
]ap?nyada bfr şehir 12 
saat zarfında kül oldu. 

Silahsızlanma işinde Fran -
sız/arın lngiliz muhtırasına 

cevabından Almanya 
hoşnutsuzluk gösteriyor 

Bin maktul 150 bin 
kişi açıkta .. 

-:;71nc~i==(=ll==•~S=a=y=1=:~5=8=2,=4=====Y=a=zı=1=ş=le=rı==1=e=le=fu=n=u==~=43==79=========P==A==Z=A==R==,=2==5===~==A==~R===T::::::::=,=3=Q=a=cQ==a=y=)=:9~3~4:========~)=Ja=r=e='=fc=l=ef=on=u===24=3=7==0 
!::------

~/Idsolini harp 
İ$temiyor mu? 
Jtalya bnşvekili M. Musolini

in ikinci beş senelik faşist kon
gresinde söylediği büyük nutuk 
bütün Avrupada büyük heyecan
lar uyandırdı. faşist İtalya lide
ri ile Avusturya ve Macaristan 
başvekilleri arasında imza. edillen 
son misak hakkınduki resmi tebliğ 
neşredildiği zaman bu hareket or
ta Avrupa.da sulhun muhafazası 
için tesis edilmek istenilen muva
~eneye doğru atılmış bir ac!ım gi
bi telakki edilmişti. Halbuki mi
sakın imzasından sonra onun ma
na ve mahiyetini izah ve ikmal 
edeo n;ttuk hakkında tafsililt alı
nınca hec taraftan umumi bir hay
ı·et sesleri yükselmeğe başladı. 
Çünkü İtalyan başvekilinin söyle

diği nutuk Avusturya ve Macaris- ı 

tan hüku.met reisleriyle imza ettiği 
rnisaka dair olan tebliğlere karşı 
çok açık bir tezat teşkil ediyordu, 
çünkü bu nutuk Avusturyanın 
istiklali muhafaza etmek esası 

rnüstesna olmak üzere umumi 
harpten sonra Avrupada teessüs 

etmiş olan nizamı altüst edecek bir 
haleli ruhiye gösteriyor, Çünkü 
M . .i':hnolini bu nutkunda İtalya
nın ;:.sya Ye Afrikndaki müstakbel 
emel~rinden bahsederken asla 
harp ve fütuhat taraftarı olmadığı
nı tasrih etmiş olmasına rağmen 
bütün İtalyan milletini sadece 
harbe ve fütuhata teşvik etmekten 
A •• Jre bi f'l y ,.,_p IY 
harp ve fütuhat yolunda Av~upa-
da müstemleke ihtiyacını tatmin 
etm~~, midelerini doldurmuş, va
~iyetlerinden memnun devletlere 
hitap ç~erek: "İtalyan milletinin 
ilerle.me hareketlerine engel ol
rnayını:z !,, diye bağırıyordu. 

Haki•:&ti halde Musolininin 
son ~rog.-am nutkunda harp ve 
~ulh f.i'.-irlerinin müsademesi ka
dar açık bir tezat ve misali bul
rnak müşküldür. Zira Musolini 
hu nut!~unda "İtalyarnn tarihi he
defi Asya ve Afrikadadır.,, der
ken bir taraftan "İt .. lya iç.in ara
zi fethi ve istila hareketi mevzuu 
bahis değildir, maksadımız sade
ce harsi ve iktısadi inkişaftır,, de
diği halde diğer taraftan hemen 
hemen bu cümlelere merbut bir 
tekilde "İtalyayı seri vasıtalar 

Mehmet ASIM 

(Devamı t Uncb sayfanın ı inci sUtununClıı) 

Sayısı 5 Kuruş 

Gene bir canavarlık .. 
Tramvayda bulunan bombalar 

Alakadar görülenlerin 
muhakemesine haşlandı Bulgar komitecileri Yunan hududunu 

geçerek bir Türk köyünü yaktılar 
"Bana üç yüz sopa vurdular. Ne dedi

lerse kabul ettim. Halbuki bir şey 
yapmış değilim. ,, 

Atina, 24 (Hususi) - lskeçe- ı urmanda parçalıımışlardır. 
den buraya gelen telgrafname- Mezkur köyden altmı§ Türk ai
lere göre hududu gizlice geçen lesi korkularından lskeçeye il
Bulgar komitecileri lskeçe civa- tica etmişlerdir. 
nnda Virandere Türk köyünü Kuvvetli Yunan müfrezeleri 
yakmışlar ve eşraftan Hafız Bulgar çetesinin takibine çık
Hüscyin Ef. yi yanlarına alartık mışlardır. 

Tra.mvaya bomba 
bırakmak hadisesin
de alakadar görülen 
rek mahkemeye veri
len dört kişiye ait 
muhakemeye, dün sa-

Ceneral Kondilıs 

Yunan harbiye nazırı 
Ankaraya gelecek 

Ccncral ,Kondılıs 

Atina, 24 (Hususi) - l;Iüku
met tarattarı ı:..ınıkon Mellon gaze-
tesi, Yunan harbiye nazırı ceneral 
Kondilisin Mayıs zarfında Türk 
ricaliyle temas etmek ve iki hüku
meti alakadar eden meseleler hak
kında görüşmek için Anknraya gi
deceğini yazıyor. 

Tayyareciler Maraton 
harp meydanında 

Atimı, 24 (Hususi) - Burada 
bulun-:ın Türk tayyarecileri, dün 
mühmandarları refakatinde tari
hi Maraton harp meydanını ziya
ret ctınişlerdir. 

Harp Akademisi profesörlerin
den Makroviços mahallinde bu ta
rihi hnrp meydanının sevkulceyş 
ehemmiyeti hakkmd :ı kendilerine 
izahat vermişlir. 

Öğleden sonra Türk tayyareci
leri Türk sefaretinde şereflerine 
verilen çay ziyafetinde ve akşam 
Zabitan klübünde ''erilen ziyafet
te hazır bulunmuşlardır. 

Krala suikast 
Belgraltaki muhakeme hah İstanbul üç.üncü 

ceza mahkemesinde 
çok meraklı bir safhada başlanmıştır. 

17 Kanunuevvel tarihinde Kral Mahkemeye veri-
Aleksandr'a karşı Zagrepte ter- lenler İbrahim, Ce
tip olunan suikast faillerinin Bel- vat, Mapavrili Meh
gratta "Müdafaai devlet mahke- met, Hafız Meh· 
mesi" ndeki muhakemeleri çok met Ragıp Beylerdir. 
meraklı bir safhaya girmiştir. Kra- Hafız Mehmet Ragıp 

DC~ J3AŞLIYA:\ MLJBAKEMEDE 

lı bomba ile berhava etmek ve bu- Bey mevkuf olmıyarak, diğerleri 
na muv~ffak olamazsa, bir çok za- mevkuf olarak mahkemeye veril
bitanlardan mürekkep birinci gru- miştir. Davanın mevzuu, 22 şu

pa bombalarını savurmak vazife- bat perşembe akşamı, Şişli -
siyle muvazzaf bulunan Oreb is- Tünel hattında işliyen 137 numa
mindeki adam ltalyada Borgetto ralı tramvayın motrisine bir çan-

ta içinde dört bomba koyarak F e· 
lemenk tütün şirketi memurların· 
dan Artin Tülekyan Bey aleyhine 
suç uydurmak, Artin Tülekyan 

(Deva.mı O uncu sayı!anm 3 Uncu sUtunundıı.) 

şehri havalisinde, Avusturyı:ıda ------------------------------
Klagenfurt'ta ve daha bazı yerler- E • h tt k d 
de, Macaristanda da Peçuy havali- rganı a } ya )fi a 
sinde bir çok suikastlar karargih-

hrı bulunduğunu, bunların ltal- ElaA zı·ze v.arıvor 
yan, Macar ve Avusturya memur-

d 

lanm özler.i önünde bomba ve 
silah talimleri yaptıklarrıu, askeri 
inzibata tabi bulundukları, "Us
taş = Kıyamcı'· teşkilatına giren 
her ferde elbise ve yiyecek verildi
ğini, bunların kışbları bulunduğu

nu, aralarında askeri müratip silsi
lesi olduğunu söylemiştir. 

Maznunlardan Artun Podgore• 
letz dahi hududa Klagenfurt'ta 
"Kıyamcıhra' mahsus esleha de
polan bulunduğunu beyan etmiş
tir. 

ikinci müfettişlik 

Şehircilik ve imar işleri
le de meşgul olacak 

Ergani bakırı Türk anonim şirketinin 
yaptığı işler ve hazırlıkları 

Ergani"den bir görünü~ 'c ~irkct ta ~r ndan 
Ankara, 24 (Hususi) - İkinci Ergani bakırı Türk anonim şirketi .se· "Tahmin olunduğuna göre şimendı-

müfettişlik teşkilatında mütehas- nelik kongresini reis Necmettin beyin fer önümüzdeki Mayıs veya Haziran a
sıslardan mürekkep bir fen heyeti reisliği altında yapmıştır. Y.mda Elazize vasıl olacaktır. Şu halde 
teşkil olunacak bu heyet !ehirci- Evvela idnre heyeti raporu okunmu~- heyeti vekile knrarı mucibince 936 sen~-

ı"k 1 . . . hır. Rapoı·da ezcümle şunlar işaret edi-
l 1 e ektrık, su ve e.msalı l§ler ı· d (Devamı o uncu sı»· fanını inci sütununda) 

ıyor u: 
konuşulacakbr. Bu heyet ileride ~ ................................................................................................................ ~ 

Staviski rezaletinden sonra Fransa •• 
imar rn üf ettişliğine devrolunacak- ( r•OOOOOOOHH-oooeoo-ooHooooooooo•ooooooooooo••oooooooo-ooooooHoo&o ... OHOOllOOHOOOOOOOHHOOOHHHHOHOO'' 

lır~iıayetler memurları il VAKiT 'ınflediqeleri: · P:ıristc çık.ın '.Journal,. gazetesinden 

Satıc.:... - Şu güı:el kol s~atini tecrübe etmek istemez mısıniz? 
Alıcı: - Hayır •. Bugünlerde bana; bu biraz kelepçeyi andırıyor da! ... 

Ankara, 24 (Hususi) - B. M. 
Meclisi dahiliye encümeni azasın
dan Fatin (Trabzon), Rifat (Zon
guldak) ve Münir (İzmir) Beyle
rin dahiliye vilayetler memurları 
teşkilat layihasını tetkik etmekte
dirler. Encümen memurin muha
kematm.a. dair olan layihayı ş\ıra
nın yeni teklifiyle birlikte tetkik 
ettikten sonra dahiliye vekili din
diyeccktir. 

Kazanç kanunu layihası 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yeni kazanej 
layihasını dünden itibaren parasız ilave olarak 
okuyucularımıza vermiye başlamışhk. Bugün de 
iki forma birden veriyoruz. Ciazetenizi ahrken bu 

formaları istemeyi unutmayınız. 
111ıııııı11111ıııııı111111ıı•ıııı11111ııııııı11•----111ıııııı11111ıılllll111ıııııııı1111ııı•lllll111 

Aşk Maceraları 
Her Pazartesi sayımızda hediye olarak verece-

Belediyeler bankasında ğimizi işaret ettiğimiz hik:lye ve roman ilaveleri· 
Ankara, 24 (Hususi) - Bele- mlzden ilkini de yarınki sayımızla beraber ayrı 

diyeler bankası idare meclisi reisi . forma olarak vereceğiz. Yarın takdim edeceğimiz I 
Salin Vahit Beyin umum müdürlü- ilk eserin adı " rtapolyon Bonapart'ın gUzel kız :: 
ğe tayin edileceği söylenmekte- kardeşi Pavlina'nın aşk maceraları,, dır ! i 
dir. \.\.. .•••....•....•..........•••••.•••..••••.•••......•.........•........•......•...•.•.••.••..•..••.••••••••..•••••• J.J ~ .................................................................................... ~····························":!' 
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Şirketlerde /Silihları bırakma meselesi etrafında1 

Komiserlerin vazifeleri 
hakkında .. IFransa hükUmetinin, Londranın muhtırası~a verdiği cevap 

Ankara, 24 (Huıusi) - Nafıa 

vekaleti imtiyazlı şirketlerdeki 
komiserlerden yeni talimatname 
he.kkmda mütalealarmı ıormuı

tur. Yeni talimatname ile komi
serlere hükumetle şirketler arasın
da yapılmış ve yapılacak mukave
lelerin tam bir surette tatbikini 
murakabe vazifesini vermektedir 
ve vazifelerinin ifa hususunda ko
laylıklar tesbit eylemektedir. 

Londra B. Elçisi 

Fethi Beyin 
hareketi 

Ankara, 24 (Hususi) - Yeni 
Lo11dra büyük elçisi Fethi Bey bu 
gün, Londraya gitmek üzere, An
karadan lstanbula hareket etmit 
\"e istasyonda Baıvekil Pata Haz
re~leri, Tevfik Rüttü Bey ve da
ha bazı zevat tarafından teşyi e
dilmittir. Tiran sefiri Ruşen Eş· 
ref Bey bayramdan sonra yeni 
memuriyetine gidec~ktir. 

Yeni ölçüler ve Anka
rada et ve kurban 

fiyatları 
Ankara, 24 (Hususi) - Anka· 

rada bayram hazırlıkları yapıl

maktadır. Yeni ölçülerin tatbikin
dca beri et fiatlarmda yükselme 
görülmektedir. Kıvırcığın kilosu 
55 ve koyunun 35 kuruta satıl· 

maktadır. Bayram münasebetiy· 
le ıehre mühim miktarda kurban 
gelmittir. Kurbanlık ko!·unlar 
5 - 10 liraya -kadar satılmakta· 

dır. 

Yunanistan da 
intihabat 

Paris, 24 (A.A.) - lngiltere
nin 29 Kanunusani muhtırasına 

cevap teıkil eden 17 Mart hrihli 
Fransız muhtırasının metni ne§ro· 
lunmuıtur. 

Bu vesika, Fransanın 1933 se· 
nesinde askerlik hizmet müddetini 
yüzde 66 ve hazeri mevcudunu 
yüzde 25 tenzil ettiğini göstermek
tedir. 

1933 Tetrinievvelinde, Cenev· 
rede üç hükumet arasında cereyan 
eden 1/ 1 ve 14/ 2 tarihli muhtıra· 
ların verildiğindenbcri Fransanm 
hattı hueketinde bir değitik1ik ol· 
mamıthr. 

Frans&t Almanyanın Cemiyeti 
Akvamdan çekilmit olmasını, bu 
devlete yeni haklar tanınması ve 
F ranıaya yeniden fedakarlıklar 

tahmil edilmeıi için bir ıebep ve 
mueret addetmemektedir. 

Fransa, ~ilahların kontrol altın· 
da ve tedrici surette ve hukuk mü· 
savatınm tahakkukunu mümkün 
kılacak bir hadde kadar azaltılma· 
aını kemafiıabık derpif eylemek
tedir. 

Almanyıanın kabul eylediği bu 
sistem, yine Almanynnın 111uahe· 
delerle muayen baden çok qırı 
mertebe ve devamlı ıurette ıilih· 
lanmaıı yüzünden kabili tatbik o· 
lamamııtır. 

lngiliz muhtırası Almanyanın 

silahlarını arttırmaıına karfı F ran
sanın silahlarını azaltmaıını tek· 
lif etmektedir. 

Fransa, silahlanma iddialarının 

mübaleğakarane bir ıurette ıerde· 
dilmesinin nasıl olup ta kendisine 
k'lrfı böyle bir teklifte bulunmaıı· 
nı icap ettirdiğini anlamaktan aciz 

dir. İngiltere dahi buradaki hak· 
sızlığı anlamı' olacak.ki, Alman 

hava !kuvvetlerinin menine devam 
olunmaıını bizzat istemekte ve Al· 
manya tarafından talej edilen 
300.000 kitilik ordu mevcudu hak· 
kında ihtirazi kayitler dermeyan 
etmektedir. 

Bu yeniden silahlanma teklifi· 
nin kabulü Akvam Cemiyetinin 
silahları bırakma. prensibini inki.r 
etmek demek olacağı gibi, böyle 
bir kararın deniz silahlarına da is
ter istemez fumulü olacaktır. 

Bu prensiplerin terki muvafık 
olup olmıyacağmı söylemek, an
cak, bütün ali.kadar devletlerin 
inzimamı reyi ile, silahları bırak· 
ma konferansının umumi komisyo
nunun salahiyeti dahilindedir. 

Hükumetlerin, yeni bir muka· 
vele He bağlanmasından evvel, bu 
mukavelenamenin Veraay muahe· 
deıinin askeri hükumlerinin uğra· 
dığı akıbete uğramayacağından e· 
min olmak istemeleri, pek tabii· 
dir. 

Halbuki bazı devletlerin yeni· 
den ıilahlanma ıartları, ortaya 
.nıuhtelif muliı !kontrol usulü, mü· 
hiııımat ve harp levazımı imali ve 
nihayet icra teminatı gibi muhtel 
nıesail çıkarmaktadır. 

Beynelmilel bir camiaya kartı 
vaki ol•n bir teahhüdün ademi ifa-
11 bu camia aleyhinde bir tehdit 
mahiyetinde ıSörülmcktedir. 

Kontrolla meydana çıkacak her 
hangi bir nakziahtin ehemmiyeti· 
ne göre tayini mücazat olmakla 
beraber, muahedeye vaıimza etmiş 
olan devletler vakit kaybetmeksi
zin, bu nakziahitten mütevellit za· 
rarları telafi ·huıuıunda kendileri· 
ne terettüp edecek vazifeyi müd· 
rik ıbulunmalarıdır. 

tini iktisap eylediği takdirde imza 
ıahipleri arasındaki tecanüs bir 
kat daha kendini göstermelidir. 
Bunun için, müşterek bir ıulh ve 
müaalemet zamanı tetkil edebile· 
cek yegane teşekül olan Akvam 
Cemiyetine avdeti, bu devletin ci
han müvazeneıine karşı hüsnü ni· 
yetinin en büyük delili olacaktır. 

Bu kanaatledir ki, Fransa hü
kumeti, silahlanma hakkında her 
hangi bir mukavelenin akti için 
Almanyanın Akvam Cemiyetine 
avdetini eıas Jart kotmuı olmasını 
büyük bir memnuniyetle telakki 
eder. 

Almanların fikri 
&rlin, 24 (A.A.) - Alman is

tihbarat bürosundan: 

F ranıanın lnailiz muhtıra11na 
verdiği cevabı tefsir eden Folkiter 
Beobahter gazetesi, bu veıikanm 

başlıca üç nokta ile hususiyet ar· 
zettiğini yazmaktadır. Bu nokta· 
lar, evveli. ıon aylar zarfındaki 
silahları bırakma müzakeratınm 

dayandığı esasların tamamen de· 
ği,mesi, ıaniyen, Fransanın teyit 
sebepleri hakkındaki köhne iddi· 
alarmın yeniden ıerdedilmesi, ıa· 
liaen akvam cemiyetinden iıtiane 
olunmaaı. 

Silahları bırakma meıelesi, tek· 
rardan bir takım t~kilıiz ihtirazi 
kuyut ve karanlık aiyaıt iddialar 
yığını altında boğulmaktadır. 

Doyçe Çaytung gazetesi, F ran· 
sız muhtırasında kullanılan liıa· 
nın münhaaıran ve fa.kat kendi 
anladığı tarzda Veraay muahedesi 
ıahki.mına iatinat eylediğini ve fa· 
kat bizzat, kendisinin bu ahka· 
mın koyduğu teslihatı azaltma 
kayıtlanna riayet eylenıemif oldu· 

Nakziahit, bir tecavüz mahiye· ğunu yazıyor. 

Atina1 24 (Huıusi) - Baıvekil 

Çaldariı ile Harbiye nazırı Cene· 

ral Kondiliı, müstakbel intihaba· 
tın ıenit intihap dairesi usuliyle 

Amerikanın düşündükleri soruluyor 
yapılması huıuıunda mutabık k~.ı .. 
mıthrdır. Bu itilaf, intihabatın ya· 
kın bir zamanda yapılacağına ali.· 
mettir. 

Müstakbel intihabatta, münte· 
hiplere tüzumıuz görülen ayan 
meclisinin lağvedilip edilmemesi 
süali de sorulacaktır. 

Balkan misakı Yunan 
:\yanında 

Londra, 24 (A.A.) - Havas A· 
janıı muhabiri bildiriyor: 

lngiltere hükumetinin, teminat, 
emniyet ve saire hakkındaki nok· 
tai nazar ve vaziyetini öirenmek 
makıadiyle Amerikaya bir iıtizah· 
name göndermek t.3.savvurunda 
bulunduğunu dün haber vermiı· 

tik. 
İyi haber alan mehafilde beyan 

olunduğuna göre ,Amerika hüku· 
meti emniyet bahsinde, İngiltere 

silahları bırakma planının derpiş 
ettiği müzakere hududundan ileri 
geçmemek niyetinde bulunduğu 
anlatılmaktadır. Emniyet meıele
ıinin gösterdiği ümitler, bu ıuretle 
tehlikeye dütmüf bulunuyor. 

lngiltere hükumeti, şimdiye ka· 
dar arazi teminatı siıtemi ile bağlı 
bulunmağa daima muhalefet eyli· 
yen İngiliz efkarı umumiyeıini 
yalnız icraı teminat fikrine imale 

etmek imkanını tasavvur etmekte 
idi. 

Aınerikadan gelen haberler, 
Fransız tezini telif için bulunduğu 
zannedilen imkinlan son derece 
tahdit eylemektedir. 

İngilterenin, bu terait içerisin· 
de teminat meacleıine bütün ciha· 
na §amil bir mahiyet vermek fik· 
rinde devam edip edemiyeceği ve 
yahut bazı araziye teminatı kabul 
edip etmiyeceii henüz meçhuldür. Atina, 2-t (Huıuıi) - Yunan 

intihabatı s~Iı günkü içtimamda ~--------------------------Çekoslovakya da Reisi-Balkan misakını müzakere ve tas· 
dik edecektir. 

Balonda kaybolan 
mücevherat 

Paris, 24 (A.A.) - Bazı ihba· 
rata nazaran, Bayon belediye ta• 
saıruf sandrğından kaybolan mü· 

cevherlerin büyük bir kısmı Lond· 
rada emniyet altına alınınıtbr. 

Bu ihbarların doğruluğunu ta· 

hakkuk etmek üzere, Londraya 
b;r komiıer .:önderilmi,tir. 

Fon Papen Romaya 
gönderiliyor 

Paris, 24 (A.A.) - Havaı a· 
jan.sından: 

Berlinden Pöti Parizyen ga· 
zetesine bildiriliyor: "Berlin dip· 
lomasi mahafilinde deveran eden 
ve kaydi ihtiyatla. telakki ettiği
miz bir şayiaya göre M. Fon Pa· 
penin Roma biiyük elçiliğine ta· 
yini muhtemeldir.,. 

ispanyada af umumi 
Madrit, 24 (A.A.)- Adliye 

Venizelos Giritte nazırı, 3 kanunuevel 933 tari· 
binden eveline ait, siyasi mahi· 

Atina, 24 (Hu~ısi) - V-enize· :;etteki bazı suçlar hakkında ha-
] oı Paskalye yc-rtuluım geçİnnfi' · 1 zırlanmıf umumt bir af kanununu 

iç.ın Giride gitmipir. 1 parlamentoda okumuıtur. 

BelM ratta iki 
idam kararı 

Belgrat, 24 (Huıuıi) - "Mü· 
daf aai devlet mahkemesi,, nazır· 

lardan M. Mirko Neudorferi öldü· 

cümhur intihabatı 
Prag, 24 (A.A.) -Gazetelerin 

haber verdiklerine göre reisi cüm

hur intihabı 24 mayısta icra ~di

lecektir. Son intihap 27 mayıs 

1927 de icra edilmitti. 

Bu defa, M. Maıarik uçuncü 

bir riyaset devresi için namzettir. 
da iki kitiyi idama ve üç ki9iyi de Reiıicümhurun iki defadan ziya-

muhtelif kürek cezalarına mah· de üatüıte intihabını meneden ka

kum etmittir · nun esaıı, Çekoslovakyanın ilk re· 

ren katillerin muhakemesini bitir 

mit ve mücrimlerden Franyo 

Zrinıki ve Styepan Pijeta namın· 

Maktul nazır Neudorfer vak. isi hükumeti hakkında bir iatiına 
tiyle Radiçin köylü cümhuriyet kaydi ihtiva eylemektedir. 
fırkaıına menıup idi. YuKOslavy.a· 

da 6 kanunusani 929 rejiminin te- ha.yet Hırvat firariler tarafından 

sisi üzerine yeni i~areyi kabul et· gönderilen ıuikastcıların kurduk· 

mit ve defaatle nazır olınııttu. Ni· ları luzaia düreıek btledilmittir. 

Yugoslav 

Meb'us ve profesörleri 
geliyor. 

Ankara, 24 (Huıuıi) - Yu 
goslavya Skupştınası azasında 

yirmi mebuı ve muhtelif Yugos· 
lavya üniversitelerinden 30 pro· 
feıör İsa dirilmesi yurtusundan 
biliıtifade nisan başlangıcında 

memleketimizi ziyarete gelecek· 
ferdir. 

Mısır hakkında 
Bjr Alman gazetesinin 

fikri 
Berlin, 24 (A.A.) - Mısır is· 

tikli.linin yıl dönümü münasebeti· 
le neırettiği bir makalede "Rayni· 
ıe Veıtfaliıe Çaytung" gazetesi di
yor ki: 

"Mısır, Asya krtasmın anahtarı· 
dır. lngiltere, bu anahtarı elinden 
bırakamaz. Bununla beraber, Mı-
11r•da istiklal ittiyakı günden güne 
artmaktadır ve bu ittiyakı ezmek 
için maharetli davranmak kafi de
ğildir, İngiliz fevkalade komiseri
nin tarzı hareketi gitgide artan bir 
husumet vücude getirmektedir. 

Almanya ve Sovyetler 
ticaret işlerinde 
anlaşamıyorlar 

Berlin 24 (A.A.) - Havas A· 
jansı muhabirinden: 

Almanya • Sovyetger .araaında-

bulmuştur. 
Sovyetlere bet sene müddetle 

300 milyon marklık bir kredi küta· 
dını Al~anler kabul etmedikleri 
gibi Sovyetlcrin bu sene Yadesi 
ııelen bazı borçlarının teciline de 
riza göıtermemi§lerdir. 

Almanyada bazı takyidat 
Berlin, 24 (A.A.) - Havns a· 

je.nsı muhabirinden: 
HükUmet, iptidai .maddelerle, 

yarım kimyevi maddelerin ticare· 
ti hakkında bir kanun kabul et
mittir. Bu kanun Almanyaya vn· 
ki olacak bilumum ithalat üzerine 
devlet kontrolünü tesis etmel<l:e· 
dir. 

Bu ıuretle, Sovyetlerde .oldu· 
öu gibi, Almanyada da bir harici 
ticaret ofisi filen te§ekkül etmi~ o· 
luyor. 

ithalat tacirleri için kambiyo 
tahdit nisbeti yüzde 45 ten yüzde 
35 e çıkarılmıştır. 

Kanun, ithal edilecek madde
lerin ihtiyaç niıbetini nazarı dik
kate almaktadır. Her muamele 
için merkez kontrol ofisleri ayrı 
karar ittihaz edeceklerdir. 

Bu yeni sistem, Almanyanın 
butün diğer memleketlerle müna· 
kit ticaret mukavelenarnelerini a .. 
lakadar etmektedir. 

Fransa-Polonya arasında 
ticari anlaşma 

Pariı, 24 (A.A.) - Bu ayın 
ipdidasında Pariste batlıyan mü· 
zakerat neticesinde Polonya ve 
Fransa mürahhaıları arasında 
mütekabil ithalat kontenjanlarına 
dair muvakkat bir itilafname im· 
za edilmittir. Fransız ve Polonya 
mura:hhaı heyetleri adaba umumi 
mahiyette bir itilaf akti iç.in mü· 
zakerata devam etmektedirler. 



iŞARETLER ....... ...._. ..... _. ........... . 
Kıriz bitmiyor! 
Londralı arkadaş Deyli Ekspres fe

t- nefes alıyor. Anlattığına göre 
\l'iinya işleri tıkırına girmektediı·. Mi-
aıf mi istiyorsunuz?. Tümen, tümen 
~il.kam sayıp döküyor. lngilterede iş
~İıler azalmış, Almanyada 6 milyon 
~sizden 3,5 milyonuna İf bulunmu!·· 
t!u bakıma göre dünyanın işleri arttk 
kötü gitmiyecek demektir. Londralı 

p· ~ricada! yalnız bir tehlikeden korku
~n yor: Siyasi tehlike, Orta Avrupa kt
~s- IQrJdanmaları Londralı arkadaşı ürkü-

liiyor. p-
L ondralı arkadaşın rakamlarına dj. 

~n ;.ecek yok. Fakat bu rakamlara bakıp 
~a ~ Qndan mutlaka İ§lerin iyi gittiğine 
k- ~llİr bir hüküm çıkarmak, rakamları 

luzumundan fazla zorlamak, onlaı·a 
~ulmetmek, hatta onları zorla yalancı 
'-1ıidi vaziyetine sokmak demektir. 
İ>ünyada bir milyonu f ngiliz İmpara
torluğuna, 3,5 milyonu Almanya.ya ait 
l:llmak üzere 6 milyon işsizin iş bulma· 
~ı buhl'arun iyiye temayülünü değil, 
ıelki buhranın dalgalandığını göster· 

• tııektedir. 
V .kıa denebilir ki: 
"- Niçin böyle İ§leri fena görüyor-.- §"··· Eğer dünyada i§ler yolunda git

- ese altı milyon iısiz iş bulur muydu? 
mumi ikbıat nizamı kendi seyrini 

ı- ·p edip duruyor. Fabrikalar İ§ bul· 
-hıasa işsizler iş başına seçerler miydi?. 

n . b .. 
Sakın bu sözlere ınanınayın, u soz-

• lerin hakikat olabilmesi için İ§ bulan 
e &,çiler gibi, yapılan işlerin mevzuunıı 

,da tanıınamıı, bu itlerin nerelere sa· 
bldığmı bilmemiz lazımdı ... 

Son seneler içinde yeni pazarlar mı 
-çddı?. 

r Dünyada alım kabiliyeti artarak is· 
~hlik nokıanı birdenbire kalktı mı?. 

Eldeki stoklar çoktu da onlar yavaş. 
)avaf satılarak yeni itler mi açıldı?. 

Dünyada yeni pazarlar açılmadı, ka
klı pazarlar hi\la kapanmakta devam 
•diyor. 

istihlak eksikliğinin önüne geçecek 
• ~r hadi.e daha meydana çıkmadı. 

Dünyadaki buhran fazla istihsalden 

• :~stihlaksizlikten çıkmışb. Jstih-
augma-._. _.._ .. ,aaaaıiMllGt;;'DUft .. 

yaya Yeni kıymetler getiren istihsali 
~orhyan pazarlardır. Pazarlar olmadık
~ İilerin normalleştiğini sanmak tuhaf 

• bir şey olur. 
1 "Ben bunu söy)eyi~ce siz de bana 
1 !Öyle bir ıual sorabilirsiniz: 

"- itler nonnal demiyorsunuz i\• 

"-• 6 milyon adam kendine iş buldu, 
buna ne diyeceksiniz?. 

t Ona şu cevabı veririm: 
"- 6 milyon işsizin iş bulmasının 

• •ebebi: 

A) Almanyada, 8) diğer Avrupa 
llıemleketlerinde olmak üzere ayırt e-

• dilebilir. 

Almanyada, 3,5 milyon işsiz iş bu). 
• O. demek Almanyadaki fabrikalar ça

lı4tı, dünya pazarlarına krizden evvel
·~ hacimde, kıymette ena gönderdi 

- demek değildir. Şu demektir: Alman· 
)ada Hitler teıkilitı itsizliğe mini ol6 

• '-ak için mesela mevcut bir yolu bo
i ıup yerine batka bir yol yaptınyor. 
_ l~sizliğe karşı ahnan bu tedbir işsizle-

t-ı .sadece işsizlikten kurtarıyor, ve on-
1•·~ bir kazanç temin ediyor. 
. Fakat bu kazanç, hükumet otoritesi 
•le müatehliklerden alınan vergi ver
'ne kabiJiyetini ifade eder. Bunun so
llu i&ı.tuatçıların anladığı manadaki gİ· 

- hi l t!1metler peyda ederek ikbıadi buh 
• ~"' a çare bulmak sayılamaz. Bu büyük 

lstanbul için nümune köyü 
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SOHBETLER ...... __ _.. .................. . 
Kabahat kimin? 

Dün, Vali konağının önünden geçi· 
yorduk. Beş adım ötede, yanımıza bir 

ı k 1 dilenci sokuldu: 

Yapı aca j - Allah rızası için ... 
1 ~rkadaşım sözü kesti, konağı i9aret 

Halk evinin köycüler komitesi dün toplanarak hu sene ı .. ~ v.ı; 8·•d•• ;., •... 

içinde yapılacak işleri kararlaştırdı Tü,kiyed• d;ı.:w: .: ........ Faka• hu. 

Dün Halkevinde Köycüler ko
mitesi mühim bir içtima yaparak 
bu sene içinde yapacakları başlıca 
i~leri karar altına ıalmı,lardır. 

Baharın girmesiyle köylerde 
tetkik ve yardım ıeyahaÜne çık· 
maya hazırlanan komitenin dün 
verdiği kararlar arasınd13. en mü
himleri !unlardır: 

1 - htanbul köyleri için bir 
nümune köyü meydana getirmek. 

2 - Geçen sene olduğu gibi bu 
ıene de köylerde ııhhi, zirai, iktı· 
ıadi konf eranılarına devam et· 
mek. 

3 - Neşredilen (Köy duvar) 

Şirketlerde kullanılan 
memurlar ve masraf 
İmtiyazlı şirketlerin muk&vele

lerini ve bu arada tirketlerin fiat· 
lara tesir eden maıraflarını araş
tıran nafıa vekaleti, şirketlerden. 
kullandıkları memurlarının isim
lerini ve aldıkları maaşlarının 
miktarım sormuttur. Vekaletin 
bu husustaki sorgusuna şirketler 
tarafından derhal cevap verilmiş· 
tir. 
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huhnnın acdarrnı hiuetmemek için 
bedenin öteıine beriıine morfin tırınca 
etme) e benzer. Alman yada İ§sİzliğe 
karşı çare, işi maliyeye, aşağı Yukarı 
rı..;;;.. •• ,, - .. ~_.. -- :c.th> • 
diyor. 

Avrupadaki diğer İ! bulanlara ge
lince, bunlar da nihayet müatehlikle
rin sırtından çıkan bir vergi sistemine 
dayanan kazanç sahipleridir. 
Bir lngiltere tanıyoruz ki. bet dakikada 
harp sanayii için 200 İngiliz lirası mag. 
raf ediyor. 

Bu masraf, rnüıtehliklerin sırtından 
çıkan verıilerle yapılıyor. Silah yarışı 
açıkta kalan i,ıize ve mal satan harp 
sanayii şirketlerine kil' lemin ediyor. 

Fazla top, fazla .mitralyöz, fa;ıla 
zırhlı, belki birçok işçiye it temin e
der. Fakat umulduğu gibi buhranın 
iyiye doğru vaziyet aldığını anlatmaz. 
Buhranın daha ziyade birçok müsteh
likleri sarmasına hizmet eder. 

Ne bir yolu bozup yeniden yol yap• 
tınııak, ne bir binayı itsizlere İJ bul· 
rnak için temeline kadar yıkıp yeniden 
inta etmek, ne de harp sanayiini tet· 
vik ederek İ!sizliie m,ini olmak bün
yedeki hastalığı ortadan kaldıramaz. 

Çünkü, bugünkü bahran ne ıerbeat ik
tısadın deVl'i kırizlerinden biridir. 
Ne de ona karp alman tedbirl~r buh
rana karıı koyacak tedbirler. Avrupa 
mukadder akıbetine dört nala aidiyor. 
Görünüıe aldanmamak ıerektir. 

Sadri Etem 

gazetesini daha mükemmel bir 
ıekle koymak. 

4 - Köylc..rin ya,ayıt ve çalışış 
tarzlarına uyğun, ucuz, arhhi, ev 
nümunesi yapmak bunun için mi· 
marlar arasında bir müsabaka ac· 
mak. 

5 - Portatif, l'IJ.dyolu, kütüpha
neli, reklektörlü, .-:Ja lbmda sıhhi 
yardımlar yapabilecek kamyon 
yaptırmak, bu va.ıta ile köyleri 
dolatarak verilecek konferanları 
reklektörle göstermek. 

6 - Köylünün fazh ihtiyaç 
gösterdiği günlük gazeteleri mun
tazaman köylüye göndermek • 

Bu it için köylüler komitesi ıeh· 

rin en kalabalık yerlerine kutular 
aaacak, hat!:an okuduğu gazeteyi 
bu kutulara atmalsrını rica ede-
cektir. 

Verilen kararlar arasında en 
mühimlerinden biri . de köylerdeki 
mekteplerde birer okuma odası a· 
çılmaııdır. 

Komite bu odalar ıçın köylü
nün işine yarar kitap toplamaya 
ba,lamı§, bunun için en büyük yar
dımı umduğu yerlere mektuplar 
yazmı,tır. 

Köylü komitesi ilk köy tetkik ve 
irşat seyahatini bu ay içinde yapa
caktır. 

seyahatleri 

l{OMA. 'YAY ı\ GiDE\: T.\U·:lfüll':lt 

Dünkü sayımızda bayram mü- Milli Türk Talebe Birliği U. 
nasebetiyle bazı talebelerimizin Katipliğinden: 

dahil ve hariçte seyahatler tertip 1 - Zonguldağa aeyahat eclc
ettiklerini yazmıttık. Dün de cek arkadatlar bugün ıaat 6 da 
mülkiye talebeıinden bir grup Ro- Galata rıhtımında Millet vapurun· 
manyaya gİbnİftir. Reamimiz bu da eşyalariyle bulunmaları. 
aeyehate ittirak edenleri gösteri· 2 - lzmir seyahati havanın 
yor. muhalefetinden yarınki pazartesi 

Milli Türk Talebe Birliği tara· gününe talik edilmittir. Pazartesi 
fından tertip edilen seyahatler de günü Gülcemal vapuru ile saat 16 
bugün başlıyacaktır. Birliğin bu da Sirkeci rıhtımından hareket e· 
hususta gönderdiği tebliğ ,udur: dilecektir. 

Vapursuzluktan şikayetleri Mektepler tatil edildi 
Son aylar zarfmda Marmara Dün akşamdan itibaren ilkmek-

havzaıı iskelelerinde bulunan teplerle liseler Kurban bayramı 
tüccar, vapunuzluktan !İki.yete münasebetiyle Cumarteıi sabahına 
'baılamıtlardır. Alakadarlara gö· kadar tatil edilmittir. 

re, limanlarımız arasındaki se

ferlerin azalmasında Samsun, Er· 

zurum, Va.tan ıibi bir kısım va· 

purlarını dahili seferlerden çekil· 

mit bulunması belli batlı bir amil 

olmuıtur. Bu ihtiyacı duyan va· 
purculuk ıirketi yakında yeniden 
ilci vapur alacaktır. 

Yeni Ofis kadroıu 

Yeni ofiı kadrosunun bugün 
bildirilmesi alikadarlarca muhte
mel görülmektedir. 

Ticaret odasında 
Ticaret oduı idare heyeti dün 

toplanmıtbr. 

DEHRi Efendi Nasıl Göruyor? 

tatbiki en güç yasaklardan biridir, kanun 
talimatname, nizamname gibi ~yler, di
lenciliği kökünden söküp atamaz. Naarl, 
ki hiç bir meml<.~et dilenciliğin önüne 
geçememittir. 

Ama bizde, dilenciler, insanın en gÖ· 
züne batacak yerlerde duruyorlar: Vali 
Konağı caddesi gibi ... 

Köşenin birinde, Himayeietfalin ku
laklarını çınlatacak, acıklı bir manzara. 
iki çıplak çocuk, tospağı gibi taşlann Ü· 

zerine serilmi§. 

Kaldınmda, belediyeyi dütündürecek 
bir sürü • . • Siyah çarıaflr, peçeıiz ka
dınlar el açıyorlar. 

Filvaki, lstanbul valiıi ve belecliye 
reiainin konağı önünde, vilayet ve bele
diye talimatnamelerine taban talNana zıt 
bir şeyin vukuu, meseli poliı merlı:aiıÜn 
bir gece hırsızlar tarafından soyulmaıı 
kadar gariptir. Ama kabahat kimde
dir? 

Vali ve belediye reisimiz, eline süpür· 
ge ıopası ahp dilencilerin pefine dütmea 
elbette ... Fakat o mıntakanın helediye 
zabıtası ne yapar? 

Eğer bir gün vaktinden evvel veya 
vaktinden sonra, Muhiddin Bey kona
ğmın kaldırımlarmdan yaya geçene, 
merkez memurunun hali yamandır gibi 
gelir bana! 

Seli.mi izzet 
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Son hafta içinde 
satılan tütün 

İnhisarlar müdüriyetinin neş· 
rettiği malumata göre son haftalar 
içinde lzmirde 5800, Ayvalıkta 
150 bin, Trakyada 40 bin, Bur· 
ıada 70 bin, Baf rada 25 bin, 
Çartambada 2700 kilo tütün aa· 
tılmı§br. Fiatlar 30 ile 50 kurut 
arasında değişmektedir. 

Sinemacılar bugün 
odada toplanacaklar 

Bugün sinemacılar ticaret odasın
da toplanacaklar, lubiyat resmi· 
ne son yapılan zamı görütecekler· 
dir. Sinemacıların bu hususta hü· 
kumet nezdinde teşebbüsatta bu
lunmak üzere Ankaraya bir heyet 
gönderecekleri söyleniyor. 

Şirketlerde umumi heyet 
içtimai arı 

lıtanbulda bulunan anonim 
tirketler mart nihayetine kadar u• 
mumi heyet içtimalarım bitirecek· 
lerdir. Ticaret müdüriyeti, bu 
müddeti geçirmemelerini tirketle
re bildirmittir. 

Hakkı rte~lhl Bey 
Ticaret odası raportörü Hakkı 

Nezihi Bey tütün konferanıına it· 
tirak etmek üzere yakında Anka· 
raya gidecektir. • 

• 

- Dehri Efendi, htanbulda dağcılık • . . Bazdan kıım geçtiği, 
ltıı •porları klübü açddrğını biliyor· girdiği bir ıırada ~ ldübün tetkilini diyorlar• . e .r• en ı --::- .• emın •izı torbıı .• • Eier klüp açmak aon h.Mra baharını .. · "His yazın kıt sporu olur mu?,, D b · Ef d' El") · 

deiıl ki tutup ta büze11n • • • bırakılsaydı ıpor itleri...- INltı.m.k ifill · • • mevsimsiz buluyorlar , • , 
bir sene daha beklemek lazım ..Wi.di. 

.. 
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Musolini harp 
; ... . ? 
.s,~raıyor mu. 

fl.'T (B:ıımnJ,alcdcn devam) 

Aı~a ve .\frikaya bağ}annakta. 
dır,., sözünü :lave ediyor. 

İtalya ba!vekilinin l:~hsettiği 
seri vasıtalar ta biri ile kastettiği 
şey -;üphesiz tayyarelerdir. Fakat 

he;st ''c :ktısadf inki§af i~in tayya
re gibi sP.ri vasıtalar bir zaruret 
ıni.dir? Zaruret oJnıadığma röre 
Muıolininin Aar . ve Afrikada 
istikbale ait 1t1\lyan tevessü .e 

inkitaf arı:ulanndan bahsederken 
tayyare vııuteJarını düıünmesi ne
dendir? Bu tayyareler bomba ve 

tahrip tayyareleri değil, sade 
kitr.;> ve CfY•Yı ticariye faslına 
rnllhaus vasıtalardır demeğe İm· 
kan var mıdır? 

Sonra Musolininin gene As· 
ya ve Afrikadaki İtalyan inki· 
şafmdan bahıederken umumi 

harpten müdemlekc itibariyle 
doymut ve memnun olarak çıkmıt 
Avrupa devletlerine dönerek 

"İtalyanın iktısadi in.kitafına kar· 
ıı engel olma11n1ar !,, demekle ne 
ifade etmek istemittir? 

İtalyanın Asya ve Afrikada a

radığı hani ve iktıaadi inkitaf 

yanında bir de (Siyasi) inkitaf 
emeli bulunduğunu burade. açrkça 
söylüyor. Acaba Muıolininin bü-

yük Avrupa devletleri tarafın· 

dan mümaneat ve muhalefet gör· 

mesine ihtimal verdiği bu ıiyaıi 

inkitafın mahiyeti nedir? Ve nere
lerde tatbiki maksadını takip et· 
mektedir? 

Huliıa halya ba,vekilinin ıon 
nutku~u okuyup da bunu ıulhper· 
verlik hareketleriyle telif etmek 
mümkün değildir. " .. r aİG'a f atizm 

liderinin fırkaıım daima heyecan· 
da tutmak için daima sözlerine 

mistik hamleler vermeği bir zaru
ret diye telakki ettiğini, bu ham
lelerin arkası kesildiği gün fatizm 
inkıl:bının artık inhitat ve inhilal 
devrine gireceğinden korktuğunu 
billiz. Bununla beraber bu da· 

hili inkılap zaruretleri ne olursa 
olsun ve nutkun metnindeki ara· 
zi kıymetini istemiyoruz,, te
minatı ne kadar kuvvetli bulunur· 

Mahkemelerde: 

Neşriyat davası 
Muallim ve muharrir Nihal Bey 

tarafından, "Hakimiyeti Milliye,, 
gazetesinde çıkan bir yazısından 
dolayı muharrir Mühip Bey aley
hine açılan bu davaya, dün lstan· 
bul birinci ceza mahkemesinde ha· 
kılmı!tır. 

Davacı Nihal Bey, bu yazı ile 
h~arete uğradığı iddiasındadır 

Dava edilen Ahmet Mühip Bey, 
böyle b!r kasti bulunmadığını aöy· 
liyor. 

Dünkü muhakemede, Ahmet 
Mühip B. in vekili, müekkilin.in de 
Nihal Bey aleyhine bir mukabil 
dava açtığım bildirmi§, iki dava· 
nın b:rlettirilmesini istemiıtir. 

Mahkeme, Ahmet Mühip Beyin 
mukabil davasına ait dosyanın 

müddeiumumilikten getirtilme:si 
için, muhakemeyi B~yram crtesiyc 
bırakmıştır. 

ihmal davası 
Bir polis memuru aleyhindeki 

vazifeyi ihmal davasına dün birin
ci ceza mahkemesinde bakılmış· 

tır. 

Polis Cevdet Efendinin betinci 
§ubede vazife ifası urasın da, layi· 
kiyle kontrol temin etmiyerek Ati· 
naya bir miktar earar kaçınlması· 
o:ı tcbep olduğu iddia edilmekte
dir. 

Cevdet Efendi, kendiıinin vazi· 
f eıinde hiç bir auretle ihmal göı· 
termediiini aöyliyor. 

Poliı lbrahim Efendi müdafaa 
t-ıhidi olarak dinlenilmit, gelmi
yen müdafa tahidi polis Osman E
fen dinin tekrar çe.ğırılmasma lü· 
zum ıörmiyen Cevdet Efendinin 
bu husustaki feragati üzerine reis 
Ertuğrul Sait Bey, müddeiumumi 
muavini Salim Beyden esasa dair 
mütaleaıını sormuttur. 

Salim Bey dava doıy:.smı tet
kik için istemi§, muhakeme yirmi 
dört Niıana kalmıştır. 

İki mahalle bekçisi 
cezalandırıldı 

iki mahalle bekçisi dün lstan· 
bul Birinci ceza mahkemesinde 

Süt damlası 
Himayeietf al cemiyeti 

faaliyetini arttırıyor 

Maarif cemiyeti Istanbul 
idare heyetinde 

Türk Maarif Cemiyeti lstanhul 
şubesi idare heyeti azasmdan iki 

zatın ayrılması münasebetiyle An
kara umumi merkezince yeni bir 
ichre heyeti seçilmiıtir. 

Yeni idare heyeti riyasetine 
Belediye reis muavini Mehmet Ali 

Bey, azalıklara da Sadri Etem, 
Ziraat Bankası müdürü Ahsen, 

Hıfzırrahman Rafit; Kasaplar ce· 
miyeti reisi Ahmet B. ler seçilmiş· 

sa bulunsun Musolininin ağzın· nöbet saatinde nöbetlerini bırak· tir. 
dan gene Aıya ve Afrikaya doi· mak suretiyle vazifelerinde ihmal 

gösterdikleri noktasından muha· ru eıen harp havası sulhperverleri 
çok dütündürecek ve çok dikkat 

ve basiret ile kartılanacak bir ha
disedir. 

keme edilmiflerdir. 

Mehmet ASIM 

··: .. ····~····-··················· ... ···-.. --:11ıa;1 :3 ······:.··········~;·3····N·1·s··A .. -N............. ıt 
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g Size çoc1'7wrnzu clüşündfü'e· fi .. ~ .. 
Ü cek haftanın başlangıcıdır. fi 
:m:~::::~:m::n:mnn:rm=::.-::aw:::::::!i 

M ihkeme heyeti, bunların bir 
gece nöbet saattinde mahalle nra-
11n da dolaımıyarak kuliibelerinde 
oturdukları neticesine varmış, bek· 
çi Ömer ve Haaan Efendilerin ce
za kanunun 230 uncu maddelerine 
göre cezalandırlmalarmı k ırarlaı· 
tırmı!hr. Kendilerinden otuzar li· 
ra para cezası alınacaktır. 

Yaz::sn: 

l ı M. Ş . . ._ ______ _ 
VAKIT'ın Edebi Tefrikası : 14 

lı~render Beyi yalnız Ayaılı değil Fai· 
kı Hanım da eskiden tanıyormuı. Faika 
He 'bu yeni komııuyu pek ağız ağıza ko
nuıurlarken gördüm, doğrusu gönlüm bir 
a:& çfüüdü: Bunlar da mı Ayaılının otelin· 
4le tar.•ttılar? Faikanm yaradılııı sokul· 
ı ıı, oynak olduğu için bir erkeje çokça 
y•.!;.( ve,.meıi çok görülmemelidir. Ben 
~~ye bwıu ıözümde büyüttüm bilmem? 
lt.Kender sevimli adam olduiu, herke.in 
iönlünii avlaıragı ~oklarmdan iyi bildiği 
için yalnız Faika değil lıerkeı onunla tat· 
lı konu~mağa ba9ladılar. Yalnız Halide 

ondan yüz bulamadıeı için küskündür. 
lskender Bey hizmetçilerle yüz göz olma
ğı hot görmez. Halideyc de yüz vermi· 
yor. Halide onu çok sevimli bulmakla 
beraber kibirli olduğunu söylüyor, her 
fırıatta İsken deri çekiştiriyor. 

Aya91ı, Hasan Be}r, ben Halideyi kar
şımıza alıp konuşuyoruz, ona h~zmetçi 
gibi değil Ayatlının kızı imi~ gibi daVl'a· 
nıyoruz. Halide görgülü bir kız olmadı· 
ğı için karıımrzda biraz yakışıksız söz
ler söylediği, §aka etmeğe kalkıştığı 
da oluyor. Biri dışmdan görse bunları 

Polis haberleri 

Çalarken yakalandı 
Dün saat 11 de Sultanahmettc 

belediyeye ait intaat kulübcsin- I 
den Minakolafın ceketini Müm- 1 
taz isminde birisi çalarken yaka
lanmıştır. 

Sebepsiz ye, e dövmüş •. 
Bostanba,ı T omtom mahalle· 

si ahçı çıkmasında <>turan Dil· 
her kadın müracaatle ayni evde 
oturan Cemilin kendisini sebeptiz 
yere dövdüğünü iddia etmiştir. Cc· 
mil yakalanmıttır. 

' 
lnzul 

- - -
Akdenizde serseri gibi 

dolaşıyor 
Portsait, 24 (A. A.) - Dün 

sabah buraya gelen Yunan ban
dıralı Attiki vapurunun Mayotiı 

vapurundan bir telsiz telgraf al· 
dığını söylemiştir. Bu telarafta, 
Mayotis vapuru lskender\yenin 
150 mil açığınd.'l bulunduğunu ve 
gemınm nereye sevkedileceğinc 

dair, banger lnsulün Yunanistan
daki hukuk müşavirlerinden tali
mat beklediğini haber vermiıtir. 

Vapurun bugün, yarm buraya 
muvasalatı beklenmektedir. 

Bir fikir 

Tarif el erde tenzilat 



bani namında 
... dm si· 

---~ı111Dille ..... içiiMle 

Kral 

Oalann tetkil&tı ....... .. .. 
rinde ı..lunu Türk çetelerine 
Janlma etmemeleri Bulcar emper· 
yalizmine hizmet etmek iatemele
riDcleu ileri pliyordu. Çünkü Türk 
çeteleriJle beraber hareket edecek 
•'-icliler, Bulıarlan harbe aürük· 
İmDit ve Makedonyanm Bulpria· 
tan tarafmclan ilhak edilmeaine eıblllll: 
yuclım etmiı olacaklardı. 

BiP, bir teY iae onlar kat'iyen 
i.ıemi10rlardı • 

Türk çetelerine yardqa .tt.a verdiİlllJllılilıll~l 
Bulıar U.itecilerinclea AJekean- da bir mana.mı. ~11Çmqtı. 
clrof ile cemral Protoıerofwi , ... sailııta.nelll ~ 
bal Ferdinuulm ilhak aiyuetine Fetdfnail.U .,iJi ~eki~ 
alet oldukl&l'IDI biliyorlardı. mıyor, ayni zamanda kral aleJbin· 

oıııar tarafmclan tamim ~~ ·-~·- piiakürüyordu ve 
~-··-- wk çetelerUıe terfik ob.t.aaJ.1••··~ 

Ro111anylno ,-... ec1, 1111"? 
Puia, 24 <Aıo A.) - 1tikim Flljlıri, 

M • ..._......._ .... _.,...., 
Ru ,.., •• .._. ....._ oa.m• 
...,_.., 1 9 ·~ .... .,.., 
... ,.t ....... ....,.. ..... Pi-
;.aa .......... , olmuı imkiaı huicİD· .... 

Bulıar çetecilerinin V.Iondova Ml'llllae .... 
•U.d..,.eaine ve aair itlere iftirak kral F erdimmcldır. Onun tllliMltıfi. 
etmi,...U Uaktan 1eyirci blina· tiii ti,_. ~' Mak•~DD
larma ltlakedonya muhtariyefçi· ya ~ı, N~"'-ypıq ~ 
leri hiç te hayret etmir.orlanL. Jiik bir kımaı sır11w._.. •• 

Çünkü o çetelere JDem1'1P olan aiaıa. Mti• Bul~ lla aaai· 
efraclm turadan buradan tedarik lap ol ... •titiİD bu f J&· 
edilme clenne çatma allimtardan pan kral F~. Onun için 
ibu..et oldaldar1111 biHyorl~dı. Ta Bwıv .Ul.ıi tlJ.erin• ao~ 
hifdir ki, bu efrat uzaktan mu.&· aı.r.k kral F«tlin-.cla sibneli ve 
elemelere MJirci kalıyor ve tehll· )'apbiı fe•lak.lal'Jll iaı-...,.m en· 
kıe,i siıiiı~ ~ g1dlyor- daa ..... hcbd., 

... ~~~~--ıP-+-..nr.ıftllti ............. ~fftGred~
len IN,uk his ebıkti ve iinallta· 
riyetçller bu ._İfet laqmn&la 
hiç trir .. , yapmak istemiyorlardı. 

V erhoviatlerin elebatılan olan 
ceneral Protoprof ile Alebaa
tlrofa ıelince lnınlardan Protoıe
rof kral Ferdinandın M.kedonya 
politibmaa al olduiunu hiç ~ 
!emiyor Ye daima itiklr bir a~ 
te hareket ediyordu. Atu....ırof 
İle Sofya earay malaafiJüWi emel· ia" INll .. 1111 

leriae h•• ettilini eöy.....-
le ber&her, u11unt ................. 
p:m .. ,.._, _....ltal Ferdl-

,.-..Jl'tıJililll'-t- aaadm ~ qnlJmJ_ordu. 
• .-.tle ODUD ne ..,ır....ıar ta. 

• lrip eltili •uıh bir awene anı.R -~-llltM8"Mllri._ıi!tJ1-~.*~~*'if~~ 
... ohaJrordu. 

ICral FerdiDaDcl laer ....- ol· 
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Adanada toprak hayramı1 lzmirde Yal ovada sıtmanın önüne 

geçmek için ne yapılıyor? nasıl kutlulaııdı? 
Kara sapandan en mükemmel maki· 

naya kadar bütün 
geçit resmi 

ziraat aletlerine 
yaptırıldı 

:\dana Ziraat mektebi müdürü razıl Ber nutuk söylerken 

Adana, 22 (Hususi) - Toprak bahıetti.,, diye başlıyan ve biten 
bayramı dün ziraat mektebinin bir nutuk söyledi. 

genİf bahçesinde binlerce köylü, Bunu ikinci aınıf tan Hasan 
mektepli tarafından kutlulandı. ş· k f d" · k d" l .. ımşe e en ının en ı yazmı~ o • 
Havanın çok guzel olması kadın- d ~ 21 rt ·· · t k' · k 

ı ugu ma şnrı a ıp ettı, ço 
ların, erkeklerin ellerine sepetle· I b ~ "}d" . egem ı. 
rini, paketlerini alarak gıtmele· 
rine fırsat vermişti. Öğleden son- Me~ep ta~ebesi ~alabalık orta· 
ra kalabalık o dereceyi bulmu§tu smda hır geçıt resmı yaptı. Kara 
ki iğne atılsa belki de düımezdi. sahandan itibaren ziraatte kulla· 
Saat 14 te mektep müdürü Fazıl n.ılan en iptidai vasıtlardan en 
B. bir nutuk söyledi. Türk mille· mükemmeline kadar olan vasıta· 
tiniıı ziraate verdiği ehemmiyetten larm geçidi şayanı dikkatti. Halk 
bahıetti. Tohumlarımızın ıslahı üzerinde çok güzel intibalar bı· 
yüzünden randımanın yükseldi· 
ğinden, Amerika pamuk tohu
muıfun yetittirilmeıi ilk 40 numa· 
ra İplik yapıldığını anlattı. Ziraat 
sahasında. görülen bütün terakki
yat ve inkitafm cümhuriyetin ese
ri olduğunu söyledi ve alkıtlandı. 

Mektebin son sınıf talebesin
den Nabi efendi bir nutuk söyle
di. 21 martın her yaşıyan mahlu
kun, canlılık yoluna ilk adım at
tığı gün olduğunu, insan, hayvan 
ve nebatları yaşatan toprağın bol 
veriminin ba§langıcı olduğunu, 
insanların, çobanlık devirlerin
den atlıyarak ı:iraate baıladıklan 
ana kadar giden bir tarihi olduğu· 
nu, toprağın üzerinde yaşıyanla
ra destek, iyi iılendiği takdirde 
onlara §en bir kaynak olduğunu 
hulasa, her şeyin topraktan mey
dana geldiğini ve oraya döndüğü
nü anlattı ve "Türk ziraatçisi, 
Türk çiftçisi idi, bilgi ile sanat 
ile idi. Asıl Türkün kanı ile yo
ğurulan elmas değer şu mukaddes 
toprağı kıymetlendirmeğe, İ§leme· 
ğe kot!,, cümleıiyle bitirdi. 

Köprülü mektebi muallimlerin· 
den Fikret Bey; "Ey memleketin 
verim membaı üzerinde yorulma· 
dan, usanmadan çalışan Türk 
köylüıü Türk çiftçisi ... Bugün sa· 
na verilen serbest hayat, hür dü· 
şün.c::e ve konu,ma, dünkü Monde· 
ros mütarekesini millet kötülü
ğüne imzalıyan yılan tohumlarına 

değil, bugünkü Lozan kahraman
larına, Türk halaskarı büyük ev· 
ladına medyun.sun! 

raktı. Bakımın, fennin gösterdiği 
yolda yürümenin varacağı netice 
canlı bir surette göze çarpıyordu. 

BinJerce kiıiye ayran ikram e
dildi ve sonra mektebin dersha
neleri, laboratuvarları, sergileri, 
istasyonları gezildi. 

Hulasa, toprak bayramı çok 
güzel bir surette kutlulandı Hal· 
kımız hem temiz bir hava almış, 

ve hem de fenni ziraatin ne demek 
olduğu hakkında bir fikir edin
miştir. 

Bu bayramda. belediye reisi 
Turhan Cemal, Halk Fırkası reis 
vekili, Halkevi reisi, ziraat ve 
baytar müdürleri, vilayet meclisi 
azasından bir kısmı hazır bulun
muşlardır. 

Kastamonuda Nafia işleri 
Kastamonu, 24 ( A.A.) - Ge

çen Hazirandan bu güne kadar on 
yol üzerinde 22780 mükellef ame
le çahşmı§tır. Bu amele 44,5 kilo
metre silindraj, 84 yeni köprü, 92 
köprü tamiri, 1160 metre mikabı 
kargir dıvar, 12321 metre mikabı 
hafriyat ile toprak tesviyesi y3pıl· 
mıttır. 

llkbaharda muhtelif sahalarda 
dokuz bin amele çalıştırılacaktır. 
-Umumi vili.Yet -~eclisi 934 se· 
nesi içinde tahakkuk edecek mü· 
kellef ameleden başka şose ve köp· 
rüler kanununun netrinden evvelki 
dört seneye .,.it 2000 mükellef a· 
melenin de bu sene vilayetin muh
telif yollarında çalıştırılmasına ka
rar vermi~tir. Bu suretle yaz için
de vilayetimizde büyük mikyasta 
bir yol faaliyeti olacaktır. 

Kaybolan balıkçılardan 
haber alındı 

Geçen hafta şiddetli fırtına es
nasında Urla'nın Kızılbahçe iske· 
lesinden hareketle balık avlamağa 
çıkan sekiz kayıkçının akibetin· 
den bir h:ıber alınamamış ve bun
ların bir kazaya kurban gittikle· 
rinden endişe edilmeğe başlamış· 

tı. 

lzmir Emniyet müdürlüğünden 
muhtelif yerlere telgrafla bu ba· 
lıkçılardan haberleri olup olmadı· 
ğı sorulmuştu. Balıkçı Rizeli Yu· 
suf oğlu Etem ile Yusuf, 1lyas, Hü-

1 seyin ve diğer 6 balıkçının fırtına 
esnasında Ç:ımaltı Tuzlası sahiline 
iltica ettikleri ve hayatlarım kur· 
tardıkları anlaşılmıştır. 

Çocuğunu cami avlusuna 
bırakmış 

Rizede Taşçıoğlu camii avlu· 
sunda 4 aylık bir kız çocuğu bulu· 
narak zabıta vasıtasiyle belediye· 
ye teslim olunmuştur. 

Üzerinde hiç bir alamet bulun· 
maması sebebiyle kendisine Ab· 
dullah kızı Türkan ismi konmuş 
ve bJ.kılmak üzere bir kadına tes
lim olunmuştur. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bu yavrunun Gündoğdu nahiyesi· 
ne bağlı Altıntaş köyünden Zülke· 
file ait olduğu anlaşılmış. Bunun 
üzerine Zülkefil tevkif olunarak 
isticvap edilmiştin 

Zülkefil bu çocuğun kendi öz 
evladı olduğunu, fakat aralarında
ki geçimsizlik yüzünden karısının 
kendisini bırak1rak babasının e
vine gitmesi üzerine yalnız başına 
diğer çocuklar ile beraber bu çocu· 
ğa bakamadığın11 emzirtip besli· 
yemediğini, diğer çocuklarının da 
küçük olduğunu söylemiş, bu yüz
den cami avlusuna bıraktığını iti· 
raf etmiştir. 

Kardeşini taşla 
yaralayıp öldürdü 

Amasyaya üç saat mesafede bu
lunı:ın "Ebani" karyesinde feci bir 
hadise olmuştur : 

Kazım isminde bir delikanlı, 
kardeşi Aliyi, kafasından taşla ya· 
ralamak suretiyle öldürmüştür. 

Tahkikata başlanmııtır. Hadi
senin kazayı andıran cihetlerine 
de tesadüf edildiği anbşılmakta· 
dır, netice henüz kati surette anla
şılamamıştır. 

Rizede iktısadi faaliyet 
Rize, 24 (A.A.) - Bugün milli 

iktısat ve tasarruf cemiyeti umumi 

toplantısını yapmıttır. Bu tophmtı· 

da şimdiye kadar yapılan işler hak 

kında rapor okunmuş ve yeniden 
idare heyeti intihabı y:ıpılmış, ye-

ni bir idare heyeti seçilmiştir. 

Muayene ücreti almadıktan başka 
üstelik ilaç parası da veren bir doktor! 

Yalova, (Hususi) - Bundan 
dört beş sene evveline kadar Y alo
vada sıtmadan uçan kuşlar düşer· 
ken hala devam etmekte bulunan 
mücadele sayesinde sivrisinek ve 
sıtmadan hemen hemen eser kal· 
mamış gibidir. Hükumet buraya 
müstesna bir ehemmiyet vererek 
sürfe mücadelesi de yaptırmakta 
olduğundan hastalığın kökü kazm
mıttır. 

Derelerin temizlenmesi, durğun 
suların kanallarla akıtılması ve 
halkın sıkı muayenelerden geçiril· 
mesi sayesinde ka.zanın nüfusu 
artmağa başlamış ve herkes hüku
metimizin bu f edaki.rlığını min· 
nettar kalmıştır. 

Kıymetli bir şahsiyet 

Q 

Dr. Muhi ttin Bey, muhabirimiz \'t: 

doktorun babası 

S~t°:1e. -mücadele hekimi doktor lıklan kaı·şı geceli gündüzlü mü· 
~.uhıttm B~y ka~~ halkının en 1 cadele bulunarak bizleri o mühlek 
yuksek sevcı ve ıtımatlarını ka· marazlardan korumağa çalışan fe· 
zanmıt asil nıhlu bir zattır. d k A b. ·· d kı· bu ı a ar ır zumre var ır , n ar 

Doktor Muhittin Bey ayni za· mücadele memurlarıdır. 
manda d:ıhili hastalıklar mütehas· Gerek sıtma ve gerekse frengi, 
sısı da olduğundan sıtmadan baş· tr::ıhum, verem, veba ve kolera gi· 
ka diğer hastalıkları da tedavi ey· bi hastalıklarla mücadele ederek 
!emektedir. Doktorun fazilet ve hayatlarını tehlikelere koyan bu 
meziyetini bir insan yüzüne bakm· fedakar memur kafilesinin gör· 
ca anlar. O, bu yurdu ve halkını dükleri hizmet muharebe meyda· 
benimsemiştir, onlar için yorulmaz nındaki askerlerin hizmetleri gibi 
bir mesai ve büyük bir zevkle her korlrunçlur. 
tarafa koşmaktadır. Vizite ücreti· l\~emlekete ve halka bu kad:ır 
ne gelince: Para denilen vasıta o· değerli hizmetler gören ve hayat· 
nun yanında en hasis bir nesnedir! ları daimi bir tehlike içinde geçen 
O, p:ıra almadıktan maada kendi bu fedakar çocukların da boyunla
kesesinden ilaçlar da alır. Hüku- rını bükük görmekteyim! Sebebi 
metin kendisine vermekte olduğu ise tekaüt hakkından mahrum bı· 
yüksekçe maaş onu vizite parasın· rakılmış olmalarıdır. Bu mert ve 
dan müstağni kılmıştır. Onun i~in, cesur çocuklar istikballerinin ne 
cuma, pazar tatili ve bayram yok- olacağını düşünerek evlenmemek
tur. O, motosikletine bindiği za- le ve bir aile yuvası kurmağa ce· 

n kuc g"b" d b' saret alamamaktadırlar ki, bu da, ına 'l' 1 l uçar ve nere e ıra· 

fet vı:ırsa hızır gibi yetişir. Kendi- nüfus siyasetimizle çok aykırı dü· 
si binbaşılıktan mütekaittir. şen bir hareket oluyor. Hükfune· 

D k timiz bu gençlere de bir tekaüt 
0 san üç Ya!larında bir baba· · 

sile ailesi de bi f . .. . h:ıkkı verirse onlar da Türk cami· 
r azılet numunesı· . . d b" .. k b' l k .. t 

d. I Gölcükt k" b' 1 ası ıçın e uyu ır var ı gos er· 
ır er. e ı ıerta ıp Cema h 

Be de onun kü ilk k d . . meğe muvaffak olacaklardır. Sı -
Y ç ar eııdır. l h ' y k Al . . b . b" 

MU dele 'ı ıye c a etmın u ışe ır çare 
ca . . memurları bulmasını dileriz. 

Memleketımızde, bulaşık hasta· Ragıp Kemal 

Tilki davası! 
Bir köylünün Balya sullı mahkeme

sinden aldığı karar 
Radyoda garip bir hadise olmuş

tur. Geçenki şiddetli karlardan 

yolunu şaşıran bir tilki Palyaya 
uğramış, o sırada kasabaya odun 

getirmekte olan Doğanlard.:ın 

Mehmet oğlu İbrahim tilkinin ar· 

kasını takip ederek belediyeye ait 

cu İbrahim tilkinin kendisine ait 
bulunduğunu, avcılıkta örf ve adet 
böyle olduğunu ve kendisine veril· 
mesini Balya Sulh hukuk mahke
mesinden talep etmiştir. Mahkeme 
tilkinin lbrahime ait olduğuna ka-

mezbahaya sokmağa muvafak ol
İspartada tiyatro hayatı muı, ancak mezbaha kap:ıh oldll"" 

Isparta, 12 (A.A.) - Bugün ğundan ceketi ile tilkinin girdiği 
gündüz ve gece Cumaya mahsus deliği kapayarak belediyeden a-

rar vermiş ve tilki derhal teslim o· 
lunmuştur. 

Bir kedi iki kafalı 
yavru doğurdu 

Dün batmıızda cansız bir hüku
r ıet, zalim bir padiıah vardı. 

Bugun köylü dostu bir cü.mhurİ· 
!'el, millet için çalıtan bir hüku
met vardır. Dün millet; saray için 

paditah için çalıfıyor kaza
nıyordu. Bugün, hükUmet, halk 
için çalıııyor, ko§uyor. Cümhu· 
riyet hükumeti köylüye çiftçiye 
hür bir istikbal, serbest bir hayat 

Gemlikte bir kaza olmak üzere Halkevi temsil şubesi nahtar istemeğe gitmiştir. İzmirde Orhaniye mahallesin· 

de oturı:ın berber Ahmet Hamdi 
Beyin kedisi iki ka.fah bir yavru 
doğurmuştur. 

Gemlik, (Hususi) - Karacaali tarı:ıfından Çoban ve Şeriye mah· İbrahimin Belediyeye gittiği va· 
köyünde kahveci Cemil bomba ile kemesi piyesleri temsil edilmiştir. kit kasap Muharrem ile kasap 
balık avlamak isterken bomba e· Gençlerimiz bu temsillerde çok · Mehmet bu sırııda mezbahaya gel
linde patlamış, Cemil ölmüştür. muvaffak olmuşlardır. 1 miş ve tilkiyi tutmuşlardır. Odun· 
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Haftalık RADYO Programı 
25 Mart Pa.ıoar 27 Mart Sah [ BUKREŞ, 365 m. 19: Muhtelif ne~-

• . • . riyat. 20: Piyano konseri. 20,30: Konfa- ı 
Istanbul: 18 Plak n~şrıyatı, 19 muh· IST ANBUL, 18: Plak neşrıyatı. 19: k 

2115 
y· l t k · ı 

.. k rans ve şar ı. , : ıyo onse onserı. 
tı!if ne~riyat, ajans haberleri, 19,30 Tur· Mesut Bey tarafından cocuklara masal 21 45 

R d t . k 
. . • . . , : a yo gaze esı ve onser. mvsiki neşriyatı, 21,20 aJans ve bor::n ve aJans haberleri. 19,30: Türk musılu 

h:ı?erlcri, 21,30 Bedriye Hanımın iştİr<i· neşriyatı. Eftalya Sadi H. Kemani Sadi 29 Mart Perşembe 
kile dans musikisi. B. Refik B. 21: Muhtelif neşriyat. Ajans ISTANBUL, 18: Plak neşriyatı. 

Varşova, 1415 m. 18,15: Polonya mu- ve borsa haberleri. 21,30: Radyo orkest- 19: Selim Sırrı Bey tarafından konfe
sikisi - Müsahabe. 19,40: Keman kon· rası tarafından muhtelif eserler. rans, ajans haberleri. 10,30: Türk musi· 
seri. 20: Mahtelif haberler. 20,50: Se~fo- VARŞOVA, 1415 m. 17,55: Orkest.::-a ki neşriyatı <.Kemal Niyazi Bey, Hayriye 
nik konser. 21,50: Haberler vesaıre. konserj - Müsahabe. 19: Tagannili koro Hanım, Mahır Bey, Müzeyyen Hanım.) 
22,15: Neşeli neşriyat. 23,05: Londra- konseri. 19,30: Poznan'dan naklen pi- 21: Muhtelif ne~riyat, ajans ve borsa ha
d:ı.n na!den beynelmilel konser (Adrian yano konseri. 20: Müsahabe. 21,05: Plak. hederi. 21,30: Radyo orkestrası tarafm. 
Bouit'un idaresinde senfonik takımı.) 21: Milanodan "Skala,, operasından nak- dan dans musikisi. • 

Ki:inigsvusterhausen, 19,05: Tagan- len. Rocca'nın esc.-le"rinden "Dybuk,, o- VARŞOVA, 1415 m. 16,40: Taganni-
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nili halk musikisi. 19,50: Ağız hamıoni- pcrası. (lstirahatle.·de müsahabeler.) lı konser. 17,55: Ruhi neşriyat. 18,50: 
kasile konser. 20,50: Spor habc:rJcri. KONIGVUSTEHAUSEN, 20: Ham- Zirai müsahabe. 21,05: Musiki bahisle-
21,05: Haydn'in cscr!erinden oda mus\kj: ı burgtan naklen gem~ci şa~~ıları. - Mü· ri. 21, ~5: Ru:.i musikiden ~ürekkep fil. 
sı. 23: Haberler. 24. Londradan umumı sahabe. 21,30: Neşelı musıkı. 23: Son ha- harmonık konser. 23,40: Plak. 

Bu ak§am Viyanada bir kuMtett konseri verilecek olan Weisz musiki heyeti 

Avrulla konserini nakil. 24,50: Frank· berler. 24: Gece konseri. KONIGSVUSTERHAUSEN, 20: Po
furt't~n naklen gece musikisi. BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Ve1·es Si- lonyadan naklen: Köylü musikisi. 21: 

6udape§le, 550 m. 18: Ostende kah- gan takımı. 19: Amele saati. 19,30: Bu- Müsahabe. 21,10: Eski musiki. 22: Ro
vesindcn naklen salon musikisi. 19,15· dapeşte operasından naklen: Wagr'in man tefrikası. 23: Haberler. 24: Ham
Konfe,.ans. 20: A:-;kcri konser. 21: Spor "Parsifol,, opernsı. 23: Konferansı. 23, burgtan naklen hafif musiki. 
habıırleri. 21,15: Müsahabe. 21,45: V;o.- 30: Budnpcşte musiki heyeti tarafından BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Zirai neş-
Jerh knhvesinden naklen konser. 22,4!:i: konser. riyat. 18,30: Budapeşte musiki heyeli 
Haberleı·. 23,05: Londradan naklen U· VIYANA, 507 ın. 13,20: Orkestra tarafmdan konser. 19,30: Spor haberle· 
mumi Avrupa konseri. 24,30: Heinemann konseri. - Müsahabe. 20: Radyo orkest· ri. 19,45: Müsahabe. 2015: Musiki ali 
caz takımı. rası (Neşeli musiki.) - Müsahabe. 22: mektebinden naklen Bachin eserlerinden 

Viyana, 507 m. 18: Hafif musiki. - Haftalık haber icmali. 23: Son haberlP.r. mürekkep konser. 23,35: Yaylı sazlar 
Mü·~· ~be. 21: Saat ayarı vesaire. 21,15: 23,15: Halk opera orkestrası. kuarteti, saat ayarı. 21,35: Kuartet kon· 
Musikili karışık ne~riyat. 22,45: Lond- ROMA, NAPOLI, BARI, 18,10: Or- seri. 22,35: Son habeı·ler. 
ra' l naklen umumi Avrupa konseri. kestra konseri. - l\luhtelif müsahabe >'e ROMA, NAPOLI, BARI, 18: Tagan· 

' .:>na, 18: Bir opera temsilini nakıl. plaklar. 22: Operada verilecek temsili nili konser. - Muhtelif müsahabeler ve 
20,::;;> Haberler. 21,45: "Mavi mazur,, i- nakil. plak neşriyatı. 21,45: "Messada neşri-
simli fran:ı: Leharın eserlerinden operet MILANO, TORINO, TRIYESTE, yatı, quieni,, isimli Verdinin eserlerind~n 
terr.sili. Floransa, 18,10: Plak - Müsahabe. 21: opera temsili. 

IVfilano, Torino, Triyeste, Floransa, Oda musikisi. 21,45: Milanodaki "Sca- MlLANO, TORINO, TRIYESTE, 
18: Miitenevvi musiki. - Müsahabe ve la,, operasından naklen opera temsili. Floransa, 18,10: Dans musikisi. - Mü· 
plak. 22: MiJano operasında verilecek BRESLAU, 316 m. 16,10: Mandolin sahabe. 21: Müsahabe. - Plak. 21,10: 
tc:msili nakil. konseri. 17: Hafif musiki. 18,50: Müsı\• Bir tiyatro temsilini nakil. 23: Oda mu-

Breslau, 316 m. 19,40: Piyano kon- habc. 19,20: ilkbahar mevsimine mahsus sikisi. 24: Haberler. 
seri. - Müsahabe. 21: "Granada'da gece şc:.ı·kılaı·. - Mü:ıahabe. 20: Milli neşı·i- BRESLAU, 316 m. 20: Köylü neşri
hali,, isimli Kreutzer'in eserleı·inden opc- yat (temsili.) 21,10: Musikide şiir. 24: yatı (musikili.) 21,10: Avusturya hal~
ra temsili. - Müsahabe. 24: Hafif mu- Aiman halk şarkıları. Müteakiben plak kında konferans. 21,30: Anton Brukne-
J1tik" konseri. · rin eserlerinden mürekkep konser. 21: 

Bükreş, 365 m. 17: Akşam konseri. BUKREŞ, 365 m. 19: Muhtelif neş· Harmonik konseri. 
19: Muhtelif neşriyat. 19,20: Yunan mu- riyat. 20: Şarkı. 20,20: Konser. 21: Kon- BUKREŞ, 365 m. 17: Akşam konse· 
sikisi. 20: "Çöl,, senfonik manzum, 20, feı-ans ve konserin mabadi. 21,45: Radyo ri. 18,50: Konferans. 19,30: Bükreş op~-
30: Konferans, 21,45: Radyo gazetesi. gazetesi. re.sından nakil. 

26 Mart Pazartesi 28 Mart Çarşamba 30 Mart c'!.ma A 

ISTANBUL, 18: Plak neşriyatı. 18, IST ANBUL, 18: Plak neşriyatı. ISTANBUL, 12,30: Turkçe plak neş-
30: Fransızca ders. 19: Asabiyf! doktoru 18,30 Fransızca ders. 19: Monoloğ (Mu- riyatı. 18,30: Plak neşriyatı. 19: Muh
Şükrü Hazım Bey tarafından konferans, ammer Bey tarafından). 19,30: Türk telif neşriyat. 19,30: Türk musiki neş
ajans haberleri. 19,30: Türk musiki neş- musiki neşriyatı. (Ekrem Bey, Ruşen ı·iyatı. (Eliz~ Hanım, lsci Hanım, ~lkü 
ı·iyatı. (Ekrem Bey, Ruıen Bey, Cevdet Bey, Ccv(}et Bey, kemani Cevdet Bey Hanım, Sevım Hanım.) 21,20: Aıans 
Bey, Şeref Bey, Saim Bey, Belma Ha. Şeref Bey, Semiha Hanım, Vecihe Hi>~ ve borsa haberleri. 21,30: Necip Ya-
nım, Vecihe Hanım, Nedime Hanım.) nım, Servet Hanım.) kup Bey oı·kestrası. 
21,20: Ajans ve borsa haberlel'i, 21,3G (Sehir tiyatrosu \lerilirse yalnız 8 • VARŞOVA, 1415 m. 17,55: Senfonik 
Necip Yakup Bey orkestı·ası tarafından jans haberleri ve plak neşriyatı.) konser. 18,50: Ziraat. 19: Ruhi konfe-
muhtelif eserler. 21 20: Ajans ve borsa haberleri. 21 30: rans. 19,20: Plak. 20: Bayramlarcla 

VARŞOVA, 1415 m. 17,55: Tagan- Neci~ Yakup Bey oı·kestrası. ' nerelere gitmeli? 21,05: Ruhi konser. 
ni. 18,15: Oda musikisi konseri. 18,50: VARŞOVA, 1415 m. 18,20: Poznaıı- ~: Müsahabe. 23,40: Ruhi konser (plak 
Ziraat. 19,20: Plak. - Müsahabe. 21,05: dan n_aklen koro konseri. - Müsahabe. ıle.) ·~ 
Senfo.nik konser. 22: Müsahabe. 22,15· 20: Vnrşova büyük şehir tiyatrosundan !<ONIGS~USTt.RHAUSEN, 20: Ba· 
Senfonik takımı tarafından Ita]yan mu· naklen \Vagnerin "Parisival operası chın eserlerınden konser. 21,40: Halk 
sikisi. 23,45: Plak. 24: Müsahabe. temsili. 22: Müsahabe. " şarkıları ile dolu "Laendllcher Toten-

KONIGSVUSTERHAUSEN, 20 : KONIGSVU~TERHAUSEN, 19: Ke- tanz,, isimli bir skeç. 23: Haberler. 
Milli neşriyat (şarkılar.) 21: Verilecek man - Org konseri. _ Müsahabe. 20: BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Kilisiden 
opera hakkında izahat. 21,0S: "Donn~ Milli neşı·iyat, 21: Müsahabe. 21,IO: "Bi- nakil. 18130: Müsahabe. 20105: Konser. 
Diana,, ismindeki opera temsili. 24: Kö- zim Saarımız,, isimli milli konferans. 21• 20,40: Konferans. 21,20: Telefunken 
nigsberg'den na;den gece musikisi. 30: Neşeli bir karısık program. 23: Son gramofon plfıldarı. 21,45: Paskalye neş-

BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Sahibinin hı:\berler. 24: ı."v1ünihten naklen: Gece mu- riyatı. 23,15: Viyolonsel konseri. 23,45: 
Sesi plakları, 18,45: Müsahaba. 19,15: sikisi. Ludwig Rajterin idareşindc opera orkes•t 
Koro tarafından şarkılar. 20: Beden BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Polidor rası • 

Son dlakc&c 

Mevceler sayesinde pa
rasız ameliyat yapılacak! 

Radyo mucitleri sayesinde pa
rasız ı:ımeliyat ta yapılacak gibi 
görünüyor. Bu mucitler insanların 
ve hayvanların uzuvları üzerinde 
garip tesirler husule getiriyorlar· 
mış. Viyanalı profesör Scheminzki 
tarafından bir tavuk üzerinde ga· 
rip tecrübeler yapılmıştır. Tavu
ğun beyninden kısa tulu mevcli bir 
cereyan geçirilir geçirilmez tavu· 
ğun beyni tamamiyle muattal bil" 
hale gelmiştir. Elektrodda maruz 
kalan uzuvlar derhal faaliyetlerini 
tatil ediyorlarmış. O uzuv sanki 
ameliyat ile yerinden çıkarılmış 

gibi bir hale geliyormuş. Demek 
ki, neştersiz, kansız ve yarasız a
meliyat yapmak mümkün olabile
cektir. 

Radyo cereyanına maruz kalan 

tavuk beyni derhal faaliyetini tatil 
etmiştiı·. Tavuk ta hemen aklını 

kaybetmiştir. Canlı bir heykel gi· 
bi olduğu yerde kalmıştır.Yem ye· 
memiş, su içmemiştir. Fakat ağzı-

na yem ve su verildiği zaman onla· 
rı yutmuştur. Fakat tavuk tabii te· 
sirleri farkedebilmiştir. Mesela ar-

kası üstü yattığı zaman kalkmış, 
doğrulmuş ve gene iki ayağı üze
rinde durmuştur. 

Bu tecrübelerin çok ileri götü· 
rüleceği ve ameliyat ile çıkarılma
sı lazım gelen uzuvlara Elektrod 

cereyanları verilerek onların mu· 
atal bir hale getirilmesiyle bı?li
sız, kansız ve yarasız ameliyat ya
pılabileceği kuvetle ümit olunmak
tadır. 

Almanyada gizli neşriyat 
Kısa tulu rnevçli verici radyo

alet1eri Almanya hükumetinin mü· 
saadesi olmadan işJiyemez. Bu 
müsaade posta idaresi tarafından 
amatörler cemiyeti azasına veri· 

Telsiz 
İngiltere Harbiye nezareti son 

zamanlarda İrlanda sulannda en 
son sistem bir sile.hın te:nübelerini 
yapmaktadır. Bu tecrübeler çok 
gizli tutulmaktadır. 

Mevzuubahis olan silah, içinde 
insan bulunmıyan ve mevaddı in· 
filakiye ile dolu olan bir kayıktan 
ibarettir. Bu kayık deniz muhaıe· 
.besi esnasında muazam bir torpil 
v:ızif esini görecektir. 

lir. Böyle bir imtiyazı olmadan 

gizli neşriyat yapanlar yeni Alman 

kanunlarına nazaran ihaneti vata· 

niye ile ittiha.m edileceklerdir. 

Silah 
Torpil kayığı telsiz olarak bir 

krovazör tarafından idare oluna· 
caktır. 

Torpil kayığı saatte 47 kilomet-
le süratle düşman gemisinin üzeri· 

ne hücum edecek veya gemi ile te· 

mas eder etmez, yahut gene telsiz 

vasıtasiyle patltyacaktır. Bu yeni 

torpilin tecrübelerine devam olun

maktadır. 

terbiyesi ali mektebinden nakil. 21,50: Ve Brösvilc plakları. 18,45: Müsahabe. ViYANA, 507 m. 19,45: Muhtelif 
Stüdyodan bir temsil. 22,55: Rigo Sigan 19,15: Mr. Stefan Gali tarafından piya b~hisler. 21,15: Ruhi musiki. 22: "Pa:;
tak::nı. 23,25: Eme!·ich Stefaniai tara- norefaktile keman konseri. 21.· Mu··saha- seıon,, Georg Reudel tarafından. 22,50: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fından bir l<0nser: 24,10: Almanca kon. be. 21,15: Stüdyodan bir tiyatro temsili. Org konseri. 23,o5 : Org konseri. Bey.) 21: Refik Ahmet Bey tarafından ı napalas otelinden naklen cazband. 
ferans. 24,25: Trıye konser. (Opern Odry takımı.) 23,30: Farka.s ROMA, NAPOLI, .BARI~ 18= Karı- konferans, ajans ve borsa haberleri. 2!, ViYANA, 507 m. 18,55: Viyana bü-

VIYANA, 50
7 .1:'· l9: Şarkılar ve ha. Sigan takımı. 24: Opera orkestrası tara- şık ko~ser. - Muhtelıf ~~hısler, haber- 30: Necip Yakup Bey tarafından muhtıe- )Ük operasından naklen "Parsifal,, ope-

fif havalar. - ~usahabc. 20,15: Aske. frndan konser. ler, plak. 21•45: Tagannılı konser. 24: lif eserler. ırası. (lstirahatlerde muhtelif müsaha-
ri konse.-:-. - Musahabe. 21,45: Senfonik VİYANA, 507 m. 18,20: Avusturya.? Son haberler.. VARŞOVA, 1415 m. 17,55: Plak. beler.) 

konser. 23,15: Akşnm haberleri. 23,30: bestekarlarının esederinden mürekkep MILANO, TO~INO, TRIYES1:E, 18,05: Polonya istildaliyet zamanını ha-ı ROMA, NAPOLI, BARI, 
18

,lO: Or-
F:adyo orkestrası. konser. 19 35: Milli neı:riyal 20· Şa - Floransa: 19,50: Musahabe. 20,30: Plak ....... f t lerden mürekkep konser. - . . • 

PO ' " • · r 5 . • • '"'· a an eser kcsha konserı. - Muhtelıf saz ve plak-ROMA, NA LI, BARI 18~'30: kılar gezinti havaları. 21 45· Ak"' rt 20,4 : Musahabe. - Plak. 21,40: Plak. M" h b ı . 20 20· Plak 20 25· Mü- . . 
' • ' . • • ua ı c. M"" ak'b M · . . usa a e et. • · · ' · lı neşrı)at. 22: Opeı·ada veya tıyatroda l<.onseı·. 18,45: Haberler, 19,30 Konfe. 22: Romanlık senfonik konseı·. 23: Ho- ute 1 en aestro Rıto Selvoggının sahabe. 21,05· Senfonik kor.seı·. 22,20: -

1 
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tans. 20,30: Saat ayarı, vesaire. 22 55· berleı-. 23,35: Pltik. idaresinin senfonik konser. Ecnebi lisanil; konferans. 23 25: Kadm verı ece' emsı ı na ı . 
liaberler. 21,45: Ta~annili konser. 22' 5!5: ROMA, NAPOLI BARI lS lO: Or- BRESLAU, 316 m. 20: Paskalye mü- korosu tarafından konser. 2j 30: Salon MILANO, TORINO, TRIYESTE, 
l>oyano - keman (Oda musikisi) ko~se. kestra konseri. _ M~htelif bahi,sler ve nasebctile büyük tagannili konser. 21: musikisi (Plak ile.) _ Müsahabe. Floransa, 18: Plak. - Müsahabc. 21,10: 
ti. - Müsahabe ve plaklar. 21,40: Plt.k. plak neşriyatı. 21,45: 1. Littoriali della Skeç. 21,50: rg konseri. 23,30: Oda mu- KONIGSVUSTERHAUSEN, 20: Ne- Piyanist Liviabella tarafından oda muc;i. 
23: Bir re'rdelik temsil. Müteakiben plak Culture e clelle,arte isimle neşriyat. 23: sikisi. . şeli paskalyc neşriyatı. 21,10: Leipzig. kisi. Müteakiben 23,~0 a ka.d~r bir kat.-
konseri. Hafif musiki. . BUKREŞ, 365 m. 19! Muhtelif neş- tc.n Drest filhaı-monik takımı tarafından vehaneden naklen hafıf musıkı. 

BRESLAU, 316 m. 18,50: Genç kız BRESLAU, 316 m. 18,30: Plak kon· rıyat.' 20: Senfonik konser. 21: Kıraat. klasik konser. 23: Haberler. 24: Gece BRF .. SLAU, 316 m. 17: Hafif musiki. 
lleşriyatr. - Müsahabe. 20: Tag:ınniJi seri. 19: Müsahabe. 20: Milli neşriyat 21,45: Radyo gazetesi. konseri. - Müsahabe. Paskalya çocuk neşriyatı. 
konsP.r •.• Müsahabe. 21,30: Askeri neş- (tagannili konsı::r.) 21: Günün kısa ha- 31 Mart Cumartesi BUDAPEŞTE, 550 m. 18: Mand st 21,10: ltalyan operalarından tagannili 
'"iyat. 24: Mııhtclif aletler ile konser. Mü- berlcri. 21,10: Bcrlinden naklen konfe- ISTANBUL, 18: Plak neşriyatı. salon takımı. 19: Amerikanın da nakled~· konser. 23: Müsahabe ve haberler. 24: 
lMJ<lbcn ~·g konseri. rans. 21,~'l: Pask:ılye ~ark1lan. 22,20: O. 18,30: Fransızca ders. 19: Muhtelif neş· ceği paskalya neşriyatı. 20: Otto Baı·· Dans musiki.,i ve hafif parçalar. 

BUICREŞ, 365 m. 18: Muhtelif ne~- !en askerleri hatırlama neşriyatı. 24: riyat. Ajans haberleri. 19,30: Türk mu- gin idaresinde opera orkestrası. 21,U:i: BUKREŞ, 365 m. 19: Muhtelif neıı-
tİYt•t, 2'. Şart.·. 20,20: Radyo orkestra- Tanrnmış sanat!carlann dans havalann.,1 ı;ikisi ne1~.;,yah (Refik Bey, Behire H., Konferans. 21,50: Org konseri. 23: ri;at, 20: Şarkı. 20,20: Radyo orkestr~-
&ı, 21,4!.:: Radyo gazetesi, konser. dan. 24,45: Pask.lye musikisi. Safiye H., Udi Refik Telat Bey, Fikret Haberler. 23,20: Sigan musikisi. 24: Tu- sı. 21,45: Radyo gazetesi, konser. 
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1 H i k a y e + 1 Pazar Pazartesi Tayyarecilik ve Casusluk 
""'I ----·----------------------- 25 MART 26 MART 

B 1 ~ lg~™~ ıo~hi~e ·---~~---••••••••••••••••n••~ 
Maskeli aıoua ... ~~:.:~~:L. ,Hı '~:;z Karargiha bir bom ha 

y AZAN . • Oğıe nımııı:ı ıuo ıuo 

. lzzetoğlu ~k~:~ o:;;:;ı ::::; :::~~ zı·yaretı• yapmal< için Bir aabah 9u mektubu a-ldım: 1 - Geldin. mi? dedim, Hani ya· ~~!!~ namazı '!:~! '!: ~~ 
"Sizin iyiliğinizi isı1yen biri, rm gelecektın? 'ıha g'çen giınlerı 79 80 

V k ld. Yılın kalın .. ~86 21'15 bu gece sizinle, maskeli balo1a - ap~r er en ge ı. 
görü§mek istiyor. Bu gece, ser- - Ne dıyoraun, 24 aaat erken 
beat olduğunuz son gecedir. Onun mi? 
için muhakkak geliniz. Elimdeki - Evet .. Yollu vapur! 
kırmızı kamelyadan beni tanırsı- - İ§te bu §atılacak §ey! 

ISTAnSUL BELEDiYESi 

ŞEHİR TiYATROSU 
TEMSiLLERI 

Prusga başvekili Ceneral Göring'in 
umumi harpte başından geçen maceralar 

-2-
nı;. Yanıma geliniz: Güzelim sizi - Amma sen erken gelmedin! 

~:aı ~~·: i, ıııııımıııııı 
Hakiki iami Blanche Lalart o

lan bu kadını arada sırada uzak 
akrabaımdan biriıi ziyaret eder
di. Bu adam iki büklüm gezen cı· 
hz bir kamburdu. Matmazel Duch 
ner bu adamaı kartı büyük bir rik
kat eseri gösterirdi. Tayyare ka
rargahını muhafaza eden müstah
f az askerlerine o kamburun fev
kalade mahir bir casus olduğu, 
mükemmel casus teşkilatı vücuda 
getirdiği, Verdün önünde harp e
den Alman ordusu hakkında alı
nan bir ha·berin bu teşkilat saye
sinde yarım gün zarfında Zürihe 
yetittirildiği söylenaeydi, onları i· 
nandırmak pek güç olurdu. 

tanıyorum! deyiniz.,, Senin bu saatlere kadar ıokakta 
Evveli biri alay ediyor dedim. kaldığını bilmiyordum. Saat kaç? 

Muhakkak arkadaşlardan biri - Saat mi? Bilmem .. Şey ... 

KÖKSÜZ- ııı ııı ı - Saatine bakaana. 
muziplik olıun diye beni bu balo- Şey Saatimi düşürmüşüm 
ya sürüklemek istiyordu. Bir ihti- - " 

LE R.. m 

mal daha vardı. Mahut kadınlar- galiba .• 3 perde. 111111111 
dan biri, içeceği şeylerin parasını I ·-" m;:.ır 
verdirecek birini arıyordu. 1 Fa 

M u h a r r i r i: V e d a t N e d i m 
HALK GECESi 

Rınıııınınınıııııııımııııaııııa 
Mektubu yırtıp atacaktım. Fa- ~ '---oı.l' 

kat aklıma başka bir şey geldi. ı· , 

Berum ;yiliği.mi iıtiyen bu kadın, . 
benim bu gece, son olarak serbest 
kaldığımı nereden biliyordu. Fil- 1 ~, .... 
va}ji karım lzmirdeydi, yarın ge- 1 
lecekti. Bu gecem, son serbest ge- ~-~ 

29 Mart Perşembe ak,amı 
Saat 20 de 

Ertuörul Muhsin jübilesi 
PROGRAM: 

1 Hamlet. 
II - Per Günt. • 1 • 

cemdi. Bunu benden ha§ka bılen 
yoktu. O kadın, bana mektubu ya
zan kadın nasıl biliyordu? 

içime kurt dü~tü ve sırf bu me
rakımı halletmek için kalkıp ba
loya gittim. 

Kırmızı kamelyah kadını bul
mam güç olmadı. Maskesinin al
tında, güzel olduğu belliydi .. Er
keklik gururum kabardı. Güzel 

r,..ı... . -:q .. ...., ' 

- Sakın bu kırmızı kamelyaya 
mukaıbil saatini vermi, olmıyasın? 

Yakamdan kamelyayı çıkarma
sını unutmuştum. Amma hiç boz
madım: 

- Yok canım, bu kamelyayı 
satın aldmı. 

- Beyhude inkar etme .. Sa~ti· 
ni geri vereyim mi? 

- Bu da nedemek? Saatim &en-
de mi? 

- Evet. 
- Şimdi 

yankesicilik 
anlıyorum.. Demek 
evvelden hazırlan· 

111 - Lnknı Hayat. 
BiJetler giıede sahhyor. 

BORSA~ 
1 Hizalarında yıldız işareti olanlar üzer· 1 

1 !erinde 24 Martta muamele gö~eole_r- / 
r dir.]Rakamlar kapanış fiatlarını gosterır. 

, tf ukut (Sallş) ] 
:-Loadrı 641, - *Viyana 2S, - 1 

* Nevyori 120, - * Madrlt 18, -* Pırls 16?. oo • Berlln 49, -
'* Mll.tno ~ 17, - * Varşova '..14 • • 
* Brillı;~ e ı 117, - * Budıpeşt. 29: - 1 

* Atina ':!5, - * Bülı:reş !l, - , * Cenevrr 813, - * Bclgra.t i'4, -
• So!ya ?i, -· • Yotohamıı 33, -
• Amltmlıı ıı * Altıo 9~,ı. - ı 
* Prag * Mecidiye ıt6: - · 
• Scotho' m ,. R~a~not 23~. -

BJanche Lalart takındığı He· 
lene Duchner namı sayeainde zor
luksuz ve tehlikesiz edindiği ha ... 
berleri Paristeki ikinci istihbarat 
te9kilatma ve yahut herhangi bir 
Fransız karargahına 14 saat zar
fında isal ettneğe muvaffak olu
yordu. 

Bu te,kilat sayesinde idi ki dör
düncü Fransız kolordusu erkanı 
harbiyeainden miralay Nivelle, Al 
man veliahtinin zevcesinin Ste· 
naydaki yirmi betinci tayyare 
kıt'aları ka'rargahını 26 martta zi· 
yaret edeceğini dört gün evvel ha
ber alınıştı. 

mı,tı. Çekler (kap. sa. 16) J1. J1. 

- Evet, arkadaşım Selma ile, ll ';;=J;;;;;~;;__,;=:--~.:=:= ... :=h=:,===::3~0'.7· ıı:ı:::~""il l k Ah b. 
• Loodr;ı 642. - * sco .. o m Ogün Stenay ararga ma ır 

, bir köşeden, cebinde bulduğun • Ne\'yor~ o.?946:2 * Viyana 4,3J.ıı bomba ziyareti yapmak için Fran-
kağıdı okumanı seyrederken gül- * Paıis 12.06- • :'ıladrlı ~.8:l35 l 

bir kadın beni beğenmiş, beraber 
olalım diye baloya çağırmıştı. Bir 
şampanya açtırdım. Gülüp söyle
meğe batladık. 

Rus şivesile tatlı tatlı Fransızca 
konuıuyordu. ihtilalden zor kur
tulmu,, fakat büyük bir ıerveti 
mahvolmuş. Elmaslarını satıp 
savmış. 

Nihayet sordum: 

- Bana ne diye o mektubu 
yazdınız? 

- Size bir sürpriz yapacağını. 
Evvela müsa-;rde ediniz de şu ka
melyayı yakanıza takayım. 

- Tetekkür ederim. 
Yaklaştı ve itina ilP. kamelyayı 

yakama iliştirdi. 

- Oldu, dedi. Size çok yakıştı. 
Esmersiniz, güzel bir esmer teni
niz var. 
Göğsüm kabardı: 

- Bu iltifata da teşekkür ede
rim. 

- Şimdi illen biraz gideceğim. 
Sürpzize hazırlanın .. 

K~lktı ve u.zaklaştı. Kalabalık
ta kayboldu. 

Beş dakika geçti, on dakika 
geçti, yirmi dakika geçti. Kadın 

gelnityordu. Sabırsızlandım. Saat 
kaç ol:::ıuştu? Elimi yeleğimin ce
bine attım. Saatimin }'erinde yel
ler esiyordu. Saatimin yerinde bir 
kağıt vardı. Aldım, okudum: 
"Hemen evinize gidiniz, karınız 

ıizi bekliyor,,. 
l,te sürpriz baydu. 

• Mllaoo 9.!425 • Berlio 1,9990 sızların 64, 68, ve 72 numara ı 
mekten katıldık. Biliyorsun yka, * Brüksel 3.4075 • Varşova • !!163 Caudrone filoları, 12 14, 18, 23 
Selmaya neredeyse atık olaca • • Atına. e:\,672S • Budape~ıc ~.8953 1 

4 5 * Genevrt ?.4579 • Bükreş 79,455 I numaralı Breguet filoları, , , ve 
sın. * soryı 64,6618 * llelgraı 34.9S-· 7 numarah Farman filoları, 31 ve 

-Ne! .. Selmadamıoradaidi? * Amıt•rdıııı ı.ı1un .voı.:olı:ı.ıııa ... 6410 f 1 l 41 
~ "" · · 33 numaralı Bleriot i o arı, 

Beni gülünç ettiniz. .. Prag ı 9,0965 • Moskovı 1089. ~o rıumaralc Nieuport filosu ve 52 
- Bu muhakkak... Herhalde E- S H. _A_ M____ h 

111..:.;;==~;;:;: numaralı Spad filoşu hücuma a-bundan sonra ona kur yapmamanı nı · ~ rerırns -~,ou 1 

iş Bankası ıo.oo 1 ~ 40 I zırlanmıştı. Velhasıl beşinci Al-tavsl.ye ederim. ..ıııdolu 26 a• r ·ıınento as 
" ·•" "' -,00 I man ordusunun karşısında bulu· - Bu adeta ihaneti Reli 4, 10 Onyoo Dey. o 

_ Utanmadan ihanetten bah- sır. Hayrlvr ·-.oo Şarlr Del!. ::~J nan ne kadar dü,man tayyareleri 
MerkezBanki~ı --.•ıo Balya - -.oo varsa hepai emre müheyya bir ha-

sediyorsun ! .. Senin yaptığın ne· ~~!~gn~~t.ı :~:: ş~e~e!:~ ecza - oo le getirilmişti. Fransız tayyarele-

dir? 1 ·ıatlkrazlar rinin daima Alman tayyarelerine 
- Doğru. Kabahtliyim. ııı-~~~~~==~t~a~h~v;.;i;;;;ll;::;e;;;;;r::-ill adet itibarile faik olduğu ve 1915 _ Demek itiraf ediyorsun! ... :ı oo 1 

H • t93JTflrk Bor. ı 29. ıs Elektrik - · senesinde hile F ransan.m iki misli Öyleyse artık bahsetmiyelim. ay ır "8 ·~ Tramvay -.oo 
A " • • • •"~ tayyareye malik bulunduğu hesa-di gel öpüşelim ve barışalım. m- • .. .. llI 28.0D Rılıtıın -.oo 

S 1 •tstJkrAT.ıDah\11 ı 98,~0 .. nadolu ı 48 40 ha katılacak oll\rsa, hücuma ha-ma bir daha yapma. ve e mayı " 
lrgaııı ı~utraıı lt9~.75 Aoıdolu ı ı 48,40 zırlanan tayyarelerin mühim bir 

rahat bırak. l9iB Mü lı. . _ ,00 ,\nadolu m 48, ro w 

il \. ~ 4 9~ yekun tutacagma tüphe yoktu. 

1 
Bıldat - .oo l\liJıııess : • 

( 1 ( L ---- . ... Onun için Martın yirnıi altıncı 
!_ __ B_a...:..yr_a_m_a_ş_m_a_a __ r-:-- ' günü, baharın ilk müjdecilerinden 

Aldığımız bir teskerede bayramlat· V A K J T olan öyle bir günde, yüzlerce Fran 
mak için bayramın ikinci günü saat "14,, GUndelik, Slyaat Gazete sız tayyaresi birden havaya. kalk-
te Iatanbul Halkevi salonuna bütün U- mı .. tı. Caudron tayyarelerinden tstanbul .Ankara caddesi, (V AKIT) yurdu 3' 

şaklıların gelmeleri rica olunmaktadır. TELEFON NUlIARA.LARI: fotograf makinaları, pırıldak a-

Matbaamıza gelen eserler: yazı ııteri telefonu: 24379 letleri çıkarılmış ve bu suretle ka-
tdare telefonu : 2iS70 f l b b l . ................................... -................ .. 

MJMAR 
Her ay mllnlazaman çıkmakta olan 

bu mimari, tehircilik, ve tezyini san,at
lar mecmuasının (38) numaralı Şubat 

ınyıaı çıkmı§lır. içinde memleketimiz· 
de ve yabancı memleketlerde inta edilen 
bir cok eserler ile mesleki yazılar vardır. 
Alakadarlara ve belediyelere tavsiye ede-
rız. 

... _ zanılan yerlere aza om a ar Telgrat adresi: tııta.nbul - (V~.a.) 

Senelik 
6 ayblc 
ş a.yhk 
1 aylık 

Poata ırutuau No. «e yerle,tirilmişti. 
ABONE BEDELLERİ: J . ( 

Türkiye 
1400 Kr. 
750 
400 .. 
150 ,, 

Lemmesde bu unan mıra ay 
Ecnebi b' 

2100 Kr. Dordonne'un aklına yeni ır şey 
14150 gelmişti: Fransız tayyare filoları 
::: .. beş bin metı·e irtifaa çıkarak ~i

iLAN UCRETLERl: 
Ticari lllnlarm 11&.n sayıfalarmda san

tim! 80 kuruıtan başlar. llk ıayıtada 250 
Cümhuriyet kadını kuru1& kadar çıkar. 

man tayyare karargahları üzerın· 
den uçacaklar, büyük bir kavis 
yaparak §İmali §arki istikametine 
gidecekler ve ondan sonra arka
dan Stenay karargahına hücum e
deceklerdi. 

• • Büyük, fazla, devamlı illn verenlere ait Bu adla bir kadın gazeteıı neırıne 
.. d .. ~ .. ayn tenzila.t vardır . 

başlanmıştır. Dün ilk ıayısmı gor ugu- Realmll ilAnlarm bir satın 10 kurtl§tur. 

ederiz. Bir detaııt 30, iki dt•ıw 50, Uç defası 65, 
:1:nm:m:r.:ma:::M1Hnnınn:ı:::::=:=:=::::ff dört de!ası 75 ve on detast 100 kuruştur. 

nüz bu mecmuayı hanımlarımıza tavsiye 1 KtJÇtJK iLANLAR: 

si 23 Nisan Çocuk haftasının N üı; aylık ııo.n verenlerin bır oetam mecca-
• ~ :t- :: :s nendir. D!!rt Batm geçen fla.nla.rm fa.ıla 

Karım evde aahiden bene bek- n.~-~~~:~~~~::~;::::::::ı::::mUHIDll...Jj ııntTT'ları 00§ kuruştan beııap edilir 

Be! bin metre irtifa! Caudron 
ve F arman tayyarelerinin nazari 
bir ıurette irişebilecekleri en bü
yük irtifa olabilirdi. Miralay Dor· 
donne bir tetkilatçı uıtası olarak liyordu. 

tanınmı§tı. O tayyare müretteba
tına fazla olarak yünlü ayakkabi
Iarı ve kürkJer hazırlatmıştı. Fa· 
kat bunların on kiloluk bir bomba 
yerini tutacağmı düşünerek onla
rın tayyarelere alınmasını son da 
kikada menetmişti. 

Ne yapalım, varsınlar havada 
ütüıünler, Azannes ıiperlerinde 
yüz binlerce ki~i Fransa için kan 
akıtıyor, birkaç yüz kişi de varsın 
havalarda Ü§Üsün, yahut donsun 
diyordu. Tayyarelerin iki yüz bom 
ba fazla almaları daha ehemmi
yetliydi. Bütün bu hazrrlıklar Al
man:ya velia·htmın zevcesi içindi. 
Miralay Dordonne: 

"- Onları yakalıyacağız !,, di
yerek keyfinden gülümsüyordu. 

Mülazim Gözing pek keyifli İ·· 
di. Çünkü iki gündenberi gene u· 
çabiJiyordu. Tam düşman arazisi
nin içerlerine kadar gidilebiliyor· 
du. Düşmanların W oevre ovasın
daki ıslak yollarda yaptıkları 
nakliyat ve sevkiyat tarassut edi
lebiliyordu. 

O esnada Alman tayyare karar
gahlarında bir rivayet duyuluyor
du. Yukarı taraflarda, le Cateau 
hava)iainde Flasahaar isminde bir 

mülizimin bir düşman tayyaresini 
tüf enkle yere indirmeye muvaf
fak olduğu söyleniyordu. Buna İ• 
nanılmıyordu ama, mümkün oldu
ğu kadar tasavvur edilebiliyordu. 

Mülazim Göring bunu işiteli

denberi bir düşman tayyaresine 
tesadüf etmeyi, ona kafi derece
de yaklaşmayı ve beş saniye ken· 
disini taşıyabilecek olan bir hava
nın tam bir nişan almayı mümkün 
kılmasını şiddetle arzu ediyordu. 

Mülazim Göring, elbette talih 
yardım edecektir ve ondan sonra 
tayyarecilikte Göring - Lörzer 
dostluğunun ne demek olduğu an
laşılacaktır diye düşünüyordu. 

Halbuki karşıdan seyyar bir 
dinamit kalesi uçarak geliyordu, 
müthiş, muazzam bir azim ve ar
zu kütlesi! Altmış, seksen, yüz ki· 
lometre geride Fransızların bom
ba tayyareleri motöı-lerini işletme 
ye başlamı~lardı. İpekli bahar se
masm3. doğru Fransız motörleri 
yekvücut ve mahuf bir orğ solosu 
gibi gümbürdemeye başlamıştı. 

_ "Attention ! Pleine force?, 
"- Pleine Force !,, 
"- Pu avant.,, 
Bu emirler üzerine Fransızla

rın üç yüz tayyare tekerleği bir
den şarka doğru havalanmıştı. 

Miralay Bordonne teşkilat usta· 

11 diye tamlmıştı. Onun yaptığı 

hesaplarda eksik bir şey ve hata ı 
olamazdı. Umumi harbin başlan· 
gıcındanberi Fransamn bir ara· 
ya toplıyarak hücum ettirdiği en 
büyük tayyare filoları bir arada 
beş bin metre irtifada bulut p~r
çaları arasına saklanarak Revıg· 
ny ve Etain havalisinde Alman 
tayyare hatlarını yarmış, işgal e· 

dilen Fransız arazisini aşarak ta 
gerilerde toplanmış ve ondan son· 
ra. Stenaya hücum etmişti. 

'Devamr \·ar) 



Ergani hattı yakında 
Elizize varıyor 

~rgani bakırı Türk anonim şirketinin 
yaptığı_ işler ve hazırlıkları 

Ounku um ını heyet topl:rntısında 
,B~ tarab s lincU eayıf•da) ' olunan bu bina vilayetin tedarik ve irac 

M l_,~.,.•ran ~·rır.:la 1·,.1·L. I evlediöi bir arsa Üzerine tamamen kir-
ayı& '.,ya ......... ~ · ~ n - "" 

b 1 amız icap edecektir ki bu da gir olarak yaptırdmı§tır. Vilayetçe la5· 
ta atam ı- J •• •• d t" 
kaç aylık bir fark ile Er[;i\nİ simcn _ d~k. ol~ınan P an arına gore vu.cu a ge ~-
. • t ın bitmc·i taı ihinc tesndüF dığımız mektep be' derıhanelı olup, bu· 
1 ınıaa ın ıı· d b. li l · od ·ı bi ı_k d" ınua ım o aıı ve ır e ! erı a9I ı e ı-

'!IC le ır. kh · d · · k d" E 
M 

• k t•• h" c.ekil yeme aneyı e ıhtiva etme te ır. r-

~ 
eııu proı:;ramımıza a ı ır .. . . • . • 
d ı ·· .. t h ta mürek- ganıdekı evladı vatanın zamanımız ıhtı-• en evvc uc ınu e assıs n . 

bi h t
. E · . ·· d rerek lt. yaçlarına uygun mükemmel bır binada r eye ı rgaaıye gon e . .. . . , 

11 .k d b··ı·· "•lerin me..,. talunu terbiye edılmelenne yarıyacak o-
tımıza taa u e en u un ı,. • 

l•nt ·· t tk·'-~-... ve bu tesisat lan bu rnektebı yapmakla şirketiniz mem p a ara gorc e IKUJ'" • • • 

d ·k· · d al-... me -.e maki· Jcket ırfamna hır hızmet ifa etmiş olu· te arı ı ıcap c en m - • 
rin Mersinden Erganiye r.akli keyfi· 
y~ SQ. teıiıatı hakkında te~kiknt icra

memur eyleı:Jiştik. Verılen rapora 
e Berlindeki mesaii fenniye encüme
·zin de reyi alı:ıdılttan sonra mcw
in tarzı kAt'i bi: surette te~pit edil · 

it'. 

)Or. 

Bundan evvelki fıkrada Nhsı geçe" 
arsalardan baıka, meclisi idareniz gene 
tcsİiatunıza lüzumunu dü9ünerek bil- ı 
kaç parça ana Htın almıııtır. Bunlardan 
hayli ,-asi olan bir taneıinde ikametgah
lar inşn edilecektir. 

Frankforttaki idare merkezi erka • Şimendiferin Erganiye vüsuliyle ba-
an mühendis l'.':. IGnnıc 'c Mctr.! kır istihsaline batlamak mecburiyetind~ 
el~ §irketin hizmetine alınmış ve bi· bulunmamıtt imalathanenin bilcümle müş 
s-:>nra da mecfüi idare azabğına se· temilatı ile birlikte vücuda getirile~!
İ!>.tir. Kendisi Nisanda gelerek Er- meıi için mu"1azi makinelerle mamulab 
İ):e yerletecektir. madeniye ve Wl' malzemei tesiıiyenin 

3 yıhnda yapllan itler kamyonlarla sevkini istilzam etmekte, 
!33 senesi içinde baılanılan yahut v~ ~leclil~c-:1' parçalard-._n bazılanrun 
• 1 · l · 1 "ıyle arzediyo agırhgı on ıki tonu lnıldugundan, yolun o ıınan il erı ı ras - . 

az çok uzun bır kısmında 1ruku bulacak 
L 

1 - Hafrü irnla suretiyle yapılan tes· ?lan "" Dtııldi7~t epeyce -sriıf ihtiyarmı 
. .. b. 1. Kı . t•d d ıcap etmektedır. 

tı tura ıye ame ıyatı. § ıp ı aam an 
· havA müsait oldukça devam edilen Çakmaktatı taharriyatına geçen ıene 
iş ön~müzdeki ilkbaharda bitirilecek· ı zarfında da devam etb"k. imtiyaz saha· 

mız dahilindeki uaıtırmalar, bu havali· 
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Japon yadaki Büyük Yangın Faciası 
23 bin ev, bin insan yandı. 

kalarak vapurlara 
150 bin kişi" açıkta 
sığındı. 

Japonyanın Hakodate tehrin· / aüratle estiğinden ateş, zaten bü- 1 kişi evsiz kalmıştır; halkın büyük 
de, bugüne kadar miali görülme· tün binaları ahşap olan şehrin her bir krsmı vapurlara iltica etmiştir. 
miş bir yangın olduğunu haber tarafını sarmıftır. Yangının itfai· Hakodate ile diğer merkezler ara· 
vermiştik. Bu mevzu üzerinde ye ile iöndürülmesi kabil olamıya- undaki bütün muhavere vasıtala· 
gelen tahili.t ıudur. cağı anla§ılmıt ve ordu işe müda- rı bozulmu!tur. Tokyo ile muha-

Martm 21 inci günü öğleden hale etmit ise de askerler yalnız berat yalnız telsizle yapılmakta· 

sonra şehir üzerinde dehşetli bir halkı ve, mümkün olduğu kadar, dır. Fırtınanın !iddetinden dolayı 
fırtına hüküm sürmekte idi. Bu etya)arını kurtarmaktan batka bir gemiler limanı terkedememekte 
fırtına şehir banyosunun ocağını şey yapamamıştır. Ateş sabaha 

ve halkın diğer mıntakalara sevki 
yıkmıt ve ocaktan sıçramağa baş· kadar devam etmİ§ ve güneş doğ-
lıyan ateı parçalarından evvela duktan sonra sakinlemiş iae de iş İ§İ çok güçleşmektedir. Bahriye si· 

hamam, ondan sonra da civarda işten geçmiş, 23 bin evle bine ya- lah endazlarından bir fırka sefer· 

buluna.n tahta evler atet almışlar· kın insan yanmııtır. her haline konularak felaket ye· 

dır. Rüzgar saatte 100 kilometre Bu yangın neticesinde 150 bin rine gönderilmiştir. 

Amerikada bir hey
kel nasıl dikilir ?! 1 

1930 senesi başlangıcında Amerika
run Şikago §Chri ifliı etmek üzerey· 
ken o §ehrin hemıerilerinden ve Ame• 
rika milyonerl~rinden Weatern tabii ' 
büyüklükte bir heykelini yaptırıyor. 
Bunun üzerine şehrin belediye reisine 
giderek diyor ki: 

"-Benim tabii büyiik1ükte bir hey. 
kelim vardır. Bu heykelin ben berha· 
yatken !ehrin umumi meydanlarından 
birine dikildiğini istiyorum. Belediye· 
ye 5 milyon dolar vermeye hazmm. 
Fakat bu parayı benim verdiğimi kim
ıe duymıyacaktır. Heykelimi görenler 
onun tarafımdan yapılan hizmetlerin 
takdir edildiğinden dolayı dikildiğini 
zanc.etmiyeceklerdir .,, 

Belediye reisi bu teklifi kabul edi
yor, Westem bet milyon dolar vere
rek belediyeyi iflUtQ kurtarıyor ve 
milyonerin heykeli de dikiliyor. Heyke
lin kii!at resminde Weıtern de hazır 

Avusturalyada 
müthiş bir siklon 

Sidneyden Londra gazetelerine bil
dirildiğine göre Avustralyada Kayr.1 

ve Kap Y ork arasında fevkalade ~id-

detli bir siklon zuhur etmiıttir. Siklort 
civardaki birkaç köyü tarümar etmi,. 
ve ayni mıntakada bulunftn bir gölüı; 
sularını altüst eylemi!tir. Pazar olma· 

11 münasebetiyle gölde birçok kiınıe· 
ler kayıklarla gezmekteydiler. Bu ka-
yıklar ve yolcularmdan eser buluna-

mamııtır. Siklon geçtikten sonra o 
mmtakamn manzarası insana dehıtet 

verecek bir levha te,kiJ ediyordu. Şim· 
diye kadar yetmiş cenaze bulunmu'l· 
tur. 

illlfttdllMUtflllllNllQlltılWlllltıUUtUlllllUllWllllll1'1 Hl"'llllllUllWllllltlllUflWllllllhtlMll 

bulunuyor. 
Fakat nasılsa bugünlerde 5 milyon 

dolar hicliseıi duyuluyor. Şimdi bütün 
Amerika milyoner W estrn ile alay edi-
yormuş. 

1ramvayda bulunan 

üst üste iki ban-
kayı soymuşlar 

1 

Amerikanın meşhur Gangsterleri 16 
Martta cidden müthiş ve cüretkarane 

bir soygunculuk ve cinayet yapmıılar· 
dır. Etçiondan biJclirildiğine göre gang• 
ıterleı·den mürekkep bir çete o tehir· 
deki bankalardan birine hücum etmiş, 
gün ortasında bankayı soyma§, 100 
bin dolar çalmış ve banka müdürünü 
öldürdükten sonra kaç1111şlaı-dır. Ha· 
dise ~öyle olmuştur: "Nationalbank .• 
önüne iki zarif otomobil gelmiı, Gang· 
sterleı·, iş adamı imişler gibi bankaya 
girmiş ve iki dakika içinde bankayı 

soyup direktörü öldürdükten sonra tek 
rar otomobillerine athyarak sıvışmış· 
lardır, fakat kaçacak yerde, civardaki 
ikinci bir bankaya giderek ayni ameli· 
yeyi tatbik ettikten sonra şehirden •ı· 

zaklaşmıılardır. 

Amerika gazeteleri, bir tek çetenİI) 
iki dakika gibi dar bir zamaıı~ jltj 
bankayı soymalarının ve kaçmalarının 
ilk defa vaki olduğunu yazıyorlar. 

bombalar .Elektrik ıantralının temel hafriyatı. 1 de bulunan damarların tesisat ve naldi
Mader; sahasının alt tarafındaki de-· yat manafına deimiyecek derecede fa· 
yol:uıun sen nol:tasiy'e bu saha nra- IJ.r olduğunu meydana ç~ıı~r. ~u-
a tc.;iı ol.:nacak ,;:ıgon eıansörünc na mukabil, Ergani madenıne dort kilo- .. {Baş tarafı 6 ıncı sayı:(Mla) ettiler. Döğülmemek için onların ı guya çekilirken, !Öyle dedi: 

te •ıiyei tü.~hi,·-z ameliyatı. !metre mesafede kain Kıl~~n mevkiin· Beyi suç iılemiş bir adam !Üpbesi iatedikleri gibi söyledim. Mehmet -Tülekyan Beyle aramızda 
Maden sah:ıs:nl:ıı ve kısmen toz bu. de yapılan taharriyat nebce11nde bura . altında bırakarak ona iftira et- Beyi odaya kolundan tutarak ge· hiç bir şey yok • . Ben, iddia olu· 
t.·l ınaden cevhc~·lcı·inin toprak l:::tle- daki damarla11n keyfiyetçe rnatluba mu- j 1 
· <'.en ayTılnrad: mahalJi mahsur.una vafık olduğu, ve damarlardan ikiıinde mek... tirdik erini görünce, ayni aki·be• nan ıeyleri yapmadım. Bomba 
.. icra olunan hafriyatın •erdiği neticelere Mahkeme heyeti Hikmet Beyin te uğramamak endi,esiyle, yazı- hadisesinde alakadar bulunmuyo-

r:ıaden galerileriyle hava kuyularının bakılıraa, kemi1etçe de zengin bulun • reisliği altmda Nusret ve Tahir lanları imza· ettim. rum. Mehmet Ragıp Beyi hiç mi 
hafaz;ı ve ulı::hı. duğu anlatılnı•ıtır. Şiındiye kadar vaki. Beylerle teıekkül etmişti. Müd· Mehmet Ragıp Beyin polisteki hiç tanımam. Mehmet Beyi tam· 
! malathar.c mahalli ile Ergani kasa- müıabedata nazaran, Kılkıran mevkiinde deiumumiliği muavin Nurettin B. 1 ifadesi okundu. Bunda bombala· rmı. Beni poliste dövmediler. 0-
•~•.ır.ındaki yolun tan:ıimi. tedarik olunacak çakmaktatının miktarı M h Be d d · ·· b. temıil ediyordu. rı e met ye verdiğini söylü· radaki ifadem oğrudur. Bura a 

lmn4ithane sah.ı.ırndan maden cale· yüz elli iJu yuz ın ton tahmin olunahilir. 
'ne kadar yol in~ası. Diğer c1aınarlarda yapılacak taharriyat ilk olarak sorauya çekilen , yor, okunan istintak dairesindeki ne söyledimse, orada da ayni teY· 
Yeni ikametgahbı·la yapılması mu· ta bu derece meınnuniyeti mu.cip netice· Mehmet Ragıp Bey, fU cevapları i ifadesinde iıe ikrarını in.kar edi· leri söyledim. Hadise günü Tü-

hastahaneye gidecek yolun inşa· ler verecek olınsa, bu miktarın külli de- verdi: yordu. lekyan Beye bir kumaşçı mağaza· 
recede artmaıı Ünkan dahilindedir. Her d ld" L~k· k d. · Kdk Kimaeye bomba aatmadım Mapavrili Mehmet Bey sorguya sın a rasge ım. a ın en ıııy· 

DiEle nehiri kenarında vücuda getiri· halde ı:ran ınemindeki çalcmakta!t k ld 1 h l 1 ·· ·· d' 
evcudu bır k )!'L ·hü" ı _Ben, kı"m• .. ye bom,_a satma- çe i i. bra im Beye müştere- e goruşme tm. le :;u terazisi mahallinin ihzaı·ı. ın aç ıene ı.. ı ya!r arımıza - v 

2 - ln'8atı müteahhitlere ihale olu· kif~yet ~~e~ek, ve &erek orada vücuda dım. Pazar günü Sarıyerde, e• ken Artin Tülekyan Bey aleyhi· Bundan sonra ki.tip Cevat Bey 
binalar ıunlardrr: ıetırec_eıırnız tesisabn kıymeti, sere'' vimde yatarken poliaten çağırdı· ne suç uydurduğunu, tramvaya aorguya çekilerek, aleyhindeki 

keskerın nalcl' · • • k .. __ • b · · · d b' b b ktı · "dd. l d. ... • ld Ki~·açtaşı ve mevaddı müzibe antre· ı ıçın ınıa•ı mu uu.ı anı lar. Bahçede istiklal harbi zama· çanta ıçın e om a ıra ğını ın· ı ıa ara ne ıyecegı soru u. 

u elnak kullanılac•k iki kirıir an· ~~:~~=·~~' 0B:ı::~:::::~~~:ı;~ mndan kalan ve bir ıepet içinde kar ederek, §Öyle söyledi: O da 
1
bomba hadisesiyle ali.-

namına • 1 ·ım . h~L•- • a.:L al • • bulunan 100 tapa vardı. Arama - Beni polis müdürlüğüne gÖ· kadar bu unmadığr şeklincJe ifade 
Matbeh, yemekhane, hamam, lava· • '! etı etı .-,aut ııuaı ıc;ın d 
seyyar hastahane ve saire gibi müş· laznn ıelen muameleye tevessül olunw yapblar, bunları buldular. Ben türdüler. 300 sopa vurdular. Sa· ver i. 
!it ile birlikte bir kantin binası. mu!tur. bunları hatıra olarak saklıyor· atte bir ayağımın :ılbna lavanta Davacı Artin Tülekyan Beyle 

llir müdür evi fle üç memur ikamet-! Osmaniye kazası dahilinde kiin ve bir d sürüyorlardı. Ne dedilerae kabul vekili, mahkemede hazır bulun· 

ı um. h' d ı. Bunlardan birinin zemin katında çok çakmaktaıı damarlannı havi olan Reia Hikmet Bey tarafından, ettim. Halbuki, hakikatle böyle muyorlardı. Vekil, Eıkişe ır e 
f-ın ı'le bir ma<i-aza mevcuttur. Bun- , Çakmak köyü mevkii de evvelce •özden b l d ~ · · ele ed'g~ı·n· b.l •• ..,.. • poliıteki ikrarına i•aret edilince, bir şey yapmış değilim. Tülek· u un- ugu ıçın g m 1 1 1 

• 
n ba~ka zaten mevcut bet hane geçirilmitti. Buradaki damarların zen· :r d' · t• 

· M-hmet Ragıp Bey, •o··yle so··yle· yan Bey bana iyilik etmittir. Hiç ırmış 1
• etçe emaneten tamır ettirilmiş oldu- ıinliği derecesi hakkında kat'i bir fikir "' -ı- l l 

d · fhd 1 d · d dı' •. kendisine karşı böyle bir şey ya· Suçlu o arak muhakeme edi en· ribi, Erırani e ıs ı . ~m ~ unacak ev· ı e inilebilmesi için taharrı~atmuza e~am 
• bekar memurlar ıçın kafi miktarda olunmaktadır. Bu taharrıyattan elde ,.. _ Poliıte beni dayakla tehdit par mıyım? Çantadan çıkan ki- lerden mevkuf bulunan üc kişi, ser 
L t dariki muktazi oldu<nından dilecek neticeye intizaren köy arazisinin tapları ben satın alıp oraya koy· beat bırakılmalarını istediler. •eft e D • ' .... 11UUllllDW11tlt11Un"lll Hlll llJUifllllAllUIUlll nımuıttUtWIJl111İllll1ıUtlllflJlllll1UlntU 

• 35 senelerinde yeni binalar in~a istimlakine karar istihsal edilmiıtir. A· l sermayenin yüzde 15 i istenilmiş ve jç madım. Poliateki ifademi de tas· 
ecektir. razinin bizim ihtiyacatmuz için lüzumlu tak:;itte istifa edilmiıtir. Bu suretle ser· dik etmiyorum! 
)(al ocakları ile muhavvilelerden çı- olan kısmı §İrketçe satm alınacaktır. ruayenin teıviye olunan kısım yüzde 60 a 
k kükürtlü gazlar için de 180 metre Gerek bu hususta, &erek bilumum yani 1.800.000 Türk lirasına baliğ ol- Orasını bilmem r 

lllujunda bir tünel ve 100 metre de- faaliyet ve mesaimizde ,irketimize kar,r mu,tur.,, - Böyle diyorsunuz, peki, 
"tinde bir .kuyu inşa edilmektedir. da;mi ve ciddi sahabet ve himayet izhar Raporun okunmasından sonra müra- Mehmet Ragıp Beyle sizin polia· 
'resisahmız sahasında bulunma11n- buyurmu, olan mübeccel hükUıneti Cum· kipler tarafından verilen rapor okunmuı, teki ifadeleriniz naııl oluyor da 
dolayı şirketiniz hesabına teferru- huriyetimize arzı §Ükran etmeği bir veci· her ikiıi de kabul edilmiıtir. Müteaki· 

· ı k"'h b. be b.li · biribirine uyuyor? •cap eden bazı arsalar a o ne ına- 1 nz. ben bilançoda kabul ve tasdik olunmu~· 
E:liziz vilayeti idarei husu!tİyesinden ı Müfredatını yukarda mücmelen ar- tur. - Onuını bilmem. Polisteki 
it alınmıı, ve bunların bedeline mu- zettiğimiz itlerle ıiparit edilen malzeme- Son olarak müddetleri hitam huJan ifadem, benim ifadem değildir! 
' , masrafı lcimilen şirkete ait olmak nin ve aahn aldığımız arsalann müıtel~ azalar yerlerinde ipka edilmitlerdir. Uç 

bir iptidai mektebi tesisi taahhüt ıim olduğu &arfiyata ve idare maıarifine mürakip seçiminden ıonra da içtimaa Hl~ mi hl~ tanımam! 
·, icfi. lntaah müteafoıbidine ihaleık:lrşılrk olmak üzere hi11edarlanmızdan nihayet verilmittir, Tütün taciri l'brahim Bey, ıor• 

Kefaletle serbest bırakıldalar 
Mahkeme heyeti, mevkuf İb

rahim, Cevat, Mapavrili Meh· 

met Beylerin de yüz ellişer lira 
tahsi kefaletle serbest bırakılma-
larına, davacıya ve vekiline teb

ligat yapılmasına, ıahitlerin ça• 

ğırılmaıına, çanta içinde bulu· 

nan kitaplarm mahkemeye getiril

mesine karar verdi, mhakeme on 

dört Niaan sabahı ıaat on biı-e bı· 
ralnldı. 
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1 Askeri Davetler J Kurban k~secek 
vatandaşlara 

Nisan celbinde sevke Mernleketimi&in h va müdafauına ça· 

tabi olanJ;\r lışan Tayyare Cemiyetine; düşkünlerın 
. . . d yardımına her an kotan Hilaliahme:-

Fırlua Asktrlık Daıreıın en: C · · k. · kl fk l • cmıyetıne; ·ımsesaz çocu ara ıe at c 
1 - Jstanbul vilayeti mrntaıı:a.rnc!a bak 11. · tf 1 C · ı L 

. nr ımaycıc n emıyctıne; ço.n ':lJ· 
(Yalovn harıç) mukayyet bulunan efrnt· 1 b. d d ' 1 ı k • • 

yır 1 ır yar im a wU unmuş O mn IÇlll! 
tan agağıda gösterilen doiumlu ve ıınıf- v rba T ,,._ · 

• AU nınrzr veya parasrnr ayyarc '-'Cmı-
lara ~ynlmrt olanlar Niaan 934 c.eJbındc t• t b ·· d" • 

• )"C ıne e erru c ınız. 

scvlrc tnbı olduklan: . • . Kurban kestiıj'iniz takdirde: 
! .. ) Piyade: Muvazzaf hı.!.111etı~ı ya_p• Derisini, her halde baraağilc birlikte 

mamıt olan 316 - 326 hakrıya11Je 327 T a C · et" • • ayy re emıy ıne ''ennız. 

doğull)hılar. B ·ıı· · ·f · ı· · · 
B) M "k 'a.;ı f h. t" • u mı ı ,.e vatanı vazı enın ayıkılc 

uzı a: n uvazza ızme ını yap· . . . • ~ 

1 3 6 327 b le •1 32.t ıf atı ıçın azamı yardımda bulunacagınız::-
ımımı§ o nn 1 - a ayaaı e o d . . 

nn cmınız. 
doğumlular. . 

C) J d M af h . tı· Bayrıtmınızı kutlular ve şaadcL!cr dı-an arma: uvau ızme na I . 
b k .,_ erız. 

) apmamış olan 316 - 328 a aynsı1.e 
329 doğumlular. Tayyare Cemiyeti Istanbul şube~·i 

2 - Şubelerde toplanma günü 15 iDARE HEYETi 

•• Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

lstanbul Acentahğı 
Liman han, l elefon: 2292~ -
MERSiN Yolu 
JnÖnÜ Vapuru 25 Mart 

Pazar günü ~aat onda 

Sırkeci rıhtımından kaJkacak. 
Gidişte Çanakkale, lımir, 
Küllük, Hodrum, Rodos. 

1 

1 
ıı 

I! 
'! 
'i 

1 

l 
Nisan 934 dür. Bugünden sonraya kn 
lanlar ceza görecektir. 

Marmaris. Dalyan, F cthiye, 
Kalkan. Kaş, Fmike, Antalya, 
Alanya, Mersin. Dönüfte ayni ~ 
iskelelerle beraber Ta ucu, J 

İstanbul Aaliye mahkemesi ü- Anamur, Kuşadası, Gelibo· 1 
çüncü hukuk dairt!sinden: Yorgi lu'ya uğrıyacaktır. I Nakdi bedel 14 Nisan 934 akşamına 

kadar kabul olunur. 
3 - Gerek bu celpte bedel \'eren ve 

rerd< daha evvelki celpte bedel verip tc 
talim hizmetlerini yapmamış olanlar ta
l ıme sevk olunmak üzere 25 Nisan 934 
de şubelere mürncı:uıt etmeleri. Daha ger; 
kalanlnrın talim müddetleri kanunun ah
ltamı dairesinde iki miıline çıkan1acak· 

Vayati efendinin Kurtulu§ta Bü- li -K~a-r_a_d_e_n_ı·.-z- _Y_o_l_u_ 1 
yük Akarcada 82 No. lu hanede 

tır .• 

4 - Bil::ümle yoklama kaçaklarının 
~ubelerc müracaatlan. 

mukim iken Yunanistana gittiği 
ve oradaki ikametgahı mechul ol· 

duğu polia tahkikatiyle anlaşılan !I 

karuı madam Marika aleyhine 
açtığı boşanm'l davasından dolayı 
mahkemeden sadır olan ve taraf ey 
nin boşanmalarına mütedair bu • 
lunan 24 • 3 • 934 tarihli ilamın 

5 - Yul;ardaki 4 maddede tevke l!'\• 
ilanen tebliği tcnıip edilmiş oldubi J'ldukları bildirilenlerin tayin olunan 

ı;;i"nlerdc tuMılerinc mürr.aıatları. ğundan tebliğ makamına kaim ol· 

••••••••••••• .. ıl mak üzere mezkur ilam suretinin 
" mahkeme koridorundaki levhaya · A K B A tali_k_e_d_i_ıd_i_ğ_ı· _iı_a.n_o_ıu_ı_ıu_r_. __ C_6_1_) 

Ack arada A K B A le itap 
evinin birinci şubesi modern 
bir tekilde Maarif Vekileti 
kartıııııda ıçılmıştır. AK B A 
kitap evltri her dilde kitıp, 
nıecmua, gnete ihtiyıç.laun!l 
cevap vermehtedirler. Gerek 
kitap trınııı ıerek kırtHİJC· 
niıi en ucuz o!ara" A K 8 A 
kitap ulcrindıu ted1rik ede. 
bilirainiı. Devlet Matba111 
kitapları ve VAKIT'ın netri· 
yatının Ankarad• Hhf yen 
A K B A kitap ev.eridir. 

l\l<UA. l\1cü:eT.i Telefon 
Uırınci Şube ., 

:337? 
: 1 l6t 

Jl..inci Şube . .,aman Pazarı, 

~·:nm ................. . 

DOKTOR 

1-Jafız Cemal 
Ü3hiJi hutalıkJar m;,teha11111 
Cuma ve pazardan batkn gijnlerde 

öil~dcn t.onra sut 2~ den 6 ya hadar 

htruıbuld" Divanyolunda (JJ8) nu~ 
maralı huıuıi kabinesinde hl\ltalanm 
kabul oder. 

Muayenehane telefon numarası 22398 

Kıtlık iluuıaetsih telefoau 42519 

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk ha
kimliğinden: Sabiha ve Leman ha 
nımların Süreyya bey ve validesi 
Fiı·deva ve Mahfuze hanımlarla 
Fındıklıda tramvay caddeande 71 
No: lu hnnede mukim Neziha ha
nım aleyhlerine Beyoğlunda Hü • 
scyin ağa mahnllesinde ~:ıvşan 

sokağında l 2 • 24 No lu hanenin 
izalei §uyu davasının cereyan e
den muhakemesinde gayri men • 
kulün kabili tak5İm olmadığı ehli 
vukuf tarafından rapor Yerilmiş 
ve daYada son saf'haya gelmiş 
olup gclmiyen müddialeyh Nezi· 
ha hanımın hakında muameleli 
gıyap kararının hali hazır ika
metgahı meçhul bulunması hase· 
bile ilanen tebliğine lmrar veril -
mit ve yevmi muhnkemcsi 26 • 4-
934 saat 10 da ruyct olunacağın

dan mumaileyha Nezihn hanım i
tirazla mahkemeye gelmediği ve 
tarc.>fından bir vekil göndermediği 
takdirde vakıa.lan knbul ve ikrar 
etmiş addolunacağı usulün 406 n· 
cı maddesine tevfiksn muameleli 
gıyap kararı tebliğ mnkamma ka· 
im olmak üzere ilan olun~r. (60) 

İstanbul aıliye mahkemeai Ü· DeniZ':yolları 
çünc~ hu!<uk dairesinden: 

iŞLETM~Si 
Davacı Muammer Hanımın ko- .ı\centcleri 1\arakOy i<örrüb:ı~ 

caaı Ömer Zülfü Efendi aleyhine r{"ı .f.2362 - «iirİc.:ı 1ühürdarradr 
açtığı botanma davaaının arzuhali H:ın Telrfnrı 227 W • & 

mumaileyhin ikı:uneı,ahmın meçhu Bartın yolu 
liyeti hasebiyle bila tebliğ iade e· 

dilerek tarihi ilandan itibaren on B U R S A MpArR 
2f, 

beı gün zarf mda cevap vermek Ü• p · 
azartesı 19 da Sirkeci rıh zere· ili.nen tebliğine karar veril-

tımından kalkacaktır. ( 1387 J 
mit ve kararı mezkur infaz edile·•----------·----.. 
rek bu kere tahkikat günü olarak Izmir Sür'at Yolu 

Mi/lef Vapuıu 25 Mart 

pazar günü saat 20 de 

Galata ııhtımından kalkacak, 11 

gidişte: Zonguldak, lnebo'u, 
Ayancık, Sarr.suıı, Ünye, ,! 
Ordu, Giresun, Tirebo!u, Gö· 
rc 'c. Trabıon, Rize'ye. 

Dönü~tc bunlara iliveten Of 
vf" Siirmene've uğrayacaktır. 

Üsküdar Tapu ldaresinden: 

Boğaziçinde Çubuklu kariye
sinde elyevm bostan ve bahçe so· 
kabrmda eski 2, 2 mükerrer 2 mü
kerrer 2 mükerrer 2 mükerrer yeni 

11 2, 1 2 ve 1 No.larla murakkam 
eski 2 mükerrer No.lı Virdinaz Ka
dın ve Sultan Mahmut sani gedi-
katı vakıflarından ahşap bir ev ve 
2 mükerrer No.lı mağaza ve 2 mü- , 

kerrer No.lı ve bir taşlı değirmen 
ve mükerrer 2 No.lı kulübeyi müş· 

temil 2 No.lı ve Yalıbostana de
mekle arif bir kıt',:ı bostanm Virdi
naz vakfından olan gediğinin 107 

bin 520 hisse itibariyle 5040 hisse· 
si Zoiçe evlat ve hafitleri Prnşku
va ve Katerina ve Eksanli ve Ya· 1 
ni taraflarından 277 tarihinde his· 
sedar Yani veledi Panuya beş yüz 
kuruşı ve Yani kızı Katerina 6480 

hisesini 304 senesinde 800 kuruşa 
ve Yani kııı Zoiçe 6480 hisse3İni 
308 senesinde 400 kurusa kardeş
leri Kostanti veledi Yani ve Yani 

kızı Elcni oğlu Hiristo dahi kendi· 
sine intibıl edecek 3240 hisses;ni 
315 senesinde 500 kuruşa, diğer 
Sultan Mahmut Sılnt gediğinin 
107520 hissesi itibariyle 18 bin 
hisseleri bedeli meyanında hari· 

cen ve meyanede meı·kum Ko:;tiye 
ıatmış ve ahiren Kosti veledi Yani 
ile Yani veledi PJ.nu vereseleri di

ğer hissedarla birlikte harita mu· 
cibince beynelverese intikal ve 
taksim veçhile namlarına tapu al
mak üzere müracaal eylediklerin-

den haricen satılmış mezkur hisse
ler hakkında 1515 No.lı kanun ve 
nizamn:ımesi hükümlerine tevfi

kan tahkikat icrası zımnında 7 • 4 
1 

934 tarihinde ı;ahah saat l 1 de ma· 
halline Tapu memuru gönderilec.c· tayin olunan 15 • 4 • 934 tarihine 

n:.:.iaadif Pazar günü saat 14 te 11· 
tanbul Aıli1e mahkemesi üçüncü 
hukuk dairesinden r.ıumaileyh Ö
mer Zülfü Efendin.o haz:.· bulun· 
maşı veya bir vekil tutması lüzu· 
mu ilanen te~liğ olunur. (63) 

GÜLNİHAL 
26

vaMpuAcuRf ğinden bu yerde tasarrufla ve mez
kur hisselerin mülkiyeti hakkında 

Pazartesi 16 da s :rkeci iddiası olanlar varsa bu baptaki 
nbtımındnn kalkac;ık, C:ojru vesaiki muteberelerile birlikte Üs-

lzmir'e gidecek ve dönecek· küdarda Doğancılarda kain Tapu 

tir. (1388; idaresine ve yahut mezkur gün ve 

,_' -----

Devlet Demir yollar• ilanlar. J 

Filıstiude l"elavivde 26 Nısan 934 tarihındcn ~6 Mayıs 1934 
tarihine badar devam etmek üzere açılacak panayıra, teşhir 

ı çiu gönderilecek eınlea ve eşya, hatlarımızda: 

Scyriseri ile nakledilecek ve sınıflarına göre seyri hafıf üurine 
tabi tutulacaktır. 

Sergide .satılmayıp iade edilecek emtea ve efya da, bidayctcn 
gönderilen isi as, ona para ız naktcdilecektir. 

Paaayua gö:ıderilccek eş~·ayn ucuı tarifenin hıtbikına J/4/!:134 
tarihinden başlanacak ve satılarnamak dolayısilc bn eşyanın bi
dayeten gönderildıği ıstasy~na parasız iadesi 2516/934 tarih:ne 
kadar devam edec'!ktir. 

Bu kolevlıklan istifade etmek isteyen mal sahipleri Serıi 
Heyetinden gönderecekleri eşyanın cins ve miktarını gösterir 
bir vesika alıp eşya ile birlikte istas>·on1ara tevdi edeceklerdir. 

Sergide. satılmıyan emtca ve etyanın parasız nakli için de, 
ev.eke sergiye gönderılmek lizere nakli esnasında tanıim edılip 
e ya ile birlikte verilen hamule senedile Strgi Komisyonundan 
bu hususta alınacak b r vesikanın islas} ona ibrn ve tevdi edil· 
mesi icap eder. (138;) 

1 - 201519 ~4 tarihinden itibaren idaremize ait İımit iske· 
lrsinden geçirilecek <·şyonın beher yiiz kilo ve kesrinden 12 &ıu
ıu~ ücret alın:ıcaktır. 7/ 711928 lıui ve 41 nurnaralı tarıfcnin 
lzmil iskele ücretlerine ait ahkamı a ~vediJmişlir. 

2 - 20/511934 tarihindeı1 itibaten H ydarpaşa'da nakilden 
!onra veya sevkedilmek üzere antrepoya konulması istenilecek 
"Patates, Soğan, her nevi kuru sebze, şeker ve grupaj cıyası,,
ndan o ı gün müddetle antrepo iicreti alınmıyacaktır. 

3 - Maden nakliyatına yapılmakta o lan 
A - Haydarpaşa, Der:nce, Mersin ve Samsun'a mürettep 

maden nnkliyahna, mı,dcn tarifesi üzerınden °o 20 
B - Haydarpaş ve Derioce'ye nnkledılecek madenlerin 

liman ve rıhtım ücret ve res:m•erinden uo 10 
C - Musin veya D erincr'ye nalcledilecek ınanyezitlere C 

bareminden °o 40 
Tenzilatlar, J /3/ 1 Y35 tarihine kadar temdit edilmiştir. ( 1386) 

İstanbul Milli Emlak -1\ılüdürlüğünden: 
Cins Ve Mevkıi Seııe iik 

muhammen kira 
Lira 

lstanbu\ Balıkhane binası yanındaki 19 

No lu Sozu.c Hava Depo3'J. 
lstanbul Tapu Mödüriyeti binası içindeki 
pul satış yeri. 
Dinn} o unda Sıhhiye müzesi altındn 146 

No.lu düldHl.n. 
Toplupı sarayı içinde Gülhane meydanında 
1 O No lu eski kalem od"ları denilen maha!. 

1795 

1500 

147 

60 

Kira 
miiddeti 

3 srne 

l sene 

1 5cne 

3 sene 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler hizalarındahi kira 
ve müddellu:c .ıçık aı ttırma usulilc kiraya •erilecektir. istek· 
!ilerin 8/4/9A Pazar günü saat 14 de pey akçelerile müraca· 

atları. ıM) (l lE6ı 

i\kay işletmesi müdürlüğündeı1 : 
1 - Kurban bnvramına rnüsadif 16 mart pazartesı, sah, 

çarşamba ve peı~ e'Tl b~ gJnleri Adalar haUın ·la c~:na tarif~sin
dcki !;:~cr'.cr icr:ı o!un:c:ık ve bundan baş'.•a Biiyi.ikada dan 
saat B,30 Heybeliden 18,45, Burgaıdan 19,00, l""ır.a i ıd :m 19, lSte 
kalkara ( l<öprüye saat 20,00 de varm '< iizere h·r il5vc sdcr 
yapılacaktır. 

'l. ~O Mart cuma 
o'u:ıacnktır. 

günü de yukarda yJzı!ı i i.ve ıtfcri icra 
( 1379) 

U;-iüğünden:I !inhisarlar U. •• u 
1 - Pa• abahçe fobikasının arka yamacında yaptırılacak 

haf riyal ile bu hafriyattan çıkacak topra\tlaıın 
nak'i: ı. 4. 934 

2 - Yanğın söndürme teı tıbatına mlilcallık molörlü 
Tu!umtrnlarına mahsus bo•u, h;drant ve tder-
rültı: 9.4.934 

Yukarıda yazılı bafrıyat ve nakliyat ile ,,.angın söndürme 
a!eti aleni münat<asa ile satın alınacaktır. Tal perin şartname'eri 
gördükten sonra münakasaya iştmık etmek üzere her birinin 
hizasında gösterilen gün ve saatle 0 o 7,5 temınatlariy!e beraber 
Galatada A'ım, satım komisyo;uııa miiracaatlan. ( 13 W) 

• (7000) kilo müstamel Çenber satın alınacaktır. Tali p~crin 
nümunc ve şartnameyi göı diik len sonra p.:ızatlığa ıştirak t tmek 

üzere ( 0 o 7,5 teminallarile beraber ( 2 4 9;4 / pazartesi günü 
ıtaat 14 de Galatada A1ım, Satım kom S ) onuna müra· 
caatlart. ( llSl) 

-1 k d ---Y- J saatte mahallinde tapu memuruna Sultanahmet üçüncü sulh hukuk 
Bayram seferleri s en eriye o U müracaatları ilan olunur. 04915) mahkemesinden: 

dan mahkemece kendisine ilane' 
tebligat icrasına karar verilmesif11 

mebni muhakeme günü olan 18' 
4-934 tarihine müsadif çar,aıııb' 
günü saat 10 da mahkemeye gel' 

Şark Demiryollanndan: - Kurban j z M İ R V epuru •MM:±± _ .. ff'W ı Ahmet efendinin Rıza, Ma2-
bavranu münasebetiyle 42 ve 43 numa· 27 M A R T Göz Hekimi lum Yusuf ve Yeşilköyde San 
r.lı lrntarlar 26/27 Mart 19Y. gc;csin- S A L 1 l J de Galata Dr. Süleyman Şükrü Yakup caddesinde 24 No da Ne-
den 29/30 Mart 1934 gecesine Irada: Ye- rıhtımından kalkacalı:, doğru ( o ) 
~ı"lköy - h~ul aruında Te müte•-L!. b d·• , , OG 1 cati beyler aleyhine açtığı 3 O 
• IUIUl lzmir, Pire, hkenderive\•c H:ı ~ıliı \ u ar.ı ca uc:ıı •'" ' •· ı 1 k d d · 
i<:n seyredeceklerdir. ·relc[on C>_9_56"ı uç yüz ıirn a aca avasrn a: ı ... -. S?idecck ve dönecektir. ı t ~8 > 

Her iki kalnr Yerimh}~allede bire, ill••••••••••••- •LCZl!mlmfi-R!ISl!l!ll-•SJ••••••••ıl cali beye gönderilen dava ar-
cbkika cluruı-lar. zt:hali bilntcbliğ iade olunduğun-

1 ,, 
mesi veya musadd-:k veki e ... 
nameli bir vekil göndermesi teblıl 
ınak~mma kaim olmak üzere teb' 
li ğ olunur. (58) 



Maarif Vekiletinden: 
LeYdm Mldlrlüflade mabfuı ,.,tnametere uypn olm1k 

üzefe t SO tane yangın ıöodtlrme lletl pınrhkla 11bn alaoa· 
oakhr. Aletlerin yerli o'maıı •e Milli Miidafaa VekiJetince tec
ı&be ve raporlan tanıim ..edilmit ba1uamHı ••rtbr. Taliplerin 
5/41934 Peıpmbe ıfintl ıaat 14 de Vekllet Sabnalma Komiı· 
yonaada ispati dcut etmeleri ilin olunur. (1337) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keıide 

11N1 SAN 1934 tedir. 
lkramifle. alJ{J..lJOO Lira 

A.grr#a: 25.000, 20.(Jf)O, 15. 000, 10.000, 
5.otil. li7alık ikrami!JI tle ( 50.000) Lit-Jdık 
Makif at vardır. 

Posta, Telgraf Binalar V,e Levazım 
Müdürlütünden: 

Saltımlijltt• balanın Tel .. raf fabrikııı ile Istanbul Meydao· 
cıktı Yeai ,_.. .. bahçelinde bu!unan hurda bilildet, motoaik· 
Jet ve ak.-1, tel, demir, telefon, elbise, potia, çuva~ kasket, 
fes ve •ire mllıyede ile ıatılacakbr. Talip •ıktr 
etyayı prmek üzere her gDa F.-.. lllld8allll • bOyllfr 
Poıtanede Levazım Aa~ mllzayedeıe iıtirak etmek için de 
y&zde yedi bu k ,,....at teminatlariyle 5/4/934 tarihine mi· 
aadif Per gtlal ıaat 14 de Beyoğlu Poıtanelinde 3 ODcD 
k zam MiidOrJüğDade mütetekkil Mübayaat Komiıroauaa 

(1218) 

11 - V AKIT 24 MART 1934 

3. K. O. 
Satınılma KomJsyonu iltnlan. 

Merkez Kumandanlığı Satınalınit 
Komisyonu ilanları 

M. M. V. Sa. Al. Kotn. dan: 
Ordu ihtiyacı için Klir- Hastahaneler ihtiyacı için da yapılacaktır. 

ning mukavelesi aktedilmiş nümunesi veçhile 200 adet ye- belli saatt4' Tophanede Mer
aemleketlerden celbedilmek mek tevzi kepçesi aleni mü- kez satmalma lomisyonuna 
lzere 120: 200 adet hamut ka- nakasa ile alınacaktır. Müna- gelmelerL (926) (1124) 
palı zarfla münakasaya kon- kasası 10/ 4/934 salı günü sa- • • • 
muştur. İhalesi 9 nisan 934 at 15 te yapılacaktır. Talip- Askeri Baytar mektebine 
pazartesi günü saat 11 dedir. lerin belli gün ve saatte Mer- ait 20 adet eğe, 5 adet y 
Taliplerin nli~une ve şartna- kez satın alma komisyonuna yuvarlak eğe, 4 adet tırnaki 
meyi görmek üzere her gün gelmeleri, (963) (1270) törpüsU, 3 adet ge feneri, 
ve münakasaya iştirak için • • • 1 adet pülverizat.ör arkalık· 
de o gün ve vaktinde teklif ve Olçme taburu ihtiyacı için tan ibaret beş kalem m~ 
teminat mektuplariyle Anka- 2236 kilogram hafif benzin, menin 2 - 4 - 934 P·azqJrı. 
rada M. M. Vekileti satın al- 324 kilogram valvalin, 22ö ki· si günü saat 15,IO la ..... 
ma komisyonuna müracaat- logram ham petrol ve 587 ki- zayedesi yapılacaldlr. lilip.r 
lan. (1239) lo ''B,, marka mobiloil yağı a- lerin belli gün ve saatte M 

• • • leni münakasa ile alınacak- kez satmalma komisyon 
M M V S AL. K d tır. Münakasası 8 - 4 - 934 müracaattan. (929) (1125) . . e. a. om. an: 

• • • Müteahhit nam ve hesabı- Pazar günü saat 14,30 da ya
na pazarlıkla yerli imali 1400 pılacaktır. Şartnamesini gö
adet velense satın alınacak- receklerin her gün ve talip
tır. Pazarlığı 3 • 4 - 934 Sah lerin belli saatte Tophanede 
günü saat 11 de yapılacaktır. Merkez satma~a komisyo
Taliplerin pazarlığa iştirak nuna gelmelerı. (941) (1160) kasası 12-4-934 Pe~m 
için o gtin ve vaktinde Anka- .., • • be dQI aat ıt ya.1>9M~ 
rada M. M. Ve. Satmalma ko- Harbiye mektebi talebele- tır. Taliplerin belli saa 
misyonunda bulunmaları. ri ihtiyacı icin 300 çift jimnas- evvel teklif mektuplarmı.,_._.,.ı 

(S495) (1342) tik ayakkabısının aleni nıti- hanedelfirk•sa~~ 
-~ll!!lll!l!!!lll!!!!!!!~!!!!!ll!!!!!lll!!lll nakasası ( - 4 - 934 Çar- misyonuna Yermeleri. 

Sadri Etemin küçük 
Hikayeleri 

Kitap halinde ba11byor, 
yakında çıkacaktır. 

Remzi kita hanesi: 50 kuruş 

pmba günü saat 14,30 da ic- (159:) (12U) 
fi ~&ektir. Nttınune ve 
şartnamesini göreceklerin 
her giin ve taliplerin belli !Altliln -
gün ve saatte Tophanede 
Merkez kunt&ndanhğı satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (923) (1121) 

• • • 
T\!!J Q KiVE Tophane fırınında tera· 

küm eden "1200,, kilo ekmek 

llR~AT 
BANKA=:i1 
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Bayram içi r ~ Bayramda Yalınız "'4 

• 

!. 
H 
:: .. . 
ii 
H 
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n : -
Neye ihtiyacınız varsa 

Süm r Bank 
Yerli Mallar Pazarında 

BULURSUNUZ 
Ucuz, Güzel, Sağlam 

• • 
•• 

Oksürenlere Katran Hakkı Ekrem (13854 

Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBARASI 

Yavrunuza verece§iniz en 
gUzel ve faydah 

BAYRAM 
Hediyesidir. 

''"=-= llllmektep tarihleri c=:\ 
Maarif Vekaleti Tarafından llkmekteplerin Dördüncü ve ı!ı 

Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere IH 
"r T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii ni! 
nd "VAKiT,, müessesesi tarafından deruhte edilen P.11 

T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. ~rn .... 
ı: :: .... .. .. .... 

H·i 1a1 i ah m er 
Gazetesi Çıkacaktır. 

Hilaliahmer Cemiyeti Istanbul Bürosundan: 
illnlarıaızı Hillliabmer Gazetesine vermekle hem ticaretba· 

neniz için büyllk bir faide temin etmiı ve hem de Hililiahmere 
yardım etmİf olursunuz. 

Santimi son sahifede 30, sondan evvelki s•hifcdc 40 kuruştur. 

illnlar1nız i~in fU adreslere mUracaat ediniz. 

lstanbul' da Yeni postane karıısmde Hililiabmer 
Sabt Büroıu. Telefon: 2285~ 

lıtanbul Ankara Caddesinde 
illncılak T. L. ş. Telefon: 20095 

•• 
Universite Rektörlü-

ğünden: 
Nisan ye Mayıı aylarmda lnkalip Tarihi deraterinia hangi 

günlerde ve Vimler tarafından verileceğı aşağıya dercedılmitlir • 
aJikadarlara ilin oJunnr. (1343) 
Nisan 

1 Pazar Yusuf Kemal Beyefendi 
2 Pazartesi ,, 

" " 7 Cumartesi Hikmet Beyefendi 
8 Pazar ,, 

" 
9 Pazartesi Mahmut Eaat Beyefendi 

10 Salı " " 
,, 

12 Pertembe Recep Beyefendi 
14 Cumartesi " 

,, 
15 Pazar Yusuf Kemal Beyefendi 
16 Pazartesi " " " 
21 Cumartesi Hikmet Beyefendi 
22 Pazar ,, " 
23 Pazartesi Mahmut Esat Beyefendi 
24 Sah ,, 

" 
,, 

26 Perıembe Recep Beyefendi 
28 Cumartesi ,, ,, 
29 Pazar Yıısuf Kemal Beyefendi 

30 Pazartesi " 
,, 

" 
May 

Yusuf Kemal Beyefendi 6 Pazar 
7 Pazartesi ,, " " 

12 Cumartesi Hikmet Beyefendi 

13 Pazar " 
,, 

14 Pazartesi Mahmut Eıat Beyefendi 

15 Salı " " " 
17 Pertembe Recep Beyefendi 
19 Cumartesi " 

,, 
20 Pazar Yusuf Kemal Beyefendi 
21 Pazartesi " " " 
24 Pertembe Recep Beyefendi 
26 Cumartesi " 

,, 
28 Pazartesi Mah~ut Esat Beyefendi 
29 Salı " 

1 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. i' H .ı .. -------------------------:• :: " " 
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Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR 1 HL ER 1 N fiatları nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 1.5 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi 
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Barut inhisar umum 
müdürlüğünden : 

idaremizin Si111hdaraia fiıek fabrikasında teraküm eden 
takriben 3000 kilo mıktarıada pirinçten çıkma arayif ve talat 
pazarhkla satılacaktır. isteyenler nümuneyi gerek Fabrikada ve 
guekıe idaremizin Gatata'da Bahtiyar Hanındaki Merkezinde 
gCSrebilirler. 

Talip olr.nların 2 Nisan 1934 pazartesi günü saat 16 da ida-
reye mllracaatları. (1338) 

lstanbul mıntakası ,,aridat 
tahakkuk müdürlüğünden: 

Çat~ca Kauıı dalıiliade buluaaa binaların umumi tahririnin 
l~aa Ma1iye Veklletince karı~ nrilmiı olduğundan keyfiyet 
, 837 numarah bina Terfisi kanununun 41 inci maddesi muci-
l:iaff itin o~nur. (1362) 

1 

Fatih Sulh Birinci Hukuk ha-
kimliğinden: 

Ali Riza Bey tarafınd:ın Silivri 
kapıda ve caddesinde 4 ve 10 No.lı 
hanede mukim Marko Efendi aley
hine ikame olunan alacak davası• 
nın icra kılınan muhakemesi neti
cesinde 192 liranın maa m'lsarif 
tahsiline dair verilen kararın müd
deialeyhin ikametgahı hazırasının 
meçhuliyetine binaen kel evvel on 
be! gün müddetle ili.nen tebliğine 

karar verilmi! olduğundan mah· 
kumualeyhin tarihi ilanından iti
baren on be! gün zarfında k1nuni 
yollara müracaı'lt etmediği surette 
mezkur hükmün iktisap katjyet 
edeceği tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. .04904) 

ı _______ •• __ t_a_n __ b •• u __ • __ ~_e __ ıe __ d_ı_y_e __ s_ı __ ı_ıA __ n_ı_a_r_• __ -:---~1 
Umumi Mecliıin 1 Mart 934 tarihli içtimaında Belediye vergi 

ve resimleri kanununun 28 inci maddesi mUcibince ve duhuliye 
resminin ilgası dolayiıile mOıteil maddelerden alınması icap ed~n 
iıtibli" resmi hakkında kabul edilen tarife aıaiıya dercedıl· 
mittir. Alikıdırlara illn ol~aur. (1356) 

Benzin Kıloıundan 40 para 

Petrol " 20 " 
Ba"üre-Mazot " 20 ., 

Galatada Topcular caddesinde 1-2 No. lu dükkan: Teminat 

103,S lira. .. A 

Kadıköyde Muvakkithane meydanında 1 No.lu dukkan: Te· 
minat 65 lira. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere kapalı zırfla 
müzayedeye L.onulmuıtur. Talip olanlar şartname almak üzere 
Levazım Mildürlllğüne müracaat etmeli, müzayedeye girmek için 
de hizalaranda yazılı teminat makbuz •eya mektubu ile teklif 
mektuplarmı 16-4-934' Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 

encümene nrmelidirler. (l381) 

Emin&nü Kaymakamlığından: Ahırkapıda Sarayburnuada 
bulunan Çiroz kurutma mahalli açık müzayede suretile kiraya 
verilecetinden talip olanların Nisanın on bcıioci pazar gOnü saat 
on dlrtte Encümene gelmeleri ilin olunur. (1383) 

Sıhibi : MEHMET ASIM 
Ne!rİyat Müdürü : Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası - htanbul 


