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ikinci Umumi 
Müfettişlik 

TrakYanın imarı için hük\imet· 
çe yeni bir program hazn-lanmak
ta olduğuna dair (V AKIT) in 
ilk defa verdiği haber ikinci umu
mi müf ettİ§lik ihd ::ıır karariyle 
teeyYÜt etmi§tir. Hatta bu ıuret· 
le teşıkil olunacak umumi m.üf etiş
liğe lbrahim Tali Beyin tayin edi· 
Jeceği kuvvetle söylendiğine göre 
•bu karar tatbik sahasına girmek 
üzere bulunuyor demektir. 

Her şeyden evvel Tr::ıkyanın 
iınarı bir nüfus meselesidir. Bal
kan ınuhaTebesinden beri bir çok 
ıiyasi ve askeri hareketlere ve 
inkılaplara sahne olan Traky.:l vi· 
layetlerimizin bugünkü nüfus va
ziyeti şüphesiz çok zayiftir. Bu 
zaafm izalesi için tabii hükUme
tinbu ınıntak~da muhacir iskanını 
teshil etmesi lazım gelecektir. 

Vakıa hükumet Trakyada yer
letınek ıiıtiyen muhacirlere mev· 
cut kanun ve nizamların verdiği 
iınkan dairesinde zaten kol ylrk 
gösteriyordu. Fakat Ba k -:ınlar
da umumi vaziyet -mazide çok 
acı tecrübeler · geçirmiş olanla
rı • tatnıin edemiyordu. Onun için 
TrakYa4a nüfusu teksif edebilme 
iti arzu edilen mecrada gitmi
yordu. 

Halbuki şimdi Balkan misakı
nın aıkti' Balkanlı devletler arasm
da iktısadi münasebetleri artır1-
caKtır. Mutekahil su e te yaı:u· 
Jacak itilaflar ile her devlet diğer· 
}erine karşı mUmkün olan iktısa
di kolaylıkları gösterecektir. Bu 
itib:ırla bilhassa Edirneye doğru
dan doğruya. bir hat yapıldıktan 

M~hmet ASIM 

( Devanıı 4 Uncu sn~ fanın 4 Uncu sütununda) 

/,.ti Şükrü B. 
İki ay sürecek bir tetkik 

seyahatine çıkıyor 
Çocuk hasta

lıkları mütehassı 

11 değerli he-
kim Ali Şükrü 
Bey, mühim Av· 
rupa ıehirlerin

deki çocuk hasta
hanelerini gezip 

yeni terakileri 
sörmek üzere iki 
ay kadar ıürecek 

olan bi~ Avrupa ALI ŞÜKRÜ BEY 
~yahatıne çıkacaktır. Ali Şükrü 
Bey, bugün Loit Ttiriyestino kum
panyasının Kompidoldo vapuru 
ile Napoliye hareket edecektir. 

Ali Şükrü Bey Napoliden sonra 
Romaya gidecek, orada tatbik 
edilnıeğe haılanddığı geçenlerde 
telgraf haberi olarak yazılan yeni 
verem tedavisi meselesini tetkik 
edecektir. Ali Şükrü Bey Roma
dan başka, Parh, Berlin, Viya
na v~ Peştede t.!tkiklerde buluna
caktır. 1 

Şişli Tramvayında 
dört bomba bulundu 

Maçta kavga eden. spor
culara ceza veriliyor 
idman ittifakı ikinci reisi Halit 

Beyin gazetemize beyanah 
Tüccar Gülbağlıyana bombaları gön~ 

deren eski ortağı tevkif edildi 

Pertembe günü aktamı sekiz 
buçukta Sirkeci - Şiıli tramva• 
yında bir çanta içinde dört bomba 
bulunmuıtur. Sirkecid- lcalkan 
bir tramvay Şişliye vardığı za· 
man •bütün müıteriler inmit, bi
letçi de servis kağıdını plantona 
imza ettirmek üzere inmek iste
miştir. Biletçi arka kapıdan iner
ken tramvayın orta sıralarının al
tında duran bir çanta gözüne iliş· 
miş, hemen eğilip almıtbr. 

Çanta doğruca Şişli .tramvay 
deposu müdürlu"g"·· ·•t•• ··1nı·· une go uru Uf, 
açılnııt, içinde her hangi bir eşya 
ve yiyecek Yerine dört el bombası 
bulunmuttur. Keyfiyet hemen 
zabıtaya haber verilmiş, tahkika· 
ta batlaıunı§tır. Çantada bulunan 
dört bonıhanm umumi harp aıra
Jannda kullanılan İngiliz yumurta 

bombası denilen bombalar olduğu 
anlaşıbnıttır. Bunlardan ikisinin 
üzerinde küçük lngiliz fitili var
dır, diğer ikisinin istimali kabil 
olmadığı görülınüıtür. 

Çantanın içinde bombaların al· 
tında bir de kitap bulunmuı, açı
lırken arasından bir mektup düt
nıüştür. Mektubun üzerinde Gül
hağlıyan isminde bir ermeni tüc
carın adresi vardır. Bu mektup 
"istediğiniz emanetleri size yollu
Yoruz,, meelindedir. 

Zabıta memurları mektup üze· 
rindeki adrese giderek ismi geçen 
tüccarı bulmuşlar, emniyet mü
dürlüğüne getirmi,lerdir. Bu sıra
da tramvayın biletçisi ve bombalı 
çanta da emniyet müdürlüğüne 

getirilmiştir. 
Ermeni tüccar sorguya çekil· 

miş, mektup okunmuştur. Bu zat , 
kendisinin bombalarla alakası bu
lunmadığını, ticaretinden baıka 
bir sey düşünmediğini söylemiştir. 

Bombalann ilk teslim edildiği Şişli deposu, 
dün ifadesi alınan biletçi ( Arkada torbada 

bombalar ' bir tramvay içi 

Ermeni tüccara göre, 

bu yazan ve bombaları 
mektu

yollıyan 

birkaç sene ticari münasebette bu
lunduiu sonra ayrı CI'ığı bir adam· 

dır. Bu adam, 
ayrılınca birkaç 

ermeni tücardan 
kere de tehdit 

(Deva.mı ( üncü sayfanın ı inci stıtununda) 
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KiRACILARJ 
M. Ş. Beyin gazetemiz için 

hazırladığı bu eser büyük bir 
milli romandır. .Ankaı~~~~ rast 1 

gelinen bazı tipler buyük bir 
kudret ve nafiz bir görüşle tas
vir ve tahlil edilmiştir. 

Her satırını büyük bir zevk 
ve heyecanla okuyacağınız bu 

Cum'l gü -
nü Taksi.m 
ıtad yo mun da 
Galatasaray ve 
f enerbahçe klüp. 
leri arasında 
yapılan maçta 

· çıkan esef verici 
hadiseyi yaz
ınııtık. İdman 
Cemiyetleri it
tifakı İstanbul 
ınınt:ıkası Fut
bul heyeti bu 
meseleyi ehem
miyetle tetkik 
etnıit ve hadi
sede suçlu görü
lenlerin ceza· 
Jandırılmaları • 
na karar verıniı-
tir. KALECİ HÜSAMETTlN 

Antrenöre yumruk atmı§ olan 
Fenerbahçe kalecisi Hüsamettin 
Beyin müebbet surette boykot 
edilmesine karn verilmittir. Bu 
karara göre Hüsamettin Bey itti
fa·ka dahil klüplerden hiç birinde 
futbol oynamryacaktır. Fener· 
baıhçeli Fikret ve Galat:ısaraydan 
Tevfik Beylere de altııar ay 
müddetle boykot cezaları veril
miıtir. iki takımdaki sporcular· 
dan beş tanesinin hadisede alaka
ıı görülmemiştir. 

T akmıları teşkil eden diğer 
sporculara kısa müddetlerle 
boykot cezası verilmesi kararlat· 
trrılmıştır. 

--- --
(Devamı 9 uncu sayt!a.nm 8 tıncll sütununda) 

VE ARKADAŞI FİKRET BEYLEll 

TEVFiK BEY 

Arnavutluk tahtile ala
kadar gösterilen cinayet 
Osmanlı meclisinin eski Priştine mebusu Hasan 

Beyin katline ait muhakemeye başlanıldı 
esere pek yakında başlıyoruz. . ~ . 
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Selanik, 24 (Husuıı) - 14 agustosılı Hasan eyı o uren anıavu .. e========== 1933 tarihinde Selinikte Kral logonun rahim Çelo'nun muhakemesine dün bura 

en tiddetli aleylarlarından olan Pirittine· mahkemesinde batlanmııtır. 
-·-............................ ••••••••••••••••••• .. •••••••• .. •••••••••••••••••••••••• Selinik polisi, bu muhakeme münase-

betiyle gayet tiddetli tedbirlere teveaıiil 
etmiıtir. Muhakemenin yapıldığı daire 
kuvvetli bir kordon altına ahnmıı ve 
mahkemeye, yalnız polis müdürlüğünden 
verilmiı vesikaları himil olanların gir
meleri kararJaıtırılmııtır. Zabıtayı bq 
tedbirleri ittihaza sevkeden i.miller İki· 
dir. Bunlardan biri suçlunun mühim ıi

yasi ifıaatta bulunması, diğeri de Prag 
hadisesine benzer yeni bir vak'anın zu. 
bur etmesi ihtimalleridir. 

Ali Şükrü Bey, gezdiği şehir. 
}erdeki tetkiklerini ve gördükleri
ni bir sıra mektuplar halinde ga
zetemize yazacakhr. Değerli ya
zılarının gerek hekimler, gerekse 
diğer kariler icin pek istifadeli 0 • 

Iacafı ~ııuhakak1ctır. Arl{adaşnnı
za güı..el bir yolculuk dileriz. . 

Bu arada da kendisine böyle 
garaza mlistenit bir istinatta bu
lunacak bir adamın ismini vermit· 
tir, 

Bilindiği gibi Y akovah miralay Rıza 
Beyin oğlu ve kral Zogu'nun kaiınbira. 
deri Hüseyin Bey (Tseno Bey Krüyüzi) 
Belgrat sefirliğinden Prag sefirliğine 
nakledilmiş ve Praga muvasalabnda iti
matnamesini Çekoslovakya Cümbur Re
isi M. Masarik'e vermeden, Prag varye
telerinden birinde Alkibiyad Bebi adh 
bir katolik arnavut tarafından beynine 
bir kurşun sıkılmak suretiyle öldürül
müş ve bu hadise o zamanlar, Tseno Be
yin eniştesi kral Zogu ile aran iyi olma. 
dığından, muhtelif rivayetlerin meydan 
almasını mucip olmuştu. Derhal yakala. 
nan Alkibiyad Bebi mahkemeye verilmlt 

Avrupa diplomasisi ayağına taktığı kızak sayesinde bir meseleden diğer mese-
leye kaymakla vakit ~or. (Devamı 8 inci sayfanın 4ı tıncü Blitununda); 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
-
Almanya silih yarışındal)~i;;;es:0::0ı&;ya 124 saat zarfında memle-
F ransa yı geçecek mi? t~~~!:~..ı.~?.!~1~~~~- • ketin hava vaziyeti 

Londra, 25 (A.A.) - Dün ak- ı tün Fransada olduğu gibi hadise· 
şam Berninghamda söylediği bir lerin daha bir kaç sene bu gidişle 
nutukb Baldwin kabinesinde iş yürümesine müı:ıade edilirse, Al
nazın olan Sir Arthur Stil Met- manyan.ın Fransadan daha kuv· 
lan.d, gayet şiddetli bir lisanla Al- vetli olacağım saklamamak la
manyamn harpculuğundan hah- zrmdır.,, 
setmif ve demiştir iki: Londr:ı, 25 (A.A.) - Lord E-

"- Almanya, sulh muahedesini 
bm minaıiyle ihlal ederek önce 

gizli, sonra açıktan açığa ve git· 

tikçe .artan bir sür'atle tekrar si
lahlanmaktadır. Bütün meml~ 
kette sivillere askeri terbiye veril-

denin seyahatinin silahları bırak
ma görütmeJerinin tekrar baş1a· 

masına hissedilir derecede yardı· 
mı dokunacağın-ı dair Londrada 
mevcut bir kaç ümit, Berlin hü· 
kumetinin görüşleri karşısında 

sür'atle dağılmıştır. 
mekte ve h:ılka harp sa.hasında öl· 
menin en çok arzu edilen §ey ol
duğu öğretilmektedir. 

Filhakika, Berlin hükumetinin 
görü9leri reımi mehafilde tanv -
vur edilen anlaşma esasları ile 

Franırz halk kütlesinin harpten kabili itilaf değil gibi görünmek
nefret ettiğine kaniim. Fakat bü- tedir. 

işsizler bugün 
bir nümayiş 

Londrada büyük 
yapacaklarmış .• 

J Paris, 25 (A.A.) - Londra-ı telif hatiplerin, çrkıp, aöz söyli· 
dan Jurnal gazetesine b.ildirildi- yebilmeleri için on küraü hazırlan
ğine göre, İskoçya ve şımali ln- mıştır. 
giltereden gelen itsizlerin, yarın Bu nümayi,Jer, hükUınetin iş
için nümayif yapmak tasavvurun- ıizlere yardnn nisbetini tenzil için 
da bulundukları "Hay:t Park,, ta hazırladığı kanun layihasının a· 
karıtrkhklar vukuuna mani olmak leyhinde bulunmak üzere tertip <>-

için mühim tedbirler alınmıJtır. lunmuştur. 

lngiltere - Sovyet Rusya ticaret mua
hedesi nihayet imzalandı. Muahededen 
iki taraf da memnun bulunmaktadır. ln
giltere, Ruıyadan on rnilyon sterlin kıy
metinde siparişler bekliyor ve bu sipa
rişlerle İngiltere dahilinde iısizlik ha
reketini hafifletmeyi umuyor. 

Sovyet Ruıyanın ıiparit ettiği malla
rı t ngiliz gemileri taııyıp götüreceii, 
Sovyet Ruıyada 1niilterede damping 
yapmamayr taahhüt ettiği, lngilterenin 
Rusya ile ticareti 10,000,000 sterlin kıy· 
metinde arttırıldığı için 50.000 İngiliz 
işsizin bu yeni muabededen istifade et
mesi beklenmektedir. 

Hali hazırda İngilizlerin Rualarla 
ahşveri,teri, Ruslar lehinde on milyon 
sterlin farklıdır. iki taraf biribiriyle ayni 
nispette aJı,veri9e karar verdikleri için, 
yava, yavaı muvazene teıiı edilecektir. 

Yeni muahededen ittifade eden lnriliz 
sanayii gemi in,aatçıları, elektrik teai· 
satçıları, ziraat alet ve makinecileri, 
menaucatçılardır. 

1 nıiliz maliyecileri de bu yeni muahe
deden istifade ediyorlar. Çünkü bütün 
mallar ıirorta edilerek ıönderilecektir. 

bveıtiya ııazeteıi bu muahedenin im
zası dolayıaiy)e bir makalede lnıiliz .. 
Sovyet iktııadi münasebetlerinin inkita
fiyle alakadar olanların yeni muahede· 

Ankara, 25 (A.A.) - Meteo .. 
roloji müessesesinden aldığımız 
malumab göre, 24 saattenberi ba .. 
zı mmtakada mevzii olarak pek 
dar aahalara inhisar eden yağış 
iıtian:ı edilirse bütün Türkiye on 
beş gündenberi devam eden yağıı 
devresinden ıonra kurak bir dev· 
reye girmit bulunmaktadır. 

Vaziyetten bu yağı,aızhim bir 
müddet devam edeceği tahmin e
dilmektedir. 

Trakya mıntakaıındJ. yalnız E
dirnede cüz'i miktarda. yarım mi· 
limetreden az yağmur ,eklinde 
yağtf olmuıtur. Hava ıuhuneti 
son 24 u.at zufın.da iki derece 
etr&f ında oLmak üzere yükıelmiş· 
tir. 

Gece ıuhuneti yalnız Lülebur
gazda ııfırm altında bir derece 
kaydedilmi,tir. Diğer yerlerde 
auhunet tamamen ııf rrın Ü•lünde
dir. lıtanbul h1vali11inde gün
düz suhuneti dokuz ve gece suhu-

neti beş derece etrafında kayde .. 
dilmiıtir. Ege mıntakaamda hava 
da.ha ziyade açıklığa münittir. 

Orta Anadolu mıntakaaında 

yalnız Sivasta bir ıantimetre k:ı -
dar kar yağmrıtır. Bu mıntaka· 

nın Bolu, Kaıtamonu, Kütahya, 
Uıak, Ank:ıraı hariç diğer yerle· 
rinde gündüz ıuhuneti dahi sıfırın 
altmda rasat edilmittir. 

Cenubi Anadolunun hemen her 
tarafında hava tamamen açık 
geçmiştir. Bu mıntakanın hava 
ıuhunetinde de 2 - 6 derece ara
sında yük1elen auhunet kaydedil· 
miıtir. 

Şarki Anadolu mrntakası ekae
riyetle açık ve kıamen bulutlu 
geçmi§tir. Bu mmta:kanın sulnı
netin.de son bir gün zarfında. ıeı

kiz derece etrafında yükseliı ol
muftur. Karadeniz ıkıyıhrı mm· 
takasında yağıt tamamen kesil
rnittir. H:ıva. kramen bulutlu ve 
ekseriyetle kapalı geçmiştir. 

den hoınut olduklarını ıöyledikten ıonra R • • •• h H ti • • 
lngiltere ile Sovyet Ruıya ikbıadiyatt· eJSJCUm Ur azre erlDlD, Halkevle..

cevabi telgraflar 
nın hiçbir yerde çarpıtmadıiını, çünkü • 
Sovyet Rusya ile Çarlık Ruayası araırn· rJO e 
da müıtemlekecilik bakımından büyilk 

gönderdikleri 
bir fark bulunduğunu söylüyor. 

ö. R. 

Hacı Mehmet Beyin teklifleri 
3.000 kadar polia memurunun bu M. Mak Donald, itıizlerin mu· 
ite tahsi~ edileceği tahmin olunu- rahhaslarmı kabulden imtina et· Ankara, 25 (Husuıi) - Kütah-

ya mebusu Hacı Mehmet Beyin 
yor. Nizami zabıta kuvetlerine mektedir. Maamafih, bunlardan 

Ankara, 25 (A.A.) - Halkev
lerinin açılmumm yıl dönümü 
münasebetiyle halkevlerinden ge· 
len telgraflara Reisicümhur Haz
retleri ayrı ayrı şu cevabı vermek 
suretiyle mukabelede bulunmu,-

dönümünden ötürü hakkımda bil· 
dirilen candan duygulara teşekkür 
eder, ülkümüze ulatmak yolun

daki çalıtmalarmızda da muva.f ~ 
fakıyetler dilerim efendim." 

varidatı arftınnak için gösterdiği 
gönüllü memurlar terfik edilecek- 40 ki§iHk bir heyet, bu hafta zar-

varidat membalarmdan bu sene lardtT: 
Reisicümbur 

Gazi Mustaka Kemal tir. fında bir istida vermek üzere A· istifade edilecektir. 
l9sizler, Hayt - Parka on ayrı vam kamarasına girmeğe çalrıa-

"Halkevlerinin açılmasının yıl 

kafile halinde geleceklerdir. Mub- caktır. 

İsviçrenin Ankara 
kançılarlığı 

Berne, 25 (A.A.) - İsviçre hü
kumeti Türk hükumeti mahafili 
ile dahili teması idame etmek üze
re Ankarada bir d iplomatik kan· 
çdarhk tesisine ~arar vermiştir. 

Almanyada matem 
Berlin, 25 (A.A.) - Harbi u

mumi de ölen iki milyon Alman 

askerinin hatıralarını tebiden, bu 
gün Almanyada "Kahramanlar 
günü,, kutlulanmaktadrr. 

Her tarafta umumi binalar ya

rım bayrak çektikleri gibi ve Ber-

linde huıuıi evlerin pencerelerine 
'iyah kreplerle bezenmiş bayrak
)ar çekilmi!tir. 

Bu münasebetle Berlin opera
sında muazzam merasİn'l yapılmış

~r. Harbiye nazırı jeneral Bon 

Blomberg, bir nutuk irat ederek, 
Alman askerinin meziyetlerinden 

'.bahsetmiş ve Almanyanın müsale
ınet arzularını teY,it eylemiştir. 

Almanyada Çek 
bayrağı yasak 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman 
hükum.eti, hususi bir §ekilde, Çek 
bayrağı ~iln:esini ve Çek işaret

letkıin takılm11sını yaıak etmiştir. 
"Alman istihbarat bürosu,, bu 

iedbirini mukabeleibilmisil oll'lrak 

almdrğını tavzih etmektedir. Zira, 
Çekler, Çek(V :ovakya da hususi 
• Aman rmkleri taşıyan ve 

A9man !>ayrağı çekeııleri veya 
Hit1cr h e!.Çr t~ıy~x:.arr !İ<letle ta· 

kip ct!1''!1cted:d· i". 

Romadaki komünistlere 
ceza 

Roma, 25 (A.A.) Huıuıi mah
keme, komünist propagandası ya
pan 13 maznun hakkında kaTarı· 
m vermittir. Bunlardan ikisi 16 
ıene, üçü 10 sene, birisi 12 ay, bi
risi 6, ikişi be§er, üçüde üç ay 
hapse mahkum edilmi,lerdir. 13 
üncü mahkum beraet etmiştir. 

Viyanada yeniden 
tevkifat yapıldı 

Viyana, 25 (A.A.) - Floris· 
dorf işçi mahallesinde yapılan ta
harriyat neticesinde polis, soıya
list Şutzbunt azalarının evinde 
büyük mikyasta Gilih 'Ve mühim
mat elde etmiştir. Elli kişi tevkif 
edilmiştir. 

Avusturya hududundaki 
tahşidat yalan 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman 
istihbarat büroıundan: 

Amerika istihbarat serviıi ta· 
raf mdan iıae edilen Avuıturya 
Legionu iımi takılmıı olan krtanın 
Avusturya - Bavyera hududu ü
zerinde tah9it edildiği ve Avuıtur· 
ya arazisine girmeğe hazırlandığı 
haberi hakıkmda aalahiyettar men· 
balardan aldığımız malihnata gö
re bu haber ki.milen uydurulmuı
tur. 

Bulgar Kralı 
Pariı, 25 (A.A.) - Bulgaristan 

knlr Boris, dün hiç bir reımi fa .. 
diyette bulunmamı§ ve aktaın ü· 

zeri ~k ekspresi ile Koburga. git· 
miştir. Kral orada babası sahrk 
kral Ferdina.nd'ı 2iyaret edecek
cekt~r. 

Amerika ne zaman ilanı " • S • d d -
harp edebilir ? Ziraat vekaleti Irak ve urıye en a 

v~ington, .2~ (A.A.) ~ Mü- m lık at ve kısrak getirtti 
measıller mechsınde Texu de- lZ 
mokrat mebuslardan M. T errel, 
kanunu esasiye müteallik bir tak
rir verdirmiştir. 

Takrir, Amerikaya hücum o\
madıkÇa veya arayı unıumiyeye 
müracaat edilip tasvip kararı alın
madıkça kongrenin ilanı harp et· 
mesine mümanaat etmektedir. 

Harp ilanı takdirinde, ta·krir, 
servetin yeni vergilerle seferber 
edilmesini ve faizsiz bonolaı· ihl'a
cını teklif etmektedir. Faizli tah
vilatm ihracı yasak edilecek ve 
askeri tec.hizat ve teslihat sanayii 
hiç bir kar temin etmiyecektir. 
Leh - Alman ltillfnamesi 
Varşova, 25 (A.A.) - Harici

ye nazırı M. Beok ile Almanyanm 
V a.rıova sefiri Von Moltke, 21 
haziran tarihli Leh - Alman iti· 
lafname.inin muaa.ddnk suretleri
ni teati etmiılerdir. 

ltilif bugünden itibaren mer'i
yete gimıi9tir. Gazetelere beya
natta bulunan M. Beck, itilafın 
mer'iyet mevkiine girmesi için 
zaıruri olan bu raaimenin ifasın
dan memnun olduğunu söylemit· 
tir. Hiç tüphesiz Alman.ya ile 
Lehistan münasebatrnda yeni bir 
devir başlıyor. 

M. Beck, bu diplomasi aklin 
son umanlarda kola,ybkla etrafa 
intitar etmit olan bedbinlik dal
gaaınm kartısma cihan bir ihtikar 
misali addetmektedir. 

Nazır, mare!al Pilıodıkinin 

harici siyasette tez:ıhür eden dü· 
şüncesinin çok hakiki su1h un.sur· 
lan yaratmakta olduğu kanaatin· 
dedir. 

Ankara. 25 (A.A.) - Ziı-aat 
vekaleti, Irak ve Suriyeye gön-

dermiş olduğu mütahas&ıs heyet 
marifetiyle fevkalade yüksek ev-

damızlık ıekiz kıarak ve 14 Arap 
atı alını§ ve bunlar aygrr depola
rına ve haralara göndeı•ilmiştir. 

Bu suretle yakın zamanda Türki-

safta ve emsaline az tesadüf edi- ye dünyanın en iyi Arap atı yetiş· 
lecek nümunelerden olmak üzere tiren bir memleketi olacaktır. 

Adana da 
İkj tekerlekli arabalar 

kaldırılıyor 
Adana, 25 (A.A.) - Meclisi 

umuminin 1bugünkü toplantısında 
baytar müdürlüğünün venniş ol· 
duğu bir takrir okundu ve kabul 
edildi. Buna göre köylerde tehir 
ansmda işlemekte olan iki teker
lekli camua arabaları iki sene 
içinde dört tekerlekli olacaktır. 
Ve bu müddet içinde camus ara· 
1baları tamir edilmiyecektir. 

Bunun için bir nümune ~rabası 
yapılmak Üzere tahsisat kabul e

dilmiştir. 

Samsunda köylüler 
sergisi açılıyor 

Sı.msun, 25 (A.A.) - Samsun 
Gücü yerli malı sergisi 
21 inci cumartesi günü 
tır. 

nisanın 

açılmış-

Sergi komitesi evvelki seneler· 
den aldığı tecrübelerle yeni ser
ginin daha mütekamil ve daha 
şümullü bir §ekilde yapılm:ısı için 
esaslı hazırlıklarda bulunuyor. 
Şimdiden bazı müeaaese1er sergiye 
iştirak edeceklerim bildirmişler· 
dir. 

Aptülhalik Bey 
fırka grup reisliğine 

getiriliyor 
Ankara, 25 (Hususi) - Afyon 

mehuıu Ali Beyin Nafıa vekaleti-
ne geçmeıi üzerine münhal kalan 
fırka grup reisliğine eski maliye 
vekili Muıtaf a Abdülhalik Beyin 
getirileceği söyleniyor. 

Gazi Hz. Ankara Hal
kevini şereflendirdi 

Ankal"a, 25 (A.A.) - Reiıi 
cümhur hazretleri Halkevinde 
verilen (O ve Biz) piyeıinin tem
silinde hazır bulundular. Bu piye• 
sin üçüncü temsili kalabalık bir 
h-ılk kütlesi tarafından alkıtlar 
arasında seyredildi. 

Hüseyin Rahmi Bey 
Ankara, 25 (Hususi) - Eski 

Moskova ataşemilteri Hüıeyin 
Rahmi Beyin münhal mebuıluk• 
lardan birine namzet gösterilece
ği tahmin ediliyor. 

Sıhhat vekaleti bütçesi 
Ankara, 25 (Hususi) - Sıhhat 

veka.Ieti bütçesinin geçen yıla. na
zaran yarım milyon lira kadar 
fazla olacağı söyleniyor. 

m 

i~ 
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SOHBE1LER 

Yumurtalar 
Ne oldu? 

San' at aleminde 

Bugünkü konser 
lspanyollar 
Ne istiyorlar? 

zaman zaman mektuplar alıyoruz. Bil i 
ııMlctu farda muhtelif müeaaeselerde ça
l~n f ,çiler hayatlanndan şikayet et
~ktedirleor. Son :zamanlarda muhtelif 
fibrikaları dolaşan arkadaşlanmızın bi
:ee verdikleri malı:.'t"1at da Türk sanayi 
tİ.iesseselerinde çalışan işçilerin vaziye
ti hakkında iyi ~eyler söylemediler. Hıf
zaı;zhha kanunu, ~ündelikler ve iş saatı 
~:.nnndan i11çilerın kötü bir vaziyette 
olduklarınr anlattılar. Anla~dryor ki i~çi
l~n vaziyeti iyi değildir. 

İstanbul konservatuvarı mual-
Sandık açılıyor Jimleri tarafından memlekette mu- Marsilya yerine Barselon 

Kaarmpaşalı Hasan efendi is- siki zevkini yapmak maksadiyle Şehrimizde bulunan İspanyol 
minde bir zat bundan altı ay evel tertip edilen ücretsiz konserlerin ticaret heyeti memleketimizle A· 
İstanbul ticaret odasına müracaat ikincisi bugün saat on altı buc.ukta merika ve garbi Avrupa arasında
ederek yumurtaları altı ay muba- Tepebaşı tiyarosunda verilee~ktir. ki ticarette Barselonun transit 
faza edeeek ucuz bir ilaç keşfetti· Bu konserde Şübert'in, Betho- merkezi olarak kabulü için pro· 

ln:ilerin "a.ziyeti niçin fenadır? Daha ğini söylemit ve bir teerübe yapıl- ven'in eserleri çalınacaktır. Ce- paganda yapmaktadır. İspan· 
iyi oJm:ı&1n• istemeden niçin fena olduğu- maamı iıtemiıti. mal Reşit ve Ferdi fon Ştaser yoUar Türk tacirleri bunu kabul 
•u bilrl\Ck gerektir. Bunu bildikten son- Huan efendinin bu arzusu ü- Beyler piyano, Sezai Asaf ve Mu· ettikleri takdirde lspanyol hükU
ııe hi~bir hayale lcapılmadıı nasıl iyi- zeıine o zaman ticaret odası tara- bitin Sadrk Beyler çello, Mehmet metinin tacirlere pek çok kolaylrk 
r~ebileceiini düşünmek lizımgelir. Hıf- h M .... · d ·ı-- kt d" .,. fmdan ticaret ve zahire borsasın· Ali Bey as, • Laşinski viyola gösterecegınt e ı ave etme e ır-
'l!ı;sıhha ,kanununa göre i~ müessesele-
rinde ııe halde bulunduklarrnı görmek da tefkil edilen bir heyet bu işle çalacak, Nimet Vahit hanım şar- Ier. 
i9n fabrikala~dan ~irine gitmek kafidir. yakından alakadar olmuş . ve SO kı söyliyecektir. Dün bu hususta alakadar bir 
Al<ikadarlar bır teftışle bu işi olduğu gi- kadar yumurta alarak tecrübe ya· Konservatuvar muallimlerinin zatla görüştük. Bu zat dedi ki: 
bi teıbit edebilirler. pılmaunı Hasan efendiden rica konserleri büyük bir alaka ile kar- - Kolaylık gösterildiği takdir-

Hıfzısııhha kanunun tatbikabndaki • . •ılanmaktadır. de bu j!I olabilir. C_ ünkü bizim 
lık ıı..:- • •• 1 • __ ı.. 1 • etmıştı. :ı :ı:-

noksan 11<>ZJ J.f muessese en acu.ıp erı- • d.k. h ld · rk · 
nin kazalara, tehlikelere ve hastalıklara! Hasan efendi tecrübesini yap- için §ltn 

1 1 a e transıt me ezı 
k.a~ı henüz manevi kuvvetlerle müceh- ınıt ve heyet azaları huzunında Yeni bir cemiyet Marsilyadır. Maıilyada pek çok 
bez bu!unmı:ılarından ileri gelmektedir. bu yumurta} b" d w k "Türkiyede bulunan ecnebi şİr· kolaylık gösterilmektedir. Bun-
Mukadderata inanan bir adam hrfzusıh- arı ır san ıga oya- ketler Türk memuı· ve müstahdem dan ınaada bir ~lışkmlık da var
hıa ~ ınikroba, imzaya öyle kolay kolay rak saklamıştır. Heyet azası bu 
• Y ~az. Bu haleti ruhiye hıfr.11ıhha yumurtaların bulunduğu sandığı birliği,, namiyJe bir teşekkül vü· dır. 
ınan ·•·- t ·· ·· k ·· h 1 cuda getirilmiş ve muamelesi vi- Bunun Barselona tahvili için kanununun tatbi-t a onune çı an en mu ürliyerek altı ay sonra açı -
bifyük ıetı..ir. . mak üzere ticaret ve zahire bor- layetçe ikmll edilmiştir. İspanyolların çok çalışması Ia~mı-

Bıf:ıısuhha .kanununun tatbıkatuun, Bu birlik .aşağıda isimleri yazılı d 
urıdeJiklerin berbat bir halde bulunma- sası kasasına. saklanmıJb. olan zevat tarafından teşkil ve ır. Dünkü öğle ziyafeti 
~ ... , 11 sebebi bugünkü sanayi müeuese- Bu müddet tamamlanmIJ oldu· 
-- 1 v • • • •• •• • ·tesis edilmittir: Bir }ıaftadan·beri fstanbulda bu· 
l•:ini~ içinde bu undukları iktısadi vazi. gu ıçın cumartesı gunu tıcaret o- B k K . l 'd M"" *f 

d b
.. .. rta •--· 1 . an a omerç.ıya e en unı , lunan ve muhtelif ihracat tacirle· 

yeıti•· . dasm a utun yumu MaLtr erı- L · d T . . . 
Süıııınettedarık ferdi mesai ile işe baş- • . • h d oı rıyestıno vapur acentesın- ri ile teoıas eden İspanyol ticaret 

al nin ve ıdare heyetınm uzunm a den Nad" r -k· 1 zd f' d lıyan, plntız ve ın iyet fiatını tayin ede- l ır, ı:..a ı sporcu arımı an heyeti şere ıne ün ticaret odası 
,.k hesaplardan mahrum mu··esseseler hu mühürlü sandıklar açı aca ve ve Sokonı' - Vakum kumpanya- p .... k l tarafmdan erapalasta bir öğle 
.. e i«çinin gündeliğini, ne de hıfzısııhha yumurtalar birer birer ontro e- smdan Ha•an KaAmı'I, H 1 d 
... ~ 1i ... • • • 0 an a yemeği ziyafeti verilmicı.tir. 
~oununun y~r yerinde tatbikını iste- tlilecektir. d Ar f Bak ':l 

. . ... ı.:ıde vucuda cetiriyor'.ar. vapur acentesın en ı ı, er 1 Ziyafette ticaret odası erkanı 
n90 ........ Haıan efendinin bulduğu ilaç t" tb · d S ı·h tf 

Ni~in: Cünıc;.i bu m·· r.. ıcare ane~ın en e a a m ve ile tanınmış ihracat tacirleri hazır 
:ı- faydalı oldugu~ takdirde kendisine N tl fabrıka nda Sa · B .aplarııı, ana sanayii memlekette olan • es e sı n mı ey- bulunmuşlardır. 

büyük i§leı·in şubeic; i <Lb. L.ı. _ • yumurtaların ambalaJı ve uzun ler. ------------
o)unC8t onlann vaziyeti göze çarpan ~e. I müddet mUhafaza için yapılacak Teşekkülün maksadı, memleke- Çin askeri heyeti 
kuden claha batka olamaz. Muafiyetler- hazırlrk hakkı verilecektir. timiz de ecnebi !İrketlerde bulu - Rusyaya gı· Uİ 
11en ııtJtflde ederek YaıamaJc 1stiyen bu 
,..,ayi, mutlak bir lemerülae ve nor- Sandiklann ~ılmasmde. ha.zır: nan Türk unsurunu bir axaya top· Dünya askerliğini tetkik etmek 
ınalJepneye mahkumdur. Bu temerküzün buluıııa.ea.ıK tacirlere davetnameleı- lamak ve ihtiyaçlariyle yakın- için aeyahate çıkan ve bu arada 
Ve n0rmalleımenin hızlanması ve hır· .. _ yazılmıftır. dnaı alakadar olmaktır. T d ~ ürk or usunu yakından görm-ek 
evvel vukua gelmesini istemek vaiife-
mi:ıdir. Postahane için bina Haseki hastanesinde üzere ADkaraya gidip dönen Çin 

· hem .iıin h d askeri heyeti dün Çiçerin vapuriy-
Bu •!ı ' em e i~ \'erenin İstanbul postahaneıinin tamamiy· Haseki hutahanesinde doğum 

hesabına bir kardır. Çünkü, bu ün i. le Odesaya hareket etmiştir. He-
liyen ve birçoğu milli iımini taııy~ m!. le adliyeye verilmesi karar]astınl- kısmında tıp f akülteıi tarafından yet buradan Moskovaya gidecek, 

b-r..r levhasını Avru d dıgw ı, poıta idaresi için yenı~ • bı',. yenı· bı'r anfı" yaptırılm.ıc.tır. İstan-
seli <lD-' pa an makine· .. 3' Sovyet ordusunun talim, terbiye 
~mı Avrupadan, motörünü işletici mad- bina yapılacağı, hu arada posta bul ünivel'sitesi kadın hastalrkları 
de.J'nı· A\ll'llpadan getirerek .... ı.,.an .,e . . lacak b* f .. . W ve teçhizat noktalarından göster-

~., • ıçm yapı ınarun, meydan· doğum seririyatı pro esoru . 
bir nevi ithalatçı, mesela sadece levh • b* ·· diği tekamül merhalelerini yakın~ 

a cdda~u ır araa uzerine yapılma11 Liepmann tarafından önümüzde-
bakırt bir kalıba koyarak, ıahan h-1!_ ld .. w •• dan tetkik edecektir. 

k ·· AUDe du···ünü ugu Yazılmı""'ı. k' b ·· ·· aat on ikı·de ~etiren ba ır ıanayıı modern ikhıadın ':l Y"' ' ı çar§am a gunu s 
an!attığı manad~ ne müte.hauıa işçi ister, Dün duyduğumuza göre posta burada ilk açıht dersi verilecektir. 
ne de modem ıktııat kaıdelerine u binaımın Sirkeci tyarı karu;mdaki Muhtelif kimaeler davet edibniş-

b·ı· B ygun D -
bir randıman vere ı ır. unun ir>n bu- ·· • ,... bir arsa uzerıne yapılabileceği de 
günkü sanayide mütehassıs işçi miktarı ülm kt 
azdır. Mütehassıs iıçinin say111 u ol- dü9ün e edir. Bu arsa üzerin-
duğu için it arıyan ihtisassız İfçi ara· de !imdi bir bahçeli gazino bulu· 

tir. 

Otobüsler 
nuyor. 

Dün satılan buğdaylar 
Ticaret ve z:ıhire borsasında 

buğda.y fiah kiloıu 5,18 kuruştur. 
Dün pazar olmasına rağmen 

borsada 161 ton buğday muamele 
görmü§tür. 

................................... 
Bazı Havadisler 

"Belediye, geçen gün yapbğı bir ta
mimle, bayat balık satılmasını kat'i su· 
rette menetmiıtir.,, 

Okuduğum gnzete, yeni harflerle ol
masa, elime Te.nzimatı hayriye devrinden 
kalma bir gazete geçti. sanacağım ... Ta· 
ıavvur edin, biraz düşünün, demek hala 
bayat, kokmuş balık satılıyormuş. Bele· 
diye zabıtası memurlarının çarşı pazar 
dolasmalarına rağmen, halka kokmuş ba
lık ;ediriyormuş .. Ve belediye henüz bu 
gün bunu menetmiş .• Aman kimse duy. 
masın, 25 şubat 1934 yılma dek, kokınuı 
balık yemiıiz ... 

Evet, bazı havadisler var, ki kendi 
mahiyetlerini kaybedip, insanı ba~ka 
noktalar üzerinde düşündürüyor. Mese· 
Ja, Turing klübün beş senelik progra-
mı .. 

Bir komisyon, Turing klübün bet se· 
ne['-' (aaliyet programını hazırlıyacak

mı,. Bellibaılı yapılacak işler şu: 

Otellerin ıslahı. 
Kaplıcalann, seyyahların İstifade ede· 

bilecekleri bir hale getirilmesi. 

Seyyahları, memleketin gezilmeye ve 

görülmeye değer mıntakalarma ulaıtıra• 
cak nakil vasıtalarının intizamı. 

Turing klüp kaç yıl evvel vücut buldu 
bilmiyorum aına, on beş senedir seyyah 
işiyle uğra,ıldı~ı aklnnda. Cümhuriyeti. 
miz de 15 seneliktir. 

Demek bala otellerimizi ıslah edeme
mi,iz. Hem de kıyıda köşede kalan o
tellerimizi değil, seyyahların kalabileı
cekleri, yani gözönündeki otellerimiz ıı· 
laha muhtaç ..• 

Hiliı mı, seyyahlar, kaplıcalarımız• 
dan istifade edemiyorlar?. 

Demek nakil vasıtalamnızda intizam
dan eser yok. 

Ne var ki •. 
Bazı havadisler var, ki iıte böyle, ka· 

rıştmlmca albndan çapanoğlu çıkıyor. 
Belediyenin bir adı da çapanoğlu mu? 

demeyin. Turing klüp 1934 senesine b
dar ne yaptı?. diyelim. 

SelAmi izzet 

Maslak yolunda seyrüsefer 
Maslak yolundaki seyrüseferi 

daimi surette kontrol etmek üzere 
ihdas olunan seyrüse.f er memurlu· 

ğu teşkilatı hazirandan itibaren 
geni9letile~ktir. Buradaki zabı
tai belediye memurlanne bisiklet 
ve motosiklet almınur için 934 
bütçesine tahsisat konmuıtur. 

Seyyahlar 
Roma vapuru ile bugün şehre 

iki yüz seyyah gelecektir. Sey
yahlar 1stanbulda iki gün kala· 
caklardır. 

Bir kadın zehirlendi 

1mda rekabet fazladır. Bundan dolayı 
gündelikler gitikçe düşmektedir. f stan
bulJa 12 nal çalııan, 30 kuruş günde
lik alan İ!~ler vardır. Kapı kapı it 
bulabilmek jçin onların kaç tavsiye mek· 
tubıı getirdiklerini de söylemeye hacet 
yoktur. Temerkfü:süzlük bu neticeleri 

Henüz kati olarak yer seçilmiş 
değildir. Ancak, yapılacak bi
nanın merkezi bir yerde olması 
herhalde gözetilecektir. 

Otobüslerin fenni ınuayeneleri 
bitirilmiştir. Muayene neticesinde 
20 kadar otobüs işlemekten mene-
dilmiştir. Belediye seyrüsefer için 
yeni bir talimatname hazrrlamak
tadır. Bu talimatnamede belediye 
yeni bazı kanuni salahiyetleri haiz 
bulunacaktır. Kaza yapanlar, fen· 
ni teraiti haiz olmıyan vesaiti 
nakliye hakkında şiddetli hü
kümler bulunacaktır. Bu talimat
name hu yaz tatbik edilecektir. 

Hilaliahmer Unkapanı 
şubesinde 

Unkapam Hili.liahmer nahiye Pangaltıda oturan Fatma Ha· 

doğurmaktadır. 
lş ıaa.tlerinin hadden faı:la olması ge• 

ne ayni aebeplerle izah olunabilir. Te· 
merküzü iatiyeceğiz ve sanayiin ıüratle 

Sadri Etem 
{Dt·~amı • Uncil saytanızı 3 Uncu sütununda) 

- Dehri Efendi, acaba bu dünyada 
en biiyük zevk nedir?. Cok zengin olmak 
mı, güze) kadınlarla otuı-up eğlenmek ve 
ipnelr mi, )"ahut .. ? .• 

Afyon fiyatı 
Dün İstanbul piyasasında af

yon aa.tııı 890 kuruş üzerinden ol· 
mu!tur. Kaba 933 malı 682 kuruş· 
tur. 

§uhesi riya.setinden: Nahiye fube- l mm dün Bulgar hastanesinden al
mizin 934 senesi umumi meclisi ı dığı bir receteyi Şişlide As~ S.:! 
.martın birinci perıembe günü eczabanesinde yapbrmış evme do• 
akşanu saat 20 de C. H. F. Unlra- nünce içmi§tir. Fatma hanım bir 
panı semt ocağı binumda topla- az sonra zehirlenme alaimi gÖs· 
nacaığından şubemize yazılı az:ı- terince hemen hastahaneye kaldı-
nın teşrifleri rica olunur. nlmı§hr. 

:ı 

Efendi Nasıl Görüyor? 
........,,__~----~~--------··~ --~:::::::::::::::::'.'.'~--------------:-------------------------:.....----------~---=== 

1 

- Anlıyamadım?. 
Dehri Efendi - Hayatta en büyük Dehri Efendi - Bunda anlaiılmıyacak .... Sonra kral olduğu için her 

zevk sarp dağlara çıkıp tehlikeli kayalık- bir tey yok: Bilirsin ki ölen Belçika ni yapbrabilirdi •• 
!ara tırmanmaktır!. ]kralı dünyanın en zengin adamlarından 

biriydi, parasıyle her türlii eilenceler 
tert:İP. edebilirdi., 

•··• Bununla beraber dağlara tırman
isteği- mak zevkini tatmak için yaln12 paraları

nı ve krallığını değil, hayatnu bile feda 
etti! 
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Ta;I~ .. ···-···;e····· ampul 
Bir hırsızlık davası son safhasında 
lstanbul birinci ceza mahkeme

~in ~e, bir hırsızlık davasına ait 
muhakemeye devam olunmuttur. 

Dava.ya göre, Ce.m::ıl ve Ahmet 
isimlerinde iki arkadaı, bir gece 
sabaha kartı çeıme meydanında 
bir kahveye kapı kilidini kırmak 
suretiyle ginniıler, bir t:ıvla tıı.kı· 

mı ve bet tane donanma ampulu 
aımnıılar. Kahveden çıkarak so• 
kakta yürürlerken, kar§ılarına 

mah -ılle bekçiıi çıkmrt. Ahmet, 
bekçiyi görünce kaçmış, Cemal 
yakalanmış. Biraz ıonra da Ah· 
met ele geçmi§. 

Muhakeme, karar verilmesi 
için kalmıştır. 

Limon Krah ile arkadatlar1 
Limon kaçakçılığı ile maznun 

olup uzun müddttenberi ihtisas 
mahkemesinde muhakemesine 
bakılan limon kralı Diya.mandi E
fendi ile arkada§lan Muçki, Ali, 
Arif Beylerin dün muhakemeleri 
yapılmıı ve bugün öğleden sonra 
kararın tefhimi için muhakeme 
bugün saat 2 ye talik edilm'ştir. 

Eroin kaçakcıhğı 
muhakemesi 

..- f B:ıştarafı 3 ncü sayıtada 1 
devlet kontrolu albnda ımıfsız, tezatsız 
Türk milletini temıil ebneaini İltiyece
w • Jnkıliip davasını hakikileştiren Halk gız. 

Fırkası programı bu noktada gayet sarih-

tir. 
Fakat sanayün ülkü edindiğimiz ha

yab buluncaya kadar yapacağımız iıler 
de vardır. Bu i~ler gene Halk hrkasrnm 
ve Htılkevlcrinin vazifeleri ara11nda 
rograınlara ginniıtir. Hıhı11dıha kanu

:unun tatbikatı etrafında alikalanmak 
Halkevinin vazifelerinden biridir. Her 
bakımdan hıfzı11ıhha kanunu hakkınd:ı 
ikazlar, tcnvirler vazifesini üıtüne almıı
br. Hıf:zıssıhha kanunu mevcut olduğ\ına 
göre hükumet müesseseleri de bu kanu· 

nu tatbik etmekle mükelleftirler. Hıfzıı· 
srhha kanununun tatbik edilmemesine 
göz yummakla, ceza kanununun tatbik 
edilmemesine göz Y'Uıtımak araımda f uk 
yoktur. 

-- (Ba§makaıeden devam) 

sonra bu §ehrin mevkii iktısaden 
gittikçe daha. fazlaı ehemmiyet 
kazanacaktır. Bunun neticesi b· 
bii olarak Trakya ıahasına etraf· 
tan yeni nüfus toplanacaktır. 

Balkan devletleri arasında iktı· 
sadi münasebetlerin artma11 nis· 
petinde bu mıntakada nüfus b::ıre· 
ketlerinin fazlal8.§maın Trak
ya topraklarındaki feyiz ve bere· 
ket cihetiyle de kuvvet bulacaktır. 
Bu suretle hükUmetin tesbit ede· 
ceği imar programmm tatbiki ko
layla§Dlı§ olacaktır. 

Şimdi ikinci umumi müfettişlik 
tetkilatı yapılırsa bu müşkülat 
bertaraf edilebilir. Çünkü umu· 

mi müfettiılik muhtelif vilayetle· 
rin hususi idareleri arasında bir 
nazım hizmetini görebilir. 

Bütün bu mülahualar haricin· 
de olarak Edirnenin ayrıca tarihi 
bir kıymeti vardır. Türk güzel 
san'atlarırun en güzel nümunele· 
rine burada tesadüf edilir. Mi· 
mar Sinanın yüksek ve kudretli 
eliyle kurulmuş olan eserlerle 

bu ıehri belli b:ışlı bir Türle mü
zesi, nihayet zaman zaman Türle 
güzidelerinin bir ziyaret merkezi 
haline getirmek bile mümkündür. 

Hulasa esasen siyasi ehemmi· 
yeti ve mevkii m:ılfun olan Trak· 
ya mıntakaıı ve bilhassa Edime 

Mahkemede, Ahmet kendisinin 
sokdrta Cemala rast geldiğini, o· 
nunl :ı konuta konu§a giderlerken 
bekçi ile kartıl&Jtıklannı, bekçi 
tutmak isteyince, ken.disinin kor· 
kup kaçtığını söylüyor. Kahveye 

Eroin kaçakçılığı ile maznun 
Hikmet, Kaldiron ve Necati Bey· 
lerin ve arkadaılarmın muhake
mesine dün ihtisu mahkemesin· 
de devzım edilmi§tir. 

Jıçilcrin gündeliklerine gelince, daha 
1932 ıeneıi gibi kurulma senesinde aı
gan rakamlarla yüzde otuz kar getiren 

An.cak bütün Şarki Trakyaya 
§amil olmak üzere hazırlanac:ık 
bir imar proğrı:mmın iyi tatbik e
dilmesi için muhtelif vilayetler 
arasında müıterek bir faaliyet te· 
mini icap eder. Esefle kabul ehne· 
lidir ki, Trakyadaki bu muhtelif §ehri ikinci umumi müfettiıliğin 

· ihdasından ıonıra milli hudut ç.er• vilayetlerin huausi idarelen ayrı 

Dünı!~ü celsede üç maznun hazır 
bulunmamı§ ve ıahitler dinlen· 
dikten sonra muhakeme talik e· 
dilmiıtir. 

bir milli sanayi müe11eaesi var. Bu sa· 
nayi müesseselerinin yÜzde otuz kar ge
tirıneleri, İKİ Riindeliklerinc zam yııp· 
ınakla kfırlanndan bir §CY ekailmiyeceğİ· 
ni göstermektedir. Çünkü Türkiyede ku· 
rulan aaru:ıyi baıka memleketlerde oldu· 

ğu gibi rekabet mücadelesine maruz de· 
ğildir. Pnzan çalıımadan kendisine açık 
bulmu§tur. Gümrükler kendi~inc istediği 

ayn oldukça, mü§terek ve ahenkli çevesi içinde bir kat daha kıymet .. 
mesaiyi icap eden işleri bugüne lenecektir. Bugün biraz yaslı bir 
kadar yürütmek kabil olamamış· vatan p:ı.rç.ası gibi görünen bu §e· 
tır. bir yavaş yavaş eıki güzelliğini ve 

Mesela lstanbuldan Edimeye fetaretini bulacaktır. Bu neticeyi 
kad"' r giden yolun bugüne kadar yakm bir istikbılde hakikttt ola· 
yapılamamasmm en miihim ıebe· rak göreceğim:ze emin olabiliriz. 

girerek hırsızlık yapmadı-ğı iddi
a.unda .... 

Adliyenin yerleşmesi 
Cemale gelince, o da, kapı ki· Adliyenin postahaneye yerleş· 

Jidini kırmadığırnLn, kapıyı açık mesi ifi, devam ediyor. Şimdiki 
bularak İçeriye girdiğinden, bu halde Sultanahmette lstanbul 
iıte arkada§ı Ahmedin hiç bir a· mudlimler birliği binasında bu· 
Iakau bulunmadığından ba.hsedi- lunan ceza mahkemelerinin bir 
yor. Arkadaşının, kendisine son· an evvel postahaneye alm.-:nası 
rad ""n sck:Jrta rast geldiği yolun- için, cez1 mahkemelerine tahsis 

kadıır kfır getirecek bir haldedir. Bunu~ 
bi bu noktadadır. I Mehmet ASIM 

daki sözlerini, doğru buluyor. olumın kısımda hazrrlık yapılıyor. 
Şahitler dinlen:lmif, neticede Postahanenin tamamiyle adli· 

müc.deiumu.mi muavini, ıuçlan yeye verilmesi, posta idaresi i~in 
s!!bit olduğunu ileri ıürerek, iki- yer temin olunduktan sonra müm 
sine de ceza istemiştir. ! kün olacaktır. 

Şişli ram a ın 
dört bom a bu u 

a 
u 

için günde1iklere yapılacak zamları tah- • ~ d k• 1 
dit edecek bir piyasa bnreketi yoktur. Bi- Beledı ye evıer e 1 
llJtis bu zamlarla onlann edecekleri kir 

daha fnzladll'. Bir defa sali:n bir beden- kafesleri kaldı• 
le çalı~ unsur?a.r kaznnacaldar, İf saa-

ti azalan İ§çilCJ' çıkaracaklan i~leri daha f 3 C a k 
dikkatli, daha iyi c'nsten ç:karacrudardır. 
Bunu yapsınlar ve C:ikkat etsinler, o za
man ıskarta mnllar ne kadar azalacaktır. 

Sadri Etem 

Matbaamıza gelen eserler: ....................................................... _ 
Hak ve cem"yet 

Eıki evlerin pencerelrindeki 
kafesleri kalclmnak için Şehir 

Meclsi azasından bazılarının ver· 
diii takrire belediye reisi Muhittin 
Bey yarın Şehir Mecr sinde ce• 
vap verec~ktir. Aldıjunız mS\lr. 

mata ıöre, clediye bu nıesele et· 
Jstanbul birinci noteri M. Eş- rafında bir müdclet evvel tetkikata 

ref Bey bu iııimle bir meslek mec· başlamı§tI. Ankıı.rada ve diğer 
mua::ıı çıkarmağa başlamıştır. İlk vilayetlerde olduf;'U gibi lıtanbul· 
sayrnında Haydar Rifat Beyin Şö- da da evlerden kafes1erin kaldırıl· 
penhavcrden tercüme ettiği "Hu· maıı ııhhat noktasından zaruri gö 

.... ı Uıll taralı ı tucı •>ılatıa> \ bitirileceği ve eski orte:11 aleyhine kuk ve siyatiet,, iıinıli ma!<ale ile rülmektedir. 
m~tubu ıöndermi§.tir. Ermeni çirkin suikastı tertip e en adil.lllm üçüncü n:ıter Hüsamettin Haydar latanbulda.ki evler"n dörtle biri 
tüccar zabıtaya ıaklamakta olclu- adliyeye verileceği muhakak a!I· Beyin beynelm"lel noter ~on~rel.e· kafeelidir. Yeni yapılan !Jinalarda, 
iu tehdit mektuplarını da vermi;- dedilmektedir. rina ait ynzısı ve M. Eşre ey n yeni yapı kanunu muci ince k ... fes 
tir. Bunun üzerine za.brta ermeni Bombaları yolhyanm ismin"n on beş"nd ve on altıncı .. ~aır~arda memnu ur. Dnha evvel yapıl n 
tücarın verdiği adamı evinden al· Cevat ol ufi'u sö nm c ir. Qr.manlı hmunnaınelerı ı:ımılı ma- kngir bin'1.larda ela esasen k::ıfes 

(A A ) S .. ' · 1 l . d'.. b yazılar var· mış, emniyet müdürlüğüne geti- İstanbul, 25 · · - a u 11· K:ı es• ve ıger azı konmamıttır. Bir çok ahşap evler· 
rerek sorguya çekmi§tir. Ayni za· yettar m:ıkam an ah"':ınx~ • rnnlu- dır. Tavsiye ederiz. de ıon zamanlarda kafe:; erini kal-
manda evinde ve yazıhanesinde mata gö:-e bcmba ha ıses nın ma- dırma'datlırlar. Kafesleri mu ıafa· 
de arqtırmalar yapılmıttır. Bom· hiyeti iki şaht;ın aral~n:aki .i~fi: , .... .-.--------~--:!!il!!:' za eden binalar ıehrin bazı kö:e • 
!baları yolhyan adam kendiıinin alat net:cesi olarak hırmın dıger Belçika kra 1010 ierinde eski mahallelerde bulun· 
bomba itiyle alakası bulunduğunu aleyhine emniyeti umumiy. eye t.~-. ı •• malrt:adır. 

- 0··ıu··mu·· nıunase-inkar etmiıtir. Mektup üzerinde- allQk eder mahiyette teri: P ettı 1 Belediye eski ah•ap evlerdeki d.. . .. i S' 

ki el yazısı ile tehdit mektupların· bir suikasttan ibaret a 1 ve ıgrenç } ,.. • kafesleri kaldırmak için yeni bele· 
daki yazılar kartılaıtmlmıg, bu bir tertiptir. beti e ayın diye zabıta talimatnarneıi11e bazı 
yazıların biribirinin ayni olduğu Yaka faili delô.ilh•le ya'·a an· 8 / •k k hükümler koyacaktır. Yeni talimat 

.. · lstanbul e çı a o-görülmüttür. Ayni zamanda bom· mıştrr. Hadisede ll.4-numı asavı§ namenin Hazirandan itibaren tat• 
balan gönderen adama da yazı ve cmnh·ete ta.,.lluk eder hiç bir lon1si Belçika kralı bika başlanması mukarrerdir. Öğ· 

d ı b Yazılar tAakı"I olu nokta yol .. ur ve me ele e i~e bir - /fa bı•ı"ncı" Al · 1 t b 1 yaz m mıf, u "'~ • mut eve ' - rendiğimize göre yem a an u 
nan bir ehli hibre heyetine göste- zabıta vıı, · .. m~1an ;h'>Iettir. bert'in istirohatı luhu plnnı yapılırken ,ehrin bir köıeain 
rilmiştir. Neticede bütün yazıla· b t 934 de eskı" fstanbulu gösteren ve yeni Meoenı· t mı? ı·çı·n 27 şu a sa-rın birrbirinin ayni olduğu anla§ıl- fstanbulla mukayese yapmak im-
mıttır. Tahkı"kat derinle§tirilmif, Kabataf lisesinde iki talebede /ı günü saat on buçuk- kanını verecek olan bir mahalle· 
bazı ifadeler almmı§, neticede menenjit hastalığı arazı görülmüş, ta ( Sainl Esprit) kili- nin hali asJ!si ile muhafaza edil· 
hadisenin aralarında münaferet derhal tedavi altına almmı§lardır. sesinde bir ruhani ma- mesi tasavvur olunmaktadır. Şeh· 
çıkan iki kişiden birinin diğeri a• Bu hususta mektep müdürü d~ Ô. • • k rin bir köteıinde kalacak olan bu 
leyhine tertip ettiği bir iıten iha· mittir ki: tem yınz yaptıraca - mahalle bir müze vazifesini göre· 
ret alelide bir zabıta valnsı oldu· "-Balıkesir taraflarında me- fır. cektir. lıtanbula gelecek ıeyya~· 
ğu anlaıılmıtbr. nenjit çıktığını öğrendik. Mektep· Papanın mümessili lar eıki farklı latanbulu bu hır 

Pohs haberleri 
-._ .. 

H A A ? a.a mı. 
Küçü:k Bebekte Aralık sokakta 

oturan sacu Osman oğlu Aziz ba
şında şapka kanununa muhalif bi· 
ç"msiz bir külah giydiği için yaka· 
lanmıştır. 

Penbe Hanım lnzdı 
Şehremininde Nevbahar ma

haııesınae onıran :z;c, au~p luuu~ 

komşusu Pen e hanımdan alaca· 
ğmı is emiş, bu yüzden kavgaya 
tutu§muşlardrr. Penbe hanım ir 
ara rk fazla kızmış, yerden aldı· 
ğı bir ta•la Zeynep hanımı ba§ın· 
dan yaralamıştır . 

M ymuncukla kurcal rken 
Sabrkalı1ardan Hayri Hoca Gı· 

yasettin mahallesinde cami so
ka~mda şoför Hüseyinin 12 nu
maralı evinin kapısını maymun• 
cukla kurcalarl·en yakalanmııtır. 

62 rra c;aldı 
Sovyet gaz kumpanyası memur

ların an Cemal Efendi Uzunçarıı 
da gaz satmakta iken kamyon fO

förü Mustafa 62 lirasını atırdığın· 
dan yakalanmı§lır · 

aa~kah dövdüler 
Merdivenköyünde oturan vat • 

man Ramazan ile Fatma Hanım 

bakkal lbrahim Efendiyi dövdük· 
lerinden yakalanmıılardır. 

Sebepsiz yere •• 
J{asımpa§ada oturan boyacı Ha· 

san Naim doğramacı sokak 33 nu• 
marada oturan elektrikçi Niyazi 
ve dostu Katinayı bilasebep kolla· 
rından cerhettiğinden yakalanmış
tır. 

Yorgan hırsızı 

Suçlu, bombalan tramvayda te de iki efendinin hastalığından Monsenıjör Margoti ce tek mahallede ıörebilecektir. ~ı· 
kasten bırakmıttır. Mektuptaki fÜphelcnerek derhal hastahaneye rakılacak bu bir tek mahallenın 
adreste bulunacak olan Gülbailı· kaldırılan hastalordan h'rinin mu· napları bügük ii9ini nerede intihap edileceği henüz ta· Maarıfte bir tayin 
yan efendinin yakalanacağını ve ayenesi menfi çıkmııtır. Diğerinin ruhani reisliğini ifa karrür etmemiıtir. Kabıı.1at liı .. i Türkçe muallim· 
bomba tedt ik etm ... i bir oebebe neticesi henüz alınamadı.,, edecektir. Belçikanın Bu mahallede ah§&P evler oldu· !erinden Sadi Bey Tekirdağ orta 

Kadıköyünde Rıza Paıada F eh· 
mi Beyin yapı!nıda çalı§an Halil 
çavu§un, bir yorgan, 15 lira para .. 
ıını çalan Adil va~aJanmııtır. 

müıtenit olacağ,na göre takibata fı g"'u gı"bı" muhafaza edı·lec0g" i irin. · d·ı 1 ••rk o ·""" A u""nı• or ;1' mektebi müdürlüiüne tayın e 1 • uğrıyacağı zannında bulunmutwr. U ıye se, ırı - kafesleri de kalacaktır. Buradakı 
Tahkikata dün müddeiumumi mu- Y eşilköyde pazar nta ile bu merasime . d · h t mittir. 

kafesler ancak bır evrın aya 1• ~~:-:=;=====:==;==;:r-=:-c avinlerinden Ahmet Muhlis Bey Yeıilköyde bir pazar yeri teıis riyaset edecektir. Zo- nı canlı bir §ekilde gösteren tarihi için daimi surette tamir edilecek-de el koymuf, emniyet müdürlü- edilmiıtir. Her hafta pazar günl~ I kt E k" · 
to mahsus davetname eserler halinde ka aca ır. s l tır. x::...de -'·&11Tna kadar ~lıtmıtbr. ri kurulacak olan pazara o civar- d k b h ı Bu mahaleden baı:.ka ı:.ehrin hiç 

svu Clll::r-- .. d ·ı · ki• lstanbulu tasvir e ece u ma a • :r :r 
Dün bazı kir.ıselerin ve bomba· da.ki bütün köyler iıtirak edecek· gon erı mıgece ır. 1 ıe..:ı ... h"'lt- """°l<in olmıvacal<trr. bir tarafında ahıap bina, kafea bu· 

Iı çantayı bulan biletcinin ifade- ler ve mallarını bu pazarda tala· 'ı .. ıa.--------.----~ Bu mahallenin harap olmaması lunmıyacaktır. 
leri ahnmıtttr. Tahkika.~tm~bu~g~ü~n~c~ak~lar~d~ır~·----------------------_:_~~~~~~~=:!:...====:.:.__:_._..:_ _________ ~-



Vakıt'ın Edebi Tefrikası 
,,,,,.,,, '"" aus • ._.~ 

no.a 

Minimini Kız Ve Aşk 
----::::::::::::=::-:::::::::=::::::::::=::==:=:=::":: Yazan : Selli.mi I zzet r;. 

Fransada 

Gizli bir 
kuvvet! 

1-VAKIT 26 ŞU3AT 1934 

~UMUMJ HARPTE.-

iT eşkilatıMahsusa 
L.-mımımı .. ımmmım11111•~ı•ıı1111llllDllRIDl-
vAKıT'•n ıenl Tefrlka•u 114 Yazan: A. MiL 

Benim yerimde başka biriıl ol· 

1aydı, sana daha. çok gevezelik et· 
tirirdi. Erkekler, bilhataa. ihtiyar· 
lar çok mütecessiıtirler. Fa.kat 
ben baıka türlüyü.m., Ben kendi
m• oe borçlu olduğumu bilirim •. 
Dikkat et: "Babana ne borçlu ol· 
duğumu,, demedim. Ali benden 
bir tek gün bile akıl danı,mamıı· 
tır, bunun için de bqına gelenle· 
ri görüyonun. Bütün kıyamet o· 
nun hata111 yüzünden hepimiz p:ı· 
rasız kaldık. Neyte, sözü değiıti· 
relim. 

akta.mı hatırlarsın. Sakın nişanlı
na anlatma, inanmaz ... Güzel, ha· 
rikulade güzel bir kız, çünkü sen 
harikulade güzelsin, ve bir zaman
lar Don Juan lakabı ile ınaruf Nu· 

Cinay~tler, Staviski .reza- ''Aman ben vuruldum! 
letı ve Pol Bonkur '' 

Nuri Bey piposunu boıalttı, ge· 
ne doldurdu. 

Minimini kız: 

- Beraber ölıek amca, dedi. 
- Sen başlamağa, ben bitinrne· 

ğe korkuyorum. 
ihtiyar çama bir yumruk vurdu. 
_ Bu korkm3.1Dlf· Rüzgarlar 

eemif, yaığnıurlar yağm~, !im,ek· 
}er çakıp gökler sürlem1,, da.ınla· 
rına tırtıllar dolanmıf, aldını et
memit .. Bu koca. ağaç!.. Ona her 
ıeY vız ıelmif. Hay3.t nedir bi
lir misin Gülıeren? .. Amcanın. ıö· 
zünü unubna, önümüzde olan her 
,eY hayattır. 

- Yalnı:a kalmak istemiyorum, 
ötekinden !korkuyorum. 

- Evet, kadınım .. Erkekler ıi· 
zi anlıya.mu.. Biz muhayyel bir 
ıaHbiyetle öğünıürüz, aiz eair ol· 
ııı:ımak için ÇITpınrrımrz .. Ben de 
neler •Öylüyorum., neler aöylüyo
nıiD·· Haydi eve gidelim. 

- Annemle babam kavra edi· 
yorlardır, matmazel kapıdan din· 
liyordur. 

- Gülıeren, hürmebizlik etme. 
- Kapıdan dinliyor, beni gör· 

nıekten de menediyor.. Hatırını 
)armarnak için ben de dinliyo-r• 
dum. 

- Ala!.. Mükeınmel! .. Ne iyi 
terbiye etmi,ler teni .. 

- Ben k~pıdan dinlemek iste
mem. Ben babamı, annemi eev• 
mek, onlann bebeği kalmak iıter
diın. Büyüdümıe kabahat beniın 
İfeğil. 

Ve .anki, güneıin ölmek üzere 
olduğu ufuklara aöylüyormut gi· 
l>i: 

- Büyüdüklerindenberi, bütlin 
arkada.ıhnm kapıdan dinliyOTlar. 
Bize darıbnaym amca, öğrennıek, 
bılmek iıtiyonız. 

. 
rt ••• 

- Harikulade güzel miyim am· 

1 B kendimi çirkin buluyo-ca. .. en . l 
Ama her zaman değıl, ıaç a-rum. 

rımı kaldırdığım bazı akşamlar 
kendimi çirkin buluyonmı ... Mese
la ... itte saçlarımı sıktım, kafam 
daha küçük, ben daha ıbüyük gö • 
rünüyorum •.. Ensem güzel değil 
mi amca. .. 

- Enıen güzel, kulakların da· 
ha güzel. 

Birden bire arkaıını döndü. 

UN • "l N . N urı, og um urı, yavrum u-
ri, kendini koru ... ,, 

Fakat Gülseren yaklaştı: 

- Amca, aynamın önünde dan· 
settiğim gibi, senin kar§mda dan· 
ıedeyim mi? 

-Rumba mı? .. Hayır, yeni 
danalardan nefret ediyorum. 

- Hayır, nımba delil... Ken
dimi glizel göstermek içi~ dana.e
diyorum ... 

Sarıtındı, lkıvraıktı ve gün ba• 
tımında, Marmaranın ilihları ona 
gülümsüyordu. 

Nuri Bey: 
- He hey, dedi. 

Genç kız, kimsenin hilmedigi, 
görmediği bir danaı oynuyordu. 
Birden ıbire bu danıeden minimi· 
nilikt- ç:ılrn;. GeniJilc öldü •• Nuri 
Bey, senelerce, bu kadım tahay• 
yül etmiş, bir türlü bulamamıf, ele 
geçirmemişti. 

- Dur, dedi, dur artık, neden 
bana bunu yapıyorsun? .. 

E&ki bir hatıraya. söylüyordu ... 
O da, gitmekten, rüyalarına giren 
ötekile dü!üp kalkmıştı. Sonra 
rnetreıler baş göıtemıitti ... Şimdi 
kaJ'•ıaında danaeden miniminiye 
de erkek baş gösterecekti. Omm 
pıetrealeri olmuıtu, bu kızın aıık -
Jarı olacaktı ... 

Çifte inilti! Minimini kız ken· 
dini gene yere attı, Nurinin elleri· 
le yüzünü kapadı. 

-8-
Karanlrklarda bir ses duyuldu: 
- Nuri ... Gülaeren ... 

- Ben çok ıey biliyonıın kı-
zım, benim artık öğrenmeye ihti· Ali Beyin aeai hiddetli çıkıyor· 
yacmı yok. Haydi, ıkalk eve gide· du, 
lim, ıeni mabnazele teıliın ede· Nuri cevap verdi: 
yim .• Söylediklerini ıöyleıaıeın. - Burdayız Ali ..• 

- Onun aöylediklerini ıöyliye· Ve marınaranın kartısm'da, bor-
bilirsin. Kendine baıka k,.pı arı.. sacının sert yüzü göründü. 

yor. - Bizi mi arıyorıun baba? 
ğ·ı ., 

- Haberden dolayı de 1 mı·" _ Sizi nyorum ... Matmazel ka· 
Sen kendini onun yerine koy. Ma. pı dıtarı indim Gülseren ... Ben te• 
dem.ki kapılardan dinliyor, baba " lefon ederken, kapıdan dinliyor· 
mm •başma gelenleri duymu!tur. du. Sana gelince doıtum, bavulu-
Gemi batarken., fareler kaç.ar· nu hazırla. 

- Ben faı-e deiilim amca ... E.. _Bavulumu hazırlıyayım mı? 
ler felaket yalnız ıbabamm b&§ına _ Seni kovmuyorum, mecburi 
gelseydi onu daha çok aeverdiırt. iıtirahat veriyorum sana. 
Derdi varken sen de babamı daha - .L 

- Ne istirahati? 
çok aeviyorsundur · 

_Tabii, ben iyi kalpliyim. Ba- Ali Bey Marmarayı işaret edi-

na her ıeyi aöylediler ama, iyi gün yordu. 
doatudur demediler, ben fenll gün - Ne güzel ... Ne güzel değil 
doatuyum... lnsan ya kibardll', ya mi? .• 
delildir. Kibar olduğumu biraz ev Nuri Bey içini çekti: 
ye) İ•p&t ettim. - Evet. 

. Pa.riı,. 25 (~u~u~t) - M. Pren· J.l•lJe bı•.tap yere serildi aın katlı hadıaesmı saran esrar U ~ L 
perdesinin kaldmlm:ıu huıuauıı· 

da henüz hiç bir muvaffakrJet 
haad olmaıınııtır. Bu baptaki 
tahkikata adliye ve polisin en kıy• 
metli ve tecrübeli 9ahıiyetleri me
mur edildiği halde henüz bir ne
tice elde edilmemit olml.11 unıu· 
mi fikirleri ain.irlendirmektedir. 
Gazeteler M. Prensin barbarca 
kaıtli hadiıeaini ve faillerin mey· 
dana çıkarılaınama11n1 Fransız 
zabıb tarihinin en müıte1na 
vak'alarmdan adetmektedirler. 

Hele cenaze üzerinde ölü açma 
ameliyatını yapan daktorlarm, 
ceaedin fevk~lade didikl~nmit ol· 
muı yüzünden ölümü mucip olan 
amil hakkında bir netic. elde e
dememit olmalarını beyan etme• 
leri hakiki bir hayreti mucip ol• 
muıtur. 

Maktulün yirmi Ya.tındaki oğlu 
gazetecilere vaki ohn beyanabn• 
da:: "Baıbaım, pt.rli.mento komiı· 
Yonu huzurunda Sta'f'iıki hldiMai 
ha-klanda haldkatleri if ta ebne • 
meai için öldürülmüttür.,, demit· 
tir. Bu haberi •erek J>lll"llmento· 
da ve ıerek hükQmet mahafilinde 
derin bir le•ir yapmıf ve bükamet 
katille-ri 1bulacak olana 100 hin 
frank mük:i.f e.t verecefini ilin et• 
mittir. 

Tahmin olunduğuna ıöre bu• 
aun Fr.anaa kabine•tnin hatmda 
M. Dumerg bulunmasaydı bu ka· 
til hiditeıi, Staviıki hldi1eıinin 
rnı1cip olduiu brgapbklardan 
çok daha va.himlerinin vukuunu 
icap ettirebilirdi. 

"Le Jour,, gazetni eski muha· 
ripler 8.1'aaındaki heyecandan ba· 
hia olan bq ınakaleainde, ceıur 
ve atılgan inaanl:ll' olan bunlar· 
dan korkulması lazım w;eldiiini 

vesaül oluna.caiını anlatıyordu. 
y ahya kaptan Sırplar tarafın· 

dan her an ih&ta olunmak ve imha 
edilmek tehlikesini göz3nünde bu· 
lundurarak nihayet Bulıar topra • 
ğına ilticaya muvaffak olabilmi§-

ti. 

Yahya kaptan ağır yaralı oldu • 
jundan yanıı Uıtrumcada .anl· 
dıktan sonra kendisi tedavi edil· 
mek üzere Sofyaya gönderilmitti. 
Fakat Sof yada kalmak iıtememif, 
daha doğruıu oradaki bakıma em· 
niyet edememit ve bi: kaç gün 
sonra lstanbula gitmitti. 

Yahya kaptan lıtanbulda teda· 
vi edildikten aonra bir daha Uı• 
trumcaya seri dönmemi§t:i. T etki· 
latı mahsuaanın reiıi olan SüleJ.• 
nıan Askeri Bey bir müddet aonra 
ıraka gittiği zaman Yahya luptanı 
da beraberine almıftı. Gerek Irak 
muharebelerinde, gerekte bili.bara 
1ıtik1Al harbinde onun büyük ya• 
rarbkları ıörülınüıtü. 

Çetenin diier kıllDPU idare e
den Mehmet Ali Bey ite Doyran 
kazaıı havaliıinde dolatmakta idi. 
Onun çeteıi 120 kiti kadar olup 
Yahya kaptanm çetesinden daha 
kuvvetli idi. Çok ceıur ve metin o
lan Mehmet Ali Bey bu çete hare
ketlerini pek aerbeat bi-r aurotte ya 
pıyor ve ihtiyata o kadar riayet 
etmiyordu. 

yazıyo~ ====ı:=-===~::====~======11:!::!~ 

Mehmet Ali Bey Doyran havali· 
ainde bir ıün gene korkusuz dola.• 
!}rrken çetesi bir ta1bur kadar Sırp 
a•keri tarafmdan kuıatılmııtı. 

Mehmet Ali Bey kendi çeteıiue ıe
kiz, on defa faik olan bu Su-p kuv• 
vetile derhal müaademeyi kabul 
ederek harbe baılan:uftı. Mehmet 
Ali Beyle arkadaıları bu ihatadan 
kurtulmanın pek kolay olmryaca• 

Tahkikat heyetinin elinde Sta· 
viskinin 120 milyon franklık tedi· 
yattaı bulunduğu hakkında Vetl.ik 
mev-cut olduğundan Sta.viıkinin 
bu parayı teaviye ettiği görülmek· 
te ve bu da "St::ıviıki bu parayı 
nereden aldı,, ıualinin hatıra ıel· 
meaini mucip olmaktadır· 

Bu da, Staviıkinin bu P•rap 
ecnebi devletlerden birinden al
mıt olması müt3.leuıın ortaya at
maktad~. 

Fransız mahfellerinden bazda· 
n Stavi•kinin bu parayı Maq.riı· 
taın ve Almanyadan aldığı zan· 
mndadırhr; çünkü bu iki devletin 
Franaada yaptıkları propaganda• 
çok büyüktür. 

Bazı rivllyetlere göre M. Prens 
son altr sene zarfında Shviıki 
hakkında bir kaç kere if!aatta 
bulunmak iıtemiıae de mütevali 
tehditler yüzün.den bunu yapma• 
mııtrr. Bunun için M. Prenı ıon 
altı ıenenin hi.diıelerini ve reı• 
mi raporların hulbaılannı bir ta· 
rihçe teklinde defterine kaydet· 
mittir ki, bu raporlann uılları 
her halde meydana çıkacaktır. 

M. Prenıin ölümü de bu cümleden 
dir. M. Prenı ıibi bir çok mühiın 
hakik:ıtleri bilenleri tedhit için 
bu cinayet yapılm1ttır. 

HükUmet ve parlamento ma· 
hafilinde büyük bir endite hü· 
kümfeımadır. Baıvekil M. Du
mef'I M. Pren.ain katli hadiıeıi 
hakkında ali1kadar makmılarla 

daimi temutadır. 
Halk M. Prenıin katli tertibatı'

babnın yüksek maliamlari iıgal 
eden kimseler tarafmdan yapıldı· 
iı kanaatindedir. Halk bilhaa· 
ıa pa.rli.mento ve emniyet müdür· 
lüklerine kartı büyük bir galeyan 
ıöıtermeıktedir. 

Dahiliye nazın M. Saro Frıınsa· 
da aizli kuvvet mevcut olduğu 
·hakkında auetecilere beyanatta 
bulunarak: "Eier böylo bir rizli 
kuvvet vana bulunup imha edile
ceiini temin ederim.,, demiıtir. 

ğını ve batta imkimız bulunduğu
nu bildikleri için hayatlarım düt· 
mana mümkün olduiu kadar pa • 
halıya satİnağa azmettiklerinden 

düımanla pek şiddetli bir ıurette 
çarpışıyorlar ve ona çok telef at 
verdiriyorlardL 

Fakat bu aralık Mehmet Ali Be. 
yin karnma i.abet eden bir kurJun 
onu &ğır ıurette yaralumflı. Reis· 
lerinin yaralandıjım haber alan 
çete efradı daha büyük bir tiddet• 
le dütmana hücum etmeğe batla· 
mıtlar ve behemehal bir ıeç.it aça. 
rak oradan henı yaralı reislerini 

müsademe mmta.kuı haricine çı· 
kannai•, hem de kendilerini kur· 
tarmaia bütün kuvvetlerile atıl· 
mıtlardı. 

Mehmet Ali BeY: ağır eurette ya
ralandığı zaman yanında bulunan 
arkadaşı Manaıtırm Kırçova. ka -
aabaımdan Halit Efendi ceaaretile 

efradının muhabbetini kazannu, 
olan reisi düıman eline dii§ünne
mek için yaralı olarak yatbp yer-

-Biraz enel mi? ~ - - Minimini kızın babaıından ödü 

Paris mahafilinin ekseriıi 
Frannda faaliyette bulunan •bey• 
nel.milel bir tetkilit mevcut oldu· 
ğu fikrindedir. Bu çetenin faali• 
yeti M. Prens gibi bazı phaiyet• 
lerce malilm ediıe de bunlar, 
haladan aldıkları emirler dohyr
siyle aığızlarını açamamıtlal'dır. 

"Le Jour,, netrettiji difer bir 
mab.lede Staviıkiyi hariciye ne· 
zaretinin himaye ettitini iddia e
diyor ve bü hapta bir veıika net· 
rediyor. Bu yeeika iae •abık h,.ri
ciye nuırı M. Paul Boncour'u 
analtında bmJanakt:ıdı-r. Sa
bık hariciye nazmnm Staviskinin 
id:ıre ettiii bir müene1e ile ala· 
dar olduğu beyan edilmektedir. 
Bu vesikayı meb'uılardan ve 1&• 

bık nuıTlarclan M. Henri Lilas 

den kaldırmııtı. Fakat Mehmet A

li Beyin yürümeie hiç mecali yok· 
tu. Onun için Halit Efendi ağır 

yaralı arkadqmı ıntma alarak 
tehlikesiz bir nokta~ ~oiru lafı • 

- Haydi gidelim Gülıeren ... Bi· patladı. 
ru daha büyüdüğün zaman bu 1 (Devamı \'ar) neıretmekteclir. 

m~a bqllmıştı. ~ 
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Karamürselde okuma 
ve okutma işleri 

Fakir çocuklara yemek - Köy hoca
larına misafirhane - Tütün ve kaçakcıhk 

Karamürael, (Husust) - Bura· ı de gidip gördüm. Buradaki me· 
ya geleli dört gün oluyor ki karın murlarla evvelce t:ınışbğmıızdan 

arkası gelmiyor. Sab:ıh akıam dolayı beni yabancı bir misafir gi· 
muttasıl yağıp duruyor. Bununla gi tutmıyarak hepsi de güler yüz· 
beraber ahali bu yağı!}tan çok lerle karııladılar. Burası bir sene 
memnundurlar. Çünkü karın, zey· evvel müdürlük iken şimdi me· 
tin ve meyva ağ~çlarma ve ekinle· murlukla idare olunmakt:ıdır. Ge
re son derecelerde faydası oldu- rek memur Hikmet Beyle muame· 
ğunu söylüyorlar. Sokaklar p;ıınuk lat memuru Mustafa Rahmi ve 
gibi bembeyaz karlarla ötrülmüt, mamul tütünle tuz memurluğu ya· 
ihtiyarlar !kahvelere çekilmiıler, pan Ali Riza Beyler kantarcı Os· 
gençler büyük bir zevkle k:ır topu man Efendi çok iyi kalpli , ç3lış· 
oynuyorlar. Bu kar halka bir ze\.k kan ve namuslu insanlardır. Hik· 
vasıtası olmuı ve ka$abanm man· met Beyin temiz ahlakı ve yüksek 
zaraaı deiitmittir. terbiyesi kendisini kasaba halkı· 

Maarif ı,ıeri na ve maiyetindeki arkad:ıtlarına 
çok sevdirmiıtir. Memurlar ara· 
sındaı imtizaç ve ahenk gıpta edi· 
lecek bir haldedir. Dairenin oda· 
cısı da .aklı batında çok değerli 
bir efendidir. Memur Hilanet 
Bey arkadatlanndan son derece· 
lerde memnun olduğu gibi onlar 
da Hikmet Beyi bir öz kardeti gİ· 
bi sevmektedirler. 

Buranın maarif memurluğun:ı 
Geyvedeki Jbra:him Bey gönderil
mittir. Mumaileyhin ciddiye· 
ti ve mekteplerle olan tiddetli 
alakası sayesinde kazanın maarifi 
feyyaz bir istika.met ~lmıftır. 

Mektebin genç ve değerli mual
Jimleriyle el ele vererek çalııan 
lbrahim Beyi bza halkı pek zi· 
yade sevmeğe baılamııtır. 

Bütün kazada 11 mektep var· 
dır. Köylerin adedi 48 olması
na göre bu mektep çok azdD'. 
Merkezdeki mektepte 350 talebe 
okumaktadır. 

Bunlardan batka tahsil ç:ığında 
bir çok çocuklar vardır ki mek
tepsizlikten sokaklarda i.vareser 
dolaJID&ktaıdrrlar. F eyziye kö· 
yünde bir mektep yapıldığı gibi 
Akçat köyünde de yapılmakta o· 
Jaa mektep kurban bayramında 
bitmit olacaktır. Haliderede de 
bir mektebin yapılmasına karar 
verilmit ve bunun için de Cümhu· 
riyet meydanı yakınında güzel bir 
arsa ıatm almmııtır. 

Fakir ~ocuklara yemek 

tik tedrisat müfettiti Ihsan Be
yin tetebbütü ve mektep hocala· 
nnm müıterek mesaileriyle mek· 
tepteki (30) fakir çocuğa her öğle 
vakti •ıcak yemek verilmeğe bat· 
lanmıif.ır. 

Kuru ekıiıeii bile güçlükle bu
labilen bu çocukları mektep hima· 
ye heyetinin bağrına basarak on
ları öz evlatları gibi dütünmesi 
ne kadar ıayanı ıükran ise bu ka· 
dar çocuğa her gün sıra ile yemek 
pqirip gönderen memurlarla et· 
raf 'Ye esnaf haneleri de o derece• 
lerde takdir ve tebrike layrktırlar. 

Misafirhane 
Evvelce bir it için merkeze ge

len köy hocaları yataksızlıktan 
dolayı a.lqam geriye dönmek mec· 
buriyetinde idiler. Şimdi ise mek· 
tep idaresi bu çetin iti de batar· 
mağa muvaffak obrak mektebin 
içinde 5 'katlı bir misafirhane yap· 
mııtır ki genç ııre bvrayııh mu· 
allimlerimizin bu derecelerde in· 
ce dütünütleri ıayanr te,ekkür· 
dür. Muhterem muallimler kendi 
ar:ılannda bir yardım sandığı te· 
ıiı etmiılerdir. 

inhisarlar idare•i 
Kasabanın Lir ucunda ve deniz 

lrenumdaki büyük inhisar bina• 
ımr deh,etli !>ir kar. fırtınası için-

TUtUnler 
Burada ıenevi (150,000) kilo 

tütün hasıl olmakt:ıdır. En nefis 
tütün Merdigözede yeti§tİrilmek • 
tedir. Yalakdere ve Kızdere 
bendinde de nefis tütünler yeti§ir
se de merdigöz kadar değildirler. 
Merdigö tütünleri basma tütün 
itibariyle dünyanın en nefiı ve 
kokulu tütüneliridir. 

Senede bu tütünlerden ( 40) 
bin kilo yetittirilmektedir. Kilo· 
su birbir üstüne (80) ve en i.li.sı 
200-180 kuru§& satılmaktadır. 

Bunlan iıleenler Dr:ıma mübadil
leridir ve metgul olanar da er· 
kekerdir. Kızderbendiyle Par· 
lakderede ise kadın ve kızlar ça· 
lıtıklanndan Merdigözün terbiye
sini verememektedirler. 

Ka4jakcllık 

Evvelce yapılmakta olan k:ı· 
çakçılığın timdi önüne geçilmit· 
ti. Sebebi de ihtisas mahkemele· 
rinin tiddetli icraatidir. Bu icra· 
at kaçakçıların gözlerini yıldır· 
mııtır. 

Yalnız esr:ır üzerine biraz ka· 
çakçılık vardır. Tütün tabakaları 

içindeki cüz'i kaçaklar ise ağza a· 
lınmağa değmez. Köylülerin beş 

kuruıluk cigıraların.a mukabil ıe
hirliler için 7,5 kuru,Iuk cigara· 
lar çikarılmış olduğundan artık 
mamul tütün kaçakçılığına da ha
cet 1c:almamıftır. 

Her köyün ihtiyacın:ı göre de 
cigara verilmekte olduğundan ev· 
velki gibi fazla cigara alıp ıuiisti· 
mal eylemeğe meydan bırakılma• 
maktadır. Eskiden fen:ı tütünler 
zimmeti mukayyideye mahsuben 
merkeze getirilerek ihrak edil· 
mekteyken timdi hastalıklr ve fe· 
na tütünler zimmeti mukayyedeye 
mahıuben merkeze getirilerek 
ihrak ~dilmekte iken timdi hasta· 
Irklı ve fena tütünler m:ıhallinde 
bir heyet müvacehesinde yakıl· 
makta olduklarından bu cihetten 
de kaçağa sarfolunmak fır&atı or· 
tad:m kalclmlmıt ribidir. 

Ragıp Kemal 

ınerıötde Aydın incircilerinin top· 
Yangın lantısında konuşulanlar 

Nasıl olmuştu? 
İnegöl, (Hususi) - Geçenler· 

·de burada çıkan bir yangına; dair 
"Son Posta,, ya mektup yazan 
Ahmet Nuri Bey isminde bir ar· 
zuhalcı hakkında asılsız fayialar 
yapmak kabahatiyle takibat ya
pılm :ıktaıelır · 

Kongreye gelenler-üç fikir - Karar -
Mahmut Esat Beyin telgrah 

Ahmet Nuri Bey yazdığı mek
tubunda itfaiyenin yangına geç 
geldiğinden, arozözün bortumıuz 
olduğundan ve Yangında daha 
ziyade itfaiye ile alak:ıdar olmı· 
yan insanların it gördüğünden ve 
nihayet yan.gın mahalle tulumba
ları tarafından sön:lürüldüğün· 
den b:ıhsetmektedir. Mektup, ha
diseyi, mahiyetini değiştirerek 
baıka tekilde naklettiğinden bu 
haberi tavzih etmeği muvafık 
gördüm: 

Ksabamızın cuma mahallesin· 
de bir odalı küçük bir evde fakir 
bir aile ikamet etmekteydi. Karı 
koca her gün ite giderler ve iki 
•küçük çocuklarını evde yalnız hı· 
rakırlardı. Bundan bir ay kadar 
evvel çocuklar gene evde yalnız· 
ken saat on iki sı~ahrında odada 
bulunan mangaldan bir ateı 11çra· 
taraf evi tutuştururlar. Kapı 

Üzerlerinden kilitli obn çocuklar 
yangından kurtulamıyacaklarını 

anlayınca bağırmağa batlarlaT, o 

ıır:ıda sokaktan geçen belediye 
korucusiyle diğer bir !Zat telefona 
koıarak itfaiyeye haber verirler. 

ltf aiye yangını haber aldıktan 

iki dakika sonra yetiıerek ite bat· 
lar. Arozöz i,lediği esnada biç bir 
arızaya uğramadan vazifesini bi
tirir on dakika sonra yangın çı· 

' kan evle bitişiğindeki evin bir o· 
dası yandıktan ıonr:ı bastırılır · 

Yangın arozözün tanı vaktin· 
de yetitmesi ve muntazam çalıı· 
ması sayesinde söndürülebilmit· 
tir. 

Şayet yazıldığı gibi geÇ gelsey~ 
di ve bir :ırıza vaki olsaydı pe 
yakında bulunan Ziraat bankasiy· 
1 H··•-~ t b. nın tehlikeden e UKume ınası 

kurtulacağı ıüpheli idi. . 
Mahalle tulumbalarına gelın· 

ce; k'llabamızda böyle bir teıki
lat yoktur. Evvelce dağınık bir 
halde bulunan tulur.nbalar 7-S 
sene evvel belediyeye alınarak it
faiye teşkilatı vücuda getirilmiş· 
tir. 

Arozözün hortumsuz olduğu da 

Aydın, (Hususi) - Aydın mu
hitinin en mühim ihrac:ıt malla,. 
rından incir fiatlarının son aldığı 
şekil ile müstahsillerin mütavas· 
11tlar ellerinden kurtulması husu· 
sunda tedbir ve çareler ittihaz e· 
dilmek gayeleriyle incir müstah· 
silleri H:ılkevi salonunda vali 
Fevzi, meb'us Mazhar, Adnan, 
ve Fuat Beylerin huzurlariyle 
mıntakalardan gelen mümesaille· 
rin iıtirakiyle bir kongere yaptı· 
lar. 

Kongrede İzmir Ziraat Bankı· 
11 müdürü Aşki Naili, Ayndın 

Bankası müdürü Nedim, itthisar· 
lar baş müdürü Sırrı, İzmir Ti
caret mıntaka müdüriyeti namına 
Aydın odaı b:ışkatibi Mazhar Bey· 
lerde bulunmutlardır. 

Kongreye Bozdoğan, Köşk, 
Kermencik, Karapınar, Sultanhi· 
sar, Pınarbaşı, Erbeyli, Umrlu 
mıntakaları mümessilleri iştira1' 
etmiıtir. 

Öğleden sonr:ı heyeti müteıeb· 
biseden doktor Sabri Bey hazırun 
ve mümessilleri selimlıyarak kon· 
greyi açtı, kongre reisliğine Sab
ri ve Avukat Neı'et Beyler, ki· 
tipliklere de İsmail Hakkı ve Oı· 
man Ragıp .Beyler seçildiler. 

incir fiatlarının son aldığı va· 
ziyet üzerine ne gibi tedbirler :ılı· 
nacağı bahsi etrafında mümessil· 
ler birer birer söz aldılar. dertleri
ni döktüler, fikirlerini söylediler. 

Kooperatifin 20 senelik hayata 
malik olduğu bu müessesenin da· 
ha kanuni imkanlar olm:1.dığı za· 
man ayni zihniyetle anonim ola· 
rak teşekkül etmiş olduğu ve cüm· 
huriyet devrinde tam minasiyle 
gayesine vasıl olan bu kooperati· 
fin çok işler YPatığı, bugün ort:ık· 
larını memnun edecek vaziyette 
olduğu izah edildi. Çok süren 
samimi münakqalar neticesi üç 
fikir tebellür etti: 
1- Mevcut kooperatife dahil 

olmak, 
2- Zirai kredi kooperatiflerin· 

den istifade edilerek s:ıtıı koope· 
ratifleri haline ifrağ eylemek, 

3 - Mm.takada satış kooper~· 
tifleri teşkil etmek. 

Bu fikirlerden birincisine mü
messillerin çoğu yanaşmJ.dılar, bu 

doğru değildir. 
Hamdi kabul edilmedi. Zirai kredi koo· 

peratiflerinden istifade edilerek 
$atı, kooperatifleri yapmak keyfi· 

nin merasimi kanuniyeye bhi 
olduğunu ve te,ekkül halinde her 
zaman yardım imkanları bulun· 
duğunu izah etti. 

Neticede zirai kredi ve Aydin 
incirciler kooperatifinden, yeni 
teşekkül etmit olan Bınarb-ııı sa• 
tış kooperatifine dahil olmıyan 
ve letkilatı olmıyan müstahsille· 
rin mıntakalarında satıf koopera• 
tifleri te§kil etmeleri kıbul edildi. 

Ve bu itin kuvveden fiile ge
tirilmesi için Sabri, Hasan Ki· 
mil, İsmail Hakkı, Mustafa ve Nu• 
ri Beylerden mürekkep bir heyeti 
faale seçildi. 

Meb'us Mazhar ve Adnan Bey• 
ler iktısadi mesele üzerinde çok 
v:ızih ve müdellel izahatta bulun· 
dular. Mazhar Bey bu cihetleri 
düşünürken müstahsillerin bahçe
lerini imar etmelerini, ağaçlan 
daimi tedabiri fenniye ile koru· 
malarını temenni etti. 

Bu sırad:ı meb'us Mahmut E.
aat Beyden şu telgraf geldi: 

"Bütün gönlüm ırkımdan olan 
yiğit ve cesur Türk müstahsilleri
ledir. Günler oldu, hastayım, 

yatıyorum, bu ayrı kahı bana 
büyük kederdir. Sizin dilekleri· 
niz benimdir, hepinize detin ıay• 
gıhrla selamlar.,, 

Kongre heyeti Mahmut Esat 
Beye te,ekküre karar verdi. 

Kongre neticesi alakadarlar mu· 
hitinde memnuniyet uyandmnıftll' 

o. s. 
Diyarıbekir valisine 

takdirname verildi 
Silvan ve hav:ılisinde çapulcu

luk yapmak, köylüleri zorla hara• 
ca kemıekten ve adam öldürmek· 
ten suçlu Şeyh Fahri ile 14 avene
sini bizz:ıt idare ettiii takibat ne
ticesiııde tenkil ve imhaya muTaf • 
fak olan Diyanbekir valisi Faiz 
Bey Dahiliye V eklleti tarafından 
takdirname ile taltif edilmiftir. 

Adapazarında bir cinayet 
Adapaızarında pazar yerinde 

bir cinayet olmuı, F ebim isminde 
biri Saniye Hanım isminde birini 
omuzundan bıçakla y:ıralamıftri' • 
Fehim 25, Saniye Hanım 45 Y8'> 
tındadır. Cinayetin sebebi henüz 
belli değildir. 

Fehiın yakalanmııtır. Yar3lı 
kadın da hastahaneye kaldırılmıt· Gönende elektrik ve su 

meseleleri yeti epey münakatayı mucip oldu. tır. 
Halihazırd:>. nizamname ve 111ev· 

Bir köyde yedi ev yandı 
Ke,an kazasına bağlı Altınla! 

köyünde bir bacanın tutufnıuı 
yüzünden cıkan yangm, rüzgarın 
tiddetile d~ğılmıt neticede 7 ey. 
iki sığır ve bir eşek y:ınmıtbr• 

Gönen belediyesi Soysallı oğlu zuata göre merasimi kanuniyeye 
lsmail Suphi Beyle memleketin muhtaç olan bu itin zam:lna mu· 
tenviri için kunturat yapmııtır. tavakkıf olduğu kanaati hasıl ol· 
Direklerin Gönen ormanbrından duğundan bu da kabul edilmedi. 
kesilmesine hükUmetçe müsaade Münakap esnasında bu şık ka· 
edilmit ve hazırlıklara da baılan- bul edilecek olursa, mevzuata gö
mıtlır. re bu yeni işte Ziraat Bankaları· 

Sıvasta su işi Halk Gönenin bir an evvel ten· nın yardım keyfiyeti mevzuu 
virini sabırsızlıkla beklemekte· bahsoldu. Sıvas, (Husu~i - Sıvum içile
dir. Jzmir Zira'lt Bankalarının zür· cek temiz sulanndan Kepenek au-

Memleket, ıu meselesinden çok raa ve müstahsillere her zaman , yu belediye reiıi Hikmet Bey tara· 
sıkıntı çekmektedir. Bu ihtiyacı yardımaı amade olduğunu yalnız ' fından şehrin muhtelif yerlerine 
gören belediye beton künk ima· halihazır zirai kredi koopentif· birer çetJDe yaptmlarak taksim e

line b'!tlamııtır. Havalar ısınır lerinin satıı kooperatiflere geç • dilmektedir. Belediye, bu mret
rıınmaz yeni künklerin fer!ine j mesi i§İn:le bankanın bir ~ey ya· le memleketin br ihtiyacına cevap 
haılanacaktır. pamıyacağını, çünkü teıekkül iti· vermektedir. 
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-:=!! 8 - V AKIT 26 ŞUBAT 1934 

'~-H __ i_k __ a_y __ e ______________ ---ır-;!'-z.-,~-si_K_V ___ ls-~-ı Arnavutluk tahtile ali
kadar gösterilen cinayet E h k l d z6 ŞUBAT 27 ŞUBAT 

yva qa a an ım H ~!, d!~.~icce 6,47 
12 Zilbi~~~ W' ıUattanf• ı 1no1 .. ,,,..., lttihamname cinayetin eıbabı bak· 

Yazan : İz z e.t o g"' l u GüD J ı atıŞI ı•.~0 17
•50 ve fakat muhakemeıi yapdH"ken Tseno kında katti tafsilatı muhtevi değildir 

S b lı azı 6 :ıo 6,30 k ı · d a a nam • Beyin eski eme tar arından Voçtrinli ve yalnız Haıan Beyin 1912 ııene&ın e 
- Ma,znunu getirin! 

Mübaşir ko,tu, biraz sonra iki 

jandarma arasında, serseri kılıklI 
biri müstantiğin odasına girdi. 
Kalın kaşlı, seyrek sakallı, pej .. 

mürde, sefil bir adamdı. · 

Cüzdanı aldı: Öğle namazı 1

1~·.~: ::·.!89 Ziya namında bir genç tarafınClan Prag- Amavutlukta mühim roller ifa ettiğin-
y ki Bak lklod! oamaıı ' " 

- a· atınız. ınız... Akşam namazı ı7,!i0 ı7,50 da mahkeme salonu ortasanda katledil- den Fan Noli zamuunda Baıvekil bu· 
Serseri inledi: Yatsı namız• 19,20 ı9,2I mişti. Katil derhal yakalanmı! ve fakat lunduğundan. Arnavutlukta cümhuriyet 
_ Ben öldürmedim, bu cüzda- tmsak ~.oı :l.07 az zaman sonra, akıl hastalığı ile illetli ollrejiminin kaldırdmumdan sonra Fan 

nı yerde buldum. Yılın geçen günlen 3~~ 51 duğu iddiasiyle ıerbest bırakılarak Yu- Noli partisinin en kuvvetli unsurlann-

Derin bir sessizlik oldu. 

Müstantik, nihayet başını ka -
ğıtlardan kaldırdı ve m:.sarun üs • 
tünde duran kırmızı bir cüzdanı 
aldı: 

l"ılıokalaD " :ıos _J goslavyaya iade olunmuıtu ki, bu da, dan olduğundan, Hasan Beyle katilin 
Serseri derin uykusundan uya· L-------------- hatırlarda olduğu gibi, gene bir sürü Avrupada tanııtıklanndan ve geçen ıe

myordu ... Ağır ithamın nihayet -==~=============:::= rivayetlerin dolaımasmı mucip olmuıtu. ne nisanında katilin Seliniğe geldiğin-
f::ırkına varıyor mıydı? ] - - R A D Y O Bu münasebetle şunu habrlatmak lazım- den ve nihayette de, tafsilatı malum olan 

- Yemin ederim ki ben öldür- = ,ey isnıindeluir..==-:!- dır ki, katil Ziya Yugoslavyaya döndü- katilden bahistir. 

medim. . ..Kinda asılsız şayib. iü zaman serbest bıra~lmıt ve fakat Maktulün kardeşi ömer Fevzi Bey ve 

Sesi biraz daha sert çıkıyordu. !STAN:BJcabahatiyle takibat ~~O Osküpten Yakovaya g~~er~e~. trende valdeıi katlin Tiranadan verilen emir ü-

- Bunu tanıdın mı? 

Serseri, uzatılan cüzdana hak -

tr ve boğuk bir sesle: 

fransızcat ,dır. y ik Vardar Banhğı adliye m~.ıavı.r•.nı. ve de.- zerine icra edildiğini söylernitlerdir. Hat .. 
Ahmet Efendi, cüzdanı elinde Bey tar .. a N · B ... ' ha iki yolcuyu öldürerek uç kitıyı de ya. ta Fevzi Bey mukaddema Viyanada da 
. . . d" 'h t 19 30 pnet urı ey yazdıgı mek·l ralanu•b Bu adam bugün Belıırat b· Tire.na h"k· ti . H B . "ld" evınp çevır 11 nı aye : • . f · . s • u ume nın aıan eyı o ur .. 

Müni!nda ıt aıyenın yangına geç marhaneııinde bulunmaktadır. _ . mek tertibabnda bulundugvunu 'Ye bu 
- Evet ,dedi. - Evet, dedi, halamın cüzda • d · h-d (Mtdiğin en, arozözün bortumsuz işte Selanik polisi, böyle bır a ·~eye makMtla Viyanaya gönderilen iki kiti-
Müstantik aldığı cevapt:ın 

memnun bir tavırla koltuğuna 
yaslandı. Ve katibine emretti : 

- Zaptı okuyunuz! 

Zabıt okundu. 

nı ... 

Serseri bu sözü tokat gibi su • 

ratına fırlattı. 

- Yalancı! 

Ahmet Efendi kızdı: 

- Sus katil! .. 

Bu serseri, Maslak yolunda ya· H:ıyır, doğru •öylüyordu. Ya • 
kahnmıf, üstünde bot bir tabaka lan söylemeğe mecburiyeti yok • 

ile, yüzde üç faizle bankaya ve • tu ... Bu para cüzdanı halasının • 

rilmi! altı bin lire.lık bir cüzdan dı ... Yemin edecekti.. Müstantik 

bulunmuıtı.o. Bu cüzdan Fatma mani oldu. 

Hanıma aitti, Fatm:ı Hanım da -Yemin etme ,dedi, yalan ıöy
katledilmişti .•• Serseri bu cina • lüyorsun... Halanın cüzdanı si • 

yeti itlemiş olmakla ithzm edili • yahtı. Bunu herkesten daha iyi bi-

yordu. liyorsun. H:ılan paralarını yüzde 

Müstantik doğruldu: üç değil, yüzde beş faizle vermiş· 
- Anladın ya. . . Ağır bir it - ti. Bunu daha bir çok bilenler var. 

ham altındasın . .Sir biç~re kadım Ken.di kelleni kurtarmak için baş· 
parasına tamah ederek öldürmüş- kasını, bir masumu yakıyorsun ... 
sün.. Bir diyeceğin varımı? Katil sensin ... irfan Bey zaptı tu-

Serseri ses çıkarmadı. tunuz .. 

- Malum, susmakla ikurtulu • J andarm:::ı.lar afallaştı. Katip 

rum sanıyorsun ..• Ald:mıyorsun. sersemleşti. iki jandaTmanın ara• 

Mübaşire döndü: sındaı duran serseri Ahmet efen· 
- Şahidi çağırınız. diye doğru ilerledi. 
Mübaşir odaya birini soktu. Durdu. 

- Buraya geliniz Ahmet efen- Sahte bıyıklarını ve nhte ka~-
di ... Bu tarafa gelin. 

lf. lf. '*' larını çıkardı: 
. - Taharri memuru İrfan! de· 

Müstantik, yerıne oturdu. Ge - d' . k t k'f d. 
ı senı anun namına e'V' ı e ı· 

lene baktı. Bu ad:lm da sefil kı • ' 
. Elb' l . 1 yorum. yafetli idı. ıse erı yıpranmış, . "kl'kl Ah 

v k k · . . Ve üstad bır çevı ı e met 
elinde tuttugu as etının rengı . . .

1 
kl · k 1 · 

Ef endımn bı e erme e epçeyı 
solmuştu ... 

- Sizi buraya şahit sıfatile ça· 

ğırdım. Bu adam, halanız Fatma 

H:ınımı öldürmekle maznun. Üs -

tünde halanızın para cüzdanı çık· 
tr ... 

vurdu. 

Ahmet Efendi, bu ani hücum 

karışsında ıaş:ıladı, kekeledi ve 

inledi: 

- Eyvah, yakalandım! 

Litvanya milli bayramı münasebetile 
Reisicümhur Hz.nin telgrafları 

Ankara, 25 (A.A.) - Litvan
ya milli bayramı mün:ısebetiyle 

reisicümhur hazretleri Litvvan-

ya reisi cümhuru M. Antanas Se

metona hazretleri araımda .a§ağı
daki telgraflar teati edilmiştir. 

M. Antaınas Smetona hazretleri 

Litv:ınya reisicümhuru Kaunas: 

"Litvanya milli bayramı müna· 

sebetiyle zatıdevletlerden en 

har tebriklerimle birlikte şahsi 

saa:detlerinle Litvanyanın refahı 
h~kkındaki temennilerimin kabu· 

lünü rica ederim. ,, 
Gazi Mustafa Kemal 

Gazi Mustafa Kemal, Türkiye 

Reisi Cumhuru Ankara. 

"Litvanyanın milli bayr:mıı 
münasebetiyle vaki olan tebrikle· 

rinden dolayı zatrdevletlerinden 

en samimi teıekkürlemin kabulü

nü rica ederim.,, 

An ta nas 

Italyanın .tt\vusturyaya karşı 
siyaseti 

Roma, 25 (A.A.) - (Havasa
jansı muhabirinden) : 

İtalyan gazeteleri, İtalyanın 
Avusturya ve Macaristana karşı 

kuilsndığı siyasetin mahiyetini 

meVT.Uu bahsetmektedir . .M. Su

viçin BuJapefteyi ziyareti eskiden 

l.azıtlonmıştı. İtalya, Macaristan 

Ye Avusturyayı pek bbii olarak 

lutm.-.ktadrr. 
f .lkat bunun hiçbir siyasi veya 

d. ? ne ır .•. 
gümrüklere ait bir mahiyeti yok· 

tur. Küçük itilafın da bundan 

çekinmesine mahal yoktur. Al

man m:ıtbuatının kasti neşriyatı 

da ana!şılamamıştır. Zira, Al

many;.\nm tezi ne zaman haklı ol

sa ltaly:l ona fili dostluk eserleri 
göstermiştir. 

Corriera Della Sera, bu husus· 
ta §unlan yazıyor: 

"ltalyanın hiç bir vakit Alman· 

yanın o dostluğunu aramadığmı 

cihduğundan ve yangında daha meydan vermemek için şiddetli tedbırle- nin, Hasan beye karır perverde ettikleri 
boı de itfaiye ile alak~d lmı· re tevessül etmiştir. muhabbet dolay1111yle silahlarını kendi-

.va ~ ar 0 S 14 ·k "dd · • · M Ela ko- • · orll . lar • .. d"" v •• d e anı mu eıumumıu . ar sane, yanı Fevzi Beye teslim ettiklerini. n ınsan ın ış gor ugun en ve 1 . 'h . d k ili" • 4 de-- .. 1 · 
J. pu oı ıtti amruunesın e at n ııyası soy emış ve kardeıinin Arnavutluk krah 

lS:ıayet yangın mahalle tulumba· iil, adi bir suçlu telakki edilmesini talep Ahmet Zogu'ya suikast yaphiı iddiala
ıs,rı tarafından sön::lürüldüğün· etmektedir. Cinayet"hakkındaki ilk tah- nnr reddederek Fan Noli ile de arası• 

m b~hsetmektedir. Mektup, ha· kikat katlin ıiyıui maksatla değil, şah· nın açık olduğunu ve bunun sebebi de 
faheyi, mahiyetini değiştirerek ·~ bi~ maksatla ve Hasan . beyle uzun Fan NoJinin Sovyetlere meyyal oldu
Trl•ka şekilde naklettigwinden bu bır ':'1un~şadan sonra vaki olduğunu ğundan ileri geldiğini söylerni§tir. Fev-

:s tesbıt etmıt bulunmaktadır · B · d!'-'- t ·· 1 • d Zi~beri tavzih tm v• vafık .. . • zı eyın ıayanı llUla soz en ara1ın a, 
H~. .. e egı mu Maktul Hasan Bey Turkıye ve latan· Tirana ticaret odası reisinin otomobi· 
nu'rdum: . lul muhitinde de bilinmiyen bir çehre linin katil hadisesi uraımda katili bekle-
2ı. Ksabamızın cuma mahallesın· değildir. Maktul Oımanh meclisi rneb- diii ve fakat katilin bundaR i.tifade ede .. 
ıe~ bir odalı küçük bir evde fakir )fanında "Priştine meb'usu,, ve "Vıcıt- mediii, Arnavutluğun Selinik konıolo· 
ter. aile ikamet etmekteydi. Karı Je1 '1i Hasan Bey,, diye tarunmı§b. Ar: ıunun katili hapishanede ziyaret ettiii 
Darı-.a her gün i e giderler ve iki ıutluiun istikl~li için çala§an ve aynı iddiaları vardır. 
· ··k ! I b nanda hem Vıyananm Balplatz ve Ka .1 . 11
' 'J çocuklarını evde ya nız ı- K@ d R V t . d' b ti ııe mahkeme huzurunda ıu h. 

BUD 1 . k d ıı e omanm ene zıa sarayı ıp • yanatta bulun tu • 
keıtrf ardı. Bundan hır ay a ar sar,ilerinin çok yakından tanıdığı bir a- " Hasan mBuı. ikir.. 1 N' t 

J ki evde alnız- - eyı sene evve ıs e 
be. 17 çocu ar gene Y mırıdı. tanıdım. Kendisine, bazı rehinlere muka· 
Maria ut on iki sıral:u-ında odada Hasan Bey 1326 Arnavut isyanında, bil bir defa 3.000 ve bir defa da s.ooo 
ri. 19 Acı mangaldan bir ateş sıçra e· Bayram Tsur, yukarda adı •eçen mira• Fransız frangı ödünç verdim. Bu parala· 
ıi plakları~vi tutuştururlar. K ..ıera- lay Rıza Bey ve l.a Buletin gibi, mühim rı kumar için alıyordu, maamafih borcu• 
dan naklen1 k'l'tl' l çoc· perası. roller oynamıı bir adamdı. Priştineli Ha- ld k tazam • d H 'en ı ı ı o :ın . nu o u ça mun venyor u. asan 
23,15 Hava ku I .ıre Mag- ıan Bey Arnavutlukta ıı başına relen B N" t T'" ki 'tti' d 

. . rtu aınıy11 . ~ • • • d .. h lif" ey •• en ur yeye gı ve ora an 
yan Sııan tru her hükumetin bılakay u şart mu a ı b kt 1 ·· d di B k 

P-ITl'"I\"' ana uzun me up ar gon er . u me • 
VİYANA 501 •11. ı8,20 Yeni aan'at- olmakla tananmııtı. I 

1 
b •. b" . .,, . d 

.. . . . , , tup ar a ana ıyı ır ış verecegıru va .. 
karlardan (Medwııı Termk; Or. Kari PriıtineU Haaan Beyan katli hadiıe11 d" Se'"-!W w d ,.. 

. . .. ıyor ve ıanaa• çaaırıyor U."""""'Dllll 
HıetJer; Erıch Meller). Konseı-. 19,10 ıoyle olmuıtur: d . .. . S 

1
• .... idim B d 

· · iki · 19 JO M""--L be 19 35 aveti uzerme e aruge ge • ura a Tıyatro krıtı en. , u-..a • , Geçen ıene 14 ağustosta öğleden son· H B . kard . bana 
Ders. 20 Aktüalite. 20,15 Radyo orkeı- ra saat iki raddelerinde Selinikte Vogat- ak~n eyın d" eık•ald yparala'Yere• 

21 30 H lk k · 22 30 5 h . . . ce ti, verme ı, aç nn. ugoa vya .. tra11. , a onurı. ' on a• aiku ve Tsimiski cadelerinin bırleştıklen . . 
berler. 22,50 Bacb'ın en meşhur piyano noktada birkaç el sili.la işitilmit ve biri- d_a bulunan kız kardeıımden ~ra retirt· 
ve ora eserlerinden konser 23,20· J Hol- · d" t"ğ"" ·· "im·· t•• Et aftan tim, bu parayla, Hasan Beyı bulmak • · · · nın yere uı u u goru ut ur. r , . . . . 
zer radyo orkestrası. koşup celenler dütenin Hasan Bey oldu· ıçın Budapeşteye gıttım. Halbuki Ha1an 
BÜKREŞ: 364 ve 1875 ın. 13: Borsa ğunu görmüıler ve katilin arkasından ko- Bey hala Türkiyede idi. En nihayet Se. 

haberleri - Plak. 14 Günün haberleri. ıanlar da lm.nu yakalıyarak zabıtar• tea- laniie •eldiiim zaman Hasan Beyden 
14,15 Hafif plak musikisi. 18 Radyo or- lim etmiılerdir. Katil polis merkezinde bana vereceği iY,İ iıin ne olduiunu 
kestrası. 19 Haberler. 19,15 Radyo orkeı- verdiii ifadeıinde adı lbrahim Hüıeyin sordum. Bana Tıranada kral Zopyu 
trası. 20 Üniversite radyosu. 20,20 Plak. Celo olduiunu ve Hasan Beyin Arnavut- öldürmemi teklif etti. 
20,45 Konferans. 21 Sarvas. kuartet ta- luk kralına lcarıı •uikatt tertip ettiiini Kralı öldürmek plantna söre Haıan 
kmu tarafından oda musiki••· 21130 kon• haber aldığından katlini kararlaıtırdıir- Ber Pari .. gidecek ve oradan bana yİr• 
feranı .. 21~45 Mm Nia RolDA tarafından nı söylemittir. mi bin fr•nk gönderecek, ben de bu pa• 
tagannı ( Opcr t 1 n ) 22, 15 Geor- , 

M r e parça a • solo 22 45 Katil Hüseyin Celo kırk yaılarıbda ra ile Sofyaya sıdecektim. Orada Make-
~es b ~no ıu tarafından keınan . • orta boylu, ıeniı alınlı, dik ve muzlm: donyalı komitecilerle buluıup birlikte 

a er er. 'el" • bakrıb, kuınral .. çh biridir. Selanik po- Arnavutluia geçecek, laalr öldürecektik. 
BRESLAU: 316 m: 17 N•t hıbemuııı- Jiı müdiriyetinin •••etecil d'ii Kralı öldürmeye muvaffak olduium tak· 

ki 18 s 'r a rler •- ere ver ı ma-
, por, sey.ahat ve şaı ' IUınata göre lcatil olduk mah•matb bir dird• bana 100 bin frank verecekti; ,.a. 

18,15 Schubert'ın tamnnııyan. ıarkıların- adam olup türkçe, a çat 't 
1 

kayı ele verdiiim takdirde ele kuml-
dan bazıları ( . fakatile) 19 Oğ. l rnavu ça, ı a yanca, 1 , • caktı 

pıyano re d kırl l fran11zca ve ıpanyolca konuıuyormuı. marn çare ennı anya , 
lum ne olıun, 20 Her yer ~ 23~~çyar, Muhakeme salonunun ön ıH"alanncla Vatanımı " kralımı aevdiiim için bu 
21,30 Senfonik halle kon.erı, ' •· k · lb ah" --'- I" klif" k b d' B eklifi' • •-

1 ki e r hafif atıl r un ve ıuuı;tu un ihtiyar karde-- te 1 • ul etıne un. u t nı tearar 
ter and kahvesinden nakl en n şekı . §İ ve valde1i oturuyor. ederek beni rahatsız ediyordu. Bu yüz. 
musiki 1 Sinmadan na en org onsetı. I . · d 

' Ik kanunı mraıım en aonra katil, den aon defa kendisiyle aolcakta çelciı-

v A K 1 T 
'Franaada, Niı ıehrinde meyva tacirliii tiiim zaman elini nıTOlverine ıötürdü. 

ile meıgul olduğunu ve avukatı olma· Ben de korktum v. ondan çabuk clavra
dıiınr ıöylemit ve mahkeme he:reti narak kendi•ini öldürdüm.,, 

OUndellk, Siyası Gazete 
tıtanbul Ankara caddesi, (VAK.iT) )'Urdu 

TEl..EFOS NVMARALAJU: 
Yuı itleri telefonu: US~O 

idare telefonu : 2-1370 
Teıgraf adfeli! latan.bul - (VA.KIT) 

1:.toata ırutuau N o. 445 

Senelik 
8 aylık 
s oylık 
ı aylık 

ABONE BEDELLERi: 
Ttlrldye 
HOO Kr. 
'7.;o .. 
fOO .. 

Ecnebl 
2700 Kr. 
1'64) .. 

800 .. 
130 .. 300 .. 

iLAN UORJ:Tuaı: 
Ticari llA.nlaruı U&.ıı sayıfalarmda 11&11· 

Uml 30 kuruııta.n bll§lar. llk ıa:yıfada 2CIO 
kuru§& kııdo.r çıkar. 

BUyük, tuııı., devamıı llln verenlere alt 
ayn tenztllt Vardır • 

Reıdml.J 114nlarm bir satırı ıo kUruıtur. 
KUÇUK ILANIAB: 

Bir dc!aaı 30, Ud d(•uı M, Uç defası 68, 
dört defuı 71S ve on dc!aaı ıoo kuru§tur. 
üç aylık U!n verenlerin blr defası mecca
neııdlr. OOrt aatm geı;:en illnlann fazı& 

satırları bq kuruıt&ıı hoaap edlllr 

bilmak için son senelerin tarihini 
kısaca bilmek kafidir. Fakat ltal-

ya, mukabilinde hiçbir ıey iste-

katilin müdafaaıı için bir avukat la:rin Katil, Ru• murnılatmdan olan revol
etmiıtir. Bundan sonra öleni temıil e- veri He.san Beyden aldığını aöylernit ve 
den avukat, katilin azami ceza ile ceza- masumiyeti hakkında memaliki ecnebiye
landırılmaıını ve Hasan Bey ailesine 100 den cleliller tedariki için muhakemenin 
bin drahmi tediyesine mahkum edilme- talikini isteınitse de bu talep kabul edil-
ıini talep etmittir. memittir. 

Dava evrakına •öre katil ve Hasal 8. Bu meraklı davanın safhalannı bun· 
. . d t dan sonraki nü h ı d red ...... "Astorya,, gazınosunda bır masa a o ur- ~. s a arımız a net ec ... -

muş, beraberce gazinodan çıkınıt ve gız. 
cinayetin vaki olduğu miahe.De geldikl~ 
ri zaman Ibrahim, Hasan Beye §iddetli ===============a 
bir yumruk vurduktan sonra, yere dü- ISTAnBUL 
şen Hasan Beye iğilerek beynine bet el 
ıili.h atmıf ve bundan sonra nokta po· 
lisine giderek ve "Şu öldürdüğüm kö
peği görüyor musun? Bu herif yü:ı: bin 
arnavut ailesini betbaht etmi§tir.,, diye
rek teılim olmuttur. 

meden, Almanya aleyhine bir hak 

sızlık y:ı.pılacağını gördüğü za· 

man dostane bir tekilde onu tut

muştur.,, 

Bu gazete, ltalyanm Fransa. ile 

Almanya arasında oynadığı ihti• 
malini de kaydetmektedir. 

BELEDiYESi 

Şehir Tiyatroıu T emıilleri 
Yannki 1ah aktamı 

Her akfam 
11at 19,30 da 

İstanbul 
Efendisi 

Opereti. Yazan: 
Musabip zade 

ııımı~ııın 
lllJI 
lllllllll 

Celil Bey. Muallim Ye talebe 
receai 
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158 seae sonra lladla Maçta kavga eden sporculara 
-13- ceza veriliyor Yazan: Dedikoducu 

"Tuhaf şey, korsayı kadınlarmı, yoksa 
k ki .. k JJ J ? -- <ISllf taralı 1 lad uyıtamudlıJ 1 Bu İfi y:ıpanlar tc=mlerse -İı· er e er mı U 3Dlr armJŞ • n Bunlar Fenerbahçe klübünden ter tek bir ıahıs olıun ve is~erse 

Taksim atadmda yapılan Gala· 
tasar ay - ı- enerbahçe birinci ta
kımları müsabakası esnumda 
tahaddüs eden hadisede methal .. 
dar görülen F enerbahçe takımın· 
dan (Hüsamettin, Fikret, Cavit, 
Ya!&r, Re§at, E:;at, Süleyman, 
Lebip, Muzaffer ve Galatasaray· 
takımından (Tevfik, Avni, Lutfi, 
Kadri, Nihat, Jbrahim, Necdet, 
Fazıl) Beyler hakkında heyetimiz
ce ittihaz edilen ceza teemmül ka
rarları 25 2 934 tarihinde men
sup oldukları klüp riyasetleri vası
tasiyle kendi namlarına tebliğ e
dilmittir. Alakadarların klüple· 
rine müracaat ederek tebliğname
lerini almalarını ve dermeyan ede
cekleri itirazları varsa ittifak ni
zamnemesi mucibince bet gun zar• 
fında yani 3 3/ 934 cumartesi gü· 
nü nihayet ıaat 17 ye kadar mın
taka merkezine tevdi etmiı olma· 
larım ve bu tarihten sonra yapıla· 
cak itirazların me11nu omıyacağı· 
nı bu suretle ilinen tebliğ eyleriz. 

_"Hayır, hayır, hiç öyle değil!\ fennin kadınları bile bu huıusta 
O devirde korsa bilakis bir mede· henüz müteredditler, kutunun vak 
ni et eseri olarak telakki edilir- tile ne İ!e yaramıf olduğu liyduy• 
m~. Bir insanın şık giyinmesi için le tayin edilememiftir.,, 

tl&ka korsa takınması icap eder _ "Anlattıklarmıza bakılacak 
mu l' 
mif. Bilhassa on dokuzuncu asır • olursa, hakikaten gayet kıymet ı 
dakl. insanlar hu korsaya pek ziya- b' 1 ır !CY .,, 
de eheınıniyet verdiklerinden ve Erkek bunu .<;ylerken çantanın 
daiına koro ile gezdiklerinden bu içini karıttnm~ dev~m ediyor· 
yüzden bir çok hastalıklara tutu· du. Şimdi e.ki bır temsıye bulup 
lurlarınıf. Buna rağmen gene o çıkannıtlr· Bunu da ya:bancı kadı· 
'korsa dan vazgeçmezlermi§. na göstererek sormuştu: 

_''Tuhaf §ey! Korsayı kadın- _"Ya bu ilet ne işe yarar-
lar nıı, yoksa erkeler mi lcullanır-

larnıı§? ,. 
Erkeğin bu sualine kartı yaban· 

cı kadın verilecek bir cevap bula· 
ınamşıtı. Kekeliyerek demittir ki: 

_ "Doğrusunu söylemek lizmı 
gelirse pek iyi bilemiyorum.,, 

- "Öyle ise kataloia bakalım. 
belki orada yazılıdır! • 

_ "Evet kataloia bakabiliriz, 
fakat vaktimizi botuna sarfetmi -
yeliın. Siz katalogtan vaz geçiniz 
de 0 elbiseye bakınız. Bunun er

kekler tarafından taşındığına !ÜP· 

he yoktur. Katalogta bu elbiıe 
.fıakkında deniliyor ki: 

mıf ?,, 
- "O mu? Bugün ona ''hususi 

yağmur damı,, ismini vermemiz 
lazım gelir. Dı§arda yağmur yağ· 
dığı zaman her iman batının üı· 

tüne böyle bir alet açarak yuru• 
meğe mecbur olduğunu zanneder· 
miş. Huıuıile kadınlar ellerinin 
biriyle bu yağmur aletini tutarlar, 
öbür ellerile de paketlerini tqır· 
larmıı ! Onların bu garip hallerini 
bugün görseydik, ıüphesiz kahka· 
halarla gülerdik.,, 

_ "Ya, demek ki 0 devirlerde 
yağmur isale eden borular yok· 

"Büyük merasimde, balolarda muf. 
erkekler tarafından giyilen ve (Devamı var) 

"frak,, denilen bir nevi elbise!,, 
Erkek frak denilen o garip şe· 

kildeki ceketi eline almıt ve evirip 
çevirıneğe ba§lamı§tı. Sonra. ya· 
hancı kadına doğru dönerek de

mi!fi ki: 
- •'Aca:ha aiy1e111 bana y.iuıır 

•• ? 
nıı, dersınız.,, 

_ Bilmem, ıiz ne giyaeniz ya· 
kıpr, güzelliğinize ve endamınıza 

YakıJınIYacak bir ıey tasavvur e • 
·ı· ' demiyorum, sevgı ım .,, 

Erkek kadından bu nıültefitane 
,özleri itilince muayene ebnekte 
olduğu frakı elinden bırakarak 
mütereddidane bir tavırla demitti 
ki: 

- 'Ne demek istediğinizi an-
lıyonım. Merak ettim de bir kere 
ıiyeyim, dedim. Maamafih bun
dan daha biçimsiz, bundan garip 
bir kıyafet tasavvur edilemez. Yu· 
kansı daracık, ön tarafı tamamile 
kesik, arkasında da upuzun kuy• 
ruk gibi bir şey var! Eski insanlar 
hakikaten çok tuhaf mahl&klar· 
mış ! Fakat çantanın içinde bir teY 
daha görüyorum, o da nedir?,, 

Erkek bunu söyliyerek çanta· 
nın icinden eski bir sardalye kutu· 
su çıkarmı§ ve sormuıtu: 

- 'Acaba bu kutu ne ite yaxı· 
yor?.,, 

- "Bu kutu mu? O kolebi· 
yonu:nun en kıymetli parçaların • 
dan biriıidir. Eski zamandan kal· 
ma bir ev yrktırdırken bu kutu o 
evin kilerinde bulunmutbl· Uzun 
müddet kutunun ne olduğu anla
tılamanıı'tı. Sonra içindeki tozlar 
mayene ve tahlil edilince bir za
man bu teneke kutunun içinde zey 
tinyajına benziyen bir madde bu· 
IUDIDUf olduğu anlqıhnıfb. Tah· 
min edildiğine nazaran bu kutu 
dini merasimde kullanılıyor ve 
içinde zeytinyajıla bir ,eyler Y&· 

kılıyordu. Hatti bu kutunun bir 
MerJem ana kandili denilen ve o 
dmrdeld ortodob Rumlar tara
fından ıece ıünduz yakılan bir ıtı 
iın mahfazuı olmak ihtimali de 
yardir'. Fakat bugünün en müte .. 

Yunanistanda 
Fırkalar arasındaki mü
nakaşalar şiddetlendi 
Atina..-.25 Uluauıi) -

hanc:iye nazın M. Maksimoı~ ya• 
rın (bugün) Balkan misakı hak
kında kendilerine izahat vermek 
üzere ıiyut fırkalar reislerini iç· 
timaa da Yet etmittir. Muhalefet 
mahafilinden çıkan haberlere gÖ• 

ı·e, ınüzakere fevkalade ıayam 
dikat olacaktır. Zira muhalefet 
fırkaları reisleri, bu içtimada Tür
kiye hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Beye, Türkiyenin hiç bir aekert 
ıaahbüt altına girmediğine dair 
üç Balkan hariciye nazırı tara• 
f111dan izmalamruı bir mektup ve
rilip verilınediğini, ıizli proto
kollar imzalanıp imzalanmadıiı· 
nı, misakın devam müddeti yedi 
sene olup olınadığmı ve miaalun 
inızalanrnaaından akı ay sonra i· 
kit devletlerin askeri bir mukave
le izmalarnağa taahhüdü altına ıi· 
rip ainnediklerini hükiimetten 
soracaklar ve bu huıusta izahat 
istiyeceklerdir. Bu itibarla müza
kerelerin salıya kadar devam et
mesi nıubtemeldir. 

Batvekil M. Çaldariı, dün yap
tığı beyanatta, Tevfik Rütlü Be
ye üç hariciye nazırı tarafından 
imzalanmıt bir mektup verildiğini 
sureti kati yede tekzip etmittir · 
Binaenaleyh hükümetin bugün bir 
tebliğ neırederek bu haberleri 
tekzip etmesi ve vaziyeti tavzih 
etmesi pek muhtemeldir. 

Atina 25 - HükUınet, aiyasi 
vaziyeti tasfiye etmek için yeni 
mebus intihabatı yapbrmağı e
hemmiyetle dütünmektedir. Bu 
husuıta dahiliye nazırı tarafmdan 
tanzim edilen intihap layihası bat· 
vekil tarafından tasvip edilmiftir. 

Bu kanun llyihasiyle senit 
mıntaka usulü kabul edilmekte ve 
müntehiplere istedikleri namzetle
ri liıtelerden ailmek tallhiyeti ve-
rilmektedir. 

Cev:ıt, Yaıar, Reıa.t, Eıat, Süley· bütün bir klüp- hiç tereddüt et· 
man, Lebip, Muzaffer, Galatasa- meden ve vakit geçirmeden !İd
ray klübünden Avni, Lutfi, Kad· detli surette cezalandırmalı ve 
ri, Nihat, lbrahim, Necdet ve Fa- onları derakap spordan uzaklat· 
zıl Beylerdir. tınnalıdır. 

Futbol heyetinin bu kararı u- Bu suretle halka da ıpor disip· 
sulen kendilerine tebliğ edilecek· lininin katiyeti açıkça göıteril
tir. CeZJ. gören sporcuların beş mit olur. Ve oyuncularla beraber 
gün içinde itiraz etmek hakları halk ta bilmelidir ki tu veya bu 
vardır. Bu itirazlar tetkik edil- mülahaza veya müdahale ile oyun 
dikten M>nra tahaddüs edecek yarıda bırakılmıyac::ık, tamamlat· 
vaziyete göre cezalar y:ı tadil o- tınlacaktır. Kavga ederek, oyun 
lunacak, yahut ta itirazlar varit kaldı diyerek halkı ıporauz bırak· 
görülmezse cezalar katileıecek· mağa kimsenin hakkı yoktur 
tir. 

ldmln cemiyetleri ittifakı ikin
ci reisi Bayazıt meb'usu Halit 
Bey dün kendisini ziy~ret eden 
bir muharririmize cuma günkü 
hidiae münasebetiyle şunları söy· 
lem ittir: 

- Fıraat buldukça söylediğim 
gibi bu hale yegane sebep inzi· 
bataızhktrr. Bazı ıporcularımız • 
da maalesef eksikliği ~örülen 
disiplinıizliktir. Bu vak,anın mü· 
ıebbiplerini niza.mnamelerdeki 
ahkamı ıiddetli bir surette tatbik 
ederek cezalandırmamız, diierle· 
rine ibret olacak bir: netice alma• 
mız lizmıdrr. Bu buıuıta vakit 
geçirmek veya habraı ıönüle ha· 
kara:k hareket etmek günün birin· 
de sahalarda daha acıklı ve eaefli 
vJ.k'alarm huduıuna sebebiyet 
verebilir. Bunun içindir ki cez .. 
ri kararlar vermek Türk sporunun 
istikbali için çok lazımdır. 

- Zatıaliniz maçta ~lunmuı
sunuz?. Bu hadisenin zühurunda 
asıl kabahatli kimdir?. 

- Gerçi oyunun bidayetinden• 
beri orada idik. Likin fazla ka· 
labahktan ancak balkonun ıeri 
sıralarında yer alabil.mittik. Ne 
ben ve ne de yanımda bulun:ın 
Futbol Federasyonu reisi Hamdi 
Emin Bey vaziyeti liyrkiyle gö
remedik. Oyuncular biribirlerine 
girdiler, kavga ettiler ve zabıta· 
mn müdahalesi görüldü. Yalnız 
maçın bathngıcından it~b~ren 
inkitaf ının sinirli bir ha va ıç.ınde 
cereyan ettiiini gördükç~ böyle 
müeaaif bir hadisenin zuhurunu 
tahmin ediyorduk. Hatti bunu 
dütünerek ilk itimiz orada inzibat 
amirinin nazarı dikkatini celbet
mek oldu. 

- Hidiıenin bir dah:ı tekerrür 
ebnemeıi icin ne dii9ünüyorau· 
nuz?. 

- Bazı gazeteler bu münaae· 
betle futbol heyetinin de meaul ol
duğunu ve muvaff akiyetsizlik 
gösterdiğini yazıyorlar. Bu hu· 
sustaki mütaleanız nedir? 

- btanbul mıntakasının ve 
futbol heyetinin aon zamanda 
ıöıterdiği kabiliyetin, zarptı rapt 
kartııındaki kararlarının takdir· 
kirıyl11l· Azami ıurette çalıııyor
Iar .. Esaten bu heyet en güzide 
ıpor arkadatlarımızdan müte9ek· 
kildir. Vazifelerini sakin, mute
dil, fakat ciddiyetle yapıyorlar ... 
Bütün bu arkadaılar çok dürüst 
ve bilhusa her türlü menfaat kay
ıuJanndan azade ve tertemizdir
ler. Vazifelerini timdiye kadar 
hiç kimseye nasip olmıyan bir ti· 
tizlikle görmütlerdir. Bunu efka
rı umumiye müvaceheıinde kema· 
li iftiharla söyliyebilirim. Bu ar· 
kadatların çok defa gece yarıları
na kadar çalıtbklarını gördüm. 
Bunlara çalıtmıyor, vazifesini 
yapmıyor demek pek insaf ıızca 
bir harekettir. 

- Verilen ceza kararları hak· 
kında malumat lutfeder misiniz? 

- Tecziye kararları etrafında 
henüz resmi malUm.at almadım. 
Yalnız her iki takımdan da bir iki 
kiti müstesna olmak ıartiyle hep
sinin ceza gördüklerini biliyorum. 
Herhalde verilen ve pek kısa bir 
zaman içinde katiyet kesbedecek 
olan kararların Türk ıporu ve o
nun ili menfaatlerine uygun ola
cağında füphem yoktur· 

- İngiliz antrenörüne teca· 
vüz eden oyuncu hakkında ayn 
bir muamele dütünülüyor mu? 

- Bu oyuncu hakkmda nizam
namede-ki kayıt ne iıe heyet bit· 
tabi onu yapmıtbr. Dayak mese
leıi hukuku tahıiyeye aittir. Ben· 
ce bu hal, ne de olsa hoca vazi
yetinde bulunan birine kartı kal
dırılan el ıporculuiumuz ıçın e· 
limdir. Ben Türk sporculuğunu 
her zıunan için bu gibi hallerin 
çok uzağmda görüyorum. Bunu 
takdirsiz bir tek ıahsın kuruıu o
larak görmeliyiz. 

Sunu bilhassa kaydetmek iste
rim-ki spor teıkilitı içinde ileri 
yer almıt klüplerin yetitmekte ve 
ilerlemekte olan klüplere nümun,. 
olması lazım iken ekseriya aöz ni
zamını ıpor disiplinini bozan on· 
lar oluyor. 

lıtanbul mmtakaaı heyetinin 
bu badiae üzerine verdiii karar 
hakiki ıporculan ve sporla alaka
dar efkirı umamiyeyi memnun bı
rakacak ve tatmin edecektir. 

- Badt-ıma sporda bu derece 
cür' etkarlığa, bu kabil taıkınhğa 
hiç bir zaman meydan verilme
mesi için 11kı tertibat alınscaktır · 
Z:ıten verilen ceza kararlarının 
tiddetli oluıu hidiaenin tekerrü
rüne mini olmak içindir. Esaıen 
oraya para vererek seyir için ve 
bir spor zevki tatmak arzuaiyle 
uzaktan gelmit olan binlerce hal· 
kı hiçe saymak ıporculuiun te
refine y:ıkışır bir hareket deiil· 
dir. Sporcuların vasfi mümey· 
yizi centilmen olmakt'r. Hakem 
de böyle tatkmlrklara, sıkı bir 
idare ile meydan bırakmamalıdır. 
Aradaki rekabet yüzünden f azh 
sinrli bir hava içinde oynan.ı.n 
maçlarda hakim, emrinden çıkan· 
alrı ve oynun nizamını ihlil eden· 
leri hiçbir mülihaz:ıya, hiçbir 
arkadaı ıa.yretkeıliline kapılma• Futbol heyetinin tebll§I 
dan sahadan atmalı ve bu sayede Jatanbul, 25 (A.A.) - lıtan-
meTkiinin oyuncular içindeki l bul mınta:kası futbol heyeti riya
kuvvetini ıöıtermelidir. eetinden; 23/2/934 tarihinde 

Hakeme bir fey yok 
lıtanbul mmtakası futbol heye. 

ti riyaaetinden: Cuma günü Tak· 

ıim ıtadında iki takım araamcla 
hadiı olan müeslif vaka dolayııiy

Je heyetimizce ittihaz edilen ka· 

rarlar araımda maçı idare eden 

hakemin tecziyesi husuıunda meT· 
zuu bahiı ve mevcut olduiu hak
kında bazı gazetelerde fıkralar 

görülmüttür. Tamamen gayri va· 

rit olan ve heyetimizin mukarre· 

rabna izafeten çıkarılan bu ta· 
yıayı tekzip eyleriz. 

Beynelmilel atletizm 
temasları 

l&tanbul, 25 (A.A.) - Önü
müzdeki mevsimde yapılması ta
savvur edilen beynelmilel atletizm 
temasları için §İmdiden hazırlık ... 
lar yapılmaktadır. 

Beyoğlu halkevi ıpor salonu, 
birkaç haftadanberi hummalı bir 
faaliyetle çalıpn tampiyon ve re
kor sahibi atletlerle dolmaktadır. 
Bu idmanlara atletizm antrenörü 
her Abraham nezaret etmektedir. 
Diğer antrenör Her Prakt, Ulu 
dağda kayak ıporu yaparken bir 
kazaya uğradığı için ıimdilik iı· 
tirahat halindedir. 

Önümüzdeki Balkan ıampiyo

nuında çekiç atma müsabakasına 
girebilmemiz için pretçilerimiz· 
den üçü bu ı.J><>run talimlerini yap
mağa ha,lamıılardır. Bu preı· 
çiler araımda maruf ağır sıklet 
tampiyonumuz çoban Mehmet de 
bulunmaktadır · 

Stadyum tamamen Gala
tasarayın oluyor 

Jdman cemiyetleri ittifakı ikin· 
ci reiıi Bayazıt mebusu Halit Bey
le, fırka vilayet idare heyeti reiıi 
Cevdet Kerim, futbol f ederaıyo
nu reiıi Hamdi Emin Beylerle a· 
likadar kimseler dün aktam fırka 

merkezinde bir toplantı yapmıf
Jardır. Bu toplantıda Betiktq 

apor klübünün Taksim stadındaki 
hissesinin Galatasaray klübüne n 
trlma İ!inde iki taraf mutabık kal
mı!br. 

Sablma itinin tapu muameletl 
bugünlerde yapılacaktır. Bu 111-

retle atadyum tamamiyle Galata
aaraynı malı olmaktadır. 

ı 
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Jtırıne Kapı= 
_._....._....._...._._. Ci.nayeti 

- 1 - YAZAn: s. VAn DlrtE 
- Y ui ıiz, d.,-ımz Miıter garp tarafmdan cephede idi. O • 

Britllen ve Mi.ter Reymond ile danm ıark tn"lfmdaki duvarmda 
bir~ dayuuz Arterin kapıımı bir ıürü raflar vardı ve bu raf • 
dıtardan ıürmelemek için çare a• lu tavana kadar uzanıyordu. 
ramakla mı meıgul oldunuz? Bunnlann üzerinde üç, dart yüz 

- Evet! lnd&T cilt kitap duruyordu, hep-
Miı Hilcla zerre kadu endişe si de muntazam bir surette yer • 

etmeden, zerre kadar ehemmiyet le9tirilmiıti. 
vermeden müspet cevap vennit v am, odanın perdelerini kal • 
ve ilave ebnitti: d d ır ı. Sonra bir aandalya çekerek 

- Bu tecrübeyi bir kaç kerre kitaplara yaklaıtı. Sand:ılyanın 
yaptık. F :ıkat bunun imkin dahi· üzerine çıkarak kitapları tetkik 
linde olmadıimı kararlqbrdık • etti. Kitapların çoğu onun tanırdı· 

Va·nt durdu. Kendisi bir ra • iı kitaplardı. Ben v J.nıın arka • 
ıeye uğramıt gibiydi. Kendaizi ıın:da durarak kitapların iıimleri
mühim bir nôktaya vanyormuf ne baktım. Hiı ile Markam, ocak 
ıibi hissettim. önündeki koltuklara oturdular ve 

Nihayet Yam, ıakin bir seıle Vuıaı ııJohrak beklediler. 
ıordu: 

- Sizin bu müz"lkerelerinizi 
bqka bir dinliren balmııda mu? 

- Dayım Arterden bqka bir 
küme duJIDMfı. Kendiai bizim bu 
tecriibet.rimiale iatibn. eder du • 
rurdu. 

- Çinli Liyans, ıizin bu konut
malarımzı dUJllDUf, ıizin bu tec • 
rii'belerinizi ıörmüt olamaz mi? 

- Duymuf olabilir. ·Çünkü bu 
itlerden ekseriyetle yemek mu~ • 
nnde hahtederdik. 

V anı, ilive etti: 
- Sizin yapamadJimız İf, ya • 

Pılımt balmnıyor. 
Valll, odanın içinde enine bo • 

yuna dolqtıktan ıonra kapıya 
dolru gitti. Mi• Hild:ıya döne • 
rekı 

- Te§elddir ederiz Mia! dni. 
Sizi, pek lazım olmadıkça rahat • 
ırz etmiyecefiz. Yalmz alqam ye
meli Yaktine kadar odanızda kal· 
manızı rica edeceiiz. 

Mia memnun olm 'lDUfb: 
- Affedeniniz: dedi, odamda 

kalmamdan hiç bir ter çıkmaz. 
Bununla beraber emrinizi yerine 
•etireceiim. 

Hilda kapıya doL- ·• ··d·· . a.-u yuru u. 
Kapmm etiiinde durarak: 

- Müsa--de edenenia, dayım 
Briıbenin ldtaplarmdaa birini a· 
layım da okap okuya ftkit ıe • 
çireyim. 

Vam, müaade etmediı 
- Olmul dedi. Fak:ıt 11anti 

kit1'-1n emrecliyonama .ayl.,mb. 
Size odama ıhderirb. 

Hild, bir ..,. demeden daaüp 
'+t' ıı ••. 
Vam, onun ,,.bn çrJap oduı

na gircliiiDi duyduktan aonra bi· 
n bMctı •e: 

- Nuri? dedi. 
Sonr~ ili ve etti: 
- Ba bclmm bize anlatbfı en 

mühim meele, dayısı Briaben ve 
Re7111ond ile Arterin kapıanu di· 
tardan ıürmelemek için uğrqma· 
landır. 

MUtwn illve etti: 
- Bana kabn:ı, Mia Hilda hir 

P terler biliyor da .CSylemiyor 
ve bizi f&ID'bDak için uirafıyor. 

Vana, bir milddet diifündü. 
Sonra: 

- Evet, dedi, çok mümldiıı ! 
Markam eorcla: 
- Bir teY teklif ediJW 1ll1llUD? 
- Şimdilik lıaı,ır. 
- O Lalde, ne Japac:ıiız? 
- ilk önce Briıbenin kitapla • 

rmı tetkik edeceiim ! 

Vans'ın tecrübeleri 

Briabenin kütüphaneai, tamdı, 
ancak bir kaç cilt ekaiji vardı. 
Bunlar da ilive edild~ji takdirde 
buruı tam bir heyet kitaphaneai 
olurdu. Briıben neler toplam~ı· 
tı ! Skondlaındyann çrkardığı po • 
lia amiklopediıi, poliı almanaiı 
okllekılyonu, en mühim davalar 
kolleluiyonu, en mühim davalar 
ıerileri, Almanca eserler, :ılmanca 
ile çıkan cim..iyat amiklopediai, 
ve bunlara benzer bir çok eserler. 
Bilhuaa caniler hakkında yazılan 
canilerin her halini tahlil eden 
ciltler çoktu. Ba eaerlerin yalnız 
İlimlerine bakan bir insan, Briı • 
·benin cinai itlerde derin bir vu • 
•kuf sahibi olduğ\ınu hemen an
lardı. Raflann en alttaki üçü ci • 
nai romanlar:ı tahıiı olunınufbı. 
Klilik zabıta romaalarmm he • 
men hepai burada idi. 

Vam, kitaplan ıür'atle, fakat 
dikk~tle süzüyordu. Bunların ço • 
ğu onun kütüphanesinde de var • 
dı. Vanı, on bet dakika kadar ki· 
tapJarla meıgul olduktan ıonra 
ıandalyay:ı oturarak bir ıigara 
yaktı. Kendi kendine konll!Ul' ıi· 
bi: 

- O da•, burada bulunmalıydı. 
Acaba bir yere mi götürüldü?. 

Dedi. Sema tekrar ıandalyamn 
üzerine çıkar=.k rafları bir hayli 
arachktna IODI'& etrafı yaldızlı 
kırmızı kaplı ince bir cildi aldı. 
Bunu biraz karıtbrdiktan ıonra 
bir taraf,. koydu ve yeniden ta• 
harrilerine devam etti ve aıradıiı· 
Dl bubnut olduiunu gösteren bir 
ifaıetle meıhur Edıar Wallace'ın 
«Yeni toplu tine» ıerlevhab ese • 
rini çekti ve sayıfalarmı kanstır· 
dr. Som:ı bize bakarak eserden 
yüksek ıesle okumağa başladı: 

«Fakat bizim elimizde iki toP" 
lu ijne ile bir dikit i~esi var.» 

V&11ı1, Markama bakarak anl:ıt
b: 

- ltnelerin mud kullanılacaı • 
ğmdan bahseden bu roman y""nm• 
da Kari Bemettien'in eserile kar· 
1rlat11oruz. Bu eeerleri kısaca tet• 
kike mecburum. Bilmem müıaa • 
de eder miıiniz? 

Mı.ırkımı cevap verdi: 
- lttediiiniz. kad .. r tetkik e • 

debilininiz. Ben atağı ineceğim 
ve bir kaç yere telefon edeceğim. 
Hia ile ben de Markama refakat 
ettik ve Vanıı Briıbenin oduın • 
da yaılnız bır-.ktık. 

V amm tetkikleri h:r saat kadar 
ıürdü. Bir saat sonra bizi çağırdı. 
Hepimiz de Arterin yatak od .. sm· 
da 'birleftik. V ane o iki kitabı bir· 

._.. ..... .W tt TepluNftl -' 4. ilde lellimiftl. 
BrielJenin oduma sittik. Oda,: (Dftumvu) 

Yeni üniversitemizde ç cuk bakı
mına · da yer verilmiştir 

Çocuklarda görülen ölüm akıllara korku verecek rakam
iara balig olmaktadır. Buna verilecek elıemmiget ve çareleri 

ilk yaılarını hutahkuz ıeçiren 
çocuklar ıonradan da pek az hat
ta olurlar, ve bunlara gelen huta· 
Irklar pekte hafif geçer. Hutalık
lı kihillerin bir çoğu küçük yatlar
da haıtalanmış olanlardır. Meee .. 
la: Baraaklan ufak bir sebeple ho 
zulan bir genç ~ y&§ta bir 
tajdiye tetevvüıü geçirmiıtir. En 
az bir hava değitmesine !iddetli 
bir bronıitle cevap veren bir mek
tep çocuğu ilk senesi içinde bir 
bronko • pnömoni geçirendir. O 
halde çocuiu ilk yqı için hasta et· 
memeğe uğr&§mak onun hayatını 
ııhhatli ·geçirmesi için de lazım· 
dır. 

2-3 100 12,62 % 
3--4 51 6,44 o/c 

4--S 28 3,53 '% 
5--6 (") 31 3,9 o/o 
7-8 10 1,2 % 
8-9 2 0,25 % 
9-10 2 0,26 o/o 

10-16 17 2,26 % 
(Bu son altı yatta ölenlerin 

mecmuu 17 olduğuna göre, be
her Yata 0,378 ölüm isabet etmek· 
tedir.) 

O halde, 0-16 yaılar arasın· 
dairi ölüm miktan 792 olduğuna 
ıöre bunun 408 i yani 51,49 u ilk 
aene içinde almüftür. 

Akıllara korku veren bu ra· 
kamlar kartıamda vefiyatr etfale 
mani olacak tedbirlerin ehemmi
yeti tebarilz etmektedir. 

Eskiden daha mllthit bir ye
kUna baliğ olan çocuk ölilmü aon 
asırda azalmaia yüz tuttu; iatik
balin seMleri bize bu iyi. yolda da· 
ha emin yerler hazırlamaktadır. 

Ne ekilirse o biçilir. Bunun. en 
güzel mitali çoeuk ile onun ki.bil· 
lik devresindeki 'büyümiit halidir. 
Bir inaanm çocukluk zamanında 
nuıl ,beslendiği, hanıi ve ne aibi 
haıtalrklara uğradığı, aud terbi· 
ye gördüğü, onun hareketlerine, 
yüzüne, içine, muhitine bakmakla 
derhal anlqılır. Çocukluğunu iyi • ., • 
ıeçirmemiı olan büyükler 0 za• U.tin harflerinin kabulü bizde 
manda yapılan hataların maddi çocuk ölümünü azaltmıttır. Eeki 
ve manevt cezumı bütün timürle- arap harflerinin okuma ve yazma
rinde çekeceklerdir. Uk yqmı hu daki güçlüiü ıebebiyle o zamana 
tabkaız geçirenlerin atisi i1e par- kadar ilk mektebe birkaç sene de
lak olacak ve onlar hayatlarmı vam etmiı olmuım. rağmen oku· 
sıhhatli geçireceklerdir. Yüzde mamıt ve yazmamıt olan anneler, 
yüz vahdette bir insana malik ol· babalar, yeni Türk harflerinin 
mak iç!n çocuğa ilk yaşta iyi bak- kabulünden aonra gözlerini açtı .. 
malc llumdır. lar. H~et.i cümhlP'iyenin he-

Yalnn: kalan bir ana çoc:ak ba. men her yerde açbğı halk mektep• 
lmnı huıueunda yanlıf yollara sa· lerine girerek yazma ve okumayı 
pabilir. Onu yalnız bıraıkmemak, pek kolayca öğrendiler. Bu hal 
onu irtat etmek llzımdır. Bu, ev· yalnız bir ıüıten ibaret kalmadı. 
velemirde babaya, ebeye, herqi· Onlar kolayca okumalanna de· 
reye ve hekime aittir. Bir anayı vam ettiler ve faydalı birçok fey• 
kODl!uların yanlı§ ıavıiyelvinden ler öğrendiler. Dünyaya bakan 
aakmdumak, onu doğru yola ıe- ıözlerinin ufku büyüdü. Bu me
tirmek, çocuğu kurtarlllalc nokta .. yanda çocuklarını da daha bqka 
ımdan pek mühimdir. Batta pek bir gözle ıönneie başladılar. MU. 
hafif denen bir çok tıutalıklar, tu nener bir annenin bakıtı ile ca
tulan yanlıt yol neticeai, bir kaç hil bir annenin ba:kmu arumda 
gün içinde en tiddetli ihtilatlar ya• tüp~i~ ki bir fark vardır. Her 
pabilirler, ve Jıu yarslrttdc veqilİ. keıın ıo~ü bir olmadıima rai· 
de eberiya çocujun hayatı ile a • men tabiate bekıtbile ineana göre 
denir. değifir. Meaela manzaruı güzel 

Mezarlıklara pdiiimiz zaman bir yere çıkıp da cft:rafa bakanlar 
etrafmuz bakar.ak. orada büyük nn her biri 0 manzarayı kendine 
kadar ~ kü "k 111ezarlar görü- zıöre tefsir eder. Her hanai bir 

ço çu ·ırı b" rüz. Sokaktan ıeçen tabutlarm Yet• 1 e ır reasam halatı ile bir 
boylan k

11
a olanlan veya bekçi çiftçinin bakıı~ ~aamda fark var

kucağında bir tahta üzerine uza· dır. Bunun gıbı okunıuı bir an· 
blım~, kıymetli ıallara ıanlı daha nenin çocuğuna bakma.aı daha yo
kıymetli riic1Jllar, ceaetler daha lunda otur. lgte oıkumadan etti .. 
ço'rtur. ğimiz bir istifade de budur. 

Hastanelerin vefiyat cetvelleri • Çocuğa verilen ehemmiyet 0 

ni y0 kbyahm: Küçük ya~lere memleketin medeniyetiyle müva
ait olan koğutlardan ne kadar da zidir. Padiphhk devrinde çocu
çok ölü çıkıyor. Pol'klin:kleri ele ğun ehemmiyeti olmaması o de
alalım: Bir kadmm ne Ira.dar çok virlerin herhalde §&yanı arzu za
çocuğu 0 1mu1, fakat maalesef elin manlar olmadığına delildir. 
de ne ka~ar l!Z! kalrnıı. Bu müna· Cümhuriyet kurulalı çocuk bu· 
aebetle, ş·şli Çocuk hastanes;nde auaunda atılan adımlar dev adıını 
yapt.ri'hmız fU ıtatiatik tayanı dik. denecek kadardır. Burada ıdıbat 
katt:ır: ve maarif veki.letlerinin kurdukla· 

Poli'·lin;klere Sfelen 373 anne rı binalar zrlae değer. Sıhhat ve· 
3151 çocuk do~nnuı, hun•m ki.Jetinin adına takılan içtimai 
2359 zu aağ 792 ıi <;l...,_~,r. Bh· muavenet kelimeai bir süsten iba
.-nn•ve va11ı:ııt1 olaral< ~ ~ c~,k ret dejildir. Doğum evleri,, çocuk 
rlü&nor. B 1n"n ?.42 si (3/4) bakım yuvaları, krqler, diıpan· 
ll&i, o ~1 i fl /b) a1;· .. 1ür. B·~ xi:n ıerler, çok çocuklulara yardmı, 
t!~ı'·1aTr" ""ngi yatlarda öld~- Maarif vekiletinin kız mekteple-
ler: .;;,.Je!lir· rinde çocWc bakımına ait derıler 

Yq Ölem U • ...Qpt~ ihdu etmeai ve bu dersin sonra· 

ft-1 

t-2 140 

pFre nlelaeti dan muallim, ebe ve küçük ııhhi
S! ,49 fc ye memurlan mekteplerinde de o-
17,67-o/o kutulmaıı, fakir çocuklara yemek 

verme, gezintiler, kamplar, ye
niden birçok mektep hekimlikleri, 
ııbhat müf ettiılikleri ihduı, bun· 
dan bqka Himayei Etfal cemiye· 
tinin tefekkülü ve onun da aiUfu· 
na birçok çocukları toplaması zik· 
re §&yandır. Bu suretle bir mes· 
nete muhtaç olan çocuk için yal
mz annenin ve ba:banm kucağı de· 
iil, onlarla beraber ve bazı eaha· 
larda hatta onlardan ziyade çala .. 
P.ft devlet müe11eaeleri vat"dır. 

• il' ,,. 

Çocuk deyince akla çocuk heki .. 
minin ıelmemeıi kabil değildir. 
Hekim kelimeei lıaatabkla müra· 
dif eamlır. Fakat çocuklukta he
kim onun yalnız hutahğmda de .. 
ğil, aağbğmda da ajza alınacak 

bir tahıiyettir. 
Eskiden hekim bellki alhyan, 

bağıran çocukları azarlardı. Fa .. 
kat hiç füphesiz onu muayene et• 
tikten sonra ellerini yıkardı. Şim• 
diki madem çocuk hekimliii iae, 
tatlı, arkadqlrkla onun göyninü 
almak ister ve ona dokunmadan 
evel ellerini yıkar. Aradaki far· 
kı fU bir misalde izah etmek kifi .. 
dir. 

••• 
O halde demek oluyor ki, ço• 

cuk ilmi bu eon senelerde kendi· 
sine her memlekette bir mevki te· 
min etmiıtir. itte buna yeni üni .. 
veraitemizde de bir yer verilmit, 
ve yeniden çoctlt hamldl:lan ve 

bakımı diye bir kürsü teıiı edil· 
mittir. Dünyaya ölüler hakimdir 
diyen eski cümlenin yanma vata· 
nm iatikbali çocuklarm elindedir 
diye bir fıkra ilivesi hiç de yanbt 
olmasa gerektir. 

lh••n Hllml 
-----~:.:: <•) 6-1 ,.... ISllm 8 lap ilenlıer J1bde 

.... UD1I tıetldl ed!J"or, 

lngiuz kabınesinde 
değişiklik 

Pariı, 25 (A.A.) - "Daily Ma· 
il,, ıazeteıinin Parla nmhumda 
çıkan bir habere ıöre lntriliz ka· 
bineaiııde vukubulacak deiitik· 
lik belki uhbat itleri DaZD1 Sir 
Hiltonyunıdan maada biç bir na• 
nn iıt' fumı mucip olmıyacaktır. 

Sin Con Simon, Sir Con Gilmo· 
nın yerine dahiliy~ye ıeçecek 
fİımdtki harbiye nazın Lord Ha· 
ilshom 'büyük kançılarlık lodu o• 
ıacaı: ve hHbiye nezaretini iae 
Sir Con Gilor deruhte edecektir. 

kara'nın en büyük 

Kıtap, g~zete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtas•yecılı~ 

Anafartıı.lar c .. ddcu 

f '"<'! Ull: J:l77 

Her lisanda g;uett
mecmua ve kibp 

Her nevi kırtasiye e:·ası 
v~ mektep lcv:l.zırnı 

Her türlü Folo!:raf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

:'.:tem Pertev ıtrıya tı 

Kütahya r in ileri 
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Bilmecede kazananların isimleri 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
ı - Biri "40 - 50,, dijer ikiıi de 0 60 - 70,. hamule ton· 

luk, mot5rlü üç mavuna; 
2 - Lüzumunda motör raptoluaabilecek ayni hacimde bir 

G 
b'lm mavuna ve bir de ıu kayığı; 

eçeıı ayın 1 ecelerini doğru olarak Handan Fevzi hanım, 22 - Şehzadeba· halledeol~r arasında Oıküdarda Paşaka· şı 10 uncu mektep 135 Fuat Naci Bey, Bu beş parça Yeaaiti nakliye kıpalı ıatf uıulile salın alına• 
pı caddeıınde 37 numarada Merzuka 23 - Devlet matbaasında Haıan Mü- cakbr. Taliplerin ıartnameyi gördükten ıoora o/o 7,S teminatl•· 
Lutfi. Hanıma ~irincilik mükafatımız o- beccel bey v~ııtaıiyle ~erife hanım, 24- rını havi teklif mektuplarını nihayet "l 7 • 3 • 934,, cumartesi gü· 
lan bır kol ıaati hediye edilecektir. Vefa orta mektebi talebesinden 666 Se- nll ,·aat "15,, on beşe kadır Gılata'da Ahm. Satım Komiıyonu-

M~_rı:.~~v hanıının hediyesini perşem· lami Mehmet Bey, 25 - K.uımpa§a na tevdi etmeleri. (785) 
beP~~k~ ~~~~~~~~~allı~·~~--------------------------~-
alın~sını ve .hır de fotoğrafını getirmesi- Haluka hanım, 26 • Kadıköy, Gazi mek-
ni rıca edem:. tehi 21 Mualla Hanım, 27 - İstanbul 

Birer kutu biskUvi Telefon tirketi muayene memurlanndan 
kazan lar Ali Şükrü bey, 28 - Kaıımpqa Gazi 4 

z an numarada Kimi] bey, 29 - Kasımpaıa-
. 1 lb 0~~1dakta Taflan kıraathane~ da, Divanhane kartıımda 6 numarada 
sınd• A:: un bey mahdumu Naci Bey, Mehmet çavu!un kahvesinde Ahmet e· 
2 :- • ara~a Artvin meb'uıu Mehmet fendi. 30 - Bergama, Zübeyde hanım 
Ah beyı·ID ~erımesi hanım, 3 - lstanbul mektebi talebesinden Nigebt Kenan ha· 
erkek ıseıı rnüdiri Ferdi beyin ogvlu Do- . 
w f d' b nım. 
gan er ı ey, 4 - Şehzadebaımda 10 Birer Cjikolata kaz 1 
uncu mektep 135 Fuat Naci Bey s _ anan ar 
Çengelköy Yukarı mahallede 20 n~nıara· 1 - Ayaıpaıa Üıkübi mahalle ıoka· 
da Selma Hannn, 6 - lıtanbul Gelenbe· ğın~a .Çeıme yokuıu S numarada Sermet 
vi orta mektep 571 Ata Muzaffer bey, Vecihı Hannn, 2 - lıtanbul 13 üncü 
7 _ ç h . ilkmektep talebe · d M "'~-. oru emnıyet memuru Sadık be- • ıın en • ~ Bey, 
yın kızı ilkrnektep talebeıinden Mualla 3 - Gazı Oıınanpaıa orta mektebi aon 
banun, 8 - Inegöl muallim Turpt Can sınıfından 391 Mehmet bey, 4 - Büyük. 
Beyin oğlu Oral Bey, 9 - Kütahya Ga- dere Gülmez ıokak, 12 numarada Mar
zi mektebi beıinci ımıf talebesinden ıörit hanım, 5 - Kadıköy liaHİ talebe-
114 Naci Bey, 10 - Beyazıt Yahnikapan •İnden Mehmet Ferah bey, 6 - lıtanbul 
16 numarada Necip bey, 11 - Sıvaı Rami Ayten ıokak, 19 numarada Ce~p 
Fevzir..a§a ilk rnektebi 719 Hüınüye ha. Şebabettin bey, 7 - Aıkert sanayi mek· 
mm, J~ - Kadıköy kız ortadan Meliha tebinden Nurettin bey, 8 - Kabrcı oğ. 
Raıim hanmı, 13 - Eıki!ehirde erkek- lu hanında 34 numarada Jake Baltayan 
ler hamam ıokafında kaleci 73 Abdüue- hanım, 9 - Eyijp Oçıehitler mahallesi, 
lim mahdumu Abdürrabınan bey, ı4 _ 17 numarada Ahmet bey, 10 - Nitan· 
Beyoğlu, Hamalbaıı sokak, ı numaralı taı 15 inci mektep talebesinden Emel 
apartımannı 3 numaralı dairesinde Ne- Hamiyet hanmı, 12 - Kütahya Azim çi
riman hanım, 15 - İstanbul Sultanae- ni fabrikası sahibi Mehmet beyin oğlu 
lim, Tulumba •okaiında 13 numarada Rifat bey, 13 - Şavıet inhisarlar memu· 
Mehmet Necdet Bey, ]6 -Tepebaıı Toz ru Refik beyin mahdumu Halit bey, 14 
koparan caddeıi 27 numarada Alber - Fethiyede doktor Halit beyin kerime
Düple~ı Beyt 17 - Kantarcılar, Kıble ıi Nilüfer Rüıtü hanım, 15 - Fatih Ye
çeım:sı,. 23 numarada Şule bakkaliyeıin- niçeıme 3 numarada Doğan bey, 16 -
de Harrut Bey, 18 - Kaımıpaşad• Kü· Telefon tirketi muayene memuru Ali 
çük Peyalede 30 numarada Handan ha· Şükrü bey, 17 - ihtiyat Eilo kumandan· 
nmı, 19 - İzmit mayn depo atelye mü- lığmda yazıcı, 18 - Artova çiftlik 
diriyetinde Hilmi Yuıaf bey, 20 _ Ay· tahrirat katibi oğlu Turgut Bey, 19 -
nalıçefmede Süruri yokuıundcı. Akif Oıküdar 22 inci mektep Burhan bey, 20 
Mehmet bey. - Galatasaray liıesi 1561 Cüneyt bey, 

Birer kitap kazananlar Birer kartpostal kazananlar 
1 - Kumkapı Aıompıyon kolejinde 80 okuyucumuz da ayııca ~irer kart 

Fethi Sellin bey 2 - Akhi bık postal kazanmıtlardn-. Bu hedıyeler oku-
' sar sa tay- 1 d 1 • 

yare cemiyeti reisi Murat bey kızı Sa- yu u anınızın a res erıne gönderilmiştir. ' 

miın•.hamm,. 3 - Bursa. Hüseyin nıa· Hediyeler ne zaman allnacak 
balle11 Hemııııaia ıokain 39 d ı· ı •· numara a _ ıye er perfembe ·· .. ·· ~ ıed 
Servet Hanım, 4 _ Kadık'' Mühürd gunu og en ıon· 

d
_. __ • 90 oy, ar ra matbaamızda tevzi edilm kt d" 

ca -.ı numarada Nevıin Rifat, 6 - e e ır. 
Tatbikat mektebi, Hayret Şevki Bey, 
6 B "'I 4 ·· 'lkm k .. - .... -·::::=·-~ ..-- eyog u uncü 1 e tep talebesin- c········ ................. :::::::::============ 
de~ 15 numaralı Muazzez hanım, 7 - Si Dr Ek ş •f 
lnbııarlar nıüdiriyetinde Oıman bey, 8 : • rem eri 1 
- Istanbul erkek li.eıi 752 Fuat Remzi iı ti ~~fllteaı 21ncldahlliye doçent 
Bey, 9- Fatih, Maniıah fırın sokağı 43 ! A akı i hastah\.-lar mütehassısı 
numarada Omınügülıüm hamın. ıo - iı= c:. :ra_daki muayenehanesini 
Uşak _Pa§&Ude Aliettin bey kerim7.'~ h ma~ı 6g-lu Orhan Bey ap!lr~ı-
Tomnı hanım. 11 - Kaıımpafa Pirinçcı ·: numarava nakletmışhr. 
ıokak Mehmet Bey, 12 - Fen tatbikat Y ·•=:::::~--~!:.~!'...: ___ .... -. ... .. 
mektebı" m"d·· ·· 1c· ıh • • ......... -. .............................. . 

u uru er an arp miralayı Ze· 
k8i b_eY oğlu Bülent Reha bey, 13 - Bar• 
tın ticaret odasında Rıza bey 14 - Ka· 
dıköy Kurbaialıdere caddesi~de 60 nu· 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
maracla bakkal Hasan bey lG _ latan• O 
bul birinci ilkmektepte Servet hanon, ahili haatahklan m~tehassııı 
16 - Devlet matbaaaında. Mübeccel bey, 
17 - llkmektep talebesinden Saime ha• 
nmı, 18 - S:vas ortanıektep Zekiye Ah· 
met hanım, 19 - Sıvaı posta telcraf Ye 
telefon batmüdürü kerimesi Mcnuka 
Avni hımım, 20 - lıtanbul kız lisesi Sa
diye hanım. 21 - 6 ıncı ilkmektep 287 

-~ 11 il 

Sel inik 

.. Cuma ve pazardan bagka günlerde 
~ğleden ııonra saat 2! dou 4) e kadar 
•tıuıbulda Divanyolunda (118) nu· 

maralı huıuıi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 
Muayenehane telefon numarası 22398 
Kıtlık ikametgah telefonu 42519 

11~~11~1~111 

Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

5erınayesi: 30. 000. 000 Frank 
ldare merkezi : 181 AN BUL 

TOrklyedekl Şubeleri : 

latanbul aeıedlyesı 116nlara 1 '---------------------Arap cami makaracılarda 3 • S • 7 • 9 • 11 numaralı dilkkiu· 
Jar1n maili inhidam ve tehlikeli bir vaziyette bulooduklanndan 
sahipleri tarafmdan mahzuru izale edilemediği takdirde bele.diye
ce muamelei kanuniyeye teveııill edilerek izalei mahzur edilece· 
ti •e sahibi adreıi meçhul buluama1ıua binaen tebliğ makamına 
kaim olmak ilzere ilin o!unur. (898) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
BOyOk Paogalhda Ak Baba •e afet ıokald•nnın birlqtiği 

köıede kAin yeni 12, 14 ve 66 numarala &ç dü.kkla bedeli nak· 
ten ve defaten 'yerilmek ıartile 18 • 3 • 934 pazar ıünii aaat 12 
buçukta açık arttırma uıulile aatılacığuıdan iıteklilerin muham· 
men kıymeti olan 1200 liranın % 1,5 niıbetlnde pey akçeleriyle 
müracaatları. "R., (894) 

Ticaret işleri umum müdürlüğünde-n : 
Esas mukavclenamesi ın:ı.halli kanunların• göre tı.nıim edilerek usuleo tescili 

istenen ve merkezi Paris'te bulunan Fransız tabiiyetli ve 120,000,000 Frank ser· 
mayeli Er. Frans - A.ir France anonim tirkctinln vek&letc verilen istidası tetkik 
edilt'rek muvııfık görülrrüştür. Bu evrak ir~sındaki umumt vcklletnameye göre 
Türkiye umumi vekili şirlıet namına yapaca!t i~lerden do~acak davalarda bütin 
mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfadarile hazır bulunmığa se· 
lthlyettar olmak üue tayin olunan Mösyö Pontie Mulüs - Pontler M:ı.riüs e· 
fcndidir. Keyfiyet tetkik edilerek kanunt hükümlere uygun görülmüş olmakla ilAn 
olunur, (13685 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 5 inci Keşide 

11 M A R T 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 30.000 Lira 
Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

miye ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 

Beyoğlu üçüncü ıulh hukuk ha· 

kimliğinden: 
1 - Fatma, Zeliha. Ayp ha

nımlarla Mustafa efendinin bir se• 
netle mutasarrıf oldukları T opha· 
nede tlyaz Çelebi 111ahalle ve toe 

kaimda eaki 21yeni19--21 nu· 
maralı biri ahtaP diğeri k&r
ıir ve aralarındaki duvan 
mütterek iki bap hane tU· 

)'Uun izale.i zrnınmda ayn 
ayrı açrk artırmıya vazedildilin· 
den 2/ 4/ 934 tarihine uıüsadif pa· 
zarteıi günü ıaa.t 15 ten 16 yaka .. 
dar Beyoğlu ıulh nıahkemeıinde 
bilmüzayede aatılacaktır. Arttır· 
nıa bedeli muhammen kıymetleri· 
nin yüzde 75 ini buluna o gün iha• 
le edilecektir. Bulmadığı tak
dirde en ıon arttıranın taahhüdü 
baki kalmak ıuretiyle ikinci arttll'"' 
ma on be§İnci güne tesadüf eden 
17 / 4/ 934 ıalı günü aaat 15 ten 
16 ya kadar İcra olunacak ve en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

2 - Bunlardan 19 numaralı 
ahşap hanenin muhammen kıyme
ti üç bin lira olup üç lith yedi o
dalıdır. Sarnıcı ve mutfakta ku
yu111 vardır. Her iki hane arasın· 

rakim maliye vergiıi, vakıf ica· 
reıi, belediye reami, tell&liye 
müıteriye aittir. 

4 - A.rttınnıya ittirak edecek· 

ler kıymeti muhammenin yüz· 

de 7,5 çuğu niıbetinde teminat ak
çeıi veya milli bir bankanın temi· 

nat mektubunu ıetirmeleri tart· 
tır. 

S - Artbrma bedeli tarihi iha

leden bet gün zarf mda mahkeme 

lka-..ına tediye edilecektir. Akıi 

takdirde ihale fesih ve farkı fiat, 
zarar ve ziyan, faiz bilahüküm 
kendiıinden tahıil edilecektir. 

6 - 2004 numaralı icra ve if • 
laı kanununun ·126 mcı maddesine 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

1 daki duvar mü§terek olup arkada 
bahçeıi de vardır. 

tevfikan gayri menkuı üzerindeki 
ipotek aahibi alacaklılar ile diğer 

alakadarların gayri menkul üze· 
rindeki haklannı hususiyle faiz ve 

murah. dair olan iddialarını is
pat için tarihi ilandan itibaren 
yirmi gün zarfmda evrakı ınUıbi
teleriyle birlikte aatıt nıemunma 

müracaat etmelidir. Aksi tak· 

dirde hakları tapu sicilliyle sa
bit olmıyanlar tatıt bedelinin pay
lqmumdan hariç kalırlar. 

7 - Şartname mahkeme di
vanhaneıinde herkesin görebile· SeJAnlk • Kavıtla. Atına • Pire 

Biltmum Babka muameleleri. Kedmelctuplerı. Cari bir beaap 
1an kilıadı. Esham •e Tabvillt. Kasalar icarı. 

j 21 numaralı kargir hanenin 
muhammen kıymeti dört bin lira l olup üç katlr dahili kıımen ahtap 
altı odalıdır. Arkada bahçesi ve 
elektri1k, terkoı teıiıatı vardır. 

3-Tarihi ihaleye kadar müte-

celi bir yere aaılmıştır • Fazla 
tafıillt almak illiyen1erin 933/30 

numara ile bq kitabete müraca-
atlan ilan olunur. (38) 

A 
~ı 

ıt-VAKIT 26 ŞUBAT 1934~ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaltöy - Köprübaşı 
Tel. 42302 - .;;irr.eci Mühürda1 1aJt

Harı Telefon 22740 __ .. 

iz mir .. ' surat yolu 
•apuru 26 

Şubat Konya 

Pazartesi 16 da Galata rıh· 
tımından kalkacak doğru lz. 
mir'e gidecek .-c dönecektir. 

(884) 

isken deriye yolu 
İzmir vapuru 

Şubat 
27 

Salı 1) de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğru lımir, Pi· 
re, lskenderiyeye gidecek •e 
danecektir. (885) 

Bartın 
Bursa 

yolu 
Yapuru 26 

Şubat 

Pazartesi ı 9 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacaktır. (887ı 

Trabzon yolu 
ANKARA vapuru 27 

ŞUBAT 

Salı 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkauk:. Gidişte Zongul· 
dair, lnebo!u, Sinop, Sımıuo, 
F at11, Giresun, Vakfıkebir, 
Trabzon, R•ze'ye. DönUıte bun· 
Jara iliveten Sürmene, Ordu· 
ya uğrayacakbr. (886) 

latanbul asliye mahkemesi al
tıncı hukuk daireıinden: 

Bedia hanını taraf mdan Yedi
kule iıtuyon caddesinde 2 numa• 
rada Hayrettin Bey aleyhine açı

lan botanma davuınm esnayı mu
hakemesinde ikametgahmm meç· 
huliyeti hasebiyle Yaki ilanen teb· 
ligata rağmen mumaileyhin mah· 
kemeye gelmemit olmasına bina
en gıyabında ,ahitler isticvap o· 
lunmut ve hakkında müttehaz gı· 
yap karannın on bet gün müddet· 
le ili.nen tebliği ka.rargir olmuf ve 
gryap kararı mahkeme divanhane
sine talik kılınmış olduğundan ta
rihi ilanın f erdumdan itibaren 

bet gün içinde itiraz etmediği ve 
yevmü tahkikat olan 22/ 3/ 934· 
per§embe saat 14 te İstanbul asliye 
mahkemesi altıncı hukuk dairesin
de tahkikat hakimi huzuruna gel· 
mediği takdirde gıyabında muha
keme yapılacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(13712) 

111~11111 ~1111~111m~ 
"" 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhanbey hanında 
kiralık odalar 
v ardır. Talip 
olanlar VAK iT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

l~~I 111~~~--I 
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AQrıların ve soOuk algınlıQının seri ve 
kati tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde © aUimeti farikasını ta~ıyan ha· 
kiki ASPiRİNdir. 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde G) 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz ı 

Sümer Bank 
Umumi Müdüriyetinden : 

Bankamız Ye müesaeaah MubHebe ıerYiılerinde istihdam 
edilmek Uzere imtihan ile on ilu memur alnaacakbr. imtihana 
iştirak için llakal Lise meıunu bulunmak Ye aıkerlik hizme 
tini ifa etmit olmak ve otuz yaıını mntecniz bulunmama 
farthr. 

Kabul edilecek memurlara talıtiı edilecek maq a1garl 8 
liradan iptidar eder. Ayaı derecede muvaffak olanlar aratın 
da Ali mektep mezunlarile Buka ye aair m&euentta tecrü 
be gGrmDf olanlar ve ecnebi liunlırdan bir veya ikiaine va· 
kıf olanlar tercih ve bu enafı baiı olanlara iktidarları niabe
tinde maaı tabıiı edilecektir. 

imtihan 20/Maıt/954 aalı Nat dokuzda Ankara ve latan· 
bulda aynı zamanda icra edileceğinden talip olaalann imtihan 
progra manı ve aair ıartlan ulamak ve ilimleriai kayıt ettir· 
mek Ozere niba1et 17/Mart/934 akıamına kadar Ankara'da 
Umumi MiidOrlOğün memurin tabesiae n t aaaul'da Galata· 
cir~i Bankamız ıubeıine mDracaatlan 1~ ~· (837) .................. ~-~------·· 

Deniz levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

51,5 ton yumuf8k Simenı Martel çeli;i: 27 tubat 934 aalı günll 
1aat 14 te k•palı zarfla. 

51,5 ton Simenı Martel çeliği kapalı zarfla mDnakHaya ko· 
nulmuıtur. Şartnamesini gı5rmek iıteyenlerin her gUn ve milna· 
kaaa11na ittirlk edeceklerin de hiza11nda yazılı günde KHımpa· 
pda kAin Deniz Levazım Satınalma komiıyonuna müracaat· 
lan. (556) 

lçel Defterdarlığından: 
Mık'abı Fi ah Uzunluğu bulunduğu Mahal -

Lira K. 
1217 22 00 4 lı BankHının Ayrancı depoıuada. 
422 22 00 415 " " " " 200 22 00 2/40 lı Banka11aın Tarsaı Paç köprü· 

SÜ depo>uada. 
550 17 50 2/60 " ,, 

" " 
2389 Y ekfıa. 

Yukarda cins Ye aevi yazılı kereıleler mahallinde ve vago· 
na teslim alınmak ıartile 20/l/934 tarihinden itibaren yirmi bir 
gün mlddetle, kapalı zarf usulile satahğa çıkan'mı,hr. 

lbalei kat'ıye 1'213/934 pazarteei günfi saat 14 tedir. Talip 
olınlann yliıde yedi buçu'( pey akçeıile Içel Defterdarlığına mil· 
racaatları. (840) 

!i~ar~t işleri umum müdürlüğünden: 
1 urkıye Cumhurh en ıle Sosy:ılıst Sov} et Cumhurh etlt rl ittihadı hükumdi 

ara ında mü nakit Ticaret 'e seyrisefain muk:ıvelename~i hükümlerine tc\iik:ın 
ieıcil cdilmış olan Sovyet Soslalist Cumburiyetlerı ittıhadı müessesatından [So-
7uzneft Eksport - Neft Sendilm1 müessesesi bu lıere mUrac:ıatla Türkıye umu· 
• vekili bulunan Mösyö Nemov Viktor Pavloviç'e verilen vekAlet müddetinin 
ti Birinci Kanun 934 tarih ne kadar temdit edıldi~ni bildirmiş ve !Azım gelen 
ktfttlan •ermiştir. Keyfiyet kaount hükümlere uygun görlllmU~ olmakla ilAn olu-
nur. [13709] 

. . Jl!k... 
i.~ .. ,,...._ ~· -

Dr IHSAN SAMI 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve Paratito hastalıklanna tutul 

mamak için tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
bulunur. (12836) 

Üsküdar hukuk hakimliğin
den: 

Kanruz Ayte hamnı vekili Ali 
Turhan Bey tarafından aleyhini· 
ze açılan botanma davasından do
layı dava arzuhali tebliğ edilmek 
üzere ikametgahınıza gönderilmi§ 
rkametgahmızın meçhul olduğu 
ferliile bili tebliğ iade kılmmıı 
ve ilanen tebligat icrasına karar 
verilerek tahkikat 2/4/934 
pazartesi saat 14 e talik edilerek 
bu kaptaki davetiye ile dava arzu· 
hali mahkeme divanhanesine ta
lik kılmmıt ve 20 gün zarfında da· 
va istidaama cevap vermek ve mu
ayyen günde mahkemeye gelmek 
üzere keyfiyet gazete ile de ilin 0 • 

lunur. 00613) 

Jstanbul altıncı icra memurlu· 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir a· 
det Litoiraf makinesi 27 /2/934 
tarihine müaadif salı günü saat 10 
dan 11 e kadar Cağaloğlunda Hi· 
lal matbaasında ilk açık arttırma 
suretiyle ıatılacağmdan taliplerin 
mahallinde bulunacak memuruna 
müracaatları ilin olunur. (10622) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neıriyat müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaa11 - lıtanbul 
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Kırık Kaledeki Askeri 
San'atlar Lisesi için 
Muallim Aranıyor: 

Aıkeri Fabrikal~r Umum MDdilrlOğünden: 
1 - Aıkerl San' at liseıinde San'at deralerindea bqka •alıt

telif ders ıümrelerınden münhal muaUimlikler vardır. 
2 - Bu muallimliklere Maarif liselerinden muallimlik yap

mış olanlar yahut bıraaı!arına naıaran okutmak sellbiyetini •• 
kınuni vasıfları haiz muallimler alınacaktır. 

3 - A'ınacak mualıimio haftada en az on beı, en çok yir
mi saat ders ekulması mecburidir. 

4 - Talip olanların mu .. 11ah adreslerini bayi iıtidaJarile 

fit Ye bal tercümelerini 1 S · Mart • 934 tarihine kadar Ankarada 
Askeri Jiıeler miifettiıliğine gi>ndermeleri IA11mdır. 

5 - Tayin edilecek Muallimlere kıdemlerine ve okutacak
ları ders zUmreaine ı3re ayda 98 liradan 150 liraya kadar lc
ret verilecektir. 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lira ücretle bir doktora 
ihtiyaç vadır. Talip olanların bir iıtida ve tercUmei ballerile bir-
likte müracaatlan. (742) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

Yaptırılması muktezi 85 çift burçla 260 adet emanet ve mB

vezzi ç:mtaıı kapalı zarf uaulile münakasaya vaz'edilmittir. M... 
keir malzemenin 8- Mart- 934 tarihinde ih:ıleai yapılacaiındaa 
taliplerin ıartname almak ıçın her gün, ıartnamedeki tarifat 
dahiline ihzar edilecek teklifname ve teminatlarmı ihtiva edecek 

k:ıpalı zarOarı tevdi için de bu tarihe müaadif pertembe sQnl 
saat 14 te Beyoflu Poıta ve telgraf binuının 3 üncü katmcla 

Mübayaat komiıyonuna müracaatları. (736) 


