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Ceza A.anununda Tadiller 
································································-·· 

• .y. • 

Bu eski şehrin plinı 
ilk defa yapılacak! 

(Devamı 8 inci savlfada) 

hareket ett .. , 
Edebiyatımızın Acıklı Kaybı ............................................................................ 

tün dostları, kız ve ~r
kek talebeleri erken-

den Kadıköyüne geç • 
mııler ve üstadın Ba-

hariyedeki apartıma • 
nında ve civarda top
lanmıılardı. 

On ikiye doğru, ıen 
rimizde bulunan meb• 

tin, muavini Hamit, 

matbuat cemiyeti reisi 
Hakkı Tarık Beyler 

de Kadiköyüne, mer ~ 
bumun evi önüne gel· 

. mitlerdir. Saat on 
ıDevamı 9 anca aaydada) 

Alamet Rqlmla cenazed evlaclea ~·• Ttt 

dBn cenazede gajiblere takılan reaml 
........................................................................................... 

Tıp Fakültesinin nakli . 
Bu kararın aleyhinde bulunanların 
iddialarına salahiyettar ağızdan 

birer birer_ cevaplar .• 
Tıp fakültesinin İstanbul tara- · !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!ll 

fına nakledilmesine karar verildi
ği, fakülte için binalar seçildiği 
ve hatta taımma hazırlıkları baı
ladığı ıu sıralarda ortaya ara sı· 
ra hala fakültenin eski yerinde 
kalmasının daha muvafık lup ol • 
mıyacağı yolunda fikirler atıl • 
makta ve bazı münakaıalar yapıl
maktadır. 

Biz, bu mevzu üzerinde fakül
te reialerile görüterek umumi fi • 
kirleri daha iyi aydınlatmayı mu
vafık gördük ve ilk olarak dok • 
tor Kadri Raı it Paıa ile görüıtük. 

Devamı Dokuzuncu Sayıf ada Dr. Kadri Rqlt Pata 
........................................................................................... 

Bir şüphe! 

Yolcu - Acaba aa§ mı ? Yoksa ölmüş mU? 
Polis - Belli de§il, henüz ifadesini almadım. 
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l 3. d 
t.-.~~?.~~ .... s ya a 

M.M. \'E---

"rl!_fa "i~brikaları-ss.u, IJlı J 
lik hmw \ ·planları 
aeya kon· 

muz 9" \\ •; .. ,.andı 
ted~ \i '\~ m-t ..Q\ ~ 6 (A.A.) - Tas 

• ~ • or: Turkstroi türüstü 
Zolotarev 1 haziranda 

Türk sanayi heyetine Kayseri muh 
telif mensucat müesseselerine ait 
projen İl'\ taslağım vermiştir. 

M. Zolotarev ile Türk heyeti rei 
ıi Re~at Bey projeyi etrafiyle tet • 
kik etikten sonra samimi nutuklar 
söylenilmiştir. 

Retat Bey, Tuckstroi müdürle • 
riyle mensucat müesseselerini ter
tip edenlere projeyi sür'atle ha -
zırlamış oldukİarmdan dolayı le • 
tekkür etmi§tİr. Mumaileyh, Tür· 
kiyenin bu kadar ihtimamla hazır 
Janmıt bir projeyi baıka hiç bir 

VAK I T' ın Hususi Haberleri 

1 Beylerbeyi Sata~ 
yında bir kaç ~8 

vcrafl1 
Başnıa/.:alcde11 

i)liİ. 

kazını ecnebi memleketlere gğo gi 

Londra ikt~sa i ko~f ~;~nsiRom-;ı.;ya hariciye ~~c~:ı:;ğ~1:::iı~:ı:··~~· ;~~:::; 
1 

A k cdccektır. Bu ıtıbarla bınan (dit· 

nazırı n ara ya 1 hi kıymetine hiç bir nokıan r;..,. 
Tevfik Rüştü B. ve murahhaslarımızını gelecek tyecektir. Belki fazla olarak ~de. 

bulun iktrnadiyatına yardı~~· 
bir kısmı bugün Istanbula geliyorlar Bükreş 5 Haziran (Hususi) - cek bazı tesisat vücude gell ıe· 

ANKARA, 5 (Hususi) - Hazi· l ler, Ankaradaki elçilerle sefaretler 
ranın on iksinde Londrada topla- 1 ve Hariciye erknni, mebuslar ve 
nacak olan para ve iktısat konfe-

1 dostları tarafından uğ~rlanmı~tır . 
ranıa~da .~\irki~e:i tems~l. edec~k Tevfik Rüştü Beye, murahhas 
heyeh reısı Harıcıye vekılı Tevfık he etimize memur müsavirlerden 
Rüştü Bey, Londraya gitmek üze- G'~ .. 1 · h' 1 • k· ı t' umru < ve m ısar ar ve a e ı 
re, bu akşam lstanbula hareket el· 
miştir. Tevfik Rüştü Bey istasyon· 
da Vekiller heyeti azası, Riyaseti
cümhur umumi katibi Hikmet, Ha~ 
riciye müsteşarı Numan Rifat Bey-

müsteşarı AdH, Maliye vekaleti 

varidat umum müdürü Cezmi, Hn 

riciye hususi kalem müdürü Refik 

Amir Beyler refakat etmektedir. 

Gazetelerin verdikleri haberlere tir. Bu noktai nazarından ııı~flle~i· 
göre, Romanya hariciye nazırı M. ket için ayrı bir istifade tel1''

11 dil" 
Titulesco teşrinievvelde Ankaraya lecek demekti:-. Hitekiın Veıt~ hJ' 
gidecektir. Bu ziyaretten maksat, te İtalyanlar için tarihi kıyıne sıı • 
Türkiye - Romanya siyati ve iktı· ı iz bir çok mühim saraylar ~ond•ıı 
sadi münasebntını geni~\etmektir. retle ltalyn hükumeti t~ra ~ t•. 

Askeri terfi listesi satılmı~tır. Milliyet hislerıne ıJ1 • 
rihi kıymetlere hürmet bakıl11ıı\ş1 

ANKARA, 5 (Hususi) - Milli dan çok hassas olan ıu~l~1'1_,. müdafaa vekaleti askeri terfi liste rıııt ı:;• 
bunda asla mahzur görrne 

sinin ihzarı tetkilerine başlanılmış 
tır. 

dir. ı,a· 
Bununla beraber dünyanın tJ"' 

::!:~:~ıeeıdeedemiyeceğinibiı Ceza kanununun tadiline 
İzmirde bir tevkif günkü buhranlı zamanında J~e · 

lZMIR, 5 (Huauıi) _ Maliye bula gelerek ve milyonlar .~1fı 
memurlarından Nacı Beyin lzmir rek saray satın alacak _Arıı~.,ııf 
barında sarhoşken zabıtaya ve hü ve yahut Avrupalı zengın b erile' 
kumete lisanen tecavüzde bulundu bileceğine o kadar ihtimal • te • 
ğu bildirilmişti, kendisi tevkif olun mez. Onun için bu saraylar ı11e ~ 

Komiıyon azasından Şevket Tur 
gut Bey, projenin Türk komisyonu 
nun tahmin ettiğinden daha çok 
mükemmel olduğunu söylemi§tir. 

M. Zolotarev, cevaben bir nu -
tuk .öyliyerek Türk komisyonunun 
takdirlerinden memnun olduğunu 
beyan ve Turüıtroinin projeyi sür' 
atle ve doğru olarak vücude getir
meyi Türk komisyonu azasının eh 
liyetine ve teknik bilgilerine med
yun olduğunu ilave etmittir. 

Protokol imza edildikten ve pro 
je taılağı teati olunduktan sonra 
her ;Jci taraf Sovyet alet ve ciliaz 
lannın teılimine müteallik husus
ların müzakedeıine giritmişlerdir. 

M. Zolotarev, Sovyet gazeteci • 
lerine beyanatta bulunarak Kay -
aeri müesseselerinin Türkiyeye se-
ned~ 30 milyon metreden fazla 
mensucat temin edeceğini söyle -
mittir. 

Nknıucat sanayi ıubesinin ihda
sı, Türk pamuğunun cinsi üzerin • 
de de müsait bir tesir husule geti
recektir. Çünkü dahili piyasada da 
ha müsait §erait altında sarfoluna 
caktır. 

M. Zolotarev, mE:nıucat müesse

selerinde teknik işleri görecek 

Türk amele ve mütehassıs yetiştir

mek lazım olduğunu beyan etmiş 

tir. Şimdi muhtelit mensucat mü -

eueaeleri için ikinci bir proje ha -

zırlamak icabediyor. Hiç şüphesiz 

yukarıda bahıedilen faaliyet iki 

memleket ara11ndaki teşriki mesai 

ihtimalleri mensucat müesseseleri 

için plan hazırlamaktan çok daha 
genittir. 

Posta ve Telgraf 
müşavirliği 

ANKARA, 5 (Hususi) - Poıta 

ve telgraf umum müdürlüğü müşa 

vir heyeti reisliğine fen işleri mü -

dürü Zeki Beyin tayin edilmesi 

muhwmeldir. 

İzmir belediye varidatı 
azaldı 

lZMIR, 5 (Hususi) - Okturva 

resminin kaldırılması belediyenin 

varidatında 4oO bin liralık bir le -

nakus husule getirmektedir. Bele -

diye daimi encümeni belediyeye ye 

ni varidat temini etrafında temas· 

larda bulunm~ı için belediye reisi 

lel'açet ~alitı Beyin Anl<araya git

nıesinekarar vermittir. Behçet Sa

lih ey yarın Ankaraya gidecektir. 

dair kanun kabul edildi 
B. M. Meclisi zabitlerin tekaüt yaşları 
hakkındaki l<anıınu da kabul etti 

ANKARA, 5 (A.A.) - B. M. her devletin tedavül vasıt~sı ola -
Meclisi bugün reis vekili Refet Be rak çıkardığı meskuk ve kağıt pa
yin reisliği altında toplanmıştır. raların taklit ve tagyiri fiillerinin 

1932 senesi eylül ve teşrinisani her devlet tarafından takibe ma • 
aylarına ait raporlar 1932 kanunu ruz bırakılması hakkında beynel • 
evvel ve 1933 şubat aylarına ait milel muahede ve protokollarla ka 
raporlara ıttıla peyda edilmiş, Sı- rarlaştırılıp hükumetimizin de ce· 
vatın Velittin köyünden Emin oğ- za kanununda bu yolda hüküm kon 
Iu lsmailin ölüm cezasına· çarpıl- ması hakkındaki karaı bu layiha
ması hakkındaki Adliye encüme- ların tanzimin~ ~e • )Wylece ceza 
ni mazbatası kabul olunmuştur. kanununda ba;zı ill\v.eler ve deği
Nahiye müdürlerinin mülkiye ve şiklikler yapılmasına saik olmuş -
hukuk mektebi veya lise mezunla tur.,, 
rından ve polis komiserlerinin ke· ı inhisarlar teşkllitı, kaçak• 
za lise tahsili görmüş olanlarından cıhğın men'i 
tayin edilebileceğine ~ai~ ~anun inhisarlar teşkilatım değiştiren 
müzakere ve kabul edılmıştır. Bu ve ecnebi mütehassıslar tahsisah
kanunun hükümlerine göre yedi s~ 
nelik idadi mezunları da lise me -
zunu hukukunu haiz bulunmakta -
dır. Halen müstahdem nahiye mü
dürlerinin müktesep hakları mah
fuzdur. Bunlardan matlup evsafı 
haiz olanlar doğrudan doğruya ko 
miserliklere alınabileceklerdir. Ko 
miserlikten nahiye müdürlüklerine 
tayin olunanlar emniyet işleri u -
mum müdürlüğü kadrolarındaki 

sınıf ve derecelerini ve haklarını 
muhafaza ederler. 

Esaretin men'i mukavelesi 

nı arttırmak selahiyetini veren ka
nun kabul olunduktan sonra kaçak 

çılığın men ve takibine dair kanu
nun bazı maddelerinin değiştiril -
mesi hakkındaki kanun müzakere 
ve kabul edilmiştir. 

Senelik taksitleri hazinece ciba-
yetedilmekte olan vilayete ait mun 

zam kesirlerin senelik tutarını geç 
memek ve yol inşaatına tahsis o
lunmak ve en çok beş senede öden 
mek üzere Aydın vilayeti tarafın
dan 100 bin liraya kadar yapıla -

cak istikraza kefalette bulunulmn 
sı için mnliye vekaletine mezuni -
yet veren kanun ile zabit ve aske
ri memurların tekaüdü için rütbe 
ve sınıflarına gÖ!'e tayin olunan 
ya~lnrı gösteren kanun müzakere 
ve kabul edilmi~tir. 

muttur. lesini kendi elimizde kaldı~ııı~ot 
Kaymakamlar arasınna re halletmeğe çalışmak dah• ıt!' 

rudur. Acaba me.mleketi~iı.e .,tt''. 
ANKARA, 5 (Hususi) - Kay· bi seyyahları getırmek, ınılh fc, 111 

makamlar ve mektupçular arasın tın yükselmesine yardım etJ11l ,,tr 
da yeni ve mühim değişiklikler ya hayet eski devirlerin israf ._e eti~ 
pılacaktır. Vekaletin teb'it karar- hallerini bugünkü ve yarınk' ıı # 
namesinin bir kaç günde kat'iyyet lere anlatmak gibi maksatlar~ 
kesbetmesi bekleniyor. mevcut saraylardan azami d .. ,. 

Gediz köprüsü de istifade temini nasıl mü~b'' 
lZMlR, 5 (Hususi) - Gediz labilir? Fikrimizce bu iş 'ba1~ır 

köprüsünün beton arme olarak in- şına halledilece~ bir milli JJI ~ 

şaasına ha!lamlmıştır. . dir. Mehmet P' 

So:vyet hükiimeti Ja oJJ 
sefı~ıne 'l)il- nota verdi 

Sebep ; Çin Şark demir yollarınd9 
münakalatın zorla durdurulması~~ 

"" MOSKOVA, 5, (A.A.~ - Tas lis müfrezesi, bu proteıtoY•.p1t' 
ajansı bildiryor: Pograniçnaya is- yen ehemmiyet vermiyerek 1 e ,ı' 
tasyonundaki Mançuri memurları na müsellah muhafızlar ik.ıı' afi '' 
nm gayri kanuni hareketleri dola- miş, demiryolları makaşlarııı tıt'* 

. l M S k 1 'k b J h 1 l "k" r.ılı- ti yısıy e . o o nı ov ugün a - na tar arını zor a so up ,. re1' 
pon sefirine bir nota vermi§tir. Bu ve istasyon §efini tevkif ed~4' 1" 
notada alınan ve teeyyüt eden ma- at 11-30 dan öğleden aonr•,.tufr'_, 
lumata nazaran başında yollar ve dar mevkuf tutmu§tur. iffJll 
münakalat nezareti Japon memu- demiryolları amelesini, de~ i"7-' 
ru M. Sato olduğu halde bir Man- rı üzerine traverslcrltoyın•1~,ı1'e' 
çuri polis müfrezesi 31 mayıs tari etmit ve bu suretle garp i•.t 0e bit 
hinde zorla şarki Çin demiryolu ile tinde be§ ve şark istik~J1l:11'::rı O; 
Cusourisk demiryolu arasında doğ yolu kapamııtır. DenurY JS1''1 

ı k • d .. d t' ·ıen b'1 .. rı' rudan doğruya yapı ma ta olan zerın e vucu e ge ırı _.,!f' 
k 1 d 1 pogr "'' mUna a atı dur urmuıtur. ıtas - notaya nazaran, yalnız 50"''~~ 

yon şefine M. Sato ile poliı idaresi ya istasyonunu Grodok0Y~ıerifl , 
amiri Yanghiyouan ve beyaz Rus istnsyon·.tna bağlıyan hal 

0

1 -1e'.• 
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fardan Noviko tarafından imza e- işliyen yolcu trenlerın l te 1'" ~e 

Esaretin men'i ve karada ve de
nizde esir ticaretinin ilgası hakhn 
daki 25 eylül 1926 tarihinde Ce -
nevrede tanzim edilen mukavele -
nameye iltihakımız hakkındaki kn 
nun layihası müzakere ve kabul e
dilmiştir. 

Ceza kanununda deği~ilclik 

dilmiş olan bir mektup gönderil • mek için kaldırılacaktır· ı.,,eııd , 
miştir. Bu mektupta hemen marşan hepten dolayı şarki Çind~ferİ ~ 1 

Zabitlarin tekaüt yaşları di:: trenlerinin hareketlerinin tev - ri ile Oussouriık şinıen. 1 ;ıJı•':, 
Bu kanuna göre: Bütün zabit ve kifi talebedilmekte ve bu talep icra sındaki doğru münakal~t ıııe"' • 

askeri memurlardan a~ğıda göste eılilmediği takdirde cebir ve tenkil uğramıttır. Hem d~ bıt ~ifet id:t' 
rilen ya.şiarı bitirenler hizmete tc.dbirlerine müracaat edileceği teh ·muahedeler ve iki şınıen rette';,, 
mQktedir olsalar dahi rızalarına didinde bulunulmaktadır. lataı - resi arasındaki husuıi 1hici1"11 

ba!.:ılmaksızın tekaüt edilecekleı· - yon §f'fİ, bu mektubu gayri kanuni dilmi, olan itilafnarne a 11..,ıtl"';. 
dir. Bu suretle tekaüt edilenler o!duuu ve ydnıı bir adrese gönde- lal edilmek suretiyle yaP ft{~~fl 
1076 numaralı ihtiyat zabit ve as- rimli~ bulunduğu beyaniyle iade et Muahede ve itilaflarııı s-t0 ~ • 
keri m~~urlar kanu}1u hükümleri-! tnif ve ayni zamanda mektuba bir deki Japon m~ınuru r.\1ı1al ~~uf 
ne tabıdırler. Mezkur kanuna tev- de tahriri protestoname lefetmiş • sevk ve idaresi altında tarib)ı JJJ' 
fikan hizmete alındıkları zaman tir. İstasyon şefi bu protestoname - mesi keyfiyeti, 31 nı~!.:1..-iif_ -~" 
kendi rütbe ve smflarmdaki mu - . sinde :ncktup sahiplerini mektup • yet notumda ileri ıu eııİ ~ 
vazzaf zabit ve askeri memuların larm derniryolları idaresine gön - tezlerin doğruluğunu y 

Müteakiben Türk ceza kanunu
nun bazı moddelerinin deği~tirilme 
si ve ilaveler yapılması hakkında
ki kanun müzakere ve kabul edil -
miştir. Ceza k~nununun tadilini 
icap ettiren sebepleri adliye encü
meni mazbatasında şu suretle izah 
etmektedir: 

"Bazı maddelerde ceza miktar -
larında bir suçun ikai tarzı ve fai
lin tahsi halleri itibariyle müşed • 
dit ve muhaf fif olan vaziyetlerde 
adilane bir nisbet bulunmaması, se 
hiv ve zühule müstenit bazı tashih 
lere lüzum görmesi gibi hususlar -
dan gayri beyaz kadın ticareti ve 
ona tavassut suretiyle yapılan fi -
illerin ve fuh,a tahrik halleriqin ve 

almakta oldukları muh\lssasatı alır del'meğe davet eylemektedir. Po • teyit etmektedir. ~il' 
lnr. - ~~i~,,,! ~ 

Zabit vekilleri, mülnzim ve bi • miralaylar i,in 58, livalar için 60, tıncı, yedinci, sekızı? . .., 
rinci müiazimler için hizmet ede - ferik ve birinci ferikler için 65, mü memur muGi'inlerııı 1' 
cekleri azami ya~ 41, yüzbaşı ve şürler için 68 dir. ları 55 dir. ..

0
a; toP 

kıdemli yüzbaşılar için 45, binba- Askeri memurların hizmet ede - Meclis perıeırıbe gıı 
ıılar için 52, kaymakamlar içi~ 55, cekleri azami yaş 60 dır. Yalnız al caktır. 
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Ik tıs at Haberleri _ 
tın • 11ııııa;.ııııı..~ııııı mmıu ııııııınıı11mnı11ın uıımın nııımı 

Borsalar işlerinde sala
hiyet sahibi olacaklardır 

<KISA HABERLER> Mısırlı seyyahlar 
GUmrUklerde daktilo 

Gümrükler idaresinde çalışmak 

üzere üç daktilo memuresi alına • 
ı caktı. 

' 1 Dün bumemurluklar için imti • 

Gazetecilerden ve hekim· 
lerden mürekkep bir 

heyet geliyor 

TAKVİM 
Salı Çarıamba 

6 Mayıs 7 Haziran 
12 Sefer 13 Sefer 

Gün doğuşu 4,29 4 ,99 
Güo l :ıuşı ı9,3 19,3 
Sabah namazı 3,,IJ 3,30 
Öğle namazı IY,13 1!,13 
Jı;lndl namu.ı 16.12 l &,I~ 1 han yapılmıştır. imtihanda mu· 

Y 
I k l f vaff ak olanların isimleri bugün eni ticaret ve zahire borsaıı ka tesbit edil~esini ar~r a.ştırmı!. ve 1 

nunu hazırlanmaktadır. Alakadar· bu kararı ıktısat vekaletme gon • ı anlaşılacaktır. 

Mısırda çıkan Türkçe Muha -
denet refikimizin sahip ve haşmu· 
harriri Hüseyin Remzi Beyin mem 
leketimize geldiğini yazmıştık.. 

Ankaraya gidip geleı:ı Hüseyin 
Remzi Bey, bugün lskenderiyeye 
hareket edecektir. 

A~şam namazı 

\'atsı namazı 

imsak 

19,38 19,SS 
21,:\9 21,39 

2.12 !. i l 

lal'tn verdiği malumata göre yeni dermiştir. 1 Türk - Yunan ticareti 

kanunda mahsulat vaziyetlerine Almanyada Türk tütünleri 

\ılın ı:cçco gilnlen 157 1 ~8 

kalan 211 i!O 

\.. 
göre borsalara bazı selihiyet veril· 
lllittir. 

latanbul tictret boraaıı zahire, 
Adana ticaret borsası pamuk, lz • 
ınir ticaret boraası incir ve üzüm, 
İrnbzon ticaret borsaıı da fındık 
Üzerine yapılacak bütün itlerde ıe 
liıhiyet sahibi olacaktır. Ve bu hor 
•altlrın kendi selahiyetleri dahilin 
de olan madde hakkında verdikle 
ti karar borsalarca da tatbik edile· 
Cektir. 

Buğday mı, un mu? 
lktısat vekaleti ekmeğin fiatinin 

teabiti esnasında esas tutulacak 
l'lladdenin buğday mı yoksa un mu 
olın• I" ld'V ' · · --•r azım ge ıgını tıcaret ve 
.ta.bire borsasından sormuftu. 

İstanbul ticaret ve zahire hona· 
•ı ekınek fiatlerinin un üzerinden 

Bir inhisar 
Posta nakliyatı 
İçin beyanname 
Bir kıymet komisyonu 

gemilerin kıymetini 

1 
biçecek 

J' ~ ... dıı denizlerdeki poıta nak 
•Yatı inL· k .. h 

QJaarı anununa ııore u-
~Usi •apur sahipleri 15 hazirana 

l ad~ •ahip bulundukları vapur • 
ar hakkında tam malumatlı be • 
Yanna.ıne hazırlrvarak deniz tica • 
tet ınu·· d.. · · ~ d urıyetıne vermege mecbur 

Utlar. 

~uıuai vapur sahiplerinden bir 
Ç() la.rı be 1 • . d . • c Yanname erını enız tı • 
aret rnüd·· . . . . 
Ö .~~ıy~tıne vermıttır. 

le . irendıgımıze göre beyanname 
tın " ·ı . ~ erı mesınden sonra hu kıy • 
et ko . 

le ftlısyonu seçilecek ve gemi • 
t'~ 'kıYlnet takdir edilecektir. 

tı"d a.Pur aahipleri de kendi arala· 

Sal ' •nıca bir ,irket teıkili için 
't~uıktad ırlar. ........._____..._ __________ _ 

Beynelmilel 
Yankesici 

A.ı.,P..6.pdurrahman evinde 
el" 1 boş yakalandı 

~bıta 
l>anke,· .

1 
lnemurları beynelmilel 

.... _ •cı d 
--...tq d .. er en Arap Abdurrah • 
~al,1'1 un Y edikuledeki evinde ya 
l'I~ .,, ... 

"'Clll b rr. Aylardanberi ara· 
"öl\dij ... ~ labıkahnın Suriyeden 
'•tt Bu ha.b 

' ltte d er alınmıt ve kaçma· 
.\ta. y an \rerilmemiıtir. 
••s ~ Abdurrahman: 

\al UtıYed • 1 h e If yapamadım. Ben 
~"'·~ a.cda.r d b" . w 

Evvelce çok büyük mikyasta tü· 
tün ticareti yapan Azerbaycanlı 
CemH ve T eymur Mehtief kardeş· 
ler bundan birkaç sene evvel ya • 

rım milyon mark sermaye ile Conf 
reia isminde bir sigara kurmuşlar 
ve az zaman içinde büyük muvaf-

fakıyetler elde etmitlerdir. Bu fab 
rika, Almanyada, tröste karşı a • 
çılmıı ilk fabrikadır. Bu itibarla 
Confreia fabrikası, tröstün en kuv 

vetli zamanlarında bir medeni ce • 
saret timsali telakki olunabilir. 
Fabrika son zamanlarda İzmir 

Harmanı adı altında bir marka çı 
karmıt ve İzmir tütünleri için en 
büyük Alman gazetelerinde büyük 
mikyasta propaganda yapmağa 

başlamııtır. 

Kaçakcılar 
ihtisas mahkeme

sinde dünkü 
davalar 

Rakı, şarap ve tütün 
kaçakçılı klan 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün bazı davalara 
hakılmııtır. 

Bunlardan birisi, Ligor, Pandeli, 
Apostol isimlerinde üç kişi aley • 
hindedir. Bunlar, evlerinde fıçılar 
içerisinde kaçak şarap bulundur -
maktan suçlu görülüyorlar. Kendi 
leri, "bunlar §&rap değil, tiradır,, 
demiıler, muhakeme, tahlil rapo· 
runun getirtilmesine kalmııtır. 

Bartinde evlerinde damacana 
içeriıinde kaçak rakı bulundurmak 

tan suçlu Yaşar ve Zeliha Hanım· 
lar aleyhindeki muhakemeye gıyap 
larında bakılmıı, ıahitlerin iıtina • 
he suretile dinlenilmelerine karar 
verilmittir. 

§ Adapazarında, evinin bahçe • 
sindeki fırında kaçak tütün bulun
durmaktan suçlu uzun Ali, "Bu tü 
tünler, benim deiildir. Birisi ıarez 
le koymuş olacak,, demiştir. 

Müddei umumi ceza istemiı, mü 
daf aa yapılmı§, muhakeme, karar 
için baıka bir güne brrakılmııtır. 

Eski bir dava 
Şark demiryolları idaresi lstas· 

yon memurlarından Nuri Efendi 

ile diğer iki memur aleyhindeki 
S,000 küsur liralık eıki bir davanın 

görUlmeıine dün Jıtanbul ağır ce
za mahkemesinde devam olunmu§ 
tur. 

~qaed· a ır ıt çıkacagı 
L. d't lJ>ordunı.. Oradan Kudüse 
~ :Uı~d 

Müddei umumi, zimmete para 
geçirmekten ceza istemi§, müda • 
faa yapılmı§, muhakeme, karara 

1 l-r.:ılmııtır. 

.:._"' ıdctı, . •rn. Fakat emeğim 
"'9 ..__ elı ._ kesesi bot dön • Ticaret odası meseleleri 

Türk - Yunan itilafnamesine gö 

re 1 hazirandan itibaren teşkil e -

dilecek olan Türk-Yunan ticaret 
ofisi pek yakında faaliyete geçe • 
cektir. 

Jktısat vekaleti te,kilatın ikma
line kadar İstanbul ticaret odası -

nın bu işle uğratmasını bildirmi,
tir. Oda itilifnameye göre yapıla· 

cak işleri tesbit etmektedir. 

Bu§day ve un muamelesi 

Jatanbul Ticaret ve zahire borsa 

sında buğday ve un üzerine pek az 

muamele olmuştur. Bunun da sebi 

bi elde stok malın fazla bulunma
sıdır. 

Dün Anadoludan 15, Trakya • 
dan 2 vagon buğday gelmittir. 

F1rında yangın 

Mahmudiye caddesindeki simit 
çi fırınından yangın çıkmış, sira -

yetine meydan verilmeden sön • 
dürülmüttür. 

Bir alacak yUzUnden 
Ayvansaray iskelesinde sandal· 

cı Ahinetle Emrullah bir alacak 

meselesinden kavga etmitler, ne • 

ticede Ahmet, taşla Emrullahı ba

~:ndan yaralaınııtır. 
i 

s: _......___...,., ....... ,.,ftllHlllllllHatıuaııuıu .......... 111ı:uıumuıc 1 Yeni ltetriyat 1 
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Mimar 
Her ay intifar etmekte olan hu 

mimari ve tezyini sanatlar "mecmu 

asının 28 inci sayısı memleket ve 

dünya mimari ceryanlarına ait bir 

çok yazılar ve eserler ile intişar et· 

miştir. Alakadarlara tavsiye ede -
rız. 

Muhadenet refikimiz, Mısırlı 

seyyahların yazın İstanbula gel • 

mel erinin iki taraf içinde fay dalı 
olacağı yolunda. bir sıra ne§riyat· 
ta bulunmuf, bu ne§riyat Mısırda 

iyi bir tesir uyandırmıştı. Muha • 
denet baımuharriri, bu ay içinde 

• 
M111r gazetecilerinden ve hekim -
!erinden on kişiyi memleketimizi 
görmeğe davet etmiştir. Mısırda 
çıkan Elbilağ, Elmukaddem, El· 

ehram, Elhilal ve Liberte gazete -
leri namına birer zat ile Kahire 

tıp fakültesi müderrislerinden da
hiliye ve asabiye mütehassısları, 

bir bakteriyolog ve serbest hekim
lerden bir zat bu .ay içinde Hüse· 
yin Remzi Beyle birlikte memle -
ketimize geleceklerdir. 

Mısırlı misafirlere matbuat ce
miyeti, etıbba muhadenet cemiye• 

ti ve turing klüp tarafından ziya
fetler verilecektir. Misafirler An· 

karayı ve Yalovayı da görecekler· 
dir. 

Bir arsa üç kişiye 
satılmış 

Zazıta Kadıköyünde bir ,ebe· 
ke yakalamıştır. Saip ve Hü • 
seyin isimlerinde olan bu iki 
arkadaş ellerine geçirdikleri bir ta 
kım hisseli arsa senetlerile kendi • 
lerine ait olmıyan arsaları ötekine 
berikine satmaktadırlar. 

Jki dolandırıcı Kadıköyünde Hü 
seyin Efendi isminde bir adama 

iİderek bir arsaları olduğunu ve u 
cuz fiatle satmak istediklerini söy 

lemitler ve Hüseyin Efendiyi alıp 
bot bir arsaya götürerek kendileri 

)1.\. VA - Ye:ıllköy ıu;ker rasat me 
2lnden \ 'erilen maldmata göre, bugün lla 
az buutu ve m ütehu"\1 lııtlkameterdea 
ıA rı oacnktı r. 

D ünkU ıcaluk en f aza l O, cıı ıulS 

r ece, ha-va tazyiki 759 mllmetre fdJ. 

RADYO 

Bugün 
ISTA!'iBUL -

18 - 18.SO g ramofon. 18.SO - 19 
zızca ders ( tlerlemlş olanlara mahsus). 
JO - 10.80 alaturka saz (Cennet Haıum) 
.19.SO - 20 alaturka sın: (Necmiye lluum). 
20 - 20.SO a laturka saz. (Nihal Te\·flk ila
nım ) , 20.80 - 21.30 a laturka uz (Eftalya 
Hanım arkadaşları) . ıı.so - %2 gramot ... 
22 a jans, borsa haberl!'rl saat ayarı. 

V 1 Y A NA (518,1 m .) 

ıı.so konaer - 12 konser - 12.40 J11ak 
ıs.so - 14 plak kon!lt'rl - 111.ıı:ı mualkl. 

LEIPZto (S89,6 m . ) 

6 jimnll!ltik - l S.15 konnferana - 20.lt 
konser - 22.05 dünya bavadıaleri • 

B t1 K Jt EŞ (89-1,2 m.) 

12 plıık - 18.15 plak - 19 konferau 
20.85 karmen - 21 konser. 

R O ll A (Ul,% m.) 

19 konferans - %0.80 ııpor - n.u 
plak. 

\.' A R Ş O VA ( 1412 m.) 
19 k onferans - 19.20 koııaer - 21.'5 

konser - 2815 cazbant 

BU DA l' ı: Ş T E (650,6 m.) 

1210 plak - 16.40 konferans - lNt 
musiki - 28 dans. 

• 
iki vilayet 

Maaşlı idare heyet
leri teşkil ediyor 
Şimdilik iki vilayete münbuır 

olmak üzere maa,Iı idareheyetle· 
ri tetkil edileceğini evvelce haber 
vermiştik. Bu te§kilit Dahiliye ve
kaleti tarafından yapılmıt ve vi • 
liyetimize bildirilmittir~ 

BORSA 
' ne aitmiş gibi göstermişlerdir. Sa 

Bu yeni idare heyetleri mülkiye 
ve hukuk mezunlarından üçer ki· 
şilik heyetler olacak ve bu heyet
lere valiler riyaset edecektir. Bu 
yeni teşkilat bu sene Istanbul ".le 
Ankara vilayetlerinde tatbik edil
mektedir. 

(Hizalaıında yıldız işareti olanlar (}zer
lerinde 4 Haziran muaıncle ol anlardır] 

Rakkamlar k~panış fiyatlarını gösterir 

Nukut 

Kurus 
• 20 r. f!'ransı z 170.~IJ 

•ı Sterlin 717.-
* I Dolar ı so.·-
* 20 Llr•t m.
•2!> r. rıeıçıı.:~ ı ı rı.-

1!20 Orahmı 24.50 
• 20 lsvlçre • 19.-
• 20 Leva 24.-
• ı Florlrı 85.-
• 20 l\ uron Çek 120. -

* Is Rankası 9.SS 
Anadolu 25 1.5 
11ejl 3,55 
sır. fla\•rlye 15. 

•Tram\•ııv !\ 1.30 
U. Sigorta )0,30 

Bomontl 2 1.10 

istikrazlar 

(Satış) 

1 

1 *ı Şilin Av 
• ı Pczcta * 1 Mark 
•ı Zoiı ıt ı 
•ı Pcnı:iı 
• 20 Ley 
• 20 Olnaı 

ı Çer\'one4 • ı Altın 
•ı l\l ccldlvr 
• ı Banknor 

ı Terkos · 
• ı'!mcnto Aı. 

.'nvon Oey 
• ~ark l>d 

Balya 
Şark m. ceza 

1 Tel don 

1\ ur t( 
~.\,So 

ıo.
::;o - • 
23 ~o 
2ti so 
23.· -
51 -

Q3S, -
33.-

2J6,-

10 25 
12.60 
~l.liO 

:.!.l!O 
2 20 
2.3!5 
ı a .-

Tahviller 

lst. ıJ ahlli Q6 li0 F. lelmik 
1933 .. .. 19,40 Tramvav 'if.5;'; 
~ark il.yolları 2,75 1-:rgaol 975 

tış işi kararlaştmlmı§ ve arsanın 

pazarlığı yapıldıktan sonra iş res
mi muameleye kalmıttır. Bu defa 
iki dolandırıcı Hüseyin Efendiye: 

"- Biz arsayı sattık amma, u • 
zun zamandanheri vergi paraları· 
nı vermemiıtik. Bunun için borç· 
luyuz, timdi bize biraz peşin para 

ver de vergileri verelim, ondan 
sonra muameleyi derhal yaparız. 
diye adamcağızı kandmp elinden 
300 lira da para almışlardır. 

lı bununla kalmamıt, iki arka • 
dat Hüseyin Efendiden ayrıldık -
tan sonra Natan Efendi isminde 
bir adama gitmiıler ve ayni şekil
de gene ayni arıayr satıp pef İD o
larak bundan da 500 lira almışlar
dır. İtin böyle kolayca olduğunu 

gören iki ortak bundan sonra da 
madam Zunak isminde bir kadını 
yakalamışlardır. Ayni arsa üçüncü 
defa olarak madam Zunake satıl
mıştır. Madam Zunaktan da 1900 
lira peşin alıp savuşmuşlardır. 

Nihayet bir müddet sonra mese 
lenin içyüzü meydana çıkmıştır. 
Esasen bir kaç hisseye ait olan ar· 
saya böyle üç tane de umumi sa -

Gelecek sene de lzmirde tatbik 
olunacaktır. 

İstanbul idare heyeti için mül· 
kiye ınüfetti§lerinden Enver, eski 
valilerden Ferruh, ve dahiliye §U• 

be müdürlerinden Sabri Beyler 
intihap ve tayin edilmiılerdir. 

Şimdi vilayet müdürlerinden 
mürekkep olarak toplanan idare 
heyeti elindeki işleri bu yeni ve 
daimi heyete devredecek ve yeni 
heyet yakında çalışmağa baılıya .. 
caktır. 

Yukarida yazdığığmız gibi eı • 
ki idare heyetleri daire müdürle -
rinden terekküp ediyor, fakat bu 
müdürlerin işleri dolayisile hafta· 
nın muayyen günlerinde uzun müd 
det toplanmaları müıkül oluyordu. 
Diğer taraftan iş sahiplerinin İ! · 
leri de bu toplanma ıaatlerinde 
görülemiyordu. Bu yeni tekilde 
börle güçlükler olmadığı iç\n ça· 
lııma §ekli ç.ok kolay olacak ve 
heyete verilen İ§ler de eıkiıinden 
daha çabuk intaç edilebilecektir. 

~ - --· .. -..ı.-~'eye : 1atanbul ticaret odası idare heye 
ti dün öğleden ıonra toplanarak 
Ticaret odasına ait itleri müzake
re etmiştir. 

hh d 5" 5,. l{ıbtım ı ,2.S 
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Gümrükler S .'iS 

bip çıkınca dolandırıcılığın mahi • 
yeti anlaşılmış ve Hüseyin, Natan 
Efendilerle madam Zunak zabıta· KiRALIK EV ~ ~ )a.l>an ııtmeden evvel üç 

~~ltt· bu ıabıkah adliyeye 
ır, 

Saydl mahı 4.35 •Anadolu 
11 44·90 ya müracaat etmi§lerdir. Polis bu 

Ra~daı ı ı 75 • A. !\lUmessll 56,4~ 

'---------------.) garip dolandırıcılık hadisesini tah 
kik ediyor. 

Ankara caddeıılnde 11<1 ba\"aclar oda, illa 
~fa, bir mutfak, bir lıell ve bir taraeadaa 
mllrekkep bir kat elvertıU teraltle ettle 
kiralık 



ARADA BiR 

Ahmet Haşim 
Bahariyenin ağaçlar ve yaprak
la çevrili bir penceresinden gü
t altında pırıldaıan ve yanan 
armarayı seyre dalarak gözleri
kapadı. Altın gözünün halka -
rında sarıtın ıtık İplikleriyle sa
lıp kaybolan bu güzel memleket 
anzaraaı, Ahmet Haıimin hatı -
ından silinecek mi, bilmiyorum, 

akat Ahmet Hatim memleketin 
atırasında her zaman, pek canlı 

>larak yaııyacaktır . 
Bihaber gövdesinin üstündeki 

111üteheyyiç ve mütekallis baştan 
daima ıikayet edip duran şair, bu 
(övdeyi timdi Halicin suları ve iki 
taraflı ıehrin mahalleleri üstünde 
yükselen Eyip mezarlığının servi
leri altına, ebedi dinlenmeye hı • 
raktı. 

Bir mağaza 
Yangına ait tahki
kat ve muhakeme 

Üç kişiye ait 30 bin 
lira sigortalı .. 

Birkaç gece evvel, Beyoğlunda 
istiklal caddesinde Namık Pa,a 
apartımanı altındaki bir mağaza -
dan çıkan ve mağazanın, içindeki 
ef yala birlikte yanmasile netincele 
nen yangın tahkikatına müddei u 
umumi muavini Salim Bey tarafın 
dan devam olunmaktadır. 

Yanan dükandaki vaziyet, itfai
Şimdiye kadar üstündeki batın ye müdürü lhsan, mühendis Fethi 

yüksek değerinden bihaber olarak ve itfaiye Beyoğlu grup amiri Ze
dolatan aövde, gitgide toprakla- ki Beyler hazır bulunarak, esaslı 
f&Caktır. Fakat bu gafil bedenin surette gözden geçirilmif, netice 
ustündeki çetin batı dolduran di- bir raporla tesbit edilmittir. 
mat, ölümü tanımıyacak.. Haber aldığımıza göre, vaziyet 

Füzuli'nin içtiği alev, Mecnun'u tabii görülmemittir. Bu itibarla tah 
efsanelettiren ve ebedi yapan kikat derinlettirilecektir. 
iluir, uykusuz aık gecelerini bat - yanan mağazada manifaturacı 
tan baıa dolduran ağlayıılar ve y ervant, şapkacı Aleksandros E -
hıçkırıldar, hülyalı bir mehtap a - f endilerle tuhafiyeci ikbal Beye a· 
lemi içinde bu dimağın inbiğinden it eıya bulunduğu, Y ervant Efen
aüzülerek mütekasif şiir halini alı· diye ait eıyanın 7,000, Aleksan
yordu ve bütiin sevenlerin ruhla - dros Efendiye ait ef yanın ve 3,500 
riy~ o ı uhun arasında ateş gibi bir J ikbal Beye ait eıyanın 24,000 lira-
1\ehır akıyordu.. ya sigortalı olduğu anlaşılmııtır. 

Nedim' de fevkalade incelip iş · Bu üç kişinin müştereken kira -
)enen, Şeyh Galip'te genitleyip en· ladıkları mağazada 22,000 liraya 
ıinleıen, asüman fanusuna sığmı- sigortalıdır. Mağaza ve bütün eş -
yan can mumunun ıulesi, Ahmet yanın sigorta bedeli, 56,500 lira 
Haıim'de karilere güzel, süslü bir tutmaktadır. 
anbali.j içinde ve komprime bir füı meseleden dolayı ifadeleri 
halde uzatılmı§hr. alman magaza kiracıları, ikamet· 

~ ~ ~ gaha raptedilmişlerdir, Rahatsız 

Dilimizin geçirdiği büyük deği • bulunan lkbal Bey, bir hastahane
tiklik, temizlenme ve kendini bul· de tedavi edilmektedir. 
ma hareketi, Ahmet Haıimi sağlı- Yangın esnasında yüzü kısmen 
r,ında tarih yapmııtı; fakat tarih yanan bekçi Ahmet Efendi, henüz 
le kıymettir. konu,amadığından, ifadesi alına -

Ahmet Haıim'in tiirleri için mamıştır. Bununla beraber, sıhhi 
vaktiyle bir yazımda galiba şöyle vaziyetinde vehamet yoktur. Yü • 
demiıtim: "Nev'inin en iyleri, en zündeki yangının tesiri geçınce, 

nüzelleri olan bu ıiirler ölüme yak- ifadesi alınacaktır. 
latan ferdiyetçi edebiyatımızın 
kızıl yanaklarında açan ateşin 

f;lüm gülleridir.,, 
remiyetçi bir edebiyat yarata -

, '< f lan yarının gençleri Ahmet 
HaŞ.m gibi yazmıyacaklar; fakat 
Ahmet Hatim kendi ıahası ve çev· 
resi iginde harikuladedir. 

Refik Ahmet 
111t1m11nnmH111mtm1111ııu1111U11tıttı1MıMU••'ntıımım ~nu~*'"""' 

Bursada konferans 
Bursa muallimler birliği tara • 

f ından bir kaç konferans vermek 
üzere Bursaya davet edilen lstan -
bul Maarif müdür muavini Hıfzır· 
rahm•n Ra9it Bey şehrimize dön -
müıtür. Hıfzırrahman Bey Bursa
da muallimler birliği ıalonunda 
merkez muallimleri ile mülhakat -
tan gelen muallimlere "cihan har
binden sotıraki dünya memleket -
lerinde maarif sistemleri,,, ''Yeni 
müfrtlat programımızın esaı hat
ları ve bariz •·aııfları,, ile dünya • 
nın tanınmıf pedagoglarından Ker 
nıtenstein'in it mektebi telakkisi -
ne dair üç konferans vermiştir. 

Konferanslar çok alaka uyan • 
dırmıı ve mealektaılar tarafından 
çok takdir edilmittir. 
Öğrendiğimze göre Buna mual

limler birliğinin kuvvetli bir teşek 
külü vardır. Muallimler bir de tea· 
vün ıandığı kurmuılardır. 30 bin 
liradaa fula eermayesi elan tea -
.an aandılından itıtiyacı olan mu
allimlere derhal yardım edilmek· 

İlk mektep imtihanları 
tik mektep mezuniyet imtihan

ları ba~lamııtır. 
Orta mektepler ile lise mezuni -

yet imtihanlarının da 15 haziran -
da ba!lamaaı için emir gelmiştir. 

Bu sene ecnebi mekteplerde o • 
kumu! olan taleblerde resmi orta 
mektepler ile Darülfünunda teşkil 
edilecek olan imtihan komisyonu 
tarafından mezuniyet imtihanı ola 
caklardır. Muvaffak alanlara res
mi mektep diploması verilecektir. 

Istan bul da mali teşkilat 
lstanbuldaki yeni malt teıkilatın 

eylülden itibaren tatbik edileceği 
anlaıılmııtır. Bir çok memurlar a 
rasında değiıikliği mucip olacak 
bulunan yeni teıkilat için o tarihe 
kadar hazırlıklar yapılacaktır. 

İçki düşmanları cemiyeti 
içki düşmanları cemiyeti tar -

f ından her aene yapılan yeıil gün 
bayramı bu cuma günü kutlulana
caktır. Duvarlara içki aleyhinde 
afiılcr yapıftırılacağı gibi radyo • 
da da bir konferans verilecektir .. 

Ayrıca hususi bir vapur sabah· 
leyin köprüden kalkarak Boğaziçi 
ne gidecek ve iskelelerden alaca· 
ğı içki düımanlarını ıece yarısı

na kadar gezdirecektir. Vapurda 
tabii ıudan bqka içki bulunmıya
caktır. 

Darülfünunda 

Pr. Malş 
Galiba müderrislerin 

fişlerile meşgul .. 
Dün ıslah komitesi çalışmasına 

devam etmif, diğer taraftan dok • 
torlar komisyonu da toplanarak 
Tıp fakültesinin nakli etrafında 

konuşmuşlardır. Evvelce yazdığı · 
mız gibi Tıp fakültesinin şimdiki 

Darülfünun binasına taşınmasına 

karar verilmiş gibidir. Fakülte için 
iki katın ki.fi geleceği bu itibarla 
edebiyat, hukuk veya fen fakülte
lerinden birisinin de ayni binada 
yerleştirilebileceği söylenmektedir. 

Dün doktor Refik, Münir Paşa 
ile Maarif müsteıarı Salih Zeki B. 
de Darülfünuna gelerek ıslah heye 
ti ile uzun müddet görüşmüşlerdir. 

lslah komitesinin müderrislerin 
ve muallimlerin fişleri üzerinde 
meşgul olmıya batladığı anlaşıl -
maktadır. Bu arada profesör Mal -
ım muallim ve müderrislerle ayrı 
ayrı konuıması ihtimali de vardır. 
Diğer taraftan müderrislik için 

hariçten yüzü atkın bir sayıda mü 
racaatları yapıldığı vekalete ve mü 
ıavirliğe bunun için istidalar gön· 
derilmeye baılandığı da söylen • 
mektedir. Bu istidalar alelusul mu 
ameleye konulmaktadır. 

Darülfünun mahafilinin en bü
yük merak ve alakası önümüzdeki 
ders senesinde tatbik edilecek olan 
muvakkat kadro üzerinde toplan • 
mış gibidir. Her mahfelde aıağı 

yukarı bu mevzu üzerinde müba
haseler yapılmaktadır. 

Yeni gümrük tarif esi 
Yeni gümrük tarifesinin tatbika 

tına devam edilmektedir. Bazı 

maddelerin tatbikatındaki müıki -
lat üzerine vekalete müracaat e -
dilmiştir. 

Vekaletten henüz cevap gelme· 
miştir. 

Hileli iflastan beraet 
Çakmakçılarda büyük yeni han 

da tüccardan Takfor Pandikyan 
Efendi, lstanbul ağır ceza mahke 
mesinde hileli iflastan muhakeme 
ediimiı, muhakemesi bitmi,tir. 

Muhakeme sonunda, esasen ken 
disinin iflas etmediği, dolayıaile 
hiyle mevzuu bahsolamıyacağı 

neticesine varılmış, beraatine ka • 
rar verilmiştir. 

VAK 1 T 
Gllndelik, Siyasi Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi. VAKIT yurdu 

Telefon Numaralare 
Yazı lşlert telefonu: 2f3iD 
ldare telefonu : 24370 

reJgrat adresi: Istanbul - ·ı AKrr 
Posta kutusu No.. ~ 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Seneli" 
6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

1400 Kr. 
750 
400 .. 
150 .. 

ilin Ucretlerı : 

2700 Kr. 
1450 .. 
800 
l!OO 

'.J'lcari llltnlarıo llAn sahilell'rlnde ııantı-

ml 30 kuruştan başlar. Uk sahifede 250 

kunı:ııı kadar çıkar. 

BüJ ilk, fa7la, devamlı UAn vt'rcnlere alt 

ayrı t1>nzllat vardır. 

Reftml llAnlarnı bir aatırı 10 kuruştur. 

KUçUk lllnlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç detuı 1\5 
dört clctası 75 ve on defası 100 kuruotur. 
Uç aylık U!n verenlerin bir defam mecca· 
nendir. Dört satın gec:ea llAnların fRZla 

atman bee kunıııtan betıap edlltr. 

• 
ihtikar 

Yeni tarifeden isti
fadeye kalkanlar 

Odaya bu hususta 
ihbar yapıldı 

Yeni gümrük tarifesinin tatbiki 
üzerine bazı maddelere bilhassa 
yünlü ve pamuklu mensucata fazla 
gümrük resmi konulduğundan; ta
cirlerden bir çokları bu fırsattan 

istifade ederek ihtikara başlamış -
lardır. 

Bilhassa perakendeci esnaf bir· 
denbire fiatleri yükseltmişlerdir. 

İstanbul Ticaret adasına da bu hu 
susta ihbar olduğundan oda derhal 
tetkikata başlamıştır. 

Dün bu kabil tacirler arasında 

fiat yükselttikleri resmen sabit o -
lan yoktur. 

Mamafih piyasada gizli olarak 
fırsattan istifade etmek isteyenle
re karşı hükumet de ıiddetle ted -
bir aldığından ihtikara meydan ve 
rilmiyecektir. 

Gümrükteki sahip
siz eşya satışı 
Gümrük antrepolarında birik -

mit kalmıt olan sahipsiz eşyanın 
satııına baılanmıştır. 

Bu itle uğraşmak üzere seçil -
mit olan komisyon dün de çalışa
rak eşyanın satıtına devam etmiş
tir. 

Tutulan defterlere göre sahip

siz olarak gümrük deposunda 300 

bin liralıktan fazla mal bulunmak 
tadır. 

Y akup Kadri Bey 
Mardin mebusu ve gazetemiz 

muharrilerinden Yakup Kadri Bey 

dün refikası Hanımla birlikte 

Loit Bulgraya vapurile saat altıda 

Marsilya yoliyle Parise gitmek 

üzere hareket etmiıtir. Yakup Kad 

ri Bey Pariıte tedavi olunacaktır. 

Pariaten Vişiye g~tmesi de muh -
temeldir. 

Kıymetli edibimizin yakın za -

manda tifa bularan avdetini dile· 
rız. 

Bir rüşvet iddiası 
İstanbul ikinci ceza mahkeme -

sinde, dün gümrük muayene me -
murlarından Adil ve Neşet Efen -
dılerin muhakemelerine baılan -
mııtır. 

iddiaya göre, bir müddet evvel 

buraya gelen Amerika çocukları 

himaye cemiyeti azasından Mister 

Vilyamın eıyası, gümrükten resim 

alınmadan geçirilmiş ve etyanın 

resimsiz geçmesi de, bet lira rüş -

vet karıılığı olarak, mümkün ol -
muf .... 

Adil ve Neşet Efendiler, böyle 

bir şeyden haberleri olmadığını, 

kendilerinin va~ifelerinde her han 

gi bir kusur göstermediklerini söy 
lemiılerdir. 

Müddei umumi, ceza istemiş, 

muhakeme karar için baıka güne 

kalmııtır .. Dava edilenler, mevkuf 

~-----------r ı bulunmaktadır. 

SOI-IBETLER 

Mantık zafı 
Son giinlerin alevli bir müna • 

şası var: Kitap yakılır mı, yakıl
maz mı?. 

Bu meseleyi alaya alanlar oldu· 
ğu gibi, gayet ciddi münakata e· 
denlerde görülüyor. Bilhassa Da -
rüifünun müderrislerinden bir kaç 
profesör, kitap yakılması sözüne 
ate~ püsküı·düler. Muzır kitapları 

yakmalıdır! Fikri ortaya çıkıp, leh 
te ve aleyhte münakaşalar başla • 
clıktan sonra, ekseriyet aleyhte 
kaldı. Kat'i hüküm verdiler: 

- Kitap yakılamaz!. 
Biz, bu hükmü biraz mantıksız 

buluyonız. Kitap neden yakılma
sın? Kitap. muzır görülen kitaplar 
cayır cayır yakılır. Yakılmalıdır 

da .. Yakılıyor da ... 

Her memleketin kanunlarında 

olduğu gibi bizim kanunlarımız· 

da da, muzır görülen kitapların 

toplatılmasına ve imhasına dair 
madde vardır. Bu maddenin ahka· 
mı daha geçenlerde tatbik edildi. 

Bizde, kitap yakılamaz diyenler, 
itte bu noktada mantıkaızlığa düt 
müş oluyorlar. Boş bir iddia üze • 
rinde ayak diriyorlar. Münakaıaya 
esaslı taraftan giriımek lazımdır. 

Deseler ki: 

- Hiç bir kuvvet ve hiç bir ka· 
nun, her hangi bir kitabı ıatıt• 
tan menedememelidir. Kanunun 
bu maddesi kaldırılmalıdır ... 

Bu fikir üzerinde belki münak• 
~a edilebilir. Bu münakaşada, biS 
gene: "Kanunun bu maddesi ay • 
nen kalmalıdır. 

Muzır kitaplar ortadan kaldırJI· 
malıdır.,, ddiasını güderiz ve zarı• 
nederiz, ki, bizim fikrimiz kaza • 
nır. Fakat münakata mantıksız ele 
ğil, makul bir münakaıa olur. J-1•1 
buki şimdi, kanunlar her zaman"' 
her yerde, muzır gördüğü kitabı isı' 
haya cevaz verirken; kitap yakıl•' 
maz ! Diye feryat etmek, bot yer' 
nefes tüketmit olmaktan baıka bit 
işe yaramaz. 

Sellmi izzet 
tı ı11um11a nımınruuıuıtırııttınmımamnnıı/ 

•' 
Unkapanı köprüsil 

Tamire başlanıyor, ya11 

kısmı açıldı . , 
Unkapam köprüsünün tanıir•", 

şl<t' . 
bir haftaya kadar baılanılac t• 
Köprünün, Haliçin dııma bak•"tır· 
rafındaki yaya kısmı açılnı•t ~e 
Buradan yalnız yaya olanlar •. ;ıı 
bilmektedir. Dubaların tanıiri ~~" 
belediyenin Balat atelyesinde 
zırlıklara başlanmıştır. 

• 

B 1 d. . . b ··tçeSJ e e ıyenın yenı u 
d ··ıı • ıJ 

Belediyenin yeni bütçe•• bete· 
Ankaradan gelmiştir. Bütçe, c:lil • 
diye muhasebesince tetkik et tı~ 

.. t•a a mektedir. Yol, !Osa gibı ın h•İ • 
men başlanacaktır. Bütçede tapıl•• 
satı olan İ§lerde sırasile ya 
caktır .• 

"hat.• Yeni Rontgen cı . i· 
haııe•• 

Belediye, Beyoğlu hasta "' • 
'ba:ı• 

çin yeniden bir rontgen cı jçiıl 
. . suııun . 

mıya karar vermıştır. Ca • 
uıtur· 

bütçeye 5000 lira konın ktır• 
d }ınacli 

haz bu sene zarfın a a 

Liman işleri ıel" 
. l . ait ıne•e .. " 

Liman ış erıne ak il 
- .k tt buluııJll ,;r· 

h::ıkkında teou a a l'nıal1 
. · · olan 1 eli' z<..re tzmıre gıtnuf diiP t 

k t . ··d·· .. Hamdi BeY e: mu uru 
rimize gelmiıtir. 
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3 MAYIS GECESi •• 
. Gözleri yaşlanmıştı. Fakat ye
~ınden değil, sevincinden ağladı -
tını anladı. 

- lutfen vakamn naııl olduğu· 
:'." anlatır mısınız?. Söyliyecekle· 
oın· · 
clt. ızın benimle Müfit Be_y. a~a~ın-
ş· kalacağına emin olabılırsınız ... 
r..1~di İfe iptidasından başlıyalım. 
~ ieç vakit Hasan Srtkı Be -
tine . ' . d" . ' Vıne nasıl ve neden gır ınız · 

ı.:ahide her şeyi olduğu gibi an· 
~ 1

• Yalnız anlatırken, feci bir :ia düştüğünü ve her gün bir az 
tha bu ağa sıkışmakta olduğu -

~il, kurtulrnak için çırpındıkça, a-
tın ip} ·ı b w h" d" e. ı e oğulacagını ısse ı -
)ord~ 

c ·1 . , enıı l<i.zım, genç kızın ma -
llJll •e günchsız olduğuna kanaat 
~Clitın ~ b p k' h ege aşlıyordu. e ı ama, 
~ rnaaurniyete hangi hakim, han-

lı lllüdd . . b"l" d"? eı umumi mana ı ır ı .. 
t" Nahide, odada duyduğu gürül -
kllYU, odaya nasıl girdiğini, nasıl 
lrşıaına bir kadın cıktığını söy-\ ~ 

.:ınil kazım sordu: 
.._ Yüzünü görmediniz r.ıi?. 

d - liayır, boynunda eşarp var
ı ' "e bu eşarpla yüzünü ya~mak
'rnı!tı. 

l\ - E:er o kadını şimdi görseniz 
~ır mısınız?. 
- Zannetmem. ihtiyar mıydı, tenft . . d 

tıı : ınıydı?. Sarışın mıy ı, es · 
..... ~ 'tıİydi?. Bunu bile bilmiyo • 
'ili\ 

- Sesini tanıyabilir misiniz?. 
1'kl ~sini tanırını .. Sesi hala ku
~ 4ltıtntla.. Ben bu kndar güzel 
~ ..... k"dın örmemi~tim. 

rn~1~e'Yc.acnlı mıydı?. T elaş1ı 
"ah- · · lialinde nazarı dikkate ;\" ·,.,an b· 
lin 0 k ır ~'Y yok muydu?. Kati· 
b· adın olması lazım ... Birden 
ıre k 

kork arşı:ıında aızı gorunce de 
~ec 111llştur elbet.. Her halde he
ltl anı Ye korkusu gözünüze çarp-

1Uır. 

k.-.. IIayır · gayet sog"' uk ve sa -lltc)• J 
ı. 

nı; Nahide Hanım, Kerime Ha· 
d, .. ~f~n.di katledildi. Katil siz 
k 1 •ınız.. Bu feci ölümle ala -
d:n·~. Yoktur. Katil, küçük salon-
~0~düğün~z kadındır. 

unu bılmem. -B 
"lcak Unu vakayi meydana çıka • 

hr., 

tıı; Vakayi, benim kntil olduğu
~ 'ftle~dana çıkarmıyor mu?. 

rnıı l(~z b .. .. k t~ ..... ımın u ıon aozu ço 
dol~ 1 :.ı~;tı. Beı aşağı, beş yukarı 

ınaga başladı. ....... t~ 
'İtin d Rer ~ kadın katil değilse, 
~'Yd e katıl olmadığınızı biliyor. 
~d •na çıkar ve sizin lehinizde 
'ta.et eder. Eğer, meydana çık
h)'d ' katil o demektir. Biz, her 

en evv l 
S\l'ttne.) e ı o kadını bulmağa 
dırı Ilı 1

Y•z, bulamazsak, bu ka -
)ıı. Ç~lrna kimseyi inandırama
t-~11 ) k'-rlkü onu sizden batka gö· o .. 

.ı ~'•nın ü•t" d b" kA w 1 "'•: • un en ır agıt a • 
........ l> 

d,Q sllc ~n,. dedi, •izin ağzınız • 
~ltuya. llıı aıbi, o kadının tarifini 

O Yırn. 

d~: kuY\lp bitirdikten sonra sor • 

....... u~ 
t~et· ~ve edeceğiniz veya eksil

....._ 1:!1z bir tey var mı?. 
'iLa nayır n f l 
~ili. • e az aıı var, ne ek-

' o~~. •ördüğüm ıibi. 
'"lttrıak . deki nıantodan bir §ey 
t.,. ifad ınıkinıız. Bu manto bir 

eı etınez. lıtanbulda, yüz· 

lerce kadında bu mantonun aynı 
vudır. 

_ Gazeteye bir ilan verirseniz, 
kendisini tanıtmasının elzem ol -
duğunu yazarsınız ... 

_ Katilse, bu hiç bir işe yara
maz .. Benim katil olduğuna kana
atim var. Şimdilik ba§ka taraftan 
yürüyeceğiz. Tabancayı, Kerime 
Hanımı görmeden evvel gördünüz 
değil mi?. Nasıl oldu da ıüphelen
mediniz?. Eğer tabancaya el sür
meseydiniz ne İyi olacaktı. 

_ Yerde gördüm, aklıma fena· 
Jık gelmedi, alıverdim. 

-Alıvermeseydiniz elinizde gör 
miyeceklerdi. Hasan Sıtkı Beye 
ateş etmemit olacaktınız. 

Nahide gözlerini yumdu. Titri-
yordu: 

- Öldü .... mu? .. 
_ Hayır, yarası hafif zannede

rim. yazık, ki sizin elinizle yara
landı. Bu vaziyetinizi çok mü§ • 
külleftiriyor. 

_ Dü,ündükçe zihnim yerinden 
oynuyor. Çıldırmaktan korkuyo -
rum, dü,ünmek, aklıma getirmek 
istemiyorum.. Bunu, farkına var
madan yaptığımı anlıyorsunuz .. 
Beyefendi?. Ömrümde tabanca 
nedir bilmezdim, el ıürmemiftim, 
bu kadar yakından görmemi§tim. 
Elim~ 'J-ı"r tabanca v~n:eniz de ateş 
et deseniz, edemem. biimem. Hay
kırma~nıt İ!İtİ}orum .. O anda ki}
kiölseyd~:n L 

-Bu hususta üzülmeyiniz .. Bir 
kaç güne kadar tamamen iyile,ir. 

- O zaman beni bırakırlar mı? 
Buradan çıkar mıyım? .. 

Biçare kız, dünyanın fa"rkında 

değildi. Cemil Kazım usuletle ce
vap verdi: 

- Hemen o gün bırakmazlar. 
- Ya ne zaman bırakırlar? ... 

Daha çol< kalacak mıyım? .. 

- Çabuk çıkmanız için elim -
den geldiği kadar çalışacağım .. 

Nahide, derin bir yeisle sordu: 
- Gene burada yap yalnız mı 

kalacağım?. 

- Bir az daha sabrediniz. Baş· 
maklı kadın bulununcıya kadar 
dişinizi sıkınız!. 

- Ya bulunmazsa?. 

- O zaman mesele mahkeme· 
ye intikal edecek. Ama korkma
yınız... Mahkemenin adaletine e
min olunuz. Sizi kurtaracağız, 
safiyetiniz sizi kurtaracaktır. 

Cemil Kazım bu söylediği söze 
kendi de inanmıyordu. 

Cantuını, kağıtlarını topladı .. 
Nahide sordu: 

- Gidiyor musunuz?. 

- Ba,ka bir ıöyliyeceğiniz var 
mı? .. 

Genç kız, korkulu bir heyecan
la haykırdı: 

- Gene yalnız kalaca'ğım!. Bu· 
rada korkuyorum.. Eğer çektiğim 
azabı tasavvur etseler bana acır -
lar, beni bırakırlardı. Geçen 
gece rüyamda Müfit Beyi gör -
düm... Öyle korkuyordum ki .. 

Sesi titriyordu, gözleri yerinden 
uğramıftı... Cemil Kazım, onu, 
bir çocuk gibi kucağına almak, o
nu teskin ve teselli etmek arzusu
na kapıldı .. 

- Korkmayınız Nahide Hanım. 
Müfit Bey lstanbulun en meşhur 
avukatıdır. Sizin müdafaanızı 
deruhte etmit olması sizin için çok 
iyi oldu •• 

Devamı Var 

83 üncü liste 
.A~KARA 5 C A. A. l - T D.T. Ce· 

mi yetinden 
Ka~ılıkları aranacak arnpça n tarsça 

kelimelerin 83 numaralı listesi şudur 

ı - :\lu:ıhaza 8 - l\lükerrer 
2 - ,l\llJ\·:ıffakiy<'t <J - l.\liı l :lhnzıı 
3 - l\ILl\akkat 10 - .\Ttil:lkat 
4 - 1uvaıenc 11 - l\lünaferct 
5 - !\1ıit':.Se c 

6 - Muk:\f:ıt 

7 - f\1Üliemmcl 

12 - :\1Limaneat 
13 - ıunakaşa 

14 - l\1Lina\ ebe 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 

53 üncü liste 

44 üncü mektep: 
Kalem: l'uzgan - Kanaat: Jnanış -

Kat'Jyyc•ıı: Jlil} - Ka31t: Yazma - Kemal: 
rıuıuk, olgunluk - KrJ fi: isteğine göre -
HoJfl.}Ct: Ohış - Kıvam: Olgunluk, dunış, 
koJUluk - KtJııtet: Ust b-.tş - Kıyas: lDç· 
me, karı:ı~hrına - l\u\"\·et: Güç - Kfilfet: 
l.'UI:, sıkıntı 

18 inci mektep: 
'Kalr..nı: l"az.ı alb.enı - Kanut: AF. ıt<'J'C 

razı olma - Kat'l)")en: Kestirme olarak 
6Ö.}1encn söz. - Kemaı: Oug-unlaşma - Key 
fi: lstcd.iğl gibi - Keyfiyet: lç yilzll - Ke 
rlrn: l{u~nık neısı - nıvam: Çağ - Kı -
yatet: Giyim, biçim - Kıynaı Olcü - Ku\·
,·ct: Gücil .)l'tme - KUlfct: Aj;"lrlık. 

9 uncu mektep: 
Knlcm: Yazgı - Kannt~ (.'ok lswmemek 

_ Kat•ınesı: 1\('.sUnne - Knyt: &ğlama. 
_ Krllme: Tok •üz - Kemal: Erglnlll< -
KC'yfl: lstlyerrl< - '.Keyfiyet: Glıllşl - Hin: 
Hms. içerlonıe - Kıvnm: Olgun - Hıya -
fct: Kılık, - Kıyas: Benzetme - Ku\"vet: 
Daynııık, nğı(rlık - ırnırct: Emek. 

49 uncu mektep: 
Jinlem: l"aznn - Kt>mal: Olgun - Kat~ 

l;n·en: Ke!ll1lf'..k - Kalt: l'nı.ınn - Kelime: 
Sö7. - Knıım: Olmu:ı - Keyfi: lstekle -
lif'yflyet: Gô tcr15 - Kin: Unutmamak -
J{ı)ııfı-t: Jiıhk - Kıyas: OlcU - Kuvvet: 
Güe> _ KUlfçt: l'Uk - Kanaat: l'çuran. 

ı 6 ıncı mektep: 
Kalem: Kamııt )n:ıı odası - ı<ayt: Yaz

ma, ilişik, b:ığ - Kelime: Söz - Kemal: 01 
gtınlu1• - Keyfi: late~ güre -Keyflyetı lı; 
Kin: DUsnıanlık - Hn·am: Direk. olma -
Kıynkt: GI) ini' - liJ,t_n : .lk'nzrtme, ölç • 
me - Kuvvet: :lor, gUı; - KWfet: ~,orduk 
)orgunluk. 

17 inci mektep: 
Kıılem: l'nzgntl - Kanaat: Göz toktu -

h'll - Kat'l)et: Kcstlnne - Kn)t: Bağla • 
ma - Kelime: &hl - Kerna1: Erginlik, ek
slk51zlilc - Kryll: Kendi lsteğlle - Keyfi• 
yet: iş - Kn·nm: Otguııltık, koyuta~mak -
Kıyafet: Kılık - Kıya : 1l.eıııtıtıne - KIJ\"• 

wt: OUs, ııuğL'ımlık - Kllltet: Güç iş. 

55 inci mektep: 
Kulı-m: Yazgı, yıııg-u - Knım:ıt: 06z 

tokluG'tı - Uat'lyyı•ıı: Kesip ntmalc - Kayt: 
llııflaınıtk - Kcllınc: Sör. - Krmal: Olgun 
- Kl.'yfi: ll:ı11ıboş - Kc;)fiyet: Oluş - Kin: 
Hınc - Kıvam - Olgtmluk - Kıyafet: J[ı. 
tık, biçim - KQas: ölrmc - Ku,·vet: GUI) 
- Killfct: Ağırlık, yoruculuk. 

20 inci mektep: 
Kanııııt: Doymılk - Kat'lyycn: Kestir • 

mc olarak - Kayıt: Baflatna - Kelime: 
Söz - Kemal: oı,unJuk - Keyfiyet: Oluş, 
şimdiki - Kin: Ku)nık neısı - Kt\"am: Du 
nış, Olma - Kıyafet: Türk~ •ıfat - Kı • 
yn.•11 Benzetmo - J{un·ct: Sağlamtlk -
Klilfct: Yorucu I"· 

1 O uncu mektep: 
Kalem: Ynz.ıkıunııı. ku~unıa tahta -

Kanaat: Tolc gö1Jlıllik - Kat'lyyen: Kl.•.stir· 
mc, gnrı dönmcmrlı: - lfoyt: R:ığlnnıa -
Kelime: Aıı.l~ılan 9C!!, stlz - Kc.mııJ: Ol -
gunluk - Kı•yfl: lst!'jtO bııf;Jı - Kl'yflyet: 
lş özü - Kin: öç, k~ııruk acısı - Kı\'am: 
KO;)uli6J11a - Kıyafet: Kılık - Kıyas: O!çU, 
benzetme - Kuvwt: Güç, sağlık - Külfet: 
l"orucıı, Uzenel'('lt yapılan iş. 

5 inci mektep: 
Kannat: Kanmış, tok gözlü - Kat'lyyl.'lı: 

Kestlrmı., işkilsiz - Kayıt: Bağlama - Ke
Ume: Söz - Kemal: Erginlik, )Ctl kin -
Kryfl: lst«ıdiğl gibi - K<'J fiyct: lıln oluı;u 
- l\ln: Jiuyrul' ııcısı - Un"am: Tav, koyu, 
çnğ - Kıynfot: KılıJ;'lfl görUnu,u - Kıyas: 
Ölçme, benzetme - 1\U\"\'et: GUç - Külfet: 
Sıkıntı. 

3 üncü mektep: 
I<ıık~ı: l'ur.gıç - Kanant: Kanmak -

Kmnul: Olgun - Kı\'nnı: OlgılnJuk - Kıya

fet: t'st baş - Kıyns: Uydurmalc - l\uv
vet: Gliç. 

Tatbikat mektebi: 
J\alcm: l'»zgıç. - Uanıınt: Karımak -

KB)t: Bağlama, b3ğ - ICellme: Söz - He -
mal: Olnı:ı, erginlik - K<'yfl: G~11şlgllZl'I -
J\cyflyt't. lş - Jiıyafet: Kılı!: - Kııms: Ben
:r:etm<' - KU\"\l't: Gflç - Külf<'t: Ağır iş • 

36 ıncı mektep: 
Knlr.m: Yazı çııbuj'.;"lı - Kanaat: Ar.a bo

~ un ı-gml.'k. giSz tol,luğu - Kat'lyycıı: Kes· 
tırlp ntma, i11ter lstemN~ - Kayı: Bll.tfa -
ma - ıif'limt': Söz, l~Jcırdı - Kemal: Er· 
renllk, pl'lklnlllı. olma, clcğrr - Keyfi: Ya
ıtasız lıt, dh-ditl glltl - Keyfl~t: ı, - Kin: 

TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 
- 35 - Yazan: rtiyazi Ahmet 

Yangın edebiyatı ve büyük yangında 
medreseye dolan kediler .. 

Hocapafa yangrunın yaktığı 
saha 3860 dünüm yani 6,170,000 
arşın mürabbaı idi. Bu yangın 

haberini duyan herkes yardıma 
koşuyor. Hariçten bir çok hükfı -
met adamları şahsi yardımlarda 

bulunuyorlardı. 

Yangından bir kaç gün sonra 
köprü vapurları arasında yapılan 
bir yarıı, halkı galeyane getirmit· 
ti. Halk, böyle umumi felaketler -
de teessürünü izhar etmek ister .. 
Vapurlar arasında vuku bulan ha
clise şuydu: 

Bir aktam saat on buçukta köp
rüden hareket eden on altı numa
ralı ve on bire çeyrek kala hareket 
eden üç numaralı Şirketihayriye 
vapurlarının kaptanları yarıta tu
tutmuılardı. Vapurlar tam yolla 
gidiyorlardı. 

Üç numaralı vapur Hisarda ken 
disini bir parça geç.mit olan on al
tt numaraya çarpmak üzereydi. 
Halk korku ve heyecanla bağrıyor, 

l·adınlar bayılıyorlardı. Tehlikeyi 
atlatmak için on altı numara yol 
vermek isterken üzerine düşerek 

şakatlanmı§,, fak at büyük bir teh· 
tike atlatılmıttı. 

Hocapaşa yangının feci akibe -
tinden &onra iki kaptanın zevkle
ri için yaptıkları bu yarış hal· 
lcı galeyana getirmişti. Şirketin bu 
iki kaptanı tecziye etmesi ancak 
hu galeyanı teskin edebilmi,ti. 

Burada şuna da itaret etmek is
terim ki, lstanbulu cehenneme çe
viren yangın yalnız yakmak, yık -
mak ve mahvetmekle bir "Yan • 
gmlar tarihi,, yaratmadı. Bir bay
ram günü Cibalide çıkan ve 64 sa
<>.t devam eden yangın ve daha bir 
çok yangınlar o devrin edebiyat -
c.ılarına da bir mevzu oldu. Kızıl 
f~ayrilmı bir müverrih tarzı kadim 
ve edebi üslupla yazdı. 

Hocapaşa yangınını da yazan 
hiri yangını, beline bir zunnar 
( papaaların bellerine bağladık • 
ları kırmızı ku,ak) bağlamış ateş 
yüzlü bir kıza benzetiyor ve şöyle 
t-asvir ediyordu: 

"l\fanent duzehibi -enmuzeç şe
rare paşi rengarenk olup bir ucu 
Çifte saraylardan doğru Kapalı 

fırını kapı kapamaca yakup ora -
<lan ateşin zunnar bei1t bir dilberi 
ateşizar misillO. Çem berlitaşı kıs -
kıvrak kuşatımş Tavukpazarının 

dahi tüyünü tüsünü döküp oralar
da. bulunan bazı meygedelerden 
kaleden ateş alırcasına seyyaleden 

hir hicap keyfiyeti çatup çakarak 
l>ir hayli parlatmış olduğu hald': 
Numosmaniye civarını (Nur gerçı 
nurdur bu ateşi serkeş kaza) med 

lfilunca misli sehabı şebgün zülmc
tinar ile kaplıyup her nasıl.:>a .... ,, 
Yangın edebiyatını yapan bu a

ılam, ateşin bundan sonra Gedik-

ı•aşa hamamına postunu serdiğini, 
tWU#IMIUAUıtM1tıllll1t"1M11U111tnutntttPWHllm ttuıııllJJW m ııı ımwı ur mm 

Km•ml• ncı~ı. bell~z )it\" - Kı\'am: Çağ, 
<ltı~!ll _ Kt)afct: Kılık - liıyas: Ilımıet -
uıı., ölçme - Ku,"\·et: GUc. zor, sağlamlık -
Kulfct: Zurluk, boı )ere yorgunluk . 

38 inci mektep: 
Kal~m: 'İu.ıçubutu - Kanaat: Gi>z toı,. 

ıuı;ı.ı - Hnt'IJyen: Kestirme - lia.}t: Bağ
lsm:ı - Kelime: Söz - Kcm:ıl: Olgunluk -
KO.) r: l teıtc göre - Keyfiyet: Bulunu -
KJn: Öp - Kmun: Oluı - Kı)'nfct: Kılık
U.qıuı: Brnzctme - Iiu\vct: Güç - ırnı -

frt: \'orucu lıı. 

Kumkapıya doğru tozu dumana 
l<atarak Karabıçak meyhanesinde 
1ıir hayli atıp tutarak Nişancılara 
nişan atıp yürüdüğünü, Acıhamam 

da tatlıca yıkandığını yazıyor .• 

Yangından kurtulan 

kediler 
Bir kaç gün aonra Mahmutpaşa' 

medresesi ahalisi 252 numaralı ve 
10 Cemaziyülevvel 1282 tarihli ruz 
namei Ceridei Havadis gazetesine 
şu ilanı gönderiyorlardı: 

Cenabıhak bir dahasını gösterup 
te kulübü aleıniyanı nalan v~ gir
yan etmesin. Geçenlerde zebankeş 
künbedi asüman olan hariki kebir
de sahip ve hamisini kaybetmiş ve 
dört etraf mı ateşi bela saıımş olan 
biçare kedilerden bazısı her na -
sllsa bir tariki selamet bularak 
can atup peyderpey medresemize 
t:'ıhaşşüt ve teceınmü eylemiş ve 
bunlardan ekseıi yaralı ve topal o
larak şimdiye değin toplananlann 
adedi yetmiş olduğundan ve 
bunların her vah.-ti bir bilerek ve 
ciğer isteyip folda yememek sev -
cfasma düşerek gece gündüz mır -
lanıp dırlanmakta ve imaretten 
cılımuı pilavlara ortaklık etmekte 
bulunduğundan her ne kadar şim
dilik birer ikişer odalara misafir 
alınmışsa da gene pek çoğu aç ve 
bi ilfıç uçıkta kaldığına :v.e hüda 
lnfzetsin bunlardan bir kera te -
nasül husule başlarsa artık biz 
medı·esedeıı çıkıp kedilerin yer -
lPşmesi lazım gelec~ğine binaen 
hu civarda hanesi muhteıik olup 
ta kedisini kaybeden ve ınuhab -

beti olan zeYatm bir kere g~lip 
teftiş ve muayene ederek cinsi 
cinsine ve rengi r~ngine uyarsa al
maları ve hiç kedisi olmayıp ta 
bir yerden tedarik etmek emelin -
de bulunanlar dahi ba teşrif seç -
me şartiyle muhayyer olarak be
ğendiğini alup fakat medreseye 
malolan demirbaşların idare ve 
iaşesi için esha bı hayrat tarafın -
elan birer miktar ciğer ihsan bu -
yurulması ifade ve rica kıhnur.,, 

yangın sahası zelzeleye oğra
mış gibi idi. Bahçe kapı ve Di • 
van yolundaki büyük konakların 
yıkılma.mış iskeleteri her gün lbü· 
yük gürültülerle parçalanıyordu. 
Bahce kapıda Babıaliye girecek 
yerde böyle ani yrkılan bir ev iki 

zavallıyı ezmişti. Bundan sonra 
yangın sahası temizleninciye ka -
dar tehlikeli yerlerden geçmek 
menedildi. 

Yangın bütün karakolları da 
yakmıştı. Geceleri tenha yangın 
yerlerinde envaı l'ezalet yapılıyor
du. Bir pazar geceıi bakla hanı 
binasında kahvede oturan ıerae • 
riler tulumbacılarla münazaa çı • 1 

kardılar. lki taraf kama ve bi-
caklarmı sıyırarak yangın ıaha11-

~a fırladılar. Tulumbacılar öyle 
serserilerin kuru gürültülerine pa· 
buç bırnl<an takırnmdan olmadık
ları için hepsini yaralıyarak yan· 
gın sahasını bırakıp sıvıımıtlardı. 
Zaptiyeler kavga yerine geldikle
ri vakit yüırij gözü kan içinde kal· 
mıli serserilerden başka kimse bu· 
lame.mıştı. 

.. ( Deı·amı var) 
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28 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

-14 -
Q!~meleri sırasında kral dura • ı Şimşek ve yıldırım gösterdiler 

mamış, gene yanımıza çıka geldi. ki insan görmezse inanmaz. Aca· 
- Galiba elçi efendiyi görmek- ip şeyler temaşa olundu .. 

ten hazederesiniz ! Aşk masallarını öyle bir söyler 
- Bilirim, o da beni görmekten ve gösterirlerdi ki gerek padişa -

hazeder.. hın, gerek kızın, gerek şehzade • 
Cevabını verdi. Fakir de: nin ahvaline acıdık. 
-Kalp kalbe kar~ıdır. Bu operanın kibardan maruf 

Dedim. Bir müddet seyirden bir nazırı varmış. Pek masraflı 

sonra çıkıp gitti. O gün kralla üç bir sanat olduğundan iradını da 
defa gürüşmek nasip imiş. göz önünde bulundurarak hüku • 

Biz de bir iki saatte bütün re • met büyük tahsisat bağlamış Me· 
simleri seyredip sonra lala mare • ğer bu şehrin hasaalraından biri 
şalla vedalaştık. Evimize gedik. imiş. Üç saat kadar sürdü. Sonra 
Paria şehrine mahsus bir eğlence gene hanemize döndük. 
varmış ki opera derlermiş. Acaip lki gün sonra gene teşrifatçı 
san'atlar gösterirlermiş .. Büyük ce. geldi: 
miyet yaparlarmış. • - Kral sarayında opera cemi-

Şehrin kibarları toplanır, kralın yeti olacaktır. Eğer gelirseniz ga· 
vasisi de kendisi de gelilermiş.. yet hazzedeceğiniz şüphesizdir. 
Bunu seyredecek olduk.. Kral ile bir mecliste oturursunuz. 

Bir gün teşrifatçı kral tarafın· Kralın sağ tarafında akrabası ve 
dan bir araba getirip maiyetimiz prensesler vardır. Sol tarafında 
halkı ile birlikte bizi aldı. Gittik, elçilere yer vardır. Gelince mer· 
vasinin sarayına yakın bir yere tehe sırası ile oturursunuz. Siz hü
vardık. O mahalli mahsusa opera tün elçilerden önce krala en ya -
derlermiş. Burada herkesin otura • kın oturursunuz.. 
cak bir yeri vardı.I Bizi kralın o- Dedi. Biz de rağbet ettik. O 
turduğu yere götürdüler. Kırmızı gün ikindi vakti vardık. 
kadifeyle döşenmişti. Vasi de gel- Kral sarayında divanhane ta· 
miş, yerine oturdu. Burada kadın rafında böyle cemiyetler için mah· 
er!ıek hincahmç dolmuştu. Yüz- sus bir rakshane yapılmıf. Evvel
den fazla envai sazvardı. Akşama ki gördüğümüzden daha geni§, 
bir saat kalmıştı. Her taraf kapa - gayet tekellüflü, dört duvarı mer· 
h olduğu için bir kaç yüz halmu - merden, acip resimlerle süslü. 
mu yanmakta idi. Billur avizeler· Tavana kadar dört kat şehni • 
de hesapsız mum yanıyordu. şinler yapılmış .. 

Bu mahal pek ziyade mükellef Biz gittiğimiz zaman kibar ka-
yapılmıştı. Heh taraf somaki, aü- rıları mücevherlerle rengarenk 
tunlar mermer, etraftaki kadın • süslerle meclisi aydmlatmışlardı. 
lar mücevherler içinde olduğu i - Biz de merdivenden çıktık. Kral 
çin mumla~ın şulesinden bir hal çin bir iskemle koymuşlar. Sağın· 
almıştı ki tabir edilmez. da sırayla dizili duran iskemlele· 

Önümüzde, sazendelerin bu • rin ilkine oturduk. 
lunduğu yerin karşısı.nda nakışlı Burada halkın rağbeti şehir 0 -

büyük bir perde açmışlardı. Tam 
perasından fazlaydı . 

yerleşir yerleşmez birdenbire hu Kral da bu sırada geldi. Sağ ta-
perde kalkıverdi. Arkasında ko- rafında amca zadesi Matamzel 
ca bir saray peyda oldu. 

derler bir mehpare oturdu. Sol ta· 
Sarayın arkasından oyuncular rafına da öteki amca zadesi diğer 

mahsus elbiselerile ve yirmi ka -
bir matmazeli aldı. 

dar peri kızı da murassa fistanla· 
rile melisegirdier. Sazları da bir 
ağızdan çalarlardı. Bir miktar 
raksettiler. Sonra operaya haşla -
'dılar. 

Bunun aslı bir hikayeyi müces
sem göstermektir. Her hikayeyi 
bir kitap edip basmışlar da. 

Yekun otuz kitap olurmuş. 
Her mecliste bir hikayeyi he· 

nüz oluyor gibi yeni baştan gös • 
1 

terirler. Bizim olduğumuz mecli-
sin hikayesi şudur: 

Bir padişah var imiş, bir başka 
padişahın kızma aşık olmuş, onu 
istemiş. Ama kız bir başka padi· 
ıahın oğluna aşık imiş. Araların
da geçen vakaları aynile gösterdi· 
ler .• 

Mesela padişah kızın bahçesi· 
ne varacak oldu. Önümüzdeki 

İşte"- biz hu cevahire müstağrak 
matmazelin yanına oturmuştuk •• 
Karşıdan gene nakaşlı, resimli bir 
perde asılıydı. Birdebire perde 
kalkınca arkasından raksoluna • 
cak sahnenin ortasında peri pey • 
kerlerle dolu gördük. Karşıda bir 
güneş glıya yeni doğmuştu. 

Bu güneş kıtası büyük bir sini 
kadar olup öyle san' atkarane ya • 
pılmış ki arkasında pırıl pırıl ya • 
nan ziyalariyle guya güneşin lem· 
atıyd. 

Opera nam musikihanenin sa· 
zendelerini buraya getirmişler.~ 

Hepsi yekpare nağmeye haşladı • 
lar. Rakkaslar raksettiler. Meğer 
bu raksedenler prens oğulları ve 
mareşal zade ve beyzadelermiş .. 
Kral meclisinde meğer bunlar 

saray birden bire kaybolup yeri • raksederlermiş. 
Devamı Var ne bir bahçe çıktı ki limon ve tu· 

runç ağaçlarile dolu idi. Bir za· 
man geldi ki allaha niyaz için ki- F ransada hava bayramı 
liseye gibnek istedi. O bahçenin 
yerine büyük bir kilise çıka geldi. 
Aralarını açmak için sihir yap • 
mak icap etti. Sihirbazlar türlü 
ateşbazlık ettiler. Atlı ve piyade 
askerler cenklere başladılar, gök· 
ten bulut ile adamlar inip yerden 
hir lmna adamları uçurdular. Hü· 
llsa o 1radar t.ayret edilecek şey
ler gösterdiler ki tarifi kabil de • 
ğildir. 

Paris, 5 (A.A.) - Buc tayyare 
istasyonunda, sivil Fransız tayya • 
re pilotları birliği tarafından ya • 
pılmış olan hava bayramı büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

Programda tanınmış tayyareci • 
ler ve Bossoutrot, Doret, Maryse 
Hilsz gibi meşhur kimseler verdı .. 

İngiliz hava nazm Lord London 
derry uçuşlarda hazır bulunmuı • 
tur. 

Dörtler 
Misak müzakere
. sinin yavaş ileri

lemesi 

Fransızlar bundan pek 

memnun görünmüyor 
P ARiS, 5 (A. A.) - Dörtler 

misakı müzakeratının ilerleyişi 
hakkında dünkü akşam gazeteleri 
hafif bir memnuniyetsizlik göste· 
riyorlar. 

L'intransigeant diyor ki: 

"ltalya, misak metnine hukuk 
müsavatmın tesisi lehine bir mad· 
de koymak istiyor. Yani bu, Al • 
manyanın müttefiklerine tekrar ' si 
lahlanmak hakkını verecektir. Bu 
doğrudan doğruya küçük itilafa 
karşı bir tehdittir ve Polonya ile 
küçük itilafa verilen teminatın 
kaldırılması demektir. Hadiseler 
sanki Fransa ile müttefiklerinin 
silahları alınıp Almanya ile müt· 
tefikleri silahlandırmak istemiyor· 
muş gibi yapılıyor.,, 

Journal des Dehats gazetesi 
vaziyet üzerine bedbinliğini gös • 
teryor ve şunları yazıyor: 

"Londra ile Vaşingtonun vazi • 
yeti şu suretle hulasa edilebilir: 

"Emniyet teminatı hakkında 
mes'uliyet almamak ve başka dev 
Jetlerin deniz kuvvetlerinin, kendi 
donanmalarını sağlamlaştırmak İ· 
çin, silahlarını bırakmalarını te -
min etmek. Bu şerait altında in • 
giltere, Amerika ve Fransa arasın 
da Paris konferansı siyasi mese • 
leler üzerinde ve an'anevi bir mü· 
davelei efkardan gayri bir §ey ol· 
mıyacaktır. 

Yugoslavyada 100 bin 

kişilik nümayiş 
Bl!LGRAT, 5 (A. A.) - Dün 

Saray Bosnada 100.000 kişinin 
huzurunda hükumet partisi tara • 
fından büyük bir nümayi!ı olmuş • 

tur. 
Başvekil, köylünün vaziyetinin 

hafifletilmesi, mali ve. iktısadi va· 
ziyetin ihyası için yaptığı gayret• 
lerden bahsetmiştir. 

Muahedelerin yeniden tetkiki 
meselesinden bahsederken baş • 
vekil bunun kahili tatbik olmadığı
nı, küçük itilafın bu yolda cere • 

yanlara karşı durmağa kafi kuv· 
vete sahip olduğunu söylemiş, mil 
letler cemiyetinin beynelmilel 

hayatın yegane nazımı ve sulh i · 
çin kuvvetli bir teminat olduğunu 
ilave etmiştir. 

Halk hu nutku alkışlamıştır. 

Tren kazasında ölenler 
Paris, 5 (A.A.) - antes tren ka· 

zasında 14 kişinin öldüğü ve biri 
ağır olmak üzere 100 kadar da ya
ralı olduğu teyit ediliyor • 

PARlS, 5 (A. A.) - Havasa· 
jansmdan: 

Nafia nazırı M. Paganon lser 
vilayetinde meşgul olduğundan, 
nafıa müsteşarı M. Appelli Paris 

Nant tren kazası kurbanlarına hü
kumet namına taziyet beyan et· 
meğe memur etmiştir. 

Graf j eplin uçuyor 
Casablanca, 5 (A.A.) - Graf 

zeppelin balonu, dün saat 18 de 
Casabalaca üzerinden ~nuba doğ· 
ru uçtuğu görülmüştür. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası -

.. R :a Muharriri : Omer ı 
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d 'kleri iç• 
lara da ret cevabı ver ı . ıer, Kalip Meryemle yaşıttı ve ya · 

kışıkh, zeki, cessur fakat kindar 
bir çocuktu. Meryemle ikisi oy· 
nuyor, konuşuyor, koşuşuyordu. 

Fakat Meryem, ihtiyarları sevdiği 
gibi bu çocuğu sevmemişti. Bu 
belki de Kalipin her dilediğini 

yapmasından, her arzusuna muta· 
vaat etmesinden ileri geliyordu .... 
Meryem, deniz kenarında dolaş · 
mak, yahut koşmak, oynamak, 
hoplamak isterse, Kalip te hep o
nu isterdi. Onun hu uysallığı Mer· 
yemi hiddetlendiriyordu. 

Meryem, nadir bir çiçeği arıya· 
cak olursa, Kalip günlerce dolaşa
rak onu bulup, bulduğu yere ni • 
şan koyar, sonra onu oraya götü
rürdü. Bu arkada~, sanki ona ta
pıyordu. 

Kalip yahudilerin tarihine va • 
kıftı. Fakat kendisi Romalılardan 
nefret ettiği kadar yahudilerden 
de, babasının malini, mülkünü 
yağm:ı eden yahudilerden de aynı 
derecede nefret ediyor, Essenleri 
de sevmiyordu. Onların akaidi, 
kendisi üzerinde mühim bir iz bı
rakmamıştı. 

Nunun tesiri altında kalan Mer· 
yem, bir aralık Kalipi de hiristi· 
yan yapmak istedi. Fakat Kalip, 
halis yahudi idi. Bir ilahin salp 
olunması ve ayaklar altında çiğ • 
nenmeğe razi olması onun aklına 
girmiyordu. Ona göre Mesih, bir 
fatih olmalı ve Kayserin tahtını 

eline geçirmeli idi. 

Seneler geçiyordu. Filistin lian· 
lı hadiselerin sahnesi oluyor ve 
Kudüste katliamlar birbirini ta
kip ediyordu. Theudas gibi Erden 
nehrini ikiye ayıracağını söyliyen 
sahte peygamberlerin arkasından 
giden yahu diler, Romalıların sat • 
veli karşısında eriyorlardı. 

Sezarlarm biri düşüp biri çıkı· 
yor, ve bir aralık yahudilerin bü
yük mabedi, yeniden bütün ihtişa· 
mını, bütün revnakim kazanmış 

görünüyordu. 

Hiç bir hadiseden hab~rleri ol
mıyan, hiç bir değişilkten müte· 
essr olmıyan yegane yer Essenler• 
in köyü idi. Burada bütün olan 
biten, ara sıra pir biraderin ölme· 
si ve yerine bir biraderin alınması 
idi. Bunlar, her gün erkenden u· 
yanarak güneşe niyaz ediyor, son• 
ra işlerine giderek tarlalarını e • 
kiyor, biçiyor, yıkanıyor, dua edi· 
yor, dünyanın kötülüğünden muz· 
tarip oluyor, ve kendilerine beyaz 
elbiseler dokuyorlardı. Bundan 
başka Essenler gizli ayinler yapa· 
rak gnya meleklerini davet edi
yor, sonra gaipten de haber veri
yorlardı. Onların bütün zevki, 
bir kimsenin huzurlarını ihlal et
memesi idi. 

Nihayet Meryem on yedi yaşı • 
na girdiği zaman Essenler de ilk 
sarsıntıya uğradılar. · 

Kudüsteki yüksek yahudi kahin 
leı-i, Esaenler; bit'atçi sayar ve on· 
ları sevmezlerdi. Onlarla uğraş • 
mak isterlerdi. Bunun için yahu· 
di hakinleri Essenlerden öşür is· 
temişler ve bu öşrün yahudi ma
bedine tahsis olunacağını söyle • 
mişlerdi. 

Esaenler hu talebi reddettikle -
rinden baş kahine Anonos onla • 
rın köylerine müsellah yahudiler 
gönderip hunlara öşürleri tahsil 
etmeyi emretmişti. Essenler bun· 

silahlılar ortalığı yağma etııı•t şk• 
taşıyıp götüremediklerini de Y 

mışlardı. a• 
·ı ı,er 

Aynı gün Meryem Nu 1 e rtdc 
her Erihana gitmiş, dönüşte a J1Ç 

asil yüzlü, güçlü, kuvvetli bir geı1'· 
olan Kalip, onların karşısına ç 11 
mıştı. Kalipin elinde bir ~aY he" 
altı ok bulunuyordu. KalıP 
men anlatt: seo 

- lyi oldu da karşıla§tık· ol· 
de sizi arıyordum. Sakın bu ~·rr 

h. 'n go 
dan dönmeyiniz. Baş ka ·~.• ısr· 
derdiği eşkiya oradan dönuyor pe
Bunlar bugün köyü soydular· • 
ni de yaraladılar. Size rast ge 
lirlerse belki sizi incitirler. 

- O halde ne yapalım? • 

- Erhana dönünüz. ~ 
Nu muvafakat ett. MerY • 

sordu: 

- Sen nereye gidiyorsun?. l. 
1'' - Ben kayalar arMında sJ • 

nacağım. Koyunlarımıza ye ~~ 
zularımıza tecavüz eden ktJledi' 
öldüreceğim. Siz de dikkat 
niz .. Kurtlar size dokunmasıll• 

Nu anladı: . ...ıı 
- Onun takip ettiği kurt iı>Y 

kurdu olacak! · er' 
Dedi ve Meryemi çekerek 1 

döndü. ,el• 
B:ış kahinin gönderdiği nıi.i • 

lah adamlar uzaktan görünil1°~ 
alrdı. Bunlar bir aralık du~~I' 
katırlarından inerek etrafı go .. it 
miş, sonra baiınp çağırY 
başlamışlardı. 

Nu gene anladı: ;! 
- Kalip kurdu vurmuş ol• ~· 
Akşam, Meryem ile dayısı e',~ 

rine döndüler. Kalip te oııl' o' 
yanına geldi. Fakat onun .Jtı 
kundan biri eksik"ti. 

Meryem sordu: . b'f 
- Bir insan mı, yoksa bır 

van mı vurdunuz?. ·ı jll" 
- Essenlerin tarikatleri bı .e ef 

k d. . "d f . ·n bır sanın en mı mu a aa ıçı d'f0r• 
kıyayı vurmasına müsaade e ~di1• 

- O halde kurtlar çok rnıJ fı' 
- Çoktular, bir sürü idiler· fe' 

kat onların içinde hana z.ar•r 
reni vurdum. ...,,ısı 

. 'kJJY 
- Anlıyorum ki sen inll 

hırakmıyan bir adamsın!. 
- Öyleyim Meryem!. .,,-"' * . u~ıııır 
- Fakat muhabbet, ın 

dan daha tatlı değil nıi?. ,ııl• 
- intikam daha tatlı ~erYe 

D l. . . , J,. 
- e ı mısın.. .~ı o 
- Belki, fakat ben intı d t-11'' 

muhabbeti de aynı d~r~cee eıc,.d~ 
yan bir adamım.. Sızı rı 0 dC, 

. d.. l rırndatı jı• 
sevıyorsam uşman a c et ı 

d. ~~ Je' rece nefret e ıyoruJJl· ,.ı• 
çılgınca seviyorum. BunLlk di"le' 
ser bir delikanlı lafı olar•. b•t 6' . ı• t' 
meyin. Bilakis bunu z.ıse f!ll'i)'0 

d w. B Ik' . beni ıe . f' 
ecegım. e ı sız editıı't . ~ 

sunuz. Fakat dikkat ~ıoe11 

sakın başka bir kinıseYİ ıe 
niz!. r.~~e 

. . k dine , .. -tO 
Kalıp, Meryem• en tl 0ptil 

rek onu hırsla alnınd" 
ıı·· devam etti: ••f' 

- Sakının fakat korlıJıl 
' r liP' 

Benden korlanayın ·· J'l 1'• 
h . dşııı•• 

- Sen fena ır a d• !. bit 
J' k b" "kb' adaınıın ..... fa at uyu ır . biJdiğıw 

- Bilmiyorum. lyı , ' 
. oruoı.. d'Jıle 

şey varsa r;;ni sevıY. ..1ıe ı 
.. 1 rı •0 

Kalip hu ıoz e 
sonra onlardanayrıldı. _,...., tfll') 

(Oevu---
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ondrada 
Bütün devletler 
toplanınca ne 

olocak? 

ıı~ımıııııınıııınııııınııı~m1mı .. 1mıımnııımımnııı~ııım~ıııınııım111111111ınıııınıımıııı•ı111111rııımııı•mııooııııııımııınııımııııı~! ıııınımım~ırıım ııı~m ıt~ = o Memleket Haberlerı o ~ "Truva,, 
~ıımmm111111~mıı m11111mmınııııı1ıoonıınm~ıınınınımnıım~ın~11111mıınıını111mıM11m1ınııııııını1111111111111111~11ııınıııııınıııınıımoonıımıillüilllinlillimnırıııımmmr 

M. Mar diyor ki: Suiistimal Malatyada güzel bir Asırlar arasından gelen 
bir rabıta bu şehri Tür
kiyeye bağlamaktadır 

~nıerika paraların 
l&tikr . . k 

arını ıstıyece 
V-.· 

ittıa.: •ngton 4 - Londra cihan 
detek diyat konferansına iştirak e

~ olan Amerika heyeti murah 
liytıe~· hariciye nazırı M. Hüllün 
lİÜ\·· 1 altında olarak çar,aınba 
)t ~akta.mı Nevyorktan Londra· 
b~r ~eket ediyor. Heyete reisicüm 
ttu~· Roosevelt tarafından son 
~~ht t Verilmittir. Talimat bir 
~et~ra feklindedir. Hariciye ne • 
l'eİıic~· tarafından hazırlanmış ve 
dilini U~hur ta.rafından tasvip e • 
lct IQ ttır. Bu talimata göre Ameri
'lllda. llrahhasları iktısat konf eran· 
tiilt l>ara.Iarın istikrarı ve güm -
llıile~~?i~larının refi için beynel -
illi R ır ıtilaf a. varmak için aza
lerd·'''et ıarfına memur edilmiş • 

ır. 

... ~erik.. h"kA . . f'k . 
•Ote h . . ... u umetının ı rıne 

-.e bai~ •kı mesele birbirine tabi 
d~I •dır. Amerika hükumet a • 

"dt hl'tnın kanaatına nazaran iktı 
"e~.1•rhin terk ve tatilini ve bey-
•- 1 el tı" A l l · 1 " "l\fık carı an aşma ar ı e mu· 
·~ 0lnııyacak olan para istik· 
~t il~~ hugünkü para tczcbzübüne 
~İr ~ •Yet vermiyecek olursa hiç 
ctltt hnet ve ehemmiyeti olmıya· 

"'· 
~e·k ~ rı a heyeti murahhasası, 
~ nıe.•elesinde Amerika ayan 

' ' e~~ni~ kat'i kararlarına tev -
'' t IUnıutün kıymetlendirilme -
'1tı ... '\_altın Yerine bire kargı on 
lı.~ q~'bet. 
L,~ •nde kUllanılmasına ~a • 
~k~'": ll\lndan başka Amerıka 
-· "'"'•ha- l · ltı ilet '..,., borçları mese esı -
~- •sat ko f .. . d A 

~i d il eransı uzerın e a· 
\i . erec:ed . . . 
t ••te e ıcrayı tesır etmesı-
""ıfe ltıekJe beraber, 15 taksitinin 
'1ı~~naının muvaffakıyet ihti • 
L.. '"'"lif d 
·"lll . 1 e zafa ve tehlikeye dü

tıınd . . 
~ en ıçtınap edecektir. 

)eti 1-lerika hariciye nazarı ve he
~İıi.ıi ll~ahhasa reisi M. Hull ken
~llfe ı:ıyaret eden gazetecilere 
1..... ~•ran, 
.~,et· ın muvaffakıyetle netice 
~ -a,.1 111~en ümitvar bulunduğu· 
~İu· eıtılf ve fu sözleri ilave ey· 

'''r: 

't~llebi kambiyonlarının istik 
.. l .. iti "k e llthı l ru. tairfeleri anlatması 
~ '>ttad e ıtıılel ticaretteki mütkila

"'iit an kaldıran diğer itilaflarr..... eraf L 
... ~ l>' 1

" olmazsa boş ve seme· 
~r_ ... •r tey olacaktır. Zira ecnebi 
' •

1
11111 • • , dakaa ••tıkrarı itilafı tek başı· 

' )e •
11 

&ün aonra bugünkü pa· 
bı~ • tine tek d"" "I . ~1 alıtı rar Uf U mesıne 

~•caktır. 
liı"'atı ............ ____ _ 
ah-ılı :U-. Sırbistandan 
CtN p ıstiklal istiyorlar 

~· tvat 1ni>'etç·l ' S (A.A.) - Hırvat 
~r ~eli 1 

erinden Paweliç ile dok 

l 1~at ~ A~erika ve Avrupadaki 
~ Ceıtı· ltııyetleri namına Millet • 

Bergamada büyük 
'bir vergi işi mey

dana çıkarıldı 

Bergamada teftişte bulunmakta 
olan maliye müf ettitleri mühim 

bir suiistimali meydana çıkarmış -
lardır. Bu suiistimalle bir çok tah· 

sil darlar alakadar bulunmaktadır. 
Suiistimalin şu tekilde yapıldığı 

anlaşılmıştır: 

Son senelerde maliye memurları 
mükellefler namına tahakkuk ettir 

dikleri vergleri mükellefe ihbarna 
me ile bildirmek mecburiyetinde 

değildirler. Bir kaç sene tatbik e

dilen bu usul sonradan h~r neden· 

se kaldırılmı!tır. Şimdi mükellef • 

lerin cetvelleri hazırlanmakta ve 

bunlar maliye şubelerinde veya 

malmüdürlüklerinde bir müddet a

sılı bulundurulmaktadır. Herkes 

bu daireleregidip vergilerini gör • 

mek mecburiyetindedirler. Bun· 

dan istifadeyi düşünen bir kaç tah 

sildar birleşerek vergi tahsilatın • 
da suiistimale sapmışlar ve seneler 

denberi bu yolda hareket etmişler 
dir. 

Maliye müfettişleri yaptıkları 

teftiş neticesi bunu meydana çı • 

karmışlardır. Bu suretle halktan 

fazla alınan paranın miktarını tes 

bit için müfettitler hala Bergama· 
da tetkikatla meşguldurlar. 

Dört kişiyi öldüren katil 
Karakösede Mollazade köyün • 

den E3at oğlu Mehmedin geceleyin 

silahlı olarak evine girip evinde bu 

lunan Zahide ve Cemile namında -

ki iki kızını, Ahmet namındaki er 

kek çocuğunu ve bunlarla beraber 
ayni evde yatmakta olan Mehme • 

din kardeşi Nadirin çocuğu Sey • 

fettini öldürmekten suçlu. Süley -

man oğulları Eyüp, Cemtit, Meh -

met oğ1u Hamit ve Kasım oğlu Sü 

leymarun Ağır ceza mahkemesin

ce idamlarına karar verilmittir. 

Suçlulardan Mehmet oğlu Hamit 

bu karardan evvel hapisanede ece 

lile ölmü§tÜr. 

Eski karısını yaraladı 
Yıldızelide Mehmet isminde bir 

adam evvelce boşadığı karısının 

evine giderek içeri girmek istemi§, 

karısı, razı olmayınca tabancasını 

çekip kadıncağızı ağır surette yara 

lamıştır. Mehmet hadiseyi mütea -

kip dağa kaçmış, fakat jandarma 

tarafından takibat neticesinde ya· 
kalanmıthr. 

>,,._ 1Yetin . . 
. ~'ltl d e Verdıkleri hır be - =============== 
'i .. · e e Ilı"' ğu söylenmekte, Hırvat vatanda§ • 
.... ~ i ... ı. urettip bir usul daire 
\ -ııa ed"l larının hapishanelerde uğradıkları 

1-l~L . 1 meğe mahkum ve 
' qlbet · zulümler ve itkenceler, Sırbistan. 
\ ~l~ ••zce tazyiklere ma • da hüküm süren ahlak bozukluğu 
~ ~llıdı: liırva.t milletinin için ve Sırbistanın pe koçk silahlan • 
>. .. "° ~ . 1 •crklı vaziyeet mil • makta olduğu bildirilmektedir. 
~ d·~•Yetinin ve b"'t·· d.. B b '- '"icar . u un un • u eyannamenin sonunda Hır-

it... ,.._' 1

~1 çeknıitlerdir. vat memleketi için istiklal isten -

"~; --~· lbufaasal vesikada mit, Hırvat milletinin harp ta -
\ ~-J.tlrt ~dinin tarihi anıl • hakkümü altında yaıamağa hiç bir 
~ a Yurdunun Sırbısta· vakitta boyun eğmiyeceği kayde • 

k.nuna mugayir oldu dilmiıtir. 

kır eğlentisi yapıldı 

Malatyadaki kır e§lentisinde bulunanlardan bir grup 

MALATYA, (Hususi) - Ma- Eğlentiye alay irman yurdu 
latyanın yeşil mesirelerinden Tec· sporcularının çok alkışlanan jim
de de 26 ıncı alay tarafından ter- nastik numaralarile başlanmış, de
lip edilen büyük kır eğlentisi pek ve oyunu, yumurta ve çuvalla ya· 
zevkli olmuşutr. rıt müsabakaları çok eğlenceli ol· 

Eğlentide Malatyanın bütün 

kibar aileleri hulunınuf, mevsimin 
en güzel günü Yaşanmıttır. Elek· 
trik gölünün kenarındaki büyük 

korulukta bir gün evvel hazırlık -
lar yapılmıı, çadırlar kurulmuş, 
büfe ihzar edilrnitti. 

KQylüye 

du. Milli oyunlar oynandı, türkü· 
ler söylendi ve cura, bağlama, ke· 
mençe çalındı. Davetliler geç vak· 
te kadar eğlendiler. 

Malatyamn güzel mesirelerin -
deki bu gibi eğlen.tiler büyük ala
ka uyandırmaktadır. 

Ömer Cemal 

Toprak 
Tire, Ödemiş ve Kuşadasındaki topraksız 

köylülere arazi verilecek 

Hükumet, yeniden kabul ettiği 
bir kanunla topraksız köylerdeki 
ahaliye toprak vermeği karar altı 
na almıttır. 

Son zamanlarda fark vilayetle

rinden, memleketin dört tarafına 
atiretler gelerek yerleıtirilmittir. 

Tevzi edilecek olan araziden mü 

him bir kısmı, bu atiretlere tahsis 
edilecektir. 

Şimdiki halde lzmirde Çavdar 

yaylasındaki 200 dönüm arazi Boz 
dağ ahalisine tevzi edilecektir. Bu 

arazinin muamelesi bitmek üzere

dir. Arazinin mesahası yapılmıı, 
haritaları tanzim edilmiştir. 

Ödemitteki 1500 dönüm genit· 
liğindeki Almanlı çiftliğinin, Öde 

mit civarındaki iki köy halkına 
tevzii için milli emlak müdürlüğü 
tarafından maliye vekaletinden 
yazılmıştır. 

Maliye vekaletinden cevap gel

dikten sonra bu arazinin tevzii a

meliyesine batlanacaktır. 

Dahiliye vekaleti 885 numaralı 
kanunla aıiretlerin yerleştirilme • 
sine mesai sarf etmektedir. V eka -
let, bu it için yeni sene bütçesine 

mühimce bir tahsisat vazetmittir. 
Başka fasıllardan munakaleler ya 

pılarak bu tahsisat fazlalattırılma 
aı muhtemeldir . 

Ödemiş, Tire, Bergama, Dikili 
ve havalisinden arazi istimlak edil 

Bu kııım dağlık, ormanlık ve 
düz araziden ibarettir. 

Kutadaaı kaymakamlığı, bu ara· 
zinin Kuşadasındaki topraksız köy 
lüye tevzii için maliye vekaletin -
den müsaade istemittir. 

Vekalet, buna henüz cevap ver 
memiş olmakla beraber, gelecek 
cevabın müsbet bir netice vereceği 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

lzmir Milli Emlak müdürlüğü 

de Kuşadası kaymakamlığının bu 
mütaleaaına ayni ıekilde ittirak et 
mektedir. 

Kırkağaç' ta 
Bir tahsildar diğer bir 

tahsildarı öldürdü 
lzmirde çıkan Anadolu refiki • 

mizden: Kırkağaç, hükUmet daire 
sinin arkasındaki dar sokakta feci 
bir cinayet oldu. 

Maliye tahsildarlarından Sadık 
Efendi arkadaşları ile birlikte dai· 

reye giderken be§ adım geride ka
lan gene maliye tahsildarlarından 
İsmail Efendi tarafından tabanca 

ile öldürüldü. lsmail, Sadık Efen
dinin üzerine dört el alet e'derek 

arkadaşını cansız olarak olduğu 
yere sermiştir. Cinayeti işler işle· 

mez hemen oradan aavutan lsma· 
il kendi evine doğru gitmittir. 

Bir müddettenber:i şehrimizde 

bulunan Sovyet alimi Profesör 

l\1arr'm Çanakkaleye giderek 
Truva harabelerini gezdikten son

ra !stanbula döndüğünü yazmış -
tık. 

Profesör, Ef es ve Bergama hal rabelerini gezmek üzere, bugün 

Seyrisefain vapuriyle lzmire gide
cektir. ?ıt Marr lzmir ve civarm-

1 da bir müddet kaldıktan sonra 
Giride gidecek \'C temmuz nihaye-

tine doğnı Bursaya dönecektir. 

Sovyet alimi Truva harabeleri -
ni ziyareti etrafında dün bir mu-

harririmize şunları söylemiştir: 

"- Truvaya (Şimdiki ismiyle 
Hisarlık) yapmış olduğum seya -

hat bende çok iyi intibalar bırak
tı. Truvada şiındi, Profesör Ble-

dene'nin itlirakile 
yapılmaktadır. 

araştırmalar 

Tesadüf en yapılmamıt olan bu 
seyahatim, Türkiyede tarihi ilim· 

lere karşı duyulan büyük alakayi 
ve tarihi hakikatleri bulup çıkar
mak hususunda sarfedilen gayreti 

ba~a bir kere daha gösterdi. 

T ruvada yapılmakta olan arat· 
brmaların ehemmiyeti vali Sırn 

Beyden başlıyarak en uf ak bir iı
çiye, alimden mektep talebesine 
kadar herkesi arattırma yerine 

toplamıştır. Bu araştırmalar, sa -
dece Ege mıntakasınm değil, hü· 
tün cihan medeniyetinin nasıl İn· t 

kitaf ettiği meselesini hal nokt~-
11ndan fevkalade ehemmiyetlidir. 

"Linguistique,, meselelerinin 
tetkikindebir anahtar hizmetini 

görecek mahiyette Yunaniler ve 
Romalılardan evvelki zamanlara 

ait ölü lisanlarda yazılmış mühim 
vesikalar, her yerden ziyade Tür-

kiyede bulunuyor. Filhakika bu 
vesikalardan birini tetkil eden 

Lidya yazıları; Asyai ve ölü birli· 
san olan lidya diliyle Avrupai ve 

ölü bir dil olan Etrorya dili ara • 
amdaki rabıtayi göstermekle kal

maz; aynı zamanda Türk dili ta
rihi için de bir anahtar teşkil e
der. 

Truvada; Romalılar ve Yuna· 
niler tarafından yapılan inşaatın 

altında kalan ilk tabakalar mey -
dana çıkarılmıştır. Bu faaliyet 

büyük bir ilmi ehemmiyeti haiz • 
dir. 

Truvaya yaptığım seyahat hak
kındaki intibalarımı, "Napoliyi gör 
ve öl!,, darbı meselinde ifade edil 

diği gibi anlatabilirim: ''Truvayi 
gördüm ve yaşamak istiyorum!,. 

Asırlar arasından gelen bir rabıta 
Truvayi yeni Türkiyeye bağlamak 
tadır. 

İki İngiliz zabiti otomo
bille seyahatta 

mek suretile aşiretlere tevzii mu • 
hakkak görülmektedir. 

Bağdattan Londraya gitmek Ü· 
Cinayete sebep, İsmail Efendi - zert! otomobille bir seyahata çıkan 

nin çalıştığı mıntakamn değiştiril· lngil!z zabitlerinden M. Hill ve M. 
meai ve bu mıntakaya Sadık Efen Veldon dün latan bula gel mitler • 
dinin tayin edilmesi imi§. lsmailin dir. Seyyahlar Bağdattan hareket
bundan muğber olduğu söylenmek }erinden aor:!'a Halep, İskenderun, 
tedir. Dörtyol, Niğde, Aksaray, Afyon-

Bilhaaaa Tire ve havalisinde top 
raksız köyler çoktur. Bu köylerin 

halkını toprağa kavutturmak pek 
faydalı olacaktır. 

Sısam adasının kartısında Dip 
burnunda hazineye ait 55000 dö -
nüm arazi mevcuttur. 

Sadık Efendinin iki karısı ve 4 karahiaar, Kütahya, Bursa ve Ya· 
çocuğu vardır. laamil Efendinin de lovaya uğramışlardır. iki gün son 
bir karısı ve iki çocuğu vardır. 1 ra Londraya hareket edeceklerdir. 



"- Bende kiprit kalmadı ..• 
••- Bende de yok. 
"- iki saattir sigara içmek isti

yordum. 
"- Bir bardak su olsa!.. 

Biri istasyon memurunun söy
lediğini hatırlatıyor. 

"- Burada su tenyalıdır, içil • 
mez .• 

Bir başkası tekrar ediyor: 
''- Bu dere köyden geçiyor, .. 

Bir köyün pislediği suyu öbür köy 
içer. Tifo tehlikesi vardır .. 

" Ah b" ' - ır cıgara ... 
"- Ah bir bardak su! .. 
Kasaba ile istasyonun arası 10 

kilometre. Biz beş kilometre ka • 
sabaya yakın, beş kilometre İstas· 
yona uzağız. Yol üstünde hazan 
köy evlerile alın alma geliyoruz .. 
fakat ne bir cigara yakabiliyoruz, 
ne de bir bardak su bulabiliyo
ruz?. Yanımızda uzanıp giden bu
lanık derede mandalar yaslanıyor. 
Yalın ayak insanların taban izle· 
ri uzayıp gidiyor. 
Tarlanın arasından bir adam Ö· 

nünümüze çıktı. Bu adam golf 
pantalonlu, kasketli idi. Elinde 
bir demet maru.1 vardı. 

Biribirimizi selamladık. Hemen 
kendisini takdim etti: 
"- Demiryolu mühendisi .. 
Sonra ilave etti: Bunları dedi 

kamyonlarla ta Mersinden getiri
yorlar. 

Stepte karşılaşmanın tuhaf bir 
r :kolojisi var. 

!:tepte dostluk, düşmanlık birer 
cümle ile ifade ediliyor. Uzun me
ı·asime lüzum kalmıyor. 

Kin veya sevgi birdenbire par
lıyor .. 

• • 
"- Buyurunuz._ · 
"- Buyurunuz •.. 
Mühendisin kulübesinden . . 

ıçerı 

giriyoruz. Kapının kenarında bir 
ıamberlan süzgeci gözünüze çar -
pıyor. 

Artık kana kana su içebilirsiniz. 
ilerliyorsunuz, beyaz badana, 
hendeıenin güzelliği, temizlik si -
zi adım adım sarıyor. 

Cıgaramzı yakıyorsunuz, kana 
kana su içiyorsunuz. Odanın bir 
kenarından bir ses, uzaklığı met
re ile, yüzlerle değil, binlerle 
kilometrelerle sayılan uzak ik • 
limlerin sesini işitiyorsunuz: 

hatırlıyacağmız bir misalle anla • 
tayım: 

Sinemada hani görürsünüz, is
tiva hattını pantalonunun beline 
bir bel kayıfı gibi takan İngiliz a· 
çık denizlerde evinin sof asında 
dolatır gibi dolatır., Uzak bir ik· 
limdc, bir bucakta çölün bir köte

sinde yerle§İr, sonra oraya bir 
kaç hemşerinin yolu düıer. Ora
da sıcak bir hava vardır. Ilık bir 
kaynatma medeniyet dekoru için
de insanları biribirine daha çok 
yaklaıtırır. 

Medeniyetin ve hendesenin, 
tekniğin stepte ' böyle öbek öbek 
nümunelerile karşılaşırsınız .. Ba -
zan bir step kasabasında bir ban
ka memurunun evi, bir mühendi • 
sinbarakau, bir doktorun muaye -
nehanesi size medeniyetin ileri 
karakolu gibi önünüze çıkar. 

Mühendisin barakasında mede
niyetin ileri karakolunda olduğu
mu hissediyorum. 

Radyoya bağlı gramofon bize 
bir şeyler söyliyor. Galiba Kar -
menden bir parça .. 

Bacalarındaki antenleri dünya -
run yedi iklim dört bucağına bir 
kulak gibi uzatan ambarları dolu, 
rahat köyleri, sesi en uzak şehir· 
lere uzanan kasabaları düşünüyo· 
rum ve bu dütünce ipek yastık gi
bi başımı okşıyor. 

"- Anam, ah anam.... Kıyma 
bana!... 

Birden sıçradım. Çünkü bu ya· 
nık kadın aesi Karmenin ölümün
deki sesin aynı .... 

Bir gürültü, bir patırtı .•. Niha • 
yet anlaıuyor. 1 

Bir kadın vurulmuf .. Bu kadın 
çok güzelmiı, fakat aözünde dur
mazmış!... Bu kadın sanıyorum ki 
siyah saçlı, kap kara gözlü, kor 
gibi kıpkırmızı dudaklı id.i. Bu ste 
pin Karıneni idL .. 

Tren ilerliyor ... 
Kenarda bir kaç damla kan .. 

Etrafında bir kalabalık .. 

ilerde istasyonun yamacındaki 
meydanda miihendis karısı ve ço· 

cuğu muntazam, tıpkı mektepteki 
çocuklar gibi jimnastik yapıyor
lar .... 

Sadri Etem 

Berlinde Tanhavzer operasından 
bir parça dinliyorıunuz .. Radyoda ı 
bir düğme bir milim dönüyor, dön 1 

müyor mesafeler önünüzde se • 
kiyor. Viyana karşınızdadır. Prag
da tabak şıkırtılarım, çatal gürül
tülerini ititiyoraunuzu 

Bu eski şehrin 
planı ilk daf a 

yapılacak 
Haştarafı IJirlnci Sayı/ada 

çin Amerikaya gönderilmi§, 1910 
da mimarlık kabinesi açmış, Fran
ffız şehircilik şirketini teşkil etmiş

tir. 

Moskova söyliyor. 
itte ajans haberleri.. 
Kısa bir zaman için şaıırıyor -

sunuz .. Kafanızı pençereden dııa
rı çıkarıyorıunuz, kerpiç, kerpiç 
yığın yığın kerpiç görüyorsunuz ... 
Sokaktan cılızlaşmış öküzler bögü 
rerek geçiyor .. 

Kafanızı içeri çekiyorsunuz. ... 
Rendelerunİf tahtadan raflarda 
cilt, cilt kitap size bakıyor .. Di -
vohe, Mond, Vü açılmış sizi eı· 
ki bir arkadaı gibi bekliyor .. 

,,. • :f. 

Gece stepte bir bayram gibi ge
çiyor.. Dostumuz, karısı, çocuk -
lan cici giyiniyorlar ve bir masa 
etrafında toplanıyoruz. Masa, be· 
yaz örtü ve balomsu bir alem. E
ğer size bu akşam hakkında iyi 
bir filrir werme1c lizmıaa, kolayca 

1912 de Avusturalyada idare 
merkezi olarak yaptırılmasına ka

ı:ar verilen Jass - Camberra şehri • 
11in planları için açılan müsabaka
ya girmiş, planı diğer iki proje ile 
l,irlikte kazanmıştır. 

1927 de Riyo de Janeyro bele
diyesi tarafından şehircilik hak • 

kında konferans vermek üzere 
Brezilyaya davet edilmiş, verdiği 

\conferans beğenilmit ve kendisi • 
"1e şehirin güzelleştirilmesi için 
bir plan tanzim ettirilmiktir. 

M. Agache; Pariı, Dünkerk 
Reyms, Putiye, Diyepa ve Tur ıe
lıirlerinin genişletilmesi için de 
planlar hazırlamııtır. 

Polis Haberleri ........................................ 
Büyükçe bir kavga 

Evvelki gece Beyoğlu Şeftali so
kağında bir hadise olmuştur. Ha
dise de bir dükkanın camları kı • 
rılmıf ve iki ortak tarafından çı • 
rakları dövülerek yaralanmıştır. 

Kavga çok gürültü olmutşur. 
Ustaları tarafından dövülen çı -

rağm feryadı üzerine zabıta ha -
berdar edilmiştir. Mesele şudur: 

Çolak lsmaille ortağı Kadri he
sap yüzünden çırakları Niyaziyi a
zarlamışlar ve her ikisi çırağı döv
müşlerd ir. 

iki ustanın bu hali Niyaziyi fe
na halde müteeasir etmiı, ustası 

tarafından dövülmesi ve yaralan • 
ması aklını batından almıftı. 

Niyazi kuvvete karşı geleımiye -
ceğini anlayınca eline geçirdiği 
şeyleri camlara fırlatarak kırma -
ğa başlamıştır. 

·Hadiseden haberdar olan zabıta 
çıraklarını yaralıyan iki ortağı ya
kalamış, camları kırdığı için Ni -
yazide bunlarla beraber yakalan
mıştrır . 

§ Üsküdarda Pazarbaşı mahalle
sinde 34 numaralı T anaıın yazma 
fabrikasında yangın çıkmış der • 
hal yetiten itfaiye tarafından sön
dürülmüıtür .. 

§ Şoför Abdullahın idaresindeki 
2232 numaralı otomobil Ankara 
caddesinden geçerken Nikoli is -
minde bir çocuğa çarparak aya • 
ğından yaralanmıştır. Yaralı çocuk 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

§ Beykoz fabrikasında kundura 
makinesinde çalışan Rasim Efen
di, çalıştığı makineye elini kaptı -
rarak iki elini de kesmiştir. Rasim 
Gülhane hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

§ Dün ıece 1.Çumkapıda Kurban 
sokağında bir atkıya sarılmış 4 ay
lık bir kız çocuğu bulunmu!tur. 
Çocuğun rum olduğu anlaşıl -

mı§, ve Rum heyeti mütevelliye -
sine teslim edilmiştir. 

§ Beyoğlu Mescit sokağında otu 
ran kurabiyeci Saniye, ayni sokak
ta oturan iki Ahmet tarafından 
d~vülmUştür. Ahmetler yakalan -

s p o R 

Apollon Geliyo 
Ilk maçCuma günü Beşiktaşla yapıl-1' 

·~ Yunan takımlarından "Apollon,, 1 turnuvasını ilk haberler• tJi! 
iki maç yapmak üzere şehrimize ge tir. Birinci maç YugoslaY ~ .. 
leceğini haber vermiştik. Dün öğ- takımları arasında yapıllll•9 ., 
rendiğimize göre Yunan fütbolcu- goslavlar aert bir oyundan 
larından kat'i cevap gelmiştir. Yu 3-0 galip gelmişlerdir. ~ 

ık. · t" esi çok~ nanlılar bugün Atinadan hareket- ıncı maçın ne ıc d 
edecekler ve yarın şehrimize gele- bir hayret ve alaka uyarı 

h. tt d" B rta Ro • ceklerdir. "Apollon,, takımı Yuna ma ıye e ır. uma::- .-.f.~~ 

nistanın kuvvetli takımlarındo.n le Bulgarlar karıılaımıtla; ~ 
birisidir. Ayni takım geçenlerde len haberlere göre Romeıı:ler 
Jzmire bir seyahat yapmış ve lzmir &1fıra karşı yedi sayı il~. kert 

h 1. · 1 y lardır. Malum olduğu uı mu te ıtıle karşı aşmı§tı. unan • rııı • 
lılar lzmirde yaptıkları maçın bi - gar milli takımı geçen ° 1 • 4 

b .. ··k b. l k ·· terııı•t l " risini kaybetmişler, diğeri kazan- uyu ır çar ı gos 

l b. . . I kan şampiyonluğunu ka mıt ar, ırııınde de berabere ka - ı ı# 
mıılardı. Balkan futbolunun en batld 

Yunan takımile ilk maçı cuma 
günü Taksim stadında Betitaf ta -
kımımız yapacktır. İkinci maç ta 
pazar günü ayni sahada Galatasa
ray talnmile yapılacaktır. 

Bulgar milli takımına 
ne oluyor? 

mitti. Bu itibarla bu sefer 
ler herkeste umumi bir h 
yandırmııtır. 

Bulgar milli takımı geÇ 

de Madritte İspanyol ınilli 
le karşılatarak tam 13 ıol 
Bulgarların Romenlere de 
de yenilmesini ispanya h 
nin tabii bir neticesi mi ıaY 

Sof yada yapılan Balkan fütbol -:ım geliyor acaba?. 

Mekkede bir idam Kuduran ha 

Serseri bir Fransız kadını Çocuklarını, onlar ~· 
bir Arapla evlenerek nelerini ısırdı; öld 

kocasını zehirlemiş mi ? KORFO, s (A.A.) 

Mekke, 3 haziran (Husuıi) - varındaki köylerden birin"' 
Dün sabah burada bir kadın idam duz köpek tarafın~an ııırıl 
edildi. lünün biri kendi oğullarıoı 

ldam edilen kadın Fransızdır. 
Senelerdenberi kocası Kont An-
durain ile beraber Arabiıtanda ya 
şamaktaydı. Kadın asen Fran -
sızdır. 

1925 te kocasile beraber arabis-
tana gitmiş ve mükellef bir otel İf· 
letmeğeğ başlamıftı. 

bunlar da annelerini ııı 
Büyük bir korkuya düteD 
bu kudurmu§ ailenin e\fle 
mışlar, çocuklariyle annel 
rit etmeğe muvaffak olırıu 
kat yanına varanları ıs 
lıyan ve ele avuca ıığına~ 
gelen babayı tüfek kul1 
dürmeğe mecbur kalmıtl• 

Seneler geçtikçe, kadın yalnız 
mışlardır · otelin karı ileiktifa etmemiş ve a-

§ Pangaltıdan gelmekte olan §O· Bulgaristanda bir fJ 
ta binerek çölün en ıssız köşeleri· för lata.matın idaresindeki 327 nu-

ı k h. · · d ne kitmeğeğ, bedevilere tefecilik maralı otomobil s o ı ıamın e 
bir kadına çarparak yaralamııbr . ' ve hayvan alım satımı yal)ftnağa 
Şoför yakalanmıttır . batlamıttır. 

§ Bu sabah saat yedide Bahçeka- Kocası, karısından iki sene ev-
pıda çöpçü 22 yaşında Neşet, Ah- vel ayrılmııtı.r. Kadın serseri ha· 
met i&mindeki çocuk taraf mdan yatına devam etmit ve günün bi· 
sustalı bıçakla bacağından yara • rinde çöldetesadüf ettiği bir Va • 
lanmıtlır. habi kabilesi reisi ile evlenmiştir. 

§ Langada Asker sokağında otu- Geçen ay, kadının kocası öl -
ran Karabet, caınbaz oyununu müş, ölüm fÜpheli görldüğünden 
seyrederken duvardan dütmüş, a· fethi meyit. yapılmıı ve adamın 
ğır surette yaralanmıştır. araenikl ezehirlenip öldüğü anla -

Karabet derhal Cerrahpafa haı- şılmıştır. 
tahanesine kaldırılmıştır. Sabık kontes, kocasını öldür • 

Yoldan çıkan tramvay 
Dün saat dokuzda 1063 nu -

maralı vatman Mustafanın idare 
etmekte olduğu 237 numaralı Or • 
taköy - Aksaray tramvayı Eminö-

nündeki makasta yoldan çıkarak 
Bebek tramvaylarının döndüğü ye 
re doğru ilerlemiye başlamıştır. 
Tramvayın salmtısını ve yolun de 
ği!tiğini gören yolcular bir tehli -
ke var zannile telaşla bağrışarak 
kendilerini tramvaydan atmıya 
kalkıımışlardır. 

Yoldan çıkan tramvay orada 
duran 672 numaralı Bebek römor • 
kuna çarpmış ve durmuştur. Yol • 
culardan kimse yaralanmamış ve 
tramvay da hasara uğramadığın • 
dan tekrar yola getirilerek yolu -
na devam etmiştir. 

mekle maznunen muhakeme edil
miş ve neticede idama mahkum 
olmuftur. 

Kadın, asılmak suretile idam 
edilmi~tir. 

Buğday sil ol arı 
NNKARA, 5 (A.A.) - Ankara, 

Konya siloları infaat ve tesisatı 

Miyak Alman şirketine ihale edil
mittir. 

Hilfiliahmerin bir yardımı 
ANKARA, 5 (A.A.) - Aldığı

mız malumata göre Hilaliahmer u

mumi merkezi Beyazit, lğdırın di

yadin muhtaçlarına telgrafla bir 

yardım olmak üzere 1500 lira gön 
dermiştir. 

SOFY A, 3 (Huıusi) _. 
ya yakın bir yerde feci bir 

işlenmftir. Parasına taın.,.-
rı koca öldürülmüttür. 

Dracaya yakın Be~ 
uf ak bir evde taşçı uat 
ltalyan Antonyo ile karı•• 
maktadır. 68 yaıında 01-~ ff 
yonun çok muktesit oldu 
hayli yekun tutan paraııoJ 
sakladığını herkes bilıtltllU':,,ıf•aı. 

Yası• Geçen sabah ustanın 
b. . e"err~·'# 

lıtan amelelerden ırı ~/ 

kapıyı çalmı§, ses çık111"1 
. t'r •"'.~tlMl'll:.· 

bıtaya haber ver~~~ 1 ~it 
rılarak içeri girildıgı ".

1 yonun boğazından ke•• ' 

dorda öldürüldüjü, ~riil 
yatağında kesildiği ~o jf1111'~ 
Evin her tarafı aran 1 

katillerin bu cinayeti P;.Allli'ilill~ 
1 ,_ .ur· 

yaptıkları an atıııul:s ,o 
den ikisi birkaç saat l 
meyhanede yakalanıoıt ~l 

Bunlar 57 yaıınd• ~ 
1gnatof, 26 yatında ~· f · 
tında Ttanasof Gör'1ye 

1 bet• ler birkaç ay evve 

dukları hapishanede det 
ve bu ~kilde cirıafe ti 

. 1 d" ıc..,. karar vermıf er ır. 

leva kadar bir para 
• · de Mısır ıandıiı ıçuı 

1 nan 30000 levayı bu 
dır. 



~~~~~~~k~ii~lt~e~s~in~in~n~a~k~l~i~~D~e~ni~~~ıd~e~y~en~i~A~h~m~e~t~H~~=~~ 
& köprüler 
~ kararın aleyhinde bulunanların oENtzu, s <A.A.J _Buldan. Tabutu arkasında ve mezarının başında 
•ddialarına salaAhiyettar agıv zdan Ala§ehir arasındaki yolun munta- go··zıen· yaşlı bu··yu··k bir cemaat 

zam bir şosa haline getirilmesi için 

birer birer cevaplar.. yapılan hazırlık) lar ve keşifler ik
mal edilmek üzeredir. Keşifleri 

~,t 8tl.§iaraf ı Birinci Sayıl ada / ve otuz beı yatağı hiç bir vakit 

~h em doktor fakültenin Is - dolduramazlar. 
11 'tii ~ l&.rllfına taşınmasının vere- Evet biliyorum, hocaların ken
ti Qal ~~~Iarı en kuvvetli bir de- dileri devam etseler, poliklinik 
~ ~I~ ılecek rakamlarla da §Öyle yapsalar hastalar çoğalır, diyen -

etti: ler vardır. l~te onlara cevap ve-

~alcarnıarla isbat riyorum. Ben ?u istenilen ve ya-
~ 't\)f'I hut denilen feyı yapan hocalarda-
,. ttçitilrn ~tenin lstanbul tarafına mm. Fakat yatakları bir türlü 

d, esındek' b"' .. k . t'f 
ltlebe 1 en uyu 11 1 a- dolduramadım. Ben en batta gel-

ı ~ Soğ l Ye göıterilecek ha.tala - diğim halde yatakları dolduracak 
n 'llııuı 1~ ınfe.sı olacaktır. Biliyor - hasta bulamazsam dig~erleri bula -

t ı ~ı ak··ı 
1• ~ t,.. u te bir kaç sene ev- b"l' ı ·? 

~ "llb l ı ır er mı . 
ltttııt 'U a. taıınarak bir kaç ay 

~tı-hu~· O esnada Asaf Pata Senede birkaç zatUrreeli 
~~lttdi~~ hu üç ayda talebesine Emin olunuz ki seneler olur ki 
~l~Oo Ü g~ hastaların sayısı tam bir zatürreeli hasta geliverse tale-

biten kısımlar hemen münakasaya 
konacaktır. Bugün küçük bir köp
rü ile bir buçuk kilo metroluk bir 
kısım münakasaya çıkarılmıştır. 

Rusyada tohum ekimi 
MOSKOVA, 5 (A.A.) -Tasa

jansı bildiryor: Bütün Rusyada ilk 

bahar tohum ekme ameliyeleri mu 

vaffakıyetle yapılmıştır. 31 mayıs 

ta ekilen arazi 79 milyon hektara 

yani planda derpİf edilen sahanın 

yüzde seksen üçüne baliğ olmuş -
tur. 

~n ~hnu§tu. Halbuki Asaf bem bu hastanın etrafını bir me -
t~t'rebil ~=~arpaıada talebesine rak ve alaka ile sarıverir. Çünkü 
~~~nu . dıgı hastanın bir senelik bu nevi hastalığı ya görmemiş ya-

1 
layetimiz dahilindeki ilk mektep -

~ •ıe (280) di. Bu iki ra - hut pek az görmüştür. Bir zatür- lerde teşkil edilen Hilaliahmer 
dt~ ate.arndaki belagat kayde rieeli hasta ki onu da annesi ya ta gençlik derneklerine 800 den faz-

~-~~~t tni?,. tırır veya farkında olm~z da geti- la talebe kayd~lunmu§tur. 

Hilaliahmer dernekleri 
KASTAMONl, 5 (A.A.) - Vi-

t. e bir dağ batındad1r rir. Farkında oluna evınde teda-
~ q'Yd vi ettirmeyi bu kadar uzun yola 

I· dıığ &.tpatada fakültenin bu - her haldetercih eder. 
·· d't h \ı 'h:ıevki çok sapa adeta 

t.ı ltıdı H ' Eğer talebeye hasta göstermek ·~"'ti" r. aıtalar gelmez. An-
&.rd meşrut ise, seriri tedrisata da mu-

~
. ı,, a oturanlar gelir. Hal-
o" le. f hakkak lıtanbulda olabilir. f it, l ta ta nüfus miktarı yüz 

(SoQ •lanbul tarafında ise nü-
f~U~e ) bine çıkıyor. Demek ki 
\~ bean~ tehirlilerin dörtte ve 

~İ)'ar. -6~~ birinden istifade ede 
~ '•k'·ı unyanın hiç bir tarafın -
d' d,; ~eleri fehrin haricinde, 
~. O &.fında yapılmı§ değil -
~dır ~le.r ıehrin ve merkezinin 

Cler ' Q} ~ıc: lab 

- Bina ve latınma meselesi? 

- Efendim, bilirisiniz ki bir 

fakültenin iki sahası vardır: La· 

boratuvar ve seririyat kısımları .. 

Bizimki ikisini de camidir. Seri

riyat için İstanbul tarafınd~ teşki· 

lata ihtiyacımız yoktur. Çünkü bu 

iş tehir hastanelerinde yapılacak

tır. Bütün dünya fakültelerinde l't f enı 0 ra.tuvarlar ve gerek 
f~de er için bazı fakülteyi de bu böyledİT. Bu suretle fakül
~ Retire tenin ve Maarif Vekaletinin bü -~ , ltenin n iki kısmı için de 
t ~ d ltıerkezde bulunması 
"tl tr, S . 

ile oLıt erırt kısmın niçin mer-
. 'tr aıı lazLm geldiğini söy· 

yük masrafını mucip olan hasta 

beslemek mecburiyeti de ortadan 

kalkacaktır. Her sene bütçede bu 
llıı. I)• w k 

~ ~ .. ıger ıaım için §Unu ite tahsis edilen meblağın iki sene 
" ebılırim: • l'1 lig~i izam edilen nakıl masrafım zi-'i' nıı d 

> ıJ, h <>ktor namzetlerinin yadesile karşılar. 
l!l~ tı ... '1r tnünevverin, her okur 
" '' -.b Hususl binaya hacet yok ) 'd~ 0 ratuvar kısmından is-
ttd 'tın .. Laboratuvar kısmına gelince: el ~i l\-, ~ ege, dinlemıye hakkı 

rt & t 'ı f' . eıela her münevverin Bu kısım bir takım masaları ve a-
~ ıııyol .. b" 
hı lltı i . 0Jı ılmek hakkıdır .. !etleri ihtiva eden, zemini beton bir 

salondur. Çeşmeleri, elektrik ter-
ıj~ll ol~n dershanenin kendisine 
.... ~ ~nl &.ıı lazım gelir ve kendi-

~, ~t arı d" 1. • k b' ti batı, bek dö gazleri olması me§-
i:. •y~l ı'hd ın ıyemıyece ır h 
"ll rut bir kaç salon. Bunlarda iç 

)o} ~.lıta aaı doğru olamaz. Fa-
OJ nbu1 t f d . bir hususiyet yoktur ve aranmaz .. ~ ı lı0ce, ara ın a iken fizı-

1~ dtl'ıh lığı ediyordum. Her Bu itibarla böyle salonlar vücude 
~· ~~ ~ ~lleıne bir çok halk ge- getirmek güç bir !ey değildir. Hu

~: •ıııtrı,,;.1 talebelerimle beraber susi ıurette inta edilmit bir labo-

~. -Y\t-~·I ratuvarla böyle bir salon arasında 
ş' ' li ar bot kalıyor ki fark ancak zahiri bir §aşaadan 

'<l,d. '-l'de.r "b tt' ı Paıa tarafında yatak 1 are 1• 

,.. d' ,ı:-'?1.ıtıJsaydı? Ben Pariste fiziyoloji laboratu· 
J' ~ '" •• , 

İ' ttı it hiri:j~ _ileriye sürülen fikirler- 1 varında tam altı sene çalıştım. Bu-

' lıı~· ~:ın de bu olduğunu bili- ranın dahili manzarası bizim bu
.. ~dır. "" kıyınetli bir fikir de - radakilerden on kat kötü idi. Fa -
ı a.... '.r~nk·· 

~I "'tıt-allt bu Orada yatak adedi- kat manzarasının kötü olması iyi 
ill l ~'iild· Unları doldurmak ka- bir fen muhiti olmasına mani ol· 

~l 1 lt. ç·· 
~ \ 'tt L unkü oraya gelen muyordu. it ~ ~qe · 
~,~' ' kt.. rıyetle sigarasını içe Tedrisata ehemmiyet 

· .\~ ... gel b'I 
\ b kır h e 1 ecek İnsanlar • _ Şehirhastanelerinde yatak 

' ı l.t k·d"-alalar, tehlikelı' hasta 
~ l ... &.r uıu adetlerinin çoğalması lazım geldi-
e tllel( n ınesafeye kati- ği bu itibarla bir taraftan yapıla-

1,~~ıt\ er Ve gelmiyorlar. cak tasarrufun öbür taraftan har-
l.~) •ı, ben· H 
~~~l~'le.ğ1 ıın aydarpaıada 
; 1tıik ın "ardır ve her gün 

t.. tak h l'apınak . . 
'.~"ı &.at l ta adetımdır. 

tlet- " a ar gelir, çocuklarını 

canacağını söyliyenler de vardır? 
- Evet ama bizim yapmak is· 

tediğimiz ıey tasarruf değildir ki, 

Vekaletimiz bu it için tahsis ettiği 

masrafa gelince, bu esasen yapıl· 
ması lazım gelen bir muraftır~. 
Çünkü altı yüz bin nüfusluk bir 
şehir için esasen hastanelerdeki 
yatak adedi kafi değildi. Şu hal
de gerek Sıhhiye Vekaletinin ge -
rek ~ehrin bu yatak adetlerini ço • 
ğaltması zaruridir. 

Doktorlar komisyonu ve 
b~r sehv 

_ Bina meselesi?. 

- Hangi binanın seçildiğinden 
haberimyoktur. Biliyorsunuz ki 
bir komisyon bu iıle ıneşgul olu
yor. Bu komisyonda benden ni
çin istifade edilmediği doğrusu 
bir az hayretimi mucip ohnakta
dır. Çünkü bu itler ve te~kilat 
meselelerini en iyi bilenler Akıl 
Muhtar Beyle benim. Ve tıp fa -
kültesi tetkilatını Akil Beyle ben
den başka bizzat M. Malt dahi 
bilemez. Çünkü doktor değildir .. 
Bu itibarla komisyonca bulundu -
rulmaklığımı bir sehiv ve bir nut -
kanlık telakki ediyorum. Maahaza 
Akil B. arkadaıımın komisyona i~
tirakini kafi bulabilirim. 

Fenni mahrumiyet 

Nihayet fakültenin Haydarpa • 

şada bulunması bizi fenni lahar • 

riyal kısmında da mahrumiyet i -
çinde bırakıyor. Mesela bakınız 
ben bir müddet evvel bir kaç tec

rübe yaptım. Bu tecrübelerimi da

ima olduğu gibi Avrupanın alaka

dar gazetelerindl! neşrettiriyorum. 

Mesela bu arada çocuklarda 
felç hastalığına dair tatbik 

larda felç hastalığına dair tatbik 

ettiğiğm ve muvaffakiyet gördü -

ğüm yeni bir tedavi usulüne dair 
yazım ve tetkiklerim bugünlerde 
Avrupa gazetelerinde çıkacaktır. 

Bu hiç tatbik edilmemiı tedavi 

usulü orada büyük bir alaka uyan

dırdı. Fakat ben bu usulümü ancak 
iki üç çocuk üzerinde tatbik ettim. 

Halbuki İstanbul tarafır:.da çocuk· 
larm sayısı her halde on, on beşi 
bulacaktı. 

Biz Avrupalılara böyle fikri sa

halarda da muvaffakiyet göstere

cek kafalara malik olduğumuzu ; ~\et. 't: ... Relenler haftada 150 
'•· ~ ı gıya d·· 
'tt.. .ı rıe.J..ı . uşınez. Böyle 
\..·r~ Qe ıçl . 
•ıq 'te.k h erınden yatacak 

t-, " ·· aıtalar pek d' b 
~Unku .. na n- u-

parayı bundan sonra tedrisasta göstermek zaruretindeyiz ve 

daha ehemmiyet vermek ıuretile böyle kafalara da malikiz. Bunlar 
gene kullanacaktır. hem insani hem vatani hizmetler-

sogu sağlamdırlar. Şehir hastanelerine yapılacak dir. 

Haştaralı /Jirinci 8ayıfada 

ikiyi biraz geçe cenaze apartı

mandan kaldırılmış Kadıköyün
deki camie getirilmiştir. Y o! <la, 
cenaze geçeı·ken dükaanlar kepenk 
lerini yarıya kadar indirerek ma
teme iştirak ediyorlardı. 

Saat yarımda cenaze namazı 

kılınmıı ve tabut talebelerinin ve 
dostlarının omuzunda Kadıköy 

rıhtımına kadar taşınarak bir mo· 
töre konmuştur. Bu motörü takip 
eden şirketi hayriyenin bir vapu
runa da cenaze merasimine iştirak 
edenlerden bir kısmı binmişlerdi. 

Diğerleri vapurla köprüye ve o
radan motörle, yahut otomobiller
le Eyibe gitmişlerdir. Cenazeyi 
ta§ıyan motör saat ikiye doğru 

Eyip iskelesine yanaşmıştır. 
Burada, Kadıköyüne kadar gi

demiyen ve üstadın vefatını geç 
haber alan dostları ve talebeleri 
cenazeyi göz yaşları arasında kar
şılamışlar ve tabutu Eyip mezar -
lığığna kadar omuzlarında taşı -

mıtlardır. 

Eyipte merhumu kartdıyanlar 
arasında tairi azam Abdülhak 
Hamit te bulunuyodu. 

Tabut mezara indirildikten son· 

ra Peyami Safa Bey şu hitabeyi 
söylemittir: 

"Ahmet Haşim!. Biz seni bura
da bırakıp gidemeyiz. Ahmet Ha
şim!. Ya senin kalbin bizimle b~
raber gelsin, yahut biz bütün kalp
lerimizi senin mezarına bırakıp 

gidelim .. 
Ahmet Ha§inı !. Bugüne kadar 

gelmiyen bahar bak seni teşyi için 
geldi. Pür hayal leyleklerin me
zarının başında ~olaşıyor. Tees
sürüm daha fazla söylememe ma
ni oluyor .. 

Bütün ,gençliğin, edebiyat aşık· 
larının, bütün memleketin kalbini 
senin kabrine çel~nk olarak bıra
kıyoruz Ahmet Haşim!.,, 

Peyami Safa Beyden sonra ıpül-

kiye mektebi son sınıf talebesin -
den Hilmi Bey yazdığı şu nutku 
okudu: 

"Üstat!. .. Bundan senelerce ev
vel bir yazında diyordun ki= 

"Her yıl ölümün beşeriyete at-
tığı tırpan, insan zekasının tabia
te karşı olan zaferini kim bilir 
daha ne kadar geciktirecektir.,, 

Eyvah ... Ölüm, genç bizi kalp
lerimizden vurdu. Asırların nadi -
de yetiştirdiği bir meyve gibi ke
male getirdiği büyük bir baş daha 
durdu. Ey büyük şair!. Senin ka
fanda bütün bir medeniyetin ve 

edebi insan zekasının kemaline 
şahit olmuştuk. Kabiliyetlerin en 
parlağı zeka ve zekanın da en 
yükseği edebi zeka olduğuna inan 
nuştık. Seni yalnız renkler ve 
seslerle oymyan bir şair olarak ta
numyorduk. 

Ebediyet geni de bizden krskan
dr. Fanilerle daha fazla konu~ -
mana müsamaha l'tmedi.. Helki 
bize bir çok sırlar verecektin!. 
Belki bize daha bir çok ~eyler öğ
retecektin !. 

üstat!. Sen bizim hocamızdın. 
Şair hitabına çoktan bıkan kulak
ların bu yeni kelimede daha baş
ka bir zevk buluyordu, hocalığı 
seviyordun. 

Bu sevginin ateşi değil mi ki 
daha bir kaç ay evvel seni yata -

ğmdan kürsüye koşturdu. O gün 
sınıfa girdiğin zaman "Kendimi 
çok çocuklu babalara benzetiyo -
nıın ve sınıfa girdiğim zaman a
ile harhninin hararetini hissediyo
rum.,, demiştin. Arkanda, kalp -
lerinde ıztırabın, gönüllerinde ha
tıraların, dillerinde şiirlerin nıah -
zun bir mülkiyeliler kafilesi var.,, 

Hilmi Beyden sonraGüzel sa -
natlar akademisi mimari şubesi 

talebesinden Necmi Bey ve Niza

mettin Nazif, Eyipliler namına 

Galip Beyler de söylemişlerdir. 

Mezara Mülkiye mektebi, gü
zel sanatlar akademisi, matbuat 

cemiyeti, Halkevi güzel sanatlar 
şubesi, Galatasaray lisesi namına 
çelenkler konmuştur. 

Ahmet Haşimin heykeltrq Ha
di ve İhtan Beyler tarafından 

yüzünün kalıbı alınmıştır. Bilaha· 
re heykelini yapacaklardır,. 

Üetat öldüğü zaman eskisi ka.· 
dar zaif değildi. Son zamanlara 
doğru toplıyordu bile. Esasen ken

disi bu iyilctmeye güvenerek ev· 
velcemenedildiği yemekleri bile 

yemeğe başlamıştı. Son günlerde . 
böbreklerinden rahatsızlığı fazla· 
laşmıştı. 

Pazar günü sabahliyin ıztırabı 
artmış, öğleye kadar başında 

doktoru bulunmuştur. Kendisine 
kalbi kuvvetlendirmek için iki de
fa enjeksiyon yapılmıştır. İkiye 

doğru bir kere ayağa kalkmak 
tecrübesinde bulunmuş, fakat ta

hammül edilemiyecek derecede 
sancılanmış ve kendisini hemen 
yatırmalarını söylemiş, yatağa yat 

tıktan sonra üç kere Şiddetli ihti· 
laç geçirdikten sonra hayata göz
lerini kapamıştır. 

Etrafında bir hafta evvel nikah

ları kıyıhın refikası Güzide Ha • 
nımla talebesinden bir genç var· 

dı. Onlar hemen Doktoruna koş· 

muşlar, dehasının hayranı ve dok· 

toru olan Fazıl Bey yetişmiı, fa • 
kat heyecandan Fazıl Bey de bir 

türlü onun öldüğüne kani olami· 
yarak bir başka doktorun getiril
mesini istemiştir. 

İkinci doktor Fazıl Beyin du • 
yar gibi olduğu nabzın çoktan dur 
duğuğnu görmüştür. 

Eyibin bir az daha ilerisinde 
mei.fun babası Abdülkerim Efen • 

dinin yanına gömülmek arzusu 
bazı sebeplerden dolayı yerine ge 
tirilemcmiş, Gümüş suyu mezarlı

ğının Eyibe yakın bir kısmına gö
miilmü9tür. 

Cenazesi çok kalabalıktı. Mül· 
kiyeliler, üstadın siyah kordela • 
larla ba:iladıkları resimlerini da • 

ğıtmışlnr, cenazeye gelenlerin ço· 
ğu yakalarında onun resmini taıı· 
mı şiardır. 

Maarif Vekili Reşit Galip Be
yefendiden dün güzel sanatler a

kademisi müdürlüğüne şu telgra
gelmiştir. 

Kıymetli Türk şairi ye sevim· 
li bir muallimimiz olan Ahmet Ha 
şiınin ölümü kendisini tanıyan Ye 
sevenleri ve bilhassa maarif aile
sini çok miil~essir etmiştir. Akra
basına samimi taziyetlerrimin bil
dirilmesine tava.ssutunuzu rica e-
derim efendim. 

Maarif Vekili 
Dr. Reşit Galip 
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1499 Numaralı Gümrük Tarife 1 Haziran 1929 -
Kanununu Değiştiren Kanun 

- Dünkü sayımızdan devam -

\a, ~64 

'!aplarıııı kesmt'jt'e mahsuıı mal•lnt>, kl'ndlr .sap 

latıriı eıın<"ie malirns millilne, llilJfört 'l!yıı 

ı;ar.ını Attpch alı'ıt (8tivrı), 11rıhhğa hınhstıs 

Sôiıütiliı l'nfarlteillfıı etl\•cJ (ve ılkdttiıJ hef lıul nllU, kılluk9a Ye ana tnaklnelı!rl ,.e 

tabiri koııwmh,ttlr, Pararite.a ltln~kl lbılf~ tın-ukçultıktn n1U!ıtıımrı her ne\'l al!t, ziraat 

(sair atıl mC\'at ile mürettep veya ,ayrı mü

rettrp, elektrik tertibatını ha"·ı olanlar d:ı 
naliıııılr.j 

"""D EJe1'frll( tcHlbafıifı fti,•ı olantıir H!.ıtı 

t . 565 
Bu flıifü:lfıtda 711'til1 ( dil:lülı') .kellıhcııl kal

ftıfılliilfıtr. 

h S6S 
D- 1 o,oo. 

fa. 506 
A- 2- Altın ve~·n gümü, yald17.İ1 "·eya kap 

lıım:dı. 

makineleri lşletme~e mah us rnant'jl"r. 10,00 

i•üskUrgeç ht>r nevi (ptih-eritnfkr) Gl!~ Ün

cü numııranıd (A} ftkra~tna d.aiılldlr. 

akıt tulılhılJa!IJ ÖG.> nıJınai-liyıı dafilldlr. 

Qlltllkt@ ttıtlUıifrü\1 deftrmeııtet her fil!\1, tııtl 

reıılfı BG6 hrı 11Urrutrtıİ9ına dnhlldlr. 

Al!'ıtı ı.Jrııl,>'c tamirine nı:ıhsuıı atel3 e olAt 

ve P.dr.\·atı muhtelife: •. \it-iye teşkil eıl<'n mıı

Ülne ve allıt tarlt~ııfıı tema~ rcfoıı numara "·r. 

fıl\tdlarırıditkl resme wblafr. Dıllr~ eckllndl\ 

teııfercj • atiteııln (t>SS • Aj rıuıııatiisırtıl 

r&hllOlr. 

Pwluk yfi ri~~r mO\ememmlm hllfrl~ıll a

letlt!fJnGo kultıınılaıı <'ivatalar tarifenin ei'\'11• 

fa 567 
(DüXuıt-) kellıneafnden aonra 

yaldızı) ııa\·e f'difml~tlr. 

la. 569 

talnrı muhtevi 531 numara ınıı tabidir. 

iHTAlt: ı - t•uııkLırın uC demfrterl ktlı

'unlfornı:ı th:'iWf, mUl«ı11, mlldtı ya~llffı Vfl ISf~·İ<'J tılt 
s:ımı, pülYMltaUltlerln ki~ul< lkMirtıı j;'Um• 

rDk t Mltideıi HfüilUt • 

uveJ tııkattıır l'den fiıl.flf kısmı ylir.ı1<ı ıb u 

wrııvuı l!'tfüijll&-ıttır.J ı,oo 

H - Vr. Y koıaırilmı)tır. 

J _... &u ~:ığlarııı dl~er ha;)'Tanl \'PYR ııe

bııtl yağlar \e plombajln ve sair mııdddı·rlt• 

malıiOt oluııl:ırı dahildir. 

2 - Peral•endc surclÜc r.:ı{ılmak fü:erc 
ı .ı 5 M.llollılt hugu51 kaplarda olnnl11r asıl 

resminin beş mi .. llne tAbi ohırlar. 

ta. 697 
tllrl< kırmızısı ~ııfı VP -tııfd61Mtlir, sllifo 

~tlıılıtlar, ınıül •ili fıığl!irla rııu t!lfi1.at <JI -
sıın olıııııınn. 2,00 

ta 6~8 

l'llr:ıfln, ':17.<>lln. 'J,60 

ta. 699 
Lln~1t kUmürü mumu, yl'r ~kıı.ı (01.okr· 

rit). 

,\ - ırnı~c Hlilliide, 61t0tn . karıştırılmış 

ol n olırliıbm. 6,00 

ta. 71 ~ 
u - ırıktasaııdakl Clıülfat) k llm<' i l<al· 

dırılmı:ıtır. 

ta. 7 ıo 
O - İ-'ıkrasındıı (Oksit} ve (Kntbon:ıt) \'c 

illfür) keliıfi••IC'ri lmldıtılrnıutlr. 

ta. 72~ 
D - Fıltrlı:!lınll:ilii (§1ttat) kclmef!I kadı· 

rılı ıttır. 

ta. 116 
(J - Fıkrnııının ııonuna (tnrifrnln b;:ışka 

yt<l'Jlirlııl!e ilUtedlJliıt:'mlş olan) ifa~ dı Ntlı>-n • 

fui5tlr. 

ta. 727 
Knln~· em14iıt: 

A ~ Bikldrlir d'etcd. 

B - Sairlerl. 

ta, 733 
'i>ıtllhdyoni effilAllı. 

fa. 743 

t,00 

67,1)0 

ta. 812 : ,.or 
o= 1- AttH, ti11d~1ıın 1öfi {iO, ~ ·_.,, 

tol. 

ddl t•ı&I ~ 
8 - Yıkl'İHllhlft reslırt ha ' -

ta.812 

'tnshih edilml&tlr. -f""' 
ı e '' .ıı.ııı· d - Fıkrasında ,·eron yer 11 jııJll"" 

tıf.lıı . 
fıkranın sonuna: - \'e ıtrıyatçı ıiılt ~ 
lan taımt t rlf niii ti tkıi fl.tlfi~er ,-e tltf 
dilmemiş olan kolrnlu basit rtrc (1ıtllrt"' 
kliktılu rıi!hl klrih'l?i'f rı.ıııntcf • • 1 

öfohlar \' fıkrllsırididır) 1 öl"' 
11 - Fılınısınaa (FenıwllJ ıeııtıj 

f 
tır. o-"" 

raııt""':.wr • 
\' - Fıkrasının ıronunD P11 ~ 

nl· Tarifenin bac;ka yerlerinde ılkjıttlf· 
rtıı; riJUt!'klıl<(ı IHM)·i!~ t'l<ôlntll!t \•ı! 

ta. 819 ~ 
lf!r ,...~ 

nıı numııra.da pnrnnte7. i\·indf'ld ~r 
ibaresi ( mU fohzar mahiyetinde d;ijtf• 
Jil 41e~UtUr.j !iııretınde tashih ed 

ta. 830 
f;nıctlb \'O ı\.ıtılı'ıhı. !:S,50 

it- 1- lll:ıtbah \·e sofra takrmları ve ıalre 
ktıb:t ~~ıı. 

ı - ı·uknrda l!ll~rl :r.lkredilen 'f.irnat a • 

llt ve mahlnalıırlnıbn ga)'tl ılra:ıt alM \C 

rn:ıklnnları gUmrük resnılndc-n muaftır. 

n - Tıısflyc cdiİmiıı (serez.ln) boyalı, bo-

3·nılıı. her oeidldP., hıım yer saktt.ıiidiin yapıl· 
nııı kundurn<'i \·e p:ıtke \'C 8'.ıirc mumları 

(diğer bıtlmumlııril,., parafinle V(•ya madeni 

nıadOclcrlc l<iti'ı~ık olsun olrtil!.Sıtı J ı t,00 A - l'iperaz.ln !ll>0.00 la. 83 l 
ı t~J %- (\'e iiktdlwubıyAh lllgcır mamuJAtJ &a· 

biri ifalllfrıltnııtır • 

1 , ı...7 1 

ta, 576 
Btt numataıun aouunllakl uıtu ıatıs-ınd aft• 

cı numarnl3rt'ta muharrer halllalıra dnhil o

lar.ak daha ,rilksek roııme t4bf mııodln} 'An· 

tlmu\':ın füirlç) mfıdan yüzde ...... ıf! 

ta 577 
8 \'e O fıkrtıları blrle~tlrllmf,tır. 10,00 

t:ı, 57.J 
Bu nnmttrıınirl lbtatının tonuna (Antlmıl• 

çan fınrlı:} Uaydı ıı!vc olunmuotur. 

ta. 534 
Numarn4nn e\'Vl'I (sıı.lr :ırtl madenler) bnt 

ıırı ıtnliültriustur. 

ta. 5~"4 

Tarifenin b~ka yerlcrin«U 7fkredllmlyen sa 

lr ıldf ttı:ıdenl 1. 

la 587 
(Z~.ı~ m ·t tn~lnr ve lııellel'le (aytl tnlİU'). 

fCn), 

la 86 
(Zlkı~ m t taşlar ve in ellerle ırtllr.t'rJl!n) 

ta 597 
B \'C () fıkrıınlrına (sa.nt anahbrlnrı da 

dahildir) kaydı konulmul)tur. 

'1 ~97 
İhtarı kaldırılnıı&tır • 

ta. 607 
D fıkrıısı sonuna (her oeklld2 \'e neden ma 

mul eıfursa olsun) kaydı kıınulmuotur. 

la. 6;3 
(H:ılı ve s:ılre süpürmt ğt• elen sonra ( te • 

miz.lcmcğe '\eyıı cllManıağa) tablrbrl lldve 
tdllıulftlt. 

ta. 65~ 
e- l·l,00. 

ta. 6SS 
Bu numara kaldırılmııtır. 838, 857, 6MS, 

659, 641, 663, ve 666 numaralarda yll1llı (\·o 

aksamı) tııblrlcrl kaldırılnıı11tır .• 

ta. 660 

(DektrlkU olanlar dilhU) ı&blrl IJA\·e olun• 

miııtur. 

ta. 662 
(Elektrikli olanlar dahÜ) tabiri llı\ve olun

muştur. 

ta. 664 
l'illlukları - tekerlek;tr., tek tekerleıtfl, 

ı.rabıilı (avantrcnll), tekerlekllt dön~r. telter

leklt döner (arabalı döner), kulaklı, ıkı Yf'J'a 

müteaddit demlt (l>lsok, ttlııt11c, poll ~k), dip 

kar~tıran (alt karıştıran), killtlvat.ör (mir.• 

raj, mlk1A, mıfıcem, hrmıklıır her nevi, trak

tar veya IUi)'\'arua ~r olunan ~rdant!, dlsll 

me.td.i.n~ (kroskll), kUJtüpaket, beygir Çapa. 

af, il he lile)'en çapa maklnctl, patı.ta tta • 
ltdrta ~mata ıülıms lllAt (boğaı dolt1Udıın 

,..uuk), llOklll 'pulluk mibzeri), tübre fetbe 
•-.nele ma!lma aabrançlı araba, tatar 

(tına. veya keıımlk savurmağa ınllhı1us ma

klfie, klik dBrramala mah. .. uı makine, yem 

llHMıijta ftfA eödl"fe mahsuı1 makine, mısır 

ra. 'JOJ B - Dicf len dl:ımln w mümnı.ll!t>rl S.'S.OÔ r.rgtıflnln "·e em!Abı ...-

.\. • F.rgotlnln (amorr krl!ltıtJllli) ,,Jt 1 
n, 4 Klbrldat1 Sltrat1 sillfat ve 

3 - Bu mal>lne, alfıt ve e-Ocvıthn en\'nr Tl
ra!i.t \'~kfiırtl t4tattnaaıt tayin oltırtur. 

ta. 745 

ta. 665 

Toprıık boyalar (koi.kotıir, h!ınıtu Mdlt ıte• 

•il rl, okrıılar "" f'msall) 6ğUdülmüı, yıkım· 

rnıı vcı ımlr ocklll,.rcfo h:ııırlanmı (tabii 

hal<k! ol11nl:.rlı\ mllkelfle9lerl 41 ı nuınına)·ıı 

lıtlıldlr,) 

A- 4,01) hı 50,00 

İHTAR - (Hortumlar mamul oldukları 

thtıddcterlıı tı<qttıJntı talJldır. 

ta. 666/l 
BllJdl yataklar (Rulmıın), bilyeli Vt! mıı· 

I{ i'alı ~ • ii lfül~uı'filf, Mt ttıı\-1! 

A - Brlil!flnln ilf frlıJı ıtôO ıtıonıı lfailttt 

olıınlar. GOOO 

A -· S:ılllerl ,.!'ye. kendi emsullerllc ka • 

rı5nıı~ rıl:ııılnr. 

B ....,. ifı:y t<:ıt ratır mn~tHklıitından bir bU

ıcv\'Jıı ın t411 Ue :tbz.ae 3 rd p tUıOo Uôyin• 

mı' olıuılıır. 

B - Klorür, ımfr pre.si7ltf' 

C - Sıillür dö karbon 

ta. 746 

5,26 

1,00 

B - Bromkamfr ("romlir de kamfr) ol • 

mu5tur. 

ta. 749 
g"ayrl af) 

ta. 832 

ta. 837 
DIJltnllnı Dljltcmnl, t>IJltoksld 

B. le c. 863 • B ye naklecJlinlttft' 

ta. 839 

B - B~herlııln otırlıt"ı 801 rrnnulan 1000 ta. 702 
~f:\Oefll hô,talAr: 

D - Kreozot (sanayle mahsus 

(ltUj·dnn çfltllrılııfi dfl.Hfl). '7,00 lııtrotantln 

rrnnın kııd:ır olanlar. z;;oo 
o - ıitıHtırıhıtı n!ıt-lt~ı 1000 ıtıırrıdırn l!tt.· 

ili 618tillU'. 1000 

ta. (J66/ & 

A - Klbritiyf!tl tcitfa (11Wfür dczrnk), kib· 

ritiyetl hadlt (7ııtı kıbrııı) 

B - Ustiibcf;, ooryom ü,tübe~l (tabii ve-

l~bklıti'lrrlıı vdya lbaiJtuuı hılhlınlk ilk • yat iltin'I tÜllM dö baryoıh) Llt<ıpeıı, ııtıllıtcıı, 
sıımı drmlrdcn, çelikten ,.e snlr ndl itılUJrtı• mtıslko, humzu tıı(ya, k:ıtbdnlyetl tut~1i 
lf'rtkon (!llllr maddelerle mUrt!tM-p olsun ol • ( hlt~·a U!iıllbcçl) 111Ufcle efık. 

ma~ııı) tıırlfımln ba:ıkıı yerlerinde lslmlcrllc D - Prusy" mn\.·isl ve em ali frrro siya-

ıbtedllmcml~ olonJar, beher pıırı;-anın afırlı- nlk b-03ııar ve utrumer nevi. 
~lı H - un'I ak boyaar \·e tarifenin ba~kll 

A ..... J 0-00 kilo YP''1a d:ıha :r.IJ'a.de otan • ycrt'rlııdc :ılktNllııtiyen diğer m3(1 nl tk>J ıı • 

lar. '100 ar, 

B - 800 kilod:ın itibaren 1000 (hariç) kl· 

loyn lmdar. 800 
O - ıoo kllödan ımıarctı 1100 (ıtatto) kl-

loto kodu, 000 

ta. 70S 
Oamcı rn:ıcımu (tn!tStll<), ataç aıım mııcu

nu ve sanayldo mlatAmell aa.lr ıtıııcuıılıır 

(dlKI macunu "·e1a çımcnttısu gibi tıbbi 
D ..... 15 ı.Uodan ltlburen 100 (hnrlç) ki· 

1 k d 1.._
00 

tertipler OO!ıamı klıtıyovı;e ve ccı.a)"• tıbbi· 
:ıya ;ır. u "',OO ye faslındadır. u 

ı~ - 1 kilodan ltıbnren 15 (hllrlı:l 1tllıı~·n 

ı.:ıcıa.r. 1200 

1'" - 1 kllndan a7. ağırlıkta olanlnr. 

Ul'f.\H - ICaıı~·uk \·e "alr nıatld-Olcrden ya 

pılını:i nıal:lm• lıwazımı ınıımuJ oldukları mad 
del •rln re .nlne t!bl olurlar. 

ta. 667 
B - Jlc'I' ftf:'Vl otomobU Ptltl tnoUltlU, 

nltrö•Ux ( tekru-leklerl lAııtlk obun olınaııın). 

ta, 706 
U1.•I ıürt'l boyalar (kömUt katranı yağın• 

dnn mllstahsal) anlllnlcr, alluırlnkır, ı;Uıı'l 

çMtlcr ve tasfl»e edllmJş tnbll çl\'ltler (hu 

şekldc) ve z.lkredllmlyen salrcrt. 40,00 

ta. 707 
Aıılln tuz.u, fenol ve Uftoı mürf!kkeb3tı 

(boyooılıkta kulla.oılan uzvi müstahzar bo)a 

ta. 750 
ftubidyom emltıhı, (A) lıkrası kilİdırılnıı~

fır. 

ta. 7S~ 
İt11l)'dm Ctblitiı, 

ta, 754 
ll .._ Dllyod!Jstllslllk, ntoncılyodoıınllsillk, 

SnllJonln ve aldehit aali9Jk. 

K - l~ıkrosındak ı;on iki parantez ;yerini! 

(Atılllr ve~ u. Ola yal ,·~yıı krl~tıUU..alll olan· 

llltı) 

L - Jo"ıkta!lnın ııoıı parantezi yerine: (TU• 

tucU, mayi Vl')'R adi, gayrl!!llf olanlıır) 

ta. 755 
Kimyevi tahllllerdc '\·e bakteriyoloji ara • 

mıılarda kullanılan ayarlı kim)·evl mııhlfılt•rl 

\·e klmyevl nıiyarlat, 

ta. 757 
A- 1,00 

ta. 763 
SOnlln4akl (ve ınUttkl<eb&tı) yetine (ter • 

klpçc müma Werl) tabiri konulmuştur, 

ta. 767 · 

ta. 852 ~ 
den ıonra yazılmış olan lhtarııı / 

mı eu ıır.'klld~ tııaıı l'diliiıl5th1 : , ,. 

ı . E05Bmı klmyeviye ve eozatf ~.MDV 
f.UN OA lU<lj'lr'f ';ıÔbl{ '(l194"" ıeidJ"'~ 
lspençlynr ,ekillerde bulundu~;.,-
8~ Unrü numaranın B. frkrasııı 

lero Ulbi olur. 

ta. 835 / 
B- ::\Jüstahzeratı tıbbiye ee I 

aşıllir. ..JJ 
J, • 1 lnol ırnnıl kı)'metııUl61 ~ ~ 
2. - 2 ınet sıhıf ,, ~ '1 
!. - 3UneU ınnıf " ~ 
iHTAR - Sınıfiar Sıhhat ve ~· 
a\'enet Vekaleti tarafü\dfın A~ r 

ta. 853 (tıd ~ 
Bu numaraların ıhtarmdan ,oıı" ~ 

m:ırıı Ya dahli maddelerin re!lınıltrl ,.J _., . ı~or r 
t~tımaJ lluavenct VekAJ~tl tar• 'tJ,,, 
41k edUen kıymetlerı üzetındt.ıl 
naca.ktır) kaydı konrm15ttlt0 

ta. 853 
C- J. • MUstahzarııtı 

iye 20,00 il - Otomobh arabalııtm bal)ka ~·erde 

lıılmlerlleılkredilmlyen pıı allAsnıı 4500 buliirı.) U.OO A - Antlplrln, !allplrln 100,00 %. • Trlklor «ıtllrn 
V - Otönıobll arabalatııı tA•kf'tlekler1 ve ta, 708 B - Asetll ıallsllAt, a.naljezln, fnaıon, pi• 

aksamı "'" dl!rtilt' •eya vt'Hk jantlar. 400<> Kundura bosa. ve parafin cllAsı, ankoı • rnzalon, ııallsilU dantiprln. J0,00 

038 ..... B, 6GO - c fıkraları "'" 617 numa- tikler, kremler ,patlAt ve ınUmuıu tertipler 

tanın 871 r.•ıırıı:1aya oaanll hükmü kaldırıl• 

mııtır. 

ta. 694 
A - 4,00ı 8 - •,60; C - 1 111,00. 

ta. 695 

(dorl, kundura, madl'n eşya, mobllye, par • 

ke ve saln•yl temizlemek, t'lltılamnk ve mu

hafar.ıı etrtı('k için) toz, kalrp, ttıa~ı. nı:ıeun 

hallndc <hı kap!Jtrıııın ılkletl dahildir.) 

ta. 710 

H fıkruııı~kl (sillfilr} çıkıı.rılm13tır. 

ta. 711 
l\la) 1 madeni mahrukat "·e madeni yağlar 

(petrol, ıuf., .rntları, linyit, ve dll;'er madeni 
)'a!tın•) ı 

J1 ~ Hatn, tıtııliye Kilmemıı, temlt.len • 1> - 5'onufidaki (tnrtrııt) kaldırılmıı ve 
lılpı> f~slt) olmu~ttJr. 

memıı: 

ı - ~hô hararet derl'<'ellınden en·eı ta • 

luıttur ecl n ham yaglar nl petı (benzin, 

fı~rol \:e saire) y11t<Ie il~ Yi buhtıadıiı tnk• 

dlrde hPyP.tl ıımumlyesindPn. i,OO 

2 - YIJ7.da 87, yüzde 50 ye kndar yUı:ıle 

V -. Jl'ıkraflındJllU fo!fat \'O ılllkat çıkanl

nıı~ VO Btiddıl fıkra Üll.ye l!fJilml9tir, 

\' - 1 - Karbonat. 6,00 

2 - ?\·ıırat. 2,00 

8 -... Aııctat, bôtat, bll1orat (bôral<ıı), bll<ıır 

87 den razıoıımdan. .t,!l<l ltonat, ldorat, klorür, koıtlk lltıf, ıılllfllr. lilll· 

ta. 773 
(Bı•nzol, ban-zen tolüen ve huydan (tkıtrı1an 

\'e tarifenin basko. yt:rlerlnde zikrcdilınc-ııılş 

hatif veya agır yağlar n nıU!)takları.) ntı,•c 

edllmı,tır. 

ta. 781 
Hu numara ve ihtarı ıtaldırllmııtır. 

ta. 785 
Karbornfln :ıa nuınar111·n naklcdıtml;,tlr. 

la. 786 
A -... l'lrnmldon 2:>0.0-00 
Il - Amldoplrln, Dimetllamidoııntıpirln \O 

nıürrldu·bntı. 25,00 

ta. 787 

r t bl ıf t ( ld •ı ...,.. ) Ulflt .... l'lflt A- Fitin, Lümln:ıl, Ortoform, tanoform (;)'tltiJ~ S~ ~·e k11dfir oJan ıtJBınıdan birin('! D • 511 U &c e., Oud S • ul~ l , hld• 
fıkradaki resim alınır.) ro s!Uflt, hlpo ııulflt, nltrlt, ııaf klorilr de sod• 600,00. 

b 1 1 B-- Anldro oksl metllc-n dlfo lat dckalhı • 8 .., 7Ufdc .ııo a n dJ.ha ~,ıUnrı olur a he• yum ,.e tarifenin a,ka yer er ııılo ı.lkredll • 
~·eti mec'muasır\dan. la hıi~r.n ııalr sOdyum ~m!Ahı. t,7ı'\ ~-oın vtı dl' ıtut~nttyom, 1enllet11an1anoııll 

l,O() Urcı metll:ımlııok&l banı.oat pnra, mem dilu· 
B - Ta.sflyt'! edilmiş yahut tetnlılenıtıl9, Z - Fosfat, silikat 

ta. 7 J ı 160 dereceden enel tak!ıttür eden hafif yağ

lar (brln~in ve beıı:r.erletlndcn) J S,20 
A ....., ı.•ıı<rasıncıan (nlş:ıtıır )kelim~ ı kal • 

O - Tasllyo edılıtıl• )':ıhu\ tt!mlt.lennılı 

100 ..._ ,,0 harat~ı lk!fer.elUI ata ında ta • dırı1mıt \'e bu nunıarara il taıuası llA\'11 dlUh• 

kaıtur eden hııflf ve orta yaflar (tozyalt 

ve ben'tcrlnden) 12,60 

D - Atır maden yağları \'e tortuları (mil· 

kine yaııarr, mazot, motorin .:ıbl mahru • 

kııt ve tol'tulıır, katranlar: 210 

muştur. 

il - .Nl5ııdır. 1,60 

ta. 71:> 
D - Fıkraıtınclakt (Ar8t'nlyaı ve ılilfat) 

kcllınelcrl .kaldırılnıııtır. 

nen 60,00. 

ta. 792 
A- Aııplrln, tanljen, mexotnn, 1?00,00. 

B- Asit a:setilosnllsillk, dinsetll 

allsllnt, ınctokıılnıctlllk, 20,00. 

ta. 793 
A- \ 'alldol. Vallılol knnfro 730,00. 

a..... \'alcr,runnt Oö ııı:uıtol ~~.ou. 

tunen, 

ta. 859 

c-
t a. 859 
Bu numarada 

180,00 

uo,00 

mı kaldırılmıştır. 

--llıın----"""' .. /4 , stib 
Sovyet bahrı 1 ~ 
kiimların~a :.:.:. ':) 

Maten ıazeteıı 1a ııttol,_. j/ 
ziranın ikinci güni.İ, ~;~dirild_l!.~ 
Londraya tegraf a b et 1'P' • 

ki SiS"Y . ..1 
göre, Kronstadda . bil' Y .. 

istihka.mla.rında rrıUthıt ıi 
gın çıkmıştır. tte" 

• • •• Yangın, kırk sekıZ 'P.,._ 
d. t•' devam etmekte ır. hrlf 11"' 

Kronitad Sovytl bŞ e~b' 1( 

R rni l1l ,1 
karargahıdır. es h.,-ııt ,, 
dan hiç bir rnalurnat • cııir ti 
tır. Ruı matbuatı buı~t S~.11 fa,.• .. ,, 
ıatır yazmı:r1Jrlar. o""' 

. 1 iııdtf1 
mUn karşı ıahıl er 1.:J bD 

1aı•1 

lar görülmekte vt , 
kı%tlhfı a.keetırt•ktedtf· 



Ölüye Hikaye 
r:-... 

gelen mektup 
, .............. alll .. ---• 

.- 1 °ııu, evlenmeden çok daha ev- J Cesedi yıkadılar, kefenliyorlar- SEYRİ SEFA İN 
e ta.n d d 

dtd ır un. Bugün altmış yaşın- dı. Tam bu aralık kapı çalın ı. l\1eıkcr.l ldarc.:.ı Galata topru aş ı il 2623 

dit lt. Mühim bir mevki sahibi- Postacı bir mektup getirdi. SuheA. Sir!acı M iıhi!rdar :r.ade ilan 2264-0 

be.~ ~arısile hiç bir zaman ah - Arkadaşım zarfa baktı. Mektup 
O:.a.ına.d B 'ı • h .. 

rıu k h ım. ana aaıma uı- karısına gelmişti. 
" a ul ve ·· ı .. .. t . d. 
"aka b gu er yuz gos erır ı.. Hemen odaya kottu, kapan -
ı· t Una ra .. k d h 
llıde h· gmen ° a ının a- makta olan tabutun kapağını aç-

ır esr . d. B' 
~nl ar sezer ım. ır za- tı. Mektubu elleri titriyerek ta -

ar fevkaı~ d .. ım· ' 
l\a11 k a e guze ış. bulun içine, karısının cansız gög· 

~ttbut ~~~ hariçte birbrilerine süne hraktıktan sonra: 
bttl~·ı gorunürlerdi. Fakat bir - T b k d d. 
d•'-• 1 e katiyen alakadar olma - - a ulu. apayın, C: 1

·: d 
'lllarına. . d. Sonra bemm koluma gırdı, o a-
lt emın ım. K 

J 'lltticte h d . ıına soktu. arş ısına oturttu: 
"Ul'u'· • ' er kese kar§ı aıma 

Trabzon Postası 

Karadeniz 
7 Haziran Çarşamba 18 de 

Galata rahhmından. Dönüşte 
Tirebo!u'ya da uğramlır. 

lzmir • Mersin Postası 

KONYA 
9 HAZiRAN CUMA J O DA ber .. ~t haı•eket ederlerdi. Daima - Biliyordum, dedi, onun ha!-

"'uer ka birini sevdiğini biliyordum. Fa idare rahtımından kalkar. 
kİdcırJerd~ezerler, her yere beraber kat ben de onu kızım gibi sevi - (2572) 
~t kal 

1
••• Ama, evlerinde yal- lll---------------• 

lıırdı.ıkıdıkları zaman, beraber o - yordum. 7 - HAZiRAN - 933 
lil'en a~ına, konuştuklarına ka _ Onu bana sırf param için zorla 
~Ci\~rnın değildim. verdiler. Ben zaten bitmiş bir a- Ç AR Ş A M B A 

~,l'd ? a bu kadının bir dostu mu damdım. O da beni sevemezdi.. 
ti'-~·· Bu ı~abil deg"ildi... Filva- Başka birini sevdi. Haber aldım. Mudanya Postası ya-

""taı pılmıyaca ktır 
ltl'jlld ından daha gençti. Göz- Onun bu temiz muhabbetine en - (2573) '-e alevler yanıyordu. Fakat gel olmadım ... Ad~m da onun sev- iiı•a-••-mm•••----.. 
~~i;•na. ihanet ebebileceğini zan gisine layık bir adamdı. iki se -
~~i Otduın. Her halde kocası nedir, Heybelide yatıyor. Haya -
\oıil:t\'e Şerefli bir adamdı. Kolny tından ümit yok. Karım arada sı-
~ aldanına.zdı.. rada onu gidip ziyaret ederdi. A-

~tı \:_ıra karuıı, Heybelide hasta rada sırada da karım ondan mek
d~tdi, 1~~~abasmı ziyarete gi· tup alırdı. 
tide"eğ· 1 

at ettim, bu ziyarete Arkadaşım sustu, göz ya§larını 
\h-.ıl~ l eün çok daha itinalı giyi 

"' sildi ve sesi titriyerek devam etti: 
~h· gij ahb - İşte ~imdi de ondan mektup 

HUUKHI f8fll 8fY 
Sabık lstonbul mubakimi asliye müd

deiumumisi :ı\ ukat Esat bey bu kere ya
zıhanesini Galnt:ıda Scldnik bankası 
knr~ı sında Unyon II:ınında dördüncü 

~ 

kat 44, ..15, 46 numaralı yazıh:ınerc 
nakl etmiştir. (4 l 75) 

behh in o.hımın karısı öldü. 
tt. • a k geldi.. Adamcağızın haberi yok. 
"~ h· ~0şup gittim. Kadınca - Göz Hekimi d it ot Ancak bugün gazetelerde oku -
t"haı .. 01:1obi1 altında halmış ve D S Ş ••k •• 
ı,. olınüstü muştur. Mektubu karıma verdim. r. . U TU 
'\Ota ~ • 

')Ug bsını çok, tahminimden çok Mektup onun.. O mektubu bera- Birinci Sınıf Mutehassıs 

• .. • . ( t .... , ~ ~ 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulasası 

Tarih imtibanmı vermek isteyenlere lüzu :nlu bir rehberdir. 

jOO kuru~ fiatla lstanbulda Kanaat Kütiipbanesinde satılır. 

t . ~. . ..... . ' . ... . . ..t .-., .. f J ·~ ..... ' .... - ~ •••• - •• 

Devlet Demiryolları 

İşlenmemiş mermer nakliyatına tenzilat 
1. 6. 93~ tarihinden itibaren her nevi işlenmemiş mermer taş

lara, maden cevherleri nakliyatına mahsus fevkalade tenzilli ta
rifeye ithal edilmittir. 

Mart 934 tarihine kadar mükerrer % 20 tenzilattan da istifa· 
de edecek olan işbu mermer nakliyahndan 193-247 kilometrede 
ton başına seyyanen 400 kuruş alınacaktır. 

Fada tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2483) 

Taş Nakliyah Hakkında 

:ıs. 5. 933 tarihinden itibaren her hangi mamül eşya haline 
kalbedilemiyec~k şekilde "balast halinde,, bulunan: Somaki, 
mermer, kalker taşları Ye alelumum taşlar ve çakıl taşları nak
liyatı D.D/46 numarala tarifeye ithal edilmiştir. işbu tarifeye gö
re 160-283 kilometre dahilinde yapılacak , uakliyattan seyyanen 
400 kuruş ve mesela 500 kilometreden 630, 800 kilometreden 
de 840 kuruı ücret alınır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2484) 

Haydarpaıa Liman Arazısı dahilinde ve Liman Rıhtım binası 

yanındaki eski ahşap bUfe yıktırılarak yerine 4000 Jira bedel ke

şifli kargir bir büfe yaphnlacak ve 7 sene müddetle kiraya ta· 

lip o!anlarm istifadesine verilecektir. Böyle bir büfeyi işletmeğe 
talip olanların ıeraiti müzayedeyi anlamak ve bu bapta tanzim 

edilen müzayede şartnamesini görmek üıere Haydarpaşada Yol 

Baş Müfettişliğine müracaatları ve 300 lira teminat parasını ha· 

mil olarak müzayede günü olan 15/6/933 pazar gUnü saat 15 de 

işletme Müfettişliği dairesinde haıır bulunmaları. (2504) Q . \Jldum. ber mezarına götürsün. Eğer ruhu Babı tıli) Ankara caddesi No. 60) 

etin · b · ıı.. ........ 111 .............. ~::::=:=:=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ (i~ . Yanından ayrılmadım. okuyabilecekse, benım una manı '\l 
~~~ el'ı ~lUnün bns ucunda be - olmağa hakkım yok. Ötekinin de 

! 
t11 R~çirdik. ~ yazdığı "Son,, mektuptur... Ben 

'dı, eaı Rilnü h- zin merasim ba~- vicdanımın sözünü dinliyerek ha-

~'••····· reket ettim .. Hakkım yok mu?. 

ı 
.... 

~ . •••••·••·•···•··•••·•······················································· 
sızıer için muhtelif memleketlerde 
alınan tedbir ve harcanan paralar 

~.Cenevre 
~leı i9 ı/ 5 (A.A.) - Beynel -

l&;:ı.d· b.•rosu müdürü M. Butler 
t~ ı uh . . 
\ i),kisl . ranın ıçtımni tesirleri 
~l"ııe}~~ı' hakkındaki raporunda , 

\tikler 
1 

el iş bürosunun aldığı 
' e na.;:a . . 1 . • az .. ı ran ışsız erın sayısı-
~i ... aca " 
~ tu hir gı yerde çoğalmağa 

)dtdj temayül gösterdiğini 
1 Yor. 

~~iltered . . .. 
~ "af y k" e 1i•ı:der ıçın yapılan 
d. ~<>n ı·e unu 1931 senesinde 120 
"':h~ ıra a . 
~ .. 'Nö tn .1 ' Ynı sene de Almanya 
"qıl 1 Yon ,_ 

maçtan sonra çekilecektir. Biletler 
yarım liraya aatılmaktadır. 3000 
hediye arasında 2600 lira kıyme -
tinde son moda bir otomobil, bir 
motosiklet, bisiklet, radyo, gra -
mofon, yatak odası takımı, pırlan

ta yüzük, halı, dikiş makinesi, ya
zı mahineleri, karyola, oda takım-

. ları, masalar, fotoğraf makineleri 
vardır. Bundan başka Mısıra, Vi -
yanaya, Atinaya, Varnaya seya -
hat ve lstanbulun sayfiye yerle -
rindeki otellerde birer hafta isti -ft >on f marti;, F ransada 652 

~ktır rank, İsviçre 37 milyon rahat vardır. 
1 

• Piyankoda verilecek e .. yalar t "ll:le ., 'S' 

ı)luı l"hs:a. 1932 dünden itibaren Beyoğlunda Par-f., tl.tın.ı senesinin yalnız 
t'\~· ~a. 50 ·ı makkapıda Milyon tayyare gİ§e -~- 'ilir. I\• ın ı yon dolar sar -'-e t ''"' B ti 3inin karşısında teşhir edilmekte ~ uuh · u er işsizliğin sa -

~J 8~q,:~~~a.n doğmadığını, fa - dir. -----------
"lf· "1 ı:;unu · · be F · l l ~-~~ .. ,.e ının buna se p aşıst a eyhtar arı 

~ :'l. S , soylüyor . PARlS, 5 (A. A.) - Avrupa 
•!· U ı.lcr is 1 1 ... 
~cı .. · ·8

-2: ıge karsı en cez- f a•ist aleyhtarları kon.,aresi, dün ., l!tih ı . :r 
~ İJ\d ] :ın ile istihlak muva - ög"leden sonra mesaisine başladı. 

'"tıtq Cod ... 
tı llu bit• . uaunu söyliyerek ra- Kongre fafizm aleyhine müttehit 
Yl. l' ırıyor. bir cephe yapmak niyetindedir. \.ı. iltdieu' 

\ı "l•i11.e . Ye nazaran Fransa Kongreye komünistler, soaya -
ll~t· çı4rni.. ld v h l' l d.k il ht l.f ~ . ı hıtakrn -s o ugu attı ha- ıst er, ra ı a er ve ımu e ı sen-
ı,~1lahları b~ş mesela, emniyet - dika tetkilatlarmı davet etmişler , 
\: ~C\cd akına, hukuk müsa- İngiltere, Almanya, Çekoılavakya, 
1. ı,..... 0

11ald Planı d ··rtr · İsviçre ve ·halya murahhaslar gön-' l ·••\tahed 1 • ' o aer mı-
()lldra k e erın Yeniden tetkiki denni~lerdir . 

# •btilafl onferansı meselelerin Muhtelif şahsiyetler arasında 
• '~lerj11_~rı hl'llctıncden ve müt- Hanri Barbusse, Andre Gide, eski 

Hafız Cemal VAK iT neşriyatı .... ______ .._... __ ..,. _______ ___ 
Dahili hastalıklan nıütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 
Fevkalade heyecanlJ bir roman 

B. O. 4 üncü S. Hukuk Mah-

kemesinden : 
Suana'lı münkir 

Knsrmp:ışada kulak5lz mddeıılnde 6 No. 
1 

lu hanede sakine bin ba31 mUtekaıuerindcn 1 
1 

mütevdfa lUaslahatttn Bey kızı Leman Ha-

Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'm 

eseridir. Bir papazm fevkalacle heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkmı, san'atkarane bir şekilde anlatır. 
ııımm mUptelA olduğu akıl hııstaııtmdan do-- Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 
tayı hııcr edllureıc aynı tknmetgAhta mukim Fiatı 25 kuruş. 

~~h~tt~~-~~~tl~~B~~~======~=====================~ konulduğu Uln olunur. ( 4196 "' 

Türkiye Cümhuriyet .Merkez Bankası 
ı 1611933 vaziyeti 

Kasa: 
Alcın: sofi kilogram 9. SJ2-819 [ •. 13.802.544 .89 

" 19.052 665. -

Lira 
'I PASiF" 

lı 
Sermaye·-·---····--··················· .. ·········---
Ibtivat akçesi ................................................. - ..... . Banknot .••..•..........•....••...•.......... 

Cfaklı k ..................•.................... " 685.263 .89 33.540.4i3.78 
TedavUldekl Banknotlar: 

Dahildeki Muhabirler : 

Altın .':ıfi 1\g .••.••.••• 2.675-000 L. 3.762615.51 
Türk li rası ........................ · ·· ,, .254.040 .80 

Hariçteki Muhabirler: 

Alem S:ıfi kilogram 3.218-943 1 4.527.7 1 O .CJI 
Altına ı:ıhvil i kahil Seıbcst döviıleı .53ô.475.3Q 

Deruhte edilen C\'rakı naktiyc L. 158.748.563.-
Kanunun 6 ve 8 inci madde-

4 01 6.656.31 ]erine tevfikan vaki tcdiyat 

Deruhte edilen evrak ı n:ıktiye 
bakıyesi ...... . 

5 064 186.30 

• 6.105.563.-

152643.000. -

Lire 

15.000.000.
.349.110.26 

Hazine Tahvilleri : 

Karşılığı c:ımamen nltm ol:ır:ık 
tcdn\·üle vazc.:iılen ....... .. ........ L. 8.688.000.- 161.331.000.-

(1cruhte edilen eH:ıkı n:ıktiyc 11 

~arşılığı . L1 58.748.563.-
l\anunun ö ' e 8 ircı mad-
delerine tevf!kan 'aki tediyat 

CUzdan: 
Seneda ı . · ·· ·· ··· n L. 5.488.357 .08 
Eshnm' c) Oeı uhte edilen evrakı 
tahvil~ı J nakliye hrşılığı (ıti-

b:ıri kı ) metle) .. . . .. .............. ,, 27. 125.825. -
Esham ve Tahvildt ............... ,, 1.1 54.709.11 33.768.951.19 

Mevduat: 
Türk lirası ............•. -......... . 
Dö,iı 

15.204.466. 94 
4.824.908 .54 20.029.375.4~ 

42360.440.22 

~ uen an 1 
' eercrek 1 .mak tehlikesine Macar ba~vekili kont Karoly var - Alhn ve döviz Uzerine avans ............. . 
l~. . tehhlc~li irticaller dı. Hlasederlar ....................................... .............. . 

14.201.19 

4.500.000.-
5.522.457.19 t'ell. ~Itır. Kongre, Almanya sefarethane -' Muhtelif 

~ ) •.. er a.hçe kiüb·· · b h · d k Al C>:flind . u tarafından sıne ir eyet gem erere , man 
t..._.~dlQ ~s: ınşa.sı:1~ başlanmı~ Altona ve Chemnitz mahkemeleri 

.:'cttp .h. inalı ıçın bir piyan- tarafından idama mahki'im edilen 2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 
"'"' •.. e" .. uı mittir. Pı·yanko 15 it Al • · · · h'-:r.. • t" 

..... u a 
1 

man ışçısının ma Kumıye 1 Iskonto haddi ')o 5 1/l. - Alim üzerine avans % 4 1/l ~~. nbu· F enerb•h,,..e ••hasın- t h' 1 fi 
"" .. '" ~ a.ey ıne protesto te gra an ver • ·------------------··-----------------------1 1 t k -

r a ırnla yapılacak ırneğe karar vermiştir • 

Yek On 
2 39.0(ıQ. 925 95 YekOn 2:.i9.069.925.90 



Tt:JQKiYE 

llRAAT 
BANKA=ı 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--~D~R 

Ucazlak •• Temizlik •• Slr'at ........................................... 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi .. 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

• Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

' 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

uoO 
3000 Ton Lavemarin kömürü: 7 ·Haziran - 933 çarşamba g 

saat J4 te ' 'Kapah zarf,, di--
Deoiz kuvYetleri ibti.vacı için kapalı zarf usulile ınübaya~ e&r

lecek olan 3000 ton Lavemarin kömürüne ait şartoameyı g d• 
mek istiyenlerin her gün ve itaya talip o lanların da hiza5'~o
yazılı gün ve saatte Kasımpaşada Deniz Levazım sahnalnıa 
misyonuna müracaatları • (2182) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 

Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 
Mükafat 50. 000 Liradır 

Ankara Mıntakası Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Ankara Viliyeti çiftçilerine dağıtılmak üzere (240) ad.~t s;,: 
arabası 1 • Haziran • 933 tarihinden itibaren 27 gün mudde 
k apalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. . ıJI'' 

Şartnameyi anlamak üzere taliplerin Ankara, Eskişehır, S 1 
sa, Istanbul, lnegöl, Adapazara Ziraat müdür ve meınurlarıJI 
müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (2553) 

~=·· l!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::.-:::::::==:::::::--=::::::nwww;::.:s:s;&::: 
=~···························-···· ... ·-············ ... ·-·····-······· ... ·------·----- ... iJ'• ==~······--···········-·············-········-··············-·······-··-··-· ... -... _. ........ . 
ifü Gazetemizin ilan şubesi : 
:::: .... 
m~ .... :::: 

im :::: :::: 
:::: .... .... .... .... 

Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında 

iliacılık 
Tlrk Llmltet 

mı Şirketidir. 
m~ Her tUrlU ilin işleri i~in mezkQr idarehaneye 
UU - müracaat edilmelidir. ~ 
111: m; Telefon numaralar. : 20094 • 20095 
::l~····················-······::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::· 
·~·····-···············::::::::: ................... -....................... -·····-· ..... ······---· .. 7:::::::::::::::::::::::aaaaaaaaae__.•-••••--•Uanaaaa--••••--·----........... ---

) ıstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih yangm yerinde 19,66 metre arsa: Teminat 2,5 lir• 

,, ,, ,, 48,Sl ,, ,, : ,, 4 ,, 

Aksaray ,, ,, 46,6 ,, ,, : ,, 8 •' ~O' 
Yukarda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye ııll' 

nulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Lef:eY' 
müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat ınakbuı d•iı9l 
ınektubu ile 26 6-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
encümene müracaat etmelidirler. (2577) 

il rire 'I~ 
lstanbul Belediyesinden : Tramvayın sol tarafından e oıı-eıt 

çen şoförlerden (25) lira ceza ahnacağına dair daimi ePC ,ğıf' 
kararile ınaktu para cezaları listesine ilave edilen fıkra ~f eÇeO 

yazılmıştır. i lan olunur. Tramvayların arasından makasvarı f2s79) 
otomobil şoföründen 25 lira maktu ceza alınacaktır. 

Kiralık Odalar 
"'I" Orhan Bey hanında lf' 

ralık odalar vardır. ıal " 
olanlar V AKIT idaresi~ 

müracaat edebilirle 

Dr. ihsan saL"'oJI 
BAKTERIYO .ı 

VAJll o~P' 
ı.lBORATU g1 11 lf': 

:························································· 
~ 3. K. O. i . . . . 
: Satınalma Komisyonu llanlan : . . . . ........................................................... Umumi kan tahlilAtt· frell ~·b" ıi• 

M. M. V. SA. AL. KOM. dau: nıı zanndan (Wassercnan ";,Y'ıoı~~· 
Yerli fabrikalar mamulatından müllcri) Kan küreyvatt ceşbiSİ· bliıııı 

15.000 kilo çoraplık yün iplig ... i ka· fo ve ısıtma hastalı kları sil ca .,ı ı . rat ve . rilıv 
palı zarfla münakasaya lfonmuş balgam, cerahat,. kazu .1 a~ıl•' ;~,sıt,S: 
tur. lhalesi 29 haziran 933 perttem ültra mikroslwpı, hJ.tı0~ur. "0ıı.ı 

s Kanda üre şckc:r: . 0[)i\larıY0 
be günü saat 15 tedir. isteklilerin miktarl arının tayını: 209s;.'9" 

. . . .. k .. ı•.--~ı s~9.İll1meliil:.il· --:~:: numune veşartnamesını gorme - u ı• _s 
zere her gün ve münakasaya gir· -------;-
mek için o gün ve vaktinden ev
vel teminat ve teklif mektuplarile 
Ankarada M. M. V. SA. AL. KO. 
na müracaatları. 

.(3083) (2574) 

,,. . .-. .. 
S h.b. Mehrııet '-'' a ı ı: ~ r 

..... fi1'tr _..,; 
Neşriyat müdorU · l~i 

""' V AKlT Matbaat' 

1 

1 


