzuli bir devrin a,k ınacerasına can tımızın muhım hmanlanndan bet 
mişt:r. Eaki Almanyayı teıkil eden verdi. Hududu geniı bir camianm sesi tanesinde liman inhisar id:ıresi ve 
muhtelif on aekiz devletin mevcu· Bu day tı~ atıarenın oldu. bu idarelerin kendilerine göre ay· 
diyetlerine nihayet verilmeıi bir temevvUcU Şekıpir Avnıpada yeni doğan ve bü· n ayn tarifeleri vardır. lktısat ve-

:s- tün Avrupayı kapbyan bir rejimin İn· k 1 b l b" 1 · "1 · 
!Üpheıiz birçok kuvvetli huıuat İstanbul ticaret ve zahire bor· ikası olduğu için rejim Avrupada yer- a eti un ann ır eıtırı mesıne 
menfaatler:n bir anda yıkılm'lll sasında iki göndenberi buğday leıtikçe kıymet aldı. Halbuki zamanında karar vermi§, ancak her limanın 
demektir. Onun için Hitlerin bü- 5,25 kurut üzerinden muamele anlaıılan bir adam değildi. Şekapir de hususiyetine göre lim'1n tarifesin· 
yük bir inkılap darbesi ile bu iti görmektedir. kıskançlık mülkiyet yepyeni bir ıeydir. de ta..dilat İcap ettiğini de ilave et-
bll!arması hak"katen büyük bir A Götede, yeni devrin, yeni tekniğe gi- mittir. 

Mevsim dolayııiyle nadolu- ren ı"n•'"mnm ifadesi vardır. Onun için B nkü 1 d b l" 
ff kı tt. O k d ki H"t .... ugü .. top anlı a ütün ı-

muva a ye ır. a ar 1 • dan gelen buğd:ıyların miktarı modem teknik hayatının in'ikisı olarak 
ı . a· 1 - d h. b" . .. manlann bugünkü ücretleri üze-
er §tm ıye Ka ~r ıç ır •t gorme. azalmııtır. Bundan ba9ka ziraat o ebediler araıma girdi. 
· 1 d l Al rinde mukayeaeler yapılacalC ve 

mı§ o say ı, yanız manyamn bankası da köylülerden buğday Namık Kemal ve Tevfik Fikret bir 
b 

• h bundan ıonra alakadarbrm fikir· 
ugün ;;ü tekilde va detini temin satın aldıgıw i,.in bug" day fi:ıb bir memleketin bile içine iılemiyen pek dııta 

k h 
:r ed •--'-- L- • ,. leri almaTak birleştirilmit bir li-etmesi endi admın Alman tari in· az yükselmiıtir. ve mahdut zümr e IJUWID ... yabn m •· 

de ebedilefmesine kafi ıelirdi. kiıı olduğu için aksi derin olmadı. man tarifesi hazırlanacaktır. 
Bununla beraber Hitler bra· Eski Muallım mektebi Dünya Şekıperin, Götenin devrinde • 

otdutu gibi yeni in'ikas1ar doğumuya Ticaret mukave!elen 
fından Almanyada yapılan bu bir- mezunları namzet bulunmaktadır. Bu yeni hayabn •• k 1 • d d• 
lik inkılabımn diğer bir noktai na· Öğrendiğimize göre, liıc dere· in'ikaslan bizde ne tekil alacaktır. Bunu muza ereıerı evam e ıyor 
zardan ehemmiyeti vardır. Bu da ceıine çıkarılmadan evelki mual- sarahatle söylemek mümkün deiU. Fakat Memleketimiz ile İsviçre ve 
Avushıryawn hususi v:ıziyeti iti- Hm mektepleri mezunlarının, Türkiye inkılabının bizzat fideai olduğu ltalya arasında yapılacak ticaret 
bariyledir. Filhakika bütün Al· mecburi hizmetlerini yaptıktan beteri bir hareket var ki, bunun hududu mukavelesi müzakeresine Romada 
manyayı teıkil eden Alman milleti sonra resmi dairelere memur ol· pek ıeniıtir. Bunun in'i~ıuu verecek devanı edilmektedir. 
bü.ün huıuıi devlet teıkili.tları· mak üzere mürac'latlerinde tahsil· Türk m~harrU?- yeni devnn ebedileri a- Gelen haberlere göre ltalya ile 
nı bir tek Almanya idealine feda lerinin lise derecesinde sayılnıası raıına gıreccktır. Sadri Etem yapıhnakta olan müzakere bitiril· 
ettikleri halde Almanyanm hudut· maarif vekaletince kararla!tırıl- mek üzeredir. 
)arı haricinde gene küçük bir Al- mıt ve ali.kadar makMDları bu Muallimler kiitüpanesi Bundan ba,ka İsviçre ile meın· 
man devleti kalıyor ki, bu da Avuı- husuıta tam"mler yapılmıttır. leketiıniz arasında yapılmakt:ı 0

• 

tu d O · · H" 1 Alm Maan"f vekaleti, muallimlere k ld d rya ır. nun ~çın ıt er an- lan ınüza ere de iyi teki e evam 
yanın yeniden tesiıi kanununun Yenı Ölçüler mahıus seyyar kütüphanelerden etmektedir. 
Rayittagda kabul edildiği gün irat birinin tesisi için uıaarif müdürlü· __ ..,. __ 

Yeni ö?çülerin ayar muayenesi· ... ·· · ve kü"tü' h d ki J ettiği büyük nutukta Avusturyalı- gune emir vermıt p ane Fın l ıda yaptın an 
ne devam edilmektedir. Dün ya· · B d b" lan da hitap etmeği unutma- vücude getirilnıittır. ura a ır· "lk k b• pılan teftiıte on küçük esnafın eı· . dd" ı me tep ınası 

mıttır: "Avusturya ile bir anla!· çok mesleki kitap, ınütea ıt 
ki ölçüleri kullandığı görülmüt ve d 1 

mak yolu bu"mak isteriz. Avus· nüsha olarak bulun uru nıaktadıt. 
haklannd'l kanuni takibat yapıl· 

turyad ... mecr s intihabatı i,.in mu· Öl l Muallimler kütüphanede bulu-
3' mağa ba!lanmııtır. çü er ve a· ' . 

ayyen olan z~rn"n geçtiği halde bu nan kitaplar içinden ıatediklerini 
yarlar müfettitleri muntazaman 

intih · bat tehir ediliyor. Orada da f . d 1 d" I alab"ıleceklerdir. Ancak, kitapla· te lıte evam etme.de ır er. 
intihabat yapılırsa nefcesinde el- rın bir tahısta bir aydan fazla dur· 
bette mHli sosya istler kazanacak- Tayyare balosu maması ve ziyaı halinde tazmini 
tır.,, dem:ıtir. Bu ıuretle Hitler 

Ö .. d k" b ı,., fart tutulacaktır. 
Alınan mi Jetini bir tek devlet için- numüz e 1 perıem e &agami 
de birle!-tirirken Avusturya Al- PerapJ.las salonlarında verilecek 
manlannı da bu birlik içerisine da- Tayyare balosu için birçok mües· 
vet etmittir. · ıeseler tarafından pek kıymetli e§· 

"--'ehmet ASIM ya teberru edilmi§tir. Teberruat 
miktarı gündengüne artmaktadır. 

O 
Bu e!ya ile b'lloda çekilmek üzere 

tomob"Herin muayenesi eğlenceli piyangolar tertip edil-
C'tohüslerin senelik muayene· mektedir. Piyango çekilirken, eı-

Kırklareli, Çanakkale, Bursa, 
Bolu, Tekirdağ, mekteplerinde 
bulunan muallimler, §ehrimizdeki 
bu seyyar kütüphaneden istifade 
edebileceklerdir. 

Maslak yolundaki a!)a~lar1n 
kesildlai do§ru de§ll 

leri bitn.:ıtir. Sirkeci - Koca- I ya teberru eden müeaaeselerin 
mustd-p .. §a, Bakırköy, Taksim isimleri de ilin edilecektir. Dünkü akıarn gazetelerinden 
- Yeni mahalle, Eminönü - E· Tayyere cemiyeti tarafından Mnslak yolundaki ağaçl:ırın oto
yüp, Kadıköy bostancı hatların· aynca mühim miktarda zarif ve mobil kazalarına meydan verme· 
d:ı iıliyen 60 §&yakın otobüs fenni mütenevvi kotiyon d'1 tedarik e- mek için keailmiye başlandığını 
bir muayeneden geçtikleri gibi ıo- di!miıtir. Her ıene fevkalade yazıyordu. Dün yaptığımız tahki· 
förlerinin de sıhhat ve ehliyet rağbet gören Tayyare balotunun k:ıta göre Maslak yolundaki ağaç
dbdanları tetkik edilmiıtir. Bet bu ıene de çok eğ1enceli ve ne§eli larrn kesildiği haberi doğru değil· 
otohOı '91emekten menolunmuı· olması için bütün hazırlıklar ya- dir. Yalnız bazı ağaçlar budana• 
~ ~~~~ ~~ 

lstanbul maarif müdürlüğünün 
Fındıklıda yaptırmakta olduğu bü
yük ilk mektep binası meva:m ao· 
nunda bitirilecek ve önümüzdeki 
sene burada derslere bqlanacak· 

tır. 

Fındıklıdaki mektep, Türkiye 
içinde en b~ük ve en modem bir 
Hk mektep olacaktır. Şimdiki ilk 
mekteplerde en çok 500 talebe o
kuyabilmektedir. Yeni yapılan 
mektep 800 talebeyi almıya yete
bilecektir. Binada, muallimler· 
den bir kısmının ve batınuallimin 
oturmasına mahsus hususi daireler 
de bulunacaktır. 

ilk mektepler inzibat 
meclisinde 

ilk mektep muallimleri inzıbat 
meclisindeki münhal azalık için 
yarın her mıntakadaki ilk mektep• 
lerde namzetlik intihabatı yapıla• 
c'\khr. llk mekteplerden seçilen 
namzetler de bir toplantı yaparak 
tek bir aza ıeçeceklerdir. 

Nitancıda sakin Y qar sarhot 
olduğu halde sol elini pencere ca· 
mma vurmuş, cam krrılmıt, eli 
kesilmİ!tir. Ya!:ır tedavi altmda· 
dır. 

Bir şeker kaçakcısı 
yakalandı 

Varna limanından lıtanbula ge• 
len bir Bulgar vapurundan be! yüz 
kilo kadar ıeker çıkanlmak iatenil 
miş ve bu tekerin bir mühacire 
ait olduğu iddia edilmiıtir. Güm• 
rük muh:ıfaza memurları tara• 
f ından yapılan tahkikatta bu şe· 
kerlerin mühacire ait gibi göıte• 
rilerek, gümrük resmi verilmek· 
•İzin, usulsüz çrkarılmak iıtenil· 
diği meydana çıkarılmıthr. Bunun 
üzerine tekerler musadere edilmit 
ve bunları kaçırmak istiyen adam 
hakkında zabıt varakaaı tutularak 
sekizinci ihtıaaa mahkemesine ve
rilmiıtir. 

Cam k1ran adam 
Kadıköyünde oturan Nurettin 

dün alqam iskele meyhanelerinde 

adam ala Ilı kafayı tütsüledikten 
•onra Y eldeğirmeninde lbrahimin 
kahvesine giderek camları kırdı
ğından yakalanmı§tır. 

Yusuf ile EyUp dövUttU 
Bayazıtta oturan Yuauf ile 

Eyüp dün aktam Reıidin kahve• 
ainde partiıi 50 kuruta pifpirik 
aynamağ:ı bqlamıtlardır. 6 el 
oynadıklan halde talih hiç bir ta
rafa gülmemiı, bir kazanmıı bir 
kaybetmitılerdir. 

Nih-.::ı,-.. Y--..1,, -~ın Dll' 

fey çıkaramadık hiç olmazsa lo· 
kum paralarına bir parti oynaya• 

hm demit fakat Eyüp herkes 
kendi parasını kendiıi versin diye 
kabul etmemit ve aralarında bir 
kavga çımıtbr· 

Eyüp pabskaıını 
Yusufu yüzünden 
Yusuf hastahaneye, 
rakola getiril.miştir. 

çektiği ıibi 
yaralamıtbr. 

Eyüp te ka· 

Yumur,acllar kongresi 

Samsund:ı. 11 ıubatta toplana· 
cak olan yumurtacılar kongresin· 
de bulunmak üzere lstanbuldan 
kırka yakın yumurta taciri pazar• 
teai günü Samsun:ı. sidecektir. 

lktııat vekaleti tarafından 
gönderilen ve bir tezkerede ruzna· 
ırne bildirilmekte, tacirlerin de 
hazırlıklı olarak kongrede bulunı
maaı bildirilmektedir. 

Yün fiatları 
Dünya piyansında yün fiatı 

yükselmektedir. Ancak Türk 
Yiİnleri hariçte bu fiattan istifade 
edememektedir. Bunun sebebi 
hakkında alakadarlar ıunu söyle· 
nıektedirler: 

__,,Türk tacirleri; yünleri te
nıizlemeden, ayıkbmadan ve yı· 
kamadan ıevketmektedirler. Bu 
sebepten fiatlardan istifade edile· 
memektedir. 

1 KONFERANSLAR 1 
Türk kadın birliii üniversitesi· 

ne niıaiye ordinaryuslarından pro• 
feıör Her Lip.m:ındrn kadınlan 

alakadar eden bir mevzu üzerinde 
bir konf eranı verilmesini rica et• 
mİ§tİr. Her Lipman bu ricayı ka· 
bul etmİ§tir. 15 tubat perıembe 
günü alqamı halkevinde bir kon• 
fer ana verecektir. 



Davut memnundu: 
- Ne iyi ettin de geldin .. Ei· 

leniyorduk, Hn geldin, eğlence· 
miz artacak ... Otur, otur .. 

Be biçin tereddüdünü görünce: 
- Ha, dedi, sahi, ıiz tanışmaz· 

aınız ... Takdiım edeyim. Meıhur 
muhnrilerimizdcn Pertev Refik 
Bey .... 

Perteve döndü: 

- Hakkı Behic Bey, hariciye 
memurlarımızdan , büyük bir 
töhrete namzet diplomat .. 

Pertev kalktı, aararmııtı, elini 
uazatb .. 

öteki ı'lrniml bir ıeıle adeta 
haykırdı: 

- Müterref oldum beyefendi .. 
Akil Mecnundan çok methinizi 
itittim.. Zannedersem refikanız 
hanımefendiyi de Akilin atölye· 
ıind~ tanımak ıerefine n "lil oldum. 

aı den l>tre 'uıtu. 
Pertevin kendine tuhaf tuhaf 

baktıim1 gördü .. 
Pertev, devirdiii, daha doğruıu 

devirmek üzere olduiu çamı ta· 
mir için: 

- Memnun oldum beyefendi, 
t:ledi, mademki uzun zamandır 
gıyaben l'lDJfıyoruz, ıizi bugün· 
lerde yemeie beklerim... Görüt•· 
lim Hakkı Behiç Bey ... 

-s
Fikriye çok ıinirliydi .. 
Dilber Hanımefendi katlarını 

çatmıt kızına naıihat vermek iıti· 
yor, Fikriye oralı "olmıyor, dinle· 
miyordu .• 

Nihayet ıabrı tükendi: 
- Anne, dedi, ben otuz yatın· 

d'lyıın ... Bu ıene aramızda kal· 
ıın, bütün iMme otuzunda oldu· 
iumu ıöyliyecek deiilim, fakat 
ten biliyorıun ... Otuz ya9ındıı. ka· 
dın çocuk deiildir artık... Ben, 
ne yapmam llzım aeldiiini, ne 

yapmamam lazım aeldiiini bilirim. 
Hay:ıtıma kimsenin karıpııağa 
hakkı yoktur, hatta ıenin bile ... 

- Evet ama kızım ... 
-Sus anne ... 
Fikriye, artık annesine aöz ıöy· 

letıniyor, yalnız kendiıi konutu· 
yordu: 

- Ben bu komedyadan bıkt1111 
uıandım ... Yok, eğer komedya de· 
iil de, bunları ı'lhiden yapıyorsa 
vaziyet daha beter demektir ... 

- Ne yapıyor kızım? 
· - Daha ne yapacak? ... On bet 

ründür, gece gündüz bana o yaza· 
CJ.jı romanın kahramanından, 

Haklcı Bey ... Hiç beyden bahsetti 
durdu •.• Dün de tutturdu, eve bir 
8GCİ davet edecekmif... Filvaki 
da..e etmek iıtediii gen.ci Akil 
Meemm Beyin atelyeıinde tanı· 
nuıtım, kibar bir adam... Ama 

VAKiT," Beş yıllık 
A p an 
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Pertevin keyfine payan yok. Gen· 
cin iımi Hakkkı Behiç Bey ... Anb· 
dın mı?... Nihayet misafirimiz 
geldi. Pertev ıofrada, mütemadi· 
yen bu tekerlemeyi yuvarladı ... Be 
hiç Bey darılmadıyıa da, herhalde 
f&t~ladı, sıkıldı ... Yemeğin aonun 
da Yavru sinirlendi ... Ba9ladı hıç· 
kırarak ağlamağa.. Hayır anne, 
ben bu hıy:ıta tahammül edemi· 
yeceğim artık, bu hayatın daya· 
nılır tarafı kalmadı ... Eskiden Per 
tev nihayet çapkındı. Buna tahlm 
mül ediyordum. Fakat bana karı!• 
mıyordu. Şimdi hem gene iıtediği 
rezaleti yapıyor, üsttelik beni de 
kukla gibi oynatıyor ... Hayır, İ§te 
bunu cekemenı ... Beyhude 11nr et· 

LONDRA, - "financial Times,, ya
zıyor: 

Türkiye hükümeti elyevm memleketin 
ve huıuıile Anadolunun ıanayileıtiril
meıi husuıundaki bet senelik planı ik· 
mal etmittir. Yalnız bu maksat için büt
çede tahsis olunacak menabün ve ıair İ· 
cap eden mali vesaitin kat'iyetle teıbiti 
kalmı§br. Bu da önümüzdeki ıubatta, 
1934 - 35 bütçesinin tanzimine baılandı
iı zaman yapılacaktır. Dahili ve ihtiyari 
iıtikrazlara müracaat edilmesi pek muh· 
temeldir. 

Devlet, aanayiin teıisinde batlıca "in
itiative,, i kendiıi almakla beraber, hatta 
en mühim aanayide bile huıuıi sennaye
nin hi11e sahibi olmaıına meydan bırnk
maktadır. 

Pamuk mamulatı birinci derecede ••· 
liyor. Hatta burada bile, tesiı olunaQk 
dört devlet fabrikaaı memleketin bütün 
ihtiyacatım tatmin etmiyecektir ve hu· 
ıuıi ıermaye aahipleri bu f abrikalan 

me anne.. memleketin ihtiyacını temin •decek bir 
Ve Dilber Hamm ısrar etmedi. ıekilde tevsi etmeğe teıci edilecektir. 
Hakim, dinlediği ıöze ıöre hü· Teaiı edilecek fabrikalarm tarihleri ıu 

küm vermiı. Hem ihtiyarlar biraz ıuretle tesbit edilıniıtir: 
da çocuk gibidirler, çekilen yere Kayıeri fabrikaaı 1934 te, Nazilli fab-
'd ] . b' rikaıı 1936 da, aflebi ihtimal Konya E· 

~ı er er. Sonra gayrı §Uuri hot ın· reğliıinde açılacak olan fabrika 1935 te 
dırler, fazla fikir yormak, üzül· henüz yeri tayin edilmiyen bir fabrika 
mek istemezler. Hem de Fikriye, da 1937 de teıis olunacaktır. 
ne olsa kızıydı. Ona h~k vermeıi Elyevm 80.000 balya olan pamuk mah 
çok tabiiydi. Hanıi ana evladını ıulü, bu fabrikalann ihtiyacatım teınin 
hak11z çıkarır? ~hnek üzere 120.000 balyaya çıkanlacak· 

- Hakkın var kızım. r. 
H 1 A~hr aanaulden demir birinci - a 9öy e anne... ' 

Bir müddet sessiz durdular, ni· derecede geliyor 
hayet Fikriye k"'llktı: Ağır •~tnayiden ilk teaiı edilecek olanı 

- . Ben gidiyorum. demirdir. Bunun teferrüatı teıbit edil· 
_ Nereye? memi1tir. Fakat madenciliğin inkitafla· 

nnı ameli bir noktadan tetkik etmek Ü· 
- Biraz Saı'me w ye ugrıyaca• zere bir heyet Fransa ve lngiltereye mü· 

ğım... tenccihen yola çıkmı§tır. tık adım kok 
- Güle güle kızım.. ve yarım lcolc ile iıtial ocaklannda kul· 

Filcr1ye 'Saimeye siHi, telefonla lanılacak huıuıi kokun iıt:ibaaline matuf 
Peymana, Yavruyu ıokağa çıka· b~lu~~tadır •. Bu~l~dan aonuncuıu, İ· 
rıp gezdirmeıini tenbih etti. kı muhım demır ıatihıal mıntakaaıdır. 

Bunlardan aonuncuıu iki mühim demir 
K-ıpıdan girer girmez müjdeyi iıtihsal mıntakaaı olmaaı mukarrer olan 

verdi: Zonıuldak ve Kaıtamonuda teaiı edile· 
- Oldu. cektir. Zonguldak kömür havzaııdır. [. 
- Ne oldu? i•r demir cevheri tekemmül ettirilecek 
- Pertevden ayrılıyorum. 
Saime, birden bire ne aöyliyece· 

ğini f&§ırdı, ıonra: 
- Vallahi, dedi, bunun böyle 

olacağı anlatılıyordu ... Hem ben 
Sana bir şey ıöyliyeyi.m mi? .. Ko· 
can son zam:ınlarda tratçı oldu ... 

- Sne de benim kadar Pertevi 
bT · ı ırıın ... 

- Bild:ğim için ıöylüyorum 
ya ..• 

Bunları, Saimenin tuvalet oda· 
arnda konu§uyorlardı ... Saime, tır· 
naklarm1 p'lrlatıyordu ... Hem iti· 
ni görüyor, hem Fikriyeye lif ye· 
tittiriyordu. Ba,ını kaldırmadan 
ili ve etti: 

olan Kayaeri, Antalya ve Torbalıdan 
lciEi miktarda iatihaal edilemezse, ecnebi 
demiri ithal edilec:elctir. 

Kok ve yanm kok iıtihıalatı ahalinin 
ihtiyacı olan mahrukatı temin edecek ve 
ormanlann tahribine aebep olan odun 
kömürü iıtimaline nihayet verecektir. 

lıletilecck diitr bir maden, lıparta ve 
Kütahya havaliıindeki kükürt madeni· 
dir. Ba ıuretle, aenevi 300.000 Türk li· 
raaının ltalyaya akmaaına mini oluna· 
caktır. lıtanbulda bir ıun'i ipek fabrika· 
11 teıiı olunacaktır. Yevmiye 1200 kilo
rram iatihaaline baılandığı zaman, bu 
maddenin hariçten ithali menedilecek· 
tir. 

1935 te, lzmirde büyük bir kağıt fab· 
rikası, lstanbulda bir cam fabrikası, iz. 
mirde ve aair mahallerde ip ve çuval fab
rikalan teaiıi teıbit edilen ve hükUmetçe 

- Tabiat kanunu, inıan birle• taıvip olunan proıram cümlesinden bu· 
tir, ayrılır... lunm!\ktadrr. Bu program, geçen ıene 

Fikriye biraz ıakinledi. ktamen Amerikan mütehııuıalan tarafın· 
dan müdekkikane bir ıurette icra edilen 

Me!hurdur, .ditçiye gidilince, tetkikat ve keıfiyata müatenit bulun· 
diş ağrıır durur. maktadır. 

Fikriyenin haleti ruhiyeıinde, Jstihdai olunan gaye, cihan iktııadi 
maddi ve ın :mevi, buna benzer bir ıeraiti yüzünden, gitaide ihraç kabiliyeti 
aksülamel husule geldi. Eve dön· azalmakta olan memleketin ham madde· 
düğü zaman, her teye hazırdı. lerine bir mahreç bulmaktır. 
Her ıeyi göze almıftı. Prorramın ikmalinin, normal zaınan. 

Fakat kocaaın.ı, yazı maaaaının larda aleyhteki ticaret muvazeneıini iza 

batında buldu. Pertev Refik, ç:ı· le ~clamdec:eii. ve helyd~vm lbu muvazen~n tahleh 
k. w te ı eııne a ım o an quota veaaır 

li kalem, agıt dolduruyordu. didabn rePini mümkün kılacait ümit • 
Pertev Refik, gene eıki Pertev diliyor. Memleket dahilinde imal olunan 

Refik olmuttu. Kendinden mem· aınai etyaya yüksek aümrük reımi ko

nundu, hayatından memnundu, her nulacaktır. 
kesten, bütün dünyadan memnun· ---..-"---------
du. diıine kızacak hiç hİ'r 9ey kaJmadı-

Cihan, ıene vız geliyordu ona.. tını bilmiyordu. Romanın aonuna 
Fikriye, bir kere kocaamın, Be· reldiğfoi ve bunun için Pertevin ço• 

hiç beyle beraber yemek yediğini, cuk ıibi sevindiğini bilmiyordu. 
sofrada Behicin ıözlerinden, ken· (Dev&m1 var) 
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Ordu Stanke Beqe 
verdiji emirde .. 

"Bugün gelen §İfreyi takdi.m e· 
diyorum. Borçka. Murgul ciheti· 
ne ait olan cephe kısmı Milo tabu· 
runun iki bölüğü tarafından mü· 
dafaa edilmekteclir. Heyecan da 
onlar tarafmdau izhar edilitor. 
O cihetten ha•ıl olan vehim ve 
heyec ::mın tesirile Artvinin va· 
kitsiz ve kuvvetsız aükutuna ıebe· 
biyet vermemek için lazım ıelen 
tebliğatı müe11irenin icraıını is· 
tirham eylerim,, 

Bu derkenardaki iıtirham talebi 
bir istirhamdan ibaret kalıyordu .. 
Çünkü vaziyet çok ııkıtıktı, ted
bir alm :ıla ve emir ıöndermele 
artık vakit kalmamıttı. Şubatın 
Yirmi birine kadar ıelen rapor· 
lar vaziyeti daha açık bir ıurette 
anlatıyordu. 

Rue k .. lf kollar1 
Ordu Stanıe Beye •erdiii emir 

de Rıaa Beye ait olan umum kuv· 
Yf'tlerle 'birlikte hareket etmeti 
emrini vermiıti. Bunun üzerine 
(Stanıa) Bey Aminin bekaımı 
temin etmek için (Murpl) da bir 
miktar kunet terkedec:elini bil· 
dimıiıti. Bundan dolaJI (Murıul) 
havaliıinin müd:ıfaaama aynlmıı 
olan kunetler ualmıftı. 

Ruılar bu fıraattan iıtif ade e
derek Çoruhun ıol aahilinde ve 
(Murıul) ıuyu ileriainde, yani 
Amine doiru lceıif kollarını ter• 
beıtçe ilerletmiılerdi. 

O noktaya ıanderilen Ş:ıkir 
Niyazı Bey maiyetindeki bir miJc· 
tar ıüvari ile oralarda hafif bir 
;>erde hattı tetkil ettikten ıonra 
ArtviM avdet eylemitti. Rıza 
Beyin :ıakeri ıebeplerden dolayı 
(Murıul) u terkederek Arhavi· 
ye çekildiğiııdenŞakir Niyazi Be
yin haberi yoktu. 

Şakir Niyazı Bey Artvine dön• 
dükten ıonra haber almııtı. Rı· 
za Bey Artvine çektiği telgrafna• 
mede "icabatı 3skeriye hasebiy• 
le (Murıul) terkedilerek yedinci 
ve ıekizinci hudut tatlarının tu· 
tulduju,, bildiriliyordu. 

Şu halde Muraul) (ile o mevki· 
in aai tarafı bot oldufundan 
ıoluna ve gerilerine çıkan bir çok 
yollar dü9man için ~çılmıt oluyor• 
du. 

hattı vaziyetleri tehlikeye düte
cekti. Bu tehlikenin önüne ıeç· 
mek için diier cepheleri d:ulaıtır• 
mak lazımdı. Yokaa onlardan 
her han&i birisinin en küçük bir 
metanetsizliii diğerlerinin feli· 
ketine ıebep olabilirdi. Artvin 
kumandam olan Hakkı Bey de bu 
vaziyeti ordu kumand:lnhiına bil· 
direrek hattı hareketinin tayinini 
rica ebnitti. 

Şakir Niyazi Beyin ketifteıı av• 
detinden ıonra vaziyet haklcmda 
doktor B :lhaettin Şakir Beye mq• 
f aual malGmat vencelini hir fÜP 
evvelki ıifreainde bildiren Halit 
Bey de Bertadan Enuruma çekti· 
ii 21 ıubat tarihli telırafmda 
diyordu ki: 

"Ketf iy:ıtm neticeli maatteellüf 
ArtiYinin ,.,., ve prhi cenubi 
yollarmın dütman için açıldıimı 
teyit etmektedir. Bu 1ollardan en 
ziyade haisi ebemmiJ9l olanmı 
yiizhqı Rifat Bey Jamr.encluında 
ıBnclerdifim otuz het ,U.:uı ve 
Rifat Beyin )'iiz on mncatla hölü· 

iü ile tutturacaiım·· 
Rısa Beyin Arhariden Artvin 

kumandanı Hakla •1• verdiii 
telrrafnamede Borçka önündeki 
müfrezelerini hareklb aıkeriye ik 
tızuı olarak eski hudut üzerin
deki yedinci ve Hlkisinci ııitan 
btlann civarına ıeldillai lrildiri· 
yor. Bu hal İle Rna a.,.in Arba· 
viye inerek ric'at ettiline delalet 
eder. 

Ben burada harp ve darbe ka· 
dir olan efradrmla tutturduium 
mevzileri müdaf a:ı edebiliraem de 
Borçka ve Murgul cepheMrine 
mutlak ve mahıuı ıurette muave
net edemem. Gönderilen 35 ıü· 
vari ile 115 piyadeden fula kuv• 
vet ayrılmaıma imkan yoktur. 

Artvin kumand :ını ıerek teıki· 
litı mahıuaanın, ıerek nizamiye 
kıt' alarının pek ziyade yayddıiı· 
nı beyan ederek cephenin daraltıl• 
maaını muvafık ı5rüyor. Bunu 
yapmak mümkün olamadılı tak• 
dirde yeniden kunet izamım ••· 
rurf buluyor. 

Benim mütaleamı aoraak o
lursanız töyle dütünüyorum: Ya 
tuttuğum mevzilerde •.-e yahut 
Artvinde milli namuı ve terefimle 

Vaziyetin nez!t.ketini takdir e• uygun bir ıurette harp etmedikçe 
den Halit Bey yollar içinde en İ§· ve inayeti hakla diifmanı 'bir ke
lek olanının ıetretmek maksadiyle re daha peri,an eylemedikçe Art· 
bir miktar ıüvari ve yüz on mev· vinden çekilmek iıtemiyorum. 
cutlu bir bölüiün, yukarıda y~zdı· F :ıkat ordu ve yahut Arhin 
ğımız veçhile, hemen Bertadan o• kumandanbiı elimi tutar da mani 
raya h:lreketini emretmi,ti. olurlarsa, bittabi itaat& mecbu• 

Artvinin müdafaaaı için mev· rum.,, 
cut olan kuvvetlerin en mühim Görülüyor ki Rıza Bey Murıu· 
bımları U'lletl Bert& ve Borçka lu terkederek Arhaviye çekildiii 
cihetlerinde bulunuyordu. halde bu hadiseden Artvin ku· 

Bu ıon vaziyete nazaran açılan mandanlığı pek geç h:ıberdar ol· 
yeni cephelerin kapanmuı iki ta· mu,tu. Hatti Halit Bey ıelen 
raftaki o kunetlerin takiıime telgraf nameden bir ,ey anlayama· 
uir:ımaamı ve bu yüzden bir ta· dığı için Rıza Beyin oraya çekil· 
kım kuvvetsiz ve hafif yeni cephe· miı oldujunu kendiliiinden tah· 
ler teıkilini intaç ediyordu. min ediyordu • 

Ruılar bu hafif cephelerden Halbuki Rız:ı Bey yalnız Arha· 
her hanıi biriıine taaarruz ebe· viye çekilmekle kalmamq, orada· 
Jer derhal muvaffak olacakl"rına ki te!kilatı mahıuaa kumandanlı• 
füphe yo~tu. Onlar muvaffak iını da Nail Beye terkederek ken
oldukları takdirde diğer cephe· disi büıbütün çekilmifti. 
lerde bulunan müfrezelerimizin 1 <Dnamı ftr) 

• 
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Ekspreste Kon er 
ir radyo istasyonunu bir sür'at katarının 

iç"ne yerleşf rmek imkanı bulundu 

Amerik daki radyo aboneleri 1 katarmm neıriyatı büyük iıtaıyo
ı•nlerde gayet garip bir nakil D"' nakledilmiı ve oradan abonele
dinlemek fıraabna na"I olmuılar- re bildirilmiftir. 

dır. (Columbia . Broadcaatina ilk defa olara)J tatbik edilen 
S)'ıtem) dGDyada ılk defa ohrak bu __ , ff-1..- ti eı· ı 
u_ d • b" ür t UllUI lDUY& --,,e e n ıce en· .,... ra yo iltuyonunu ır ı a .__ ___ . . ı t" i mu mittir • Radyo aletleri kısa 
..-.ruuu ıçme yer eı ırme e • . • 
nifak 0Jm.......... B • M-in (Bal· aonra bu tarzda nt!!rıyatm tamım 

......... • u ., ·T d • • 1 ktad B 
timore - Ohio) hatb intihap edil· e ecetı ümıt o unma ır. un· 
mfttir. Tren bu hat berinde aa· d:ın ıonra yolda bulunan yük.ek 
aite Jb kilometre ıllratle aüratle bir tahıiyet radyo ile nutuk tByle
lideıbn rad1o komerleri veril· mek veya konferam vermek icap 
miftb-. Radyo bu &Jetleri ima ederse sideceli yere naıl olma· 
...... olmıyanlum dahi bu ken- dan bu itini yolda radyo ile ıar

.ert.I ·~eri için ıGrat mele munffak olaltilecektir. 

= = 
HAFTALIK PROGRAM 
4 tub•t Pu•r ,...,. aMiliı-. -.. -..., a,41 Kon jka saz, 20 A.iaaa Uberleri. 

ANKARA_ 12,30 Gramofon. 18 ViJo- fwam, 21 Sanu Kuarteti, 21,30 Kon- VARŞOVA 1412 m. - 16,40 0..-.. 
lonael konseri (Edip Bey tarafından). fenDa, 21,41 Jori Steıa. tanfmdan tra kODMri, ı!,S Pi:rano. ~tile ~ 
18,40 Alaturka su. 20 Ajana haberim. tapnn!, ZZ,11 Melle Nad,o tarafmclan lalar, 18,20 ~ mueiki11, 22,45 Plik, 

A 1412 m 18 Kadın tqmml, 21,4& llalMrla-. 23,30 Adria danlİqİMen .ı... .. uıikiıi, 
VAOŞOV p 1 . - . • ... ViYANA 507 m. - ıs.ıs Pinno 24 Mluhabe, 24,06 Danı llillalliaL 

ri~atı. 18,45 ° .:~ nıaaikiai. _ l9,40 1ıııomeri (IWaad .............. ), 18,45 BODAPEŞTB 550 m. - 11,30 ()pe-
FilmJerclen koro • 20,46 Müaaha- Modern _ __.._.._ -'-- 1• 10 G-. ork &....- &--L-..L._ F f..!.....1p· • _._ 
he, 20,50 Senfonik Gl'kestra tanıfmclan vtı-"'-- ..-~ • .,. a ra es~-• uanuUIQllll • ~ m •-

• • · 21 40 u_L zel aanatlara dair, 20 V"~ Karna- resinde konser, 20,30 ...._, operumda 
opera mu.OO.:_ ell 

118 
:-a-Jer, 22,lS val (Musikili neıriyat ve JOHI Hoberin verilecek temsili nakil, müteakiben Eu-

Lembers'den ! . . fl'IJat, 23,ı& Spor, • ...__~de) 21,30 Aktüalite, 2141 n..... Perti" s· !I_!_• _...__ .. ~ ~ 
23,25 D musi.kila, 24 M- habe 24,07 ,_._... ' ' vr- sen s ııan mu•-• _......, _,_, 

~ • • ...., kestra lmHı.-i, 23,10 Son haberler, 23.30 Pataky caz takımı • 
Danı muaildsı. Plik 1ıronMri. BUKREŞ 364 m. - 13 Plik, haber-
BUDAPEŞTE 550 nı. - ıs,46 Jami BRESLAU 316 m. - ı7 Oileden J.,, plü, 18Diniko orkestruı, 19,15 Gr. 

Riso Siıan takımı, 17,30 Müsalıabe, 19 aoma muiki, 18,&0 Yortulara hürmet, DWl&o orkeatran, 20,30 Bükreı opera• 
Lea Baker caz ~ 20,ı& Spor, 20,30 ı9,ıO Aakeri '-bialer, 20 Karnaval neı· undan naklen opera t9lllllllli 
Helene LadanJI tarafuadua prlah kon- riyatr, 21,10 AYUıturya, 21,30 Lile ViYANA 507 m. - 17,IO Komer, 
aer, 21 Stüdyodan tintro, 23 lmn Mac· dolanchnaLiı isimli tem.il, 22,40 Neıe- 19,40 Pi111Do koaaeri, 20,35 Aktüalite, 
yari Sipa talmm, 24.16 Enıil Roon or- li Detritat, 23,11 Gece maıikili. 20,50 Düiiia Defriyatı, Mu Schönher, 
keatrall· 8 fub•t 5alı Hedy Renda, racl,-o orkestrau 23 Joeef 

BOKREŞ 364 nı. - 17 KiJli pros· ANKARA - 12,30 Gnmcıfoa, 18 Or- Haydanm eaerleri k mürekbp kon ... , 
....., 18 lcan Morlco orlcestrur hafif· ...... lrealraa H...W 0nwtare H.-olqae Au· 24 Akf*JD komeri Jlllls ile.. 
ilki, 19 Haberler, 19,11 Orkestranın de- ber Fantezie Le domino • Albeniz BRESLE~ 316 m. - t7 fWif mali
._, I0,20 Plik, 2ı Mme Marie Snejina Pıelude. ıs,45 Alaturka-.:.-- zo Ajans ki, 18,50 Y enı I~~ ~ lı1U1i mıriyat 
tanfıadan lapani, 21,20 Radyo or- haberleri. danu benzer yem musiki, 21 Ciaün la1a 
......... 22 Konleran., 22,15 Radyo or- VARŞOVA 1412 m. - 17,ia Oda haberleri, 21,ıO Avusturya, Zl,30 Tapn • 
... ....., 22,46 Hüerler. -•°irili, 11,m Maaahabe, 19,• Hafif niJi konser, 1 Ptak. 

vtYANA 507 m. _ 18 ı..wz ...... maliki, 21,0I Popüler aenfonik ...._.-i. 9 Şubat Cuma 
Jeriaclen mireklcep oc1a muakibi, ıı Yu- 22,ll H~ maıiki, 23 Plü ile tacanni ANKARA - ı2,30 Grafomon, 18 
--~ MJahat habralan, l9,30 Paul 23,15 D~ ~likiai, 24 Musahabe, 24,07 ıc...... komeri: (Ela.n Zeld Bey tara· 
V........, 80 ma doiclaia ,.ı 6aiimü Dam musikisi. hadaa) l&.40 Franm den, 19,ı& Gra· 
.... Mbetile bndi ............ 20 Ro- BUDAPEŞTE 550 m. - ı8 Buda· mofon, 20 .\iuaa haberleri. 
t..t 5c1a......_ c-..Iİal c-niavak;y, peıte muıiki heyetinin konseri, 19,25 VARŞAVA 14ı2 m. _ 8,40 komer 
zo,IO Saat ayan ........ 21 Kanpk mu- Plik, 20,30 Sab Kraliçeli isimli opera 13,05 Mandolüi ~lrUi ~ 
aild Dlfrinb (Oili Man, Fritz lınboff, temsili Peıte operasmdan, müteakihen Jıomer, 13,35 Man.... ~ 
Mm'y Hcıffelnw, Maryan Ravicz, VaJ. Sipn musikili. devamı, 16,40 Plak ile Karna..t haftlan 
tMr Wndaw Schmatzer Kuarteti '" BOKREK 364 m. - 18 Plak, haber- ı7,&S Solist konseri tapnnili, 19w. Po-' . ,_ 
rad7o .... bul), 23,0I Frank Fox caz ~· 18 ,!!_otoa orkeatruı, hafif muıi- lonya muaikisind=n mürekkep ko..,..., 
tMnm. ..., 19,15 vraeatranm devamı, 20,20 Plik, 21,1& Varıova filharmonik taknm tara-

BRESLAU 316 m. - 18 Mmılebt 20,46 Konferam, 21 Molle Dorothy Ham fmclan Mafoaik kom., 23,40 Dam ma• 
....... ft lllU1ian. 19 MüMh•IM penys tarafmclaa blpani, 21,20 Senfo- likia.i, müsahaı., elam .... ikisi. 
19,21 Akti.lite, 20,46 Unzistea ,.;;_ nik komer, 22 Harici Üp9ete 41.ir konfe. BUDAPEŞTE 550 m. - 18,30 Plilc 
lea -..& Mfl'İyat, 20,41 Leipsp. P•I ram, 22,45 Haberler. 19,30 Salon '" caz takunlan tarafından 
Liacb Mali, 21,ss Senfonik vab mmiJd. VİYANA 507 m. - 18,20 .Komer, konser Fejea ta1unu, 21 Tapnnili ope-

11, 21.38 ~.. U,el B: t~~!t'-a-:·~~ ~an~-8m~~ııp:~;·~i.ll!*•~>llllllJl!iMl~IMl~~---
nihtn pMID8aikiti. ....._, 21,40 Earaft ._ Melodie (M1i- VİYANA 507 m. -13 Hab ...... plik 

8 •ubllt Pazart... Mtritatı), 21,IO Hayali cin ve haber, plik, 18 Rad)'o orkeatruı, ıe,ı& 
ANKARA - 12,30 Gnmafon, 18 A· peri hikiyeleri, 22,20 S.. ........... , 22,40 Radyo orkestrası, 20,20 Plak 20,45 Kon· 

latarka m, 18,41 Dw ._likiei, 19,26 Alqam komer Radyo orkestruı, Joaef feram, 21 Senfonik komer Filharmonik, 
A1atarb 20 Ajaa ~ Hober. takım tarafmdan l'Athene ulontunmda 

m, BRESLAU 316 m. - 17 afif mali- verilecek komeri ...kil, 22,11 Seafanik 
....... is ....... pm1an dairesine tahVll olanan mutfalt. 4 A· VARŞOVA 1412 m. - n.- T~ ki, ı9,10 Genç• olacak, ı9,30 Aktüa- komeria de+-. D,41 H.berfw • 

.... Qıca: ~l~=-=a~ ~:: ..... Mtrit•t, ı7.U Hafif -sild, lite, ı9,4& Ertesi sinin prosramı, 20,21 BOXREŞ 364 m. - 18.10 Karo kon· 
1 - Radyo wisaamn yerlqdrilcllll ahizeyi kullanırken. ~ - Treni 100 ki ll,lO Piyaao ima• mi (Soaatls), lt.IO Konferam, 2110 Y•ı-.lı halda için bir aeri, 19 10 Spora ı9,2& Becl• ..... 20,25 

qgoo Te mneo. ! - Radyo tbbttntn Jometro 18r'atle giden yolcular bu • ho .w.ri aetriJat, l9,41 Şulak ca ......_ .... ~ 21,20, 2ı,30 Skeç. 23 Son Saat .;... va. 20,35 Tebetir paberi, 
~ ,.w.za trendeki audyoda konser ı:araJGr &inde oaınrak vagon içinclr ~ 20 Muhtelif.._., Jl,OI M.llaa haberler, 23,31Dw1Dasilriai Kreidelmıit, isimll temail, 23 Son Jıaher. 
ftft-. Mikrofon yatanda ISlhcilr. Se- tonaerleri dınlıyet>ihyorlar. Ohıledikleri -· ..WO Flotov'aa operası, 23,30 D-. 7 , ... at Ça b ler 23,20 Aktam komeri. 

ı-·· h dan -aiki . ..., rıam • ' 
c1ayt uıl.h 1~ sol malta bir perde gö- parçalar kendi tswyonlan wa a •· • • ANKARA_ 12,30 Gnmaf 18 Or- BRESLAU 316 m. - 17 Hafif maıi-
ıM•ıebedlr s V~an m&te&lide neşrolunan ~mdır. ..!UDAPEŞTE 550 m. - ~~ ';:.!;"- betraı (~ ..._-' Ea.:" z.m B. ki, 20 Milli musiki, 21,10 Opera" prla---'!"""9----------------.. - .,. ~ tapnai, l9, B: 1111..ı...-... 11,41 O.. malikili, 20 A· lar, 23,35 Hafif aaaliki. 
Ea fula raibet gören Radyo ve guneş Raa -::;.:ı•tlerile :;r;m!,'!.. ta- ;.. laaberlerL 10 Şubat Cum•rteal 

musiki lekeleri lam ............. ~ kOllMl't V~OVA 1~12 ... - 17,11 IWif ANKARA - 12,30 Gramofaa, 18 °"" 
H .. alw tı.ltealüen Edea H9-nn maliki, 19,20 Griel'"m ............ plik keatra: Beellaown 4 ild S, ......... ie 

Son pnm aene wfmda dünya• lqiltereain (Creenwich) rasat· cu ......;., 24,20 B.a Raas aipa ...._ ile, 21,06 Be,.aelm.W .. •um ~~1- d' Amhneie Napolitwlla, 11,41 Alilm-
am ra.IJo ~ labal • lwleti a ümüzclek• imeler için a- ... den nakil, 2ı,4S Pıyaao '-aeri plik ka aaz, 19,30 Dw _...., • Ajana 

• ---•--~- • • 
1 

• bilet" ek ile, 22,05 JComer, 24,QI Plik ile elam haberleri. cliJeD ....-W ~en aıp• f&iıdaki kehanetleri ~ • BOKREş 364 nı. -19 P~ ...._._., -likili. VARŞAVA 1412 m. - 16,40 Tapn-
cle Viyana muaikıamm raibet bal· tir: ICua mnoeli radfo naldıyab lS Hafif orke.tra ma~aı, 19,11 BUDAPEŞTE 550 m..- 17 Kadın niJi koDler, 17,55 Hafif muaiki, 18,50 

....... anlatıbnqtır. Qinlri; JU'llD ıittilçe aeclaamı arttıracaktır· Orta Mali, 18 Taropto. komen. ti Slonk,.. Müaahabe. 19t20Koro1mm.i, 21,0S 

.. sarfmda plmaa " oı.nuaa me•ce 1mımlarmda aealerin daha Fr•naız rady08und• alJ•t alqemr, 21 Ladviı ~-- 5%:" t1ı1mm, Plik ile ~· 21,10 Gopini• ~ 
-::. • .1- a. • · a.__ • • prop•ganda 22 B......_ naklen· Bc7ll rllel ......_ riadea mireldrep koeaer, 22 Milfıa'da 

1128 ~ ~--ıu 1 
4'W1R- ziyade fenalqmaama ıntizar eyle- . • mi A.,.,... ın...n. 23,35 Plilıı; 14,ıs Skala operuından nalcı.. Poaciellinia 

bli'J'a a-tek&rlarmm, :rbcle l4,7 mek lbmıdır. Una mevceli nak- Bırçok radyo ah~len .c:-'1• Alelaaader H__.,.nn caz..... Gioconde Gperası temsili • 
• ....... llı•ki•larm .. Jiılcle li alan al ti tedricen iyil yetJeri tarafmdan yakı o~ itiraz. BOKREK 364 m. - 13 .Plik, ........ BUDAPEŞTE 550 m. - 18 Amalar, 
21,1 i ele diler ecnebi llelhibla· ~ e er ....... ~ lar üzerine Fransız meclıaı rike- ler, plik, 18Orkestralronaeri, 19•11 ~ H_..... korosu tarafmdan komer, 19,10 

isidir cektir. Günet lekelen onumuzdekı liaı ıeçenlerd• yaptıiı bir içtima. J'O orbttruımn devamı, ~,20 Plak, A..n maıilci, 21 Op.et temaili, miite-

l'ID ... • eeaelerde ıöriinmiyeceii için rad· d · ad fnb)ara ait DUtuıdarm 20,45 K-....., 2l Mme N .. Aleban- aldMa Siıaa 1m11ikiti. 
• • daha a aıy el • rad "le ...- ...,..._ ..... -..m, 21,30 BÜKREŞ 364 m. - 13 PWr, 18 Gica 

•lov-'-• • Ma~n JO ~ maıd:azam ve beyanne• erm J'O ı net- A&. Nikolaeako tanfmdaa tapnnili ı.... odlestru L-~..: ---!I...! '--·-= 19 ıs --:ıJ LL..._ ... _.ı__w,e 0 _ ___ .ı:J-_;.,. '---- • IJUD lllKU - _., t 

radfıol•ı ...,...ate c:e•• • weaı imit • rinin ~· Wlll' •fl'llUI- ... , 22 Briikleldea naklen ..,_..;w Gica orkestram 1romere dnamı, 21 
1m1...._ tir • ammai Awapa koawiai midi: • Melle lrma Wnberı tarafmdaa piyano 

ViYANA 507 m. - 18,05 Şimcli'ri kenaeri, 21,30 Radyo te1miii, 21,m Mel· 
Aftltarphlana 1111....... ..... .. hp le lvonne Demetriad tarafmclan tapnai, 
...._, ı8,&I Spor, 19,40 çm&ı..m laa- 22,t& Şrammel amıikiai, 23 Ciu lolran
yalma dair koalenm, 20 Kul Bacber tuından naklen, hafif .. aiki. 
kendi ...ıerinden, 20,31 Eaki Alman VtY ANA 507 m. - 17,30 KON kon· 
aatUın ............. kameri, 22 Brlkael~ seri (Trenciler cemiyeti), 17- Wif 
..._ 1-ı•lmilel mmmi •• ıMri ..ıaı, musiki ıa.u.n, 19 Çim .... llir -nala 
z.(11 Plfılr. • doktorun konfenmı, 19,21 Aktialite, 

BRESLAU 316 m. - 17 iWif mau- 19,IS Masaeımetnin • .a.ia•ı• Maaoa 
ki, 18,IO N.U ..ır. prlalan. ı9,l0 isimli opera temsili V"ıyana ............ 
Miehüe, 20 Milli aetri,at, 22,10 Aıke- naklen, 23 RadJ'O orkeatrw. 
ri .-ela, 13,21 C.C. .. lilriai, 24 Ha- BRESLAU 316 m. -171.eipais 5-fo 
fil - N, Ou•llllev. nik takımı tarafından koue, 1"90 Pi-

in ibtaratua ral- s.w- '*• (Gltte IWea) ı Şüat-....,..... mu~ '* ....._ ..!J"~~: :::::!~s Or !;;.~~.: .:::.a:,~:. ';: 
.m•ır, ~lan yeni D• ta ..... IMt ylaw lill .,__ ...,__. lmmsi ~tir. (Hedtla Grall) 11 la- bltra: BoW&a ..:ıaveatuıe Le calife de han Strama'an ........_ Fld• tire, 

••• rliulı-• iltink'f eylemek- ._ Gp9l'lt ... , 'ttz rl ır mi b1o (Gltla 'batta Pral ...,...... ÇllE ...................... Potpouni du Lwl dee Lamı. pce 1m.- openti, 23 Soa la .......... 
Mı a) rt Dw ı r+ (Sbanıl11) mn llul ............ tapnDi .--tir. llıll, a.,.. Vahe, So.n. 11,41 Alatur- Geee musikili. 



7-VAKIT 

• • • Gençlerle • • • • •• H I K A y E • • • 

Şehir Tiyatrosunda Liseler Köyden Kaçan Hoca 
Genç San'aıkarlardan Şayeste Hanım Anlatıyor Zeki bey iyi ve kimaesiz bir gençti. Zeki Bey: - (Gayet samimi) Vallahi 

12 Sınıf olmalı ama tstanbutdan pek uzak oırmyan bir köy- eğer bana sorarsanız, derhaı girin, çünkü 
Şehir Tiyatroau genç aan•atkirlarm- de muallim bulunuyordu. Kimsesi yok- çok faydalı bir ıey, dedi. Ve daha koo-

dan Şayeste hanımla kart• karııyayım: bir şartla • • • tu. Daha bet yaıındayken annesini kay- peratifin birçok iyilikelrini saydıktan 
- Peki buyrun, konuphm.. "Bilgi, medeniyeti bize ton zamanla- betmiı, babaıım iıe hiç tanımıyordu. sonm köylüleri razı etti. 
- Sahne hayatına nasıl ba§ladınız?. ra kadar tattıran medreselerdi. Medreae- Yalnız teyzesinin söylediğine göre onu lki ay ıonra bir gün üçüncü derste 
_ Benim annenı de artistti. Ben, hı feri biz kültürü, dile karııtıran bir müeı- düımanllll' aJmıılar, götünnüılerdi. Bel- muallim bey derse girdiği zaman sınıfta 

d doğmu "b" · sese halinde cırörürüz. Medeniyet akıılan ki sagv dır, belki gene aelir diye ona tesel· gözüne bir gayn"tabiilik çarph.. Derhal men hemen sahne e t gı ıyır • • 
Altı ya§ındaydıın. o zaman meıhur ola bir silindir gibi garptan geçmİf, bu hiç ti veriyor ve onu avutmaya çahııyordu. farketti .. Zeynel yoktu .• Sordu: 
Yeni Jstanbul operetinin (Emel) oper~ fÜpheaiz ki, medreseyi devirecektir. Ne- Evet, daha küçükken buna kanmııtı. Arkadan Memiıin oğlu Kadri, namı di-
tinde bir küçük çocuk rolü varmıı, on tekim öyle oldu. Biraz garptekine, garp Yoksu), kimi görse .sakın babam olmasın ğeri sivrisinek, incecik aeıiyle: 
oynattllar. Daha kendimi bilmediğim bi tedris usulüne yakın bir usul eıki hüku- diye bütün akrabalanna gösterirdi. Fa- - Zeynel bahçede düıtü, ayağı kana-
çağda sahneye çıktım ve bu heves ben<l• met tarafından kabul edilmitti· Bu usul kat büyüdükten sonra artık bu emelleri dı. Eve tütün bastınnıya gitti, dedi. 

0 zaman bqladı. gene medrese ıeklinin elbiıe değiıtinne- ve ümitleri büsbütün kınlmııtı. Yalnız Zeki bey bunu duyunca canı sıkıldı. 
Bundan sonra :muhtelif amatör grup· sinden farksızdı. Son 11labat, dinle dün- ken~i hayatını kurtarmak i~in en yakı.r, Evet, vakıa köylerle bütün yaralan t\i. 

lannda, klüplerden sonra lbnürrefik Ah- yayı esas olarak ayırdı. Franıızca iıim ve en çabuk hayata atan muallim me~te- tünle iyi ederler. Fakat, çocuiun ayağı 

N • ve Ra "t R L ,- J 1 beraber H olarak orta tabıil mekteplerine liae denil- bin'! girdi. Jya mikrop kaptıysa? .• 
met an ! 1 ıza ocy ere Şayeste anım . h · • · ·· Zeki be -

ı .__ bir ""dd t d Darülbe- dı. Her angı cemiyet için kurulan mueı- w· d Z- '·. be . • 1• k Mektep azat olmuıtu. Y o Cllll ça ıtua•., mu e sonra a 1 d l . .
1 

_._ .oy e: c:J\l yın yegane eme ı me • d v . ·d· 
d . ldıla ar a senede bir iki film yapılırken, ıim- sese er ıstenı en ıayeden zamanla uzaa· lept k' ki d 

0 1 1 v kahveye gitme i. Dogruca evıne iP ıp 
ayıe a r. • e ı çocu ar ı. n ar a ugraşır, on- lin . . 

y . . . h kland di üç, dörde çıkıyor. Dublaj filmler ayn· laııyorlar, bu bır hakikattir ki, Avrupada larl takat d ilaç kutuıunu aldı ve Zeyııe evıne cıt· 
-d- .~n~. ve eıki tiyatromuz 

8 
a ca bir kazanç.. müteaddit zamanlarda, müteaddit mües- a aıır ı. ti. (Zeki bey !•bre indiği zaman kendi 

ne uşunuyorsunuz?. 1 ı ·· dd" d • .. •• kt ki b. b. k · d l · • - d" bez' alk 1, pamuk kı d . . Türkiyeye yeni bat ıyan operet salgı- sese er, mutea ıt efalar 11lahata ugn· 1"ıe ep es ır ına, erpıç uvar an ıçın tentur ıyot, sarıı ı, o 
- Balan, eski tiyat~~ h~ ~ a ıııt- nı hakkında ne düıünüyoraunuz?.. yor. Bizde son zamanlarda kendiıinden yıkık, beı sınıftan mütetekkil ve köyün alıyor ve bir kutu içinde taklıyordu) 

tik!erim, eski~en bu :;hı ;~ .. ~ ~t. ar~ket- _ Para kazanmamız için oynamamız istifade edemiyen gayesinden uzaklatan tam vasabnda bulunuyordu. Kmk 11ra- Zeynel minderin üstünde ayaiı dimdik, 
lenne ehemmıyet ve mboe ~gı •çın, tıyat- lazunm•f·· oynuyoruz .. Biz emir kuluyuz. liselerdir. lar ve yüzü gözü ağanmı ve yuı tahtası eıki bir bezle baib olduğu halde yatıyor-
ro çok baknnslZJllll ve gazını doyura- ve b" d k. d kü ·· Z k" be d z '-~ be h h ıuna ..it 

l 1 d d Ne derlerse onu yaparız ama gönlümüze B' defa bizde ti.eler k la h r dedir. ır e ea 1 masa an na. e 1 Y u. eau Y emen aıtanm ya •· • 
mıyan aktör nası o ur u a oyununun • ır ıı a ın bunları be . . ah tı ti. ld .. rd 

, d T b"• b • sorartanız, hiç de taraftar değiliz. Yu- Talebe mualliminin her fikrine körü nımaemıı ve ımıt • ' ne o ugunu so u. 
dekorunu yapar 1• a ıı u vazıyette .. . . • il b" Daha gü d "' rk tafnıdan kal 

.. k··~ dekor kötü kost·· l · b" karda soyelediğim gıbı ınıa ah ır i'Ün körüne itaat etmektedir. Muallim ile •--- LL ~ og~ en, . ~a kJ • 
gore o~.. ' um.. yı ır . tro ı ı d . b. ...-, U1U1Çeıındeki aevgıli tava arına 
ba bulunamayııı.ından k-t·• · tap Y a operet ayn ır. talebe arasın a derın ır uçurum vardır. . • • • y k 

şın :r o u mızanaen, 1 . . . . . . . . . . yem venr, bıraz da evındeki oeagın ar-
hatta mizansensizlik, Türklerin bu san'a- - d4:81 olmak ıçın artıst hangı vasıf- Bunun neticeaıdır kı talebe ile muallim 1111ndaki kah altı ttikt mekte-
ta intisap etmemesinden kötü ıey •. Ar- lara malık olmalıdır?. arasında fikir aynlıklan bir geçimıizli- bin samani vl ek eni aonrad 

U 1 .. l"" d ~· • • "baril ı yo una oyu ur u. 
bk gerisini siz düşünün.. - zun lafın kısası, a acagı ro un e- &•n başlamasını, netice ıti e o talebe- Saat Ü t kt bi tat•ı· d sonra 

·· · · k • · . çe,me en ıınen 

Çocuk: 
- Düıtüm efendim. 
- Çok kanadı mı?. 
- Evet •• 
- Ne yapbn? •• 
- Annem örümcek bağladı .. Fakat timdi iı deiifti. Amma, operet r111ne gırrnek, girebılme mezıyetıne ma· nın o sene dönmeıini intaç ediyor. ikinci köyün biricik ... lı kah . e ıırider ve 

l"k 1 l B d dah üh" • l b" d ok rnar vesın •• M • • -1-lmı b tiyatrodan ayrılsa!.. ı .. o? ma ı.. un an a m ım ne o a- ır nokta, timdiki liseler e uyan tale- ihtyarlar arupwaa dahil olurdu. Dreden uallim beyin canı ıyıce suu t .. • 
_ Fakat hanımefendi, unutmayın ~ bılır ·.. be mektebi bitirdikten sonra hatta tatil tepeden konaıurlardı. Kahveci Halil a- Annesini çağırdı ve eğer b~ • aargıP, ço-

ıözü:liizü ilk sahne hayatında op~retle - Genç iıtidatlardan kimlerden ümit· :zamanlarında bile kitap okumasını hiç ia muallim beyin kahvesini öirenmiı, z~p İliç bai~•a çocuk ıyı olmaz, de-
varsına?. bir zaman arzu etmiyor, bunun neticesi daha kapıdan girerken söylemeden az dı. (Zeynele donerek) 

açtınız. L'~' • , d" - Onlan benim göstermeme lüzum dir ki, bütün memleket kahveleri •ene- tekerli, fazla köptiklü kahvesi önüne ge- _ Haydi Zeynel, aç o bezi .. 
- Ne uueyım, o zaman san at ne ır k 1 ü'd 1 . . • .. . b'"t"" ··nı . d 1 d Ç" kü" 1· d" H rk • akı . . • • . • yo • ı at ar ergeç kendılerını gostf're• nın u un gu en o u ur. un genç· ır ı. e es muallım beyden 1 danı- Anneıi itiraz etti. Yok olamaz mual-

bılemexdım kı, tımdı operet hıç oynamak ceklerdir. Jiğe okumak hevesi tatbmlmıyor. Asıl tardı. Genci, ihtiyan hep muallim beyin tim bey, ben o örümcekle neler, ne yara-
jıtemiyorum.. - Boı zamanlarda ne yapar11nız?. meselemiz litelerin on iki ıene olma11, etrahnı sararlar ve ondan yapacaktan Jar iyi ettim. Rahmetli ağabeysinin de 

- ideal rolünüz?.. E • . .. .. .. A k da 1 1 t la bunu derhal kabul etmelidir. Fakat tu it hakkında izahat alR"lardı. Yalnız Zeki yaralannı onunla iyi ettim. Buda a-er - v ııı gorurum. r a ı ar a av 8 · -~ ' 
- Böyle Wr .. ,. düıiinmedim ama, i- fak tefek leacelerl aki saalle karıdatılır. iptidai kııma nu. yok- eyın mektepte olsun, dııarda olıun ye- dedi ve ocakta yemeiüJm ~ koku-

deal rolüm her halde b~r "operet,, te de- 0~ aR il . eil e v t ıa orta kısma mı, yoksa lise lc111nına mı. sine tevdifi Tunun aiamn oilu küçük aunu duyunca cbtan plrb. 
d. aeçınrım. o erıme ça ııırmı.. B Zeyneldi Mekt t d • · · 

iil ar. _ Bu kadar mı?. unun en iyi tarafı gene ıüpheıiz ki, li- • ep e ona uma ıyı mua- z t z nel b Bakb, 
- Bizde yeni baılıyan film sanayii ıedir. Çünkü lite tahsili darülfünuna mele. ederdi. Zate~ _Zeki vıbeyin h~çb?° ta- hak~k::en ~yük ~ara~:O'!rw bura-

- Kafi değil mi .• Teıekkür ederim.. h 1 k "d" B d .ti.bar r lebesıne dayak degıl baıırmıt bır ınaan hakkında ne dü§ünüyonunuz?. azır 1 yen ır. u sene en 1 en •- • . . • .. .. • _ 11nı alkolle temizledi ve üzerine tentür-
1 k al be doku _-1&_ defildı. Onun ıçın butun talebenın ve bu-

- Muhakkak ki ilerliyor. ilk zaman- Melih "azmi aeye ge ece t e zuncu llnuUl tü' t 1 be be 1 • . • .. ,____ diyotlu pamuğu kapattıktan sonra sargı 
b"rik ı 'b' irkil k · L. n a e e veyn erırun ıevg11ını llUUA· • 

nııııııı111111ııııı11 11111ııııııı11111rımııuııı•ıırn11111ııııııı11 11 ııııııııı1111ıııııı111111ıııııı11 1111 ıııııııı 1111ıııııııı111ıı•"ııııııııııııııııı11ıııııııııı 1111 ııııııı11 1 en ıu ar gı 1 ece tir. ıte prog- z k" be z 1 d h ba k .. )"" bezile iyice sardı ve anneaı ıörmeain di-

TETKiKLER: ramına hazırlanmıı değillerdir. Lise tab- hnan ke 
1 

d 7d. eByneke" ~ a '· a turdau ye, ıene eski bezi ile üzerini kapatb.j Ev 
. . are et e er ı. u uçuk, yedı yaıın . . • . 

ııli pek kuru ve canıızdır. Hiç bir za- çok açık göz bir çocuktu. sahıbini de beklemeden çıkıp gıtti. Zeki --- - -
Harp 

-
gençliği 

man hayata abıbrmıyor, daha mektep Beyin cam büıbütün aıkılıyordu. Zaten 
sıralarında riyakirhia ve memur Jalıldı Zeki bey bu ıerait dahilinde tam beş iki gün evvel kooperatifin kapandıima 
adamlar yetiıtiriyor; çünkü program sene köyde kaldı. dair tehirden bir telgraf almıfb. Fakat 
dardır. Sene dardır. Muallim programı Bir gece evde otururken köyün ileri kimseye hissettirmek iıtemiyordu. 

sonıası 
• yetiıtirmiye gayret eden bir uzuvdur. gelenlerinden Tursun ağa, Ahmet aia, O ak ·b· k ilın' 

Muhtehf memleketlere ve kendi içimize bir bakış Zaman fazlalatına tabiatile ki, bu müı- muhtar Hüseyin ağa, ve birkaç köylü t t fam z~:ne~ ~k gı 1 
f Cilt) lf 

- ---- • - kül ortadan kalkacakbr. Bu bakımdan daha muallim beye misafir geldiler. Zeki ~~t-~ akn~s~dolmlduıtü. Adnanın Derya an 
• d • r 1 • iki• 1 edil b" be • --C • U Un oyu 0 UruyOr U. uymıyan Cihan harbi bittikten sonra evvelden 11te iler, arzumuz haricinde bı:zi harbe ıse enn on aene 0 maıı arzu e ı- Y nu...,.irlerinı memnun ve mütebessim kal d z k" be h ka w fırl d 

mevcut bazı kıymet ve telakkilerin ön aaf gİrrneye mecbur ettielr. Şimdi onun ta- lir bir ıeydir. Şu noktayı düıünebiliriz, ağırladı. Kendisi de ocağın yamnda o- e mzaa 
1

1'1ı ze 1 

1~ e~n ~tti" gaHakiakaı, ·• b b. · · d J v va eyne ın evıne fi · -ta ve ön ıafta bulunan muhtelif eski bu olan ve yerinde gelen neticelerine ta- u sene on ınncı sm mezun olacaktır. tunnuı, konuıuyorlardı. c;lerinden biri t k.. ··k .. 1 .. - Muallim be • A , Fak • al . • en uçu o muıtu. yın yeıa· 
kıymetlerin de arka saflarda yer aldığı !ıarnınül edemiyorlar.,, at gende k an eıki tale~ler, eıki - Yahu muallim bey, senin akim e- ne talebesi, belki yann bayat arkadqı 
görülür Bazı cemiyetlerin bün· programı aynen okuyan ve eski kanunlar Ş ... b. d"" be . . . ka 

. · .. ihtiyat bir tedbir olarak harp öncesi b"k"" 1 · ta•b" 1 . _.J 9 rer.. u kooperatif ıyı ır teY midir, der- unyaya e diyyen gözlennı pahnıfb. 
yesmde e1a1lı tahavvuller olma·· ·~ u um enne 1 0 ması ıcap vuen - · B · . Ç k ·· • I la nalı 

~ . te•llkki ve kıymet mefbumlan yerine ge- 10 uncu nıf talebesi d B"lba sın. ızı zorluyorlar, ama henüz girme- o muteeuırdi. ri göz yat n ya -
masana ra~~ uzun. harp aenelen ıı· ıte harp öncesinin taammüm etmemitt el bunl d 

11 
wuf var ır. 1 118 dik. Sana akıl danıımıya geldik, ne der- lanndan akarken ıu kelimeler zihnini 

kıntılan bulun eskı kıymetlere kartı ıiirülmemi kıymetlerini ikame ettiler - .. ar an onuncu.. . P~unı aynen ıin?. (Utfen •Jda11 oerutal&> 
ıüpheler uyandınnı§b. Yavaı yavaı bü· Şu ~ . . . . • goruyor. Bunun uzenne bır smıf daha 
tün bu ıüphe ve tereddütler derinleıti; u~nu, ıtıdalinı elınde~ kaç~ıı (te- ilave etmek bir yıkımdan baıka bir teY uıımııı11111ıııııı111111ıııııı11111ııırıııı11111nıııı1111ııııuıın1111ınııı1111ıılllllll111ııııııııı1111ııııııı111111ıııııı111111ıtıııı11111 ııınııııııııllllll11111ıınııııtt 

• w şebbus ve sermaye) tedncen nızam alb· d ''"ld" Ç" k"" k t 1 be ·ı • ha • cemiyette ıınan.!.ız bagkntısız yığınlar •v• egı ır. un u ço a e aı evı, yatı 
bel" d" ~ alınmıya batladı. Gençhgıe kartı kıı- vaziyetleri dolayınyle mektebi bırakmak 

ır 
1
• mı ve muvakkat müıamahnlar göıterdi· mecburiyetinde kalacaklardır. Her halde 

Herkes her olana karıı lakayt oınuz ler. Cemiyetler ayni durcırunlukla yolla- bu bar" s _ _,_ f rlu ı..! • • _..1.1.__ • • . • . H • hıu a seauzıncı srnuuuı ıü-
aılker bır vazıyet almııtı. arp meydan· nna devam ettiler. haren 1 k ~ ·ı· d"l · 

'k d"" b" ·ı ge ece uevreye 1 ave e 1 meıı lanndan yarım, ekıı one ılen malu il/o .. il/o dah d v 
1 

k 
b. · 1 k • · ı ki a ogru o aca tır. 

ar ınsan ı ; eskı anamı annı san cep· Diğer taraftan bazı cemiyetlerde sene-
hede kopmuı uzuvlarle toprağa gömmüş lerdenbe . d d 

1 
.. . h latlklll Llaeafade• 

t .. H- d"J ah ·yetle ·ı· . rı evam e ege en muzmın a•- K•mll Kadri u. unnet e ı en ı ıı r aı ınmı§, a 
k .. ··ı d ·· t hakikati ! talıklann harple derinleıen tahrip tesir-unu er en mucerre er yu- . . .. 
murthyan ilim kuklalarının köksüz söz- Jer~n~n v?n~ne kablarak içtimai bünye
lerine aldıran kalmamıttı· içtimai nizam. lennı dcgııtırdiler. 
larma el dokundurtmıyarak yı!\drdanbe- Senelerce anarıi, bozgunluk içinde yu. inkılapçı nesiller bile kendi aralannda 
ri inaanlar üzerinde hükmedenler bu varlandılar, ıstırap ve sıkıntı harpteki ınenıe ve gaye aynlıklarile bir tasnife ta
durgunluktan haklı olarak endiıeye bat- kadar ağır olarak devam etti .• Ve niha- biı:lirler, Bundan sonraki yazılarmiızda 
ladalar. Bir kere takribi hesaplarla ta- yet cemiyetin esas bünyesi eskiden tasfi- harp ıonunun inkılapçı gençliğiyle bar
ıarlanmıt harp sonu beklendiği gibi çık- ye t-dilmıt oldu. Yeni neıcler sürdü ve bin yetiıtirdiği marazi gençliği bütün 
mamııb. Milyonlarca vatandaıın kanı, körpe itiyatlar taammüm etti. Eski telik- aynlık farklariyle tetkike çalıpc:aiız (*) 

Buzlar içinde yaşayan insanlar 

... ,., 

emperyal~ıtl~~n birilmıi~ kıymetle~e ki ve kı metlerin yerlerine yeni yabancı Halil Ziya 
bar. metelık ilave ede"?e~ik.ten batk~. ~·- kıymetler tavazzuh etmeğe baıladı. Genç Şima~i Si~ryada, buzlar arasında ya· ate! hazırlamakta olduğunu gösteriyor. 
te~k ~rtmıı kıymet~eru:1 bıle alıp gotür- iruolip neıilleri, harbin marazı nesliılin (*) Bu yazılar harp sonrası gençliğini, ııyan bırçok ınsanlar vardır. Burada me- Sag elinde tuttuğu oka geçirilmit olan 
mut~~· Bu. :zav~I~ ınaanlann maaum. te- aksine, ıaurlu ve imanlı tabiat ve içten milli hudut çerçeveleri içinde srralıyarak, deniyet namına hiçbir fCY yoktur. O ha- çubuk hararetlenerek yerde tahtanın ü
~bbus s~apleı:ının fazla tamalan netıc~- «elme te7.atların taafiyecileri olarak ileri vasıflarına, hususiyetlerine kısaca göz valinin sakinleri en iptidai insanlar gibi zerinde duran talaıları yakacak da ondan 
ıı kaybettilderı bu kadar kıymet yetnu- .. tıldılar. gezdirmek, yaşayış, hayatı telakki ediş, lar Mai ti . · lakla t · h. l I • 
yormuı gibi bir de eıki bnğlantdarı ara- • . .. .. . v tarzlarına nüfuz etmek ni ctilc hazırlan- yaıar • f9 eruu avcı emın e- a11 o an kıvılcımlarla odunlar yakıla-
...... kençlikte kendilerine kartı bir iti- Umwnı bır ı;oruşlc ızaha ~§tıgımız mış bir ırra tetkiktir. Yaz~n kendi kana- derler. Kadınlarımızın omuzlannda tatı- rak yemek pi!irilecekl Bizim bir kıDrit 
mataız1ık bir saymamak itiyadı hat göı- harp •onu bu iki farklı bünyeaı çıkıt ta- atleıini ilave etmeye lüzum görmiyerek dıklan gümüılü tilki kürkleri de orada çakarak bir sanyede temin ettiğimiz atq 
te"'91tt1- rihi itibariyle biribirinden aynlar. Fakat h'r millet gençliğini olduğu &ibi eöster- avlanır. Yukarda gördüğünüz resim fİ· için bir Urgalah saatlerce uirafmakta-

Diplomatlar dediler ki: "Milletlerimiz tetkikler eınumda görüleceii veçbile mC"k istemiıtir. mali SiberJa ahalisinden bir Urıalabnın dır. 
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Yazan : 1 z z e t o ğ 1 u 
Ahmet Hilmi Bey, lıtanbula yaı-:ıtılmış , iyi yürekli, ıade, sa· 

maliye tahıil memuru olunca, kin bir kadındı. lıtanbulu, hemen 
genç karıaı ikbal, Konyadaki ih· hemen tanıyamadı. Pek çok fey· 
tiyar teyzesine mektup yazıp bu· · ler değifmitti. Yeni binalar ya· 
nu müjdeledi. { pılmıfhr. Kırk senedir, beyninin 

Jhtiyar teyzesi hemen cevap bir köıeciğinde uyukhyan hayal· 
verdi: ler uyanmıfh. Onlara, eski lstan-

"Verdiiin müjdeye memnun ol- bulu, elli beı ıene evveli anlatı· 
dum .. Ben, kırk ıenedir lstanbuh yordu. 

hurettim, bu vesileyle, size misa· Bir kaç gün, bu hikayelerle va· 
fir gelip, çc<..ııkluğumu geçirdiğim kit geçti. . 
k«Y.a lıt:\n(ulu son demlerimde ihtiyar teyze dedi ki: 
bir daha görürsem ne mutlu ola- - Beni bir gün gezdiraeniz .. 

cak bana ... ,, - Gezelim, nereye gidelim?. 
lkblll, bu mektubu alın.ca obn· Ahmet Hilmi Bey: 

dı. Me.ktubu yazıp, memuriyet - Haydi, dedi, Çırçıra gide· 
müjdesini verirken, nezaket ica· lim .... 
bı, t~yzeıini ~ağırmalr değil miy- Çırçır sözüyle ihtiyar teyze bir· 
di. denbire irkildi. Katları ç:ıtıldı. 

Hemen kalemi alıp bir mektup 
daha yazdı: 

"Teyzeciğim. 

"Yol yoıguı luiu ile bir kusur 
ettiiimi anlıyorum. Ev tulup 
yerletir yerlefmez sizi bekliyo· 
ruz. Ahmet Hilmi elinizden öpü· 
yor. Geleceğinizi haber verdim, 

çok sevindim ... Artık dört gözle llİ· 
zi bekliyoruz.,, 

Canı acımıf aibi bir hal aldı .. 

Ah.~et Hilmi Bey: 
- Çırç.ıra gitmek istemiyor mu• 

ıunuz? Dedi... 

- Naarl anlatayım ıize evlat ... 
Çırçır dendi mi, içimde bir eza 
duyarım ... Sebebini ben de bilmi· 

yorum. Fakat içimde, Çırçır-
dan bir acı kalmıttır. 

- Neden teyze?. 

- Bilmiyorum dedim ya... Eı· 
ki za.manda, mesire gazinolarına 
kadınları alm:ızlardı. Bir aralık 
müıaade çıktı. Bu izinden iıtifa· 

Bir av son.re\ k)zeyi karfıladı- de edip biz de gittik.. Ben o za· 

far. man adeta çocuktum.. Genç kız 

ikbal .özünde durdu. Y erletir 
yerletıne-z ihtiyar teyzesini çağır
dı .. 

ihtiyar teyze, eski topraktan o)mağa yeni batlamıttmı .. O git-
·- Hl•ttll .. llllflllHffHllH lllHMıll fff iUllllllftlllUIUllRtlfllUlllfltnllllltlttt tiğimiz zam :ın ne oldu bilmiyo• 
tırmaladı. Hain herif, dü~man adam, ço- rum, müthit bir acı duydum ... O 
cufumclan ne istedi? garezi neydi? Hep 
0 ....... Ollıoak herif yaptı, 

0 
öldürdü. zaman bu zamandır, ne zaman 

Ne aalarmıt o?. Zeki bey bu sözleri iti· yanımda Çırçır dense, ne zaman 
tince meyus ve mükedder evine döndü. Çırçırı hatrrlanm, içim acır ... 

Bütün kabahat muallim beye toplam- Şimdi de Çırçır dediniz, gözle· 
7ordu.. rim yerinden uiradı.. Amma ne· 

Zaten Zeki bey hayatından bdmut, den?. Niçin?. Sebebi nedir?,. Hatır· 
IMr de bu, onu büsbütün çileden çıkarı- lamıyorum .. 
yordu. Ertesi ÜfAl'l da koperatifin re - Çırçır hatırınızda mı?. 
vaç bulmıyarak kapanması haberi köye 
:rayılmıtb. - Hayır, o gün dünyayı karan. 

Bu haberi de ititen köylüler ıene ka· lık gördüğüm hatırımda.. Kula
hahati muallim beye atfediyorlardı. o ğr.mda sade bir saz sesi var! .. Am· 
yaptı, hep o kandırdı, bizi iifal ederek ma yer nasıl yerdir?. Kimler var· 
kooperatife soktu ve bizi iflas ettiriyor. dı? Bilmiyorum.. Gözlerimi bir 
Alçak herif, diye bütün köylünün ağzın· kara hulut sarmıftı .. 
daydı. Kahvede, evlerde yeıane mevzu 
olmuıtu. - Öyleyıe ıitmiyelim .. 

- Hem ı.kaana. Dur•un aiamn oilu- - Bilakis ıidelim .. Gidelim, 
nu da o öldünnüı. Yok örümceği çıkar- belki hatıral:ırım, bu acımm ıebe· 
mıı da ilaç bailanuş. Kimbilir nasıl iliç- bi belki aklıma gelir. Gidelim .. 
tı?. Ahmet Hilmi Bey: 

Zeki bey evinden dıprı çıkmıyor, o- _ Çırçıra ıittiiiniz gün, mu· 
c:ajımn karııunda boyuna dütünüyordu. h k k 
... ..&..k 1·.r!i .. ha t .. .. .. ç·· 1ı ·· a kak keyfiniz yo mut ... Bel· 
nTU onun r- ya aonmuttu. un u, b 
köJ'in bütün ahalisi ondan soğumut, ka- ki yolda -kusura ~kma teyze, 

1 
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Lüküs Hayat 
OPEREl'I Yazın: 

Ekrem ve Cemıl 
Retit Beyler. 111111111 

Hukuk talebealnln 4i•Y• 

4 Şubat 934 tarihinde Perapa· 

las salonlarında Hukuk talebeıi 

cemiyeti yeni arkada,lar pref ine 

ıenelik çayını verecektir. 

BORSA 
L H1 ıalarında yı ldıı işareti olanlar üzeı · 
lcrindc 3 ŞGBA r muamele olanlar· 
dır.) Rakamlar kapanış fiyatlannı gösterir 

nukut (Satıf_) _ _j 
• 1.ond ıa t.fJ. # • • Vh ıtnı 2S, -
• Nevyork 127, - • Mııirlı 18, -

• Parıs 171. - • Berlio Si, -
• l\lllano 2'l0. - • Varşon ! .f, -· 
* Bruh el 118, - • Budıpest• ~40, -
• ~tına YS, - • Bilkre, 21. ~o 

1 • Cenevrt ~'4. - • Belgrat !16, -

ı • Sor\I 'ti· .. • YoLohama ..ı. -

* Amsterdam 84, - • Altıu 92t., ~o 

1 • rra~ l 'lı!, • • Mecidiye li6 - · 

1 • 5ıokho' m 54. - • Bıntnoı ! 36. -

Çekler (k•· ... 18) 

• l.oodra 044.!lll Stoiholnı ıı.soıs 

• Nev) ort 0.7612 Vl}·ana 4,•S94 

* Pa ıls 11.06 • Madrlı S.W4 

• !\111ho 9 0.U 6 • Berlln t.oı -
• Brüh el HO- \'ar~ova 4,2•11 7 

Ati n~ 1'3,0790 lludapeşıe 3.70:i~ 

• Cenevre 2.45- Rutre$ ~'>.665'l 

Sofya 66.f8f6 ncıgrıı 34919~ 

• Amsıerdanı t .1!06 Yokoba1111 t .5283 
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Aafdat * M U1Rt55ll A bil olsa onu bir katık ıuda boğacaklar· ozaman olagan teylerdır - biri bir 
dı. çimdik atmıftrr da canınız acımıt· 

Hep bunları düıünürken ocaktaki a- tır... .. .... .-.--._.iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiilii5ililliİİiilli-a;4 
levler yüzüne açıklı koyulu çizıiler çizi- ihtiyar teyze batını aall d . 
yor ve renksiz yüzüne kızıl bir renk ve- z t A ba kı ·d 
• d o k k b- - k'' 1 .. 1 - anne mem.. cııı u a ar rıyor u. a pm artı utun oy u er k . . 

onun kapm önünde bağnyorlar, adeta almazdı ... Her neyse, gıdehm .. 
onu parçalamak istiyorlardı. Zeki bey Kalktılar, köprüden vapura 
~inden lanuldamıyordu . bindiler .. 1htiy3r teyze ıene onla· 

Birden aa bir feryatla ayağa kalktı. ra eıki boiaz alemlerini, yalı sa· 
Büyü79n sözleri yalnız bir noktaya ı.. falarını anlattı .. 
kıyor" onun sözü önünde mazi bir te- K k S · 
•t 'bi · s.· ·ı· . h 1 onuta onufa arıyere ıeldı· n ı• ıeçıyor .• v11 ı annesı., meç u k . 

ı.ı..11, mektep hayatı, köy hayatı, zaval- ler. Oradan te atlı 'bir blıkaya 
Jı Zeynel... binip Çırçıra ıeldiler .. 

Gözleri kan içindeydi. Evet, masum ihtiyar teyze, merakla bahçeye 
muallim bey, timdi adeta deli ıibi ol- ıirdi. Manzaraya dair hatırın· 

VAK 1 T 
GUndellk, Slyaat Gaz.te 

tııta.nl.ıul Ankara caddeat, (\'AKIT) yurdu 

TELEFON ~UMARAL.\RI: 
yazı lfl tırf t elefonu: 2'379 
I~are telefonu : ~ıs;o 

TelJTal adrHI : lıtanbUJ - (VAKiT> 
t>nııU ııutuau No w 

ABONJI.: RF.DELLER1 : 

Tılrldye ıı:cnebl 

Sf!nellk 1400 Kr. z;oo Kr. 
8 a3lık ,~ 

• 1'60 • 
ı aylık •oo • 100 • 
1 aylık 160 800 • nnlf~.. d :ı hiç bir ıey kalmamıttı. Sade a· \ 

Bıraz sonra aakinleıti, duvarda aaılı ~ I h t 1 d B" .. k b' v it.AN IJCRETLEJU: 
bastonunu aldı. Sendeliye sendeJiye ve gaç arı a ır a ı. uyu ır aga· ncarf lllnların llAn aayıfalarmda san· 
aeıeizce dıpn çıktı. Budaklı ve tahtadan cın altına oturdular. tımr 30 kuru§tan bqta r. tık aayıfada 2ıM> 
bahçe kapısını açtı ve aevgil tavuklannın Yarım aıır evvelki ıibi aaz kuru§a kadar Cıkar. 
L--a kla k "' • d k d BOyUk. fazla , devamlı Uln verenlere alt 119r111 ı n umeaın yanın an geçere var ı ... 

L • • y Jd ayn tenzlllt vardır • 
ÇJ•b, ııttı. o a mektebin kapısı önün· Jhtı'yar tey'"'enin bu"tu··n çocuklu· .. RH fmll JIA.nlarm bir .. urı 10 kuruıtur. 
de biraz durdu. Bakh, baktı.. Yaıaran ğu, bütün gençliği gözlerinde h-ı· KUÇUK iLANLAR: 
sözlerini ailerek ve ba;tonuna dayana Bir defuı 30, iki defası ııo . Uç detuı 83, 
daya ... •---·-lık ara•ında kayboldu. Dı· yalinde ve birden bire bağırdı: dö t d f 7 .. -.-... r e o.ııı ., ve on defıı.sı 100 kuruıtur. 
..... laili llaimnalar devam ediyordu. - Hatırladım, buraya beni ıe• ü ç aylık tıln ''erenlerin bir <Mtuı mecca· 
Birden kapımn kmlma sesleri iıitildi ve tirdikleri gün ayağıma yeni bir iı· nendir. m rt aatrn ı-et.:en llt.ntarm ful& 

iç_,,.. Wltün köy halkı girdi. karpin alm19Jardı. iskarpinler çok lil••u•t•ır•Ja•n•bq•lc•W'Uf•t•an•b•e•-P•••dfl•i•r •il 
Sacit dardı ... N 111rımı acıtıyordu! .. 

1 l•tJanbul Evkaf MUdUrıuıu lllnlar1 1 
~~----........... 
\Fakıf Hane ve 

Arsalardaki 
MahlUl Hisseler 
Diğer hissedarları tarafından sa

tın alınmata talip olunduğu takdir
de 934 senesi Mayıs nihayetine ka
dar. 

Mahlul hisse : Yarını ve yanmdan 

,, ,, 

" " 

Tadilih 

• • 

çok İse halihazır kıy· 
meti musibelerinden°/0 2C 

Yarımdan az 1/6 rad· 
desine kadar olanlar 
kıymeti musibesinden 
·ı. 30 

: 1/7 veya daha az o
lanlar kıymeti musi· 
besinden •10 50 

• • 
nızamı)e icra edilir ve 

bedeli peşin verildiği 
nca 0

/, 10 daha tenzil 
takdirde ay· 

müd-edilir. 
deti 111abliile kirası aranılmaz. Mah
161 ile alikadar olan hane ve ar

hissedarlan fU fırsattan İ•· salarm 
tifade 
nur. 

1 

etmeleri lüzumu 

Devlet Demiryollan llinları 1 
Oı1maneli ile Mekece araıında yeni Ca•baıkaya k6pr0ıtl 

yerine çekilecciioden 1 O · 2 · 934 cumırtelİ ıDnll uat albdaa 
ve amehyatta bir arıza ıubur etmediii takdirde 11 • 2 • 934 pa• 
zır ruao Hat "23., e kadir bu noktada yol kuilecekttr. Bu 
miina1ebetle : 

1 - 10 •e 11 • 2. 934 cum1rteai •e pazar günleri 7 Ye 8 
No. lı kalırlar lzmit - Eıkiıebir arııında pazar gOnll 9 Ye 10 
No. h kıtırlar Arifiye bilecik ara11ada i9lemiyeceklerdir. 207 
No. lı katarli Eıkitebire ıeleu yo'cular 1 katarla ve aktarma 
ile Haydarpıtaya denm edebileceklerdir. 

2 - 10 · 2 • 934 cumnteai ıUaü Haydarpaıadaa 2 No. la 
katar hareket etmeyecek onun yerine 1aat 20,50 de 68 •umara 
taht.ada bir yo!cu katar1 tahrik Ye yolcular Cambaıkaya k6prl· 
ıüade aktarmadan ıonra yollauna deHm Ye Ankarayı p111r 
paU 11at 21 raddelerinde yeracıklard1r. 

P .. ur ıDnli Bileeik - Ankara aratında bııkaca 2 No. la 
katar itlemiyecelrtir. 

3 - 10. 3 • 934 cumarteıi 1uau Ankaradın hareket eden 
1 No. h katar yolculırı Ca•baz.kaya köprüsünden aktarma ıu• 
retile Haydarpaıaya ıidecelderdir. 

4 - Al&tarma dola111ile o ıDn için yalnız gazete paketleri 
Te yo'cularta •iır olmıyan batajlan kabul Ye ae•kedilecektir. 

5 - Fazla tafıi l 6t için iıtaayonlara q1üracıat buyurulm111 
muhterem halktan rica olunur. (532) 

Mekece • Oımınelı ar11ındaki Canb11k6ya ld5prUıUo0n tamiri 
do" ayııile 10 • 2 • 934 Cum•rteei gUoU Haydarpaıadan 1aat 10,10 
da hareket eden 8 ve ıaat 18,SO de Haydarpaıaya muva.aılat 
ede-n 7 No. h kıtarlır ıeyrOıefer etmiyecelrlerdir. 

Haydırpaıadaa Hat 19,10 da hareket eden 10 No. lı muhtelit 
katar o flin içio Adapaıar1na kadar ıefer edecek ve 1l·2 • 934 
taribiade Adapaıarındaa 'J No. h katar 11fıtile avdet ede~ktir. 

Hardırpapd•n aaat 18 de hareket eden Ankara ılr'ıt ka· 
tarı yerine yevmi merkGrda hat 22,SO de bir yolcu katarı tab· 
rilc edilecek ve iıbu katar yolcuları meık6r le &prOde aktarma 
ıuretile seyahatlerine de••m edeceklerdir. 

Anlcaradan gelecek olan ıUr'at katan yo!cuJırı da ıvni veçbiJe 
k6prü batında •ktarma ederek Haydarpafayı muvaHlat ey.iye· 
celclerdir. 

Bu tebıple 1 O • 2 • 934 tarihinde ıebıe, mey••· bahk •• 
mnajeri parJalırı ile ılır ye hOyBlc batajlar kayıt ve lrawl 
olunnnyıcıldardır. . 

Ke1fıyet ıaubterem halka illa olunur. (509) 
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Durunuz, onları ben size kaldırı
vereyim, diyor kaldırıyor ve muzaf
. ferane bir nazarla bize bakıyor •• 

Çar Rusyasının lstanbul sefiri gnatiyef "Hırsızlığımıza 
meşru bir şekil verin !,, diye rica etmiş •• 

"Gag,, ın ne olduğunu tarif et· Biraz sonra d:ınsedilmek iateni· 
meden evvel nasıl telaffuz edilece· yor. Hizmetçi kızlar bazı masaları 
ğini anlatalım: "Gag,, yazılır, fa. kenara çekm-:ğe baılıyorlar. Spor• 
kat "Geg,, okunur. cu gencin bir rakibi var. Gözlük· 

''Gag,, çok gülünç bir şey ol- lü genç bir ad:ım. Bu rakip piya• 
malda beraber onu ciddiyetle izah noya oturuyor. Evin kızı memnu· 
edelim: "Gag,. bir film komedi· niyet ifade eden bir tebessümle pi· 
sinde bir anda gelip geçen, fakat yanodaki gence bakıyor. Sporcu 
bizi çok güldüren bir sahneciktir. kıtkanıyor. O da bir §ey yapmak 
Bu , a.rif bir çok diğer ta· ve Jazın nazan dikkatini kendisi • 
rifler gibi biraz topallıyor. Çünkü ne celbetmek istiyor. 
"Gag,, hakikatte ne bir ıahne, ne Rakibini m:ıt etmek için bir feY 
de bir sehneciktir. O tek bir ha• •nyor. Nihayet kenara çekilmekte 
reketten ibaret olabilir, devam et- olan maıalan görüyor. O tarafa 
mesi de lazım değildir. doğru koıarak hizmetçi kızhra: 

Belki ben "Gag,, ı iyi tarif ede· - "Durunuz, onları ben ıize 
miyorum, fakat siz onu her halde kaldırıvereyim!,, diyor. Ağır mer• 
biliyorsunuz . Çünkü binlercesi· mer masalardan birisini tutarak 
ni gördünüz. Ekseriya Amerikan kaldmyor. Bu esanda muzaffer:ı • 

Sinaya. çölündeki Katerina 
manastırından aşırılan ve Rusya 
tarafından lngiltere müzesine ı:ı· 
tılan bin senelik kitabı mukaddes· 
ten birk~ kere bahsedildi. Son 
günlerde Katerina manastırının 

ba· metrcpolidi üçüncü Borfirius 
İngiltere müzesine bir telgraf çe· 
!erek mukaddes kit:ıbın geri ve· 
rilmesini istedi. 

Bunun üzerine bir lngiliz gaze
tecisi ba.ımetrepolitle görüşmek 

üzere Sinayaya gitmiş ve kendisin· 
den §U malumatı almı§lır: 

"Alman ilimi Tiçend<>rf 1853 
ıeneıinde Sinaya gelerek mukad· 
des kitabı;n 43 sayıf asını ç~ldı. 

Bu sayfalar halihazırda Liypzig 

kütüphaneıindedir. Tiçendorf, ı lgnatiyef Kudüsteki Ruı met· 
çar ;kinci Aleksandra da bu mu· ropolidine müracaat ederek "Hır• 
ka.ide::; kit~ptan bahsctmi§, çar 0 • 1 ıızhğmııza me~ru bir §ekil ver,, 
na, her ne bahasına olursa olsun 1 dedi. Bunun üzerine Rus metro· 

bu kitabı getiımcsini söylemiş. Bu- 1 polidi, Sinaya metropolidini tehdit 
nun üzerine bu zat, kitabı istin· etti ve Tiçen:lorfun makbuzunu 

ıah etmek üzere geldi. Fakat Si· iade etmeyi kabul ve ınukaddes ki· 
naya hav"" smdan §ikayet ederek 

1 
tabı ç ~ra hediye etmediği takdir· 

eserin kendisine iade edilmesini 1 de hem Kudüste bırakılacağını ve 
istedi ve eser ~ukabilinde bir !lusya~an Sinayaya gönderilen 10 
makbuz bıraktı. bin Sterrnin müsadere edileceği· 

Bir müddet sonra rahipler eseri ni söyledi. 
istediler. Fakat cevap alamadı- Bütün bu şartlar kabul edildi. 
hr. 1862 senesinde Sinayanın ye- I B~r müdt!et sonra Sinaya rahibi mu~ 
ni bir bat,metropolidi Kudüste di- kaddes kitabı istirdat için tekrar 
ni merasimden geçiyordu. Çar 

1 
teşebbüs et~İ! ise de muvaffak o

R•,svasının İ~t nbul sefiri meşhur lamamıştı. 

ve Alman filmlerinde görerek çok ın.e bir nazarla kıza bakıyor, Fakat M k } 3 B ( A •k d • • ı·k 
güldünüz .. Sofrada duran bir bar- heyecanından bütün nıu1yı tuta· e tUp Ça an U gar merJ 3 3 iŞSiZ l 
dak şarabın devrilmesi "Gag,. ol· cağı yerde yalnız ağrr mermeri nazır vekı·ıı· ı 
mak için kafi değildir. Fakat şa· kavrayor. Rayiştag yangını maznun- aza ıyor 
rap bardağının durduğu masanın Salonda hazır bulunanlar hay· V~hington, 3 (A.A.) - Ayan Jarı nereye götürüldüler? . Vaşhington, 3 (A.A.) - Ame· 
altında bir adam ağzı açık olduğu retle ıporcuy~ bakıyorlar, mua• mecliıi, William Mac Craiken'in nka mesai federasyonunun sonra· 
halde uyuyorda dökülen tarap a- nın altı bir tarafta mermeri de tevkifi hakkında bir kararı kabul Berlin, 3 (Röyter jansı) - Ra: poruna nazaran sanayi sahasındaki 
çık ağızdan içeriye akryor, 0 za· gencin elinde kaldığı için ne ya• etmi§tir. M. Mac Kraken sabık ti- yiftag yangını mühakemesindekı İ§sizl:k muvakkaten durmuıtur. 

''G d cağın 1 k beki. caret nazır vekilid::O. Ye hava i•le- üç Bulgar, Layipzigden, Almanya· Kanunuevvel ayında işsizlerin man ag,, ır. pa ı an ıyamıyara ıyor • ~ 

Bir adam bir karpuz yeya muz lar, bazıhn pek güçlükle kahka • rilc meıgul olmakla beraber birçok da başka bir hapishaneye nakle- miktarı 10 m~lyon 826 bin idi. Bu· 
kabuğuna baaarak yere dütcrıe bala.nnı zaptedebiliyorlar. Spor• hava tirketlerinin de avukatıdır. dilmi~tir. nun 4 milyonu ~imdi ınuvakkaten 
buda "Gag,. olmak için kifayet et· cu ıkıla 11kıla salonun kenarma. Kendiıi, tahkikat komisyonun· Dün Dimitroff'un annesi oğlu· hükUmelçe yapılan itlerde çalış-
mez, fakat ayağı kayan adam dü- kadar geldikten sonra duruyor ve dan, bazı mukaveleleTle komisyo- nu görmek üzere hapishaneye ge· maktadır. Federal muavenet ida
terken yakında bulunan bir çocuk m:ısayı yere bıraktığını zannede· nun muhtelif hava ıirketler:le tea· lince, Dimitroff'un artık Layipzig- resi, 15 milyon 60 b:n kitinin teş· 
arabasının içine yuvarlanıraa ve rek iki tarafınde.n tuttuğu kaim ti ettiği bazı mektuplan aıırmak· de olmadığı kendisine bildirilmi!· rinisani ayında muavenet görmüt 
arabanın ıahibesi olan dikkatsiz bir mermer Jivhayı koyuveriyor. tan maznundur. ti~. olduğunu bildirmektedir. 
anne farkm a varmadan araba~ Jabii mermer lavha yere dille· M. Craken ayanda bat hademe Memurlar, şimdiki halde nere-

Amerıkalı bir haydut çekip götürürse b.1 da bir "Gag,,· rek pal'Ç!llanıyor, fakat it bununla tarafından tevkif edilmiı. sonra de olduğunu da ifta edemiyecekle-
olur. dı 6 mıyôr;' mermer •porcunun serbeat brrakılmıtbr. rini ilave etmi§lerdi~. Va,hington, 3 (A.~.) - ACİliye 

(Hollyvood) taki büyük bir film tam ayak parmaklarının ucuna le• Pazarteıi günü ayan huzuruna Londra, 3 (A.A.) _ Haber alın· nezareti, Şikagoda genç ,. Kanacla_!r 
fabrikalaı:ında bir çok (Gagman)· aadüf ettiği için ıporcu genç evve· çıkacaktır. dığma göre üç Bulgar Lay:pzig· Gordon Franceı Alcorn ın tevkıf 
Iar vardır. Bunlann vazifeıi bütün la ne olduğunun farkına vanna· den Berline aevkedilmi§tir. Kendi- edildiğ:ni haber vermektedir. 
gün maaalarrnm bqında oturup dan müthi, bir fery:lt ile yerinden Zengin bir kömür madeni leri sivil polisin elinde bulunmakta· Bu genç, Charle Boettcher'i ka
"G•ru la.r icat etmektir Bu "Gag,,. 31çnyor. Salondaki hazirun bu aah- v·ı d. t k 3 (T . ) dırlar. Ve Platzensee hapish2'Jle· çıranlardan yakalanmamış olan en 

k . f'I 1 ·ıA d"l ,___ d k hkah l 1 · · ı ı a ıvos o , u &Janıı - . h d Jar sonra omrk ı m ere t ave e 1 • ne 1UU§11m a a a ar a gu • U ak k tak d k' k.. .. ııne nakledileceklerdir. son ay uttur. 
kt · ~ L'_ il z §ar mm asın a ı omur 

me edır. mest: 11aıhy<'r. Zav::ı ı sporcunun h d 1 . l '"kt tk"k t Kendilerine malumat ver:Imiş ınıımmmııııııımıtıımıı, .... •ıuınmwııanmıı..,mumn--mıın• • • • 

B , . d k h rk 'h I _ avza.am a yapı an Jeo OJt e ı a 1 1 'B D t 
qmdan 'Gag,, geç.mıf a am ar.ısı arııtmda e es ki a.r ıgı ve 200 .1 t b 1. " b" k .. .. olan aileler'ı Bulgarlan Berlinde ru mut o an üç ulgar yanı ımı • 

• • • ..,__ 1_ • • mı yar ona a ıg ır omur . 
hıç yoktur, varsa da pek nadırdır.. yu.u~ll tabakaya men.subıyetı u· ah rt ,__ 1 ziyaret edebileceklerdir roff, Popoff ve Tanef Berlıne nak-. ı asının o aya ÇIK&l"J masına • 
Çünkü hayat bu ka~ar ~ülünç sah· nutu V~1nyor. • müncer olmuştur. Bu mmtakanın • Berlin, 3 (Volf ajansı) _ Şim- l~dilmişlerdir. Malum olduğu veç· 
neler ya,atmaz. Çunku damdan !!le Gagman,, lar :\ruında ıcat 1934 aen~sinde i•letilmeıi icin 500 diye kadar ihtiyati bir tedbir olmak hıle bunlar Reichstag yangını dava• 
d.. b" k "t k h dılen ~ h k"k" u b :r ~ uten ır erenu tıp ı a.yatta e yegane a 1 1 gag,, u• bin ruble tahsiı edilmittir. üzere Layipzigde mevkuf bulundu· smda beraat kazanmışlardı. 
insanın kafasına düter, halbuki dur. 
filmde elinde tuttuğu cevize isabet 
ederek onu yere dütürür. 

Fakat bahsettğimiz {Gagman)- Japon başvekilini 

Dedikoducu 

<
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Merkez Kumandanlığı Sat•nalma Kon syonu lla;-ıfan ................. ~··· .......................... , .. . ........................................................... -................................................... . ..................................................... : •• :r.-1.: ......................................................................................................... . 
lar araıında bir taneıi batından öldürenler 
geçen hakiki bir vaka'yı "Gag,, o· Tokyo, 3 (A.A.) _ 1932 aenesi 
larak filme koydurnıağa muvaffak 

mayısında baıvekil M. lnukai'nin 
olmuştur. Ya!anılan bu (Gacı-) 

15 katlinde methaldar olan 20 kitinin 
inanılmıyacak bir şey gibi görü- d va h" . . B. k. . 
.. k"k . a •ı ıtama ermııtır. ır 111 

nuyoraa da ha ı aten gelıp ge· ·· bb h h'-~ d· ım· · .. .. b.. .. , mue et apse ma n.um e ı ıttır. 
çen pek gulunç ve ulun kati ko- Diğ 1 . · ıs ·ı 

d·ı ·b· b" d ·ı er ermm cezası ıene ı e 
me ı er gı ı, ıraz a acı ı e neti· ·· b uk d 1 h ı ··f t 

ı b
. h. d. d. B.. .. uç uç sene arum a e a u e -

ce enen ır a ıse ır. ulun öz mektedir. 

l\f er kez kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı icin 35000 kilo sabun 
5 • 2 • 934 pazartesi günü sa-' 
at 14 te pazarlıkla alınacak· 
tır. Taliplerin be11i, gün ve sa· 
atinde 1'1erkez kumandanh~r 
satınaJma komisvonnna mü
racaatları. (842) (485) 

(Gag) Iarm eıumı ba§kalanna 
A ·~~ t~,.kil etmiyor mu?. merikanın vaziyeti 

verilen zarardan keyif duYınak y · ( "B Ordu ihtiyacı için 5000 met-
aımgton, 3 A.A.) - ey az re kefenlik bez 6- 2- 934 salı 

te!kil etmiyor mu ? . den b'Jd· "Jd' w• ·· M ev,, ı ın ıgme gore, . •• .. t 14 t I .. .. 
Filmde yükıek bir sosyete ha- Ruzvelt, vaziyeti Avrupa siya· kgunu saa e a ~nı muna-

k ı ·asa ile satın alınacaktır. yatı gösteriliyor. O kadar yü ıek ıet aabasmd :ın beynelmilel aaha· 

le Merk~z Satın alma komis· 
yonunda hazır bıtlunmalan. 

(810), (301) 
o\4 'i- ,,. 

ihtiyat zabit mektebi ile 
Baytar mektebi için 372 çift 
harici Potin 4- 2- 934 pazar 
günü saat 14,30 da aleni mil· 
nakasa ile a nacaktır. Şart
namesini göreceklerin her 
giin ve azarhğına girecek· 
lerin be11i gün ve saatinde 
Merkez kumandanı ğı Satın. 
alma komisyon ında 1 azır bu 
Iunmaları. (781). (189) 

k d k .b k ı k cartnamesini göreceklPrin va o a ar ı ar i inıan ar onuı- ya nakledildiğine emniyet peyda .:;; • ~ 11o 

maktan ziyade esniyorlar. Salonun edilinceye kadar silahlan bırak· her giin ve l azar lığına gire· Askeri tıbb ·ve mnl\tôbinin 
bil" köıesinde ailenin genç kızı bir ma hakkmdaki muhtelif teklifler eeklerin belli g iin ve !'laPtinde 350 t:-ıknn '1~ ,;li 350 takım 
ıpoı-cu genç ile konu,uyor, uzun uzerinde fikir beyan etmemekte- Merkez kuman<lanltV,ı Satın- har!ci ve l~O r nut' imali-

7-2-934 çarşamba günü saat 
14 te pazarlıkla satın alına
caktır. Tal~plerin belli gün ve 
saatinde Merkez kumandan· 
lığı satın alma komisyonuna 
müracaatları. (850) (553) 

Ha'3tanefor ihtiyacı için 
100 adet sırlı, 50 adet sürme, 
100 adet Ördek oturak, 1000 
adet süt kabı 7 • 2 .. 934 c;ar
şa mba g ünü ~~at 16 da satın 
alınacaktır. Talinlerin belli 
gün ve sa, tinde Merkez ku
mandanh~ı satmnlma komis
yonuna müracaat lan. 

(849) (552) 

Harlı.iye ve rn nrbutu mek· hoylu ve kuvvetH ıporcu kıza kur dir alma komisyonu tla ha:T.n· bu- . 1 ... ~4 
B 

1 
lunmaları. (782) (188) ves1 rmz!ı,. r~·ı !j - ? • 9. naz:ır 

yapıyor.. u ~s~.ad.~ hizm~tçi .k~z- . M. Ruzveltin Avru~a . siyase· toc:· ?.i.i ü ~a~t 14 .~0 d~ va1 t· teplc-r iç'n on itd bin kilo bul· 
lar eltermdekı gumuş tepaıler ıçın· tınden hıriç kalmak nıyellnde ol· :t· ş =-!- lacak1,r. Tttll" lôr in lı"'lli giin gu · 26 .. 2 • 93.S: prızartesi gü. 
de limonatalar, dondurmalar tev- duğu kaydedilmektedi... Harbiye mektebi için yedi ı ve ~~.,tincte r.~crkoz kuman· ~,-· snat 14 te al~ni münakasa 
zi ediyor, yumuşak halıların üa· M. Norman Davis şimdilik Ya· bin kilo nohut 14- 2- 934 'anhih satın=1ıma kom'---yo~u~ 

1 

de alınacaktır. Sartnarne ·ve 
tünde hiç ses çıkarmadan gidip ge· şingtonda kalmaktadır.· Ve Ce- çarşamba günü saat 15,30 da na miiraca;ıo ... - .. <845) (520 ni'?Jlune ini !{Ö ecıı cJp~ i 1 her 
liyorlar. Kimse söz söylemivor, a- nevreye silahlan bırakma konfe· aleni münakasa ile alın""'ca1t· "" ~ ,,. 00ü ve t:-ılh1l rin l n l' o-t'n ve 
rada sırada tebessüm edenler gö· ransmm mesaiye başlam'l tarihi tır. Şartnamesini görecekle· l',,. .., •• ,.,,..,, lr11'r"~l1 '" .. -"ı;rr ' " '-' "" " f.i , e llf erl(f'-7. 1t.t1-.ıanclan• 
rülüyor, dondurma katıklannm kat'i surette teabit edilmeden git· r in her gün ve taliplerin beUi l m~rbut kıtaat V P ınH S"'Jlc-~t hih satm~lma 1'o1'1 =~wonuna 
~ıkrrtrsr işitiliyor. miyecektir. gün ve saatinde teminatlari- ihtiyacı için 2490 çeki odun ı gelmeleri. (848) (551) 
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- Onu bilmem. Fakat daynn Briıbe· olduğu, gayet rahat oturduğu halde kar
nin bu itlere o kadar vukufu vardır ki, deşi pek fena vaziyetteydi. Gözlerinde 
muhakkak ki L:e'!"ldini temize çıkarır. dehtct vardı. nun korku içinde ö!düğü 

Vons tekrar tözü açb: belliydi. 
- Fnknt dayınız Briıbenin Şikagoya Briıbenin cesedini bulmak, hepimizi 

gitmeye km-nr verdikte:ı sonra vıu:geçtİ• de ıanmışb. Mis kcnburlatarak bakıyor, 
ğini ve tclmır Nevyorkta kaldığını farze- ne yapacağını şaıırmıt bir halde dolaıı
dersek §Üpheier onun üzerinde toplan- yordu. Markam dili tutulmuı gibi idi. 
mnz mı?. Hepimizden evvel tözü Yanı açb. Süku-

- Bence hayır! Çünkü dayım Briıben netini muhafazaya çahfan bu arkadaıı
üzerine hiçbir ıüphe bulaştnnamak mızın sesi titriyordu: 
için her feyi mülıcmmel dütünür bir a- - Vaziyet, pek fena! Ben bunu um
dmndır. muyordum, bu ndamı hayatta bulacağı-

- Cinayeti o hazırlnm:§sa onun biz mızı zannediyordum. Bütün aklıma ge-
izini b~lmıya imkim kalmaz. len, onun bir odaya kapatılmıı olmaııy-

- O balde dayım Brisben, dün geceyi dı. 

Nevyorkta mı ee;inniı?J.. Mis, odadan dışah çıktı. Biz de onu 
- Bilmiyoruz l\·Iis!. taı.;p ettik. Vana kapıyı kapatarak 
Tn-:n bu srnda Gambclin, merdiver.e Marknma baktı: 

doğru cittif!ini hist:ett.ik. Vana Miı Hil- - Çok tuhaf! Brisbenin ıapkasr ile 
daya: paltosu Üzerinde değil, bastonu ise bura

- Kahvıılhnızı götü:-üyorlar! dedi. da, Brisben, ne için odasında veya kü-
Sizi fozl:ı elıl:oymak istemeyiz. tüpbanede değil de vestiyer odasında öl-

- Cok te~kkür ederimi. dürüldü. 
Mi•-Hilda hemen kalkarak gitti. Gambel ile Burk misafir odasının dı· 
Van:ı, Gnmbelin yukardan inmesine şmda duran bir kanapeye otunnuılardı. 

kadar oda kapısımn önünde durdu ve o- Gambclin yüzü kireç gibi idi. Kendisi 
na nı:ığıda beklemesini söyledi. Sonra bi- gerçi Brisbenin cesedini gönnenüı, fftkat 
ze dönerek: vaziyeti anlamıttı. 

- istasyona giden Snikini bekliye- Vans ona doğru giderek sordu: 
Jim ! dedi. - Mister Brisben dün evden çıktığı 

M~rk3.lll itiraz etti: zaman ne renkte pardeıü ve §8pka gİ· 
- Bnvuldan bir ıey çıkmaz. Hntta o- yiyordu? 

nu istasyonda bulmazlarıa da bir teY - Siyah, bayaz çizgili bir pardeıü, 
ka7bctmiı olmayız! kurşuni bir taPka.. . 

V.ıını iliıve etti: Yans cesedin bulunduğu yere girerek 
- Fakat bavulu bulursak, Briı~nin bir ppka ve pardesü ile döndü. Uıak 

Şik:ızoya gitmediği tahakkuk eder. bunlara bakarak: 
- Gitınemi~se ne olur?. - Evet! dedi. Bunlardı. 
- Ben de bilmiyorum. Fakat Briıbe- Vans, bunları tekrar yerine götürdü, 

nin dün Şikagoya e-ibnek İıtedifinde geldi. Ve Markama anlattı: 
§Üpho yoktur. Onu ancak ansızın ortaya - Bunlann ikisi de muntazam asıhnıı· 
çıkan bir sebep menetti. tı.. 

- Onun Nevyorkta kalmaııyle bu ci- - Acaba Mister Brisben bunlan çı-
nayet aranında bir sebep var mı?. kanp astıktan sonra mı öldürüldü? 

- Yoktur. Fakat aydmlanmak iıtiyo- (Devamı var) 

MEMLEKET ' J Haberleri 

An karada Burdur valisinin 
Kozacılık • 

merasımı cenaze • 

Günden güne Katil, Hazım Beyin elinde bulunan 
ileriliyor k 

Ankara- Köylüyü takviye e· me .tubunda ne diyor? 
decek ve refahını arttırac:>.k çare· B d ı· · H B l 

. ur ur v:ı ısı azım ey e mü- rasimle Kokluca kabristanına nak-
leri aramak gayesıni takip eden h d' J ·1 H kk B · 

. h .. ,_"" en ıs smaı a ı eyın ve o· ledilmİf, burada da Burdur mu· Cümhurıyet u.ıuımeti bu hususta d M h t "' Ad'l S d k 
Id ... acı e me aganın ı a ı alJimler birliğini temsil eden mu• tedbirler a ıgı gibi Ankara vila- . . d b' ak·ını· ·t t f 
h d . ısmın e genç ır m 0 ara ın- allim Rıza Beyle hükumet n:ımına 

yeti de bu e efıne doğru yürü- d .. 1d .... 1d ....... ·· yazını• m k 1 
. V'lA an o uru ugunu :r• a • zmir vali muavini Saip Bey birer mektedır. ı ayet, zir:ıat bütçesi· t .. ll . h d" d nra alınm 

ne köylerde nıeyva fidanları ye· u erın a ıse en so k Hıı nutuk söylemişlerdir. 
' l 1 obn fotoğraflarını basmıştı · &· Facianın nasıl olduğunu dünkü tiştirınek, arıcı ığı fennilettirmek, B . k b" d · lz.m'r 

ziraat aletlerini asrileştirmek gibi zımb eyıRn f~kyŞın k ırta erı kaı t sayıınızda yazmıştık. Kusuru ve 
. . me usu e ı ev e ve avu liyakauizliği dolayısiyJe bet altı 

hususlar ıçın tahsisat koymakta ve Hamit Şevket Beyler Ankaradan :ıy evel işinden cıkarılan makinist 
bu hus~sta ~alr§omı.ktadır. Ayrıca, Burdura gitmitler ve merhumun Sadrk oğlu Adil hadiıe gunu 
vilayetın bır iki kazasında henüz · · l · 1 d 

. cenazesını oradan zmıre nak et- Bur ur vilayet makamına geldiği 
iptidai bır halde bulunan kozacılı- · ı d" H 

. . mıı er ır. zaman azım Beye bir mektup 
ğın dadınkıtafı için tedbirler al- Burdurda cenazenin nakli es- vermİf ve vali bu mektubu okur· 
makta ır: d b"' ··k · 1 k Ad'l t b n~aın a uyu meraaım yapı mıı· en ı a ancaaını çekerek ateş 

Kozacılığın inkit1 f etmİf oldu· 
ğu Buraada bu yüzden birçok ame· 
le geçindiği gibi esas ziraat faali· 

yetlerine mani olmıyacak surette 
koza yetiıtiren birçok köyler de 
refahını temin etmektedirler. Bi
n::lenaleyh halen iptidai ve çok az 

miktarda koza yetiıtiren vilayeti
mizin Nallıhan ve Beypazarı ka-
zalarında kozacılık inkişaf ettiği 
takdirde bunlarda da birçok köy· 
lülerimiz refaha kavuşmuş ve 

hr. etmİf ve Hazım Beyi öldürmüştür. 
Bu merasime on binlerce halk H:ıdiseden sonra maktul Hazım 

ittirak et.miştir. Cenaze Baladız beyin elinde bulunan mektup şu· 
istasyonuna getirilirken 3 kilomet- dur: 

relik fose kamil en dolmuıtu. Ma- "Yüce valimiz Hazım Beyef en-
tem alameti olarak bütün çarşılar diye: 

kap:.nmıştı. Memlekette mevcut Beni bu genç yaşımda işsiz bı-
otomobiJJerin kaffesi; cenazeyi raktığmızdan dolayı sizi öldüııne
istasyona kadar takip ettiler. A- ğe Ye kendim de intihara karar 
layda Isparta valiıi Fevzi Bey de verdiğimi imza ediyorum.,, 
dahiliye vekaleti namına bulunu· Adil Sadık 
yordu. Katil, H :ızım Beyi öldürdük· 

Fevzi Bey hükfrmet nJmına bir ten sonra, dün de yazdığımız gi· memleket servetine yardım etmiı 
hitabe irat ederek hükumetin te· bi kapıdan çıkarken kartılattığı olacaktır. 
esaürlerini ve Hazım Beyin idare odacıyı, aonrada mühendis İsma• 

Vilayet, geçen sene Buna teıkilatr.mızdaki kıymet ve muvaf- il Hakkı Beyi öldürmüştür. 
İpekçilik enstitüsü müdürü Tahir fakıyetlerini anlattı. Orta mektep Hazım Bey, mülkiye mektebi· 

ruz. •••••••••••••• .. !Beyin buralarda tetkikat yapm:ı· edebiyat muallimi Sabri ve Gazi nin yelittirdiği en kıymetli ele• 
Yans, odanın içindeki nefis bir Çin sını temin etm""ti. Tt.hir Bey tet-

vazo unu tetkik ediyordu. Telefon çaldı. Vapurcu~ u k :r mektebi başrnu ~ilimi Rıza Beyler manbr arasındadır ve 327 ıeneıi 
Hiı koıtu, ve konaıtuktan ıonra döndü: kikatta bulunmuf ve raporunu de birer nutuk ile Burdur halkının mezunudur. ilk memuriyet haya• 

- Bavul istasyonda bulundu. lıtas- TUrk Anon=m Şirket vermittir. Tetkikat neticesinde his!erinıe tercüman olmuılardır. tı, Edirnede nahiye müdürlüğü 
yon mc.-nuru onu treni kaçıran, sinirli, stanbul Acentahğı Nal~ıhan, Beypazan ve Ay"'f ka- Cenaze merasimine ittirak için ile batlar. Hazmı Bey bunu mü· 
orta yeılı bir adamın emanet olarak bı- ıman hnn, le " on. 'l29 !" zalarında kozacılığm inkitafmın Motokarla lzmire gelen Burdur teakip muhtelif kazalarda kayma• 
rakt:ğıru söylemiş. Onu bırakan adam mümkün oldug"u hatta iklim itiba- l · 

• 1c· heyeti, H. F. reisi Hamdi, fırka kamhkhrda bulunmuıtur.. zmır einirindcn o k:dar titrıyormuı ı, bavu- K d yo' U riyle en iyi cins koza yetiıebile-
lunu knldıramamııt. ara eniz idare heyetinden Kazanzade H'l- vilayetinde en son verdiği memu· 

Yans bu söz!cri ehemmiyetle dinledi ceği anlaıılmı§tır. cı Süleyman, Kihyazade Süley- riyet Menemen kaymakamlığıdır. 
ve bir ııi~ara daha yakarak Markama Jllı•J/ef " puru 4 Tetkikı.t üç nokta üzerinde ya- man, tücardan Abdullah, Tefen- Bütün bu zamanın imtidadınca 
döndü: ıv~ ı Şubat pılmıştır. Biri kozacılık için en lü- ni kazaıı na.mına fırk '! kaza idare mutlak bir tekilde muvaffak olan 
ya;: ~:::r!e;~ f~~~~~ ~:!::ı: Pazar günü Gala' a rıı zumlu olan dut ağacının ycti§me- heyeti reisi Mehmet, Burdur mu· Hazım Beyi, Kırtehir vali vekale-
mu§I Bricben Şikaıoya ritınek istiyor- hmıodan kal . aca ' ; "id ış e, ıi, diğeri yet:ştimıe itlerinin tekil allimler birliği namına muallim 

1 
tine terfi'nden sonra ıın ile Cebe· 

du. F-1
• .. t gidemedi. Müthi• bır' ıey onu z A ' ve tarzı, uç·· üncüsü de yetiıen ko- Rıza, Burdur uır.umi meclisi aza· ! Iibereket, Artvin valiliklerinde ar;;., " onp,u'dak, ine o u, yar,cıie, 

alıkoydu. Naaıl ki, müthiı bir •ey A---: G zaların boi?ulması noktalarıdır. ıımlan doktor Cevdet, eczacı Hüs· bulunmu• ve sonra Burdura tayı·n " ~s-• Samsun, Unve, Ordu, ıre ... :r 
ayakkab:lannı çıkarmaktan menetti. T b Gerek az miktarda kozacılıkla uğ• nü Rıza ve kaz~n,. ... ı zade Zı'ya Bey· edilmi-tir. Bu vilayette dört ---ne· ı...::... son, Tirebo u, Göre ~, ra :r 

Yans, sigaroıım ta--6• atarak kapıya ?"'§an Nallıhan ve Beypa2arı ve lerden mürekkeptir. denberi va1i bulunuyordu. Pirıepe· d =-.. - ''d" ve· zon, R ze've dö l.ıııte bun ara 
' 
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1 
J "S zmır e cenaze gene büyü me· ı ır. aıı • u. 

bu evde korkunç bir fey var. Onu yalnız uğrar. !er~e yetişmiş olan du.t ağaçları ve .............................................. ~ ........................................ , .. , 
ibamna ... örmek iıtemiy0,..._ • ıklım noktai nazarı dıkk:.te alına- l . · ·ı k l d I 

- • ·...... 1 yani istim veya sıcak su ile ha~ ı· yetı§hrı en oza ar a yapı an tec· Vans merdivenleri indi. Hepimiz de "A'll rak aiatematik b:r surette çalışıl-
... ,._ Dr lliSAN '> " •- d ... . . ·ıd·"'· kad yarak kozalar içindeki böcekleri rübelerde randımanın elaatikiyet ve onu takip etua. Apğı kata vardıiumz . .f A ıgı takdırde ıstenı ıgı ar dut 

V '-"'ru·· b 1
-- Tıfo ve Paralı O şısı · 0··1du"mıek için y::ıpılan bu ameli- mukavemet noktahrı tetkik edil-:r.aman, ans, a&ı P ane -.upııım açb, ağacının yeti§tirilmesı ve ihtiyacı· 

etrafa bakındı, sonra yemek odasına aeç- Tifo ve P:ıratifo hastalıklarına tutul nın temini mümkün olacağı tebey- yatta hararetin fazla veya noksan mif, Nallıhan kozalannın mukave-
ti, orasını ~a aradıktan sonra tekrar ıo- mamak için tesiri ..;ok kat'i muafiyetı olu§U muhtelif tesirler yapmakta meti vasattan fazla, randımanı 
faya döndü, Briıbenin butonun. bakb, pek emin bir aşıdır Ecza depolarında yün etmittir. 
bakb, ve bize: bulunur. (12836) Halen yetiıtirilen koz~Iarın ve ipeğin nefasetine tesiretmektedir çok eli.ıtikiyeti de güzel ve fazla 

- l§te bastonu, fakat paltosu ve taP· yetiştirilme usullerine gelinı:e, bu Hatta halen N:ıllıhan ve Beypaza· bulunrnuı Beypazarı kozaları 
kası nerede?. usullerdeki kuıurlar ve ıslahı §e· nkazalarmda yetiştirilen kozala- bundan biraz aıağı görülmüttür. 

Vcns, Gambeli, yolundan itti, ınercli- b' d'l · M f 'h 'ki' · •t.' • I b" !~illeri de tes .t e ı mıştir. Bu ka· rın det;er fiatında satılama.ması· aanıa ı ı ım ıtıoar!y e az ır venin yanmdnki dar koridora pdi, ao- " , 
fanın clibindeki vestiyer odasına Yardı zalardaki evlerin bu İşe esas itiba· nm sebebi de budur. Bin'enaleyh himınet ve gayretle bu muhitin en 
ve: 

- His! Elektrik limbanı çıkar! dedi. 
Vestiyer odasının kap111DJ açb, içeni 
kapkaranlıkb. Hiıin cep feneri ortahfa 
san bir ı§ık serpti. Markamla ben onun 
arkasmdayd•k. Yanım sesi duyuldu: 

- l§·fl alçalt, yere aksettir! 
Miı. Yansın dediğini yapb ve V~ım 

aradığım gördük. Yer üzerinde bir yığın 
yabyordu. Dikkat ettik, ceset, Brisbenin 
cesedi idi.! 

Ting vazosu 
Pertcmbe 11 teJrinjevvel, saat 12,45 

Brisbeni.1 etrah kan içindeydi. Man
zara beni korkutmuft kamın adeti don
muıtu. Bu maktul ile yukandaki mak
Wi .ulay(..M ediyordum. ikisi de boy
la lloaha adamlardı. Arter kardeıinden 
be~ ~ büyük olrnalda beraber iki kar
deı birbirlerine çok benziyor' ardı. Y aJ · 1 
ıwc Arıerin yüzünde ıükunet hükümnn 

...... -

riyle elveritli olduğu ve küçük ilfı- §İmdiden yeti§tİrilenlerin kıymeti· iyi koz-ı yet:ştireceği "anJaıılmıt· 
veler ile bunların mül;:e.ınmel bir ni yükseltmek ve yetifecek olanla- hr. Ayrıca Aya§ kazasında da 
hale getirilebileceği kaydedil- rı da fenni bir surette boğmak için kozacılığın tesisi tavsiye edilmit· 
mekte, bakım ve yetiştirme me· ı · t' 

- muhtelif yerlerde boğma yer erı ır. 
selesinin ise, tayin edilecek bir 

yap:lması lazım geldiei tesbit ve Öni.~.müzdeki mali sene içinde mütehaaaısın irş ;t ve talimleri ve 
kaydedilmiştir. bu hu"usta faaliyete batlanacak-· alakadar zevatın tetkikleriyle az 

zamanda iyi bir hale getirileceği Tetkikat meyanında, Nallıhan hr. Vilayetin bu sene ziraat büt· 
ilave edilm~ktedir. ve Beypazarı koz-:.larının evsafı çesine kifi miktarda tahsiaat koy• 

G k t . t' •1 k •1 da tesbit edilmiştir. Nallıhanda ması takarrür etmittir. 
ere ye lf ırı en ve gere ı e· {--------------------- --------

.-ide yetiştirilecek kozaların iyi fi.

1 
atla ıablm'lsı için de kozaları boğ· 
mak için tertibat yapılması lavsi· f 
ye edilmektedir. Çünkü bir koza· f 
mn kelebeklenme.mesi şarttır. Ke· 
lebeklenmit koza bütün kıymeti· 
ni kaybetmekte ve buıll::ırdan çok 
az ipek istihs--1 edilmektedir. Ay· 

ı ni zamanda, kozaları boğmak, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
".30,0CO,. ki'o kahve ıenğı ambalaj l\aJ;ıdı pazar'ıkla satın 

al.nacaktır. Taliplerin şartname ve nümunel~ri gördükten soora 
pazarlığa iştirak f'lmek ünre % 7,5 teminatlariyle birlikte 
14 • 2 · 934 çarşanba günü aaat 14 de Gala tada alım, satım ko· 
misyonuna müracaatları. (539) 

dUt-W 
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Betiktat icra daireainden: 
Mahçuz olup paraf& çevrilme

si kararlatbrılan bir .-,det ıiyab ze
min üzerine kıımw çiçekli taban 
balııı ve bir adet kadife koltuk ve 

1 adet 5 gözlü ve aynalı elbiae do
hbı ve üç adet beyaz kırmızı çi· 
çekli perde ve aııara iakmeleainin 
delliliye ve ihale pul reaimleri 

mü!l.-ar · ıine ait olmak üzere 10 -
2 - 934 tarihine te..düf eden cu
•Hteıi günü aaat 10 dan 12 ye 
kadar Betiktatda p~ mahallin· 
de aatdacaiaıdan talip olanların o 
pn ve o aaatte hazır bulunac~ 

olan memurip.e müracaatları ilin 
aJ anur. (10307) 

Ortaköyde Mezin aokaimda-. 
ld 34 yeni 48, 48/ 1 numaralarla 
lll1IJ'&kkam ve Alaiyeli Nuuh ağa 

Ye Cebecibqı lamail bey ve müa
tema Şöhret otlu valaflarile mah· 
lit bir bap hanenin Şöhret oğlu 
nkfmdaa aayrİ muayyen mahal
ı..mm 4/ 3 biuesi Virjin bannnm 
kayden ve her üç Yakıftan 4/ 1 his
sesinin de Yakut biati Antnmiki· 
den mahlalen mezbure Virjin ha· 
mma teEYiz eclildiii evkaf idare
ıinin tekiz ilmubaberinden anla
tıhmt iwe de müateana vakıftan o· 
lan 4/ 3 hiueainin tapuya devred· · 
lea miilteana vakıf ve defterle 
riade kaydı olmamaıı haaabile ıe-
Mbia tuarruf&ta kiyuen tahkika
b ... baHiye icra lobnacajmdan 
ithu muayyen mahal hakkmda ta 
..nuf iddiaamda bulunanlar mev
cut olduğu takdirde tarihi ilindal' 
itiberen bir ay zarfıada vesaiki ta
aarrufiyelerile birlikte olarak ta
pa m&düriyetinde Beyoğlu tapu 
hat memuriyetine müracaatları 
ilin olunur. (10302) 

Şark Demiryolları Türk Ano
nim Şirketinden: 

Şark Demiryollan Türk Ano-
nim tirketinin, meclisi idareıinin 25 
r. evel 1933 tarihli celaeainde ver· 
mit olduiu karar mucibince ıirke
tin eau mukavelenameıin:n 4 ün· 
eü maddesi ahkamına tevfikan 
Parjste daha ziyade mali itlerle te
•eiiul etmek üzere bir ıube açlıiı 
ilbohmur. 

Müdüriyet 

11788 

Istanbul Posta T. T. 
baş müdürlüğünden: 

Üç bin adet yedı metrehk te grat direği Bandırmada teslim 
şarbyla 'l9 - 1 · 9j4 tarı bioden itibaren kapalı ıarf usuliyle mü
nakasaya konulmuş ur. Taliplerin t•rtaaıneıiai '6rme:e üzere her 
gün ve kanuna uygun olmak tart ıvle ibıar edecekleri te lıfna
melerinı vermek üzere 18 - 2 . 934 tarihinde aa1t 14 de kadar 
Galataaarayda Posta ve Te rraf Bat mtıdtıriyetiade mllte,ekkil 
ko:nisyona müracaatl arı. (473) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 1ertip 4 üncü Keşide 

11 ŞUBlA. T 1934 tedir. 

Büguk ikramiye 25.000 Lira 
Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra
mi9e ve 20.000 Liralık Mükô.f at vardır. 

ZA Yl - Nüfus teskeremi zayi ettim. Y eniıini çıkaracağımdan ea
kiainin hükmü yoktur. (10312) 

Selamsiz caddesi Kabristan sokak No: 88 Konstantin veledi Mi· 
hal Karadimo. 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem (12843 

T~QKiVE 

llRAAT 
6ANKA51 

Denizyolları 
ı ŞLETMESı 

-.centelen Karakôv Köprü~ı 
1 ı-1 4t.~fı2 - °'irkecı Mühürdar T.ad 

lla" TeletOI ~740 __ .. ., 

Mersin Yolu 
vapuru 4 
şua AT Adana 

Pazar 1 O da Sirkeci nh· 
tımıodan kalkacak giditte Ça 
nakkale, lzm r, Küılilk, Bod 
ram, Rocloı, Marmaris, Dal· 
van, Fethive, Kalkan, Ka,, 

1 Fıoike. Antalva, Alanya, Mer· 
sin'e. D&ııüıte bunlara illYe 
ten Ta,ucu, Anamur, Kata 
dası, Gelibo u'ya uğraracak· 

1 

hr. (530) 

Ayvalık Yolu 
Bursa vapuru bug&n 18 

de Sirkeci rabtamından kallra 
cakhr. (557) 

Trabzon deniz 
y o 1 u 

Ankara vapuru 6 
.Şubat 

Salı 20 de Galata rdıtımı•· 
dan kalkacak. Gidişte Zoa•I• 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
FataBt Gireıun, Va flkebir, 
lrabzon, Rize'ye. D&Dlfte IMMI· 
lara iliveten SOrmene, Orda-
ya uğrayacakbr. (549) 

zmir sür'at yolu 
Konya Yapara 6 

Şubat 

Salı 11 de Galata nhbmıa· 
dan kalkacak doğra bmir'e 
~decek ve dinecektir. f 548) 

934 ••••.._~KM ....... 
valnız idaremizce vapur itle· 
tilecek o lan Ayrabk Ye Bar· 
hn hatları kabre ocaktan pa· 
zarlıkla taliplerine Yerilecektir. 
Pazarhk 7/şubat/934 çartaba 
gtın8 aaat on d6rt baçakta 
leYaıım ıefliiinde yaptlacak
tır. Taliplerin yBz lin temiaat 
akçesiyle birlikte mDr•caat· 
lan. f5S0l 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamı.z ittisalinde 

Orhan bey hanında 
kiralık odalar 
v ar d ı r. Tal ip 

olanlar VAK 1 T 
idaresine müra
caat edebilirler. 

Sahilti: MEHMET ASIM 
Netriyat müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaan - lıtanbal 

Süt 
yeren 

annelere Fosfath a ası 
Ku lanınız S:itlnOzO art
hnr. Çocuklann kemik• 
erini kunetlendirir. 

(12888) 


