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Dün Balkan_ Haftasının 3üncü günü . 2000 liraya 
bir yüzük 

Seyyahları dolan

Avrupa Nereye gidiyor ? ................................................................ 

M. Ruzvelt Avrupayı 
tehdit ediyor ! 

dıran bir mü esse- ''Eğer silahları bırakma konferansı suya 
se mi var ? düşerse işinize karışmıyacağım ! ,, 

l>lln t ı ""' op anan Balkan Ticaret ye Sanayi odası meclisi 
•••••• • • • • ,, , ,, ,, [ 8 inci aayıfamızda ] 

Gazi ·o;;·~~ .................. n~;üi/ ü~~~d; ........ . 
>. Çiftliğinde 

~ta~J<ARA, 26 mayıs - Dün An 
linci a 

1
Ciazi orman çiftliğinin seki 

b Yı dön·· ... d. B ette h umu ı 1. u münase-
liie d e~en bütün Ankaralılar çift 
)U• &.\'et]j olarak •tt• K"" ··k b"" ıtkad gı ı. uçu, u-
lllııı 'ek 

1~· e~kek herkes kuruluşu
le) t ıııncı ya§ını bitiren bu gü-

e!ehb ·· 
~l'lclik b· us ocağını gezdi, sekiz 
~Ilı ılgili ve devamlı bir çah§· 
du "ll ileler yaratabileceğini gör -
'ıUttde anladı. Bu hal insanın gö -
)Uk h~ adeta Ankaraya mahsus bü-
d ır ba 
'lll'ordu Yram manzarası canlan-

~~n b~ _ .. d••v•• 
•uanzarayı gor ugum 

,. •ek· ~1ftlik . tı sene evvel orman 
ı · ~ın l'ı hatırı nasıl kurulduğunu pek 

O &.dım: 
lh, ••tada h .. k... k . . . "&.l'et u umet mer ezımızı 
'lı~h etın. · · · B d · tel\ •ye gıtmııtım. ura a 
c,Ctler· ~0nraki hayat ve faaliyet 

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

Bina işi 
hallediliyor 
Tıbbiye, eski harbiyeye 

hukuk, edebiyat eski 
maliyeye geçiyor 

~il riıfntı'.1 !~tkik ediyordum. Or -
"\ ı. " g d · · Bazı Faknltelerlıı tqınacatı eski 
~e ıttıl'\!l t e tam bu zamanlar - maliye binası 

tlcl'j h tllıya ba,lamı§h. Gazi haz 
~~ta &.keınen her gün öğleden 
~1ttj r·r''ma kadar bütün vakit -
ıı~ l"ı tlikt . . 1 d B' 
h.. t\ec· e geçırıyor ar ı. ır 

ı"~k İıtı 0~ara.k bu fırsatı kaçırma
tı~t't hir edırn. Çiftlikte bulunduk -

1 li)t, Zamanda Gazi hazretleri -
('\ tet ett· 
v" k ıın. 

~a .. d ait or .f l• v• d 
~ ·• arı d ... . man çı t ıgm e or -
(J Oltan b ~gıl, ağaçtan değil, ha~
'a.tta. .\rı,dıle eser yoktu. Bura!ı 
,. ~Irk .J 

0 lu.nun yoksul bataklık 
~· 1 ~&. '") 1 , 

~ftliiirı ~ ık, kıraç bir yeriydi. 
~ ... 1~ak Ilı ~~Unduğu topraklar Ha
l \i \l}'ord a ınesiyle henüz yeni sü· 
a.I' .. u. Su d 
~ Roruı·· ~ ra a, burada çadır • 
}1
1.ttt lak1~Ye>rdu. Ötede beride ta-
li' •• , ren l d 

lı &.ra.Iık Çper er çalışıyor u. 
) l'la. tirdik Çadırlardan birinin al -
) a. berızer ·b~asa üzerinde harita-

ol'd ır b·· .. k kA - d U U. 8u . uyu agıt uru -
t ~tl'j.,.d Çtftlig ... in ı· 'd· p1· 

Darülfünunu ıslah heyeti her 
gün sabahtan akşama kadar meş
gül olmakta ve ıslahat esaslarını 
tesbit ederek Vekalete yollamak -
tadır. Darülfünun fakültelerini 
bir araya toplamak meselesi ilk 
planda geldiği için şimdiye kadar 
bina meselesile meşgul olunuyor· 
du. Dün öğrendiğimize göre bina 
meseleleri tamamile halledilmi§ 
gibidir. Tıp fakültesi şimdi hu -
kuk ve edebiyat fakültelerinin bu
lunduğu (eski harbiye nezareti) 
binsına getirilecektir. Askeri 
tıbbiye de ayni binada yer alacak 
bu binanın arka tarafındaki bina-
lardan da talebe için yurt tesisi 
hususlarında istifade edilecektir. 
Hukuk, edebiyat ve ilahiyat fa -
külteleri de şimdiki İstanbul lise· 

[Devamı 5 Jnd aayıfada] 

Sayyahlarla alı, veri§ yapan bir 
müessese hakkında alakadar ma -
kamlar tarafından tahkikat yapıl -
maktadır. Tahkikata sebep, ziynet 
eıyası satan bu müessese hakkın -
da bir seyyahın şikayette bulunma-
sıdır. Aldığımız malumata göre, 
bundan bir ay evvel İstanbula ge -
len bir Alman seyyahı tehrin muh 
telif yerlerini gezdikten sonra git
mesine bir ka~ saat kala Beyoğlun 
da meşhur bir mucevherat mağaza 
sına girmİf, 2000 liraya pırlanta 
bir yüzük almıştır. Seyyah evvela 
3000 lira istenen bu yüzüğü 2000 
liraya aldığına çok memnun ol -
muş, vapuruna binerek Almanyaya 
gitmiştir. Seyyah memleketine git 
tiği zaman yüzüğü tanıdıklarına 

ı .. z· göstermı§tır. ıynet eşyasından an-
lıyan bir ahbabı kendisinin aldan
mı§ olduğunu söyleyince seyyah 
hemen yüzüğü ınütehasaıslara gös 
termit ve aldandığını öğrenmi§tir. 
Bunun üzerine mahkemeye müra
caat ederek tayin olunan ehli hib
re yüzüğe 800 lira kıymet biçmit· 
ler ve mütebakı 1200 liranın iade 
edilmesi lizrm geldiiini bildirmit· 
lerdir. Heyetin raporu üzerine 

ı mahkeme 1200 liranın iadesini :ka 
rar altına alını§ ve keyfiyeti İstan
bulda ali.kadar makamlara bildir 
miıtir. Seyyah ayrıca kendisinden 
fazla para alan ticarethaneyede 
bir mektup yazmış, ya yüzüğün ge 

ri alınarak parasının 'Verilmesini 
ve yahut 1200 liranın gönderilme-
sini istemiştir. 

Halkevleri 

Fırka umumi idare heyeti 
bu mevzu üzerinde görüştü 

• 
ANKARA, 27 (A.A.) - Bugün 

C. H. Fırkası idare heyeti toplan
mıştır. 20 Halkevini yerlerinde 

• 
tetkik eden müfettişin Halkevleri-
nin umumi faaliyetlerine dair ver 
diği izahat dinlenmiş ve Halkevle
rinin kendi istikametleri üzerinde 
daha iyi çalışabilmeleri için ne gi· 
bi bir tedabir alınması icap ettiği 
hususları müzakere edilmiştir. 

Qj ·• e ,. ·r p anı ı ı. an 
rıaı :rı tlik .. . l k ~ ··.. . _. ·' . ' . 

~i '-tırı n . uzerıne yapı aca 

b rı ahırlar e"ıleri, öküz ve inekle· KA ~ K. l 
arı, ı, am l . . t t 

~ili)' r "e aairen·e enın evlerı, an - ur ' uzu, ar a 
tlı <>tdu. G . ın mevkileri göste-

. " . .. ... ' .. - ... . 

~ letkik azı Hazretleri hu pla- K. 
el'trı• ettikt QV'gQSl d,.. 1!li \re en sonra izahat 
aıl'tı O Zam h' lu cü 

1 
. an ıç unutma -

tı-e; Beş s~;Yı söylemişti: Bugün 6 zncz sayzfamzzda başlzyan Tefrika 
bu e J\nk· sonra 1stanbuldan 

1'alaı·da b~raya gelen yolcular Roma başkumandanı Vespasion tı. Fakat Kudusun içinde toplanan 
tı' ~lt •ö .. ıı· arınan görecekler! ile maiyetindeki bütün kuman - Yahudiler, yalnız Romalılarla de· 
'~)ordu ~ioyJe bir zamanda söyle- danlar Yahudi şehirlerini birer hi· ğil, birbirlerile de didişiyorlardı. 
t Ra.ç }'et· Ankara lop ki rer yıkarak halkı katliam ediyor, 
Qettı ııın . ra arının Henna fırkası ile Simon fırkası 
i.ı. erı uın esAıne müsait olmadı -

1 
I her yerde binlerce, on binlerce in· 

Qı," urnı b· k g k d''k ··ı·· d S . birbirine en vahşiyane kin ile sal-
"'' '-&.iz h ır anaat halinde sanın anı o u uyor u. urıye -

ı k,tı&.att:z~e~lerj sanki hu umu· nin her şehrinde halk Yahudileri dırıyor, Kudusun sokakları kan i· 
kı ısabetaizliği is at imha etmekte idiler. Yahudiliğin çinde yüzüyordu! (T efrikamızda 

r.tehrnet A P bütün kuvveti Kudusta toplanmış· okuyacaksınız.) 
Dev sırn 

tınıı ikinci Sayıfada ;, ............. ,,., ., . . .. . ll. t "'i .. • . . . 1. • .. \ ' .. .....,_ ... . . 
,ı ' •• • • .. • ' .. _ • ,\ : .. - • 

Vaşington, 27 (A.A) - Per§em 
be aktamı Mösyö Ruzvelt, beyaz 
saraydan doğrudan doğruya Lon
drada Sir Con Simona telefone et· 
miştir. 

Cenevreden gelen haberlerden 
dolayı gitikçe telatı artmakta olan 
Amerika Reisicümhuru, Sir Con 
Simona silahları bırakma konf e -
ransınm mesaisi akim kaldığı tak
dirde Amerikanın berri Avrupa 
iıleri ile alakasını tamamile kese-ı 
ceğini ve icap ettiği takdirde yal
nız hususi menfaatleri himaye et• 
mek için müdahalede bulunmakla 
iktifa ederek vukuatın kendi ken• 
dine inkişaf etmesini bekliyeceği
ni bildirmiştir. 

Mösyö Ruzvelt, Sir Con Simona 
İngiltere hükumeti tarafından ~en 
di beyanatına müşabih bir tebliğ 
neşredilmesini teklif ve tavsiye et· 
miştir; zira böyle bir tebliğ Cenev
redeki itlerin ileri gitmesine me -
dar olacak bir tazyik teşkil ede -
cektir. 

---

~-/-r 
'l . ı.,; :~~~~ 

( ~~flngto'!cta· 
kiBeyazsaray .. 
ve Amerika 

Reiacümhuru 
M.Ruzvelt 

Sir Con Simonun bu fikrin pek 
muvafık olduğu ve bu yolda beya
natta bulunacağı suretinde cevap 
vermit bulunduğu söylenmekıe iııe 
de bu heyanatıı.ı ne gibi ferait al -
tında yapılabileceği henüz mua~
yen değildir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mütearrızın Tarifi 
Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk 
ve fikir yakınlığı : Bir rnü~ahe~etimiz 

M. Lltvmof 

MOSKOVA, 27 .(A.A.) - Ce
nevrede silah bırakımı umumi ko
misyonunda mütecavizin tarifi 
hakkında cereyan eden müzakere
ler münasebetile Türkiye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey M. Lit -
vinofa şu telgrafı göndermişitr: 

"Silah bırakımı umumi komis -
yonunun celsesinde, mütecavizin 
tarif ve tesbiti projesini yapmış 

olan büyük dost memleket heyeti 

ceiilaCiiiid. -s. 
murahhasası hakkında yapılan 
methüsenalara ıahit olarak e~bü
yük sevinci duydum. Bu proje u
mumi sulh eserinin en kıymetli ve
sikasıdır. Ve daha ilk günden i · 

Deı·amı Dokuzuncu Sagıfada 

TOPAZ 
Bedava o/a
rak verdiği
miz bu piytJ-

"Amayım,, diyen dilenci 

sin 32 sayı
/alık 4 üncü 
formasını 
yarın gaze
temizle bir
likte alınız 



- 2 - VAKiT 28 Mayıs 1933 

Gazi Orman 
Çiftliğinde ~SON HABERLER~ 

Başmakaleden Deı·am 

için büyük bir tecrübeye girişiyor
du. 

işte bu büyük tecrübenin bu 
gün muvaffakıyetli neticesi mey -
<landadır. Şimdi hergün lstanbul
dan gelirken Gazi istasyonunda 
duran trenin yolcuları burada ha
kiki bir ormanla karşılaşmaktadır. 
Bu yıl çiftlikte dikilmi§ ağaçların 
sayısı (4.000.000) a yaklaşmı§hr, 
birkaç bin dönümlük yeri kapla -
mışhr:. Her geçen gün yeni günle
re ders olmuştur. Bu çiftliğin ağaç
lı varlığıyla §İmdiye kadar toprak
ları fakir ve fena at alan Ankara 
iklimine nasıl iftira edildiği anla
şılmıştır. Yılmaksızın çalışılır ve 
bu çalışmak bilgiye dayanırsa yur
dumuzun her kö,esinde verimsiz 
kalmasına imkan yoktur. Bugünkü 
orman çiftliği bu hakikatin doğ -
ruluğunu ispat eden en büyük bir 

Hususi Haberlerimiz B •• •• k · M•ıı İ M ı• · • d ---- - - - .- -- uyu ı e ec ısın e 
Kontenıan ı b ı .d .·· Ifl" k stan u su ı aresı - as an unu -

Tatbikatı kolaylaş
tıracak kararname 

Ticaret kanunu - Yeni para 
ANKARA, 27 (A.A.) - Büyük rine verilen terfih zammı ve 1485 

eserdir. 
Unutmamak lazımdır ki Anka

ranın 'imendiferle yarım ~at u -
zaklığınaa olan ağaçlık sahası ya
V&f yava~ genitliyecek, her sene 
yeni ağaçlar dikilicek biı· zaman 
sonra çiftlik muhitindeki orman 
Ankara ~ehrinin kennrlarma ka -
dar gelecektir. Bu ağaçlar ve or -
manlarla Ankaranın yalnız man -
zarası değil,iklimi de değişecektir. 

Orman çiftliğinde ağaç yetiş -
tirmek için sarfedilen emekler 
muvaffakıyetle neticelendiği gibi 
ziraatın diğer şubelerine ait faali
yetler de güzel meyvalar vermiş
tir. Makine ve hayvanlarla geniş 
yayla "klimine mahsus her çeşit 

ANKARA, 27 (Hususi) 
13756, 14117 ve 13888 numaralı 
kontenjan kararnamelerinin tatbi
katını kolaylaştırmak için hazır -
lanmı~ olan kararname Vekiller 
heyetince tasdik edilmiştir. Karar· 
name tudur: 

"13757 numaralı kararname mu
cibince Amerikanın kontenjan 
hnrici ithal edeceği eşya listesin -
den 14117 numaralı kararname ile 
çıkarılan ve gümrük tarif esinin B. 
143 ve A. 143 ve B. 131 ve D. C. 
B. A. 378ve A . B. C. 377 ve A. B. 
477 ve A. B. C. D. 381 pozisyon
larına temas eden eşyadan 16 ni • 
san 1933 tarihine kadar sipariş e· 
dilip 15 mayıs 1933 tarihine kadar 
gümrüklerimize gelmi§ olanlar 
serbestçe ve 16 nisan 933. tarihin· 
den evvel sipariş olunduğu halde 
zikrolunan müddetten sonra gelen 
eşyanın sipariş tarihleri lktısat Ve
kaletince tetkik edilecek faturala
rı tasdik olunanlar kontenjan ha
rici ithal edilir. 

Tarifenin A. 520 pozisyonuna 
temas eden ve tel fabrikalarının 
maddei iptidaiyeleri olan 6 ila 10 
milimetre kutrunda ve kangal ha
linde bulunan demir çubuk V lis· 

hububat, hatta dünya piyasa· tesine ithal edilmi~tir. 
sının beğendiği buğday ve arpa -
lnr yetiştiril~İ§tİr. Sonra koyun • Dairelerde çalışma saatleri 
culuk, inekçilik, atçılık, tavukçu • ANKARA, 27 ( Hususi) -
luk, sütçülük, peynircilik, yoğurt· Resmi dairelerin çalışma saatleri 

· çuluk en yeni fenni usullerle bu - haziranın birinden itibaren deği • 
rada tatbik sahası bulmu!tur. Di- şecektir. Memurlar sabah saat 
ğer taraftan meyvacıhk, . bağcılık, sekiz buçukta ite başlıyarak 12 ye 
şarapçılık, arıcılık sahalarında bü- kadar çalışacaklar, öğleden sonra 
yük muvaffakıyetler elde olun - da on üç buçuktan 18 e kadar da-
muftur. irede kalacaklardır. 

. Şayanı ~ik~..9:t .olan ~ihet. ıud~r Seyar aşiret muallimlikleri 
kı orman ~ıftlagı ıdare11,. ~ıraatın ANKARA 27 (Hususi) _ Ba-
bu muhtelıf sahalarında ıstıhaal e- ' 
dilen mahsulleri piyasada satmak zı vilayetlerimizde ıeyyar atiret 

mualli.mlikleri tetkilatı yapılması, için ortadan vasıtaları kaldırmış, 
doğrudan doğruya Ankaranın için 
de ıatıf §ubeleri açmıftır. Bun.ye
de hükumet merkezinde hayatı u
cuzlatmıya hizmet ettiği gibi ken
di hesabına da karlı neticeler elde 
etmiştir. 

Bununla beraber orman çiftliği 
hiçbir vakit sadece ti'cari bir zih -
niyetle idare edilmemi§, daima An 
kara muhitine ve Anadolunun di
ğer kötelerine fenni ziraat haya -
tında nümune olmak makıadı ta -
kip olµnmuıtur. Çiftlik idaresi ye
tiştirdiği her türlü cins ve çeşitli 
meyva fidanlarını ve ağaçlarını ci
var vilayetlere gönderdiği, diğer 
hususlarda nümune olduğu gibi zi
raat enstitülerine girmek için lise 
mezunu gençlerin - icap ettiği 
veçhile - birer sene staj görmele

devlete ait bir kıınn binaların ıa
tılarak parasile reımi daireler in -
şa ettirilmeıi hakkındaki kanun 
layihaları Büyük Millet Meclisine 
gelmiı, encümenlere verilmiıtir. 

Orman çiftliği idaresi bütün bir 
yıl içinde ııeçirdiii tecrübeleri bir 
riıale halinde yazar, baıar, yıldö
nümü münasehetile davetlilerine 
dağıtır. Bu suretle de memlekete 
ayrıca hizmet eder. Dünkü yıl dö
nümü münasebetile dağıtılan risa
le içinde memleketimize ders ola
cak birçok hakikatler vardır. Bu 
risaleden çiftçilerimiz ve bütün iş
çilerimiz için bir öğüt örneği ola -
rak şu satırları naklediyoruz: 

Millet Meclisi bugün reis vekili 
Refet Beyin reisliği altında topla
narak Seyrisefain idaresinin büt • 
çc!erine ait hizmetler için yapılmış 
tediyatm tasfiye ve mahsubu hak
fundaki kanun layihasiyle vazife
lerinden münbais veya vazifeleri
ni ifa sırasında hadis suçlardan do 
layı kaza belediye reisleri hakkın· 
da hadis suçlardan dolayı kaza be 
lediye reisleri hakkında lüzum ve
ya men'i muhakeme kararının vi -
layet idare heyeti tarafından veri
leceğine dair tefsir mazbatası mü
zakere ve kabul olunmuştur. 

İstanbul belediyesine bağlı ol -
mak Üzere İstanbul sular idaresi, 
adiyle hükmi §ahsiyeti haiz husu
si bir idare te,kiline ait kanun layi 
hası tasvip ve tütün inhisar idare
sinin 1932 senesi bütçesinde 800 
ve muvazenei umumiyeye dahil 
daireler bütçelerinin muhtelif fa -
sılları arasında 15 bin 200 liralık 
münakale yajılması kabul edilmiş 
tir. 

Müteakiben icra ve iflas kanu -
nunun 45 inci maddesiyle 82 inci 
maddesinin 8 numaralı bendine bi 
rer fıkra ilavesi hakkındaki kanun 
müzakere ve kabul olunmuştur. 

Buna nazaran mezkur kanunun 
45 inci maddesine fU fıkra ilave e
dilmektedir: 

"Ticari rehinler hakkında ve ti· 
caret kanunu hükümleri mahfuz o. 
lup alacaklı dilerse ticaret kanu -
nuna, dilerse bu kanun hükümleri
ne ııöre rehinin paraya çevrilmesi
ni iıtiyebilir. 

Kanunun 82 inci maddesinin 8 
numaralı bendine de aıağıda yazı
lı fıkra ilave edilmiştir: 

Askeri malullerle ıehit yetimle-

numaralı kanun hükmüne göre ve· 
rilen inhiaar beyiye hiueleri. 

Devlet memurları 

Devlet memurları maaıatının 
t;lvhit ve teadülü kanununa ballı 
ct.,tvelde tadilat yapılmasına dair 
kanununun müzakeresinden sonra 
madeni uf aklık para basılması hak 
kında.ki kanunun müzakere ve ka· 
bul edilmittir. Bu kanunun hüküm 
lerine göre 11 h:ıziran 1930 tarih 
ve 1715 numaralı kanunun beşinci 
maddesi mucibince Cümhuriyet 
Merkez Bankasının uhtcsinc geçen 
evrakı nakdiyeden 24,591,218 adet 
bir liralık kupürlerin tedavülden 
kaldırılması için mezkur kanunun 
onuncu maddesinde yazılı"iatikrar 
kanunu,, beklenilmeksizin altı mi) 
yonu ıimdiden ve diğer altı milyo
nu lüzum görüldüğü zaman bastı • 
rılmak üzere on iki milyon gümüş 
para çrkarmağa Maliye vekaleti 
mezundur. 

Yeni paralar 

12 §ubat 1207 ve 16 nisan 1341 
ve 4 tubat 1928 tarihli 411, 624, 
1027 numaralı kanunlarla tedavü· 
le çıkarılmaıma mezuniyet veri -
len on milyon liralık 100 paralık 
ve 5, 1 O kurutluk bronz ve 25 ku • 
ruşluk nikel meıkUkitın ve 1326 

• :..L! • il ' 1 1: • l> 
senesı muvazene1 umumıye Kanu • 
nunun onuncu maddeıiyle 2 tubat 
1332 tarihli kanunun hüküm • 
lerine göre tedavüle çıkarılmasına 
selahiyet verilen bir milyon liralık 
be,, on, yirmi ve kırk paralık nikel 
paraların yerine en çok yedi mil -
yon liralık nikel ve bronz para bas 
mak için Maliye vekaletine mezu ~ 
niyet verilmiştir . 

Meclis yarın toplanacaktır. 

Konya ve Borsada yerli 
mallar sergileri 

Konya sergisi yirmi haziranda, Bursa 
sergisi de on temmuzda açılacak 

• 
ANKARA, 27 (A.A.) - Önü - j miyeti Konya şubesi namına 20 

müzdeki haziran ve temmuz ayla- , lira göndereceklerdir. 

rı içinde Konyada ve Bursada yer- . Bursa sergisin.e iştir~k ~t:nek is
li mallar ıergileri açılacaktır. Kon- 1 hyenler de sergı komıtesının nef-

y l'k' · ·11- . . . 2 rettiği talimatnameye bağlı talep -a ıncı mı ı sanayı sergısı O 
h . d I nameyi dolduracaklar ve 25 hazi· 
azıran a açı acak ve 5 temmuz • 

d k k d 
rana kadar ıergi reisliğine bildire-

a apanaca tır. Bursa ördüncü ki d' ce er ır. 

yerli malı sergisi de 1 O temmuzda 1 S · · t' k d ki d · 

1 
ergıye ış ıra e ece er en, ıç 

açılacak 25 temmuzda kapanacak~ d 1 · · t bb o a ar ıçın me re mura ama ser-

rini temin etmektedir. 
Nihayet geçen sene içinde çift

lik ihtiyaçları için açılan ziraat a
letleri atölyesi genişletilm1ş, hu -
rada ufak mikyasta bir ziraat i. • 
letle~i fabrikası vücuda gelmiftir. 
Şimdi hu fabrikada bir taraftan 
pulluk, tırmık gibi memleketin en 
ziyade muhtaç olduğu yeni ziraat 
a:etleri ile mevcut tesisattan aza • 
mi derecede istifade elde edebil -
mek için demir karyola, · sandalye 
,.e saire yapılmaktadır. Bu noktai 
nazardan da ciftlik orta Anado -
)uda hi~ it ve ~i~ilik nümunesi ol· 

"Çiftlik ticaret İ!lerinin birkaç 
senedir verdiği verim tunu gös -
termektedir ki, yetittiricilerin 
kuvvetlenip iktıaadi birer varlık o
labilmeleri için behemehal yetit -
tirme yolunda birleşmelidirler ve 
kıymetlendirme hususunda top -
lanmalıdırlar, ıatma işinde el 
ele verip baıkalarına aldanmama
lıdırlar. Çiftlik bu üç kazanç §ekil
lerini kendisinde toplamıttır. Ken
disi bu üç ıeklin toplantı11dır. 
Çiftlik sekiz yıllık ıavaı ve it yol
culuğunda gördüğü ve inandığı İş· 
ler arasında yurdumuza yaraşacak 
pratik istihsal ve satma koopera -
tifçiliğinin lüzum ve ehemmiyeti
ni bir daha anlamıtbr.,, 

hr. ginin devamı müddetince dört ve 
Konya sergisine iı;tirak eden fir· dış pavyonlardan da üç lira ücret 

malar sergide teşhir edecekleri ve alınacaktır. Sergiye iştirak ücre • 
satı§ yapacakları yerli mallarının 

nelerden ibaret olduğunu ve kaç 

metre uzunluğunda yer ayırmak 

lazım geldiğini en son haziranın 

muftuı'. Mehmet Asım 
. , . 

llJl'l"'9 °Y!:f .. •• 

tinin yarısı i!tirak talepnamesile 

birlikte gönderilecektir. Diğer vi

layetlerden ıergiye iftirak edecek· 
ler için Devlet Demiryollarından 

on beşine kadar sergi komitesine gidi§ geli§ yolcularına yüzde 40 ve 

bildireceklerdir. sergide tethir edilecek e~yanınlSO 
Sergi Alaettin tepesi karşısın • 

da Gazi Paşa mektebinde açıla • 

caktır. Ve her bir metre murab· 

baı yerin yalnız işgal ücreti iki li· 
radır. Serııiye ittirak etmek iıti • 

yenler milli iktııat ve tasarruf ce · 

kiloıuna ve bu e!fa yekpare cisim

ler olduğu takdirde yalnız iki ade

dine yüzde elli tenzilat yapılacak· 

hr. Seyrisefain vapurlarına ııerek 

efya •e ıerek yolcular için yüzde 

25 tenzilat yapılacaktır. 

Amerika 
bed 

Altın mikyasıl11 ~si. 
ter kedi yor ·ıır 

Nevyork, 27 (A.A.) - V~~ıdr 
b·ıciırı tondan Asosiadet Prese 1 • ._,J 

ğine aöre M. Roavelt Anıer~ 
altın mikyasını reımen terk 
sine karar vermittir. ,il 

M. Roıvelt, mümes~i~er 111 Sif 
bankalar encümeni reısı M· . 
galdan mecliıe bu hususa daif 
karar sureti vermesini talep 
tir. 

Vatington, 27 (A.A.) -: ;J 
meclisi bankalar encünıenı tJI 
altın mikyasının terkedi1J11• ~ 
hükQmet tarafından halkıO 
biriktirmesine kar•ı ittihaS. ~ 
mit olan tedbirlerin tatbiki111

1
_, 

laylaıtıracağı mütaleaında bU 
muftur. ..,_, 

Ayan meclisi azasından ntı 
lu bir çok zevatın müt~l~~ 
tedbirin doların kıymetını 1 f' 
den düşürerek enflasyonun . 

jiıt• müş olduğu i§İ itmam edece f;.J 
ayni zamanda ham mad~ler ~ 
larını düşüreceği merkezınd ı' 

Vaıington, (A.A.) - M it 
velt, altın mikyası hakkında•!..•.---. .. ! 
mecliıi ile mümessiller ıd• ot'_ 
tevdi etmek tasavvurunda b 
duiu karar suretinin eıaseO ~, 

cut olan bir vaziyeti kanuııi. 
rak teyit edeceğini ıöyleıni~' 

Bu tedbir, hükumetin te 
tını altına tercihan kağıt pal' 
ifa edeceği manasını ta 
etmektedir. Reisicümhur, W 
birin iktısat konferansı m" 
tı üzerinde bir guna tesiri 
na ihtimal vermomektedi•~ 
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edıyetin iki bek-
çisi: Mumya, su ! Belediyede 

dolabı! sti11f 
· ·ıdr ırl AMASYA 
.,,,rJ 81' 'b• •••••••••••••• 
ı11o , rı ırini k 
usı' rı. b ucaklıyan dağlar, 

uruna v . ler l ermı,, fısıldaşan 
' Ya. çın t 1 · Ç'I>\ k epe erın sırtları çı· 

'( a. . 
ulca.rda b. k 

11 ,, k' . ır aç şatonun kabur· 
n ı ılk · 

tıo'ıf İtıd ıca.t edilen topun 
e en Ye . k 1,r nı çı mış gibi. Taş du-

llç, "",•ırlların üstünden bakan 
J ta I b' d d,lik 1~ erebeyi .. AJağı -

1jıı İr.aa.n~:lı ~1~. su, kah hiddetli 
~ 'iç çiz . Yuzunde dola~an kor-

d
. l>I gılerie kar k.. .. .. e •r. S arır, opurur, 

• .,0 
1bi a.k onra Yemyeşil bir zehir 

ı ,. 1 a.r. Kah k k 
111~· ı 1'"at ıp ızıl olur. Bir 

bir k rneydanından yaralı 
··f 1 ~ da.o} ahraınan gibi kanlı böğ 

ıl , o a.rın t .. · 
~ den· e egıne yashya yas· 

ılı 1 lle dogwr .. · ·ı.. B 
j' a \lr " U suzu ur. azan, 

eıı ~hı · ual b' 
6t' ' &ib• u ır çocuk olur. Bir 

. i. ~ L ~tlta.~ bParıldar, hasretle deni • 
ı11ı °'l' .... akanı .. l . . . • t . '•ıı bo arın yuz erının ız· 
fıJ llt zma.d . • 
dİf· ka.d,r .. ~~· ıncıtmeden ta de 

~'( 't'I goturür. 
*' ı •rma... . . 0 ~ \tlt etekı .gın ıkı kenarında dağ 

-~ • lı l'ern er~ne serilmit koyulu, a
tit1~ ~;ıthire 8~.c._şıl bir §erit. Sonra bir· 
111~ ~.~l~lı" ogü bir kuyu çenberi gi· 
l ~ Ja.n t . ııı h! epeler. İtte sıze A-

ol#' ~. l\ıPkı 
;"'ttı zı} • • • • • 

it• L· l'tıil h elınaaıle, dızı, dızı 
ıt b e t ili ~ tkırnd a ırladığımız Amasya 

, ~1 ~,~,1~ b·an bir kuyuya, yahut 
~ ~ , huıuu ır kazana benziyor. Ba· 

l~ ~:a, ttıl\c ar eteklerini dağdan 
'y.ef ı,:'llttı11 ~ .Amasya tepesinden 
~ •lı 'tl ~y~ •çınde fıkır, fıkır insan· 

~ " 0t. ~ .. atlığı bir kazan halini 
-) l uııes d 

) ... 'l\t- \_, ·• ağları kavrıyor. 
"t ı>tr f 

' 1rın duvarı gibi yanı· 

.\ltı " • • 
t~ "1Yld 
•ı11 trirıir. ~ günler uzun yaz 
tıl~ tırta.11rıdtrıınyaturüdür. Mayı -
d._ ~iu Yer a. a.k~amın be§ buçukta 

t ~"'Yıl. '~e hayret verir. Altı • 
l~ ~ıtf a.ranlıktır. 
1 '\· ın l>e 
"1-. ~rtr, b· l'lcerelerinden lamba-

)\ ~ti.i ı~er. ışıldamıya baş -
' ı! tij nl erıni gördük .. 
" "'>' il erind 04ıı,1 '>'' ~ e günet aylarca 
'liıi Ilı~ ki ~lıtarnaz .. O zaman sa· 
~ •ıı 60 

"' lıtııı k ıncı arz Clerece -
"11 ~''Ya.'rıı lltuplara yaklattınız. 
dlı>.~\llldi.i .. 1 n: &eceleri, güdükle -

tif· L · 11}' co et 
'\ L. 0 r. ~e ınin boşluğunu dol -

Qır d ce A. rt' S ekorı ~~syaya bamba§· 
\ ~'Y h a &ırıyor. 
~ ' ıtetı>. ara.be) . b '111'1t ıç ev) erı, urçlar, gedik 

/el ~lla .. da.illr der •iliniyor. Mor 
~ ,.~ er · k ' i Ot' l.lçıuz, b enın enarında 

Je' 1)tı ttı,ll d . Ucakıız heybetli 
.f11f ~. CJ\ııj 'b' .. Q gı ı uzanıp gi -
1'il" ı,. tt •ilu 
iljf ı 'tlerrı. et a.Itınd 

~ \ri)o 11 •eri . a. Amasya ufku 
"' ~l ' t, s .. ı n hır düzl"k h' . . \. "rtı ... a.rın u ıasını 

~' t~1"Yly1 ıa~Ynaıında bu gü
.. ~ llneş Alll ahın tfıkları sil • 
.\~ '-la.ake . ~•Yanın yüzüne 
"''• •ını g · , • Ya, d,. ~l eçırmese .. 

• 11lı ~g arı k 1 llt•- '" eli · nırı. ovukla • 
ıtted nın r h en .' u un ebediye-

er ' 1 c;ılgil . ~h- " ula.rd erı, lahitleri 
.'~~ :den mu a de'Virlerin akı -

et' ''tile h~r ~h . ~Yaları ile hala 
.,,.ı ~ bır d &ıhı Ürp . 

de b. llrgunı k erıyor. Ve 
~i't'k ır ak ku u . Y eşilırmak 
li)e 1 

• Ama. ş gıbi dolatıyor. 
·• tıı rı. ık· 1Yanın b 6" ~ 1 ıeaıiı b e ediyeti 

~ ... er '"lula d ekçiıi var. Bi-
Otek· r a. U 

~"-1 1 tnu Yuyan mum-
ı ... ~Yaları k 

' '-' -v.ra.y b d n orudu • 
•~t •ırlklı le e enlerinin üs -

·~-ı::~• tUnd:~~an~ı adamla • 
tni ·~ca. ... er~. nıumyela

gı iunü bekli • 

T erkos ve Istan
bulun bütün suları 

Su işleri müdürlüğü tara
fından idare olunacak 
lki gün evvel Ankaradan gelen 

vali ve belediye reisi Buhittin B.in 
yakında gene Ankaraya gideceği 

soylenilmektedir. Muhittin Bey, 
bu seneki gidişinde evkafla beledi 
ye arasındaki ihtilafları ve beledi
yenin döviz işlerini takip etmiştir. 

Belediyede bir su işleri müdür
lüğü teşkili hakkındaki kanun la
lihası meclise verilmiftir. Bu layi
haya göre, lstanbulda şahsiyeti 

hükmiyeyi haiz bir sular müdür -
lüğü teşkil olunacak, bu müdürlük 
terkos ile lstanbulun bütün suları· 
nı idare edecektir. ldare, şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz olmakla beraber 
belediyeye merbut olacaktır. Layi
hanın meclisin bu devresinde tas
diki kuvvetle muhtemeldir. 

Eski Tersane 
Binasına sahip çıkan 

Münir Paşa 
Eski Paris sefiri Münir Paşa, 

İstanbul üçüncü hukuk mahkeme· 
sine müracatla Haliçteki tersane 
binasının kendisine aidiyetini id • 
dia etmiş, kendisininÇorlulu Ali 
Paşa vakfının mütevellisi olduğu
nu, tersane binalarının da bu vakıf 
müştemilatından bulunduğunu i · 
leri sürmüştür. Tersane, §İmdi ha • 
:-; İnenin malıdır. 

Digeı· bir zat ta, beşinci hukuk 
mahkemesinde, F mdıklıda üçün -
cü kolordunun bulunduğu binanın 
kendisine ait olduğu iddiasile da -
va ;ıçmıştır. Bu binada şimdi dev • 
lete ait bulunmaktadır. 

Zincirli kuyuda mezarlık 
Zincirli kuyudaki müselles arsa

nın belediye tarafından satın alı -
narak asri mezarlık yapılacağını 

evvelce yazmıştık. Maliye vekale
tine ait olan bu arsanın fiati üze -
rinde uyuşulmuştur. Yakında, ta· 
puda kayit ve tescil muamelesi ya
pılarak belediyeye verilecektir. 
Tem muz ortalarına doğru asri me
zarlığın in~asına ba~lanacaktır. 

Umumi Haziran maaşı 
Yeni kadrolar kısmen geldiği i

çin memurlara umumi haziran ma 

af ının verilmesi bu sene geçikmi -
yecek ve haziranın birinde tediya 

ta başlanacaktır. Üç aylıkların da
ğıtılmasına da haziranın üçüncü 
cumartesi gününden itibaren ait 
olduğu §ubelerde başlanmış ola -
caktır. 

Yaralanan bir çocuk 
Kasımpaşada Bedrettin mahal -

lesinde oturan Hayimin oğlu 12 ya 
şında Jak dün kapının önünde oy
narken annesinin sildiği cam ha· 
şına düşmÜ§, yaralanmıştır. Jakın 
yarası hafi tir. 

1tnıuıumımımımr.1tnm11Ktımmıııaıı111mınmımnuın11111unııuw11nuıuwım11uırıutn 

yerek ebediyetin saatlerini sayan 
su dolaplarıdır. Biri mütemadiyen 
uyuyor. Devirlere donuk, donuk 
cam arkasından bakıyor. Beriki 
sessiz, ıessiz mütemadiyen dönü • 
yor. 

Sadri Etem 

Kontenjan 1 Nazım Bey Geçen gün bir dostu.ma gitmif· 
1 . c tım. _ ocuklar evdeydi. Sordum: 

Kararnamelerine 
zeyil : Cetveller 
13774 - 13887 numaralı kon

tenjan kararnamelerine zeylola . 
rak hazırlanan yeni kararname ve 
merbutu cetvellerin resmi gazete 
ile neşredildiğini yazmıştık. Bu 
cetvellerden bilhassa M cetveli 
çok mühim esasları ihtiva etmek
tedir. Bu cetvel ehemmiyetli it -
hal madelerini memleketlere tak
sim etmektedir. 

Yeni M listesinde eski M liste· 
sine nazaran, ithal madelerinin 
mikdarı itibarile farklar vardır. 

Ez cümle yünlü mensucat 36075 
kilodan 24060 kiloya indirilmif, 
Amerikan bezi 317.360 kilodan 
414.670 kiloya, patiska bezi 47 
bin kilodan 55 bin kiloya çıkarıl· 
mıJ, pamuklu mensucat 67450 ki· 
lodan 51680 kiloya inmiı, ince pa
muklu mensucat 526.259 kilodan 
740 bin kiloya çıkarılmıştır. De
mir 6 milyon küsur kilodan 5 mil
yon küsur kiloya, kaba demir ma· 
mulatı 793.430 kilodan 109 bin 
kiloya, demir çivi 186.240 kilo -
dan 147 bin kiloya indirilmiş, oto
mobil 183.480 kilodan 246 bin ki
loya, demir boru 673.950 kilodan 
816bin kiloya çıkarılmıttır. 

Yeni stadyom 

Bütçede bu iş için 
50,000 lira var 

Yeni bahçede yapılacak ıtad -
yom arsası için belediye tarafın . 
dan istimlak işine devam edilmek· 
tedir. Şimdiye kadar bir kilomet
re murabbaında bir saha satın alın 
mıştır. 

Yeni sene bütçesinde bu iş için 
50000 lira mevcuttur. Bütçe tas • 
dikten geldikten sonra bu praa ile 
de diğer yerlerin istimlaki yapıla
caktır. 

Belediye mektupçuluğu 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Beyle birlikte Ankaraya gitmiş o· 
lan belediye mezarlıklar şubesi 

müdürü Süleyman Bey ile hukuk 
işleri müdürü Muhlis Bey dönmüş
lerdir. Süleyman Beyin belediye 
mektupculuğuna tayini Dahiliye 
Vekaletince tasdik edilmiştir. 

VAK 1 T 
Gündelik, Siyasi Ca:ı:ete 

Istanbul Ankara Caddesi, VAKIT }'Urdu 

Telefon Numarala,. 
Yazı işleri teJc!onu: 24379 
İdare telefonu : 24378 

Tclgrat adresi: lstanbul - ·ı AKJı 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 7:>0 1450 
3 aylık 

.. 
400 • MO 

ı aylık • 
150 300 • 

llAn ücretleri : 

Ticari ilılnlı\rın llıln ııalılfl'l<'rinde aanu. 
mi 80 lmruııtan b:ı~lar, ilk r.ahifrde ı.;o 

kuruşa l•ndar çıkar. 

Bll~iik, fazla, dcrnmlı ilan , ·erenlere aıt 

a~ rı tl'nzll<it urdır. 

Heııml llAıılıırın bir ıı:ıtırı 10 kuru,tur. 

KUçUk ilanlar : 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç detuı fı5 
dört ıte!ası i5 ve on de!ası 100 kunıetur. 
Uç aylık illn verenlerin bir deCaaı mecca
nendlr. Dört satırı geçen UAnların ruıa 

\. ııatırlan beş kuruştan hesap edilir. ~ 

Şair aleyhine 
açılan davalar 

Birleştirilerek belki de 
Bursaya gönderilecektir 

Serasker Rıza Paşa zade Sürey· 
ya Paşa tarafından şair Nazım 

Hikmei Bey aleyhine, "Gece gelen 
telgraf,, isimli kitaptaki bir yazı 

sebebile açılan yakışık almıyacak 
neşriyat davasının, İstanbul üçün· 
cü ceza mahkemesinden ağır ceza 
mapkemesine gönderildiğini yaz · 
mıştık. 

"Gece gelen telgraf,, den dola • 
yı Nazım Hikmet Bey aleyhine açı 
lan komünistliğe teşvik edici neşri 
yat dava11na, ağır cezada bugün 
bakılacaktır. Üçüncü cezadan bir· 
leştirilmek üzere gönderilen dava 
dosyası, ağır cezaya gelmiştir. Bu 
itibarla iki dava birlikte görülecek 
tir. Diğer taraftan, Nazım Hikmet 
Bey aleyhinde üçüncü bir dava var 
dır. Ve kendisi esasen bu üçüncü 
davada mevkuftur. Bu dava ko -
münistlik propagandası yapmak, 
bir müddet evvel Bursada yakala
nan ve lstanbula gönderilen ko -
müniıtlik tahrikatı suçluları ile 
alakadar bulunmak davasıdır. 

Üçüncü davanın tahkikatı bit· 
miş, suçun işlendiği yer noktasın
dan,lıtanbul adliyesinin selahiyeti 
haricinde görülmü§, dosya tekrar 
Bursaya gönderilmiştir. 

htanbul ağır ceza. mahkemesi, 
Nazım Hikmet Bey aleyhindeki 
birinci ve ikinci davaların Bursa· 
ya gönderilen dava ile birleştiril -
mesine lüzum görürse, buradaki 
davaların Bursaya gönderilmesi 
lazım gelecektir. 

İskan müdürlükleri lağ
vedilmek üzeredir 

Hazirandan itibaren iskan mü· 
dürlüklerinin lağvedileceği yazıl • 
mıştı . İstanbul iskan dairesi de bu 
itibarla elindeki itleri sür'atle bi • 
tirmeye çalışıyordu. Öğrendiğimi
ze göre bu işler bitirilmiş gibidir. 
lıkana müteallik meselelerle hazi
randan itibaren nüfuı müdürlüğü 
metğul olacaktır. 

Yeni Adliye vekilinin 
tamimi 

Yeni Adliye vekili Saraçoğlu 

Şükrü Beyin tamimi, İstanbul müd 
dei umumiliğine gelmiş, müddei 
umumilikçe birer ıureti mahkeme
lere ve icra dairelerine gönderil -
miştir. 

Hilaliahmer Haftası 
Hilaliahmer haftası vesilesile, 

cemiyete aza kaydi muamelesi de· 
vam etmektedir. Müracaatlara kar 
§ı herkes tarafından hararetli bir 
alaka gösterilmekte, aza miktarı, 
her gün kayde değer derecede art· 
maktadır . 

Dün akşam Tepe batı kışlık ti • 
yatrosunda deniz kızı Eftalya Ha
nımla Sadi Bey tarafından, hasıla
tı Hililiahmere ait olmak üzere, 
muvaffak bir konser verilmiıtir. 
tir. 

Kadın birliği kongresi 

- Mektep yok mu?. 

- Var, dediler, fakat muallimi· 
miz müsamereye iştirak edecek 

Mkadaşlarımızı rollerine çalıştır • 

dığı için derse girmiyoruz, biz de 
gitmedik. 

Bir kaç. gün evvel bize kızımın 
bir iki ahbabı gclmisti. Onları ma· 
sa başında çalrşırke~ buldum. Sor• 
dum: 

- Nedir çalıştığınız? 

- Mektepte müsamere var, de· 
diler, rollerimize çalı~ıyoruz. 

Filvaki, bir haftadır, bütün 11 • 

lanbul mekteplerinde müsamere • 
ler var. Her mektebin en genif ıa· 
lonuna sahne kuruluyor. Tiyatro 
ve konser salonu bulunan mektep
lerin bu müsamere salonlarına 

bayraklar asılıyor (Yalnız kollej 
müstesna; her nedense Arnavut 
köy kolleji müsamere ıalonuna 
bayrak asmıyor. Acaba bu kollej, 
milliyetçi değil midir?) Müıame. 
reler başlıyor. Perşembe günü ta• 
!ebelerine, cuma günü umuma, cu· 
martesi günü talebe velilerine ... 
Bazı müsamereler mektep salon • 
larına ve sahnelerine ıığamıyor, 
tiyatro sahnelerine çıkıyor. Hatta 
bazı mektepler, müsamerelerini, 
bir hafta fasıla ile tekrar ediyor • 
lar,. 

Dün, diğer küçük ve büyük şe· 
hirlerimizden de telgraflar yağ· 
mağa başladı. Falan yerde, falan 
mektep talebeleri, falanca eseri 
temsil etmişler ve çok muvaffak 
olmuşlardır ... 

"' . "' 
Mekteplerde verilen müsamere • 

lere itiraz edecek değiliz. Bu mü· 
samerelerin muarızı da değiliz. 

Bilakis, gençliğin böyle teşvikler· 
le, sahne sanatına çok yakından a· 

lakadar olmasını faydalı buluruz. 
Mektep sahnelerimizde, milli duy· 

guları harekete getirecek temsil • 
)erin, canlı tabloların, manzume • 

}erin söylenip oynanması çocuk 
dimağlarının bedii inkitaflarına 

yardım edeceği gibi, milli duyru· 
larını da bileymeğe yol açmıf olur. 

Ancak, müsamere zamanlarına 
itiraz edeceğiz. Bu aylar tam imti
han aylarıdır. Çocukların kitapla• 
rma ve notlarına dört elle ıarıla • 

cağı zamanlardır,. Bu zamanlar
da, çocukları müsamere eğlen-

celerile, piyes rollerile meığul et· 
mek bilmem ne dereceye kadar 

doğrudur? Mekteplerimiz, bu ay· 
larda imtihan tatili yapıyorlar. Bu 

tatil, çocuklar imtihanlara hazır • 
}ansınlar deye veriliyor. Halbuki 

çocuk dersine değil, müsamerede
ki rolüne çalışıyor. 

Hayır, bizce, bu ayl~rda mek • 
teplerin müsamere vermeleri doğ• 
ru değildir. Bu müsamereler im • , 
tihanlardan sonra, tatiller batla • 
yınca verilmelidir. 

Selami izzet 

- noytn njllO!lllllO \'n~ln;tondan lstlh
b:ırınıı gore, hııılmnın hirlndt•n itibaren sin· 
nl mlls:ıit olnn her kesin yn çıılı~mağa 'p~·a 
muharebeye gitmej\'e nıe<'bur olduklarına dıı· 

lr mühim bir tebli~ nı~redilnılştir. Fayda11~ 
l~lerlc dP. uğra-.ıanlara aittir. Bunlar ~a 

fa~d::\lı bir iş bnl:ıcnklar, ~ıı aıııkt'r olacak. 
ludır. 

Türk kadın birilği katibi umu - - Dün öğı~~c kadar ıst1kraz1 dahili ı.a-
milğinden: T ekarrür edecek olan ııılah ll0.860 lira tutmuştur. Bu mikdarl• 

k 
.. .. ·· · ı · d .

1 
, j bt!rıtber ııımıın ~ ekCln 6.fH2.180 liraya ballf 

onııre ııunumuz ı an e ı ecektır. olmaktadır. 
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Bir tefrika 
Aleyhine açılan 
davanın devamı 

Bir çok şahitler isteniyor 
"ittihat ve Terakki, nasıl doğdu, 

nasıl yaşadı, nasıl öldü?,, isimli 
tefrikada babasına dair yazılan -
lardan dolayı Damat Mahmut Pa
şanın oğlu Asım Bey, tarafından 
"Son Posta,, gazetesi aleyhine açı 
lan davaya ait muhakemeye, ls -
tanbul ikinci ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 
Davacı vekili, Sefir Müni~ Paşa 

ile., Damar Mahmut Paşanın arası 
agık olduğunu, bu tefrikada çıkan 
malUmatm Münir Paşa tarafından 
verildiğini, dolayısile Mahmut Pa
§a aleyhine yürünüldüğünü söyle -
miş, bunu isbat için bazı şahitlerin 
çağrılmasını istemişti. Gösterdiği 
şahitler, doktor Kadri Ra~it Paşa, 
Akıl Muhtar, Mithat P!anın oğlu 
Ali Haydar, Sami Paşazade Sezai, 
Babanzade Hikmet, Nazmı Asaf, 
Nuri Ahmet, Doktor Sabri, ikinci 
ceza başkatibi Emin, Hüseyin za
de Ali, Hasan Safi, Sefahattin, 
Ahmet Hamdi, Eski Adliye vekili 
Yuıuf Kemal, Yusuf Akçura Bey· 
lerle diğer bazı zatlardır. 

Dün, bu şahitlerden bazıları din 
lenilmiş, tefrikada yazılanların 
Münir Pıt.şa tarafından verilip ve· 
riJmediğini bilmediklerini anlat -
mışlu, 

Damat Mahmut Paşa ile Sefir 
Münir Paşa arasındaki resmi vazi
yete dair izahat vermitlerdir. 

Muhakeme, diğer şahitlerin çağ 
rılması için, yedi hazirana bırakıl 
mııtır. 

Ziraat mütehassısları 
Tetkikat ye.pmak üzere şehri • 

mi:z:e gelen Avusturyalı ziraat mü· 
tehaımsları Her Çcrmak ile Ada • 
metg dün Yalovaya gitmitlerdir. 
Oradnn Bursaya giderek Karaca 
Beyi görecekler, Karabigaya ge • 
çccekler, Eskitehire giderek Çifte
ler çiftiliğ;ni gezecekler, oradan 
da Anknraya gic1e:eklcrdir. 

R aşit Pıza Bey 
P. a~it Riza Bey temaşa heyeti 

iiç dört gündür T ekirdağmda bu -
lunmakt;: dır. Birkaç temsil vermek 
üzere ~asit Riza Beyin bugünler
de Edirn;ye gitmesi beklenmekte
dir. 

7~3 kadını kandıran 
bir hilekar adam 

Lon:lra gazetelerinin Paristen al 
dığı malumata göre Paris mahke
meıi hali hazırda 745 kadını iğfal 
eden yeni bir Donjuvani muhake
me etmektedir. 

Maznunnun iğfal ettiği kadınla 
rın 741 incisi Germaine namında -
dır. Maznun bununla bir çayhane· 
de tanışmış, onu teshir etmiş, ikin
ci buluiimalarında onun çantasını 
a~ırmış, üçüncüsünde ona Germai
ne diyeceğine Jacquelin dediği i
çin kadın onun başka bir kadınla 
seviştiğine ltani olmu§, ve onu bu 
yüzden ele vermi§tir. 

Suçlunun asıl adı Edmund Ac
bour' dur. Halbuki kendisini yerine 
göre Kont, Marki diye tanıtıyor. 

Hakim, bu gibi unvanların ka • 
dınlar üzerindeki tesirini sormuı, 
o dt 'u cevabi vermi§tir: 

- isminizin başında ha doktor 
gibi ünvan bulunmuş, ha Kont, 
Marlct, prens gibi unvanlar bulun· 
muı. bunların tesiri birbirinden 
farksızdır. 

Kaçakçılar 
mahkemede 

Kaçak oyun kağıdı 
taşımak ve satmak 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün kaçak oyun 
kağıdı taşımak ve satmaktan scç
lu üç ki§i muhakeme olunmuştur. 

Neticede, bunlardan Ali altı, Ta. 
lat üç ay hapse mahkum olmuşlar, 

kendilerinden yüzer lira da para 
cezaıı alınması kararlaştırılmıştır. 

Abdullah beraat etmiştir. Karar 
bildirilince, Ali ve Talat derhal 
tevkif edilmişlerdir. 

Kaçak şarap ve konyak 
Sirke yapmağa mahsus dükan

larında kaçak şarap ve kon • 
yak ele geçtiği iddiasile adliyede· 
ki ihtisas mahkemesine verilen 78 
yaşında Ligor, oğlu 50 ya§ında 
Pandeli, torunu 18 yaşında Apos
tol, dün muhakeme edilmişlerdir. 

Ele geçen şeylerin tahliline dair 
kimyahane raporu okunmuş, kon
yak diye gönderilen mayiin sirke 
çıktığı anlaşılmıştır. 

Bir fıçı içinde elegeçen mayi in 
ne çıktığına dair raporda bir kayt 
bulunmadığından bu cihetin so -
rulmasma karar verilmiş, muha • 
kekeme, başka güne kalmıştır. 

Jandarma çavuşları aley
hine açılan dava 

lstanbul ağır ceza mahkemesin· 
de, dün pomak Hüseyin isminde 
birisi tarafından Jandarma çavuş· 
farı Mehmet Hayri ve Sıtkı Efen
diler aleyhine açılan davanın gö • 
rülmesine ba,lanmııtır. 

Davacı pomak Hüseyin, bunla
rın kendisini yakaladıkları zaman 
dövdüldttri, işkence ettikleri iddia· 
sındadır. Hüseyin, hırsızlıktan üç 
aene dokuz ay hapıe mahkumdur. 

Dava edilenler, mahkemede 
şunları söylemitlerdir: 

- Yakalama, müsademe netice
sinde mümkün olmuştur. Bu Hü -
seyin, arkasından 17 el silah atıl -
dıktan ıonra bir hendeğe dü§müş, 
bu ıuretle yakalanmıştır. Vücudün 
deki sıyrıklar, düştüğü sırada vu • 
kua gelmi,tir. Mahkumiyetle neti· 
celenen muhakemede, bize suçunu 
itiraf etmi, olmasını tazyika atfet
mif, cezadan bu suretle kurtulaca
ğı zannile dayak yediği iddiasında 
bulunmuştur. 

Sonra şahitler, dinlenilmiş, da -
yak hadisesini teyit etmemişler, 
mahkemye jandarma muhafazasın 
da gelen davacı mahkum, bu şahit. 
lerin dayak atıldığı ıırada hazır 
bulunmadıklarını, onun i~in böyle 
söylediklerini ileri sürmüştür. 

Müddei umumi, Jandarma ça -
vu~ların!n beraatini istemiş, mah· 
keme de, dayak iddiaı;ı sabit olma 
dığı kaydile, beraat kararı vermiş 

tir. 

Maydanozlar arasında 
kaçak sigara kağıdı 

Bir pazarda yapılan aramada 
bir maydanoz köfesinden kaçak 
sigara kağıdı çıkmış, adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
dün bu meseleden dolayi Arapkir· 
li Cemal isminde biri muhakeme 
edilmi§tir. 

Cemal: "Maydanoz köfesi be • 
nim değil, Nail isminde birisinin
dir. O da burada muhakeme edil
miş, cezalandırılmıştır.,, demiş, 
tetkikat yapılmış, bu ifadesinin 
doğru olduğu anla~ıldığmdan, Ce
malin beraaetine karar verilmiştir. 

< > Polis Haberleri 
~SA HABERLER ı~k~i~"J~""""bi;· .. kaza 
M. Çaldarisin Ankara 

seyahati 

Atina, 27 - Başvekil M. Çalda· 
ris Ankara seyahatini eylülün ilk 
haftasında yapmıya karar vermiş
tir. Başvekile 1ktısat nazıı-ı da re • 
fakat edecektir. 

Millet mektepleri 

1932-1933 senesi zarfında 54 vi
layetimizde açılan millet mektep
lerinde 167,362 ki~i okumuştur. 

Bunlardan 81,367 si muvaffak ol • 
mustur. Cebelibereket, Edirne, Gi
reıı~n, Jçel, Muğla. Kütahya, Rize 
vilayetlerinin bütçelerinde tahsi • 
sat olmadığından geçen ııene mil
let mektebi açılmamı~, Hakan vila 
yetinde mektep açılıp açılmadığı 

hakkında malumat alınamamıştır. 

12 -15 kuruşa süt 

Boğaziçinde ve ıehrin uzak bazı 
!.emtlerinde sütün okkası birkaç 
gündenberi 12-15 kuruşa satılmak 
tadır. 

Meyva ucuzluğu 

Meyva tacirleri çilek, kiraz, viş
ne, dut ve sair meyvalarm çok kısa 
fasılalarla birbirini takiben satıla· 
cağını, bu yüzden fiatların ucuz o· 
lacağmı söylemektedirler. 

Anadolu yakasında elektrik 

Geçen sene elektrik tesisatı Kan 
dilliye kadar yapılmıştı. Elektrik 
şirketi bu sene Anadoluhiıannın 

elektrik tesisatını yapacaktır. T esi. 
sata başlanmak için malzeme ha-
21rlanmıştır. Bir haftaya kadar in
şaata ba~lanacaktır. 

Andolu yakasında Suadiye plaj
larına cereyan verilmiştir. Bu sene 
Bostancıya kadar cereyan verile • 
cek ve gelecek sene Maltepeliler 
de elektriğe kavu~acalaklardır. 
Bostancı tesisatına ait elektrik pro 
jel eri hazırlanmıştır. 

Yıldırım 

Siirt - Bereketli yağmurlar yağ 
makta, bütün çiftçilerin yüzü gül
mektedir. Yağmurlar esnasında hü 
kumet caddesinde bakkal Alinin 
dükanına yıldırım düşmüş, fakat 
lehülhamt nüfusça zayiat olma • 

Bir genç denize düştü, 
kayıkçılar kurtardılar 

Evvelki gün köprünün Kadıköy 
iıkelesinde herkesi heyecana düşü 
ren bir hadise olmuştur. Bu heye
can umumi bir korku tevlit etmiş, 
birden bağrışma ve çığlıklar yükse 
lince birçok kimseler kaçmıya ba! 
lamış!ardır. 

Hadise şudur: 
Köprünün Kadıköy iskelesine 

yanaşan vapurdan yolcular çıkını· 
ya başlamıştır. Etraf çok kalaba
lık olduğundan kimse kimsenin 
farkında değildir. Bu esnada birci 
sim denize düşmüş ve arkasın • 
dan kadın çığlıkları ve bağrışma
lar başlamıştır. Bütün başlar o ta· 
rafa dönmü,, denizde bir gencin 
çırpınmakta olduğu görülmü!tÜr. 
Vapur tarafından ezilmek tehlike
si her saniye artmaktadır. Fakat 
kimse kurtarmak teşebbüsünde bu 
lunamamaktır. Bu tehlikeli vazi • 
yet karşısında ıoğuk kanlılığını 

muhafaza edebilen kayıkçılar ol • 
muştur. Birkaç kayıkçı derhal de
nize atılarak gence yaklaşmışlar
dır. 

Bu esnada herkes gencin bile
rek denize atıldığını zannetmekte 
idi. 

Genç çıkarılmıştır. İtalyan mek
tebi talebesinden Ziyaettin ismini 
taşıyan bu genç ifadesinde, yol -
cuları seyrederken birden muva • 
zenesini kaybederek yuvarlandı • 
ğını söylemiş ve zabıtaca serbest 
bu-akılmııtır. 

§ Y edikulede kale kap111 önünde 
kumar oynatmakta olan Yani cür· 
mümeshut halinde yakalanmış, tab 
lası mUsadere edilmi§, kendisi de 
tevkif edilmiştir. 

§ Samatyada Hamdi ve Y asef 
isminde iki arkadaş aralarında çı· 
kan bir ihtilaftan kavga etmişler, 
Hamdi Yasefi döğmüştür. Kavga
cılar yakalanmışlar, ifadeleri alın
mıştır. 

§ Kumkapıda Kiğork isminde 
şüpheli bir ,ahıs yakalanmıı, üstü 
aranınca, sustalı çakı taşıdığı gö-
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• ı Sterlin 720.- • ı Pczeta ı rı.-
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•C'cncne ~. :sııı- • Hıi~res 8rı. - • 
*·orya 68. l .2.!5 • llcljırar !'15.· -
•Amsıerdam 1.1752 1 • ~l nskova I0?3,SO 

Esham 

i ş Tlaakası 9.SO ı Tcrkos 29 30 
Anadolu 25 20 * Çimento ı\ı . 12.·· 
llcj 4,3• Cn\'O'l flc\' ~ı .:-o 

Şlr. llay r ı ve ili. ~ark ne~ ~.35 
T rarrv \ !'il.!ll• l\alvıı ~-
l '. :-iı;.n•ıa ı o.:ıo Şark m. ccııı 2.35 
Ronınnıı 21.2~ Tel ı:lnn 1.1.-

istikraz'ar Tahviller 

ı~t. dahili Q6 :;o ı F.lektrlk 
ı 03 J .. ,. 20, 1 ranl\'av 
(" k 1, • 11 n • 5 I 1 unel 

• , ar ·~ 0 an ··' ı :ıh tını 
• rı l\ l u\'ahhııdc 52 5' ı * Ana ı ılu ı 

GiimrLı-lcı 5 5i ı • /\n:ıdolu 11 • avdı m:ıhı 4.::ll'i 
!l :ı~ı!:ı• ı ı :-s ~ \. ~lü rııessıı 

s ı .. ;o 
4,2 1 

ı . .ıs 
4.J tıO 
440 ) 

55,711 

Arapcamiinde oturan Reşit ismin
de biri tarafından tehdit edilmiş -
tir. Ahmet zabıtaya şikayette bu· 
lunmuştur. Reşidi yakalamıya 
gelen polisler, itaat yerine tahki
re maruz kalmışlardır. Reşit yaka· 
lanarak hakkında kanuni takiba • 
ta baslanmıştır. 

§ 2222 numaralı şoför Aptulla
hm idaresindeki otomobil lstinye 
istikametine giderken, Kadıköyün 
de oturan Yusuf efendinin bin -
mekte olduğu motosiklete çarp • 
mıştır. Müsademe ani olmuş, oto
mobil motosiklete çarpmış ve der 
hal düşürmüştür. 

Sukut neticesinde Yusuf efen-
dinin kolu kırılmıştır. 

§ Karaköyde oturan Mümine ha
nım polise müracaatla Hasan ve 
Hüseyin isminde iki kişi tarafın -
dan tehdit edilerek dövüldüğünü 
iddia etmiştir. Zabıta tahkikata 
başlamıştır. 

§ Beylerbeyinde oturan simitçi 
Osman dün iki el silah attığından 
yakalanmıştır. 

§Tapu kadastro umum müdürü 
Cemal bey bu sabahki trenle şefı-
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Dilimiz 
74 Uncü liste 

ANKARA 27 A. A. - T D T. Ce-
mi yetinden 

.. ı..lfaıan Sıtkı Bey elini yastığının - Evet efendim, bildiğiniz gibi Karş ılı k ları aranacak arapça \'e larsça 
-.aqııa att B kclimcleıin 74 n umaralı liste.;i şudur 
L_1 i,.. .•· unu ıören Müfit, der· cinayet bu odada itlendi. ... _ ı - l\1dahir 8 - l\ !elek 
t:.ıı. e"rıne ~ulla.~dı, koluna ya • Müfit Bey Ufağa dikkatle baktı: 2 _ l\lefhum 9 _ :\lelfuf 
fit d ~la bır mucadele oldu. Mü- - Bildiğiniz gibi dedin. Nere· 3 - >\lcftun ıo _ ;\lelh uz 

._d 0 1ruldu. Elinde bir tabanca den bileceğim. Yalnız gazetelerin 4 - l\1ehcur 1 1 - l\1enf aa t 
C 1' yazdığı ıeyleri biliyorum. Onlar 5 - ~lehtap 12 - l\Icn!ur 

iilerek: da çok fey yazmıyorlar. 6 - Mektep ı s - !\len-etmek 
- Demek beki ki 7 - 1\lekmp 14 - !\Jcn şe "-ız emek istemiyor· - Yazdı arının yarısı da doğ· 
lf ?. Dedi. ru değil. Muhtelif mektep mual-
~n _Sıtkı Bey yataktan inmit - Cesedi nerede buldunuz?. !imlerinin buldukları 
8-. Yı tekrar almak istiyordu. - Burada efendim, fU durdu • karşılıklar 
.. L taııada Müfit Bey zile bastı. U. ğum yerde, pençerenin önünde. 
~ oc1 .. ., • d 46 ıncı lı"ste '"' a. ıır i. Müfit: Halının üstündeki leke, kan leke-- Abm Mahdut: ÇeHllmlş - Mahfil: llahrem: 
lJ, bu et, dedi, bu tabancayi sidir. Beyefendi odaya girdiği Gizil - Mahrum: Yokluk _ Mah.,uı: Mah • 

""'·tıfıocladan çıkar. Beyefendinin zaman tevkif edilen genç kız, ce- zur: Mecal: Meecanen: Beda\'a - Meclis: 
,,._ nın 1 Mecmua: Mihnet: UzUntU _ Mlhvl.'r: 
~ a tında buldum. Eğer seclin üzerine eğilmit bakıyormuf. 
~.L_ :\anıda Jetipneaeydim cinayet Beyefendiyi görünce kalkıp atef 6 mcı JJkmektep: 
woqfhca. lctı. Mahdut: Sa~ıaı blllnen - Mahnt: Toplantı 

ti etmİf. yeri - ~ahn•m: Gl&lı, ııaklı _ Malırum: A • 

ltııdı Yhar bu ıözlerle bütün bütün - Biçare deli!. yırınak - Mahsul: Meydana gelen - Mah • 
, •Ykırdı: - Evet elendim. zur: Mecal: Güç - Meccanen: Parasız -- Ahın Mcellı : Toplantı, Kunııtay _ Mecmua: Ya • 

.Ahın et, tabancayı bana ver.. - Cezası ağırdır. zı toplaatı11 - Mihnet: Sıkıntı - Mihver~" 

t41fit :~kapıya doinı uzaklaıtı, - Zannederim efendim. 46 mcı mektep muallimleri: 
h.t...ı. -=r Yaralıya yardım etti, - Beni dinle Ahmet, bu hadise Mabdut: Sınırlanmı, - Mahru: Toplantı 
~ 7~ yeri - Mabftm: Saklı, ()lzll - Maluum: 
~ YatJTdı. Hasan Sıtkı Bey Beyefendinin beynine dokundu. Gfort kalmak - Mahauı: Verim _ Mabmr: 

...._ r.& haJ'kırdı: Aklı pek batında deiil. Kapalı, aakınmlJ, - '.Meeaı: GUç - Mecca -

a..11~1.hnıet, defol buradan. - Bunu bir kere daha söyle • nen: Akoeslz - MecUa: Kurultay, Konoıt • 
"'" ıt Be mak - Mecmua: Top1anmıt blrlktlrllmlt -
._ E Y illYe etti: mittiniz efendim. Mihnet: Sıkıntı - Mihver: Ok. 

li.li •et, buradan defol, ben de Müfit Bey dikkatle ufağa baktı. 23 üncü illanektep: 
k~· - Ben onun için deli mi demit- Mahctut: ÇevrUnılJ, •mırtanm11, u - Mab-
.:_....._ SıtJu Bey: tim?. fil: Toplantı yen - Mabrem: Gl&IJ, Mklı -
- li l\lahnım: Ellbot - Fahaul: Elde t'dl.len -r.._ . &Jır, dedi, Mn dur, MD bir D~vanu Var Mahzur: Engel, Saktnacak nesne_ Mecal: 

llt lid-ezıin f. s• • • h il • • GöO - Meccanen: Paruız - Medlı: 'l'oplan· 
~:- "-ci h ta L-l- ld' ına ışı a edılıyor tı, Dernek. KunıJt.y -Met'mua: Dt-met, ya-
-·"'llit .., a U uaalCI ge ı. z.ı toplulntu - Mcınet: Sıkıntı, Uz\Uıtü-Mlb 

-.... li dedi ki: Baıtaralı Birinci Sagıfada ver: Ora çotııatu, Dbıgu. 
..... _aataıu. bir u fazla asabi. sinin bulunduğu (eski maliye ne- 38 inci mektep: 
~.! Rörci\ikçe uabı bütün bütün ---·) b' t kt Mahdut: Çevrllmlı - Mahfil: Toplantı ye-
--:llll)or bua , . . . .-u...,l ınuına atmaca ır. rl - Mahrem: Gbll, Saklı_ Mahrum: Yok· 

~' un ıçın 11dıyorum. İstanbul liaeıi için ba§ka bina ıuı - Mahsul: Elet edll8l - Malızur: Sala• 

'l . latılacı mmlclandu aranacaktır. Bu ıuretle Darülfü· odan - Me<".al : Dayanıksu.lık - Meeeanen: 
.b )i •deniniz. Parasız - Meclis: KunıJtay _ Mecmua: 
'R"'-a S nunun bütün fakülteleri bir araya saı toplalı - Mihnet: Sdmıtı _ Hllıveı-: 
"'- $' Jtkı Bey ona da çılafb: topl&nmlf olacaktır. Göbek. S:Y• aelcllnia~ . Ben ai~ Müderılıler ve ilutahane ıer 37 inci mektep: 
~~ ~zı tenbıh tabiplerinden münlcep encilmen llall*ıtı Der, N--.. - Mabftl: Toplanı-

.. ~ llaİJdim'l . lan yer - Mahrenı: (}izli - Mahrum: Na. 
... . ;_ dün ıabah Profesör Maltın rıya· eı-ız _Mahsul· Yerden bit.en _ ,.._ ... ___ • ... a_:ı )len D 0 haJd ırtiia- rw • ._.. ..... • 
b~ k ~ ır .8 ~ aetinde darülfünunda toplanarak ~ - Jlecıal: Tabt - Meteanen: Para • 
Jı.·~ endinclm 18ÇIDlftİ. L• ( • •• ·-.ı k ıız, Bedava - Meclü: Kurultay - Mecmua· 
-....._ 1-k, bakır uma meae 811 uaen .... e ODUflDUf, KUçUk okunak - Mihnet: Sıkıntı, Den_: 

L ~ t_~ · . ondan sonra tıp fakülteainin ~hir llllllftr: Orlaldt. 

~j ÇÖ .. im.. bqmıa ıeldı. hastahanelerinden ne tekilde isti· 33 üncü mektep: 
\)9-fa d'IU .~' JU'& açdmıt• dafe edebileceği cihetlerinin tet • Mahdut: Az, Çevrllmil - lllalıfil: Toplan· 
, h...ı _ CSndu: kiki 'im. ti Şeh' h ta ma yeri - MalıreJll: Saklı - Mamul: Gök, 

-vtltor • • ne seçı lf r. ır u • bitme - Malwırı Çekinme - Mecal: Gütlll • 
lela• a telefon echmz, he • hanelerindeki yatak adetleri artı· lök - Meccanen: Jlarlllıkaız - Meclla: Top-

Wıliı41; ııı. rılacaktır. Klinik ve poliklinikle• lantı - Mecmua: JIJ)uıet: Sıkıntı - .Mlb\•er: 

~et çıktı, Müfit ·Bey huta rin hastahanelerde alacakları te • orta •orta t'lzrt,, 

l! S•& IOrclu: killerin tayini gibi teknik itler 27 inci mektep: 
'fl' 1Ze l»ir v d d '----b· Mabclotı Slnırlı, çevrllmlı - MalatU: rop-'-l?. ,,ar DDllll oauna ı· hastahanelerde yapılacak tetkikat- landacak yer_ MaJırem: Saklı, Görünmez-

'ıt_ · tan ıonra tayin edilecektir. Mahrum: Paruız - Mabllul: Bolluk, Eıae &-' JLrır• B • . p f .. M 1 ·ı dilen - Mahsur: tJeldn'Dt'• aakınm& - Me • il, -..ıtor • unun açın ro eaor af ı e mi: DönWecek yer, s11ç yetıne _ Meceaaen: 
"'-a illi? ıelınceye kadar bek· birlikte alakadar heyet, bu sabah· Parasız - Meclis: Kunıltay - Mecmua: BI-

' ı._ · tan itibaren hastahaneleri ziyaret l'lkUrDmlt. Toplaanut Yası - Mlluıetı Sakın· 
.. Al!. )ip efendim ):t-um yok tk"k d ki d' tı, Yorpıılak - ]llllıver: Orta tabutu • .a.. ~ ...... İt 1111 ' '"' • ve te ı e ece er ır. 

,. AL.- Qtly &f&iıya indi antre- Dok 1 h "--1.. 19 uncu mektep: 
~~i bul ' tor ar eyeti, mü.aaere bi • Mahdut: ÇefrUm11o Sınırlı, Kısa_ Mahru: 

°"u ita du, Ahmet henüz lince aldıiı kararları bir rapor ha• Toplanma yert, Dernek - Mahrem: 01t11 -

' "1 ı..~Yordu. lincle müıavirliie takdim etmittir. Malıramı Payam, YoUOI - Mahııuı: Ehle"'" 
....., 8 ~ balacı kimdir? dilen - Mahzur: Çeklnllecf'k oey - Mecal: ili. ih.ai • Mütavirlik le bunları Vekalete bil· G~ - Mecmua: ToplanmılJ - Meccanen: 

Yorum, doktor ıönder· direcektir. Paruıs. Belet - Mecll9= Kunaıtay - MUı -
...._ ~ net: Kırma, tncıtme - Mihver: Orta ıdlrek, 

Duyduiumuza göre imtihanla • r ıelecek ·? Kazık, Dtngll. 
"--sı ıel ek mı • rın bitmesini müteakip fakülteler 42 inci mektep: 

~ ~ ec • yeni binalaraına tqınmaia batla· Malldatı ÇevrUndt - Mahru: Toplanaeak 

~,..._. • ta.raber konupnak yacaklardır. Yalnız yeni tıp fa- Yer-Mahrem: Gllll-Mahnım: Payı obm

... ..... ~ 41.aaeı. Odalardan biri• külteai binasında bazı tamirat Ye ,._ - Mahsul: Döl - Malıblr: Engel - Me-,.. llal? t'.81: Takat- Mec'JCIUlf'n: Caba,~~ - Mec-
~it_, t.. · tadilat yapılacaktır. Su ve elek. uı: Kunalta:r - Mduaetı l'.alyet. 

-;.~ 'efendim, !U odaya trik boruları çojaltılacaktır. Nakil - ""'""''---....... _ __ _ 
~~ ... itinin den aeneıi bqına kadar ta• lngiliz bütçesi 
~_•'lfit "--~ kapıamı açtı. mamlanacaiı muhakkak telakki e- CENEVRE, 27 (A. A.) - in· 

a.._:""91' L. te. reddüt etti: ~ 
8 

diliyor. giltere hük4meti milli müdafaa 
~---,:....odaya ıinek. Nakil devam ederken bir taraf· bütçe tahdidi komisyonuna ıu res· 
~ • lıl• ~ IJi bu odada kat. tan bir ıenelik darülfünun kadro- mi beyanatı vermi§tir: 
~ "'-41bai Ja• • Hanımefendi- ıunun tanzimine batlanac:Ndır. Masraf komisyonu, teknik ko -
"Ah '- oct. ~ J.u oc:lada bulduk. Hud olan umumi kanaate ıöre mitenin bütçenin tahdidi için ame· 

.ı~.~ liraek iıterainia mevcut müderrislerin ancak yarı• H bir hal .r•reai göstermek huıu • '°lt..&.L...... y-
q...;ı-.. .. y ıının etki kürsülerinde kalabile • ıunda müttefikan bir rapor Yere • 

ilet ~Ahmet airelim. cekleri tahmin edilmektedir. Ge • miyecelini ye ıillhları bırakma 
' kapıyı kapadı. ne duyduivmuaa ıare bet fakül • mukaveleeıindeki bütçelerin ne· 

P
-10 _ 

la..- il.._ &zarlık te için hariçten ecnebi reiıler Ye tir ve tahdit edilmeıine müteal -
'~ ~ bocalar getirilecektir. Fakülte re· lik ahkim dercolunmuı arsusu • 
~ :-'-- laakıncln ialiklerini yapacak olan ecnebi nun kendi ihtiaaıı haricinde kalan 

-.lart ~~ profaörler Yazifelerinde bir sene bir prensip meselesi oldupnu 
._llMa •-.aıaaefendi elile Ye yahut iki aene çalıtacaklar ıon- clütünerek umumi komiıyonun tek 

~Rt!~~tlılaa.da ra yerlerini eıkiıi gibi Türk mil • nik komlt•İAİn taavibine bir rapor 
ola?. clerrielere buakac•kl_.-dar. Yermeie karar vermiıtir. 

lstaabal Cebeaaemı 
TARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 

-25- Yazan: nıyazi Ahmet 

Yangın yılı : Gedikpaşa, Beyazıt, 
Koskadanbaşka bir çok semtlerde .. 
1751 yangınında bu saray kur· 

tarıldı. Fakat hiç 'üphe yok ki bu, 
Üsküdar halkının gösterdiği te · 
yakkuz sayesinde oldu. Atef saray 
bahçesine biti,ik evlere gelince sur 
gibi yükselen toprak yığınları ile 
karıılatmıttır. 

Gedikpaşa yangını 
1753 senesi kanunusanisinde 

Gedikpaşada çıkan bir yangın, sur 
haricinde denize kadar olan bü • 
tün sahayı yaktı. Büyük tahta han, 
sabuncu hanı yanarak Kumkapıya 
kadar bütün mahe.lleler tutuftu. 
Büyük yangınlarda halkın göster • 
diği korku ve tatkınbk !&yanı 
hayrettir. Yangın telitına inzı • 
mam eden kadın çıilıkları insanın 
ıinirlerini büsbütün bozar. 

Gedikpaıa yagınından kaçabi. 
lenler, hatta civar mahalle halkı 
kurtarabildiği etyalarile Beyazıt 
meydanına doldu. Bu, itiyat halini 
almıftı. Bir yerden bir kıvılcım 
parladı mı, bundan civar yanacak 
zannedilirdi. Bu yıl, bir yangın 
yılı oldu. Gedikpafa yangınından 
aonra Beyazıtta, Koakada ve daha 
birçok aemtlerde her gün bir yan
gın zuhur ediyordu. 

Kandillide Arif efendi dama • 
dının meıhur yalısı yandı. Langa· 
da çıkan bir yangın dört saat de
vam ederek 1500 den fazla ev 
ye.ktı. Bu yangına aadrazam da 
geldi. Langa yaqmında bir f&hıs 
evinin önünde oturmut, 9e!D&dan 
top taneaine mütabih bir ,eyiİı 
Basmacılar ki.rhanesinin üstüne 
düttüiünü ıörmüf. Bu, bütün lı • 
tanbula yayıklı. Artık halk, yan • 
gınlarda "Gazabı ıilahi var,, diyor
du. 

Meş'um Cibali 
1754 senesi de yaniın yılının 

bir mabedi oldu. Bu sene de lstan· 
bul birçok yanım f eliketlerine 
uiradı. Met 'um Cibalide beıinci 
defa çıkan yangın hakiki bir ıea· 
met getirdi. Bu yangından aonra 
Sultanhamamında, Ayvanaaray -
da, Kadirıada müthit yanıınlar 
çıktı. 

Cibalide çıkan yanıın sur bari· 
ci ve dahilinde meycut biPumum 
raaya evlerini toprağa karıtbrdı. 
Cibali gene çırçıplak kaldı. 

Sultanbamamında çıkan yan -
ıın 18 1aat devam etti. Katıkçılar 
( 1 ) Tarakçılar çarıdarını silip sü· 
pürdü • 

Mahmutpap çarıı11 tamamile 
yandı. Bu yangında, birçok yan • 
ıınlarda kurtarılan Mahmutp&J& 
hamamı da kurban ıitti. 

Ayvanaarayda çıkan bir yan • 
ı~n, 'burasını yarıdan f ula yaktı. 

Kadirga, Bizanslılar zamanın • 
da payitahtın en meekun mahalle
siydi. Sofyanın muhteıem sarayı 
ve onu ihata eden mebani, Kadir
gayı ayni zamanda en güzel bir 
semt haline ıetirmitti. 

Y arıt arabaları ahırlara çekil • 
dikten aonra, vahti hayvan sesleri 
diner. Aktamın 109luğunda Ka -
dirıa meydanında zevk ve sefahat 
hatlardı. Ve aiaran •tıklar mey • 
danda eerilmit Biaanı dilberleri • 
nin mahmur gözlerinden 11zarken, 
süsülmüı damarlarında aon kalan 
kuvvetle IU'aylarm ıolunu tutar • 

lardı. Kadirgada sabah derin bir 
sükut içinde geçerdi. 

Bu tarihi semt Bizanstan sonra 
ücra bir mahalle olmu§tu. 

1754 senesinde bir attar dük • 
kinmdan çıkan yangın 16 ıaat de· 
vam ederek bütün semti harabeza• 
ra çevirdi. Artık Cibalinin uiur • 
suzluğu dillere dütmÜ§tÜ. Bir çok 
kimseler, Cibalinin, böyle kalma• 
ıını, in,aat yapılmamasını ileri 
sürdüler. Fakat buranın topraiı • 
na ısınanlar, orayı bırakamadılar. 

iki ay sonra enkazlar arasında 
saraylar yükıelmiye batladı. 

36 saat devam eden yangın 
1168 hicri senesinin 22 mayr: • 

sında miladi 1754 te Hocapapda 
çrkan yangın tam 36 saat deYam 
etti. Bu yangın Demirkapıdan iti· 
haren bütün Bahçekapı zelzeleye 
uğramıt bir hale getirdi. 

Demirkapı, bostancılarla mil • 
sahiplerin girip çıkma11 için yapıl• 
mıftı. Ayni ıene birimi Sultan 
Mahmut camie gidemiyecek dere
ce hastayken zorla çdtmıf, cuma 
selamlığından aydet ederken De· 
mirkapıdan sarayı hümayuna ıire
ceii eanada at iiatünde Yef at et • 
mitti. 

Sarayı hümayunun kapııı ciYa• 
rı birçok vüzera ve ricalin konak• 
Jarile ıüılüydü. 

Bur:9.'daki saraylar cayır cayır 
yandı. Memipadenin methur sa • 
rayı yanarken ııçnyaıı kıvılcımlar 
kale duvarmdan içeri 11çnyarak 
"yetil kiremitli cami,, i tututturdu. 
Bu cami, Sultan Süleyman tarafm 
dan, civardaki yeniçeri ocaklan i· 
çin inta ettirilmifti. Camie, Hadi· 
ke.i huaa boıtancıbqnı S1Yub 
Mehmet ala çok ıüzel bir minber 
yapnuıtı. Cami çini kiremitle 6rtii 
lii olduiu için "Yetil kiremitli,, 
camii diyorlardı. Yeniçeriler, 1a. • 

raylardan ziyade bu camii kurtar
mak uğrqtılar. Fakat atef hadikai 
ha11aya da ıirayet ederek yaktı. 

Gece Jatanbulda mevcut bü • 
tün tulumbacılar, yeniçeri ve ai • 
pahi kuvvetleri toplandıiı halde 
bir fey yapamadılar. Ateı Paııka
pısma kadar ilerledi. 

Mahmutpqa çarııımda yeal 
inta edilen Çokacılar ham da bu 
meyanda kül oldu. Diğer taraftan 
bir kol Babıiliye uzandı. Binlerce 
seyircinin karıısında koca Babıi· 
li yanarken ıadrau.m ve hükiimet 
ricali göz yatları akıtmaktan bq • 
kn. bir ıey yapamıyorlardı. 

"Babıali,, nin yanması bepıin
den mühimi idi. Yeniden koca 
bir ıaray inıa etmek icap ediyor • 
du. 

Bu yangından aonra Kadirıada
ki Eama hanım sarayının Babıili 
ittihaz edildijini görüyorua. 

Devamı Var 

(1) Şimdiki kaşıkçı ve tarak • 
çılar çarşısıdır. 

Bir vapurun istimdadı 
Marsilya, 27 (A.A.) - Marıil• 

ya telsiz istasyonu, Puifik vapu• 
rundan bir istimdat itareti aım.,. 
tır. Bunda geminin Liyon körfe
zinde ıiadetH bir fırtına ile mtlca• 
dele etmekte oldutu bildirilmek • 
tedir. O zamandanberi pmld• 
bif bir haber ahnamunqtlr. 
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28 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

-6-
Bundan sonra artık gezelim,, de ı Biz de kabul edip eşyamızın 

dik. yarısından fazlasını teslim ettik. 
- Bu kalenin bir güzel odası Oradaki kalyonlardan bir tanesini 

vardır. Onu da görmez misiniz? kiralamışlar, ona naklettik. Parise 
Mareşal da gelmiş, sizi bekler! dört konak yer olan Havra gön -

Dediler. Bunun üzerine maze - derdiler. 
ret sebebi bulamayıp çarnaçar yü- Biz de yanımızda kalan malla
rüdük. Bir oda ki peri çehresi kız- rı dengetmek için bir gün daha ka
larm resimlerile pümakış idi. larak ertesi günü Parisc yollan -

Mareşal biz girince ayağa kal- dık. Beş saat yürüdük. Pont kari
kıp selam verdi. Karşı karşıya o- yesine de beş saatte vardık. Ora -
turup periipeyker güzeller etrafı- dan öteye ve nihayet {Sent) nam 
mızı aldılar, kahveler, şerbetler, şehre girdik. 
şekerlemeler hazır etmişler.~ Birer Bu şehir epeyce büyük ve halkı 
miktar yedikten sonra: çoktur. Buraya gelinceye kadar 

- Size karşı ikramda göster - yollar bozuk olduğundan bir hayli 
diğimiz kusuru affediniz! whmet çektik. Adamlarımız da ve 

Diye itizar ettiler. Biz de mem- eşyamız da ıslanmadan, Çamur -
nuniyetimizi beyan edip halimiz - lanmadan bir nokta kalmadı. Yük 
den şükrettik. Sonra veda edip ye - arabalarımız yetişmediği için iki 
rimize geldik. gün orada bekledik. Oradan da 

Meğer mareşal Osmanlı gör - kalkıp beş saate Sentjan şehrine 
memiş, bizi görmek istemiş. Bizim geldik. Oradan oraya gide gide 
ayağımıza gelmiye tahammül et - Potye şehrine vardık. Bu şehir bü
meyip davet etsek de icabet et • yük bir yerdir. Seferde mevsim kı
mez, acaba ne yapalım?. bu zatı şa. tesadüf etti, yollar bozuk, ara
görmenin kolayı nedir?,, derken balar dar, adamlarımızın bulun -
kale seyrini tedbir etmişler. Bizi dukları yere sığmaz, süvarileri • 
tahrik ve tergip etmenin aslı buy- mizin beygirleri natuvan olduğun • 
muş.. dan ziyade zahmet çekilmişti. 

Geldiğimiz gemilerden başka - Potye şehri baştan başa kale • 
ama binmek lazımgeldiğinden bu- )erle, surlarla kapalıdır. Ama ka • 
rada da üç gün kaldıktan sonra lesi gayet köhne olduğundan bi -
mareşalın hazırlattığı kendi gemi. nası gayet nam3tbudur. Temiz 
sine bindik. Bilay kalesine vasıl ol- pak evleri azdır, kibarı azdır. Ek

lngilferede 

Hariciye nazırının 
mühim bir nutku 

Almanyaya müsavat bah
şında ihtiyat lazımmış 
Londra, 27 (A.A) - Sir Con 

Simonun Avam Kamarasında söy· 
lemiş olduğu nutkun baştan başa 

lngilterenin Amerika tarafından 
emnü selamet lehine yapılan mü -
dahaleye iştirak ederek Avrupa 

sulhunna esaslı ve müsbet surette 
yardı.m edebilmesi için Amerikan 

müdahalesinin ehemiyetini büyült 
meğe matuf olduğu zannedilmek • 
tedir. 

Sir Con Simon, Amerikanın mil 
!etlerin mesaisini işkal edecek hiç 
bir şey yapmamak suretindeki ta

ahhüdünün kat'iyyen menfi olma· 
yıp bilakis takdire şayan bir tef -
vik olduğu mütaleasındaır. 

Bu nutuk, kamara taraf mdan u· 
mu.miyetle tasvip olunmuştur. 

Bununla beraber amele Fırkası 
lideri Mösyö Lansbury, Mösyö Nor 
man Davis teminatını pek muhte • 

rizane bulmuf ve bilhassa mes'uli
yetlerin tayininden sonra yapıla • 

cak müşterek harekete Amerika -
nın iştiraki şartım tenkit etmiştir. 

Sir Austen Chamberlain de Sir 
Con Simonun sözlerini tasvip et • 

miş, ancak Almanyaya müsavat 
bahşedilmesi meselesinde ihtiyatlı 

davranılmasını istemittir • 

Müzakere, reye müracaat edil -
meksizin hitama ermiştir. 

duk. Bordo şehri ispanya tara • 
fmda olduğu için şehrin karşısına 
geçmek lazım gelmi§ti. Bilay ka
lesi Bordo şehrine iki saat mesa -
fededir. Cezir vaktinde hareket 
ettiğimiz için nehir cereyanmm 
hayrı yüzünden üç saat olmadan 

serisi orta halli ve fıkaradır. Gel· Halepte bir asker zabitini 
diğimiz zaman büyük alaylar ter· 
tip etmiılerdi. Kralın bir bölük mavzerle öldürdü 

kaleye vardık. 

Gemiden çıkar çıkmaz kral ta
rafından bizim için on iki yedek at 
ve kıralın mirahoru olan beyzade 
maiyetiyle birlikte gönderilmiş. 

Hafta yedeğin biri murassa semer 
le müzeyyendi. Bu beygirle bir de 
arabayı nehrin kenarında hazır 
tutuyorlardı. Hangisine binersi • 
niz? diye sordular. Hava yağmur
lu ve soğuk olduğundan arabayı 

tercih ettik. 

Kale ve şehir askerleri iki ta -
rafta selam durmuşlardı. Arala • 
rından geçip bize ayrılan eve git -
tik. Bizi Paris şehrine götür • 
mek için gelenler bütün mühim -
matla burada hazır bulunuyorlar • 
mış. 

Herkesi burada bulduk. Buraya 
kadar nehir yoluyla geldiğimizden 
nehir gemileri de maiyetimiz için 
kafi bulunmadığından doğrusu 
bir nebze rahatsızlık çekilmişti. 
Mihmandarımız olan beyzadeye: 

- Denizden yolumuz çok şü -
kür tamam oldu. Şimdiden sonra 
yol kara dandır. Malumunuz kış ha 
li, gerek arabaları gerek beygir -
leri bir iyice hazırlayınız ki adam· 
larımızm rahat olduklarını iste • 

• 1 
rız .• 

Decl.ik. O da: 

- Arabalar mahsus Paristen 
getitilmiştir. lktıza eden binekler 
kifayet miktarı tedarik olunmuş -
tur. Lakin eşyanız ve yükünüz çok 
ça görünüyor. Kış da şiddetlidir. 

Hepsini yerleıtirsek bile batanlar 
çamurdan korkarım bize ayak ha· 
fır o!ur. Her zaman Tazım ~lmıyan 
eşyayı ve bazı zahireleri bana tes· 
lim ediniz. İD§allah Pariste size 
~~~m.~i-

muhafız askeri burada kışladığı HALEP, 26 (Hususi) - Reyha 
için gerek onlar ve gerek şehir as- niye civarında manevra yapmakta 
keri sur haricinde konağımıza ge • olan askerler arasında bir cinayet 
linceye kadar bizi İstikbal etmişti. olinuştur: 

Her şehir ve kaleye uğradığımız Sabah manevrasından sonra 
zaman bir miktar atlı istikbalimi- yüzbaşı Lahay isminde bir zabit 
ze geliyor ve şehre girerken istik • 
bal alayları tertip olunuyordu. 

Şehrin ayanı ve konsoloslar 
hediyeler ve şekerlemelerle gelip 
bize safa geldin dediler. Şehir ve 
kale yollarında erkek kadın bizi 
karşılıyanlar o kadar çoktu ki sa
nırım, bunun haricinde şehir halkı 
kalmamıştır. Hepsi yollardaydılar. 

Konağımıza girince bizi gör • 
mek için halk o derece tehacüm 
gösteriyordu ki, kapıda duran as
kerler bunlara mani olamıyorlar • 
dı. Bu yüzden bir kavga kopuyor, 
bağrışmalar oluyordu. 

Bazı kadınlar meclisimize bay • 
gın bir halde geliyorlardı. Bir ke
re meclisimize böyle bin türlü me· 
şekkatlerle girmişlerken çıktıktan 
sonra evlerine gitmeyip avluda 
bekleşirler, tekrar girmek için fır· 
sat beklerlerdi. 

Bazılarının bin bela ile birkaç 
kere girdiği olurdu. Soğuk ve kar· 
lı havada titreşerek gece saat üçe, 
dörde kadar havluda durup gitmi
yorlardı, bu hırslarına hayran ka -
lıyorduk. 

Kral tarafından gelen yedekler 
yanımızdan gittiği için, 

Devamı Var 

Tarlı aletleri muayenesi 
Haziranın birinden itibaren bü • 

tün belediye şubelerinde tartı alet
leri muayenesine başlanacaktır. 
Bütün tartı aletleri ve dirhemler 
sıkı hir kontroldan geçirilerek dam 
galanac~ktır.Noksan bulunan tartı 
aletleri ve dirhemler müsadere e • 
dilecektir. Muayene temmuza ka· 
dar~ sürecektir. 

çadırına çekilmiş, yanına yeni al
dığı askerden bir kahve istemiştir. 

Birkaç dakika sonra asker kahve
yi getirmiş, zabit bir yudum alın • 
ca: 

- Bu kahve neden gaz koku -
yor. Neden dikkat etmedin, ner • 

sem diye ileri geri laflar söyle • 
miştir. Asker, kendisini sık, sık 

tahkir eden yüzbaşının bu seferki 
sözlerine fena halde kızmış, hiç 
bir şey söylemeden dıtarı çıkmış -

tır. Asker iki dakika sonra elinde 
mavzer olduğu halde çadırdan i · 
çeri girmiş ve hemen yüzbaşıya çe 

virerek kalbine doğru ateş etmiş • 
tir. Yüzbaşı hemen cansız olarak 
yere serilmiştir. Silah sesine yakın 

çadırlardan silahlı bir asker kot -
muş, çadıra girip de yüzbaşının 
yerde cesedini görünce mavzerini 
yüzbaşının katili olan askere çe • 

virmiş, katili öldürmüttür. iki as
ker de Fransız ordusuna alınmış 
Mağribilerdendir. Yüzbaşının ce 
nazesi Halebe getirilmiştir. 

İtalyada fena hava 
ROMA, 27 (A.A.) - İtalyanın 

bir çok yerlerinde hava bozulmuş, 
souk dalgası hüküm sürmeğe baş • 
lamışhr. Bir çok yerlerde şiddetli 
fırtınalar olduğu bildirilmektedir. 

Romada sıcaklık derecesi çok a
şağı düşmüştür. Rüzgar çok tid
detli esmektedir. Bol bol yağmur 
yağmıştır. 

Dolmites mıntakasına ve Trente 
şehri civarındaki dağlara kar yağ· 
mıştır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 

Muharriri : Omer Rııa 
1 -

Kavga 
Suriye sahilindeki Kayseri şeh

rindeyiz. Şehir on binlerce misa
firle dolu. Sahil baştan başa ça -
dırlarl~ donanınış !... Hanlar, ev -
ler, hatta evlerin bahçeleri misa -
firlerle tıklım tıklım! Koca şehir 

geceleyin bile bir arı kovanı gibi 
vızıldıyor. Misafirler, ziyafetler • 
den akın akın, şarkı söy)iyerek, 
bağırarak, çağırarak yatacakları 

yerlere dönüyor, biraz ayık olan • 
lar, büyük sirkte gördükleri, ya • 
hut yarın görecekleri oyunlardan 
bahsediyorlar! .. 

Bütün bu gürültünün, bütün bu 
neşenin, bütün bu heyecanın sebe
bi ne?!.. 

Yahudilerin kralı Agripa, efen
disi ve metbuu Roma imparatoru 
şerefine ihtifaller tertip etmişti. 

Onun için kanlar dökülüyor, 
kurbanlar ke:ıiliyor, onun için eğ -
leniliyor, oyunların en kanlısı, en 
korkuncu oynanıyordu. Onun için 
sürü sürü adamlar toplanarak sir· 
ke sevkediliyor ve vahşi hayvan • 
lara atılıyordu. 

Eğlencelerin en başlıcası, vah
şi hayvanların insanları nasıl par
çaladıklarını seyretmekti! 

Onun için şehrin bir tepeci • 
ğinde duran kasvetli bir binanın, 
yüksek duvarlarla ve derin hen -
deklerle çevrilmiş hapishanesinin 
içi bu çeşit insanlarla doldurul -
muştu. Bu çeşit insanların kimine 
"§erirler,, deniliyordu. Bunlar, 
türlü türlü siyasi cürümler irtikap 
etmiş yahudilerdi. Bunlar yarın 

sahneye çıkacaklar, hudutta esir 
edilen iki yüz arapla karşılaşarak 
döğüşecekler ve herkes bunları 

seyredecekti !. 

Araplar at sırtında, kılıç ve 
mızrakla, fakat kalkan kullanma
dan yahudilere hücum edecekler, 
buna mukabil yahudiler silah ve 
kalkan kullandıktan başka zırhla
nacaklar ve onları karşılayacak -
lardı. 

Neticede diri kalanlardan kor· 
kaklık göstermiyenler serbest bı -
rakılacaklard ı. 

1 )(iıtı 
hep taraftarlarına duyduklar bıJdi 
müthişti. Yahudi kafası, ya h ıll 

h b ta • havsalası bu yeni mez e e lıJ. 
mül e:lemiyordu. Çünkü salb<> ys
nan bir adamı, Mesih tanıınak, . i 

.. ınjdıı> 
hudiliğin bütün istikbal u b'ır 

h"r kırıyor, yıkıyor, parlak ve u ··tUı> 
ati bekliyen esir milletin bu j)ı 
ufuklarını karartıyordu. Bu ~e~•· 
taraftarlarının fikir ve kanaati 

bul edilecek olursa, asulardall:~ 
ri beklenen fatih halaskar ~ it 
gelmiyecckti. Halbuki bütün uot. 
ondaydı. O halde bu maslup ıııe , 
sih taraftarlarını mahvederek Y~ 
hudi milletinin ümidini yaşatııı 
lazımdı. 

Yahudiler kral Agripaya ıııii : 
'h t• racaat ederek maslup Mesı r 

• d'Ji"O' raftarlarını mahvetmesini ı 1 
, 

. ·yor o da bu arzuyu yerine getırı 
tır 

du. Cünkü onun nazarında bt.1 tı' - e 
ristiyanların zerre kadar kıyısı de 
yoktu. Bunlar hem azdılar, helfl 
pek biçareydiler. 

,er 
İçlerinde adama benzer .,,,. 

vet veya nüfuz sahibi bir "\,,. 
se yoktu. O halde yahudileri ıııe 

1 
... 

d'ler" nun etmek gerekti. Yahu 1• iJlı 

arzularını yoluna getirmek ~ , 
Mesihin tilmizlerinden olan ~ 
kubun kellesi uçurulmuş, fe

1
,,. 

zindanlara atılmış, sonra bt.1° , 
birkaçı yahudilere teslim olıJıı, 

taf 
muş, onlar da bunları taşlıya ~ 
lıya öldürmüşlerdi. Bunların ge , 
ve dinç olanları seçilerek glad~ 
törlü!c ediynr7 kadınhu-ı ;çinde (C 

zel olanları satılıyor, çirkinler l , 
ihtiyarlar vahşi hayvanlara atı 1 

yorlardı. , 

İmparator Klot şerefine Y~~~f 
lan ihtifallerde gladyatörler 00 

1_,. 
müşler, sonra öteki kanlı oY'111 

, 

Ert · ·· tılaıı'' oynanınıştı. esı gun sa ~ 

yan hıristiyanlardan ihtiyar.. a~ 
faydasızlar, evli kadınlar ve kıJÇtr' 

f·ıea çocuklardan altmışı aın 1 .. -A 
"ıııJJJ"' 

sevkedilerek otuz aslanın °heP•i 
atılacaklardı. Bu aslanların l•r • 
de günlerdenberi aç tutuluY~~ıdı1'' 
dı. Şayet bunlar aslanlara a 111•' 

d da bLI tan sonra aslanlar oyar betl 
ser 

dan sağ kalan bulunursa, b·r1''~ 
Bu "şerir,, ler, . hapishanenin bırakılacak, hatta eline de 

1 

avlularından birini işgal ediyor • para verilecekti. • 1'1'jtİ 
lardı. Hapishanenin diğer bir av • O zamanın insanlık te;a _.11' 

lusunda bu çeşit insanların veya bütün bunlara müsaitti!.. 11 
ço ' 

bu kurbanların başka bir çeşidi larm, ihtiyarların, kadın ~f:ııdal1 
bulunuyordu. Elli altmış kişiden cukların aç aslanlar tara ııııJ • 
müteşekkil olan bu kafile geniş av 1 tınekı u • parça anmasını seyre buıılar 
lunun kemerleri altında oturuyor· mi bir eğlenceydi. Hatta, ., oıe 
du. Dokuzu onu müstesna, hepsi dan kaçını~ parçalanacagı tar•" 
de ya orta yaşını geçmiş, yahut . d b h ... 1. r aslaJl ıar· 

rın e a se gırışı ıyo ' •1ta 
ihtiyarlamıştı. Gençler daha ev • k ~a.. ..,. 
vel seçilerek gladyatörlük yapmak iştihasını tahrik edece f ıtııra riJ 

dan istifade için, rouha 1 .,ş11)at'" için ayrılmış, geride yalnız işe h · haY• 11' 
vetler veriliyor, va §1 tırab1 ' 

yaramıyacaklar kalmıştı. Bunların 1 n ıs 
önüne atılan insan arı 

hepsi de yarım asır kadar evvel du ) 
bir kimse düşünmüyor · 

11 
ı:<Jr 

ortaya çıkan ve yeni bir mezhep ( oeııaf1 

vücuda getiren "Mesih,, in taraf- ""'""'.'====-.-::-~--
= • oııtl tarlarıydılar. Bunların kanaatine Piyano şaınpıY eftecfe 

göre bu Mesih, salip üzerinde öl - l sudıtP ıııı•f• 
müştü. Herkes, bunları o maslup Bir kaç gün evve ye.P1 ıar 

b. . .. bakası 1'1ı Mesihi allah tanıdıgv ına zahipti. ır pıyano musa eııÇ Jj, 
suP g · fet0 

Taraftarları onun bir gün sema • on memlekete ınen tıııtf ıı 
· frak e rcle 

dan inerek yer yüzüne hakim ola- bu müsabalcaya ış 1 deJ11e .,, 
. . k e ba1''' 

cağına inanıyorlardı. Bunların akıl Müsabakaya ıştıra use. ıJ• 
f '§er rf1 l r ıt' larile oynıyanlar, bunları sürüden Matmazel Anne 1 

1çe. ,. -
1 n pe. ,e 

ayıranlar, bir takım gizli propa - kazanmış ve ça ına ;11de" . etJ 
,. serler . tı• 

gandacılardı. Kapı, kapı dolaşan sikişinas Liszt ın e da J..ı• it -
bu propagandacılar, genç ihtiyar çildiği için ona "dünYa 

1 
~eriltl' 

k 
.. n~aıı 

birçok erkek ve kadınları kandır· güzel çalan ız,, u il' 6' 1 

mıtlar, Mesihin mezhebine sok - tir. fifer Jıell 
muşlardı. Matmazel Anne 

Aııl yahudilerin bu yeni mez - ıekiz ya§ındadır. 



Sonsuz Defineler Yeni kaynaşmalar 

Çatal ~·;d; ...... bi; ..... d ef ine Kü~iik····itii~f"·~~ 
\rar t I Dörtler misakı 

mış, aranıp aranıyor• Fransız meclisi murahha-

'Yinn.i gün evel Bulgaristandan 95 
Yaşında bira dam gelmiş; parayı almış 

Çatalca . 
ltlan d . ve cıvarında zaman, za-
letce ~.fıne aranır, bu çalışma gün 
utlı'ıtl 'Urer, fakat sonunda bütün 

er ·· lurıltt soner, defineden eser bu-
aı. 

Son .. l 
takıı1 gun erde gene define me -
~Üıa arı ortaya çıktı, vilayetten 
haıı ade alanlar olduğu gibi işe 
blek~y~~lar da olduğu haber veril
defi el ır. Çatalca civarında bu 
..\ta ne erden biri aranmaktadrr. 

nan defı' h"l - . 
129 ne ı cayesı 'udur: 

ietir·ıS Rus harbinde İslanbula 
ı en ın .. h. 

~lca . u unce Liı· paaryı Ça -
~lPte:•~arında bir e~kiya çetesi 
ltıiy nıış, fakat paraları götüre-
" erek Terk ··ı·· . d b" ıere .. os go u cıvarın a ır 

•onta~onınıüşler ve gömülen yeri 
telle ~n bulabilmek için bazı işa
ler r.t 

0Ynıuşlardır. Aradan sene-
ı.eç . 

Ve tı l ll'lı§, bu çeteden ıağ kalan 
u ga. 

l'itrrıi .. rııtanda ya§ıyan bir adam 
lııl d ~~n evvel Çatalcaya gelmiş, 
~iilu e 

1
1neye yakın bir yerde gö -

hit d ~·an cüz'i miktardaki ikinci 
ltııi ...,e ıneyi kazarak paraları al -
~ e Çekilip gitmiştir. 

1.1 ad 
l>ata k anı 95 yaşındadır. Aldığı 
~!\dar endisini ömrünün sonuna 
•ıl def' Yaşatacaktır. Bunun için a-

ıne · llt b .. k nın meydana ~ıkarı!ması-
.. , ah· 

tt:~ \' ır arkadaşın3 ha vale et· 
d~I\\ b· Planını vermiştir. ikinci a
llıif \teı~ ~afta evvel Çatalcaya gel
)a.ea.. Şı Ynlnu: ba~ına baıaramı
tol>a.f~~ı nnlıyarak misafir kaldığı 

ır adamdan yardım istemiş· 

tir. Topal köylü gece, misafiri u -
yurken define pl5.nını ele geçirmiş 
ve yanına on beş kadar köylü ala
rak eraştırmıya başlamış ve gece 
sabaha kadar on beş köylü çalış -
mıştır. 

Sabahleyin Bulgaristandan ge -
len adam kendisine oyun edildiği
ni görünce kızmış, işi nahiye mü -
dürüne haber vermiştir . 

Definenin bulunduğu yer Çatal
caya dört saat mesafede terkos de
resi denilen yerdedir. Nahiye mü -
dürü, jandarma müvacehesinde 
kazılmıya başlanmış ve plana gö -
re yer kazılınca büyük bir taşın ü
zerine harçla tutturulmuş büyük 
bir nal bulunmuştur. Rivayete gö
re bu nalın ucunda bir tel varmış 
ve bu telin ucu <l~fine:ve merbut 
muş. Şimdi telin ucu ha:ıl, harıl a· 
ranıyc.ırmuş. 

Bulgaristan<lan gelen adam: 
- Eğer define bulunmazsa elle

rimi kıtır, kıtır keserim diyormuş. 
işittiğimiz define hikayesi bu .•. 

Bakalım sonu nasıl çıkacak. 
Diğer taraftan vali muavini Ali 

Riza Beye bu defineden haberdar 
olup olmadıklarını sorduk. 

Ali Riza Bey dedi ki: 
- Bize iki günde bir define a

ramak için müracaatlar yapılır. Ve 
biz de istenen müsaadeyi veririz. 
Fakat bu gibi define hikayelerinin 
sonu çıkmadığı için Çatalcadakin· 
den haberdar değilim. 

• Fransa - ltalga Arasında 1 .................................................................. . 
ki taraf hudutlarında 
sıkı bir hazırlık var 

J~t.a~sızlar Alman ve ltalyan tayyare
t'hıın kalelerini basmasından korkıyor 

J\.\·ru 
~7Yanıallada sulh ve mfü;alemet ce-
~Lfil sll':~.hakkmda ınalfımat gel
l·~ı·es a Londrada çıkan "Deyli 
itlya. -p gazetesinin muhabiri 1 -
~,, lta· ~ansa hududundan geç -

h~ti g0~~nın inşa ettiği yeni k:ı1e-
b1llı bi uş ve bunlara dair mü-
~ r Yazı 

1l'azısınd· :\:azmıştır. l\Iuhabir 
'S· a dıvor kı· · ın ~ . 

)e • :Yor M 
d llıden t . llsolini tarafından, 
~lq\ı, Fr:nsık olunan İtalyan or -
~ektedir tsayı endişeye düşür· 

tj ''Niı · ta.lyan milliyetperver -
~,,, , la.\'oy K . 
t un it 1 , orsıka ve Tu -
~d· a Yay · 
~ itler. 1-1 a ıadesini istemek-
tan albuki b.. .. b l 

&anın id utun u yer er 

~}:'tan aresindedir. 
l sanın 1 . 

~ 1Ya.ta.k d s~ıçre hududundan 

led~Udu, ha.r~ı:~: kadar uzanan 
~~ .r. ltaıYadan ade bir mahiyet • 
~Sıtterin l Fransaya giden 

l'aı - hsı talık· lq arın i . ım edilmiş ve 
t, Çıne kale] & er oyulmuş -

.... tırıa. 
"tlli , mukabil ı 
~ 8 ten N talyada, Mont 
l l)alarla a··eyt rene giden yolu ba-
·~tı> r nıu b 
~I> l fısıftıaı ·ı ' ulunuyor. ilk 

e eri t l ı e daelarrn b""t·· l op arla d u un 
bh.. ~ll'anın oldurlacaktır. 
l -'to en tnüh" 
·~_. ? tePesid· ıtn kalesi, Çam 

•ttın ır. Bu t 

dünyanın en mühim kalelerden bi
ridir. 

İtalyanlar burasına "ölüm kale
ıi,, diyorlar. Sebebi de, kalenin keş 
fi v~ inşası esnasında bir çok ame
le ve mühendislerin düşerek ölme
leri, yahut infilaklar esnasında par 
çal.ınmalarıdır. 

Bu k~le üç katlıdır. Gizli yollar 
bütün kal ları birleştirmekte ve bu 
suretle k:ılenin eteğinden tepesi -
ne kadar her tarafile muhabereye 
iTJ.1kan hasıl olmaktadır. 

Çambcı."t.on kalesi, Fransızların 

Janus teı.ıesinde inşa ettikleri ka
leye hakimdir. Her iki memleket 
te bu l<Alelerin muhafazaları en 
asil ailelerin evlatlarına bırakmış
tır. Fransanın asil ailelerine men -
sup olan gençler istida ile müra -
caal ederek Alpteki kalenin muha 
fazasına tayin olunmalarını iste
mekte ve buraya getirilmektedir. 

ltalya da ayni hattı hareketi ta
kip ediyor ve memleket bilhassa 
asilzadelerini buraya gönderiyor. 

Her iki taraf ta birbirlerinin ka 
lelerindeki sırları anlamak için tay 
yareler uçurarak resimler alıyor. 

Fransızların en çok endişe ettikle
d nokta, havadan tarruza uğra • 
maktadır. Fransızlar bu endişele • en Yük k epe Alp cep-

se te "d· Pesı ır. Ve rini saklamıyor ve Fransa ile ltal-

sından izahat istiyor 
CENEVRE, 27 (A. A.) - Yu -

goslavya hariciye nazırı mösyö 
Y evtichin beyanatı, dörtler misa -
kı hakkında Mösyö Pol Bonkurla 
yapılan mükalemelerden sonra • 
küçük itilaf devletleri arasında bir 
inbisat hasıl olduğuna alamet gi -
bi telakki edilmektedir. Diğer ta
raftan Leh efkarı umumiyesinde 
de tahavvül husul bulacağı da tah
min edilmektedir. 

Zannolunduğuna göre Mösyö 
Pol Bonkur İcra edilmekte olan 
müzakereler hakkında kendisini 
dinlemek istiyen meb'usaıt mecli
si hariciye encümeninin bu arzu -
sunu iı'af etmek üzere Parise git
mek tasavvurundadır. 

Bundan başka, hükumetçe mü
zakereler yapılmadıkça misak pro 
jeıi imza edilmiyeceği gibi, önü • 
müzdeki haftadan evvel bu husu -
sa müteallik bir beyanname neş -
redilmesi ihtimali yoktur. 

Milletler konseyinde 
Cenevre, 27 (A.A) - Milletler 

konseyi, dün umumi bir celse ak -
detmiştir. 

Konsey, müzakere etmeğe lü -
zum görmeksizin bir çok raporlar 
kabul etmiştir. Bu arada bilhassa 
lran hüki'imeti ile lran'da petrol iş· 
letme inhisarına malik olan Anglo 
Persal Oyl arasındaki itilaf var -
dır. 

Konsey, mali komitenin Avus -
turya, Yunanistan, Macaristan ve 
Bulgaristan'ın mali vaziyetleri 
hakkındaki raporunu ve Romanya 
ile Milletler Cemiyeti arasındaki 

teknik teşriki meaai yapılmasına 

müteallik olan itilafın tasdik edil
mesini tasvip eylemiştir. 

BELGRAT, 27 (A. A.) - Mil
li Yugoslav parlamento klübüne 
mensup meb'uslar, hariciye nazı
rından harici vaziyet hakkında i
zahat vermek üzere meclisi içti • 
maa davet etmesini talep etmiştir-

Hariciye nazırı M. Y evtiç, Ra
kek istisyonuna vasıl olduğu za • 
man gazetecilere beyanatta bulu -
narak şimdi artık dört devlet misa
kına ait müzakereler dolayısile 
fazla endişeye kapılmağa mahal ol 
madığını, misakın metninin geçen 
16 mart tarihinde M. Musolini ta
rafından teklif edilmiş olan me
tinden pek farklı bulunduğunu 
söylemiştir. Bu misakın ahkamı, 
bu husustaki hattı hareketini evvel 
ce tesbit etmiş ve Cenevrede bir 
kere daha teyit ve tasrih eylemiş 
olan küçük itilafın menfaatlerini 
hiçbir suretle müteessir edemez. 

Küçük itilaf yakında Pragda 
aktedilecek içtimada noktai naza
rını tasrih edecek ve esasen bey -
nelmilel taahhütler ve mevcut mu 
ahedelerle temin edilmiş olan men 
f aatlerine hakim kalacaktır. 

Şayet böyle bir misak aktedile
cek olursa, bu misak, ancak mil -
letler cemiyeti misakının kadrosu 
ve ruhu dahilinde aktolunabile -
cektir. 

ya arasında bir harp vukuu takdi
rinde yüzlerce ltalyan ve Alman 
tayyaresinin derhal hudutta birike 
ceğini ve bu kaleleri bombardıman 
edeceğini söyliyorlar. 

Fransızlar casusluğa karşı ga -
yet şiddetli tedbirler almışlardır. 
O kadar ki bir Fransız askeri, ken
di yatak odasının fotoğrafını aldı
ğı için hapıe aönderilmiıti. 
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Memleketimizde Verem 
Istanbulda ve lzmirde salgın ; ölüm 

miktarı ve nisbeti 
"Ankara Halkevi içtimai yar

dıın komitesi,, bir neşriyat serisine 
haşlamıştır. Bu serinin ilk eseri 
"Verem,,dir. Doktor Can Osman 
Beyin yazdığı yazıda çok kıymet
li bazı notlar görerek bundan bazı 
krsmıları alıyoruz: 

Verem eskiden beri malum ve 
yalnız anılması bile insanları kor
kutan bir hastalıktır. Veremin in
sanlara dehşet salması sebep ol -
duğu ölüm adedinin çoğluğundan
dır. 

Veremin mucip olduğu ölüm 
miktarı hakkında bir fikir vermek 
için bazı rakamlar dökelim: 

Almanyada 1904 senesinde ve -
remden 100 bin kişi ölmüş ve ve -
remlilerin adedi bir milyonu buldu 
ğu tahmin edilmiştir. Almanyada 
1892 kolerasında koleradan 8947 
kişi ölmüştür. Halbuki aynı sene
de veremden 122152 kişi ölmüş
tür. Demek ki verem bir senede bu 
büyük muharebe telefatımn bir 
misli fazla ölüme sebep oluyor. 

Bize gelince İstanbul şehrinin 
son yirmi beş senelik umumi vefi
yat ve verem vefiyatı cetveli göz
den geçirilirse yirmi beş senede ve 
remden ölenlerin miktarı (69014) 
rakkamını bulmaktadır ki, senede 
2760 kişi veremden ölüyor demek 
tir. lstanbulun nüfusu bu istatisti
ke esas olan senelerde en yüksek 
bir tahmin ile bir milyon olduğunu 
farzedersek vefat nisbeti on binde 
27,6 miktarını bulur ki lstanbulun 
nüfusu 700 bini tecavüz etmediği
ne nazaran ferah, ferah vefiyat niı 
betini on binde 30 sayabıliriz. Di ·
ğer şehirlerimizde bu nisbetin da -
ha az olduğunu iddia edebilecek e
limizde bir delil yoktur. Mesela 
İzmir de vasati olarak senede 344 
kişi veremden ölmektedir. 

lzmir şehrinin nüfusu yüz elli 
bin olduğuna nazaran burada da -
hi nisbet hemen aynıdır. 

Verem vefiyatını umumi vefiya 
ta nisbet edersek bu nisbetin yüz • 
de onbeşi bulduğunu görüyoruz 
yani yüz ölüm vak' asından on be -
şini veremden ölenler teşkil etmek 
tedir. 

Bizdeki verem vefiyatını diğer 

memleketlerle mukayese edersek 
Fransada 10 binde 21, Belçikada 
on binde 11, İngiltere 10, İsviçre 9 
ve Almanyada 15 tir. 

Şu halde bizdeki verem vefiya
h saydığımız memleketlerin hep -
sinden fazladır. Evvelce mesela 
1895 senesinde Almanyada verem 
ölüm nisbeti on binde 24 idi, diğer 
memleketlerde de fazla idi. 

Fakat 20-30 seneden beri bu 
memleketlerde yapılan verem mü
cadeleleri tesirile verem ölüm nis
beti bugünkü miktarlara inmiştir. 

Veremin çokluğu hakkında yal
nız verem ölümü tam bir fikir ve
remez. Malum olduğu üzere verem 
her zaman ölümü mucip olmaz. 
Bir çok veremliler hastalıklarını 
bilme den aramızda dolaşmakta 

hatta işlerile güçlerile meşgul ol
maktadırlar. Bir şahsın veremli o
lup olmadığını anlamak için yapı
lan pirket taamülü denilen usul ile 
yapılan tetkikatta verem hastalığı
nın daha doğrusu verem intaninin 
insanlarda yüzde 75 niıbetini bul
duğunu gösteriyor. 

Verem bu kadar korkunç bir 
haatalık olduğuna nazaran verem 
den korunma çareleri olup olma
dıiuıı tetkik edelim. Bunun için 

hastalığın mahiyetini ne suretle 
yayıldığını vereme bulaşmamak i
çin ne gibi tedbirler lazım olduğu
nu bilmek lazımdır. 

İnsan veya hayvanlardan her 
hangi bir vasıta ile insan vücudu • 
ne giı-er. Ve;·em mihrobu hurdebin 
le görülebilir. En iyi et suyunda 
ürer üremesi için en muvafık hara
ret insan derecei harareti yani 37 
derecedir. Vücutten harice çıkıp 

daeılan mikroplar bu derecei ha • 
rareti bulup çoğalamazlar ise ay • 
larca uyuşuk bir halde kalırlar. 

Sonra muvafık gıda ve harareti 
buld!.lkları gibi uyanarak çoğalmı
ya başlarlar. Bu mikroplar hangi 
azada ise o azayi zehirleyerek ha -
rap ederler ve girdikleri vücudu 
ölçlürürler. 

Bazı hayvanların vereme isti • 
dalları fazladır. lnek, kuşlar, kur
bağalar, balıklar gibi. Bazı hayvan 
larda İse verem az görülmektedir. 
Keçi, koyun, ve eşek gibi, fakat 
bunların mikropları ayrı ayrıdır. 

Yalnız inek ve insan verem mik -
ropları birbirine pek yakındır. Ya 
ni insan verem mikrobu ineklerde 
\'P. inek verem mikropları insanlar 
ela verem hastalığı yapabilir. 

Mikrop öldürücü ilaçlara saat • 
lerle mukavemet eder. Verem mik 
ı-obunu öldüren en büyük düşma
nı 100 derecei hararette tutmak 
ve güneş ziyasıdır. Yirmi dakika 
zıırf ında güneş ziyasına maruz o -
lan verem mikropları ölür. Hay • 
van verem mikroplarını insan ve
;·eminde ne dereceye kadar dahli 
olduğunu tetkik için 1912 ıenesin 
de Londrada toplanan beynelmi -
lel bir komisyonda 1602 insan ve· 
reminde 1464 vak'a yüzde 90 dan 
faz]a insan verem mikrobu bulun
muş 126 vak'ada inek verem mik
robu ve üç vak' ada kut verem mik 
robu bulunmuş ve 9 vak'ada insan 
ve inek verem mikropları karıtık 
olarak bulunmuştur. Keza Alman 
sıhhiye dairesinin neşrettiği cet • 
vele göre en ziyade vefiyatı mu • 

cip olan akciğer vereminde inek 
verem mikrobunun nisbeti azami 
yüzde 10 nu geçmemektedir. 

Demek ki akciğer vereminde yüz 
de yüze yakın bir ekıeriyetle in • 
san verem basili bulunmaktadır. 
O halde verem mikrobunu yayan, 
veremi bulaştıran başlıca menba: 

Hasta yani veremli insandır, ve 
veremli insanları da en tehlikeliıi 
akciğer veremine müptela olanlar 

dır. Veremlinin her tükürüşünde 
çıkardığı balgamda milyonlarca 
verem mikrobu vardır. Veremin 
gcçnesinde bu balgamların büyük 

te~i1·i olduğu gibi birde taze tükü
rük damlalarile mikrobun gelmeıi 
vardır. Bir insan iki metre uzağı • 
na bir ayna koysa bu aynaya kartı 
öl.sürse aksırsa hatta hızlıca ko -
nuşsa küçük, küçük damlaların bu 

aynanın üzerine yapıştığını görür. 
Güneşte öksürdüğünüz zaman dam 
laların ne şadar uzağa gittiğini gö
rürsünüz. Bir çok insanlar konu -
şurken böyle tükürük damlaları ıa 
çarlar. Demek ki evremlilerle gö -
rüşmek karşılarında oturmak çok 
tehlikelidir. Böyle damlaların için 
deki taze mikroplar doğrudan doğ 
ruya ağzımıza girerek verem yapa 
bilir. Bir veremli ağzını tükürük 
hokkasına yaklaştırarak tükürse 
gene etrafa böyle damlacıklar ıa· 
çar. Veremlilerin ağızlarından ge-

(LUtfen ••ııtaıı tiftvlrlnial:) 
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Define Adası Balkan Haf tası 
ELMAS ARAYICILAR • 

ticaret ve sanayı Dün Balkan 
odası meclisi 

-6- Nakleden : fa. 
Evvela, muayyen bir usul yok • 

tur .• Eski bir Serendip darbı mese
li "kıymetli bir taş bulduğun yer • 
de, muhakkak daha başkalarını da 
bulacaksın,, der. İşte bu, yegane 
sistemdir. 

Bir yerde, a lelekser bir köylü 
veya bir yolcu tarafından kıymet· 
Ji bir taş bulundu mu, taşın bulun· 
duğu pirinç tarlasında veya her -
hangi bir arazide sondaj yapılır. 
Bunun için, ekseriyetle altı veya 
sekiz metre uzunluğunda bir demir 
kullanılır. Kuvvetli beş adam, bu 
demiri yere saplarlar, ve yumuşak 
bir tabakaya rast geldiler mi çe · 
ke'rler. Eğer demirin ucunda mavi 
bir çamur izi bulunursa, mesele 
halledilmiştir. Hemen derinlik öl
çülür, kıymetli kum tabakası he • 

saplanır. Filhak ika, kıymetli taş • 
lar, ilk zamanlardanberi muhafa • 
za edilmiş olan bu çamur tabaka· 

iındndır, ve bu çamura "illema,, 
derler. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübe
ler, kıymetli taşların hemen hemen 
yeknesak bir ıekilde ille.manın 

içinde bulunduğunu iıpat etmiştir. 
Bu tabakanın bulunduğu derinliğe 
ve tabakanın kalınlığına göre, va· 
sati istihsalin ne olabilece&i, mas· 
rafı koruyup koruyamıyacağı he • 
sap edilir. Eğer hesap uygun ise, 
iki metre genişliğinde, dört metre 
uzunluğunda kuyu gibi bir şey a -
çılır, icerisine çiniler örülür, ve iki
ye ayrılır. Her iki tarafa bir çıkrık 
konulur. 

Birinci tarafta biriken suyu, bir 
amele ekipi bir fıç ıya alır, ikinci e· 
kip iliemayı yukarı çeker. Böylece 
otuz kadem derinliğe kadar jnilir, 
müteaddit galeriler açılır, oradan 
da itlema çıkarılabilir. 

~~me, To'ni'nin tavsiyesi muci -
hince bir sopa almış ve, mümkün 
mertebe sert yapmıya çalıştığım 

bir sesle: 

- · Haydi, İ§ haşma ! 
Diye bağırmıştım. Çıkrıklar gı· 

cırdamıya, ipler gerilmiye başla -
mıştı. Fıçılar su sızarak, küfeler, 

n 111111mW11 umwutnflllllıttuı 111 mı mttt tl!llulttiınmmuuımmm ıııı;;ıau:ıuuııı 

çen balgamlardan bulşama verem 
mikropları vardır. Bu mikroplar 
dudaldara, bıyığa, sakala yayılır. 

Böyle bir hastanın öpmesinden, 
kah\e fincanından, su bardağın -
da.n, çatalından, bıçağından, taba· 
ğındnn ve parmaklarından mikrop 
lar bu eşya ile temas edenlere ge· 
çer. Hutalar mendile tükürürler 
mikroplu ağız ve burunların men· 
dile silerler. Bu mendilleri gelişi 

güzel bir tarafa atarlar. Tabii bun 
ların süründüğü yerler mikroplar· 
la kirlenir ve yerlere sürünenler, 
dokunanlar verem mikrobunu alır 
lar. Çocuklar için tehlike daha bü
yüktür. Ellerini etrafa sürerek vü· 
cutlerini kaşırlar, burunlarını ka • 
rıttırır, ağızlarile oynarlar oyun· 
cakh.rını yerlere atarlar. Ve yerde 
buldukları her şeyi ağızlarına gö • 
türmek hatta sokmak küçük çocuk 
lal'm her zaman yaptığı şeylerdir. 

Çocukların veremi kapmağa çok 
istidatları olduğundan meraksız 
bir veremlinin evindeki çocuklar 
mutlaka vereme tutulur. Veremli 
valideler çocuklarına yemek ye • 
diriken yemeğin tadını ııcaklığmı 
anlamak için evvela ka§ıiı kendi . 
cığızlarsna götürürler ki biçare yav 
ı ular bu suretle validesinin mikrop 

'1 "' )arını bOl, bol yutarlar,. 

çamurlardan taşarak çıkıp inmiye 
ba,lamıtlardı. 

Yanı başımda, çardağın bir di • 
reğine asılı, iki tahta vardı. Her 
tahtada on delik bulunuyordu. Fı· 
çı ve küfelerin her inip çıkışında, 

ameleden birisi geliyor, alt delikte 
olan bir ağaç parçasını çıkarıp üs· 
tündeki deliğe sokuyordu. Bu tah
taların deliklerine, ağaç parçası 
birer defa girip bitirdikten sonra, 
amelenin on dakika istirahate hak 
kı oluyordu. 

O zaman, ameleler duruyorlar, 
ellerinin terslerile alınlarındaki 
terleri siliyorlar, koşup şehre giri • 
yorlar, bir iki kulaç atıp serinle -
dikten sonra tekrar işe başlıyor • 
lardı. 

Sordum: 

- Böyle kaç saat çalışıyonu • 
nuz. 

İçlerinden biri, henüz çocuk de· 
necek kadar olan ııska, cılız biri, 
iki öksürük a.raıında cevap verdi: 

- Güneıin çıJoncuından batma
sına kadar. 

- Yemek yemeden mi? 
- Hayır. Sabah saat onda, ve 

akıam saat bet le, yarımşar saat İs· 
tirahat verirler. 

- Yarım saat mi? 

- Evet. Buna da razıyız. Bu ma 
dende bize iyi bakıyorlar. Öyle 
madenler var ki, bu molayı da ver 
mezler. 

toplandı 
ı. 

içtimalarda; bilhassa Yunan heyeti tarafından veriletı ~ 
Balkanlar arasında gümrük birliği .projesi görüşülüyor ~. 

B• · d" ~ · · ·enin;' ~' Bugün Balkan haftasının üçün
cü günüdür. Balkan haftası mü· 
nasebetile Balkan ticaret ve sana-
yi odası meclisi dün sabah dör · 
düncü vakıf hanındaki merkezin -
de toplanmıştır. 
Toplantıda memleketimiz namı· 

na Nemli zade Mithat, Habip za

de Ziya, Ahmet Mithat ve Necip 
beyler; Arnavutluk namına M. 
Periklis Anciopulo, M. T eodor Ti
topulo ~e M. T anaş Liyatşiş; Bul
garistan namına M. lvan Baklaci· 
yet, M. Yanko Peyof, M. Boris 
Monçef; Yunanistan namına M. 
Kof incu, M. Dimitrokopulo, M. 
Yuanides, M. Simonides; Roman· 
ya namına M. Manesko, M. Mali· 
oğli, M. Blumberg, Kapeloviç; 
Yugoslavya namına da M. Mado· 
viç bulunmuılardır. 

Konsey müzakereleri, Balkan ti· 
caret ve sanayi odası reisi Nemli 
zade Mithat Bey tarafından açıl • 
mı§trr. 

"emlizade mitat beyin 
nutku 

Mecliıimizin ikinci içtima dev -
resinin birinci celsesi açıldığını 

beyan ettiğim ıu dakikada hepini· 
zin mesainizde tam bir muvaffa -
kıyete ulaşmanızı temenni ederim. 

Balkan anlatma11 ve birliği hak 
kındaki ali.ka ve teveccühleri, ha· 
yırhahane müzaheretJeri hepimiz
ce malum olan Reiıicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine hür· 

ızım ver ıgımız proJ ,1 
ları ,unlardır: · 11· ' 

1 - Adi gümrük tarifelerl ·~ , 
ı ketl•'1 

lçill 
zerinde balkan men:' e ·1111•. a 
t~nıilatlı tarif eler tatbık ed• ~ 
sı; bdııı· ~ 

2 - Balkanlar haricinde l~ 
nan devletlere karfı bütün b• fi lt,li 
memleketlerinde yekne•~k ,.tbfl ~ 
müşterek bir ticaret siyaseti t 

metki.r tazimlerimizi arzederken edilmesi. • et-' 
hepinizin hissiyatına tercüman ol- Proje ile bu meselelerle ııı tl'1 ~ 
duğumu zannediyorum.,, olmak üzere balkan memlekec11i' ea 

Bundan sonra müzakerelere ge- murahhaslarından mürekke~·f 1• 

çilmİ§, icrai komite raporu ve oda- mi bir komisyon tefkili te 
1 

nın mali muamelatı hakkındaki lunmaktadır. eıoıe · 
icmaller tetkik olunarak iktifakla Bugünkü içtimada her J1l • "" ~ S 
kabul edilmiıtir. ket murahhas heyetinin ken~ı h~· ,'l'ı' 

Müteakiben eylülde açılacak o· leketindeki gümrük sisteJlll ,r,,> ti) · 
lan Selanik panayırına altı balkan kında birer rapor hazırlaıııal ~)) 
memleketinin birden iftiraki me • karar verilmiştir.,, ı'' ııı. 
ıelesi görütülmüttür. Panayırda Balkan hafta11 prograıruıı• ı;'. "' 
altı balkan memleketine ait müt - re bugün murahaılar serbest ~ 
terek bir pavyun tesisi kararlaştı - kılmışlardır. Yarın öğleden ;tef' 
rılmıştır. Bu pavyonun tesisi ve müzeleri, öğleden sonra pe ı,ri' 
bu yoldaki ihzaratla balkan tica · dardaki feıhane mensu~at f~t ' 
ret ve sanayi odası meşğul olacak- kasını gezecekler, öğleyın 1 JIİ 
tır. lıyan otelinde Balkanticarel ,_,,. ( 

"- Efendiler, aziz arkadaşla- Bundan sonra balkan ticaret 0 • reisi Nemli zade Mithat SeY bif 
f. e il 

rım, dası ilk kongresinin toplanma za· fından murahhaslar şere ın 
mam ve yeri hakkında ileri ıürü - ziyafet verilecektir. •' f4 

Bu önlerine düşük başları, terli Geçen yıl burada karşılaştığı • 
suratları, boş bakışlı gözleri süz - mız arkadaşlarımızı ikinci defa o· 
düm. Bu gözlerde hafif bir pırıltı, larak selamlamak ve mesaimize ilk 
ar.cak tah tanın deliklerinde ç.omak defa olarak ittirak için gelen kıy -
yükseldikçe görülebiliyordu. İnli· metli azayı kabul etmekle mem -
yerek çalışan bu adamların adele· nun ve bahtiyarım, hepinize büyük 
leri1buruşuk derileri altında, ancak bir memnuniyetle hoç amedi be • 
iplere asılırken şişip geriliyor, son- · yan ederim. 

len bir teklif te umumiyetle tasvip Salı günü öğleden evvel '- ' 
l ' B E .,n,' · ' · " 1 il _,_ ·~ı den' o unmuştur. u Karar mucıbınce müze er gez ecC"K, og e "1" bit I 

dördüncü bal.l<an 1Cönferaiisınm (ipek film) stüdyoları ye lu ~t· t 

Selanikte toplandığı tarihte akte - küvi f abrikau ziyaret edil~ei'~ d: 
~fı"'t"" . 

dilecektir. Avusturya komünist ~'> 
Konseyde, balkan ticaret odası- t 

nın muhtelif ticaret ve sanayi er • kalannı f eshediY~a;f~~ \ 
ra, boşaf.mış bir çuval gibi sönü • İçtimai icap ve zaruretlerden do 
yorlardı. Her küfe boşalışta, hava· ğan her müessese bilhassa beynel· 
ya p is bir ç.amur kokusu yayılıyor· milel bir müessese gibi Balkan ti· 
du. Kuyuların ağızla~ı, yukarıya caret ve sanayi odası cemiyeti de 
zehirli, bir nefes fırlatıyordu. Bir cevher ve mahiyetinde ameli ak
zamanlar, dünyada esirlerin mev • lrmızın iki mevzuasını bizzarure 
cut olduğunu düşündüm, ve.... ihtiva etmekte, bir taraftan ideo • 

babını tanıştırması ve balkanlarda VIY ANA, 27 (A.A.) - d ob'" )'t 
yetişen mahsullerin ve sınai ma- fırkaların menedilmesi öte 'J<e 111~' ~1 t 

mulatın mübadelelerine zemin ha· tasavvur edilmekte idi. 8 ° ,il~ ~ 
. f k f h. ıııiite , )t 

zırlaması görüfülerek kabul olun - nıst ır asının es ıne 1 ,o• t, 
muftur. İçtimada, Yunan heyeti. olan kararnamenin nasyon~t ti ~I~ 
nin teklif etiği balkanlar arasında yalistler için ciddi bir tehd• ~ "

1 

gümrük ittihadı projesi üzerinde kil etmekte olduğu zannolıJl1 t~) 
- Sizin adamlar dalga geçiyor· loji diğer taraftan şeniyetle çerçe· uzun müzakereler olmuşutr. tadır. ıı,ıt'e' ~t 

Konsey içtimaına öğle üzeri ni- Siyasi zabıta, fesih k.a::r etJ'l~ lar... velenmit bulunmaktdaır. 
T oni yanımda idi. Elindeki 50 _ Balkan ticaret ve sanayi oda11 hayet verilmiştir. sini harfiyen ve sür'atle .ıc lt11•f''' 

Öğleden sonra saat on beşte bal- için icap eden tedbirlerı a. payı savurdu: 
- Hey-. Çabuk.. Bu ne bu? .• 

Ameleler daha çabuk çalıımıya 
başladılar. Birdenbire bir ses yük
seldi. Zavallı, harap, ince bir ses. 
Şarkı söyliyerek ameleye neşe ve 
şevk vermek istiyen bu ses, bilakis 
bir mersiye okunur gibi, başları da 
ha ziyade eğiyordu. 

T oni dudaklarnda tönmüş olan 
sigarasını yakarken sordum: 

- Bu zavallılar ne kazanıyor -
lar. 

- İki buçuk rupye .... 
- Günde mi? 
T oni sıçradı. 

- Deli misin sen? Dedi, günde 
il<i buçuk rupye kazansalar, her 
akşıı.m küp gibi sızarlar. Haftada 
iki buçuk rupye kazanıyorlar .. 
Hem az mı zannediyorsunuz? 

Toniye baktım. Hayır. Şaka et· 
miyordu. 

(Devamı var) 

Yaralanan bir seyyah 
lndiya vapurile ıehrimize gelen 

İngiliz ıeyyahlarından Madam 
Mağezi dün sabah Y erebatan sara· 
ymı gezerken ayağı kayarak düş -
müş, başından lıafif ıurette yara· 
lanmıştır. Seyyah Amerikan hasta 
hanesine kaldırılmıttır. 

cemiyeti beynelmilel ülfet ve mu· 
aıeret duygularımızın en derin kö 
ıelerine kadar itlemiş olan bir i -
deoloji üstüne kurulmuştur. Ülkü· 
müze bir kaç aylık bir çalışma ile 
eriıebileceğimizi iddiaya imkan 
göremeyiz. Fakat, şeniyetin imkan 
)arı dairesinde başarılan esere 
şimdi muttali olacaksınız. Müte -
vazi neticelere rağmen ideolojik 
duygularımızın yakında tatmin e· 
d ileceğini tahmin ettirecejc: bir ma 
hiyette olduğunu emniyet ve cesa
retle söylemek tamamiyle caizdir. 
Fakat ve müessir iradelerimizi sa· 

kan ticaret odası merkezinde bal· Kadın tayyarec~1,.,,-
kan milli gruplarinın mümessilleri BERUN, 27 (A.A.) - ~oo'tf 
diğer bir içtima yapm1şlardır. kadın tayyareci Marga. bı'r th.,4 

Önümüzdeki balkan konferan • ı ,-drof, Avusturalyaya ye~ 5,,,ıı , sında; Balkan devletleri arasında l' d kı yapmak için Ber ın e b b lı' 
esasları müşterek ve muhtelif cep· 1 d bu ıa a tayyare imanın an 
heli bir ticaret muahedesi projesi valanmııtır. 
hazırlanacağından hu İçtimada ııı•l' 
muahedenin ilk pro,· esi tesbit edil- K .. · f k nııı 

omunıst ır ası 
miştir. Hazırlanan esaslar balkan ları zaptolunUY~b;o~ 
konferansına verilecektir. ~· if 
Öğleden evvelki konsey içtima- BERLIN, 27 (A.A.) - ıait b İ' 

Alman komünist fırkasJ?.• dere' 
mm sonunda ve komite içtimaı I. k. Jllı.l.-

tün emval ve em a ın , 
münasebetile dün birer tebliğ neş· ,e 

mimi ve sıhhi bir mesai iştiraki i· redilmiştir. ni emretmittir. d ,eyri ~ 
çinde ve ülkümüzü hakikilattır • Kabine, aynı zaıııan • ıııilY"'. 

Yunan murahhası ne f · ·d · ıni 20 .;et mak mü§terek bir şevk ve gayret- aın ı aresıne aza k rı.r 
le bir araya getirecek olursak gö· diyor ? mark kredi açmağada ıa 
rünüşte birbirinden uzaklaşıp ay • Yunan heyeti reisi M. Kofinas miştir. • 

·gte1'• rılan bazı menfaatleri tamamile İçtimalardan sonra bir muharriri -
bir noktada birle,tirmeye muvaf· mize şunları söylemi,tir: 
fak olmamamıza imkan olmadığı- " - Yunan heyetinin verdiği 
nı iddia etmekle bütün arkadaşla· balkanlar arasında gümrük birliği 
rımın müşterek kanaatini ifade et· projesi bugünkü müzakerelerin e
tiğime inanıyorum. j sasını teşkil etmiştir. Bugünkü mü· 

Size dağıtılan ruzname belki çok zakerelerde gümrük ittihadına 

yüklüdür. Ancak bu ruznamedeki 1 doğru bir adım atılmıştır, diyebi· 
meselelerin hepsinin tetkik ve mü· lirim. Teklif ettiğimiz ilk proje 
zakeresi -alınacak kararlar gele - ihzari bir komisyon tarafından tet. 
cek zaman1ardaki faaliyetimiz ha· kik edilerek yeni bir proje hazır· 
kmıından bizim için sarih direk - lanacak ve Seli.nikte toplanacak 
lifler tetkil edeceğine nazaran- da olan dördüncü balkan konferansı· 
ha fazla temenniye değer. na verilecektir. 

Hitlercilerin D~ıııı ,. 
nümayiş• . .,,,. rJ' • 

V ARŞOV A, 27 (A·~~d,.ıı ~;t" 
yonal - Almanlar tara ;; 1ııd' ··'P' 

• prıa11> ··ııiJ 
best Dantzig şehır to giJ ,ei • 
. d · 1 . l "Alııtıaıı .ı·•le , 
tıp e ı mış o an v•• ı,t• 
de üniformalı bir takıJ11 11111P 
ler, Çelik miğferlile_r ıııe il"' 
na hücum etmişlerdır· 1'_.ı :f,, 

iki taraf arasında çı i ~ · ~, 
H·t1erC r" 

dele esnasında 1 1 ett' 
1 

~ 5ur 
yonal - A man agır 

lanmıtlır. 
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.~car güreşçilerile dör- il M 
1 z A " ;ı • k Acıklı bir lıal 

Mütearrızın Tarifi 
llncü arşılaşma bu gece. Avrupa.dan yeni gelen meıhur 

bir heykeltraıa Avni Kenan Bey 
Üsab k J kendi atelyesini gezdiriyordu. Ke-

a a ar Stadyomda yapılacak Ve nan Beyin bu irili ufaklı heykelle-

Serbest güreş tarzında olacak ;~~~ ıöyle bir gözd~n geçiren üs. 'b . -Yazık! Dedi. :f 
• 

11
. ulda bulunan Macar gü- reıçiler ve teıkili.t arasında bu gi- - Neden üstadım? 

ıb 1 bu •ktam " ·1 · · b' l k k d d E egw ı'nı'ze ya k B k d ~dün .. guretçı erımız- ı ıart ar yo tur ve yu arı a a - m zı . u a ar 
1 d cu defa olarak karırla - yazdığımız gibi yenilmek için ha- zamandır uğrattığınız fU tatları 

.ao;r ~r. Müsabakalar saat fif bir tüt kafidir. üst üste koysaydınız timdi mükem 
1. akıim stadyomunda bat mel bir eviniz olurdu. •e aerb Ne netice alacagıv z? est güret tarzında 

M" b . .' uaa. akalar gece yapı· Ali.kadar güre§ müteha111sları 
•çın atad eleictr· Yomu aydınlatmak bu güre§ tarzında da kısa bir za -

'-. llq.ık tertibatı alınmıttır. man sonra fevkalade iyi neticeler 
oı,11 ~Macarlarla kartılaıa- alacağımıza kanidirler. Bugün Ma 

.1 ıuretçilerimizin isimleri carlarla yapılacak ilk karıılaıma • 
tı .. "•r: 
'1Ufe1iJı nın vereceği neticelere gelince bun 

Bir mazeret 
Faik iki gözü iki çeıme anneıi -

ne geldi: 
- Anne, ben artık bu mektebe 

gitmiyeceğim. 

- Neden yavrum? 
- Hoca bana bilmediiim ıey -~ S Yatar, lsmail, Musta- lardan bir kısmım kazanmamızda 

' · Mehmet, Çoban Meh- muhtemel addediliyor. Güreıçile -
'r .. rimiz gerçi bu tarzı bilmiyorlarsa S d 
~ ıureıçileri funlardır: da bir k11mı esaslarını ve tekilleri- a aka 

leri öğretmiye kalkıyor. 

tel:.~, F abian, Galambos, ni kavramıt bir vaziyette bulun • Fevkalade kibar tavırlı ve zen • 
L. .. ' obiı, Palotas, Kont. maktadırlar. gin kıyafetli bir beyefendi kendi. 

'""'heat güreşin esaslan Federasyonun tebliği sine el uzatan dilenciye albn kor-
donlu yelek cebinden on para çıka 

L.1 nedir ? 1ST ANBUL, 27 (A.A.) - Gü • rıp uzattı. Dilenci bu azametle ve-
~-:CQeıı liiır reş federasyonundan tebliğ edil - rilen paranın bir ..... etelı' k olduı"'u • 

C·ı.1..1. e'!.. memleketimizde ••• 
"1o11 mittir: .. .. 

Ilı-· ınuıabakalar teklinde nu gorunce: 
~~I olmakla beraber ko • 1 - Misafirlerimiz, bulunan Ma - Bu ne? Dedi. Ben on parayı 
b~irellilecek ve tatbik 0 _ car güret kafilesinin teklifi üzeri- ne yapayım, beyefendi? 
ır IÜreı tarzıdır. Çünkü ne federasyonumuzca ilk ıerbest - llk rast geldiğin dilenciye 
~re,e pek yakındır. Öğ- güret müsabakası 28 may11 1933 verinin .. 

..... d11 .• e .. ıöre federasyon bu pazar günü akta.mı saat 21,30 da 

... T k Pastacı ve avukat . ket~~llerek ıerbeat güreıin a sim stadyomunda yapılacak • 
-~llıızde de tatbiki için tır. 

•-._i ~•ta. metıul olmaya ka 2 - Bu müsabakaların gece ya-
~ t~~r. Çünkü alaturkadan pılması hasebiyle stadyom lüzumu 
..:.._' fe ıeçmek pek kolay kadar kuvvetli elektrik limbalari· 

' ~~il~~yen karilerimizi le aydınlatılacaktır. 
ı,11.,. lcı •çın bu güreı tarzı 3 - Vaktin darlığı münasebeti
~ t6tijSlca. malumat vermeyi le davetiye gönderilmesi lazım ıe

Adliye koridorlarında muhake· 
me nöbetini beklerken kendi ken• 
dine mırıldanan avukat irfan E
min Beyi göstererek bir arkadq 
dedi ki: 

- Kendi kendine söylenen bir 
avukatla yaptığı pastaları yiyen 
pastacı arasında hiç bir fark yok. 

Tanışıklık 
"6 Y0ruz. Bu güreıte kar len zevatı kiram ile gazetelerimize 
-~eti {15) dakikadır. ve müıabıklanmıza davetiye gön· 

'IG h.,' bacak kapmak gibi derilmemit olduğundan kapıya bir 
' 'f tlıa ekete müsaade var • liste verilecektir. Bu listede isim- Sırtında zarif bir pardeıü olan 

·,.~ f>u hareketlerin zarar leri bulunan zevat ıerbestçe stad· maruf hıraızlarımızdan biri arka -
•~en· tekilde yapılması da yoma girebileceklerinden lütfen datile bir gazinoda otururken: 
dt ol~~ek te grekor Romen teırifleri rica olunur. - Yahu, Atkı Bey... Kartıda 
~il uau ıibi iki umuzun 4 _ Müsabık takımların isimle- bir adam beni yarım saattir dikiz 

· ~ h.ııl olmaktadır. Ya ri ıudur: edip duruyor .. 
İ1t tl.1. dan birisinin bir aa· - Belki eski tanıdıklanndan 
~ı ol Macar takımı: 

I& omuzlarının ye • biridir, selam vera~ne ... 
1cli, lsı ~ 'l · l Banyasz, Fabian, Galambos • ~ l ,,enı mıt o maaına ' - Beni mi tanıdı, pardeıüsünü 
'-tt ~:ız ~u tekil bazı pro· Heg~düs, Bobis, Palotas, Kont. mü anlıyamadım da. 

fıfçıler arasında de- T urk takımı: -....,.- ~e 
! ~ t.:rtın yere muayyen ı Hüıeyin, Yatar, lama.il, Musta - Tavsiye 

Bir zat doktora müracaat et -

Baştarafı Birinci Sayı/ada 

tibaren bu projeye iltihak husu -
sunda tehalük gösterdim. Bu me
sut vesileden istifade ederek sami
mi tebriklerimi arz ve en samimi 
dostluk teminatım• takdim ede • 
rım.,, 

M. Litvinof aşağıdaki telgrafla 
cevap vermiştir: 

"Telgrafınızın mülhem olduğu 
dostluk hi11iyatından çok müte • 
ha11is oldum. Mütecavizin tarifi 
forımolünü teklif ederken, sulh e • 
serine daima olduğu gibi kıymetli 
müzaharetinizin müemmen bulun • 
duğunu daha evvelden biliyorduk. 
Büyük Türkiye Cümhuriyetile o· 
lan sarsılmaz dostluğumuzun - ki 
tahsi f aaliyetinizin bu dostlukta 
oynadığı rol çok büyüktür . Sov • 
yet ittihadının ıulh siyasetini ne 
kadar kolaylattırdığını bir kere 
daha hatırlamak zaruridir. Min
nettarlığımı arzederken hiç değit· 
miyen dostluk hislerimi temin e • 
derim.,, 

Tevfik Rüttü Bey Cenevre den 
hareket etmit bulunduğu için Tür· 
kiye namına Cemal Hüsün Bey 
mütecavizin tarifi hakkındaki Sov 
yet projesini Türk heyetinin ilk 
gündenberi alaka ve muhabbetle 
karııladığını ve bu projenin kabu
lü sulhun tesisinde mühim bir a -
mil olacaiım söylemit bu proje 
çok ırkı ve kati olduğu için tenkit 
eden lngiliz murahhasına cevaben 
demittir ki: 

"Sulhun idamesini, ~mniyetin 
takviyesini istihdaf eden her mu -
kavelenin sarih, sıkı ve müphemi
yetten azade olması zaruridir. Ku
sur addedilen bu sarahat ve kati
yet bilakis, Sovyet projesinin le -
hine ne büyük sifattır.,, 

Cemal Hüsnü Bey bu mukave -
lenin bilak•yt ve ıart bütün dev· 
Jetler tarafından kabulü hakkın -
daki Sovyetlerin temennisine itti
rak ederek bu noktayi kuvvetle 
müdafaa eden Yunan murahhası 
ve emniyet komitesi reisi Politis'e 
fevkalade nutkundan dolayi ale -
nenbeyanı takdirat etmit ve Tür -
kiyenin bu projeyi kabul ettiğini 

aöylemittir. 
Konferans buıün bahri tesliha· 

tın müzakeresine devam edecektir. 
Cemal Hüsnü Bey Türkiye na· 

mına fu beyanatta bulunmuıtur: ~l, halinde kalması fa, Nuri, S. Mehmet, Çoban Meh-
·~~ dır. Amatör gü- 1 met. mit: "İngiliz projesinin bahri tesliha-

- Aman doktorcuium, bir za • ta ait maddeleri bunu imzaya da
mandır bir illet inz oldu. Yemek vet edileceklere müsavat temin ·e
yerken uyku butınyor. Soframn decek mahiyette değildir. 

t-So -----------------t.otra.dite "Yet münasebah Sevilde Alman bayrağı 
tft>ll\ uyandırıyor yüzünden bir hadise 
il, laı '.1~7 (A.A.) - Liberal batında uyumamak için ne yapa - Bu hususta Sovyet murahhas -

ııL..· •• •ı So . -._,..•il • vyet münase • 
~ e endite hissetmekte-

~ loııun k ' li "'iicadele aldırılması lehin-
~raı tasavvuru var -

l•zet 1 b ~ e er, u sayede 
~~İllJı lrlahpuı olan 2 İngiliz 
~d lelrbest bırakılacağı-

ır ar. 
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• "'lh. ........, •ttır. 
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~. L laıızhni hak 
~ ... ••Bre

•utabık kal-

SEViLLE, 27 (A.A.) - Alman ynn? lannın dünkü itirazlanrun tema -
bandıralı Klio vapurunu bota.it • - Hemen yataia ıiriniz. men varit olduğunu kabul etme -
mak istemeyen Dok amelesi, Hit - ""'""--""'""'"'"··--.. - ···--••••••••••""---=•• mek müşküldür. Projenin kara 
ler bayrağile beraber milli hayra - Morgan bankası kuvvetlerine ait kısımlan kemi-
ğı çekmiıletdir. Gemiciler buna yet ve keyfiyet itibarile alakadar 
mukabele olarak krallık bayraiını devletlerin silahlarını tahdit et -
çekmiı!erdir. Bu hadise ıiddetli Amerikanın milli serveti mektedir. Hiç şüphesiz V~ington 
tezahürlerle karıılanmıt, muhı:fız üzerinde hakim ve Londra muahedeleri terki tes· 
hücum kıt'aaı müdahale ederek 37 bulunuyormuş lihat sahasında atılmış mühim bir 
kitiyi tevkif etmiıtir. Nevyork, 27 (A.A.) - Morgan adımdır. Bu noktai nazardan kıy-

Klio suvarisi ile Alman konso -
losu, krallık bayraiını bir gemici -
nin yanlıtlıkla çektiiini bildirme -
leri üzerine mesele kapanmıtbr. 

Danzigte bir sinemacı 
tevkif edildi 

VARŞOVA, 27 (A.A.) - Dant 
ig zabıtaıı, Leh sinema opera -

törlerinden olup hali hazırda Dant 
zigde yapılmakta olan intihap mü
cadeleleri saf aha tını filime almıt 
bulunan M. Fuchsı tevkif etmit -
tir. Umumi komiser, bu tevkifin 
sebebini anlamak için ayan mecli
sine müracaat etmittir. 

bankası hakkında tahkikat yap - metleri inkar edilemez. Ancak, 
makta olan ayan meclisi encüme- bu muahedeleri bugünkü terki tes
ni, bir takım hadiselerden sonra lihat mukavelesinde yalnız tescil 
içtimaını çarıunba ıününe bırak - etmekle iktifa etmemek burada ta
mııtır. 

Efkarı umumiye, Amerikanın 
mali servetinin esasını tetkil eden 
bankalar, demiryollar ve ıanayi 

müe11eıeleri gibi bqlıca tirket ve 
kumpanyalarının kısmen Morıan 

bankasının nüfuz ve teıiri altında 
bulunmasınadn dolayi isyan hi11i 
duymaktadır. 

Kongrenin sui istilam addet -
mekte olduğu huıusata kartı tetrii 
ve kanuni tedbirler alacaiı tab • 
min olunmaktadır. 

kip edilen gayeye daha muvaf* 
olurdu. Çünkü evvelce tesbit edil
miş programların tatbik ve ikma -
lini sebep göstererek bahri kuv -
vetleri tezyit etmeyi yeniden silah
lanma hususunda umumiyetle iz -
har edilen arzu ile telif etmek 
müşkül olsa gerektir. Bilakis bu 
muahede yalnız bahri programla -
nn ikmalini menetmekle kalma -
malı bundan mada devletler ara
sında müsavati, muhtelif silahlar 
arasında muvazeneyi temin için 

bahriyeleri kuvvetli devletl~rin 
teslihatmda da mühim tenzilatı 
derpiş etmelidir. Türkiye heyeti 
esasen muğlak olan bu meseleyi 
daha fazla işkal etmemek için de
niz silahları kısmında tadil tekli • 
fi vemıemiştir. Fakat bu şarait ve 
,·aziyet içinde düşündüğümüz en 
basit ve makul şekli hal Vaşington 
ve Londı-a konferansına iştirak et
ıniyen devletlerin bahri kuvvetleri 
ne ~ulh için tehlike ve ne de silah 
rakabeti için sebep teşkil edebilir. 
Bu devletlerin Vaşington ve Lon
dra kcnferansına davetlerinde lü
zum ve fayda görülmemiş olması 

da keyfiyeti bedihi surette isbat 
eder.,, 

Cemal Hüsnü Bey Türkiyenin 
esaslı teklifi bu olduğunu kaydet
tikten sonra İspanya, Fenlandiya, 
Yugoslavya, Romanya ve Polonya 
heyetleri tarafından teyit edilen 
tadil teklifini Türk heyetinin de 
tetkik ettiğini söylemiş, bu tadil 
teklifi konferans tarafından kabul 
edildiği takdirde Türkiyenin de 
sırf itilafperverane bir fikirle bu 
tadil projesine iştirak edebileceği
ni söyliyerek sözüne nihayet ver
miştir. 

Fındık fiyatlan neden 
yükseliyor ? 

Fındık fiatleri yükselmekte de • 
vam ediyor. Fındık tacirleri bu 
yükseliıten pek iıtif ade edemiye· 
ceklerdir. Çünkü elde ancak 40-50 
bin çuval mal kalmııtır. Son ıün
lerde failler 73-74 kuruta kadar 
fırlamıttır. 

lç fındık fiatleri mevsim batın• 
da 38 kuruttu, Mevsim sonunda fi 
atlerin iki misli olmasındaki se • 
bepler hakkında alakadarlar nez • 
dinde tahkikat yaptık. Vaziyet tU 
ıuretle izah edilmektedir. 

Bu sene dünya fındık istihsali
tı fazla idi. Bu faz lal ık piyasalar
da ucuzluğa ıebep olmuttur. Bu
nun neticesi olarak fındık ucuzla· 
mıt, ve sarfiyat çojalmıftır. Sar • 
fiyatın çoğalması fındıklara olan 
talebi de arttırmıt, fiatleri yükselt 
mittir. 

Almanyada şayanı dikkat 
bir merasim 

Berlin, 27 "(A.A.) - Havu a
jansı muhabirinden: 

Dn akf&Dlki Berlin ıueteleri 
Schlageterin ölümünün babrumı 
tebcil için her tarafta bayraklar 
çekildiği ıırada lqiliz ıefaretha .. 
nesinin de bayrak çekmit olduju
nu büyük bir memnuniyetle kay • 
detmekle idi. Fakat bilahare öi .. 
renildiğine göre lnıiliz sefaretha• 
nesi, lnıiliz kıraliçesinin yıldönü
mü münaıebetile çekmittir. Eaa· 
ıen böyle bir tef ıire mahal kalma• 
mak için bayrak, bir az sonra in
dirilmittir. 

Berlin, 27 (A.A.) - Umumi 
binalarla bir ç.ok husuıi evler, 
F ranıız itğal kuvvetleri tarafın -
dan idam edilmit olan Schlaıete
rin hatırasını tebcil için dün bay
raklarla donatlmııttır. Bu müna· 
ıebetle Saint • Hedvinıe kilisesin
de dini bir i.yin yapılmıt ve bütün 
Almanya.da merasim icra edilmit· 
tir. 

Almanyada arazi meselesi 
BERLlN, 27 (A.A.) - Alman • 

yadaki bataklık veya ekime yara • 
maz bir halde bulunan 3,000,000 
hektar arazinin itletilmesine dair 
olarak Ziraat nezaretinde müzake 
relere baılanılmııtır. 

Bu arazi, mecburi hizmet yapan 
amele tarafından orman haline ı• 
tirilmek suretile iıletilecektir. 
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Birevsabı İki otomobili Zelzeleler Bir cinayet Teneşirde 

çarpışb Eskişehirde ahali Alaşehirde bekçiyi ı Öldükten sonra 
uykusuz kaldı öldürüp kaçtı 1 doğuran kadın 

Ansızın 5'tdü 
İcra memurlarına dctl'f 

vermek istiyor \1 
iıtrl' 

Kemalpaşa yolun
daki bu kazada 

2 kişi yaralanmıştır 
Kemalpaıa yolunda feci bir oto• 

mobil müsademesi olmuş, tof ör 
Mustafa isminde biri ağır aurette 
yaralanmııtır. Hadise etrafında ve 
rilen malumat tudur: 
Kemalpaşadan lzmire gelmekte 

olan, Şaban oğlu Alinin idareıin • 
d•ki 1 numaralı kamyon, Savanda 
mevkiinde, 19 numarah kamyonla 
kartılatmı9tır. lki ıoförde bu esna
da kamyonlarını durdurmak iıte • 
mitlene de buna muvaffak olama 
mıtlardır. 

iki kamyon bu ıırada müıade • 
me etmif, iksinde de hasarat ol · 
muştur. 

Jzmirden gelmekte olan ve Ka
ıai?a Belediyeı!nde mukayyet olan 
19 numaralı kamyon toförü Muı • 
tafa bu müıademe esnaıında aiır 
ıurette yaralanmı~hr. 

Yaralı hadiseden ıonra Mem • 
leket hutaneıinde tedavi altına a· 
lınmıttır. 1 numaralı kamyonun 
toförü Ali, hadiseden sonra maz· 
nun aıf at ile yakalanmıştır. 

Topraksız köylüye 
toprak 

Bu ıene hmir dahilinde toprak
ıız köylüye hükumetin ıon kararı 
dahilinde toprak tevzii, ıark vili • 
yetlerinden getirilecek aıiretler ve 
muhacirlerin iskan için büyük bir 
fanliyet sarfedilmesi mukarrerdir. 
Kast.amoniye iskan edilmiş aıiret
lere kafi miktarda arazi tevzii 
mümkün olamadığından lzmir 
Milli emlak idaresinde vilayet da
hilinde arazi mevcut olup olmadı· 
ğı sorulmuıtur. 

Verilen cevapta Torhalıdaki çift 
likit parçalarından tevzi edilebile 
cek daha 15 bin dönüm kadar top· 
rak olduğu bildirilmi1tir. 

Maliye vekaletinin yeni direkti• 
fi dahilinde geçenlerde bir çiftlik 
iıtimlak edilerek köylüye daimi· 
mııtı. 

T oprakıız vatand&tlarm bulun
duğu mıntakalarda tetkikat yapıla 
rak. istimlak edilecek çitflikler top 
rab..ızlara dağıtılacaktrr. 

Kadınlara tecavüz edenler 

Eıkiıehir, 26 - Burada hlklkı 
heyecana dü!Üren bit ıelzele ol -
muftur. Bunu ıat 19.10 da ikinci 
bir zeJıele takip etmif, bu ze!b:ele 
dt! hafif geçmiıtir. 

Eıkitehir, 26 - Gece saat üç 
buçukta ıarsıntılar tekrar batla • 
mıt, ilk sarsıntı pek f iddetli ol mut 
bir çok binaların bacaları yıkıl • 
mıı, duvarları çatlamıttlr. Diğer 

ıaramtılar hafif geçmit iıe de halk 
heyecandan uyuyamamıt, geceyi 
binalarının haricinde ve kıımen 
de kırda geçirmi9lerdir. 

istasyon ve civarındaki kirgir 
binaların bacaları yıkılmıf, duvar· 
ları kıımen, fakat ehemmiyetli su· 
rette çatlamıttır. Dükanlarda meş
rubat titeleri, kahvelerde bardak· 
lar dü9Up kırılmııtır. lnıanca za· 
yiat yoktur. Adapazarı Türk ti· 
caret bankasının da duvarları çat· 
lamı9tır. 

Kütahya, 28 - Gece yarıaı sa~ 
at 24 le oldukça tiddetli zelzele 
oldu. Haıarat yoktur. 

Su yüzünden cinayet 
Kayseridc Sarıoğlan tarlaların • 

da Fettahın Osman ile Halil lbra· 
him araaında su yüzünden kavea 
çıkmıf, Osman, Halil lbrahimi a • 
ğır ıurette yaralamış, Halil ibra • 
him de kazma ile Oımanın kafası· 
nı patlatarak öldürmüttür. Katil 
tutulmuftur. 

Müslüman olan Alman 
Al pullu teker fabrikası müdür • 

!erinden Steiner Alman tabiyclin· 
den çıkmıt Tür ktabiiyetine gir • 
mittir. Bu zat ayni zamanda ihtida 
etmif ve Ali Sami iımini almıştır. 

Alatehirde Sarıkız maden ıuyu 
membaı civarındaki düzlükle bir 
cinayet olmuştur. Ge:::e vazife gö
ren kır bel<:çiıi Ali Kamil Efendi, 
aralarında geçen bir münakata • 
dan sonr.;. ismini bilmediii bir a· 
daın tarafından atılan tabanca 
kurşunile yaralanmış ve bu adam 
bekçiyi yaraladıktan sonra yanı • 
na giderek bıçajını çekmiı, muh
telif yerine sokmuş ve artık öldü
ğüne hükmederek bekçinin Fran · 
sız tüfeğini alarak kaçmıştır. 

Bekçi, feryadına yetiıen bir 
kaç kiti tarafından iıticvap edil -
miş, ismini bilmediği bir adamın 
kendisini yaraladıiını ıöylemif, 
meseleden adliye haberdar edile • 
rek tahkikata batlanmııtır. Bekçi 
Ali Ka,mil Efendi yaralarının teıi· 
rilc ölmüştür. Ölmeden evvel ken· 
disini vuran adamın eşkalini tarif 
etmittir. 

Bu adamın lzmire gelmiı olma
sı muhtemel görüldüğünden zabı • 
taca aratlırılmaıına batlanmıttır. 

Gene ayni şekilde .. 
Alaiyede geçen sene yedi lira 

parasına tamaan meçhul ba;n ,a • 
hıslar tarafından öldürülen Eğri 

oğlu Ali ağanın karısı Ayşe de ev· 
velki gün ayni şekilde öldürülm\jt. 
tür. 3iı·kaç kişi kadının evine gire· 
rek silahla birkaç yerinden vur • 
muşlardır. Katiller aranmaktadır. 

M. Ruzvelt'in hemşiresi 
Edirnede 

Otomobille seyahate çıkan A • 
merika Reisicümhuru M. Roıveld
in hemşiresi geçen çarfamba günü 
Bulgaristandan hudutlarımıza air· 
mittir. 

Fırat adasındaki kır 
eğlencesi nasıl geçti ? 

Diyarbekir Ağır cezada ,aya • 
nı dikkat bir muhakemeye başlan
mıştır. Ane isminde bir dul kadı
nın öldükten ıom-a ıebe oldUKU g5 
rü!mü9ttir. Şahitlerin ifadalerine 
nazaran Ay,e tene§İr tahtaıııncla 

doiurmut ve çocuğu maı:nun 20 ya 
şmda Ejder Ajanın karısı alarak 
aötlirmü§tür. Ayıenin zehirlendi~i 
ve çocuğunun da aayri meı ru ol· 
dulu iddia edilmektedir. 

Muhakeme hadiıe akabinde mu 
ayene yapan doktorun ıahit sıfa • 
tile dinlenmesi için başka güne kal 
mı§hr. 

Edirnede ham şeker 
fabrikası 

Edirne belediye meclisi bir top· 
lanhsmda şeker fabrikası tir keti • 
nin deliletile Edirnede bir ham 
teker fabrikası inşası hakkında 

lktıaat vekaletine temenniyatta 
bulunmasına karar vermitti. lktı· 

ıat vekiletinden belediyeye ıelen 
cevapta meclisin temenniyatının 

nazarı dikkate alındığı bildirilmiş 
tir. 

Böyle bir fabrikanın Edirnede 
tesisinde gerek halk ve ıerekse şe· 

ker tir keti lehine çok fayda ıörül
mektedir. 

Muş valisi bir tarla 
davasını halletti 

Muşta Vilayet merkezine 10 ki· 
lometre meaaf ede Soluk köyünde 
iki köylü araıında bir tarla yüzün· 
den dava çıkmıı, köylülerden biri· 
si vilayet merkezine gelerek istida 

vermiş davasına bakılmasını iıte • 
mittir. 

lzmirde Mııırlı ca~d•• ~ 
ev iı:ıılei şüyuu için ııd•ll 
yet tetkikat yaparken ••i~ 
elli yaşlarında Mehmet Ş f,& 
fendi kalp ıektesinden .. 
mittir. 

Dördüncü icra memurd&i 
Bey, yanmda tapu mühell 
den İbrahim Bey, muhtat ~ 
olduğu halde izalei mP~,. 
çin Mısırlı caddesinde fi 
Şükrü efendinin oturduiU ' 
mittir. Bu sırada Mehaıe& 
efendi içerde bulunuyornılll
cesi Hanım kapıyı aç.mıt •' 
içeriye almıştır. 

Evde izalei tilyu içil\ ~ 
muamelede bir hali inş~•• 
cap ediyormuı. icra m~ıll~ 
tü Bey; halanın niçin int• ~ 
diğini ev sahibi Mehmet Ş 
f endfye sormuf tur. ~ 

Ev sahibi, icra nı..eınu 
süaline cevap veı meğe h 
ken derhal vefat etmitt.ir. 

Mehmet Sükrü EfendioİO 
zın ölmeıi ii·!erine müdd•İ 
lik meseleden haber~~ JJi 
müddeiumı:.mi muavını 

tahkikata vaziyet etıniftir~ 
Yapılan muayenesinde • 

Şükrü Efen dinin kalp ı• . · 
öldüğü hakkında rapor •:-;. ',J 
Adliyece tahkikata de• 
mektedir. _./ -----........-:: 

. lzmirde hastablı 
lzmir vilayeti dahilind• 

lerdenberi hiç görülmi~ell trlt 
hummaıı namında ınilh1111 

talık bat göstermi9tir. su 1 
hakkında Sıhhat ve lçti_.1,.. 

t "d" l"i" lizııll ,. Vali Mitat Bey bu davayı biz. vene mu uru u 
zat ve sulhan halledebileceğini dü birleri almıthr. 

şünmüş, köye ıitmi1, her iki tara- -Mançurı·de İSf., 
f ı dinlemiı, hakıız tarafı ikna e -

derck haklı tarafa hakkını vermit MOSKOV A, 27 (A.A·r. 
tir. dan bildirildiğine göre, ·el• 

Bir kadı~ bir erkeği çıkan gazeteler MançlJJ'I ~ 
ı d 

hareketinin ilkbaharııı .. ~ 
yara a 1 zerine büyüdüğünü yaS_,JY,,J 

lar. Matbuat, ihtililcıl~ ~ 
kar ve Kirin viliyetlerttl A1 
yerlerinde yaptıiı ~ bifl 'Y. 

meaeleıi yüzünden kavıa çıkmıf, tafıilitile doludur~. tl~eP 1~ 
kadın bıçakla Mehmet Aliyi iki la 1000 ki, iden mure ~ 

d,Jlr çetenin f alaiyet P~ 
dirilmektedir. BundaO 

Siirtte Şeyh Haliı mahallesin • 
den Salih karııı Habibe ile kuyum 
cu Mehmet Ali araıında bir heaap 

yerinden aiır surette yaralamııtır. 
Kadm yakalanmıttır. 

Edirne Belediye reisi 
Edirne belediye reiıi Ekrem B. 

ıu iıini meydaoa ıetinnek üzere 
yapılacak 100,000 liralık iıtikraz 

bulan ve Tandisinta~ı~ıesf-" 
'htı. ları isyan ederek ı • .O 

lzmirde Göztepede Mıırrlı cad • 
desinde bir vaka olmuıtur. Bekçi 
Haıan Efendi, bu semtte dolqan 
iki adamın vaziyetlerini 9üpheli 
görmüı, kendilerini takibe bqla • 
mııtır. B~ iki adam, bazı kadm· 

1

1 lara hartendazlrkta bulunmakla ı 
beraber çirkin bazı hareketlere de 
cüret etmitlerdir. Bunun üzerine 
Haş_an Ef. kendilerini tutmak ve 
karakola götürmek iıteyince bek
çiye biçak çekmiıler ve kaçmıılar• 
dır. Haıan Efendi, korkutarak ya
kalamak için arkalarından ıilih 
atmııtır. Silah sesine yetiıen po· 
Jiı memurları ile birlikte bu iki a· 
damdan lzmirli Mümin oğlu Ha· 
lil tutulmu,, arkadatı kaçmıttır. 
Onun da tutulmuı için takibe de
'Y&m edilmektedir. Haklarmda 
kanuni takibat yapılacaktır. 

meseleıini takip ve intaç etmek ü· 
ı zere Ankaraya ıitmittir. Ekrem 

1 
\ Bey Ankarada 15 gün kadar kala-

-----....-..--. ______ ...;.,;,.. __ _,._ ___ ...;~ cak ve bu müddet içinde kendisi -

hak etmitlerdir. Bu .1•
1 t 

neticesinde Şark .Çırı .. ,.tJetJ 
yollarının vaziyeti r~ 
daha ziyade vahim b '~.,ı"' 
tadır. latasyonlara .,. )lef~ 
tı taarruz ve yajıııal.ı' a1'1ı11 

zk" bat maktadır. Me ur bO 

Erzlncanda Ziya Gtikalp mektebi mUsamerealnde 
Erzincan, (Huauıi) - 11 inci 

alaym Fırat adasında fırka K. ve 
alay K. Beylerin yardımlariyle ter· 
tip edilen kır eğlenceıi, kır baloıu 
halinde gece yarıaına kadar de • 
vam etmittir. Bütün davetlilerin 
her ıuretle istirahatleri, büfeden 
istifadeleri, mükemmel tertip edil· 
mit bir program dairesinde muh • 
telif etlenceler Te damlarla vakit 
ıeçirmeleri temin edilmiştir. 

• Ergani demiryolları tahvilleri 
Erzincanda pek büyük rağbet gör 

mü,, müddeti geçtiği halde birçok 

talipler Ziraat Bankasına müra • 
caat etmekte bulunmuştur. 

"' Ziya Gök Alp mektebi müaa -

mareıi cidden parlak olmuı, bunu 
hazırlayan mektep baımullalimi 

Turgut Bey ıayanı takdir ıörül • 
müıtür. 

risef er itleri gitgide 
ne encümen azaımdan Selami Bey 
vekalet edecektir. dır. ~ , 

--·-- rtetl ) 
Zeplin sefe '1 c~ 1 O kişilik çete 

Yuna11iıtana geçerek müıella • 
han tekavet yapmakla maznun Ha 
mit oiJu Mehm~r?ir: yt\k=-l•nan on 
kitilik c~lesinin Edirne ağır ceza 

mahkemesinde muhakemelerinin 
icraaına batlanmıttır. Bunlardan 
üçü kadın olup çeteye yataklık yap 
makla maznundurlar. 

RIO DE JANEtJtO~,tf ~ 
aıel '°""' Doktor Eckner 1 ıJt 

ğı beyanatta Avru2~ 
merika araımd• z~ 
ları vaııtaıile ınun ~ 
ferleri icraıı ha~ 
relerin memnuni1•~,ı 
rette ilerledijİDİ SÖ 



Hikaye Madani Kaldırım Naldeden ı 

fa. 

( DUnkU kısmın hül• ) S p r asası on salın e 
is .0 ıs komiseri, l\fadam Kaldırın 
lanıın__deki ecnebi artistini karako- Komiser muavini çağırır: 
kü ~gınmştır. Onun yeni yapılan - Yarın sabah gider, Madam 
h Çuk sanatlar kanunu mucibince Kaldırımın gidip gitmediğini tah
l{'tldu~ haricine çıkması lazımdır. kik edersin. Şıllık sefarete müra
y endısine 48 saat müsaade veri- caat etmiş amma, bir şey yapama-

d
?r: Fakat Madam Kaldırım ken _ dılar .. Muhakkak gidecek. 
~1le .. B munakaşa ediyor: - u aralık içeriye meşhur ayaş 

ha~ Yani siz buradan giderseniz lardan Ali Bey girmişti: 
ki ~ arın kapanarak garıon, muıi- - Merhaba komiser bey. Size, 
... tına,, gibi bir çok aile babaları- hudut haricine atma.le istediğiniz 
·•tn • . 
İıf ııaız kalacağmı mı söylemek madamdan bir mektup getirdim. 
ıyoraunuz? Afederainiz yanınıza fazla yakla -

at:- Sade bu değil. Ben !ahsi yar- Affedersiniz yanınıza fazla yakla-
"'1lllda b h d' fazla kaçırdım. Her tarafım rakı 

•en ı'k· . n. a ıe ıyorum. Ben şah-
ı J!t d d l kokuyor. Ne yapayım. Kendime ki d :rııze yar ım e iyorum. -

"I~· 0ıtuın var. Onlara ben para bir iş buldum, fevkalade rahat bir 
1Yoruın. iş: Ayda elli lira .. Hem her ay pe-

e(l- Bütün bunlar beni alakadar §İn ... Sonra da yapacak bir İ§ yok. 
llleı ın d Ayrı oturup, ayrı kalkacağız.. Bu 
1( a aın, ve ciddi olunuz. 

·~ 0 rniser şiddetle yumruğunu ma ciheti de işi halleden avukat temin 
7a. vurın tt M d K ld eti, sonra gidip beş dakikada me-

l'ılın. k" ... ~ır .. u. a am a ırı -
Opegı havlamağa başladı. seleyi bitirdik. Sizin anlıyacağı-

- Suı Yav S G" .. ruz komiser bey, ben meyhanede, 
tl?Ua rum.. us... oruyor o barda ... Ho"' deg"'ı'l mı'?,. 
b unuz k · L k" .... :r ile . . omıser oey, opegım 

ıtıraz d' O . . . - Muav.in efendi, mektubu alı-
l'ıliy, . e ıyor. nun ıçm gıt -
\'er· Ceğıın. Ben Türkleri pek se- nız ve şu herifi dışarı atınız. 
lıı:y ıın. Burada kendimi pek iyi bu- - Hacet yok komiser bey .. Ben 
he~~rn: Ne diye gideyim? Ben gidiyorum. Size mektupla bera -
tter de rnılel bir insanım. Kendimi ber bir kutu da şeker getirmiştim. 

e e .. b B edin; . ıyı ulurıam, orasını vatan uyurunuz. 
hi~tn rırn, Hem ıizin vatanınıza da Komiser mektubu açtı ve oku -
lıp h et .ediyorum. Buradan para a- du: 

ditrı. llrı~~~i dostuma gönderme - Azizim Komiser Bey, 
YetJi Butun dostlarım Türktür. Zati alinize, Ali Beyle evlendi -
)ıt }:' rna.ı. ... Buna bukabil, bura • ği.me dair vesikalarla bir kutu da 
~ebi ranıı~, İ~giliz, Alman bir ec· ·şeker göndermekliğime müsaade -
~\ı~. ~:ldı mı, paralarım çekiyo - nizi rica ederim. Bu izdivaç dola
lı.ı~()r B Para memlekete girmiş 0 - yisile ben Türk tabiiyeti almış olu
~~ h.· u suretle naçiz bir yardım yorum. Bu suretle beni hudut ha-
tıl Ptrııf oluyorum Sadece bu de · · · . • ie · neme çıkaraımyacaksınız, zıra, 
•ı, Senlerde dostlarımdan biri- .. . . 
il llıC'nılek r d b .. k . . l Turk kanunları benı hımaye edi _ 
t'\ı~llın Par el ım de . ırıd.tırmış. 0 

• yor. Bündan başka, artık hükfı -
~ a arı a ııte ı, getırt - · · .. . 
)at\'~ kcnd' . d' 0 k d met, I§!3IZ guruhundan Alı Bevle 
~1 k ısıne ver ım. a ar . • 
~i tr lı idi ki reddedemedim ko- de meşğul olmaktan kurtulmuş o-

ler hey. hıyor. Kendisine uyda elli lira 
h ' Mada K ld . . 

1 
d bağladım. Bu, benim için mesut 

~ f m a ırım, sızın e a- . 
~ih·-0~~1~ rne§ğul olamam. Son sö. bır iz<liYaçtır. Kendisini ayda bir 
~\ı" ~ •ôyJedim. Egw er gitmez.,en· kerrc, aylığını vermek üzere göre-

\'et . ., ız ... LAf d 
,~ ıatirnal ederek... cegım. a aramız a, şunu <la söy-

'ıtı1 Seni kolay kolay ko" _ liyeyiın ki Ali mühim bir şahsiyet. 
~ ,.. . gamaz •r b d 

dtc • '1.tdip sefaret .. t ı .. ıra, ura a kalmamı ancak o te-
~ii e muracaa e· . d b'ld' H k' . 

}ijL ın. liem bı'r .... t d .. ının e e ı ı. albu ı, sefaret bı-
ıtaek suru anı ıgım 

hıı,, k· tahı;iyetler var. Kimisi me- le bunu yapamamıştı. Mektubu 
vekilı ırnisi banka müdürü, hatta fazla uzatmıyorum. Eğer, bu ak -
~ıtıı e;rden bile ... Elbet bana yar· şanı nöbetçi değilseniz, ve gene 

J e:ıj rı:r~er. Türl<iyede kanun var. h_~k-~mnda . bir .t~dhir almağr dü -
......_ Ş, akla dışarı atacaksınız?. şunuyorsenız, sızı beklerim. 

~, firayi devlete şikayet ediniz. Hürmetlerimi kahulediniz. 

~l'a li;.Yı~, orada tanıdığım yok. Madam Ali bey (Kaldırım) 
....... a·,·lnıyorlar. 

~i 1 ttıc 
~. ı.,... rn madam .. Gidecekşi -

·--:n d 1 ~· • ... '€". e oynaya oynaya .. 

l .1tlıdir e~ 0 Ynamak :o::aten mesle
lf · ı'ak 
~ 1"1? P ~t, nerede oynıyabi -
el')' ar........ v· 

Lı •nd . '""'' ıyana veya 
'l<!.. e rnı? O 1 . l '•'l o ... ı · :a arda ıc yok ... 
!lr• ·• aı·ın b • T 
~ 1 \'tr t.ı ır sürü kendi artist-
~l . ,, . 

e ll'İd' e ıse ben §İmdi sefa-
1Yorutn. 

t-.,~ Sahne : 2 
~ ·lr~ .. ha. lt.. nede m•d .. 

"rtılt. . ' .. amı muıte -
'- r. 

ı ~·· Oturu 
tı~ bir ın nuz Madam Kaldırım. 
~t esele d"· . 

t.._ Ta.detrni : un aıze yapaca-
~~bb ·· §lıın. Fakat b"t" 
~til \lslerirn u un 

1. ':ten ll'llihl ~uya düttü. Ancak 
U\ etı 48 d ı• lnuva.ff k saat e uzat -

J ~ ......_ Ne' a olabildim. 
,._ 'Fr · ·· 48 sa ~"' 'k oldu at uzatınağa mu-

ı "\a• nu:z ha N 
\, t bıuvaffak" ··· e büyük bir 
'1't l't lel ıyet. Derhal impa- ••••••••••11••• 
\'r•ı &raf çekiniz ı Go-·z Hekı·m·ı 

1\, Ut ' ay ığımzı 
.:ı anmıyor 

~ .. -_\le •izi bir §ey ınuıu~uz?. Dr. S. Şükrü 
ıl~~ i t zannetmıştim. ı 
\ -~~ ~ınern. Ben iıimi Al' 

8 

1 

Birinci Sınlf Mutehassıs , 
l'uın. 1 ey ( BabıAli) Ankara caddesi No. 60 

Ucazl 'at 

• 
T p 
ÇALIŞMIYA AŞ A 1 

Basılacak K·tapl r •• 
Yapılacak Cetvel • • • 

ı e •• 
Makbuzlarınızı • • 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her iş·nnzi • • 

VAK 1 T YUR u 
Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
istediğiniz yerden fiyat alabilirsiniz. 

Vakıt Yurdunun Fiyatı Heryerden Ucuz olacaktır 

Tt::JQKiYE 

llRAAT 
6ANKA51 

DARA 
BiRi TiREN 
RA~T-J;Ot;Q 

~~~ma~~~~~~,~~ ... ~ 
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Milli Müdafaa Vekaleti llava Müsteşarlığından: --• 
Kısım: 1 

Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 
Şarka doğru 

1
. S Garba doğru 

lstan.bul-Ankara T ASYQN Ankara-lstanbul 
Hareket Muvasalat Hareket Muvasalat 
8:30 Yeşilköy "lstaobul,, 17:40 

9:40 16:30 
10:00 Eskişehir 16:10 

11:10 15:00 
Ankara 

Taşhaodan saat 14:30 hareket edecek olan hava hattına ait hu· 1 
susi otomobil "Ankara Palas,, oteline uğrıyarak yo!cuları ücretsiz 

olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) -~ 

Yeni Tarih 
H\er sınıf tarih kitabının hulasası 

Tarih imtihanını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 kuruş fiatla lstanbulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 
•müracaat edebilirler J 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 
Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 

Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 

Her keşidede 
Kumbara sahibi 
ge alacaktır. 

"207,, 
ikrami-

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100 erden) 7000 ,, 
20 ,, (50şerden)1000 ,, 
175 ,, ( 10ardan)1750,, 

SOOOL. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) 

1
3UncU Kolordu Satlnalm•ı 

Komisyonu llAnlar1 

~'Jl-lm--1--------------' M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
lsta:dbul Altıncı lcra Memurlu • p 1

-----------•• Yerli fabrikalar mamulatından 
ğundan: S EY R j SEFA i N ' 225.000 metre minder kılıfı bezi 

Bir borçtan dolayi mahcuz 9 kapalı zarfla münakasaya kon • 
l\teıkezl idaresi Galata köprü aşı LI 2623 lh l · 24 h · 933 

kalem kazak, manyo ve fanila ma· Şube,\ , Sirkeci !\1üh!irdar zade ilan 22640 muştur. a esı azıran 
kinaları i§bu mayısın 30 uncu salı cumartesi günü saat 15 tedir. İs· 

İzmir • Pire • iskenderiye ki l · · günü saat 12 den 1 re kadar lstan· te i erin nümune ve şartnamesını 
Postası bulda Sultan hamamında Emin görmek üzere her gün ve müna -

Bey hanı altında 26 numaralı fab- E G E kasaya girmek için o gün ve 
rikada bilmüzayede paraya çevri- 30 MAYIS SALI l l DE vaktinden evvel teklif ve teminat 
leceği ilan olunur. (3855) mektuplarile Ankarada M. M. V. 

Trabzon Postası SA. AL komisyonuna müracaat • 

Cumhurl·yet larr. (3072) (2423) -
İstanbul 3 üc icra Memurlug- un· :ı(. :(. :ı(. 

dan: 31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 de 
Bir borcun temini istifası için Galata rıhtımından kalkarlar. 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-
karrer muhtelif cins ve kıt'ada ha- --------•(•24•1•91İ)-lli 
zır elbise ve muşama 30·5-933 ta
rihine müsadif salı günü saat 12 
den 13 kadar Beyoğlunda istiklal 
caddesinde 116 No. lu Çekoslovak 
pazarında açık artırma suretile sa· 
tılacaktır. Taliplerinin mahallinde 
bulunarcak memuruna müracaatla· 
rı ilan olunur. (3835) 

Bartın - İnebolu Postası 

CiHAT 
Vapuru 

28 mayıs PAZAR 
Günü hareketle Ereğli, Zongul

dak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, 
Cide, İnebolu, Evrenye, llişi ve 
Abana iskelelerine azimet ve av· 

lıt. icra Hakimliğinden: det edecektir. 
lstanbulda Tahta kaledeTele • Tafsilat icin Sirkeci Paket Pos-

fon şirketi civarında Tomruk so - h ~ k d ta anesi karşısında merkez acen. 
ağm a No.68 mağazada hırdavat tesine müracaat. Telefon: 22967 

M. M. V. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikaları mamulatından 

290.000 metre astarlık bez kapalı 
zarfla münakasaya konm~ştur. 
İhalesi 21 haziran 933 çarşamba 
günü saat 15 tedir. isteklilerin 
nümune ve şartna.mesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya gir· 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teminat ve teklif mektupla
rile Ankarada M. M. V. SA. AL. 
komisyonuna müracaatları. 

(3071) (2422) 

1 Askeri Fabrikalar ilSnları 1 "' 

-Gayrimübadiller . 
Takdiri Kıymet Komisyonunda~.' 
Komisyonun Ankaraya nakli münasebetile yüzde ikiden •ti• 

cağı olan gayrimübadillerin şu günlerde komisyona 01üraca;) 
matluplarını istifa eylemeleri. ~ 

ı== lstanbul Belediyesi i16nları ~ 
Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Cerrabpaşa ~ad~~ 

sinde 103 numaralı bostandaki bir katla bina enkazı bilınuı',iııi 
de satılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçe;çill 
yatırmak üzere her gün daireye müzayedeye iştirak etınek 1,rı 
de 19/6/933 tarihinde daire encümeninde · saat 14 te bulun~~) 
lüzumu ilin olunur. (24~ 

Istanbul Gümrükleri 
BaşmüdürlüğündeJ1: 

10/5/933 tarihli ilan mucibince : ucıbİ 
928 senesi nihayetine kadar gümrüklerde toplanıp ~e;:3 Jir• 

kanun satılığa çıkarılan eski tarifenin 3 üncü faslına aıt sıaire 
60 kuruş kıymeti muhammeneli 75 kap kola, mahlep "eJ 011dall 
eşya için verilen bedd haddi layıkıoda görülmemiş old;~ucıı•I'"' 
yeniden arttırmaya vazedilmiştir. Taliplerin 3/ Haziran/93. betiııd1 
tesi günü saat 14 te kıymeti muhamminenin °o 7,5 n:ocııi510" 
pey akçesini hamilen Başmüdürlükte ~üteşekkil satış (Z427) 
nuoa müracaatları. 

ııı~~ıfüııııt m mıı ~11111 11~1111 ııır tııını~ı~ ~111111 ~ııınıııı ıı ııı~ ııı ıı ıı~ 
ticaretile müştegil Sami Polikar (3807) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
e==; Selinik Bankası efendinin alacaklılarile konkorda- -------------

t kt ı k .. t h ı ıu:sS,\ l\ILARA \)~s ··"E ... o a ey eme uzere stan ul cra \.. 9 

D · · k'k i'\ecati i\1cmduh tica- ,....;:," '9• ... 
aıresı tet ı merciine vaki müra· ..., " 

k b l 1 rethanesine Talensin c. o1 caah a u o unarak mumaileyhe RAi\IBRA~DT bo-
iki ay mühlet verilmiş olmakla a· 
lacaklarını kayt ettinniş olan es • 
habr matlubun borçlu tarafından 
teklif olunan konkordato projesi • 
ni müzakere etmek üzere 12·6·933 
pazartesi günü saat 14 te komiser 
ve avukat F ahrettin Beyin lstan -
bulda Bağçe kapusunda 1 inci Va
kıf hanında 50 numaralı yazıha • 
nesi~de hazır bulunmaları ve top· 
lanmağa takaddüm eden on gün 
zarfında vesaiki tetkik edebilecek
leri ilan olunur. 

(3821) 

yalarının her rcngile 
afi~ boyalnrinın altın. 

gümüş, bakır ) ıldız 
ve sair renk leri ~eldi. (3760 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

!\arşı en müessir de\·a SERVOIN hap· 
l andır. Deposu. lstanbul'da Sirkeci'de 

Ali R ı :-.ı i\lerkez cczane-idir. Taşraya 

J 50 kuruş posta ile gönderilir. Izmir'de 

Irgat pazarındaki. Trabzon'da Yeni Fe
rah eczanelerinde bulunur (2646) 

lüğünden: Kırıkkalede istihdam e- = 
dilmek üzere bir kimyager alına, = 
ca.ktır. lıtekliler istida ve vesikala-

~ 

rile birlikte 15·6-933 tarihine ka· 
ı=:= 

dar Umum Müdürlük zat işleri şu· §§§ 

besine müracaatları ( 4675) , (2409) ~ 
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Zayi - B:ıkırköy ikinci :\Iek tepten 
almı ş olduğum 340 ,.~ 341 senesine ai t 
~ehadetnamcmi ı.aybcttim. Yenisini çıkar-
tacajtımdnn e~kisinin hükmü yoktur. "' 

Perihan Osman = 
(382G) e=o 
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V AKIT Matbaası - lıtanbul 

Tesis tarihi : 1888 1' 
Sermayesi: 30. 000. 000 fraJ1 

ldare merkezi : ISI AlVBVL 
Tilrkiyedekl Şubeleri: rııl' 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) ıı 
Samsun • Mersin . Adana 
Yunaoistaodaki Şubelerip:re 

SelAnik. Kavttla. Atina. 1 ,,. 
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