
Macar,!ialganveA vusturga 
baş·oekilleri arıasında bir 

mülakat olacak 

Büyük Millet Meclisi bugün 
geni kazanç layihasını 

müzakere edecek 
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olan paranın en esaslı va.sf ı sabit 
bir kıymet olması idi. Kolayca 
nakli mümkün olması gibi vasıflar 
ikinci derecede ıayılırdL Bunun 
içindir ki, kıymeti en az değişen 
bir maden olmak üzere altın nakit 
mikyasına esaı yapılmıştL Vakti
le altın ile beraber nakit mikyası 
olan gümüt te zaman ile kıymeti· 
ni kaybettiği içindir ki, beynelmi· 
lel mübadele vaııta olma. mevki-
inden yavaş yavq çekilmişti. 

Umumi harp içinde altın bey· 
nelmilel mübadele aahasmdan 
kalktı, her memleket altın para 
yerine kağıt para çrkardL Fakat 
hu kağıt paraların istinat ncktas~ 
olarak gene altın mikyası kaldı. 
Bazı memleketler kağıt paraların 
piyasaya dökülmesine mukabil 
muayyen nispette altm toplıyarak 
devlet hazinelerine, yahut banka 
kasalarına koyup sakladı. Böyle 
kağıt para karşılığı olarak saklı· 
yacak altın bulamıyan memleket· 
Ierde hiç olmazsa nazari bir şekil
de kağıt para ile altın arasında bir 
nİşpet kabul etti. 

fakat Umumi harpten sonra da 
bir zaman devam eden bu uaul ar
tık eski cihanşumul mevkiini ve 
kıymetini haiz değildir. Çünkü 
Amerika Cumhur reisi Ruzvelt 
f\cu~• --~'----•ı .. .ı ... (-1'&" ı·\.akJt.) 

nazariyesi yerine (elastiki nakit) 
nazariyesi koymuş, sonra bu na· 
zariyenin tatbikine girm~. Va· 
kTa Amerikadan evvel İngiltere 
(Monnaie dirigee) denilen bu u· 
sulü tatbik etmiştir. Sterlini res· 
men altın mikyasmdan ayırmıştır. 
Fakat lngiltere, Amerika gibi bu 
usu1e ilmi bir mevki vermemiştir. 
Beynelmilel cihan buhra.ııma karşı 
müracaat edilmiş z--ıruri bir tedbir 
olarak ifade etmiştir. 

Fakat ıonra Amerika (sabit 
nakit) sis.temine avdet etme
dikçe İngiltere de :ı.yni usulü 
tatbikte devam edeceğini göster· 
nı5ştir. 
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Tahkikat hakimi itlerin çolcluğundan birazını da 
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Sinci sayıfada 

Harici 
Telgraflar 

- is Agtişlı -V~~ KiTllczllli z,: 

Limon Kralı 

Limon kaçakçılığı ile maznun 

limon kralı Diyamandi ve arkada

şı Moç.aki efendilerle memurlar· 

dan Ali ve Arif efendiler hakkın
daki dava istinaf mahkemesinde 

görülmekte idi. 

Şimdiye kadar yapılan uzun 

tahkikattan ıonra mahkeme, dün 

öğleden sonra maznunlar hakkın· 

daki kararını tebliğ etmittir. 

Bu 'karan göre limon kralı Di· 

yamandi i)e arkadatı Moçaki, Ali 
ve Arif efendiler ikişer sene hapis 

olunacaklar ve ceza müdetince 

Afyonkarahisara teb'it edilecek· 

!erdir. 

Karar kabili temyiz olarak ve

rilmiş olduğundan maznunlar bu 

kararı temyiz edebileceklerdir. 

Balkan misakı etrafında 

Yunan kabinesi muha
lifleri dinlemiyecek .. 

Sözde imparator! 

Eski Japon harbiye nazırı 
CEN!i:RAL ARAKl 

Kahirede çıkan "Elbilağ,, gaze· 
teai, J aponyanın sabık harbiye na· 

Haseki hastanesi 

zırı ceneral Araki tarafından ida• 
re olunan " ~ntelijens servis,, in 
mesaisi ve faaliyetleri hakkında 

dikkate ddeğer b3Zı malfunat ver• 
mektedir. 

Bu malumata göre Japon An· 
telijens servısı ,aylarca evvel, 
Türkiıtanda bazı roller yapmak e• 
meliyle bir müddet Japonyada bu
lunan ve onun istihbarat itleriyle 
alakadar olan "Kasını Vecdi,, na· 
mında birini Suriyeye göndermit 
ve sakit Osmanlı hanedanından 

Japonya için elverişli birini bulup 
Tokyoya getirmesini istemiştir. 

Kasım Vecdi namındaki zat bu 
siparişi aldıktan ıonra Japonya• 
dan kalkarak Suriyeye gelir ve 

(Devamı 9 uncu sayfanın 2 inci sütununda); 

salonunda ilk ders 

Haıeki haıtaneıinde yapılan dershane dün açılmış ve profesör Lipman iH( 

derıi venniıtir. Bu husustaki yazımız üçüncü sayıfadadır. Resimlerimiz de dün 
dershanede alınmııtır. X İşaretli profesör Lipman'dır. Yanındaki zat da prof&o 
sörün sözlerini dilimize çeviren doçent Tevfik Remzi Beydir. 

... 



- 2-VAKIT 1 MART 19 '4 

SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 

F ransada hikimi öldü
renler bulunamıy vr ! 

-- ( Hıı' tar.ılı l lncJ sayıfada) 

Pariıte, M. Prenı'in katilleri hakkın
da o kadar garip rivayetler deveran edi
yor ki, bu rivayetlerden hangisine inan
mak laznn geldiğini tayin çok güçtür. 
Şimdiye kadar cinayetin, Amerikadaki 
Gangıter'ler teıkilatına benzer bir teıck
kül tarafından yapıldıiı söyleniyor. 

"Pariı - Soir,, gazeteıi maktul Pernı 
hakkında garip bazı tafsilat neıretmek
tedir. Bu tafsilata göre Prens Dijone 
çok sık gidiyor ve yathğı otelde zabıta
ya mahıuı beyannameleri dolduruyor, 
her vakit yemek yediği pansiyondan baş
ka yerlerde yemek yiyordu. 

"LibcrtC,, gazetesi ise Dijon tahkikat 
hakimlerine şiddetle hücum ederek tah
kikatın M. Prens aleyhine bir cereyana 
sokulmuı olmasına itiraz ediyor. 

Maktulün oğlu M. Raymond Prens 
"Liberte,, gazetesinde neşrettiği bir mek
tupta: "istintak hakimleri ortaya türlü 
türlü faraziyeler sürecek yerde bizi sor
guya çekte daha hayırh bir i ı yapmıı o
lurlar.,, diyor. 

Franıa hükumetinin katilleri ortaya 
çıkaracak olanlara vereceği 100 bin 
franklık mükafattan baıka Fransa hakim· 
J-: • cemiyeti de katili bulacak ve bulun
r.- ı-;.na yardnn edecek olanlara beş muh· 
telif mükafat vadetmiıtir. 

Kabinenin i~timaı 

dinliyecektir. Bunlar aruında 

sabık polis müdürü M. Chiappe da 
vardır. 

Yeni bir tevkif 
Pariı, 28 (A.A.) - istintak ha

kiminin verdiği müzakere üzerine 
Staviskinin aveneıinden Gillbert 
Romagino J:>u sabah tevkif oluna
rak hapishaneye yatırılmıtlır. 

Staviskiden para alanlar 
Bayon, 28 (A.A.) - M. Dari· 

us ve Bonnaure'nin avu1ntları, 

müekkillerinin muvakkaten tah
liyesini talep etmitlerdir. Bunla
rın bu talebi sür'atle tetkik edile· 
cektir. 

Bu sabah Staviski tarafmdsn 
çekilen çeklerden iıtif ade etmi, 
olan bir çok kitinin iıtiçvap edile
bilmeleri için istinabe emirleri iı
tar olunmuıtur. Bu kimseler ara
sında evvelce isimleri söylenen 
bazı phsiyetler, ezcümle Pariıte 

aleyhlerinde kanuni takibata bil!· 
lanmış olanlar vardır. 

Bundan batka Viy:ına aktrisle
rinden Matmazel Rita Gorgun da 
istinabe yoliyle dinlenmesi iıtene· 
cektir. 

Paris, 28 (A.A.) - Nazır mec
Psi yeniden saat 21 de Elize sara
ymda M. Lebrunun riyasetinde Bugünkü vaziyete nazaran, sa· 
toplanmıtbr. Bu toplantıda Sta- bık b:ı§vekil M. Dalimierin pek 

yakında Bayona celbedileceği 
viski hadisesinde methaldar olan-

muhakkak görülmektedir. 
lar hakkında tertip ohwacak zahi-
ri tedbirler kararlaıtırılac~ğ~ı AdllJe naz1rı 
aöyltqıek~uler. Bu tedbirlerin Paris, 28 4,A.A.) - M. Dumerg 
ne olacağı bugün anlaıılacaktır. dün gece M. Şeronu kabul etmit· 

tir. O dakikada M. Şeron tahki-
Kabinenin tebli§i kat komisyonu birinci reiıi M. 

Patis, 28 (A.A.) - Nazırlar Lescouveun r:ıporunu almıt bulu• 
meclisinin içtimaı &onunda neıre- nuyordu. 
dilmit olan bir tebliğde ezcümle 
deniliy.or ki: Prenaln hat1raaını yad 

"M. Cheron, Staviski i~i hak- Paris, 28 (A.A.) - Katledil-
kında verilecek hükmün tehirine mit olan mütavir M. Prenıin ha
sebep ne olduğu hakkında tahki- tıruını yad etınek üzere dün etki 
kat icrasına memur komisyon na- muhariplerden ohn avukatlarla 
mına mezkiir komisyon reisi M. hakimler adliye ıarayma kıta ve 
Leacove tarafından verilmit olan ıade bir toplantı yapmıılardır. 
rapor muhteviyatı hakkında malu- M A eltal 
mat ita eylemiıtir. acar, vusturyav yan 
MUddeiumuminin mesuliyeti başvekilleri görüşecekler 

Müddei umumi M. Pressard'a Pette, 28 (A.A.) - Manarta sae-
teeinin istihbaratına nazaran kont S.t

tevdi edilmi§ olan bu rapordan is- len, selecek martm baftaaıncla, yani M. 
tihraç edildiğine göre bu teahhü- Muaolini, Gömböt ve Dolfusun muta
de Sein müddeiumumiliğinin ağır saYVVr mülikatlanndan eVYel Romaya 
meıuliyeti vardır. azimet edecektir. 

Bu,nun üzerine M. Cheion M. Sabık Macar baıvekilinin bu seya-

Preasard'ı temyiz mahkemesine ve 
M. Paailhe'yi cumhuriyet müddei
umumiliğine tayin eden 3 Şubat 
tarihli kar:arname ahkamını feshe-

hatten makıadı M. Musoliniye hususi 
surette ziyaret etmektir. 
Budapeıte, 27 (Hususi) - Macaris

tanın İtalya sefiri Baron Villani hükU
metinden aldığı emir üzerine burü.n bu
raya gelmiıtir. Bu seyahatin Musolini 
--Gö:nböı mülakatı ile alakadar olduğu 
zannolunuyor. 

den bir kararnameyi reisicümhu
run imzasına arzetmittir. M. Leb
runun imzasına arzedilen diğer bir 
kararname ile de Pariı mahkeme-
si müddeiumumilerinden M. Ge- Bulgar Makedonya 
mien, M. Presaard'ın yerine seine komitesinin kararları 
mahkemesi cumhuriyet müddeiu- Sofya, 28 (Bulsar ajansı) - Make-

mumlliiine tayin edilmitlir. M. donya konsreai hir çok kararlar nnlik
Presaard ba,ka bir vazifede istih- ten sonra dafılmııtır. 
dam edilecektir. Bukararlarda Yusoalavya .,. Yuna-

nistan Makeclonyablann buıüaki ida
Tahklkat heyetinin faaliyeti resi protesto edilmekt., Balkan dnlet-

Paris, 28 ( A.A.) - Altı tubat leri arasında mukannetin esaab pıtı 

vakayii hakkında tahkikat yapma- olmak üzere Balkanlardaki hiitiia .-ı
ğa memur anket parlamanter liyetler için siyasi ve harsi hürriyet hak

larının temini istenmektedir. 
heyeti, berayı şah:ıdet ihzar olu- Ayni :ı.amanda sulh m~edelerinin 
nan memurların meslek ica· ibdaı ettiği vahim vaziyet üzerine ltüyük 
hı ıır saklamak mükellefi- devletlerin nazan dikkati celbolunmak -
yetinden affedilmelerini te- ta ve milletler cemiyeti misakının 19 -
min ettikten sonra, dün öğle ü- uncu maddesi mucibince Neuilly muahe-

desinin taclil' tal 1 ---'-tad · hararetle çalıtmıttır. Heyet 1 ep 0 unmaa ır. 
zerı . , ' Bundan maksat üç parça,a aynlan 
yarın, dosyaları tetbk r..ııecek ve ' lakedonyamn müstakil tek bir deTlet 
gelecek hafta içerisinde ıahitleri haline konulmasıdır. 

Habsburg 
hanedanı 

Avusturyada gü
nün meselesi oldu 

Viyana, 28 (Husuıi) - Son 
günlerde A vusturyada Habıburg 

hanedanının iadesi meselesi hara
retle mevzuu bahsolm1ktadır. 

Bilha11a katolik mahafili bu me
seleyi kurcalamakla meşguldür • 
Baıvekil M. Dollfussun bu baptaki 
görüt t~r:zı henü zamlum olmadı
ğı halde Hei.mwerhen kumandanı 
Prens Starhenberg bu meselenin 
Avusturyada rejim tekline tesir 
yapacak tarzda halkın henüz u
zak olduğu yolundaki sözlerinden 
sonra m')arif nazırı M. Suınik'in 
dikkatini çekmekten hali k:ılmı· 
yan bir beyanatı görülmüttür. 

M. Suınik bu beyanatında Habs
burg imparatorluk ailesi fertleri
nin gÖlmülü bulundukları Koput
ziner'ler manastırının önünden 
geçen bir ferdin, Avusturya -
Macaristanda altı buçuk asır hü
küm sünnüt olan bu aileye karşı 
yapılan h~kıızlıkları hatırlama
ınası kabil olmadığını söylemittir. 
M. Suşnik Avusturyada katolik 
hücum krt'alarmın reisidir. 

Miralay Wolf'ın riyaseti altında 
bulun'ln Lejitimistler fırkası bu 
hafta yaptığı bir içtimada Dollfu11 
ve Fay'a itimat göıtermit ve Habs· 
burg hanedanına ait malların 

mündereıi ve efradının hudut 
haricine kovulmasına dair olan 
kanunun ilga.ınr talep etmiştir. 

Prens Starhemberg'de İngiliz 
gazetelerine beyanatta Habsburg 
hanedanm:ı kartı çok haksızlık 
yapıldığı ve bunların, mütebassi
rane hareket tartiyle, taıhihi icap 
ettiiini söylemiştir. 

Resmen tekzip edilen bir habe
re ıöre Prens Starhenıberg aakit 
Avusturya imparatoru K:ırl'in oğ
lu ve Habsburg tacının varisi 
prens Otto'yu ikamet etmekte bu
lunduğu Belçikanın Stenokertzel 
fatosunda ziyaret c.tnıiıtir • 

Pariı, 28 (Hava• ajansı) -
Diplomasi mahafili Habıburg h:ı· 
nedanınm tekrar aalt:ınat makamı 
na getirilmesine dair bir teıebbüs
te bulunmak ihtimalini ileri süren 
ve teeyyüt etmiyen gazete haber
leri karşısında tüphe izhar etmek
tedirler. 

Bu mahafil, acele hüküm ver· 
mekten iıtinki.f etmekte ve böyle 
bir teıebbüıün münhasıran ıiyasi 
mahiyette müşkilat çıkannakla 
kalmıyar:ık Viyana Budapefte 
hükumetlerinin girişmit oldukla
rı taahhüde muhalif olacaimı be
yan etmitlir. 

Avuaturyanın muatakbel 
federal relal 

Biçe, 28 (A.A.) -Alm:ın istih
barat bürosu bildiriyor: 

Bir takım ıayialara göre Avua
turyanın müstakbel federal reisli
ğine seçilecek olan Artidük Euge
nenin yakırunda bulunanlar, Arıi
dükün yetmit y&§ınd:ı olduiunu 
e 1919 tarihinden beri umumi ha· 
yattan tamamiyle çekilmit bulun· 
duğunu ve istirahatini feda ederek 
bu vazifeyi deruhte etmeğe pek 
mütemayil olmadığını beyan et • 
mr:ktedirler. 

Balkan misakının tebliğ 
olunan resmi metni 

Ankara, 28 (A.A.) - Büyük/ ederler. 
Millet Meclisine tevdi olunan Bal· Madde 2 - Yüksek akitler bu 
kan anlatma misakının metni her- itilaf namede tayin edilmiş olan 
veçhizir teblii olunur: menfaatlerini ihlal edebilecek ih-

"Balkanlarda sulhun kuvvet- tiınaller kartısında ahnacak ted
Ieıtirilmesine yardım etmeyi arzu birler hakkında birbiriyle görüt· 
eden ve Briand - Kellog misakı- meyi teahhüt ederler. Onlar bu 
mn ihzarında ve akvam cemiyeti misakı imzalamamı§ olan diğer 
umumiyesinin buna müteallik ka- her hangi bir Balkan memleketine 
rarlarında hakim olan anlaşma ve karşı birbirine evvelden haber ver
uzlaşma fikri ile hareket eden ve mekıizin siyasi hiç bir harekette 
mevcut ahdi teahhütlere riayeti ve 
Balkanlarda halen müesses arazi 
nizamının muhafazasınr temine 
katiyetle karar veı-m\$ bulunan 
Türkiye Reisicümhuru, Hftşmetlu 
Yugoslacya Kralı, Yunl\nİstcın Rc
•sicümhuru ve Hatmetlu Romanya 
Kralı Hazretleri bir "Bai~·an an· 
la~.-na mis" kı aktine karar ver 
mişler ve bu husus~a murahhasla· 
rı olarak: 

Türkiye Re•sicümhuru: Harici
ye Vekili Tevfik Rü~tü Bevefen
diyi Haşmetlu Yugoslavya Kralı: 
Hariciye nazırı M. Bogolioub Y ev
tici Yunanistan Reisicfünhuru: 

' Hariciye nazırı M. Demetr Maksi· 
mosu, Hatmetlu Romanya Kralı: 
Hariciye nazın M. Nikola Titüles· 
koyu tayin etmi!lerdir. 

Murahhaslar, usulüne muvafık 
görülen salahiyetnamelerinin tea
tisinden sonra atideki ahkamı ka
rarlattırmıtlardır: 

Madde l - :f ürkiye, YUSoalav• 
ya, Yunanistan ve Roman)'a bu• 
tün kendi Balkan hudutlarının 
emniyetini mütekabilen tekeffül 

lngiliz meclisinde 
harat'etli bir celse 

Londra, 28 (A.A.) - Avam 
kamarası, itsizler namına mürahas 
bir heyetin çar9amba günü parla
mentoya kabul edilmesini mübey· 
yin Buchenen teklifini 52 reye 
k!lrşı 270 rey ile reddetmitlir. 

Müzakerat esnasında fevkala
de ihtiyat tedbirleri alınmıttır. 

Her tarafta aıayit ve intizam me
murları iki ve hatti üç misline çı· 
karılmıttır. Pa:rlimento binasının 
ahaliye açık olan kıınnlarmda ve 
koridorlarda müteaddit ıivil polis 
ler gezmekte idi. Hıncahınç dolu 
olan localarda dahi sivil zabıta 
memurları bulunuyordu. 

Avam kamarasının civar sokak
larında aynı veçhile tertibat alın
mııtı. Parlamento kapısından içe
riye girmek istiyenler ırkı bir sor· 

guya çekilmekte ve iımini verdik
leri mebuı tarafından kaıbul edil
medikleri takdirde derhal uzak· 

lqtırılmakta idiler. Bu suretle 
her türlü hadisenin önüne geç.il

miıtir. 

İnhisar memurlarının 
sigortası 

Ankara, 28 (Hususi) - inhi
sarlar idaresi sigorta edilmeleri 
hakkındaki proje Maliye vekale
tinde tetkik olunmakt:ıdır. Bu pro 
jeye göre memur ma'.lflarmdan 
yüzde dört ,terfi edenlerin ilk 
zamlarından yüzde elli nisbetinde 
kat'iyat ile memurlardan ceza o• 
larak keailecek parahr sigorta 
sandıima verilecektir. 

bulunmamağı ve diğer akitlerin 
muvafakati olmaksızın diğer her 
hangi bir Balkan memleketine 
karşı siyasi hiç bir vecibe altına 
girmemeği teahhüt eylerler. 

Madde 3 - Bu itilafname bü· 
tün akit devletlerce imzalanır im-
zalanmaz mer'iyete girecek ve 
mümkün olduğu kadar çabuk tas
dik edilecektir. ltilafname, ilti-
hakı akitler tarafından müsait bir 
tetkike mevzu te§kil edecek olan 
her Balkan memleketine açık bu
lunacak ve i!bu iltihak keyfiyeti, 
diğer imza sahibi memleketlerin 
muvaf akatlarını bildirmeleriyle 
beraber hüküm ifade edecektir. 

Tasdik zımnında mütarünileyh 
murahhaslar işbu misakı imzala
mıtlardır. 

Atina' da bin dokuz yüz otuz 
dört seneıi Şubatının dokuzunda 
dört nü&ha olarak tanzim edilmiş 
ve herbir yükaek akide bundan bir 
niisha lo-rJ~ ı .. ı . .,,..,.,, 1tır 

Dr. Te\·fik RU, tü, D. MakıılmOtlt 

N . Tltlilesko, B. Ye\tlç. 

Bulgar Kralı Boris 
Berlinde 

Berlin, 28 (A.A.) - Bulgariı· 
tan kralı Boriı sabah Berline vasıl 
olmuf, iıhsyonda Bulgar ıef aret 
erkaniyle protokol müdürü umu· 
misi tarafından karşılaımuıtır. 
Kralın şerefine, Bulgar sefaretin
de bir ziyafet verilecek ve bunda 
h&Jvekil muav:ni fon Papen ile 
bazı n:ızırlar hazır bulunacaktır. 

Öğleden ıonra kral, harbı umu· 
mide ölen askerler abidesine bir 
çelenk koyacaktır. Gece reııı

cümhur sarayında kralın şerefine 
bir ziyafet verilecektir. 

Bir tekzip 
Sofya, 28 (A.A.) - Kral Bo

ris ile nbık Avusturya ve Maca
ristan kraliçesi Zita ve Arşidük 
Ottonun göriiJmüt olduklarına 
dair bir kısım ecnebi gaeztelerin
de intişar eden havadisleri sureti 
katiyede tekzibe Bulgar ajansı se
lahiyetbrdır. 

Mecliste bugün neler 
görüşülecek? 

Ankara, 28 (Husuıi) - Büyük 
Millet Meclisi yarın (buıün) ıaat 
on dörtte toplanacakbr. 

Ruznamede bulunan maddeler 
§unlardır: Arzuhal encümeni ve· 
rilen bir !kararın umumi heyetçe 
tetkiki hakkında Apdülhalik Be
yin teklifi, ıbeynelmilel yardım bir 
liği mukavelesine bazı ilaveler ya· 
pılmasına dair layiha, vakıf akar 
ve arazinin icar ve idaresine dair 
layiha ile zabıta memurlarınm yaf 
tahdidi ve yeni kaza~ç vergiıi li· 
yihaları •. 
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!l..~~. 
Balkanmeacm 
nasıl d 
....... ..... .... ıniDed.rinin • ....................... · ,..._ ~ Hasekı 

tıldlın ......... 

~.,.-::w:;:c:::~~~~==~ıı~EKTÜp'~~R 1 

iskan i,Ieri 
• o.m.u~ •eületi; 88 933 tarih " 

ık d 4591/m+namll'llıbirteWiiile-tiın-
I ers diJe ..... ··--· ...... _ •• hastanesi salonunda 

Diia78 Wr wllfmcla ~ P*\ h-

:::: ~ ~~ :::: Nisaiye profesörü ilk açılış dersini verdi ve sözlerini 
milakaa,-ilir•elikachr. au.,.-n- T•• k 1 k A tülh k U~-.:....-.·d• b• •• 1 ·ı b• • d• :;::. ::;"._ W::. .. "":'. ~ ur çe o ara p a namı ın ır cum esı e ıtir ı 
ta eski ---··- akıp ..... -kaddera .... tnmwk J.i, ılr. 8 •-. Tıp fakültetinin laı--la n&k· Profeairün dersini üniversite nelmilel profeaörl•in iaimlerini 

sikretmiı ve tözünü Türkçe ola • 
rak Abcliilhak Himidin "bir mil-

dur lıir kııa --~ Mribede "mül .. 
tecilerin ilkin muamelelerini intaç " 
ikmal ettirmek iı&emifti. 

şun,. devlet kanrlna iatinat eden 
b " Ll:M.!- abll...!!. " .. umamı te--.- _ .... eon; 
ım namuala.......... ..... ... 

"' ~ bir miWil, ......... . 

ıar ...- ....- 1UiJ.iriai anaık ._.... linden aonra ha ... hfneler yamnda 
w.,.a ...,,......_ •• • ı1a • amfi teklinde birer der.hane ya• 
lnıhbh•Plll altında bir lımRznit ... •· pılmuı kararlaf'Blf, denllaaeler
m.Na. Esen rüakirda ,..... Wr P'1• 1• den biri bir müddet eYTel Cerra&
aemi ~ kolmta w tue t.nat ....._ p:ıf&~a,.ilmıı 
nı ~· BaUraa lııa,.._. .. a..ca • "'* +ih'11m üıtüacle Wa llılilen balı ve l(Çllmlftr• , • • 
tat lliıliiai aldı. Onlar .... i1i1aia _. Din de HM ı. ' ~ı ya· 
;aırları ile doldu bot.W.. Çok defa Bal· nnıcla iafa .... dera:he açılmıt-
kafdılar tarlalarma l&ra'.-ı, tOllftlk al- tır. 
tıaelan sapana t.lalu lııir kelle, lıir .._ ~Din açılııına üniversite 
cakla ~· ••-- .-Z • profellrleı:i, doçentleri haatab:me 
lüleria mezarlıia Wi. doktorları dav« edilmiılerdi. Sa· 

• • • et on ikide niıaiye profeeörü M 
Dialrii iMaa dinkü tariW Pl'8 • :..-.... dersha • '-"!.-.-::.... •• • 

clinki telmiiia eliacle elirdi. 11 , •• -r.o-- nenın :aunu.une 
nıtı onu bir lııanb ......- • m .... ~ıı Almanca olarak denhane-
._. ı..ım. koJmatta • 1: zlll, l'n ılk açılı, denini yeniliftir. ....... tarihi....... .. 
lan ölilne cleiilt .. ,. ıv.e .. 
iiJ, ••siJe. ..,.:. ..... ...... Bomba hadisesi 
ıa,.. DM ... • ...... tMii İM 
~ .. ,... ...... _....wn.. ·~ Mi_._.,_. a • •nr. Fakat 18tintak hakimliğince 
t.a ııP-m siJui Wr wam haJi.e 1&0- .arguya b&flandı 
,.. .......... daha ................. 
ı....ı elMak .....,._ de -... .tada Trwway iciDe ~ ile boa· 
_..- llir haldedir. c..ç &a dn· ba bırakma hidüeainde auçlu ıö
letllrhdn makadderatuu ..._ lllmik rülerek evvelki aıkp"\ Saltan • 
Te ao,a sictiti w"* da tleiil. llMi- met birinci cesa mehk....me IÖD 
lııi ....,.._ ••· ••11.Mn Wllik dHllr derilen cllrt kiti Mirim Refit beJ o1....- ......... Ji JW - D tanfmclaa -- .. eldJmi L-L 

" .. H .. _--ar ...... • • 1 • * 1 1 ___ ,_ ~ I; ..... 
~ • • • • lamada tevkif lwvı verilmifti. 

Düne bakıp.._, Do.,a, mahkemece müddei a· 
- Sö,tedliia luayaWir. Dis '?"tti: m••iHp ıiaderilmit, miiddeiu-

niz. mumilik te dün taWrikatın derin-
... baıımı ıeri1e deiil, il.;,. pyiri. l8ftirilmeaini brinci ;.m.tak hild· 
-~· BaJbn)ar y~ ..U. .,.._ mi Ra-•aa ~ t.nle 1tt 11~ 
ren ben 
y_...... zanreti. elin,. si..-. zana. Bu Wiaeclen ~ euçl• ola-
ri clizei llunu WiJle JUIYOI• rak luıldarmtla tı"ıiket yapılan 

tütiin laciri IWrak il.rahim, kiti
........ lııuıin • hlWedir? Jkma 1ri Cent, tiıı:aretlaaneainde çalı 

verilecllr.,.. ,..oua si:lel ;üwlaiıli u.,_,_m M•....L- • fail 
1Ue ee•a ec*lir. • ... ...,. ....... 1iSiliiiel 'Ye 1Df&at müte-

Belkınlv bagün Dançik, y.; ate ahlaidi Ham Mehmet Rapp efen
hattmm prianda .......... ,, ,:'ahi· dileria idiatak hikimliiince sor-
~ .. ,aainin hala ~ ~ ..... 1111• çekilmelerine hqlamnqtır. 
~fazla mal alu _ ............ . 

S.-J'iletea Aftll...- ,.. • Wr Yabancı diller mektebinde 
~ memı-..ı ..... .- pllll}'er· talebe 
~ . ~m 

Saaariletea AYl'Upallm ,...... • EtlebiJat fakülteain• hajlı ya-

ziralt .......... .. ·-... ~ ...... .,._. elitler •elı:tebiue JUJlı tale
--- ..,_ iJi •' ı •• ...._ •· h •ikt•n (Z600) e balij _.__ __ caa .-.. ..._.. .._ Wr w , , t .._ .._1 __ -11 -ur 
1119ktir. Ba ~-- •• I• .... tar. --..raaa ...,_ Akana
..... bir lmrtahıt ,_. ıit' ! s li••· aa .._ elMwlltlrılfrler. 2 lmntm: 
9a kartalut da& ~ prAllP n ... W1ıi -~bir çola;.ı.w..a. tle B ...... 

d:'\~eoııtlenaderı doktor Tevfik 
Remzi Bey Tiirkçeye çevirmittir· 

M. Lipman üni•eraitenin nisaiye 
amfisini "9D•kla ve ilk deni yer
r.:ıekle büfik bir teref duyduPil• 
ve ünivenitenin ıünclen aüae te
kamüle doinı yürüdüjünü söyle , 
elikten aonra niifualanm arttırmı· 
ya muhtaç ve taraftar memleket
lerde kadın aıbhatinin çok bü,µIE 
bir ebeıaımiyeti haiz oldui-.u ili· 
ve etmiflir. 

Profesör nia:ıiyecilijia tarillçe
sin, terakki ve tekamül hamleleri
ni l&fha, safha anlatmq, nisaiye
eiliiin tıeki.•ülünde imil o.lan bey· 

Haliç boşalıyor 
Şirket müdürü zarann 
sebeplerini anlatıyor 
Alikadat' bir mabmm stati~ 

tiiine illin.den Haliç pmetinin 
zarar ettijini, bir sene içinde nak· 
lolunan 7olcu adediain ıeçen yıl
lara niehetle pek t.riz bir pfriltle 
diftiilünü ,._ ..... Haliç ıirb: 
ti müdürü bu huauata tordajumus 
suale töyle cevap vermektedir: 

- Şirketin zarar eltili muhak· 
kaktır. Bu ~ın tehepleri ele 

miilt.ci tanıfmclaa qpl edihnit olan ..... 
.a:~ --·~·- • • halcilr ne ve -roır _.. " arazamn, __ ,.. 

.. 28 ınut 1930 tariJaincle _....,. ko-

letia nüavam, derecei tekamülü- nalan tufiye kanammaa nepine talııad
aün mizamd ... ,, a&ziiyle bitrimttir. dlm eden ........, .. nn iıpl edildiii .... 

P f 
. h •.a. k ~&: tlkm.le : ..... .... 

ro eaörün derai çok :ılkıtlan- ·~ 97
:• • - -S:-

m••- kendisi der_._,_ ... _1.. 'k t.ria ..,. emlik " uainiD bılaaia -.... 
"T1 ~soma wvrı L-'-- ·ı. ı - a..-:ı .. a•1m• • n DUIVM'"ll'Mf Ve ....-an .-.....-

e 1 •tti~ · memiı olsa hile - iısal keıfiJetiıliia 
Haaekı .yanınd:ı dershane amfi (fili tabaiı) mam,.._ tellldü .. 

teklindedir. dilerek IMa em'Vllia if1.t .-ıer Moı .. 
Binanın yanında I•boratuvar tmaUk •• taci1i" .. ia1ırin ~ 

mesai odaları, ameliyat oduı v~ teca~ ..._ ~..ım ~ -~~ 
d T f kül 

• • • ahka..,_.. ,.WdeN ~ ,_ 
ır., ıp a teaı nısaıye talehele: ___ ı.... u-&&!..!L--=) • edeclii 
•• d" kad -~ 1CllP .... n fllll ıJe ar Hililial!ımef hu- ta•lf.ktı. M-i1a Wıla ............... • 

tııbakıcı mektehinde ders prü,or- ..- Jriikiualleme pr. Wrw .W... tu
Jardı. Bundan •oma yeni denha· sim ....-.; •lilııaclarlara Wl'ffi. 
nede ıörecelderdir. FilhaVb Wr iman.......... Lo-

zan alütnamesi ahlcimml tnfiba ..... 
....t ettikleri. ... -- a&•&ılderi ..... M h. d itp)lerine Jah • ohinaD ..., ..... usa ıpza e ,.w. ~ .. ....--.. ,:. 

A ft zİ)'U utnmtma. yah1lf G ....... 
Celal Bey şerefine bir çay Un on1ar ,,.,_ tahsis ecliWIW i9rk .. 

ziyafetı· ven·liyor • • ._.. rutaelinernı re& -.... 
..,..._. tacil .. ..... itl*i 

Mu.bip zade Celil Be~ "la- liiriiacrmııle blap pu,_. ~ ._, 
taabul Efencliai,, isimli muaikili ki1etiDin ba UlllUIDi ı.Wiii tlertlerim .., 
komedi.inin lst&Jabul tftir tiy&t. va oldu. Ve • siW aMıalillera alt W.. 
rblUJida te ... Uiae eneJki .... &lefler ppduak ._ _.._'" 

im 
.. ıece pr he;retlerince _..dua• ı ._ _. 

baflam •ıtır. latanbaı Efendi- ra ilkin clainaiDe ta.ti " .-.... 
si, Celil Beyin yinni bet Hile ev- Bu dairel.-ce aaa 11o,111 ..... ı • lk 
yeJ yazdıiı bir p~( Şimdiye sıhhati.-~ lamaliı • - t9o 
kadar muhtelif operet '--panJ·•· IMIJa _......, ba ..,......,. ••irs., 

llQllll .... ~ ipant .,_, • iP" ~ 
IU'ı tarafmdan iki JÜZ doksan do: .a,. clainaiDe ~ 
kuz defa oyaammfb. l•nhal Şe- Ne pn kis emlaki milii,e daireli ._ 
bir tiyatr09'1Ddaki temsil piyeıİD tamim hGlriimlerine ve clnlet tGraa b· 
ÜÇ JÜ&ÜCÜ oı••IPIWD'. ruma itb ... etmemekte ............ • ta• 

·ı....a.ı Bfentl" • --L!d L- ....... .,. 4-iliJm Wı 
• • • ...,, 'C9IU en uc- (o..let tirum .. .._. _.... 

2 - Halicin yaziyeti. JNl.Je reialerine Terilen isimdir. m dairesinden pianqbl'. v. .... 
Haliç &ünden P.e tenbalap- Ru uerde eiki ÇSl'fl pazar ha,atı, milladile, net ,.buz Wr mllıı• •· 

yor. Halk daha siyaf;le ~ di- ve diler bir çok eaki an'ane ft iti- lir. U- tefmiW imkln ,.._.Ve 
yatlu Jmibtiirize ediler* .... 1771 1 9 .......... diia ......... it-

ğer semtlerine çekili1or. Halicin rilmekte ve bu arada bir qk leriae ~ ~~· B• b ı ._ 
aki sakinleriyle timdikiler araam- • ....,. Wuia ........... J&Fl - alıı-vak ası anlablmakt:ıdır. Um lranmü,e müsait .._...) 

ela keymiyet itibari1le dehettll Pi;reein IMı defaki temailine re- Ve .Wtealw We ve '911clolaa.JW. 
fak v..-dır. fakat eden bette eaer.wd etki • Hall.ald; taWs mınh i 1mvw-. 

Haliç artık democla olınut bir twkılann Ferdi, Foa ŞtatMr .__ Ma "'iL ...._. 'rlmsi Wr ._ 
_.... hr" .... ı ..,. ...... aruİ7İ. ..... ı.-

mlUlittir. Herket, te ın yeni mm ~·-~-~-- • -~ı. ~DIUUI Al'IDODde 9IU 'il .... ellitM'Dlli aNri..- iatimm, W. 
takalarma rafhet ediyor. retiJI• ricude ~· &» di Jk '9bnit Wr aanma1ı •-•• .: 

Otoı.Jerin rtlmbeti de zararı '8 tirbti, Şelair ~ temmilJe. riaclen nel iıpl ....._ .....a. .._,.. 
intaç etlen selMplerden biridir. r... iiiai Uorııılı ıi• tlir' n.ek isere ci&. 
ldsiae nazaran pek azalan .,olca- teliiat ,..,, it •W.P içia clün ak- • Bu 1üdeatlir kh • •ı ıın, ...... 
lard otobüale fUl ilk ..... "lllailhl Efendi- •~ay-..... MI ıR ••• hıiılir ela: çoian• bir r lat!JOr· ai,, rad1ocla ainletilmiftir. ........iadea bhiı&le ....... 
~ •aParlann& feY blmı pkilde mevnu Wı.o&.t" &lüa 1ı17ik 

,. taba imli; 1 ,... • - ,.,. - ..... -- 1 ..ı:..ıı... .. 
...... itC m• lıirht , Wr ı , ;-,... ,....... .....-. yor. 
talm' a. ,.._ lıir lipai fak• ~ ile s 'la olar. a.ı- ~ Zararın miktarı hakbada he-

Bia eeerin aaiallflllizcle üç JÜS _.._,_na nmn dikkatleri an.ile 
defa o;rannman mlhim Wr 1&11'at ıDek ilteamifti. 
hiclüeai aa:rdchir ~in -hir .ı-t• Su Mtriıata hakiki Wr ebemmiJet at· ..,......_.. ........ a... • ._. ....... ·nw• lıirlila ... &1na1ı'nüz b" 7 __ _ 

..................... s-it 1ılr .. •eM:~ ki ::M- •- L;L=L= ır teJ .a.,)enemez. -..rana 
ı '""!11.!-.ı.. • LJ:.L~!! • L!_ 1 il Mrelre - --t ,.., de--: 1.-. •• ___. lf -UllMI ~ .,_.. ,... .... •ulh ve-med.m,.t dem aca•· . .__., _, oıı pn sonra yapı)a. 
u'ıs n'm ..... ..._. w.·'' ' ' •· cak olan bllnçoclaa sonra belli., 
~ Wdı ,. ...... .._ •-- Sadri Bent lahilec:eldir. 

DEHRi Efendi asıl 

••• Anwpü: "Bir...._ ata•ı•I 
..,.... ................... iitdli 

..... -~· ,.. lıir ............. .,. .,.. ...... 

' -r _. .. ı- , ... ...,. .-öletinia Yili,.U. .... 

~. ':'--:~~-~ Dd~ laa ...... iltiah .... .mı.....,.. Wi: '°"' _,, -w.....-.ı Ye ~fa- lııali W Wtia ......u.a. !I- LnU • • 
LL _:_~ • ___.,... - ........... J iM 

ne VU' Ç&J -.ı:-eti "'meli brar- ele .._. ....._ Wr c.ap -rı o l1tlt 
~- ( ....... ..,...,. ......... , 

rOyor? 

••• .f'tılılıt.... .. ..... ... ılıi 
.............. Db 1 I• 0... .... ,,.._ ... , ... ,.. .... ..... .. " ............... . 
ppg?."9mitl 
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Sabit nakit 
Elastiki nakit 

.... (Bapnakaleden devam) 

Şimdi dünya devletleri iktiaadi 
aiyuetleri ile bu iki türlü nakit na· 
zariyeıi aramıda yavq ya'V&f 
bıkiıama uiruyor. Bazıları altm 
mikya11nm en aadık taraftan olan 
Franunm, diler bazdan (elisti· 
ki nakit) ıiateminin bqı olan A
merikannı yanında cephe alıyor. 
Meseli son günlerde Almanyanm 
(Rayitbank) umum müdürü dok· 
tor Şabt altm eaumdan :ıynlmı
yacaiJm çok kuvvetli beyanat 
ile teyit etmittir. Halbuki (Çe
koslovakya) Amerikanm (elistild 
nakit) sistemine meyletmittir. 

(Elastiki nakit) taraftarlannm 
en eaaalı maksadı harice mümkün 
olduğu kadar fazla mal aatmtidır. 
Harici piyasalarda bqka memle
ketlerin ticari rekabetlerini kıra· 
rak azami derecede müfteri topla· 
maktadır. Naldtin kıymetini bey
nelmilel rekabet aabumda mu· 
vaffakiyet temin edecek" tekilde 
indirip çıbrmaktachr. Hatta na· 
kitin kıymetini icabmda tenzil e
derek aatıı miktannı artrrmak U.. 
terken tablan eı:ranm ıDaliyet fia• 
tini bile dütünnwnektedir. Bu 
itibarla (ela.tiki nakit) usulü had· 
dizatmda ( dampins) vaaıtumdan 
batb bir fey delildir. 

Amerika sibi müterakim eer
mayeai çok beif olan, Mnelerce 
eıki toplu sermayeleri Jiyerek ıe
çinebilecek bir vaziyette bulanan 
memleketler için (eıa.tiıtd nakit) 
aietemi beynelmilel iktisadi müca
delede bir aililı diye kullanılabilir. 
Fakat sermayesi zayif olan, uzun 
·•ma .(.ı.mpiq) usulile rekabet 
kabiliyeti bulmmuyan memleket· 
!er bu ıiWu kullanamaz. 

Bu ve masideki kazanç]ariyle 
milyarlar toplUIUf bir fabrika ile 
yeni t4telria etmiı, sermaye teraldi· 
münden ma:lmmı bir f.brika ara• 
smda b&flıyan bir rekahet müca• 
delesine benzer. Milyarlar topla· 
mıı olan fabrika Mekine kartı et
ya fiatini maliyet eniyeainden a• 
pğıya düfiirereka rekbet edebilir. 
Fakat zayif sermayeli fabrikanm 
elinde kendini miiadafaa için bat· 
ka bir vasıtası yok ise fiat düfiire· 
reka mücadeleye gİrİflDek erieç 
fabribmn kapılarmı kapamak yo
luna aitmekten batka bir teY de
~ldir. 

Tazelik 
nin arası açılıyor 

Vapurcuıar jEcnebı şirketlerde Berlin matbuatı ltalya bq..mli su. 

A d yör Muasolini aleyhiacle bir ıiirü ,.uıı.r 

İlaçlanmış yumurtalar rasın a Türk memurlarının hak- yumaia bqladıiı llu macla Roma mat• 
baab da Her Mitler aleybiade QDi va• 

pazartesi açılacak ş· k tl k·ı 1 k" )arını korumak için siyeti .ıc1ı .... Bedia ile Roma uumda 
ır e en çe ı en er ve a- . 

Yumurtaların altı ay müddetle • • b•td• . Ecnebi ıiıketlerde çalııan Tüm bir UÇ111'U111Uö 891makta oldaiuna SÖS" 
hze olarak muhafaz••ı ı·,.·ın bı·r lele vazıyeti J ırdder 1 • b terdi. Deatacbe Allpmeine Zeitq aa• _ :r memur arm ıca mda haklarım ... .: Sin ·· c....:-=- p -•- L-

·ı~- k f d v __ Ç-1--- •hfl"' f .. • '' m..._ yor ....... .,,... etteJ• YYA• -· ıAa\' ete en aa.ımpqalı Hasan UUUA 1 1 a uezrme Y&purcu· müdafaa ve birbirlerine yardım lan seyahatinin Almanya aleJbincle neti· 
Efendinin ~caret odası heyeti hu· bık tirketinin istifa edenlerden, mabidile aralarmda bir cemiyet celer pzetmekte olclaiana lrayclettiktea 

mrunda iliçhyarak saklamıt oldu· Tavilzade Hafız Hüaeyin, izadan kurduklannı haber vennittik. Ce· aonra Roma matlaaabnm doatlakla azla• 
iu yumurtalann pazartesi günü Ali Fuat ve Riza Beyler Ankar:ı· miyetiıı idare heyeti te§ekkül et· fallU1HÜ JaDlar :razclıiım anlatıyor•• 
id~e heyeti balan önünde •rıla• dan dönmii•lerd; ... ff:T.aavin Bey • ür" arada ıa malamab 'Yflliyor: ~ ~ .. ......,, - mıt · Sinyör Muuolini, Yuıoalavyayı 
caktır. bir muahrririmibe tunları söyle- Heyet reisi: Loyittiryestmo acen düpnanlardan miltewekkil bir çemberle 

Bu yumurtalar taze çıkacak o- mitlerdir: teıinden Nadir, umumi kitip: Va· kup.tmağa muvaffak olamadı. Romanya 
luraa ihracat tacirleri derhal bu _şirketle aramızda çıkan ibtilih •• kum Skmıi gaz tirketinden Kimil - İtalya doatluk muahedesi yenilenme-
ilicı satm alacaklardır. tif ttiiimizi bili • • ve ~ ' dikten batka Balkan misakı Bitlerin mu· 

B 
w' d" • d a ~ .. • :vonanuz. BiZ prketiD muhasebeci: Holanda vapur a• haıımlanm ilrkiitmüt, Diba et !tal a 

eyog&U lSpansenn e bugünkü ıdare ıeldine tamamen mahal;. t · d Arif veznedar· Be a...· A . y. y 
8 

tekilde d • • _ _ • cen eıın en , · y- .,uı vusturya ve Macariıtan ile anlat-
Cümburiyet H:ılk fırkası Beyoğ· ~· ~ evam ed~line hii,ük bir ker tiıketinden Sali.battin, aza: mak yolu kalDJiftır. 

lu dispanseri gündengüne tekamül zıb.yanl .. ..:a.a ile • • • V:bilekiletd" ~ ele azan Neatle tirketinden Sami beylerin Gerek bu Alman pzeteai, prek eli• 
ekt d

• D" .. ır a7au Yaziyetı ır ier pzeteler Avm....._ Macuiatu 
ebn e ır. . ı~pansere muraca· Hüaeyia a.,. vaparcalar tirlnıtinin ittirakiyle tetekkül etmittir. ve ttaı,. anamda bir~ ittihada 

::ıe1tıer d~ gıtt:kçe ~~ldq.m~ğ- düzebr:ıai için ne clüıündüpnü aorduiu· Tetekkiil alikadarlar tarafm· ,....._R"dan eadite etmekte, fllkat M 
.. ır. azır a~n ır .•tatıati e muz zaman bize fll cevabı vermittir: dan çok iyi kartılanm•ftır. Cemi· plima bir Jede iyi lrartılamnacbjmı, 

gore 933 aenesınde dıapamere . • Fnma ile kGPik itilifm ba plim maı.a-
11642 but:ı müracaat etmittir. .~Bir ~ere devlet deniz~ semi· yet esaa ıtibarile ecn~bi ıirketler- lefet ettiklerini, "Alman DOktai __.. 

Bunlardan 7561 ri kadm 4071· ~ .. e ~L&.atta it sönn ~ ~';: de çalqan memur ve hademenin rma ıöre ha Plüaa .ıram.te mahkAd 
' ~--• ı,..... etmek ve yolCUUU"• v ·b-'-1 • 1 d · oldux..-. 1·ıen· d--L&--'!....I- r::-a.:a ri eıbktir. . • aa arım mevcut nızam ar aıre- •om.. .....__...... ~-

.. • .. deım JOllarındaki vçarlarclaki konforun ıinde mahafaa __ L_ ___ i_. _ Avrupanm cenubu prki devletleri, Al• 
Bani~~ ~ ZU gayrı Turk, aynini temin etmek Jizundır· Sani1en, • • :ya çanpcalllU'. manya piyuuı kendilerine açık olmadık• 
7172 aı T urktür. ıirbt lwic:inde kalan dijer firmalarm Bunun ıçın aWmdar ıirketlerin ça iktıaacli nziyetlerini aağlamJat~ 

Müracaatçılardan 4276 sı dahi· da tirkete ıirmeıini mutlak ıurette te- bu cihetten yeni tete1ddlle karıı mazlar. ltalya pi7UUJ iH niabeten 
liye 1320 si nisaiye, 867 ıi kulak, min etmek lmmdır ki, en m6him nokta ıüphe duymalan varit llrülme- çüktür. O takdirde ha dnletler ar 
1118 zi cildiye, 332 ıi hariciye da budar. memektedir Halli l..oyittiayeatino da yapılacak bir simriik ittibadl ldipils 

.. teh 1 fmd y · . hia 
0 

• • itilif devletleri1le Balkan miuknu hr 
mu d'lm'll~ı•I and" tara an muaye- lerin en.telin~ ıı~ t ae . d~t- acentesi umumi müfettiıı Möty& def lamJan U,.ui bir tezahür mahİJ'etW 
ne e ı ıı er ır. e ~. ce, aeae ~ ~yı 1 ıer- Bonnetta cemivete muavenet Te de olaallktu. 

T k • ] • • t tk•k• maye ıçın çıkanlma1m1 vekaletin kabul J a as iŞ erının e J 1 edi ..&--..1·... . bi1mi D!- müzaberette bulunacaimt vadet· Roma matbuatı İM Abaanyanm Aval" 

d d
. P "uuauJ.SUll J'Ol'UID. ııuTiıJ'9le buya isindeld milli79tP ,.ıutı.S 

evam e ıyor göre iki JÜz bin liralık olmau dütiiniilen mittir. tahrik ..___,_ ı~~-- .. ~ ... .._ 
ı bul

-'- tak 0 1 . .. ba • . . Ce 0 il "d b" . k t euucate o ..... - IOJ'Iİ,.... ,.,, 
ıtan 'l«I aa ıt erınde ıuıı•· aenetlerin )'iz bin liran milli bir ban- mıyet en e, ecne ı tır e • manya11 itham edi)'Wlar. GiOl'Dale D' 

timal yapıldıiı hakkındaki ihbar ~ tarafmdan almacak ve diğer J'Üz bin lerde çalqan Türk memurların lia gazetesi: "Bu bareket muahedeyi tr 

üzerine tetelddil eden komisyon lirası da vapurcular araımda taksim ecli- baklannı korumak için it kanunu• til mahiyetindedir. Fakat bu hareke' 

gümrükte çabflllaktadır. Komi• • lecelmıİf... Bizim fikrimiz, böyle senet- na bir madde iliveıini temin mak· İtalyanm aiyaaetine uymu. 1taJyaıuO 
yon ıimdiye kadar takas itleri ile ler çıkanlchiı takdirde, bunların yaban- aadiyle tetebbüalerde bulunmağa tadil siyaseti, hak ve adalet esaslan dr 

l
"k _ı b" k • I • cı ellere ve bat~ clajıblarak aatıl- k • . d ireainde aruinin iacleaini iatllzam eder.,, .:ı a acar 11' ço taar en ve me- •~--d ı.: _, __ .:---.: da arar vermıftir. Bun an ı..tka ~ 

• • ma11 uıwouuı il' .Ala :vaDur .. ..,...- ...--- ...., _ Wol;JI'--• 
murlan dmlemııtir. maye taha"kkümünden kurtulsun. küçük ıanatl~J' Tttd( fttlfnlqlan• Lrfocmaı:t'in...,fl::ııı••I tmıdıllrı >. 

Ankaradan gelen ha&erlere gö- na hasredildiği cihetle; cemi· ~= 
re takaı i!lerini tetkik komiayoDı- Yumurta fiyatlar1 dU9üyor yet bu kanundan da ecnebi thket· "Avuıturyanm istikJAUai faza ul• 

nuna bir orman mütehaunı daha Yumurta fiatı son günlerde ol· lerı1e çabpn hademeler leshine is• :~= 1.e~ :ğıki ;!ırqan A;:!: 
ta · d•I ;..,;.,. d·-L-- "'-· • bett d·· •· tür "f d • • • • t t...1..,!! 1 d enmız er, ya ) ıu e ı m'T'.... ~ mU"Dım nıı e UflllUt • ti a e temını ıçm eteouus er e turyanm mülld aımımhğmı ve iatildill"' 
Memleketimizden afyon Fakat bir kaç gündenberi yu• tnıhmacaktır. Hademelik te kü- Di temin etmek ve Avusturyayı felce ut 
satın almak isti yenler murta fiatları tekrar sandık çük ufatlardan mahdut aayıldıit i· ratan. b~tün mücadelelere nihayet ver 

M ıeket. izd ~ 1 b••mda (50) kurut kadar yüksel- ir.in kü" ük' .--n-r kanununa ec- mck ıstıyor. em ım e a ... yon satın a • ~ :r ç muıa • Trihana aaeteai · fikirdedir• 
mlk için Avrupadan bir heyet ge· miıttr. lbrae:ıt en fazla ispanya• nebi tirketlerde ecnebi tabiatının "İtal •: be~ 
terek Türk -Yaplav nıütterek ya, Filiıtine ve ltalyayaı ohnakta· bademe kuJlamlmamaamı t91Din ri onun y;::Jm~:~tlu;:'::ı 
afyon aabf bonaama müracaat et- dır. edecek mahiyette bir madde ili.ye- yaaetin temeımiyaptıfnu üade etme.ı.,, 
mit, ve yapılan müzakerede bazı si için çalqacaktır. iki tanf aramada lla flPt 
lııuuatta daha hzla se!lhiyet al- henüz ilk defa vaka buluyor. 

mak için memleketine dimnüftil. 8 Q R S A ihracat ofisi Hamdi Bey iylleftl 
Bu mtiralıbaslan mensup olduk· nukut~(fitıf) ihracat ofisinin bir marttan iti· Sipahi oc:ıjnıda yapblı bir taliSll 

lan fabriblann clirektörleri Flo- b ~ ı_____ esnasında t..L L--- .. .x.......- Lı"• 
1 cald d l • Lonora 645. -· • Vl\llDI ~:-. - aren Ankaraya t&f1D3.C&•• aarar• uır ~J- .._ .. .J .... 

ransacla top an;.._L.::_':' ır.:ı ıktan· • Nı.,vorıı ıu. - * Matlrtı ıs. - la'flllıttı· Henüz alikadarlara ba man tirketi mt1dürii Hamdi Be1 
bula. ıelen müraııu-.aar muzaere * Parts ttı9. oo • Bcrlto 50. i-='-ıt" Ye dimd• itibaren vazi 
h kı-d !--Lat recekl * Mtllno !1 ~. - * Var10V1 '!-ı, • hutaata resmen tıeblilat yapıbna• .J u~ 
a~sm a Ul'll ve er ve H- * "odapcsr. so _ı..:. feai batma plmeie -.1----. 

M•hmet ASIM libiyet alac•klarclır. • Brilbel ııs. Ol• * Uükreş ~:• oo dıp için tqmm~ itine ne ........ amel ,__,.,... 
Bund'lD aoma fabrikaların af. : ~:::vre 8:~:: * Bclgraı •.ı - hatlanacaiı belli delildir. H ! Beye ıeçmit olsun deriz. 

Namıa Kemal ve ZIJa 
G8k Alp 9UnU 

Milli Türk Talebe Birlili tara· 
fmdan 2 mart cuma günü yapıla· 
c=Jc olan Namık Kemal ve Ziya 
Gök Alp günü ba9ka bir güne bı
rakdmıttır. 

lngiliz seyyahlan 

S 1 · • Yu~obıma 37· - Yal d b" ük b• t 1 yon ı:ıtm alıp alJIUY&caldarı anla- : ;m~ı~crd11n ::· ~~ * Altın 9!6 00 Avukatlar klübü ova a uy ır o e 
1ıJacaktır. * Prall 107. * Mı, ld!Je 36, - lıtanW aqkatlarmdan Wr kısmı, yapılacak 
H ık • d k• 1 1 • c;, th :;4 - • R oknoı ?3-1 a evın e 1 Ç8 Jşma ar 0 0

"' barodan aJn olarak bir letekkül ri· Yalova kaphc:alannm daha çok SÜ" 
lıtanbul Halkevinin kütüphane 1--t e ler ..JIC•P· ••· 18) cuda aetirme,e karar verdikleri .öyle- zellefmeti için ,...i tedlıirler amllMl'I 

kur 1 d b 1 , Loo .. ra ı 4 .t:o • Stokholııı Mll8~ nilmekteclir. tada'. Akay idued Yalovacla p,..t 
ve netriyat ve ı ar ve erı ane- • l'\evyork 079181 • Vhanı ._4ısa Bu tetekkit Wr klip mabiJetiacle ~ IJii7ilc 99 p.ı1 lııir .ı ,..,..,._,. 
ler tubelerinin yeni İntih~p edilen • Paııs ıız.o3 • \1adrtt ,,,851 lacakbr. M....W.t merlrıa Galata- karar vermiıtir. Bu otel 200 yataklı" 
komiteleri dün Halkevinde kendi • Mlllno 9•

39
5
5°1 ! ~arrıışoa ~·~0~87 ela olac:akbr. Daimi merkez için Be- lac:akbr. 

d • Frükseı 3. .,. T"' ., 
dairelerin e ayn ayn ohTak top- • Atin• s:l. 5,12 • Rodapenc yoi)uada bir bina bataJacaktır. Bu te- ~~===============~ 
lanmıtlar, yeni sene mesaiıine dair c.encvre .4!12~ • Riltres ı•' ı • ait be)'aaname. hükUmete ve- aeltmek, A'fl'llpa mahaflli Jaukuld,..l 

ProğramW.nu hazırlamıılardır. : s~rya 64 o ·o • rıeıı:raı riJmittlr. Klübün pyeai, bulmkıi...- ile tema• bahuunak, lisan irilen aY11 
•mst rdan ı.FSO • Yokohamı .........__ !'L......!I • timai" .. maJA---· -:ık lca .. ıw L!- ·-- 'ml---ktır. 

l.-n-• 1ıcaret heuetl • .n _.... IDDI Ye iÇ -- 7., • \MU:& 1111" _.,,.._ -~·-~ .-w , • Praıı ı ,0786 • Mostcrrı 
gfcliyor ...................................... it 

iki Wtaclanberi tehrimiz· 
de bu laan ve ihracat tacirleri 
ile teımela bulunan lıpanJeiJ tic:ı· _____ _.._İllllllll___ caret hereti naGn memlÜetleri-

içia tallüi milliye .... miitkllb p.. ne dönceklerdir. 

D6rt mut pazar ıünü Empre Of 
AV111bll'alya vapuriyle tehraize 
150 lqiliz •nalıı ıelecektir. 12 
martta ta Statend:mı vapuriyle 
360 senah gelecektir. Se:nahla· 
ra az•mt kolaylık ,a.terllmelde
dir. 

&ı Bıntası 
Ande>lu 
Reli 
Sir Hayriye 
Tramvay 

• · .011 

-.00 
-:ıo 

·-00 
-.'lO 

1 erkos 
Çtmento as. 
Oayon Oıy 
ark ,,... 

Balya 

Huıün matineler• 
den itibaren 

• 1 PEK Sinemasında 

Muazzam alnema ••yliain en mltlıit eseri, milyonlara mal 
olan bir film 

DENiZALTI 
ARKAD1\ŞLARI 

u. sıııoru 
romontl 

-,00 
,ıo 

art m eeu 
felefob tenMlde ... tWt.leri w. ............. Kalkavan aadeler ıenı 

dir. bir tllep aldılar tah.UI• 1 
Diler tarafta tapa aicil maluıfmlıiı, KalkaY&D zadeler (Mete) İl· ı 11=~•~•t=l=-k:1;;r•;;;•~;l::;.a:;:;;:r====-=== 

lııueaten ialdıa lllecil w tamellilrlsiai minde yeni bir ıilep aabn almıtl .. ,.. • •93 Ttlrlt Bor. ı s 9 t:lelctrllı - .ou 1 

al'lllıs llir laiai . ~ 1 • • • ıı - ,O Tramvay - 00 ı 
ceJi ..--.:: php•kta ~ ;:ı1 ~~~~ilep~!:qmdTa~~ • .. .. m-.ı'O Rılınm -:oo 
aaühim bir,.._ "9kil ... laa _-..: .... ....._ ....... aaauu macıuınce ura lstıt AzıDıhm I -,tıO Anadolu ı - oo B. Kellermaıa'm metbar TÜNEL itimli llHtfblll' romam 

am
el&llD ela .tik eRaii ı: .-ıl• -::.._ .... 

1
_ suJanDda çatq.aeaklarcbr. Erııanı istikrazı 11-.(J(ı Anıdol11 il -.oo · CFra .. z::a midi) 

,...._ - --- ........- Kalka tQ28 Mü A ,011 Anadolu ID ,00 
_,.- Wnm nel iltta-, pek tüii ~an S'ldeler bGkOımete mil ~a!dat _ 00 • , ümc~sı , ı1~.o· Filme illve olarak: P,uamouat dDaya haberleri, Belçika lrrab11111 
olarak, iıtemektedir. racaat ederek tileb"n çalqmuı ~ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiiilım\"' Tefatı, vapı'an meraaim, Viyanadalci kaftfllrlılclar .... ire. 

•• için müsaade htemitlerdir. 1 13877 •• 



Vakıt'ın ~debi Tefrikası rto.11 - ~-~ 

Minimini Kız JI e Aşk 
-::--:::::::::::::::=::::::::::::=:::::==::=::::::::::::: Yazan : Selami I zzet 

- Sütün krzJar kadmlaıır. Bu· 
nu biliriın. Haydi git ba.zrrlan. 

- Sen kadın nedir? ömründe 
bilmedin. Onlar insanı heyecan3 
dütürürler .• Onların içinde öteki 
vardır. 

- Haydi git hazırlan. 
- Sen kadın nedir? ömründe 

bilmedin. 
- Sen de fazla bildin. 
- Bu bilmek hoıuma gitmiyor. 

Sen on bet yaıındayken ne ister· 
din?. 

- San'l. git hazırlan diyorum 
vapuru k:ıçrracaksın. 

- Küçük, minimini bir kadın 

isterdin .. Üst kattaki kiracıların 
hizmetçisini severdin... Kadın ta· 
bii değildir. Kadın ıstırap çeker .. 
Gülderen muztarip oluyor. 

- S:ma havale ettiiim itle bu· 
nun hiçbir münasebeti yok. 

- Malum, yok. F abt Marma
ranın kartııındayız. Sırdatım ih
tiyar çamın altındayız.. Sanı. kı
zından bahsediyorum, kendine 
gel. 

- Kendimdeyim .. Herkese kar 
f ı tek batıma çıkıyorum. 

- Kızın de hepimize kartı tek· 
tir. 

- Kocaıı benden utanmasın 
mr demek isti yora un?. 

- Kendine layık bir koca bul
sun iıtiyorum. O evlenmelidir. 

- On bet YYfın.da mı? .. Acele 
ediyorsun. 

- Malum, ama iki üç ıene son· 
ra .. 

- O zamana kadar • lerimi dü
zeltirim .. Damadımı da güç sece
rım. 

-Hehey! .• 

- Ben kızımı çok severim Nu-
ri. Onun için çalıııyorum. Zan· 
netliğin ıibi hodbin değilim. Ka· 
rnnh kızım, sebebi mevcudiyetim 
dir. 

- Hehey! •• 
- Haydi git hazwlan 
- Demek tehdit edeceğiz?. 

- Kendimi müdafaa ediyo-
rum. 

- Senin gözün dönmüş, kızını 
düçünmüyorıun. 

- Onu yarın evlendireyim nıi?. 
Olacak teY değildir bu. Kanun 
menediyor bir kere... Haydi ıit 
artık.. 

- Gidiyorum, kızmu sana ema 
net ediyorum. 

- Güç İf. Seni y.:ımmdan ayır• 
mak iıtemezdim. Çocuklar, dert-

lerini analarına babalarına ıöyle
mezler .. Fakat ıenin latanbula git 
ınen, benim de burad::ı kalmam 
lazım .. Neyse, icabına bakarım .. 

- Bak. 
-11-

Vapur. 
l)üdük. Pervane, köpük 
Ali bey kanıiyle kwna: 
- fyi adamdır, ç.ok iyi adaıu. 

dır diyor. 
Ay henüz görünnıeınitti, F ak,.t 

dağın yanıacmdan ortalığı t&raı· 
ıuda hatladığı . a~lapbyordu. Şu 
ay ne müteceu11tır ! Tek tük gö
rünmeye batlry::ın yıldızlar aönü
yordu. 

Ali Beyin karısı: 
_ Allah vere de iti yapsa, de

di, 
Kocası hem inanır henı de 

füphe ederdi. Zaten İman tüpbe 
etmeae inanamaz. 

Ali Bey kızına döndü: 

- Haydi oynıyalım Gülseren ... 
Durdu, sordu: 
- Ne oyn:unak iıtersin?. 
- Canım oynamak istemiyor 

baba. 
- Haydi bezik oynıyalım .. Sen 

benden ustaım.. Daima beni ye
niyorsun .. 

Karısı dedi ki: 
- Ali, ne kadar sinirlisin bu 

akşam .. 
Ali Bey itir:ız etti: 
_ Hiç sinirli değilim.. Haydi 

kızım oynıyalım. Gülderen, Gül
seren: 

- Peki baba, dedi. 
Bir arzusu vardı: Sevmek ve 

sevilmek. .. 
Pancurları kapalı odaya ay ı· 

ıığıgir.m:yordu.. iskambiller gel
di, karı§tı, kesildi. 

Ali Beyin k:ırıaı tekrar mırıl-
dandı: 

- Allah vere de it yapsa .. 
Kadın çok ıstırap çekmişti. 
Gülseren iyi bir kağıt oynadı. 
Ali bey: 
- Bravo, dedi, gittikçe usta o

luyorıun .. 
Ali Bey kağıtları çekiyor, çe

kerken elleri titriyor. Gülseren, 
hürmetle öptüğü bu elin titredi
ğini görmemek için, gözlerini yu
muyordu. 

Annesi inledi: 
- Allah encamımızı hayır et-

·ıin ! 
Gülıeren dedi ki: 
- Bu gece §ansın var b~ba. 
Ali Bey, elindeki eksik kağıdı 

tamamlıyamıyoı::clıı: 
-- Hayır, dedi, hiç tafüm yok. 
Karısı içini çekti: 
Gülıeren dedi ki: 

- insan, talii olmadığı zaman 
oyna.mam"'lhdır. Eğer devam eder 
sen, kızacaksın, kızdıkça daha f e
na oynıyacaksın. 

- Ben talie hükmetmek iste-
riır.-

Ve karısı mırıldandı: 
- Allah muinimiz olsun : 

Gülserene iiok iyi kağıt geli-
yordu. 

- Bırakılım oyunu baba .. Şüp
heleniyorsun. Kabahat de benim .. 

(Devamı var) - --- ............................... !.__. 
~~~~aamıza gelen eserler: 

····-·····--······························· 
Mülkiye mecmuası 

Memleketimizin "içtimai ve ıiyasi 
iliınler,, ıahaaanda büyük bir boşluğunu 
~olduran "Mülkiye,, mecmuaıınm (35) 
•nci aay111 zengin münderecat ile çıkını,. 
hr. Yeni üniversite profesörlerinin de 
muntazaman yazı yazdığı bu kıymetli 
lnecnıuada Prof. Kesaler, Prof. Hincb, 
Prof. Röpke'nin etütlerinden başka te
lif ve tercüme birçok ciddi yazılar bulun· 
maktadır. Her ay daha mütekamil bir 
!ekilde çıkan ve memleket münevverleri 
tarafından alaka ile takip edilen bu mec
muayı karilerimize tavsiye ederiz. 

ikramiyeli müsamere 
Halkcvinden: 

Eivimizin Tepebaşında Meşrutiyet 

caddesindeki Beyoğlu kısmında 2.3.934 
cuma sünü ıaat (20,30) da temsil ,ube
rniz tarafından ikramiyeli bir müsamere 
verilecektir. Program aşağıda yazılıdır: 

1 - Seniha Bedri Hanımefendi tara
fından konferans. (Tiyatro hakkında u
mumi bir etüt). 

2 - T emıil tubeıi talebeleri tarafın
dan edebi devrimize ait tür. 

3 - Temsil ıubesi tarafından temsil. 
(Talia Sual, dram bir perde). 

Davetiyeler merkez Beyoğlu ve Alay 
kÖfkü idare memurluklarında verilmek
tedir. Çocuk kabul edilmez. 

Polis haberleri 

Çöken taraça 
Sirkecide İstasyon arkasında 

47 numar::ıh evde oturan Bohor ile 
karısı Bolira dün sabah tıraçada 
çamaşır asarlarken taraça çökmüş 
kırı koca yere düşerek hafif su • 
rette yaralanmışlardır. 

Yakalanan ka~ak etler 

Dün Pendikten gelen Üsküdarlı 
Tevfik Efendide 20, Seniye Ha
nımda 8, Kadıköylü Ihsan Hanım· 
da 8, Hafize Han.rmda 13, Kadri· 
ye H3nımda 6 kilo kacak et yaka· 
lanmıştır. Etler bel;diye resmi 
alınmak üzere mezbahaya gönde· 
rilmiştir. 

Bir binek arabası bir 
kızı yaraladı . 

Erenköy kız lisesine ait binek 
araba11, Kadıköyünde 16 yatında 
Müfide isminde bir kıza çarpmı§, 

y:ıralamı§br. 

iki paket heroin 
Osküdarda İmrahorda oturan 

Yunan tebaasından Şükrünün Is· 
tanbuldan ero~n aldığı öğrenilmit 
vapurdan iskeleye çıkarken y'lka
lanmıştır. Şükrünün üzerinde iki 
paket eroin bulunmuştur. 

On paket köylü cıgarası 
Valdehe.nı kapısı yanındaki 

kahvede araştırma yapılmış, üç 
gr:,m esrarla 10 paket köylü siga· 
rası bulunmuştur. 

Balkan misakı 
etrafında 

-- (llaf taralı ı lııcJ -yılamızda) 

beyanatta bulunurken Yunan mil· 
leti Balkan misakını tasvip etme
diği takdirde siyasetten çekilece
ğ:ni ve hükumetin Balkan misakın 
dan memleket için tevlit edecek 
faydalar hakkında efkarı umumi
yeyi tenvir etmek hususunda elin· 
den geleni yapacağım söylemiştir. 
Siyasi fırkalar reislerinin içtimaı 

bugün de devam edecektir. 
Bugünkü içtimada M. Venize· 

los söz alarak Balkan misakı ve 
Yunan siyaseti hariciyesi hakkın
daki nokt:li nazarım izah edecek· 

tir. 
Alınan malumata göre M. Ve-

nizelos, ltalyanın ho!nutsuzluğunu 
hafifletecek baz1 tekliflerde bu

lunacaktır. 

Türkiye ve Sovyet sefirleri 
Atina 28 (Hususi) - Türkiye 

sefiri Enis B. dün M. Venizelosu 
evinde ziyaret ederek görütmüş· 

tür. 
Bu ziyaretin Balkan misakı me· 

aeleaiyle alfıkadar olduğu zanne
dilmektedir. 

Türkiye ve Sovyet sefirleri de 
ayrı ayrı Yunan hariciye nazırını 
ziyaret etmişler ve Balkan misakı 
hakkında siyasi fırkalar reisleri
nin toplantısında cereyan eden 
müz::.kerelere dair görüşmüşler
dir. 

ltalya, Macaristan ve 
Avusturya arasında 
Viyana, 28 (Hususi) - Neue 

Freie Presse gazetesinin Romadan 
aldığı hususi malumata göre ltal
ya, Avusturya ve Macaristan baş· 
vekilleri arasında yapılacak önü· 
müzdeki mülakatta, üç devlet ara
sında Balkan misakma benzer bir 
anlaşma ihzar edilmesi çok muh
temeldir. Üç devlet bu misak ile 
birbirlerinin hudutlarının tamamı· 
nı temin edecek ve bundan sonra 
da "istişari,, mahiyette diğer bir 
anlaşma yapacaklardır. Bu anla!· 
maya di~er devletler ve manzu· 
meler dahi girebileceklerdir. 

Atina, 28 ( Atina jansı) - Si
yasi fırkalar rüeaaıırun başvekil 
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Yeni Rus diritnotuna 
konulacak toplar .. 

Bu musademe esnasında müfet· 
tit İbrahim Bey bu haberi alır al
maz, derhal Nevrekoptan Ustrum
caya gitmiıti. Sarsılan o iki mü
him çetenin herıeyden evvel dost 
araziye alınması ve orada yeniden 
ıslah edilmesi lazımdı. Elde mev· 
cut olan çete talimatnamesi muci
bince çeteler bir daha dost araziye 
iltica edemiyecekleri için Sırp top
raklarında, bozuldukları için fazla 
bir iş göremeden dolaşıyorlardı. 
İbrahim Bey hemen Yahya kapta
nın ve Mehmet Ali Beyin çeteleri 
Bulgar topraklarına çekilmiş ve 
yeniden tanzime batlamı§tı. 

Mehmet Ali Beyin şehadeti üze· 
rine onun yerine lsmail Hakkı Bey 
geçmiıti. Şimdi Eskişehirde avu -
kathk!a iıtigal eden lsmail Hakkı 
Bey fevkalade zeki, muktedir ve 
cesur bir şahsiyet olduğundan he
defini tayine ve çetesini daha ıyı 
kullanmağa kabiliyeti daha fazla 
idi. Onun için Mehmet Ali Beyin 
halefinin iktidar ve dirayeti altın· 
da o çete kolaylıkla eski haline if· 
rağ olunabilmi!li. Halbuki Yahya 
kaptan ve diğer bir Ali Bey ara
sında bazı anlaşamamazlıklar zu
hur etmişti. Bu yüzden Yahya kap 
tanın çetesine ait olan işler biraz 
geri kalmıştı. 

Fakat İbrahim Bey bu zıttiyetle
re ehemiyet vermiyerek çete işleri· 
ni derhal düzeltmişti. Doyran mın 
takasına merkezi (Çepelli) köyü 
olmak üzere Hafız Recep, merkezi 
(Baniaa) olmak üzere Hüseyin 
kaptan Tikveş mıntakasına ve mer 
kezi Cumaibala olmak üzere Ali 
Bey ( Sarov) ve (lştip) ınıntakala
rında faaliyet göstermek üzere ye· 
ni teşkil edilen çetelerin başına ge
tirilmitlerdi. Yeni çetelerin teçhi· 
zatı ve teslihatı Bulgar çetelerine 
nümune olacak derecede mükem • 
meldi. Makedonyada bir kaç ay 
devam eden çete muharebelerinde 
Bulgar komitecileri, yalnız efra • 
dm teçhizat ve teslihabnı değil, 
gösterdikleri ıecaati ve fedakarlı· 
ğı da beraber bulundukları bir çok 
musademelerde görmü§ler ve hay· 
rete dütmekten kendilerini alama· 
mışlardı. 

Umumi harp bidayetinde Rus 
donanması için karadenizde yeni 
bir dritnot inşa edilmitti. Bu zırh
lının teçhizat ve teslihatı ile met· 
gul olunuyordu. Alman karargahı 
umumisi istihbarat tubesi bu drit· 
nota konulacak olan büyük topla
rın Selanik tarikiyle Romanyaya 
ve orada lbrail limanından vapu· 

M. Çaldarisin riyaıeti altındaki 
konferansı dün sabah tekrar top
lanm•tlır. 

Hariciye nazırı M. Maksimos, 
Balkan anla;.m:ı misak•nın aktine 
ımütaallik izahatını tamamlamıt ve 
muhtelif mütemmim malfunat ver· 
mittir. 
Bugün siyasi fırkalar reisleri nok 
tai nazarlarını izah edecekleridir. 
Şimdiye kadar her :türlü taraf gir· 
lik zihniyetinden uzak ve afaki o
larak yapılmıt olan müzakerelerin 
nihayet bulacağı ümit edilmekte
dir. 

ra yükletilerek Rusyaya gönderi• 
leceğini haber almıştı. Şimdi bu 
toplann Makedonyadan müruru • 
na mani olmağa çalışmak lazım 
geliyordu. Alman erkanı harbiye
si meseleyi lstanbulda Alman ıe· 
faretine bildirmişti. Sefaret Ba
bıaliyi ve Babıali de Harbiye Ne
zareti vasıtasile teıkilatı mahsu· 
sanın İstanbul merkezini vaziyet
ten haberdar etmitti. Bunun üze
rine teşkilatı mahsusa reisi Süley • 
man Askeri Bey ve teşkilatı mah· 
susanın Trakya ve Makedonya iş
lerine bakan lskeçeli Arif Bey Se • 
lanikle Romanyayı birbirine bağ· 
lıyan demiryolu üzerinde yapılma· 
sı icap eden tedbirlerin alınmasını 
müfettiş lbrahim Beye havale et· 
mişlerdi. 

lbrahim Bey bu vaziyeti tetkik 
ettikten sonra evveli. (Gradeç) 
köprüsünün berhava edilmesi mu· 
vafık olacağına kanaat getirmitti. 
Onun için (Tikveş) havaliıinde 
icrayı faaliyet eden çeteleri kendi 
kumandası altında toplıyarak 
mezkur köprüyü muhafaza eden 
Sırp kuvvetlerini püskürttükten 
sonra (Gradeç) köprüsünü dina· 
mitle berhava etmeğe muvaffak 
olmuştu. Bu köprünün yeniden in
şaaı epeyce bir zaman aüreceği 

için ileride yapılacak yeni faali• 
yetlere intizaren timdilik bu ka· 
dar bir muvaffakıyetle iktifa olun• 
muştu. Yapılan it haddi zatında. 
büyük bir şey değildi. Daha vasi 
mikyasta faaliyet gösterebilmek 
için bulgar komitelerinin de bilfiil 
İ§tiraklerini beklemek lazımdı. 
Türk çeteleri az zaman z:ırfm.da 
epeyce çalıttrklan, bir kaç yerde 
Sırplarla çarpıtarak onlara telefat 
verdikleri h:ılde Bulgar komiteleri 
bu müsademelerde uzaktan seyirci 
kalmışlardı. Türk çetelerine ref a
k at eden birer Bulgar komite reisi 
İcap ettikçe alınacak tedbirler hak 
kında arada sırada talimat vermek 
ten başka bir şey yapmıyorlardı. 

Bulgarların bu mütereddit vazi· 
yetten kurtulamamalanna sebep 
olan şey Bulgariatanda büyük bir 
faaliyet göstermeğe başlıyan Rus 
taraftarlarıydı. Bunların en kuv • 
vetli adamları (Sandanski) idi. 
Sofyadaki Ruı sefaretinin müte
kabil faaliyeti Bulgar çeteleri üze
rinde tesir icruından hali kalmı· 
yordu. Bulgaristanın mevcudiyeti
ni Çarlık Rusyasma medyun olma· 

51 ve Rusyaya karşı Balkanlarda 
takip edilen dostluk siyaseti, Rus 
çarının Balkanlarda yaşıyan Slav
ların babaaı telakki edilmesi ve 
Bulgarların da Slav ittihadına da
hil olmak istemeleri Rus sefirinin 
Bulgaristanda yaptığı propagan• 
daya çok yardım ediyordu. 

(Devamı var) 

Anonim şirketlerde 
Bütün anonim şirketlerin 31 

marta kadar umumi heyetlerini 
toplamaları alakadarlara tebliğ e
dilmittir. 

lıtanbu1 ticaret müdürlüğü bu 
tirketİerin umumi heyet toplantı· 
ımd :ı hazır bulunacak komiserleri 
tayin ctmi§tir. 
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lzmitten Adapazarı ve 
Bolu ya doğru giden yol 
İzmit vilayeti bütçesi müsait olmadığına göre 

kimin tarafından yaphrılacak ? 

lzmit (Hususi) - Karamürsel
de ko.ldığım üç gün zarfında kar 
ve tipiden göz açamadım ve dün 
(Uğur) la İzmite geldim. Burala· 
ra da çok kar yağmıı ve tehri ten· 
halaştırmıştı. Artık hava lodosa 
dönmüş, karlar gevşemiı ve orta· 
lık cıvık bir hale gelmit olduğun
dan sokaklarda rahatça yürümek 
kahil olmuyordu. Biraz çarfıya 
doğru iierledim ve demir yoluna 
çıktım. Fakat burası bana pek 
tuhaf ve i.deb çıplak gibi geldi!. 
Baktım ki etrafa dal budak 

salmış olan ağaç dallan gesilmit 
ve çarşının üzerinde tente gibi du
ran örtüler kaldmlmııtı. 

Vaktile mutasarrıf Sırrı Pata 
tarafından diktirilerek son sene· 
ler zarfında lzmitin zevk ve zinet 

vasıtası olan ve göklere doğru yük 
selip çarfıyı günef ten ıaklıyan 

meıhur çınar ağaçları belediye ta

rafından budattırılmıftır. Şuraaı 
takdire ıayandır ki bu ağaçların 
altından bir çok telgraf ve telefon 

telleri geçtiği halde bunlardan hiç 
birisine zarar vermeden o kadar 
büyük ve hesapsız dalların keıil· 
mesine muvaff akiyet elvermiştir. 
Demir yolunun iki tarafındaki ·bu 
afaçlar her ne kadar timdi çıplak 

birer insan gövdesi gibi duruyor
larsa da ilkbaharda bunlar filizle· 
nip şehire daha büyük bir zarafet 
vereceklerair ki Bunun da zevki 
bittabi daha baıka olacaktır. 

Gazinin heykeli 
Gazinin tunç heykeli lzmitin 

mühim bir ziynetini tetkil ediyor. 
Heykel ıehrin İstanbul methalin
de ve istasyon meydanına nazır 

müstesna bir mevkide dikilmiıtir. 
Bu heykeli Türk sanatkarlarından 
Nejat Bey yapmıttır. 

Bu şanlı abide de sevgili Gazi
miz aıker elbiteıiyle ayakta ve 
sağ kolu garba doğru uzanmıf bir 
tekilde tasvir edilmiıtir. Gazinin 
kudretli parmaklarında, garp me
deniyetine itaret etmesi itibariyle, 
çak derin manalar okunmaktadır. 
Heykelin kaidesinde kahraman 
Gazinin on bir sene evvel lzmitte 
iken bütün bir cihan husumetine 
kartı söylediği methur nutkundan 
parçalar yazılmıttır. Kaidenin bir 
tarafmda lzmitin kurtuluş tarihi 
ve diğer cephesinde de cumhuriye· 
tin onuncu yıldönümü hatırası e
kunmaktadır. 

Su 
Geçen sene getirilmesine batla

nan Paıaauyu ile iktifa olunmıya· 
rak başkaca bir de abuhayat ka· 
dar kıymetli olan (Çene.suyu) da 
getirilmiştir. Uzun senelerdenbe
ri getirilmesine muvaff akiyet ha· 
sd olamıyan Paşa.suyunun cumhu· 
riyet devrinde getirilmesine imkan 
bulunması ve açılma ıenliğinin de 
onuncu yddönümüne raalaması 
dolayuiyle adına (Cumhuriyet ~u· 
yu) denilmi!tir. Dünyanın en bi
rinci ıulanndan olan ve emsali 
pek az yerlerde bulunabilen Çene 

1 uyunun da gene bu devirde getl· 
rilmeıine muvaffakiyet elvermit 

olduğundan büyük kul'tarıcımn 
isimlerine izafeten onun da (Gazi 
suyu) adiyle anılmasına karar ve· 
rilmiı ve o suretle belediyede tes
cil olunmuştur. 

Gazi suyu, Gazi heykeli ve U
lu Gazi mektebi lzmit için ebedi 
bir hatıra ve lzmitliler için de! şe
refli bir muvaffakiyet olmuştur. 

Umumi meclis 
Şubatın 15 inden beri f aaliye· 

tine devam eden umumi meclis en
cümenleri geceleri dahi içtimalar 

yapıp elerindeki işleri vaktinde 
yetiştirmiye gayret eylemektedir-

ler. Mecliain en mühim meHuli· 

yetini yol, maarif ve sıhhiye büt
çeleri teıkil etmektedir. 

Umumi meclis, geçen seneki 
bütçeyi (691.000) lira üzerinden 

kabul eylediği halde bu sene bazı 
sebepler dolayısiyle (643.000) li-

raya indirecektir. Bununla bera
ber halka yeniden vergi yükletil· 

meksizin açığın kapatılmasına ça· 
reler bulunacağı ümit edilmekte· 

dir. 

Bu vilayetin en büyük derdi yol 
meselesidir. Bilhasa Adapazarı 

- Bolu istikametindeki ıose bu 
topraklann sinesinde açılmış de· 
rin bir yara gibidir! 

Bu şosenin yapılmasına Kocae· 
linin bütçesi katiyen müsait değil

dir. Bu yol hakkında esaslı bir 

tetkikat yapmak üzere geçenlerde 
buraya gelen yolar müdür umumi· 

si Adapazanndan Soluya kadar o· 
lan kısmın intası için bir buçuk 

milyon liraya ihtiyaç bulunduğu· 

nu tespit ederek keyfiyeti nafia 
vekaletine arz ile devlet bütçesin· 
den yaptırılmasını ınuvaf ık gör-

müf ise de vakaletçe kabul edil

memiıtir. Bu şose öyle bir yol· 

dur ki, Bolu ve Kocaeli vilayetle
rinin bir hayat damarıdır. Bu İs· 
tikatmette şose değil demiryolu da 
yaptrrmak lazmıdır. Senelerden 

beri ıbu yol üzerinde açılmış olan 
çukurlar, birer hendek halini al· 
mış ve içleri de çaınurlu sularla 
dolmuş olduğundan seyrüseferde 

çekilen zorluklar, buralarda ade
ta bir romana zemin olacak hika

yeler nevinden naklolunup dur

maktadır!. 

Böyle mühim bir yolun artrk 
kimin tarafından yaptırılması icap 

ediyorsa bunun kat'i bir surette 

tespitiyle itin içinden çıkılması 

lazımdır .. 
Raqn> Kemal 

Zonguldakta yol 
inşaah 

Zonguldak, 28 (A.A.) - Ge
çen haziran ayından şimdiye ka· 
dar vilayet dahilinde muhtelif 

yollar üzerinde yüz kırk üç tane 
beton köpr,ü ve menfez yapılmış· 

trr. Gene aynı müddet zarrfında 

vilayet dahilinde 72 ilk mektep bi
natı yapıhmftrr. 

Bir kadın 
Doğuramıyarak öldü 

l Z M l R, (Hususi) - Çorak
kapıd:ı Abdullahefendi mahalle-

sinde feci bir ölüm vak'ası ol
muştur. İzmir - Kasaba de

miryolu kumpanyasına maki

nist Cemil Efendi, bir kaç 

gitmiştir. lzmire dönünce e
vine gitmiş, kapıyı çalmış, 
evde yalnız bulun.an genç 
zevcesinin cevap vermediğini ve 

kapıyı açmadığını görünce küçük 
bir çocuğu duvardan içeri atlata

rak içerde ne olduğunu anlamak 
istemiştir. Çocuk k:ıpıyı arkadan 

açmış, Cemil efendi içeri girmiş· 
tir. 

Ceımil efendi, henüz yirmi beş 
yaşında bulunan zevcesi Makbu-

le hanımı, Yatak odasında kan 
içinde, ölü olat'ak bulmuştur. 

Mesele zabıtay:ı haber verilmiş 
ve bir doktor çağırılmıştır. Mak· 

bule hanım dokuz aylık gebe idi. 
Yapılan muayene neticesinde Mak 
bule hanımın, evde yalnız bulun· 

duğu sırada doğum sancd:ırı tu

tarak, ehe de çağırtamıyarak 
"Usreti tevlit,, ten kan kusmak ve 

saire suretiyle öldüğü .anlaşıl

mıştIT. Kadın, evinde yalnız 

bulunması ve kimseyi yardıma ça· 
ğıramaması yüzünden rahminde-

ki çocukla birlikte ölmüttür. Ka· 

dının istimdat ettiği, fakat im da· 
dın:ı kotan kimse olmamasından 

feci ıstıraplar içinde kıvrana kıv· 
rana can verdiği anlaşılmı§tır. 

Kazalar, nahiyeler tele
f onla birbirine bağlandı 

Son günlerde ikmal edilen Ba
lıkesir - Dursunbey telefon hatti-

le bu vilayetin bütün kau.la.n ve 
ibir çok nahiyeleri telefonla vilayet 

merkezine bağlanmış bulunmakta
dır. 

Dört, beş senelik bir çalışma 
neticesinde merkezden kazalara, 

kazalardan nahiyelere, nahiyeler
den köylere doğru üç bin iki yüz 

altmış altı kilometrelik bir telefon 
şebekesi kurulmuştur. Son yapılan 
Balıkesir Dursunbey telefon hattı 
doksan kilometre u:ıunluğundadır. 

Y eniköy nahiye merkezi ile Q. 

va köylerinin de telefonla vilayet 

merkezine bağlanması için Yakın
da faaliyete geçilecektir. Çayırhi· 

sar, Ayşebacı ve Karaman mer

kezi vücuda getirilecek, ovada bu

lunan on altı köy buralara bağla· 

nacaktır. 

Adanada koşu . 
yerı 

Adana, 28 (A.A.) - Koşu ye
rinde halkımızın koşuları munta
zam ve rahat bir surette takip ede· 

bilmelerini temin için umumi mec• 
lisimiz tiribünler yapmak üzere on 

bin liralık ıbir tahsisat kabul etmiı· 
tir. Bu bütçe tasdik edilir edl· 
mez derhal intaata batlanacaktxr. 

Dört kişi yaralandı 
Çeştepe köyünde bir otlak yüzünden 

çıkan kavganın neticesi 
Aydına yarım saat uzaklıkta 

bulunan Çeştepe köyünde dört ki
şinin yaralanmaııiyle neticelenen 
bir hadise olmuştur. 

Çeştepe köyü civarında bir me· 
ra vardır. Bu mera köy halkın
dan yedi şahsa aittir. Bunlar son 
defa tapuya müracaat etmişler ve 
tapu kayıtlarım çıkararak malla
rına sahip olmuşlardır. Buna mu· 
kabil köylü bu merayı mal sahip
lerinin köyün ıahsiyeti maneviye· 
sine sattıklannı iddia ve haklarım 
ispat için mahkemeye müracaat 
etmişlerdir. 

Köyle tapu sahipleri arasında 
münazaa devam ederken bu yedi 
kişiden Ahmet oğlu Şakirle karde· 
şi Tahir meraya giderek beğendik 
leri bir yerini kendilerine aymna
ğa başlıyorlar. Bunu haber alan 
hissedarlardan Ahmet oğlu Sadık 
ile küçük llyas oğlu Musa meraya 
gelerek iki kardeşe böyle kendi 
kendilerine ayırmak hakları olma· 
dığını, usulü veçhile herkesin 
hissesi ayrıldrktan sonra mala sa· 
hip olabileceklerini ihtar ediyor· 

lar. 

Samsun - Sıvas treni 

iki gün işliyemedi 
Samsun havalisinde hir ka~ 

gündenberi müthiş kar fırtınaları 

hüküm sürüyor. Bazı yerlerde ka· 

rm yüksekliği bir metreyi bulmuş· 
tur. Kara yolu kamilen kapalıdır. 

Aralarında başhyan münakata 
kavgaya çevriliyor. Tahir taban~ 
casını çekerek Sadığa ateş ediyor 
ve Sadığı sol memesinin altından 
yaralıyor. Yarab Sadık Tahire 
hücum ediyor. Bu defa Tahir bı· 
çağını çekerek Sadığı alnından 

yaralıyor. 

Kavgayı ayırmağa çalışan Mu• 
sa da bir bıçak yarası alıyor. Silah 
seslerini duyan köy bekçisi ibra· 
him, yanına Ömer efendi oğlu 
Davudu alarak vaka yerine geli· 
yor. İbrahim Tabirin tabancasını 
elinden alıyor, fakat Tahir üzerine 
bıçakla hücum ederek bekçiyi de 
yaralıyor. Bu arada carih Tahir 
de alnından yaralanıyor. 

Şakir vaka mahallinden kaçı· 
yor, yaralılar köye geliyorlar. 

Bekçi lbrahimle kahveci Betil" 
oğlu Ali yaralıyı Aydına getirir• 
lerken Şakirin arkasından iki kur• 
şun attıklarını söylüyorlar. 

Vakadan haberdar olan jandar
ma hemen Tahir ve Şakiri yakala· 
mı,, tahkikata başlamışbr. 

Yaralı Tahir Aydm memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Hizmet gazetesi neşri
yabnı tatil etti 

lzmirde "Hizmet,, gazeteai üç 
dört aydanberı lntlfct.r acdıc1."tmdan 

çekilmişti. Gazetenin sahibi vila• 

yet makamına verdiği beyanna .. 
mede "Hizmet,, i kapattığım ve 

bir daha çıkarmıyacağını bildir-
Samsun - Sıvas trenleri Hav· mit ve lazım gelen muamelenin 

za, Ladik arasındaki kısmı, her yapılmasını istemiştir. Bunun Ü• 

türlü mücadeleye rağmen, iki gün 

geçemenıittir. Bazı yarmalarda 3 
metreden fazla kar vardır. Hat, 

amelenin mütemadi gayreti saye· 

sinde nihayet açılmış ve bu sabah 

trenler seferlerini yapmıya başla

mı§tır. 

Bir kaza 
İzmirde Karşıyakaya bağlı Bos

tanlı köyünde ıbir vaka olmut ve 

bir kaza yüzünden bir kiti ölmüt· 

tür. Vaka §U suretle olmu§tur: 

Bakkal Hamdi oğlu Fehmi is

minde on sekiz yaımda bir çocuk, 

babasına ait olan av tüfeğini kur
calarken yanında bulunan araba· 

cı Yusuf oğlu Mahmuda karşı la

tife etmeğe başlamış ve silahı ona 

doğru tutmuştur. O sırada açık 
bulunan tetik ansızın düterek si

lah patlamış ve karşıda buluJ!an 
arabası Mahmut sağ memesi üze· 

rinden yaralanmıttır. Tüfekten 

çıkan kurtun ve saçmalar, araba

cı Mahmudun göğsüne dolmuştur. 

Mahmut, yaralarının tesiriyle ye

re düşmüş ve on dakika sonra öl

müttür. Katil Fehmi yakalana

rak silahiyle beraber adliyeye ve

rilmi§ ve hakkında tevkif karan 
verilerek hapishaneye sokulmuf• 
tur. 

zerine vilayetçe "Hizmet,, gazete· 

sinin çıkarılmasına ait müşaade 

geri alınmıştır. 

Dokuz balıkçının akıbeti 
ne oldu? 

eÇ§me limanından bir treta ile 
•bir hafta evel balık tutmak için 

hareket eden dokuz kiti, kaybol
muştur. Bunların fırtına yüzün

den boğuldukları tahmin edilmek· 
tedir. 

Balıkçılar, Tosun reisin tretaıı• 
na binerek balığa gitmişlerdir. Bir 

iki gece denizde kalarak avlana• 

ca·khrdı. Fakat bir hafta geçtiği 

halde ne İzmir limanına, ne de 
Çeşme iskelesine dönmüılerdir. 

Bu vaziyetten balıkçıların men

sup bulundukları ailelerle arkadat 

ları endişeye düşmüşlerdir. lzmir 

deniz ticaret müdürlüğü de kaybo

lan balıkçıların akibetinden haber 

alabilmek için muhtelif liman re• 

islerinin araştırma 
bildirmittir. 

yapmalarmı 

Balıkçıların fazla fırtmadan 

Yunan adalarından birisine çıkmıt 

olmaları da muhtemel görülmekte• 
dir. 

Meddah Süruri öldü 
Meddah Süruri Efendi Bursa· 

da kalp sektesinden ölmüttüT, 
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Gece Havası • • • 
••• Dönüş Heyecanı 

Ahmet Cabir Efendi, 9e1Jelerce 
ticaret sahaamda çalıfllllf, para 

kazanmak lıınile didinmi!ti. Öm· 
rünün büyük bir kısmı, ba suretle 
ıeçmitti, ve nihayet? • • • ihayet 
ihtiyarladı! 

Ömrünün büyük bir luamını 
para kazanmak hırıile didinmek • 
le geçiren ihtiyar, bütün hu müd • 
det içerisinde töyle biraz :rahat ne
fes almaktan, ejlemnekten, baya· 
bn zevkini çıkarmaktan mahrum 
b.ldıtmı, ancak J&fl att-tı ıeç -
tiden sonra anlıyabildi. 

it, ıüç, hesap, kitap arumda 
aenelerce yuvarlanıp ıitmit, bu· 
nalmq, bafka her ,eyi. • •• her ~ 
7İ luaal etınitti· Kendiıini can • 
dan MYeD karumı bile .••• 

- Bey, bu akpm sinemaya ıi • 
delim olmaz mı? .•• 

- Yazıhaneden geç ça.catım. 
Kantık bir takım hesaplar var. 

Be bu .. - y, ıun cuma. • ~ • Hava 
tla güzel. Seninle töyle bir kır ıe
siatiıi yapsak ...• Biraz hna alsak? 
Açılırım biraz 1 

- Mühim bir it pefindeyim. 
Büyük bir zatla ıöriifeceiim. Bu • 
sün evindedir. Bulabilinem, bu. 
,un bulabilir, itimi hallederim! 

itte, kanımın tekliflerini hep 
...,, •• , . Q .,_ .... ._ ,.. .. s •• 
)erce it, güçün, hesap, kitabın ken 
diıine tercih edilmesi, pek tabii o
larak, kadmın canmı ııkmq, ıev -
pini soiutmuf, kan, kocanın a· 
ralaı1 açılmıttı. Artık kadın, ko • 
cumı her veıile ile hqlıyarak, ih· 
malinin cezumı vermek, öçalmak 
sevkile hareket ediyorda. 

~ 
Kendi rbmalile karııınm lıuy de-

T anıdrkları araımds huisliii· 
le mqhur adamlardan biri olan 
müteahhit Yakup Efendi, parası • 
nı her huıusta eairgemeii gözet • 
meaine kolaylrld:ı akıl erdirilemi· 
yecek bir adamdı. Senelerdenberi 
müteahhitlik ediyordu. Pek çok 
para kazanmıfb. Fakat, ayda yir· 
mi bet, otuz lira kazancı ohn bir 
adamın, kendiıinc:len daha fazla 
masraf ettiiini iddia, mübalagay.:ı 
kapılmak sayılamaz. 

y akup Efendi, bekardı. Akra
ba ve ta'llHikat kabilinden kimıe
ıi yok ıibiydi. Vardı, lakin para 
isterler, diye onlarla selim, saba
hı çoktan keımitli. Onların da, 

hasislik iliklerine kadar i9lemit o
l:ın bu adamm kendilerine bu bu • 
ıuıta en ufak bir f ayduı dokuna • 
mıyacağmı akılları keıtiii için, ya 
nına uğramağa niyetleri yoktu. 

Günün birinde, bir bayiin y.a • 
nmda çalıtan bir genç, onu ao • 
kakta yakalamıt, bin dereden IU 

getirerek, kendiıine bir tayyare 
piyanko bileti ıatmaja muv.:ıffak 

olmuttu. Bu gencin ona piyanko 
bileti satmaktaki iararmm da ri~· 
li bir sebebi vardı. Haıiı adams 
bir bilet ıatabileceğine arkadat • 
larile bahse girifmitti. Y almz. bu 
muvaffakiyetini, amorti bile çık • 

m~dıiı takdirde, bilet parumi 
kendi cebinden vereceğine dair, 
Yakup Efendiye bir senet verme
sine borçluydu! 

Talihe bakın, ki ... Keti dede yüz 
bin lira-, bu huiı adamın biletine 

isabet etti. Kendisine bileti israr • 
la satan gence bahtit vermeğe ya· 
D:lflllıyan Yakup Efendi, yalnız 
aldığı senedi geriye verdi! 

Ona gıpta, bayır, haset eden • 
lerin, içleri yanarak tebrik yollu 
söz ıöylemelerine kartı, Y akup 
Efendi, yüzünü ektitiyor, kısaca 
"Neye yarar!,, demekle iktifa edi
yordu. Memnun görünmüyordu. 

Niçin? ..• S:ıhiden mi memnun 
değil, yokıa mahıuı mu böyle ya· 
pıyor? ... Sahiden memnun olma • 
dığı, bir gün konuımayı bu hah· 
ıe getiren bir tanıdığına bot bu • 
luna.rak söylediği ıözlerden anla • 
tıldı: 

- Hani bi2im mah:ıllede bir 

mütekait Recep Efendi var? ... E· 
lindeki piyanko biletini rehin ola• 

rak bırakıp benden iki lira ödünç 

para alacaktı. Teklifine razı ol • 
m:ıdrm. Halbuki, onun biletine 
bet bin lira isabet etti. Dütün, ne 
f rrsat kaçmnıtım. Bir tatla iki 
kut vuracaktım! 
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Yılan Mı? (Ne Olmuş? 
~ - · - { - Kocacığım, sana büyük bir 

[müjdem var. Her halde pek se
~ vinecek, böyle benim gibi bir ka· 
= dmm kocası olmak.la iftihar ede

ceksin. Yarın, bütün gazeteler 
_ resmimi basacak!.. 
I - Ala... Fakat ne olduğunu 
~ söylemedin?. 

- Sizin modellik ettığinız tab-( - Ye~ ~l~ ';Narin kadın· 
1 "d .. d"' ~ .. .. hatırlı : lar,, cemıyetıne reıs .. oyu sergı e gor ugumu • ~ 
yanuyonun. ~ 

- Naml olur? Ressam, bu tab- ~ 
losiyle büyük şöhret kazandı. Mu- j l ı 
hakkak hatırlıyacaksmız. Tablo, ~ ~ . . 

eski Mısır kraliçesi Kleopatra ~ ~Qı ı.f: 
ile onu zehirliyen yılanı gösteri- l ~~ ~, ~ ) 
yordu. ! 1_ ~ 

- .;eki.~ !P.odelil -
kfmdi .. = 
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Anlayış Farkı/ 
- Oluürütünüz, botuma git • 

medi! 
Mu,.yene edilen adam, omuz • 

tarını kaldırdı. Şu cevabı verdi: 
-Kusura bakmayın. Herkesin 

kendisine malıaua bir ökaüriifü 
vardır. Batka türlü ökaüremem ! 

Papağan Sesi/ 
Evde bir p:ıpaian vardı. Papa· 

fan, telitb haller kartııında "Ya· 
vq, yavaı!,, diye ıealenir, aılay e

derdi. 

Hep Aqni Şey 1., 
Ferit, ıimtihande ıene muvaf • 

fak olamamııtı. Babası, bunu öğ • 
rendiii zaman, hiddetinden küp • 
lere bindi. Oğlunu bir hayli bq • 
ladı: 

- Bu ne tembellik! Sende ça • 
lıtacak, adam olacak göz yok ••• 
Anlatıldı. Geçen sene ıımfta kal· 
dılm zaman, "Ne yapayım? Ta -
lihim yokmuı. lmtib:ında en az 
bildiğim bir bah•i sordular. Bqka 
taraflardan sorsalardı, bülbül gi· 
bi cevap verirdim!,, demittio. Ba· 

kalım, bu sefer imtihanda dönme • 
ne n:ısıl bir kulp takacakım? 

Ferit, alet püsküren babuınm 
iıtizabına kartı, omuzlarını •ilk • 
ti: 

- Ne yapayım, ba'ba? Kabahat 
gene bende değil, ıene talimiz • 
lik! 

- Talihsizlik ne demek? 
- Dütün bir kerre. imtihanda 

aksi gibi, bu sefer de ıeçen ıenekl 
ıuali sordular! 
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C ((( t Sökülen Zırhlı t )J)) 
Çocuk, babasının daha yılba - fama babana ne cevap verecek • 

tında hediye ettiği oyunc.:ık zırhlı· sin? 
Çocuk, hiç istifin: İ>OzmaClu 
- Baıbam, dün alqam ıazete 

okurken "silahları azaltmalı, zırh• 
lıl:ırı sölaneli,, demiyor muydu? 

- Bu ne hal? dedi. Şimdi ak· itte ben de dediiini yaptım!. 

yı parça parça aökmüttü. Annesi, 
odaya girdi, oyuncağın en hale 
geldiğini gördü, öfkelendi: 
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Büyük Muvaffakiyet ! 

iittimıeıine sebep oldujanu dü • 

tünmiyen Ahmet Cabir Efendi !•~~~-------

Koca, çabuk hiddete kapılır bir 
adamdı. Hele yakalığının düğme
sini kaybetti mi, biT taraftan or • 
talıiı altü•t eder, bir taraftan da 
etrafındakilere kartı ·3let püıkü • 
rürdü. 

vaziyeti düzeltmek için bnıiyle 

birlikte Y&f&Y•tmı batka bir tekle 
dökmek çaresine ~ y«
de, tamamile aykırı bir yol tut • 
ınuıtu. Biraz rahat nefea almak, 
•ilenmek, hayatın zevkini çıkar· 
mak ..... ''Y ohm neresinden dönül· 
ae, kirclırl,, diyen ihtiyar koca, 
birdenbire yqm~ unun o}IDI)'& 

cak tekilde iti azıtmq, dojıu yol • 
dan aynlıp yan aokaklara sapma • 
ğa ıbtlamıftı. Hem ılk, mk! .. Ayni 
zamanda kendisini içkiye vermit, 
zaman, mekin tayin etmeden rakı 
ti,elerini devirmeje k07'llmuttu. • 

Tabii bu vaziyeti, kan.mı bir 
kat daha hakir olarak kızdırıyor , 
ıecenin geç saatlerinde ffe dön • 
düiü gibi, kıyamet kopuyordu. 
Hüliaa, altınıtından sonra ıeçmit· 
teki hayattan zevk alıttaıı malıru -
rumiyeti aykın bir tarzda gider • 
mek iatiyen Ahmet Cabir Efendi, 
bedeni diınaii, ruhi Yorswıluldar , ı· 
içeriıinde ıer~ ıyor, sarsak, 
wrek bir hale gelıyordu. ... 

Günün biridde baataiandr. 
Doktora ıitti· Derinden derine 
muayene, bir çok 90rp • • • Son • 
-, doktorua sözüı 

- Q!ylnlniz ! 
Doktor ~ JU&dmn, 

:m:a• 
)ıaata, ~ordu: 

- Sihha.timi korumak için ha· 
na ne gibi ıeyler tavsiye edersi • 
niz, doktor? 

- İtte bir ıurup yazıyorum. Ye 
meklerden bir ıaat evvel bir tatlı 
katığı ıniktarıncls içeceksiniz. An· 
cak, •İze uıl tavsiyem, erkence 
Y•hnaktır. Sokakta çok fazla kal· 
nıaınalıımız ! 

Ahmet Cabir Efendi, yutkundu. 
Bir ·:ın 'luttu. Sonra, yeleiinin düi· 
nıelerini iliklerken, doktorun tav· 
aiyesini töyle tef ıir yollu, .öze ıi· 
ritti: 

- Yani, sokakta çok fazla kal· 
maktan maksadınız, açık yerler· 
de dolatmam:ık, ıece havuı do
kunduğu için, değil mi?... Yoksa 
kap:llı yerlerde dolatmanın zaTarı 
yok? 

Doktor, hutamn kendisinden 
bir ço!< ,eyi ıaklamuma ı::ığmen, 
aeziti kuvvetli bir müteha1111 ol • 
duğunu gösterdi. Bıyrk altmdan 
gülümıeyiıle: 

- Hayır, dedi, gece bavuı do
kunduiu için değil, eve ıeç dön • 

Kansı, bir gün salonda oturur

ken, papafanm alaylı aeıleniti iti· 
tildi. Miıafir sordu: 

- Neden haykırıyor acab:ı? 

- Kocam, gene Ya.kalığının 

düimeaini kaybetmit olacak! . 

ı :ı zasaaaa "sa üaJ&•U•h saca 

Dişçide 

düğünüz zaman uğradr."iınız he • - Aman, sus... Biraz gayret 
Yecan, asabmısa u.rarlı oldula et. Yeni bir hasta, telefonla. ran-
İç:n !... ' devu alıyor!. 

- Arif Beyi görüyor musun? 
- Neş'esi yerinde olduğu belli. 
- Ben sebebini biliyorum. 

faya mahsus olmak şartiyle, 
şmı yenileştinneğe ikna edebilmiş! 

Sevincinden etekleri zil çalıyor r. 
Acaba sebebi nedir?. 
Moda meraklısı kansını, bir de. 

kürklü mantosunun yalnız kuma-
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O Niçin Uyandırdı? O 
Naime, ıece nitanbıile baloya 

sitmitti. Sabaha kartı eve dön • 
mütler, kız, yorgun argın yatJ.ğa 

uzanmıtb. Yatrt o y:ıbt·· 
Kızın ıece uykuıuz kaldığını 

gözeterek, sabah kahvalbıı ve 
öğle yemeii için uyandırmıyan 

anneıi, nihayet ikindi sularınd:ı 
Naimenin oduma girdi. 

Annesinin aeıleniti ve omzunu 

tutup ıaraııı ile gözlerini açan kız. 
sordu: 

- Ne var ,anne? 

- Kızım ,daha bili. ya takt sn 
kalkmıyacak mııın? 

Naime, eıniyerek yorganı ba • 
tına çekerken, mınldandı: 

- Beni bunu sormak için mi 
uyandırdın, anne! 
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ika Ye TELGRAF HABERLERi 
Pi,,anqo Bileti 

1 

_Yazan= tz~eto~ıu M. DumerfCihan sulhu Moskooada 
Cabi Bey, evlendiğinin ertesi Uıtüm• batana aıyecek bır feY bu . 

IÜJlÜ, hata ettiiini anladı. Karm, lamıyacak mıyım?.. . Parlamentodan Sovyet Rusya- Japonya Dimitrof ve Popof 
düiünün erteai ıünü, kumandayı - Dinle karıcıiım, bak11zlrk ) ,. b• münasebetlerine bağlıdır • l k 
eline aldı. Cabi Bey müteeair ol- etme .. Belki de.. tam sa a ıyet merasım e ar-
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d 

da, fakat .. çıkum~dL - Suı. Ben artık bu hayattan • ti• /zfJestiya 'nın bir ) d 
Kolay ve rahat bir bayat ıür· bıktım. Batımı alıp k3Çae&tnn. IS yor k . Ş1 8D 1 : 

müyorlardı. yedi yqmdan OD ae- - Kanatım!.. .. p.n., 28 (AA) - Fnua ., .. mec:- ma alesı Mo.kova, 25 (Tu ajansı) - Dlnilt- l~ 
ldz aybia "8,dar ~ çocukl:ın var· - Sua ! .. Bana yamı dört J'ÜZ liai, ıııann-meleı-le taaarraEat icru1 hu· Moeko•a, 28 (Tu ajuu) - lavu- rol, Popo•, Tuev MoalrovaT• sel• 
dı. Cabi bey de, bir müeaseae vez· yirmi bet kurut lazım.. Tanare ıuıuncla 19 reye kart• m re:r ile laiilrii· tia eliyor~= "Ja~!anaa ~~ ~li •.e anek üzere Almaa:r..laa banket ettiJdsi 
nedanyCh. Pek u kazanıyordu. ıbiletiiıi yalap yeinf.IE pifiremma.. mete itimadım beyan ebnezd• mi, llat· ıerek harici vazaptincle IÖzleri dınlenı- haberi seç almm•t olmasına rajmeD Bul· 

Hele o ay fula ııkmtıya diif· O gece ıuratlı ıeçti. Erteai tün ~ M. l)oumeraae'iD ıa..c:. beyanatını len unsurlar, J~~ .zamanı eYvellerine ilıtiWcil . • plmekte oldaldan 
I..!..__ bi .. · · ı...- .___ tli lemi tir. M. Doumerpe, ezcümle Sovyet Rusya rıbi bir clnlete anıalamu ıar enmn . .. 

tiler. E'rin üç aylık aira.ı birden Ca ~Y. dört yuz yıraaı: ~· i::Diti! ki: cebrü tiddete müstenit er.ı ile dikte et- derhal f&yİ olmuı ve fabrikalar, muesae-
...umek lbımıeliyordu. H:ıvqa f1I ıetırdı .. Karııınm ifkeaı biraz ' .....m imlci•ua olduiunu an...__ hu- aeler murahhaılan önde ba:rraldan" 
zı fatarw da ıeldi Dört lira ıeçti ve kadın ümide düftü. Öyle ''Par~ent_odan ~ ~lund~ ........ SoyYet ai,...WW. uimkirhtı- muzika olcluiu halele tayyare me:rclanma 
.;rmi :ı..L-.. verilecekti. Bere- belk" d b··-=~ ikr.:ımiyeyi ka· •akit, butçenm tasdiki mutemaclı,.en dun etmiflerdir sibnitlerclir. 
ı · ~-..-ut ya, 1 e U.J ua ' cletittikçe müteeasir olu:rordum. Bana na yar • 
ket .enin, karnı kocuma ay ha- zanırb.rdı. Kazananlar bafka tür- i7'e ptiy•du ki, düa,.acla hülriim ai· .. So~t Rusy~ J~pon1: ve~: Ta:n.....W. muvaaalatmdan çak evel 
ımda on lira vermitti. Her halde lü kaza.nmıyor&u.lı ya.. .,.. .......... isinde 11u bü:riik Fl'UlllZ " ilıtiWlanna muteallikdiola k ~= Komentern'in Manoailaki, Khorin " 

ı. . .. .. . bir • . " . .. SoYJet Rasyanm iktıN •e u en • P--L_.. -"L! !ı......! -'-- .... ı..: etleri c.bi bu on ırayı nrfetmemiı ola- Aym onuncu ıecesı ıozune uy• müea• ... •1• •.tizam n~nesı ıo .. fttUüa fnkalade artma " be:rne'milel ~ •--~ •- ,.....,, •• 
caktı. D&t lira yirmi uç·· kuruıu ku girmedi. Ertesi sün piyanko teı•ekh milcelWtir. Bitçw ...,._ • tin" .1____ 

1 
et keıbetmit ~ nriiel ... eler marühulan 

_m.... . . . iade J• ~· aon ~ reun .....__._ L......I Wd 
nrdı. Aktw onu alır, bıvaga· çekilecekti. Wr ---:..,,,,, ~;; -::~ ..,.._· ol--. nam-, aw• cleiiımemit· ID87-.... ~ - ••••:rer 1• 

sini yeriftli. Ertesi ..n .. öpm üatG swte1e- ıam•la • ~. .Jik .. ~-.1-· tir. Rus:ra, nelce olduiu ıiM timdi de Tanan '-wt 7 de me:rclan iiw-ia•• 
..... mas- Mademki utikrua luzum ._..., - • . h.. ·· ·· .. .._ nidalari le..___. __ 

Akpm kocau ıeldi. Cabi bü- ri kaptı. Şöyle bir ıöz attı ,Jilreli uhi..l-!- - . . t telkin edıcek, eli ............... meDfutı.ine ...... gorunmuı .... -.... ,. w..--· 
....... ,. ..--._ dillla met ecliL--L ~ti .. 1 ... -- !I- --- • • tir ~ ~ıa11a l-''-U~:;..ij lıiorlnitta. werinden lr~ak ... HaJkır• •-L:.• .l .. :_.=-...ı_ı_• tasarrufun iCl'UI için-.. ~ ...,...,. - __ ... lftlf Ye yavaf ,.,,.. ,.. IDIDlf • 

.JUA "IJ -~U5ua& I • -r . .- __. ------ • • • clald ........ ep'..ıila meaelelerin mia-
Ksrıal yan aöale ICocaama bakı· dı.. JailriiaMte, lizan ıelen saliluT•ti •er· lihane •....U. ._,..Aileceii 1r tin- Dimitrof ve arbdaı-., ~orpn •• 
yor, para iıtiyecek fıraatı bekli· • - Ca'bi! .. CabJ. melidir.,, dedir. ş.ld Çia i ; ....,_: SoY- hitap m halde ıörünü:rodwch. Dlmit-
yordu. . - Ne far?. M. Douıı.pe, eier memleketin yet memurlarıma~ ,&ztindea ta- rol Rusça olarak ,.Jmz "Arbdatlara ... 

Nihayet dayanaaıadı: - Kazandık, büyük ikr~iye- Jiiktek llMftafii .....,.,,.. lKa aalihiy~~ ncWüs etmiı olan itllUa tadi,.U. mü- lim,, di,.bilmit t&slerin ,.;.i allatlar •· 
• .., - '"-hı' dedi, senin bu akıam · •- aaod..L 1&eacliaine verilmi,.cek olursa, vasifeaa· nuiinfih m91elelerin .......... Wr la• namda itidhnmüftir· Balpr ihtilil· 
• 

1 ~ Y1 ~ ·~· • ifada d • :ı:..: • 'lbe et • Mtüalerine al _ K, ncbk 11aı' m evam eclemi:rece •• nı • ·rette haJ1i tete ., ~Mır. cileri 1molliUe tanue mey.._..-
. ua -· aüttir. Ameli,.t .. tatbikat 1Ue yeni ,_ Wr 0 °' nen var?'. 

- Bil bakayım. - Evet evet. Bak. . . . Bütçenin heyeti lllDlllDİ,..sİ, 13 reye takım itiWlar hazırlamak ve lııa ......,_ .,...._.__;;""""Judao __ • -------
v:ıktim Ve ıuetede, tayyare bıletinin kartı 298 re:r ile tUdik olamnuıtur. Wdan setretmek için muslihane tekilda Jı ilt k d• • • 

num&r&llDI patercli. ,..,.ı.n 11ir manena kartısmda nu INla- ng ere en ısını 
- Bilmece fıalledecek 

yok. Sıkıntı içindeyim. 
- Kanatım zengin olacajız. 
- Canm1 .öyle.ene. 
- Buıün dairede piyanko bj. 

Jetleri ıatılıyordu. Benim de dört 
baçak lirmı kalmıftı. Bir buçu· 
~ veriP alclmı. 

Karuı haykırdı: 
- Haf budala har!.. 
&~nia -,ütün neı' eli kaçh: 
- Neden budalayım.. 
- Budalum ya.. Senin taliin 

ol..ydı böyle olmudm. Ben ya
rın dört lira yirmi bet kul1lf ver• 
mezaem ıu k:ıpanacak; aen gidip 
bir ),uçuk Iİr&'J'I ıokağa atıyorsun. 

ICanu mütenadiyen aöylüyor, 
Cat.i 'bey aizmı açıp cevap vere
cek zaman ve fırsat bulamıyordu. 

- Ben hıriimün sonun:ı kadar 
ba,le metelikab mi yaııyacağrım? 

Casusluk 

Cabi bey bir iakemle7e dilftii: Ç 1_ 1 k _ı nu,.onaz. vo1c .. Japon:r• ile So.,.t ~~- te/ı./ikede dÖriinor / 
- Ben bileti aabnlfbm.. Ne e1eosıofJa yaaa as 1• arumcla aalh .,o1aaa lumrlamak ıçm 6' ':I ' 

yapayım, aldıjım z•"'Ml danldm, keri lıarekit mı fJar? ~~ :.:U' Nmiıni·= ~·::: Londra, 28 (A.A.) - Amiral 
L-"-'--·•- d"'rt ·· · • ~ im ... mı nu:roruz, • 09 Kont Beaw- lnıiliz bahri.tf'•inin mu~~ o yuz 11rmı ~ • Loadıa, 28 (A.A.) - Çekoa· clldir. Et- ahirM amüh8ne bir ta· ... ~ 

l'Uf ııtedın.: Be? de 1&tbm. Joy-L-..1-Li ukert bareklt hale- ima manenalar seniJiyona tathikat llu tezyidi lehinde bulumnUf Ye demit 
Kadm ıürledH - 7:--. . aaanenalan me:rdena Çlkua~tır. f;i• tir ki: 
- Katil!.. Alçak! .• Sen beni kmdaki pyialara dair LOndraclan tatbikat muılihane mr siyasetin l.allail· ·~1ncilt~t- hükünıeti ıilibsm-

öldünuek mi iatiyornn1.. Artık kendiaine telefonla m6racaat ecli- ....................... u aıiiıl•• ı nk tık ei 
gidiyorum, bu nde bir dakib. l>i- len 1aa:ri:iJe tıd}& • ~ bu • .. ~ ~t, M~ko~da ~.!~~ bilmek-için kendi 1llf0aun;-::un~~ 
i ial d f -'--'&de .. eh · 1DU11aaebatmm acele bil' nrett6 •· 
e duramam.. . . f&Y ar an e™' • ~üt ayyır laumcla miHI ıW:t ıÖl'elDek, hüaailli:ret li.tmda 0 kadar mühim temil&t 

Dmmıyacaktı da, fakat bileti old11ianu l.eyan ebnıftir. Ely.nm halacakbr. lnutia db• ki: yapmıp ki memleketin emniyeti 
aabn ,.ıan, büyük bir cömertlik Prajela buh:anan M. Beaea Avuı· ~ s..:ret efün ......_. ve tehlike altına dütmüttih'· Londra 
göıterdi. Kuancm yarumı Cabi· turya buhranı dolayısiyle her han- ,_..cihan efkin umumi:reai, istikbalde muahednile lnıiltereye verilen 

ye verdi. ıi bir ubrl hareket .eya tahfidat :':'4'!::!. ~· hi'!.alııir !!; harp ıemileri adetlerinin yüzde 
Fakat Cabi ~yin. ~ı, her yapıldıiı mayetlerini kat'I 1met· tarlan cleiil bitün~han::. •~lha ı.a.. nial»eti filodan beklenilen hizmet 

fırsatta ıene d1tlerinı llCll'Clab· te tekzip h~da Royter qau- wı..tır. ile katiyen mütenasip delildir. Bu 
yor: babirine aalihiyet veraıiıtiT. aebeple 1935 de toplanacak Lond· 

- Ne oluna olıun, eier kocem Amerikada ra konferanımcla bu manialardan 
budahhk, .enemıik ebnaeydi, Jngiltere -Fransa 1curıu1mamızı temin etmek icabe-
bep•İni biz kau•catmk! diyor. 

ticaret işleri Ruzveltemuhalefet der.,, 

Paria, 28 •(A. A.) - İnailiz • A ' Al Bir konferans 
- Fraıwz ticari ıaüzakeratm:ı Yüzlerce itirazcı niimagıı vusturga,rs manga 

Macüistanda mühim bir Şark v milletlerinin d~ir olarak dün ~balı L~ncL:ad~- mitingleri gapıgorlar l lı.udadunda /ıadisemi 
e llllP kı Franaa aefaretıne tevdı eclılmıt v · Din Jiider v· Doll 

letkilit meydana çıkanldı anlapaaları lizımdır olaD lnailiz notalı derhal Frama ce i:"' !!."!?..;;..... clave~ L-- IJRana, 28 (JA.A.) - ~-- • 
öncleriJm• ca, ce nPI o,.ıer a &D9ma - 7 -tta 

Mueilya, 28 (A.A.) - Bir ~ye ~ • 1 ~- ~ F~ Ru.-a cleaiı_.n içtimaa bulunarak Awıturya - AJman,a 

tir. 
Zamta lla yüzden tevkif edilen

lerin adedini bildirmekle beraber 
hu adedin ytibek olduiu tahmin 
ediliyor. 
Remıf tebliilere nazaran mn· 

lcuflar meyanında her içtimai ıı· 
mftan ld1111eler Tardır. Çuaahık 
tetkilibnm hedefi, Macariataıım 
ubrt fmnetlıeriyle ,talim ye ter• 
biye ueallerini öirenip ha'ber ver
mek idi. 

Ha.aaı menMc:lan alman malu· 
mata s6Te cuular komtu bir 
.....ıebt 1-almıa çalıpn~ 
idiler. 

bç konferw 'ft)l'lllek üzere ıit· tir. ilk tetkik netıcaı ~mu· sı~lerclir. c.......ı Amerika -~ budutlarmd:ı bazı hadiseler çıktı· 
• old ----•- -~- IMı ı. aait bir tarzda yazıldııını ıoater· bu ıçtimaa N. R. A. e kartı ıiki:retlenm • • • •-1-:.. 

IDlf ulu ~ ,--- re . t• izah " tetrih için cla•et ebniıti. ima daır olan nYayetlen -· ... 
D'uta uriyle udet eden mıı ır. - - •• 

danan·~- lard il- Tahmin olundutuna söre lnril· Fakat~ halk bir tek 1~ IÖJ· etmıftir. 
ayan an " nuır an. tere hükt\meti ticari münaaebabn lemeie ~akit ...._dan M. Johmoa, N. HuclQt mmtakalFJ da dahil ol· 
niveraite malıalleainin müeuiıi M. R A nazamatnun · mikJUta ve 12 b 

tanzimi i,.in 111üzakerat aç•lmaıı· · cld._1.:L L!- vaıı cı'L!-~ taclil duju b&lde AVutturyanm er ta• 
Anclre Hennorat, Tokyoda Kiyoto ..._.. bu ma - iRi" Procnım .... - d 

na l>eher iki tarafın müzakere- edileceiini ve ita niumetm mümkün ol- rafmd:ı tam bir ıüldin Yar ır. 
da verdiii ~lara dair Ha- leri en kıta müddet zarfmcla bq- chaiu takdirde reiaiciimharun mr karar- AYUlturya hiikônMti yahm :JU• 
vu muhabirine tu izahati vermiı· lamak üzere bilitili.f tedbirler itti· namesi ile katileteeetiui .. 1clirmiıtir. kan Avuatarya clahiliade umumi 
tir: b .j, • lüzunı ıöıtermekte- B• tadili .. MaYi brtalm,, ııWu takip • • ..__,_ • le 

~ •ı:n.meaıne eclecek •e bütün itlerde N. R. A. ......a- al&)'lfı muhafaza euue& pJealY 
"Siyuiyat ..U.111a ıirifmebi· dır. ıaia konulması• mecllari tubalacakbr. IDtl&Yin kunetleri o eah:\da hare-

zin, koaferamlanmm mevmunu, P,.•n. ra'!Jı· bııriin HallaD 1iki7et ve talepı.inin dinle- kete ıetirmift\r. Bu miinuebet· 
fU muauu fikre hurettim.,, Gü- ._- • r ı nilmeıô ihtimal lııir Wta ,.m bet ..ta le yukarı AftlluJllDID IOD iıblill· 
zideleria mütebbilen aalatmaıiy· Kral olııgor kadar denm edecektir. . lin merkeMai t4lkil ettiiini ıpaat· 
le, milletlerin y41kdiierine takar- M. Jolıın.-'ua ıa ••lldelik propaau, • 
riibü.,, Hıinkinı, 28 (A.A_·> - Prena ...,_ fiatlarm iatiloarnu ._.. makaa- mamak ıcap eder. 

Fuyinin yamı icra edılecek tahta di:rle daha yeknuak daha mümifue ve .... 
Şark ile aarp vaamdald fikir çıkma meruimindeD enel iatifa müessis hiç bir ahkam koaufllMWDI tir. ~ ~mm mtihüatm ,. •• 

münaaebetlerini inkiıaf ettirmek mekudiyle tuttaiu oruç ve ettlii " ....u,.t fia~lannm ~~ Mbf ~ lua-..... ... ...,. O. hareket ~ 41e
auretiyle, milletler için öldürücü ibadet hitama ermiftir. Pren. im- p•lınıwıana ...... olmak ~ nıkip .._:riile ~t •• cW-' .etpea •erlerin riaaM 

M. Musolininin birkaran b' · · • lan --ı--·-·· paratorluk ımk•wna knchmu ücntleria " it -:-~-~·:':~ · · eri -~ ~ telllif .-. ır teaıq o -™-T-· "let tınhna....., meua -~·--- 7--... ki muha~ tekaücli:rellri O. 
Roma, 28 (A.A..) - Muolini· 

nin bir kararma ıöre bundan aon· 
ra dnlet memarlan vazifeleri ha· 
pnda fatid tefkillbnc:I~ rütbe
leriaba lfaretlerini tapyacaklar
... • Bundu makat riül*erin 
dw1a&I tanmmuı Ye inzibatın te-

Jidid& 

lıiı, ortadan kalclD1Dli• mgyllffak miteldp (Huzur •e fazı ) ma- indirilmesini, ücretlerin yeniden arttı- • .. .....al ia • 

olacaJh• Bu anla-maalık, bu- natma pleD X-ı - leh ÜDftm .. nlmumı •• ~k müeaae..Lire kartı w. Flsi'-~hk ::..::..-:... : 
5-. ,.-- '--•ı ma:re tadWr'-i alminaunı derPit etmek. .....,,_. _.__ ..... 

L-L--.- Dl are= *· &-.1:-. , iıt a n•dattlamıl wwilffak --.--sün dünyaya iatırap yeren 'lftlDnYI __. 

ıı- • d _ _.. 1!~!--1• !I- ela N..,..k, 28 (A.A.) - Reiıicümh .. 
t.Uerm e ~ •--ırn1r. fN utlarda tark ue ıarp arum ahaW tle tehdidi brpmada, ,,.. Demokrat fııkw nillab._ Mrl • 

Çinin bqtinldl simundarlarm- ıba müeuif anl•flD•DIAZhim de- :.: ama:ei ._, .............. mi· ,.. .. cHünin ba ..._.. taaı etlili tr 
dan eluerlalyle slrilftlim. Arap 'ı vamına mütaade edilmekte olma· tedahil alac.elrlan olan 2400 mil1oa dola· ..,.,., pıojeaiai n•••tHıiW liflwlr 
kiiltüriJ'le ümiJet etmit bahman ımclan miiteeuirdirler. nn ....._ tel'rireai teklifiai recWebDit- tir. 
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Yazan: 
Dedikoducu 150 Sene Sonra 

KaAaDsrlaN ~UNDAN BUNDAN 
Tefrika 
numarası : 16 

,~ .............................. r 
Susunuz tayyare sesi işitiyorum, 

mutlaka babamız geliyor .. 

Himaliyanın tepesine çıkmak için 

" - Keşke ben de kız olarak 
dünyaya gelseydim de senin gibi 
serbest ols:ıydım !. Nedir kadmla· 
tın tahakkmünden çektiğimiz bu 
eziyetler! Bize adeta esir ınuame· 
lesi yapıyorsunuz!.,, 

ride lazım olursa, gene ıize ınü· 
Onbir Alman, şimdiye kadar ancak tayyare ile aşılan 

~:::~!:i1~;enf•a~:t~~:;::: bu müthiş dağa tırmanmıya hazırlanıyorlar 

Doktor hanım oğluna doğru 
dönerek dem.işti ki: 

-"Bu sözleri babandan mı itit
tin?. Biraz ağzını tutsan ço iyi 
olur, sonra büyüdüğün zam:ın ka· 
dınlaı- seni beğenip almazlar •. Bu 
erkek kadınlardan memnun de
ğil, derler. Bütün hayatmda ana 

kalırsın. Hiç bir k1dının malı ola· 
lrlazsın ! . Fakat babanızı göremi· 
}'orum, acaba nereye gitti?. 

Doktor lıanımın kızı: 
"- Susunuz, tayyare sesi ~idi· 

Yorum, mutlak:ı babamız geliyor• 
dur!,, demi~ti. 

Hakikaten biraz sonra kapı açıl· 

ric1 ederim. Size çok güzel ve (Bavyer.:L) dağlarında dağ kı· ~. . , ~'.. 
nadide bir kolleksiyon göıterebi· lavuzluğu vazifesini gören on bir t' •. : «,, 

lirim.Eski hay:ıt arkadaıınrzm her kişi Mart nihayetinde Ceneveden ' 
türlü ihtiyacı müemınendir. Hiç ve Venedikten iki grup halinde 
merak etmeyiniz. Çünkü kazan• hareketle Himalaya dağlarından 
cım iyidir.Benim bjr layyarem bir 8114 metre yüksekliğinde olan ve 
şimşek arabam ve bir de ·:ıltı kişi· şimdiye kad:ır en yüksek noktası· 
lik balonum vardır. Sık ııık se· na kadar çıkılamıyan (Nanga 
yahat ederim. Bu gezintilerimize Parbat) dağma tırmanacakhrdır. 
arada sırada siz de lutf en iştirak Bu dağ dünyada mevcut ve 8000 
edecek olursanız bizi çok ıınem· metreden yüksek olan on üç tepe
nun edenini, öyle değil mi sevgi· den birisidir. Alman d::ı.ğ tırm.ani-
lim ?.,, cıları bu seferlerinde muvaffak o· 

Doktor hanım bu uzun nutku lurlarsa dünyanın en yüksek te -
hiç se~i?i çık:ırmadan dinlemi~ti. 1 

pelerinden birine ilk defa Alman· 
Çenesını avuçlanrun içine daya· Ia-r çıkmış olacaklardır. 
dığı halde önüne bakmış, dü,ünü· 

Malum olduğu veçhile geçen 
yordu. Asarıatika satıcııSı hanı# ( 

sene İngilizler Himabya) nın 
mın sözleri bittiği zaman doktor 
h (Everest) dağınr an.cak tayyare 

nuş ve doktor hanımın sevgili ha· anım başını k:ıldırmış ve on se· 
ile aşmağa muvaffak olmuşlardı. t 

}'at arkadaşı ve çocuklarm ba.bl- ı neden beri kendisine hayat refik· 
Bu seferi müteakip (Tibet) hava· 

sr içeriye girmitti. Fakat yanın. liği etmif olan erkeğe doğru ba- l' . d b'" .. k b. k kl k h .. k .. 
da o yabancı kadın ve iki de me. kar ak, demişti ki: •.~ın .. ~ .. ~~u ır ur.:ı ı u um 
""" .,ardr Memurlar ,,_ - t "D k k. b . tık surdugu ıçın geçenlerde vefat e-.. ,ur " · wıı.utımı er· - eıne ı sen enı ar d ) 
1. ·• • d 1. • .. . en (Dalay Laına tarafından bı· 
Q1ye ınuessesesın en ge ıyor rdı terkedıyorsun, oyle mı?.,, Ben sa• ı . . · 
ı- k k hayat arkad l d-'--- . ı· d Jd'"'' ,_ d . "lı',k rakıle.n hır vasıyetnamede ecnebi·\ Hımaliya eteklerinde UCjan bir tayyare .;.r e aşı o an oa.t"or na e tm en ge ıgı xa ar ıyı 1 (H' ·ı· 1 
hamını görünce biraz tereddüt et· etmedim mi?. Benimle beraber er tarafından !~pılacak .ıma: lngı ız er (E~eres) dağı seferi I ~i~ etmişlerdi. Fakat 7600 metre 
.,,.. t• fakat b k d , t b' h t · · y laya) seferlerının ınenedılmesı esnasında azot aletleri tuıdtkları ırtıfaa geldikleri zaman müthiş .. ,ıs ı. ya ancı 1 ınm ee- mes u ır ay3. geçırmıyor mu • 1 ~ 

&a.r~et verici bir bakışı üzerine dun?.,, emro unmuştu. halde Alman dağ kılavuzları böy· bir kar fırtınasına tutulmuşlar ve 
do-ktor hanımı ona takdim ede· (Devamı \•ar) Şimdi bu vasiyetnameye rağ ... le aletlere muhtaç olmadıklarını 20 gün karargahlarından erzak 
tek: men Almanların (Nanga Parbat) ve (Himalaya) dağlarının muhte· gönderilmeden kaı- altında kal· 

-"Yoldaşım, iJte şimdi}c ka.· Gizli Japon teşkİ- tepesine tırmanm'1ğ9.! kalkışmala· lif taba-kalarda mevcut olan hava· mışlrdr. 
da.r kendisiyle teşriki hayat etti· rı evvela tehlikeli bir teşebbüs daki azot fikdanma yavaş yavaş i Fırtına geçtikten sonra 6600 
titn kadın bu idi!,, ilemişti . )ahnın faaliyeti zannedilmifti. Halbuki Alınan alışacaklarını iddia etmetkedirler. metre irtifadaki karargahlarına 

I>oktor h:ınım bu sözleri isidin· dağ klavu:larının takip edecekle· (Everest)dağı 11000 metre irti- kadar inmeleri icap etmişti. Fakat 
- ....- tısa, tarafı 1 ıncl cayırıamıuıa ı 

te h yretle lkarşISmda'kilerin yüz· ....,. ri yol (Tibet) ten geçmiyeceği i· famda olmakla beraber tayyare orada bulunan 50 yük hamalından 
letjn.e 1>aımiaga naş amışh. Onla· 'ilikit liane<lan azasiyle temas ede• çin bu seferin Tibetliler tarafından ile uçularak a§ılan bu yüksekliğe 43 kişinin kaçtığını görmüıler, ka· 
ta deımitti ki: rek onlara Japonlann teklifini, bu tehlikeye düşürülmesi ihtimali yok 

1

5,000 metre irtifamdaki bir yayla· lan yedi hamalla trrmanmağa de-
- "Şimdiye kadar teşriki bayat teklifi kabul edenlerin küçük bir tur. (Nanga Parbat) tepesi Efga· dan haşlanmıştr, Halbuki Alman· vam etmek kabil olmıyacağmı anb 

ettiğim lkadın ne demek?. eden zahmet mukabilinde bir saltanata nistan hududundadır. Alman dağ lar (lndus) un 1000 metre irtifa· yarak geri dönmeğe meobuı· ol· 
böyle söylüyorsun?.,, konacaklarmı anlatır. kılavuzları evvela (Bombay) a gi· ı ındaki bir yaylasından tırmanma - muşlardı. Kar fıı-tması çıkmaıa ve 

Erkek hu suale cevap vemıek Suriyede ya§ıyan sakit hane· decekler oradan Keşmiı· mihrace· ğa ba§lıyar:ık8114 metreye vasıl ol 'hamallar kaçın.asa idi, 932 sene.in 
İçin çok güçlük çekıni~ti. Nihayet dan azasından Selim efendi oğlu si yolunu takiben (Strinagar)a o· mağa çalışacaklardır. Heyetin re· de 600 metre daha çıkarak (Nan
•kıla sıkıla: ve Aptülhamidin torunu Aptülke· radan birklç gün zarfmda(Lctoı) isi (Merkl) isminde Münihli bir ga Parbat) an en yük&ek tepe.ini 

- "Ben ·ben istiyorum ki- ., de· rim efendi ıbu teklifi cazip görür göllerini geçerek ve on gün zarfın· dağ kılavuzudur. Sefer esnasında aşmış olacaklardı. Bu defaki sefe· 
!neğe ba~lanu§tı. Doktor ha.mm o· ve JaponlaTın hesabına• çalıımayı da 4200 metre ir.tifamdaki (Paur· harita almak için manevralı pro· rin muvaffakıyetle neticelenmesi 
ltun sözünü keserek sormuıtu : kabul eder. zil) boğazını aşarak (Nanga Par· fesör (Finstervalder) de bu dağ için lazım gelen tedbirler almm•!· 

- "Ne istiyordun? Çabuk an· iki taraf uyuştuktan sonra Ap· hat)grupun.u te§kil ede~ dağların tırmanma seferine iştirak edecek· ıtır. ,~Nanga :J.r~at) Hint l0isanın· lat.,, tülkerim efendi ile Kasım Vecdi eteğinde (Aıtor) mevkune vara. tir. da dehşetlı dagı,, demektır. Al-
- "t~te demek istiyordtım ki • Japonya yolunu tutarlar ve uzun ca:klardır. Bu ha'1ali ta.maınile in· Alman dağ kılavuzlan 1932 se· manyada (Nanga Parbat} seferi 

iltlfatm:ık i~tediğim ıey z ten o süren bir seyahatten aonra günün gilizlerin idaresi altında bulun· nesinde dahi gene (Nanga Par· büyük bir alaka ile takip olunmak 
kadar fevkalade değil, gayet ta· birinde Tokyoya varırlar. maktadır. bat) ta tmnanmakiçin bir sefer ter , tadır. 
hii. şey ..• ,, Aptülkeı-im efendi, herkesten - =-- ----
-"Canım maksadın e ise fazla, Japonyarun sabık harbiye çe bir surette yaşıyor, onun bütün te idi. Aptülkerim efendi, dağlar, radan yol almağa başlayınca va· 

anlat ! Nedir bu oynadığın ko· nazırı ve askeri istih·barat işleri u- masrafları Japon istihbarat daire· çöller a§arak, türlü türlü me§&kkat ziyetin müşl.."iilatı kendini göster· 
tnedya ! Rica ederim bu oyuna ni· ınumi müdürü ceneral Araki tara• ıi tarafından temin olunuyordu. ve mihnetlere uğrıyarak, susuz meğe başlamış, Aptülkerim de 
hayet ver!.,, frndan karıılann ve onunla tema· Bundsn ba!ka Aptülkeriın e- beyabanlarda :ı.ylarca seyahat ede· o zaman, hakkından gelemiyeceği 

- "Ben, ben ... ,, Erkeg~in mera· b:uı.f f d' ·ı d 1 . :ı.. k --'- h l b k b' . hl'k 1· b" 
tnmı anlatamıyacağmz ve kekele· 

sa ~ar. en ı ı e temas e en erm :ııepsine rek Tür istana varacaıi, ora a • üyü ır ışe, te ı e ı 11" mace-
Bu teınaalardan anla§ılan netice talimat verilmit, ona "Türkistan kı ile temas edecek ve onları kan• raya giriştiğini anbyarak yılmış· 

rnekten başka bir şey yapamıya· . 
§U idi: imparatoru haımetmeap hanetle· dırara'k, onlara kendini sevdire• 

c1ğrnı gören yabancı kadm he· 
t\ıen söze karı~arak dc·miıti ki: Japonya, Çin Türkistanın, Çin.. ri,, diye hitap etmeleri tavsiye e· rek, isyan halinde olan Türkistan 

- "Dur sen söyliyemiyeceksin... den ayrılmaama ve ayrı ,bir a.alta• dilınişti. lılara kendini kabul ettirecek, on· 
llöyle ciddi meselelerde erkek nat teşkil etmeıine hatta bu salta· Bu talimB.t dairesinde hareket la.r kabul ettikleri takdirde baıla· 
İçin susı:nak gerektir. f ' iyata natın yavaş ya.va.ş geniıliyerek bü· edildiğ ve bu uğurda katlanılacak nna geçecekti. 
~İrişmek ve söz söylemek kadın tün Türkiıtanı kucaklamasına ta· masraflardan kaçdmadığl ıçm, Asıl en mühimmi bütün bu ıe· 
it."d ' raftardı. Japonyaı bu yeni devle· çok geçmeden, Aptülkerim efen• yahatin büyük bir kısmını Çin ara· 
. l ır. ,, b 
Yabancı kadm hunu söyliyerek t in vücut bulması için elinden ge· di de u İ§İn ciddiyetine inanmıt ziei içinde yapmak mecburiyeti 

doktor hanrın :ı doğru dönmüş ve len her yardımda bulunacaktı. Bu ve kendini sahiden imparator san· idi. Çin, Japonyanın bu çeşit tah .. 
dernisti ki: yeni devlet, Japonyaya dayana- mağa ba,lamıştı. riklerine ve hareketlerine muhalif 

- ~"Size kısaca anlatmak iste- cak, bütün ihtiyaçlarını Japon· Bir kaç ay böyle geçtikten son· olduğu, ·bu hareketler Cin arazi· 
diğim mesele şudur: Bu zat ha· yadan temin edecek, bütün piya· ra günün birinde Japon istihbarat 

1 

sini parçalamayı istihdaf ettiği İ· 
}atında bir (leği!iklik yapmağa salarım Japonyaya açacak, ve bu dairesi Aptülkerim efendiye artık çin Çinlilerin bu kafileyi ele ge· 
ltarar ver.miştir. Biz ikimiz de suretle iki taraf arasında iktisadi hareket etmek ve iş başına geçmek 1 çirmek, hiç olmazsa bu kafilenin 
bund:m sonra hayatta ayrı yaıa· ve siyasi tefriki mesaiye azami e· )azım geldiğinin haber verir. hareketine mani olmak için her 
)'acağıınıza kanaat getirdi · Bi- hemmiyet verilecekti. Hazırlık başlar. Aptülkerim e• şey yapacaktı. Bu suretle yolcu· 
•az evvel size telefon eder kal- Aptülkerim efendi bütün hu fendiye maiyet tertip edilir ve ha· luğunu düşman ortasında, düşman 
birndeki damarlardan birinin de· izahatı aldıktan sonra hu esaslar zırlanan kafile yola çıkar. arazisi içinde geçirecekti. Ve bu 
~İ!tirilmesini rica etmiştim. Bu a· deiresinde çalışmağa hazır oldu· Aptülkerim efendi, kendine ha· dü§man tarafından müşkülatın 
tı\eJiyat bugüne k:ıdar size hayat ğunu söyle.mit, huna mukabil Ja- zırlanan impaı·atorluğa -0turtnak her türlüsiyle karşılanacaktı. 
\t-Jc..dqhğr eden adamın yiızün· pon iatihharat dairesi de Aptülke· üzere hareket ettiğini zannediyor· Aptülkerim efendi bütün bun· 
t~ yapı1acaktr. Fakat arok a- riıni hazrrlaımağa başlamıı. du. larm farkında bile değildi. Onun 
'tt~liyata hat:et kahnadı. Şa et ile~ Aptülkerim, Tokyoda mükellef- Halbuki iş bamba~ka mahiyet• için kafile, Mançuriye geçerek o· 

tır. 

Aptülkerimin taraftarları, onun 
bu yılgınlığını gidermek için ne 

kadar uğraşmışlar, fayda verme· 
miş, ve Aptülkerim tekrar Tok
yoya dönmek üzere ısrar etmİ§tİr. 

Vaziyet, Tokyo askeri istihba .. 
rat dairesine bildirilmi§, o da Ap· 
tülkerim efendinin geri dönmesine 
müsaade etmiştir. 

Aptülkerim efendi Tokyoya av• 
deti üzerine kendisini yola çıkaran 
larla görüşerek vaziyetini anlat• 
mış, onlar da kendisine yakında 
yollarm açılacağını, ve o va'kit 

Türkistana ralıat rahat gideceğini 
söyliyerek Tokyoda kalmağa kan
dırmıştır. 

Türkistan, vaziyeti zaten kar· 
makarışık olduğu için Japon En· 
telijens servisinin de bu teşebbüsü 
akamete uğramış bulunuyor. 
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Yans, Markama bakarak: dokunmama imkan bırakm.ıyaca -
ğmı söyledi. 

Yans, acı acı gülümsedi: 

Perşembe 

l MART 
14 Zrıbicce 
Gun do~ oşu 

<.: un atışı 

Sahalı namaıı 

O~le namazı 

lkindı namazı 

ı\kş nı namaz• 
racs ı namaz• 

tmsaı-
Y ı lın ı:eçeıı ı: Uoler 

Cuma 
ı MART 
15 Zılh, cce 

6,38 6.36 
17.~8 ıx_ı o 

630 6 SCI 
12.•? 12.i? 
lf-.33 15,34 
17,~R 18, o 

19.27 ı9,3 I 
4,li9 4, 'i6 

58 59 

• 
etmıyor 

İstanbul, 28 (A.A.) - Geçen 
Cuma günü Taksim sitadyomunda 
yapılan Fener bahçe - Galtasaray 
m:ıçında çıkan müessif hadise do- 1 

layıısiyle lstanbul mıntakası futbol 
heyeti tarafından her iki takımda 
gürültüye karışan futbolcuJar için 
bazı kararlar verilmiştir. Gala· 
tasaray bugün mmtaka riyasetine 

TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentahğı 
Liman ban, l elefoo: 22925 

lmroz Yolu 
Her Perşembe ı un o 

Galasa 11btımıodan saat 18 

- Markam, dedi, zannederim 
ki, Grassi ile konuşan zat, Arşer· 
di. Konuşmanm mevzuu, vazolar· 
dı. Başka hiç bir mesele Grassiyi 
bu derece rahatsız etmezdi. 

- Bakalım, kendisi ne diye • 

- O halde, dedi, bu Ting vazo· 
sunu kırık dökük görme1tten ısb· 

rap duyduğunuzun sebebi de bu o· 
lacak! •• 

Yıhn kalao -
L 

~07 :ıo6 _J müracaat ederek futbol heyetinin 
ceza kararlarını yerinde bulduğu-

de 1 ayyar vapuru kal· 

I ~~r;1 Gidİf ve dönüşte mutat 
1-el ere uğrar. cek? 

His, Grassiyi alıp getirdi. 
Vant daha sonra ayağa kal :tı. 

Ar§erin, Grassiye y<!:.-:dığı mc\:tu • 
bu cebinden çıkararak kendisine 

R A O y Ü ıı- nu bildirmiş ve hiç bir itiraz olma· 
.;....!:_,;;...=--..;;.;;.;-::--=------...--=-=-=-=--.'.!-' dığı için ceza gören Galatasaraylı 

Yanı Hemen sordu: Bugün oyuncul::ıra ~"klanda karar bu su· 

Kıra/ıh 
ODALAG 

- Mister Grassi ! Doktor Mon • 
trose'un evinde bulunduğunuz sı • 
rada size kim telefon etti? 

Grassi kaşlarını çatarak baktı 

ve: 

uzattı ve: 

- Şayet, dedi, bu ~es 'ka işini • . . . , . 
ze yarıyor ve SiZI tatmın et.ıyorsa 

alınız, saklayınız, kullanınız! Şim· 

dilik bu kadar kafi ... 

tST AN BUL - 18 Plak, 19 Selim 

Sırrı Bey tarafından konferans, 19,30 

Türk musilti ne§riyatı (Kemal Niyazi 

Bey, Hayriye H. Müzeyyen H. Mahir 

Bey), 21 Muhtelif neıriyat, ajans ha

berleri, 21,30 radyo orkestrası tarafm-
Vans, itiraz etmedi. Yalnız ce. Grassi, tereddüt e!ti ve Vansm dan dans musikisi. 

yüzüne §Üpheli şüpheli baktı. Bir VARŞOVA: 1415 m. 16,40 Orkestra 

lahza dü~ündükten sonra mektu • konseri. 17,40 Konferans. 17,55 Plak. 
bu alıp cebine attı. Eğildi ve oda· ılS,20: Piyano • keman konseri. 18,50 

- Hususi bir mesele idi! dedi. 

binden arşerin, Grassiye hitaben 
yazdığı mektubu çıkardı ve açtı. 
Hepimiz, Grassiyi gözteliyorduk. 
İtalyan, bu mektubu görünce de • 
.ğ : !}t.İ. Gözleri açıldı ve dikdik bak
tı. Yüzünün rengi uçmuştu. 

Yans, Gra11iye bir yıldırım gi • 
hi çarpan fU suali fırlattı: 

- Size telefon eden zat Mister 
Arşer değil miydi? Bunu nıçın 
ve bir ıey söylemedi. Vana, de -

dan çıkıp gitti. Konfersn. 19,20 "Monna Waıuıa,, isimli 
• . . skeç. 20 Muhtelif sözler. 21,05 Wagne-

Muhavereyı en derın dıkkatle rin eserlerinden mürekkep TAGANN1Ll 
takip eden Markam, Graasinin o • SENFONiK KONSER. 22 Teknik ko

dadan çıkması ve biraz uzaklaş• re~pondans. 22,15 ltalyan musikisinden 
.. · 1 tt • murekkep konser (Tagannili). 23 Plak. 

maaı uzerıne an a ı · 23,30 Dans musikisi. 24 Müsahabe. 24.05 

- Vaziyet çok meraklı ve çok Dans musikisinin devamı. 
mühim bir safhaya girdi. Graııi, BUDAPEŞTE: 550 m. 18,30 Donapa

Arşerin kolleksiyonunu almağa luta otelinden naklen Seıı Baker caz ta· 

saklıyorsunuz? 

Grassi, yerinden 
karar vermitti. Bu uğurda muvaf • 

kımıldanma.dı fak olmak için, her şeyi göze al -

kmu. 19,10 lngilizce ders. 19,40 Macar 
şarkıları. (E. Antal, I. Szilagyi ve Bela 
Cııoka). 21 Konferans. 21,30 Polidor, 

vam etti: 
- Anlatıldığına göre Mister 

Arşer, vazoları size sattığına piş • 
man olmuf. Onun için bu satış iti· 
ni feshetmek istiyordu ... 

Hepimiz, Gra.ssiyi gözetlemeğe 

devam ettik. Vana ta sözünü tek • 
milledi: 

mıştı. Arıer, bir aralık ona kan· Brunswick plakları. 23,45 Trio konseri. 
mış, kolleksiyonunu satmağa ka • (Simplon kahvehanesinden). 24,30 Gal

rar vermif, daha sonra .caymıştı. lert otelinden cazbant. 

Gra.sıi bunun farkına varmca, Ar· VİYANA: 507 m. 17,40 Kadın saati. 
. . . . .. ak 18.05 Konser. 18,55 Mukayeseli reklam. ı 

şeri tehdıt ettı. Tehdıdı mute ıp 19 15 s A • t 19 45 T" tr ı , maı ne§rıya • , ıya o ill'a ı 
üç saat kadar kayboldu. Bu müd • dair. 19,55 NedbaI•in eserlerinden kon
det zarfında nerede bulunduğu ser. 21,15 Haftamn haber icmali. 21,45 

malUnı değil!. Kendisi bu sırada Orkestra konseri. 22,45 Haberler. 23,05 
- Evet, Mister Arterin sevgili bir trenden bir trene atlamakta ol· Kar havadisleri. 23,20 Radyo orkeatrası. 

vazolarmı satmaktan vazgeçmı·, ' duğunu söylüyor, sonra bu sabah, BÜKREŞ: 364 ve 1875 m. 13 Borsa-
ve siz bu yüzden fevkalade müte-

Arıı. aktul bulunmuıı.tu S n Plak. 14 Haberler. - PJak. 17: Gr. Di-
essir olmuttunuz. Vaziyetinizi tak- 3'er, m 3' r. 0 

• 
ra ona intihar etmiş bir adam. sü· niko orkestrası (Hafif musiki). 18 Diniko 

dir ve tahmin ediyorum. Buna rağ· .. k . . h I orkestrasmm devamı. 19 Haberler. 19.50 
• • 1 d M. t Ar · su verme ıçın er şey yapı mıf men sızın o ıra a ıı er §erı b l Oniveraite dersi. 20.10 K.onferam. 20,30 

tehdit etmeniz doğru değildi. u unu yor· Bükrq operasında verilecek temsili na· 

ltalyan, birdenbire infilak eder Yans, Markamı teyit etti: kil. 

gi'bi cevap verdi: - Tamam! dedi. Sonra durdu: BRESLAU: 316 m. 17 Hafif musiki, 

- Niçin doğru değildi? Bilakis - Ar§eri öldürmesi için sebep 118,30 şarkılar, 19 Müsabahe. 20 Zama-
doğru idi, Argeri tehdit etmekte var. Fakat Briıbeni niçin öldür • na ait eserler. 21,30 Küçük bir konser. 

tamamile haklıydnn. Kendiaile bir mü§ olabilir? Sonra ortaya revol· 22,10 Skeç. 23 Müsahabe. 23,50 Gece 
b b. ? konseri. 

hafia müzakere ettik. Pazarlık et· ver koymasının se e ı ne. Kapı· 
' tik. Kendisi ikide birde fazla pa • YI sürmelenıeğe hacet ne? Hele 
ra istiyordu. Nihayet uyuştuk. Ne- zavallı köpeği vurma.sının manası 
ticeyi yazdık. Ben de ltalyaya tel· ne olabilir? 
graf çekip vaziyeti bildirdim. Bü· Markam bunların birine cevap 
tün bunlar yapıldıktan sonra Ar • vermeden sordu: 
~er vazolannı satmaktan vazgeç • - Vana, dedi, aen bu köpekten 
tiğini, fikrini değİ§tirdiğini söylü • büyük istifadeler temin edeceği • 

ISTArtBUL BELEDiYESi 

Şehir Tıyatrosu 

Her akşam İll 
saat 19, 'iO da 

İstanbul 
Efendisi 

T~msi ' '~r 

11111111~11111 

ILlll 
yordu. Benim onu aldattığımı ve mizi ıöylemittin. 
mallannı elinden aldığımı ileri ıü- f d Opereti. Yaıaı )J(IJJJll _ Evet ,ondan isti a e edeceği- Musahip zade 
.rerek hana hakaret ediyordu. Hat· miz muhakkaktır. Halbuki bu ev• C lil B U M u 
'ta daha ileri giderek giiya. benim de, köpek ıeven bir tek kimse yok. e ey. m rı. 
kendisini bu mektubu imzaya mec 1 , ' Köpek sevdiğini söy İyen biricik V A K J T 
bur ettiğimi söyliyeceğini anlatı • d adam, Reymon dur. Fakat o da. 
tryordu. 

Graasi, bu noktaya varınca yum
ruklarını sıkb ve devam etti: 

- Buna ıka?§ı ben de sınamaz • 
dmı. Ben de ona mukabele ettim. 
Onu tehdit ettim. Her vasıta.ya 
müra.caat ederek aramızdaki mu .. 
kaveleyi tatbi:k edeceğimi söyle • 
dim. Haklı olduğumda §Üpbe mi 
var? 

Vana: 

- Hayır, dedi, bu terait albnda 
siz de onu tehdit etmekte haklıy· 
dımz. Mister Arter buna kartı ne 
dedi' 

- Ne mi dedi? 
-Evet. 
Grassi, Vanıa doğru yürüdü ve 

h9.§in bir sesle cevap verdi: 
- Bana bütün vazolarını parça 

parça ~leceğini ve ıbir tanesine 

köpek sevmekten vazgeçmiş ve 
köpeğini terketmiş .. 

(Devanıı var) 

Jstnbul asliye 6 ıncı hukuk 
mahkenıeıinden: 

Sabiha hanım tarafından Yez· 
necilerde Gaziler cemiyetinde 61 
numarada mukim lsa efendi aley· 
hine açılan boıanma davasının 
mumaileyhin ikametgihmm meç
huliyetine binaen davetiyenin on 
bet gün müddetle ilanen tebliği 
karargir olmu~ ve tahkikat günü 
olarak 18 - 3 - 934 pazar günü 
saat ona talik kılınmış ve bu bap· 
ta in:la kılınan davetiye varakası 
mahkeme divanh..,nes=ne ta'ik kı· 
lmmış buluıv.luğun:lan keyf yet 
teb1i[i makemma ka;rno','::lak üze· 
re ilan olunur. (13845) , 1 

Gündelik, Siyası Gazete 
.tstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TEl..EFON NUMARALARI: 
Yazı i§lerl telefonu: 24879 

ldare telefonu : 24S70 
Telgraf adresi: .tstanbul - (V AKIT) 

Poata kutusu NCl '8 

Senelik 
O uylık 
s aylı!' 

ı aylık 

ABONE BEDELLEBt: 

Türkiye Ecnebi 
HOO l\r, 2700 Kr. 

750 " 1450 • 
400 • 800 " 
150 n SOO • 

iLAN tJCRETLERl: 
Ticari na.nıa.rm UG.n sayıtalarmda san

timi 30 kuruştan başlar. Dk Uytfada 250 
kuru~a kadar çıkar. 

BUyUk, fazla, devamlı llAıı verenlere alt 

ayrı tcnzlldt vardır . 
ResimU n~ıarın bir satın ıo kuru§tur 

KtlÇtlK ILAl'lı'"LAR: 
Bir de!aaı 30. lkl d€"asr 50, Uc; delam 65, 

d1Srt defası 75 ve on defası 100 kuru§tur. 
üç aylık tıan verenlerin bir defası mecca· 
nendir. Dört satrn geçen ua.nıarm tuıa 

ııatır'an beş kuruşte.n hesap edlllr 

Yunan ordusnda 
siyaset iş eri 

Atina, 28 (Hususi) - HükUme
tin ihbaratma göre Yunan ordu· 
sundaki küçük rütbeli zabitler ara 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

sında ordunun siyasetle uğratma
ması ve munhasıran askeri vazife· 
leriyle meşgul olması hakkında 
bir protokol dolaştırılmaktadır .. 
Bu teşebbüse müfrit muvafık me• 
buılar ile müstakiller fırkası rei· 
si M. Metaksas ön ayak olmakta
dır. 

Orhanbey hanında 
kir alık odalaı 
v ardır. Ta lip 
olanlar VAK 11 
idaresine müra

edebilirler.J 
il• 

Harbiye nezareti, bu hareketin Ca at 
esbabını anlamak i~in tahkikatı~ 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 5 inci Keşide 

11 M A R T 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Lir-a 

Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

miye ve 20.000 Liralık Mükô.f at vardır. 

lstanbul varidat tahakkuk 
müdürlüğünden : 

1 - Vergi cüzdan1ari bedeli mukabilinde mal sandıkl.rmda 
satılır. 

2 - Cüzdanların bez l.uphlanna 20 kuruı ve meşin kaplı• 
larına 50 kuruş fiat tayin olunmuıtur. Ve bu fiaUar cüıdaolaraa 
üzerinde glSsterilmittir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için ihtiyaridir. Cüzdan al• 
mak ve cüzdanlara isayıt yaptırmak iıteyen mükeUcfterin istida• 
name ile müracaatlarına hacet yoktur. Gerek bizzat ve gerek 
bilavastta mal sandıklarına müracaatla parHını vererek cilıdan 
alabilirler. Şu kadar ki ciizdanlarmı bilava11ta almak isteyen mü
ke lefler isim ve şö:uedni ve oturc'.ukları yerin mahalle ve ıo• 
kağanın ısınini (köyde ise köylla ismini) ve kapı numaralarını mal 
sandı ~ıarmca icabeden kayıtlar yapılmak üzere tavsit edecekleri 

zata bildirmeğe macburdur. 
4 - Vergi cüzdanları müddetle mukayyet değildir. Do!un

caya kadar istımaline devam edılir. Cüzdanlar tarifat veçbile c!o-
lunca mükellefler yeni cüzdan alabilir. (946) 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezı : lS1 ANBUL 

Ttirkiyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunaolstandakl Şubeleri : 

Se anik. Kavttla. Atioa. Pire 
. _ ~ılümum Banka muameleleri. Kedmelı:tupları. Cari bir hesap 
~ ıau kOşadı. Esbam ve Tahvılit Kasalar icarı. 

ııı~ıııı~~lllll~lll ıı~~ı~ııııı~ıııııırooıııı~ıııooıı~~ıı~ııııııııı~ıı~~ 



Merkez kumandanlığı 
Sabnalma komisyonu 

ilanları 

Piyada Atq mektebi ihti· 
yacı için sekiz kalem elektrik 
malzemesi 3 - 3 - 934 Cu
martesi günü saat 14 de pa
zarbkla satın alınacaktır. 
Taliplerin belli gün ve saatte 
Merkez satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (90-1) (956) 

• • • 
Tıbbiye ve Gedikli küçük 

zabit mektebi ihtiyacı için 80 
:taravana ile 8 kilo kalay 
6 - 3 - 93' Sah günü saat 
14 de pazarlıkla satın alına
caktır. Şartname ve nümu
nesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte Top
hanede Merkez satmalma )co 
misyonuna gelmeleri. (897) 

(937) 
• • • 

Gülhane hastanesi için 5 

adet karyola, 50 adet karyola 
arkalığı 4 adet oturak mes
nedi, 4' adet çöp arabası, 4 
adet oturak sandalyası, 11 a
det eez1oni De 12 adet havlu 
pearlıkla abnacakbr. Pazar
lığı 6 • 3 - 934 Salı günü saat 
15 de yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte Top
hanede Merkez satmalma ko· 
misyonuna gelmeleri. (899) 

(939) 
••• 

Gttlhane hastanesi için 4 
adet gardrop, 4 adet lavabo, 
20 adet madeni koltuk, 5 a
det madeni sandalya, 5 adet 
komedin, 21 adet tablidoli ve 
iki adet sehpası puarlıkla a-

• 
934 Sah gtinU saat 14,30 da 
yapılacaktır. Sartnamesini 
göreceklerin her gün ve ta
liplerin belli saatte Touhane
de Merkez satmalnaa komis
yonuna gelmeleri. (900) (940) 

••• 
Kasımpaşada Deniz müze

sinde bulunan bir adet topun 
askeri müzeye nakli pazarlı· 
imda verilen fiat pahalı gö
rUldtltunden tekrar pazarlı· 
ğı 4 - 3 - 934 Pazar günü 
saat 15,30 da yapılacaktır· 
Taliplerin belH dil ve saatte 
Tophanede Merkez satınal· 
ma komisvonunda bulanına· 
lan. (898) (938) 

satınalma komisyonuna mü-
racaatları. (901) (954) 

• • • 
Gülhane hastanesi için 600 

adet taVUk ile 100 adet piliç 
aleni münakasa ile ahnacak· 
tır. Münakasası 11 - 3 -
934 Pazar günü saat 14 de ya
pdacaktır. Şartnamesini gö
~eklerin her gün ve taliple
nn belli saatinde Tophanede 
Merkez Satmalma komisyo
nuna gelmeleri. (877) (727) 

tt - VAKiT 1 MART 1934 ~ 
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BiRiKTiREN 
QAı-1.AT--~D~Q 

yapılacaktır. Şartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarmı ko
misyona vermeleri. 

(873) (712) .. ,,. 

Beyoğlu birinci ıulh hukuk ha
kimliğinden: Ali Efendin in Şişli
de Çifte Cevizlerde Bahar ıoka
ğında ~20 No. lu hanede Tib
rizlı Hacı İbrahim Efendi aleyhi
ne ikame eylediji 100 lira kıyme• 
tin.de albn aa::ıt ve kordonun iade
ıi davası üzerine ııyaben cereyan 
eden muhakeme neticeıinde mev· 

Denizyolları 
iŞLETMESI 

Acentelen Karaköy KOprübaşı 
1 el 42362 - ~ırkecı Mühürdar zade

.. -• Bar T "leton ~740 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

GÜLCEMAL va~ART 1 

PERŞEMBE 20 de Gala· 
ta Rıhtımından kalkacak. Gi· 
diıte lnebolu, Samsun, Ordu, 
G reıun, Trabzon, Rize, Ho 
pa'ya. Dön'.işte bunlara ili· 
veten Pazar, Of, Pulataneye 
uğra)•acıkbr. (933) 

Bartın Yolu 
B U R S A MpAruR '1T 

PERŞEMBE 19 da Sirke· 
ci rıbbmından kalkacaklar • 

(931) 

MERSiN 
Sür'at Yolu 

INEBOLU r.faX
0 'R f 

CUMA 11 de Sirkeci rahta
mandan kalkacak gidifte hmir 
Antalya, Mersin, Payaı'a. Da 
nüşte bunlara illveten Alan· 
ya, Küllük, ÇanakkaJeye ui· 
rayacaktar. (932) 

Tophanede kain telsiz tel
graf merkezimizin, 935 MDeıi 
bidayetinde tepdili icap eden 
c:•hazı, pazarlık ıuretiyle talibi· 
ne ihale edilecektir • 

Şartnamesini görmek ve da.· 
ha f azl :ı malumat almak iıti-

yenler her gün aaat dota.dan 
on ıekize kadar idaremiz lna• 
zım ıefliğin.e müracaat ebneli· 
dirler. Pazarlık 16-Ninn-
934 pazarteıi günü saat on bet
te yapılacaktır. (875) 

Levazım anbarı haricinde bi· 
rikmiı olan hurd~ demir, tahta 
ve kablolar pazarlık ıuretiyle 
satılacaktır. 

Pazarlık 7--3-934 Ç&rfalll • 

ha ıünü aa:.t 10 da yapılacak
br. Şeraiti öğrenmek üzere 
her gün idaremiz levazım ıefli
ğine müracaat olunabilir. (930) 

cut iae aynen ve müıtehlik iıe 1111
--------

1

--

bedeli olan 100 liranın tahsiline Üsküdar ikinci ıuih hukuk 

dair 6-11-33 tarih ve 931-782 hakimHğinden: 

• • • 

Maltepe Askeri lisesi için 
bilcümle malzemesi müteah
hide ait olmak üzere 165 adet 
kaput aleni münakasa ile yap 
tmlacaldır. ihalesi 8 mart 
934 perşembe gilnU saat 14,30 

• • • da yapılacaktır. Nümune ve 
Hutaneler için aımacak Harbiye ve merbutu mek- şartnamesini göreceklerin 

No. lu kararın müdde~aleyhin Üsküd:uda Murat reiı mahaUe
ikametıilunm meçhuliyetine bi· ıin"n Yeni Mahalle caddesinde 
naen ilanen tebliğine karar :veril- 119 No. lu hanede mukim iken 

mit olduğundan tarihi ilandan iti- 2-1-934 tarihinde vefat eden 
haren iki ay müddet ignde müra· ve terekesine bittalep mahkeme
caatla temyiz edilmediği hkdir- mizce vaz'ıyet edilmiı bulunan 
de mezkGr hükmün keabi kat'iyet Soteriça hammdan ahcak ve borç 
edeceği baıkitip ihbarnamesinin iddaıında bulunanların bir mah 

2500 alaminyon su kabı ile 5 tepJer hayvanatı için 30 ton her gün ve taliplerin belli sa· 
bin adet aleminyon su maş- arpa 7 - 3 / 934 Çarşamba atte teminatlariyle Tonhane
rabuı kapalı zarfındaki fiat günü saat 14 de paz8!"1ıkla a: de Merkez Satmalma komis
~ah görilldtlğiinden pazar- hnacaktır. Talıplerın belli yonuna gelmeleri. (875) (714) 
iıkla ahnacaktır. Pazarlığı gün ve saatinde Tophanede • • :,. 
11 - 3 - 934 Pazar günü sa- Merkez Satmalma Komisyo
at t4,30 da yapdace•tır. Şart- nuna gelmeleri. (894) 4862) 
name ve niimunesini göre- • • • 
eeklerin her giin ve taliplerin Hastaneler ihtiyacı için 
belli aatte Tophanede Mer- nümunesi veçhile 25 adet et 
kez satmalma komisvonuna makinesiyle 50 adet makine 
geJıneleri. (902) (955) bıçafı aleni münakasa ile ah-

• • • nacaktır. ihalesi 8-3-934 
ı · · Perteınbe günü saat 15 de ya-

Bastane er ıçın 2000 adet pılacaktır. Nümunesini gö-
maden! çatal ve 5000 adet receklerin her gün ve taliple
madenı kaşık, 1000 adet çay rin belli saatte Tophanede 
kaşığı ile.200 adet Yemek tev- Merkez Satmalma komisyo
zi kepçesı 24 - 3 - 934 Cu- nana gelmeleri. (872) (711) 
martesi giinil saat 14 de ale- • • • 
ni mUnakasa ile •tın alma- Hastaneler ihtiyacı için nü-
eaktır. Numune Ye şarina. munesi veçhile 5500 çift terlik 
meafnl girecekl~ her &1ln kapab zarfla münakasaya 
ve tanpJerln belli l'ln ve sa- konmustur. ihalesi 8 mart 934 
aite Merkez kunıandanJıiı Penembe glb\ü saat 14 de 

Askeri Baytar Tatbikat tebliii makamına kaim olmak Ü· ve veraset iddiaımda bulunanla· 
mektebi için pazarlıkla alına- zere ilin olunur. (42) rın d,. üç mah zarfmda ve•aik •e 
cak 53 kalem malzemeye ta- -----------

D O K T O R ıeneclatı kanuniyelerile birlikte lip çıkmadığından tekrar pa-
zarlığı 4 • 3 • 934 Pazar giinü Hafız Cemal Oıküdar ikinci ıulh hukuk hl· 
saat 15 te yapılacaktır. Ta- kimliiine müracaat eylemeleri •e 
tiplerin belli saatte Topha· Dahili haatabldar ~··teıhaaaraı akai takdirde kanunu medeninin 

nede Merkez Satınalma ko· Cama ve PDardan •tka sünlerde mevaddı mahıuıuı ahkamı bt· 
misyonuna gelmeleri. öileclen •onra ... t 2l den 4) •kadar bik olun:ıcağı ilan olunur.(10655) 

(895) (917) latanbulcla DiYaD1oluncla (118) nu· 
marab huıuıi kabinesinde hutalarnu 

'*' "' • kabul eder. 

Harbiye ve merbutu mek· Mua,.enebane telefon namaruı 223981 
tepler için aleni münakasa Kıtldc ikametaih 1e1e1onu 42519 

ile alınacak 12 bin kilo buliu- ----------
run münakasasmda verilen nümunesini göreceklerin her 1 

fiat haddi lavik görülmedi- gün ve taliplerin belli saatte 
ğinden mUnakaqası 4 - 3 - Tophanede Merkez Satınal-
934 Pa~~r günit saat 14 de I ma Komisyonuna gelmeleri. 
talik edilmiştir. Şartname ve (896) (916) 1 

KORKU 
Sadri Etemi11 küçük 

Hikayeleri 
Kitap halinde ba•hyor, 
yakında çalracakbr. 

Remzi kitıohaoesi 50 kuruş 



Cumhuriyet Merkez Türkiye 
Tarihinde biten 

Bankasının 31/12/1933 
, devresi bilançosudur ikinci hesap 

KASA: 

Altın mevcudu "meskUk ve külçe,, 
Safi kilogram 12.160.320.260 
Banknot 
Ufaklık 

DAHİLDEKi MUHABiRLER: 

Altın "külçe,, safi 
kilogra.m 1 .788.023.893 

Banknot: 

HARiÇTEKi MUHABiRLER: 

Altın "külçe,, safi 
kilogram 3.747.024.574 

Döviz 

AVANSLAR: 

HAZiNE BONOLARI: 

Deruhte edilen evrakı nakliye 
k:ırıılığı 

ESHAM ve TAHVILA T Cüzdanı: 

Banlmot karıılığı 
Banka malı 

ISKONTO CÜZDANI: 

Hazine bonoıu 
Reeskont: 

GA YRl MENKULLER: 
DEMiRBAŞ: 

HISSFDARLAR: 
MUHTELiF: 

NAZIM HESAPLAR: 

AK T 1 F 

T. L. 

17 104.500.4 > 
13.871.965 00 

66l.188.l5 

2.515.001.00 
1.274.122. 79 

5. 270 501. Oo 
5. 7 1 o 7 i •.10 

28.775 937.00 
1.225.ıs3.rn 

4.167.600 00 
3. 7 2 5. 5 l f) 7 7 

lstanhul üniversitesi mübayaa 
komısyonundan ; 

1 - Fen fakültesine bağh Beyazıtta Eczacı mektebindeki 
inıaat Ye tadilit toptan aleni münakasaya vaz edilmiştir. 

2 - MezkOr inşaata talip müteahhitlerin asgari "5000,, lira 
kıymetinde bir binayı muYaffakiyetle ikmal ve teslim etmit ol
ması Jizımdır. 

T. L. 

31 639.65 3.58 

3. 789.126. 79 

1 Q.QS t. 2d0.'>6 

ı. 7 7 6. 7 3 ~. 8 8 

152.01Q.068.78 

30.00 l.620.30 

7.8~1. l 15. 77 

7 96. 727.~3 

132.BI.66 

4.500.000 00 

5. 712.207 05 

128 241.6 H.19 

317.478 565.18 

PAS l F 

SERMAYE: 

IHTIY AT AKÇESi: 

TEDAVÜLDEKi BANKNOTLAR 
Deruhte edilen 
Altın karşılığı 

TEVDiAT: 

Dövtz T AAHHÜDATI: 

MUHTELiF: 
KAR: 

NAZIM HESAPLAR: 

T. L. 

152 010 06~.78 

f'. 88 000 00 

T. L . . 

15. 000.000.00 

349.110.26 

1 '>0.1}98 068.78 

18.90 l.522. 73 

10.193.459.45 

42. 741.470.65 

1.349.300.13 

128.24 5.ô 34.18 

317 478.5:)6. t 8 

lstanbul 5 inci icra memurlu· 
ğundan: Bir borcun temini için 
merhun olup p:ı.raya çevrilmesi 

Ankara Valiliğinden : 
l mukarrer Karadeniz Orman işlet· Keşif bedeli 1,369,78l lira 84 kuruş olan Ankara şehri 
me Türk anonim şirketinin 50 li- stadyum ve hipodromunun muayven bir kısmının inşası toptan 
ra kıymeti ihraciyesinde bedeli götürü olarak, ve keıif bedeli 368,4l4 lira o'an İncesu mecrası-
kıt.men yüzde 40 ı tediye edilrnit nın js•a~ ve civarının drenajı vahidj kiyası fiat esası ile 60 giin 
2000 lla 2400 numaralı 400 adet müddetle 15 şubat 1934 tarihinden 16 nisan 1934 tarihine ka• 
muvakkat hisse senedinin 5-3- dar mlinakasaya çıkaralmışhr. ihale Ankara Vıliyetiode 16 ni• 
934 tarihine müsadif Pazartesi san 1934 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Talipler lıtanbul OniYersitesi mimarhğına mlıracaatla günü &:ı.at 15 ten itibaren lstanbul Daha ziyade malumat almak isteyenlerin Ankara Viliveti 
ehliyetlerini göıterir eYraklarını tetkik ettirecektir. Alacakları ve- Borsasında ikinci açık artırması Nafıa Baş Mübeodisliğıne mllracaatı. (635) 
••iki~Hhlumu~li~~u~etti~i~~ ~nrabuişeaam~~ y~da~~nd~ t~ipkrin ~~ -----~--------------------
velcname, şartname, libika ve projesini tetkik etmek ve suret- ve mahalli mezkUrda hazır hu- lstanbul üniversitesi rektörlüğünden 
lezini istinsah etmek üzere her gün Mübayaat komisyon kitabe- lunac~k memuruna müracaatları 
tine müracaat edeceklerdir. ilin olunur. (41) 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri fiaba % 7,5 u nisbe- ==== --·-·-•w• . •-:::n:::::ı::::::: 
tinde teminat mu•akkateleri jle birl.ikte ihale günü olan. 18/Mart/ 'ıi -D-·E-··-k ................ -Ş. • f 1 
934 pazar günU saat 14 te Universıte Mübayaat komısyonunda 1 r • rem efl 
hazır bulunacaklardır. ı855ı •1 fıp fak&ıtesl 2iacldahi11ye doçent 1 
••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Da~U bastah~~r mUtebas~~ Q 

1. Aokaradak; mu1yenelıanesini li 

Maarif Vekaleti Müşaviri Profesör M. Malcbe Terbiye hak
kında Üniversite konferans salonunda dört konferans verecektir. 
Konf er anıların günleri ve mevzuları aıağıda göaterilmit,lir. 

22 şubat ve 1 mart perşenbe günleri: "Terbiye prensipleri.,. 
8 mart perşenbe günü: "ilk çağda terbiye - eski Yunan 

ve Roma terbiyesi.,, 
15 mart perıenbe günü : "Rönesans devrinde terbiye.,, 

Konferanslara saat 14 te başbyacakbr. Herkes gelebilir. (838) U CağaloİJu OrıJan Bey ap.ar~ı- ii 
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Umumi Müdüriyetinden : 
Bankamız ve müeuesatı Muhasebe seniılerinde istihdam 

edilmek üzere imtihan ile on iki memur ahnacaktır. imtihana 
iştirak jçin liakal Lise mezunu bulunmak ve askerlik hizme
tini ifa etmit olmak ve otuz yatını müteca•İZ bulunmamak 
ıarthr. 

Kabul edilecek memurlara tahıis edilecek maaı asgari 80 
liradan iptidar eder. Aynı der~cede muvaffak olanlar arasın· 

da Ali mektep mezunlarile Banka ve sair müeasesatta tecrü

be görmüı olanlar ve ecnebi lisanlardan bir veya ikiıine va· 
kıf olanlar tercih ve bu evsan haiz olanlara iktidarlal'l niıbe
tinde maıf tahsis edilecektir. 

imtihan 20/Mart/934 aalı ıaat dokuzda Ankara ve Iıtan· 
bulda aynı zamanda icra edileceğinden talip olanların imtihan 
programını ve sair ıartları anlamak ve isimlerini kayıt ettir-

mek üzere nihayet 17/Mart/934 akıamına kadar Ankara'da 
Umumi MDdBrlBğün memurin ıubeaine Ye lıtanbul'da Galata
daki Bankamız ,abesine mUracaatlan illa olunur. (837) 

Adalar sulh m:ıhkemesinden: 
Büyükadada Cunpaş.anın karıı· 

ımdaki hanede sakin iken elyevm 
ikametgahı meçhul Fuat Matar 
Bey. 

Di.mosteni efendinin aleyhinize 
açtığı otel ücreti olan 275 liranın 
tahsili hakkında ikame eylediği 
davanın cari muhakemesi neti· 
cesinde nıeblağı müddeabihin rna 
masarif ve yüzde beş fayizle 

1 

tahsiline kar.:ır verilmiştir. Tari
hi ilandan itibaren bir ay zarfın
datemyizi dava olunmadığı tak-
dirde hüküm kat'iyet kesbedeceği 
ihbar olunur. (10651) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 

····················------~ VAKiT Matbaası - İstanbul 

4000 çift cebire ile 10000 adet tirfonun kapalı zarfla müna
kasası 15/Nisan/934 pazar günü saat 15 de Ankarada idare bi
nasında yapılacaktır. 

· Fazla .tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer li-
raya sahlan şartnamelerde yazılıdır. (949) 

lstanbul Evkaf MUdUrlUiU illnları 1 
Üsküdarda Karaca Ahmet mahallesinde Ahmet paıa camii 

alhnda 376 Ye 378 No. h iki dükkan. 
Balada muharrer emlak 935 senesi mayıs nihayetine kadar 

kiraya verileceğinden miizayedeye vazo'unmuştur. Taliplerin 
24/Mart/9.34 cumartesi günü saat on bcıe kadar Evkaf mildOr· 
lüiünde vakıf akarlar kalemine müracaatları. (948) · 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Yeni postane caddesinde Kısantoplo hanının 18 numarah 

odasmda mevcut Tuhafiye eşyası ve Deriler 21 - 3 • 934 çarıam· 
ha günü saat 14 de mahallinde açık arttırma uıulile perakende 
satılacakbr. lıtekliJerin mahallinde milteıekldl kum syona m&ra-
caaUarı. "M" (936) 


