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A.ınerikanın her devlet
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Bolluktan 
korkmayalım 

lia.va.la.r b . 
da. f u sene ılk zamanlar-ena. •t • 
bi görün~~. tı. Kuraklık olacak gi-
raf•- u. Bundan dolayı her ta

'Q. end· ı 
kat g l§e er başlamıştı. Fa-

'Çen · Sok i . nısan ayı tahminlerden 
. Yı geçrni' b··t·· 
•:ıa)e . . ,., u un endi§eleri 
b. etmı§tır ş· d' 
ır h · ım ı gene bol a.sa.t rne . . 

O kad . vsınune yaklaşıyoruz. 
a.r kı ·· ·· lan 1 onumüzdeki hasat-

ı. onra ev Ik· vollukt ve ı sene gibi gene 
an 'k· •ul bollu.. §ı ayet edilmesi, mah-

çif tçile . cunun fiyatları kırarak 1 
rı zarara .. "ki .. h . llıa.li ... • d·· suru emesı ı ta • 

••l U3.. l • 1 F k :.ı.ınen er bıle vardır. 
a at b· 

lere h· ızce bu yolda endişe 1 
bugü ıç mahal yoktur. Çünki: 
d n elde (b wd k 1 
ır~ ı ug ay anunu) var· 1 d ca.p ed 
'" • k erse geçen sene bug'" -

J ope "J• 
llıu"aff ku asyoncularma karşı 
•ı•-d a ıyetle kullanılan bu va· "(\an · · 
hilinded· ~~\ıfal!e ct-r~ek imkan da-

ı .. 
Filhakik .. 

ieçen • a hugday kanununun 
d oene tatb .k. 
enilecek kad 1 ı adeta mucize 

thnistir t.J •• ar faydalar temin 
f ~ · nul " ederek k· .. tunıet bir lira sar-
l'üz bin )' oyfuye bin lira, yahut 
d ıra d .. 

ay nı·· agıtrnış kadar buğ-
t. Ustah~iII . . . 
ır. " erıne hızmet etmış-

lhr 
'trıiiba)~~a: ki bizim bu sözümüzü 
tır. O &a 1 Zannedenler olacak-
b· nun .. 
ıraz iı h ıçın bu nokta üzerinde 

lur: a at Vermek muvafık o-

Ceçen 
Yapıldı" •ene buğclay kanunu 
~31 fiv~~J Za.nıan piyasada buğ-
1 

ru, ah ~.J (3) kuruı ile (3,5) 
~rd •nuın.d 'd' B e Yüz a ı ı. azı yer-

J.f .. , .... P:U-aya b'J l.!r.unı .. t b ı e satılıyordu. aJ ._ U"d tlığr ıalah. g ay kanunundan 
tı.ış ara.a ıyetJe (5) ile (6) ku-
l'~ı .. ında tesbı·t tt•... b. f. · uıerirıde e ıgı ır 1-

~aga, başlad~ bu~day satın al-
' ~e"İyy • F ıyatlar derhal 
'•ik" eye .. ,~ ld' Ş 1 Uıtıef b YUKSe ı. u halde 
e fiyat\ ın Uğday ıatın almasıy -
tec . -.~ henıen .. d d 

esınde .. Yuz e yüz e-
. Geçe Yukselrn.i! oldu. 
ıte n •ene b '"d 
( •atın a) ug ay kanunu 
Iso ınan b "d . 

il ' 00,ooo) . ug ay mıktarı 
r Urt İçin kılo kadardır. Bu-

' \'e 'l (800 000) k'' A l• r tı miııt' , usur ı-lte . % ır, Bu 
... ''ilde b muamele ne-
<111 f• Uğda . . 
t·ı. •Yat ""k Y satan çıftçıle-
ı1tt . JU selnı . d 

r\I\ erı ist'f d . esın en elde et • 
""0) 1 a enın d kk lirayi . . erecesi ( 400, 

bı atte l'" kgeçrn.ıştır. Fakat ha -
Ul\d ur köyl.. ·· 

d an ·b usunün kazancı 
oğ ı aret de .. ·1d· 

d t'lıYa z· gı ır. Doğrudan 
ll}' ıraat B k k 'atan) an asına buğ-

t·~~! Yiiz ar nasıl kilo batına iki 
"Utcara 'lll"'l Para kazanmı~sa 
"'t ·· " satanı d ,.. Uzerind ar a ayni fi. 
~•l'l en s t 
.... ...._ 'l'ni de a ış Yaptıkları i -
""lll. ) reced k 
t 

1§ erdir e azanç temin 
e e ve e 

n l'niih' aasen memleket -r, ırn. hu" d 
k"' hpılan g ay satışı tücca • 

l\lttıetin b a~tışlardır. Çünkü hü-
' dr Ugday k k &ı bu .. d anuniyle satın 
erıtaı . g ay rn.iktarı 080 000) 

'haı· ıae unıum. , 
da l}'e ve lüc ıyetle çiftçilerin 
lt )' l'nikta.r cara sattıkları buğ-
k'ntafdir ıB en a§ağı ( 4,000 000) 
an • u ·rb ' t'f Ununda .. ı ı arla buğday 

hı adeaj il koylünün hak·k· . 
elk· en a .. ı ı ıs-

ı de (7 Şagı (6,000 000) 
ttıuıtu ,ooo,ooo) · ' ' 
te r. Yan· b lırayı bul-

Sen 1 uğd k 
~a 1 •ene t b· .ay an ununun 

ec ad at ıkı t• . 
ttıU eta hük" ne ıcesı ola-

ıtah ·ı lltnet b·· .. 
dağ &ı lerin utun buğday 

•trnı, gibi ~· (7,ooo,ooo) lira 
ır Şey olrnustur "' . . 

Deva11t e~rnet Asım 
ı lkınci Sayıfada 

itilaf name bugün imzalanıyor ............................................................................................. 

ŞARKTA 

yeni bir tarih yazılıyor 
• ...- - • s , - ~ • ~\' 1 • 

Yeni bir Türk - Yunan muahedesi 

Efiyiik bir eaerbı zemini hazırlanan Atlna tebrlnln görünn,n 

ATINA, 4 (A.A.) - Yunan 
matbuatı, bir Türk-Yunan muahe· 
desinin imzasına doğru gidildiği

ni yazmaktadır. 

Hükumet gazetesi olan Proiya 
diyor ki: 

" Atina konuşmalan ınütema -
diyen sıklaşan Türk-Yunan teşriki 
mesaisine yeni bir zemin hazırla -
maktadır. lki millet kendileıinde 
müşterek bir duygu hissettikleri 
günden beri hükumetleri yakın 
şarkta yeni bir tarih yazmak va -
zifesini Üzerlerine almışlardır., 

ATINA, 4 (A.A.) - Gazetele
rin aldıkları haberlere göre Türk
Yunan ticaret itilafnameıi vücude 
getirilmiştir. Buna müteallik olan 
tebliğ, bugün veya yarın neşredi -

, 
\ ,,,.. 

\ 

Yunan batvekllt M. Çaldarla 

lecek ve itilafname yarın imzala -
nacaktır. 

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

Büyük cihan iktısat 
konferansına hazırlık 
Tarafımızdan hariciye erkanından 
bazıları Londraya gönderilecek 

Londra Bfiyilk 
elçimiz Münir B. 

Ingtllz krah 
Corç Hz. 

12 haziranda Londrada beynel· 
milel büyük bir iktısat konferansı 
açılacağım, bu konferansa mem • 
leketimizin de davet edildiğini 
yazmıştık. 

lktısat konferansına lngilizler, 

Fransızlar ve Almanlar çok ehem· 
miyet vermektedirler. Her mem· 
leket murahhaslarının kongreye 
iştiraki için uğraşmaktadırlar. 

Kongrenin açılması için çalı· 

şan ihzari komisyon hazırlıkla
rını yapmış ve açılma merasimine 
ait programı da bitirmiştir. Bu -
na göre İngiliz kralı konferansı 
bizzat açacak ve İngiliz noktai 
nazarının ana hatlarını gösteren 
uzun bir nutuk ta ıöyliyecektir. 

Büyük devletler Londradaki 
sefirlerini konferansta başmu· 
rahhas olarak tayin etmişlerdir. Bi 
zim murahhaslarımızın kimler ol
duğu henüz malum değildir. An· 
karadan Hariciye vekaletinden 
bazı yüksek memurların iştirak e
deceği söyleniyor. 

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

Dilimiz Dadyada zelzele 
Fazla zarar olmadı 
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~ Istıkraz müzakereleri N 
~ .................................................................. ~ 

l Pair:~1~1!d1:ı:ı;.~ıtın 1 
( Paristeki müzake~elerin ilerlediğine J 
i dair Ankaraya haberler gelmiştir ) 
E = 
~ ANKARA, 4 (Hususi) - ceği gibi hariçten en çok ithal~ 
g Hükumetimize elli milyon lira • ettiğimiz eşyayi imal eden fab· ~ 
'§ lık ikrazda bulunmak teklifi rikalar kurulacaktır. § 
~yapan Fransız grupiyle Saraç Şimdiye kadar istikrazm ~ 
E Oğlu Şükrü Bey arasında Pa· miktarı 50 milyon Türk lirası § 
~ riste cereyan eden müzakerele • olarak görüşülmüştü. Bugünkü§ 
grin ilerilediği hakkında buraya müzakereler ise 4 milyon altın~ 
§ haberler gelmiştir. Bu itibarla lira etrafındadır. § 
~bu hususta Ankarada malumat Hükumetimize para ikrazı§ 
~olmadığı şeklinde bazı gazete - teklifinde bulunan Fransız gru· ~ 
ğ lerin verdikleri haberler yanlı§- punun ismi malum değildir. § 
ğ tır. MalUm olduğu üzere Osmanlı f! 
~ Paristeki müzakereler müs· Bankası müddeti yakında bite -~ 
§ pet netice vererek istikraz ya- cek olan imtiyazının uzatılma- ~ 
~ pıldığı takdirde alınacak para sını istemektedir. Bankanın im-~ 
~tamam ile memleketin iktısadi ti yaz müddetinin uzatılmasına~ 
~ yükselişini temin edecek işlere mukabil bize uzun vadeli bir ~ 
'§sarf edilecek, bununla memle· avans yapmak teklifinde bulun· fff 
~ ketimizin tabii servetlerini teş - ması ihtimal dahilinde görülü-~ 
i._ kil eden bazı madenler işletile - yor. _j 
~ 11ırııııııııııuııııı1ıııııııııı1111111ıııııııııı1111ıııııııııııııııııı11ııırıııııııınn1ııııııııııuttıııı1111ııııııınuuııııııııııııııııı111ıııııt1ııııııı11111111111" 

Aşk neler yaptırmaz! 
Kayserin torunu bütün hak
larından vaz geçti, babasına, 
büyük babasına rağmen sev-

diği kızla evleniy<?r 
BERLlN, 4 (A.A.) - Sabık 

Veliahtın büyük oğlu prens Guil -
laume de Prusse, 18 mayıata Bon
na' da matmazel Dorothea Von 
Salviati ile evlenecektir. 

:'(. :(. J(. 

Bir kaç gün evvel Kayzer Vilhel
min torunu prens Guillaume'un a
vamdan bir kadın sevmek ve onun. 
la nişanlanmak ve evlenmek için 
Almanya tahtındaki bütün hakla
rını fedaya razı olduğunu yaz .. 
mıştık. Yukarıki telgraf artık izdi· 
vacın kararlaştığını bildiriyor. PreDJ1 GJyom ve evlenecetı kızı 
Alman monarşistleri Kayzer Vil • Matmazel Dorotea 

heJ.m ile sabık veliahtından fazla ailesinin kızıdır. Onun için, evlen
pı·ens Guillaume'u seviyor ve kral- nıemize itiraz o!unmaması icap 
lık sisteminin iadesi takdirinde tah ederdi. 
ta gelmesini istiyorlardı Onun içini 1 Prensin nişanlısı da §U sözleri 
monar.şiıtler, prensin avamdan bir söylemiştir: 

kadınla evlenmesini hoş görme -1 "Kocamın ailesi beni kabul ede
mişler, hatta Hitlerciler de pren - cek mi, etmiyecek mi? Bunu bil
sin bu s~vdadan vaz geçerek Av· miyorum. Fakat benim hayat arka
rupa hanedanına mensup bir prens daşım bana kafidir. Ben nişanlımı 
le evlenmesi için gizli teşebbüsler· bana verdiği sözden vaz geçirmek 
de bulunmuşlardı. istedim. Fakat kendisi razı olma-

Prens Guillaııme ise Londra ga- dı. Şayet zevcim benim yüzümden 
zetelerine şu sözleri söylemiştir: fedakarlığa katlanacak olursa ona 

- Nişanlım bilfiil avamdan ol- karşı duyduğum muhabbeti kat 
ınakla beraber asırlara uzanan şan kat aı tacak, onunla daha fazla if
lı hir tarihi haiz şerefli bir İtalyan tihar edeceğim.,. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün 6 ıncı 

sayıfamızda : 

111 
1 ( 

l 1 

51 inci liste 

ı\N"AR.\ 4 < A. A. ı - T DT. Ce

miyetinden \"erilmiştir 

Seyyar sergi 
ile birlikte se· 
yahat eden 

MUGLA, 4 (A.A.) - Evvelki muharririmiz 
gün saat yirmide Daydada yer al· Sadri Etem 
tından gürültüler büyümüş ve saat Beyin 4 üncü 

l'nrşılı klan aranacak arnpça ve larsça 
kelimelerin 51 numaralı listesi şudur· 

1 - llak 
2 - llnkaret 
3 - Haset 
4 - 1 lasrct 
5 - IIaz 
6 - JJa:ı:ım fl3zm 

7 - Hedef 
8 - l lcder 
9 - I lidayet 

10 - HikAye 
11 - Ililftl 
12 - Hissedar 

dörtte şiddetli ve hafif sarsıntılar mektubu : 
olmuştur. 

Sarsıntılardan bazı evlerde bu - Zeynep, Ayda 
lunan çatlaklar yavaş yavaş açıl - ve köy kızlan 
mış tehlikeli bir şekil almıştır. Baş 
kaça bir hasar ve zayiat yoktur. "' 

EfendJ, bet yumurta al ama 
diye naf.le {azla para verme •• 

- Neden'? 
- Yemeğe bizim gelin hanım gelecekmlt, pa • 

rana yAZık olur .. 

• 
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AB ERLER~ 
VAK I T' ın Hususi Telgraf farı - - - • Yunanistanla yenı itilaf 

Y unanistana ihracatımızın yüzde 25 
veya 30 mıktarını Yunanistan alacağız 

ATİNA, 4 (Hususi) - Celal ! temdidi kabil olacaktır. Yunanis- 1 da ve mütekabil ithalat ve ihra
ve Numan Rifat Beylerle Yunan tan muahede mer'iyete girdiği cat hakkında yukarıda bildirdi
Başvekili M. Çaldaris ve Milli lk- tarihten itibaren ilk üç ayda Tür- ğim nispetler dairesinde itilaf ha
tısat nazırı M. Basmacı Oğlu a - k iyenin kendisine vaki olan ibra- sıl olduğunu teyit etmiş ve böyle 
rasında hasıl olan itilaf bu akşam catının yüzde yirmi beşi ve mü- az bir müddet zarfında, müzake

tebaki üc ayda da yüzde otuzu ratın itilafla neticelenmesini iki parafa edilecek, yarın da resmen 

imzalanacaktır. Yunanistanın 

Türkiyeye yapacağı ithalat nispe

ti hakkında, bir aralık çıkan ih

tilaf halledilmiştir. Hasıl olan 

nispetinde Türkiyeye ithalatta tarafın hüsnü niyet ve samimi-
bulunacaktır. yetine ve aradaki kuvvetli dostlu

ğa atfetmiştir. Yunan Başvekili M. Çaldaris, 

itilafa göre mukavele altı aylık 

olacak ve taraf eyinden biri bu 
müddet zarfında itiraz etmezse, 

itilafname hakkında kendisinden 

malumat almak için müracaat 

eden gazetecilere iki taraf arasın

da Ticaret muahedesi esasların-

Matbuat kanununda bir 
maddenin tadili teklifi 

Giresun meb'usu Hakkı Tarık Beyin 
bu teklifi tahsil kaydına aittir 

ANKARA, 4 (Hususi) 
Matbuat kanununun muvakkat 
B. maddesinin tadili haklonda 
Giresun meb'usu Hakkı Tarık Bey 
Meclise kanun teklifinde bulundu. 
Matbuat kanununun muvakkat 
maddesinin şöyle rleJişmesi t:ek -
lif olunmakfadır: 

"Matbuat kanununun tahsil 
bakımından koyduğu kayt bu ka
nunun neıri tarihinde gazete ve 
mecmualarda çalışmakta ola~lar -
dan sahip ve başmuharrirlerine 
teımil edilemez. Bunlardan u
mumi müdür, yahut yazı işle

ri müdürü gibi vaziyette olan-

lar bu kayıttan üç yıl müddet -
le müstesna tutulur bu istisnaya 
girenlerden matbuat kanununun 
neşri tarihinde 21 inci maddesine 
göre vesika almak hakkını ka
zanmış olanlar Maarif vekaletin
ce açflacak veya açtırılacak ya
hut Matbuat Cemiyeti gibi hususi 
bir müessesece açılarak maksada 
yettiği görülüp tasdik edilecek 
kursları geçenler, bu maddenin 
tatbik edileceği yerlerden başka 

hiç bir yerde yüksek tahsil sayıl -
mamak kaydile, 12 inci madde
nin C fıkrasında şart koşulan tah
sil derecesine varmış sayılırlar.,, 

Avusturyada hükUmeti 
devirme teşebbüsü 

Memurlar arasındaki Hitlerci cere
yanlara karşı hükumet tedbir alıyor 
VlY ANA, 4 (A.A). - Reicho

post gazetesi, yapılan resmi tahki
kat neticesinde Nazilerin Avustur
yanın hukuku hükümranisine kar
şı Avusturya-Bavyera hududunda 

bir hükumet darbesi projesi hazır
lamış olduklarını m eydana çıkar· 

mış olduğunu yazmaktadır. 

Bu teşebbüsü Tirolda kain Kuf
stein Nazilui reisi itiraf etmiştir. 

Avusturya memurları, asayiş ve 
intizamı muhafaza için tedbirler 
almışlardır. 

Reiehopoct, bu hadise ile Voel
kischer Beobachter'm bir makale
si arasında bir münasebet görmek
te ve şöyle demektedir: 

"Avusturya Nazi fırkası iktidar 
mevkiine gelir gelmez Nazi hüku
meti hiç bir zaman kabinenin bo
yun eğmekte olduğu ecnebilere 
karşı mevcut tahhütleri tanımağı 

Te icra etmeyi kabul etmiyecektir. 

Reichopost'un haberi, lnsbruch' 
de büyük bir heyecan tevlit etmiş 

• • 

tir. Oradaki Nazi mahafili bütün 
bütün bunların "birahanelerde ko
nuşulan bir takım hoş laflar,,dan 
ibaret olduğunu söylemektedirler. 

Bir takım Viyana gazeteleri, 
Delffuss kabinesinin vaziyetini 
sarsmak için Nazilerin yapmakta 
oldukları tahrikatı "vatani hiya
net,, diye tavsif etmektedirler. 

Hıristiyan sosyaller mahafili, 
hükumetin memurlara yeniden ye
min ettirmek ve onlardan meşru 

kuvvete ve müstakil Avusturyaya 
sadakat talep etmek niyetinde ol
duğu ve yeminlerinden dönenleri 
işten çıkaracağı söylenmektedir. 

Kabinenin bugün hükumet me· 
murları arasındaki Nazi hareketi
ne nihayet vermek için tatbiki icap 
eden müeyyideler meselesile meş
gul olması muhtemeldir. Hatta bu 
memurlardan yüksek mevkilerde 
bulunan bazıları hükumete karşı 

düşman tavrı takınmıılardır. 

Hariciye nezaretinin yarı resmi 
naşiri efkarı olan Correspondance 

Küçük san'atlar kanununun 
iki sene içinde tedricen tatbik.e-
dileceği hakkında Başvekil is
met Paşanın beyanatı burada 
memnuniyetle karşılanmı~tır. 

ihracat 
Mısır bizden üzüm 

alacak 
ANKARA, 4 (Hususi) - 1z -

mirden bu sene harice 2,5 milyon 
kilo yaş üzüm sevk ediLmektedir. 
Mısırdan da İzmir üzümlerini al -
mak üzere talepler yapılmaktadır. 
Fakat üzümlerin sevkinJe kullanı
lan sepetleri tekrar memlekete ge
tirmek istenildiği zaman bunlar i
çin beş lira gümrük resmi vermek 
icap etmektedir. Bu yüzden Mısır 
daha ziyade Yunanistandan üzüm 
almaktadır. Ziraat Vekaleti hu hu
susta inhisarlar Vekaletine müra -
caat etmiş ve bu resmin kaldırıl -
r.rıasını istemiştir. 

Adliye encümeninde 
NKARA, 4 (Hususi) - Adliye 

encümeni bugün mevduatı koru -
ma hakkındaki kanun layihasını 

tekik etmiş, iktısat encümeninde 
tadil edilmiş olan gümüş paranın 
cezai kısımları üzerinde meşğul 

olmuştur. 

Nuriye hanıma ne oldu? 
lZMlR, 4 (Hususi) - Karşıya

kada oturan Nuriye Hanım ismin
de bir hanım denize düşmüş, çıka
rılmıştır. Güzelce bir kadın olan 
Nuriye Hanım daha evvel taarru· 
za uğramış, kurşunla yüzünden 
yaralanmıştı. Hadise tahkik edili· 
yor. 

Yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 4 (A.A.) - Nisan 

ayının dördüncü haftası içinde 
gümrük muhafa kıt'aları tarafın -
dan müsademeli müsademesiz 23 
vak'a olmuş biri ölü diğeri yaralı 
olmak üzere 29 kaçakçı yakalan -
mıştır. 

Bu vak'alarda başlıca 595 kilo 
şeker, 205 kilo pamuklu ve 21 kilo 
ipekli kumaş, Rus ve 4 Alman mav 
zeri ve bir tabanca 8 at yükü güm
rük e!yası ve inhisar maddeleri 18 
hayvan ele geçirilmiştir. 

Potilique bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde hükumet darbesi şayi
alarının menşei, son günlerde ba
zı Avusturyalı Nazi reislerinin yap 
mış oldukları beyanat olduğu ve 
lıükumetin ve ahalinin emniyetini 
temine kat'i surette azmetmiş bu
lunduğu beyan olunmaktadır. 

Seyyah getirmenin çaresi ............................................ ··································· 

Sinyor Musolini bun 
• • 

çaresını buldu 
Rlı sene Romaya 200 bi~ seyyah g 

l 

1 
ltalyan faşistleri reisleri ve M. Musolirtl 

A vrupanın hemen her tarafın- - Seyyahlar sayesiı:deı 
da iktısadi buhranın tesirile Tu- mizi te\'Zİn edebileceğlZ. 
dzm hareketi durmuştur. lngil- Fakat mesele bu }(1l 

tere, Fransa, İsviçre ve diğer mem- bitmemiş. Milanoda, Fl0. 
leketler evvelki senelerde uğra- pazarlar devam etmekte~~ 
yan seyyahların yüzde otuzunu yah1ar için büyük kolayiıld 
bile bulamıyor. Bundan dolayı lıyor. . 
her tarafta şikayetler yükseliyor. Bütün bunlara mukabU 
Bu cümleden olarak İtalya da ge- te ne yapılıyor? Seyyah c: 
çen sene ayni vaziyette idi. Dün- bin bir vasıtamız yok ınU· 
yanın asarı atikaca en zengin bir lal'muz mı yok? Turizm O 

yeri olan (Roma) ya hemen pek tır. Otelleri ve trenleri 
az seyyah gelmişti. mak güç değildir. Ne di)'e 

Halbuki bu sene (Roma) nm r1 yapmıyoruz. Fakat l1 t 
manzarası birdenbire d~~:şmiş- bu iş için komisyonlar 
tir. Çünkü her taraf tan akın akın miyeUm.,, 
seyyah kafileleri gelmiştir. Bu ---------
seyyahların adedi iki yüz bini geç- Bolluktan 
miştir. Tabii hariçten (Roma) 
ya gelen bu ecnebiler sarfiyatla korkmıyalıı1 
bulunuyorlar. İtalyanlar bu yüz -
den para lw.zanıyndw;. O R#tr~~
de ki ltalyanm açık olan bütçe-

, 1 '"""" sinde bu sayede müvazene temın 
edebileceklerini hesap ediyorlar. 

Bu münasebetle son günlerde 
(Malin) gazetesinde (Pierre 
Lyautey) şayanı dikkat bir maka
le yazmıştır. Bu makalede ltal -
ya Başvekili Mr. Musolini'nin 
memleketlerine seyyah getirmek 
için aldığı tedbirler ve hu teClbir
lerin neticeleri izah edildikten 
sonra Fransa hükumetinin diklcati 
celbolunmaktadır. 

Bu makalede bilhassa şöyle de
nilmektedir: 

" Bu sene Romaya, Avrupa
dan, umumi buhrana rağmen iki 
yüz bin seyyah gitmiştir. Turizın'
in hemen hemen her · tarafta öl
meğe yüz tuttuğu bu buhranlı za
manlarda nasıl oldu da bu kadar 
seyyah Romaya gitti? 

Geçen sene, Roınaya hemen 
hemen hiç seyyah gitmemişti de -
nil~bilir. Mösyö Mussolini bu 
seyyah azlığına bir çare bulmak 
için, Romaya yürüyüşün onuncu 
devir senesi münasebetile bir Fa -
şizın sergisi yaptr, Papa ile husu
si surette yaptığı mükalem~1erde 

muka ddes senenin bir nisanda i -
lan edilmesini temin etti, şimen

dif erlere, seyyahlar için yüzde 
yetmiş tenzilfıt yapılması rica edil
di. 

Bütün bunlar için ne masraf 
yapıldı? Hiç. 'frenler ister müşte

ri taşısın ister taşımasın işlemeğc 

mecburdurlar. Saint - Pierre ıne-
rasimi, her sene zaten paskalya -
da yapılıyor, açılan sergi, bir tek 
bina içindedir. Fakat her tarafı 

büyük renkli yazılarla dolu ilan -
lar, rakamlar ,.e filmlerle insan 
cezbedicidir. Yani masraf tarafı 

hiç gibidir. Varidat taraf r için 
ise bir !tayan mfüehas~ısı diyor 
ki: 

Başmakaleden 

YaKıa hü'kumetin Zır'i 
Kası vasıtasÜe geçen ~~ 
aldığı buğdaylar her v~ 
elde bir kıymet olmakla 
hala ambarlarda bulun 
ğer önümüzdeki hasat 
tahmin edildiği gibi ço1' 
lursa bu buğdaylar elde 
tır. Neticede hiç zarar 
hatta kar olsa bile gene 
rine kullanılamıyacaktır · / 
barla yeniden buğday I 
mak bir para meselesi şelı 
caktır. Fakat bu sene ~ 
biri Ankarada, diğeri Sı~ 
çüncüsü Konyada olJll 
üç silo yaptıracaktır. ,ıl, 
başka gene muhtelif yeri 

beş yirmi tane büyükçe ., 
lar vücuda getirecektir. ~ 
diden hazırlıklar yapılı 
ların inşası ikmal edilir 
(Varant) usulü de tatbilc 

lir. Bu sayede ellerinde 
olan müstahsiller düşkii~ 
mal satmağa mecbur 0 I 
silo idarelerinden kredi .~il 
ler. Ne vakit daha rıı~1;1 
bulurlarsa o zaman rıı" 
ta bilirler. 

1,te bir kere bu yoidsJ' 
müstahsilleri bir derece1d 
para ihtiyaçlarını terııin .e ,t 
B 1 b -d fı1 . u suret e ug ay ·teb' 
düşmesinin önüne . g1:ıııd'1 
tir. Sayet bu vasıta ıle ... o 

- .. kiW 
yasasını tutmak munı b 

eııe sa o zaman elbette g 
kanununu tatbik elJJlek 
bulunabilir. Hükunıetiıı 1' i 
yeni buğdaylarla geleC~c::ıJd' 

1 · · · b' tok "ıJ se,ıe erı ıçın ır s 

rilebilir. k•~ 
Hülasa bolluktan çı rı 
h. b' k't )otlıJcUJ ran ıç ır va ı 1ı 11ç 

cnk buhran gibi kot il ,J 
dir. t P"' 

Meh"'e 
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1 SOHBETLER 

ı 
.................. _ 

11 garlar 
n ~ma kadar Yeni Banka •............................... Nizım Bey 

Tavuk mu yumur
tadan, yumurta mı 

tavuktan ... 

ra gondermedi 
old~a1nmıza serbest lstanbul en büyük 
1ar an bildirildi hissedar olacak Mütehassıs komisyoncu-
bir ~tboı . federaıyonunun luğun halkmasını istemiyor 

Amerikalı Aleyhine Süreyya 
Paşanın davası 

Çalgılı kahvelerde artık içki içi• 
lera~yecek. Alatuıka saz, iç!ti İpti· 
hlsını arUır<lı~ı için, hü~umet: çal
gılı kahvele:-dcn içkiyi l:aldırma· 
ğa karar verdi. 

Bu haber, tef ve darbuka aşık
larını, hey hey yalel hayranlarını 
isyan ettirdi. Ak~am üstü, kö~e 
meyhanelerinde kafayı tütsüledik
ten sonra, soğan ve sarmısak ko
kan nefeslerini, çalgılı bir kr.hve
nin kadınlı havasına bo!altanları 
bu haber telatlandırdı 

ta1.-_ eketı yüzünden, Milli 1 b l b 1 d• b k Gümrüklerde tetkikat ._11;:--aannızın Sofyada Bul- stan u, e e ıye an a- yapan 
-..ı talnınile yapmaıı mukar • sına 600 bin lira ayırdı Amerikalı müteha111s itlerini bi

tirmek üzeredir. 
· lalaçtan vaz ıeçilmeie Belediyeler için bir banka ku· Amerikalı müethassıs gümrük • 

et hatıl olduiunu yaz· rulmaıı hakkında bir kanun layi • }erimizin lüzumsuz kırtaıiye mua· 
e e l hası hazırlanarak Müyük Millet melelerini fazla bulmakta ve bu • 

B.aı~•rl:e cede yazdıiımız Mecliıine verildiği yazılmıtlı. nun sadeleştirilmesi fikrini ileriye 
IÖnd ın takımımızın yol Bütün belediyeler, belediyeler a:iirmektedir. 

htlde bu ernı~ji taahhüt ettik- kanunu çıktıiındanberi, her ıene Mütehassıs dün bir muharriri -
çıJrlllıttı.n~ ıondermemelerin- bütçelerinden yüzde be§ nisbetin· mize bu hususta demittir ki: 
dtn &ele u!ıar federaıyo • de bir parayı ileride bu bankanın - Muamele sadelettirilecek, 
. • oiaıı ~ bır telırafta yol sermayesine ittirak etmek üzere komisyonculuk kaldırılmıyacaktır. 

iıe teaı· doların Sofya ıe • saklamakta idiler. lıtanbul bele- Tacir malını gümrükten çıkarmak 
ilırac un edileceği, fakat 1 diyeıini timdiye kadar bu tekilde için bir mutava111ta muhtaçtır. An 

.a. L •na imki. 1 d d • l k.rı. 600 b' k 1 b' k ~ uquıı B . n o ma ı - ayır ıgı para arın ye unu ın ca ma ın ır ço fuzuli muamele-
.• Olaaoloaı ulıarıatanın lıtan· lirayı bulmuttur. ler neticesi mütkülatla gümrükten 
~İfdiril.:~n~ ~ediye edile- htanbul belediyeıi bankaya 600 çıkarılması için yapılacak itlere 

' 1te dün e le ıdı. Konsolos· bin lira ile ittirak edecek, bu ıu- ait fikirlerimi vekalete bildirece-
~lııi fiitbo~kfam ıaat on yedi- retle bankanın en büyük hisaedan ğim. 
~latt l takınıımızın evvel- olacaktır. Banka tee11üs ettikten -----------
ilti •a.t ~ı •n hareket saatin • sonra da lıtanbul belediyesi her ıe K •• • t 

l•l11aedo~ıc·e~e, kadar tediye ne bütçesinden yüzde bet nisbe. omunıs 
h ı ını b'ld' •ernıeın· . ı ırerek bu tinde para ayıracaktır. 

federaa •ttır. Bu vaziyet ü· Belediyeler bankaıı sermayesi - M k fi 
tdeıı 01\an Y~rı Milli takımı tet· nin yanıına yakın bir kısmını lı - ev u ar Adliye

ye gönderilmedi ı. bildi111a~u.ara aerbeıt olduk- tanbul belediyesi verecektir. 
111eaeı. be lftır. 

-. b~elnıilel fütbol fede- ı• t •k ı·"' • 
ittir. ıldirilerek halli iıte _ J ımnas l şen ıgı 
~ Her ıene olduiu gibi bu senede 
Geııç1·1_ bütün mekteplerin ittirakile büyük 
~~lg teşkilih jimnaıtik tenlikleri yapılacaktır. 
.• 1lltı isi.. 1apılacak ıençlik Mayııın on dokuzuncu cuma 
U~eııilJerj ,lllıahtelif mektepler günü yapılacak olan bu tenlikler 
~ ı.. .. _ -·llın f'k· 1 . ~ ı ır erı sorulmuş etrafında görütmek üzere dün 

: idare hey . raporlar tehrimizdeki liıe ve orta mektep 
·~ lronıitele;tiııe verilmitti. müdürleri Maarif vekileti beden 

"-ekted. bu raporları terbiyesi umumi müfettiti Selim 
Sırn Beyin reisliiinde toplanmıt • 
tır. Sekiz bin kız ve erkek talebe
nin ittirakile yapılacak olan bu 

"' ır. 
1 Gıic ---- -.....ı __ 

;.::~ muhtelit 
.. 8e~nde toplanışı 

41..:' '-a ~erı~~telit mah • 
b::_- )lPnu•tı •n •lk toplantısı· 
.-~ ı,. :r r. 

· la.: L-·'· da"aya b ditil -.ıtıcınd&Jt· akılmııtır. 
Octktir. 1 karar, yakında 

~ille -
tc~ t\'atuvan 
i ..._ atu"ar taı n çayı 

'-.,. lllii"•-- ebeıi ders ae • 
· tliJa... --.ehetile d.. ak 
........ -ela bir . un ıam 

ı· 11• Çayd Çay zıyaf eti ver· 
ı.._.eti, tal ~ - konıenatuvar 

. llt ege ve 'l 1 
tir • elana d'I ."• e eri bu-

• e 1 ınıı, eğlenil -

~etiL:- -
· \''t~-....nın mali i 1 · 
le.'.": 4 <A.A) - '··en 
. "'tt lııı, •llflaı Mumeı. 

"''ttlt • ır-r,. 307 Yon Projesini 
t~ reyle kabul et • 

-~ c:e llliiası . 

§enliklerin nerede olacaiı henüz 
teıbit edilmemittir. Ya Takı im ve 
ya F enerbhaçe ıtatlarında yapıla
caktır. 

Muallimler birliği senelik 
kongresi yapılamadı 
Muallimler birliiinin ıenelik 

konıresi dün ıaat on beıte birli
ğin Sultan Ahmetteki merkezinde 
yapılacaktı. Bir saat beklendiği 

halde ekseriyet temin edilememif, 
bu yüzden konıre ıelecek pertem
be ıünü saat 15 te bırakılmıttır. 

Birlik reisi Hamit Bey ıelen mu· 
allim arkadaılarına bazı sözler 
söylemiı, bu arada muallimlerin 
birliğe ali.ka ıöstermelerinin la -
zım geldiğini, içtimai ve milli bir 
vazife olan bu alakanın daima 

Son günlerde komüniıtlik tahri· 
katı yaptıkları noktasından polis-

çe yakalanan kimıelerden bir kıs· 
mının serbest bırakıldığını; bir kıs 
mının adliyeye verileceğini yaz ~ 
mıştık. 

Bazı gazeteler, bu kısmın adli
yeye verildiiini yazmıılarıa da, 
bunlar, dün akıama kadar adliye· 
ye gönderilmemitlerdi. Yarın gön· 
derilmeleri muhtemeldir. 

Y ıkbrılan tarihi kemer 
Sultan Ahmet camiıinin dikili 

tat kartısında büyük kapıımın ya
nında büyük bir kemer vardı. Ta
rihi kıymeti olan bu kemer Bafra
lı bir tacir tarafından yıktırılmıt· 
tır. 

Müze müdüriyeti, tarihi büyük 
kıymeti olan bu kemeri yıktıran

lar hakkında kanuni takibata bat· 
lamıttır. 

Hamalda köylü cıgarası 
Fatihte medresede oturan ha -

mal Yaıar, dün elinde bir zenbil 
içerisinde 446 tane köylü cigaraıı 
götürürken yaklanmıttır. 

VAK 1 T 
Ollndellk, sıyut Gazete 

latan bul Ankara Caddeli, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları eli~ ~İıi ~ıller nıecliai ile 
deıerı. ..... ıi ından kabul e • 
~ftçu::ta •üteallik mad 
~~ t.it ~ Yardnn kanun la
"İaı L· dii•-1•-nokktai nazar ih-

göıterilmesini beklediğini bildir -
mittir. Birliğin 380 azaıı bulun • j 
maıına rağmen dünkü toplantıya 
ancak 60 kadar m11allim ıelmittir. 

Yazı itleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 24378 

reıgrat adresi: latan bul - ·ı AKn 
Posta kutuau No. 48 

~ ...... ~l" ............... . 
t...~ ""da ıçın ıki mec-
' • etlneı. toplanıp bunları 
~ 1 

zaruri ıörülmek-
•l l..ı.-:-'lfilı ... l 
......___ ~.L -• enfla 
·~c:.at .._ lloJcta. •Yon proje-
b. Jso detilc1· 1 nazar ihtilafı 
ı., llfera ... _ ır. Bu pr · · 
"'it 1

1111 
--. 1-raf OJe, iki mec 

~tco~~ lcab..1 :d~dl "? ~tomatik 
ı na ... _ • ı lllıttır 

..... ......... ıh ·ıa . S a.rfıllcla ti ·narının bir 
lt,il •• ::_-. ..... _...1 ~alledileceı" · 
•;,._---.._ ~1181111• 'h ı ve "'-.•ite -- •el' ı ı tiva eden 
~ "'-l~elc iizere M. 

• Z&nııolua. 

Eczacı kalf alan 
lzmirdeki eczacı kalfaları 31 

martta toplanarak aralarında bir 
cemiyet kurmutlardır. Bunu öğre
nen lıtanbuldaki eczacı kalfaları 

da birleıerek bir cemiyet kurmaya 
teıebbüı etmitlerdir. latanbulda 
200 den fazla eczacı kalfası bulun· 
maktadır. Kalfalar cemiyetlerini, 
f armakoloilar birliiinin himayesi 
altmda yapma11 dütünmektedir • 

ler · Bir ay zarfında cemiyet tefek· 
kül etmiı bulunacaktır. 

Abone bedelleri : 

Seneıt': 

8 aylık 

3 aylık 
1 aylık 

Türkiye 

1400 Kr. 
1~ • 
400 • 
UiO • 

llln Ucretlerl ı 

Ecnebl 

2700 Kr. 
uso • 

ROO • 
300 

Keıml llAnlann bir satın ıo KUnl§ 

l'tcart llAnlarm bir satın 1 ".:'I Kuruıı 
rıcarl UAnlann bir aantlmt 2S Kurut 

KUçUk lllnlar : 
Bir detuı 30 tkl deta11 ~ Uç deraaı ~ 

dört ııeı .. 1~ ve on defası 100 kuruıt•Jr. 
Uç aylıJc nan verenlerlD blr detuı mecca· 
nendir. Dört •Un geçen tllnlann raı.:t 

•tn1aft ""' kuruışt11n b..ap edlltr 

Bu sinema sahibi 20 bin 
lira da tazminat istiyor 
Eski İstanbul mebusu, Serasker 

Rıza Pata zade Süreyya Pata ta· 
rafından, "Gece gelen telgraf,, i
simli kitabında yazılan bazı §ey -
lerden dolayı tair Nazım Hikmet 
Bey aleyhine teref ve haysiyeti 
kesredici netriyat davası açıldığı· 
nı, davanın İstanbul üçüncü ceza 
mahkemeıine verildiğini yazmış • 
trk. Bu muhakemeye, sekiz mayıs 
saat on birde baılanacaktır. 

Ve birden, alaturka musiki ts • 
tatları cof tular. Bu meyanda, muh
terem Rauf Yekta Beyin sesi du· 
yuldu . 

Süreyya Paıa, yirmi bin lirada 
tazminat istemektedir. Kendisini 
mahkemede vekili Nazmı Nuri B. 
temsil edecektir. Nazım Hikmet 
Rey, komüniıtlik meselesinden 
mevkuf bulunduğundan, tevkifha· 
neden mahkemeye getirilecektir. 
Kendisnin vekili irfan Emin Bey 
de hazn bulunacaktır. 

Mekteplerde tatil 
Haziran sonunda bütün ilk, orta 

mektepler ve liseler tatil edilecek· 
·tir. Yalnız bakaloriya imtihanları
na tabi olan sekizinci ve on birin· 
ci sınıflar talebesi, haziranın birin
den itibaren imtihanları batlıya
cağr için, haziran on bette tatil ya· 
pacaklardır. 

Köy mekteplerinde on beş ma· 
yısta den kesimi yapılacak, ayın 
yirmi ikisinde imtihanlar bitmit 
olacaktır. 

Darülfünunda mayııın yirmisin
de dersler kesilecek, imtihanlara 
ayın yirmi betinde batlanılacaktır. 

Dün, talebe birliğinde 
Milli Türk talebe birliği dün 

toplanmış, birlik İ§leri etrafında 
görütmüttür. Bu arada, talebe bir· 
liğinden bir heyetin Mülkiye mek· 
tebine ıiderek mülkiyelilerin de 
birliğe dahil olmalarını temine ça· 

lıtmaıı kararlatmıt, mayıs ayı zar
fında yapılmaıı evvelce kararla· 
§&D gezintiden de vaz geç ilmi§ tir .. 

Gelecek pertembe günü cemiyetin 
senelik kongresi yapılacaktır. Kon 
grede birliğin bir senelik faaliyeti 

ile bundan ıonra yapacağı itler 
gö~tülecektir. 

F ransanın nişanı 
Galatadaki Sörler dispanserinde 

uzun zamandanberi çalıtan Dr. 
Nazım Hamdi, Dr. Hacı Sava, Dr. 
Galitsiı ve Dr. Aleksiyanidiı Bey 
lere, diıpanserdeki mesailerinden 
dolay, Fransa hükUmeti tarafın -
dan "Officier d' Academie,, ün· 
vanı verilmi§tir. 

Acıklı bir ölüm 
Esbak Beyoilu mutasarrıfı Sa

dettin Bey dün irtihal etmittir. 
Cenazeıi bugün Kadıköyünde 
Murat Bey ıokağında 21 numaralı 
haneden öğle vakti kaldırılarak 
Karacaahmette defnedilecektir. 

Sadettin Bey birçok memuri· 
yetlerde bulunarak memlekete 
hizmet etmif, eski ve kıymettar 

memurlarmuzdandı. Evlitlannın 

ve aile efradının teesıürlerine it· 
tir~ ederiz. 

Rauf Yekta Beyin, ne o çalgılı 
kahvelerle, ne de o kahvelerde ça
lınan sazla bir ali.kası yoktur. Fa
kat her nedense, bu üıtat, ortaya 
batka bir mesele attı. Yukarda 
bahsettiğimiz karar münuebetile 
beyanatta bulundu. Ve dedi ki: 

"Alaturka musiki mutlaka içki 
aratan bir musiki değildir... Ala
turka musiki, münhasıran içki ale
minde hoıa giden parçalardan iba
ret değildir ... , 

Muhterem üstadın bu sözleri, 
bana "tavukmu yumurtadan, yu • 
murta mı tavuktan çıktı!,, meıe • 
lesini hatırlattı. Filvaki, alaturka 
musiki mi içkiyi aratır, yoksa içki 
içilince mi alaturka musiki aramr? 
Bunu ke-stirmek biraz mütküldür. 
Fakat inkar edilemiyecek bir ha
kikat va .. ,ll, o da içki ile alaturka· 
nın at bati beraber gittiğidir. 

Rauf Yekta Beyin, alaturka mu
sikinin içkisiz hoşa gidecek parça• 
)ardan ne kasdettiğini bilmiyoruz, 
fakat bizde -yani benim bildğim

Tekke musikisinden, Cemil mer • 
bumun parçalarına kadar, alitur. 
kayı dinleyenler, hiç değilse çakır 
keyif dinlerler. 

Rauf Yekta Beyefendi, bizde, 
herhangi bir alaturka konserin, 
ıündüz verildiğini görmüıler, gün
düz ıaz dinlemitler midir? 

Rauf Yekta Bey gene diyorlar 
ki: 

" içki iptilasının artmasında
ki ıebepleri her halde ıu veya bu 
tarz müsikide aramak iddiuım 
ben kabul edemem.,, 

Muhterem üıtadın bu sözünü biz. 
kabul ediyoruz. Doğru, alaturka 
musiki içki iptilasını arttırmaz, fa
kat alaturka musikinin içilecek iç· 
ki miktarını arttırdığını kabul et • 
memek kabil midir? Atk olmıyan 
yerde nasıl meık olmazsa, alatur
ka olmıyan yerlerde de içkiyi çok 
içen bulunmaz . 
"Canım güzel bir saz dinlemek 

istiyor,, demek, muf uıal rakı içip, 
kafayı iyice çekmek iatiyorum de
mektir. 

"Mükemmel bir ıaz alemi yap
tık,, demek, bir ala sarhoı olduk 
demektir. 

Rauf Yekta Bey de pek ili bi • 
lirler, ki bizim en büyük alaturka 
üstatlarımız kendilerini rakı aof • 
raıında tanıtmı§lardır. Her halde 
ben en methur hanende ve aazen• 
delermizi, en methur bestekirları
mızı içki mecliılerinde tanıdım ve 

en ldi5ik dedikleri alaturka parça• 
ları, içki mecliılerinde "Allah:" 
nidaları arasında dinledim. 

Alaturka muıiki içkiyi aratmu 
demek beyhudedir. Söylediiimis 
gibi, tavuk ve yurta meseleıi. H• 
halde birinden hiri diierini arat.. 
yor, bu muhakkak. 

Sellml izzet 
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lktısadi Haberler KISA HABERLER 

Tahtacıların mahkOmiyeU 
•• 

O a Y 
Bergama kazasında gizli ayin 

yapmak ve gizli nikah kıymak 

an • s 2 5 şapka giymemek ve gizli cemiyet 

' 
uruşa Jı kurmaktan suçlu Tahtacıların mu· 

hakemesi bitmiş, erkek maznun • . . . . . . l ıardan biri bir sene, diğer dördü 
Bu sene ç1roz bırdenbıre çoğal· J Toptan satışlarda fıat yiızu 12,5 i it . ı_ 1 1 d .. 

f a ışar ay, gerı H.a an arı a uçer 
dı ve ucuzladı. Bunun sebebi çiroz. kuruştur. . h hk~ d'I · ı d' "' . . . . 1 ay apse ma um e ı mış er ır. 
luk ibahgın çok tutulmuş olması - Çiroz, memleketımızın bellı bas K d 1 b t t · 

• • w • • • a ın maznun ar eraa e mış • 
dır. Boğazıçinde ve İstanbul civa - h ihraç maddelerınden oldugu ıçın t l d' 
rındaki balıkçıların elinde lstan· bir hafta içinde harice pek çok çi- Kerlır. d 
b ı h f •w• ·k .. d ·ı . t• a en er yurdunda mektep u un er sene sar ettıgı mı tarın roz gon erı mış ır. 

üç misli çokluğunda çiroz vardır. Bilhassa Romanyaya bir milyo· 
Bu sebepten İstanbul balıkçıları na yakın çiroz satılmıştır. Yuna· 
şimdiden piyasaya fazla çiroz çı· nistandan da bir çok siparişler a-
karmışlardır. lınmıştır. 

Türkiye - Italya iktısadi münasebatını 
tetkike gelen bir banka müdürü 

Merkezi Milanoda olan Kredito j ta kadar kalacak bu kısa zaman· 
ltalyan bankasının ikinci direktö- da İtalya - Türkiye ticari münase· 
rü Balkanlarda bri tetkik seyahatı betlerini tetkik edecektir. 
na çıkmıştır. Bu zat Bulgaristanm Ticaret odasından Türk - ltal
mühim ticaret merkezlerini dolaş· ya ticari münasebeti hakkında 
tıktan sonra evvelki gün tehrimi
ze gelmiştir. 

Dün de lstanbul Ticaret odasına 
gelerek Ticaret odası reisini ziya· 
ret etmiştir. 

İtalyanın tanınmış lktısatçdarm 
CJan olan bu zat şehrimizde bir haf 

Türk resmi makamlarının tesbit 

etmiş olduğu rakamları gösteren 

bir liste istemiştir. 

Mumaileyh memleketine dönün-

ce Türk-İtalya ticari vaziyeti hak
kında bir de rapor verecektir. 

Yağan yağmurlar f Geçen hafta piyasa 
ve buğday arımız durgun u 

Boğaziçindeki eslti Kalender zira· 
at yurdunun binasında bir orta 
mektep açılacaktır. 

Moskova müsteşarımız 

Moskova sefareti müsteşarı Ce
vat Bey merkeze nakledilmiş, ye -
rine Mehmet Ali Tevfik Bey tayin 
edilmiştir. 

Ciureba hastanesi ayhklar1 
lstanbulda Gureba hastanesi 

doktorlarile sıhhiye memurlarının 
barem cetveli, Evkaf bütçesinin 
müzakeresi esnasında nazarı dik • 
kate alınmak üzere hükumetçe 
meclise gönderilmiştir. Bu cetvele 
göre, doktorların 12 si, 55, baş ec
zacı 40, iki eczacı 35 ve 30, hem -
şireler 14, idare memuru 30 diğer 

memurlar 20 - 16 lira maaş ala -
caklardır. 

Vapur ve şimendiferlerin 
yaz tarifeleri başhyor 

Şirketi Hayriye 15 haziranda, 
Seyri sefa in 15 mayısta, Şark de
miryolları beş hazirandan itibaren 

başka tarifelerini tatbika başlaya· 
caldardır. 

Suçlunun mvhakemesinde 
14 şahit dinlendi 

Küçükpazarda komşusu bakkal 
İzzeti öldürmekten suçlu Kamilin 
muhakemesine, dün lstanbul Ağir 
ceza mahkemesinde devam edil • 
miştir. 

Dünkü muhakemede, on dört şa. 
hit dinlenilmi§tir. Bunlardan bir 
kısmı, İzzet Kamilin kapısına gi -
derek elinde tabanca olduğu halde 
"Bu gece beni içeriye alacaksın!,, 
diye tehdit ettiğni, söğüp saydığı· 
m, bir kısmı da vak'a günü elinde 
bıçakla Kamilin dükkanına hücum 
ettiğini, dükkanın kepengini kırdı
ğını söylemişlerdir. 

Muhakeme, başka şahitlerin 

çağrılması için, on beş hazirana 
bırakılmıştır. 

Musoliniye göre 

Serbesti yerine vazifeyi 
ikame eden yeni sistem ! 

LONDRA, 4 (A.A.) -Morning 
Post gazetesi, M. Musolini'nin bir 
makalesini iktibas etmektedir. 

M. Musolini, bu makalesinde 
büyük bir belağatle ve dikkate şa· 
yan bir telakki orijinalitesi ile de
mokrasinin liberalizm akidelerini 
tahrip etmekte ve şimdiye kadar 
hakim olan hudutsuz serbesti ye
rine vazifeyi ikame eden yeni sis· 
temin alemdarı olduğunu beyan 
eylemektedir. 

ltalyan kabinesinde tadilat 
ROMA, 4 ( A.A. ) - Dahiliye 

Cuma 
5 Mayıs 

9 Muharrem 
Glln dogu~u 
Gun l•:ıtı,ı 
Sab:ıb namazı 

Oğle namazı 

İkindi namazı 
Akşam n:ıır.azı 

Yatsı namazı 

imsak 

. 4, ·6 
t<),(ı7 

4,15 
l ',11 

Hı. >3 
ııı.o:-

2fl,St 

3.00 

\'ılın geçen ı.:Unlcrı 125 tiy 
kalan . 241 ~ sin 

\... rP1 Yor 
HA\' A - l'eşilltoy ası,erl 

zinden ''erilen ıruılümata g!irl" IJl1 

bulutlu ve ~lmaldcıı Jıaflf rlı 
tır. 

ı "~· Dfuıkü ıııcaklık Pn mı il ,. 

rece, ha\'a taz~lkl 759 mUlıJlctt<' 

RAD-@ 
Bugün 

JST.ANllUL- _.ı 
ı.!jfY 

18 den 19 kadar Kemal ~· • 

ıı.rkod~lan. 19 dnn 20 ıuıd·1r JJılf 
den 20,80 kadar Sıı:r. (BrlldS 

dan 21.so kadar Honınıt:ır bf') 
,t 

2Z,80 hadar Orkestra, AJ:ın~ı 

berlt·ri, ımat nyıırı. 

A N K A it A (1558 fl)o) / 

12,80 - 18,SO Oramoıon. ı;,_ 
turka saz. 18,40 - 19,20 fie 

(Ekrem Zeki Bey tar:ıfıntfD.Pl· 
19,liO Fransızca ders. 19,UO - ' 

fon. 20,10 - Ajans haberleri· 

V t y A N A (518,1 nı.) JS 

11 20 Şıırkt - 12,80 ı•J.ıiJt -
13,40 

1

Konser - H,10 rıutc -1
7 

18,lG :;;arkı - 20,25 l.\luslt.i .,,... 

hl - 28.20 D,ıııs. 

L E 1 P Z 1 G (88!1,G nı.) / 

7,15 ,Jimnastik - 7,3:i Kon~rt 
1' 

nastlk - 13 Konser - )7,SO 
"'" 1~ Konser - 21,45 l\lusUtl - ,..,, 

•ı 0 1\ 1: E Ş (S91.2 m.) ıS 
18 PlJllc - 14,15 Pl!ılc -

19,15 Konser - 20,40 l'lll.li .,,... 

ttti 

tı 

lıtanbul Ticaret ve zahire bor -
sasmda dün yumuşak buğday 4 
kuruş 78 santim, sert buğday 4 ku-
ruş 90 santim üzerinden satılmış· 
tır. 

Bir haftalık piyasa vaziyeti çok 
durgundur. Yumurta üzerinde çok 
büyük mumale olmamıştır. ' 

Sadeyağ stoku çok yoktur. Ma- " 
mafih Trabzon ve Karadeniz civa
rından fazla mal gelmektedir. Kış 

;; 
= nazırı M. Arpinato, istifa etmiş ise 21,20 Bando - 23 Mir.ah. 

it O '.:\1 A (441,2 m.) 

Son hafta zarfında fiatler he -
men ayni rakmlar üzerinde bulun· 

maktadır. Bu aylarda buğday fia
tinin daha yüksek olması icap e-

uzun sürdüğünden Urfa, Birecek, 
Mardin yağları geçikti. 

Pirinç; son hafta içinde yerli pi· 

derken fiatin elan böyle kalması· rinçler ecnebi mallarından fazla 
mn sebebi son yağmurlardadır. 

Gelen haberlere göre Anadolu· 
nun dört bir tarafına yağan son 

yağmurlar çiftçiyi çok sevindir-

rağbet görmüştür. 

Almanya ve 
ihracabmiz 

bazı 

miştir. Çiftçi bu vaziyeti görünce Alman hükumeti bazı zirai mah-

elindeki buğdayı gene sulatın ve bu arada memleketimi· satmağa 
zin ihraç maddelerinden olan bak-devam etmiştir. 

Di.in de lstanbula 38 vagon huğ· 
day gelmiştir. Tutulan bir istatisti· 

la ve mercimeğin ithal resmini art
tırmıştır. 

ğe göre şimdiye kadar lstanbul Romanyadan memleketimize 
ticaret borGasından 490 ton huğ - Geçen ay içinde Romanyadan 
day ihraç edilmiştir. Halbuki Mar· memleketimize (373) ton benzin, 
mara havzasından yelkenlilerle 566 toh ham petrol, 132 ton motö· 

Yunanistana 5 bin tondan fazla rünü ''e 897 ton petrol ithal edil -
buğday gönderilmiştir. miştir. 

ltalyayla ispanya ve Dünya şeker istih ali 

yumurta ihracab Dünyada şeker istihsalatının ye-
kun ham halinde 22,597,000 ton -
dur. Bu miktar geçen sene 

24,652,000 ton idi. Evvelki sene ise 

Yumurta ithal eden memleket· 
lerden ltalya, İspanya, hükumetle-

ri para ·~ıkmasına mani olmak için 

gümrük resimlerini arttımuşlardı. 
Yumllrta satan memleketlel' bu 

resimleri telafi için bir çok tedbir· 
ler aramışlar, nihayet ihraç ve 

sevk esnasında alınan resimlerle 
nakliye masraflarım indirmeğe 

karar vermişlerdir. Bilhassa Bul • 
garistan; Bulgar bandıralı vapur-

larla yapılacak nakliyatı yüzde el
liden fazla indirmi~tir. 

Nitekim geçen hafta Bulgaris
tandan ihraç edilen yumurtlardan 
ton basma 120 leva ücret alınmıs-

~ ~ 

27,357,000 ton idi. 

Cie-:en sene Uzüm istihsali 

1932 senesindeki kuru üzüm is· 
tihsalatımız 5,000 ton, Kaliforina

da 200 bin ton, Yunanistanda 27 
bin ton, lranda 29 bin ton, Avus· 

turyada 15 bin ton olarak tesbit e· 
dilmi,tir. 

Tarsus Zirai kooperatifi 

Tarsus zirai kredi kooperatifi ge
çen hafta senelik toplantısını Tar-

sus belediye salonunda yapmı~tır. 
Kooperatif sermayenin dört mis· 

hr. line iblağına karar vermiş ve yeni 
Halbuki bir hafta vevelki fiatler idare heyeti seçmiştir. 

ton başına 26 leva idi. 1mttırumınnmnnmmımmn11111u111muıı:ıımuıınıann mnuııuıu11uınU11111ıunnu1111m 

Memleketimizden yumurta ih -
ftlÇ eden tacirler de nakliye mas -

raflarını indirilmesi için hükumete 
müracaata karar vermişlerdir. 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Frankfort 
seyahatnamesi 

Muha riri : Ahmet Haşim 

Değerlı şaiı- Ahmet Haşimin 
en yeni yazılan bir araya getiril
miş ve içindeki kıymetli yazılara 

layık bir temizlik ve titizlikle ha· 
sılmıştır. au kitabın kıymetini 

değerini burada üç beş satırla an· 
latmıya imkan yoktur. Aşinasız 

herkese okumayı tavsiye etmekle 
iktifa ederiz. 

T avukculukta muvaffa-.. 
kıyetin sırrı 

Memlektimizde, ameli tavukçu· 
luğun inkişafına pek çok yardım 

etmiş olan Cafer Fahri Beyin bu -
gün "tavukçulukta muvaffakıyeti-

nin sırrı,, isimli bir eser daha neş· 
retti. Bir tavuğun yumurtlama ka-

biliyeti nasıl tayin edilir ve çok 
yumurtlıyan tavuklar nasıl seçilir 

veycrli tavuklarından nasıl istifa
de edilir? Cafer Beyin bu bahisleri 

bu eserinde öğretmektedir. Resim
li olan kitabın fiati (25) kuruştur. 

Tedavi notları 

Bu tıbbi mecmuanın mayıs sa
yuıı meslek yazılarile çıkmı§tır. 

L'economiste d'Orient 

Şehrimizde Fransızca olarak çı· 
kan b11 iktıaadi mecmuanın 320 
İnci sayısı intişar etmi!ltir. 

Makineye elini kaptıran 
bir zavallı amele 

Dün F cnerde feci bir kaza ol • 
muş ve bir amele elini makineye 
kaptırmıştır. Fenerde Ayakapı 

cadde:;inde sihir yağı fabrikasın • 
do. çalışan Mustafa dün nasılsa 

elini makineye kaptırmış ve par-

m;ıkları zeilmiştir. Mustafa tednvi 
altına alınmıştır. 

de istifası henüz resmen kabul e· 
dilmiş değildir. 

Kabinede bazı tadilat y,apılaca· 

/ 
20 Haber - 21,45 OrkestJ1l 

melli - 23 Konser. ; 

B U D A P E Ş T E (55 

~· 18,0.'.'i Orl•estm - 18 1'13'11 

19 Orkestra - 20,SO ıtujolcttıı
V A n Ş O \" A ( lU2 rı' ) 

18,10 l'l!Uc - 18 OrkC"strn.,,... 

21,15 Seııfonfü l<anscr - 2-1 ~ 
Yarın 

ğı tahmin edilmektedir. Bu tadila· 
tın bilhassa harbiye nezaretini is
tihdaf etmekte olduğu söyleniyor. 
Bu nezarette yapılacak tadilatın er 
kam harbiye ve orduda doğrudan 
doğruya bir takım akisleri olacağı 
söylenmektedir. 
( 

ORSA 
A S K A it l> (155& tJlol ~ / 
12,80 - 18,80 Gramofon. J 

°"'\ yn C'tl cUmhnr fU!\rmonllc orll 
•O/ 

den &mphonlC" Mllltt'r. JS,• ... 
[ llizalaıında yıldız işareti olanlar üzer· 
!erinde 4 :\Jayısta muamele olıınlaıdır] 

Rakkamlar kap:ınış fiyatlarını gösterir 
---------

Nukut 

Kurns 
•20 ı. Fransız 11 ı.-· 

•ı Sterllo 710.-
* 1 Dolar ı 2.--
•20 (,freı :z-20.-
•20 r. Belçika 116,-
•20 Drahmi 24,50 
•20 Is\ içre 8S?ıl.-

•20 Leva 93 SO 
• t lllorln Hl,-
•20 Kuron Çek 122.-

1 

(Satış) 

• ı ~ilin A' 
• 1 l'ezetıı 
• ı l\lark * ı Y.olııti 
•ı Pcnı:li 
*20 Ley 
•20 Dinar 

ı çcrvone.; 
• ı Altın 
+ ı Mecldlvc 
• ı Banknot 

l\urı~ 

'i:0,-
18.
.~o :;o 
2.150 
~f)-
23.-
54-

931.
~4.-

229,-

Çek fiatlarl (kap. sa. 16) 

*Parls 1206 1 •Pr:ı~a 1591-
*Londrn 70~ - •Vıvan~ 4.4650 
+ r\c\•-York ıı -ssrn •Maılriı s 5.l.ı5 
*l\llU.no 9.t.ı • Berlln 20i! 
*Hrukscl :l.4050 * Varso\a 4.211i5 
•Atlna EO 08- •Peşte 3.7417!'i0 
•Cenevre l>. ;S66 • llutrc( 19.J7-
•Sofyn 68.03- •Hclgraı :ıs. = 
•Amsterdam ı.ısos * \Jnskova llı7l.~O 

Esham 

turlm saz.. 19,10 - 20,10 p:ı 
,'1 

20, 1 O - .Ajans hnb<'rl<'rl w b!l 

12,SO l\ons~r - l l,10 

Plalc - 16,15 Piyano - 11.P~ 
-· 18,öO Konser - 21 Mııslld .-

L 1-; 1 l' Z 1 U ( "'lll,G fl1·
1 oJ1 
~ 7,15 Jimnastik - 7,85 10 nJ, 

Koro - 17,80 Kon'>"r - " d 
2ıı,. 

konser - 22.10 Operrt -

H u ıt ıt ~ ş ı:mı,ı fll" 18 
13 l'lfık - H,lu Pll'ılC - / 

19,15 Orltc.:trıı - 20,10 J'J,..l• 

ser. 

it o M A (441,2 m.l ~I 

18,80 J\onser - 21 J'JllC /~' 
(5~"' 1 

B C U A l' E S 1 f, / • rfil 
8 ,Jlınn:ıstlk - 18,30 şıı 

rı:ııı· 
- 20,SO 011em - 2S,J5 ) ı J 

Jl1• 
\' A it ~ O \1 l> (il ıı 16 J 

~ . 
13. IO J'liılc - 17 J>J!ıl' ~ ı>'" 

J{on t'r - 23,05 Muı;llil - ,. 

Askerli~ . e~i ~ 
*iş ll:ınkası 

Anadolu 
!l SO 
25 25 

JJ .. ,r 

1 
Terkos ~9 31J 1 J'Ji " 

•\lmcnto Ar ı ı liO 1. Fırka Asker 1 0tdıı 
1 

Hcjı 4,3; Cnvon Dey 2~1 •• 03~ liöinden: Her sene ...,ıJtlıJ' ,f 
Slr. Hayriye ıs. Sark Değ _ ~ o llil w • 
Tram\·av 4,30 naıva 2 - bu sene de hesap ıvıe . ,,.ı~ .. e 
ll. ~lgom 24,- ŞarK m. ccu 2.35 b• "h . bitleri l rl'' 
Bomontı 21.2~ Telefon 13._ le ıne ı tıyat za be C 

------ ----- 1 dan talip olanlarırı şıJ 
istikrazlar Tahviller 1 rncaat eylemeleri. * i~ 

lst. dahlll 99. Elektrik :f. lfo 11ıı1'e~ ~ 
~ark n.yolları 2 90 'f'ramvav ~4.5 ı 1 }il< ' ~e ~ 

• Tancı 4.20 Beyoğlu As ter .. 
1 
.. <1iifl 1aı • O.l\tuvahhade 53 so it hı 3 B wl ı ··dur ııo • ı 

Gunıriıkler s
4 
~~ ! A~ad.~u 1 

18
• ~ eyog u ma mu. _ tlAI ı1'~t ,.e 

Sa\·di nıahı ,~ 44 ıo 1-rıı w ı 
BaJ?dar ıı'is j •Anadolu ır 4ı.ıo almakta olan hı u ·ıe .!ief>1 

) 
Asktriyc - • A. l\lümessıı 56,<ıO tekaidini askeriye ı ,; 5efl J 
~ ı~ ~ı 

!erinden 930, 93 ' ritli ı' 
GÖZ HEK1Mt DOKJOR 't t•·t·· 'k aıniyele ı11'' •• ı Ş •• k •• aı u un ı U' 1 r 1 t pe' 
u eyman ;:> u ru ~~~~p almay:nk:dıır şıl 
Birinci sınıf mütehassıs 1 gunu akşamın ıır· 

Babıali (Ankara caddesi No. 60) 1 racaatları ilan oltıJl 

li.i 

n 



.. BUıUk Romanı =======Tefrika J\~ 27 Karagözün mezarı 

KİMSESİZ 
I flll_,ıa 1933 ------- nakleden: Sellmi izzet 

Yarın davul zurna ile 
taş dikilecek 

5 -VAKiT 5 Mayıs 1933 ~ 

ıstaallal Ceb.eaaeml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

-2-
- Bun ·· ı lİltli kınn u aoy emeyin .. Cesare -

"" . ayın.. Hem artık, sizin 
,,enııde k' . a;.. , ımaesız de degv ilim 

q Çocu" • 
aa"e . ıuın var. Hayatımın bir 

Seniha, gözlerinde derin bir me
lal, yüzünde acı kıvrımlarla onla
ra bakıyordu. Eğer o olmasaydı, 
Na,ır, Şadiyenin boynuna ıarıla -
cak, gönlünü açacak, ıevgisini 

söyliyecekti. 

Karagözün mezarı için bir tat 
hazırlatan bel~diye avukatların -
dan Rami Bey, bu taşı lstanbuldan 
Buraaya göndermittir. 

Kendisi de bugün Bursaya gide· 
cek, taş, Hıdırelleıe teıadüf eden 
yarın merasimle dikilecektir. Bu 
sırada davul, zuma çalınacak, bir 
taraftan taı diklir, bir taraftan da
vul, zurna çalınırken, Rami Bey, 
Karagözün hayali bir şahsiyet ol
mayıp hakiki bir şahsiyet olduğu -
na dair nutuk söyliyecektir. 

Unutmak üzere olduğumuz naralardan 
bazıları : - Kız mı, oğlan mı? 

' •ı var. 
Birclen sa k' . 'k 

tiyotııı ' n ı ıntı am almak is-
Çİn u,, kendi muazzep olduğu i· 

' 0 nu da 
)orın muazzep etmek isti -

Uf gibi h~ykırdı: 
-Evet s 'h 1 . dtr le' ' . enı a ev enınceye ka-

~len~~leaız değilsiniz. Fakat o 
~tn en sonra ne olacak? .. O 

""''-ne Yapacaksınız?. 
IUgıek b• 

tlti: ır vakarla mukabele 

C6ğ~ lier ananın yaptığını yapa -
~1111: onun saadetile metgul ola-

L N&aır, Ş d" . 
~elldind a ıyenın, konu§tukça 
~ en uzaklattığmı hiuedi -
~· s~cı acı ba§ını aalladı: 

'-!~ ız nıelekletmitıiniz .. Hav
ol11:ı11 n alınıyacağı kadar melek 
._._ !•unuz B d . 'k 
-·qr ... uı-a an gitti ten 

t, fedaki 1 " 
ııt old iu r ıgmız neticesi meı-

.._ ~ .nuza emin olabileceiim. 
F akatnın olabilirsiniz. 

"' h t ~•İnde d . b' 'nk' ayal' f ' erın ır ı ısa-
"'" ın a.1engi t'tri' d , 11 a~,.. d ı yor u. 

IOr U: 
- Hiçb' 

'·'!. . .::'. ır acı duymıyacak mı -

- Hayır 
Bh;ıen N" 

ile ttı1a. k aaır, Şadiyenin üzeri-
,.: • c:-. tr F k Şa . . ,... topJad · a at dıye kendı-

- y 
1
' devanı etti: 

Le • alnız d . 
'1 •tıden tuna a emm olun, 
dıa,"ct~Zak olduğum için acı 
4-t'-ıa \lı ~· insan iyi bir arka • 

....... tc; ' 'kalmak iıtemez. 
rı_ ~er j.. • • • • '-e"4 ll •leraenız gıtnuyeyım .• 

'>\ltta, ıcs:~~e~en sustu. Niıır, 
~p bekli tıinııı İçine bakarak 
"ıide bir :o~du. Şadiyenin gön -
.,...,,dı: lllıt uyandı. Gözleri 

''c ~ itıne Be 
l'tlnız bı•• aL_nden ayrılma ... be-
l\' • .. __ ' 
-ıv_e h k a .,, 
ıı ay 1..__k. 
q'Ykıra .,._...._ ııtedi. 
~Pı ~ •• 

~d'&: as.ldı, Senibanın teiİ du-

"ıe:f Şadiye n. 
en '""veı' •nem çağırıyor, git· il· .. 
ırdenb· 

ıre ıu t k oıd' Pard ı u, ızardı: 
ta.t.. on, ded' · · •qnuzu b'I . ı, ıızın burada 

. ı rnıyord . 'k 
ı onun . . um, mını 

r.I ş,diy ıçın Çağırdım 
1iı · . e, Zaafın h · · 

i~d~Çııı derhal 1 •ııettiği, anla-
~'· "rtık N" odadan çıkmak 

Q. lc.çlbak . a~ırdan uzakla, -
~il~ b ııtıyordu. 

•.. Ji.fif b. •raklbadı. 
•Otdu~. •r iç 1 . 
l\jL_ 11ii lily d eçırdi. Bir anlık 

.._ oıı a an uy .... - S tt O \1 ....... -uaı•flı.. e -
"· "".raıınd 

ı..-. ' 'rtı)c an uyandırmı§-
ı.."-lcfe•--~~beıt değildi. Haya-

. ~ ~lftı. 
ıu~~· ıinılde 
ec(l • a... l)i ~apılnıaaı da de -

1lıııe' elınıtti d N 
' .,, diyec k e, aaıra: 
~~- Seaıih., . ~ zaman bulama-
~da od ıyı bi~ tesadüfle tam 

\o ""-•rıı. aya aırıniıti. "'-!t ayaıc .. t .. 
Şillld· Ulunıa ,. uı u Senihayla 
•edaı' oııun1~ d:da ~ttiğini ititti. 

ta.. .. _. - , böyle ayak ı·· 1·· 
......_ :-.Jttı N" ıs u 

tid ~a. aıır kısaca: 
ecekı; 1'hı4rladık ı d · F ·· · eyıp 

a.ıed~t N&ıır kı 
t..__' .adi1en· laca bunu aöyle • 
~· ın el' · ......._ • lJ uıı ııktı ve ya -

ct.oı._... ~da 0ı 
~- · ' daillla . ~~' Yakında 

•:~ -.ata t .. tt .. •ızınun .• d d" 
'""" .. uıu el' e ı .. 

Ş. . 1 kaldırdı, öp-
da,• 

- G'" _ lbtrıldaııd llllz --ae lül 1: 
a~ıc 1 e N&ıır Be 0 ilan s· y .. Yolu-

.. •ze nıinnettanm 

Fakat aralarında Seniha vardı. 
Yalnız ve ıadece, titriyen bir 

seıle: 
- Allaha ısmarladık! dedi. 
Şadiye bir fey yapmıyordu. 

Yalnız göz kapakları sık sık, üst 
üste açılıp kapanıyordu. 

Seniha haykırdı: 
- Şadiye! .. Minik annem! ... 

Neden ağlıyorsun? .. 
Sadiye, elini Senihanın başına 

koydu: 

- Merak etme, dedi, bir şey 

değil.. Hiçbir arkadaşım yok. Bir 
arkadaımı Nasır vardı. O da gidi -
yor. Tabii arkasından müteessir 
oldum. 

Seniha Şadiyenin boynuna aa • 
rıldı: 

- Bunun için müteesair olma, 
dedi, ben vanm ve teni, hiçbir ar
kadatın sevemiyeceği kadar sevi -
yorum. 

Şadiye, Senihanın doğru söy • 
lediğini hissetti .. Bundan sonra, o 
da, ancak Senihayı tevmeli bu 
sevgiyle tetelli bulup mes'ut ol • 
mıya çalışmalıydı. 

iKiNCi KISIM 

-1-

Büyükadanm en kalabalık haf 
taııydı. 

Oteller dolu, pansiyonlar dolu, 
ldüp doluydu. Yollarda şarkıdan, 
plajlarda kahkahadan ıeçilmiyol"' 
du. 

Sovyet dil alimi 
Türk Dili Tetkik ve Türk Tarihi 

Cemiyetleri azalarile temaslarda 
bulunmak üzere Ankaraya giden 
Sovyet dil alimlerinden profesör 
Marr dün Ankaradan lstanbula 
gelmiıtir. 

Kendisile birlikte memleketimi
ze gelen prof eıör Samoiloviç da
ha evvel Rusyaya dönmüttü. Pro
fesör Marr iıe iki hafta kadar ls
tanbulda kaldıktan sonra Efez ve 
Trova harabelerini gezmek ve tet
kikler yapmak üzere Anadoluda 
bir seyahata çıkacaktır. 

Hamal hamalı yaraladı 
Sarho§luk yüzünden Unkapa • 

nında dün akıam bir k,.vga çıktı 
ve bir hamal, ayni evde oturan di
ğer bir hamalı bıçakla yaraladı. 
Hadise şöyle oldu: 

Dün gece Unkapanında sabıka· 
h hamal Eıat adam akıllı kafayı 
tütsülemiş, nara atıyor, tarkı aöy • 
lüyordu. Saat 19 buçuk olmu§tu . 
Ayni evde oturan hamal Osman, 
hamal Eaadı sükuta davet etti. 

Hamal E:sat buna fena halde 
kızdı. 

O gün, f ırtmaya hazırlanan, "- Dünyada bana kimse akıl 

sarımtrak, ıiali gibi görünen, ağır, öğretemez! Diye bıçağını çekti ve 
sıcak bir gündü. Kartı sırtlara yı· 0Mnana sapladı. 
ğılan bulutlar, yavaf yavaf adaları Mecruh Cerrahpaıa haıtaneıi -
kaplamıya bathyordu. ne kaldırılmıttır. Eıat hakkında 

(Devamı var) 1 takibata batlanmıttır. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hayırsızadada çuval çu
val esrar çıkh ! 

Balıkçılar karaya çıkınca taşlann ara
sında bu tehlikeli mallan buldular 
Üsküdarda iskele caddeıinde 

eırar satan bir çocuk yakalandı. 

Bu çocuğun ifadesi bir takım mü

him ip uçlarını meydana çıkardı. 

Bundan sonra çuval çuval esrar 

meydana çıktı. ve Hayırsız Adaya 
bir şebekenin mühi~ miktarda es-

rar bıraktığı anlatıldı. Hadiseyi 
laf sili.tile yazıyoruz: 

Osman isminde bir çocuk vardır 
ki, bu çocuk Üsküdar lıkele cad • 
desinde sandalcılar yanında çalı • 

Bunların bir çuvalının paraıı 

Oımanla Nikonun olacaktır. Bir 

çuvalının parası da Niko ile Vasi
lindir. 

Bundan ıonra Osman peraken • 
de. olarak esrarları satmıya hatlar 

ve dün de yakayı ele verir. Osman 
yakalandığı zaman verdiği ifade -

de Hayırsız Adada be, okka esrar 

bulduklarını söylemiştir. 

Bu eararlardan bir kısmım Oı

küdarlı kahveci Mahmuda Roman 
tır. Öteberi alır, getirir, götürür. yalı Süleyman iıminde birinin sat
Böylelikle hayatını kazanır. 

tığı ıöylendiğinden bunlann da 
Bundan 20 gün kadar evvel Ni· 

ko ve Vaıil iıminde iki Üıküdarlı 

kayıkçı Hayırsız ada önlerine ba

lık avlamıya giderler. Osmanı da 
beraber alırlar. 

Hayırsız Ada önlerinde biraz 
avlandıktan ıonra adaya çıkarlar. 
Hayırsız Adada gezerlerken bir de 

ne görsünler, taşlar arasında beş 

çuval esrar yok mu? 

Belli olmaması için bunlardan 
aade iki çuvalını sandala atarlar 
ve Üsküdara getirirler. 

ifadeıi alınmııtır. 

Şimdiye kadar zabıtanın ele ge
çirdiği esrar miktarı 88 pakettir. 

Tahkikat zabıtaca derinleştiril -

mektedir. Niko, Vasil, Osman, Sü

leyman, Mahmut hakkında zabıta

ca takibat yapılmaktadır. 

Ayrıca Hayırsız Adada da tel -

kikat yapılacaktır. 

Çuval çuval esrarları Hayırsız 

adaya bırakanların mühim bir te· 

beke oldu~u zannediliyor. 

Mahalle tulumbacıları az zaman 
da yan~ına yetitirlerdi. Tulumba -
cı reisleri yangına gitmezlerdi 
Bunlar umumi vaziyeti idare et • 
mekle mükelleftiler. Yangına ikin· 
ci reis, fenerci, borucu ve saire gi
derdi. Bunlar biribirlerine "omuz· 
daş, derlerdi. Tulumbacı efradı a
raıında en mühim vazife fenerci
deydi. F enerd tulumbanın önün • 
den kotar, yolda gördüğü tehlike
leri haber verirdi. 

w• 
Fenerci tulumbanın geçecegı 

yolda ıılak bir saha görünce geri 
döner ve bütün kuvvetile bağırır· 
dı: 

- Yalama va ... rrrrr ! . 
Bozuk bir yol veya hendeğe te

aıdüf edince ayni şekilde geri dö
ner: 

- Atlama va ...... rrr ! ! .. 
Diye bağırırdı. 
Tulumbacılar, kavga eder ve

ya nizama mugayir harekette bu
lunurlarsa aralarında teıkil ettik -
leri mahkemelerde cezalanırlardı. 
Cez&lar; Tomruk (prangaya çek -
mek) veya kırbaçtı. Prangaya. çe· 
kilen yangın vukuunda derhal ser 
best bırakılırdı. 

"Kötklü,, denilen yangın sön • 
dürücülerinden 10 temmuz 1324 
de kadar Beyazıt kulesinde 20, 
Galatada ıs·, lcadiyede 3, Üı;kü -
dar karakolunda 6, Eyüpte 5 kişi 
bulunurdu. 
Tulumbacıların yangına koşma· 

ları görülecek bir manzaraydı. Tu 
lumbacılar, yangın ıemtine hare -
ket ettikleri anden itibaren nara 
atmıya baılarlardı. Naracıların, 
efrat araaında mühim mevkileri 
vardı. Naralar on altı elfi miktarı 

- Ha ...... yet ...... n ile baılardı. 
çekilen bir: 

Her teml tulumbacılarının ken
dilerine mahsuı naraları vardı. 

Kocamustaf apatalılar: 
- Yedi kubbe altında hu ceken 

hazreti Sünbüllü .. 
Diye nara atarlar. Belediye tu· 

hım bacıları: 

- Cihana tezkere dağıtan be • 
leC:iyeli ... 

Diye bağırırlardı. 

Çok yakın bir zamana kadar 
duyduğumuz bu naralar artık unu· 
tulmak üzeredir. Yangınların taf
silatına geçmeden evvel en met -
bur naraları yazmayı fay dalı bul -
duk. 

Naralar, ekaeriya geçit yerlerin 
de atılırdı. 

Methur geçit yerleri: Saraçha
ne, Eminönü (Köprübaıı) Unka -
panı, Çqme meydanı, Galatasa -
ray, Taksim, Tophane, Beşiktaf, 
Topkapı, Aksaray, Acıçetme, Ka • 
dıköyünde Altıyol ağzıdır. 

Methur naraların eskilerinden 
biri gümrüklülerin "Denizde as -
lan, karada kaplan, yaman gelen, 
yaman kaçan,, diğeri "Yeniçeşme 
aalkımaaçak, Cami altı kanlı hı -
çak, var mı bize yan bakacak, hay 
di babam açık türbeli!,, dir . 

Yeni ve aon ıenelere kadar de-
vam eden naralar da tunlardır: 

Atetten can kurtaran fıstık çef
meli (Haaköylülerin) askeri seç -
me Beyoğlu zaptiyeli ( Galatasa -
raylılar) aıkeri tanlı (Beyoğlu 

daireli) itte budur aıkeri timen -
difer (Sultanıelimli) Cihana §an 

verdi İstanbul zaptiyeli (Zaptiye 
neznreti) Her yerde metin Kara • 
kuş tepeli (tğrikapıhlar) Heryer· 
de şanı var Mahmutpaıa mahke • 
meli (Mengeneliler) Buna derler 
bin bir çiçek bahçeli (Çiçek pa • 
zarlılar) Yürüsün dumanı bol ka· 
lafatçılar (Ayvansaraylılar) ti • 
mendifere yol gösteren Sultan çeı· 
meli ( Sultanhamamlılar) Zemini 
yüksek kapılı ( Ed irnekapılılar) 
Ateşe kan kusturan yedi çetme • 
liler (Çeıme meydanlılar) Beyoğ• 
lu kır serdarı (Kulaksız ve Ka • 
aımpaşahlar) Hazreti ziyaretli 
(Eyüplüler). 

Bunlardan başka yangına ko • 
şarlarken kendi aralarında biribir
lerini teşci için bazı hafif naralar 
atarlar. Bunlar: "Allah diyen mah 
rum kalmaz., "Ah anam yavrum,, 
"uyumayın omuzda§,, sırık değit· 
tirirken de: "Uyan kara bahtım,, 

diye haykırırlar. 

Yangın kuleleri ve yangının 
illnı 

Galata, 6eyazıt ve lcadiye ol
mak üzere üç yangın kulesi vardı. 
Evelce "İsa kulesi,, denilen Galata 
kulesi 1349 miladi senesinde inıa 
edilmiı, fetihten aonra müteadit 
defalar yanmııtır. Şimdiki teklini 
1876 tamirinde aldı. 

Vaniköyünün üstündeki sırtta 
bulunan lcadiye kulesi Kenan e • 
fendi isminde biri tarafından inta 
edllerek ikinci Mahmuda hediye e
dilmiıti. Bu kule büyük kötkün 
müıtemilitındandı. Kırını muha • 
rebesinden sonra gelen lngilizle • 
rin işgal ettikleri sırada yandı. 
Beyazıt kulesi "Büyük yangmlan,, 
okurken göreceğimiz veçhile yan • 
gın kötkünden sonra yapılmıt

tır. Kulenin meydana olan cephe
sinde tarihi intası yazılıdır. 1244 
tarihinde Ağa Hüseyin paşa tara• 
fmdan İn§a edilmi§tİr. Bugünkü 
§eklini 1310 hareketiarzından ton• 

ra almı§tır. 
lntası tarihi üzerinde fU beyit• 

ler kaydedilmi§tir: 
"Kıldı han Mahmudu Adli ku

lei valab ina,, 
Bu kulelerden muhtelif tekil -

lerde yangın ilin edilirdi. Gündüz 
bayrak veya ıepet, gece kırmızı ve 
ya yeıil fener asmak ıuretile bat • 
lanan tarz bir vakitler topla ili.na 
kadar vardı. Se11iz itaretler pek 
nazarı dikkati celbetmiyor bu yüz
den hazan yanlıtlıklar oluyordu. 
Abdülhamit, zamanında top atma• 
yı menettirdi. Sonraları aaraya 
haber verildikten sonra atılması 
kararlaıtırıldı. 

Kule nöbetçisi bir yerde yan • 
gın görünce, derhal ağaya kof&" 
ve ilk söz olarak: 

- Ağa, bir oğlunuz oldu! .. der
eli... 

Ağa: 

- Kı:?: mı oğlan mı? .. diye IO • 

rardı. 

Kız ve oğhn semtlere delalet 
ediyordu. Y a.1gın yeri malum olun 
ca köşklüler yıldırım gibi koıar • 
lnrdı . Her köşklü semt semt dola -
şarak mahalle bekçilerine haber 
verir, mahalle bekçileri de halka 
ilan ederdi. Köşklü mahalleye gi • 
rince elinde taşıdığı kalın ıopayı 

kuvvetlice la!hıra vurur ve kendi• 
lerine mhasus bir nara atardı. 

Devamı J'ar 
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L-... - Kaçakçılığı -·-..... J 
Tayyare ile to
hum ekiliyor 
Sovyet cümhuriyeli ticaret 

odasının neşriyatına göre, Sov
yet ziraatinde tayyareden isti
fadeye karar verilmiştir. 

~eynep, Ayda 
köy kızları 

ve 

FAKJLI -13 - ................ 
Bu zehiri kullananlar arasında altıdan 

on yaşına kadar çocuklar da var 
Bu sene 300 bin hektar 

arazi tayyare ile ekilecektir. 
Geçen sene 48 bin hektar 
ekilmiş ve güzel neticeler alın
mıştı. 

Köylüler bizi davulla, zur- f " - Bu nedir? Onu ne 
na ile karşıladılar, biz de onlara caksm? 
gramofon çaldık. Gramofonu- Y anındaka.ıin yüzüne. 
muzda yerli ve klasik plaklar tı, gözlerini süzdü, sa.n~ıbit 

Mısırda afyon, eroin, kokain Mısrı hükumeti geçen sene ke • var, istasyonun yanındaki çar· şu cahile bak hele der gıbı 

ve sair uyuşturucu maddeleri ~ul· yif verici zehirler kullananlardan 
lananlar hakkında tutulan istatis - hapse atılan beş yüz kişi üzerinde 
tikler son derece dikkate şayan - tetkik yapmış ve şu neticeye var -

dak altında gramofon söyleni· ziyet aldı: . 
" - Bunlar olmasa dedı, ~1 ...... _. ................. -,1. yor: 

San:ı. çapkın derler .... 

dır. mıştır: Tehlike Derll'r , deri ne .... 

Gramofondaki deniz anasının 

sesine, birdenbire gözükmiyen, 
göze çarpmıyan insan sesleri ce· 
vap verdiler: 

Mesela Kahire şehrinin halkı Keyif verici zehirlere müptela 
1,079,765 tir. Bunların içinde 883 olanların yüzde ikisi aktör, yüzde 
kişi eroin, 373 kişi kokain, 645 ki- 1,6 sı ekmekçi, 2,2 si kasap, 4 ü 
şi afyon, 2277 kişi esrar kullan • yapıcı, 1,6 sı da demirci. 

Avrupa 
günler 

tehlikeli 
8.:ına ~::pkrndır derler ...• • • 

geçınyor maktadır. Bu esnaf arasında kitapçı, ka • Hep bir ağızdan söylenen bu 
Bu istatistikler bütün Mısır vi· ; pıcı, kahveci, kalaycı, ahçı, eski • 

!ayetlerine de teşmil olunmuş ve ci, kömürcü, arabacı, deveci, şo -
şu netice elde edilmiştir: för, sıvacı, eşekçi, manav, balık • 

Avrupanın bu sırada, umumi sözler gramofondan kapma değil
harptenberi en tehlikeli günlerini di. Muntazam altlı üstlü ~eyler· 
geçirmekte olduğu görülüyor. Bir di. 

Bütün Mısır nüfusu (14,086,27) çı, bakkal, kuyumcu, berber, ke -
dir. Bunların 36,696,834 ü 20 ile hapçı, gazete müvezzii, nakkaş, 
59 yaşları arasındaki erkeklerdir. matbaacı, lokantacı, kunduracı, 
Bunların içinde uyuşturucu mad - saraç, uşak, tayfa, attar, lustracı, 

deler kullananların sayısı (32,421) şerbetçi, keresteci, tütüncü, çilin • 
dir. Bunlardan 5061 i mahpustur· gir, çadırcı, hallaç, sebzeci, saka, 
lar. bekçi, garson, saatçi ve saire var

taraftan Fransa ile Almanya ara - Biz gramofonu bıraktık s~sle
sındaki k:ıvgalar, diğer taraftan re doğru ilerledik... Bir tümsek 
Almanya ile Milletler Ce.miyeti a· geçtik, köyün çe~.mesi karşımıza di 
rasındaki ihtilifar, Uzak şarkta kildi, köy çeşmesi Anadoluda ye· 
Çin ile Japonya harbinden başka gane deği~.miyen dekordur. Mer· 
Japonya ile Rusya arasında harp mer çeşmenin etrafında ellerinde 
ihtimali, umumi vaziyeti son dere- hekleler belleri kuşaklı, başları 
ce vahim bir hale getirmektedir. hotozlu, bacakları şalvarlı ka-Uyuşturucu maddeleri kulla -

nanlar hakkında tutulan istatistik 
ler de çok mühimdir. 

Bunlardan anlaşıldığına göre 
uyuşturucu maddeleri en çok kul -
lananlar, işsizler arasındadır. Bun 
ların sayısı 496 ya varmaktadır. 

Bunları çiftçiler takip ediyor ve 
bunların sayısı 237 den ibaret bu
lunuyor. 

Uyuşturucu maddeleri kullanan 
diğer sınıflar da şayanı dikkattir· 
ler. Bunlar arasında kahveci, sey
yar satıcı, dülger, arabacı, terzi, 
§oför, katip, kuyumcu,musikişinas, 
talebe, komisyoncu, müteahhit, 
aktör, polis, muallim, mühendis, 
simsar, doktor, ve saire de var -
dır. 

Şayanı hayret olan bir nokta 
uyuşturucu maddeler kullananlar 
arasında yaşları altı ile on arasın -
da olan çocuklar da vardır. Yal -
nız bunların sayısı (10) kadardır. 
11 ile 15 yaşları arasında bu mad
deleri kullananların sayısı 33 tür. 
Bundan sonra nispet birden bire 
yükselmekte ve 21 ile 25 yaş ara· 
sındakiler 947, 26 ite 30 yaş ara -
sındakiler 1069, 31 ile 35 yaş ara· 
sındakiler 794 tür. 

Daha sonra nispet azalmakta, 
beşer sene faula ile devam ettiği· 
miz takdirde 61 ile 65 yaşları ara
sında uyuşturucu maddeler kulla • 
nanların (21) e indiğini görürüz. 

71 ile 75 yaşları arasındaki tir
yakilerin adedi ( 4) tür. 76 ile 80 
yaşına vardıkları halde keyif ve -
rici zehir kullananlar vardır. Bun· 
ların geçen seneki sayısı 3, evvel -
ki ıene 25 ti. 

Daha garibi 81 ile 85 yaşları a
rasında olup bu zehirlere müptela 
olanlar da bufunmaktadır. Geçen 
sene bunların sayısı 1, evvelki se
ne 21 di. 

En garibi 86 ile 90 yaş arasın -
daki tiryakilerdir. Evvelki sene 
bunların sayısı 19 du. Geçen sene 
bunların biri de kalmamıştı. 

91 ile 95 yaş arasındaki müp -
telalar da geçen sene nihayet bul -
muşlar, fakat evvelki sene doku2 
kişi vardı. 

Hepsinden en tuhafı 96 ile 100 
yaş arasında da zehre müptela o· 
11.ıar Yardır. Evvelki sene bunlar
dan 6 kişi bulunmuş. fakat bunla
rın biri de geçen seneye kadar 
muammer olamamı§tır. 

dır. 

Bunların içlerinde kazançları • 
nın yüzde onundan başhyarak bü
tün kazançlarını keyif verici ze • 
birler için harcedenler vardır. Hat 
ta kazançlarile iktifa etmiyerek 
hırsızlık ederek, öte berilerini, 
mallarını, mülklerini ucuzca sa • 
tarak, yahut üstlerini başlarını bi
le rehin ederek, karılarının eşya -
sını, analarının babalarının ma -
lını, çalarak morfin, esrar, ve sai· 
re tedarik edenler vardır. 

Bu da, keyif verici zehir kulla
nanların ne kadar düştüklerini, 

ahlakça ne derece teredi ettikleri· 
ni göstermiye kafidir. 

Mısır hükumeti ele geçen tirya· 
kilerin ekserisini hapisten başka 

nakti cezalara da çarpmaktadır. 
1932 senesinde bu şekilde top

lanan cezalar, (894,948) mısır li
rasına varmıştır. Bu meblağ 1931 
senesinde daha fazla idi. Çünkü 
1,220,275 mısır lirasına varmıştı. 

1930 senesi bu cezaların azami 
dereceye vardığı sene idi. Çünkü 
o sene 1,353,357 mısır lirası top· 
lanmıştı. 1929 senesinde aşağı yu
karı ancak bu meblağın nısfı tah -
sil edilmiş olduğuna göre 1930 se· 
nesinin Mısır tarihinde en meş -
um sene?erden biri olduğu derhal 
anlaşlur. 

Mısır hükumeti, keyif verici ze
hirler ticaretiyle alakadar bir çok 
ecnebileri Mısırdan uzaklaştırmak 
için çalışmaktadır. Geçen sene i -
çinde Mısırdan (3) lngilizin teb'i
di istenilmiş ve bunların teb'idine 
iınkan hasıl olmuştu. 

Mmr hükumeti lskenderiyeden 
( 11) lngilizi çıkarmak istemişse 
de bunların tebit emri henüz tas -
dik olunmamıştır. 

Vaziyetin vahametini arttıran dınlar. Kızlar su nöbeti bekli-
en mühim amillerden biri, gizli yor. Kimi sorutuyor. Kimi yanın· 
diplomasi ve onun doğurduğu, şüp dakile yarenlik ediyor. Kimi biri· 
he ve itimatsızhktır. birine dik dik bakıyor, hani nerede 

Mütehassıs müşahitler, son de • ise kavga. Köy korosu şakraklı. 
rece endişe içindedirler • ğı ile, kıvraklığı ile devam ediyor. 

Hitler, Prusyacılık kılıcını sal - Biz sanıyorduk ki, köy kızları 
lamaktadır. Hitlerin Cenevredeki çeşme başında hani şu muharrir· 
murahhası, lngiltere donan,ması lerin boyuna bahsettikleri şairane 
derecesinde bir donanmanın inşa· şairane, yanık, yanık söyledikleri 
sıru talep ve Almanya ordusunun çeşme başında eğleniyorlar. 
Fransa ordusu derecesinde olması Akşam keyfi sürüyorlar. Um
icap ettiğin: müdafaa etmektedir. duğumuz çıkma.clı. Seslerin geleli-

Anlaşıldr:!ına göre Almanyanın ği yeri aramak, bulmak l:>ana ade· 
bu talebi reddolunduktan sonra ta merak oldu. Yürüdüm, kambur, 
Hitler Almanyanın teslihat konfe- dar köy yollarından geçtim. 
ransından çekildiğini ilan ede - Manda nallarının açtığı çukurları 
cektir. dolduran sarı köpüklü izlerden 

Hitler Almanyayı silihlamak - atladım. Bir köpek havladı, bir 
tan başka Dançig koridorunun Al· horoz kokurdadı, bir sıpa kulak
manyaya iadesini istiyecektir. larını dikerek yanımdan hızla 

Milletler Cemiyeti bu talebi red 1 fırladı. Sesler hala devam edi-

dettiği takdirde, galiba Almanya, yor. . .. .. . . . 
M'll ti C · t' d d k'l . Bır çukur gozume ılı,tı. Bu çu· 

ı e er emıye ın en e çe ı e· . . 'k' 
k k ı. b' A .. kur iki memenin arası gıbı ı ı ce ve uvvet ı ır manya vucu· . . . . . 

d t . k · · l kt toprak tümscğinın bırıbırınden a ge ırme ıçın ça ışaca ır. . . y . • 

B kd. d Al .1 F ayrıldığı, yahut bırleştıgı yerdı. u ta ır e manya ı e ran • .. 
d k. "ht'l "f • am" d Altı tane kız burada, kuytu ko· sa arasın a ı ı ı a az ı ere· 

k b"t" k şede söylenip duruyorlardı. ceye varaca , u un omşu mem-
leketler de bu ihtilaftan istifade 
edecektir. 

Bugür. bit çok memleketler in -
firat siy .. •seti11i tutmuş bulunı.ıyor • 
lar. Bu ela milletler <ırasındak;. iti · 
matsızlığ,;ı Lfr n .. ticesiılir. 

Vaziyet Avrupada bu merkez • 
de olduğu gibi Asyada da son de -
rece vahim bir mahiyettedir. Dün 
de yazdığtmız gibi. 

Rusya ile Japonya arasındaki 

ihtilaf gittikçe büyümektedir. lh • 
tili.f ın sebebi Çinin Şark demir • 
yollarıdır .. 

Şimdi siz bana soracaksınız. 

Burada altı kız ne arıyorlar? Bu • 
rada bir pınar başı mı var? Çayır 
çemenlik bir yer mi? 

Böyle bir şey aklınıza getirme· .. 
yınız.. 

Bakınız ben size anlatayım, bu 
kızlar ne yapıyorlar. 

Bu kızların ayakları yalındır. 

Güllü entarilerinin eteklerini bel • 
lerine sokmuşlardır. Boyuna bir 
şeyler _çiğneyip durmaktadırlar. 

Teb'it olunanlar arasında da Rusya, Japonların bütün bu hat 

Bazan biri, çiğnediği şeyin üs· 
tünden iniyor bir kasnağı ayak· 
larının altında kara yeşilimsi bir 
renk alan vıcıktan çıkarıyor. ild Fransız varsa da bunlardan an ta hakim olmak ve Rusları atmak 

cak birinin teb'idi mümkün ol - için uğraştıklarını iddia etmekte -
muştur. Gene bunlar arasında bir dir. Buna mukabil Japonyarun bir 
Avusturyalı, bir Alman, bir F ele - hareket programı hazırladığı ve 
mer!kli, iki Çinli, iki Bulgar var - Rusyamn bu programı dikkatle 
dır. Bunların hepsi de Mısırdan takip ettiği söyleniyor. 
ihraç edilmişlerdir. Dünya siyasileri bir şey yapa -

Bir kasnak kalınlığında değir 

mi bir şeyi bir kenara bırakıyor. 
Tekrar kasnağı vıcığa tutuyor, 
tekrar üstüne çıkıyor, tekrar tepi
niyor. Canınızı sıkmamak için bu
radan müthiş, amma tahammül 
edilemez bir kokudan bahsetmi· 

Russel paşa, en aon raporunda mamakta ve mütemadiyen lafla 
yeceğim. 

üç Türk tebaasınnı Mıurdan ih - vakit geçirmektedir. Harp horçla-
raç olunmalarınm talep olunduğu- rı meselesi konuşuluyor, ticaret 
nu ve bu talebin tasdik edildiği • muahedeleri meselesi konuşulu -
ni beyan etmektedir. yor, gümrük tarifeleri meselesi ko· 

Kızlardan birine sordum. 

Bundan üç Yunanlı, 4 Fransız, nuşuluyor, dünyanın iktisat dert - foklarını kara bulutlar kaplamak· 
6 ltalyan, bir Türk tacirinin Mısı· leri konuşulacak!.. tadır. 
ra girmeleri menolunmuştur. Bütün bu konuşmalar devam e• Kasırganın ne zaman kopacağı 

(Devamı ı:ar) diyorken Avrupa ve Asyanın u • belli değil! 

?ıep zıbarırız, bun:ı Kuyr 
Orme.nınm odunları derlet•" 

" - Peki, dedim, sen b&ı 
yı nereden öğrendin? 

Şöyle bir baktı: . 
'bl " - Ben, daha onun gı 

türkü bilirim. 
" - Bu türküyü çok r011 

yo:-ıun? 

" Y k T k döf - ooo .... eze . 
hep bunu söyleriz. Siz bizi~ 
diye makine ile çardak 
çaldınız değil mi? 
"- Peki öyleyse sana ba~ 

plak calayım ... - ·~ Gro.mofona başka bir pla 
duk.. Çardağın altı kadır> 
birçok köylülerle dolmuşt&J~ 
raz sonra tezek döven ıaıl 
toplandı. 

Gramofon başladı: efll 
Ze~ncblm, Zeynı•blm, şnnh yyn 

Kızlar cevap verdi: 
" - Ağam, biz bunun 

biliriz.. Bize bir bilmedi~ 
deyiverin... , 

Köy kızlarının bu sözleri y 
için düşündüğümüzü baş,, 
şa yıktı, tren kenarına Y ~ 
bu köylü kızları köyün pıP-) 

jisinde bir dönüm no~ 
bulunduğumuzu anlatry"' 
Şimdi felsefeyi bırakalım 
zaman konuşuruz. 

ıl Gramofonda (Ayda) çı~ 
Dikkat ettim köylüler ııJ~ 
dikkatle dinlemeğe koyıJI? 
sonra yavaş, yavaş ayakları 

re uymıya başladı. :ı/J 
Sadri~~ 

Cihan-buhranı ve c~ 
ti' 

CEZA1R, 4 (A. A.) -

ajansından: fi 
Umumi vali Kard, 48 .ti~ 

kolonisi murahhası ile iıti~ 
ye malik 21 yerli mur• ~~ 
mürekkep olan Cezair mali ~ 
}erinin içtima devresinİfl , 
resmini yapmıştır. 

1 
_, 

d C 
. . ·-dif _,. 

M. Kar , ezaırm fh-. 4"t 
dar memnuniyete şayan .b•~ ;J'. 
yet muhafaza etmiş ve cılıd~, 
ranının tesirlerini ancak.. ıe-'it 
s~le hissetmiş olduğunu to1 _3 
tır. ,ePJ'· 

Cezairin ithalatı 1931 tı.-ı'..J 
nazaran 254 milyon ııo ,I"' 
Fakat ihracatı 364 milY0ıı I 
tır. 19't.' 

Cezair ilk defa olar~~ teril_~kf 
nesinde ana vatanın ıııa.ıf 8'~ 

e ·ır nin başında gelmekte 91 _.ıı ı 
ithalatından bir milyar f ,,.( 
latta bulunmaktadır. ııt r:' 

'tb' ~ Cezair, ana vatana 1 

1ı 
mak hususunda AlmaııY• -~ 
ben ikinci gelmektedir· ,.1' ~ 

M. Carde, netice olat ~ 
"' p\lı il1r. 

vaziyetin salim oldugıı . -_,~; 

Cezairin ana vatana :.:;.,d~ : 
100 milyon borcu b bir tP.,,~ 
bunun da bütçede sıkı 1;1'/ 
zene vücuda getir01ek I~~-"' 
takip ve istikbal hazır ;ııi ,, ' 
hazinece gayret edilJ1le~f,"' 
ri kılmakta olduğunu 
mittir. 

p 

) 
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30 .. ınillet Şekspir'in yıl 
donümünü kutluladı 

lıır·ı· 
P• •· ı ız fairi Şeks· 
•rın 369 -~ 

Yıl .. .. uncu \ 
donurnü b 

•tııe otuz u 
Ilı illet Yabancı 
lta'it tarafından 
[) olunmuştur 
ou ın·ıı . 1 etlerin rnü
lllesailleri b 
bir t ususi 
ford '~n le Strat-

ıstasy 
fİtaı · onuna 
d 

1fler ve a ora-
lllerasirnte k 

tılanarak . a~· 
lnezıtrına g .. şt~,~~n 
1116 1 o uruı-

t er, 
çiçek b nıezara 
dır ırakrnışlar· 

' '-1erasirn · 
tirak ed e ış· 
ı,., en rnillet. •l!l;~C.JC:::l_~= 
Po arasında J 

ny . a-
h la, Çın, Rus. 
tu 1 rak, Iran p Irak ve Rus el~ileri 
li: BreziıYa' e- Şekspir'in meza-
ıcaz d ve rında 

Çek·ı a Vardır Ş .. 
t 

1 ıni1 _.
11
• • amo mezarı etrafında otuz memleketin bayrağı 

•raf , uıı ı nıa 1 1 d h ıud._0 rş ar ça anmış, a a sonra lstratford belediyesi 
z~unuı:ı lllü~~hteşem bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette Şekspir mev-
11111, gecele . 889181 olan profesör Dover Wilson bir nutuk irat et-

Y•n ~e' . t ' _J C 
'r ıcsp ır ıya trnsun .. a ,rio!anus eseri oynanmıştır. 

~ ~ 
Brahıns'ın yıl dönümü •• •• •• yuzuncu ., 

Qt•l lllayıa hu"y"k • "'ltn • u "k' . r • ın yij .. musı ışınas Hanımla Seyfettin Asaf, Sezai 
"teh,· zuncü Yıl d "' .. .. 

lif .Jtor. Bu ·· onumune Asaf, Mu hittin Sadık, Cemal Re -
h" tlleınleketl ındunasebetle muhte 

l.iyiik er e ....... , ~ . şit ve Ferdi fon Ştatser Beyler, 
ı, !tıuaik' .. ~' nt alemınde 
~k 1 Uatacl d Brahmsın eserlerinden mürekkep ctkt , naını ının a ı anı -

ır. na lllerasim yapıla • bir konser vermeyi kararlaştırmış-
Şehri-· d' !ardır. Konser 14 mayıs pazar gü-

••ıız e de 
Nimet Vahit nü verilecektir. 

Senfonı·k 
" konser ~eçe h 

lllıtd n aftaki , 
.. a he.be san at aayıf a· t\\ttn. r verd · ... · . 

•·- \İzdeki ıgımız üzere ö • 
'"'llbttld Çarşamba .. .. 1 
İlk a, Uzun z gunu, s • 
k defa ol aınanlardanberi 
ır ıe arak k k 

llfonik k ır beş kifilik 
. lltt kon onser verilecektir. 

tilll · •er ay . 
L. 1Zde, g l ' nı zamanda şeh • 
°"l"erı e ecek . 
f 1_ •ırayl . mevaımden iti • 
ı l[o a verıle k l 
~ llıerin b. ce o an bir ıe 

re d ır nüın . 
e tayanı . unesı olmak Ü· 

b· 8\l &alı .. dıkkattir. 
11" g·· iUnij · 

l>ıl ttrı ev\'ef ' Yanı konserden 
'tak ' uınumi b · 

~1.ih' . , Pro"ada ır. prova ya 
le •tırıe ın ' §ehrın san'at 

I" h, enaup ''k 
~ Zır b l Yu sek şahsiyet· 
S ~~l\ffak ul unacaktır. Konserin 

0
111: t 0 ınaa · · 
,.. ertibat ,.

1 
ı •çın §İmdiden bir 

'-' "" ınını•t et illa} R . :r ır. 
ille)'· eı ıt Be · b. 

Yeni bir operet . 
İzmir cümhuriye kız enstitüsün 

de verilen mücamel'ede lise musi -
ki muallimi Ferit Beyin (Tarih 
diyor ki) ismindeki milli opereti 
oynanmış, çok alkışlanmıştır. F e -
rit Bey genç ve kıymetli musiki 

san' atkarlarımızdandır. Ferit B., 
Ankarada oynanan milli operetle-

rile de muvaffakıyetler kazanmış
tır. 

---
Zafer timsali 

Atinada Agora mevkiinde haf-

riyat yapılırken kanatlı bir zafer 

heykeli bulunmuştur. Heykelin 

dördüncü asra ait olduğu anlaşıl-
def.. ı kabul etti ... !ın ızzat idare 
ltı ~ olarak b gı konserde, ilk mıştır. Bu on altı asırlık sanat e· 

llııJf ' u kı~ ti' serinin başı, elleri ve ayakları kı-
0) 1 Uatad J ... e ı ve genç 
'il •nın p · rıktır. 

'&erleri d arııte çalınmış 
.. Orkeatr e çalınacaktır. l 

'11.11\d a, ieç ara gelmekte, hiçbir maddi men-
~ll' 'n İtibaren e~ Pazartesi gü - faat olmadığı halde, sadece halkı
lo 1-.tkirları ' . stanbul musiki mıza güzel musiki dinleterek bu 

S> an ceınıy r 
ta.ı lııakta e ı merkezinde 

'-iri Ye Pro l 
~ . ar. O k va ar yapmak-

\lıık· . r eıtra 
•~ 't•naal Yı teşkil eden 
"rtınnı ar, ın l 
ko.. •t alaf eın eketimizin en 

·•&er · . rang ı 1 . 1Sın acı arıdır B 
'l'ini .. ınuaiki i . u 

lttçlerı . § naalarımız, iş-
nı bırak 

arak prova. 

san'attaki kültürü aşılamak üzere 

çalışmaktadırlar. 

San'atkarları bu yolda teşvik 
eden birçok musiki sevenler de 

konserin tam bir muvaffakıyet ol

ması için ellerinden geldiği kadar 
çalışıyorlar. 
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Hırsız Bir Ailelik Evler 
Bu gilzel meııaureyl Millklye 
mecmuaaımıı bugilıı ç.ıkaıı 

aoıı aayıaıadan alıyoruz. 

Bir yaz sabahı idi. Uykum kaç -
mış erken uyanmıştım. 

Avusturyanın en meşhur mimarları 
bu iş~e meşgul oluyorlar 

Şafak vakti bir bulutlu hava ka
dar esmer ve tatlıydı Aydınlığa 

rağmen kaldırımların taşları, gece 
yarısında olduğu gibi, sessiz uyu -
yor ve etraftaki evler derin bir uy
ku nefesile sanki muntazam suret
te şişip boşalıyordu. 

Ansızın gözüm, karşıki evlerden 
birinin dibinde peyda oluveren bir 
insana ilişti. Dikkat ettim, bu, her 1 
halinden belli bir hırsızdı. 

O güne kadar hırsızdan yalnız ' 
bahsedildiğini işitmiş, ona haya -1 
)imde sır ve müphemiyetten bir şe- j 
kil ve çehre vermiş, fakat hırsızı . ! 
gözümle hiç görmemiştim. Hırsız, 
büyük granit mabetlerin mahrem 
gölgesinde yaşayan eski mısır ilah
ları gibi, alelade insandan farklı, 
karanlıkların bir mahluukudur. Q. 

nun için yanlış bir uçuş neticesin
de gündüz aydınlığına düşen bir 
baykuş gibi uzaktan gözleri ka -
maşıyor ve hareketlerini şaşkınca 
hissettiğim hırsızı görünce, nadir 
bir hayvan ele geçirmiş talihli bir 
avcı gibi, sevindim ve onu bir teh
likenin vücudundan şüphelendire
cek her türlü hareketlerden sakı -
narak pencerenin önüne yerleştim 
ve büyük bir memnuniyetle heri
fin faaliyetini seyretmeye koyul -
dum. 

Yeni yapllan bir ailelik evlerden bir numune 
Bir ailelik evler, her memle- Hazırlanan planlar, her ailenin 

kette en çok inşa olunan evlerdir. ihtiyacına göredir. Mesela bazı 
Fakat son zamanlarda bu fikir planlarda oturma odaları ile misa-
başka bir renk aldı ve her yer- fir odaları birle§tirilmiş, haıkala .. 
den fazla Viyanada buna ehem- rından ayrılmış, bazılarına hamam 
miyet verildi. daireleri de ilave olunmuştur. En 

Viyana belediyesi, şehrin bir çok düşünülen şey, ev işlerini ra • 
kısmını bu bir ailelik evlerin ın- hat yapılması, evlerin fazla ışık, 
şasına tahsis etmiş, bu sene açı- hava ve güneş almasıdır. 

lan Viyana sergisinde bu bir aile- Bu evlerin inşası için kulanılan 
lik evlerin birçok nümuneleri teş- maddeler ayrı ayrıdır .. 

Hırsız bir müddet durduğu yer
de düşündü. Harp planının büyük 
çizgilerini sür'atle başında hazır

ladıktan sonra bir iki defa da et· 
rafa bakındı. Kendisine dost olan 
ve gece yarılarınınkini andıran 

derin sükut içinde endişe verici 
hiç bir gürültünün tohumu bulun
madığına emin olunca rahat rahat 
kundurasını çıkardı ve cazibe ka -
nununa muhalif bir çeviklikle ve 
plan farklarını hiç tanımayan bir 
karınca rahatile düm düz duvar ü
zerinden tırmanarak, hayli yük • 
sekte olan balkona kolayca ken
dini attı. , 

Fazla bakmadım. Hırsız bana 
kendi hakkında lazım olan malu
matı tam vermişti. Artık onunla 
meşgul olmıyarak kendi kendime 
düşünmeğe başladım. 

- Ben de hırsız olamaz mıyım? 
Hayır, buna imkan yoktu •. Na

muslu bir adam olmak için lazım 
gelen faziletlerin bir çoğu menfi 
iken hırsız olabilmek için bir in
sanda bulunması lazım gelen evsa
fın cümlesi müspet ve faaldir: 

Bir miyop adam hırsız olamaz, 
fakat namuslu, hatti gayet namus· 
lu bir adam olabilir. 

hir olunmuştu. 

Bir ailelik evlerin son derece 
ucuz çıkması temin edilmiştir. 

Bunların en iyisi azam_i 5000 Avus. 
turya ş ilinine, yani 150 isterline 
çıkmaktadır. 

Şehir için de, köy için de ya· 
pılan bu evler, çe~it çe~ittir. İçle -
rinde bir kulübeden farksız olan -
ları da vardır. 

A vusturyanın en meşhur mi • 
marları, bu işle meşgul olmuşlar 

ve açılan müsabakalara iştirak et
mişlerdir. 

Ertuğrul Muhsin Bey 
Anadoluda turneye çıkan Da • 

rülbedayi san'atkarları, Ankara, 
Adana ve Konyada temsiller ver· 
dikten sonra lzmire geçmişlerdir. 
lzmirde ilk temsillerini çarşam -
ha akşamı vermişlerdir. Şehrimiz· 
de bulunan Ertuğrul Muhain Bey 

de buradan lzmire gitmi~, perşem· 
be akşamı lzmirde "Güneş batar -

ken,, piyesinin temsilinde rolünü 
oynamıştır. 

Darülbedayi san'atkarları bu 
hafta sonunda lstanbula dönecek
lerdir. 

Reşat Nuri Bey İn yeni 
bir eseri Sağır bir adam hırsız olamaz, 

fakat namuslu, hatta gayet namus
lu bir adam olabilir. 

Kıymetli romancımız Reşat Nu
ri Bey, Türk edebiyatının mühim 

Çolak bir adam hırsız olamaz, kıymetlerini teşkil eden romanla . 
fakat namuslu, hatta gayet namus- rmdan başka arasıra faydalı edebi 
lu bir adam olabilir. tetkikler de neşretmektedir. Son 

Topal bir adam hırsız olamaz, senelerde Maarif vekaleti tarafm-
fakat namuslu, hatta gayet na - d b 1 .. •1 l'k F 

ı , an, ası an uç cı t ı ransız e-
mus u hır adam olabilir. ilah... . 1 ·· · . 
llah... debıyatı anto OJısını vücude getir-

K d . l b h .. 1 miş olan Reşat Nuri Bey son gün-
en ım e u ırsız arasında ku- . ' 

" k b' k 1 lerde de Rus edebıyatının büyük 
çu ır mu ayese yaptım. Ben ne 1 . , 
duvara tırmanır ne de balkona sıması T olstoy un hayatı ve eser -
athyabi]irdim. B~ tatlı şafak saa- leri hakkında bir eser yazmış, bu 

Ahmet Haşim kitap Kanaat kütüphanesi tarafın-
Devamı Dokuzuncu Sayıfada dan temiz bir şekilde bastırılıp çı -

Mimarlardan Sigmund Kotz 
"Glotep,,i kulanıyor ki, bu, evler 
fazla sıcak, hem fazla souktan 
korumaktadır. 

İnşaat, istandarize edilmis ol • 
duğu için tarife azami derecede ri
ayet edilmiş oluyor. 

Desenler, çok güzel ve çok ca -
ziptir. Sadelik ve tasarruf fikirleri 
mükemmel bir surette imtizaç et -
miştir. 

Bu yeni evler, bilhassa bugünkü 
şeraite son derece uygundur. 

1ıesim 
.... ,_ --.......... 

Daimi bir sergi 
Bazı İngiliz lortları muhtaç ln

giliz artistlerine yardım için Nev
yorkta daimi bir tezyini aan'atlar 
sergisi tesisini kararlaştırmışlar -
dır. İngiliz lortları, bu serginin te
sisi için lazımgelen masrafı ver -
mişlerdir. Serginin Nevyorkta te • 
sis edilmesine sebep, Amerikada 
san'at eserleri satışının İngiltere -
dekinclen fazla olmasıdır. Muhtaç 
İngiliz artist] erinin tezyini san' at· 
lara dair vücuda getirdikleri eser
ler burada teşhir edilecek ve satışa 
hazır bulundurulacaktır. 

Napolyonun hahları 
Tüvileri sarayında Napolyonun 

yazıhanesinde asılı halıların asıl 
resimleri Luvr sarayının timdiye 
kaciar karıştırılmamış bir köşesin
de bulunmuştur. 

Bu resimler Dübuva tarafın -
dan yapılmış ve 1871 yılına kadar 
Goblende muhafaza edilmişti. O 
tarihten sonra ne olduğu bilinmi -
yordu. 

ttHHUwııt•••nuırnr.rmınnmuunuuımmınım ıauumut1111111111111U11Uuınmnmnmınm 

kanlmıştır. 

Reşat Nuri Beyin eserinde T ols
tuy'u:n ailesi, doğuşu, yaşayışı, mu
harrirliği, romanları, tiyatrdarı ve 
T olstoyizm hakkında esaslı malu
mat verilmektedir. Kitapta bey .. 
nelmilel şöhretli büyük Rus edibi
ne ait bir çok resimler de vardır. 
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Acaba mahzun yüzlü, melek 
gibi san'atkar orada mı? Yoksa 
bu, musikinin kendisine yapmış 

olduğu tesir neticesinde gördüğü 
hayali bir güzellik mi?. Ve bu ha
yal, seslerle beraber kayboldu 
mu? Ve musiki de mi yoksa bir 
hayaldi?. 

Kelimeler kulağında çınlıyor: 
"Bütün kuvvetile seviyor .• Ra§el'i 
karısı olarak öteki kadınlardan Üs 
tün olarak tutuyor ve onu en 
yüksek aşkla seviyor.,, 

Mahzun melek orada mı? E -
ğer onu bir daha görmek nasip ol
mazsa, genç kız, sebepsiz denilen 
inkisarlardan birisine uğrıyacak ... 
ve eğer ekseri akşamlar, alnı cam
da, onu düşünecek •. düşünecek.. 

Yarabbi .. inşallah oradadır .. 
Bu hayallerinin kendisinde top • 
landığı mahzun melek inşallah o
rada olsun .. Ve kendisi de Raşel 
olmak istiyor .. 

İhtiyar papas susuyor. 

Sükut, bir denbire bir tehdit 
gibi yükseliyor. Şimdi artık güneş 
de erganunun üzerinden çekilmiş
tir. Orası, o köşe, oldukça kesif 
gölgelerle doludur. 

ç 

Acaba orada mı?. 

İhtiyar papas ayağa kalkıyor 
ve emrediyor: 

- Şimdi bize, Bach'ın "fugne,, 
lerinden birisini çalınız. 

Jeneviyev sevincinden az kal -
sın bağıracak, Çünkü erganun 
çalmrya başlıyor ... 

Demek orada! 

- Doğrusu bana karşı böyle 
muamele etmekte hiç hakkınız 
yok ... İşte, bir haftadır ne derse -
niz yapıyorum ... Patronun notları
nı istediğiniz gibi yazıyorum ... 
Sabahtan akşama kadar, kütüpha
neden belki iki tonluk kitap taşı
yor, tekrar yerlerine koyuyorum .. 
Alfabe sırasını da bozmuyorum, 
bir kelime hakkında tetkikatta 

bulunmak için, koca koca kitaplar 
okuyup hulasalar çıkarıyorum .. 

Sonra kadın hakkında... psiko ... 
psiko ... neydi o karnağrısının is -
mi? 

- Kadının psikonevropatisi. .. . 

- Hah işte o cenabet kelime .. . 
Psikonevropati.. velhasıl bütün 
söylediklerinizi yapıyorum, buna 

mukabil, bana emniyet edip, pat
ronun hazırladığı ve bahsede ede 

merak içinde bıraktığınız büyük 
esere şöyle olsun bir göz atmama 
müsaade etmiyorsunuz ... 

ihtiyar Fr~nsız katip, gözlük -
lerinin üzerinde münasebetsiz ha

reketlerde bulunan iki sineği va -
kur bir hareketle koğduktan son
ra: 

- Azizim Mehmet ... dedi, kont 
Villana hazretleri, büyük eserinin 
yegane nüshasını bana tevdi etti 

1 

benim mu haf azama bıraktı. Ken-

disinden müsaade alınız, derhal 
arzunuzu yerine getiririm .. Fakat 
şunu da söyliyeyim ki, müsaade 

vereceğini zannetmiyorum ... hiç 
zannetmiyorum .. 

İhtiyar katip bunları söylerken, 
dünyanın en büyük mütefekkiri 
dediği kontun eserinin bulundu -
ğu yazıhaneyi kilitliyor ve anah -
tarını .. 

Sarı çizmeli Mehmet, dudak 
bükerek: 

Hakleden • ta. 
-tı::wııı .._ 

- Yallah, dedi, maksadım, ça
lıştığımız işin niçin olduğunu an • 
lamaktan ibarettir. Bakıyorum, bir 
taraftan tıp eserleri okuyoruz, bir 
taraftan simyagerlik eserJeri, bir 
taraftan dini kitaplar ... 

Söz derleme fişleri bu / 1

'
1

:::·ı::;,;:;;:·~t;:;,,,ı11 
Dalalet: Doğru yoldaJI 

güne kadar 66 bini geçti -len~~:~~nİ:~ e_de~-ira~:: 
riklilik - Dua: Y alvarı1l~ik 
huliye: Giriş - Dost: İYf 
ma, sevilen - Düşman: 

yapan, istiyen. 
İhtiyar katip ilcvam etti: 
- Bir iarnftan da tarihi es~r • 

ler .... Mesela "Com~ile de 1 renti,, 
hakkında el yazması bir kıtnp .. ki. 
bu kitabın bir baıkaıı da yoktur .. 
Bu kitapta mevzuu bahıolan 
(ihtiyar tereddüt etti).. mevzuu 
bahsolan kadınlar ve ruhlandır, 
kadınların ruhları .. 

Sarı Çizmeli Mehmet sebebini 
anlamadan ihtiyar katip kahka • 
hayla gülmiye baıladı ... ve .. 

- Kadınların ruhu .. 

Diye kahl<ahalarını biri biri pe
şine atıyordu ve elinde tuttuğu a
nahtarı da oynıyan göbeğinin ü -
zerindeki yeleğinin cebine koyu -
yordu. San çizmeli Mehmedin 
gözleri anahtara dikilmişti. 

Şimdi katip, mendilini çıkar -
mış, alnındaki terleri siliyordu. 
Mehmet: 

- Patronun büyük eseri, dedi, 
sizi bu kadar güldürdüğüne ba -
karsak, oldukça eğlenceli olsa ge
rek ... Ne olur bir gösterseniz .. 

- Olmaz .. olmaz .. dokunma -
yınız diyorum size .. 

ihtiyar katip, laubali bir ha -
reketle yakla.şarak bir elini omu -
zuna koymuş, öteki elile yazıhane
ye dayanmış olan Mehmetli göğ -
sün den itiyordu .Fakat Mehmet, 
fırsattan istifade ederek, ihtiyarın 
yeleğinin cebinden, yazıhanenin 
anahtarını çekmifti. 

( Deı·amı ı:ar) 
-

Vaşingtondaki toplanhdan 
Londraya dönüşte 

Sou Thanpton, 4 (A.A.) - M. 
Makdonald, Berengaria vapurun
dan indiği sırada Va~ington müka
lemelerinden memnun olduğunu 
teyit etmiştir. 

Mumaileyh, demiştir ki: Bu se
yahat, kendisinden beklenilen ü -

mitlerin tamamen haklı olduğunu 
göstermiştir. llk neticelerini, Mös

yö Norman Davis'in Cenevrede 
sarfetmiş olduğu faaliyete gör • 

dük .. Bu faaliyet, pek ziyade fay
da temin etmi§tir. 

Mösyö Ruzvelti Londra iktisat 

konf eransmda hazır bulunmıya 

davet etmemiş olduğunu tasrih e

den Mösyö Mak Donald, bugün A 
va.m Kamarasında beyanatta bu -

lunacağmı ve müzakeratın ihti
mal Salı günü yapılacağını söyle
miştir. 

Paris, 4 (A.A) - M. Ruzvelt 
M. Heryo ya göndermiş olduğu 

telgrafnamede kendisine hararet
li sevgi ve teveccüh hislerinden 
bahsetmiştir. 

Müşarünileyh, ilaveten şunları 
bildirmiştir: 

ANKARA, 4 (A.A.) -T. D. T. 
Cemiyetinden: 

Nisan nihayetinde vilayetlerden 
cemiyet merkezine gelen söz der
leme fi,leri 66 bin 801 e vamu,tır. 
Nisanın 15 inde ilan edilen fi,ler 
49 bin 653 idi. Nisanın son 15 gü
nünde yeniden gelenler 17 bin 148 
dir. Şimdiye kadar gelen fişlerden 
her vilayete şu rakamlar düşüyor: 

Adana 590, Afyon 1584, Amas
ya 1l49, Ankara 6804, Antalya 
1274, Artvin 70, Aydın 234, Balı
kesir 578 Bayazit 81, Bilecik 2184, 
Bolu 968, Burdur 325, Bursa 1032, 
Cebelibereket 839, Çanakkale 
2279, Çankırı 549, Çorum 471 , De-

Yabancı sözlerin 
karşılı klan 

nizli 1736, Diyarbekir 754, Edirne 
528, Elaziz 331, Erzincan 746, Er
zurum 156, Eskişehir 1279, Gazi
antep 379, Giresun 505, Gümüşa· 
ne 500, lçel 1528, İzmir 1051, Is
parta 1830, İstanbul 10033, Kars 
383, Kastamoni 901, Kayseri 3160, 
Kırklareli 316, Kırşehir 762, Ko
caeli 721, Konya 4534, Kütahya 
1019, Manisa 472, Maraş 418, 
Mersin 1273, Muğla 1737, Niğde 
807, Ordu 676, Rize 440, Samsun 
796, Siirt 25, Sinop 1046, Sivas 
801, Şebinkarahisar 838, Trabzon 
300, Tekirdağı 510, Tokat 412, 
Urfa 281, Yozgat 233, Zonguldak 
1519. 

1 Deva: Em - Devam: Sürmek -
Dikkat: ince görme - din: Tanrı 
yolu - Dirayet: Biliş, becerikli -

Kadıköy lisesi hocalarının bul- D Ö 
d '·/ r. l ' ·l lik - un: gün, yalvarma -u,. arı ,.arşı ,,. ar . . 

Af. S da b .. Duçar: Çalgın - Duhulıye : Gı -
ıv - uç n geçme, agış - . k · D S ·ı 

l k (l h ) Ah
. u·· rım a çesı - ost: evgı -

ama, yarı e çe . ıt - ste • .. y .. 
1 ·· Ak G 1. 1. 1 Du§man: av - Dunya: Ucun • e-a ma, soz verme. ar - e ır ı ... 

yer. Akıl - Us. Akim - Kısır. Jun. 
Alaka _ llişik, sevgi. Alamet _ isi. 42 inci ilkmeklcp lıocaları-
Bilgilik, iz.. Alil _ Sakat, sayrı, nrn buldukları karşılıklar 

kör. Ameli. Asir - Yüz yıl, çağ. 
A,k - Sevgi, bağlanma, vurul
ma. Avam - Bodun. Ayıp - U • 
tanç. Aynen - Özüözüne. 

lstanbul 16 ı.ncı mektep muallim
lerinin buldukları karşılıklar 

Delalet: ıKılavuz - Desise: 
Gizli oyun, dol_p.p, dala vere - De 
vam: Sürek - Devlet: İyilk -
Devlet: İyilik - Dikkat: inceden 
inceye düşünme - Dirayet: Bil -
giçlik - Dua: Tanrıya yalvarma 
Din: Tapgı - Duçar: Tutulma, 
çatan - Duhuliye: Girimlik -
Dünya: Acun - Dost: Yaren -
Düşman: Yav. 

Erkek muallim mektebine nıiillıak 
Tatbikat mektebi muallimlerinin 

buldukları kar§rlıklar 

Deva: Em - Dikkat: iyi bak
ma, derin bakma - Din: Tanrı 
yolu - Dirayet: Anlayışlılık -
Dua: Yalvarış - Duçar: Tutul -
mak - Dost: Öz arkadaş . 

Defa: Yol - Defter: Koçan -
Delalet: Kılavuzluk - Derç: Ge -
çinnek - Delil: Kılavuz, iz -
erece: Basamak - Derkenar: Kı
yılama - Derman: Em - Deruh
te: Üzerine almak. 

Delalet: Sapıtmak - Desise : 
Oyun, düzen, denk - Devam: Sü 
rek - Devlet: Büyüklük, ululllk 
- Dikkat: inceden inceye araş -
tırma - Din: Yol, Tanrı yolu -
Dirayet: Anlayış - Dua: Yalvar
mak, algış - Duçar: Tutulma, uğ 
rama, çatma - Duhuliye: Girim 
Dünya: Yer yüzü - Dost: Bildik 
- Düşman: kötü düşünen . 

isi. Sirkeci 48 inci mektep lıocaları
mn buldukları karşılıklar 

Desis e: Gizli - Dirayet: Be
ceriklilik - Dua: Yalvarma -
Duçar: Olaşmış - Dost: Arkadaş 

lsianbul 18 inci mektep lıocaları-

nın buldukları karşılıklar 

Dalalet: Azma, yol şaşırma -
Desise: 1Jola"t> - ·D<Wa! 1 Uaç ~ 
dikkat: İnceden inceye wdüşünme 
- Dirayet: Bilgi - Dua: Tanrıya 
yalvarma - Duçar: Çatını' -
Duhuliye: Giriş parası - Dost: 
Sevilen kimse - Düşman: Fena -
lık yapan. 

lstanbul birinci mektep lrncala
rının buldukları karşılıklar 

Defi: Kakmak, sürmek, sav -
mak - Defa: T ekra - Defter : 
Kütük - Delalet: Göstermek, gös 

terici - Delil: Gösteren, kılavuz 
- Derç: Yazmak - Derece: Ba -

samak - Derkenar: Yan yazısı 

- Derman: Güç - Ders: Öğret

me - Dert: Tasa, sağlıksızlık -
Deruhte: Üste alma. 

Defi - Def: Kovmak, gidermek 
- Defa: Kez - Defter: Kütük, 

koçan - Delalet: Yol göstermek 
- Delil: Yol gösteren, krlavuz

Derç: Araya koymak - Derece: 
Basamak - Derkenar: Yazı çı -

kıntısı - Derman: Güç, em ( i -
laç) - Ders: Öğreniş - Dert: 

Tasa, kaygu, acı, ağrı - Deruhte: 
Üzerine alma. 

lstanbul iiçiincii meklt'p lıoc·ala
rın•n buldukları karştlıklar 

Defi, def: Kovmak, savmak -
Deliilet: Yol göstermek - Delil: 
Yol gösteren, kılavuz - Derç: 

- Emnü selamet ve ticaret için D f' S D f G 
· · · ld w bb.. .. e ı: avına - e a: ez -

gırışmış o ugumuz teşe usun ~ 

Derme, koymak - Derece: Basa
mak - Derman: Güç - Deruhte: 
Üzerine almak, benimsemek. 

ff k t · · b' k dd Defter: Yazak - delalet: kıla -muva a ıye ıçın ır mu a eme . 
t k 'l d k k. b' d · .. 1 vuzluk - Delıl: Kılavuz - Derç 
eş ı e ece sa ın ır enız uze-
. d ı l kt ld .. .. Sokma - Derece: Basamak -rm e yo a ma a o ugunuzu u -

mit edelim. Derkenar: Kıyıda yazış, eklenti -
Ders: Öğrenç - Derman: Em, 

Londra, 4 (A.A) - M. Mak Do güç - Dert: Kaygu - Deruhte: 
nald, dün akşam Londraya gel - Yüklenme. 

lstcınbul 33 üncii mektep lwca/a. 
rının buldukları karşılıklar 

Defi (defi) : Kovmak, baştan 

savma - Defa: gene, yol - Def

ter: Yazılık - Delalet: Kılavuz -

luk - Derç: Koymak - Delil: 
miştir. Mumaileyh bir çok nazırlar 
tarafından alkışlanmıştır. M. Mak 
Donald kendisine bir takım sual -
ler soran gazetecilere beyanatta 

lst. 12 nci ilkmektcp muallimle- Kılavuz - Derece: Basamak -

bulunmaktan çekinmiştir. 

rinin buldukları karşılıklar Derkenar: Kıyı yazısı - Derman: 

Delalet: Doğru yoldan sapma Güç - Ders: Öğrenme - Dert: 
- Desise: Gizli oyun, dolap -· Tasa: Deruhte: Üstüne almak -

lst. 4 üncü mektep muaJii
111 nin buldukları karşılı~ 

Defi: Kovmak - Defı: 
Defter: Kütük - Delfıf et: 
göstermek - Derç: Arıt' 
mak - Delil: Kılavuz, yol 

D G.. peıt rece: ennan: uç -
renmek - Dert: Tasa, )c 

Deruhte: Üstüne alma. 

lstanbul 9 uncu mektep "'# 
/erinin buldukları karşıl 

Defi: Koğmak - Def•: 
den - Defter: Yazak -
Yol gösteren - Delil: 1'•1' 
Derç: Yazmak - Derece: 

•/ 
mak - Dereknar: Eklenti 
man: Güç - Ders: öğr . 

O e Dert: Atı - Deruhte: ı 
rr.a. 

l stanbul 2 inci ilkmektcp ,Jı;J 
/erinin buldukları karşıl 

Defi: itme, kakma ....,., 
Ögün - Delalet: Göstertı'e' 
vuzluk - Delil: Sokına, 
ma - Derec: Basamak _...,., 
nar: Kıyı yazısı - Ders: tl: 
mek, yol göstermek - pe. ı 
ağrı, iç sıkıntısı - Deruhte· 

ne almak. 
1
;, 

Deva: Em - Devlet: ~ 
- Dikkat: incelmek, uY'~ 

Bt·ı ranmak - Dirayet: 
Dua: Tanrıya yalvarma/ "°" 
1. G . k . I .. , 
ıye: erıme a eçsı. 

lstanbul 7 inci mektep ""',.ıi ~? 
/erinin buldukları karşıl lt, 

/ -..~ 
Delalet: Yol gösterıııe 1'li 

se: Oyun - Devi: Em ....,., / \j 
Bırakmama - Devlet: 11 ~ 
kat: Göz açma - Din: 1 / ~~ 
lu - Dirayet: Kavrayıt 1.,,ıJt ~i 
Yakarış - Duçar: Tutıl~ t1ıı 
Duhuliye: Girimlik - oa \' 
Yer - Dost: Sevgili - dt, 
Yagı. ~I ~ 

lstanbul 20 inci mckte.P 1r ~I "'-
nın buldukları karııl• r,I' 

·,e: 
Delalet: Aracı - pes• 

oyun - Deva: Deva _.,,defı/
Kesilmeme - Devlet: 1 
Dikat: ince bakı, - Diıt:., 
Dirayet: Kavrayışhk 

Yüm - Duçar: Tutu1ııt1J' 
- Duhuliye: Girimlik~ 1 
Dost: Bilişik - Düşırı•"' 
yağın. ~,rf 

lstanbul 17 incı mektCP /ı ,.tıı' 
nın buldukları karşıl / 

. Ö ki arlJcJ , of 
Delalet: naya ı, 1111 ~ "' 

sise: Kurnazlık, dolt1P1 ;,,tJJI, ti' 
- Deva: Yardım - ~ f/e • 

silmeme - Dikkat: Jıl1 t: ~"' 
D. afe /r 

- Din: Tapkı - ır rttJ' ",J 
rayışlık - Dua: Yal"8

_.,, ~~· 
çar: Tutulma, çatına g;Jir 
ye: Girimlik - Dost: 
Diişman: Yağın, ya\'· ,./ 

lsfonbul 40 ind mekte~ı1ıl'''' i 
nm buldukları karı "'9' 

kl le/ ,: :; 
Delalet: Ön aya 

1ve"'~, 
Kurnazlık, dolap - 60, ~' 
rek, sürüm - Dikkıt.l: "et:';,.,/ 

D·raı Jl"', 
- Din: T apkı - 1 

/ • 

rik - Dua: Ynl\'arırı• G~ 
Tutulma - duhuliye: IJ fi f' ~' 
D.. U " uçul1 ,. unya: çun ya oot•' 
ya usum olmasaydı.,, 
~ik- Düşman: Ya11• 



va açmıılar, kendisinin bu vasiyet
nameyi hazırlattığı sırada buna • 

mıJ olduğunu vasiyetnamenin bir 
kıymeti bulunmıyacağını ileri sür-

müşler, hükümsüz sayılmasını is • 
temişlerdi. 

Manisa hukuk mahkemesinden 
gönderilen istinabe talimatı üzeri
ne, İstanbul birinci hukuk mahke· 
mesinde bazı doktorlar bu hususta 
şahit olarak dinlenilmişlerdir. 

Tetkik neticeıine göre verilecek 
rapor, henüz hazırlanmamıştır. Bu 
rapor hazırlandıktan sonra, lstan· 

bul 1 inci hukuk mahkemesince 
Manisaya gönderilecektir. 

Zahirde hanım aklı ve sıhhi va· 
ziyeti hakkında şahit olarak dinle
nilen doktorlar, Mazhar Osman, 
Nazım Şakir, Hulusi Behçet, Meh· 
met ve Kenan Beylerdir. 

Bir gece soygunu 
Menemenin Çıtak köyünde bir 

soygun vak' ası olmuştur. 
Gece Çıtak köyünde bakkal Sa· 

lih Efendinin evine biri uzun si • 
lahlı ikisi silahsız üç kişi girmiştiı:. 
Bunlar beraberlerinde getirdikleri 
baltalarla Salih Efendinin kapısı-

dutlar; belli olmamak ve bilinme· 
mek için yüzlerini mendillerle sar
mış ve örtmüşlerdi 

Salih Efendinin mühim miktar-

Mis Blak ve arkadaşları kilise -

nin yanındaki odaları din tedrisa

tı için adeta bir mektep haline 

koymu~lardır. Hükumet bu ka-

Geçen yıl ağustosun 28 inci gü· 
nü Safranboluda müthiş bir cina· 
yet olmuş, Karaşar köyünden Ka -
lem oğullarından Hüseyin oğlu 

920 doğumlu Ömer, bir kız mese· 
lesinden dolayı Ortaca köyünden 
Başçavuş oğullarından Mehmet 
oğlu Hakkıyı canavarcasına öldür
müştü. 

Ağır ceza mahkememizde gö -
rulmekte olan muhakeme safaha-
tından anlaşıldığına göre, ölen 
Hakkı, evlenmek üzere, Çıtak oğlu 
Halilin kızı Emineyi evine almış, 
fakat bu kıza tutkun olan Ömer, 
buna çok kızmış ve ötede beride 
Hakkıyı öldüreceğini söylemeğe 
başlamı~; hadiseden bir ge~e evvel 
de bostandaHakkıyı aramış, fakat 
bulamamıştır. 

Cinayet günü, Hakkının, köye 
yarım saat mesafede Demirci dağı 
denilen yerdeki bostana gitmiş ol· 
duğunu haber alan Ömer de oraya 
gitmiş ve Kocatarlada Hakkıyı tu· 
tarak bir çok yerlerinden bıçakla 

yaraladıktan sonra, sopa ile vücu· 
dünu ezmiş, kaburga kemiklerini 
kırmış, yüzünü tekme ile harap et
miş ve sürükleyip türlü işkence ile 
zavallıyı öldürmüştür. 

Muhakeme 26 nisan çarşamba 

günü bitmiş ve cinayetin "taam· 
müden,, yapıldığı sabit olarak ka· 
tilin idamına karar verilmiştir. 

1500 kiş Türk tabiiye
tine girdi 

ANKARA, 2 - Küçük san'at • 
lar kanununun neşrindenberi Tür
kiye tabiyetine geçmek için müra
caat edenlerin adedi 2300 dür. 
Bunlardan Romanya, Bulgar, Sırp 
tabiyetinde olan Türklerle Azer -
baycanlı Türkler de dahil olmak 
i.ızere 1500 ünün müracatleri kabul 
edilerek Türle tabiyetine alınmala· 
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Okkası beş kuruşa 
lerin tabağı on 

olan yiyecek
misline ... 

Son aylar zarfında lstanbulda ' yaz üzerine koydukları yumurta İ· 
h~yat çok ucuzlamıştır. Çarşı ve kidir. Piyaz, yalnız 10 kuruş ol : 
pazardarla, Yemiş ve civarında duğuna göre, yumurtanın adedı 
dükkan önlerinde ve camekanlar· beş kuruşa müşteriye yedirilmek • 
da gördüğünüz yiyecek etiketleri· tedir • 
ne bakarsanız bir c;ok şeyin ne ka· Kuzu fırını, tas kebabı - Por -
dar ucuza satıldığını görürsünüz. siyonu 25 ten başlar, 40 - 50 ku
haftanın muayyen günlerinden ruşa kadardır. Her kasap dükka -
başka akşam üstleri hemen her nında kuzu etinin perakende ok • 
semtin bir yerinde kurulan uf ak kası 60, pazarlarda ise 45 kuruş -
pazarlardan da istediğiniz yiyece· tur. Bir porsiyonda elli dirhem et 
ği ayni ucuzlukta almak kabildir. olduğuna göre kuzu etinin okkası 
Halk, eskiden olduğu gibi artık 200 kuruşa gelmektedir. Diğer et 
veresiye veren bir bakkala her ay porsiyonları da öyledir. 
on, on beş, yirmi lira ödemekten Fasulye - Fasulyenin okkası 
kurtulmuştur. Günlük ve hatta en iyisi 18 kuruş, toptan ise daha 
haftalık ihtiyaç hafta ve akşam ucuz fakat tabağı on kuruştur. 
pazarlarından mükemmelen teda· Patates - En iyi patates 8 ku· 
rik edilmektedir. Belediye ve za - ruştur. Patatesin tabağı on, on beş 
bıtanın pazarlarda satış yapanları kuruşa yedirilmektedir. 
daima kontrol etmesi, satılan yi - Palamut ve sair balıklar - Pa
yeceklerin iyi olmasını da temin lamudun çifti beş kuruşa satılır. 
ettiği için pazarlara rağbet art • Sokaklarda arabalarla dolaştın • 
mıştır. 

lstanbulda yenecek ve içilecek 
maddelerin ucuzlaması, pazarlar· 
dan dolayı mutavassıtlarm kalk -
ması gibi büyük sebeplerle hayat 
bir taraftan ucuzlarken diğer bazı 
yerlerde bilhassa bir çok lokanta • 
larda herşeyin senelerce evvelki 
fiat üzerinden satıldığı görülmek· 
tedir. Belediyenin şubelere verdi· 
ği müteaddit kontrol emirlerine 
rağmen hala lokantalarda ekme • 
ğin parçası yirmi kuruş üzerin • 
den hesap edilmektedir. 

Lokantaların çok fazlasına sat-

lır. Hatta denize dökülür. Fakat 
lokantada bir palamudun yarısını 
taşıyan bir porsiyon 15 - 20 ku -
ruştur. Lokantalardaki yiyecek fi· 
atlarının pahalı olduğunu anla • 
nıak için daha bir çok şeyler sa • 
yılabilir. Bu pahalılık yemeklerini 
dışarda yemek mecburiyetinde 
kalanlarla bir çok bekarları ve 
hatta lokantadan yiyen ailelerin 
mütemadi şikayeterini mucip ol -
maktadır. Bu yüzden belediyeye 
de yeniden şikayetler yapılmı~tır. 
Belediyenin bu işi ehemmiyetli su· 
rette tetkik etmesi zamanı gelmiş· 

tıkları şeylerin başlıcaları şunlar • tir, _s_an_ı_r_ız_. _______ _ 

dır: 
Ekmek - Ekmeğin okkası yedi 

veya sekiz Aksaray gibi bazı semt 
lerde ise altı kuruştur. Lokantalar· 
da yüz dirhemlik bir parçası beş 
kuruştur. Bazan üç buçuk .. Bu he· 
saba göre ekmeğin okkası yirmi 
kuruşa gelmektedir. 

Yoğurt- lstanbulda üç nevi yo· 
ğurt satılmaktadır. Birinci nevi yo 
ğuJ"tun okkası 18 - 20, ikinci 16, 
üçüncüsü 12 kuruştur. Fiatlar bu 
olmasına rağmen lokantalarda ve· 
rilen Silivri yoğurdunun 50 dir -
hemlik bir tabağı 10 - 15 kuruş· 
tur. Lokanta bu hesaba göre yo
ğurtun okkasını 80 kuruşa satmak 
tadır. Bir okka yoğurt 80 kuruşa 
getirildiğine göre, lokantalar ok -
ka başında 64 kuruş kar etmekte· 
dir. 

Bu ise yüzde beş yüz kar de· 

Kadınlar arasında 
Büyük derede Maksur dere so • 

kağı vardır. Bu sokakta Madam E· 
leni ve Penbe Hanım isminde iki 
kadın oturmaktadır. 

Penbe Hanımla Madam Eleni • 
nin arası uzun müddettenberi a -
çıktır. Komşuluklarına rağmen bir 
türlü iyi geçinememektedirler. 

Dün bu geçinememezlik son de· 
receyi bulmuş ve iki kadın evvela 
saç saça baş başa gelmişlerdir. 
Kavgada Penbe Hanım daha faz· 
la kendini tutamamış ve yerden 
kaptığı keserle Eleniyi başından 

yaralamıştır. 
Bir erkek gibi kavga eden ve 

kavgacı olan Penbe Hanım hak • 
kında zabıtaca tahkikata başlan -
mıştır. 

mektir. 
rına karar verilmiştir. Diğerleri y t t t 

Yumurta - umur amn op an ( San'at sayıfamızdan devam) 
hakkında henüz tetkikat yapılmak d p k 

Hırsız 

tadır. 

Meşhur bir yankesici 

adedi 30 - 40 para ır. era en • tinde beni penceresi önünde rahat 
de ise 60 para. Fiat bu olmasına sigarasını içen bir namuslu adam 
rağmen lokantalarda yumurtalı pi yapan başlıca faziletlerim, bu genç 
•11U1tnnuuınnnauM111111111mtnnmsın ıuımmmnunmm111mınm1tısrunımmıttUU1Um 

Bandırmada, kendisine itfaiye münazaa çıkmış; Hatice, Hasanm hırsızın pratik kabiliyetlerine na· 
kumandam süsü vererek <:~ede gübre arabasını kendi tarlasından zaran iki acizden ibaretti. 
beride bir çok kimseleri dolandır- geçirmesine mani olmuştur. Bunun Namuslu adamlar, hırsızla mü -
dığı anlaşılan Esat Hulusi isminde üzerine Hasan, karısı Penbe, o· cadele için tabiat tarafından iyi 

- biri yakalanmıştır. Bu adamın , ğullar Rifat ve Hasan ile kardeşi techiz edilmemişlerdir. lşte hunun 
ileriye aötürmüştür. Bayramda · 1 l p b k c · d k 1 l ki d k b 0 meşhur bir yankesicı o duğu söy e-' oğlu Hasan, karısı en e, ızı e- ıçin ir i <aran ı a r a te aşına 
27 çocuk giydirilmi"tir. Bundan H · ı 1 k h k 

: nıyor. mile, hepsi birden alıceye çu - ça ı şan küçü ırsıza arşı po • 
sonra himaye heyeti faaliyetini Hepsi birden karıkocanın !anmışlardır. Haticenin kocası }lü- listen, jandarmadan, düdükten, 
mekteplerin noksan terdis vasıta • •eyin, karısının yardımına koşmuş zincirden ve hapishaneden yapıl • 
1 k üstüne hücum ettiler ., arım tamamlamaya hasredece • sa da, kalabalık olan kavgacılar mış müthiş ve muazzam bir mü • 
tir. Geçen hafta Barlının Kutlubey, sopalarlaona da hücum ederek ka· dafna makinesi vücude getirmi§ • 

istikrazı dahili Dabaklar köyünde hiç yüzünden fasını yarmışlar; bundan başka a- lerdir. Küçük hırsıza gelince o, 
D h·ı • d b k kanlı bir kavga olmuştur. yırmag ... a gelen Aygır og ... lu Musta· hudutsuz namuslu adam. l.ar c_emi. -a ui ıstikraz Kayseri e üyü 

bir rağbet görmüş, nisanın so- Araba ile gübre nakletmekte o- fayı da bıçakla göğsünden yarala- yetini rahatsız etmek ıçın hıç hır 
nuncu günü müracaat eden bir lan Ayğır oğlu Hasan isminde bir mışlardır. zaman bukadar külfe te girmeğe 

ç.ok zatlar tahvilat bulamamışlar- köylü ile, ayni köyden Aygır oğlu Kavgacılar zabıtaca yaklanarak ,. lüzum görmiyecektir. _ 
dır. Hüseyin karısı Hatice arasında Adliyeye verilmiştir. Ahmet Haşım 
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Darülfünun müderruinin kon/ eransları ----. ··-·· ___.. ..................................................................... . M cl·ste Hep hazırlık Müthiş 
Zehirli gazlardan nas l 

korunabileceğiz ? 
D .. k 1 d.i Amerı·ka büyük bir Bir Hintli kız pla· un a u e ı en d ..... ·· · · a 

• • ' ugu ıçın, cez 
ka un ve bütçeler donanma ıstıyor. yılanlar arasına 

Muhtelif cinsleri olan maskenin fiyatı 
30 liradan 120 liraya kadar değişiyor 

ANKARA, 4 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün reis vekili Refet Be
yin riya setinde toplanmıştır. 

Bazı mebuclarm mezuniyetleri

Darülfünun müderrislerinden 
Omer Şevket Bey, zehirli gazlar 
hakkındaki üçüncü konferansını 
dün saat 17 de Daıiilfünun kon
ferans salonunda Yeııniştir. 

Birçok kimselerin dinlediği bu 
konferansta Omer Şevket Bey 
mask~ cihazlarından ve hususi· 
yetlcrinden csash bir şekilde bah
setmis, gazlardan ne şekilde ko -
runulacağmr anlatmıştır. Ömer 
Ş~vke't Bey dün cihazlar hakkın
da şunları söylemi~tir: 

ne ait divanı riyatet tezkeresi oku
rirler. 1860 tarihinde Niyemman 1 narak kabul olunmuştur. 
tarafından keşfedilmiştir. 1886 Zirnat vekili Muhlis Bey, ziraat 
tarihinde kimyager Vib:~ormeyer ı encümeni tarafından ~etkiki bit -
tarnf ından evsafı tetkık ve tes· mek üzere bulunan yem orman ka
p it edilmiştir. Umumi harpte nun layihasını Dahiliye ve Adliye 
bundan istifade edilmesi ilk ön- ve Maliye encümenlerinden mü • 
ce Lommel ve Stayner tarnfm· rekkep muhtelit bir encümen tara
dan teklif ve tatbik edildiği için fmdan tetkik edilmesini istemiş ve 
buna Almanlar tarafından Lost kabul olunmuştur. 
İsmi verilmiştir. Bununla doldu·, Muvazenei umumiye kanununa 
rulan mermilerin işareti salip- bağlı (H) cetvelindeki maddelerin 

tir.. senelerdenberi tekrar edile edile 
Saf fperit: Su gibi berrak bir mali ve daimi hüküm ifade etmek 

mayidir. 13 derecede erir; 216 de'. te bulunmaları dolayrnile bunların 
-------------~ ' badema muvnzenei umumiye ka -

nunlarma yazılmamak üzere müs-
takil bir kanun halinde ihzar edi· 
lerek meclise verilmesi hakkında 
Refik Şevket Bey tarafından ve -
rilmiş olan takririn hükumete tev· 
dii tasvip edilmiştir. 

1 Hudut ve sahiller sıhhat umum 
(müdürlüğünün 1929 seneni hesabı 

Paramız yok demek kafi 
sebep değilmiş ! 

" VASHINGTON, 4 (A.A.) -
Büyük bir donnnma vücude geti -
rilmesi için propaganda yapan bü
yük bir teşkilat olan deniz birliği, 
kongrenin bazı azası ile bazı ıulh
çular teşkil~tı tarafından Londra 
mut'.hedenamesinin tayin elmiş ol· 
duğu hudut dahilinde bir Ameri -
ka donanması inta edilmesinin 
karşılık varidatı bulunmıyan bir 
takım masraflar ihtiyarına sebebi
yet vereceği ıuretinde yapılan id
dialara karşı şiddetli bir protesto· 
name ne§retmi~tir. 

Bu muhalefet, bahriye nazırı M. 
Swanson, M. Roosevelt'in bahri 

program için derpiş edilmit olan 

beş seneye ait 230,000,000 dolar 

tahsisatın be9te biri olan46,000,000 

ile 30 harp gemisi inşa ettirmek 

suretile bahriye programının ilk 

kısmını işsizliği eksiltmek için ya

pılacak Nafia itleri programına it· 

hal etmek tasavvurunda olduğunu 

Gecende Amerikadt'L 
hintliİerinden bir kız, fi 
hillerinde amerikalı kıı 
likte açıkta yarı çıplalı 
arzusuna mukavemet ed 
den, öldiirülmüştür. 

Bu kız, hu arzusunu 
tirmek için fırsat kulla 
bahası itle meşgulken, 
dırından kaçmış, sahile (1 
Burada soyunmuş, e-rl, 
geçirdiği bir mayoyi I' 
plaj da, Amerikalı kız}şrıl' 
karışmıştır. 

be' Fakat, onlarla bert' ~ 
Scminolen Hintlisi kızı, 
den birkaç Hintli tanır.t•f 
hal yakalıyarak, lmçtıi1 

türmüşlerdir. Burada 1<1~' 
'urulmuş ve kabile ihtl 
önüne çıkarılmış, onlar fi 
hareketini, kabile ahli1' I 
ne muğayir bulmuşlar, 6 

:r.alandırılmasına karar t 
dir. 

Zavallı kız, yılanların 

ğu bir yere kapatılmı§, fe' 
kilde batıl bi::- tclikldııİll 

Bazı hallerde deniz dalgıçları 
gibi hava ile alakayi keserek iş 
görmek icap eder.. Bu da ya 2e· 
birli gazların pek kesif olduğu ve- \ 
ya gazla dolu mahallere girmek 
lazım olduğu zamanlarda tatbik 
olunur. Burada oksijen veren ci -
hazlar kullanılır. Bunların haı· 
hcası drajen fabr;kasmm oksi· 
jen cihazlarile odos cihazlandır. 
Bu cihazların fiyatı 80 ile 120 li· 
radır. Bunlardan başka pirokıi· ' 
len cihazları da bu husus için kul· 
]anılır. Odos cihazları 16 kilo 1 

ağırlığındadır. Son zamanlarda . 
oksijen bombaları Duralüminden 
yapılmak ıuretile beş altı kilo 
ağırlığa tenzil edilmiştir. Prok • 
silen cihazları iki buçuk kilo a· 
ğırlığında 30 - 35 lira kıymetin
dedir. 

kat'i kanun layihası kabul edildik
. ten sonra Konya ovası sulama ida-

1 
resinin 1933 senesi bütçesinin mü· 

beyan etmesi üzerine meydan al· olmu~tur . 

zakeresine geçilmiştir. Kabul 
ledilen bütçe layihasına göre sula-

1 ma idaresinin 1933 senesi masraf
~· Jıarı karşılİğı olarak 60,350 lira tah 

==~..-;...,...._. ~ sisat verilmiş ve varidatı da ayni 
~ . 

Dbn"kü tecrUbeler ve · konfe· 
rans esnasında •• 

Toplu korunma recede kaynar. Cilt hüceyratını 

zehirler, kan küreyvatını tahrip 
Zehirli gaz atıldığı vakit bir eder, cihazı teneff üsiyeye tesir e • 

miktarda tahmin olunmuştur. 

932 bütçesinde tadilat 

Bundan sonra 1932 senesi mü-
vazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilat 
yapılması hakkındaki kanun mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

çok insanların . hepbirden zehirli der, gözlere tesir ederse kör eder, 
gazlardan korunması için sığınak bir dakika zarfında 12 miligram 
denilen muhafazalı ve hususi terti· teneffiis eden adam ölür. Bundan Kabul edilen bu kanuna göre 
batı bulunan mahallere girerek korunmak için bahnumlu kumaş- 1932 senesi müvazenei umumiye -
korunmalarına toplu korunma lardan veya kalın lastikten ya· ı.ine dahil bütçeleı·den üç milyon 
derler. Mesela bir mektebin tale- pılan elbiseler giymek lazımdır. 427,762 lira indirilmektedir. Bu 
heleri, bir dairenin memurları Ellere de lastik eldiven giymek la- miktardan iki milyon 725 bin 762 
evvelce hazırlanan sığmak ma- zımdır. Bu gaz bırakıldığı yerele lirası bütçenin muhtelif tertiple -
hallinde tehlike geçinceye kadar kalıcı bir gaz olduğundan şehir- rine ilave edilmekte ve 699 bin li
kendilerini korurlar. Kapı önünde leri temizlemek için itfa.iye kireç rası da bütçeden açılan yeni fasıl 
maskeli bir nöbetçi bulunur, sı· kaymağı m hlülü serpmeli vcyn ve maddelere fevkalade tahsisat 
ğmak içerisinde oraya girenlerin hiç olmazsa bol su ile caddf'leri olarak verilmektedir. Kanunun 
teneffüs edebileceg"' i ha vayi süzen k ı d dig'" er maddelerine göre de: yı ·ama ı ır.,, 

mıştır. 

Deniz birliği diyor ki: 

Amerikan donanmasmm yalnız 
İngiliz donanmasının değil, hattı 
harp gemileri müstesna olmak ü
zere, Japon donanmasının da du
nunda olduğu umumiyetle kabul 
edilmiştir. 

Deniz inşaatına mukabil vari -
dat mevcut olmadığım beyan et
mek, donanmanın Amerikanın ti
caretini himaye ve sulhu muhafa-. 
za etmekten ibaret olan en esa~lı 
gayesini gözden uzak tutmak de -
mektir. 

Halihazırda Avrupa ve Asyada 
mevcut olan gerginlik karşısında 

bn delilin hiç bir manası yoktur. 
Böyle bir iddia, tıpkı halkı gale -
yan içinde bulunan bir mahalde 
bir polis kuvveti bulunduıınanm 
hiç bir varidat temin etmediğini 
i<ld;a etmek p'ihi birse~' olur. 

Fatih Birinci Sulh 
sinden: Zehra Hanımla 
Hasan Efendi ve Mele~1,. şayian mutnsarrıf olduk c) 

gümrükte Eski Alipa~a 
de 25, 23, 21 eski 33 1

1 ada 48 harita numaralı 
arşın saha!ında 27 - 08 11

, 

bulunan ve 1188 lira 1'1 
l . l . .. u ı o an arsa ıza eı şuy 

8 haziran 933 tarihine t• 
perşembe günü saat 14 
tabet odasında sa.ti~ 
bedeli müzayede muht'L . ., 
metin yüzde yetmiş bef1 

dığı takdirde en son ~ 
taahhüdü baki kalmak ·f 
haziı·an tarihine müs:ıd\t 
lesi günü gene ayni sıı.~ 
mizde yapılacak olan dıl 
en cok arttırana ihale ~c~ 
elen taliplerin muhaııt 1' ı> 
metin yüzde yedi buçı.ı el' 
ele pey akçelerile ınür~ dt 
bu gayri menkul üzerıri.~ 
li alacaklılarla dieer ; g 
ve hak sahiplerinin 2 biri' 

ve yahut oksijen neşreden terti- Omer Şevket Bey maske ci- lhtısat vekaleti 1932 rnuİi büt
bat vardır. Sığınaklar mutlaka hazlarından bahsederken şehir ve çesinin 636 inci faslı ünvanı (Teş· 
bir gaz ki.myagerinin kontrol ve sokaklardaki toz ve pisliklerden viki sanayi kanunu mucibince ve· 
emri altında bulunmalıdır. Sığı- korunulması için herkesin yalnız rilecck prim karşılığı) suretinde 
naklarm ic kapısı önünde bir ko • ağız ye burunu örten maskeler tadil edilmiş ve bu fasla balya şir
ridor bulu~malı ve bu koridorun takmasını da galiba şaka olarak ketine tahsis kılın.mak üzere Dü
ön tarafı kalevi mahlüllerle tavsiye etmiş, bu suretle sıhha- yunu Umumiye bütçesinin 188 
ıslatılmış kalın yelken bezlerin • tin daha iyi muhafaza olunaca- inci faslından naklen 95,003 lira· 

evrakı müsbitelerile ı.d 
l~tnnbu! lkind Ti-:aret Ma.hke- racaat etmeleri oksi tıı.b'~ 

mesınden: 15 - 3 - 933 çarşamba puca müseccel olmıy.ı.ıt>b' 
günü Sovyet ~ancağını hamil ı lerinin paybşmad~ıı ı,;Ç~ 

.den perdeyle kapanmalıdır. Sı- ğmı :;öylemiştir. lık tahs· sat ilüve olumnu~tur. 
ğınmıya gelecek insanlar bu ko- Gelecek perşembe rnnuncu Bu tohsisnt !ktısat vekaletince 
ridorda gazlı elbiselerini çıkarır konfe!·ans verilecek ve bulut tcc - yapılacak talimata tevfikan mez-
ve temiz elbiselerini giyerek içeri rübeleri yapılacnktır. kür şirkete tesviye edilmek üze· 
girer, büyük binalarda, aparlı· re kat'i sarfiyat olarak Türkiye 
manlarda birer dairenin gaz geç· Macar güreşçi!eri ge!ecek Sanayi Kredi Banknsma y~tırılır. 
mez bir hale konması yani sığı· hafta geliyor 1 :131 mali seneı;ine ait olup kar-
nak tertibatını havi olması mec· l · 

B d Macar nu"re~r-ı'lcrı'nı'n mayısın 12 ~ıh3ı bulunmıynn tekaüt i trar.11 • huri kılınmalıdır.,, un an son· c:ı .,- • 

l inci cuma 3ün burada hulunmala- yeleri bordarmın tenviyeai ı • 
ra Ömer Şevket Bey gaz arı §U su- r:in Dahiliye vek5.leti 1932 mali 

(Harkov) vapuru Odesadan İs· cakları ve yüzde ikı b 
0
1 

tanbula gelmekte iken Karaburun yenin müşteriye ı:.it ·st' 
mevkiinde karaya oturarak ikiye fazla malumat almak ~,.~ 
bölündüğünden bahsile mahkeme· 933 • 6 numara ile . }JliJ" 
ye tevdi edilen raporun tasdiken müracaat eylemclerı l ~ 
alınması me:zkur vapur süvarisi ilan ikamet~ahı f.D;'!çhtlııı'' (I 
tarafından talep cdilmi§ ve muha- hissedar Melek J-lafl 
keme günü 8 - 5 - 933 pazartesi tebliğ olunur. 
saat 13,30 olarak tayin olunmuş -
tur. RPpor alınırken gemi veya 
yükle alakalı ve kazadan zararlı 
herkesin ve yahut vekillerinin 
muayyen olan günde mahkeme • 
de J:ı ~:rır bulunmaları lüz\.·mu De
niz Ticaret kanununun 1055 nci 
madde.cine tevfikan ilan olunur. 

(2938) 
retle tasnif etmiştir: rı ve ilk maçlarını ynpmalıırı ta • ,.. <::? 

karru"r etmı's .. tir. Macarlar huradıı senesi bütçeı;inin 2 6 mcı memur- olarnk l~aydilc ayni makı;at için " Klor pikrin; Almanlar, K- ~ ı .J 6 55" 293 
bu .. tu··n sikletler üzerinde mür.~~n - lnr mnn"ı fr.:; m~an v ve devren i:ıtimaline ait muamele lop, Fransızlar Akinit c!erler. 113 ~ · t f ı 1 

ki ..ı B .. b ın'"ı muvakkııt t -:r.mıa. asın· an l".sd ı·ı, edı"lmı'~tı"r. d k 1 69 1 f kalar yapaca aruır. u mu!in n- ..-. !:' 

derece e aynayan ' cesa e· 9000 ve 314 iir.-;U fashnd~n ikin· llaazın Karacaören nahiyesi-tinde renksiz bir mayidir. Suda e· kaların beynelmilel bir mahiyeti .:ıd . d " 2"2 eı 
ı 1 ı b b 'k' t r.1 ci açık rna::ı~ı mn\;i csm en o , v nin Köprülü köyiinden Ali oğlu r·ımez. ispirtoda münhaldir, sa- o mama c a eı·a er ı ı arn~ an I 

' lira te,..,z:l edile ·e1
i 315 inci t;eçen :-~at"p efendi hakkındaki ölüm bittir. Gözlere, buruna, akciğe· muhtelif sikletleri temsil eden gü· • l 

1 
·ı · b 1 ·ı 1 ı ı b sene c!üyunu foslma ilave olun• ce"?asmm müebbet cızır hapse re tesir eder. Havada yirmi, yirmi reşçı erın eync mı e o u~ arı u 

f d b .. ··1 mul\tur. tahvili hakkındaki Adliye encü· be .. kııım bulunuraa gözlere tesir 

1 

karşılaşmaların etra m a uyc; t 

ır l k d s hh t ı t' A l'ı..11 Uil\'en"''" ..... r>.nı' mnz"batası müzakere edil· eder. bir ehemmiyet top ama ta ır. ı. a ve " umu ı-.ı --~ ·~ • .... 

- ------------- ve!t.llet~nin 1932 ~eti s~neJi büt· mİ:flir. Bu meıele iizerindeki mü-Açık havada üç saa: orman- rr. ma:ı Dr. :HS~r9 SAMI çeoıı'nde acılacak fadı m:-.hsusa zakcrcde cezanın on be~ ıeneye larda 12 saat kalır. Bogazdan ha· -
k d f T'fo ve Parati·fo Aşısı 26 nisan 1926 to.rihli ve 827 numa- indirilmesi hakkındaki takrir ka-vayi temizlemek için uva osü r l 

1 1 k 'b" ce sntıl"'n kı' bul et1ıı' lmı'" ve cumart'!si nünii ve sabun mahlülü püskürtülür. Sa.- Tıfo \'C l'arnıifo hast:ılıklarınn tutu - ra ı nnun mucı m ... • Y 

. . . ' l .. r t" : • b d ı· d h ıl olan 6" tonf ... mlrıak üzere içtimaa nihayet rı salip gazlarından Siperit: Buna mama'' ıçııı te~iıı çoı< ıat ı mua ı •:e ı nın e e ın en .as _, 1 • _ 

lngilizler, Hardal gazı ismini ve- pek emin b ir n ~•dırw !;{·~) wt bin 459 lira 25 kuruşun tahsisat verilmiştir. 



iş 

..., 

Çivi fa. 1 
Kel Ahın.et, kahvenin önüne gelir - Şimdi, dedi, hepimiz, cina-

'llıez, Aliyle kar•ılaıı.tı .· 

1 
3' :ır yet gecesi olduğu gibi oturalım. 

"• -kKatil herif .. ba .. ımızı belaA - K h · ~ · Al" b. Jv. :ır a vecı ocagma geçtı, ı ır '° acaktın .. masaya, Ahmet te bir başka ma· -s . k . 
tuld enaın atıl.. dua et ki kur- saya oturdular. Ahmet devam et-un ... 

!! li: 
"'1t ku. aralık kahveci Tahsin ça - - Moruk da şurada oturuyor -

apıda göründü: du. Farzediniz ki ben oyum. 
-Ha d d. 

hitib· .. ": e ı, ha .. biraz gayret, Kalktı, onun bulunduğu yere 
ırınızı vurun . d. lk' . uz şım ı... gelip oturdu. Devam etti: 

ikiıi bı~ıdbirden dönüp baktılar ve - Herif ensesinden vuruldu -
ır en: 
Ö 

ğuna göre, demek arkasında biris 
- yle Ya d d"l b. ·b· · d trıiz· ... e ı er, ırı ırı - var ı. 
1 Vu.ralun d k kan ' sen e olayca ya - Kalktı, sandalyenin arkasına 

1 
1 sıyır .. Zaten 1 k ·1· k' · ı· · k ld k b' d o du... ası ah ın ım geçti, ve e mı a ırara ır a ım 

iunu biliyoruz. geri çekildi. Fakat tam bu esna • 
_ah~eci, onları süzdü. da: 

Kırnm.i! bakalım? 
- Sen! ·• - Ah! ... 
- Sen, Diyerek ileri atılmı§tı. Hep bir· 

O. · den fırladılar. Ahmedin sırtından 
ÇÜ d b. "b• 

Yorla d e ırı ırlerini itham edi- kan akıyordu. Dönüp baktılar, 
r ı Uz b" ~onra .. ·.. un ır muhakemeden sandalyenin tam arkasına isabet 

tnadı"'~ç·u.de aleyhlerinde delil ol- eden duvarın üzerinde, eskiden 
kat g hıçın heraet etmişlerdi fa- fener asmak için kullanılan sivri 

rna aileli ·· ·· l ' 'lllaktan k" : uçuy e de konuş - ba~sız temel çivisi gibi bir demir 
!la çe ınıyorlardı. VClrdı. Bu demir, Ahmedin sırtına 
" 1esele ·· l 

tam T h .§oy e olmuştu. Bir ak - batmıştı. Kahveci haykırdı: 
' a sın oturuyor} çavuşun kahvesinde - Dernek, ortada katil yok.. 

ha is-. .ardı. İçerde, hülleci ha- Katil bu demir parçası. 
h. ··.ını taş 1 . 
ırisi d ıyan o dukça zengan - Evet .• 

hülleci~ v:rdı. Tahsin çavuşla - Anla~ıldı. Hüllecinin boyu 
'llleıelesi ad anın araları, bir hülle nenden kısaydı. Lambalar sönünce 
ıarnan} n e_n açıktı. Onu gördüğü ayağa kalknuş, muhtemel bir ta -

_ ;r dışlerinin arasından: arruza uğramamak için geri çeki-
l>iy anını ben çıkaracağım, lince, demir ensesine batmıştı. Fa· 

h-ba a~d ınırddanır, fakat hülleci kat herif kahveden çıkabilmi~, an-
8 •tnıazdı. cak birkaç adım gidince yere yu • 

u adamı A açıktı c·· a hmedin de arası varlanmış .. Vay canına be .. 
tiii b: · unkü, Ahmed in korta et - Üçü bird~n kucaklaştılar. 
~etçi 

1

:ıa:' l hülleci baba hiz • =~B~i~r'.°"'in_c_i~l-=-f-=-la-=s=M=-=e:-:-m-:u~r:_lu.,..ğ-:-u~n~d-a-n~: 
ar old .. a mıştı. Kendisi be • Evvelce iflası ilan olunan lstan-

kar!r t ~gu için ve hizmetçilere bul Balıkpazarında 49 - 139 nu· 
lnahaıt1.'ndığı vaziyetler bütün maralı mağazada icrayi ticaret 
iu icin e t tarafından malum oldu _ eden Hiristaki Haci Yusuf ve lli
ç l • ' A.hınet f ya Makropulos Kollektif şirketi-
er İ'Jor ve: ona ena halde i · nin alacaklıları ile akteylediği 

.. - Bir gün d' kongurdato mahkemece 23. 3 -
~&İn:ı herif. ' ıyordu, kanını İçe· 933 te tasdik edilmiş ve 3 mayıs 

Alinin · 933 tarihinde iflasın kaldırılması-
l~iYdi. E 1~'. derdi, bir para mese- na karar verilmiş olduğunu ilan 
ttıi§, h ··ıı vı.nı hülleciye rehin ver - olunur. (2917) 

Ziraat Vekaletinden : 
ın u ecı v k . 
ediği · . a tınde parayı ver -

tu-.. ıçın heıne · ·· ·· · •"Uştu.. n evın ustune o -

Ahnıet: 
d - Herif d. 

en kıtır k' •Yordu, seni ensen-
1 ıtır kes ... 
ıte . ecegım. 

ı "azı yet b .. l 
aınanda k oy e olduğu bir 

1ektrikle; .. ah\1ede birdenbire e -
le · 8<>nınüş ·· ·· d rı dudakJ , uçu e, tehdit -
!•tını~lard a~nda asılı kalarak şa
§alık du ı. u aralık bir karga -
ha.. Yulrnuş b. . . 
k· &ınnıştı Ü '.. ırısı ah.. diye 

ıbritJ,,. .. · : çu birden hemen . "'• ın1 y 1. __ 

bnın }'i.i~le . aıunışlar, hiribirleri • 
k rıne s 

k a. frıışlardı H··onra etraflarına 
a.yholrn · ulleci baba ortadan 

de k uştu, fakat d "' an i l . otur ugu yer-
~ z erı vardı 
"-ahv d • 

nınd e ekilerde b" · · . 
1_ a b l n ırısının ya-
tta u Unan 
. n lekele . nıum yakılıp ta 

tı hab rı takip edilince h'"ll it ayı kah d ' u e-
erde Yü~·· k ve en birkaç adım 

Va.~· u oyu d 
l'" 1Yette görd .. n Yer e yatar bir 
•n bir Ya uler. Ensesinde de -

Yal> l ra \'ardı S. . . 
ı rnış b" . ıvrı hır şeyle 

O ır Yara 
nu h ·· 

~ aka.t ik. astaneye kaldırtnu"lardı 
ınd ı~~ ~ . 

k.e en öt·· sonra kendine gel-
ıf unce, üç.. .. b" 

etrniılerd' unu ırden tev • 
Ş. ı. 

11lldı" .. n' ' Ur'" d ı rn ;,-U e ka ı -
c· eıele.yj d .. :. rşı aşınca ay-
ına yer k U§undüler Ü .. d 

l'rn ı endiler" . . çu e 
' kanidiJ ının Yapnıadıkla -

ne.Yer er. Ve h h 1 I< 1 iiçiind er a de bu ci-
•tar en ibirı· · 

Verdiler. sı yapmıştı . ....... ş . 
lier h u İşi ille d 
bird alde cani ~- ana. . çıkaralım. 

en hak .. r t ır kışı, üçümüz 
-.. lı .... e e u"' Qay h gruyoruz. 
l\a.h ay .. 

kıhaı ı"eden iceri . d'l 
o an A.h ~ gır ı er. En a -

ınet: 

Yüksek Z raat ve Baytar mektepleri civarmda inşa edilmek
te bulunan yeni binalara ait ka!örifer tesisatının 6/5/933 tarihin
de yapılacak olan münakasası görülen lüzum üzerine 1115/933 
tarihine tebir edilm;ştir. Evvelce miinakasa şartnamesinde talip· 
lerin münakasaya iştirak edebilmesi için yapmış o~duğu 65000 
lira kıymetindeki bir tek ka!öriter tesisatının kabul kabulü kat'i
sini yaptırmış olması şart konulmuştu. Şimdi ise müteahhidi bu-

. lunduğu tesisatın kabulü kdt'isi \le yahutta kabulü muvakkat 
muamelesini yaptırmış olması ve müteahhidin ihtisası Vekaletçe 
haddi kifayede görülecek bir kalörifer inşaat mütehassısımn is
tibdammı deruhte etm;ş bulunması şarttır. Diğer şerait eskisinin 
tamamen aynıdır. Binaenaleyh yukarda yazılı şera i ti haiz taliple
rin münakasa günü olan 11/5/933 tarihine müsadıf perşembe gü
nü saat on beşte muvakkat temir.atlarile birlikte Vekalette mü-
teşekkil inşaat komisyonuna müracaatları ilan o '. unur. 12031) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden : 

Tekirdağı Şarap fabrıkasmda yaptırılacak inşaat kapah zarf
la münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce 
yapmış ve ticaret odalarından birinde mukayyet bulunmuş olduk
larını ve yahut inşaatta salahiyeti fenniyeyi haız mühendis istih
dam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle ispat etmeleri 
lazımdır. Bu şeraiti haiz istekliler % 15 teminatlarını hamilen 
15 5.933 pazartesi günü saat 14 te Galatada alam, satım lrnmis
yoouna müracaat etmelidirler. Plan, şartname ve keşifnameden 
mürekkep bir takım proje "150,, kuruş mukabilinde verilır. "M,, 

(1771) 

ı== lstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli 9128 lira 86 kuruş olan bomontide beş çınar 

mektebi önündeki yolun inşası kapalı zarf!a münakasaya konul
muştur. Talip olanlar keşif evrakını, fenni şartnamesini görmek 
ve şartname almak üzere her gün levazım müdürlüğüne müra
caat etmeli, münakasaya girmek için de 68~ liralık teminat mak
buz veya mektubu ile teklif mektuplarını 11/5/933 perşembe S?İİ· 
nü saat on beşe kadar daimi encümene vermelidirler. ( 1 t88) 

11 - V AKIT 5 M .:71s 1933 -
Tl:.!J Q K iVE 

llRAAT 
BANKASI 

DARA 
BiRiKTiREN 
ı2Aı-tAT--bD~Q 

Tekirdağ Daimi Encümeninden : 
-

1 - Hayrabolu - Alpulhı yolunun 6+667 ve 9+035 kilomet
relerinde 6 ve 3 metre açıklarında iki adet köprünün inşası 
24. 4. 933 tarihinden itibaren 14 · 5 - 933 tarihine kadar yirmi 
bir ·gün müddetle (5044) lira 20 kuruş bedelle ve kapalı zarfta 

münakasaya çıkarılmıştır. 
2 - Taliplerin 661 numaralı kanuna tevfikan münakasadan 

evvel teklif mektuplara ve münakasa günü de Daimi encümende 
ve bu hususta şartname ve sairesini görüp izahat almak istiyen· 
ferin Daimi encümene müracaatları. (1960) 

Ankara Merkez 
Satınalma 

Kumandanlığı 
Komisyonundan : 

On beş bin kilo sade yağı kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 25· Mayıs· 933 perşembe günü saat on dört
tedir. Şartnamesini görmek irin lstanbul'da Fmdıklıda üçüncü 
kolordu satınalma komisyonuna müracaat etmeleri ve ihale günii 
vaktinde teminat ve teklif mektuplarım makbuz mukabilinde 
Ankara merkez kumandanlığı satınalma komisyonu riyasetine 
vermeleri. (1927) 

Devlet Demir yolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satan alınacak olan "J 69,, kalem 
karpit, Ko~za yağı, keten hortum, tuz ruhu, hamızı kibrit, Lama 
demiri, Cıvata, elektrik malzemesi, bakır boru, Linelıum muşam
bası, kurşun boru ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazar
lığı 10/5/933 tarihine müsadif çarşamba günü mağazada icra 
luhnacağandan taliplerin yevmi mezkftrda saat 9 dan 11 e kadar 
isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme· 
nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o'up nümune ge
tirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerin 
beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyece~i ilan 
oluntır. (2024) 

Bir vagon tulünü 20 santimden 40 santime kadar tecavüz 
eden uzun eçsam hakkındaki D. D. numarala tarife 1/5/933 ta-

20 
ribinden itibaren lağvedilmiştir. Bu tarihte~ sonra bu evsafta 
bulunan uzun eçsamrn, umumi ahkam dahilinde, naldine imkan 
basıl olduğu takdirde daba ehven olan umumi tarife tatbik edi-
lecektir. (2035) 
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UNDURALARI Evvelce gazetelerde llAn edilen "El\tl 
markalı yerli traş bıçaklarımız mayıs 6d 
itibaren satışa çıkarılacak ve her ye.: 
perakende olarak 10 1'ANESI 20 KURlJ~ 
satılacaktır. 

• 
ll 

WALLAR 
PAZAR ••• 

Bir zamandanberi piyasada işportacı 
rın satmakta oldukları muhtelif marlı 
tanınmamış ecnebi traş bıçaklarına at 
kapılmayınız.Paranızı beyhude y~re sarf 
meyiniz; menfaatinizi gözetiniz. 

Gerek ~eliğin intihabında ve gerek 
pılması hususunda, büyük fedakArJı~ 
meydana getirdiğimiz işbu ''EMiR,, JJJ 
kah yerli traş bıçaklarımızla bir kere t 
olarak tecrübe ediniz ve ecnebi b11;11kl8~ 
mukayese ettikten sonra kanaatinize g 
intihap ediniz. Binaenaleyh şimdiden e~ 
niz ld bundan böyle işbu "EMiR,, mar~ 
yerli !raş bıçaklarımızdan BAŞKA TP.1 

BIÇAGIKATiYEN KULLANMIVACAKSI~ 
lstanbulda Toptan Alıp Satıcılar: 

• Nisim Niego, lspiro Giokas, Ali . 
KetencıJerde: YusutRiya, Kasavi Biraderler. Yorgı 

ve Kanaris Efendiler. 

Ankarada J lstanbulda f Samsunda l ı""arpuççuJarda· <?sınan ~usrat, Varon.ve Sedaka Gd. 
B 

._ 
1 

dd . d lYl • hyan Bıraderler, Davıt Barub EfeO 
Çocuk sarayı karşısında Babçekapıda istiklal caddesinde an ı<a ar ca esıo e -----------------··-------------Slii:lllilliEllll (2804) - T ahtakalede: Karraboğosyan Efendi Mağazalarında. 

Beyoğlunda 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 1 j '--------
Mahalle ve Mevkii 

Sütlüce Mabmutağa 

n tt 

Kasrmpaşa Eyyübüm Ah-
met efendi 
Nişantaşı Muradiye 

,, ,, 
Balat Karabaş 
K. Mustafa P. Mollahüsrev 
Kacıımpaşa Camiikebir 

,. .. 
!oprak Zühtü P. 
Tuğ!&cı Mustafaağa 

" " 
" Zühtüpaşa 
,, it 

So~·<ağı 

Bademalb 

" Ufak köprü 

Cami ittisalinde 
Galipdede 
Vapur iskelesi 
Şeıefiye 

Türabibaba 
o 
Türabibaba 
Bağdat 

Camiişerif 

" 
Bağdat 

" 
" ,, " 

Üsl<üdar Gerede Cami avlusunda 
,, Tenbel HacıMehmet Atlamataşı 

,, Selimiye Dıvardibi 
Kası mpaşa Camiikebir O 
Haaköy KiremitçiAhmetçelebi Cami 
Ayvansaray Korucu Meb- Eyüp caddesi 
metçelebi 

No. sı 

51-33 
51-33 
27-~3 

33-39 
35 41 
15 
36 
5 
9 

15· ı 1 
18 32 
21 
25 
34 
43 
45 
92 
o 
1 
7 
2 50 

23 

Cinsi 

Hane 

" 

" 
Dükkan 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 

" 
" 

" 
Mağaza 

Oda ve kulübe 
Arsa 
Ahır 

Kayıkane 

Arsa 

Yukarıda mevkilerile cinsleri yazılı vakıf emlak 934 senesi 
Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere müzayedeye k~n
muştur. ihaleleri Mayısın on beşinci Pazartesi günü saat on beş
te yapılacaktır. Tutmak isteyenler Çenberlitaşta Evkaf Müdüri-
yetinde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (1775) 

Bursanm altı ' parmak mahalle ve caddesinde kain 199 kapı 
numaralı buharla müteharrik un değirmeoile derununda bulunan 
makineler "caddeye nazır olan hane ile altındaki dükkanlar ha-
riçtir.,, ve ittisalindeki amele odaları ve odunluk ve bahçenin 
milkiyeti ihale bedelinin rubu peşin ve mütebakisi beş senede 
ve beş müsavi taksitte istifa olunmak ve itbu taksitler için mez
kur mahaller Evkaf umum müdürlüğü namına birinci derece ve 
birinci sırada ipotek yapılmak ve tediyat münhasıran nakten ol
mak ve ihaleyi kat'iyesi Evkaf Umum Müdürlüğünden istizan 
edilmek kayıt ve ~artlarile kapah zarfla müzayedeye çıkarılmış-
tır. Talip olanların 661 No. lı müzayede kanunu mucibince 900 
liralık teminatı müstashaben 17 /5/933 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 e kadar Bursa Evkaf idaresine müracaat eyle-
meleri. (1724) 

Kira müddetleri (Mayıs/933) gayesinde bitecek olan Evkafa 
ait dükkan, mağaza, oda, depo, ardiye, han, hane, apartıman 
ve sairenin içindeki kiracıları tekrar kiralamak istedikleri tak-
dirde müzayedeye çıkarılmaksızın kendilerine icar muamelesi ye· 
nileoeceğinden bu hususta kendilerine tebliğat yapılmağa intizar 
edilmeksizin kiracıların hemen Çenberlitaşta ETkaf Müdüriyetin· 
de Varidat Müdüriyetine gelmeleri tebliğ ve ilan olunur. (20101 

1
3Uncü Kolordu Saltnalmal PERAKEND~ OLARAK HERYERDE ARAYI 

Komisyonu ilanı3,. 'I aşradan dahi işbu markamızla alakadar olan toptan alıP 
cıların biran evvel ticarethanemize müracaat eylemeleri menfa• 

1 · M t M S Al K iktizuındandır. zmır s . v. a. . om. 

D •kh t Mayıs 5 dan mayıs 10 akşamına ";J l a • ti.~arethanemize gelen ':a~anda_tl•'1tJ 
dan: 

Kıt'alar hayvanatı ihtiyacı için 

278,600 kilo arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ibatesi 
13/MJyıs/933 cumartesi günü 
saat l S tedir . isteklilerin şart· 

namesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için tayin 
edilen vakitten evvel teminat ve 
teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde lzmir'de kışlada satın
alma komisyonuna vermeleri. 

(3046) (1728) 

Fatih Birinci Sulh Mahkeme
sinden: Zehra Hanımla Rıza Bey 
Hasan Efendi ve Melek Hanımın 
şayian mutasarrıf oldukları Ka -
ragümrükte Eski Alipaşa caddesin 
de 25, 23, 21 eski 23 yeni ve 15 a
da 48 harita nu,marah 1188 • 05 
arşın sahasında 27 - 08 arşın yüzü 
bulunan ve 1188 lira kıymetinde 
olan arsa izalei §Üyu zımmında 
8 haziran 933 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te Başki
tabet odasında satılacağından be
deli müzayede muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulma· 
dığı takdirde en son arttıramn 
taahhüdü haki kalmak üzere 24 
haziran tarihine müsadif cumar· 
lesi günü gene ayni saatte daire
mizde yapılacak olan arttır.mada 
en çok arttırana ihale edilece
ğinden taliplerin muhammen kıy· 
metin yüzde yedi buçuk nispetin
de pey akçelerile müracaatları 
ve bu gayri menkul üzerinde ipo• 
tekli alacaklılarla diğer alakada
rana ve hak sahiplerinin 20 g"Ün 
içinde evrakı müsbitelerile birlik
te müracaat etmeleri aksi takdir· 
de tapuca müseccel olmıyan hak 
sahiplerinin paylasmadan hariç 
kalacakları ve yüzde iki buçuk 
tellaliyenin müşteriye ait olduğu 
ve fazla malumat almak istiven
lerin 933 • 6 numara ile Başkita· 
bete müracaat eylemeleri ilan o· 
lunu~ (2897) 

Sahibi: Mehmet Asım 

Ne~riyat müdürü: Fikret Adil 

V AKIT Matbaası - lstanbul 

· • numune olarak tecrebe ıçın bıret 
11 EMiR .. markala yerli traş bıçaklarımızdan verilecektir. 

Radium liimbası 
ticarethanesi 

Galata Şişhcane karakoluna giderken ikinci ekmekçi fırını yaO~ 
Telefon: 42878, Telgraf: Radium· lstanbul, P. Kutusu: 1313 ~')./ 

(2!/ 

Deniz Levazım Satınalma 
' Komisyonundaf1: 

1200 Ton Rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münak85~: 
b/Mayıs/933 cumartesi günü saat ]4 ~t 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı Rekompoıet•ıl 
mürüne ait şartnameyi görmek istiyenlerin her gün ve itaY8 

0
0' 

ol anların da teminatı ·muvakkate makbuzlarile birlikte biı•51 ~I' 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satıcaldl;9) 
misyonuna müracaatları. ~ 

' Türkiye Cumhur•" 
yeti Merkez 

Bankasından : 
Bankamız hissedarlarma birinci hesap devresine ait 

temettüün tevziine Ankara Merkezimizde ve lstanbul ile 
Şubelerimizde başlanmıştır. 1' " 

Bu üç mahalde tediyat Bankamız kişelerinde yapıl•'' Ş 
her hisse için vergi tevkıfatı çıktıktan sonra beş yüz 00 

kuruş verilecektir. ~ 
Hissedarlaran ellerindeki % 40 ve 30 makbuıları010 d•df' 

ikisi birlikte olarak veya muvakkat hisse senedi hükmiitıdelıİf,tt' 
galanmış % 30 makbuziyle mezkur tarihlerden itibarell ti 
rimize mürac:ıatları rica olunur. 40,; 

Halen bu üç şehir haricinde bulunup Bankamızın % ttfl':, 
30 a ait iki makbuzunu almış o '.an bissedarlarımızm .tedld,rl~ 
Bankaca bulundukları mahallere gönderileceğinden bısse 0o~, 
mızın ellerindeki makbuzlarda yazılı makbuz ve taabhD! ttİ .,... 

ralariyle ıehir isimler:ni ve bu günkü muvazzah adresle''u711' 
kamıza bildirm e lerini rica ederiz. 


