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l<öylü tütünleri şehirde 
nasıl satılır ? 

,,,-
J\öylü tütün!'!rinin §ehirlerde / bul ediyor: "Sana bu tütünü ve- ı 

~e ka.aal~larda kaçak muamelesi ririm. Fakat hana yüz liralık de
~e tabi tutulduğu yolundaki neş- ' ğil, üç yüz liralık tütün aldım d~- , 
tı}'at etrafında B. M. Meclisine in ye bir senet imza edeceksin. Bu 
tikal eden müzakereler fırka gru üç yüz liranın yüz lirasını sen 
Puna geçti. Fırka crupu idare he vcreceksiu, yüz liralık tütün ala
}'etj de bu mesele ile .me§gul ol- caksın. Geriye kalan iki yüz lira· 
"1ak üzere hususi bir encümen yı da §ehirdeki filan ndamdan a
~'tkil et&.i. Bu encümen mesaisini lacak, vezneye sen yatıracaksın.,, 
enüz ikmal etmemiştir. diyor. 

Fakat tütün ınese'esi etrafında Tabii yüz liralık köylü tütünü 
tinıdiye kadar cereyan eden mü- almak istiyen adam böyle bir tek 
ıakcreler h:ızı mühim hakikat!e- lifi kabul et.:nekte - kendisi için 
t.in anlaşıL:naaına h=zmet etmiş - hiç bir maddi zarar c!mamak iti-
tır b ·ı h .. . s·1-. ar e - ma zur gormıyor. ı a· 

B:r kere ıu haI,·kat meydana kis inhisar memunınun teklifini 
Sık~ıştır ki, köylü lütünlerir-in 1 kabul etmediği takdirde yüz lira
tehırlerde kaçak olarak satılma - hk köylü tütünü alamıyaağmı 
~?d:ı mesul olmak lazım geliyor. ! neticede bunun karından mahrum 
.. ıra köylü tütünlerin'n kaçakçılı kalacağınJ düıünüyoı·. 

Hava 
Açıyor 
Fakat her tarafta 

soğuk var 
iki gündür yağan kar dün din

miş ve hava açılmı§hr. Dün hava
nın gür.~şli olmasına rağmen sa -
bahleyiıı hararet derecesi azami 
nakıs 5,4, asgari nakıs 3,8 clmuş-
tur. . 

Rüzgıir !İmalden esmiştir. Kan-
dilli ı·asathanesi bugün için kar 
yağmak ihtimali görmüyor. 

Karadenizde hüküm süren Ka • 
rayel fırtınası hafiflem'.~tir. 
Yağan yağmur ve kar neticesi, 

şehrin bazı semtlerinde yriuntılar 
ve kazalar olmuştur. Yıkılma teh
likesi gösteren binalar zabıta ta -
rafından boşaltırılmaktadır. 

Avrupada 
kazası 

iki tren 
oldu 

F ransada 180 
ispanyada 20 

ölü, 200 yaralı, 
yaralı var 

&'ı b;zzat inhisarlar m~murhrı ta Binaanaleyh bir kere vazifesi
arfıntlan idare edildiği temin o!u ni ıui isti.mal eden inhiso.r memu 
nuYor. ru yüz liralık köylü tütünü almak 

B:ı nacı! olabil'.r?. istiyen bayiden üç yüz liralık tü-

Fatih civarında, içlerinde on .. 
on bet aile oturan hanlar da 
tehlike gösteren ve bo~altılan bina 
lar araemdadır • 

.. Farzediniz ki, köylerde köylü tün para11 vermiş gibi imza alın
lutünü satmak için bir adam inhi ca iki yüz liralık tütünü de bu pa
~r ınemuruna mürauat ediyor, rayı veren şehirli kaçakçıya veri-
'ha-. yüz liralık köylü tütünü yor. Fakat bu tütünü !ehirli ·kaçak 
~eriniz.,, diyor. Vazifesini sui is- çıya verirken bir hesap farkı gc-
lınıal etmek tabiatinde olan me - Mehmet ~sım 
~Ur l::u müracaatı bir fart ile ka.. (Uenmı 4 lln<'il an),rada> 

Şair 1,evfik · 'Fikret 
DünGalatasaray lisesindeki toplantıda 

saygı ile anıldı, kutlulandı 

OUnkU toplantıda söz aöyllyen . ismail Habip a. 
ve dinleyiciler 

l' l>üd büyük tair Tevfik Fikre • 
~il do.ı;..•munun v.l d" ·· ·· ·d· ,, ... ,,. onumu ı ı. 

~nıc Fikretin, ıağlığında yıllar 
~ hoeaJık ve müdürlük ettiği Ga 
'~av ı· · · k d' ı he . ay ıaeıının a ır biler:ı ta 
,:

1 
•ı, dün mekteplerinin büyük 

lo nolarında bu münasebetle bir 

Evveli onun eğilmez karakteri 
ni anlatarak: 

- Kırıldı. Süzüldü, öldü. Fa .. 
kat eğilmedi. Etek öpmekle du -
dak atınmaz dediler. O vicdan atı 
nır dedi. Ve bunu !U mısralarla i
fade etti. 

Oda oda kiralanan ahşap ve es
kibinalar, bir faciaya meydan ver 
memek üzere mühendisler tara -
fından in.ceden inceye tetkik edil· 
mekte icap edenleri zabıta boşalt· 
hrmaktadır. 

Maliye şubeleri emrindeki hü -
tün temizlik amelesi, sokaklarda 

~g8iirr Mwfılls1e 

Üç Vekil takrirlere 
cevap verecekler 

ANKARA, 24 (Huıuıi) 
Yarın mecliste Konya mebusu Re 
fik Beyin İstanbul adliye binası 
yangını hakkındaki sual takririne 
Adliye Vekili Zekai, Manisa me -
busu Refik Şevket Beyin İstanbul 
Tramvay tirketi hakkındaki tak • 
ririne Nafia Vekili Hilmi Bey 
mecliıte cevap vereceklerdir. Bun 
dan batka Konya mebusu Refik 
Bey meclis riyasetine ikinci bir ıu 
al takriri daha vermi§hr. Bu tak
rir de sinema ve tiyatroların 23 te 
kapanmaları hakkındaki emrin ıe 
bebi, Beyoğlu kaymakamının ıine 
macılarla görüferek ayrı bir ka • 
rar vermesinin doğru olup olmadı 
ğı sorulmaktadır. Buna da Dahili 
ye Vekili Şükrü Kaya Bey cevap 
verecektir. Bundan başka tütün 
limited şirketinin teşkili, hizmeti 
gö::ülen bazı zevata meccaenn 
temlik yapılması kanunlarının i· ~lantı tertip etmiılerdi. 

J htifalde memleketin ileri ge -
, trı bir çok §ahıiJetleri ile Fikreti 
~~enler, mektep muallimleri ve 

<Devamı 5 lnN 11:ıy1rat1a) kinci müzakereleri yapılacaktır. 
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~: . . '· : : . ' ~eler hazır bulunmuılardır. 
~ . lataaaray muallmlerinden Is· 

Toplaqınız 
~ııımın aaJ H b. k'' · ı t . a ıp ursıye ge erek Fik _ 

etırı h t• • • h /( l ~el • aya ı vazıyetı akkında gü upon arı-
t hır konferanı vermiştir. mız size 

'- ,:tnail Habip Bey bu konferans ·Bagr amda 
li~ 0 burada okudu, burada mual 
~ekold~, burada müdür oldu. birer hediye 
)etirı~ebın maddi ve manevi hüvi- getireceklir 
"-

1
11 Yaradıcıaı oldu.Toplandığı ~lllffillll 

l.i rı •alon bile onun eseri, mekte-
'-~ İçinde bıraktığı nezih hava o
~ eı 'd' J) e.rı ır.,, 

J;'İL~ ~ıt bundan ıonra Tevfik 
-~ı tahlile batlamııtır. 

Kuponları
mızı toplayınız 

• 
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Hanımefendi kalbim nlev alev 
yanıyor. Aşkımın harareti bana cehen· 
nem hayah yaşahyor .. Ciönlümün ateşi •. 

- Bütün bunlar aıa, amma sıcak bir 
yere girip otursak ! 

Cie~enlerde Şerburg'da olan tren kazası 

Lagny, ·24 (A.k) - Dün ak -
fam Lagnyda, Pariıten 25 kilo -
ı:rıetre kadar bir me~af ede müthiş 
bir tren kazası olmu§tur. 

[ Yazı•• Oauacu sayıfamızda 1 

Strazbourg ekspresi, Paris -
Nancy ekspresi ile çarpışmış 180 
kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştır. 

. tU••nımı ıo onr.n •yıfada) 

Tiyatro ve sinemalar dün 
gece 23 te kapandı 

Belediye zabıtası talimatnamesi tadil edilerek 
Dahiliye vekaletinin kararına uyduruldu 

DUn geceden ltl.b~· 
ren saat 23 te ka• 
panmıya başhyi!n 

e§lence yerleri: Si· 
nema, orta oyunu 

ve Cjalgıh kahve 

tan som·a tayin eylemek belediye 
nin vezaifi cümlesindendir,, de • 
nilmektcdil'. . 

Kanunun 83 üncü maddea\nin 

Dalıiliye vekaleti halkın sihha .. 
tini korumak . makiadile sinema 
ve tiyatroların geceleri saat 11 de 

kapanmış bulunmalarını vilayete 
tebliğ etm:ş ve bu karar zabıtai altıncı fıkrası da kapanma saatle 
belediye talimatna.mP.sinin 299 rini tahdit eylemek ıelahiyetini 
uncu maddesile taaruz teşkil etti- daimi encümene vermektedir. Da 
ğinden meselenin tetkiki belediye i.mi encümen Dahiliye vekaletin -
d . a • • : h "ı d 1 den ge!en emirle belediye kanunu aımı c:ıcJmenıne ava c e i mi,. 
t . ·nun bu maddelerini, sinema. ı. . 

D . A tiyatroların saat on bir buçukta 
aımı encümen dün sabahki k l b' . . . 

l 1 apanma arını ıldıren zabıtaı be 
top antısında sin'ema ve liyatrola 1 d' l l' t · · 299 

k e ıye a ıma namesının uncu 
rın apanma taatleri meselesini d..ı · · k t' d 299 ·· k ma uesını o umuş, ne ıce e 
muza ere etmiştir. Belediye kanu dd · t d'l' k . uncu ma enın a ı ıne arar ver 
nunun 12 ınci maddesinin üçüncü · t' B ti D h'I' kAl f k mıt ır. u sure e a ı ıye ve a e 

1 rasında; "sinema, tiyatro. bar tinin emri le zabitaj belediye talı-
ve eğlence y~rlerinin açık ve ka - matnamesi arasındakı taaruz or
palı bulunac-.ağı saatleri mahalli tadan kaldırıJ.mııtır. 
hükumetin de muvafakati alındık (Ocvamı' nu('o •ıırıfııda) 



"VAKir' Hediye 
Kuponu 

Ş,eker bayramına kadar 
neşredilecek bu kupon· 
larwmızı kesip saklayınız 

ava 
Açıyor 

(Baı; tarafı 1 lncf &ayıfndn) 
, 

btriken karları kaldırmak ve cad-
deleri temizlemeğe memur edilmiş 
lerdir. 

Ayrıca, karlarm donmaııiyle 
fazla kızak yapan ve ııeyrüııef er 
için tehlike gösteren yokuşlara 
belediye kamyonları taraf mdan 
kömür tozu dökülmüştür. 

Her tarafta so.§uk 

Ankara, 24 (A.A.) - Ziraat 
Veknleti meteoroloji enstitüsün -
den aldığımız malumata göre Bal 
kanlardan kopup gelen soğuk ha• 
va da'gaıı ayın 21inden beri Trak 
ya, Marmara havzası, Eğe mınta
ka ı ve orta Anadolu üzerinde 
son 24 saat zarfında §İddetini da 
ha ziyade arttırmak suretiyle sey 
rini takibebmiştir. 

'Bu mmtakalarda gece suhune • 
ti sıfırın altında 5-20 derece nra .. 
sın dadır. 

Trakya mıntakası tamamen E. 
ğe mıntakasıyle orta Anadolunun 
bir kıamı son 24 saat zarfında büs 
bütün dolulu olarak geçmiştir. Ya 
ni :buralarda gündüz suhuneti de 
sıfırın altında kalmıştır. 

M. Venize!osa yapılan suikasta ait tahkikat 
meselesi ortalığın karışmasına sebep oldu 

Atina, 24 (Huauıi) - Kahine f aası bugün toplanarak vaziyeti tet ı at, hükUmetin bu mesele tahk.ka• 
meclisi, dün fevkali.~e bir uret - kik edecekler ve takip edecekleri tını bir an evvel kapamak için is .. 
te toplanmış ve M. Venizelosa hattı hareketi teabit edeceklerdir. tical edeceğini bildiriyor. 

karşı bundan ~ir ko.ç ~y ~vvel ya- Maamafih muhalif gazeteler, Yunan har:ciye nazırı 
pılmıı olan ıuıkast faıllerı hakkın. şimdiden hükumetin bu teşebbii- p · t 
d b · b" 1 f arıs e a azı tayyarecı za ıt er tara ın süne tiddetle hücum ederek kanu Par·ıı, (A A ) y h · · 
d ku b ' · f . . - unan arıcı 

an vu uıan ı taattan ıonra nu esasi ıslahının mer'i olup olma ye nazırı M. Makıimos, kendisine 
tahaddüı eden ıiyaıi vaziyeti tet dıg"ını sormakta ve hükumetin bu istasyonda karşıcı gelen Yun:ıni& 
kik etm:ştir. hareketi suikast tahkikatını ört tanın Pariı sefiri M. Politis ile bu 

Kabinenin irtimai tam dört sa· bas etmek hususundaki emel ve b h d :r sa a uzun uza ıya görüşmü~tür. 
at sürmüştür. Bu içtima esnasın.. niyefni açıktan açığa İneydana M. PoliHı, M. Maks:mosun Ne• 
da müfrit nazırların noktai naza- vurduğunu yazmaktadır. Siyasi el yortularını ilk zevceı:nden ol -
rı kabul edilmiş, ve suikast tahki vaz:yet gergindir. ma oğlunun yanında geçirmeğe 
katma bizzat Başvekilin vaz'iyet Atina, 24 (A.A.) - Kabine da ğel::liğini ve maamafih, fırsattan 
etmesi kararlaştırılmıştır. bili vaziyeti tetkik et.ıniştir. Dahi· istifade ederek Fransa devlet rica 

Tahkikat dosyası, şimdiye ka .. li vaziyet M. Venizelosa 6 Hazi • life ve b:Ihassa M. Pol Bonkur ve 
dar tahkikatı idare elmiş olan M. randa yapılan suikast münasebe- Şotan ile görüteceğini ve M. Löb
Corcakisin elinden alınacak ve en tile bazı muhalif tarafından gös - ründen mülakat ricasında buluna 
kıdemli bir adliye memuruna ve- terilen heyecandan dolayı endi§e cağını söylemiştir. 
rilecektir. verici bir Jekil almağa mütemayil M. Polif sin zannettiğine göre. 

HükUmetin bu kararı, muhale.. dir. M. Makshnoı Londraya değil fa .. 
fet mahafilinde derin bir heyecan Harbiye nazırı alınan tedbirle kat Romaya gidecektir. Pariste 
uyandırmıştır. HükUmetin bu ka- rin tesMerini göstermekte gecik• ikameli ise nihayet gelecek hafta 
rarı üzerine muhalif fırkalar rüe. miyecek1erini bildirmı§tır. Matbu ha.sına kadar ımtıdat edecektir. 

Meccanen temlik 
Fakir mUbadıllere bor~lan· 

dırtlmadan nasıl yapllacak 

ANKARA, 24 (Hususi) 

Muhacirler 
Bu sene hariçten 

fazla geldi 
ANKARA, 24 (Hususi) 

Ecnebi profesörler 
Mukavele muddeUeri on 

&en«tye ~ıkarılacak 

e·r ihtilaf 
Mecliste tetsiren hal 

ed ılecek 
Ankara, 24 (Hususi) - Müru~ 

zaman haddi bulunmıyan huıııl 
kanunlarıdnki amme hukuku mil' 
kellef ~yetlerinden doğan ihtilaflı' 
bakında borçlar kanununun 1~ 
inci madesinin tatbik edilip edU' 
m·yeceği etrafında Adliye Vekilt 
ti ile Mal:ye Vekaleti arasında çJ' 
kan ihtilafın tefsiren halli meclis· 
ten isten-!i. 

Arif Paşa 
Şükrü Kaya tleyin kayın 

pederi vefat etti 
Da!ıiliye vekili Şükrü Kaya 'St 

yin kayın pederi Arif Paşa dii~ 

Modac!aki evinde vefat etm '-ttit• 
Cenazeşi bugün evinden kaldm)ı 
rak Beşiktaşta Abbaı ağa mezar 
lığına defnedilecektir. Merhumu" 
a'leıine ve Şükrü Kaya Beye be• 
yanı taziyet ederiz. 

Tahvil satışında 

lzmir diğer şehirlere 
nazaran geri kaldı 

Ankara, 24 (A.A.) - ErgaJ1İ 
bakır tahvilntının satışı bütiiıt 
memle~:ette hararetle devnm et • 
mektedir. Vilayetlerden gelen pııl 

vakkat satış yekunlarma söre bıl 
hususta en geriye kalını§ olan şeh' 
rimizin lzmir olduğu anlaşılmış• 
hr. Bu ıabah suhunet derecesi ı .. 

tanbulda zııfırın altında 10, İzmit 
ve Çanakkalede 8, Denizlide 9, 
Burs ve Manisa da 7, İz.mirde 6 

de edit. ~ .. 

1771 ıayılı kanunun dördtincü 

maddesinde 1331 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinde gösterilen 

müddet zarfında. mürAcacıt edip 

te vesikaları ikmal edilmemiş o • 
lan mübadillerle 1341 sayılı kanu 

nun §Ümulü dahilinde bulunan 
Bulgariııtan muhacirlerine iskanı 

Bu &ene memlekete tahminden 
fazla mühacir ge)mitlir. Bu mu -
hac\rlerin barınmaları ile ia,eleri 
bütçeve~onulan taluisatla kabil 
olmamı§tır. liukOmet, şarlrta mü 
hacirlere yapılacak evler için alı· 
narak henüz sarfedilmemiş keres 
teden bir mikdarının ııatılması 'su 
retile bu mühacirlerin barınacak 
yerlerinin, yiyecek ihtiyaçlarının 

temini için meclıse bır ·kanun li
yıhaıı te!d:f elmı§br. 

ANKARA, 24 (Hususi) 
latanbul Üniversitesine getir:Jen 
kırka yakın beynelm?lel şöhrete 

sahip ecnebi profesörlerden hak -
kile istifade edilmesi için bunla .. 

Fa.kat İzmir g'bi mühim bir ti• 
caret ve iş merkezinıizİQ böyle 
büyi.ik bir memleket rlav ındn ~i 

".. ger şeıııı•ıerınu" ... u a.ı-l;uc t:. r..~ 

Bu euhunet dereceleri bu mnı
taka için diğer senelere nazaran 
fevkaladedir. 

Orta Anadoluda Etimesut'ta ıı 
fırın altında 20, Ankara ve Kütah 
yada 18, Çorum ve Afyonda 14 
Sivuı Isparta ve Beyşehirde 12 de 
re.cf.ldir. 

Bu mıntakaların bir çok yerle
rinde kar yağışı kesilmiş ve bazı 
yerlerde ise kesilmek üzeredir. 

Cenubi Anadoluda hava auhu -
neti henüz sıfırın altına düşmemit 
ıtir. 

Şırki Anadoluda kar devam 
ebnektedir. En fazla kar Sarıka .. 
mıtta 75 santimetre irtifaı bulmuş 
tur. 

Kuadeniz kıyıları mıntakasın· 
da Trab2on hariç olmak üzere l>ü 
tün mıntakada kar ynğışı devam 
ebn~ktedir. Ko.rm irtifaı Sinop ve 
Bnfrada 12, lneboluda 13 santi • 
metredir. 

Samsunda gece suhuneti sıfmn 
altmda 3 derece olarak kaydedi~ 
mi;tir. Bu mıntdmnın diğer yerle 
rinde hava suhuneti henüz sıfırın 
altına düsmemiştir. 

Muhtelit mübadele ko
m .syonu için münakale 
ANKARA, 24 (Hususi) 

Ahiren Yunanlılarla aramızdaki 
anlaşma üzerine mühtelit mübade 
le komisyonunun on ay onra lağ 
vı kararlaş:nışb. Hükumet, 933 
bütçesine muhtelit mübadele ko
misyonu için Kanunuevvel batı .. 
na kadar tahsisat koymuı oldu
ğundan mali sene nihayetine ka· 
dar o!an aitı ay için muhtelit mü
bade!e konıis:s-onu masarifatına 
!:arsıhk olmalc üzere altını§ be§ 
bin .. lira: ık münakale istemektedir. 

adi derecesinde tahsis edılmış o
lan emvali bu mühacir1erinı uhde 

lerinde ipka edilmekte ve mecca 
nen temlik edilmektedir. Müdde-

ti muayyenesi zarfında müracaat 

etmemiş fakir mübadillerin de iı 
kanı adi derecesinden borçlandırıl 
madan kendilerine meccanen tem 

lik yapılabilmesini temin için hü· 
kUmet meclisten tefsir talebinde 
bulunmuştur. 

200 bin kilo çay 
ANKARA, 24 (Hususi) 

iktisat vekaleti Kanunusani, Şu • 

bat, Mart aylarına ait kontenjan 

listesine iki yüz bin kilo çay ilave 
etmiştir. 

Bir tefsir isteği 
ANKARA, 24 {Hususi) 

Harp malulleri tabir:nin eıkiya 
müsademelerinde malul olanlara 
da şamil olup o1madığımn tefsiri 
meclisten iatcnm;ştir. 

. 
Voleybol heyetinin daveti 

Zelzele 
Ha:a aevam ediyor 

Çankırı, 24 (A.A.) - llgaz -
dan ge~en yeni haberlerde bu gece 
saat yirmi bir buçukta oldukça şid 
detti yedi zelzele daha olmuştur • 
Üç gündür devam eden zelzele 
llgazın şimal ve garp mıntakasın· 
da hissedilmektedir. 

Zelzeletlen tlgaz köylerinde de 
duvarlar ve bacalar yıkılmıttır. 
Hasar mühim değ:Idir. Zelzelenin 
devamı halk arasında korku ve 
heyecan uyandırmı§tır. 

Çankırı: 24 (A.A.) - Çankırı 

c:vannda kar yarım metreyi geç· 
mittir. iki gündür tlgaz - Daday 
şosesinden yolcu geçmemektedir • 
Kar yolu kapamıştır.. Müthit so • 
ğuk ve fırtına vardır. 

Diyarıbekir, 24 (A.A.) - Son 
yagan devamlı yağmurların teıi -
r:yle D:cle nehr: her iki taraftan 

lstanbul, 24 (A.A.) - Voley - 40 mı=ıtre ta"nıı"hr. Zarar voktur. 

bol ve basketbol heyetinden teb -
edilmiıtir: 

Voleybol birinciliklerine dahil 
olan klüpler; bazı mühim meale • 

lerin halli ve değiştir:len fiküstü· 
rün yeniden tanzmi için 25 -12-

933 pazartesi günü akşamı saat 
17 de mıntaka merkezindeki hey
etimize selahiyetnameli mürah -
has!arını göndermeleri rica olu -
nur. 

Yağmurun harap 
ettiği şehirler 

SETLE, (Aemrika) 24 (A. A.) 
- Vaşington hükiımeti dahili, ti· 
mali ldaho ve Oregonun garbında 
bulunan şeh.rler son zamanlarda 
yağan ı:ddetli ye.ğmurlar ve kuv
vetli met ve cezirlerden harap ol• 
muttur. On iki ki§i öLmüt, beş 
binden fazla halk açıkta, yeniz 
yurtsuz kalmı~trr. 

seneye çıkarılması hakkında mec ması hııyrctle karşılanmıştır. 
lise biı· lay:~ verilmir.tir. Bunun her halde b:r adet yanlı~ 

ispanya başvekili 
ölüm yatağın da 

Barcelone, 24 (A.A.) - Dün 
ak~am M. Maciamn öldüğüne dair 
ıehircle şayialar dolaşmış olması· 

na rağmen. M. Macia henüz ha -
yattadır. Fakat gitikçe zayıf • 
lamakta ve her an ölüme yaklaı .. 
tığı görülmektedir. 

Saat 17,30 de henüz tamamen 
kend:ne sahipti, ~evcesi ve çocuk· 
ları ite doktor ve Taragone ha! 
papası ile görüşüyordu. 

Saat 13 te M. Macia, traş ol -
mak istemiştir ve kend:sini hafif· 
çe tra§ eden berbere tebesüm et -
m:ıtir. 

Bağırsaklarda fe1ç ı ı·ar ettiğin· 
den zehirlenme ameliyesi ~üratle 
öldürücü faal:yetine devl\m etmek 
tedir. 

Doktorlar bilhassa istıraba ma· 
ni olmağa çalıtmaktadırlart fakat 
h:çbir ümitleri yoktur. 

M. Macianm evinin ve riyaset 
sarayının önünde hastalığının ve
hamet'.ni münakaşa eden biiyük 
halk kütlesi toplanmtştır. Şehir· 

de ve bütün Catalogneda bundan 
ha! ı:a bir şey görü~ülmemektedir. 

Cümhur reisi M. Zamora, bir 
çok kere telefon ederek hastanın 
sıhhati hakkında malumat iste -
miştir. 

Bir muharebe 
Montev:dea: 24(A.A.) -Ame

rika konferansındaki Bolivya mu
rahhas heyeti Paraguay kuvvetleri 
nin Bolivyalılara taarruz ettiğini 

M:Iletre c•emiyeti tahkikat komiı • 
yonuna ve Uruguay reisicümhuru
na bildirmi:tir. 

lığından i!eri geldiği tahmin edilİ' 
yor. Alınacak netice bildirilecek• 
tir. 

Şehit Kubilayın 
aziz hatırası 

Mugla, 23 (A.A.) - Ceha1e1 

ve cümhuriyeti korumak içiıı 
Türk gençr ğine yakışan b:r §el<il' 
de az:z kanını dökmek ve kafaıı ' 
nı vermekte tereddüt etmiyen nı" 
allim Kubilayin hatırası Halke~ıı 
de yapılan bir toplantıda takdis ~ 
dildi. 

lht:fol çok canlı ve heyecanlı of 
du. Nutuklar söylendi. KubilM 
ve onun la beraber cümhuriyet i~İ~ 
ölen aziz ~ehiller hürmetle alnıd1 

lhtifalin ıonunda cümhuriyeti kc' 
rumak ve yül<seltmek iç!n hep bi1 
den and içildi. I 

Vekiller heyeti· 
içtimaı 

ANKARA, 24 (Huauıi) ;1 

V ek' ller heyeti Büyük Erkfl1' 
H b. . . F . P d· il ar ıye re!sı evzı aıanın .-
tirakile ondan on üçe kadar ıiireı' • 
bir toplantı yaptı. 

. 
Antalya vilayeti istikraı 

yapıyor 
1' 

Ankara, 24 (Hususi) - Arı1', 
ya vilayeti hususi idaresi tarr.f•'\. 
dan vilayetin nafia itlerinden 1'~e· 
lanılmak üzere ve Maliye vek~·rl 
tinin kefaletiyle iki yüz bin 

1
1', 

kadar bir istikraz yapılması h~'1ı, 
kındn mezuniyet isteyen ~ir )a. 

ha nıecfü;e veı ilmi~th. 
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SOHBE1LER fŞARETLER 

. -· 
Devlet şurası ve 

devlet prensibimiz 
Devlet lirası kararlan Büyük 1 

~illet mecliıi tarafından yeniden 
tetkik edilebılır mi?. r 

Şampiyonlara 
~~~~~~-~~~--------~--:-~--::--~~ 

Dün akşamki serbes güreşlerin dördünü ?e kaza?dık. 

verildi 
Bu mesele epey hararetli mü

"-k-ıalara yol açlığı gibi teşkila .. , 
tı e~iye meseleıini de meydana 

Çoban Mehmet hususi maçta da galıp geldı 
~11c&rdı. 
d' i>e?İet ıüraıı bir mahkeme mi-

İkinci Balkan ıampiyonası ga .. 1 mı bir puvanla dördüncü olmuş • 1 bildi ve nihayet Çoban tuşla ka • 

1. ı · d"" A · · d tur zandı. ıp erme un gece ın ıınema a . 
ır. deiil midir?. 

, l>eYlet ıurasmın bir mahkeme 
ol\lp olmaması Türkiye te§kilatı e 
"ıiye kanununa göre büyük bir 
~t&ele değildir.Türkiyedevletinin 

mükafatları verildi ve bazi ser • ı' Tevzii mükafat merasiminden 2 - 56 ki.lodan Hüseyinle Yu· 
best güref müsabakaları yapıldı. sonra serbest güreş müs~bakaları goslav Tot karşılaştılar. Hüseyin 

na başlandı. Alınan teknık neta .. seri bir atakla hemen yugoılavı 
yiç şudur: bastırdı ve bir dakika 21 saniye • 

111lYeai kuvvetlerin birliğine ve 
bijlüıı devlet kuvveti inin büyük 

Müsaba.kalardan evvel fampi .. 
yonlara mükiJatlan dağıtıldı ve 
hepsi teker, teker halka taktim 
edildi. Umumi tasnifte alınan ne 

~illet meclisinde toplanmıı olma- ticeler tudın: 
:l)~e İzah edilebılrr. O ne kuvvet· 56 kiloda Yunanlı Briz birinci, 
tıin tevazününe, ne de kuvvetle- Yugoslav Tot ikinci ve Türk Hü· 
t' ııı •mlmuına dayanJ1'. seyin üçüncü. 

1
. l'iirkiyede kanun, icra ve ad - 61 kiloda Türk Y qar birinci, 
'Je lcuneti diye hiribirinden müs Yugoslav Moğliyak ikinci, Yunan 
tlldı kuvvetler tasavvur edilemez. lı Salis üçüncü. 

Bütün devlet vazifeleri büyük 66 kiloda Yugoslav Şehter bi. 
~illet meclisi namına yapılır. Bü- rinci, Yunanlı Panagopulos ikin .. 
~ hükUmet müesseseleri nasıl ci, Türk Yusuf Anlan üçüncü. 
• "'Yük Millet Meclisinin namına 72 kiloda Türk Saim birinci, 
'!ltrse, adliye kuvvetleri de aynı Yunanlı Zaharyas ikinci, Yugos. 
"'1-etıe Büyük Meclis namına ha • lav Priç üçüncü. 
t'tket ederler. y 

T 79 kiloda Türk ~ıni birinci, u 
l>ö ürkiye devletinin bünyesi go!-!lav Yanoı ikinci, Yunanlı Ma
.. Yle olunca Devlet şfırasmın ida 
tı b rinakis üçüncü. 

ir mahkeme yahut adli bir 87 kiloda Türk Ahmet birinci, 
~~h.keıne addedilmesi bir mesele ~le Yugoslav Yuhea ikinci, Yunanlı 
~ ıl etmez. Hele Büyük Millet Stradidakis üçüncü. 
~liainin bütün vatandaşların . 

!ika., ti · . d' 1. b' .. Ağırda Türk Çoban Mehmet hı ,,e erını ın ıyen ır mueue- • • . . 
ge old w - 'k- t h kk 1 rinci, Yugoslav Talkovıı ıkıncı, 
L ug·.ına gore şı aye a mı 

"lıllanan vatandaş ona müra .. ı Bulgar Stansef üçüncü. 
~·- ıerb-tt• y t d Bu suretle Türk milli takımı 17 , ~ .... 1r. a an aşın 
~~yet lıakkma mukabil mec • puvanla birinci, Yugoslav takımı 

Çoban Mehmet rakibinin 
elini sıkıyor 

1 - Ağır siklette: Türk Çoban 
Mehmetle -Yugoslav Palkoviç kar 
ıılaştılar. Çoban rakibini hemen 
bastırdı. Fakat Yugoslav, gayet 
kuvvetli köprüler kurarak tuşdan 
kaçıyordu. Fakat bu mukavemet 
altı dakika 48 saniye devam ede-

de tuşla kazandı. 
3 - 66 kilodan Yusuf Aralan 

Yunan Papadakisle karşılaştılar. 
Sert ve oyundan oyuna geçen bir 
cereyandan sonra Yusuf Arslan 
5 dakika 25 saniyede tuıla kazan 

dı. 

4 - 72 kilodan Türk Saimle 
Bulgar Balkanski kar§ılaşhlar. 
Saim, çok seri başlıyan bu güre • 
şin ikinci dakikasında Bulgarın 
sırtını yere getirdi. Fakat hakem 
düdük çalmadı. Yeniden iki ra • 
kip karşılaştılar. Fakat Balkanski 
çok mukavemet edemedi ve dört 
dakika 36 saniyede Saim güreşi' 
kazandı. 

5 - Bulgar ağır sikletinin arzu 
su üzerine Çoban Mehmetle Stan 
çef arasında hususi mahiyette 
Greko-Romen bir güreş yapıldı. 
Bir gece evvelki mağlubiyetinden 
bir şey anlamadığını söyliyen 
Bulgar güreşçi, iki dakika 18 sani 
yede tuşla yenildi. 

Belediye müsabakalardan son· 
ra Balkanlı misafirler şerefine bir ltuı de istida encümeni var.. 14 puvanla ikinci, Yunan takımı 

~rr. Bu ş;kiyetlerden haklı bul. 10 puvenla üçüncü, Bulgar takı • 
~dıkl•rına kar§ı sükut etmek, -....:..:.-=--"""!'"~~~!!!!!!!!!!!!!!llllll!lllJ!l!!!!l!l-'!'....., ______ :---::::--

klı biıJduklanm mecli&e seVket Belediyenin iki bin ( 

1 ele Lalrkını haizdir. Büyük Mil .. Yumurtalarımız Alman- dosyası yanmış! l 
~ Meclisi tetkik ettiği meselele~ Adliye yangınında belediyenin 
~ lllahiyetine göre kararlar ve. yaya serbestçe girecek iki bine yakın dava evrakı yanını~ 
~ • 1,ıterse bir kanun neşreder. Almanya hükumetinin Türk tır. Bu davaların yeni dosyaları 
trt~rı salahiyetini kullanır, dilerse yumurtalarına fazlaca kontenjan hazırlanmaktadır. Belediye avu • 
l'1 Utakabe hakkını kullanJ1' hükU... tahsisi üzerine Almanyaya yumur• katlan bir aya kadar bu işleri bi • 

etj kontrol eder. ta sevkedilmeğe ba,lanmı§b. tirmit olacaklardır, Evrakı yan • 
~·Bu teze bakmayıp da Büyük Fakat Almanyada yumurta it· mryan davalar yürümektedir. 
li, dlet Meclisini bir mahkeme te- hali hakkında bir tereddüt hasıl 
~ kıri ettiğimizi sanmamak lazım· olduğu haber ahndığmdanAlman 
t il'. Mahkemeler onun namına ha hükumeti bütün gümrüklere ver • 
t'~et eden devlet ihtiıas uzuvla.. diği bir cımirde Türle yumurtaları 
ltıdaıı biridir. nı yüklü olan vagonların serbestçe 

Buğday fiyatlarındaki 
dUşUklUk 

Samatyadaki yangın 
Samatyada Abdullahm evinden 

yangın çıkını§, bir kı!mı yandığı 
halde söndürülmüştür. 

Bu kız nereye gitti ? 
Üskü!1arda oturan Ömer Beyin 

manevi evladı 14 yaşında Emine 
kayholmu~tur. Kızın nereye gittiği 
zabıta tarafından tahkik edilmek· 
tedir. 

Kahve çahyorlarmış 
F encrde kunduracı Ali ile Ah· 

dullah dün Panayotun kahvesine 

.. -................................ . 
Peykeizm 

Türkiye Cümhuriyeti hudutları 
iç:nde yalnız ve yalnız 74 kütüp • 
hane vardır. 

Maarif Vekaletinin istatiıtiğin • 
de bu rakamı görünce, gözümün 
önüne, ta Edirnekapıaından Şi,~ 
liye kadar uzanan caddedeki •ıra 
sıra kahveler geldi. 

Gazete muhabirlerinin, falan 
veya filanca kazamızdan bahse· 
den yazılarını hatrrladım: Bir ilk 
mektep, sekiz kahvesi vardll'. Bir 
lise, bir orta mektep, iki ilk mek· 
lep, on bir kahvesi vardrr. iki or
ta mektep, üç ilk mektep, yirmi 
dört kahvesi vardır. 

Tahmini bir hesapla, 74 kütüp • 
haneye mukabil 10,074 kahve 
mevcut olduğunu iddia edebiliri~; 
belki bundan da fazladır. Hayır, 

kahveyi mektep ve kütüphane a • 
dedi ile ölçecek, kahveler mektep• 
lerden ve kütüphanelerden f az:I• 
olmamalıdır diyecek değiliz. Sa .. 
dece, bu peykeizm mesleğinin, 
muzır ve mücadele edilmesi lazım 
bir illet olduğunu iddia edeceğiz. 
Peykeizm bizde, asırların köklef 

tirdiği bir itiyatlır. Her devirde, 

tekke postnişinleri gibi, kahve pey 
kenişinleri vardı. Postnişin1er 
tarihe kanftı, meydanda ne yazık, 

ki hali. peykeizmin salikleri mev• 
cut ve bu mezhebin cezbesini dur 

durdurmak ta, pek kolay değildir. 
Filvaki ruhiyat, zecri bir usulle, 
itiyadm değişeceğini söyler. Fakat 
kahveleri kapatmakla bunun ka
bil olmadığını tarih bize göster .. 
miıtir. Bunun için, peyke cazi-

besini daha içttimai bir hareketle 
kırmalıyız. Mustafa Kemal Tiir· 
kiyesinin luğatinde "güç,, kelime .. 

si yoktur. Biz, ne mütküller batar• 
dık. Hudutlarımıza nasıl Bolıe• 
vizm, Faşizm, Hitlerizm giremez
se, Peykeizm de hudut harici edi· 
lecektir. Edilmesi şarttır. 0 Halk· 
evleri,, Peykeizmle mücadele kol
batılığmı yapmalıdır. Peykenin 

süfli zevkinin sakameti, daha ilk 
çağlarda çocuklarımızm kaf aam& 

sokulmalıdır. "Dunniyalrm, düte· 
r iz,, hakikatinin yanına: "Peyke· 
de pineklemiyelim, uyuruz,, 9Ö • 

zünü de ili.ve etmeliyiz .. 
Dayanalım, bu İ§i de başarırız!. 

Seramı izzet l' Büyük Millet Meclisinin ~ika- Almanyaya gireceğini bildinni! • 
l~~eri. dinlemek ve affetmek sa - t:r. 
l Yetı de bulunduğuna göre dev

Buğday fiatlarmda son senler • 
de çok büyük tenezzül vardır. Ha· 
zırlanan iıtatistiklere göre 1924 
ıenesinde buğdayın okkası 18,86 
kuruş iken 1925 le 19 kuruş olmuş 
ve 1926, 927, 928, 929 senelerinde 
17 kuruşa kadar düşmü~tür. 

girmişler, şeker ve kahve çdarlar· ===========:..:--:;.;==-===-
ken yakalanmışlardır. Muhtarların işini görecek 

~~ f6raıının kararlarından şika .. 
~tt e~nleri dinlemekle de en 
t '•it aalahiyellerinden birini ku1-
114l'lıtt olur. 

~~=======r:S=a=d=r=i=E=t=e=m=== 
Otomobil kazası 

tı Şoför Artinin idareaindeki 3015 
, "~rafı otomobil Be~iktaşta Yu-

1.lf i-· d b' .. t' l ••uın e 1nıme çarpmı§ ya -
' ltnr!ttr. 

. Yugoslavya ticarT 
muhabir istiyor 

Yugoslvay ihracat ofisi memle· 
ketimizle olan ticari münasebeti 
arttırmak maksadiyle lstanbulda 
bir ticari muhabirlik tesisine karar 
vermiştir. 

Ofis latanhul ticaret odasına 
müracaat ederek hu i!le uğ~ • 
cak bir zatın takimini rica etmiş
tir. 

930 senes:nde ise birdenbire 17 
den 9 kuruşa ve 931de6 kuruşa 
düflllüştür. 932 senesi vasati huğ 
day fiatr kilosu 3,80 kuruştur. 

Memleketimizde her sene 2-3 
milyon ton buğday istihsal edil • 
mektediı-. Bu buğdaylar evvelce 
pek çok ihraç edilirken 1933 sene
sinde ancak 19761 ton ihraç edile 

Ampul çaldı teşkilat 
Taksimde Eftalyopulos gazino· 

31 kanunusanide lağvedilecek 
sunda fındık salan Hüsnü gazino· 

olan muhtar teşkili.tınm vazifeıi • 
dan 30 ampul çalmışsa da yaka • 
lanmıştır. 

lllttt!lıtflftlh. llt'"flln8'ftMl..-mıtmmftln::ı*111!!1l~" 1lllJtıo 

bilm:ştir. Bunun da kıymeti 579 
b:n liradır. 

933 te en çok buğday ihraç et • 
ticimiz memleketler de Hayfa, 
Surye, Adalar ile Romanyadrr. 

ni . kimlerin göreceğini tayin ve 
tesbit eden nizamname vekiller 
heyetinden çıkını,, resmi gazete 
ile de neşredilmiştir. Nizamna • 
me bugün vilayete tebliğ edilecek, 
ve tekı:r edilerek alakadar daire • 
lere bildirilecektir . 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

tıııı, 
·~ıU.:.. 

'--' 'V· '" 1 ,, 

"lu ne ittir, Dehri Efendi ••• ( •••. Süt dediğin 
ğıhr ••• , 

.!Jt, r' 

------ - --~ ~----------....... ---.. 
inekten sa • ı .... Böyle olduğu halde bazı ı . . . . Bazı yerde okkası kırk 1 D~hrl Et. - Şıı nrak ne ,ur, ı,te o kuica 

yerde okkası on beşe • . • kurusa imiş • • • 1 ":ıtanı nn üdU bozuktur •• • 
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Köylü tütünleri Dün gece sinemalar ve Adliye işleri 

Baro, bugün senelik 
toplantısını yapı yor 

Toplantıda neler gör~şül~cek?- Ankaradak_i a~l!ye 
komisyonu - Veshyerın serbest bırakma ıstegt 

reddedildi - Dünkü muhakemeler 

1.tanbul barosunun ıenelik u- lar. Ne kadar kalacakları timdi· 
mumi toplantısı, yedi kinunuev .. den tahmin edilememektedir. Ko 
velde yapılacaktı. Fakat, üç Ki.. misyonun faaliyetinin en az on 
nunucvvel gecesi Adliye sarayı beı gün ıüreceği zannediliyor. 
yandığından, muhtelif itlerin tet- Müddeiumumi Kenan Beyle baro 
kiki için yapdacak olan bu top .. reisi Hikmet Beyin bir kaç top -
Jantı kaldı. Yalnız yangın dolayı· lantıda hazır bulunarak, vaziyet 
sile ortaya çıkan vaziyet, müza - ve alınabilecek tetkikler etrafın i 
bir komisyonların faaliyeti etra .. da izahat verdikten sonra İstanbu 
fında görüşülmek üzere toplanıl· la dönmeleri, birinci ticaret reisi 
dı. Senelik toplantı, muayyen ol - Memduh Beyin, komisyon itmı 
mıyan bir zamana bırakıldı. bitirinciye kadar, Ankarada kal • 

Toplantı ruznamesi 

Umumi toplantıda idari rapor, 
hesaplara ait raporlar okunacak, 
1934 senesi bütçesi tetkik ve tas ~ 
dik olunacaktı. Bundan başka, 
Türkiye avukatlar birliği tetkili 
için bq Kanunusanide lmıirde 
toplanacak kongreye br murah -
haı gönderilmesi temennisile İz
mir barosundan gelen tezkere 
haltkında avukatların mütaleası 
alınacaktı. 

ması ihtimal dahilindedir. 
Komisyonun ııı on beş günden 

fazla sürer ve müddeiumumi ile 
baro murahhasının bazı noktalar 
hakkında yeniden fikirleri alın .. 
mak icap edene, hunlar tekrar 
çağırılacaklardır. Komisyonun fa 
aliyeti, gerek bina, gerek dosyala 
rın yeniden hazırlanması hus-..ısun 
da kat'i karar verildikten sonra 
bitecektir. 

Yangın yerinde 
Adliye sarayının enkazı arasın 

Yangından baroya ait olarak dan dün de hafif hafif duman çrk 
neler kurtarılabildiği, idari rapo• mıftrr. 

run., hesap raporlarının, bütçe e- Sakat duvarların yıktınlması -
saalanmn istinat ettiği evrakın na ne zaman baılanacağı. hafri
kurtanlıp kurtarılamadıir yangın yatın ne zaman yapılacağı husu -
dan ıonra hemen anlaıılamadığın ıunda daha bir karar yoktur. Fa• 
dan geciken senelik toplantı, bu- kat, yanan binanın dıf duvarları 
gün saat on dörtte latan.bul Hal.. haricine düşen kalörifer boruları, 
kevi salonunda yapılacaktır. demir parmaklıklar v. s. nin artık 
Yangından kurtarılan evrak a• bulundukları yerlerden kaldırıl -

rnsında, ruznamede yazılı husus- ması ve kapalı bir yere götürüle .. 
lara ai~ evrakm bulunduğu, tasnif rek saklanılması dü§ünülmekte -
neticesinde anlaşılmıştır. Bu iti .. dir. Bunlar, ite yarıyabilei:ek bir 
barla, tamamile yangı?dan önce haldedir. 
tesbii edilen ruznameye göre mü Serbest barakt!madı 
za},erc cereyan edecektir. Adliye sarayının üst katında 
iz•nire gidecek murahhas bulunan odacı Mehmet Efendinin 

B agünkü toplantıda, ruzname- .de yanmasına sebep olan yangı .. 
de yazıh bütün meselelerin netice nın çıkmasına tedbirsb:lik ve dik 
lenip ceticclenuniyeceği, belli de katsizlikle vesile verdikleri nokta 
ğildir. Müzakere uzar ve zaman smdan tevkif edilenlerden odaba 
kalmazsa, ruzname deki bazı me- şı Mehmet ve kapıcı Ahmet Efen 
~elclerin hnlli, ikinci bir toplantr- diler, serbest bırakılmaları için a
ya bırakılacaktır. ğır ceza reisliğine müracaat etmiş 

Bununla beraber, Türkiye avu· ler, istekleri reddolunmu§tU. Ves 
katlar birliği teşkili için kongre tiyer Ethem Efendinin ayni istek 
lzmir<le 5 K.fınunusanide toplana le müracaatı da, dün reddedilmiı 
cağınclan, murahhas gönderlmesi tir. 
işinin bügünkü toplantıda karara Yangın tahkikatına devam olu 
bağlanması, muhakkak gibidir. nuyor. Şahitler, dinleniliyor. 
Bu kongreye i§tirak edllmcsinin DUnkU muhakemeler 
umumiyetle tasvip olunacağı şüp Istanbul ağır ceza mahkemesin 
hesiz görUlüyor. de dün bir cinayet ve bir euar da 

T opltmtıda, yangından ıonra vaaına bakılmıtlır. Balatta. Hüsnü 
dosyaların yenjden hazırlanması Efendiyi öldürmekten auçlu Şeca 
mcvzuuna ela dckunulması ve reiı attin Efendi ile ıkı arkadaşının 
Harı Hilmi Bey tarafından son ıllluhakemeıinde şahit dinlenil .. 
vaziyet, müzahir komisyonların miJ, muhakeme, ,ahit çağırılması 
faaliyeti neticesi, baroca adliye na kalmıştır. 
vekaletine gönderilen rapor etra- Esrar meselesinden muhakeme 
fında izahat verilmesi, kuvvetle edilen Recep Efendinin muhake -
mul.temeldir. mesi, sabıkası olup olmadığının 

Ankaradaki komisyon tahkiki için başka güne bırakılmış 
Yancın dolayısile İGtanbul ad.. tır. 

liyesine ait işlerin esaslı bir ıuret- Üçüncü ceza mahkemesinde 
te yolunn konulması çarelerini ve dün yirmi beş dava görülmüştür. 
yeni adliye binası işini görütınek ihtisas hakimine vek~let 
üzere adliye vekaletince Ankara- İstanbul üçüncü ceza mahkeme 
da te§kil edilen komisyona, latan •i reisi Hikmet Beye ihtisas hakim 
buldan müddeiumumi Kenan, bi.. liği salahiyetı verıldığmı yazını; .. 
rinci ticaret reisi Memduh, baro tık. Hikmet Bey, yangından önce 
ikinci reisi Mekki Hikmet Beyler, e.~liye daires:nde, şimdi gümrük 1 
diğer taraftan temyiz mahkemesi bınasında çalııan dokuzuncu ihti 
v., adliye vekaleti erkanından ba· na mahkemesindeki davaları gö 
zılan istirak ediyorlar. Kenan, recektir. Dokuzuncu ihtisas haki
Memd~h ve Me~ki. Hikmet Be~ ı ·~~ Refik Bey~ bir ay izin almı§ • 
)er, Ankaraya gı~m:ş bulunuyor - tıı. 

şeh!:~ı~ır ?asıl tiyatrolar 23 te kapand 
lla:smakalPdt-n Ueoom (Ba.' tarafı ı lncl eaJ"lfadal miılerdir. Vilayet ve beledi 

bugün bütün nakil vasitalan tİ1 
ketleri ile müeaaeselere lehli 
yapılarak tarifelerini yeni vaıi 
te uydurmalan bildirilecektir. 

zetiliyor: Yani köylü cigaraları - 299 uncu maddenin yeni fekli 
nm bir paketi esasen dört kurut tudur: 
olduğu halde vazifelerini sui isti· "Tiyatro, sinema, konser, çalgı
mal eden inhisar memurları be • lı kahve ve ıazinolar, Karagöz, 
her paketi bet kuruıtan hesap e- Orta oyunu oynatılan yerler, Med 

Vali muavini Ali Riza Bey diyor. Ara<laki bir kuruşluk fiat dahlık yapılan mahaller nihayet 
bu hususta ıunlan ıöylemiıtirı farkının yarısını inhisar memuru ıaat 23 te, bar gibi zevk yerleri 

1 d. w d I ·· ı·· t" " - Belediye kanunu beJed' a ıyor, ıger yarısını a 'OY u u· 2 buçukta kapattlacaktır.,, 
tünelrini ~ehirde satacak olan a.. Daimi encümenin bu tadil kara encümenlerine, ıinemalann ki 
dama bırakıyor. rı hemen belediye matbaasında panma saatlerini teabit aalihi 

Acaba inhisar memurları vazi- bastırılmış, İstanbul vilayeti dahi- ni vermittir. Buna istinaden 
felerini bu şekilde sui isti.mal et· lindeki on kazaya tamim edilmiş- men meıeley tetkik etmit ve 
mekten korkmıyorlar mı? lir. Bundan başka Kaymakam ve ıeanslarmın 23 te bitmeıirıi Dl .. 

Bu sual tabii olarak hatıra. ge- Nahiye müdürlerine de tifahi e • ıip görmüş r. Müeneıelere te 
lir. Tahkikahmıza göre bu gibi mirler verilmiıtir. Kararın tatbiki gat yaptık. Bu akıamdan it1b 
ahvalde inhisar memurlarına ve • ne dün akşamdan itibaren başlan karar tatbik olunacaktır. F..aıre 
rilen cezalar çok hafiftir. İhtar, mıştır. Sinema, tiyatro, gazino ve ayet etmiyenler hakkında, 
tevbih, iıinden çıkarmak gibi §ey bar sahiplerine de tebligat yapıl- riayetsizliğin ıekline göre taki 
lcrdir. Memur nihayet vazifesin· mıttrr. yaprlacaktır.,. 

den çıkmağı göze alınca her va- Şehir tiyatrosu dün ak!am oyna DUn geceki vaziyet 
kit bu sui istimali yapabilir. dığı operet uzun olduğundan on Dün geceden itibaren ıinem 

Bu va~iyete göre yapılacak §ey birde bitirr.bilmek için yedi buçuk rın 11 de tatil ettirilmesine b.t 
§unlar olabilir: ta temsile başlamııtır. Sinemalar lanmı§tır. Akaşm ıaat 6 ya le• 

1 - inhisar memurlarım mev ve diğer tiyatrolar da dokuzda dar her mmtaka polis merke%İ 
zuu bahiı fenalıklardan men için başl:ımışla.rdır. nema sahip ve müdürlerini k~ 
ağır cezalar koymak. Karar kat'i olduğundan her tür kollara davet e!mİf ve viliy 

2 - Köylerde dört kuru§a sa - lü itirazlar varit görülmemekte .. bu hustaki emimameıini okutııl 
tılan cigaradan baıka §ehirlerde ı dir. Sinema ve tiyatrocularla di • muş ve imzalatılmıftır • 
be!, yahut be§ buçuk kuru§a satı· ğer müessese iahiplerinin müra • Saat 11 e 10 kala mıntakal 
lncak ikinci bir nevi ucuz cigara caat ve ~ikayetleri nazari dikka • da sinema ve tiyatro bulunan 
yapmak. te almmıyacakhr. lis merkezleri bir muavin riya 

Bununla beraber yukarıda i~a • Muayyen müddeti geçiren yer- altmda dört, bet polis ıincmal 
ret ettiğimiz gibi tütün meselesi ler zabita memurlari tarafından gönderilmiş ve bunların vakt• 
daha umumi bir §ekil ve mahiyet derhal kapatıla™, ayrıca üç lira tatil edilip edilmediği kontrol ç 
te olarak hususi bir encümen ta- dan elli liraya kadar para cezaıı dilmiştir. 
rafından tetkik edilmektedir. Şüp alınacağı gibi on beı güne kadar Sinema sahiplerine tatil •-'~ 
hesiz encümen karar vermezden set cezası da tatbik edilecektir. geç tebliğ cdild:ği için sinemaJ,ı' 
evvel bu cihetleri de nazari dikka Meyhanelerin kapanma saatle- geç baılanmış, tatil aaati 11 de J 
te alacaktır. ı-i evvelce tesbit edildiğinden ve duğu için film bitmeden paydcl 

Mehmet Asım alelekser bu gibi yerler onda ka• etmek mecburiyeti hasıl olmuıtd 
pandığmdan bu gibi yerler hak· Hatta mÜ§lerilerin baZ'lları fi~ 

i e c·nayeti hak ında kında yeni lfü 1'.4J4t vc:.ai.l.uu;.uö~ - ı ••m 5l:otoai!me.:ı;g.; :;,.&n ı-•ucı.t~ 
yeni bir ihbar yapıldı tir. Mahalle kahveler1 istisna celil ~eri ist~mi~lerrlir. 

Bir buçuk ay evvel Şile yolun 
da pendikli basmacı Akif ve el· 
biseci Karakaş efendiler feci bir 
surette katledilmişlerdi. Haciz 
köyünden Şakir, Zacur ağa ile A
linin ve Adapazarlı Rü§tü Efen· 
di de suçlu olarak tevkif edilmiş 
lcrdi. 

Cürüm eşyası ile suçluların eş· 
yası da elde cdilmitti. Yalnız ha· 
dise günü bunları üç saat kadar 
köyden ayrıldıkları, ondan sonra 
da sazlı sözlü bir eğlenti yaptıkla· 
rı tespit edilmiştir. F alfat jandar· 
ma bir ip ucu daha elde etmiştir. 

Hadise, civarında kömür ocağı 
bulunan lsmail ağa isminde bir a· 
dam zabıtaya müracaatla: 

Yaka gecesi üç el silah sesi İ§İl 
mesi üzerine yola indiğini, orada 
bunları gördüğünü, maznunlar da 
kendi el ve ayaklannı kuşakla bağ 
ladıklarını ve kendisini öldürmek 
istedikleri, ancak yaptıkları filin 
kimseye ifşa elmiyeceğini ıöylc
mesi üzerine serbest bırakıldığım 
söylemiştir. 

Zabıta kömürcü lsinail ağanın 
şehadeti üzerine tahkikatı derin 
leştirmcfie karar vermiştir. 

Ekmek kavgası 
Galata rıhtm:ınn yanaşan Ban . 

dırma vapurundan yolcu alan 
hamal İbrah'm ile İrfan arasında 
kavga çıkmış, İrfan lbrahimi üç 
yerinden yaralamıstır. 

Noel yor:usu 
Dün gece hıristiyanlarm Noel 

yurtusu idi. Bu münasebetle kilise 
lerde sah hn kadnl' avin yapılmış· 
tır. Bevoğlunda büyük bir kalaba· 
lık vardı. 

Zarhinin fiJmi beğenilmedi! Ege Ziı aat kongersi 
lnkılabnnıza ait bir film çevir· Şubat ayı nihayetlerinde tııl 

mek üzere celbedilen Ruı sinema • de E e Ziraat kongres· in'ikat 1 

senaristi M. Zarhinin tertip ettiği d kg b'lQ · tı ··ıeL••' ece , ı mum zıraa · mu ..-
senaryo inkılabımızı tambir9ekilde 1 · t lan bu"-"' sıa arı ve zıraa memur iP" 
ifade edecek kudrette bulunmadı· . t' k dec kt' zı·r·ı'1 

greye I! ıra e e ır. :ı 
ğmdan bu filmin çevrilmesinden k 1 M _ı.f, kongresine ziraat ve i i uı> 
vazgeçilmiştir. Bey riyaıet edecektir. 

Bunun yerine şimdilik cümhuri Kongrede, Maniıada 
yetin onuncu yılı §erefine çevri .. Ayvalıkta zeytincilik, Ayd 
len Ankara, Türkiyenin kalbi fil· pamuk istasyonu teıisi için ıo'' 
mi ikmal edilecek ve yakında göı kerat cereyan edecektir. Bu J<o 
terilmeğe batlanılacaktır. · gredc verilecek kararlarla, T .. 

Her hangi bir ecnebinin bizim ye zira.at ıaha.emda mühim 
inkılabımızı ta.m bir tekilde ifade düller olacaktır. 
edecek kudrette ınaryo hazırhya· / 
nuyacağını düıünen Maarif Yeki Fransız• lngilfz görUfmel 
le ti yapılacak inkılap filminin p ARİS, 24 ( A. A.) - Haf-' 
senaryosunu Türk muharrirlerine 
yaztlırmağa karar vermiştir. 

Milli em ak dosyalan 
tetkik ediliyor 

Yeni teşkil edilen Milli emlak 
müdürlüğü Milli emlake ait bütün 
dosyalan tetkik etmeğe ba§lamrş· 

tır. Milli emlak idaresi bu tetkik 
i~!ni b:tirdikten sonra milli emlak
ten bir kısmını satılığa ç1karacak 
tır. 

Milli emlak idaresine bazı met· 
rük emlak ve menkul eşyalar bu 
lunduğu ihbar edilmiştir . idare bu 
ihbarın derecei sıhhatini tahkik 
le meşguldiir. 

ajanırndan: 

"Tan., gazetesi Fransız - rJ 
liz görütmelerinin samimiye~ 
kaydederek diyor ki: 

"Görü§meler huıuıi aıalıb'-'# 
te idi, her iki hükumeti ıaaJılt, 
altına alan ve bu itibarla ehe) 
miyetni mecburen tahdit edeıı I 
mi b:r görüşme değildi. BunıJ 1 
beraber Cenevre müesae&ef ./ 
otoritesini muhafaza etmek b ,1 
ıunda Fransa ile İngiltere ar• • 
da anlatmanın tam olduğu iıt"~• 
balan vardıı'. Pariı ve Londr~J' 
da bu iride mevcut kaldığı ~~ 
detçe milletler cemiyetinin de•,~ 
Ier arasındaki hukuk nıü••~, ' 

Ticaret borsasının prensipinin terki ve yalnızı,. ıe~ 
ca devletlerin teıkil edece~ e~I 

yeni bütçesi bir "direktuar,, emrine gitıl'. 
İstanbul t:caret odası idare hey· meselesi mevzuubahsedilerııh'0 

eti dün öğleden sonra toplanarak cektir. .-"" 
İstanbul ticaret ve zahire borsa • ~D' 
sının l 934 bütçesini teıbit etmi! • ~ç~a:-r-:şa=-=m=-=-=h=a~g~i.:::in=i.t=. -=to=p=l=ı1=n=a=:c~:ık ~·~er 
tir. da meclisinde müzakere eclıl 

Bu bütçe oda bütçesi ile birlikte tir. 
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Ma 
- Hayır, Puan - dü • Jur' da, 

Orada dükle yemek yedik. O et
l'af ı ıeyrederken ben madam Arı
~~lda aordum, ismi Amuld'du def'i ıni?. Kiralık bir apartımanı ~ 
L~p olmadığını sordum. Üç odalı 
ır apartımam varını§. Kafidir 
~~ederim. Ayda altmıı frank. 

0 teli dayalı. Tuttum. İyi mi?. 
Margöritin boynuna sarıldım. 
Devam etti: 
- Ne iyi olacak. Küçük ka • 

Prnrıı anahtarı sende olacak. Düke 
de bahçe kapısının anahtarım ve
l'eceği.tn ama, almıyacak, çünkü 
teceleri gelmiyecek. Bir müddet 
Pariaten uzaklaıacağım için mem 
ntuı; aileainin ağzı kapanacak. 
Sutla rağmen, bu derece Pariıi 
~Vdiğim halde gidip sayfiyede 
l'-ıamıya nasıl tahammül edeceği 
lııi sordu. Hastayım, istirahate ih
tiyacım var, dedim. Pek inanma
dı. Zavallı ihtiyar hep ku~kuda. 
Onun için çok ihtiyatlı hareket et 
llltliyb:. Beni orada tarassut etti
l'tcektir. Evi kiraJamatr kafi de -
iil, borçlarımı da ödemeli; maa-
1eaef birçok da borcum var. Nasıl, 
hütün bunlaı· itinize geliyor mu?. 

Bu tarzı hayatın arada ıırada 
~Yandırdığı vicdan azabını dindi
l'treJc: 

- Evet, dedim. 
- Evi b~tan a~ğı gezdik. 

tok rahat edeceğiz. Dük titiz dav 
?aıuyor. 

Çılgın kız, boynuma sarıldı, 
Öptü: 

- Tıllilisin, dedi, yatağını mil 

ve kızların küstah neşesini görün

ce derhal çekilip gitmitti. 
Margörit sofradan kalkmış, Ö· 

bür odada dükün yanına gitmiş, 
dükün gönlünü almıya uğratmış • 
tı. Fakat izzeti nefsi kırılan ihti -
yar kin bağlamıftı. Margörite, 
kendi evinde kendini saydırmaıı
nı bilmiyen bir kadına para ver • 
mekten usandığım söylemiş ve 
ve hiddetle gitmitti. 

O günden aonra bir daha dük
ten bahsedilmedi. Margörit itiya
dını def ştirdi, misafir davet et • 
mez oldu, fakat dük gelmedi. 

Bu itte ben kazandım. Hulyam 
hakikat olmuştu, metresime tama· 
mile nhiptim. Ne olursa olsun, mü 
nasebetimizi o aleniyete vurdu, ar· 
trk evinden çıkmıyordum.Uıaklar 
bana efendileri nazarile bakıyor
lardı. 

Bu yeni hayatından vazgeçme· 
si için Prüdans Margörite çok na· 
si hat etti. Fakat Margörit beni 
sevdiğini söyledi. Bensiz yafıya· 
mazdı. Ne olursa olaun, beni dai· 
ma yanında görmek saadetinden 
mahrum kalamazdı. Canı istiyen 
gelmiyebilirdi. 

Bir gün Prüdanı Margörite mü· 
him bir şey aöyliyeceğini bildirdi. 
Ben kapıdan diledim ve bunları 

duydum: 

Bir müddet sonra Prüdans gel· 
di. Ben bahçedeydim. Görmedi. 
Margöritin onu kartılayı§ından ge 
ne geçenlerde konuftuklarma ben· 
zer bir §eyler konuıtuklarını tah· 
ıuı.u eL.uuı "o;; ....... """'"'n; 'l•u:aıuı. P ...---• 

rüdans sordu: 
Onlar küçük odaya girdiler ben 

- Ne zaman taşınacaksınız?. 
1rnlak verdim. 

- Mümkün olduğu kadar ça• 
buk. 

- Arabanızla atlarınızı da gö 
1iirecek misiniz?. 

- Bütün evimi taııyacağım. 
Apartımana sen göz kulak olur -
•un. 

Bir hnfta son.ra Margörit köş· 
ke taıındı. Ben Puan dü Jur'da 
~eı-leştim. 

Oradaki hayatımızı tarif güç 
olacak. 

Margörit sordu: 
- Ne var, ne yok? 

- Dükü gördüm. 
- Ne dedi? 
- Misafirler meselesini affede 

ccğini, fakat Arman Düvalle açık· 
tan açığa yaıadığınızı, bunu affet 
miyeceğini söyledi. Diyor ki: 
-Margörit o adamdan ayrılsın, 

eşkisi gibi ona istediği parayı ve 
ririm, yoksa benden para isteme· 

İlk günlerde Margörit itiyat • sın, on para vermem. 
farından vazgeçemedi. Ev, her <Devamı var> 

tün düğün evi gibiydi, arkadaş!a-
tı ı· ı d s· Rakı ve likör istı"hsalı" ge ıyor ar ı. ır ay, ıofrasmda 
'~iz on ki§i eksik olmadı. Bir ta.. artıyor 
taftan da Prüdans. bütün tanıdık inhisar idaresinin likör istih· la.r .• 

ını gehrıyordu; sanki orası sali artmaktadır. Geçen senenin 

susa 
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"l''akup Cemil müfreze si qöründü 
'' Jstanbul bile emretse gene kalmam! ,, 

Gürcünün bu işi casusluk mak- dolayı hiçbir müspet netice ver - kederlenmekten kendilerini ala • 
sadiyle yaptığına delalet edecek memişti. Yakup Cemil bey ertesi mıyorlardı. 

bir sebep bulunmadığından günü yoluna devam edecek ve Serazat müfreze 
toplanan divanıharp onun idam (Borçka) da kalmıyacaktı. O, Yakup Cemil bey müfrezesi 
dan sarfınazar ederek yalnız 170 Enver paşanın (Sarıkamı§) cep • hareket ederken katibi mes'uller
değnekle cezelandırılmasına ka - besinde büyük bir taarruz hazır- den Cemal Ferit beyin dahi o· 
rar vermisti. j Iadığmı biliyordu, o günlerde bu müfrezeye iltihak ettiği görülmüş 

Bu cez~ hem 0 gürcüye, hem , taarruzun vukubulacağım tah • tü. Ferit beyin (Borçka) kayma. 
de diğerlerine bir daha haber ge- min ediyordu ve o esnada büyük kamhğından çıkarıldığından do • 
tirecek olurlarsa bunun yanlı§ bir yararlıklar göstererek daha fazla l:ıvr fena halde kızdığını yazmıt
haber olmamasına dikkat etmele " töhret kazanacağına emin bulu • tık. İşte Ferit Bey bu iğbirarın sa· 

ri için bir ibreti müessire olacak - nuyordu. jkiyle (Borçka) yr terkederek Ya· 
tı. Ertesi sabah Yakup Cemil be • kup Cemil beye iltihak etmişti. 

Yeni bir müfreze yin müfrezesi (Olti) de doktor Ba Bir de teşkilatı mahsuıaya men. 
Bu 170 değnek cezası gürcüye hattin Şakir bey kuvvetlerine il - ıup olup da Maı-adidi cephesinde 

henüz tatbik edilip bitmıştı ki, tihak etmek üzere hazırlanırken bulunan yüzbaşı Rauf beyin dahi, 
Y akup Cemil beyin müfrezesi u- lstanbuldan gelen efrat ve kuman kumandanı olan Rıza beye haber 
zaktan sökün etmitti. Yakup Ce • danları §evk ve şetaret içinde la • vermeksizin kıt'asım terk ilç ah
mil bey ve arkadaşları önde atlı tanbulun yeni harp §arkılarını na binip yolda Yakup Cemil bey· 
olarak geliyorlar, arkadan müfre- söyliyerek (Borçka) daki efrat le birleştiği de bilahare haber a. 
ze onları yaya olarak takip ediyor ve ahalinin hiç olmazsa kuvvei lmmışh. Bu suretle yüzbaşı Halit 
du. Yakup Cemil beyin bir gözü maneviyesini arttırmıya hizmet e- ve Rauf beyler o zamanlarda Ya
vaktiy)e geçirmi§ olduğu bilmem diyorlardı. Maamafih, Rıza beyle kup Cemil beyin müfrezesinde bir 
hangi kazadan dolayı bir bezle maiyeti müfrezenin (Borçkada) letmiş oluyorlardı. 
bağlı bulunuyordu. Maiyetindeki kalmadığından dolayı için için (lk!\'&mı u'> 

::~7:i :.:aş:~; ~!~haı:i~~ıs;~ ......... Ş ..... ~·~;·""fe····V·····f···l~·k········· .. F·····l;·k·· .. ·r···e·····t .......... . 
terakki devrinde Liziıtan meb'u· 
eu olan Sudi bey, Cesri Mustafa 
pafa kaymakamı binbafı Aıım 
bey, sonraları Halit pata diye 
§Öhret kazanan yü:ıbatı Halit bey 
Abdülhamidi Beylerbeyi ıarayın-

_.:a • ..-.ıha!ri ,,.~ ,..ı:l ı .. r.:ı ... ~~tilazim 
Etem bey ve daha tiazı kimseler 
bulunuyordu. Yakup Cemil müf -
rezesine bir de muvazzaf istih -
kim bölüğü terfik edilmişti. 

iki hin ki~i kadar olan bu müf· 
reze o devirde muvazzaf kıt' ala .. 
a·ımızda bulunmıyacak kadar mü 
kemmel surette teslih ve teçhiz e· 
dilmİ§tİ. Geçe geç vakit gelen hu 
kalabalık misafirler (Borçka) da .. 
ki Rus süvari kışlasına yerleşti -

ri1mişlerdi. Bu iş bittikten sonra 
Rıza beyle Yakup Cemil bey ara· 
11nda gece yarısından sonra mü • 
zakereye ba§lanmı§b. Rıza bey 
Y akup Cemil beye Borçkada kal
masını ve beraberce hareket edi
lerek (Batum} un zaptını teklif 
ettiği halde yeni gelen kuvvetin 
kumandanı bu teklife kat'iyyen 
yanatmak istemiyor ve: 

DünGalatasaray lisesindeki toplantıda 
saygı ile anıldı, kutlulandı 

(Hıt.0 ıara.tı • ıııcl yırnıııız.d ı 

lnsanh~r pamul <'den ııltaklığı yık nt, 

Dedi. ·Mağrurdu. Cemiyete küs 
kündü, dinsizdi, kindardı, vatanı 
nı severdi, sevmezdi, dediler. Her 
fey dediler fakat köledir demedi. 
ler. O yalnız bunu istiyordu. Siz 
de efendiler hayatınızda efendi o 
larak yaşayınız.,, 

Habip Bey Fikretin şiirlerinde 
gençliğe, küçük yavrulara olan 
sevgisini izah ettiğini söylemit ve 
kendisi son dakikada kuvvetsiz 
kalmış iken vatanını dü§ündüğü • 
nü ve "küçük asker vatan senden 
kuvvet ister,, diye biten küçük as 
ker manzumesini yazdığını söyle 
miştir. 

fa Bey kürsiye gelmiş ve Tevfik 
Fikretten bahsederek demiştir ki: 

- =aeni ona bağlryan günlere 
bakmak isterim .. Bunun için doğ• 
duğum günlere kadar bakacağım. 
Fikret benim eğer hıristiyanca söy 
}emek lazım gelirse Vaftiz babam 
dır. 

Müthiş bir kafiye meraklısı o • 
lan babam İsmail Safa; kardeşle 
rim Selami ve İlhamiden sonra 
ben doğunca bana İflİm olarak Ga 
ramiyi bulmuş, Annem Garamiyi 
haramiye benzet.mi§. Beğenme .. 
miş, babam da Fikrete koşmu§. 
Fikret eski Acem ıairi (Peyami) 
yi hatırlamı§ ve ismim böylece ka 
rarla~mış.,, · 

Peyami Bey bundan sonra Tev 
fik Fikreti hissi noktadan tetkik 
ederek demiştir ki: 

lcendi eviydi. temmuz, ağustos, eylul ayları zar· 
Bütün bu masraflar, dükün pa- fında 7633 litre likör yapılmıştı. 

~a~?'le ödeniyordu. Buna rağmen Bu senenin aynı aylarındaki istih· 
rudans benden, g!lya Margörit salat miktarı ise 22290 litreyi bul

ll•nıına, bin frank isti ordu. O - muştur. Bu vaziyet karşısında hu 
~nda kazandığımı söylemiştim. susi fahrilcalar likör imalinden vaz 
lı largör.itin istettiği parayı der - geçır.:ş!erdir. Hariç meır.leketler· 
al verıyordum. Belki de param den hiç bir talep yoktur. 

~etiımez endiıeıiyle, Parise git .. Yapılan istatistiklere göre, in-
~ıın, ıc.:mayemdcn bir mik~ar da· h" h f b 'k 1 d ıı • 1s«r ve ususi a rı a ar a tem· 
le• ll!dım. Enelce ~ıd,ğımı yerin.e muz, ağustos, eylul ayları içinde 
0~"" t§tu:a. 1.698.329 litre rakr yapılmı,tır. 

·'"' Var;datm:d 4 n maa,la, on bin Geçen senenin aynı müddeti zar-· ~;gım da~a va·dı. fı:ldaki istihsalit iae 1.728.570 lit · 
ll71" • :lllSl""f, oeın'f':ı paı t\ iste reydi. 

d~lc J:•ntreti, Margörit. misafir 1 Bu senenin temmuz a~nstoı 
~Vet t:' f d cJ ' o- ı 
1 el' e • e ' ıcv t.srn an V47g~ -, eylll ayları zarfındaki ispirto is-

• r '· Mar~örit utir"hat etsin di • tih5alatı 611.892 litredir. 
i-" 

9 
'1u kc5ıko kiralı) a.n dük, .nisa _ 

1

~·:-• l'!ıaclüf ebnek ~m~ire~i .. le 'Köprü altında kaçakçılık 
tôrunıııQyordu Bir ün M .. · 
ı~ 1' • • 8 ' art;o .. ıt \.üm,.i•~ muhahza memurları 

• _,, ~fa J'?mek Yemek üzere -6 ~· 1. S ı·h .1 M h d' 
ır.~: • k' . . eı •l ~ız.e ' a ı J.c e me ın 

·f •e on uee ııını .. ortı-~rn4 I k·· .. .. .. d d 
1 d !f . opru ~ nı•.n en gecen san a mı 

ti\ "-'lttb. e:, feyin fork:~ıd~ ol· ı çcvir:ııi~ler, gi: mriik reami veril .. 
traraJ. Y'-~ek C'.das~..v11 ktt~t.5un !!"erni! 24 tene-ve gftz yakaJam11 • 
~~ lıı..1-'ka~Ia ( r?Jlaruuı~ ı hrd:r. 

Her şeye ra§rnen ısrar 

"- İstanbul hile emretse gene 
kalmam!,, diyerek fikrinde ısrar 
ediyordu. Y akup Cemil beyin bu 
hareketi de gösteriyordu ki teş .. 
kilitı .mahsusa, vücuda getirmiş 
olduğu kuvvetleri ne suretle ve ne 
mal:satla kullanacağrm · bilemi -
yordu. Daha doğrusu hu kuvvet
leri idareden acizdi. Eline bir 
müfreze geçiren, kendi başına bir 
kumandan kesiliyor ve o kuvveti 
sarfederek kendi bildiği gibi bir 
şöhret kazanmak hevesine dütü • 
yordu. Süleyman Askeri beyin 
verdiği talimatı hiçbir kimse na -
zarı dikkate almıyordu. T e§ek -
kül eden çeteler, düşmanın geri 
hatlarım iz'aç etmek için kulla • 
nılacal<ken, onlar şu veya bu mev 
kii zaptederek kumandanım ora
sının fatihi diye tanıthrmıya ha -
dim olmak üzere ileri sürülüyor • 

Bundan sonra Fikretin "faz ile
tin heykeli ve faziletin esası doğ
ru!uktur,, prensibini güttüğünü 
söylemiş ve §U beyti okumu~tur. 
Zllln:ılln topu \'nr, &Ull~ııl vıır, lwJı•qf , ·arsa •• 

Hakkın da btlkUlnıc7. kolu, dcinmez yflzü 

\'llrdrr 

Hatip, Fikretin babası, hemti· 
reaj öldüğü zamanlardaki vaziye 
tini, tevkif edildiği zaman evini 
çocuğunu, nasıl dütündüğünü an
} atmış, nihayet me§rutİyetten son· 
ra (Vazife) gazetesinde neşretti
ği (95 e doğru) §İİrini okumuş • 
tur. 

Habip Bey nihayet gençlere hi 
tapederek: 

- Bu müessesenin içinde yeti
şenler .. Onun, şiir, sanat, üslup 
kuvvetinde hepinizin önünde can 
lı bir örnek olan onun büyük şah 
siyeti var. 

Zeki. AlJah vergisidir. Fakat 
halik hepinize çalışmak ve did iş
mek iç.in kuvvet vermif. Kendini· 
zi kendiniz yeti9tirımz ve kendi 
heykelinizi kendinız dıkiniz. Mer 
bumun ruhunu da taziz etmiş o • 
lursunuz,, demiştir. 

- Osmanlı imparatörluğiınün 
en son hitabet şairi olan Tevfik 
Fikrettir. Hasta ada.mm aon hay
kırıf ıdır. istibdat zamanında yal
nız bir tip, bir ev ve bir adam. ita· 
tibdadın karşısında idi. Fikret; 
Fikretin evi. 

Fikret çok ümitli idi. Günün bi 
rinde büyük Gazinin geleceğini 
duymuş gibi şunları söylemişti. 

"Kurtarıcı bir el lazımdır ve bu 
el çıkacaktır,, 

Peyami Safa Bey bundan son .. 
ra Tevfik Fikretin (,abah olur. 
sa .. ) ve (Ümit .. ) manzumelerini 
okumuştur. 

Peyami Safa Beyin alkışlarla 
biten hitabesinden sonra şair Şü .. 
kufe Nihal Hanım su adındaki ki 
tabın da neşret.miş olduğu (Tevfik 
Fikret için .. ) manzumesini inşat 
etmiş, bir talebe de Ruşen Eşref 
Beyin (Tevfik Fikret) adlı kita • 
hından (Tevfik Fikret müdür) 
bahsini okumuştur. 

Bundan sonra talebeden bir 
kaç efendi Tevfik Fikretin eserla 
rinden bazı parçaları okumuşlar• 
drr. 

du. 
Y akup Cemil beyle o gece ce

rc)'.a., eden müzakere b:.ı sebepten 
İsmail Habip Beyin konferan -

sından sonra muharrir Peyami Sa 



~ 6-VAıı..ITl51.aci~loun1933~-~-!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!l'!!~!!'!!!!'!~~!!!!!""""!!!!!!--~!!!!!!!!!!!!!!!~........, ......... ~~~~~ ......... ........,~ ......... ~~~""!"""'~........,~~~~~........,........,""""!!!!""""........,........,111111111"!!!!!!!!1 

Kan 11n1. arımız da 
sa:·a Jı:ıt vardır 

Hu1cuk ·;e ticaret davalarında yanan 
dosyalar için ne yapılır ? 

Eıekknilm~e.n feci hadiseler 1 men zayi olmuş ise, alakadarlar -
öyle bir heyecan tevlit eder ki fer· dan her biri iki nü:ıha arzuhal 
di ve ma§eri dü§Ünceler üzerine ile tahriren veya - taleplerini 
tesir eder; ve en olmıyacak §eyler zapta yazdırmak suretiyle- şifa· 
hatıra geldiği halde, gözönündeki hen müracaat ederek muhakeme -
hakikatleri kimse görmez. nin devamını isteyebilirler. (H. 

Adliye yangınında yüz bin . U. M. 483). 
lerce dosya ve vesikalar bir kül yı- 7 - Müracaat eden taraf, igbu 
ğını haline gelince, herkes bize: broşürün üçüncü bendi mucibin • 
(Ne yapacağız?) diye sordu. Bir ce; iki nüsha olarak ihzar edeceği 
çok mütalealar, yeni kanun proje vesaik suretlerini havi notu mah· 
feri ve fevkalade tedbir temenni - kemeye tevdi eder. Ve bu notla
leri karşısında bulunduk. Elimiz - rın bir nüshası karşı tarafa tebliğ 
deki kanunların salim bir düşünce bendine göre cevap istenir.şUary 
ile tetkikini en sonraya bırakmış olunarak broşürün dördüncü ben 
bulunuyoruz. dine göre cevap istenir. 

Halbuki kanunlarımızda, der - 8 - İki taraf muhakeme safa · 
desti ruiyet davalar hakkında sa hatı ve vesaik münderecatı hakkın 
rih hükümler vardır. Hükümden da ittifak ederlerse, muhakemeye 
aonra yanan dosyalar hakkında usulen devam edilmek üzere, ha • 
kanu~un ruhunu tatbik suretiyle, dise intaç olunur. 

meselenin halli pek mümkündür. Eğer iki taraf kısmen veya ta • 
İcradaki i§lerde ise, kanundaki mamen, ihtilaf halinde iseler, bro 
sarih emir veçhile (vazii kanun §Ürün dördüncü ve betinci madde 
gibi İçtihat) zarureti vardır - K. lerindeki tetkikatı müçtemi mah -
M. 1. keme heyeti bizzat yapabileceği 

Ümit ederim ki, yanan dosyalar gibi (H. U. M. 484); bu hususun 
lıakkındaki şu notlarım-malumu ikmalini; heyet azasından birine 
ilam kabilinden olsa bile- mes- tevdi suretiyle dahi tahkik ve tes· 
lektaşlarımdan ziyade, if sahiple bit ettirebilir. (H. U. M. 379) 
rine faydalı olur. 9 - Dava hükme iktiran ettik • 

Yangın bir hadisedir HUkme iktiran eden davalar 
1 - İstanbul adliye binasının ten sonra, dosya derunundaki ev· 

yanması, bir çok dosyaların ve ve- rak tamamen veya kısmen ziyaa 
sikaların ziyaına sebebiyet veren uğramış ise, rneçhuliyet dereceıin 
bir lıidiaedir. Bu sebeple, hi.· de bir şekli ihham almıt bulunan 
kim, kanaat verecek delil ve em • hükmün tesbiti wubu lcaıı"an~ ter 

marelere de bakarak; ziyaa uğra fikan bir nevi "tavzih,, hükmün -
yan tahriri vesikaların mündere • dedir. (K. M. 1). Muhterik hük
catmı, ıahitlerle tesbit edebilir. mün tesbit ve tavzihi usulen hük
(H. U. M. 294). mü veren mahken·eye müracaat e

Tahkikattaki işıer i~in 

2 - Tahkikat hakimlerinde 
derdesti tetkik davaların devamı 
için, taraflardan her biri şifahen 
talebini zapta yazdırarak veya tah 
riren - iki nüsha arzuhal ile
ınüracaat edebilir~ (H. U. M. 222). 

3 - Müracaat eden taraf kendi 
arzuhalleriyle karıı taraftan aldı· 
ğı ceTapların ve zabıtname ve ka 
rarlarm kendisinde mevcut bulu -
nan suretlerini ve davanın ıafaha· 
h hakkındaki malumatını iki nüı· 
ha olarak yazıp mahkemeye verir. 
Her iki nüsha zirine otuzar kuruş· 
lak damğa pulu yapıştırılır. Suret
lerden biri kartı tarafa tebliğ olu
nur. Cevap müddetini hakim tayin 
eder. Cevap aynı şeraite tabidir. 
(H. U. M. 223). 

4 - Tahkikat hakimi evrakı 
tetkik ederek; iki taraf ittifak ha· 
linde iae, usulen tahkikatın diğer 
safhalarma geçmek ıuref 1 h A 

d
• .. • . ıy e, a-
ıse uzerındekı tetHkatı 1• t 

1 
· n aç ey-

er. 

Ve diğer iki taraf kısmen ve 
"h ·1 ya tama.nen 1 tı af halinde iseler, not 

lan.11 D!Üstenidünileyhi olan vesa· 
ikin ibrazını emreyle... (H. U. 
M 224). 

5 - • İbraz olunan vesaik kafi 
görülmediği takdirde, ta!1k·~e.t ha 

kim iki tarafın gösterdiıiı şahit .. 
l~rı dinl,.yerek, ~ayi o:an evrak 
münd··.e .. ?.tını tesbit eyler. (H U. 
M. 294). 

Muh~Scemedeki işler i~in 

6 - Muhakeme cereyan eder • 
ken ;fo~ay- ~ıyle dosya muht~Yiya· 
tı ve v~uikalar kısmen veya tama.· 

dilir. (H. U. M. 455). 

10 - Tavzih talebi; iki nüsha 
arzuhal ile yapılır. Arzuhale işbu 
broşürün 3 ün.cü maddesindeki 
not ve suretler raptolunur. Karşı 

taraf verilen müddet zarfında, 

broşürün dördüncü maddesine gö 
re cevabını veriri. (H. U. M. 456). 

11 - Mahkeme, iki tarafın be 
yanatına ve mevcut vesaiki tetkik 
eyledikten sonra, ledelicap taraf -
ların irae ~dc·cekleri şahitleri din
liyerek, ziyana uğrayan vesaik 
münderecatı hakkında hasıl ede · 
ceği kanaata göre, harik dolayısi· 
le meçhuliyet derecesinde müp -
hem b!ı !ekil almış bulunan eski 
hükmünü tekrar tesbit ve tavzih 
eyler. (H. U. M. 457, 458). Bu ni· 
hai karar teshil noktasından) ka
bili temyizdir. (H.U. M. 427). 

icradaki işler 
12 - icrada, dosyaları muhte -

viyatı tamamen zayi olan işler 

hakkında yeniden ödeme emri 
gönderilerek takip tekrar edilir. 
Ziyaa uğrayan evrak hakkında 
broşürün 3üncü ve dördüncü mad 
desine göre muamele olunur. 

Ancak dördüncü madde muci -
hince §ahit i,timaı veya ehli vukuf 
tetkikatı gibi tahkikata ihtiyaç gös 
teren ihtilafların halli mahkemele 
re aittir. 

..vukat Ali Sevket 

Manisa tütünleri 

Manisa, 21 - Geri kumpanya· 
sı Meınisa havaliıinden aldığı til· 
tünle··i henüz tesellüm et.':nemit -
tir. Müstahsil kumpanyaya yüzler 
ce ımzalı bir protesto çek~iıtir. 

r MEMLEKET Haberleri • 
A<lanada 

Faydalı yağmurlar 
yağdı 

Adana, 23 (A.A.) - İki gün• 
denberi ş~hrimize yağan faydalı 
ve bereketli yağmurlar bu sabah 
kes ilmi~ ve ha va açılmıştır. Çift
çi yağmurun bu derece yağı§ın .. 
dan son derece sevinmektedir. Bu 
sene çok iyi bir mahsul alınacağı 
muhakkak görülmektedir. Son 
yağan yağ:nurların mikdarı 120 
milimetreyi bulmuştur. Kazalar .. 
dan gelen haberlerde de oralara 
da ayni şekilde faydalı yağmur • 
lar yağdığı b'ldirilmelrtedir. 

lzmirde 
Etibba odası heyeti 

seçildi 
23 (Hususi) - Etibba odası 

kongresj evvelki ak~am toplanmış 
ve yeni heyetlerini seçmiştir. İda 
re heyeti asli azaları: 

Doktor Ekrem Hayri, Ali A .. 
gah, Hüseyin Hulki, Memduh ve 
diş tabibi Ferit Cemal Beyler. 

Yedek azalar: 

Doktor Rifat Halil, Zühtü Ka • 
mil, Nevzat Eşref, Nisaiye müte .. 
hassısı Ali Riza, rontken mütehas 
sısı Osman Nuri Beyler. 

Haysiyet divanı asli azaları: 
Doktor Cevdet Fuat, Hasan Yu 

suf, di§ tabibi Naci İbrahim, Ecza 
cı" Faik Beyler. 

yedek azalar: 
OalctAr Lütfii ıc ... .:t.... 7:;ı..;; 

Kamil, eczacı Hamdi Nüzhet Bey 
ler. 

Yem"şli ekmek 
Bursa iktisat ve tasarruf cemi

yeti tasarruf haftasında ekmekle
rin içine yerli yemişlerden bazıla 
rının konulmasına karar vermişti. 
Bilhassa ekmeklerin içine bol bol 
incir konulması kararlaştırılmıştı. 

F ırmcılar, her gün çıkan ek • 
meklcrine birer incir koyacaklar 
bu suretle incir .sarfiyatım arttıra 
caklardı. ~ 

llk günü sahiden birer incir 
koydular. Fakat ikinci gün i§ de· 
ğişti. Ekmeklerde incir nrıyanlar, 
ancak yanm incir buldular. Üçün 
cü gün incirler daha uf almış, üçte 
bire, sonra da dörtte bire, beşte 

bire inmiştir. 
Bazı fırıncılarımız da ekmekle 

re üzüm, badem, ve sair yemişler 
koymuşlardır. 

Gaz:anteb=n kur tu'uş 
günü kutlu'anıyor 

Bugün saat 17 de İstanbul Halk 
evinde Gaziantep kurtuluşunun 
12 inci yıl dönümü kutlulanacak -
tır. Kutlulamaya istiklal marşı 
ile başlanacak, Gaziantep genç!er 
birliği reisi Mehmet Bey b:r nu -
tuk söyliyecektir. 

Bundan ıonra Hüseyin Remz: 
Bey Gaziantep müdafaasını anla
tacak, Süleyman, doktor Fahri 
Can, Fikret Esat beyler de birer 
hitabe ıöyliyeceklerdir. Son ola -
rak bando tarafından muhtelif 
milli marşlar çalınacaktır. 

Gaziantep gençler Birl:ğinden: 
25- 12 - 25 pazartesi gunu 

saat 17 den İstanbul Halkevinde 
yapılacak kurtuluş merasimine bü 
tün Gaziantepliler davetlidir. 

Malkarada bir gece 
Handan bozma otellerde yer yok, 

kahve kapanmak Üzere .• 

Malkara muallimleri bir arada 
Malkara, (Hususi) - Malkara- derecede çalışkandırlar. Bu top• 

ya gece geldim. Bir otobüsün şofö- raklarda her cins mahsulat yetit· 
ür yanında oturmuş, projektörle· mekte ve çok bolluk olmaktadır. 

rin aydınlattığı şerit vari bir iz ü- Bilhassa bu sen~nin bolluğu gö· 
zerinde karanlıklara doğru uçup rülmüş şeylerden değildir! Yirmi 
gidiyordum. Zifiri bir karanlıkta senedenberi bu derecelerde feyiz 
sert ve soğuk bir rüzgarın önüne ve bereket olmadığını söyl"!yorlar. 
katıalrak ve ıssız heyfilalarmı te- \ Yalnız mahsulatın değer fiatlerle 
maşa ede, ede bir buçuk saatte müşteri bulunmaması yüzünden 
geldik. Sokaklar zülmet içinde, 1 köylülerin neşesi kaçmıştır. Eğer 
ortalık tenha!... Handan bozma mahsulat fiatleri biraz yükselmit 
iki otele uğradım. Hiç birisinde olsa halkın şimdiki huzur ve raha· 
yer bulamayınca uzaktan ışıkları tı saadet dereceler:ne çıkardı. Bu· 
görünen bir kahvenin önünde in- nunla beraber herkes, hükumeti· 
dim. Şoföre verdiğim ücreti ka mizin buna da bir çare bulacağını 
bul etmedi ve pazarhğımızın hila- ve ge1ecek sene daha mesut bir lia· 
fmda olarak benden bir misli da yata mazhar olacaklarını ümit ey-
ha fazla para aldL lemektedirler. 

Ertesi günü buranın pazarı ol· Buğ:lay ~eselesi bütün Türki· 
mak do!ayı~ile hanlar ve oteler 1 yenin en mühim meselelerindPn hi 
etraftan gelen misaHrlerle dolmuş rıdır. 11ı.ikumetım·z fıer ne ·kaoar 
ve binaenaleyh yatacak bir yer bazı mmtakalarda (Satınalma) is· 

kalmamıştı. tasyonları tesis etmiş ise de bu a· 
Henüz kapanmamış ~olan bir tıfet!-tar muamelenin şumullü ol• 

kahvehaneye girerek oturdum. O maması ve mahdut mıntaka!ara 
radakiler beni darhal tanıdılar. münhasır kalması yüzünden u· 
Çünkü geçen sene de bUl'adan geç- mum çiftçiler müstefit olamamak· 
mişt"m. Acaba burası sabahçı ladırlar. Binaenaleyh buğday iş· 
kahvesi m;ydi? Bir aralık düşün ler:nde daha geniş ve daha umumi 
düm ve yer bulamazsam ben de bir tedbire intizar olunmaktadır. 
bizzarurc bura da sabahlarım, de
dim. Fakat bir kere son bir ham 

leyi yapmak :~edim ve belediye 
reisine haber gönderdim. Derhal 
ben:m 'ç'n belediyede b:r karyola 
"ınzırlanrlığı haberini aldım. 

(Ma 'kara) nın mevkii yük:;c1r 

olduğundan burada her zaman so

ğuklar ek:;:k olmaz. Bir sırtın ya 

macında, kademevari bir şek'ldc 

olan ka~abmm uzı-klardan man 

"?arası pe!t hoştur. Her taraftan 

ovaya ve göz ala'~ildiğinc kadar 

uza!dara nezareti olduğun ·hm bu 

raya gel'!n b'r adam ik: saatlil: hir 

yer:len kasabayı göreb:lir. 

Temiz ve giizel sokal·hrı . ~en;{ 
meydanları, büyük camileri, biı 

çok dükkan ve magn7.:ıt1 arile se
vimli ve ş!rin b:r yerdir. 

Kaz1'ntn kıymetli ve ça1,~knn 
kaymakRmı Adn~n Bey şark hiz 
metini ifa iç:n (BevtuşFebap) ka· 
zasına gön-1eri'm:ş olduiYundnn 
on•ın yerine Güri;k nahiyesi miHü 
rü ~erif Bey vekalet etmektedir. 

Halk, hükumetimizin imkan
sızlıldnrı mümkün kı 1mak husu· 
sundaki kudretinden buğday ıne· 

tole~inin de bir sureti halli buluna· 
cağını istitlal etmektedir. Eğer 

ba mose!e hövlünün arzu5u veçhi• 
le bir çare'h 1 bu~acak olursa Tür
k'yen' n P.rtık en büvük derdi orta• 
ian kalkmı~ olacl\khr. 

Pacııo l'emal 

Adapazannda bir cinayet 
Ac1ap3zarında Kanlıçay köyün 

de bir cinayet olmuştur. Köyün sa 

yılı delikanlılarından biri olan ,,e 
henüz askerl~ğ:nden dönen kô>' 
muhta.-ının kardeşi Rif at Efendi 

ge~e ark?.daşmın evinden döndii• 

ğü zaman kendisini takip edeJJ 
meçhul bir şahıs tarafından halt• 
ile c.muzundan müthiş surette ya• 
ralanmıştır. 

. ge 
Rifat kasaba hastahanesıne • 

. ·1 . . J d "f ezelerı tır. m·ştır. an arma mu r 
takibata çıkmışlardır. Rifat Efen 
dinin yarası cok ağırdır. 

K#\7."nm :;c nal.ı;~,'!s=. sı köyü.· Arapça sela veren hoca 
~ ç!ft1i"i ve (27.800) n;:fosu var-1 l . K l .. de ar•P 
1 1'ır 1 • z.mır emera tı camıın .ı' 

,. 'l' ,.,. u•~rlP. !!e (900' h~'"'~.t,. Efeıt"' 
(4163) nüfus <'l"rr-aharhr, M:-J.. ça sela veren hafız Ahme~ .. 
1•S\r<''l'n suvu ve havası çok güzel · nin muhalemesi görülınüştur·1'ır• 
-lir. H .... t..,r"f':o ,.oıayiş ve emniyet Hak:m maznunu kanuna aY 

... baP-
· -.1· nt;ikPm"1eldir. hareketinden dolayı ikt c~n 

Arazi çok verimli ve halk son !e mahkum etmiştir. 



r 
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Yahn ayak, başı kabak! 
Dilencl - ~eyefend;, merhamat edin, başına giyecek 

hiç biı şeyi o:mıyan fukaraya bir sadaka verin •• 
-........................... "~---.......... _ ..... _,_ J1J!Dqnmmıımmıımn mınımııımııınnnmınınmnnmı:ııııımnımıınıııtı;, 
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Felaketler ve ihtiyacı yok ~ 
tasvir /eri Hırsız, haydut, katil bir sabı ı1_ llava berbat idi, kah kar, kah · kalıyı hapiae hkmışlardı. Daha 
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i'iınur yağıyor, ortayı çamura bu , muhakemesi olmamıştı. Tam 1 
llYordu. Cuma günü evde oturma muhakemeye çıkarılacağı gün ~ 

>'t mecbur oldukları için hanıme· . gardiyan yanma sokuldu: 1 
fendinin canı sıkılmıştı. Kocaaı· - Ahbap, dedi. Sana bir avu g 

llt: kat bulalım mı? 1 
- Aman Yarabbi, dedi. Şu ha

l'a.ya bak. Bir de yağmuru ve karı 
ta.a~ir eden §aİrler, ressamlar çık
llııt. Ne garip?.. 

- Bunun neresi garip!.. Kadını 
t..~İr eden tairler, ressamlar yok 
tlıu? 

Koca şairi . 
.Evvelki gün idarehanemize ya· 
~ batını almış, kolunda baatonu, 
UClfinda. buruıuk fapkaaı ve boy • 
~UJıda. iri bir fiyonga kıravatı ile 

r ıa.t geldi. Tahrir müdürümüzü 
\ra.dı ve elindeki kağıdı uzata• 
l'tk: 

. . - Bendeniz !&İrim, dedi. Şu ti· 
ltı-• . • , f 
·~ı gazetenızm :.an at ıay asm · 

d, derce-.!f r misin:,z? 

it l'ahriı· :nüdürü kf'ndisine uzatı · 
'il tiiri bir hayli zaman okumaya 

Wıttı.' Muvaffak olamayınca: 
-. Beyefendi, şunu d3.ktilo ile 

hzaa.mz! .• 

l>iyince tair kızdı: 
. -A iki gözüm, dedi. Ben dak· 

lilo)uk bilsem tiir yazmıya kalkar 
ııı ·d· r ı ı ım ••• 

iki el 
. Köte batında dilenen ima o 

tiin iki elini birden açmıştı. Her 

~llna.n yalnız bir elini açarken bu 
defa iki elini açması mahalle · sa

ltinlerinde11 birinin nazarı dikka • r . 
l!ıı ceibetti: Sordu: 

- Neden bugün iki elini birden 
'Çtyoraun? 

d - Damadım bugün işe çıkma· 
1 da. onun heaabma da dileniyo· 
~-

T'akdir ve hayret! 
d· Mecliste bulunan bir hanımefen 

•eten köıede üç kişi fevkalade ha 
l''retıe bahsediyorlardı. Birisi al • 
s-ıc •t:sle arkadaşlanna: 
d - Valalhi birz.der, ben bu ka -
li~·· necip ve asil kadın görmedim. 
L.1ç kimsenin, hiç bir kadının aley 

1nde bulunduğu işitilmemi§tir. 
'Öteki cevap verdi: 
- Kendi kendini methetmekten 

~•kit bulamıyor da ondan .. 

§ 
Sabıkalı izzeti nefsine doku - ~ 

nulmuş gibi: i!§ 
- Hayır, diye cevap verdi 

Ben daima yalnız çalışırım. ii 
~ ~ 

ıınııııııııınııımııınıııınıııınn r. .. 
Bir mezuniyet 

Sadık Beye rast gelince hemen 
elini uzattı: 

- Vay azizim, çok memnun ol 
dum, demek yann evleniyorsun 
ha? .... 

- Hayır, on beş gün daha izin 
aldım. 

Haklı bir telaş 
Şair S. Z. Beyin dalgınlığı ma

lum. Bir gün Z. arkadaşlarından 

birini görünce: 

- Aman birader dedi. Dün bir 
halt ettim. Sana benzeterek bir a
dama selam vermez miyim? 

- Ala, sakın bana borcun olan 
200 kuru§u da ona vermiş olmıya
sm ! ... 

Hayret edilecek şey! 
Çok gönnüt, geçirmiş bir ada • 

ma gelip haber vermişler: 

- Yahu komşun, fena halde 
ıenin aleyhinde bulunuyor .. 

- Allah Allah ... Halbuki ben 
ona hiç bir iyilikte bulunmamış -
tım. 

Büyük feda!c arhk 

-senin ic;in her deliliği 
yapmıya haz1rım sevgilim. 
Me~ell ister misin yarın 

orııc; tu ıaıı m? 

·Şaşırmış 
Bir adam 
Mahkeme huzurunda yankeıi • 

cilikten suçlu Ali ellerini cebine 
sokmuş, reisin yüzüne bakıyordu. 
Reis haykırdı: 

- Ellerini çıkar cebinden! .• 
Suçlu hayret etti: 
- Allah Allah ... Ellerimi başka 

sının cebine soktum diye heni bu
raya getirdiniz, şimdi kendi ce • 
bime sokuyorum, ona da karışıyor 
ıunuz . 

Bir genç kalış! 1 
Karakolda merkez memuru bir 

türlü vaziyeti anlıyamıyordu: 
- Yahu, dedi. Kaynanan dör • 

düncü kattan yere düşüp parça 
parça parça olmuş. Sen yanında 

imişsin .. Neden kurtarmadın, ne • 
den düşmemesi için kadını tutma· 
dm? 

- Efendim, tutayım diye koş -
tum, hatta ikinci kata indim ama 
ben ininciye kadar o yere seril -
miş .•. 

Bir müdafaa 
Zabıta vukuatı arasında koca 

sını veya karısını zehirleyip öldü • 
ren]er, hele Avrupada pek çok işi
tilmeğe başladı. Bunlardan biri 
kocasını zehirlemek istemiş. Fa • 
kat adamcağız doktorlar tarafın -
dan kurtarılmış. 

Hakim, zehirlemek istediği ko • 
casının önünde kadına soruyor: 

- Hanım, cürmqn rucydanda .•• 

Bir diyeceğin var mı? 

- Tabii ... Bu .adamın hastalığı 
na sebep zehir değildi. Fethi me • 
yit yapılsın, morga gönderilsin, 
sözümün doğruluğu meydana çı -
kacaktır. 

iki ınisli yaş 
Yol da giderlerken karşıki kal -

dırımdan bir kadın geçiyordu. Bi· 
ri ötekinin kolunu çekti: 

- Şu kadını görüyor musun? 
Bizim mahallede oturuyor. Kom· 
şumuzdur. Dikkat et bakayım.Kaç 
yaşmda dersin? 

- Ne bileyim! ... Fakat her hal • 
de iki misli olmalı. 

Bir alkış tufanı 
Sahnede üçüncü perdesi biten 

piyesi hemen kimse alkışlamıyor· 
du. Yalnız bir adam fena halde ıa 
lık çalarak tahkir etmeğe başladı. 
Yanında oturan zat piyes muharri 
rinin kardeŞi olduğu için kaşlarını 
çattı: 

- Ne yapıyorsunuz efendi? 
Diye sordu: 

- Islık çalıyorum. Hakkım de
ğil mi? 

Daha lakırdısını bitirirken deh
şetli bir şamar suratında şaklayın 
ca hayret ve hiddetle sordu: 

- Ne yapıyorsunuz Efendi? 
- Ben de alkışhyorum, hakkım 

değil mi? 

Uykusuzluğa çare 
E. 1. Beye arkadaşlarından biri 

uykusuzluktan şikayet ediyordu: 
-Aman birader, dedi. Sana bir 

tavsiyede bulunacağım, birebir • 
dir. Hemen uykunu getirir, horul 
horul uyursun. 

- Mutlnka romanlarından biri 
ni tavsiye edeceksin, 

- Pazarhkta fazla para istememeleri ic;in otele 
girerken yeni evli olduğumuzu belli etmemeliyiz. 

- öyleyse paltomu, şemsiyemi . sea taş1rsın Ha· 
nımcığım. 
rııı:ınııuııııılllılnııımrıııunumıımııımııımııı.ııııııııır.ı:ıımııııııımnıınııım ~ 

Ciddi bir komik ~ 
Komik şehir Tahir Beyin ti • 

yatrosuna ahbaplarından biri 
heveskar bir genci artist olarak .: 
yazdırmak istiyordu. 

Gençle beraber komik şehirin 
yanına gittiler: 

- Birader, dedi. Sana mü -
. kemmel bir komik getirdim.Son 

derece ciddi bir gençtir. 

\ı nıımnınıııııııııııııııııınııııııımıımııın:ıııııııııııııııııııımın-11 

Sakalın sebebi 
Bir ay sonra onu sakallı gören 

arkadaşları hayret içinde kalmış • 
lardı. Hem de ne sakal! .. Ta göğ • 
süne kadar uzatmış, gömleğini ört 
müf, sık bir sakal. 

Birisi sordu: 

- Yahu, olur şey değil. Her· 
kes bıyığını kestiriyor, sen sakal 
salıvermeğe kalkmışım. 

- Ne yapayım birader, karım 
kıravatlarımın hiç birin beğenmi • 
yor • 

Büyük feda karlık 
Karı kcx:a yeni barıtmışlar, 

sobanın başında şundan bundan 
bahsediyorlardı. Lakırdı gene ke
sildi. Hanımın katları gene çatıl

dı. Çünkü eksikleri aklına gelmi ş· 
ti. Şapkadan çoraba kadar sırala
mıyn başlayınca kocası bahsi bir 
denbire değiştirdi: · 

- Sana bir. şey söyliyeyim mi, 
ben gösterdiiğn fedakarlığa bina· 
en bir istiklal madalyası istiye • 
ceğim. 

- Ne münasebet?. Sen harpte 
lıtanbuldan kımıl dadın mı ki?. 

- Hayır, ama o senelerde ev
Iendikti ya .• 

- Aferin Zehra ! Demek 
bugün gelen tahsildara 
beninı bu sabah Hicaza 
gitti3imi sö,ledin ha •• 

- Evet, hatta bu qece 
yarası ancak dö"lebilece· 
ğinizi illve ettim. 

Bir piyesi 
Seyrederken 

Darülbedayide yeni sahneye 
nan bir piyesi seyrediyorlardı. S 
nelerden beri görüşmemitler, ıe 
lerden beri isimlerini bile unut 
muşlardı. Tiyatroda yan yana o 
runca aşinalık etmeğe mecbur o 
yorlardı. . 

Piyesin b;rinci perdesi ortaı 
da genç kadın rolüne çıkan yaş 
ca artistin kaba kaba söylen..:neı 
ne dayanamıyarak biri baş~·ı çe 
virdi: 

- Aman ne biçimsiz şey! ~e 
Arkadaşı ka~larını çattı: 

- Evet ama karımdır •• 
- Öyle mi? ha ... Evet ... Ben 

yesten bahsediyordum. 
- Piyesin muharriri de ben· 

Seyahat arzusu 
Küçük N:hat babasına yalva 

yordu: 

- Ne olursun baba, Ankara 
beni de götür. 

- Olmaz yavrum. Sen an 
le kal. Çünkü şimendiferde ç 
para istiyorlar. 

- Ben küçücük bir timend 
ff'-le de giderim canım. 

Şeker meselesi 
Aycan, annesine şeker iste 

diye tutturdt.. Kdm: 

- Yok yavrum, şimdi ben 
na şekeri nerede bulayım?. 

Deyince Aycan: 

- Yalan söylüyorsun, de 
demiiı babam içerki odadan " 
misin şekerim!,, diye sesle 
Sen de evet diye cevap verdin. 

Aycan annesine pencere 
annesine gök yüzünü göstere 
sordu: .. 

- Anne, allah hazretleri 
r.e yaparsak hepsini görür mü 

- Görür ya yavrum!.. 
- Peki, ya hava böyle 

olursa? .. 

Alçak nırsız 
- Haberiniz var mı, dün 

şam bizim eve hırsız girdi, b 
fendin in 3700 lirasını, hanıme 
dinin 5000 liralık mücevhe 
çalmış. 

- Vay çapkın vay. 
- Siz:n şemsiyeniz de bi 

kalmış, giıerken onu da göt' 
müş. 

- Ne ... Vay namussuz al 
vay .. Hemen karakola gideli 
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IHikiye 1 TAKVİM 

------------------------.JI Pazartesi Stlı 

Dembe Abaı·ur 2s Ka.eveı 26 Kı.eveı 
r~ 7 Ramazan 8 Ramazan 

Giıo doı?aşu 7,24 7,24 

Mediha Münür Guo atışı 16,46 16,46 
Sahalı oam:ıt• 6,.50 6,~o 

Do!rlor".ln bekleme odasına, et· ı Ve ba!ından geçeni, on üç bu· O~ıc namazı 12. 14 12,U 
f b k d · d" H k t. ıodı nıpııızı 14.34 14,34 

ta iDi\ 4 ma an gır ı. er za· çu senelik sevgilisinden ayrıldığı Akşını namn 16,46 16.<6 

mal' ki yerine oturdu. Bir maİanın nı anlattı. \'arsı namazı 18, l4 ıs. 2~ 
ba!a1'dıt iki koltuk vardı. Masa- - Ne yaparaınız hayat bu.. lmsı~ M<> 5,36 

Yılın ı:cçen diolcr• 3:19 :l<>O 
mn ortasında penbe abajürlü bir - Evet, hayat bu ... Esasen ha· Yılın ı.aııo • ı 6 

limb1a duruyordu. Nazım Vecihi yatta kadınlar çok daha muazzep L-------·----

~~. .... . .. . : .. : 

1 r--Aptülhamidin Yaveri 11~1 '"' 

KEÇECi ZADE 

~ izzet Fuat Paşanın 
HA11RALARJ 
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Veliaht Reşat Ef .nin mahtumuna sela 
verince Mısırlı Hacı Mehmet - Pa 

hapı yuttun .• dedi 
her zaman bu koltuklardan birine olurlar. ı~-:=-:ı===R==A=======~
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otururdu. Gene oraya oturdu. Mü· - Kendinizini hesaba katmayı D Y Ü 
teniadiyen, tekrar tekrar "mek· ruz ... Sizi temin ederim, ki aba· 

- 69 - has!! bulunduğunu görünce h 
Böylece konak mahalli olacak kesin başı önüne düştü. 

t.ıp,, u okuyordu. jürden göremedim ... Siz harukula 

Bu mektubu bu sabah almı§b. de bir kadınsınız. 
Bu mektubu ona on aenedenberi - Çünkü sözlerinizi dinledim. 
beraber YD.§adıkları kadın yazıyor· - Amma size daha çok söyliye 
du .•• Hayır, !İmdi iyice hesap etti. ceklerim var ... 
Tam on üç buçuk sene beraber ya. - Bir gün bana çaya gelir misi 
şamıı!ardı.... On üç buçuk sene niz? - -
sonra, kadın, o sevdiği kadro, bu - Ne günü? 
münasebata nihayet veriyordu.. - Cumaya. 

Me1ttuba öyle ch.ılrn!ştı, ki ya· - Ne saadet. 
d k . k ı - Efendim? nm a ı o.tultia bir kadmm otur· 

f!uğunu fark b;le etmedi. •• Esasen - Hiç! .. 
aradaM penbe 

0

P.bajür yüzünün ya Cuma günü, eski sevgi'isile bu· 
Tısını saklıyordu. lu~tukları gündü. Bu cuma onunlr 

Nazım Vecihi kimseyle meşgul buluşamıyacaktı. 
olacak halde değildi .•. Kadına §Öy • ~ ~ 
le bir yan göz fırlattı, gene mek- Her cuma buluımıya basladı 
hıbuna daldı. lar ..• Gönülde de böyledir, Allah 

O .. b k ' b!r kapıyı kaparsa, başka bir kapı-n uç uçu sene .... 
Bu dile kolaydır ve böyle bir yı açar. 

mGnasebeti kesip atmak kolay de ------------

.ğildir. fnaarun muhakkak, ki kalbi ı ASKERLiK 1 
:sızlar •• , -----------..1-

Bir aralık muayene odasının ka· 
pısı ·açıldı, bir hasta çıktı, kadın 
ıirdi. 

, Bir çeyrek ıonra da kadın çıktı , 
Üoktor .N~zım Yecihiyi çağırdı. 

Ne.!•pl <>~aya!8İrince, doktor gü 
lümsedi: 

- Yamanarn, dedi, hurdan çıka 
llr gördün mü? 

-lfe olmuı? 
_:. Od~a öyle bir giri! girdi, ki 

evveli. seni aordu. Nazım Bey de
ğil mi? dedi. Evet dedim. Az kal 
sın ağlıyacaktı. iki sene evvel bir 
dost ziyafetinde yanyana yemek 
yemi!sin!z ... Seni çok beğenmit, 0 • 

nun1a çok konuşmuşsun. "Gördü 
de tanımadı ••. ,, dedi ve ağlıyacak 
gibi: ''Doktor, bu kadar çok mu 
değiıtim?,, diye inledi. 

Hayatın ne garip cilveleri var 
dır? Bu iki mahlukta da aynı endi· 
fe vardı. ikisi de ihtiy&rlıl,tan ih 
tiyarlamaktan korkuyorlardı. ' 

Nazımın ayrıldığı kadın ken
diıid~ on yaş gençti ..• Her zaman 
kar!tsında bulunduğu için Nazı 
mın ib~iyarladığmı görmü~ti.i. Bu 
k~dın ""' iki sene evvel cörü~tüğü 
bır erkerin l:endisin\ tanımaması
nı, ilıfil•arla ~ığına ha-let . t' ... mıı ı. 

Nazım soıdu: 
- Kirn b~ ~ad111? 
- Sahi ta:ır.nı. -!m mı? 
- :Iayn. 
- Se!m:=. :ıanım, güz .. ! 5 .. lm 
Pr f •• fJ:ızım hatırladı. İki :~: 

)le e -vel gör.i§müşlerdi. Omuz silk 
ti: 

o 
- Ne yapayım? dedi. Mütecs-

ıifım amm.ı ~anımadım, aradn a · 
baj:ir ''~rdr. 

Bir hafta sonra. doktorun belr· 
Je~e c,clasınclcı, ar.ı koltuklarda 
buhı~tular. Nazım Vecihi itizar et 
ti: 

- ·- A"fede,.si ıİz, tanımadım, a· 

Uıjür \'r .. rclı da •• 
-- Hayn", dedi, dell'ifitİm de ... 
- Hayır, kativcn ... Size doğru· 

.fU söy1iyeyim mi? .. 

Kadıköy askerlik §ubesinden : 
1-Her ıene mutat olduğu üze

re 1-11. kanun -934 tarihinden 
itibaren ihtiyat efradiyle gene bu 
tarihte askerlik çağına girecek 
(330 doğumlu efradın ilk yokla • 

malarına başlanacaktır. 

2 - (330) doğumlu efradın be
raberinde yeni nüfus tezkeresini 
ve dörder kıta vesika fotoğraf:yle 
§ubeye müracaat edeceklerdir. 

3 - Bu doğumlardan mektepte 
tahsilde bulunanlar mektep müdü 
riyetinden talebe olduklarına dair 
vesika ile §ubeye ~üracaat ede • 
ceklerdir. 

4 - Ta§ralarda bulunanlar ve· 
ya taaahhütlü mektup!a yoklama· 
larını yaptırmak iatiyen ihtiyat ef 
radı tubede mevcut kayıtlarını, ha 
len ikametgah adresini, memuri • 
yetini ve ne i,Ie meıgul olduğunu 
sarahaten bildirmeHdir. 

5 -ihtiyat efradın doğumuna 
göre yoklama tarihleri &§ağıda 
gösterilm:ıtir. Her doğum kendi· 
sine tahsis edilen tarihlerde tuhe· 
ye müracaat etmelidir. 

6 - Celp ıırasr gelmit olan 
(327) doğumlu bir buçu!< senelik 
h!z!llete tabi efratta yoklama müd ı 
deli Jevamınca tubeye müracaat 

ederek yo!damalarını yaptırmalı .. 
dır. 

7 - ihtiyat efradı yeni nüfus 
tezkeresiyle müracaat ederek ka • I 
yıtlarını yaptırmalı eski nüfusla 1 

müracaat edeceklere muame!e ya· . 
pılmıyacağmdan §İmdiden bu hu· 
ıusun temini. 

8 - ihtiyat efradının kayıtları 
tecdit edilmek üzere birer ves:ka 
fotoğrafı getireceklerdir. 

1 -15I2 kanun/ 934 e kadarı 
3os - 310 doğumlular .. 

15 - 31 I 2. Kanun / 934 e ka· 1 
dar 311 - 315 doğumlular. 

1 - 14 I Şubat/ 934 e kadar 
316 - 320 doğumlular. 

14 - 28 I Şubat/ 934 e kadar 
321 - 325 doğumlular . 

Bugün 
1'7,80 - 18 l'ramofon. 18,18,80 Uerl~tmtı 

olanlara mahsus Fran.<ıı7.ca den. 18,S()--18,40 

Servet Bey tnnı.fmdan konleram. 18,U 

19,SO Malwıurc Hnmlıın Hıınını. 19,80 - 21 

Bt'dayll musiki heyeti. Belm:ı Hanımın laU -

raldyle 21 - 21,SO gramofon. 21,80 -2S Ke

mal NiyaLI Bey \·o ıırkadaııl.arı • 

ANKAltı\: -

12,so - ıs,so gramofon. · ıs - 18,45 a-
laturka aar. 18,45 - 19,20 dans havalan. 

19.20 - 20 alaturka eaz. 20 ajaoı. 

vl..,ANAı auu aa. -

11,10 Koro. 12 konser. 18,0S kitap eaatL 

18,80 oda mu"likiııL 20 Çlluıb('t Şu.man ta. 

rııfmıtıın !!Brkılar. Piyanoda Leo Roz~nek. 21 
.Johıın Ştrav!lın opereUcrL 

BU()APE~TEı MO.tı m. -
ıs.u opera orkeııtraıımm konserL Bu ara

da l\lo:ıartm Türk m&rJı. US plMc. 18,80 spor. 

21,SO Çmmerlh Iialmanm Çarda.c;fUntın ope

rası. 

O'OKREŞ. 194.2 11L -

ıs pllk. H,l:S plAkla hant musiki. 18 

orkeatra. 20 p!Ak. %1 opera. 

VAHŞO\IAI 141% m. -

1'7,80 p11k. 18 konser. 19,40 aan'at haber· 

teri. 22,13 Polonya piyano musikisi. %S,10 

dııns plAklan. 

BELOKAl>ı •s1 m. -
11 katollklerln ruahnl a:rlnf. 1'7 !:OCUk f8J' 

in ve maım..llan. 18 Noel geceıııl p.rkıb.n. 

19,SO Almanca konu~ma dend. !t ,ao opera , 

UOMAı uı.z m. -
20,so plD.k. :u baberler, plAk. sı.~o ll&rıt 

konser, arada eğlenceli b:ıhlıılor, dedikodu. 

!2,45 muhtelif beflteıer. H soıı haberler. 

PAR18: SZ8.2 m. -
%2, 10 aynı re\'ÜllU. 22,53 kon!lt'rw 2S,U 

Kazlno dö Parlden naklen "Yıı~ Parla!., isim 

U nwUııllnUn blrlncl perdesi. Se8ll Sorel be~ta 

olmak üzere .nona Nonnan vo R4y Ventura 

trapunun lştlraklyle. 2-&,SO Son halx>rler. 
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Abone hedellerl: 
rurklye Ecnebi 
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ilan llcretler ı 
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Fenere vi.ııl olduk. Bu kasaba Kendi evime geldiğim zarn 
Rum ahalisi ile meskun olduğu i- ilk itim yaralı bereli sevgili Tı 
çin Rus askerinin mevcudiyet ve· murumu şefkatle ok§amak ve to 
ya mürurundan hiçbir haber ver- dav ey emek oldu. "-": 
miyorlardı. Ertesi gün Çatalcaya Veli ah la aellm 
geldiğimiz zaman gene kimseyi Kağıthanede tesisine muvaf 
göremedik. fak olduğum Darüfente bir 

Meğer {Ruslar geliyor) diye ! ma günü talim yaptırdığım bir 
bizimkiler hep kaçmı§ gitmi~ler.. rada veliaht Reşat efendinin 

Halbuki gelen Rus askerleri - tumu Ziyaettin efendi araba 
nin yekunu iki süvari bölüğünden geçerken selam durdum. Kaçma 
ibaretti. Herkes kaçıyordu. Ara • dım. Zaten ı. ,,.rkes gibi ben veli 
yan, soran yoktu. Bu iki süvari aht ve sair efendilere rasgeldik 
bölüğü payitahtı tehlikeye sok • kacmazdım - . 
mu!tu• Orada yanımda bulunan Mı 

Ruslar Çatalcada tevakkuf et· sulı Hacı Mehmet bana dedi ki: 
tiler. Ben yanımdaki Bebekli Meh -- Pata hazretleri, hapı yut 
met efendinin ricasına ehemmi .. tuk .. 
yet vermiyerek: - Neden? •• 

- Haydi bakalım.. deh.. di • 
yor ve biraz hızlı gidiyordum. 

Biraz fazlaca harekete başla -
ymca Mehmet efendi tikayetlere 
baıladı. Fakat dinlenir mi ya?. 

- itte, karşımızdaki istihkam 
]arı görüyorsun, oraya gideceğiz .. 

Mehmet efendi: 

- Beyciğim, aman bittim. A • 
man kulun olayım. • 

Dedikçe ben: 

- Haydi, haydi bakalım di • 
yor ve mütemadiyen Timuruma 
mahmuzlarımı basıyorum. 

Doğruca Hadımköyüne dön • 
düm. Ç: ğnediğimiz arazi katı kar 
lardan değil, hayvanın bastığı her 
adım latmda hafif bir don taba .. 
kası var. 

Binaen3.leyh her aya.ktan hasıl o • 
lan keskin kenarlı halkalar sevgi
li Timurumun adalelerini kesiyor
du. 

Bu buzların çözülmeis hayva -
nıma çok zarar vermı§tı. 

Beni istihkamdan görmüş ol • 
malılar ki, vüsulümüzden evvel, 
Anadolu hareketinden sonra Ça • 
talca hathrun müdafaasına tayin 
edilmiş olan müşir Ahmet Muhtar 
pa!:ıya haber vemıi,ler. 

Mü,ir beni mütareke evrakını 
bamll olduğuma zahip o!arak ba
yağı karşıladı. Paşa hazretlerinin 
bana atfetmek istediği teahhurun 
müsebbibi olmuı olaydım. her 
halde fena not alacaktım. 

Lakin hakikatı anlatmaklığım 
üzerine mü!ir hazretleri Çorluda 
ispatı vücut etmemiş olaydım, 
tanlı şerefli Mehmet efendinin 
hiç gelemiyeceğini anladı ve bana 
fazlaca itibar eösterdi. 

Katarın biri İstanbula gidiyor • 
du. Ş~şman dostu.m Mehmet efen

! diyi bek!emeden yollanmı§tım. 
lstan1>ulda her gün harbiye ne 

zaretinde içtima etmekte olan 
meclisi hassı vükelaya dahil oldu 
ğum an.la Fıl'mnt.R lar, gürültülerle 
o seferi berbat, e..1en o vatanı mah 

1 va giden yadigarlar beni karşı1 n· 
dılar. 

Fakat ben sade bir halıerci ol
dueumu, sofracı başı Bebekli 
Mehmet efendinin rer.mt vesika
yı hami! yegane ve hakiki murah 

- Bir sürü hafiyeler gödüld• 
- Görsünler .. 
- Paşa efendi hapı yuttuk .• 
O akşam her zaman olduiq ,ı 

bi manejde ha}.vanların terbiyetİ 
için Kağıthanede kalmıttım. Sa • 
bahleyin §afak vakti kapımı vur 
dular. Hacı Mehmet bey odad 
girerek: 

- Pa§a efendi, demedim asi 
hapı yuttuk .. Ragıp bey ıizi isti-.,. , 
yormuş .. 

-irade mi tebliğ edecek. Yo~ 
ıa kendi mi istiyor. Çavuta ıual 
edin. Eğer kendi istiyorsa gitmi • 
yece!;im çavu,a bildiriniz. 

Hacı Mehmet geldi, hünkirll' 
bir iradesini tebliğe memur old1ıl" 
ğunu söyledi. 

Onun üzerine giyindim, Yıldr 
za çıktım. Çit kö!künde Ragıpl• 
kartılaıtık. 

Ragıp: 

- Şevket.meap efendimiz ho
yuruyorlar ki, ben izzet pafa)'I 
pek severim. Kendi de bana aa ~ 
dıktır. Fakat arada bir beni lit&•' 
na get;recek ,eyler yapıyor. 

- Ne gibi .. dedim. 
- Mesela dün Kağıthane pe1ı 

kalabalıkken Reıat efendinin 
mahtumunun huzurunda talim ve 
manejler yaptrrmı!sınız. Birçok 
halk top!anmıf .. 

- Git efendimize söyle, de• 
dim. Dünyada kendilerini lisan• 
getirmif bir adam varsa, o da Mil 

sin. Binaenaleyh bu gibi iradel ... 
rini ba§kasiıyle gönderıinler.Helll 
de söyle ki ben artık bu hizmet~ 
affımı rica ediyorum. 

Ragıp gitti. Yarım saat aonr• ... 
tekrar geldi ve dedi ki: 

- Efendimize arzettim. Niçin 
h:zmetınizi lerketmek istediği,.nizi 
sual buyuruyorlar . 

- Sen ve senin gibilerin bg.; 
lunduğu yerde bulunmamak için .. 
işte bu kadar .. 

Diyerek arkamı çevirdim. Çdi 
trrn, g:ttim. Bu vak'adan 6 ay ıolP 
ra ncfyolundum. Fakat asıl Ab • 
dülharnitle aramız o gün bozuldıt. 
B:ınun üzerine her taraftan ıizU 
taarnızlar bnX}ladı. < 

Karndenjz sahiller•nde lst&n • 
bul müdafaa J.c-•trnı Etüt e~meY.•· 
memuren gezdi~im sıradaydı. 
/ 

<Devama t'SI') 
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~'°"" gilizler de mübalaga 
edermiş! 

[0~ DÜ~YA HABj:R:_LE~ 
1 Belçikada bir skandal! Muharrir 

(loch Ness) de görülen ejderha! Nasıl yandı ? Kolay para kazarimanın yolunu bulan' 
Laaüizıerin ciddi ve soğuk kan: 1 decektir. Çünkü buıünke kadar e; Yanmadan önce öldürül- polis müdürleri tevkif edildi 

olduğu söylenir~ Ben de ı derhadan hiç bir ses çı mamıttır. 
iJle bilirdim. Fakat hafta- Bilakis (Taimes) ıazeteıinde çı· müş mü idi? yük bir heyecan uyandmnıttsr. 

haaa!\. avlardan beri Jngiliz kan ve bir lngiliz bahriye zabiti b 1 • Bu irtiıa iti için yapılan talıki-
,.._ <I f d 1 b' ak 1 d Bundan ir iki gün evve aJan- kat neticesinde Belçikanm (Lou-

erinin sütunlarını dolduran tara ın an yazı an ır m a e e ıın bir telgrafını ne§retmittik. 
...,ı.L...L.-, baL-1• onlann da a- (Loch Nesı) de görülen hewolinın ven) ıehri polis müdüdinüa ele c.,_....., na -1 Amerikalı muharrirlerden Mis-

b. d · 1 ld ... b 'b' tevkifi lizım ıelmittir. O da İftıe lılrada ciddiyetten ayrılarak ır enız yı anı 0 ugu ve u ıı 1 ter Luiz Cozef Vano odasında 
h 1 b il d d · methaldardır. Daha birçok yilkı-mübaliğacıhğı ele aldıkta ayvan ara azı gö er e ve enız- yanmı• olduğu halde bulunmuş-
• d d d te d ··f d'I :r sek polis memurlarmın muhake-"Pat eüi. lngifü:in birisi bir er e ara a sıra a sa u e 1 • tur.,, 

(loch Ness) gölünde kafası mekte olduğu bildirilerek hadise- Son postayla gelen fngiliz ga- me altma ahnmalan lbım plece 
· · ı · · k 1 d ... .. ği anJ .. ıJmaktadır. Bu emaalai2. 'ta benziyen, gözlerinden ateş nın ızamına uzum a ma ıgı soy- zeteleri bu ölüm vakasının, tah - ..,. 

1 · · Y l b d · 1 skandal Belçika heyeti vekilesi • , mülhit boynuzlara malik enmı§tır. 8 nız u enız yı anı· min edilebileceğinden daha mü • 
l 1 (L h N ) .. ni de metrul etmit ve orada alma bir eJ'derha gördüğünü iddia nın nası 0 up ta oc ess go· him ve esrarengiz oldugvuna işa • 

1 b'ld · 1 d cak tedbirler hakkmda müzakere Bu iddiayı da bir çok lngi· üne gire 1 iğı ve tat 1 su a Yat•· ret ediyor. Hayatın.da zabıta ro -
teyit ettiler, yukarıdaki ta- yabildiği henüz halledilememittir. manları, mülhit ve meraklı hika· ler olmuftur. 

«la»-- olduguv nu söylediler. Fakat efkarı teskin etmeıi lazım . Şimdiye kadar tevkif edilenler 
J "'" 1 b (T' ) k 1 • yeler, esrar, takip, serilerı ya• ,,. arasında Brüksel polis müdüriiı. 

e derhanın tarihten evvel ya,ı · ge en u ımes ma a esme zan muharrir, ölümile de ayni de 
L..:_ ... k k' 1 · nün metresi de bulunmaktadır • 
...yyulardan olduğu ıııpat e- ragmen gene ve ço ımse er eJ· recede muammalı ve halli güç bir Tevkif edilen BrUksel polla Çünkü (Pauvels) in defterleri tel 

e kalkıııldı. derhayı tekrar gördüklerini iddia- zabıta meselesi ortaya koymuş - mUdiirU Angerhauzen k'k d'ld'... 1· kad 
ı .. _-:. d be deva d la G,,.l'e ıu .. n H .. B .. k 1 { ı e ı ıgı zaman evve a o ı· '""IUİz crazeteleı i haftalarca bir a r m ır r. '7 n t Bru""ksel ( ususı) - ru ıe . . 

1
• • • 

• (D · ı M ' l) k ·ı · d b' · · ur. ' . . . .. nın ıamıne raıtge 11?m11tır. 
111.itlerle mülakat ettiler. Ge· aı Y aı arı erın en ınsı Zabıta muharriri, baş ve omuz ve (Louven) şehırlerı pohs mu- (P 

1 
) . . b · i 

l.iızat törenlerin, gerekse a- böyle bir iddia ile ıazeteye müra· ları yanmıt oldug ... u halde bir san d .. J • t k'f d'I . 1 d'r Tev auve s ın, enzın ve ya 
B 1 b L_ ur erı ev 1 e 1 mış er 1 

• - itinden maada ecnebi memleket· 
, babaları, kardetleri, amca caat etmiştir. ununa erauer dalye u··zerinde . oturur vaziyette k·fı · b 1 h d' emıa 

b 1 1 d ı erme se ep 0 an a ıse. . . • lerden para mukabilinde niıan da 
'·-"mdan go"ru··ıdu"g .. ünu" ı'ddia ütün bu görüt erin üzumun an ve 0··1u·· olarak apartmanında bu • l' ·· d"f d'l k b rt ...-.ı· ıne guç tesa u e 1 ece ır 1 ı- tedarik etmiş olduğu rivayet eclil-

'I: ...... ...,.,....:_ ifadeleri bütün teferrü- fazla mübalağalı olduğunu kabul lundugvu zaman derhal ailesine 1 · • t km d r 
1 1 şa meıe esının oraya çı ası 1 • mektedir. En ziyade ıatm al,.. 

il-dildi. Bunlarm hepsi etmek azım ge iyor. O günün i- haber verilmiı: ve ailesinden me - M 1 d 
~·~ · d b k b d :r ese e şu ur: . . . . nan nitan Fransızların Leıion d' 

~ha- gündüz göz ile ve akılla· çın e üyüce ir eniz yılanı gö· selenı'n halline y-··dım edebilecek (P 1 ) d b k 1
• l .... auve s ısmın e ır omııer Honneur) ni,anı imif. 

larmda iken gördüklerini ıöy rü üyor, görülen hayvanın tarifi ancak fU malumatı alabilmişler - bundan iki sene evel tekaüde sev 
111

,...,.a;.__ Bu garip mahluk lngilte· ağızdan ağıza dolqırken Londra· di. kediliyor. Bu zat Belçika zabıta· 
•e lekoçyada günün en büyük ya gelip gazetelerde çıkıncıya ka· "Muharrir; ekseriyetle elinde sına büyük hizmetler gördüğü için 

i oldu. Londranın avam dar elli kademlik bir deniz yılanı bir cigara olduğu halde uykuya tekaüt olduktan sonra da komiser 
ıözlerinden ateı f ıtkırtan müthi• mabauı olan bir gazetesi 

itanın bir fotografmı getire· 
,.._ lnailiz lirası ikramiye vere· 

....... ._i Yadetti. Halbuki bir çol< 

l 
ler onu ıördüklerini kuvvet· 

dclia ettikleri halde gördüğü 
~ fotorrafını çıkarmoğa mu· 
~-iiı~o~lan bir kimıe meydana 

"J vanr.,, unvanını muhafaza etmesine mü-bir ejderha teklini alıverecek IO· 
Ve ölümii, kolayca bu cigaraya saade olunuyor. 

ğuk kanlı oldukları zannedilen in· 
atfetmitlerdi. (Pa.uvels) tekaüt olduktan 

gilizler dahi sırası gelince pireyi Fakat hafiyeler, tıpkı muharri sonra bir mağaza açarak otomo-
deve yapmanın usulünü biliyorlar. rin kitaplarında olduğu gibi apart bil için benzin, yağ ve ıaire gibi 

lnailizler iti mübalağaya dök· 1 (P 
manı ara§lırmağa başladıkları va ~eyler satmağa ba~ ıyor. au-tüklerini anlamıt olacaklar ki, 
kit, banyo dairesinde yarı yarıya vels) in işleri çok İyi gidiyor. Ka· Fransız gazetelerinin bu eJ'derha 
'==-•ltılm•ı bİr .natrol tenekesi bul 'andı•ı paralarla apartmanlar 'lt«tlrlrretla j9iıııilllllari -iiıi•iiilMfllil' l-· ~ ,r;.,-:-;- "' • 
muıfardır. • yaptırıyor, velhasıl kısa hir za-

~· a ...... ._ üzerı'ne ha-anın resm·ı · neıriyattan dolayı fena halde asa· p ı· ··r tt' l . d b' • . d . 1 B . .. -ı .. 1& 1 • o ıs mu e 1§ erın en 1rısı, man a zengın o uyor. u zengın· 

.. 
C•L--ak N!ı'n heyetler hazırlan bileşmeğe batlamışlardır. Meıe· ''b' · d b .. l · b d h' ı · · ... b k b' b b' .....,... -~ ır cıgara an oy e nıs et a ı· ığın megerse a~ a ır se e ı 
•• (Loch N ) la (Oeuvre) gazetesi bir ejderha· I Wıa ... eas e gönderildi. inde bir yanma hadisesi vuku bu varmış . Bclçikamn büyük şehir· 

''illa · k 1 · d nm zuhuruna ciddi bir surette inan l'lı.._. tır et nm en birisi bu esra· lamıyacağı,, kanaatini ileri sür • }erindeki polis müdürleri bütün o 

'

. ~ ha-anı yenı' bı'r fı'lm ı'çı'n dığından dolayı lngiliz matbuatile l ) 
ı • müttilr. tomobilcilere (Pauve s e müşte-

---~a karar verdı' , açıktan açığa alay etmektedir. Di· M ğ 1 b' k' k . 1 B' f k 
,,.-,.~ or la yapı an ır let ı netı- ri gönderiyor armıf. ır fO ör a 8b- at ba b ğer F ranıız gazetelerinden (İnt· 

L-.. ~3n z anesi sahibi ej· cesinde çok fayani dikkat intiba· za i şlediğinden dolayı cezaya çar 
-~· ı 1 k ransigeant) da ejderhanm ıörül· 

Ti ~ ı o ar_a . ~akalıyana lar almıtlardır. pılacak olursa kendisine gidip 
'-- u-re yınnı bın lngı'lı'z düğü iddia olunan (Locb Neas) D kt rl d b. . ( 1 ) d I . :.: ..... o o ar an ırı: Pauve ı; en a ı§ verış yaparsa 
t..! .n..._ L-,_ y gölünün sahillerinde bir l'ftk viıki 

L ıııır mu.aU&Ka açtı. alnız r- "Bunun kazaen husul bulduğu cezasının affedileceği anlatılı-

İngiliz ordusu büyük 
bir manevra yapacak! 
(Deyli Ekspres) gazetesi aıke 

ri muhabirinin verdiii maltmata 
göre lngiliz askeri kuvveti önü • 
müzdeki sene içinde büyük hİJ' 

manevra.ya hazırlanmaktadır. 
Bu nevi manevre, harpler so • 

nundan beri ancak 1925 senesin • 
de yapılmıfb. Ve bu da ilk bUJ(ik 
manevreydi. 

Ask~ri büyük manevre için !İm 
diden 100,000 İngiliz liraımın tah 
&is edildiği bildirılıyor. 

Manevre anında bütün lngilte • 
re toprağında askeri taksimat ya. 
pılacak ve manevre "büyük CeM 
ral heyeti,, nin idaresi altında ce
reyan edecektir. 

Hava ve deniz kuvvetlerı müı
tereken hareket edeceklerdir . ._ 11a___ _ • ka fabrikaları bulundufunu yazmak· 

ı_ --11111111, yırmi demden faz na hiç inanabilecek gibi değilim. yorrnu,. Bu suretle hem sabık ko 
.._-._, llOO kilodan fazla eti ve tadır. Bununla 0 havalide yafı· demittir. Çünkü cesedin belinden miserin mü~teriıi gi.inden güne Sovyetlerin sattığı İncil 
~Jla&ncle CİD•İ bulunmıyan bir yan lngilizlerin gece gündüz sar· &fağısına bir feY olmamı,tı~. San artıyor, hem de polis müdürleri Maten gazetesinin yazdıfma 
~ Oldulu enlqdmak kaydile hot olduklarını ve onun için göz· ki, muharriri tut.~uılar kabili it· ondan yüzde on komisyon alarak göre, Londra hükUnıeti, Sovyet 

k lerinde bir yılanm bir kaç mı'slı' bu" k h""k" t' d k· bı' ı'ncı'l' satın L·- - • tart Oflu. At can· tial bir maddeye ısmen buladık epeyce para kazanıyorlarmış. Fa- u ume ın e, es ı r ı 
........:...,.~ı..._: 1.._ bul yüyerek bir e,· derha oldug""•• .. u an· bel 1 k · · 8 500 000 frank Nii aayYan unduğu tak· .,. .... tan sonra yarı ine kadar bir kat arada da §oförlerin para ceza a ma ıçın • ' ver • 

..... ... 1 mak istemektedir. Her halde bu· 1 • t" B kıymetl1' ı'ncı'l 1°,.,. ·--11.:..._ - uulJeee~ı yirmi bin nıili'Z ocağa sokmuf ar, yakmıtlar ... A- lan kaynayıp gidiyormuş. mı§ ır. u o-.. ......-

~~ ~ bndisini (Lloyds) sj.. günlerde İngilizlerle iyi ıeçinmek deta insandan bir me!ale olmu§.. Hemen bütün Belçika tehirleri nesinde, Turisinada Sent-Katorin 
.ı..L-a• • istiyen de. vletlerin o me•hum e1• - k ' ld manastırında bulunmutt ....._~ ,..._me sııorta etti. Fakat " Ve cinayet bu şe ı e vukua gel· ne s:rayct eden bu irtiıa şebekesi ur. 

~~ ftnl"~ derha hikiyeıini aiızlarına alarak 
iL ._ •••Yalnız seksen lngı'· J •1• I mittir.,, meyclana rıkarılınca i~in içinde y . Ef K l ~ • • . .. . ngı ız eri kızdırmamaları ıa· znn ~ - -
&..:.:_' silri küçük hı . d Resmi doktor, muharririn katı en ziyade Brüksel polis müdürü- enı gan ra 1 ~ r pnm en, gelir. 
"i •=uaa canlı olarak teslim edile ve meraklı izaımı kimyevi tahli· nün ala kadar olduğu anla§ılarak ne yapıyor? 
._,::::;::- tirlretin hiç inanmadığı Dedikoducu le tabi tutulmadıkça, "kaza,, ra - polis müdürü tevkif edilmi!lir. Yeni Efgan kralı Zahir Şahın, 

porunu tasdik ede:miyeceğini bil- İsmi (Angerhaueen) ola.n polis krallık mevk!indeki faaliyeti hak· -.h-t l.u ejderha kendisini ·in· Bir h1raız kumpanyaaa dirmittir. müdürü umumi harpte Belçikalı· kında (Royter) ajanıı bur malt\· 
-.na eline teslim edecek olur· Kadri, Şerif, Süleyman isminde Çünkü bu tekilde yapılacak tah ların caausluk hizmetinden büyük mat vermektedir . 
........... çok İJİ bir muamel üç ki§inin kurdukları hımpanva liller, ölünün yanmadan evvel di- h::mıetleri görülmüş ve muhtelif Zahir tah, öldürülen ba~ı Na• 

tüphe etmemelidir~ Yük9ek kaldırını, Ycnica•:-ıi civa- ri olup olmadığını meydana koya devletlerden büyük madalyalar dir f3hın siyasetini aynen takip .. 
.... Liroçya hüldimeti ejderha rında h.vc7lık SU!'etile halkı rlolan· caktır. Çünkü muharr irin, böyle ve n:ş:.ınlar almı~ olan tanınmıf deceğini göstermektedir. 
tı&L.....llrlad&iü mahalle mühimbir dırdıkJan giiriihu-.~. üçü de cürmü kazaen yandığı hissini bırakmak bir adamdır. (Angerhausen) iı· Her şeyden önce Hindistan hu-
~ ~·~•~eri ıevketti. Bunla r.~ c?fut hatır.de y.ur. \ •· mmı,lanJu . için, her hangi vec;hile öldürüldük ticvabı esnasında (Pauvels) e dudundaki atiretlerin ciddi hare• 
.; -., ... ejderhaya kimsenin. runları, .~-ii demlr!t.l': yaldız suyu· ten sonra kaıten yakılmıı olması mü~teri gönderdiğini, komisyon kellerine mini olmak niyetinde • 
.... -- ftr'llNmeaini temin et • na batıret '" tazı nfd.~lerc hakıki da mümkün görülmektedir. aldı ğını, birçok şoför cezalarını dir. 

ol.c:alctır. u ücevheı-tt.lUf g•~ıi sattıkla.ı·1 an· Ayni zamanda ölünün ilk bu - affett'ğini itiraf eylemiıtir. (An- Hudut mevkiinde bulunmak Ü· 

"'la~ itte bir kabalık göste- laıılmıftır. Üç dolandırıcı adliye.. lunduğu zamanki vaziyeti de ny • gerhausen) in irti~a işlerinden do- zere yeni askeri tefkilat yapmak 
ta.ı ·~ taraf varsa o da bava ida- yı• veriJrr.;4 •ı·tli... ni derecede şayani dikkat göı-ül - layı tevk"f edilmesi Belçikada bü ve mevcut atkerini ilerletmeli ta• 
-.a~ Çtinkü bu ar d 'd h mektedir. ...,, ... _"_,. ____ ,_ --- • -· • ıavvur · etmektedir. 

-._ ı._ • a a eJ er a· l ıu • t it•• • • • • G • ı • • 1 '-a z'~-...da reamini alabilmek için .,. c ~ ., ı. 11 ,. _ Ölü, bir "boks maçında kendi- korunmo. anında alınmış olabilir. Hudutlar, tamamen &fİret dal • 
tt · .,., har bç tayare tab · · teki' ni korumak istemiş gibi,, çekin • Yanmış zabıta muharriri hak • nıklığı, tehdidi, ba,bozukluiu al• 
••• sısı ı- Tıp dünyası 
11_ 

1 1'9cfdetmiıtir. Acaba bu yüz· gen ve omuzları geriye doğru ve kında bu çe§it ve gittikçe daha tmdadır . 
~m~ntocla hava nazırına Altıncı sene yedinci nuıhaar batı kı11k bir halde görülüyordu. esrarlaşan mütalealar ileri ıürül • Atiretler, reıim vermedikçe ha 

,.pılmıyacak mıdır, der Ne,et Ömer, Fabrettin Kerim, Bu vaziyet, şimdi ölü olan mu· mekteyken, bir yandan Nev-York dut dahiliı:: g:remiyecektir. 
Ahmet Süheyil, Dr. Kutsi Beyle- harrir tarafından, tehlikenin ve· gizli polisi de gene "zabıta rc>man Ve huduttaki tahtidat; ıilphel 

lıt...lla~ blına hiç bir teYe lüzum rin faydalı yazılarile çıkmııtır. ya kendine savlet ettiği tahmin o- , larında ve görüldüğü gibi,, bani siyast unsurların Efganislana ıir • . 
~ hltün mesele sönüp gi- Tavsiye ederiz. lunan birinin verdiği korku ve i harıl takibat yapmaktadrr. meıine mi.ni olmak azmindedir. 



ERLOK HOLMES'e 1 a iki tren kazası old 
KAR Ş 1 

ARSEN LÜPE • 1 ·an ada 180 ölü, 200 yaralı, 
spanyada 20 yaralı var 

Edmon Holmesi içeriye aldı. Bu 
ı-ası dar karanlık bir koridordu. 
Önde Edmon arkada Holmes yü • 

rüdüler • .Perdeleri inmiş, loı bir o· 
daya girecekleri ıırada Holmes 
Edmonun önde birden bire odanın 
kapıaı kenarına çekildiğini ve ken 
diıinin girmesini görünmeden bek 
lediğini aezdi. Cebinden revolveri 
ni çıkardı. 

Odaya adım atarken silahını Ed 
monun saklandığı istikamete çe · 
virdi: 

- Knnıldadığını görürsem ateı 
edeceğim. 

Dedi. Edmon kenarda hücuma 
müheyya bir vaziyette bekliyordu. 
Silahın parlak namlusunu görünce 
mıhlandı, kaldı. O sırada Holmes 
te içeriye girmiş, bir adım ııeriye 
çekilerek Edmonun karşısına di • 
kilmi§ti. 

- Ellerini yukaraya kaldır .. 
Diye emretti. Bu emre Edmon 

tere~ütle itaat ederken Holmeı bir 
den etrafına bakındı, soldaki ka -
pıdan aralığı gözetledi.Kimıe yok 
tu. Maamafih daha ziyade emin ol 
mak için geriye iki adım çekildi. 
Sırtını dıvara verdi. 

- Edmon, dedi. Demin pasta · 
cı düt..kanmda aldığın mektup ne
rede? 

Edmon güldü, omuzlarını ailke
rek: 

- O mektubu almak için mi bu 
kadar zahmete girdiniz Mösyö 
Holmes? f. akat o mektup sizinle 
honuşmaz ki .... 

-Neden? 
-'Çünkü dilleriniz ayrıdır. 
Ha!mcs hiddetle: 

- Sana mektup nerede, diyo · 
rum. Başka lakırdı istemiyorum. 

- Ya yırttımsa 1 .. 
- Pa!'çalarını sokakta atmadı • 

ğın.ı göıc burada bir yere atmı, 
olacafrsın. 
. Göster haydi ... 

Edmon bir lnhze durdu. Ba11ını 
sallnclı: • 

- Emin olunuz Mösyö Holmea 
bana itimat ediniz. Bu mektup ıi .. 
zin hiç bir jşinze yaramıyacaktır. 
F nkat mademki istiyonunuz; o -
racla .• Ş\ı dolap yok mu? Onun 
alt gözüne attım, sanırım. 

HMmt!s Edmonun yüzüne bak
tı. Kendisini oyalamak iıtediğin· 
den §Üpheleniyordu. 

- Eğer, dedi. Mektubu nereye 
koyduğunu doğru olarak ıöylemez 
sen ve aratltğın yerde bulamaz· 
sam bu sana pahalıya mal olacak 
tır. 

E~mon bu tehdidin ne derece 
ciddi olnbileceğinde müte dd't 

"b" re ı 
gı 1: 

- Peki, dedi. Kabul edil•orum. 
Fok:ıt ~öylediğim gibi .. Mektup !U 
dolabın alt gözünde olacaktır. 

Holrnes bir adım attı. Dolabın 
yanın~ g.?ldi. Eğilir gibi yaparak 
bh·den başını çevirdi. Edmonda 
hiç bir hareket yoktu. Gözlerini 
ondan ayırmıyarak ve silahının is 
tika1'etini çcvinniyerek dolabın 

kapağını çekti. içeri bir 3öz attı. 
Filhakika alt gözde bir kağıt par 

<.:ası duruyorde. 
Evvela eğHdi. Fakat ~ağıdın 

rerini tayin etmek üzere bir lihze 
bnıını çevirmesinden istifade ede 

1 , ---- - --.. --=--,
1 

Em M. Hymana, Pariıteki Be 
fren kazalarının onune sefiri hükumetin taziyetini F 

(ll:ış tarafı ı inci s:ıpfuıla) 

F aciamn şu şekilde olduğu zan 
l'ek Edmon ayağını f ırlalmış, si
lah bulunan eline tiddetli bir tek 
me atmıJb. Bu darbayı uzun boy 
hı haydudun aç bir kurt gibi Hol 
misin üstüne atılması takip etti. 
Silah yere düşmüıtü. 

ned' liyor: ı 
Pal":s - Meanx ekspresi, Nan · I 

ey civarında serbest olmıyan bir 

batta durmuştur.Aynı yolu takip c ' 

den işe.retleri göremiyeıı ve saatte 

1

1 

105 k:lometre süratle giden Paris 
- Strazaourg ckspre:;i, duraıı 

trenin aon furgonu ile altı yolcu 
vagonunu ezmiştir. 

nasıl geçiliyor ? l hükumetine beyan memure 

llt•r ne mm:ııı bir tnen kazası c.l!>ll tir. 

Bu focia o katlar korkunçtur ki, 
şimdiye ktndar olan tren knzaia
rmdan en mühir.ımi zannedil:yor. 

tı:ıtır.ı şu ual gcll3 or. Acııb:ı bumUttıı1 Geciken trenler 

Par:ı, 24 {A.A.) - Dün ak 
gelmeleri beklenirken, Lanyi 
asının sebebiyet verdiği karıf 
dolayısiyle fazla geciken tre 

facl:ıııın önllnc K~ill'~r. miydi~. Bu tKıaJ 

!!On 7..ıımaıılal'd:ı bir çok fimf'n41fer ld:ırt'-j 1 

lerlnl drrlnaPn d rlne ~ .. tklkat )"&JWllAfa 

mecbur l'tU. BQ tetkikat. octJOC"slııdo ka· 1 
:uı.ları menetmek itin y~nl rattler bulmıı- J 

ğa mu\'affalt ofan mı-mlekt'tlCrdı• ~im('n· 

diler l•:ı:rnlıın da a7almağa başladı. Bu 

tf'dblrll'rln başltetı!lf ra)· hatlannL• d:\lml 

1, bu sabah gelmeğe baılamıtlar 
1 Saat 7 yi on ıeçe iataıyonun 

katma ind~rilen Paris hat piıko 

Holmeı üıtüne çullanan, gırtla
ğma parmaklarını geçiren bu hay 
dudun arkadan batını kavradı ve 
bir pehlivan kuvveti, bir boksör 
atikliği ile baıını kendigöğıüne 

doğru kıvırarak koca TÜcudünü o 
muzundan aldı, önünde yere yık
tı. 

Edmon bir kalas gibi odanın 

ortaıma yıkılmıştı. O zaman kafa 
sına inen bir demir parça&ı Edmo 
nu aeısiz ve hareketsiz bıraktı. 

Holmeı tabancasını tekrareline 
almıftı. Evveli Edmonun üstünü 
aradı. Pantalonun arka cebinde 
küçük bir kama buldu. Bu ka.ma
yı alıp bir kenara atarak, diğer 

ceplerini aradı. Uzun boylu fran 

Kaza esnasında, aksi istikamet 
te giden bir iiçüncü tren, rnakinis · 
tin mes'ut bir h:sıikablelvukuu 

sayesinde kaza mnhallinden epey 
metre mesafede b irdenbire dura • ı 

rak daha büyük bir facianın ol · 

1 
ve çok 'llkı bir surette kontrol ctnu·kttr • 

:\lmanyanrn )1iZ bin kllomf'tl't'llk bir 6':· 

111 t) ohı şebekCf!i ,-arclır. 

1 Bu JPbi!l.c hn'IU"i bir trt'n tıırofmJ:ın 
aılitrınadi~·cn kontrol cdllmcktl'dlr. Bu 

hususi tr<'n hl'r ı:-un en son sl\r'ııtlf' bin - ı 
!f'r<1e kilomı-tre lmtrdPrkt'n tl'f'nln f<"lnde 

bulunun lfM)"('l ha" a Y~ on yf'dl bin lira 1 

. kıymetinde olıı11 Mr alflt hattın bomk o-

su Monsenyör Verdiye, orada 
l ıunan 150 ölüyü takdis etmitti 

ReislcUmhurun taziyeti 

Pariı, 24 (A.A.) - Reisicii 
bur Langy civarında vukua ge 
faciayı haber alır almaz mai 
zab:tJerinden birini nafia nez 
tine göndererek facia kurbanl 

&IZ için için inliyor, mü,külatla 
neefı alıyordu. Holmes, bütün bu 
tezahürlere rağmen bir elinden 
brovniğin tetiğini bırakmıyor, 

ınaımn nıini olmuştur. 

Acıkh sahneler 

Lagny, 24 (A.A.) - Paris • 
Nancy ekspresinin Pe.ris - Straz 
bourg ekspresi tarafından ezilen 
altı vagonundan ancak feci bir en 
kaz kalmıştrr. Vagonların tahta· 
lan arasında parça parça olmuş 
cesetler sarkmaktadır. 

lup olmadığını ka,rc"Cli~ or. 

' Bozuk ;\'l'rlt'ri dt'rhal göıtPrlr. Bwıdruı 
b3şl•a, \·erllt·n J,arrtler lokomotif tarııfm· 1 nın ailelerine taziyetlerini ve 
görfılmu f', trrndo gidtrkrn m:\ldnl<ttc 1 kasını beyan ettirmİftİr. 
l~t\rPtl g-armeditlnl hafH>r ,·erl'n aletlrr il•• 1 Lagny, 24 (A.A.) - Şimend 
vardır. Bnnlann ~ı K•yet pahılh n fer kaza.at haberi parliment 
uzun onel r Alman nıUbendl!.l('rl t:ır:ıfm- ı 
dıın )"llpılun tdkll• tın nt'tlccst olan alet- doğru malılm olmu! ve batV 
ıerdlr. ı,.ul•nt bu ıı.a:reııo ,\Jmıuı~:uıa ı ile diğer nazırlar iıtaıyona gele 
tren luı zal'lnnrn el<sr:-ı~·c~ı.- önline g<'rlle- , rek ölüleri şe1amlo.mı~lardır. Ma 

her taraf mı sıkıca arıyordu. Cake 
tinin bir cebinde küçük bir kağıt 
parçası buldu. aldı. Bir göz gez
dirdi:: Etlmon diye başlıyan ve 
F ertan imzasmı taşıyan bu kağıt 
parçaaının aradığı mektup olduğu 
na §Üph~i kalmadı. 

300 metrelik bir hat iizerinde u 
1 

bn:nckte::ir. ! ; nakalata nazın ile şirket müdüril 
Halbuki ı.on uımantıırda f"rıın~da nu··n V .. d . ·-e muaa emeyı yapan ~h .. 

tren ku:abınnm g'lttfü~ arttr!mı g-örU • • 
yonıT~ l'uknnda.kt - l't181ru "~nfoT~l I dıfer mak:nistinin beyanatlar.tr' zanan bu cehennemden feryatlar 

1 

yükselmekte, gecenin fecaat!ni 1 CŞt-rboorın tan Pıırl~ ssatto ıoo kllonıet~ j göre kazanm birinci ıebebi si• 
re sür'atle ;iıJen bir trenin bir küprU Ur..&- 1 dondur. Kazn. şöyle hulasa olu"' artırdığı müthiş acıklı sahneler ı 

olmaktadır. I rlnılcn gC<"<'rkrn oo metrf' lrtlfndnn yuvnr- bilir: 

Fernan, yani Arsen Lüpen 
pastahaneye bıraktığı bu mek • 
tupta şunları bildiriyordu: 

Asetilin lambalarının titriyen 
ziyaları altında koJlar ve hurda · 1 
haş olmuş kafalar çıkarılmakta -
dır. 

hııdıjtını ,;öqtrrruektcdlr. Pariılen Menucxye gitmekl' 
Bu 1-iıız.adn sıı kl~t , ·erat etmiş w so I olan tren, Lagny civarında 

kişi yarnlanmı,tı. O 1'.aman yapılan bb· b t. ı 

' 
ser est bulunmadı'7ından teva~ 

klka~ netic dtı tıattın boı:nl' olmıısm • c. 
d:ın dolayı trenin )U\•arlandığı ıı:ıblt ol· 1 Jcuf etmiıf ı·. Bu •ırada P. ri• ... 
nıustıı. 'I Strazhourg sürat katarı aynı yol' Çarpışmanın şiddetiyle vagon

dan fırlamış betbaht bir yolcu gi
dip bir parmaklığa saplanıp knl 
mıştır, teskereler kfıfi gelmediği 

için uralar sökülmektedir. 

!;lmdil.t kaza d:ı ~ dolayı l)lo İfW"t't- takip ediyordu. 
1 lf'rın s·örülmcme.-;lndl'n il('rt ~f'Idill bllill • 'I Sürat katarı tevakkuf elll'U 
'rlllyor. r.ıı~!-.L ın~mlckctı~rd(', mc~<'l•' ı olan eksprese yetişmit ve dur it'' 
Almanyad:t. oldu:tıı gibi arkadan gelen 1 retlerinin mevcut olmaıma rai ' 
tr na yotwı ıwırbfo..st olmadı~ yolwı orta.- t..4 

"Azizim Edmon, ameliyattan 
ıonra doktorun evinde kaldr. O
nu görmeye git. Ve bu geceyi ora 
da geçirecekıin ve A. sa'1a ne yap 
man lazım geldiğini anlntacaktır. 

Doktorun adresi: Srraserviler, 
Mc ;:tep rnkağı numara 39, dok -
lor Adam Noymnn. ,, 

Holmes, kurşun l:alcmiyle yazıl 
mıt olan bu mektubu adre3n kır.:nı 

nı derhal değ· şlircli. Yerde yatan 
Edmonun gözlerini açsa bile göre 
nıiyeecğinden emin olclufiu bir va 

Paris itfaiyesi gelmiştir. Meaux 
baı papası, üzerinde siyah bir el- , 
bise ile ve gözleri yaşla dolu oldu 
ğu halde ölenleri lııkditı etmekte , 
ölülere mah!l:.ıs duaları okumakta
dır. 

men arkadaki furgon ile altı yo•v 
mnıl:ı llJfirHlc b1ldlrlhniıt olsaydı, yf'ni btt· 

yük knzanm Juıltı)lıkls iinllnf' \lf<'!:Dmlş l vagonunu ezmi!lir. 
olıırdu. fspanyadakl kaz~ 

-- ı Barcelone, 24 (A.A.) _ r)fli 
çarpan trenin makinistini ve ates ak~am, Banligoda Barcelone~ 
çisini tevkif etmiştir. • hareket eden bir yolcu tereni 'I 

marşandiz trenine çarpmıthT. fdl Hat 2\) metre üzerinde parçalan 
mıthr. Kü'çe halinde bulunan ce · 
setleri bir knç def ada kaldırmak 

ziyct alarak adreste Sna5crvi • lazımdır. 

lerin iptidaııne. Şitli ilave etti. Sı- Duran ekspre5in makinitti ve 
rayı da "kara,, yaptı. Mektep so • ateşçisi levltif ed'lmi~tir. Marno 
kağı maytap aokağı 39 numara, meb·usu M. Ro:lin L'.ğır surette ya· 
99 ve Adam Noyman ismi ele Av· rahdır. 

ram Kolma.n oldu. Lagny, 24 (A.A.) - Sabaha 

Sonra bu kağıt parçasını san- kar~ı tren memurları ve yar:llıla · 
ki okumu§, ehemmiyet vermiyor- ra yardım için hoşcıılar ısmnır.k 
muş gibi yere ııllı. EdmcnU?ı dicer iç:n o:b:ı lc;:l:yar~ y:ıl:n:ış'nr, 
cepleı ini artşrıdı. Odanın içinde, bir an işlerini bırakarak gid:p atcı 
yandaki koridordaki maııanın gö- h:q:ntla ısmmışlardır. 
zünde, küçük mutfakta her şeyi Facia saati 
alt üıt etti. iki takım maymuncuk Lagnyden Parise bir ikinci ö • 
iki tabanca ve bir takım dt'mir, lüm knfile:;i g:tmiştiı·. Arlık en· 
sivri uçlu, garip silahlardan başka kn= ntmdzı fcl'yntk<• yüke~~me!de 
bir şey yoktu. Zaten maksadı clir, 
mektuptan başka bir şey aradığı Paristen ve civardan bir ç:>k 
zannını vermekti. merddılur gc'm"ıler<l ir. 

K k d d d 
Trende buiunan yolcuların ai • 

. üçü o aya ön iiğii zıı.man I 
e.eri eııdi~c iç"nde kor.mu ~lardır. 

Edmon henüz kendine gelmemi~- ~ ~ 
. F cci sahneler olrnnkta devam e 

h. Çabucak odaclan çıktı, kısa ve 
karanlık koridordan geçti, dış ka· diyor. Y r.re.lılcırı kurtarmağa ge • 

Ienler enkaz alt nclan kollarını 
pıyı açtığı gibi kapadı koridorcla 
b . d çapraz hn;!amıı ve bileğinde bir 

ır mü det bekledi. Acaba Ed -
mon kendine gelmişti de onu mu saat göri'nen bir l<adını Jrnrtarma· 
aldatıyordll d' · · · d' 1 d' ğa çalışıyorlar. Saat 20,10 dar . , ıye ıçerıyı ır. e ı. . 
Hirbir hareket d mu§tur. Il':.I facıanın olcluuu sad • 

• uyamayın::a cı - t' "' 
kıp gitti. 1 r. 

Caddeye yakiaşırkcn lc.encii 
kendine ~öyle cli1çünii, .. ordu: 

(DeTalm .... .,, 

Makinist m vkuf 

Langy, 24 (A.A.) - Melaux is
tintak takunı kazazede trene 

unlar ihf yatsızlrkla öli.:me ıe· I · · ~ 
•ınıst ile bir tren memuru e.~ır r 

bcbiyet vermiş olmak töhmetiyle es 
rette y:t.ralar .. "llı§!ardır. 

Moau~: ha1>:shanesinde mevkuf 20 kadar hafif yaralı vardır. 
kalacaklardır. Saat 9

1
30 da e!'an ,_:-. __________ __, 

enkaz nlhnuan cesetler cıkarıl• 
makta idi. Diğer taraftan bir çok 
yaralılar haıtahan~ferde can ver • 

me!::te ve saatten saate matem liı ı 
tea'ni kabartmaktadırlaı-. 

Henüz fac:a kurbanlarının tam 
b"r blfinço&unu yapmak kabil ola· 

m~mış ise ele ölüler adedinin 180 i 

mütecav:z hıılunduğu şimdiden j 
öy'cnm:!l:tedi ·. 

1 

9,25 te tabliye ameliyesi devam 1 

e~rnekte·lir, Langy f llcia~ı memle· 

kette azim bir tesir yapmı~tır. 1 

Mecli~tc badema ahnacak teclb"r 1 

ler hakkında i~tizah ta'~rirleri ha- 1 

zır lanmaktacl ır. 

ölenler arasmd:a 

Hakimiyeti Milliye 
An.karanın aiyaaet ve fikit 

hareketlerini takip etmek ~tİ' 
ven!er için !stanbulda ıatıf tel' 
kilUı y pmışhr. 

Hakimiyeti MiUiye 
nin tevzi merkezi: Ankara cad' 
desi: Orhan Bey han Renı~ 
efendi. 

Bııtlıca ıatrldığı yerler: Sa' 
ğaziçi1 Kadıköy vapur iakell' 
leri (KCSprüde) Sirkecide Mod' 
diyal kitaphııneıi. Galataıars1' 
Şe~1zadebe!r, Aksaray, Samı• 
ya, Çcmberlitaf, Divanyoldr 
Sultarıahmet, EminöiinU, Kllelt 
köy (v~pur i•keleıi) Karak8fı 
Sirkeci, Taksim ve Şlt1ideki t\j' 
tün-:ü ve bayiler. P~ris, 24 (A.A.) _ Langy şi. , 

men:lifer kazası kurban!an arasın 1 
da Vordon mebusu ve belediye re l 181_r'9ı ___ lfllll..,. _____ ,. 

isi M. Schleiterdo vardır. Aynı 1 
!!!!! Amasya eczahanes1 

zamanda s~bık mü&teşarlardan M. ı 
Pol Morel ıle Horn - Marin aya : Ekrem Tevfik 
m M. Haşet le ölüler meyanında 1 .:\masva vt han!iıı mubıtini" 
dır. 1 hayati •~ e>sri ihliyaç'anna ,.. 

d'r 
vap Vt"rcn veııine mUenese 1 · 

Bürüksel, 24 (A.A.) - LanırY 
1

•_ 

f aci~ aı m'1~:\ 4'ehP.ti vl" hariciye na. ~~2ii~=~~~~i3!!~5:ıliiiııl'~,.... 
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ikramiyeli 0 I o 5 faizli T~QKiYE 

llRAAT Ergani istikrazının 
"8,, tertibine ait ilan 

Maliye Vekaletinden: 

BAN~A51 

14/l/1933 tarib ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı 
Fenipa,a Diyanbekir demiryolunun Şefkatli iıtasyonuodao sonra 
olao kıamının inşasına tahsis edilmek üzere yapılacak 1 ı.000 000 
linbk istikrazınm 4.000 000 Jirahk ikinci kısmını teşkil eden B. 
tertibinin kavıt muamelesine 9/Kinunuevvel/1933 de başlanılacak 
Ye 11 • 1 • 934 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikrazm B. tertibi de beheri yirmişer liralık iti· 
bari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacakhr. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden ~00.0CO ne kadar olan 
numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itıbarla tam tahvil 1160,. lira itibari kaymetinde 
otduiuodan her tertibe ait yirmi liralık tahvH tam tahvilin üçte 
birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak bak· 
kıaı Y "rir. 

4 - Bu istikraıın A. tertibi hamillerinin sahibi bulundukları 
tahYillerinin B. tertibine iştiraklarını temin edebilmek üzere 
9 • kAnaauevvcl • 1933 den 13 • kanunuevvel • 1933 tarihine kadar 
ld Ulc beı günlük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis 
olanmaıtur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
lahYil aldıkları bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter· 
tibi tahvilini talep edebileceklerdir. 

14 • klnunuevvel • 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma 
terbeıtçe yapılacaktır. 

S - Ba defa kayıt muamelesine baılanılan B. tertibine ait 

talnillerin ihraç fiah ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 

19,70 lira olarak teıbit edilmiıtir. Yani yirmi liralık bir tabvi 

lau müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa satılacaktır. 
6 - fatikrazın faizi % 5 dir. Bunun için her tahYil bir lira 

"1metinde yirmi kuponu taııyacaktır. 
7 - Faizden başka senede iki clefa 16 · Nisan· ve 16 ·tef 

rinieffel tarihlerinde yapılacak ketidelerde kazanan numaralara 
•t•iıda yazıh ikram ıyeler teni o'unur. 

Türk Lirası Yekün 
A.Jet • Beheri Türk L'rası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15 000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 
300 94.•34 

Yu''• arda yazılı mık tarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

teabit e dilmiş o up numarasına ikram ıye isabet edecek tertıpler· 
dea tıer birine üçte biri tevz ı edile dır. 

A. tı ayda bir yapılacak ketideler neticesinde tevıiedilece'< 
iıbu ikramiye mı'<larlarımn ne suretle hesap ve tesbit edilm ş 
o'du~u ayrıca Broşlir ' ha tinde yapılan neşriyatla izah edilm:ştir 
Bu Broşürl er ın kayıt mua'nelesini yapan bankalardan talep edil 
meıi. 

8 - F aiı ve ikramiyeler bu iştikrazm tamamen itfasına 
kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tctbvillerı resmi devair ve mües,eıelerc" 
hususi idar~ Ye belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa v 

muka•elelerde teminat olara~ itibari kıymetleri üzerinden baş 
basa ka'Jul edilir. Bundan başka hazinece satı l mış ve satılac " 
o!an Milli Emlik bedellerinin ödenmesinde de baş:tbaş alınır 

Kayıt muamelatı 
10 - Kayıt muame!esi Türkiye Cumhuriyet Merkez Panlcası 

Ziraatı~, h, Ojmanlı Emllk ve Sümer Bankalarının merkeı ve şube 
leri tarafın~an her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baı 
ka btanbal da Anıerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant 

bank. Baokodi Rona, Felemenk Bahri sefit, Se inik bankası. 
B•aka Ko u~rçiyate İtalyana, S. S. C. 1. Ticareti Hari c yeben 
ka11, 82nko Franko Aziyatik bankalarile lım ·r Samsun ve Mer 
aloüeki diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kavıt muame'eı 
ipa o~ dokuz lira yetmiş kuruıun tediyesi rnu'cabilinde vu'urıda 
yazılı bankalar tarafnıdan tahvillerin asılları yerine ~eçmek 
Daere yine hamiline muharrer yirmi liralık muva\(kat makbuz 
YeriJecektir. 

12 - Muvakkat makbuzlaran 
teii a1rıca ilin edilecektir. 

aaı!larile ne zaman değiştirile 

t6660, 
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T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
,,VAK 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır • 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değiL he1 kesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bi;· çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir . 

Bir karton1a kap1anmış olan bu TAR 1 HLERIN fiatları nefaseti~e 
ve sayıfafannın çokluğuna rağmen 1 .5 şer kuruştur • 

Satış Ve Tevzi Yeri: lsfanbul Ankara Caddesi 

1 
1 
n 
~ 
İi 
i . 1 :: ı: 
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Istabul Barosu 

Rzisliğinden: 
7 l\inunnev\'ı-1 9.1.1 tııı ihimle :çıim:ı edecek nl :ın llaro 1 l eyı cı l ·ınunıiy"s 

rarıgın mü :ısı:bt'tık gayri ıııuay\'en bir z:ımana ralık edilıı işri, 
ı\ şağı <l .ı ya~ ı lı ru1ı.ameııi11 mü;ı; ıkc· e"i h;ın ht'\"f'Iİ ıın um'yr- 25 lı~nunn~n·e 

9.1J t·ırıhinc: mü~~dıl pazaıces c:ünü ii!!l· dt•ıı cıınra cıı;ır on diırtr·· 1 cı:ınhtıl'd.ı 

Cajtalo~I u ·nJa il alkcd ı:alonuııd:ı adh·ı·ıı içıım:ı tıl• c• ğ'nde"n rnez. ür ~üı 'e saam: 
ffalkevi !'a'oııund Rüf .-kanın tıa11r bu 1 unn•aları d1ı:ııııııiyccıc ıı,a uluııur, 

RUZ\J~ \1E : 
ı - Jd ı ri raoorun o1ıunması 
2 - l k-;aplaıa ıı it r,11poılaıııı okunm~!;t 

3 - 9:l4 sene~i bü ı c;esinin lt'tkH: Ye tıNHi 

4 - T ürkl\'c A \'U kaılar Birliğı ırsbli çiıı 5 l ~nunusanl 933 ıarl1ıin le f 1 

mir'de akdedik..:ek •·oı grı ye hır mura ha• '7.am ı hakı ııı<l:ı lımı r buıu~u J.ıı !!··I ·n 
labriraı ha. kıı.da rülekunı ıı nıütalea laı mın ıılııııııa:ıı . \l J J 15) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar· m1iteha11ıeı 

Cuma pazardan başka günlerde 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu _. 
Taksim - Altın bakkal numara 1 
Telefon: 42519 öğ"eden ıonra saat 
( 6 2,5 ) lstan bul Divan yolu nu
mara 118 Telefon: 22398 perşeJO .. 
be günleri sabah1eyin Beyoğlund' 
ki kışlık ikametgahında fukat• 
mecL"anen. 

Sa h ihi: \IF.lll\1F.1 4!UIH 

Nı>şrl rnı \tuıtUrU : Urflk 41tl'Mt 

V A li 1 l IUutbaa•ı - lıılılobUI ' 


