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ltalya - Macar dostluğu 
Peştede teyit ediliyor 
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1 
na o unun ır ço yer-

Pe§te, 22 (A.A.) - M. Suvit· 
sh'in Peştedeki müzakeratmı, ef· 
karı umumiye büyük bir dikkatle 
t~ etmektedir. 

Muhafaza kar "Peşti Hirlap,, 
gazetesi, M. Suviç ile M. Gömbös· 
ün bu müzakerat esnasında mü· 
him kararlar ittihaz ettiklerini be· 
yan ediyor. 

Bu gazeteye göre cereyan eden 
mükilemelerin baıhca hedefi, 
sulh muahedelerinin Avrupada 
bozdukların.ı tamir etmektir. 

Maam:ıfih, "f üggot - Len
şey,, gazetesi, bu mükilemelerin 
küçük itilaf mahafilinde uyandır
dığı endişeleri sebepsiz bulmak
tadır. 

Diğer taraftan radyo ile tamim 
edilen bir nutkunda, M. Gömbös, 
mükilemelerin maksadını şu yol
d 'l izah etmittir: ! 

"ltalyan - Macar dostluğu 
yeni bir şey değildir. Fal,at o· 

nun siyasi mi.nası, ancak şimdi 
büyük Tuna mesailinin münaka
şaya mevzu ob.cağı ve bizim de 
müsCllemet fikriyle, evvela iktısa· 
di sahada bizi gayelerimize ulaş
tıracak esbabı aradığımız bir ıı· 
rada inkiş:ıf etmektedir. 

Diğer taraftan, hanedan taraf
tarları da M. Suviçin ziyaretine 
sevinmektedirler. 

Bunların başı olan Kont Sig· 
n y, ,M. Suvi_ç~ sureti "Pefter 
Şlay,, gazetesinde intişar eden bir 
mektup gönderip ancak kraliye· 
tin ip kası ile Anschlu11' a mani 
olunabileceğini ve Tuna vadisin· 
de Alman iıtilasının önüne geçi
lebileceğini beyan etmi,tir. 

Budape!te, 22 (A.A.) - M. 
Suvitch, dün akşa.m M. Goem
boes, ve M. de K:mya ile görüı
tür. 

M.Suvitch şerefine verilen zi
yafette, M. Goemboes, Macaris -
tanın İtalya ve Musoliniye karşı 
dostluk ve minnettarlığını bildir
miştir. 

M. Suvitch, Musolininin Maca· 
ristana kartı çok anlayıfh hare
ket ettiğini, ve günden güne me
selenin mudillikleri ve ehemmi
yetlerinin, siyasi ve iktısadi tabii 
hayata avdet ,artlarını temin için 
memleket anıındaki teşriki me· 
sai lüzumunu teyit ettiklerini söy
lemittir. 

Viyana, 22 (A.A.) -Avustur· 
ya matbuab M. Suvitchin Peıte 

seyahatini derin bir dikkatle ta -
kip etmektedir. 

''Newe Peie Presse,, gazetesi, 
ezcümle Avusturyanın, bir Avus
turya - Mac:ıristan - ltalya 
gümrük ittihadına müncer olacak 
herhangi bir formüle israrla mu· 
arız kaldığını yazıyor. Maamafih 
bu gazete, mükalemelerin ehem • 
miyeti .:ızimesini de kaydettikten 
sonra diyor ki: 

"M. Suvitch'in Viyanaya ve 
Pef teye seyahatleri esnasında bir 
irtibat vardır. lktısat sahasında 

henüz tüketilmemiı olan bütün 
ihtimaller tetkik edilecektir. 

Zaten bu üç memleketi biribi
rine bağlıyan sıkı rabıtaları sara· 
haten teyit eyliyerek, bu müka
lemeleri üç hükUmetin reisleri a· 
raaında, Ramada devam ettirmek 
niyetinnde bulunduğu malumdur. 

Fransız kabinesinde gene ademi itimat 
P ARİS, 22 (A.A.) - Bütçe 

müzakeresine devam eden mec· 

lis, yardım kanunlarından istifade 
şartları maddelerinin tefrik edil· 

mesini 150 reye kartı 440 rey ile 
reddetmittir. Hükilmet tefrik aley· 

hinde bulunmuı ve itimat mesele· 
sini ileri ıürmüttür. 

Müzakereler esnasında M. Dou

mergue bu maddelerin ıuiistimali 

men' e ve tasarruf yapmaya matuf 

Hitler konuşuyor 
BERLlN, 22 (A.A.) - M. Hit

ler, dün Lord Eden ile silahları bı· 
rakma hakkındaki görütmelere, 
İngiliz sefiri ve Hariciye nazırı 
Von Neurath'ın huzurile devam 
etmiıtir. 

Bugün yeni görüımeler yapıla
cak ve Z\Medildiğine göre bu so
nu~u ollcaktır. 

Farbnadan ölenler 
NEV-York 22 (A.A.) - Dün· 

kü ve evvelki günkü fırtına 1888 
denberi kaydedilmiı olanların en 
büyüğü idi. Fırbna Nev-York ile 
dı! mahallelerde 12 kişinin ölümü
ne sebebiyet vermittir. 

Altın akını 

LONDRA, 22 (A.A.) - "Chan
plian' ftJNl'U 2.290.000 İngiliz Ji. 
ralık altın yükü ile Nev· Yorka git

mt,tiP. 

olduğunu söylemi§ ve demiıtir ki: 
- "HükUmete itimat etmek is

tiyorsanız, sonuna kadar itimat et
melisiniz. Umumi nizam ve iyi bir 
maliyeye sahip olmak aleyhine fe
dakarlıklar yapamam. Eğer bütçe 
2 • 28 e kadar kabul edilmezse, 
ertesi gün çıkacak mes'uliyetleri 
üzerime alamam". 

Meclis, tefrik talebini reddet
tikten sonra mezkur maddeleri 
kabul etmiftir. 

it al yanın nüfusu 
ROMA, 22 (A.A.) - Resmi 

gazete, korparasyonların tefkilatı 
esasiyesi ile vazifelerini mutazam
min kanunu ve ltalya nüfus vazi

yetini neşretmektedir. Bu resmi 
malumata nazaran ltalyanın umu

mi nüfusu, halen (42,730,000) e 
baliğ olmaktadır. 

Efganistanda umumi 
intihabat 

Kabil, (Hususi) - Üç sene 
evvel intihap olunan milli mecli
sin müddeti nihayet bulduğu için 
kral Tahir H:ın umumi intihaba
tın yenilettirilmesi için bir beyan· 
name netretmiıtir. 

Yeni İntihabata yirmi yaşını ik
mal eden her Efganlı erkek işti
rak edecektir. 

Meb'uıluia nsmzet olanların 

orıng ve o e s J • '"" 
Alman~~~ın dahili hadiıelerle .alaka- erıne kar yagıyor 

dar olan butun yabancı mahfellen, nazi· 
liğin iki kuvetli rüknü sayılan Göring 
ile Göbbels arasında rekabet baıladığını, 
bu rekabetin mühim neticeler vereceğini 
iddia ediyorlar. 

Bu iddialar:ı 8Örc, halihazırda ceneral 
Göringin yıldızı sönmeğe, buna muka
bil Göbbebin parlamağa baılamııtır. Bu· 
nun neticesi olarak (Göring) e Almanya 
haricinde tali kıymeti haiz bir mevki ver· 
mek çok muhtemeldir. 

Almanya haricinde bu rekabete ve bu 
rekabetin neticelerine verilen ehemmiye
tin sebebi şudur: 

Hitlercilik hareketine en çok yardım 
eden, onun muhtaç olduğu maaraflan 
temin eden unsur, Alman sanayicileri, 
bilhas&a Ror vadisindeki büyük demir ve 
çelik sanayicileri idiler. 

Bunların Hitlerciliği tutmalarına ve 
beslemelerine ıebep, Hitlerin tamirat 

bedeli vermiyeceğine, bundan ba,ka 
Almanyanın diğer borçlannın faizlerini 
indirtcceğine kani olmalan idi. 

Harici borçların faizlerini indir-
mek teşebbüsleri almıı, yürümüş ve Al
ınanlar, bu borçların faizlerinden ancak 
yüzde otuz venneğe baılaınıtlardır. 

Gerek Göring, gerek Göbbelı nazili· 
ğin iki mühim rüknü olmakla bcrnber 

Göı ing sanayicilerin metale bine daha 
fazla ehemmiyet vermekte ve onları daha 
fazla kuvvetle müdafaa etmektedir. Göb

bels ise propaganda nazırı olmak dola
yısiyfo harice daha fazla temas ettiği için 
hariçteki efkarı umumiycye karıı daha 
hassas bir vaziyette bulunuyor. 

Onun için §ayet Göring düıer de ye
rine Göbbel& yükselirse Almanyanın ha· 
rici siyasetinde bir tahavvül beklenilmek· 
tc, Göbbelsin Alman sanayicilerini borç
lanru venncğe ıaevt<etmeıi umuhnakta
dır. 

İhracatçı devletlerin Almanya dahilin· 
deki vaziyeti ıon derece dikkatle takip 
etmelerinin sebebi budur. 

ö. R. 
............................................. 

Kibrit fiyatları 
Ankara, 22 (A.A. - Kibrit fi. 

yatlarının bir nisandan itibaren 
altmı§ ve elli para olarak satııa 
çıkarılması Maliye Vekaletince 
§İrkete tamim edilmittir. Şirketin 
tenzilatı fazla bularak mahkeme
ye müracaat edeceği söyleniyor. 

Fatizm aleyhinde toplantl 
PARtS, 22 (A.A.) - Sosyalist 

Fırkanın daimi idare komisyonu, 
11 Mart için, F atiznıe karşı müca
dele ve siyasi vaziyeti görüımek 
üzere Pariste bir milli konsey top
lamağa karar vernıiştir. 

Kızıl ordunun 
yıldönümü 

Bugün Sovyetlerin Kızıl or· 
dularınm on birinci yıl dönümü 

olm :ık münasebetiyle Moskovada 
fevkalade merasinı yapılacak ve 

Kızıl orduya büyük bir geçit res· 
mi yaptırılacaktır. Kızıl ordu· 
nun tesis edildiği son on yedi 

senedenberi Sovyetler bu ordula· 
rma ~ok ehemmiyet vermi,Ier ve 

terakk:sine pek ziyade çalı!.mı§· 
lnrdır. Bu husustaki t ~fsilat ya· 
rınki askeri bahisler sayfasında 
okuyacaksınız. 

okuma yaz.ma bilmeleri şarttır . 
Bunlar 25 ile 70 yaşına kadar o· 
lan erkeklerden seçilmeleri la-

zımdır. Meb'uslarm hüsnühal aa· 
hip!erinden olmahrı en esaslı 
şarttır. 

Aydın, 22 (A.A.) - Söke ka
zasına bağlı Doğanbey Nahiyesi· 
nin iki kilometre cenubunda bir 
çoban, 40 koyun aoiuktan dona
rak ölmüştür. Dün öğleden ıonra 
ve geçe faıılalı hafif yağmur yağ
dı Soğuklar kırılmıştır. 

Giresonda 
Gireson, 22 (A.A.) - Vilaye

tin her tarafında §iddetli kar ve 
tipi fırtınası devam ediyor. Sühu
net sıfırın üstünde birdir. 

Kayserlde 
Kayseri 22 (A.A.) - Tekrar 

başlıyan ve 24 saat devam eden 
kar durmuş ve dündenberi sert bir 
rüzgar başlamıttır. 

Denizlide 
Denizli 22 (A.A.) - Bu sabah 

başlıyan kar tipi halinde hala de-
vam etmektedir. 

Tekirdağında 
Tekirdağı, 22 (A.A.) - Şehir· 

de ve kazalarda soğuklar ve şid
detli kar yağışı devam ediyor. 

Yozgatta 

Yozgat, 22 (A.A.) - Kırk se-
kiz saattenberi devam eden tipi 
fırtınası tiddetini gittikçe arttırı· 
yor. Bütün münakalat dumıuı, 

çartı kapanmıf, mektepler yeni· 
den altı gün tatil edilmiştir. 

Umumi hava vaziyeti 
ANKARA. 22 (A.A.) -'.Zira 

at vekaleti .meteoroloji müessese·. 
sinden aldığımız malumata göre 
cenubi Anadolu ve orta Anadolu 
da Konya ve Göller havzası ve 
kısmen Sivas hariç Türkiyenin di
ğer yerlerinde tamamen yağı§ var· 
dır. Yağıı Manisa, lzmir vekara-

Cenup hudud\lnda yaka- j 
lanan kaçakçılar 

ANKARA, 22 (A.A.) - Bu a· 
yın üçüncü haftası içinde cenup 
hududunda ikisi müsademeli, 20 

kaçak vakaıı olmuştur. Bu vaka· 
lardan ikiıi ölü 24 kaçakçı ile 400 
kilo gümrük, 600 kilo inhisar ka· 
çağı 10 kaçakçı hayvanı bir tüfek 
tutulmuştur. 

Aydın vilayet bütçesi 
Aydın 22 (A.A.) - Vilayet 

bütçesi encümenden heyeti umumi 
yeye sevkedildi. Encümen bütçe· 
nin varidat yekiınu 683,523 lira 
tesbit etmiştir. Nafiaya 21 bin ma 
arife 361 ,925, sıhhiyeye 58,920 li
ra tahsis edilmiştir. 

Meclis, bugün bütçenin müza· 
keresine başlıyacnktır. 

Paris elçimizin ziyaretleri 
PARIS, 22 A.A. -Anadolu A 

jansınm hususi muhabiri bildiri -

yor: 

Büyük elçimiz Suat Bey dün 
F ranıız mebusan meclisine gide • 

rek Türk • F ransıı: parlamento 
grupu reislik divanına iadei ziya-

ret etmif ve samimi surette kartı· 
lanmııtır. Karıdıklı temenniler a

rasında iki millet münaaebabnın 
yeni teıeldcülden sonra daha ziya 
de kuvvetleneceii kanaatı tekrar· 
lanmıtbr 

deniz kıyılarında T rabzondan Gi· 
reıona kadar olan sahada yağmur• 
lu ve diğer yerlerde kar şeklinde 
olmuftur. 

En fazla kar irtifaı lstanbulda 
14, lzmitte, 16, Afyonda 23, ls
partada 26, Y ozgatta 30, Boluda 
32, santimetreyi bulmuştur. 
Şarkın Anadoluda karın yüksek 

liği Erzurumda 31, Karsta 60, Sa· 
rıkamışta 81 santimetreden ibaret
tir. 

Ankarada karın kalınlığı iki 
santimetreyi bulmuştur. Trakya 
mmtakaaında hava sühüneti bu 
sabah tamamen sıfırın altında 1 .. 
2 • 3 derece arasındadır. Eğe mın
takasında sıfırın üstünde 8 derece 
arasında, Orta Anadoluda tama· 
men 2 • 12 derece arasında kayde
dilmittir. 

Bu sabah Ankarada sühünet 
derecesi sıfırın altında beş derece 
kaydedilmİ§tİr. 

Orta Anadolu mıntakasmda 

sühunet düşüklüğünün biraz daha 
devam ed~eği vekar yağıımm ke
sileceği anlatılmaktadır. Cenubi 
Anadolu mmtakasında hava sü· 
hüneti sıfırın üstündedir. Ve bir 
ile yedi derece arasında kaydedil· 
miştir. Şarki Anadoluda hava sü· 
hüneti biraz yükıelmeğe batlamıt· 
tır. Bir kaç gündenberi Karata sı· 
fırın .. 1'4-.. .1 .. ...-1 - 30 aer~ arn:suır 

da kaydedilen hava siihüneti bu 
sabah sıfırın altında 12 derece o· 
larak kaydedilmiştir. 

Karadeniz kıyılannda sühünet 
derecesi sıfır ile üç derece arasın· 
da rasat edilmi!tir. Bu mıntaka da 
tamamen ya~ı!lı geçm;ştir. 

Meccanen pa~uk tohu
mu dağıtılacak 

Çankırı 22 (A.A.) -Umumt 
meclis Kızıl ırmak havalisinde ye
titmekte olan pamukların ıslahı İ· 
çin iyi cinsten tohum celbedilerek 
parasız olarak tevziine karar ver
miş ve buna ait tahsisatı kabul et· 
mi§tİr. 

Muhacirlerin getirecekleri 
mallar hakkında emir 
Ankara, 22 (Hususi) - Güm• 

rük ve inhisarlar vekaleti, mem· 
leketimize gelen muhacirlerin 
getirecekleri emteanın hariçte sa• 
tıf piyasası üzerinden bet bin li· 
raya kadarının muaf en, fazlası· 
nın resme tabi olarak geçirilmesi· 
ni bütün gümrüklere tamim et• 
mittir. 

Kayseride bir un fahri· 
kası açıldı 

Kayıeri ,22 (A.A.) - Bir Türk 
kollektif tirketi tarafından yüz 
Yİrmj bin küıur lira sarfiyle VÜ• 

cude getirilmiı olan ıon ıistem un 
f abrikasınm intaalı bitmit ve 
faaliyete b:ı.ılamııtır. Fabrika 
gece gündüz mesaisinde 27 ton 
çıkarmaktadır. 

Fabrika memleketin ihtiyacatl"' 
na kafi ıeldiği gibi harice de kül• 
liyetli ihracat yapmakt:ıdrr. Be
lediye un f abrikasınm inıuı mii
nuebetiyle piyasaya ıetirilell 
tatlı unların satııını menetmit· 
tir .. 



-
iŞARETLER 

-·~;;;ih;--k~rışan 
hükumetler 

Gc,.cn a~· Al . ,.s . ~anyara Reıachtag nhı 
mndde.ık bır lu~nun k b 1 ..: Jtt"fakl 
k bul d·ı n u et... ı a 

a e ı en bu kıı k Al ah 11• h - k · nun artı manyayı 
ın a 1 u uınctıer nıouıyilu olmaktan 
çıkarıyor.. Bu ka .. h 11• h"" 
1 • ti . nuna corc mn a ı u· 
cu~e erı~ ~:ırl:unentolan artık bir daha 
' çı m:ım~. \lzere kapanacaktll'. Almnn• 
yayı teşıul cd h"' • • 

1 ı en ukumetlerın parlamen· 
to an nrtı t tarih k B d 
L h "" kG e nrıştı. un an sonra 
IJU u metleri h ıı· h""k • tl d -· ı B r . rna a 1 u ume er C• 

g~ : ın;" tayin edeceği ''aliler idare 
e __ ech ·. rnpllratorluk vazifelerini gören 
cum urı}·et hük· _ ,_ .

1
• b .. 

t ·· • d umeti d<Uiı ı)•c nazın u· u7 1 nr~ tne?nurlannın amiridir. Sizin 
ab~ ~yac~~~ bu kanunla Almanya tıpkı 
ızım fıuı f' • •

1
• 

1 d"' "b tansa cibi bır talmn Vl ayet· 
er .. n ı arct b" h ı· ı· Halbuki ır devlet a ınc ge ıyor. 

de 1 ti • daha cvel Almanya muhtelif 
v c crın b' 

bi t _._k.. ırlcş:nesinden hasıl olmuş 
r e~.._-.ı: ııld .. 

ıı. 

J(. ~ ~ 

Naıi!erj 
reke•I . rı programları, davalan, ha· 
duk~rı, dünya ıiynsetindc oynamı§ ol· 
Beııt· b.tolleri belki bir gün unutula.bilir. 
taki 

1 1"«iin Alman tarihi ha§ka seyirler 
kettAcder. Fakat bu birle~tinne hare:· 
d .... lnıan tarihinin sosyal tarihinde bı~· 
oni.ıtn s· lloktaıa olacakbr. 
d 'tndiye kadar üçüncü hükÜm4-t di)"C 

• ~eri}l!ll Hitlcr AJnuınynsr hakikaten 
Yenı ıı· k ,,.. .. 
k·· ır safhanın iıarcti olac:ı tır. '· ·r.· 

u Almanya bu kanunun i~et ettiği m:ı· 
naya CÖre tam bir millet bünyesine gir· 
•nekted· 

ır. 

:[. :(. 1/-

Ofiste 
ihracat ofisinde 

yeni ieşkilat 
İstanbul ihracat ofisinin ye~i 

teıkilatı :hazırlanmış ve ihracat o· 
fisi müdürlüğüne bildirilmittir. 

Yeni teşkilata göre lstanbulda 

ofisin itleri ile metğul olmak üze
re yalnız 7 memur kalacaktır. 

Müdürlük vazifesini gene Ce .. 
mal Bey görecektir. 

Diğer memurlar da en fazla 

150 ve en az 70 lira ile çalıştırıla-
caktır. 

Bu yeni teşkilat kadrosuna gö
re açıkta kalacak bütün memurlar 

Ankarada teşMI edilecek Ofis 

kadrosuna alınmışlardır. Ancak 
henüz tayin emirleri gelmemiştir. 

Yeni teşkilat ay başından iti
baren çalışın.ağa batlıyacaktır. 

Bir kısım sigaralar sahş· 
tan kaldırı1acak 

Alır.anyanın millet birliği davası epey 
'•ki bir tnril:c sahip olm:.'lkla bernber A.l· İnhisarlar idaresinde çalışan 
~llYanın ııc!yoloji rn:ınniİyle millet hn· mütahassıslar ıslahat faaliyetine 
t.tıe gcJmeıi, feodaliteden kurtulmaçı devam etmektedirler. Mütahassıs· 

Pek Yenid" 
ır. Jar, tütün inhisarına ait servis u· 

Vr.ktiylc Almnn birlicini kunnnk için sulleri üzerinde çah~maktadırlar. 
!'1"'kaddes Roma - Cermen İmparator-
~ bir hayli uğraşmışlardı. Fakat onlar Mütahassıslar fabrikasyon itinde 
lrn~nya:fa bir derebeyi oligarsisi vücude de değişiklik yapmaktadırlar. Ca· 

iltlircbilmi§lcrdi. ri ve hususi mamuli.ta ait bütün 
l . llisrnark derebeyliklc, kraJlık, hu-
~ d sigııra harmanları değiıtirilmekte• ağmık bir Almanyayı Pruıyn impA· 
t~t""" v •--~ d • • b" ..__ -ı b ~ dı·r ı..ın·•ıugu cu-wın n uynıı ır gag n ag- • 
li 'tu. thsmarle birinci d vıet~ kı..rdu. Yeni harmanların daha ·ekono· 
İd~ devlet milli birlik yolund bir hrunlc mik ve halk için daha nefis olma-
1. • Fakat Almanyayı hüküm.'arlnr C· 
1ıırfİaindcn kurtarmrunıftı. ıına çalııılmaktadır. 
. ikinci devl!t büyük harpten sonra. Bagün piyasada mevcut sigaro. 

;"'rnhuriyctlc kuruldu. Fakat ikinci dev· paketleri de tamamen değişecek-

~ lspanyollar -
Halk evinde 
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Londıa Mektuba 

Londra'da 
Bir pazar Günü .. 

"Hakimiyeti Milliye,, den 
"Londm t şmıyor. Bu taıınmak sözü· 

Y t t • J • nü tam göç manasına alnbitirıiniz. Yüz-
BugÜn yapı ıacak mera- umur a ac1r erı- bi~lerce eli bavullu halk caddelerden İ$• 

sim programı ffiJ•zıe k U t l taayonlara ko§uyor. Yann, Anadolu 
lstanbul halkevi bugün iki yaıına ha· OD Ş U 3f nüfusunun belki iki buçuk misline yakın 

sıyor. Bu münasebetle halkevinde bil· Şehrimizde bulunan lspanyol halk tuzlu au ve yc§il kırda pazarını ıe-
yük merasim yapılacaktır. Hazırlanan ticaret heyeti dün öğleden evvel çirecelctir-. .,, 

d fall.h Rıfkınm yazdığı gibi ben de program şu ur : 1ıtanbul Ticaret odasına gelmiş· 
İstanbul Halkcvinden ~ bugün Londrayı boialmı§ görü.r~: .. 

· lerdir. ı t 1 - Snat 14 te Ankara hnlkevinın Duvarlanna iıı ve sa on nnna cıs sınmı~ 
nutuklan dinlenecektir. Radyosu olan• Kendileri lstanbulun yumurta olan evleriyle Londra küller nlbndan 
tarın radyolarını o saatten itibaren Anka· ihracat tacirleri ile görüşmek ar• yeni çıkmııı bir hergülnnom gibi boı ·ve 
ra radyosuna göre nynr etmeleri rica <>- zusunu gösterdiklerinden yumurta metruk görünüyor ..• 
lunur. tacirleri de odaya çağırıLmr§lardı. Ca.briyel Danonçiyonun yolda okwxn• 

2 -Saat 15 te İstiklal marcı ile lstnn· ya ucra§bğım "BClki evet belki hayır," 
" Heyet Ticaret odası erkanı ta· bul halke\'İnin kutlulama merasimi ba§· romanının birinci sayfasında, romanm 

byacaktır. rafından karşılanmış ve kendileri ruhu fncin ibti§Mnla yüklü kadm kahra· 
3 - Ant içilecektir. yumurta tacirleri ile tamştmlmış- manı, IZebellıı, böyle şızlaruyordu: 
4 - Halkevi nnnuna·halkevi reisi ta• tır. "-Bugün senenin en uzun günü, yaz; 

rafından nutuk, ve Gazi Hazı"ctlerinin Heyet azası yumurta tacirleri inzivası, acaba ne yapmalı? •. "" Ayni hale 
fotogv raflarının asılma merasimi. h . • hakk ti ruhiye içinde ben de bu sabah söy .. ile yumurta i rnç vaz1yelı ·ın-

5 - Fırka. reisi Cevdet Kerim Beye• leniyonım: 
fendinin nutl<u. da görüşmüşler ve bilhassa yu• - Bugün haf tanm en uzun ve bot fCÜ· 

G _ Şiir okunması. murta ambalajı ile san~rklar hak· iıü... Pnzar yalnız.bir ... Acaba ne yap. 
7 - Konser. kmdaki fikirlerini öylemişlerdir. malı? •• 
8 - Cümhuriyet marır ile merasim İspanyollar yumurtalann 1440 Mağazalar kapalı, sokaklar u11z •• 

bitecektir. adet yumurta alan sandıklarda Saatler ve çanlar uzun uzun vuruyorlar •• 
GECE PROGRAMI Londra, muazzam bir kilise; herkes ve 

Merkezde: değil, 720 adetlik sandıklarda bilhaua her ecnebi kendi havasının iti-
9 - S:ıat 20,30 da Nakiye Hf. tarafın· naklini ve ambalaja dalıa fazla kafı içinde.. Eğer bir köşe batında be-

dan bir konferans. dikkat edilmesini istemişlerdir. nim dalgın geçtiğimi görerek birnz kız· 
10 - Konser. Bu auretle yumurta nakliyatı• ım ve acul, ayakları tüylü bir ~ft 
Darülbedayide: nın uzun mesafelerde daha iyi şe· kadanay, durdunruık için arabacı ı:.sık su· 
J l - Saat 21 de Bolu mebusu Cevat kilde kabil olaoağmı söylemişler- ratilc "ptease., demeseydi bugün gülmeyi 

Abbna Beyefendi tarafından JChir tiyat· biç denemcmiı olacaktım: Arabacı, at· 
ro8unda Hnlkevi mevzuu üzerinde bir dir. larmı durdurmak için "JUtlen,, diyordu. 
!ıonferanı verilecek ve bundan sonra Yumurta. tacirlerimiz bumuhik Ricine parkta geziyorum •• Ucu buca· 
milli bir piycı temsil edilecektir. talebi kabul elmitlerdir. ğı gelmiyen bir hıyaban, insanı kalabalı· 

Alay kö§künde: İspanyol heyeti bundan sonra ğma takıp götürüyor.. Sisten her yerin 
12 - Saat 20,30 da Relik Ahmet Be. d l etrafında nyn ve yalan bir ufuk peyda 

d Yalnız yumurta eğil, kuru f aau ye .. 
ycfen i tarafından konfcrnnı. olmuf; bu suni ve boz ufuklarda, sıs~ 

13 - Tem~il şubesi tarafından tem· ve bağırıak ta alabileceklerini bil· ıslaklığı ile yan silinmi§ ve boyalan bi-

ıil. dirmi§lerdir. ribirine kan§mıt bir soluk fecir silueti 
Beyoğlu kısmında: Bi1hua Türk kuru fasulyeleri· gözü ok§uyor .• Yerler yemyeşil ve yollar 
14 - Snal 20,30 da Mehmet Emin ni Marsilyadan ve Türk mamulatı hep asfalt .• lngiliz kadınları, ev köpeklc-

Beyefendi tarafından konferans. banakları da Almanyadan getirt- ri gibi belinden ve boynundnn tasmalao-
15 - Konser. mı§ çocuklanru uzun knyıılnnnın ucun· 
16 - Taksim meydanındaki hopar- tiklerini söyliyerek bunların doğ• dan tutarnk bunlarda koştunıyot"lar •• 

lörleı· bir rodyn mnkinesinc raptedilcrek ı-udan doğruya tedariki kabil olup lhti)'llrlar, avuçlarındaki ekmek lcınn· 
herkes tarafından dinlenilmesi temi.n cdj. olamryacağını 50rmu~lar ve bu işle tdarmr sincaplara, ıüvercinlere, ~-
lcccktir. uğraşan tacirlerle görüşmek iste- lara ellerinden yediriyorlar.. Uerdeki 

17 - Her üç §ubcde '\'e Darülbcda· •uni ... ölde belki yüz cins kaz ve ördek 
t miıı.lerdir. • 

yidc verilecek lemsi ve müsamerelerin :r var.. Tavus tüylerini gölgede bırakan 
B ~ ı Tı"caret odası bunun üzerine ~t hükümdarlar yerine cümhuriyeti 

0Ydu. 

1_ Üçüncü devlet Almnnyanın bir mer-

davetiyeleri merkez, ' eyog u ve Alay renkli srrtlariylc Londra sulannm bunı· 
tir. Hanım sigarası, Serkldoryan, köşkü idare memurluklarından alınabilir. İspanyol tacirleri ile bağırsak, ku .. şuk &urabna ıüslü yelpaze gibi ferahlık 
Yenice gibi kısmen eski devri, es·.......--- -- --- -~ ru f aaulye ve arpa tacirlerini ta· ptiren bu hayvancıklara bütün ha bcs· 

llt2: ·-~ d ·ı· d bi ~-ı...-wm ~ vı ayetler en mürekkep 
r kul oldugunu Han etti. 

"' "' $ 

t ·· Almanya birliğinin geç kalması bü· 
un coçen asırlarda tnbii hudutlardan 
~ahrum bir Alrnanyanın tekamüllerini 

.ılhıı cvcl be.ıarmı§ milletlerin tecnvüzle-
1ı ·?~~n kuı·tulrunamıı ve arazinin küçük, 

uçuk aynlıklann Yll§amasınn müsait bu· 
Unınau idi. 

. 1~i~crin kabul ettirdiği bu kanun 
\_el t ayatznda Almanlar j,.;n bir yeni 
t: a t k"I • r 

ki _sana'tı anlatan veya zevksiz, I nıatırmak maksadiyle Cumarlesi lenmiye t"ağmen, yurtlarmdan ve iklim· 
- ki d günü ög-leden evvel orada bir to~ terinden aynldıklan için acıyorum •• manasız ren er en mürekkep o· k Gece, köpek yarııına gittik. Lond· 

lan kutular yerine modern, zevki lantı daha tertip etmeğe arar ranın kenar mahallelerinden birinde, yal· 

okşayıcı ve daha ZaJ'if paketler ya· vermiştir. nız bu iş için bazırl:ınmı§ mükemmeJ ,.e 
kt ölen Aıman asKerıe~lnin büyük bir yarıı nhaıı.. Binlerce ki1i, pılaca ır. Piyasada ıürümü olmı· d itın ırralnn ve yolun kcnarlanndaki ritli ver-

i hatıralarını ya ~ ~ ~ 
yan bazı sigaralar da gah§tan kal· l HaTplerde ölen Alman askerle· len doldunnuş.. Yan§tan ziyade bahıi· 
kacakhr. . . ·· mÜ§terekc gelen halk, para ve inat mev-

Taş yıgınları alhnda kalan 
terkos boruları 

r;nin hatırasınJ yad ıçın pa"Zar gu· zuu bahsolduğu için İngiliz nğırba!lılıiı· 
nü Beyoğlundaki katolik ve pro• nı bn1lkmı§ ve babı;imüıterek biletçı1eri, 
testan kiliselerinde dini merasim Mahınutp~ esnafından daha bol ve 

nhiJaUe; 1 edıyor. Pariste, Viynnada 
I dçvanı ederken Almanynda bir 

op nnına var. 

Dı!.P?litikada bunun nnııl mana ifade 

Geçer..de kar fırtınası tesiriyle, 
adliye sarayı har~besi duvarla· 1 

yapıhcak ve öğleden sonra da manasız bağırıyor.. Yolu aydınlatan 
Trabyadaki Alman sefarethanesi lambalar ıı1klannı aşağı verince si• bü· 
bahreinde bulunan mezarlığa gi· yük bir çadır gibi görünüyor; bütün 58· 

~ hanm üstü, munzam bir sirk &ibi, örtü· dece~ını keıtinnck mü .. ku-ı 1 ,. o ur mmn 
O$ynl bakımdan hu topla- b" 

1 de _ _ı• ..... a ır fey er a e<ııyor. 

rından bir kıammı yı1anıştır. Yıkı- .'rotesör Malş dUn bir kan-
lan duvarlar Terkos borular:llın ferans verdi 
geçtiği Yer üzerine yıkıldığından, Maarif Vekaleti ıslahat müşa· 
borular taş yığını altında kalmış, viri Profesör M. Malhce terbiye 

Macar S~hrı Ankarada ı har:ıp olmuştur hakkrnda bir konferans serisi ter-

Sadri Etem 

dilerek bir çelenk konacaktır. lüdür sanıyorum.. Bülün yolu dönen 

Mev;:"('T~;bi';':"-;;;;:i;.;i)"'i'di: tek raym üstünde suni bir tavpn a1abil

Konferanıta Üniversite prof eıör- diğinc koımıya ba§lıyor ve bir yerden 
köpekleri, hep birden, arkasından, aa· 

leri ve talebeleri hazır hulunmuı· lıveriyorlar; bir yerde tavııın kaybo1~~or 
tur. ve oanda köpeklerin en ilerde olanı binn .. 

İkinci konferans 8 Marttadır. ciliği kaz.anmıt bulunuyor ve bahsi. kay. . ~ehri.;ıizde bulunan Macar se· Bir kaç güne. kadar buradaki tip etmi~tir. M. Malche ilk konfe
ı_rı ~·. ungers dün Ankaraya 1 enkaz kaldırılarak, bcrulann ta- ransını dün saat 14 te üniversite 
ıtmıştır. · · b k f ı · t' ~ ~ıne aşlanacaktır. on erans sa onunda venn•! ır. 

Mevzu "İlk çağda terbiye - eski Beh~et Kemal 
Y R b• .,, d" (Lfttf"n uyıfa3'l çe'\1rhılz) unan ve oma ter ıyesı ır. 

DEHR i Efendi Nasıl Görüyor? 

. Dehri Efendi, Avusturyada c"elcc Bir kere sosyalistlerin yaptırdık· 
·l:tidar mevkiine geçen sosyalist hükQ. Fakat bu defa Avuaturyanın cüce 1 l 

1 
• . h .. ba ta L-

1'.l"t • • • • an amc e ev ennın cpsını ı n ını~a 
. ~l!ı:ı· birçok pnrnlat snrfedcrek amele baıvekili Dolfüs öyle bır tf yapb ki bü-
'tın büyü!< -e,·lcr ynptırdrlar, i s4z amele- tün o eski emekler berhava olda.... top gülleleriyle yıktı ... 
t, b.ı"t;nı-. 

' Dehrt ı:tendl - Dotnl&o aoraraao o da 
• • • .. .kenen ltcsnbm3 blr.met etti: ÇUnkti koctt 'blnn-

• • • Sonra bınlerce ameleyı mıtralyoz 1n 'Jk k 1 ız omcıcnın pofun rn~ı.: 
• 1 ••td" d"" 1 rı ~ arn ş alesıy e o ur u. ._. __ A-

~ )'elli l tıkardı. Ölüleri ve )ıa.rtlıu•.n ... .,. .. 
tık f isftoyeaıeT. ba~ ~flt1rdl: 
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Cenap f:e/uı.bettin Şarkta, mül~iyet 
y• an anesı 

- .. -----• Hakkında -- (Bqmakale4~ devam) 

kırk sene evvel Em~nullah'ın büGayet şahsi mütalaalarım yük babası zamanında olmuş bir 
- 2 - A!k ve hüner. Bu ikisinin hari· vak'adır ki sonradan tahtından 

Ta.nzimata ınüntehi olan ve on· cinde Cenapça mühim olan aca:ba indirilmif olan bu emirin hatıra11 
dan ıonra tekamül ecJen Osmanlı üçüncü, dördün:ü bir §ey var mıy hala bugün Efganlılar ınraeında 
(gentleman) centilmenini ıör· dı?, bilmem. Maddi refe.hiyetten ya§am:ıktadır.,, 
mek ister ıtıiainiz?. lıte, B:nbatı ve ona götüren paradan bahset· Görülüyor ~i her hangi bir ec· 
Dr. Cen:p Şebabettin bey, karan.- miyonım; ~ünkü bunlar adi nes· nebiye ait olup bir dağ başında u· 
tİl)a tabibi Cenap Şebabettin bey, nelerdir. unutulmu§ olan bir kemeri alıR 
aıhhiye meclisi reiıi Cenap Ş~ha· Zeka itibariyle Ş~hap aırrdaı· muhafaza ebnek ve sonra ilk tesa 
L _ • b lannın en üst tabakasında bulu· düf ünde bunu sahibine verm1ek bir 119lt.n ey .• 

Bizden bir evvelki Oımanlı ti• Dllnlard-:n:hr. Çok müstehzi idi. İngiliz için şayanı takdir bir fa· 
pinin, tUphesiz bir hayli fazilet· Hazır c~vapb. Şal:rak ve güzel zilettir. Halbuki Emir Abdurrah· 
leri ve bir hayli eksikli)d~r\ var- konuıurdu. Onun içindir ki kıv· man bir lngilizin fazilet saydığını 
dı: itte Centp. rak ve mükemmel yazardı. Muh· ve fazilet diye devlet reisi olar:ık 

Al4'turka bir alemde, Cenap, telif fik:rleri ayni kuvvetle, ve, kendisine bundan dolayı teşekkür 
kem~l'ni bulmuı bir Avrupa sa· bir avukat gibi müd?faa edebi· bile ettiği bu hareketi bilakis ce· 
riFi, edibidir. lirdi. Moday:ı uygun bir fikre mut zayı, hem de. el kesecek derecede 
Alafranıa bir cemiyette, Cc- laka meclup olmak mecburiyetin· ağır bir cezayı icap eden bir f e· 

nap, ıarkı hakkiyle teıniil eden de lcalmazdı. n:llık diye telakki ediyor. 
bir afik, bir şair, bir nAiktedan· Birkaç noktai nazardan 1255 Emir Abdurrahmana göre bir 
.ı ilş 1324 arasrndE.l~i devri temsil adamın kend?sine ait oJmry:m her 1ıır. 

erien merhum, diğef birkaç nok· ha.ngi bir malı calması değil, hat· Meşrutiyetin bidayetlerinde, bir· 
İran şairi, (Aka Y ahyeJ Hüsey· 
ııi) üst::.tla çok görütmüttü. Bu 
tair, yalnız sinemada ıeyreder 
ıibi, ATI'Upayı geuniıti. Garp dil· 
lerini bilmezdi. Ona. sord1D11: 

- Mösyö Cenıp, dedi, .. Ost ta· 
rafını nak!et:miyeyim. Radoıta 
bir Frar..sız konaoloıu vardı. G'l· 
yet D' alOmath ve atilzade idi. 
Kendi ve tifoya tutulup da dolrt-or 
Cenabın elinde ö!en ~a.remi üstatla 
o c!erece dosttu'ıır ki içtikleri ıu 
ayrı gitmezdi. M. de Belabra üı· 
t::t hakkındaki fikrini ıorduın: 

- O, gerçekten bir Hafızı Şi

ı·1tzi'dir; cevabmı verdi. 

••• Namık Kemal, Ziya pafa, 
siyasilerden Reş:t, Ali, Fuat pata· 
lar Avrupayı görmüşler, lakin an· 
lıyamaım§l:ırdı. Cenap Şeha.bet
tin Avrupayı büsbütün anlamakla 
beraber farklılığını bir cimri gibi 
aıınsıkı mubafua etmi§ti. 

,,Bunun içindir ki Cenabın şiiri 
ıarkkaıi uzun bir ahenktir. Man· 
zum eserJeri baık:ı bir dile tereli· 
me edilemez. Ona göre tiirden 
maksat kelimelerin musikisidir. 

M:m.a, ilçüncü, beıinci derecede 
kalır. Şiir bir fikrin ifadesi için 

söylenmez. Şiirden maksat bir 
(ses) tir. Bu sea·n mana.smı ka· 
ı·i, iıter anlasın, ister anhmasm. 

Gaye, kariin kulağım ten.§İt et· 
m~ktir. Kendisi bunda muvaffak 

tai rı"aardan o devir içinde t>ir is· ta sahibine iad; ebnek maksadiy· 
tiına tqkil edel'. le el ıünneai bile affedilemez bir 

Doktorluk, hay:.tmda, Cenabın suçtur. 
mizacına pek mileasir olmuıtu. Acaba bu t~rzı telakkic!e Emir 
Abdülhak Hamit, Recaizade Ek· Abdurrahman mı haklı, yoksa in
rem, Süleyman Nazif bir maıuka· giliz mi?. Maksadımız bu noktayı 
da y"lruz güzellik, yalnız işve tahlil etmek değ"ldir. Her halde 
gö:ürlerdi. Cenap ise ayni maıu· Emir Abdurrahma.n'm ahlaki İn· 
kada bir de kadavra görebilirdi. zibat n".lllına verdiği ağır hüküm 

Cenabın hayatın:.an b:r kısmı ne kanun'arın ve ne de ahlak kai· 
uzak yerlerde, mesela Şapdenizi· delerinin kabul edeımiye:eği de· 
nin içinde ve ortasını.b Kamaran re:ede sert ve merhametsizdir. 
tahtı.ffuzhaneı-inde geçmiştir. Bu Y nlnız bu hüküm fUDU gösteriyor 
inziva h:ı.yatı da Cer.a."ıbın tab'ına ki ş:ı.rkta mülkiyete hürmet deni
tesirden hali l:a!mamı§tır. inziva len ahliki an'ane garp memleket· 
insanı çok dü~ündürür. K-rantina lerinden d ... ha eski, da.ha köldü ve 
dcht,..rluğu da bir nevi tekai;tlük, daha kuvve~lidir. arkta hükumet 
tembelliktir. Bunun içind;r ki a· başına geçenlerin en büyük endi· 
ziz üıtat her fikri, her akiGe1ri, j ş:lcri.nclen b!r~ m~mle!:ett.e . ':'ül· 
her:meıleği deneır:iı, hepsinin k yetın m-sun yetı prensıhını te· 
mahiyetini anbmtşhr. min etmektir. 

Böyle yaııyanlar asla, foa! ol--
mazlar. Düşünce int1~nı fad'rct· 
ten uz~kl:ıştrrrr. Bu se ebe meb· s 

Mehm@t PSIM 

lira 
nidir ki, Cenabın betlial "" rı hep Hükfıme aıeyı1.ne açı an 
tesadüf eserlerid:r. On .. a nıt- 1:s.ı.t 1 ava reddedil i 
eser yazmak deflildi. Eğer öyle Türk. Yunan ınuhtelit ha.kem 
olanydı "Evra ·ı ey· am , S"' :bi· mahkemesinde dün 11 davaya ba· 
nin de A. Fr~m-e ve at ı. P. Loti kılmıştır. Bunlardan be~i başka gü 
gibi bir raf dol ur ca >: l:ülliyat 1 ne bırakılmıt, altısı reddedilmiş
bulunurdu. tir. 

Cenap Şehab::ttin, as!o., e~cbi- Reddedilen davalardan. ~iri 
yatı bir (memuriyet), bir (c~·n· çok mühimdi.Elyaı Teodor mnın· 
mek v:..sıt:.sı) ad •etmem'!}tir. ı de b:r Yunanlı Bergaına ve Dikili· 
Dokto;.uk, onca, belki, edipliğin de zapted'len dö.t çiftlik ve mü§· 
üatünde bir mes!e':ti; hdbu!d Ce- temilibnm tazminat bedeli olarak 

nabın t"'babeti ancak - p-ye - hükiimet~mizden bet milyon Türk 01...·.;:~ıtur. Bu itibarla, yafıtlarının ... 
üstündedir. Mesela Tevfik Fikre· de kalmıı ve yalnız ken:Jfoin~ bir lirası iıtiyordu. Bu dava da redde-
ti yarım fenalı aeçm:ıtir. Abdül· felıt"fe temin etmif, ıe'ni h-kikat· dilenler arasındadır. Diğer beş 
hak Hi.m'de y~klapmaz; ilkin, lere bir kaP,ı ac.~ıştır. davada ise istenen tazminat 
umıtmıyalnn, Abdülhak Hamit· ş .. l · vl ·· t d ( 1 215000 lira kadar tu!uyordu. Mah· u ıoz erı, ıa ::ın, us = ın a ey· k p b ·· .. 
ten daha fas'htir. Dil yanlıtlıkla· h' .ı ) b' t 't a-1d .._ . • eme bir Mart crşem e gunu ge· nue ır en.;:ı ';;l e"~eyınız. b k 
rJ' k ;:,.ük· u··stadın külliyabn.da bü· A 1 · } .t• 1 .. k ne mühim b:r dave.ya n acalrtır. .. :r sı ıaır, ~ıı e ... ıp, ası ası sa· p . 
yük üıtadınlıilerden azdır. Faik bahtan alı:ş:ıma değ"n şairlik, e· Bu ıcfer ki, d~va ~rtevnıyal vak· 
Ali: "Ben biraz ı:ir ve pek çok di lik aşıklık cc!en dewil f Fı mütevel!ilerı ~ar ::. mdan Yunen 

p . 'd ed d' g ' eşre hükiimeti aleyhıne açılmıttır. Mü-itılom,. der; bilmem, Cen~p Şe· ıaatm e en ır. . 
1 

d 
!habettinin §:İri mi kuvvetli, a§kı ~c.ı~~ı n ri teveırt~ri T.sa ya 8 zaptedilen al· 
mı?. Kendis:nde mühim miktarda tr ciftlik tazminatı olarak Yunan 
a,ka kabiliyet olır.asaydı, tiiri bu Eskişeh rde b r ayda hfr~rametin:len 1500()()t Türk lira-

88 ··ı ·· 11 iste~~"~-~;r. 
derece reng:n olabilir miydi?. o um var ...... ~--------..... 
Cenap, itık o!maaaydı, belki ıiire Geçen ay zarfında 22 si z:ıtür- Topkapı iukaraperver 
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Şenlik esnasında cinaye 
Vekili suç?unun ufak bir şeyden dehşete 

kapılan bir genç olduğunu söylüyor 

fatanbul ağır ceı;a mahkeme
sinde, latanbul civarındaki bir 
köyde şenlik smısmda çıkan kav· 
gada vurulan köylü Hasapın ölü· 
nıü d:ıvası görülmüştür. 

Suç!u mevkiinde bulunan Naz· 
mi isminde genç bir köylüdür. 
Mahkemede ıyekilin~n ıöylediğine 
göre, Nazmi ,Hasan tarafından 
şiddetle tahrik edilmiş, elinden si-
18.hını almak sırasında, silahtan 
çıkan kurşun, ölüme sebep o1muı· 
tur. 

Zaç!u vekili, müekkilinin sır:>.• 

ama göre buhran geçiren, başını 
taçtan lafa çarpan, en ufak bir 
ıeyden korkan, deh§ete kapılan 
bir genç olduğunu, bu aıabi ahv;.ı· 
li gözetilerek, verilen rapor üzeri· 
ne askerlikte ihraç edildiğini 
söy:emiş, ken:Hsini senelerdenbe
ri tedavi eden doktor Nazmı Be· 
yin mahkemede §ahit olarak din
len ·ımes:ni iatem'§tir. Ayni za
manda vak':mın nasıl ~kua gel
diğini bildikleri kaydiyle, dört 
müdafaa tahidi göştermiştir. 

Müd:!e:umumilik, amme ,ahit· 
lerinin din!enilmesj bititkten aon· 
ra müdafaa §ah:thrinin de çnğrıl· 
maıı muv-fık olacağını, asabi 
ahvd:nin tayin=ne gelince, bunu 
ken·'isine te:!avi eden doktorun 
söylemesinin esasa müessir ola· 
mıy:ıcafum, bu cihetin adli tıp İş· 
)eri mil · r ·· ü mü~a debant 

since tüyini lazım geleceğini ileri 
sürmü~tür. 

Mahkeme, müddeiumuminin 
müt leaıma uymın karar Tererek 
muhakemeyi marta bırakmışbr • 

Mzrmara Şaklrin 
muhakemesi 

Bir müddet evvel Ercnköyü ci· 
varında Salih isıdinde genç bir 
kahveciyi öldiinnekten su;lu 
rôuımara Sakir~n muhakemesine, 
dün lstanb~l acır ceza m-:ıhkeme· 
ıinde devam et'ilm"ştir. 

Bazı noktalara ait tahkikatın 
taınambnıması için muhakeme 
k"lmıştır. 

Bah~ıvan Muradı tildUr· 
mekten suCjlu 

Ulezar bodanında bahçıvan 
Muradı öldürmekten ıuclu clarak 
muhakeme ed:Ien Kena~ın muha· 
ke::nesine dün lıbnbul ağır ceza 
mahkemesinde devam olun.mu§, 

umuuıi muavinleri, avukatla1', o 
za.m:mdanberi muhakemeleri eı • 
nasında ıivil elbise ile hazır bır 

lunuyorlar. Bir taraftan da ret• 
mi elbi~ler ısmarlanılmaktadır. 

Bu elbiselerin yerli softan yapıl • 
ma.eı gözetiliyor. 

ilk deh olarak dün İstanbul a• 
ğır ceza mahkemesi heyetini teı• 
kil eden Kemal, Sakıp ve Abdu~ 
rahman Şeref Beylerle bu muha• 
kemede ınüddeiumumiliği tenı• 

ıil eden muavin Kiıif Bey, yeni• 
den yapbrdıklan resmi elbiseleri 
giyerek mahkemeye çıkmıtlardıf• 

Adliye sarayı yangını 
davası 

Adliye ıarayı yanaını t.h~k:ı
bnı, kendisine İstanbul istintak 
hakimliği aelahiyeti verilerek yıa 
pa.n temyiz müddeiumu..'"111 mua• 

vini Bedri Bey, muhakeme kara• 
rmı verdikten sonra, Eskitehire 
dönmÜ§tÜ. Bu hu-usteki tahki
kat ıonund:ı İstanbul müddeid" 
mumi muavini ıelahiyetiyle mü• 
taleasını bildiren lzmir ihHsal 
müddeiumımnisi Arif Bey, d~ 
akpm lzmite gitmitf r. 

Dava, İstanbul ağır ceza malı• 
kemesinden Kocaeli a.ğll' ce%" 

m-h~emesine ntıkolunduğuna gO
re, Arif Beyin orada cereyan edr 
~ba mu al<emede müddeJ_.... 

mi muavini aıfatiyle hazll' buluna• 
cağı tahmin olunuyor. 

Piyasada toptan satış 
fiyatları 

Dün lstanbul piyuaımda mu•" 
mele gören matların toptan ıatJf 
fi ati ~5yle idi: 

Kahve 75 kuruş, limon, 540 laı" 
ruf, patates 1,5 .. 2,5 kuruı, petrol 
21 kurut, pirinç 11,S kurut, &at" 

bun 25 kuru§, aadeyağı 60 • toO 
kuru§, §eker 37,50 kuru~, yumurtı 
san ·"ıfiı 15. 6 lira, küçük boylat 
13 lira idi. 

Kap.r fiali iae 60 kuru)tu. 

Bu§day fiyatları 

lstanbul Ticaret zahire borsa• 
ımda buğday fiati 5,28 kurut üze 
rin:len muamele görmektedir. 

Dün 38S ton buğday satılmıttrt• 
Kut yemi de 4,38 kurut üzerind 
muamele görmüştür. 

muh .. keme, tıbbıadliden bir rapo-1'="~,...,_-~_.,..--~====::::~ 
run getir:lmeıi iç'n kalmıttır. 

Resmi elbiseleri yanan 
hak:mıer 

lstanbul adliye sarayı yangı· 

nında dairede bulunan resmi el· , d . 
b:seleri yanan hakimler, müd eı• 

(Kona RELER j 
Fakirleri Koruma Derneğinden: 
Derneğimizin ıenelit,. kongrui 9 

934 cuma günü saat 13 te Defterdard 
tiyatromuzda aktolunacağmdan 
teırifleri rica olunur. 

tenezzül etmezdi. Onu ıair eden reeden olın:ık üzere 88 kişi vefat müesseses;nde 
kadın teklinde temessül eden gü· ebniıtir. Zatürreec!en ölenlerin Topkapı Türk Fukaraperver M E L E K aınemasında nefis 
zclliktir. Cenabın bun'l aı"t bı'r fel· h ·· ku l B •• b" b · · 14 ü bir yaşından aı3ğ1 çocuk· ayır muesseseıi, yarın ru U§U· ugun :r fa eser sızı 
ıefoıi olduğunu aez:yorum. Lakin tur. 13 kiti kalp sektesinden, 7 nun yirmi beıinci yılını tamamlı· 1 bekliyor : 
kendi bu fel1efeyi kalemle yaz· cak · · l 1 b ak E ? 

kişi ihtiyarlıktan, 4 kişi akciğer ytı~r .. 'Y.•rmı a tıncı. yı a al&C. •• ı Kız mısın rlrek mı·sı·n. mamııtı. Onu tatbik etmi§tİ. vereminden, 5 kiti hav:ıleden öl· ' •"-
IUUıuııııllllllllhıu8"'1111111ııuıııt1811Mı~ mü~tür. Şundıye kadar bır çok hayırlı . . . 
bedenle:-, bilhaNa lradmaalar, tazı a-ibi Frenai hastab"ından da bir Ö• iı gören bu müessese, bu vesileyle Bırıncı roldo: 
burunlarından eobyorlar- • - 6 1 

Elitnde imlaya verdım etsin diye - lüm kayde:lilmi~tir. 1b~g:.!~215 fakire birer kilo §eke~, Mr ~o LE' 11 ~oNr Al• J;' D 
İngWz -:az(..tesi, dört yıuumclald aconuı- Son tipi esnasında Eskiıehir hır ııktar rhla.mur ve on be§er kı- L ı l V .l • J Y lL ft 
malardan telaffuz dersi alanlı, tliinya- teker fabr!I<aaı civannda bir a• lo kömür dağıtmıftır. 
nın en ı§ıklı DJe>'danı "FJmdelli,, nin hir dam donmuştur. Soğuğun tesi· Ru hayir ml!essesesine para, gİ· 
kal-veı•nde., her •tıklı reldiauo INltın- riylc. bir buz parçsı gibi kahla§• ye:ek, yeyecek temini suretiyle 
drJQ "l»?_~~ti~.~:k"lnıdimili_z malı tal•':,.: mıı olarak yolun kenarında görü· fukarap. yardım etmek lstiyen• 
Wr &lafa ~· .. ~ cı~. ı noı J·.1- · • •• l ka 
'4ıt ama · u'" ıyorum.. 'len bu zavallı k8ylUn6n hüviyeti· ı ler, müesseye her giin oğ eye • ı 

.,_. ya graı e •• b' 1 d ·· d b'I' 1 !!ehçe. Ker.-1111 .~nuz tes ıt o unamamıttır. ar muracaat e e ı ır er. 

Ayrıca : PARAlv.OUNT Dünva bavadiıleri ı 
Par steki kanla bidiıeler 
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Muğlada bir tOplantı Lüteburgazda Miralay Bir Gün Evv 
Beş ihtiyaç Paşa Olmuştu ... 

Vali Beyin riyasetinde yapılan bu top
lantıda vilayetin 934 senesi iktisadi 

programı görüşülmüştür 

Muğladaki mühim toplanhda bulunanlar 

Muğla, (Hususi) - Vali Ömer geceleri konferansbr devam ede
Cevat Beyin riyaseti altmda mü- cektir. 
him bir topbntı yapılmıştır. Bu Bu hafta çocuk terbiyesine dair 
toplantıda umumi vilayet meclisi muallim Şaban Bey tarafmdan 
azalarından bazıları ile, muhtelif bir konferans ve musiki heyeti ta· 
müessese reisleri, fırka belediye, rafından da konser verilecektir. 
Halkevi reisleri ve Muğlanın bil· Mus:ki heyeti yeni teşekkül etmiş· 
gili bazı zevatı bulunmuştur. Vali tir. Bir çok gençler musiki hey· 
Bey müzakereyi açbktan son.r:ı etinden ders :ılmaktadır. Musiki 
gelenlere daveti kabul etmelerin- heyeti gün geçtikçe kuvvetlen· 
den dolayı te§ekkürde bulun.muş ımektedir. 

ve maksadı izah etmitşir. Konferanslar ve konserlerden 
Vali Ömer Cevap Bey, toplantı- maada halka dersler verilmekte· 

dan maksadın vilayetin 934 sene- dir. Her hafta iki gece, tarih ve 
sin.de takip edeceği iktıs:ıdi yol- 1 medeni bilgilerden ders veriliyor. 
ları tayin olduğunu ve bunun için Dersler rağbet görmüştür. 
de bu heyetten yardım beklediği- Halkevlerinin yıldönümünü 
ni söylemiştir. kutlulamak için mühim haznlık-

Bunun için de her şeyden evvel l:ır vardır. K~nser konferans, 
bu işleri tetkik edecek d:ğer bir ve müsamere tertip edilmiştir. 
heyete ihtiyaç olduğunu anlatmış· Gençler hümmalı bir faaliyetle 
tır. Bazı ınünakaıa ve mütale-1 çalışıyorlar. Aldığrımız malCima
alar serdedilmiş ve neticede bu 1 ta göre Halkevi yakında koope
toplantrd:ı bulunanların arasın· ratiflerle meşgul olac~k ve köylü
dan on bir kişilik bir heyet seçil· yü müteşekkil üooperatiflere sok
miştir. Bu heyet, merkezin ra- mağa çalışacaktır. 
ponınu tanzim edecek ve kazalar· Him:syei etfal müsameresi 
dan gelen raporları tetkik ettik· Himaye:etfal senelik kongresi
ten sonra umumi bir rapor hazır· ni Halkevi salonunda yapmıştır. 
lıyacaktır. Reis ve reis vekai ve katipler se· 

Heyet paz:ırtesi, çar§amba ge- çilmiş sonra ruzn :meye geçilmiş· 
celeri Halkevinde toplanarak ge· f.r. Kongre riyasetine Halkevi 
len raporları okumağa ve tetkike reisi Cavit Bey seçilmiştir. Eski 
ba§1amıştır. Bugünlerde umumi heyetin bir senelik raporu okun.
bir toplantı yapılacak ve bu hey- mu§ ve bazı zevat söz alarak Hi
etin mesai~i ile uğr~şılacaktır. Bu mayeietfalin çalışmasını takdir 
faydalı teıebbüs Muğla vilayeti etmişlerdir. Sonr:ı rapor heyeti 
için çok mühimdir. umumiyece kabul edi'dikten son· 

Vilayetimiz buhrandan fazla ra 934 sen.esi bütçesi okunmuş, 
müteessir değildir. Madenleri buda aynen kabul edilmiştir. 
harice çıkmakta ve tütünlerimiz Himayeietfal iyi çalışmıştır. 
iyi, kötü satılmaktadır. Ma -ma· Okunan rapora göre 167 yoksul 
fib bu, burada buhran yok demek çocuğa 128 liralık e!bise, 106 ço· 
değildir. Buhrandan ve bilhas· cuğa 256 l;ralık :ıyakkabı, bir ço· 
sa parasızlıktan biraz sıkıntı var- cuğa 20 Iirahk mektep levazımı, 

dır.Fakat bu hali başıboş bırakmak 27 çocuğa 150 liralık para yardı· 
kabil değildir. Vilayetimizin de mı, 130 çocuğa 324 liralık yemek 
kendine göre bir ııkmtısı, kendi· yed:rme ve süt, 160 liralık 45 ço
ne göre bir derdi vardır. Topla· cuğa çorap yaptırılmıştır. 
nan heyet bu dertlere çare bu- 934 senesinin bütçesinde 816 
lacak, bu ııkmtıları giderecektir. lir-:lık varidat vardır, masrafı o 
Valimizin bu mes:ıisinin iyi neti- kadardır. 
ceye ulaşacağı şüphesizdir. M. C. 

Halkevindeki 4jahşma 
Halkevi iyi bir şekilde çalış- İzmirdeki bataklıklar 

ma1':tadır. Her şeyden evvel hal· Önümüzdeki ilkbahar ve yaz 
kın biigisini arttırmak mcı.kaadiyle mevsimlerinde belediye; şehir hu· 
konferansl"'r tertip edilmiş, şim- dudu içindeki bataklıkların geniş 

di:ye k:ıdar iki konfera.ıs verilmiş· mikyasta kurutulması için çahşa
tir. Konferansın biri muallim caktır. Kurutulan bataklrklara su· 
Ekmel, d•iğeri de muallim Tahir J yu çok cezbeden fidanlar dikile
Hayreddın beyler tarafından ve· cek ve bu yerlerin bir daha batak
rilmiştir. Konferamı!aı· çok rağ-

1 
hk haline rrelmelerine m\!ydan ve· 

bet ıörmüıtür. Her hafta cuma r:!miyecektir. 

Bilinmiyen bir 
alemi çiftlik 

LÜLEBURGAZ, (Hususi) -.:.. 
Kırkeli vilayetinin en mühim bir 
kasabası olan Lüleburgazda her 
ne kadar yeniden bazı evler yapıl
mış ve bir iki sokak ta açılmış ise 
de tam medeni bir şehir olabilmek 
için daha bir çok noksanları var· 
dır ki, ben burasını çok sevdiğim 
için şu noksanların tamamlanma
sını yeni gelen genç Kaymakamın 
himmetinden rica edeceğim. 

Bunlardan birincisi - Kasaba
nın bir çamur deryası içinde bu
lunmasıdır. Yağmurlu zamanlarda 
sokakların geçilmez bir hale gel· 
mesi bu güze) kasabaya hiç yakış· 
mamaktadır. 

İkincisi - istasyona kadar 'U· 

zanan 7 kilometrelik şosenin acık
lı manzarasıdır!. Bu şoselerde ça
murlara hatan makineli arabalara 
mandalar koşularak çıkarılmakta 
olduğunu söyliyorlar ! 

Üçüncüsü - Kasabada ağız 
tadiyle oturulup bir yemek yiye
cek yer bulunmamasıdır! 

Gerçi burada temiz ve usta bir 
aşçi vardır. Fakat yeri pek fena· 
dır ve burada karnını doyuracak 
bir insan etrafına bakmadan ha· 
şını önüne eğerek yemek yem~li
dir. Aksi takdirde iştehasınm kaç
ması muhakkaktır. 

Dördüncüsü - Daha ortalık a
ğarmadan bir çok çocukların a· 
vaz avaz bağırarak simit ve çörek 
satmalarıdır. Halkın istirahatini 
aelbeden bu hale hiç bir memle
kette cevaz verilmemiştir. 

Beşincisi ve en mühimmi de e· 
lektriksizliktir. Fakat yakın bir 
zamanda buranın elektrik nurları
na kavu,turulması için Vali Beyle 
Belediye reisi meşğul oldukların
dan vilayet merkezinin elektriği 
hitam bulur bulmaz burasının da 
icabına bakılacağı yüzde yüz fü:nit 

olunabilir. 

-4-
.Harbin İpt~d:lsından itibaren ı Şark şehirlerinde yerleten 

Unıon gaze~e.aı m~habiri arap lo· halihazırda kalab~lık kütl 
calarını lngıhzlerın elinde alet O· vücuda getiren Avrupalılar 
larak ihbar etmiştir· T emps mu· çok mason locaları te i t · 
h b

. . . 
882 

. s s e mı§ 
.a ırmın 1 DJ~anmd~v~ihniye· dir. Bu localar umumiyetle 

tı ne sur~tle tak~ır ettıgıni kay· tandaşbrınm meşriki azamları 
detmek lazımgelır: merbuttur. Bunlar hususi si 

Mös~ö. !linye~:n istifasının ka- nüfuzlarm b:rleştirilmesine ya 
bul edıldıgı Kah1rede duyulunca Iar. lr.giEzlerin bu locaları Mr 
A:'rabi paşa Fransız konsolosuna da nasıl kullanmış odukla 
gıderek bu karardan dolayı Fran.· söyledik. T t d 1 ı 

k b
. . b 'ki . . "hl unus a a ta ya 

sız a ınesıne te rı ermın ı a· Fi F b · d 'lh orans ve a rın en 1 am a 
ğını rica etti. b ir takım localar tesis etmiıler 

Miraby bir gün evvel paşa ol Bu nokta, devlet adamlarını 
muıtu. Beşeri nazaı·iyelerini bu 1 ikad:ır edecek mahiyette, ma 
vesile ile başkonsolosumuza uzun 

l 
localarının bir cihetidir. 

ca an attı. Bana dediklerine göre 
arz ve semavatın tarzı teşekkülü Biz nazarı d:kkati bu hare 
•".akkınd1 da garip nazariyeler tin yalnız bir cihetine celbedi 
; ürüttü. yedi gökü birer birer say ruz. Bazı kimseler birçok d 
dı. Bunlar dünyanın üzerinde <>- Avrupalı hıristiyanlann abli.ki 
lup namütenahiye götürüyor. zebzübü ile eski nesil Türkle 
Sonra bu hudutsuz kain.atın "Sa- prder§ahi faziletlerini teeuü 
nii azamını,, tebcil etti ve "Mah· muk:ıyese ederler. Bunun tesir' 
lukatm kralı,, olan ins~nın tasviri henüz intizama girmemif unsu 
ile tabloyu tamamladı. Vatandaş- rı üzerinde franmasonluğu yap 

lar•mızdan birine resikara geç- ğı nüfuzda aramak doğru olm 
mekle serbest olmıyacağmı söyle· mı? Bu localarm bazılarında h 
di ve: ''Tavus hiç bir vakit kiki ahlaksız Irk ve dinıizlik 
haşLmın üzerin.de uçmıyacak!,, de caklan vardır. Bazıları da yah 
di. (Aynen) dileri celbederek Avrupalılar 

Gittikçe, A'rabı yeni kaplıyan mezcetmeye ç-:lı§ırlar. Böyle fi 
ve beşeri safsata üzerine yapıl 
cak bir halitadan ne hayır geli 

Ffhakika tamim caiz değild" 
Fakat Avrupa medeniyetini 
şarkta masonluk şeidi ile yeri 

illuminisme "mülhemlik,, psiko· 
lojik tetebbüat yapılmasına değer 
bir mevzudur. iyi öğrenilmemiş 
hıristiyan franmasonluğu ile kur
an naz~r:yelerin.in bir muhassala· 
udır. Bu muvazenesi h<>zuk kafa 
tahsilini müslüman kita\;mCfa yap ,,__;. mUlıl"" tilr JeYdiT. Uıutt 
mıştır. Mısır ltalyan localanna delim ki ora!arda terhipçilerl 

devaım ederek inki§ ;f eden bu 
tahsildir. "B"rinci Napolyonun 
hayatı,, nı1 tetebbü ile tamamla· 
mak yolundadır. 

karşılaşmıyan hıri~tiyan terbiye 
sinin iyilikleri bu muzır may:ı.la 
dan yeni nesli muhafaza edebi 

sin. 

Osman, ülker hanımı 
niçin yaralamış ? 

Kadıncağızı zorla kendisine metres 
yapmak istiyormuş ! 

Lüleburgaz civarın.da pek çok 
kimselerin bilmediği bir çiftlik a
lemi ve bir ziraat hayatı vardır ki 
bunu okuyucularımıza bildirmeği 
faydalı görmekteyim. İzmirde Ç:::ı.yırlıbahçede Değir· 

Bu çiftl"k, (Sannusakh, Türkeli, men sokağında bir vak'a olmuı· 
Karadam~ment ve Beder) nanıiy- tur. Bu sokakta Ülker Hanım is· 
le üç çiftliğin birleımesile husule minde yirmi yatında bir kadın 
gelmiş gen"ş ve mahsuldar bir di· oturuyordu. Çoktanberi metresi 
yardır. Çiftliğin idare merkezi olarak bulunduğu Orman isminde 
İstanbul Vakıf hanındadır. Çiftli· bir genç, Ülker Hanımın başk:ı 
ği idare edenler Fuat ve Muhlis mahallede ve kendi evinde otur· 
Beylerdir. Her Yorgens namında duğu halde son zamanda evinden 
bir Alman mütehassıs bu çiftlik- kaçarak Çayırlıbahçedeki annesi
lerin zirai iş!erini idare eylemek- nin evine gitmesinden müğber ol· 
tedir. Mumaileyh Türkleri çok se- muş, eve gelmiştir. Ülker Hanı· 

d:ıiyle metres hayatı yaşamıya 
ğını kat'i bir lisanla söylemiş b 
nun üzerine Osman da belinde 
bir bıçak çıkar:ırak: 

- Ben sana gösteririm!. 

Demiş ve genç kadını bacakla: 
rından ve vücudunun bazı yeri 
rinden yaralamıştır. 

ven ve kendisi de çok sevilen bir ma: 
şahsiyettir. Bu çiftlik, etraftaki - H ı.ydi bizim eve gideceğiz. 

Kadının feryadını duyan kom 

şuları koşmuşlar. ve kaçmak üz 

re bulunan Osmaru elinde bıçakl 
yakalamışlardır. 

Yanlı memleket hastahanesin 
kaldırılınışbr. 0!.man hakkın 

da tahkikata devam edilmektedi. 
köylülere çok faydalı olmakta ve Başka laf istemem!. 
bu havalide emsali bulunmamak- Demiıse de Ülker Hanım, ken· 
tadır. ~~~!!!!,._~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!~ 

Çiftliğin araz:si meralarile be- hem biçer, hem döker makineler ı s~nra Mekt~bi H~r.biyeden çık 
raber yüz bin dönümdür. Bunun bulunmaktadır. Günde 7. 8 vagon Bınbaşı mutekaıdı Fuat Bey b 
30 • 35 bin dönümü mezrudur. 

15 
mahsulat anbarlara konulmakta· çiftliklerin idare memurudur v 

d 
·· ·· d dır. Buralarda mevsime göre bu intizamı idare eden de kendisi 

bin önumune e pancar ekilmek
tedir. (100) den fazla arı kovan- (500 • 3000) amele çahımakta ve dir. 
ları vardır. Bunlar yeni sisteme 1 binlerce kimseler geçinmektedir- Çiftliğin ismi : (Türk· Alma 
çevrilmektedir. ler. Ameleler arasında büyük inti- Ziraat Anonim şirketi çiftlikleri) 

dir.Bu isimlerin birinci harfleri a 
Çiftlikte ikametP."ah1ar sütha· zam vücude getirilmiş ve adeta as· 

1 
· h "' ' k ı 1 'b' b'" "k b' d' · hnarak Ciftliğe kısaca (Tazaş Şir 

ne er, peynır ane!er, elektrik ten- er a ay arı gı ı uyu ır ısıp· -·ı k . d'I kt b keti) denilmektedir. Bu çiftlikler 
viratı, tamirhaneler, dökümhane- ı n ıev ve ıd~re e ı me e u- ı d · 
ler mevcuttur. Bu""tu'"n vesaı'tı' ken· 1 l d B 1 . . .. t e en çok pancar yapılmakta ıs 
dis;ni te :n e'"'e,. ve en son sistem 
ve f Pnni V"!II~ı.:ı.lara ma1;1,.th·. 15 
traktör, iki buharlı pulluk, 3 adet 

unmuş ar ır. un ar ıçın muş e· d d'"' h b b · · ·1m ıw_ e ·~er u u at ta yetııtırı eK• 
rek bir kazan kaynablmakta ve te ve hir cck ta hayvan beslene 
şayanı takdir bir teşkilatla idare rek harice ıatıJm9ktadır. 
olumnaktadırlar. Bizden bir aınıf Ragıp Kemal 
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2!•1c Hlklye : 

Sonu gelmigen masal 
Evvel zaman içinde kalbur ıa-ı (Badi) iımi~e piı bir adam mey 

~~İçinde m:ııal budalası bir hü- dana çıkmıt, hükümdarın kartııı-
... 'lllldar vardı. n:ı çıkarak demit ki: 
. Etki hükümdarların hemen hep - Ben ıize sonsuz bir masal 

'~ Ylrnn akıllı olduğu gibi bu bi- ıöyliyeceğim, fakat ne verecekai
~111 ınaaal budalaıı hükümdar da niz? .. 
•bii bunlardan biriymif. - 1000 lira .. 

Yazısız 

r.'7'. 
~ 

Hikaye 

.Q 

~~er gün k:ırtııma bir adam ge- - Olmadı!. 
~·:lltmaıal aöylettirmİf. Bunları -10.000lira.. Akıllı seyyahın bulduğu çare 

•nledikçe keyiflenirmiı. (B!ı~;- msuıalu"!' baılamıı: c:~}}:!:::::ı ı .. =====-ôY:UN..am::nm:!i [ ="~ D=E"? ::ı 
- Uzak mem .. eketlerde çok B k .................... -..................... _. ::.: C d k / ? 

güzel ve çok mahsuldar bir yurt asama tan yuvarfanaım ···1··-i" .. :··· ............. 
1 
.......... ::f::::::::: anımız ne en Sl l lT 

v~rmu. Bu yurdun hükümdarı da Küçük Ali o gün mektebe geç e SIZ te gra Canımız neden ııklır? biliyor 
mes'utmuf. Çünkü memleketi ve kalmıftı. Caddedeki aa:ıti ıö- iki kiıi kartı karııya oturur: musunuz?. insanlar çok akıllı, fi· 
halkı ambarlarını ağzı ağzına rünce yüreğine inecek gibi oldu.. Biri ıöze hatlar: kirli mahluklardır. Evvelden olan 
d ld 1 k 'fi • . E h y kal - Ben burada masaya kalemle vu· b" · 1 • d h o unnu§ ar., eyı enmıf. Bır - yva ••• anın aaat geç • inn A kada -t ıten lf.erı, :ı a aonra olacak it· 
gün bu .. .. d 1 b mı•mı.. raca · r tnna telguu çekece- leri dü•ünürler. 

agzı agzına o u am ar- ,. ğim. Bu ya bir tehir, ya bir hayvan :s 

lardan birine bir çekirge dad :ın· Alabildiğine kotarak me)debe Hfa bir inıan iımi olacaktır. Meıela te· Bu i§lerin fena olacağım tah-
mıf. Çekirge bir buğday alıp git- geldi. Basamaklardan fırbdı. lefonla ıöyliyeceğiniz kelime (lıtanbul) min ettikleri zaman canlan ııkıl· 
miı. Biraz sonra bunu gören bir Sınıfın önüne gelince kulağını dur. Kalemle tık der vurursunuz. Ar· mıya hatlar. 
çekirge gelmit, bir buğday da o kapıya dayadı. Bir de ne itit· kaımdan l~ir. derıiniz. Tık tık tık tık. Halbuki hayvanlarm hiç canı 
1 M il. be Samıun derıınız. Gene tık tık tık bk 

a mıf.,,. . . . • ıin... ua ım Y kızmıı ... (Geç Trabzon derıiniz. Tık bk Ankara bk ııkılm:lz. Çünkü hayvan dütün • 
(Badı) bır çekırge gelmıf, bır kaldım) dese muallim beyin daha bk, Nazilli tık tık, Bolu tık tık, u ak mez, tabii bir ıevk ile otlamrya 

çekirge gitmit diye mütemadiyen fazh hiddet edeceğini çok iyi bi· tık bk tık tık Lidik dersiniz. f giderler. Su içmeye ai<ferler. fn-
ıöylemeye baılamıf.. liyordu., Karımızdaki bu tık tık, lzmir, Sun· ıanlann da dütünceai olmasawdı, Bi,· gün gene kartıaına en me•- kılm d n, Trabz A -•-- ~ ,. Hükümdann canı ıı ıf. -Aman... edi, bir bahane bu- ıu on, ~ra, Nazilli. Bolu, hayvanlar oibi olacaklar ve caa 

bur masalcıları davet etmiı. De- Fakat B--.dı' •. la Uf&k, Lidik kelimelerinden bir ıe• an· 0 

Ynn... •--·· 1 ııkıntıımı anl:mryacaklardı. mit ki: b d b" d K ......... _ - Efendim, uğ ay ıtme en apıyı tık bk vurdu.. içeriye Halbuki · • k 
1 K. b b• ) · · • · •tın urnazbjı ıudur: ıtan-

- ım ana ıonauz ır masa ımaaal bıtmez, meıı. gırınce muallimin hiddetli gözleri bul demek için ilk harfleri lıtanbul ke-
ıöylerıe ona dilediğini verece- - Haydi öyleyse.. ile kartılqtı Sert suali büsbütün Jiıneıinde mevcut olan diğer tehirleri 
iim. Haftalar, aylar, seneler geç· korkuttu. • aayaraımz. lıte fznıir (1) ıi, Sunıun 
Herkeı bunu duyunca dillerini mif. Hali bir çekirge geldi bir - Gene neredeydin... Neden (5) i, Trabzon (T) ıi ve Ankaranm 

bag"bnuılar, mütemadı'yen m••al b "d ld .. B' ki d geç kaldın?. (A) ıı Nazillinin (N) i ve Bolunun 
- ug ay a ı, gıttı. ır çe rge a· (B) ıi Uıağın (U) ıu, Udik'in (L) ı 

uydurup nalatmıya batlamıılar. ha geldi .. diye atıp tutuyormUf... - Şey, efendim .. Şey.. bir araya gelince lıtanbul meydana çı· 
Fakat ne kadar olurıa olsun, Nib'lyet hükümdar: - Şey ne demek neredeydin? kar. 

yalan olan mas: Uar ne kadar - Yahu, demif, ambarlarda ne Bana cevap ver.. Siz bunun üzerinde tadilat yaparak 
uydurulabilir. Bet saat, alb saat kadar )>uiday v~? • - Şey efendim... Şeyden yu- hayvan iıimleri söylerken ayni ıekilde, 
devam eden lif neticesinde ma- • B::ıdi ciddiyetle: varlandım d:ı... insan iaimleri yazarken ayni ıekiJde tel· 
ıal bitenn~t• 1 - 818967896456 tane buğday - Nereden yuvarlandm? graf vurabilirsiniz. 

' ~~----------------~ Hükümdar da kızar ve (muv"!f· kaldı .. demiı. Hükümdar masalm - Mektebin basamaklarından. 1 ahr lT aersint. e 
fak o!amadılar) diye kelleleril\İ ıonu gelmiyecek demiı ve 10 bin Hiddetten katları çatık duran 
ke1ermif. lirayı vererek Badiyi baımdan muallim bey birden.bire güldü: 

Nihayet uzak memleketlerden tavmıf.. - Ali .... Dedi .. Mektebin mer• 
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Gürbüz 
1 9 3 
Çocuk 

4 

Müsabakası 

1-y;;,;i~~;-;~~~~-;r;;;~·-ıı bize gonderınız •. 
··- _____ ....... -.-................. • •• sw ·---.. ------

.. 1933 aeneai ı.ımda t.tip ettifimiz 
l1iael " aürbüz çocuk mii.aahalaıa .-i· 
leaiyJe bil'p)lc :ranulan buutımt "onla-
ra birçolc da hediyeler ·.-ernüıtilı. 

1934 ..... aiizel .. aürbüz pcuk 
nıüaahabnuz da ..... haftadanberi bat
lumıtır. 

diveninde (3) buam-:k var .. 
basamaktan yanm ıaat yuvarla· 
nılır mı?. 

- .... 
Ateş ede1 ler •• 

Sınıfta arkada otur:!nlarm yüz· 
de aekaeni muhakka.k Yaramaz o
lanlardır. itte b:z·m Ali de arka· 
da oturanlard:m bir kahraman· 
dır?. 

Muallim bey geçen gün tarih 
deninde heyecanlı bir harbi an· 
latryor ve Türk askerlerinin cep
hanesinin bittiğini söylüyordu. 

Bir gün muallim tahrir denin
de talebeye: 

- Efendiler .. dedi. Bu iki ıaat 
içinde yazacağınız bir mevzu ve
riyorum. (En ziyade müteeaair ol• 
duğunuz vaka nedir.) 

Sınıfta derhal kiiıtlar üzerin -
de kalemler iılemeğe bqladı. Fa• 
kat küçük Ali iki dakrka ıonra e
linde kağıdı muallim beyin yanı• 
na aitti: 

- Buyurun .. Muallim bey .. 
- Ne o bitti mi? 
- Evet .• 
Muallim kağıdı alına. tahrir 

vazifeai olarak f U ıatırlan oku
du: 

- Benim hayatta müteessir ol• 

Soğukta elimizi neden 
üfleriz ? 

Isınmak için hemen elimize, av
cumuza ohlarız. Neden? Bunun ae
bebi çok basittir. Kıtın dıtarda ha 
va çok soğuktur. Tabii vücudumu
zun hariçle temas eden k.ıaımlan 
da aoğuk olur .. 

Halbuki içimizde de ııcak hava 
vardır. Nitekim ağzımızdan çıkan 
hava çok ııcaktır. İfte bu ı:cak h .. 
vadan istifade etmek için hemen 
ellerimizi ağzımıza götürür ohla
rız. Bu ıuretle elimizi de ıartmıt o
luruz. 

Müıabakanuza İftirak etmek çok ko
laydır: 

1 
- kıa ••ya erkek 10 yaıma kadar 

pvrunuzun en son çekilnıi bir fotoira-

Bu eınada arkada konut ~n Ali 
ile Veliyi gördü. Çok kızdı .. Aliyi 
kaldırdı •• 

- Şimdi aöyle bakayım ... Or
dunun cephanesi b:tti. Düıman 
karııaında ne yapacaklar?. 

duğum hiç bir vaka yoktur. Ara-

1 1 da ıırada annem iki tokat atar 9 34 B i 1 m e C e S İ .__ ______________________ __. 

fım bize tıM....1-.!_• f 
2 •-..uz. 

- Fotoirafıar kart postal veya da
ha büriir J.oy da Obnalıclır. 

3. - • F otoİrVlann arkauna yaYrUnu
zun ısma " •dreainizi olnınaldı olarak 
yazınız. 

4 - V AKIT (Çocuk aarfuı muJıarri. 
rlne) olaralr l'Önderiniz. 

Bize gönderilen her fotoğrafı •ıra ile 
muhakkak •arette aazetemize haaacaiız 

Bunlarm ~ b" 'k • f 1 h 
Witün Anadolu •• lı~baatlti t~~ ao~a zmir n isarlar Y.aprak Tütün 

• &!-•- , oauyucu ... 
ronızm 11~ e .. ebDec:eti tekilde bir 
seçme yapacagız ve J'•-•-- b d" el Şubesi Amiri Ziya Bey kızı Ayten 
Yerec:efİL • • ouara e ıy er 
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ıı2HJllll Bu Pazartesi günü 

Bilmecede kazaı:anlann 
isjmleı-ini ok11yunuz 

ıı 1·11 •rııı ıı•ı 
ı , ' 
Ilı jı ııl 1 ıııl ı 

- Şey yaparlar muallim bey •••• 
~y! .. 

- Ne feyi .••• 
- Dütıırnla cephanelerinin 

bittiğini göstermemek için alete 
devam e:lerler. 

Bir daha vur da .• 
Adamın biri tite dolu bir çuvd 

ile evinıe c!önerken kartııına dev· 
riye çıktı. Bundan tüphelendiler. 
Poliı efendi bek~iye: 

- Çuvala vur bakalım ..• 
Dedi ... 
Bekçi vurdu .. Polis bir fey an

lamadığı için sordu: 
- Bu çuvalda ne v~r? 
Zavallı adamcağız boynunu 

bükerek fU cevabı verdi: 
- Bir daha vurursanız bir fey 

yok.. 

amma.. Onun da acısı çabuk ge-
çer ••. 

C . ' eza verın ... 
Bir hakim bir gün komıuıunu 

ziyaTete gitmiıti. Komıunun kü • 
çük oğlu hakimin yanına gitti: 

- Hoı geldiniz .. Efendim .. de
di. 

Küçüğün bu hareketi hakimin 
çok hoıuna gitti. 

- Tetekkür ederim yavrum .... 
- S!z ne it yaparsınız. 
-Hakim .. 
- Hakim ne demek? 
- Fenalık yapanlara ceza ve-

ren demek!.. 
- Ya.... Siz gürültü edenlere 

de ceza verir misiniz. 
- Elbette .... 

- O halde kundaktaki karde-
time ne diy~ ceza verm:yorsunuz. 
Baksanıza ıiz geldiğinizdenberi 
ağlıyor. 

1 5 o 
Okuyucumuza 

hediye veriyoruz 
Bu haftaki bilmecemiz yepyeni 

bir şekildedir. Sorulan şu süale 
cevap vermeniz kafidir. 

"Bir evin alt katından üıt ka
tına bir kitinin kolaylıkla taııya• 
bildiği fakat 1000 kişinin tqıya
madığı §ey nedir?" 

Doğru halledenlerden 150 oku
yucumuza muhtelif hediyeler ve
receftiz. Hediyelerimizin arasında 
çok kıymetli şeyler vardır. 

İsminizi ve adresini hal varaka
sına okunatlı ~kilde yazarak "V• 
kit Gazetesi Çocuk sahifesi mu. 
harririne" gönderiniz. 
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Belçika kralının cena
zesi dün kaldırıldı p 

Yazan: İzzetoğlu 
Uzun zamanlar, Lutfj beyle kö- kızına büyük bir paket çikolata, 

peği Bibi, salonların eğlencesi ol- küçük oğluna da bir alfabe getir· 

Glin do~u~ıı 
c.:bn atı~· 
Sabai aamıızı 

()~Je namazı 
l kiodı namaıı 

12.~ 
ı~,'28 

,'\kş~rn namazı 17,fO 
\"ııtsı oaına:ıı 

lm$al. 

19,iO 
~.o ı 

muştu. mişti. Ama bu :llfabe de çikola- Yılın geçen ~ilolerı 53 

6,-1-:.! 
17,50 
G.:30 
l~i8 
15.'.?0 
l:',511 

19,?I 

5.01 

.,.- c Baş tarafı ı incı saytfada ı ' reisicüm~uru M. Lebron, refakat~ 

kraliçe onun arkasında Leopold de harbıye nazırı mare§al Petaı 
ve prens daha arkada da mü- ve hariciye nazırı M. Barthou i 
messiller. Fransa reisicümhuru, riyaseti cümhur erkanı memuri 

,başvekili diğer hükumetlerin mü- olduğu halde bu sab-:.h buray 5+ 
;ııı 

Bibi, minimini, kısa ba.cakh, ı tadandı. Parça parça çikolatalar · L\"ıJıal;alan " 
31 ı 

kısa kuyruklu bir finoydu. harf ıeklin,e sokulmuştu. B günkü Radyo 
K~maz, zeki ve tahsilli bir kö- - Mersi ~aba. ' İSTAN:UL _ 12,30 _ 13,30 Gra-

pektı. ı - Annenız nerede?. mofon, 19 plak nefriyah, 19,30 ajans ha-
Bibinin marifeti taklak atmak, - Daha gelmedi. --- berleri, muhtelif neşriyat, 21,20 hanımlaı· 

susta durmak, ~ğzında ç~~t~1 bas ı Birden bir havl:-rna duyuldu. hey~ti tarafın~an Türk .. musiki .neşriyatı 
ton taımıaktan ıbaret degıldı. Ahmet bey bakındı. Apartırnanda (Eliza H., lncı, H. Ülku H. Sevım H.}, 

B 'b' "'l. d' B:bı' ' k k'" ~ · l k' 1 21 30 ajans ve borsa haberleri, 22,30 Ne-
ı ı a ım ı.. • mn o uması op~gı o an ımse yo 'tu. ' B k 

. . Bı·-· cip YakuP ey or estrasr. 
vardı. Bınz sonra, karısı, elınde ANKARA. - 12,30 Gramofon, 18 

Mesela bir salonda oturm·lar- h' i · d' · (Ek ı ı e · gır ı. keman konserı, rem Zeki Bey) tara-
k en Lutfi hey sorardı: -- Ne güzel köpek anne. fından, ıs,40 Fransızca ders, 19,15 gra-

- Bibi, bu hanımefendiyi n:ı- Çocuklar sevindiler: mofon, 20 ajans haberleı-i. 
sıl buluyorsun?. Ah t B tıld VARŞOVA 1415 m. - 8,20 plak 

me ay ca ı: L-L k · 8 05 J4 k 
Bibi kuyruğunu sallar ve Lutfi .. .~ ? ile saoaı• on5erı, ,40 keza, 13, P a , 

- Kopek mı aldın· 13 35 plak, lG,40 caz orkestrası tarafın-
Beyin bir mukavvaya yazdıgv ı B'h' "'h t B · k 1 · · ' 17 10 · 17 40 1 ı, ..,, me ?yın a ın sestnı dan konser, , piyano konserı, , 
harflerden birini çeker ortaya ge- duyunca başını kaldırıp baktı. müıahabe, 17,55 plak, 18,25 Okranya 
tirir, sonra gidip bir tane daha a- _ Baba, söylediğini anladı ga- korosu tarafından konser, 18,50 zirai 
in ve sırasiyle şunu y:::.zardı: En- !iba. haberler, 

1
19. çocuk dersleri, 19,20 Po-

f es y Ionya eser erınden mürekkep konser, 
. -- Bu köpek pek hoşum"l gitti, 21,02 musikiye dair konferans, 21,15 

LUtfi Bey gene morardı: aldım. filharınonik konser, 22 Belgrattan nak· 
- Ya şu beyi nasd buluyor- - Mersi anne. len ·uınumi Avrupa konseri (senfonik ta-

sun. 1 - Ben evde köpek istemem. gannili konser), 23 edebi ınüsahabe, 
Bibi gene üstünde bir harf ya- _ Biz istiyoruz. 23,15 filharınonik konserin devamı, 23,40 

zılı mukavvaları sıraya dizer ve 1 _ Evet ama.. dans musikisi. 
,u söz okunurdu: ı Hanrmefendi köpegvi bıra.ktT. BUDAPEŞTE 550 m. - 14,30 kon-

ser, 18 radyo kons<?ri, 18,50 Stenografi 
- Budala! BibT oradan oraya koşmıya başla· dersi, 19,20 Macar halk ,arkılarr, 20,20 
Herkes gülmekten katrhrdr. dı. spor haberleri, 20,30 konferans, 21 BeJ-
Bibi enfes ne demektir, budala :r. ~ 'f. grattan naklen umumi Avrupa konseri, 

ne demektir?. bunbrı bilmezdi. ı Bibi çocukların odasına girdi. 23,10 J. Rigo musikisi takımı, 23,50 

Lutf Bey yorulniak bilmez biı· sa- iki t-:ıne alfabe gördü. Ritz otelinden naWen cazbant. 
hırla, köpeğine dayakla, şekerle Anladı. Daha dogv rusu anladı· VİYANA 507 m: - 18,05 Alman halk 

şarkıları, lS,35 taganni, 18,55 seyahat 
bu m arifoti ög"'retmı'<ı:.tı·. g~ ını zannettı·. E k" 'fetı'nı' ,. s ı marı haverleri ve spor, 21 Max Regerin eser-

'*' :t- :f. göstermesi lazımdı. Alfabenin )erinden org konseri, 21,30 şimal şarkı-
Bir gün, Bibi, dişi bir köpeğin etrafına dola§tı, sonra bir "8,, ları, 22 Belgrattan naklen umumi Avru-

peşine takıldı ve Lutf i Beyi kay- harfi alıp ortaya koydu. pa konseri, 23 son haberler, 23,20 ak~am 
betti. :t- ~ :r. konseri. 

,,. ,,. ,,. BÜKREŞ 1875 m. - 13 Borsa, plakr 
Ahmet Bey h:ı.ykırıyordu: 14 haberler, plak, 18 Botoi orkeıtrası, 

Ertesi &,Ün Bibi kendini yaban- j - Ben bu köpeği istemem.. 19 haberler, 19,15 Motoi orkestrası, 20 
cı bir adamın elinde gördü. Boy- Bu sırada Bibi, ağzından çi- üniversite radyosu, 20,20 plak, 20,45 kon
nunda taaması ve num:ı.rası yoktu. kolatadan "B,, harfi geldi. Ahmet ferans, 21 Maksim Vasilin tarafından ta-

Bu adam, Bibiyi, okuması var Beyin Önüne bıraktı. Sonra gitti, ganni, 21,20 radyo orkestraaı, 22 müta
diyebenimse mişti. Maarifetini bil , bir "U,, getirdi. "D,, "A,, "L,, le:ı, 22,15 radyo orkestrası, 22,45 haber· 

m:yordu. Sadece güzel bir köpek 1 "A,, harflerini Ahmet Beyin önü- ler.BRESLAU 316 m. _ 17 Hafif musi
diye almıfb. Nasıl olsa bir tnerak- ne sıraladı. ki, 18 ov musikisi (Flüt, piyano, ke-
lısrna sat:ırdı. Sonra Bibi, kuyruğunu sallıya- man ve halk şarkıları), 18,30 orkestra, 

Jf. :y. ,,. r:.k, odadakilerin yüzüne baktı. 19 müsclıabc, 19,20 müsah~~~· 1_9,45 
Zengin Ahmet bey, çocuklarına Ahmet Bey önündeki yazıyı 0 • ertesi günün programı, 20 ınıl 1 neşrıyat, 

hediyeler alarak eve geldi. Büyük kuyordu: Budala! 20,30 müsahabe, 20,55 plak beko~se~ 2401, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Çocuğunu Samanlığa ISTAttBUL BELEDiYESi 
gömen ana mahkeme- Şehir TıyatrO!'U 1 

f' ır qj er 

ye verildi Gü~~üd~aat iu llllllll-llJllll 

Alanlı köyünde Fatm1 namında KUR fLA.R ııı ıı Aydının Dalama nahiyesinin ı ı 

bir kadın gayri meşru yavrusunu Piyes ~ perde m 
samanlığa gömmek suretiyle öl- Yazan : Cevdet 

111111111 dürmÜ§tÜ. F::tmanın açık, sa· Kudret 
çık bir kadın olması köylüler ta
r:ıfmdan daima göz hapsi altına 

alll1Jllasını icap ettirmişti. Genç 
kadının cinayetini meydana ko· 
yan da bu nezarettir. Fatma ço

cuğununu doğurduktan sonra, 
köyfüden gizlemek istemi,, fak:ı.t 
buna muvaffak olamamıştır. 

Kadının yavrusunu öldürdüğü 
rivayeti ağızlarda dola!1J1ağa b::ış
layınca evinde araştırma yapılmış 
ve samanhrm altında baygın bir 
halde henüz doğmuş bir çocuk 
bulunmuıtur. 

Yavrucuk dört saat yaşadıktan 
sonra ölmüştür. Fabna cürmünü 
tevilen itiraf ettiği cihetle evraki
le birlite adliyeye 'Verilmitşir. 

-El•• Dr. Ihsan Sarn 

Akşam ıaat 20 oc: ıstıklal 

piyesi Meccanen Halk gecesi 

Gündelil<, Siyasi Gazete 
İstanbul Ankara caddesi, (VAKiT) yurdu 

TELEFON NUMARALARI: 
Yazı işleri telefonu: 24879 

ldarc telefonu : 2-l-370 
Telgraf adresi: litanbul - (\'AKIT) 

Poat.a kutUIU No. ~ 

ABONE BEDELLERi: 

Türkiye Ecnebl 

Senelik ııoo Kr. 2700 Kr. 

6 ııyhk 730 u:so 
3 aylık •oo .. 800 .. 
ı n~hk l50 300 

iLAN UCRETLERl: 
Ticari ll~larm Ua.n saiıtalarmda san

tlmi 30 kuruştan başlar. tik sayıfadıı 250 
kuruşa kadar ı;ıkıır. 

Büyük, fazla, devamlı UA.n \"erenlere ait 

ayrı tenzilat vardır . 

25 Spor palastan nakil, 23 ha r er, 3, , gece kon:ıeri. 
=--

-nukut(Satış} 
.'--.==L=on.;;..d;.,;;ra;.::.;;....;;;...=;.;.;;.;;=;y~n:,;;;:ın;!::ı"-===. =~:.=. =_=, 

* NC\"\"'Ork iN, - it !\]3 rJ rlı 18, -
* P:ırls ı tıQ. oo • Berfin •o - 1 

1 * l\llla.no -.!~O. __ * \'aı~ova ')ı • • 
1 * Btühel 118, !it' • Budapeşh , o -
* Atinıı 25, - * Hli\;reş ~.ı 00 1 

ı * C'enene 810, - * Belgraı •;; - ' 
1 * sor~a ?ti,.. •Yol.ohama 3:', -

• An·sıcrdam t3 ~o * Altıo 9!:'6 ·00 
: * Praı: il il, * !\leddlyc :ıti -· 
* !\rnltho'm ~!'i - ~ n· nk.ııor ~:H -

·==~~-...;,.-----=~~ 
....,..._ Çekler~ (k~P_. _sa. 16)~ 

ı ,.Londra t~i.: O • Stokholnı :l oo 1 · 
ı • ~ev} ork o ;-g;6 7 * \'irnoıı 4,4~~ ı 
* l'aıis ı2rı3 • l\lııdrlt '.öJ8S 1 

* l\lllılno 9 0589 * Rcrlln ı .99!'i2 
* Priıkscl 3 Jf s.ı • \'arşoı·a 4 2016 
• 4\tlnı. -2.ı ı 11

> * nudapc~te :1,8~14 
Genc,·re 'i.4520 • llükrcs 79,7880 

* f • (9"" • I' r sorva ... '~ ,e ~raı 34 f,J60 

1 

* An;stlrd;ııı. ı.J;'76 * Yolıolıanıa l'.6 ;-ıı 
: Praı: l",0~~9 • l\loskova 1077.~5 

E S H A M --=--_ _] 
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* Ana<ln!ıı 
1 1 Reli 

• · .00 rerkos 
'ı?5.0' • Çimento a' 
-,,ıo Coyon De\• 

- 00 • ··ark ile~ \ . Si r. f layrl~c 
, Tr.ıım,-ay - /Hı flal~ a 
l tı. ~iı:on;• - ,fl'.l ~:ırk m. ec?.a 

Homootl -,cıo l'cle!on 
l - - - -

· - ,•)() 1 
12 ;ıı 

-,00 

1 '" 
-oı 

-·.00 1 

- 00 
1 

1 
1 istikrazlar 

1 ~==~~: ~---~-----......... --Resimli illl.nlarm bir satırı 10 kuruştur. 
KUÇlJl( tLA?lı"LAI:: • 19.1 ıTür!ı: l'or. 1 H:-~ 

Bir defıı.sı 30, iki d6:"ası 50, Uç defası 65, • • il 2e. ı; Tramvav (fonokok aşısı 1 ,oıı 1 

--.00 dllrt defası 75 ve on defası 100 kuru~tur. * • " llI ·,q.o~ Hıhtım 

mesailleri, her devlete mensup as- gelmiştir. 
gaı-i on iki . askerden mürekkep M. Lebrun, istasyonda pre 
bir heyet. Şarl tarafından k~rşılanm~ş ~ 

Bu esnad :ı bütün Belçika kilise- kendisine beyanı tazı yet etmıştı 
leri T osken çalıyordu. Cenaze sa- Paris, 22 (A.A.) - Kral A 
at 3,5 te kiliseye gelmiş, Brüksel bertin cenaze merasimi ve Frans 
kardinalı güzel bir Orezon Fü- da milli matem dolayısiylc bors 
nebr yapmıştır. Saat beşte men- kapalı olacaktır. 
sime nihayet verilmiştir. Paris, 22 (A.A.) - Kral AI 

bertin cenaze merasimine gideı 
Bürüksel, 22 (A.A.) - Bütün binlerce Fransızı ve bilhassı. es 

siyasi mümessilleri, resmi ünifor- .muharipleri nakletmek için Brükı 
malariyle kral Alberte son hür- sele 8 hususi tren kaldırılmıştır. 
metlerini yapmışlardır. Tabutun Brüksel, 22 (A.A.) _Prens d 
etrafına toplanmış olan sefirler, Galles, dün öğl~den sonra bir tay 
bir kaç dakika susmuşhr sonra yare ile gelmişlerdir. Bu tayya 
muazzam bir çelenk koymuşlar- reye 11 İngiliz askeri tayyares 
dır. refakat ediyordu. 

Londra, 22 (A.A.) - Bugün Brüksel, 22 (A.A.) Siy:l 
lngilterede müteveffa Belçika kralının yeğeni Siyam prensi Şila 
kralının istirahatı ruhu için, bir cenaze merasiminde kralı temsi 
kaç yerde dini iyin yapılmıştır. etmek üzere dün buraya gelmiş 

Vestministe ~ kilisesinde yapılan tir. 
ayinde, kr:::ıl ile kraliçe hazır bu- Paris, 22 (A.A.) - Bulgaris-
lunmuşlardır. tan kralı, Bürüksele gitmek üzere 

Brüksel, 22 (A.A.) - Fransa dün akşam buraya gelmiştir. 

On yedi bin saat 
süren uyku! 

NEW-YORK, (Hususi) - Bir 
iki gündenberi bütün Amerika ga
zeteleri Uak Park'ta görülen çok 
garip bir hadise ile meşgul bulun
maktadırlar: Matmazel Patriciya 
Horn namında 'bir kız 17 bin saat 
devam ederi bir uykudan henüz 

e ,. ~. 

uyanmışhr. 

Matmazel Patriciya bundan 
~~kriben iki sene evvel 27 inci yıl 
dönümünü kutlulamağa ha.zırla
nırken uykuya dalmıştır, uyandı
rılması için ailesi ve do~ . . .::ırlar ta
rafından alınan tedbirler hiç bir 
netice vermemiş ve sun'i besleme 
usulünün tatbikına mecburiyet 
hasıl olmuştur. Patriçiya'nın vü
cudü uykusu devam ettiği müd
detçe tabii bir s~rette inkişaf et
miştir. Doktorlar uyandırmak için 
elektrik cereyanından da istifade 
ye uğraşmışlarsa da fayda hasıl ol 
mamıştır. Patriçiya bir hafta ev· 
vel ansızın uyanıvermiştir. Maa
mafih henüz sorulan sürallere ce
vap verememekte ve söz aöyliye
memektedir. 

Geçen Noel gecesi Amerikanın 
Yeni Skoçya mıntakas1nda da bir 
kız uyumuş ve ancak altı hafta 

geçtikten sonra uyanmıştır. 

Bu da uyandıktan sonra söz ıöy
liyememi,tir. 

Amerika gazeteleri bu nevi uy
ku hastalığının sadece Amer~kada 

görüldüğünü ve sebeplerinin he

nüz tamamen meçhul olduğunu 

yazmaktadırlar. 

Amerika, hangi hüku
metleri tanımıyacak 
Vaf}~ngton, 22 (A.A) - Bazı 

Avrupa devletlerinin yeni Manço 
hükumetini tamyacaklnrına dair 
şayiaların çıkma81 üzerine bu şa
yialar tahakkuk ettiği takdirde A
merikanın alacağı vaziyet ile meş· 
gul olunmuştur. 

Polis haberleri -
Yakalanan kaçakçılar 
Kın:ılıadada oturmakta olan 

Ovakimyan Efendinin evinde ya· 
pılan araştırma neticesinde 24 
deste kaçak iskambil kağıdiyle 
şarap ve şampanya ve K:ıradeniz 
Akçeşehirde Y adigb motörüne 
binmek üzere bu!unan yolcu· 
lardan Düzceli İbrahim namında 
birinin üzerinde yapılan ar:lftır· 

mada yarım kilo esrar, Yani is
minde bir satıcının evinde yapılan 
araştırma neticesinde de 17 kilo 
esrar ' bulunmuş ve suçlubr hak • 
kında takibata başlanmıştır. 

Bir hırsızhk ve bir iddia 
Ortaköyde Dereboyunda Hu

lusi Efendinin 97 numaralı dük
kanına hırsız girmiş, çekmecede 
bulunan 50 lirayı çalmıştır iddia 
ü:zerine H mı it ve Ziya isminde 
iki kişi yakalanmıştır. 

pencere camlarını silerken 

Beyoğlunda Şehit Muhtarbey 
caddesinde 70 numaralı apartı • 
nıanın hapıcısı Mevlut, pencere 
camlarını silerken dü~.müş, başın
dan y:ıralanmııtır. 

KöylU cıgarası satarken 

Unkapanında Tekirdağ iskele
sinde sabıkalı Kamil köylü ciga· 
rası satarken inhisar memurları 
tarafından y:\kalanmıştır. 

Bir şişe rakı -.almak 
istemiş 

Sultanahmette Firuzağa ca· 
mii ittisalinde manav Arif Beyin 
dükkanına şoför Mehmet girmiş. 
bir şişe rakı çalarken y:::.kalanmış
lır. 

Bir duvar yıkıldı 
Osmanlı Bankası Ankara şube

si müdürü Mösyö Şildin Beyoğ

lunda Çaylak sokağındaki evinin 

alt duvarı yıkılmıştır. 
.. .... , ..... _.,. .. ,"''" .. uıuıııım11111u11•HıtUlllPIUDIU--llU'lllM~Ull" 

~clso~ukluğu ve ihtilAtla. rı.na karU'' 
pelc telirli n cazı: aşıdır. D ı v:ınyolu 

Saltan MabrlJut türbesi No 189 
(128S'J) 

Uç aylık il!n verenlerin bir defası mecca· lstil.:ıAzıDalılli 1 -,ı:o * Aaadolu 
nendir. Dört sabn geçen il!nlarm fazla Ergani lstil:razı ll-.O<ı • ı\nıdıılu ı ı 

satırıan beş kuruştan hesap edilir 1 1928 Mü ı\ - .o·ı Anadolu Ul 

lm•••••••••••••llıiı ... Rı~dı~ -orı ~IUme<~ll ı\ 

~ı:ı.01 Bugün Beyaz evden verilen ma
- •00 1 lumata göre, Amerika, Stimson 
~~ . 

tatbik edecek değildir. Bu nazari

yeye göre futuhat ve tiddet yolu 

ile teşekkül eden hükumetler ta• 

nınmıyacaktır. Amerika sadece bu 

vaziyeti tetkik edecektir. d , nazariyesini otomatik hır surette 



.. 
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9-VAKIT 23 ŞUBAT 1934 

150 se~e SOD!z~: ~d~~~· (o DbNY A HABERLERİ o)) 
Mesafe çok ol.madı~ i~in elektrikli Bir kaç yıl sonra bir enfiloenza sal-

balonla gıtmek ıstıyorum ! •1 k l k I 
1 

Sermuharririn bu SÖ7~erini i İt· ~ ıiz musiki! .• demekten kendisini gını 1 e arşı aşaca mışız . 
lil:te;:n t:onrf' gazetecilik te yapa· l alamamı!b. İngilterenin en tanınmış tıp a• / Y_~z~_ığı bir makalede de §U sözleri \ tarihini 2500 seneye kadar takip 
~ ~..ı.cağımı anladım. Ga9 .teden Bu e nada odanın kö§esindeki Jimlerinden doktor James Tor· soyluyor: ederek onu bbbın babıuı sayılan 
~;a~e::indcn :stifa ederek ~as;a hücrelerden birisi ıayet sert bire~ rens'in Londra gazetelerine ver· I "İnsanlarla meakUn olan bir Hippocratea'in zamanına kadar 
n r ış a1·3mnt!a başladım. a. ~t lektrik sadası çıkarmağa baılamıt diği malumata· göre 1945 ile saha sirayete uğradı mı, sirayet götürmektedirler . 
.rn~te"'!i e baş '\'..ırdums~ ora~.a a.~ıı-ı- h. Doktor hanım hemen ko§arak 1955 seneleri ansında bütün dün· nzami sür'at yapıyor, üç dört ay Avrupayı ziyaret eden ve müt
I 

1 
memnun cdemedım. Çunku ~aş telefona benzer bir ileti eline al- yayı mülhit bir enfe1oenza salgı· içinde müstait her şahıı hastalığı hiş tahribat yapan en mühim sal· 

t1.dığrm işlerden bir kere kendı:n l O _ı • de bütün dünya tel- m kaplıyacaktır. çekiyor ve daha sonra bu veba gın 1918 - 1919 salgını idi. Bu rn • •1 mı! ı. oevır 

.e?1nun olamıyordum, ıstenı. f'.n siz telefon ile birbirine bağlı bulu- Doktor T orrens bu mütaleasııu hareket ediyor. aalaın esnasında bir çok aileler 
le}'ı knrşımdakinin arzusuna göre nu ordu. Şimal, cenup, §8.rk ve izah ederek diyor ki: Ciddi enfeloenza salgınları kamilen kmlmı§tr. 
de--•ı k d' b'ld' w' "b" l y d . . &ı ı en 1 1 ıgım gı 1 yapma ı: narp mıntakaları vardı. Bu mınta- "insanlar arasındaki münaklle her otuz knk senede bir kere kuv· Buna benzer bir salgın a 
ısr A k k . b' b ..ı 

'Yordum. rtı pc nevmıt ır k J bir takım murabbalara bun· vasıtaları ne derece sür'at peyda vetlerini toplar, ve bir kıt'ayı isti• 1945 - 1955 seneleri arasm-ua 
iıai I • ' B h ld ' d" a ar ' d h b k e ge mıştim. u a e gı ıp lar da muhtelif numaralara ayrıl- ederse bu salgınlarda on nisbette la e er ve ya ut ir üreyi dob- beklenmektedir. 
Ya§Ir, tecrübeli bir zata derdimi mıştr. Doktor hanım telsiz telefo- tahribat y,:ıpıyor. Artrk tayyare fır. Doktor Torrens nihayet fU ıöz• 
~nlattım. Neden belli, başlı bir iş nu eline alınca . u suretle konuş- 'gibi vasıtalarda bütün dünyayı Doktor Torrens mevcut kayit· leıi söylüyor: 
1l!.lama.drğmu ondan öğrenmek is· mağa başlamıştı: dolaştığı için bu salgınlardan }ere istinat ederek son 500 sene "Eenfc!oenzanın sebepleri 
tedim. Bu ihtiyar zat bana dedi dünyanın hiç bir taraf 

1 
kurtula· zarfında Avrupanın IS kere bil· hakkında ımalQınabmız kıt oldu· 

iti: - "Efendim? Üra&ı neresi? Bu- kt yük mikyasla enfeloenza salgını- ğu için bu felakete kar§ı gelmek 
rası K, murabba M, fark numara mıyac:ı ır. 

- ''Evlat, sen de büyük bir ku· Doktor Torrens bu münasebet· na uğradığını anlatmaktadır. için alabildiğimiz tedbirler pek 
'llt var, fazla haa&as ve seciye sa· 

5307 
dir. Ne istiyorsunuz? lzmir- le lngiltere tıp mecmuasında 8 'lzt alimler, enfeloenzanın ehemmiyetsizdir.,, 

lıihisin. Bunlarla hayatta terakki de mi? Seri bir ameliyat mı li. -
ttJnek kabil değildir. O hisleri ~öy zım? -Genç YA§mda bir kız öyle 
Je bir tarafa bırakınız veyahut size mi?- Demek ki çok sancısı var? 
:ıarn.r getirmiyccek ahvalde onlar· - Ya, vah, vah. Ba§ka çareıi yok, 
'dtn istifade ediniz de bakınız is· hastaya sun'i bir kalp takmak li.
tidadmız ve kabiliyetiniz nyesin- zım gelecek! Son zamanlarda bu 
de az zamanda nasıl terakki e· gibi vak'alara &ık 11k tesadüf edi
~t • • yoruz. Ne dediniz, birisi daha mr rsınız.,, 

. Bu ihtiyar dostun söyledikleri var? O da kim?- Yetmiş yaıında 
tfoğru olabilirdi. Fakat huy canm bir ihtiyar mı? Böbrekleri ağrıyor, 
~ongasıdır derler. Huylu huyun- öyle mi? - Peki, tecrübe ederiz, 
dan vaz geçemiyeceği i~İn o ihti • ihtiyaı· zatın böbreklerini, midesi· 
)ar dostun sözlerini yerine gelir· ni çıkarmak, iyice temizlemek ve 
llle'k için kendimde iktidar göre- tekrar yerine takm:ık ]aznn!-Ta 
tltiyordum. Bir gün gene serseri bii ihtiyar ameliyat esnasında da 
{Cibi soknklarda dolaırrlcen beni ve sonra da hiç bir ağn ve sızı duy 
'biı- U§üme aldı, ağır bir hastalığa mıyacaktır. Mesle'ktatım 1760 a
lutuld&1m, beni hastaneye yatırdı· meliyat esnasında bana yardım e. 
lal' \·e bir kaç gün sonra orada öl· dehilir, ona da haber veriniz, Ben 
du""' yarım saate kadaT lzmirdeyim ! .. ,.,, 

H l b .. 1 d'kt Selametle!,, aya unu soy e ı en sonra 
1-ybolmuştu. Odadakiler bir müd Telefon muhavereai bitince tlo'k 
'det sükUt ettikten sonra doktor ha tor hanımın kocası sormu!tu: 

lıırn geni§ bir nefes alarak sevgili - "Demek ki ameliyat için lz-
~rkeğine demişti ki: mire ıidiyoraun. Neye binecek-

- "l!te eski zamanlarda neler 
olup_ bittiğini, naul yaşandığını . . 
1!ıttik. Bizim şimdiki devirde dün· 
}aya geldiğimizden dolayı nıem -
llun olmamız icap eder.,, 

Doktor hanımın sevgilisi de şu 
~i.ilaleayı ilave etmek cesaretini 
JÖstermişti: 

- ' 'Eski insanlar henüz karan· 
lıkto_ yatıyorlarmış gibi bir halde 
iınişler. Medeniyetin nurlarından 
jgtjf ade etmenin yolunu bilemi· 
)orlarmıı. Fakat o devirdeki in· 
~nlar diğer sahalarda, meseli 
ıan'at ve musikide neler yapıyor -
larmqT,~ 

- ''Ben sana geçenlerde eski· 
\len kalına bir gramofon he(liye 

• ? 
sın.,, 

- "Mcsaf e çok olmadığı ıçm 
elektrikli balonla gitmek istiyo· 
rum. Onlar çok ı·ahal ve on be,, 
yirmi dakikada lzmire gidiyor· 
lar .. , 

- ''Ben de beraber gelip sana 
yardım edeyim mi?,, 

"H ayır, bugün olmaz, çünkü 
yapacağını ameliyat zorcadır. O· 
nun için bu defa bir erkekten zi· 
yade bir kadının yardımına ihti· 
yacım var, Sen de zaten öyle de 
böyle de s:ıbiain. Ameliyat esna· 
sında ıinirin tutursa ne yaparım? 
Ben İznıire gidersem sen bir yere 
çıkmıyacaksın?. 

Dalay-Lama için merasim yapılacak 
Londra, _ Ölen Dal:ıy - La· ı Çin hükumeti bu merasim için 1 da uzlaşma olamıyacağım beyan 

manın can rahatlığı icin yakında 400 bin dolarlık bir kredi tahsis 1 etmektedirler. 

La 'd b .... k : 1 etıniıtir. Çin hükumeti, yollarda her 
&y a uyu merasım yapı a- h b. .. 'h . r b. 

cak 191 t senesindenberi Lasy'ye angi ır teeavuz ı tıma ıne ına• 
~ır •.. A • • • hiç bir resi Çin memru ~yak bas- en T:ışil - Lamanın kuvvetli bir 

Çın hukumetı de ııtırak ede· . . . ... müfreze himayesinde idadeyi ar• 
cektir. Çin hükiimeti tar:ıfm· mamıştrr. Çın ıhtılali esnasında k d. 

l·ı d ç· rı k zu etme te ır. 
dan tayin olunan mürahhas Tibet ı e~ e . •n ı er aleyhine ı· T nşil _ Lama, Dalay _ Lama 
Huan - Mu - Sun Lasy'ya git· yam etmışlerdı. Nantinde bulu· ile birlikte Tibet'te Budizmin 
mek üzere yola çıkmıştır. Şang· nan Tibetliler 1925 senesinde Çi· timsalidir. Buda akidelerine ıö· 
hayda Dalay - Lamlnın. hatıra· ne kaçmıt olan Tatil - Lama'nm re Dalay - LamJ. Gautama -
ıını anmak için çok kıy.metli ve yurduna iadesini talep etmekte ve Budanın yer yüzünde vekili Ta• 
altından bir kitap yapılmqtır. 1 aksi t'lkdirde Çin ile Tibet arasın• fil - Lama' da bunun vekilidir. 

Balkan Misakı Etrafında 
_.- (ua., tarafı ı ıncı ayıfamwıa} J kikatlerdeki bu çok kati değitikli· l de Avrupa mücadelele~e ~arşı 

devlet Hariciye nazırları Ak· ği alkı!layınız. Balkan anlaşmaaı ıet teşkıl edıyor. 
ropol eteklerinde, · uzun zaman• Bir vakitler, Bir vakitler Bal- .. ~adiaabn inkişafı~a intiza.re~ 
danberi sekinet ile meliif rublann kan meseleleri anılır alınmaz, de· k~çd~~ dev~etler kendı meselelerı· 

k bi 1 · h kt ı d k" nı ıgerlerın meraklı nazarlarına böyle toplu olara r araya ge • vaırde ve ya ut me ep er e ı 1_. 

. ı .. . 1 al l • • ve Kım bilir • büyük devletlerin 
mesini görmemış o an ananevı garp dıplomat arının ın arını en .ht' t h 'h . l ,_ • 

...... d b. I d. b 1 1 d B nun icin ı ıraaa ına ve ya ut, ı tima xı, Minerva'nm gözu onun e ır e!e• ıte u ut an tarar r. u ~ b" "k d 1 1 
. 

1 
ki 

• · b · · • · ..., al eden uyu ev et erın şuurauz u arı· 
rek Türkiye Romanya, Yoguslav- dıploması asıretını ıfg na s_ar• . l k • . b" l k 

' · · · d b' · "Balkan· K ,.ı gız eme ıçın ır eıece -
Ya ve Yunanistanı bırbırıne bağlı· başlıca meseleler en ırı lerdir B . b" . b • 

ı fh tabii hu· · u yenı ır nızamı ve u nı-
yan bir misak imzaladı ar. Bu mi- lılaşma,, me umunun d zam içinde küçüklerin, büyük dev-

. h f dutlal'ım qmasına mey an ver• I 1 • .. • 
sak Bulgarıstandan ma rtıın, a· • d. el erın mucadelelerı aruında e-
kat oun da bir gün gelip iltihak et- memek 1 ı. zilmemek istediklerini ifade eder. 
mesi ümitleri mahvolmuş değildir. Bugün ise, Şark matbuabna .... Bunu müfritler, kararsızlar, 
Arnavutlut ta öyle .• Resmen "Bal· mensup arkada!larıınızdan bazı· müteredditler, henüz tamamiyle 
kan anla!ması misakı" adını taşı· lan bu misakı: "Avrupalılaşma· taazzuv etmemiıler hareketi oldu· 
yan bu vesika, bu dört devlet ara· mıza meydan verıniyeceğiz.' söz· ğunu söylenecek? Oh .. Buna fÜp· 
sında sulbü ve diğrelerine karşı lerile hülaıa ettiler. Bu sözlerin, he yok. Fa.kat, ruh ve dimaği rü· 
dördünün istiklallerini temin edi· ihtiva ettikleri barbar mana ile yalar ve hayaller ile !karanlıklaş
yor. Bu diğerlerin biz yani, büyük birlikte, bir o kadar da doğru ol· mış insan şöhreti bırakmamıf olan 
devletler olduğuna ş:phe etmeyi- duğunu itiraf etmek lazımdır. bir Alman Başvel<ili, beynelmilel 
niz. Gene şüphe etmeyiniz ki, bu Vak.tiyle garplılar, Balkan müca• siyasetle en ziyade dikkat nazarı· 
yaptrkları çok yerinde bir şeydir. delelerinin tafıp kendilerine eriş· na almaların müfritler olduğunu 
Hatta gerek sözlerde ve gerek ha· meainden korkuyorlardı; bugün temin ediyor." 

Istanbu da hava dün nasıl geçti 

~bni•tiın. Asarı atikadan sayılan _,, Ben mi? Benim de mühim 
a ın~ineyİ hiç kurup çalmadın İ§leri:n var, sevgili yolda9rm. Ben 
ıtlı? Onun bir kaç tane de plakları bazı arkadaıhrla !İmal kuthulll" 
~ardı. Onlan çalacak olursan bun· da buluşacağım .. Orada toplantı· 
dan yüz eJli sene evvel lstanbulda larıınız için güzel bir nokta bul· 
~iman musikinin ne -Olduğunu duk. Bir yerde ~ki 2am:ından 
~1 kalma bir tat ibide var. Galiba .... <Ba5 tar.ıh ı tncı aayıtaom.da) aram.,. latnnbul telgraf müdürlüğü sırada bir sürü kurdun Ahmet Ça• 

kadrosuna dahil bat çavuşların• TUJUn olduğu tarafa doğru akın 
dan Paşabahçeli Ahmet ile Araka· ettıklerini görmü§tür. Ahmet ne
datı diğer Ahmet telgraf tellerini den sonra Herekeye dönmüt, Ah· 
muayene etmek üzere Herekeden met çaVU§Un akıbetini anlatmı!• 
yola çılanı~lardır. iki Ahınet tel• tır. Tahkikata telgraf müfetti,le
graf direklerini ve tellerini mua- ri ve jandarma el koymuf Here
yene ede ede Gebzeye yaklatmış· ke - Gebze yolunda araştırmalar 
lardır. yapılmışsa da Ahmet Çavu§Un ce-

Doktor hanımın k<>cMı 0 gramo· vaktiyle ilk defa kutbu keıfeden Beşiktaf merkezi mürettebatın• 
fonu bir tarafa atını§, onunla hiç (Nanıen) isminde bir adam için dan Nihat Efendinin Üsküdarda· 
tlıe§gul olmamıştı. Bunun üzerine dikilmit ! Bu ibidenjn yanma elli ki 30 numaralı evinin de çatısı 
&İdip onu almı~ getirmi§ti. Doktor katlı bir eğlence binaıı İnf :ı edil· dün sabah altıda ansızın ÇÖh-mÜ§• 
hannn makineyi anahtarile kur- mi! • Binanın her katında ayrı tür. Nihat Efendinin annesi Hase .. 
d kt ·· · e b·r lAk k bir egwlence var. Binanın bazı ne, hemşiresi Nadire hanımlar en· u an sonra uzerın ı P a oy- _ 
illluı ve makineyi işletir işletmez salonlarında güzel koku konser· kaz kaltında kalmışlar ve hafif ıu· 
~iinir Nurettin Beyin söylediği feri veriliyor. Ah, bilsen o koku- rette yaralanmışlardır. 

''Ölürsem vazıktır, sana doyma- ları kokladığı zaman innn neler Çatının çürük olduğu ve yağan 
· dan!,, duyuyor, neler! Evvela en hafif karlardan çöktüğü anla§ılmıttır. 

!arlnır işitilmeğe başlamıştı. Ka- kokularla batlamyor, sonra ko- Hereke • Gebze yolunda 
tı koca. !:>ir müddet bu şarkıyı din- kulann cinsleri değiştiriliyor, İn· bir facia 
Jedtt[t~n sonra doktor hanımın -san adeta kendinden geçiyor. Hiç Kar fırtınası yüzünden üç gün 
~gilisi! ı sen oraya gittin mi?.,, evvel de Hereke - Gebze yolunda 

- "Ne garip ııadalar, ne biçim· (Devamı nr) bir facia olmuttur. 

Pa!nbahçeli Ahmet Çavuı nr• sedi bulunamamıştır. 
kadaımdan bir kaç yüz metre ay· -A=-m-e-ri~k-a_n_ı_n_R_u_s_y_a_s_e~fl-r".".'"l -
rı1mış, bir tepe~eki direği muaye. Londra, 22 (A. A.) - Moako· 
neye gitmi!tir. Bu sırada t-ar tipi v:ıdaki vazifesine gitmek üzere 
şiddetJenmİf, gözgözü görmez ol· Amerikanın Ruıya sefiri M. Bul• 
mu , Ahmet geriye dönmek mec- Jet, dün ak!am Play Mavza cel• 
buriyetinde kalmı§tır. Ahmet bu mittir. 



•. ,.. . 
,,,.~~... .......~ ... :..a;. .... 

~ • ~ .. 4 ' 

Sürmeli Kapı 11111111ııırııı1111 uıııuııııııı111 
nnınıııııııı111ıınuıttnıh1ııı 

.:;:!!.;:::::fi_-~s~P=o:=;;;RR~1I Altı aylık kontenjan k 
Bugünkü rarnamesi ve listeler 11111ılllllllbı~-------1111ııınhlıUllll"'llllJJ1t~-- Cinayeti 

- 28 - YAZAn: s. VAn DittE M.a Ç t934 yıl- Ninn - EylUI im; ıar;r.,; n- aöıe ıonDm 
Maıkam o.dece: 1 nu gösteriyor, fakat m ::ktullerin 
- Evet, dedi. Sonra bitaa dil· ceaedi baıka. yerlerde bulunuyor. f 

devresine ait kararname ve kon· dilmittir. 

T k ı · • f · ı· · · ,. Madde 11 - Bu kararname 1 • ft Jm &rJD Vazaye • tenjan ısteı Dln mer ıyete konul• 1934 t ihi" d t be d. 
§ündü ve ilave etti: Vana daha sonra sordu: · 1 ar n en mu e r ır. l • k masının cra Vekilleri Heyetince Tarife numarası vem ülahazat 

- Bütün bu söyledikleriniz - Komiser efendi, bu demir eri Ve azanma kabul edildiğini dün yazmıştık • "A,, listesi 
ma.I~ul olabilir. Fakat arka kapı· parçasını nerede buldunuz?. ihtimalleri Altı aylık bir devreye ait bulu· 
dan kim istese girebilir. Kcmiıer birden'!Jire cevap ver-

B li Gal t F n3.n bu kararn:uneyi aynen net· 
Tarife numarası ve mülahazat: , 

- Fak::t o takdirde katilin e· medi: ug n a asaray - ener· b 
1 

n, 28 A. Teksif edllml& ant (yalnı:z 
b::hçe taknn:arı Taksim stadında re aş ıyoruz: defllilli>, ıs B. (yalnız toz ha.Unde ve lin:le bir anahtar bulunması, aon- - Siz, dedi, bu ıabah bu demi

ra ~vin taksimabna vakıf olması ri gördüğünüz halde dikkat et· 934 §&nıpiyoııaaının en mühim ı . Madde. 1 - 1934 sene~inin niaan, stz olafilal' dahildirler), 15, ao, 11, sı, 13 
mayıs bazıran, temmuz, agustos ve ey• 43, U, 46, 4'1 B. 48 B. 61 A. FU dişi ( 

m;.çınıA yap~caklar. Bittabi hav:ı lul aylarından ibaret alb aylık devresine bu dahllılir), M, A. ı, HA. (Kabulll mu icap e:ler. Daha müh!.mmi, o gece mediniz mi?. . 
fevkalade bır vaziyet ı·hd•• et· •t k t . listeleri i•bu ka ı kat ııntttne), M c., 6:S A. BaIDımmı yap evde hizmetçi!erden birinin de - Ne demek istiyorsunuz ko- .... aı on enJan :r rarnameye halinde Te l&talnpah olanlar (yabuz 

bulunmadığını peıinden anlam:ıaı miser efendi?. mezse.. bağlıclir. dahildir), 6lS R. DiKi mumu, 1aınc1un 

lbmıgeir. - Bir feY değil, Mister Vant ! İki gün evvel saha bu maç için Madde 2 - Bu kataı:nameye hailı mumu (yalnız bunlar dahlldlr), 66 A. B. 
h Ianmı~tı 5 .. k (A) listesinde yazılı tarife poziıyonla- B., 66 o. Şl,eler ftr.erlnekonan tel&tift Vans, Markamın yüzüne, derin Biz bu dem:ri, Ar~erin y::tak o

düıünce içinde baktı ve i1've et- daaındaki Çin sandığında bulduk. 
ti: Vana, bir sandalyeye oturarak 

- Bu köpek tetkilderiinizin ıa· ıigara.smı derinden çekti. Sonra 

azır .... • en yagan ar rma ait etya kontenjan kaydiyle baih stmer edTIYI' vaz'ma mamus jelA.tlnden 
bu hazırlıgı kıaınen. bozdu Bunun ı 1 ak 

1 
k t . mnJ kapsliller (yalnız bmılar dahlldlr), o m sızın mem e e e gırer. 

la berab~r dün ak§ m sorduk ıa· 68, 69, '11 A., '72, o., '19 Makinelerde mh 
.. .a ... ' · Madde 3 - lktısat vekô.leti, 40 güne- lnfıJ labtlyan (yalnnı bönJai daldlcll:rJ 

hanın ~yuna mus~ıt oldugu ceva- 1 T k ti 
1 

(A) listesindeki 90 sırma ((yalnız ba d&hllcllr), 98 A. 
hım al:.ık. ve 1 an etme §~ y ~ • (yalınz feVYOt), 98 A. (yalnız merlD hasmı çok daralttı ! ıordu: 

. eşyadan aşağıdakı tarıfe pozısyonlarına ıoo, lot 108 A. Nakllye ifrketlerl için 
• • • - Komiser efendi! Biz yemeğe Aca ha hu mühim maçı kım ka- girenlerin serbest ithal müsaadesini dea- kılından mensucat (yalnız bo dahD 

.Arterin evine döndüfümüz za- gİtt:kten ıonta Arterin yatak o· 
mnıı nat Uç buçuktu. Komiter dasın'\ k!m girdi?. 

:zanacak?. rins anlatması mevcut veya memleketi- 112 Ylbıtlea bant baBncJe tel!llr bezleri ve 
Bu huaust t h · lere gi· mize olan ithalab kendilerine olan ibra- balan, makine kolonlan ve kartları ( 

• . a uzun a mın . bmıl&r dalılldll"), ııs B. c. o .. ın A. 
H:s dönüp dolqıjor, emirler ve- - Bir kimse girmedi. Bruk bu 
riyordu. içeri girince G-:ımbele odayı muliafaza ediyordu. Yalnız 
ruge~dik. Elinde bir ıürü aletler- Ufak, -ıürgüyü takmak hususun.da 
le ataiı iniyordu. Nihayet Hla, bana 1ardll'Ill etti. Fakat odamn i-

nşmek ıstemiyoruz. Çünkü bıze catnmzı seçmemek suretiyle umumi 126 Şapka taaıatı (yaınn ba a&hlldlr), ı 
mübadele hareketi lehimize olan ve ayni 

herşeyden evvel iki takım da mü· z:ımanda tediye müvazenesi esasmı kabul B., 130, ısı, ın A. Bttret ve taP lpUkl 
.., • • • • •• •• •• D.. (yalnız bunlar clalıllt!lr" ısı B. C., ı« V 

s .vı vazıyett_e g.bı go:.:unuyor. -411 ederek Türkiye itbalabu karp hiç bir ooraplart ınhhf koratar, sftspU'aamular (y 
itibarla bu macta biraz ıansın, tahdit koymaımı blılunan memleketlere nız bunlar clahl1dir), 159 n. Pafates 

muavini Bruk'a ıordu: çine girmesine müs~ade etmedik. biraz itidal' b~ · da nefes me· hasrebneğe aalahiyetliclir: (yalnız bo dahildir), 162 Tapyoka { 
. . ın ıraz .... biı dahDdlr), 16' A. (NlşaSta - Vaziyet nasıl?.. Odayı da bizzat ben taharri et· .selesının sayılı bir rol oyn.ıyacagı 73 C 2' 98 A; ıoz A 2' 8 1' 2, 366 165, 166, 1a1, 169, no a, na, 111 c. ı 

- Her fey tamam. Kapmm tim. A, B, C; 367 C; 370 B, C; 417 B; 446 
m muhakkak görüyoruz. A 1 ·, 521, 523 A 1, 2, B 2; 524 A 3·, B. Kafeini almmıt kahve (yalnız bu 

ıürgüıü eski haline döndü. Markam ayağa kalkarak aor- dtr), 210, 211 A.. B., ns. 284 o.D., ın 
D·ğer braftan bizi uzun tah- 574 D; 577 B, 681 A 2; 682 B 1, H; 289 A. B. Tartın, karanfil (yalnız 

Hi•, Yansa döndü ve anlattı: duı mini · · kt ık b" 711 H, V; 725 H; 821. ClalıDıDr), uo A. B.. z.11. m CA.naaon m 
- S:ze h-:ber verilecek yeni - Mister Vans! Bu demirin yu ere gırışme en a ı oyan ır Madde 4 _ Bu kararnameye bağlı v teana.), 244, 245, H 7 oaıanp (yalnız 

ba~ka sebep daha var: dalıl!dtr), 248, 249, ı~o. ıın, teı (yal ıeyJer de var. karda bulunm::ı11 seni neden ta• listesinde yuılı tarife pozisyonlarına 
Bu da Fener takmıın.ın bugün O'iren e•ya, sipari-lerinden eve) aı_'t ol- annaytde 1mllaa1'anJar), 161' l6S A.. - ya.. ıırttı. • .. " " 266 A. l,2, 268, 269, 270 (yalnız flU'dOD 

ı1ha~a n:ısıl bır kadroyla görüne- duldan vekaletlerin izni alınmak illrti,.Ie keni), !70, 21%, ıı8, ıııı. ı13 ııe B. ı'M Kütüphane odasına dofru yü· 
rüdük. Ortadaki masanın üzerin
de bir tey duruyordu. Y aklqtık, 
komiser His anlattı: 

- Şuna dikkat ediniz. Onun 
üzerinde de kan d :mlaları var. 

M:ııanın Uzerlnde hir demir 
parç3ıı duruyordu. Ocağın ate§İ• 
ni karııbımak için kullarulan de· 
mir. 

Vana demire d~kkat etti ve: 
- Evet! dedi, üzerinde kuru

mu§ kan damlabrıyle kıllar var! 
Vanı, sonra Markama döndü: 
- Markam! dedi, zavallı kö

pek bu demir parçı.aiyle vurul· 
mut! Sonra bu demir Arterin ba· 
tın :l da indirilmiıtir. Çünkü bu 
deır..irin §akli ile Arterin bz:ıında· 
ki yara biribirine uyuyor, 

Yans kat!arını çatarak devam 
etti: 

- Markam! Bu demir parçası 
"bu od:ıy:ı aittir. Dün gece Arte
Tin burada, ocağın tem karıısmda 
oturuyordu. Utak Gambel onun 
burada oturduğunu görmüttü. De 
mel\ ki cinayefn vukuun:lan ev• 
vel burada bir takım feci a"\hne
ler oldu ve her ıe:y bu odada vu• 
ıkubuldu. 

Markanı itiraz etti: 
- Bununla beraber Ar§erin 

cesedi yukarda bu'undu. Kapı11 
da içerden sürmeliydi. 

His Hlve etti: 
- Elinde do bir tabanc:ı vardı. 

Başma da bir ltuııun ıinnittl. 
- Yans, kcmiıere baktı: 
- Komiıer efendi! &adi, Jnm. 

lann hepsini hen de itiliyorum. 
Bu e · na1et çok kanıık, çok mü,-, 
kül, bir cinayet. Bütün deli ·ı, el· 
nayef n bu odada vukubulduia• 

- Çünkü bu sabah sandığı ta-
harri ettim ve o zaman sandık 
bombo9tu. 

ceği hakkında esaslı bir bilgiye kontenjan dıımda memlekete girer. urokı arabf (yabuz ı.a clahDdlr), t1'7 

malik olmayııımızdır. Madde 6 - Bu kararnameye bağlı F 277 H., 27'7 V. z. H., ı77 T. Gom kopal. g 
atvrın:, elemi ('.\·abtız bunlar dahndlr), ı 

Dünku·· tahkikmı" ize aöre Gala• listesinde ya.zıh 8!Y• birinci maddeae ol • 28!>, !81 A. B., 181 D. Pomat vu armm 
KOKULU DUDAK BOYASI tataıar::ı.y takımmda bir değitik· yazlı altı ay müddet zarfındaki ithalat pakl:ın (yalnız banlar iabfldtr), 184 

kıymetleri mecmuu alb yüz bin fu-ayı 288 A. Rende tal!l§r (yalnız yoımırta un 
Perıembe 11 te§rinivel 330 I:k o!mryacak ve takım bildiğimiz ~eçmemek üzere sıhhat ve İçtimai mua- la.Jı için), 289, 293, ısı A. B., 293 Apç 

Vanıın son sözleri, hepimizi kadroyla çıkacal..-tır. Fakat Fe· venet vektdetlnin IJlüsaadesi,-la m~- her am d!ıt' ......_ - Akaiunı < 
nerb:ıh~en:ıı etki ka drosiyle g5· te ithal olunur. bonlar dahildir), :296 B., 299 A:lt ğllÇ 

hsyret iç:nde bırakmı§tı. Markam ve aı;-aç cevizlerinden mamaı dllğme (yaln 
aordu: rünın:yeceğini ku-VVetle iddi:ı e- Sıhhat vck3.leti, ithalinde zaruret bn da.bildir), 800 şapka kalıbı ve 1mucıu 

der..'er vardır. crördüğü ilaçlar için bu miktann haricin- fahri.imlan tola yaylı pblorıJ:u (yalım buJI 

- Emin misiniz?. B:rinci devrede Fenerbahçen.in de aynca ithal müsaadesi verebilir. bı.r dahlldl:r), 801, 802, SM, BM A. B. so 
- Kat'iyetle em:nim. hm h · c. B. Her ıım tapa, mftrettıep 'ftl pyrl 

geçen seneki nispetlerle muvaf· F listesine dahil 0 YIP sı haü umu- f'l'!ttep eanımrtaranlar (Tlllnıs banlar d 
- S:ındığın iç:ne bakmayı u• I d ., h k h"I· ;niyeye lüzumlu olduğu sıhhat ve içtimai dir), 805 B . 801 A. a, 801 B. c. 801 n. !', 

nubnuı o~mıyalım?. fak 0 :una ıgmı er ea 1 ıyor ve muavenet velUletince tahakkuk eden Dl' fırçalan, cerrahJr~a. att tımn.k ~t 
_ Kaflyyen ! dedim. bu itibarla takımda en.ılı bir de• mevad F listesine dalıilmit sibi aıhbat n (yalnız lmıı'ar dabDıllr), 808, ııı A .. tıt. 

ğiıme yapdacağmı d:ı bu itten an• vekaletinin müsaadesiyle kontenjan bari- sıs, sus. 816 Kt\fe zemlıll ('<'1'11nı:r. kalnlfl 

- O halde?. lıyan~:ır öteden;~eri .CSylüyorlar• ci ithal olunur. ~kk'lt ımretne), no A.., m B. cı. 824 
- Vaziyet aşikardır. B:z oda· A. m tktl!lfan k'\tı* ve mnmut'\tr (.....ınd 

d , dı. Bu rivayetlere göre Cevat Madde 6 - Bu kararnameye bağlı u· bunlar dıallDdlr ), ns A. 880 B.. 111 88z~('q 
yı taharri e ip çı.ct.ı!:tan sonra f · • k haftan alm?.rak nıüda -aya verı• munu :>ntenjan listesinde yazıh aşağı• k"\;,.,, (Tillnn 1m dahlldtr), m, SS8, 884, 
birisi bu demir puça.:nı s:ınchğın lmnd daJci t •• · 1 · • BM.._ __ k .. _... 8ll1ia1I , ........ 

il.yor, FazJ'.a Re•:ıt ta an çı· arue pozısyon arma ııren eıya s~s - ....,,.., ""'... w , __ 
İr • k "'tur s- 1 • bnn•:lr dahildir), IS7 Bir ytlzO boyalı, ver-
7-ne oymuıı; • karılıyor •e haf hattın:ı Lebip a· c e!U'iq anlaşması mncut veya mernle-• 1 ' •·· ? .. k · ntldl ve:va Yft)drl'lı kl11'-rt•ıırve mftcentt kl'~ 

- Kım o a.:ı ır.. bruy.or~u. Hatta Ze1'i Bey bile .. etiınize olan ithalatı kendilerine olan 1An ("9.lltft lıantıır dahlldlrl, 141 o. Clllmı 
K. ·? B k 1 M (M f ı..ıracatnnızı geçmemek suretiyle umumi .. .- twUkanoa, ""'""° w,.. fts <nhmı br1Jll' - ım mı • • ;:;.n:l ır8a ar· . . ı.... ncuya uza • "L-d -

k 
, k "t . . I yer:nı .uır genç O}-U muua ele hareketi lehimize olan ve ayni f"r cln"l'ıttr\, sı2. sıs n. 848, 8!19. 11!50, m. 

anı, haıı::eri, ko.tu fl. es nm a • f ... re) terked"yordu ""amanda t d. s~ B. "'"t'm nota (va1nrz bn t'lahnc!lr), SiSi. ... ı • ~ e ıye muvazeneti eıasım ka-
tına lim koyduysa bu demiri de d .... . • bul ederek Türkiye ithalatına kartı hiç sıs7 A. ~~~tan otmntn tnrb:ılnn " mf'Y• 

Biz böyle esas'ı bir egı9mey1, ~mn ıı~cta ftrf!D lml'ttton omhsfazıın tela 
sandığın iç:ne koymuştur. F enerlil~rin müb:nı bir rakıp kar- ~ir tahc!it koYmanut bulunan memleket· wr-" ~ll>ıil"" ,_,m& """"'1' G•tıDdlrl. s• 

_ Hanrerl mi?. ki . lcrden getinldi!i takdirde kontenjan cb- 1'-9 B.. 980, tt81 B. "nMNt ft ... ,...., 4lfYNllll 
:ı ı·a;nd;ı ilk defa derı.ıeyece erme tında ithal olunaeaktır: ntf!l"lhltım"ıc: tcln ~'ltıırt1"!1'D8 u9111n 11e imal 

- Evet. Fak:ıt bu hanc .. er i•ini ., kl her b z ._ t ..._.._ :ı ıı1ti::nal vermeıne e a er e· 73 A, Bı '15 Cı 99, 108 A, B· tıt: n.,..~nm~ ~.·mH:ı. Pl"m"tt f"rllt:ı'"" ('\'ntms 

temizlemiş bu!unu!·or, onun ya· ki Beye aormn'::t"'-n da kendimi 139 A; 163ı 184 B· 177 180ı 2.ia 241, 1 tmn '!1' """""'''· !tM, "'"· llM. no tu.ı,, 
k d • d ~·ı ı_ .. •• • • "" 1'. C., 117'! l>-ıtrmlrtıtn R~ lm'\Jlnt'I "'"".,_. ı,. 

ta 0 aıı C§yasm :ı-:n '1.11
' ıa.tup ab:natlı!t. Zelıi Bey takrnunm 263 B l, 293 A,, 321 B, 324 BJ 328, 111•'""' ~ "'"'m'"' (Yahns b111ıts-r tMınt:ıtr>. 

hane ot!aaı e§ya:;ından c!duğunu kad:-csun~ söylemedi, ydnız bazı 341 A, 345 A. 353 A, 362, 363 A, 391, S'7~. Rıfl. 111 .,,,,"" ~'""f"'IPTt fllff'f!'ll """'""• 

tesb:t ebni,tik. Bu d: mir parçası k::çük defiitıneler olabi!eceğini 39S, 399, 446 A, 450, 45S A, 461 C. 474, ... -ı~·" """'t h"''""e ..tl"ft <~tnt7- t:ıa chtdl• 
da buraya ait o' "uğu haltle yablc 483 A 484, 487 B; 498 A 1 2, 499 A. "'"''· ııo~ 'P~mn'!mm ""?"f:mn• mal<h!fl kof"m• 

İJaret etti. ' ' t.\"!fl' t""""-'~" ~fl<>rıt '"''"'"" tNlr lMıdert 
ocJ""sma çılmnıtır. fler halde güzel bir maıı- göre· 500 A, 520 B, 528 B 1, !53'7 C 2, 539 D, t11!~..,. "'-hr ,,..,.,,,..,,.,. ıınt. tlff!I A.. Amert• 

~ 544 B, 549 A, 556 B, 557 B, 589 A 3, k..,n be7.bcten ,.~~ ~" ""'t-rooı''"" tvat· 
His ıordu: cef mizi uınuyoruz. 573 A, B, 576 A, 682 A, B, 585 B 1, "~ "anb. .. 11~~"ıllf'· ~ R!'!M .,..,.....,,. '"""'· 
- Bunları k"min yµ~:arıya çı· AS 587 B, 593 A 2, 5V4 A 2, 6D7 H 1, 632 • ""..,.~fıj. '""· 4119 A. Ytt&mı ~ 

karmı• oldug"'una hü :medı·yorsu- '11••·-------·t••l!IB D &S3 636B 704 B 3, 756 c, 861. Vf! "'-
1
• .., .. '15 ""T n~ hftM( 111!-!aPI ,.., .. 1. ~ I ~ ' ' ' ' nn. bıa ch~mr), '18. 41'1, 4'n /t.. t. 4U 

nuz 7 • v p U r 1 k Madde 7 - Bu kararnameye beib Jt•J1;aq, ~ .. ,. ""' .. "'ıt" hnt '"ın"a., ._, 
- Bunu her kim clsa yapabilir. a c u u M liateslade yazdı tarife pozisyonlanna w \ıQ;::t.-rı t--.;;k to1:.~~ .""' kllVt'lıtr (VRln• 

Tu k A - giren e11wn niı~ IM)'JI v• ~ l:r,::-~ ~~ ...... \, ('l,"Ç ~·:ı.o:;QJI V"' 1'11\ntl\ 3rttl· 
- Mesela?. r nonım Şirketi aylan için verilen koatenjaıı miktarları ıcra <n:.,~ ~.!."'J ~ .. ~~- •"" t"" .u11. • 
- Mesela biz burada cturuyor· lstanbul Acentalığı bu mallano menıeleri olan nıemlekotler k~'!:lr u.~ ~:~}. ıf•ll . .t•9 Tf'ftf• tımt n. 

kan Re~on•1h G-:-a~si vata!t odt"ı· Liman hın. l e 'efo!I: 229 '-' a. ... sında bu Uıtede yazılı tekilde taksim ~:::.ı;!~:ert, lllltlk tıpalar CYBlım '"1n· 

anının 3nünden birkaç kere geçti· - olwunuıtur. Cl>ewmr ... , 

ler. Karadenı·z Yolu ikinci ü9 aylık M liatesl 20 mayıs 1934 ----------rr--~-1 
q ilan olunac:utır. 

(Devamı 't'U') S k lS .Madde 8 - Gümrük ve jnbisarlar ve· 

1 Devlet Dem:r yolları ilanları 1 
Q arya vaşü~A~ kaleti, umumi kontenjan Jistesiode ya-

D 1 zılı altı a1lık ve M Jiste::indo yaz~b Üç ay. razar aaat 20 de Ga tik yekUnlan her ay için müaavı olarak 

DOKTOR 

Hafız Cemal 

idaremiz iç D p .. zarhkla Hhn alınacak olan dal2ah saç, ka· 

lörimetre. e e'ctrikli teldid fmnı, kıol ve kaba htübeç, bez hor· 

tum ~·bi 17 ka'em rr.uhtelif etyanın 28. 2. 34 çarıamba günii 
ıaat 11 de pııar!ığı yapı'acekbr. llteyenleria mezkQr saatte ma 
ıuaya müratutla tahriren teklifte bu'anmalıra Ye mıtaıa da

bi1iade a11lı liıtede ( X l iııtdli mafzeme için nOma!le getirilmesi 

ve nümunesiz te~liflerin kabul edilmiyece}l illn olanar. (86S) 

lata rıhhmından k11H(acak, gi
dişte Zon~u dalc, Inebo'u, A 
yancık, Samsua, Unye, Ordu, 
Gireıon, Tırebo'u, GCSre!e, 
Trabıon, Riıeye. Dönüşte 
bunlara iliveten Of ve Silr· 

taksim eder. Dahili haıtalıklal" nı;itehanıtı 

me eve uğrar. 

Madde 9 - Bu ~ l:taih 
(M) llsteainde yaab miktarlar clearinc 
mukaveleleri mucibinco döviz istemiyen 
memleketler için üç misline çıkanlır. 

Madde 10 - Birinci maddede yazılı 
listeler 1haziran1929 tarih ve 1499 aayı
h gümrük tarife kanuniyle bu kanunda 

·----ııım·-------ııdcf §:k~ik?er yapan sı mayıs 1933 tarih 
ve 2255 SR!'llı kanuna bağlı ithalat um11-

Cu.a " pazardan batb pm...de 
Öğleden sonra saat 2! den 4) e kadar 

latanbulda Divanyolunda (118) ... 

maralı baıuıi kabiwbld. heıtal • 
kabul .ter. 

Muayenehane telefon numaıur ~ 
Kııhk ikaıııttcih telefonu 4a&19 



Yeni tütün ve tütün inhi
sarı li yıhasının esasları 

yeni tütün ve tiitün inhisarı layihaıı Çiftçi bu zamanları geçirmemek ıartiy
hak.:.mda dün kıaaca malumat vermiı· le istediği zamanda anbarlara götürüp 
ti~. Büyiik bir ecıekle hazırlanan ve teslim edebidir. Çiftçi bütün mahsulünü 
memleketin ihraç ettiği iptidai maddeler inhisarlar idaresinin göstereceği ~baı:la
...teyamnda birinci saf ta ıelen, on binler• ra nakil ve teslim etmeğe ve ke~dilerıne 
ee çiftçinin mayiıet ve iradını teşkil eden baıka tütün kalmadığına dair hır taah
ve ekiminden için;ıine kadar kayıt ve ıart hütname vermeğe mecburdur. B~ an. 
altına almmıı olan Türk tütününün zira- barlara girecek olan çiftçi tütünlen yan• 
atini ıılab etı=k ve fennileıtirmek, zür- gtn tehlikesine karıı sigortalı olacaktır. 
ramı töhret ve teıvik etmek ve cihan Bununla anbara gelir gelmez, ilk ~şta 
piyasamıda haiz olduğu ıöhret ve itiba- çiftçinin kontrol cüzdanında ~rç go~~e
nnı muhafaza ve iade için harici ticaret- rilmiı olan tütün miktarı tetkik edılır. 
te ve alnn satmunda alıcılarımıza emniyet Sonra denkler tartılır ve borcun hepsinin 
telkin edici ıart ve evıaflan muayyen teslim edilip edilmediği kontrol ve hesap 
yelmaaak hir mata haline koymak gibi edildikten ıonra tütünler Üzerinde devir 
yeni bükiimleri ihtiva eden bu layiha ü- muamelesi tamamlanır· 

serinde dün elde ettiğimiz mütemmim Tütün çiftçileri, tütünlerini inhisar· 
malUınab da buıün veriyoruz: lar idaresi anbarlannda iki 5ene için de-

" Bu Jiyihaya nazaran, Türkiye po .,dilebilir. Denklerin anbara girdiği 
cümhuriyeti dahilinde halkın istihliki tarihten itibaren geçecek ilk ay için kira 
için tütün ve tönbeki satın almak, itle- alınmaz. ikinci aydan itibaren her ay 
ınek, kıymak, sigara, ağız enfiye v~ için kilo başına iki para alınır ve bu kira-
pİpo tütünü yapmak ve bunları alameti lar tütün satıldığı vakit tahsil olunur. 1 
farikaaı, bandrollu ve etiketli kutulara .. .. 
ve paketlere koymak, ecnebi memleket· M~~~ul~nun .~lnn ve sabm be~a.nna-
1 · d ·· t-....ı t••t" sigara melerı uzerıne tuccar namına devnnı ve-enn en puro, .,..,.. mış u u~ ' h' • . . . . . . . . .. 
_c w • tüt .. nleriyle tönbe· ya ter ınını ıstiyebılmesı ıçm çıftçımr eunye, agız ve pıpo u k d 

ki ve sigara kiğıdı ıetirmek ve bütün anun. ~ musarrah bazı kayıtlara riayc. 
bunlan memleket içerisinde satmak dev- etmesı laznndır. 
Jetin inhiaarı altındadır. İnhisarlar ida- Kanun layihaımın altıncı kıımı, tüc
reıi tütün, aiıara, enfiye ve sair me- car depolarına, tütün ve itletme firele
nddı iılenmit veya itlenmemiı ıekilda rine, tüccar tütünlerinin nakline ve ye
ecnehi memleketlere de 1atabilir. dinci kıımı da, yaprak tütün iıleme tar. 

Tacir ehliyet ve aıfabnı haiz ve kulla. zına dair mufassar ahkamı muhtevidir. 
acakl aki eterin adedine gör .. . . . .. .. . . n an m n • . e uç Sekızıncı kısımda; tutün ve ınhısara 

bin liradan haıbyarak ~n.bın lıraya kadar tabi diğer maddelerin dükkancdan ' 'c 
para teminatı veya mıllı bankanın temi- satıcıları hakkında hükümler vardır. Bu 
natım verenler sırf .~cnebi memleketlere kısımdaki kanun maddelerine naza:-an, 
ihracatta bulu~ak _uzere _Ist~nbul, lzmir bu kabil ıatı,lar idarenin a~tığı veya a- 1 

ve Samsunda gu?1ruk. ve ınbıaarlar veka- çılmasına rusat verdiği dükkanlarda ya. 
Jetinin müaaadesıyl~ sıgara fabrikası aça- pıhr ve icabında gezici satıcılara da pera· 
bilirler. Bunlara aıt aynca bir nizamna- kende satıı hakla verilir. Bunlann bi
me yapılacaktır· Ecnebi ~emleketlerden rinci sınıfından yılda yirmi, altı ayda on, 
gelen yolcular e~ ço~ elli tane sigara, ikinci sınıfından yılda on beı, yamn ae
yÜ:ı gram tönbeki, Yirmi bet püroyu, el- nede yedi buçuk, üçüncü sınıfından 
li granı. pi~ ~ ya~ut ağız tü~ününü ve yılda on, altı ayda altı, dördüncüden 
enfiyeyı hıç .b~r resım ve~ekı1zin mem- senede bet, alb ayda iki buçuk ve be
lekete sokabılırler. Bu mıktardan fazla- şinci sınıfından da aenede iki, altı ayda 
ft için en çok bir kiloya kadar yeni güm· bir lira hare alınarak satı§ tezkeresi ve· 
riik resmiaden baıka on lira inhisar rea- rilir. Sınıf taksimatı, mevkii ve aabf 
mi vererek ithal edebilirler. miktanna göre tesbit edilir. Bu dükkan-

Ecnebi memleketlerine çıkarmak için lar, idarenin tefti§ ve mürakabesi al· 
yaprak tütün yapmak serbesttir. Fakat tmdadır. Sabalara verilen satı, tezke
bunlann satın alınması, memleket için· releri şahsa mahsus olup ahire devrolu
de nakillerini, mağaza ve depolara ko- namaz. Dükkanda satıı yapacaklann 
nulutunu, ıemilere yjikletilmeıini ve tezkeresi yalnız tezkerede gösterilen ma
nihayet ecnebi memleketlere çıkarıhımı bal ve seyyar satıcıların satış tezkereııi 
inhisarlar idareıi kontrol hakkına malik- de tezkerede tayin edilen daire ve mevki İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
tir. için muteberdir. Bunlardan bilumum in- mahkemesinden: Pakize Hanım 

Koatorl cüzdanı bulunan çiftçi ile in- hisar madde!e~ini sattıklarından dolayı tarafından Beyazıt Mercan ağa 
hisııı-lar idareıinde yazılı tütün tacirlerin· kazanç bvergısı alınmaz. Fakat bu eşya mahallesinde Örücülerhamamı SO• 

den başka hiç bir kimse elinde yaprak ile ber~ er İnhisara tabi obmyan başka ka.ğında 9 No. hanede nıukim Ali 
tütün bulunduramaz. Bu tütünlerde mut şeyler k e satarlarsa, ancak bunlardan 
laka (nakliye) denilen rubıat tezkere• dolayı azanç vergisine tabi olurlar. Efendi aleyhine 4 • 1 J • 933 tari· 
1 · 1 b. d b. ki ı LA · hinde verilen boşanmaya ve ellı· erıy e ar yer en ır yere na o unur. ayihanın ' 'teallik kı 

cezaya mu smı otuz l · ·h 
Türkiyeden .... tütün tohumu ihracı dö,rt ~addeliktir. Bunu takip eden mü- lira madeni a tın mı irmüeccel 

memnudur. Tutun ekenlerden mahsul· teıerrık hükümler kısmının 1·hti. 1 • ve elli bir lira mihrimuaccelin ik . .ı::::.: va ey e 
lerini kzçağa ıarfettiklerinden dolayı 1 U&fj: maddelere nazaran, inhiaarlar ida· line ve mumaileha Pakize H. için 
defa mahkum olanların iki sene tütün ek· resı nıenıurlan hakkında diğer devlet on beş lira yoksuzluk nafakası ve 

· d T"t" dikil tarla· mem 1 
mel dıı .me~ul ur. u daun ba kaen h. bir mü :r. arı gibi, memuriyet vazifesinden küçük Kemal için de aynca on beş 
ar ~ . .• tütün er arasın Ş ıç n aıs veya memuriyet vazifelerini ifa 1 kü 

~!•~'-- lira nafaka takdiri e ··çügu"' ··n ve· fe7 uuu-. sırasında hadis olan suçlardan dolayı 
Gümrük ve inhiıarlar ve ziraat veka· devlet memurları hakkındaki ceza hü- layetinin anası Pakize hanıma 

letleri tütün ekilen yerlerde tütün cinsle- kiiınleri ve takip usulleri tatbik oluna- tevdi:ne mütedair kararın yenilen 
rini ıstıfa ve haricin göstereceği arzu· caktır. mesi davasının usulüne uygun ela 
yn göre cinsler elde etmek ve tütün ek~- Bunlara karşı vazife ifası ıırasındl\ ve rak yapılan rnuhakc,meıinde: Ua .. 
nünden tacirlere arzına kadar nıuhtelıf Ya İia ettikleri vazifeden dolayı yapılan nen tehliğata rağmen gelmiyen 
i,Jeri fennin icaplanna göre ıslah ve m3b- suçlar devlet memurlarına kartı yapıl- .. d l h' ... b d ikm 1 1 
aulün ihraç kabiliyet ve kıymetini artb. nu1 sayılır mu aa ey ın gıya ın a a o u-
racak çareleri aramak ve tütün hastalık. .. . • . .. .. nan yenileme ve tahkikat zabıt. 
lan ile ujrapnak usullerini bulup lemin h !urkıyebde y~tııen yaprak • t~tun!er namesi kıraet ve davacı vekili Ab-

k, • I • • . • L.. • .. azıne ve eledıyeye ve hususı ıdarcle· 
etme ., en ıçın ıcap eden .ıı .. nnı ınueı. re "t b . teki·'"' . 1 d dullah Bey dahi isticvap olunmuı 

1 • d tirm. k vazif · ) aı er neva uıer ve resım er en 
sese.erı mey ana ge e esıy e b b t k. I"' I t 

ük )leftir• 1 8 .. el t~-~ ve bu kanun ile inhisar altında buhc.ıan ve u ap a ı ma umat ve ıa ıra· m e er. 11 mueaaea er ...-,.un-

dan t "tün ekile mıntakalamı bazı maddeler asıl gümrük resminden gayri 
1 

ıarına müracaat olunmak üzere 
u n Yer- h · bel d. hk 

1 · d arandan vasıflarda tütün y ti' • azıne ve e ıye ve huııusi idaı·elere ma eme zabıt katibi Be::!i3. Ha• 
enn e e §ti- • b"' .. t klifl . 
rilmediği anla,ıldığı takdirde, o yerlerde aıt vutun·b·e .. e~ ve. rea~lerden. m~af mm ve mahkeme mübaşiri Ahmet 

• • L-·lanmad alt oldugu gı ı mülkiyeti malıye hazınesıne d. h b I 
tütün ekimi UDY an 1 ay evel ve ait 1 P inbiaarlar ·c1a . h ak Efen ı ve a.s e memuriye karar 
eki J h ti karariyle yasak dilir. 0 u ı reaıace er ne m • 

v ler eye . tif 1. 1 e • Bu f aatla olursa olsun kullanılmakta olan sureti vermekle mükellef ba~kaHp 
müe selerce ıs a sure ıy e elde ed'l • • • 

s~~ .. h 1 ç'ft ·ı 1 e- gayri menkullerde devlet, belediye ve Emın Beye ıstıfrarı natrk tezkere 
cek tulün to um arı 1 çı ere Parasız · · • 1 • 

. . ıdareı bususıye ere aıt her türlü vergi ve yazilmasına ve i~bu muameleden 
venlır. resimlerden maaftır. • ·· 

inhisarlar umum müdürlüğü her s B k • tarihin· d bahısle gıyap kararrnm on P.:un 
.. ene u anun neın en dört ay .. . A hl'.... l ~ 

tütün yetiıtirilen ~~rl~~~~ mu~~ar sonra muteber olacak, ve sureti tatbiki- mudetle ılanen te ı~ı tarar al•ı-
yaparak iyi fide, ıyı tut.~nA yetıştrr.:..,lere ni gösterir bir de nizamname yapılacak- na alınmış vehu bank d mu::ımele-
ve iyi denk yapanlara mukifat verir. tır. li gıyap kararı dal i maM.:c:ne di· 

Satılmıf veya anbarlama müddeti gel- vanhanesine h lik kılmmıs bulun· 
mit olan tütünler, nekfo!unac~k bir hale Göz Hekimi 

11 
duğımdan tarilıi ila n'°'an itiJ:.aren 

gelen- inhisarlar idaresi tarafından veri- ı ı . ., D s··ı ş··k .. '11 he!,! gün İc;n itiraz olunTOa..t;oı ve lecek nakliye .akereleriyle anbarlar:ı r. u eyman u ru 
nakl,.lunur. ...ütünlerin anbarlara nakli 1ı ' rövmü muhakeme olıoın 7 • :l • 93f 
iç\ı.. lııananda he1: mınbuUl hakk:nda müd- Babı~li Ankara cadJesı No. 06 ı : Car~:'\,..,,ha !aat onrl~ lst~nhul As· 
detler tayin olu:un ı.~tur. icabında in.'ıi· 

1 
Telefon 2256 "i , live M"' ~1·pmecıi I'\ 1t•ncr lJ"1k11< da-

aari.r i:Woesi hu mGddeı.leri -.a:atabilir. 1 iresinde Heyeti hakime huzuruna 
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Tc:JR.KiVE 

Z:IRAAT 
BAN~851 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA'-'AT-b DJ;Q 

Istanbul üniversitesi mübayaa 
komısyonundan 

,. 

• t 

1 - Fen fakültesine bağlı Beyuıtta Eczacı mektebindeki 
inıaat ve tadiiit loptan aleni mUnalrns'lya vaz edil niıtir. 

2 - Mezkur ınşaata tal p müteahhitlerin asg-ari "5000,, lira 
kıymet nde bir binayı muvaffal..iyetle ikmal ve teslim etmiı ol
ması izımd1r. 

3 - Talip'.er lstanbul Üniversitesi mimarhğına mbracaatla 
ehliyetlerini gösterir evrak!arıoı tetkif. ett ırecektir. Alacakları ve
s.ıaiki kilibı umumiliğe ışaret ettirdi <len sonra bu işe ait muka· 
veleoame, şartname, Jahıka ve projes·ni tetkik etmek ve suret• 
lerini istir.sah etmek üzere her gün MüSayaat kom:syon kitabe
tioe müracaat edeceklerdir. 

4 - TaJ'p'er kendi teklif edece!deri fiatın % 7,5 u nisbe
tinde teminat muvakkateleri ile bırl kte ihale günü o!ao 18/Maıt/ 
934 pazar günü saat 14 te Ün versite Miibayaat komisyonunda 
ha21r bulunacaklardır. (85St 

1 l!!tenbuı E:.elediyesı uanlan 1 ---------
Münhal E'e ediye zabıtası memur 'u!darı iç · ~ ist!da'arı zat İf· 

!erinde mevcut bu unupta 22. '2 • 934 perşenbe günü imtihana 
ı ştirak edememiş o'anlarm vesaikini ıkmal edere'< şubahn 25 ci 
pazar günU saat o nda Be!ed ye Umumi Mecl s sa:onunda hazar 
ulunmaları va!.tı muayyeninde bazır bu :unrnıyanların müracaat-

ları nazarı dıkkate alınmıyac1ğı te'uar i.ôn o unur. l872) 

Beıi ktaşta çöp is'. ele9i ta T1iri: Teminat 37.5 lira 
lstanbuı T~ph r!ıanesi tam:ri ,, l 9,5 lira 

Yukarıda yazılı mabaHerin tamiri açık münakasaya konul• 
muştur. Talip o'anların şera ti anla'llak ve keşif evraklarını gör
me'< üzeıe her gün Leva 21ın miidürlüğüne müracaat etmeli, mü
nakasaya girmek İç·n de hiza arında yazılı teminat makbuz veya 
rreklubi e 19 · 3 · 9 _:4 p:ız aıtesı günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etme idir.er. t871) 

---
~lmediği surette davacının iddia. kcme11in intaç olunacağı tebliğ 
eylediği vakıaları ikrar ve kabul makamına kaim olmak üzere ilan 
ebnit addiyle gıyabınızda muha· olunur. .03615) 



Ayvalık Yolu 

muhakeme ve yüzde 7,5 ücreti 
vekaletle be~ gün zarfında öde· 
mesi ve aksi takdirde muamelatı 

icaraiyeye devam edileceği ilin ~ 
lunur. (10534)' 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 


