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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 

M A t b Günün siyaseti 

acar- vus urya aş ve- --1 -.1t --F - ... 

k•JJ • ngı ere - ransa 
l eri neler görüştüler? ticaret harbi 

lqiltere hükumeti Sovyet Ruıya ile 
&udapefte, 8 (A.A.)- Avuı· \ nin nutuklarına cevaben iki mem- ticaret muahedesi müzakerelerini tek· 

turya Bqvekili M. Dollfuss, bera· leketin dostluğunun her hanıi bir milliyerek sipariıler teminine çabıtığı 11• 

berincJe Macariıtanın Viyana se· misak veya muahedeyi icap ettir- rada Franaa:ra kartı ~a bir ticaret harbi 
firi M. Nelky ve yolda kendisine miyecek kadar ıılu olduğunu aöy- hazırlainaktaclır~ t~ııltere ticaret aeza. 

. . . reti Fransanın ıthalatına kar,ı tat&ik e-
iltiiıak etmit bulunan Avusturya- ledı ve dedı kı: d ~-v· • .ınr gu'"mrük -·· 1 • • bi e ..... gı -- ·-•m erını tes t 
nın Budapeıte aefiri Baron BQnnet "-Siyasi ve iktiaadl tefriki me- etmit bulunuyoı·. · 
olduğu halde aaat 12,44 de buraya sai hususundaki kat'i İrademiz bü- lngiltere ile Fransa arasında batlıyaa 
ıelm.ittir. Kendisi istasyonda Baı- tün miaaklardan daha kıymetli- bu ~icare~ harbi.nin sebebi, f ranaanm 
veıkil M. Gömböt ve Macar hüku· d · lngıltere ıle Amenka ve Belçika arasında 
meti erkanı tarafından istikbal e· ır.,, müsa••t sözetmiyerek lnaüiz ithalitnu 
dilmiftir. Müteakiben M. Dolffuss Gece, her iki hükumet reıi, rad- yüzde yirmi bet derece.inde ekıiltmeai 

yo ile neıredilen nutuklar söyle- ve lqilterenin en fazla müsaadeye mu-
talebenin teıkil etmekte olduğu bar millet eaaıına dayanarak YUlcu hlan 
__ 1.ı d b mi,lerdir. h ... ar arum an otomo iline doğ- itirazlarına e enınıiyet vermemesidir. 
ru ilerlemİ§ ve halkın - Viva - Budapefte, 8 (A.A.) - Polis Bunun neticesi olarak lnsilterenin 
ları arasında Avuıturya sefardha- M. Dollfus ıeçerken bağ11'&11 bir FransaY• ithal ettiii kömür, mensucat 
neıine gitmittir. istasyon ve civa· çok ıenç nazileri tntrif etmittir. .. ..W mamalit bir bayii ualacaktır. 
rındaki 'binalar Macar ve Avustur- BudaPefte, 8 (A.A.) _ Avuı· Fraa• ise lnıiJtereye bilhassa, ipeldi 

kl 1 kuıaatlar, ıtriyat, me)'Ya " çiçek, el-
ya hayra ari e donannn§tır. turya ve Macar vekilleri arumda- bise .röndermektedir. lnailtere hükUme-

Budapeıte, 8 (A.A.) - Avuı· ki müllkat bitmiftir. Bu müli.kat ti bun~ara son derece .ağır SÜJlll'Ük ı. 
turya Baıvekili M. Dollfuss dün iki haldahc:la netrohman i tebl'W· ·~en lcoy~cak ve Franıanın bu ticareti-
saatten fazla M. Gömböt ile ream ıg 111 zarara urratacaktır de deniliyor ki: Fakat ı ·lizı • eri __ ı ____ ... 
aonra da hariciye nazırı ile görü§· ngı er So.,.etJ • llJINI,... -
miiftür. "İki de•leti alibdar eden bü· sararlaruu telifiyi umuyorlar. 

tün mnelelerde mutat.ebti efkar Ruıya ile lqiltere anamda müzake
mevcut olduğu görülmüıtür, bun- t-e eclibneJrte olan IDWlltecleaia en belli 
dan böyle de ıiyut ve ikbaadi sa- batlı e~ıı i~i tarafın biribiyle ~emen h• 

Mülib.t Macar nazırları ile u
mumi bir ıörütme teklinde olmut· 
tur. 

M. Dollfuu :terefine dün aktam 
verilen ziyafette pyet samimi nu
tuldar söylenmİftİT. 

h d k- •-_ nd A men ınuaavı derecede ahı verıt etmele-
a a &llDA)'Jp aynı .zama a v· ridir. 

rupa ıulhüne de hadim olan timdi· iki taraf arasında en belli baıh ihtiW 
ki müteıkal>il yardım ve te,riki ID~ aeheplerinden biri Lena albn aahunun 
aai ıiyaıetine devam olanma11 ta- iıtiaman idi. Bu meıele imtiyaz alan 

M. Dollfuu, Macar siyasileri- karrür etmiftir.,, kumpanya ile Sovyet bükUınetinin ala-
kadar dairesi ile aynca müzabre oluna

lngilterenin 
dafaa 

hücumlara karşı iyi 
tertibatı yokmuş ! 

•• cakbr. Kumpanya, 13 milyon isterlin mu- tazminat verdiği halde Sovyet hükiimeti 

Londra, 8 (A.A.) - Avam ka
mat'UllK'la, muhafuakirlardan 
Blarrynio lnaiftere ile ln,Utere 
impuatorhıiumm bir hücuma 
kartı fena bir tekilde almıt oldu
iu maclafaa ıiatemine nazarı dik· 
kati celbeden takririnin müzake
reai emaamda, M. Balchria, lngi· 
t~nin Milletler cemiyetine •adık 
old111uD11 tekrv ettikten aonra 
exümle demiftir ki: 

bir milyoa vermektedir. MuaMdenin 
lmzumclan eoma ~ Ras~1ıııq. 
day :ve kerelte ~fpqd i$in 111azotl .. Juı
rüet eden vapurlar, Baltık denizinde 

mümkün olduğu kadar kendimizi buz kıran vapurlar, Volgada çahpcak 

--ealibiyettar- kılmaktır. Zira vapurlar 11marlamaıı; ikinci Mı MDelik 
bu diier milletlerin yapacakları plin dolayıaiyle So.,.et Ruıyada, )'eni
ve yapmaları icap eden teYdir.,, den yüzlerce fabrika teıis oluncluiu için 

M. Baldwin, almacak kararla- birçok elektrik makiael..i, mensucat 
-'-- 1:ı.aL .____.: l tatb•k makineleri Sovyet Rusyanm ceaubunda-

rın yauuz 11a11 _.,,..,,.,..,,,. e :ı ı.! • .1 ___ ı:- -...ı!ld' 
· .lece .. · d . Lo. aa arazı ı e stepler r.,yva-u- .,... 1• 

edıleln ıın en endqe etmeue· .ı.: • • • t ak' 1 • ıiparif ec1='-- · 
d

. •• ıçın zıru m ıne en &1111911 

ır: Wdem1meldeclir. 
"Eier ıilahları bırakma hakkm· lnciltere hükıimeti, ba hafta İçinde 

da anhfllla te19bbüıii muvaff akı· mizakereai bitirilecek ıibi sörüaen bu 

yetsizlikle karplqıraa, hükametin ımaahecleain imzaai:rJ., ..-yie >'eai Wr 
vazifeıi evveli l'ngilterenin men· ~ t-.in edeeeii için Fran .. ,. kar-"Eğer ıilihlan bırakma hakkın· 

da bir anlqma oluna, vazife
miz, eğer -bir ıün hir karar ehnak 
icap edene rolümüzü y:ıpabilmek 
üzere muayyen bir hududa kadar 

kt 
fi ticaret harbi ilamm ıöse alınaktadır. 

f aati ile uiratmak olaca ır., , 8. R. 
M. Baldwinin arzuıu üzerine 

M. Clartynin takriri reye konmut· 
tur. 

Suriyede mebusların maaşlan yüzer 
liradan ellişer liraya indirildi 

Adana, 1 (A.A.) - Beruttan • rreai Humus' da toplanmıftır. Kon· 
bildirildijine ıöre, Suriye ve Lüb- gre bili devam etmektedir. Konu
nanclaki Fran11z feVkallde komi- tulan meaeleler timdilik ıizli tu
seri Kont de Martel Beruttan Fran tulmaktadl1'. Kongre bittikten aon· 
aaya hareket etmittir. Orada ha. ra bir beyanname ile bildirilecek
riciye nezaretinden li%ım ıelen tir . 
talimatı alarak martın ortalanna ----------
dolru Beruta dönecektir. Mum:ıi- Polonya hariciye nazın 
leyh Suriye mecliıinin toplanma Moskovaya gidiyor 
tarihi olan 15 martta Framadan Moıkov-3, 8 (Tu ajanaı) -
clle•awliii takdirde mecliıin, Rei· 1933 aeneai kinunaenelinde M. 
ıicLnlw an hir karamameaiyle Lihinof ile Lehiatamn Moakova 
total•l9• tarihinin bir müddet ıe· aefiri M. Loukuaemch arumda 
"7e lmalalmuı muhtemeldir. vuku bulan mül&k:ıtta M. Litvlnof 

Vezirlerarumda devam etmek· la harici,e num M. Beck'i kendi 
te olan ilatillf •• aersinlik timdi- misafiri olarak Moakonda pr
lik zail olmut aibidir. FeWalide melde bahtiyar olacaimı .a,leaıit 
lanİlel' Framaya hareketinden tir. 
evvel mecliı reiıi Supbi Berekltm So...,et hükGımetinin hu daveti· 

Asya kongresi mi 
toplanıyor ? 

Lonclra, 8 (A.A.) - Daily Ex
preas ıazeteai, cumartesi ıünü 
Dairen' de, bir Japon heyetinin, 
bir Aıya ittihadı konrreıi topla
mak üzere hazırhkl :ır yapmak için 
topnalacaimı yazıyor. Gazete 
Hint milliyetperver rüeaanın bu 
teıebbüıü ne kadar heyecanla 
karııladıklannı kaydettikten ıon
r.a bu tetebbüıün Japonyaya kartı 
muhtelif devletlerin mütküJit çı· 
karmalarını davet edebileceii fik· 
rind~ bulunuyor. 

Yahudilere Almanyada 
iş yok! 

Parla, 8 (Huausi) - Berlinden 
ıelen haberlere ıöre, Alman pro
paıancia nazırı doktor Gocbels 
yahudilerin güzel menfaatlere mü· 
teallik bütün itleTle uğrapnalarmı 
yasak etmek 11iyetindedir. 

Tarihi 
eserler 
Baıvekilet mühim bir 

tamim yolladı 
Ankara, 8 (A.A.) - Batvfti. 

let bir tamim yaparak bundaa hij. 
kGmetçe maddi fecbkirlıldar ihti. 
yar edilerek memleket içinde mil· 

il ve tarihi ....-lerin tamirine •• 
battl çok eaki medeniyetlere ait 
... rlerin de topNk altmdan çJbı. 
nlmuma çalıııldıiı bir sırada aa• 
rih ve mükerre tebliilere r:ıjmen 
bazı memurların bunları yıktır
makta oldukları ıörüldüiünden 
bahsedilmekte Te misal olarak ta 
Mimar Sinanm kıymetli eserleri; 
den Oaküdarchlri Mihrimsh ima· 
retiyle, Edirnedeki iki kapılı ha
nın bu akibete ujrabldıldar1 zik
rolunmaktadır. 

Tamimde bundan böyle bu Jra. 
bli mllaim eeerlerin hüsnü ıuretle 
idameleriae itina olanmuı ve ma· 
:ırif vetclletinia mieaadeıi alın· 
madan bir bahane ile Jıktmlma· 
muı akıi halde müaeb'bipler hak· 
kında tiddetli takihat yapılaeaiını 
ela turih etmektedir. 

' 

Balya 
madeninde 

Amele, yapılan tavassut 
üzerine iıe bqlaclı 

Bahkeair, 8 (A.A.) - Bai7a 
madeni tirketi ile unelui arumcla 
amelenin her sün çalqtınlmachiı 
İçin çabttıiı sünlen ait ücret ye
kGnlannm a7bk maif4'l)erini temin 
edeaaemekte olduiu iddiumdan 
ileri ıelen ihtillf üzerine amelenin 
C. H. fftuı villyet tetkilitı ve Tİ· 
liyete J&ptıjı müracaatlan tetkik 
olumnuttur. Amelenin keQCfi ara· 
larmda seçtikleri murahhular ile 
Balya madeni müdürü viliyete da· 
vet edilerek ihtilifm halline ta
vauut olunmuıtur. Bir kaç gün· 
denberi tamamen durmuı olan 
Balya madeni yarmdan itibaren 
tekrar faaliyete geçecektir. 

Yeni gümrük tarif esi 
Ankara; 8 (Huıuıl) - Yeni 

aiinriik tarife kanun llyibuı ve
klletlerce tetkik olunmaktadır. 
Bu k:ınunla ithalat ve ihracat it
lerinin tabi oldukları muameleler 
daha kolay bir tekle 80kulmakta· 
dil'. 

Muğlada tütün Katil Ayşenin 
sabşı hararetli.. muhakemesi 
Malla, 7 (A.A.) -Tiltiin piy .. 

1&11 hararetlenmipir. Herman Fe- Adana, 8 (A.A.) - Yanların-
...._., .-i .,.. ;.,w ..... iili'ıııllılılJ~p' l -~· •• .__._auldlh -a...:.ı.• ~-----,,,..,, 
t .. Ju. ~ •• .-.~.... ..._Hrtf"~ cuğunı1 öldtirdüğtinden dolayı ev· 
dir. Fethiyede piyua açdmıt, he· velce ,ehrimiz ağl1' ceza mahke-

mesince ölüm cezuına mahldbn 
men 150 bin kilo tütün satılmıtıtr. 
Muğlada iki üç yüz bin, Fethiye- edilmitken hakkındaki hüküm ba· 
de 80 bin kilo kadar bir mal kaJı.. zı sebeplerden dolayı bozulmuı o
mıftır. Mübayaa hararetle devam lan Kanantili Aytenin butünkü 
ediyor. Fiatler 60 ile 20 araımda- dW'Ufm&1ında iddia mak3Jllı eau 
dil'. Fiatlerin Jiikaelmeai muhte· hakkında mütaleanameıini yap· 
meldir. mıt ve Anenin ölüm cezuına 

Y ozgatda belediye iıleri 
Yozıat, 8 (A.A.) - Vilayetin 

belediye itlerine ait ihtiya~lan tet• 
kik ve proje hazl1'lanmak üzere 
kaymakamların ittirakile Alinin 
riyasetinde belediye reiıleri bir 
konıere aktetnıiılerdir. 

Kayseri belediye reisliği 
Ankara, 8 (A.A.) - Kay.eri 

belediye reiıliiinin Wediye kanu· 
nunun 94 üncü maddeti mucibince 
vali uhteıine verilmesi •elciller he
yetince kabul edilmİ§tİT. 

Cenupta 37 kaçakçı 
yakalandı 

Ankara, 8 (A.A.) -Aldıjmm 
mal011Mta ,are, bu ayın birinci haf 
tuı içinde cenup hUdudunda yecli
•İ miilademeli 34 kaçakçı vakuı 
olm'Qftur. Bu vabbrcla biri ölü 
37 kaçakçrile 'biri yaralı 12 kaçak· 
çı hayvanı ve 1300 inhiaar kaçalı 
ve 350 kilo aümriik kaçalı, 192 
k~aaplık haJYan yablanmıtbr · 

Adanada faydalı yağmur 

çarpılmumı iatemittir. 
Muhakeme müdafaa yapılmak 

üzere talik edilmiıtir. 

Çankırı - Ankara yolu 
Çankın, 8 (A.A.) - Çankırı 

- Ankara yolunun Çanlanc:latri il· 
tiaak noktuında yapılmaaı tebr
rür eden hüyülc köprüatin infaatı 
müteahhidine iltale edilmiftir. 

Turgutluda su tesisah 
Mania, 8 (A.A.) - Tursutlu 

belediyeıince 116.000 liraya ihale 
edilmit olan ıu teaiaatı İıllımal edil· 
mit ve Ye dün kabülü muvakkati 
yapılmıttır. Kuaba dahilinde 
ıimdilik 12 umumi çqmeden au a· 
layor. Busünden itibaren hutuıf 
ıeaiaata da bqlanmıftır. 

Aydın mebusları intihap 
dairelerinde 

Aydın, 7 (A.A.) - Meb'1111arı· 
llUz Adnan ve Fuat Şahin Beyler 
buıünkü trenle tehrimin ıeldi
ler. Viliyet meclisi umumi baları 
Adnan ve Fuat Beyler de hazır ol· 
dulu halde cümhuriyet h:ılk fır
kumda toplanarak memleket itle· 
leri üzerinde koDllftular. 

Y ozgatta esnafa yardım ni menununiyetle bhal etmit ohn 
...ı• n taiuiaatmı llivetmit ve M. Bec:k 13 tubatta buraya ıele
~ maatlarmı yüz liradan ~ektir. M. Beck'in Moekova eeya· 

Adana, 8 (A.A.) -Dün sabah 
esen tiddetli bir rüzıirdan sonra 
tehrimbe ve vil&,.ıimizin bir çok 
yerlerine hafif aarette ve fuıh
larla yağmur ,.aimlf ve ıece tid

Kahirede büyük bir yangın detim arttırarak epe,- müddet de- Yozıat, 8 (A.A.) - Bir ay ev• 
Tel açılllllf olan iktı.at ve tuuruf 
aandıjı küçük emaflara timdiye 
kadar yirmi bet hin lira ilaeada ............ 

.Ol Hraya iadirmipir. hati Çiçerinin vaktiJle hariciye 
......_in •Hıreel lromiaerl llahmdata mada Lelıis
A~aaa, 7 (A.A.) - Beruttan tana yapmıt Qlduiu aey:ıhatin İa• 

ltiNlrilditine ıöre, Vataniler kon· deai mahiyetinde olacaktır. 

Kahire, 8 (Hususi) - Bqün ftlll ellDİftİr. 811 yatmurlar ekin
burada çıkan büyük bir yanım ne- lerimb için çok faydaL olmut ve 
ticeıinde sekiz yüz ev yanmıp. çlftçilerimisi hü,uk bir üzüntüden 
Zarar çok mühimdir. brtarmıttıP• 
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b~~en l Bu, nasıl oluyor da Yirmi yaş 
erı yuzu !Ç 

o• 

.. ,,. 'lbo tnnlfı 1 
cl yııa.:a, \ Framızların şahsi olarak yegan büyüyen 

n.dyo\ıl:1'~ bal!ğ olan C_Bayon· yegan n~sıl yaçadıklarını tetkik Al 
ne) rezafet:nın çohtan berı hazır· etmek lazr.m gel:r. m=ın 
la.ı:.mış olan bir buhranı uyandır· O dört aenede b:r kere uzun l Pa~l .itaı:ıinde bir Alman lıtan· 
dığına şüphe ycktur. Son Fransız uz~dıya di:şünerek mş:narak bul ık.ncı ceza mahkemesinde, 
int:h_:bz.tından beri Frc:.nsa altı 1 

meh'usunu intihap eder. Şahsi o-1 i~a:net ~~z~er:s.i~de~i ~cğug tari· 
kaba e buhranı geçirmiş oluyor: Jan küçük, büyük menfao.tlerin.31 hını de~ııtırdıgı ıddıasıyle muha-

cebiniz de bulunuyor? 

B:. kabinelerlıı hepsi Fransız gözetilmes·ni düşünerek meclise keme o.unmu§tur. 
büty.:;i':'li müvazcnele~frmek iste- rrfüıdcrceğ~ aclamı ona göre seçer. Davaya göre, doğduğu tarili, 
di!.:~r'nden do!ayı sukut ettiler. Onun için en yülıe:sk mnk~m Fran pasaportunda 1878 senesi olarak 
Halbuki ortada mühim bir mali sız cc~rcati cleJil, kendisi ve aile- ı ka~itli b~lunan Her P.lvlünikamet 
mc.nle yoktur. Bir kaç maliyeci, s~dir. Bu küç~cük benlik muhiti- I ~ez.ner~ıne de ~u ıened~ .doğdu· 
bir M:ıya gelip, bir il-i giin u3r'ş· ru do.rl ~tmn:ıgıı te:cbbüs ec!et:ek f gu yazılmış. ~akat, kendıaı sonra· 
salar, bütçe müvazcnedni tcm'n olan bir devlet onun mı.zarında dan 1878 dekı 1 rakamını 5 yapa· 
ed:vcrirler. Ful<at kn ineler kendi..ine tevdi olunan vazifelerin rak doğduğu seneyi 1858 şekline 
pro!c'erini tatb•k edebi'mel<, bazı haricine çrkan bir devletten ha,ka getirmiş.Bu suretle yirmi yaı bü· 
tardb arltmtk, b:ızı tarafta da bir §ey def!ildir. yii.müş! 
ço w .. 'll~ak için bir el{seriyet te- Fr~m..s:ıd 1 devlet ile nl1ali birihi- D.:ıva edilen Alm'ln, mahkeme 
m·._, e.lemed.ler. rinc şüpheli ve so:uk n;:ı.znı-larla salonunda hnzır bu unan Frav 

f\~:1İste otur;;.n r.ne'!..'uı> .i:endi..i· ha.Kan ve ; e ·d·ğcrin en büsbütün Mnrinin tercüınanlığı ile şu oeva• 
n· ~rhap ecen·n menafiini sonu· nyrı olan iki alemdir. Bu iki a- bı verdi: 
na kndar m .. dnf ia etmek istedi ve lem aras n:h f.U h yoktur, onlar - lkam~t tezkeremdeki tarihte 
bu yüzden P'rlamen!oyu n·ha et müi:areke h.,linde ya a.rlar. deei:iklik Yapı1dığı doğrudur. 
b" uçurt!llla kadar sürü'" edi. Rey Fal"at (Stavi ki) r z eti 0 iki Ben de bunu görünce, §a!ırdnn. 
pu"::ı annı ctan müntehibinin n:e· a e.~ ar-sı d ki üna::;e eti bir- Derhal ~lakadar mnkama müra· 
naf.foi eli.fi e'ifine eözetmcğe az· derab're bozuvc.Tdi. H"'discnin caatJa, vaz:yeti bildirdim, tarihin 
n:"" '~n P"'rl"'mento, devletin by· de başlangıcın a avukatlıkla düzelti meaini isterim. Zaten, aly
gu~rıru düşünmeğe imkan bula· meb'uslurrun birib'riyle kabili te- himde tak;bat, benim müracaatim 
m~ :!.. Memurhrm lllraşına el u• lifolnmıycıcnğı ve bir rezalette esas üzerine başladı. Meşru olmıyın 
zato:ık istiycn her bir kabine bir mesele bu olduğu beyhude söyle- bir makaadmı olsa, böyle bir deği· 
an~a mevkiinnden fırlayıverdi. nip durmadı. Hakik.ıt h:.lde iıin §ikJik yapmıt olsam, h'ç kendim 
l\foil limier teşkiJ:tma milli fikir· ruhu buradadır. müracaat eder miyim?. 
L t--l!:in etm~ze k:ılkı~an b:r ma· Fraııaada bir İ! adamı iş!erini - Peki, bu değiı'kliği Mm yaP"' 

arif nnzırı tok·t yem';ten daha aynı zanıanda meb'us olan bir a• DUf olabilir?. Ve yapan, ne mak· 
v • ·m bir vaziyete düştü. Parla· nık'-ta tevdi etmeği tercih eder • satl:ı yapar?. 
me.""'lto huzurunu çılı::an her bir ka· itinin bir an evvel halledilmesine - Efendim, ben oğluımdan 
b'ne "devletin ctoritesi,, sözüyle adliye ile beraber siyasetin debi· füphe ediyorum. Aramız eçı1dır. 
b:::.~~ 'ldı. Her birisi de o otoriteyi raz yardım etmesini daha pratik O it:barla belki o yapmııtır ! • 
h:-;ız dal,:ı zayiflatarak çekilip bulur. Framada (Demarche) - Oğlunuz kaç yqında?. 

Bir zabıt kağıdını çantasında gefren bir avukata 
mahkeme reisi böyle sordu 

Bahçıvan Ragıp ağanın ev:nde 
arama yapıhnı§, kaçak tütün ve 
tütün kıymağa. mahsus havan v. s. 

ele geçmİf. Bu iddia ile açılan da. 
va, latanbul ikinci ceza mahkeıne
ainde görüldü. 

Ragıp ağa, "ben, o eve yeni ta· 
fındım. Alt katta böyle ıey1er var
mıt, Benim haberim yoktu. Daha 
yerleı:p te etrafı gözden geçirme
miştim.,, dedi. 

Mahkeme, fahitlerin çağrılma· 
smı kararlqbrdı. 

Bu sırada, davacı mevkiinde 
bulunan inhisar idareain:n vekille· 
rinden Hüsnü Nuri bey, mahkeme
ye çanta:;mdaki dosyadan çıkardı· 
ğı bir zabıt kağıdmı verdi: 

-Tahkikat esnasında alınan i· 
fade, burada yazılıdır. Mahkeme 
deki dava do asma konulmak Ü· 

zere tak lim edi onnn. 

Dayak id 

Mahkeme heyetine riy.aaet eden 
Haydar Naki bey tordu: 

- Bu, naaıl oluyor da sizin cc· 
bin izde bulunuyor? 

- Cebimde değil, çantamda, 
dava dosyası araaında .... 

- Netice itibariyle, sizin eliniz
de ..... 

- Evet, polis merkezinden in .. 
hisar idaresine gönderilmi§. idare 
de, mahkemeye verilmek üzere, 
bana verdi. Ben de takdim ettim. 

- . Bu şekil, usule muvafık mı .. 
clır? Polisçe lllüddeiumwniliğe 
gönderilecek, oradan mahkemeye 
gelece11rti. 

- Bu §ekilcle gönderildiği de, 
oluyor. 

- H. ç C!o~ru rJe-;;:ı.. -
Verilen 7.abıt 1tağrdr, mal&.eme• 

de1·i dava dosva&m konuldı . Mu· 
hal·e?Tte, §ahitler dinlenilmek üze• 
l'P, lı:a 'dr. ,,, 

iasile ••• 
Mahkemeye verilen memur mafevkile 

arasının açık oldl:ğunu söyledi 
g"tti denilen fena itiyat, Fr:.nsz demok· - 30 !.. Polia memurluğunda bulundu· mesini menetmekti. 

Emsnline tesadüf edilemi~ rasia'ne en ziyade mazarrat ve• - Aranız niçin açık?. ğu &ırada fazla miktarda içki i.çe· _ N .. a.:-- ••a.._ •• ~1- :-1-~ .. 
k,.., 1:.r gn.rip ohın l:ugünkü Fran• ren §eydir. Her bir Franaız tnh· -1stediğim ,s:bi calışmaz da... rek tahii olmıyan bir hale geldiği, yorcunuz? 
s=ın vaziyeti münferit şahsiyet· si münasebetlerinc1en b:r istifade Meıru oh;nıyan bir m;ksatla de· amirine ve arka.dqlarma yakııık - Hayır, inkar etmiyorum, ha· 
Jer~" istikbal!erinden emin olma· ve h:ltır için yapılacak bir te~eb· ğiıiklik yapıldığı anlaşılamadı· almıyacak sözler söylediği, Yani kikati söylüyorum! 
ma!armd ~n ileri . gelmektedir. büe bekler. ğındnn bu vaziyeti alakadar ma • efendi isminde birisini karakolda Muhakeme kararnamesi okundu 
Dünya buhranı dcğabdaııberi Bu hatır saye.inde kanun zinci· kama bildirdiği de düıün.ülerek, dövdüğü iddiasile İstanbul ikinci ve dövüldüğü mevzuu bahsolan 
~ .. :\ns12ların "müemmen istikbal· rinin b:raz çözülebileceğini ümit Her Pavlin ittifakla heraeti karar- ceza mahkcımesine verilen Şerafet Pano efendiyle ~itlerin çağml· 
leri,, dt: gürültüye g:tmi§tir. Kom· eder. Bu hal hududu olmıyan l~tmldı. tin efendinin muhakemesine, bq- l muma karar verildi. · 
ş J devlt.erin teş~~il ettiği harici mütek::.bil bir yardnn !eklinde r J lanmı!bt· 
ie' 'Lke, bu iktısadi buhran karşı· kend:.sini gösterir. Fakat bu ha· 1 15 Yd Evelki VAKiT DaTacı mevkiinde bulunan Ya· iki sepet~• arasında 
Gm·"'- bir gölge gibi kalır. brı yapan makam bir dolandmcı· 9 ~OBAT 1919 ni efendin, Şerafettin efendinin Küçükpazarda sepetçilik eden 

V>-.'.lnsızl-:.r bu ittiratsızlıea ya lık işine k:mştırılacak olursa o za• - Şıırkt:ı.kt ıtW Jcİn'TC'ffcrl •mm:uı- kendisini dövmediğini, arkadaşı Nuri ve Hakkı efendiler araamda• 
•·h danı ccnıı.rnı Fnuışe vespercY dlln sabııb p f 

tasurruf, ya tes.ı at ve yahut nh· man külahlar değiştirilir. ~ton nıcldele,rlndo Dımtro :Knsto nrhlı knı· ano e end:ye vurduğunu söyle- ki bir davaya, İstanbul ikinci ceza 
lak1 kıymetlere sı:.rsı~maz bir iman Bu vaziyet kuş:smda devletle Ta.ZUril 11e l1nıamnma ,.nsıı 01~· mi§, arkada~mın sokakta ~arkı söy mahkemesinde bakılmı§hr. 
~ı ... ! ...... _.....ak sayesinde k .. rı::ı ge· f · h 1 dak. ·· - I'ıı.r:iıı 8 - ıu~ı şQraYI harbt cutn!\ lemeaine kanc.an Şerafettı'n efen· Nurı' ef--..11·, d••ac.ıdır. H-'J-ı 
,, ' u&...-~ "' :r mÜn erıt §a il ar arasın l mu • gtbıQ saat llddn harlt'lye noul"Cthıde içtima :r cnu ..... AKK 

liı:~?>ilir, diyorlardı. Fakıt ah· nasebeti düzeltebHecek kimseler clmlştır. letlm:ıt!a ~ Fot. amırnI dinin içki içmi§ bir halde bulun· efendinin, kendisi hakkında. ,.akı· 
Ja~ düstürlar, iktısadi ölçü kıy· tabii ayni zamanda meb'us obn Vcyms, crneraı RobflıUIJ• neıı.. Yeygant duğunu, hatta tabanca çektiğini İ· fık almıyacak ıeylcr söylediğini 

b. h hazır bnltınmuş!ardlt'. ŞOt'SlYI hnrp enclA I 
met!eri ırer iç derecesine iner· avukatlardır. Çünkü yz.lnız onlar· Alımn:rn ne n uootta te<'dlt edil~ o!an ive etmiştir. anlattı .. 
~ fikirleri ve n:yetleri anla~ıla- dır ki devletle münfer:t e~hası §&· mUtarcke:ve n!vo e<tnceck şcrnıtı, meTI\dclı Şer:ıfettin efen di, bunlann doğ· _Yüzüne karşı mı? 

w komsular k 1 h l d b. 1 t" · 1 Fransrz mUt<'barrlltrnJn, AlmA" cfıılnl tıcarJycsının ru olmadıg"'ıru, mütareke devrinde - Havn-, Mustafa ve M-L-et mıy. _ a arşı yapı. an 
1 

ıs arın a ır eş ırır er. • . ta!ıtelbahlrıertnin tcsUınI, ııanıycn Ahnnn- J.. eum 
tesl:.hatm, dehşet ve azametıne dünyad:ıki memleketler ı~ın en ya. Tilrkl-çe ,-e nıııgıırtııt:ınan f!';~ e<ınen işitilen rumca. bir farkı söylendiği iıiınlerinde iki arbclaınna .c>y}e. 
r:.ğ~en kıymeti günden güne aza· güzel memlekette yaşadığına ka· eraz.ı:ıc ttwt dcl'lctı<'.rlntn no ıniktur esker için, kendisinin "bu prkryı söyle- miş. 
Jır~ o zaman korku ve şüphe naat ettikçe bu vaziyet:n böylece bumnanr:ıc:ıkbn bJıltkmcln mUznkeratta bu- meyin!,, dediğini, tabanca çekme· Hakkı efendi, inkar etti. Mali· 
ta~!:mlrklara aebcbiyet vermeğe devam etmesinde bir mahzur yok- =~~· --~ diğini, Pano efendiyi döTmediğini keme, bu iki !alıidin çağnlmuma 
ba~r. tur. Fakat nikbinliğe delalet e· hr isleri ortadan kalksın derken yalnız dile ittiğini ileri sürerek, karar verdi. 

içte (Staviski) nin hayatına ha· den böyle bir vaziyet aynı zaman· kendisini de itbam ettiğini anla• sözlerine §öyle devam etmiıtir: 
time çeken kurşun bu taşkınlrldan d:ı bir çok suiistimallere de kapı yamıyor. Halbuki nc'lk bunu _Amirlerime ve arkadqlan• 
bir::.Cnbire meydan:ı çıkarıverdi • ~arlar. (Staviski) nin milyonlar takdir ettikleri zamandır ki Fran· ma ya:kışrk almıyncak sözler söy
fal;at o ta~n~ıklar daha evvelin- dolandırabilmesi hu demokratik ~ızlarm istedikleri otorite yerine lediğim tamamiyle asılsızdır. Esa· 
den olgun bir .hale gelmİ§ti. hayat tarzından bütün manaaiyle yerleşmiş olacalttır. Yoksa yal· sen komiser Asım bey, benim ii
Frt?ı:U~da belki bir ihtilal çıkmı- istifade etmesi sayesinde mümkün ruz nıızır deği§tirmek kafi gel· mirim değil, sadece mafevlriındi? 
vacal::tır. Fakat her halde mü- olabiLmrştir. O dobndmcılrğa mez, münferit §ahıslar da fikirle- _ Böyle şeyler yapmadığınız 
him bir iılkılAp olacaktı. Bu in- mani olm:ı.k iç·n ayni zamanda rin: değiştirmelidirler. halde, nasıl oluyor da tahkikatla 
kılap bir do!andırıcmın milyonlar milyonlarca. Fransızın d:ı hulru- Frnsızlnrda bu fikir, bu in'kı· yaptığınız neticesine vanhyor? 
dolandırdığından ve bu dolandı- bına tecavüz etmek demek olur- lap hasıl o'mu§ mudur?. Devlet _ Çünkü, komiser Asım beyle 
ne }ığım de yüksek mevkiler işgal du. 1 otoritesini her şeyin fevkin~e rör· aramız acıktrr. Yeniköy nahiye 
eden rical ile te.m-:s etmek saye· Bir (Stavisla) nin Fransada ı mek ve onun sertliği önünde bo· müdürü Alaettin bey de bunu bi· 
sinı:~e yaptığından dolayı değ:I, yn!}ıı.yamamasım temin ebnek vun ifimek zamZ\nın geldiğini tak· 

1 

. "d lir • 
bi:-'!:ilün b~ka sebeplerden dola· münferit Frnnsız1ann şimdiye ka· dir etm·ş mı ir?. _ Peki, söylenen şarkının ma-
yı ı;::ıkua gelecektir. dar y"'şadıklan rahat ve knygusuz • B,,na kat'i bir cevap verr;Pk ı d'? 

b 1 d nası ney ı . 
Si.«Jortn şirhctlerinin sahte bo- hayatı tahdit eylemek dc.mekti. İta : eğildir. Bugün halk, 

h 1 ,.. d - B'lmem!. 
ncbrla aldahlması, sahtekarlann Çiinkü suiict:mal münferit şahıs· ü rumet ve parlamento arasın n· _ 0 halde Türklfk aleyhinde 
bUyü.lc rİc"'I ile aynı masada otu· ların devlet otor·tesine daha foz· ki irtibat ve münasebat t"'mtmiy· bir sariu olduğunu nereden anladı· 
rarak yeyip içmeleri, .ait olan ma• la bir 1'urette tabi tut-.ı~asiyle çözülmüş bir hale gelmiştir. Halk 

nız? 
kamların. kontrol vazifesini yap· menedilebilir. kendi lruvvetine istinaden bir kuv· ~ • . - Mütar,,.ke devresm"'e ıs·tt;~i-
maması ve adl'yenin tekasül ese· Şu halde bugün Paris so'k~1t!ann· vet yaratma{In çnı!şıyor. Çözülen m:z 'c;n ... V~ifem, bunun söylen-
ri gfü~termesi ve göz yumması, d'l çarp:~an Fransız m~llet "dev• o eski mür.asebeti yerine getirmek -------------
tabteklrlann z-b lt.damlarm • let otoritesi!,, diye bağrırken, kabil midir, yol:.sa eni bi mirmı.· 
dan olması bir inln'·p vücude ge- farkında olmcyarak kendis:nden scbet mi tes:s e'1i e-ektir?. Pa· 
ttrmek içinı kafi değildir. Burada de fedakarlık istemiş oluyor! Ha· I risteki gürültülerin Fr:msanın iç 

taraflannda hasıl ettiği aksi sada 
bu sualin cevabını vereecktir. 

A. C. 

Atetç 1 Aptülkadlr ef.nin 
muhakemesi 

"'Şirketihayriye,, atetçilcrinden 
Abdülkadir efendi, "Aslan,, mar .. 
kalı cigara kağıtları ve asker ciga· 
rası bulundurduğu iddiasile lıtan• 
bul ikinci ceza mahkemesinde mu
hakeme edilmi§tir. 

Abdülkadir efendi, bunların 

kendis;ne ait olmadığmı söylemiı, 
muhakem~ şahit ça,ğrılmasma bı· 

rakılmı!br. 

Sulh mahkemelerine alt 
kasalar da yar1n ac;llacak 

Adliye sarayı enkazı araımda 
kal-:.n ve aulh mahkemelerine ait 
bulunan kasalar, yarın heyet ö• 
nünde açılacaktır. 

Sakat duvarların y:rktınlmasına 
ve "'.raştmna yapılmasına da önü• 
müzdeki hafta sonunda bqlanıl• 
ması muhtemeldir. 



t 
• 

5-VAKIT 

Halkevinde 
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Bugün hatk dershaneleri ;=-Teşkı·la" tıMahsusa i 
Edebi Tefrikası : 21 kom. tesi seçilecek ~ · • 

Halkevinin halk der:-an~ıe.ri ~e ;ıııınıımıımııll!lıımııımıııınııımımmıttmımııı~ııı~ıı~mıı~ımnııınmııı~ııımııı~ıooııı~ınıııııınıı~ııııınıımmmııooınıınımınııınmıı11ın1111 
y A Z An : 11ırınıuıımı111mııımııı11D1ııı11ıııı 

kursları şubesin:n komıte ı~tıh~ 1 VAKIT'ın yeni Tefrikası : 97 Yazan: A. MiL 
bugün saat ( 17) de Cagaloglu 

SELAMI iZZET me.rkezinde ya~ılacok~ır. Bu vesi· 1:.J.ı•lmı• beljı•n bu••tu••n ~er-
le ıle bu şubenın programını da I-ı 4 f t . 

• :'-" .. ··~. ".. ! '·. - ' 1 

Halkevi tallmatnames:nden çıka· gafları beyhu Jeljdl• Yavru daha küçüktü, küçücük 
b·1· d·? .., l dı Ba"ka ne yapa 1 ır 1 ·" s .. yı ır . j 

rarak neşre :liyoruz: U ~ 
Halk dersane~eri ve kurs!ar 

Elinden ne gerrdi? .. 
M:ısad:ı. a~ık duran avuçlarına, 

şubEs'nin ga e ve vazih: leri 
41S - Halkm seviyo!!lini yükseltecek her 

tUrlll okutma, yazdırma ve yetiştirJlle hare-

Dohtor Bahaett'.n Şakir Beye "Teşkilatı mahsusanın müfre• 

ağırlaş:ın ba~ını dayadı.~. .. .. 
o~.;n bir ye·se di:.ş:nuş, ustune . ve 

ketlerinin iler'evip geni lem~ini teının 

vekA Jet eden Hilmi hey bu vazi- ze maiyet:nde telakki edilmesi 
yet karşısında lstanbulda doktor kanıma dokunuyor. Vaziyeti dü· 
Baha beye çektiği bir telgrafna· zeltmeden buray1 gelirseniz na• 
mede diyordu t:i: d:m olacaksınız. Düzeltmezseniz 

k , cre'mı· .. ~i Knnılclaır.ıya bile eoe. o " ~'" • 

• "' • Halk 
himaye mllksa.dlyle her Halkevinde bir ( 
ders:ı.nesi ve kurslar şubesi) açılınalttadrr· 

46 - Bu şube mn.hnlll idarelerle belediye· h li yoLtu. 
Pcy~ım o. aya ehdi ve Yavru· !erin ve husust teı;eblJ!.!s erba·,ınm: 

yu bu ha!<l-e görcnce: 
_ Eu ne h:.l, cecli, ne ycpıyor· 

Oka, p yaz:itnn'll>:. 
I ::neıbt li:ııın1 ve fen dersleri vermek. 

"Birçok kereler y~ptığımız fer· ben de öyle kukla gibi oynamıya· 
yat'ara raamen or2udan bir nefer cak, bırakıp geri döneceğim.,, 
muavenet edilmedi ve edilmiye· tarzında telgrafnameleri doktor 
cektir. Teşkilatı mahsusa riyase· Bahattin Şakir beye yağduıyor• 
t i orduca müfrezenin refakatinde ı du. 

Sanat ö~tmek. 

sun? .. Ameli hııy:ı.t bilgileri talim etmek, gibi 

fcrrll takviyeye matuf te;cbbilı>lerlnl yaltm· 
dan ve sa'\"lam bir aıe.ıı.a. ile ta.kip eder, 
istenilen tel>il:ie ç:ı.l~maıa...-ma ve istenilen 
netıee1•e varm?.'.arına yardım erler. Teknik 
•:e i':ıtl"!U', mr"t1" ve kursları açtırmağ"a bil· 

-Hı .. 
- Uyuycrs·m te-r.b l.. Uyan, 

H . b ı · arka· 
Hakkı Bey.. ıç ey; .. ın .. .. \ 

uyan .. 
te~akki edi.mekte olduğundan ne ! Bu :ıralık bütün teıkili.tı mah· 
kumanda işlerinde, ne de mütale- susa müfrezeleri ru.s hücumları 
-;larrmızın a'ıri!!lası meselesinde karşısında Milodc.. toplanmııtı. - Haydi kall;, i::ters"n sek- ğa h -::a ebemret··et verir. 

. h 1 • di Bctun d r ı:>ı per ·tan hır a.aey · 
• .. .. Aln·nda ko· 

1 • t.. f _,. . . .l' 
çına.ım, r. n~ır.c cn~ı ız1n vcn.:ı. 4i - H lk"v'e~I""e bu tııı:::ı mUesseselerl· 

nl!\ mflı:l'l;U olursa hepsi, olmazsa bir kaçı 
bir ehemmiyeti kalmıştır. Hilmi bey de orada bulunuyordu. 

d . ' · d .. k .. lmuı:.tu. • ış.erı o. u -ı: •• y c:ı.vr...ı b. r rüy ela eib: ' he yal 1 • 

d Gö~u ımor· 
c-man bir şiş vc.r 1• ....... 

d Ç . çarpıktı. Yuzu kam· 
ped~s:nin öte yanmc!an muılc!an 

a~ıl::ı.c 1:trr. 
' D-':"S ve kıı"'~ıarda vatanda!jların flkrl !C· 

vl"e ve t~l]sil dcrec?'e!'ine ..,.öre oltUI".!'lk, yaı· 
ma1(, t .. ~ıh ve yurt hll"'il"'ri, med"n!. bi1"'11er, 
ecnebt ll<;ant, he'!al) uruıtı ve makine ya:ı:ısı 
f!ibl ha •:ı.tı kazanmak i<'ln fa,..dalr olan ders· 
ıer metot ve usulleri dairesinde öğretilir. 

Artvine geldiğ;m zaman içinde Hi!mi bey oradan da son bir fer• 
k:ılchğrm vaziyeti tashih etmek yat ob.rak doktor Baha beye çek• 

u.. enesı dı: tiği bir telgr~fnamede demiıti ki: 
• ym::m.. ... 

Al ahın gazabına ugramıştı. 
Makkı bey.. Hiç bey!. e ge· 

lir -"' .. 
On~ yapc:.rken merhamet etme· 

m i::i. Eser:ni şöyle biraz geriden 
s~:r-~ iince, kenöini tutamadı, 
ı=~·:-u: 

Bir iskelet kafasın-:ı. cam gö;: 

tak.-:ı.ştı. Ve beyninin ortasır:"A, yo
lun I!lesafe .. ini gösteren tt.şlar· 
d.ın b · r i sap!an.""!ııştı. Taşın üze
rin de: "Büyükdere yakındır .. ,, 
yazı'rydı .. 

Yavru eseriyle me~gulken Pey-
man odc:ı.y:ı. girdi: 

- ı.:avru .. 
- Hı .. 
- Hı da nedir?. 
- Meşgulüm .. 
- Haydi gel kahvaltı et. 
- Biraz sonra .. 
- Süt soğuyor .. 
- Me§gulC.m dedim .. Isıtırsın .. 

-- Çabuk ol .. 
_Senin elinde ne var?. 
_Mektuplar .. 
- ~ana mı?. 
- Bilmem, beyefendi den de 

var. Artık yazısını t nıyorunı. 

- Peki, annemin masasına hı· 
rak .. 

Peyman çıktıktan ıonra Yavru 
kalktı, babuın.ın mektubunu bul· 
du, ıoğuk kanlılıkla açtı. 

Her ıey yolund:ıydı: Karııya· 

kadaki kötk tutuluyordu. 
"Ban& hemen yaz, konturat ya· 

payım .. ıt 

Ve bir de hamiş vardı: 
"Köşkün odası bol. lıtediğin 

Hakkı bey.: Hiç beyi davet ede· 
bilirsin .. Canım! ! ! •• 

Bu ne vurdum duyma.mazlıktı. 
Bu ne körlüktü .. 
Hele o üç t :.accüp işareti, Yav· 

rum asabına .dokundu. 
Hemen bir kibrit çaktı. 
Mektubu aleve tuttu. 
Bu rezaletnameyi yaktı, kül 

etti. 
Gene maıasına oturdu. Kağıtla 

rmı aldı, Pertevin ıon · mektubu· 
na cevap veren bazı mülahaz::lar 
ilave etti: 

"Annem ağır yaralanmamak 
,artiyle kaza olıun istiyorum.,, 

Biraz dü§ündükten sonra: 
"Bunu alaya almak, yalan z:ın· 

netmek hata .. Böyle zannedenler, 
ehemmiyet vermiyenler hata edi
yorlar ... ,, 

Kiğıtlan yerine yerle,tirdi, de· 

rin \!r nefet aldı. 

- Bir kaza olması la.zım .. 
Peym:m ynkla'}lı, z.ğır ağır i· 

~ild:, Yavnınun l:aşmı tuttu, kal· 
dırmak istedi. 

Y :-.v:u, s:rtma yaslanan genç, 
katı bir göğ;:;ün tc..-n~smı hissetti, 
bir an doğrulmak istecli. Sonraki· 
ne gözlerini kapadı, otomobilde 
g' e • .. ri dü~iir.dü .• 

Daldı .. 

- ,,_., -
(Devamı var) 

Kadın yüzünden 
ağır yaralama 

48 _ Hnlltevlerinde a<'ılncak dcreane ve 
kurslarm mu11ıli!::ılerl fahridir. Vatandıı~1 ıı.rx 
okutmak ve 1:111-retr.ıcl~ suretile havat mt\~ade· 
lesinde do.ha ku\·ı:et11 ve muvru!akiyet1l btr 

hale getirmek rribl <:ok ~erefli olan bu vazife· 
yt kıymetıı arkada .. ı:ı.rnmz eslrgeme:zl~r. 

49 _ Halltevle:'i mtısait oır-adııtı takdir· 
de dersane ve kurslar tedarik edilecek baş· 
ka ıntınaaip yı:rierde açılır. 

~O _ Hr. ,.cv'ertnin açacaıtı der:---..n~lerl 
,.e kur:ııarmm Ma.r<'ıerl bu şube komitesinin 
ya.pac11."fı ve Ha'kevi idare heyetinin tespit 
edeceği husus bir taUmata tabidir. Bu şube 
hususi idarelerle belediyeler tarifinden açıbIJ 
ol:ı.n dersanelere mümkün olan yardnnlarda 

bulunur. 
111 - Halk dersa.nelerlnde yeU .. en her ~ev· 

ro mezunlarmm şa.h&detnanıelerl bütün Hal· 
ltevtnln lştiraklle şereflerine yapılan toplan· 
malıırrll\ rner.u!Jmle da~rtcıır. 

ı:ı-,,<1' .. ..,,ı. l);& - Husust tecrc1.1nusleı-te ıırIJmış DU ka-
manla lranlr Çemş't araıında bir 

1 
bil mektepler ve kurslar mczun1~rına o.it şa-

k d ·· ·· d k l 1 hadetnamelerin de bun!art vefütiren mil· 
a ını yuzun en avga o muş, esseselerln talebi ve muva!fahlyeti ile Halke-

Çemşit tab-:nca ile Süleymanı ağır vl salonunda ve aynı merasimle dağıtıımaaı 
surette yaralamıştır. muvatık otur . 

~~---------------1( a .. ak 4iakmak taş!ara 

Üsküdard ~ Hayrettin çavuf ma· 
hallesin:ie Malatyalı Süleymanın 
evinde yapılan araştırmada 7820 
adet gene aynı mah:ıllede Hacı A· 
linin evin:le 2coa adet kaçak çak· 
mak ta§ı bulunmuştur. 
Taş!ar müsadere edi~.mit1 iki 

iki hasta bir yatak
. ) mı yatırılıyor? 

Haseki hastahanesinde doğum 
p :::.vyonunda iki hastanın bir ya· 
takta yattığı ecnebi profesörlerin· 
den biri tarafından, görüldüğü ve 
alakadar makama bir raporla bil· kaçakcı yak::.lanmıştır. Ik• dirildiği yazılmıştır. • 

1 okka ete karşı satır! Yaptığımız t:ıhkikata göre, sa· 
Balatta Atik Mustafapa§a m:ı• ri hastalardan ayni yatakta ve bir 

hallesinde Hamam sokağında o- arada yatırılan hasta yoktur. 
turan Avni ismindeki çocuk dün Yalnız ıon günlerde doğl.·;m için 
Balatta Leblebiciler c1.ddesinde hastahaneye pek fazla müracaat 
47 numaralı dükkanda kasaplık yapılmış, bunun üzerin~ ek~eri~i 
eden Nesimin dalgınhğmdan iıti· fakir olan hastalar ge•·ı çevrılnu
fade etmiş, dükkan1a girerek iki yerek doğum zaman,m:ı kadar has 
okka et çal,mıtlır. Nesim hıraızh- t~henede ahkonulınuştur. lstan~ 
ğın farkına v:ırmı§, et satırım kap- hulda bir tek kadın hastahaneni 
tığı gibi çocuğun arkasından at· bulunması ve Haydarpaşadaki 
nııştır. Satır Avniyi sırtından ya• haıtahanenin •kapar.ması yüzün· 
ralamıştır. Nes:m yakalanmıştır. den Haseki hastahanesine gelen· 

Bah-;e duvarından düştü ler çoğalmıştır. 
Kuruçeşıncde Sadık Efendinin Be!ediyenin parası olmadı~ı 

dört yaşınd ~ki çccuğu Fikret için yeni bir doğum pavyonu ın• 
bahçe duvarımn üzerinde oynar· şası mevzuu l:ahsolamanıaktadır. 
ken düşmüş muhtelif yerlerinden Yalnız H -:seki hastahanesinde di· 
yara~anmı~tır. Çocuk hastahaneye ğer bir pavyonun daha doğuma 
kaldırılmıştır. ~ahsisi ileri sürülmüştür. Key· 

Bacası tutu,şan ev ·fiyet Sıhhiye Vekaletin.e yazıla· 

fatihte Ferhat ağa mr haUeain· ca.ktır. 
de Mektep sokağında Necmiye _B_e_• e-c.ıı-ıy-e·a·e--t .. n·a·a-ş-;a_r_ 

Hanımın evinin bacası tutuşmuş, verilivor 
söndürülmüştür· Belediye reisi' ğin:n ııkı emir· 

iki tavuk ~alarken leri üzerine belediye tahsild:ırları 

heın mümkün, hem gayri müm· 
kündü. Mvmkündü, fakat o za· 
ınan nihayette her tarafı gücen· 
dirmiş olacaktım, g ı.yri mümkün· 
dü, çünkü ordu başıbozuklara 
tek bir kıt' ai askeriye bile vermi· 
yordu. 

Ordunun düşüncesi 
Bu hallere nazaran bl:günkü 

vaziyeti düzeltmek ben:m iktida
rını haricindedir. Teşkilatı mah· 
suıa her husuıt:ı kendi mesaisin· 
de serbest kalmalıdır. Yalnız ha· 
rekatta ciheti askeriye ile irtiba· 

"Onuncu kolordu İ!mina bir mi• 
ralayı mıntaka ln."l!llandanı olarak 
gön~eriyor. Bu miralayın vazife· 
si nizamiye müfrezesinin amiri 
ve te~kilatı mahsusanın nazımı ol· 
maktır. (Devamı varı -L_ S_P o R~ [ 
Bugünkü maçlar 

Beşiktaş - Heykoz maçı 
ne nef ce verebilir ? 

tını muhafaza eylemelidir. Şayet Bugün yapılacak futbol maçla• 
bu eski şekli teşkilatı mahsusa rınm birinci devresi tamamiyle 
için lstanbulda tekr:lr iade etti- bitir:lmit ve devreye ait neticeler• 
rebi:irseniz Erzuruma avdet edi- de ör:.renilmi.ş olacaktır. 

b 
u • 

niz, muvaffak olamazsanız ey· Birinci devre birinciliği ve ikm• 
hude zahmet edip de gelmeyiniz. cil:ği ve hatta üçüncü~üğü bugün 

Hilmi beyin bu feryatları bey- Taksimde karşılaFcak olan Be· 
hudeydi. O ve teşkilatı mahsusa· şiktaş _ Beykoz takımlarının ala· 
ya tabi olan diğer zev:.t askeri va· cakları neticeye bağlanmış bir 
ziyeti layıkiyle kavrıyamadıkları haldedir • 
için kuvvet ve nüfuzun ellerinden Maçı Betiktaş kaz:ınırıa bir pu• 

. . h ·· ı edenıiyerek B k gıtmesme ta. ammu van farkla b:ışta kalacak, ey oz 
sağa sola baş vuruyorlar ve gene kazanırsa Fenerbahçe bir puvan 
iktidar mevkii ne çıkmıya çalışı- r :ırkla baııa geçecek, Betiktatla 
yorbrdı. Harp bidayetinde çetde· Galabsaray 15 ıer puvanla kendi· 
1 . . . du··şman toprakların a · . ak' d ki d' erıımızın ı n t ıp e ece er ır. 

fa'lliyet göstermeleri mevzuu ba- Eğer maç berabere biterse Fe· 
hisken teşkilatı mahsusanın ken· nerbahçe ile Beşiktq puvanlan 
di başına hareket etmesi doğru o· on. altı olar:.k müsavi vaziyette 
labilirdi. Fakat za.ptedilen düş· kalacak ve Galatasaray 15 puvan
m -:n arazisi tutulaamdıktan ve la üçüncülük mevkiini muhafaza 
Ruı kuvvetleri bizim arazimize edecektir. 
girmek üzere bulun.urken teşkila· Görülüyor ki bugünkü maç f"lm 

tı mahsus:mm müı;takil hareket piyonanın ilk devresinde bir hay
etmesi askerlik noktai nazarın· li rol oynamak iatida.dmdadır. Bu 
dan doğru olamazdı. Ordunun itibarla Beşiktaşm maçı kaybet• 
dütüncesi düşmanın ileri hareke· mesi Galatu].ray ve Fenerb&hçe 
tini tevkif için çare arıı.ınaktı. taraftarlarını bir hayli memnun e• 
Onun. için ta Trabzon bavaliıinde decektir. 
yeni bir müdafaa hattı hazırlı· Maç nasıl bitecek?. Bizim ka· 
yordu. Avni paşayı oraya kuman· naatimiz Beşiktat lehine biteceği 
dan t :yin etmiş ve Kara V uıf merkezindedir. Fakat aradaki 
beyi de erkanıhaı·p reisi yapmış· fark büyük olmıyacaktır. Alaka· 
tı. Onlar yeni müdafaa hattında darlara gelince, bunların bir kısmı 
çah§ırken tabiiydi ki önlerin~.e Beykozun maçı kazanma11 ihti· 
başıbot çetelerin . gezmesin.e ınu- 1 m -:lini kuvv~tl~ ileri ıürmekte ve 
sa:ıde edemezlerdı. geçen senekı şıld maçını da idda· 

Onun için Kara V.:::.sıf bey ınevk· ı lınına bir misal diye göstermekte• 
. h ik edere . cut çotelerı nla ve tens .

1 
k dırler. 

d kullanılab1 ece 
onları or uca d Bugünkü maç.ın her halde 

l . kti Her şey en 
bir ha e getırece · ı .. mi· çok sıkı şartlar altında geçeceğini 

1 k'l~ t ınabsusanm ~ 
evve tef ı a 1 kolordu vazı· de ,tahminlerimize ili.ve edelim. 
nan koluna onunıeu 

Y edikulede Ermeni hastahane· fazla gayret göstererek çalıımak· 
si bekçisi Nusret ağaya ait iki ta· tadırlar. Bu emirler neticesinde 
vuğu Bakırköylü Osman çalarken tahsilat artmış, dünden itibaren 
yakalanmıştır. Osman tavukla - maaşlı memurlara da şub"\t maaş· 
rın kendisine ait olduğun;u iddia luı verilmiye başlanmı,tır. Bir 
et.mitse de iddiasının doğru olm::ı· ı kısım memurlara da maaı yarm 
dığı anlaıılmıştır. .,erilecektir. 

. t' Bu evvelce de yazdı-
yet eım::_~·ae teşkilatı mahsusa- Yarın akşamki konferans 
ğımız V-:r • 
nın ordu ile :ılakası yalnız teşkı· 
latr ımahsusa müfreze kumanda
nı Halit Beye münhasır kalmıstı. 

Bunu hazmedemiyen Hilmi Bey 

mütemadiyenı 

Refik Ahmet Bey tarafından 
lat-· nbul radyosunda yarm alqam 
ı:ı.at yirmi birde bir konf eraıu ve
rilecektir. Mevzuu: "1908 den 
sonra tivatro edebivatımız.,, 

içi biraz rahatlamışb. 
:....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Belediye, 1931 senesi hesaplarının 
mıymış? 
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içinden çıkamıyor 
Şehir meclisinde ehemmiyetli bir müzakere : 835,000 

liralık "mukabili naktisi olmıyan tahsisat,,! 

Daday 
ilerliyor 

Elektrik, yeni mektep, 
İstanbul Şehir meclisi dün b:- Gece saat onbirden daha geç 

rinci reis vekili S :ıdettin Ferit Be- vakte kadar açık kalmak istiyen 
yin reisliği altında iki celse yap- barlar vesair eğlence yerlerinden 
mrştır. alınacak harç hakkındaki tarife-

Bak1rkö;1ünün 51!!YU ne nin mülkiye encümeninde hazır-
olacak ? !anması kararlaştırıldı. Belediye-

Birinci celsede Galip Bahtiyar nin lağvedilen muhtarlık işlerini 
Bey aöz alarak kendisinin geçen görmesi karşılığı olarak alacağı 
celsede Bakırköyünlin su ihtiyacı paranın miktarının da gene 
hakkında verd~ği ta!uirin maln~.- m;.Hkiye encümenince tesz;>iti mu
ma havele edildiğini hatırlatarak , vafık görüldü. DL-ha bir kaç rec~ 
belediye reisliğinin bu hususta ne sele tetkik edilmek üzeı·e alaka
<liyeccğini sordu. Beled~ye reis dar encüm~nlere gönderiidikten 
muavini Nuri Bey cevap verdi, be- sonra birinci celt;e tatil edildi. 
Jediyenin su işlerile meşgul müte- Gene Sadettin Ferit Beyin reis
bassısının Avrupada seyahatte ol- liği altında toplanan ikinci celse
duğunu, bir haftaya kadar gelece- de, bedeli icar, takdiri kıymet ko
ğini, o zaman izahat vermek mÜID misyonlarından Eminönü kazasına 
kün olacağını söyledi. Kemal Salih ve avukat Esat, Bey-

bikatta ve muamelatta bazı karı
şıklıklar olmuştur; bu mesele ge
çen devrede münakaşa edildi, şika
yetlerin bir kısmına makam da iş
tirak etti, para, tahsis edilen yer
den başka yere sarfedilmemiştir, 
sarf şeklinde de yolsuzluk olma
mıştır. Şu halde ortada on para
lrk şüpheli bir vaziyet yoktur. Biz
çe ortada açık ta yoktur. Biz huna 
"Mukabili n:ı.katisi ohnıyan ~ahsi· 
sat diyoruz!· ,, 

Şimdiye kadar imkan olmadı, 
yeni bütçelere bunu kapatmak iç!n 
para koyamadık; yapılacak iş hu
dur: Bu hesapları tasdik ederseniz 
835.000 lirayı kapatmak için de 
yeni bütçelere kısım kısım tahsisat 
konulur. Böylece mesele halledi-

. 
pazar yen 

Daday, (Hususi) - Kastamo
nuya 36 kilometre yakında bulu
nan bu kaza merkezinde son ay
larda büyük bir imar faaliyeti gö

ze çarpmaktadır. 
Kastamonu ovasının bir köşesin

de Ballıdağ eteklerinde şirin bir 
manzara arzeden bu kasaba son 
günlere kadar petrol lambaları ile 
zorla aydınlanırdı. 

Belediyenin, kaza kaymakamı· 
nın, jandarma kumandanının kıy· 
metli himmeti ile kasaba kenarın
daki değirmen makines:nden isti
fade edilerek elektrik tesisatı ya
pıldı ve kasabaya elektrik cereya

nı verildi. 
s;rdenbire nura garkolan kaıa-

lir !. ba Ci.imhur;yetin onuncu yıl dönü-Galip Bahtiyar Bey bunun üze- koz kazası köyleri için Sadi Bey-
rine ~ekrar söz alarak dedi ki: ]erin intihapları münasip görüldü- Cevdet Kerim B<:yin sözleri milnde pırıl pırıl aydınlanmıştı. 

- Sular müfettişinin bir hafta• ğüne dair reislik divanı tezkeresi 
ya kadar değil, iki ayda bile gele- okunup kabul ed:ldi. 

ceğini zannetmiyorum! Belediye 1931 yıhnın hesabının 
Ba:kırköyüne su getirmek için bin- i~inden Ci•kllamıyor 
lerce liralık masraf etti, yetm!ş bin 
lira toprağa gömüldü, hiç bir ne· 
tice Iıasıl olmadı. Buna mukabil 
bez fabrikası üç bin liraya iki ar· 
tez:yc.n kuyusu açtırdı, mükemmel 
su cık:ırıyor. Belediyenin de böy
le bi:: kaç kuyu açması lazımdır. 
B .. 1 isi bu devrede bitirmeliyiz. O
nun için maham izahat vermiyor· 
sa ta!:rir:n hütçc encüm~nine ha· 
valesini rica ederim. 

Reis Sadettin Fei·:t Bey - T ak
rir bizde değildir, bir kere maka· 
ma havale edilmi~tir. lki ay tonra 
dcğ'l. b:r hafta sonra izabat ve
receklerini söylüyorlar. Makamın 
izalıatını bu devre içinde din!e
mek ve ona göre k arar ittihaz et· 
mel-. mümkün olacaktır. 

Belediye reisfüf nin takrir hnk
km-lnki izahati dinlenildilttet'\ son 
ra karar ittihazı kabul edilerek 
ruznameye geçildi. 
Köprü hangi mahallede? 

Belediyeye mülhak olarak ida
re edilen lstanbul Şehir tiyatrosu, 
Konservatuvar, mezbaha ve darü
laceze müesseselerinin 1934 sene
si için hazırlanrlan bütçeler, tetkik 
edilmek üzere bütçe encümenine 

havale edildi. 
Karaköy köprüsünün bir sokak 

ıayılması ve Şeyh Mehmet Geyla
ni mahallesine bağlanması hak· 
kındaki belediye reisliği tezkeresi 

mülkiye encümenin gönderildi. 
Belediyeye ait Fatihteki Top

hane medresesini işgal eden Haliç 
idman klübü kirayı vermemiş, bu
na ait mazbata okundu. Azadan 
Avni Beyin teklifiyle medresenin 
bu klübe ücretsiz olarak tahsisi ka 
bul edildi. 

Karagümrük gençleri spor he
yeti, Çukurbostanda belediyeye 
ait arsayı işgal etmişler; belediye 
şimdi bu gençlerden kira istiyor. 
Gene Avni Beyin t eklifiyle bura
sının da bu çocuklara ücretsiz tah
sisi kararlaştırıldı. 

Radyo antenlerinden vergi 
ahnmıyacak 

Geçen devreden kalan 1931 yı· 
lı hesap kesiminin ma~raf kıs:rıına 
ait tetkikihesap encümeni mazba· 
tası okundu. Mazbata muharriri 
İsmail Şevket Bey uzunca izahat 

verdi. 
1931 senesi, beled!ye ile vila-

yetin birleştiği senedir. O sene 
muhasebe memurları arasında de
ğiş :klik olmuş, muhasebe usulleri 
değişmiş, iki dairenin birleşmesin
den doğan karışıklık muhasebe ka 
yıtlarmda ço~< fena akisler bırak
mış. Bunun netice3i olarak o yıla 
ait hesaplarda 835.000 liralrk bir 
açı1.: görülüyor; fıı~at bu, sahiden 
bir açık mıdır? O tene için k:ın
se belediyeden alacak davasında 
değil!. Beiediye, o sene tahakkuk 
eden varidatın hepsini toplıyama
mış ta bu eksik oradan mı vüc~da 
gelmiş? O sene bir kısım. var~dat 
toplanmayınca bir krnıın hızmetler 
de yapılmamış mı? Bütün bun~~
talar, kayıtlardaki eksiklik yu-
zünden tespit edilememişti. Tet
kikihesap encümeni, vaziyeti mec· 
lise olduğu ~ibi bildiriyordu. 

Böyle şey oCmaz 

Kara Osman zade Suat ve Galip 
Bahtiyar Beyler bu bahis üzerinde 
söz söylediler. İkisinin de birleş
tiği bir nokta vardı: "Hesabın 
içinden çıkılmıyor olmaz! Hesabın 
içinden mutlaka çıkılır; rakam, 
kat'idir. Belediyenin o seneye ait 
hesapları yanlışsa mütehassıslar 

tutup hesabı yeniden tesis etmek 

mümkündür!,, 
T etkiki hesap encümeninin 

mazbata muharriri İsmail Şevket 
ve encümen azasından İsmail Hak
kı Beyler cevap verdiler. Cevdet 
Kerim Bey söz alarak bahsin mec
lisle t etkiki hesap encümeni ara
sında bir münakaça §ekline çevril
diğini, halbuki hakiki vaziyette ten 
kitlerin tetkiki hesap encümenine 
değil, belediye dairesine ait olması 
lazım geleceğini söyledi ve sualle
re makam namına cevaplar veril-

mesini istedi. 
Belediye reisliği radyo anten-

lerinden vergi alınmasını istiyor- Çaresi neymiş? 
du, mülkiye encümeni bu isteği Belediye reis muavini Nuri Bey 

muvtilk sömıem.iıti, mülkiye en· cevap verdi: 
oimenlnfın nolttıai nazan kabul e· - t 931 seminde vilayetle bele· 
Jlai. . diyenin birleımeıi dolarııiyle tat-

Cevdet Kerim Bey tekrar sö-ı Elektrikten başka kasabada gü-

aldı; bütçe yapmanın ve geçen zel evler ve bir belediye binası ya
senelere ait hesapları tetk!k etme· pılmağa hazzrlanılmaktadır. 

nin Şehir Meclisinin en mühim va- Belediye bu maksatla kasabanın 
zifeler :nden bulunduğunu, madi- tam ortasındaki medrese binasını 
sin bu vazifesini büyük bir d~kk:ı.t satın almış ve yıktırmağa başlamış 
ve hassasiyetle yapmatmın pek ta- tır. Bu binanın yerinde asri bir be
bii olduğunu söyledi; bu it:barla lediye b~nası pek yakında kasaba-
1931 senesinin hesap tetkiki yapı- yı güzelleştirecektir. Bunun için 
lırken halledilmemiş nokta kalma· planlarda hazırlanmaktadır. 
ması için belediye idaresinin bu Bu suretle kasaba son bir kaç 
835.000 liraya tekabül eden işler· senelik faaliyetten sonra su, elek
den hangisinin yapılmış, hangisi- trik ve güzel binalara kavuşmuş· 
nin yapılmamış olduğunu, yapılan tur. Kasabanın iç~ndeki faaliyet 
işler~n bu tahıiaatın ne kadarına kadar kövlerde de i~ar faaliyeti 

karşılık geldiğini, o c!evre ve u lı ı;- vardır. 
saba ait alacaklılar olup olmadığı· On gün evvel F en:ke kaymakam 
nı iyice tespit etti, tetkiki hesabın lığına tayin edilerek giden kayma· 
ondan sonra müzakere ed"l:r-esir.i , kam Ali Zr.rifi Bey ile jandarma 
teklif etti. kuman~anı T :-.hsin Bey köylerde-

Cevdet Kerim Bey, 1932 senesi ki mektepler ile köy yollarına çok 
tetkik hesabının da n!san devresi- eheınmiyet verdiler. Evvela Pınar 
ne mutlaka yetiştirilmesini istedi. başı mınt~kanndaki köy mektebi-

Bu teklifler kabul edildi. ni ikmal ettirdller. 

Aza, müzakeren.in sonun3 

kadar ka!ma11dır ! 
Cevdet Kerim Bey, ınecliste 

dünkü beyanatı sırasında. ehemmi
yetli bir noktaya da işaret ederek 

Ş h. M 1. . dan bir kısmıe ır ec ısı azasın 
.. k l · una kadar ta· nın muza ere erı son 

. . . . · · söyl:ye-kıp etmıyerek gıttıklerını 
rek, bu vaziyetten bir aza arkad~ş 
sıfatiyle şikayet etti -ve aza~ı.n reıs-

1. v • • b'ldı'r'ıp ızın al-
ıge mazeretını ı . 

maden gitmesini eheınınıyetle na-

d"kk k d 1931 tetk:k zarı ı .ate oy u. · 

h b · n de·n-esine bırakıldık· esa ı nısa ... 
tan sonra Şehir Meclisi Pazartesi 
günü toplanmak üzeı-e dağıldı. 

Kaza merkezine tam 12 saat u
zakta ve 28 karyenin ortasında bu 
luno.n bu yeni mektep binasının 
yanında bir de karakol binası ya
pıldı. Bu suretle yeni mektebi, ye
ni karakolu olan bu muhit birden· 
bire şenlendi. Kaymakam. Ali Za· 
rifi ve jandarma kumandanı Tah
sin Beylerin delaleti ile burada bir 
de köypazarı kurulmasına karar 

verildi. 
Pazar yeri olarak seçilen yer 

hali arazi olduğu içinı köylülerden 
arzu edenler derhal dükan, ev yap 
mağa başladılar. Kısa zaman için
de burada en kuvvetli kış ·.olması
na rağmen bir çok dükkanlar yük-

Be} e diye bütçesi seldi. Pazar yeri şenlendi. 
Bu civardaki 28 karye halkı ik-

şe hir Dl~~}İ~~D~e tisadi vaziyette Eflani pazarına 
Belediye da.mı encumenı, be- bağlıdırlar. Herkes yağını, yu· 

lediyeye bağh müesseselerin 934 murtasını, satmak istediği hayva
bütccleıini b~zırhyarak şehir mec nını şimdiye kadar Eflani pazarı-

- · tı'r B ·· 1 na götfümekte idi. Bu pazar ku· !isine ver.;nış · u muessese er· 
dec şehir tiyatrcsunun 934 bütçe- rulunca herkes burada alış verişe 
si geliri ve maerafı 103500 lira o· başladı. Kaymakamlığın evi veci
larak tahmin ve tesbit edilmiştir. varın Eflani pazarı ile münasebeti 
Gecen sene olduğu gibi belediye nazarı dikkate alınarak bu pazar 
şeh~ir tiyatrosuna 42400 liralık bir yeri Cumartesi kuruluyordu. Köy
muavenette bulunacaktır. Kon· lü çok memnundu. Çünkü burada 
se ı·v ltuvar bütçesi de 61122 lira· alış verişini yapan köylülerden bir 
lık bir muavenette bulunacaktır. kısmı Eflani pazarına giderek o-

Kara ğ aç mezba bası bütçe& i 1 11ııtlfflftlt1Hn1111ılllllllllftnlffl~"""'"'*"""'""""""'"!ll"'""tıu 
1.591.100 lira olarak tevzin edil- olarak tevzin edilmiştir. Bu sene 
miştir. Geçen seneye nazaran Darülaceze bütçesine belediyeden 
fnezbaha v:ıridalIDıda 7600 lira 27617 lira kadar bir muavenette 
kadar bir noksanlık vardır. bulunulacaktır. Geçen sene mua· 

Darülaceze bütçeai 183228 lira venet miktarı 40951 lira idi. 

Burhaniye
de cinayet 
Efe seçmek yüzünden 

bir genç öldürüldü . 
Burhaniye 7 (Hususi) - Bur· 

haniye köylerinden birinde kanlı 
bir vak'a olmu§ bir kişi ölmüş, di
ğer bir kişi de ağır surette yara• 
lanmıştır. 

Vek'a, Yürzlü köyünde ve köy 
delikanlılarınd:ın Mustafa ve Ha
lim arasında vukua gelmiştir. Bir 
kaç gün sonra yapılacak bir dü· 
ğün için efebaşı seçmek üzere 
toplanan delikanlılar görüştükleri 
bir ıır::ıda ve aralarında bir aaız o 

kavgası çı~ıştır. Kavga biraz 
sonra büyüyerek tabaca ve bıçak
lar meydana çıkmış ve toplantı 
yeri bir harp meydamn1 dönmüş· 
tür. 

Kavganın h5tamın.da Mehmet 
ve Halil yaralanmışlardır. Meh· 
met biraz sonra ölmüş, ağır yaralı 
bulun:-.n Halil memleket hastaha· 
nesine yatırılmak üzere Balıkesire 
gönderilmiştir. 

Katiller kaçmışlarsa da jandar• 
ma tarf ından ayni günde yakal :ın.• 
mış1ardır. 

Bir mermi 
Antalyada bir çocuğu 

öldürdü, birisini yaraladı 
Antalya, (Hususi) - Antalya• 

nın bir ıu•.cl'" ..... --reaınae '!ru-- ~-· -

n•clo ~ --~vkiinde iki köylü çocuğu 
hayvanlarını otlatırken harbi umu· 
mi senelerinden kalma b~r Fran• 
sız top mermisini görmüşler, bil
miyerek oynadıkları bu mermiyi 
ateş yanına getirmeleri üzer:ne 
patlıyan mermi çocukları yarala
mış, birisinin ölümünü intaç et· 
miştir. Diğerleri hafif yaralıdır. 

rada daha geniş ticaret muamelesi 
yapıyordu. Son günlerde birden· 
bire bir kaç köy ağası Pazarın 

(pazar) günü yapılacağını ilan et• 
tiler. Bundan tabii hükUınetin ha• 
beri yoktu. Köylü müşkül vaziyet• 
te kaldı. Hükumet merkezine mü• 
racaat ettiler. Henüz o gelmediği 

için pazar, Pazar günlerine dön• 
dü. Halk gene hunun Cumartesi 
günü kurulmasını hüki'imetten ri· 
ca edip durmaktadır. 

Pazar yerinin birdenbire şenlen 
mesi üzerine 28 köy içindeki köy 
ağaları pazarın kendi köylerinde 
kurulmasını istemeğe başladılar. 

Her köy ağası bir mazbata yap· 
tı hükumete müracaat ediyor. Fa· 
kat kendilerine verilen şu cevabı 
alarak köylerine de dönüyorlar: 

- Y en.i mektep, yeni karakol 
binası yanındaki saha 28 karyenin 
merkezidir. Pazar bu merkezi yer• 

den kaldırılamaz.,, 
Maamafih bu arzular devam e• 

derk~n köylerine bu merkezi vazi· 
yetteki pazar yerinde de alış veri• 
şi sevinçle yapmakta devam et • 
mektedirler. 
Kazamızın kaymakamı Ali Za· 

rifi Bey Fenikeye tayin edildiğin
den yerine Küre kazası kayma• 
kamı genç mülkiyelilerimizden 
Suphi Bey tayin edildi. Ve vazife- ' 
sine de ba,,ndı. Mumaileyhe yeni 
vazifes=n..:IP. muvaffakıyetler te
menni ederiz. 

Ayhan 



~ umanlarda timdiki gi· 
w .... ,..de muntazam mektepler 
yolllu. Obmak merakmcla olan
laT Anadolunun dört bir kÖfeSİll"' 
den lıtanbuh gelerek bir canüe 
kapılanır, bir medteMıJ'e slrer; o

rada ıenele• WllP:• adam olma 
ia ujrqı.nlf. ;f.~~ sahibi ol 
mağa ıSJ"l•ll..-di. 

119 "1~elerde okumak için 
utraf&nlarm hepsinin bapnda aa· 
nk ..m. 14-15 yapnda koı ko
caman IM'Jk ol:ın bir hoca tabii 
tam bir hoca e 'idil'. 1 te bu ıe
bep 
natma (Çömez) derlerdi. 

Bu çömezler medresede yabp 
kalkarlar ve or:ıda (imaret) deni· 
len hir yerden de bedava yemek 
abp yerler ve derslerine çalqırlar 
dı. Her ~in de bir odan var• 
dı. Çamatırmı kendi yıkar, odası• 
111 kendisi ,... süpürür velhiaıl 
tam m&n:ııile kendi kendine çalı· 
, .. dı. 

İtte böyle meclreeelerden birin· 
de bir çömez 'Rl'IDlf. Bu çömez 
c:uaide htr. gün derı veren hoca· 
na 4enine girer, denini diDfer, 
bi;ıgi sahibi olmağa ıayret eder• 

Den~~ eok garip bir 
ad•• .. Her IÜD~ 

-Ey~ezler •• Ey bilp .aJaihİ 
olmak istfyenler •• Siz hiç merak et 
meyiniz.. Alhh size verir. .lJJah 
ıi:;e verir .. .Allah kümeyi • 1.-" 
m..e .• 

Dlyc lM+.nr darurmut. 
B~im çöm,s Ç9k akıllı old~ 

için dütünmiia tatmmıt ve ke-.11 

kendisine detnİJ llİ.: 
- Madftn ki.. A1Jalı verecek 

ben he elite camie P.ıe~: De~• 
dinlt,,e~. Nihayet imarete 11· 
cJip ~ft çorba,yı :ılayım. Allah 
bana ·-..x.:-. . yı.,.-. .... ı veram.,, 
Qiıaqes bir ~be rinü caJDicl~ 
hoc~ aö.ı.ini bir kere daha 
dinleyiace nillaye& "-ar vel'lllİf• 
Ve otla1111& diaüace bpıyı topa.o 
mıı içeriye P.it J&taima pllDlf 
ve lekıemefe 1:iiijlmut. 

Fakat PJ.İP tel'·· Bir pa, iki 
do,. üç ~ femek 1ok. AData 1.
mek ai~or. Çimes: Her 

haltle .... ftrir, 7aml •-*·· di-
,. ~~ ....... Hayır ••• 
~h~Miı!;ı ........ :~ ... 

::mm::==mm-111111111111-ı:.mm-ıa• ••111111m11::11111mını:mam:m:::::::::::mm:mm::::r.1::ı:::ı::==r.ıwww=mıı-=ı--=n 
Ufall HlkAıe ı 

Bir ölıiieük ıeg nedır? 

liz 
Dünyada en kıymetli tef ne- lmanlann memnun oldukları 1 iıe her ıeyi yapmıya muktedirdir. 

dir?. Para mı, altm mı, ev mi, zaman güldüklerini biliyorıunuz. Gördüğünüz he~ ıey, evle~, 
çiftlik mi, eilence mi?.. Acaba hayvanlar da güler mi?.. köyler, şehirler, fabrıkalar, maki· 

~ bir Jertt aitti zannetmifler. 
o-. da kapıyı YUl'Up: 

- Naaılam diye aormamıılar. 
Çömez (All:dı bana yemek 18n 

HaJll'.. Dünyada en kıymetli 
teY (hayat) tır. Yani a1i olmak· 
br. Fakat tam ve •ıhhatli olarak 
JallJabilmektir. 
Haaı.p olauyan ıürbüz, dinç 

bunlu ~in en büyük hazine 
eatlıkhr. 

Bunun İçin eskiden büyük bir 
adam (Dün,aL ıı&htali bir ne
feıten daha biiyUk ~et) yok• 
tur, demiı. 

Hayatı en Ja,metıi teY olarak 
kalnıl ettikten sonra h:ıyata lizım 
olan eaaslan dütünelim. 

Sıhhatli bir hayat için; temiz 
haft, temiz su, temiz yemek ve 
temiz ıiJinmek liznncftr. 

Bunlan tamuniyle temin eden 
Mr iman dünyanın en kıymetli 
9'uinesine sahip olur. 

derecek te kanas.nı do~, ".""'------------
diye beklediji için yataktan g}E· 
.. mrı. T•bil açlıktan ıüaden SÜ 
ne bitap bir hale ıelmit. Aradan 
bir Iİaft:ı PÇIDİJ ... çamezin de ye 
rinden 1-:aJ.kacak hali kalmamıf. 

O günlerde zenıin bir adam 
medresede yqıyaa gömalere he
dava dağıtılmak üzere iki kurb:m 
ıiSndei- i. ~d 

--- _.,.... 

1934 

Gürbüz Cocuk 
Müsabakası 

Yavr-,ıarınızın en un 

· Bunu anlamak için (gülmek) neler, hep ııhbatli inıanhr tara• 
nedir, onu bilmeliyiz. Doktorlar, f ından yapılmıştır. 
ilimler, büyük :ıdamlar gülmek Sıhhatli imanın batma belki 
itini ayn ayn anlatırlar. Onlar b' f 'Ak t ı· Belki i-iz kalır. 
b •• al'"'ka e· .. ır '• "). e ge ır. -s-

IZI a dar e~ez. ıze core Faka ıhh ı· . ı r•b:ı· 
"im k · · ·· t !ı_ "d• . t ı at ı 1D1&11 ça ıtır, r-ıu e aeTI11Cın goa er1.Jı111e11 ır ı. 

Bu da yanaklarnmzm gerilmesi, lar, ve derhal gene kd&DIDIJ& 
aizmıızın açılm:ııı ile olur Bazı hatlar. 

adamlar gülerken kahkahayıda insan neden konuşur? 
basarlar. 
Hayvanlar.:ı gelince hayvan· 

lann memnun olduklan zaman 
kuyruklannı oynatbkların.ı, sal· 
ladıklanm görüyoruz. Bilha11a, 
kedileri, köpekleri olq:ıdıkça ıi· 
se dolnı ıürünürler, kuyruklarını 
,.Harlar. Bundan sonra garip te· 
kilde yüzünüze bakarlar. 

Gülmek bir sevinci gösterdiği 
için hayvanların yaptığı bu ite de 
(,ulmek) deriz. 

lmanhr güler dedik. F aka.t in· 
sanlann içinde tinıdiye kadar hiç 
pımiyen biriıi vardır. Sineaıada 
praıütsünüzdür. 

- Meıhur komik Malek. 
Malek timdiye kadar hiç gül· 

memittir. Ve onun güldüjünü gö
ren olmamııtır. 

Bunun ıebebi Maleiin ıülme
diiinden değildir. Bilikia Malek 
çok süler. Fakat yüzünde garip 
abHdR. vannq. Güldüğü zaman 

Hayvanl:ır kendi aralarında 
üç bet tekildeki aeıle söı:ütürler. 
Anlatırlar. imanlar acaba böyle 
yapamazlar mı? •• 

İnsanlar d1iıma toplu olarak ya• 
tarlar. Yalnız batına yqıyan h~ 

bir inıana tesadüf edilmemittir. 
Eier böyle bir adam oldujunu İ• 
titaek derhal: 

- V :ıh vah .. deli olmat, eleriz •• 
Bunun sebebi, imanlarm dai

ma toplu olabk yapmak ~ 
riyetinde bulunmalandır. lnsan
larm yemek, içmek, giyinmek vel· 
hasıl y&fJYahilmek için bir çok 
teylere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç 
larmı bir iman ya1nıa batma bu· 
l•maz. 

Birkaç iman ona yardım eder. 

•• 
dmıı eliacle: brltan her oclanm 

·~.,_.'!I".,._ sibi yaanldan ıerilmez, 

O da onlara yardrm eder, bu ıu• 

retle kartıhklı yardım sayeıjnd• 
ihtiyaçlumı temin ...... ...., 

bpisım vurarak bir but d:ıiıtma· 
ia batlamıt. Her kapıyı vurunca 
bir ç&nez çıkar paymı alırmq. 
Her odaya vermitler ııra bizim 
çömeze gelince arln.dqları: 

- Yahu •• O bir baftaclanberi 
yok.. istemez.. istemez.. diye ba· 
lınmılar .. 

aizı açılmu ve sesi çıkmazmıt• 
Bunu ilk gören rejisör, Maleii 
ıinema artisti olarak almıı. 

( Hagat) neden 
kıymetlidir? 

Hayat, olmazsa ölüm olur. Ö
lüm ele felikettir. Stbbatli bayat 

itte bu yarclımları söyliyebil· 
mek ,ihtiyaçhrın.ı anlatabilmek 
için' lrartısındakine söz söylemek 
mecburiyetindedir. Bu sözleri ıöy 
lemezae kendiıinin h~bir 19ye ih· 
tiyacı yok ::uumedilir. Ona da yar
dan edilmez. 

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

1 içeride açlıktan feci ~ 
bulanan bizim çimez dıfanda o

lan liirültGleri .-Jeri duyllhlf .. 
Kendi k:ıpıımm önünde: o yok.. 

O yok.. elife eiylendikleriai ela-
8 

haftaki hihnec:emiz: J>oina Wledenlerden llO alııQ.cu-
JUDca Yiiktek aeele: ~Uki cümlede bulunan H11iz muza hediJ'e ..-.c:eiiz.. Hedi~issQ 

150 okuyucumuza hediye veriyoruz 

Oha, öh&... harflerin yanma aeali harfler i. bulunuz ve anamda çok kaımetli teJler de ....-.. 
l>i,e baill'lllıı. Arbdqlan hu .a..1eJi tefldl ecliniz. isimlerinizi •e ........W 

(öha, öhg) leri q· idince: "Ç. c. k - S. yf. ı. - H. t• n. z. bal varakuma J"UIP (VAK.iT) ~ 
- Anıq .. Amu bizim arkadat ......... ...:...:....:.ı ...................................................... n.,_ ..... ...-

burada iıniı.. Erzunma Atkerl ı....- ili· 
- G. d. 1 r. a7 sayduı muharririne) söucleaiais. 

.Diyerek lraPIJf kınp içeriye sir l&İye mutahauuu flwahim Naco 
mııl~r .. Bir de ne '6nünler. Çö- Beyin lam Snsi H. 
mezın açlıktan gözleri dönmiif. ım -.i ..... tertip ettiiimis 
Elini kohmu k:ıldıramıyor. sü.ı .. drbis çocuk milaWr"c ftÜ.: 

leei:rl• Wrçok ,.wuıan toıbDll .. oaJa.. 
• • • • 

4 
ra birçok da hediyeler vermittik. 

BIZllll çlnıez iki .un sonra aldı 1934 ...- .-ı " prlKiz çocuk 
batma ıelüiCe tene caınie den din mü•beJr..,,,z da ~ WtadanHri hq
lemeje ~ Birde balamı ki: lamıfbr. 
Gene h~ --eli Jiksek 1etle MiiNhebmıza ittiırak etmek çok ko-
mütemadl,. 11-1:- la)'dır: . ,..,,.or. . ı - Km ..,. ... 10 yapna kadar 
. - E1 ~a~ealetı.. E~ bilfi ..W- ya'\'1'U1111Z11D • soa P'n1mit w.. fotoin-

Yazısız Hikaye : 

bı olmak ııtıyenler •• Sız ltiç merak fmı bize söncİwiniL © 
etmeyiniz. Alı..h size verir. AUaI. 2 - FotolnR- kart postal ..,. da- .~-_....,._....., __ _ 

kimseyi aç b~alan.:ız.tJ ha büyük boyda olaahcbr. 

Bu aözlsi clinliyea ti16ez bir- 3. - . F~ arkuma yawaau-
cleıibire hicldetlenaif, .,,... icat. ::....Z-:U " adnsinizi olnmakh olanlı 
karalt: 4 - V AKIT (Çocalr .. ,,_ mutı_,..>S, 

- HOC*lle· demif •• AIWl •erir. riae) olarak .-.a•• 
Kaba! ediJOIUID· Aiıaa Alla ye. lliw ~ her ~ı P ~ 
·~ b" oı.m bir öhücük • mnh.ı+ek -•• • ı' · .......... nraen iÇ • Bwdana .......... Wttllda 

tiyor.. Awfoha .. t....._. llbYM .... 
• • • lttlnk ......... ..... Wr 

Çocuklarım kazanmak için mu· MpDe •N••im w ,.,...... ...,. .. .,. 

hakbık çabpıak lbmadır, Cabt
.,. hiÇ hir ter elde •-1..-.. 

" -
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l a y e 

Yüzünden Kesat • 
Yazan . ö. • 
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R. 

24 BAYRAM 25 BAYRAM nası uru u 
Glln doğuşu 
Glio 1 ıtısı 

7,12 7,11 
17.~4 

6,55 -2 
Büyiik Mitonaki dii!ünüp tııJın

cWaan sonra ikardeıini çağrrarak 

anlat&ı: 

sizliğe bak .. Bu müeasese seni atla

tır mı hiç .. Maksat ıenin de bafka 
bir İ! üzerine alıp onu yapmandır. 

Haydi ne yapacağım kararlaştır 
da ona göre hareket edelim .• 

~abalı oamazı 

O~le nırnıa:r.ı 

lı.:lndl namaz:ı 

17,!2 
6,55 

12.n 
1 ,07 

1~~8 

ıso Haydar Rıf~t ~eyin ''Farma- ıluk T~.r~~yede _de aleni -~mi;etlerdendir. 
Aksıını naınaı 1 17

• ~ 17·~4 .. onluk adiyle ıntışar eden eserin- Her kullu teıkıl eden cuzlenn, araların· 
Yatsı rıamaz:ı 111

•
56 ıa.sn d T.~' k" ede ınasonlug~ a d . k _ da ayrı ayrı birletmeleri doiru ve umu-

ı msa\: !','i!9 s.:n en ur ıy aır r h 1 B" . .. d"" .. - Taaarruf yapacağız! 
Kiiçük Mifonaki ıordu: 
. ..- Nuıl? 
Ve büyülü izah etti: 

- Bu baılta ! .. Şimdi anladım . 

4') 41 • • kl . mun aynna o ur. ır ınsan vucu unun 
Yılın geçen gllnlerı 32~ :lH Sım}ardan bll' pal çay.r na ctmış- tetkiki de bu giditin tabiate uygunluğu-
'r'ılıotılıo .. •• d d L _J tik, hugun evam e ıyoııız: nu, isabetini anlabr. 
------------- Üç dereceliler konvanı 1930 da Brük- Masonluk tefrikaya deiil, bilikiı 

=~=-=====::==~=====ii'=lselde toplanmıı. oraya Türklerden Edip toplanmaia çabıır. Hak, doğruluk, fa-
- Dinle! Biz lüzumundan çok 

fula. adam kullanıyoruz. Çıkarı
la'bilecek memurlarımız var. Bu 

fe.zla memuru atar, itlerini üzeri

mize alırsak taaarruf yapmıt olu

ruz. Meaeı. bana bak! Bütün ynp

hğmı iı, mektupları imzalamak· 

tan, telefonla konutmaktan ibaret! 

Sonra ... Şununla, bununla temas 
etmekten batka bir it yapmr or
aıun. Bu iki iti de ibir tek adam 
yapahi ir •. Ben bunların ikisini de 

merime alıyorum. 

Baş katip iyice dütünüp bltın· R A D Y O Servet Bey gitmiıtir. Bunlar timdiye zilet, hayır gibi mukaddea 11M1t'aleler 
dıtltan aonra maiyetinde çalıtan ı..:....--===;..==;;:;;;;=====~ kadar üç senede bir toplanırlardı. Geçen albnda toplar ve hep ileriyi, hep yük-
ikinci katibi bir kö§eye çekti: Bugün ıenc lıtanbulda toplanmrı ve baılıca •ekleri ıöaterir. Cümhuriyet demekle 

_ Oğlum, dedi, aen burada ne BUL _ 12 30 Pl.k . Fransa millet meclisi eski reis v~kili kemaller bir yere ıelmit olmaz. Tatbi-
lSTAN . t 

19
;

0 
a neşrı!atı, Gruıiye, Brüksel i.yanmdan Belçıkah katta ilerilendikçe huzur ve rahat artar. 

iş yapıyorsun? 18 plik neırıya '• h '. Anadolu aJansı doktor Karpantiye, maruf gazeteciler· Ve ayni nam altında her halin her za· 
D ft 1 · t t M kt h be leri ve mu tehf ne•riyat 21,20 • p · d . . . . ' - e er erı u uyorum. e up a r . " ' den Vanderlınd, Yuıoalavyanm ıırıs man aha ıyıye doiru gıtmuı vardır. 

ları makineyle yazıyorum. Hanımlar h.eyetı ~•rafından alaturka murahhası Dr. Toniç gelmiılerdir. Balctıfnnız çocuklan biz ıöıtereme-
- Bn§ka.. musiki neırıyatı (Elıza, inci, Ülkü, Se· Belgrat mason konıreıine Türkiye· yiz. Size bu kaclanm da bot bulunarak 
_Bütün mektupları kaydediyo- vim) hanım1ann iıtirnl<iyle 21,30 Anado- den murahhas aitmittir. ıöyledim. Çünkü masonlukta yapılan iyi-

lu ajıtnsı ve borsa haberleri, 22,30 Necip Perapalas otelinde Türk masonluiu lik unutulmak lizundır ve unutulur. 
rum. Yakup Bey idaresinde orkestra. bir tezahür yaprmıbr. lıtanbulcla son - Bu halde ınasonluktaıua doğru-

- Mektupları makine ile yazma ANKARA _ 12,30 FGramofon, 18 birkaç ~~ içinde ziyafetler verilmekte dan doğru~a b~.ba~r. cemiyeti yapmak 
yı, deftere kaydetmeyi üzerime a- keman konseri: (Ekrem Zeki Bey tara- ve teaahurler yapılmak1 tadır. Bu teza- daha ba~ıt ~~ili nuddır? 
lıyorum.. Sen de bu magy azada f d ) ıs 40 Fransız d 19 ıs ıra- hürlerde Türk mason an kendi paye ve - Bu ısmınız ne en Alidir de Veli 

Küçük Mi90naki düıündü ve ce

'Ytlp verdi: 

ın an , ca erı, , . . .. . • -I!!.-- • • • • ? d k "b" 1 
kendine başka bir it bul, yoksa ta· f 20 ajanı habe ı · derecelennı ıoıtenr remzı -tıen cı· deiıldır. eme gı ı o ayor. 

mo on, r erı. yİp takmaktadırlar. Deri önlükleri, kor- - Gizli i14retler? 

- Deaene ki, beni atlatmak isti
yorsun, birader·! 

sarruf yüzünden çıkarılırsın.. VARŞOVA 1412 m. _ 8,40 konser, donları ıönye, pergar, mikap ve... _Kendimize ait bir §ey. Urnum ile 
llo li- 1(. 13 OS mandolin orkestrası tarafından 1 • d Bu hususlarda claba .: bi ı!!.•-- ok 

Büyük kardeti kızdı: 
- Bak aklına geliı·diğin müna· 

aebetaizliğe ••. Maksadım, senin de 
mağazada b&!ka işler alıp tasarruf 

huauaunda bana yardım etmendir. 

dedi, üzerine alabileceğin i~i lm
rarla!tır da ona göre hareket ede

lim .. 
•• .y. 

Büyük Mitonaki haklı idi. Kü

çük birader bir haylı düşündükten 
sonra mağazanın veznedarını yaka 

ladı VP. ona anlattı: 
- Veznedar efendi, tasarruf ya

p ıı.cağız .• 
Veznedar birdenbire sarardı: 
- Öyle mi efendim, dedi. Kü· 

çük birader d~vam etti: 

- Ortalıkta kesat var. idare e

demiyoruz. Onun için fazla me

muriarı atacağız. Mesela bana. ba· 
kın, bütün yaptığım it mağaza dı
ıında şununla, bununla temıtan 
inaret .. Sen mağazayı idare ediyor, 

paraları alıyor, ücretleri ödüyor, 

defterleri tutuyorsun. Senin işin
le benim itimi bir tek kişi yapab:

fü·. Bunlann kisini de üzerime a· 

hyorum. 
- Desenize yirmi beş sene hiz

metten sonra atlatılıyorum!.. 

Küçük Mitonaki kızdı: 
- Bak aklma getirdiğin müna· 

ıebetaizliğe ..• Biz seni hiç atlatır 

mıyız. Maksadım mağazada üze

rine batka itler alıp tasarruf hu
ıueanda bana yardım etmend·r. 

Haydi üzerine alabileceğin İ!İ ka· 

~ da ona göre hareket ede-
11111 •••• 

- Peld! .... 

Vaaedar dütündü. Mitonakiler 

t..ılılıyddar. Ortada kesat vardı. 

~ liznndı.. Bir haylı dü

fiin41ikten 90Dra bq katibi yaka

hyarak bir tarafa çekti ve anlattı: 

- leniRle konuıulacak çok mü· 

him hir it var. 

-Hayrola .. 
- Bıiaimkiler tasarruf yapıyor-

ı.. ... 
- Me demek? ... 

K~tip hademeyi tuttu ve sordu: 

- Oğlum, sen bu mağazada ne 

iş yapnraın? 
- Mektupları pullarım, müıte

rileri kar ılarım, mağazayı temiz· 

lerim. 
- Bu i~leri ben üzerime alıyo-

rum ... 
- Ne demek efendim .. 

- Seni çıkarıyoruz, 

ruf yapıyoruz .. 

ve tasar· 

• 

M iıonakilerin mağazalarında 
tasarruf yapıldı ve bu tasarruf yü

zünden mağaza ferahladı. Bir ilci 
hafta sonra büyük Miıonaki küçü· 

ğüne anlattı: 
- Bana bak, birader, itlerden 

bat alamıyorum, bir taraftan ma

ğaza dıtında tüccarlarla konufuyo, 

iş meselelerini müzakere ediyor, 

diğer taraftan mağaza içinde tele

fon muhaberelerini idare ediyo-

rum. Bir yardımcıya ihtiyacım var. 

Bana bir muavin bulnlnn. 

- Huauai katip gibi bir ıey mi? 

- Hayır .. Vaziyet ona müsait 

değil; tasarruf kr.ide,inden kıl ka
dar ayrıLm.,malryız. Bana bir ha
deme kafi!.. 

ISTA"BUL BELEDiYESi 

Şehir Tıyatroıu Temsiller• 

Gündüz. matine ıı 
saat 14 de 
Akşatn fUVare 
Saat l 9,~0 da 

Lüküs Hayat 
OPERETi Yazan: 
Ehem veCemal 
Reşit Beyler. 

Ooperetin son 
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haftası 

VAK 1 T 
Gündelik, Siy&!J Gazete 

tst.tı.nbul Ankara caddes!, (\'AKIT) yurdu 

TELEFON llı"'UMARALA.Rl: 
Yuı t§leri telefonu: 21379 
Idare telefonu : HS'?O 

Telgraf ı:ı.dresl: lstanbul - (\'AKl1'> 
Poııta kutuııu No. ~ 

nelik 
6 a:tlık 

s ft)lık 
1 a)lık 

ABONE BEDELLERi: 

TUrldye Ecnebi 
1400 Kr. 2700 Kr. 
760 ,. HM 
<&00 100 
150 .. 300 

iLAN UCRETLERI: 

- Ketat yu .. zünden memurların Ti art lllnl nn llln ayıfalarmda ean-
tımı 30 kunı tan ba§lar. llk eayıtada 250 

Mt ~mı çlkaracaklar .• Zaten me· kunıp kadar çıkıır. 
....... da fasla ya ... Meseli. bana BUy{lk, fazla. devamlı llln \"erenlere alt 
ll·-1-- ayrı t nzilAt 'VO.rdır . 
..-m, yaptıj1111 it~n üzerine bir it Resimli ııa.nıarm blr utırı ıo kunıotur. 
..... alabiliriın. Se.ıin itlerinden ılUÇOK tLANLAR: 
... "'-'e M.na devredilebilir.. B r detıı.sı 80, iki detası 50, Uç detaaı 65, 

dört defası 75 ve on de!aaı 100 kuruıtur. 
- De.e.e, on he! aenel"k hiz- üç a:vtık na.n verenlerin bir defaaı mecca· 

111•1• I09ft atlatılıyorum.. nendir Dört satın geçen Ulnlarm fazla 

, vap arı var ır. -· r a..-11 y . 
koıu;er, 13,35 ~nn?dolin orkestrasının yade ltalyan mahfillerini andınrlar. An- - Evvela maıonları, &onra batkala-
dev~mr, l6,40 pi 1. ılc Knrnaval havaları calc bizimkilerde kordonun ortaıı yetil, rını dütünmez misiniz? 
17,55 Solist konı;c, İ tc:ıgannili, 19,20 f'o· kenarı kırmızıdır. Kordonlann ucun• - Ôyle de olıa bu bir teıekküldür, 
lonya musikisinden mürekkep konser, perker, gönye ve saire asılıdır. Kendi muayyen vazifeleri vardır. Her hücre, 
21, 15 Var§ova filhannonik takımı tara- kesesinden devletlerin verdikleri ni~anlar her huıuıi tefekkül kendini ne kadar iyi 
fından ıenfonik konser, 23,40 danı mu- kabilinden elmaıh pırlantalı nitanlar korursa kül de o kadar kuvvetli ve sıh-
sikisi, rnüsahabc, danı muıikiıi. takarlar. hatte demek olur. 

BUDAPEŞTE 550 m. - 18,30 Plak Türkiyede ıırf askerlere mahsus, as- -Bir ıehire polis müdürü, vali, ma· 
19,30 salon ve caz takımları tarafından keri mahfiller yoktur, ıırf kadınlara arif müdürü filan olarak biri geldi mi, 
konser Fcjeı takımı, 21 tagannili ope- mahıuı veya muhtelit mahfiller de hiç birçok itlere yanyacak olan bu mevkile
ret musikisi, 22,40 haberler, müteakiben olmanuıtır. rin sahiplerini ne yapıp yapıp cemiyeti· 
Sigan muıikiıi. Türk büyük matrıkı kadınların ma· nize almak.. gibi hareketler tevatür 
VİYANA 507 m. - 18 Haberler, plak ıonluiuna taraftar olmamııbr. halindedir. Bunlar dürüst bir teY midir? 

haber, plak, 18 radyo orl<eıtrası, 19,15 Türk büyük maınkhiı teıkilitı bü- Faziletin kıymeti, mücahedenin icabı 

radyo orkestrası, 20 20 plak 20,45 kon- yük üstadın ve yüksek dereceler tetkila· bu mudur? 
feranı 21 senfonik k~nıer filharmonik tJ büyük imirin (!) riyaseti altında bu- - Öyle de olıa, onlar iyi adamla ... • 
takım' tarafından l'Athene salonund; lunur. alınmalannda her iki taraf için fayda c-

. . . . Son Pariı Konvanına iıtink eden lahilir. ~·urları var.a lri d~l1ar 
verılecek konserı nakil, 22,15 senfonık BM Ma k lin t ·.ı -.ı.. ]" 1 uyu §rJ o Uf ur. arasınua uuze ır er. 
konserin devamı, 22146 haberleT. Tarikate ıirme merasimi nisbeten ba- Bu itibarla iyilik hasıl olur! 
BÜKREŞ 360 m. - 18,10 Koro kon- sit bir hale konduiu söyeniyor. Her- Oturduğumuz köteye bir takım yeni 

ıeri, 19,10 spor, 19,25 beden s.poru, 20,2~ halde bu vadide yapılmuı zaruri daha misafirler gelmesiyle bizzarur sustuk. 
saat ayan vı. 20,35 tebeıır çenben, pek çok ıeyler olduğu zannolunabilir. İatitrat. Kadıköy tarafında üç yÜ% 

Kreidekreis, isimli temsil, 23 son haber- Son verilen bir karara ıöre beynelmi- değil, otuz kırk raddesindedir. Uznn 
ler, 23,20 &kıam konseri. Jel nıaıon ittihadına dahil bulunan her gelen her vasıta ile tetkik ettim. Bunu 

BRESLAU 316 rn. - 17 Hafif mu&İ· memlekette mason tetkilatı o memleket söylerken hem çocuklann mahrumiyeti
ki, 20 milli musiki, 21,10 pera ve tarkı- halkına bırakılmıttır. Bu itibarla Türki- ne, hem de hilaf bir §ey aöylenmiı ot-
lar, 23,35 hafif musiki. yedeki ecnebi mahfillerin kalkmıt ve masına müteessifim. 
-~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~.ımenıupları da Türk mahfillerine iltihak Diğer noktaların da ayrı ayn cevap-

BORSA 
[Hııalarında yıldız işareti olanlar uzcr. 
]erinde 8 $Ul3A r muamele olanlar 
dır. Rakamlar kapanış fiyatlannı gosterır l 

ctmit bulunmaları lazım geline de bu- lan vardır. 
nun da tamam olmadığını zannederim. Bu veya buna lıenzer diğer noktala-

Mühimce bir tnaıona sordum: nn şimdiden sonra tahakkukunu temenni 
- Türkiyeye ne faydanız olmuttur? edelim. Çünkü hiç bir yerde hükumet 
Bir misal, valca, fiil isterim dedim. her §eye yeti§emez, hatta göremez, bile
- Himayei Etfali biz tesiı etmiıiz- mez. 

nukut (Satıt) dir. tık reisi de Canbolat idi, dedi. -----------
~===~;;;;:;~~-=-=~=;I - Bu bugün Fuat Beyin riyasetinde 1934 Matbuat Alma-

• Londra tı •. -· • VI\ ıo• 'ı!S, -
.a. _ • Marlrlı 18, - bulunan Himayei Etfal rni? Yoksa daha nağı çıktı • eY)Ork 

• Parl 
• ~11 ano 
• Bruk•e 
• Atloıı 
• Cenevr~ 

* ~oh:ı 

ı 9 - • Berlln o - cvel baıkası da mı lefekkül etmiıti? Matbuat Cemiyeti tara• 
21. - • \1ar$ova ~ • • _ Hayır, bugünkü. Biz cemiyeti 
18, -

5 -
110 -

h, •• 

• Bodıpecı. 9 kurduğumuz zaman, Fuat Bey Kırklar- tından ~ertlp edllmlfti~ •.. 
• Blikre• .r. - 1. d h""k~ t tabibi idi 933 aenesınde gerek memleketın ıçın· 
• Belgraı •6 _ e ın e u umc · k . . 
• y • ohana 40 - Müıterek bir dostun evinde, salonun de ve gere ha~çtc husule. gelen mühı':' 
* Alrıo ı;ı:ı_•, 'O b' k" · d d'~er bir masona d • vakalar ve hadıseler, vekıllcr heyetı, '' .. ır OfeSın c •o ıor um. 

• Praı: ı.o • l\le.ldlyc .ıtı - - Cümhuriyet varken her gün cümhuri· mcbusla;ımu:,. vilayet teıkilatı, gazete· 
• Stokho m ,,Q, - • Ilı nı.:noı !'3i, - yeti daha ziyade eaaılandınp, kuvvet· ler ve sazctecıler almanagın baılıca 

* Ar.ısıerdnn 5 

-=~~~=-==~====~ ı d" · h · dan beklemek al münderecatını te,kil eder. Tanınmıt en ırıp er ıeyı on ' • · 1 · . . 
mak varken, masonların yapacağı geri· muallım erıml%ın günlük mevzulanna 

t 4 ı • 

0 7l.f8 • Vlvana 

12 06 • Madrlt 
9 01!\0 • Rcrllo 

\·a O\ 

Rudapeqı: 
4 'l ı ilk re 

• oh o" 18 lle'graı 
• ı\IT'St rd;ı ı ı 17 O Yokohan ı 

1-.:,Q919 • loskova 

dair kıymetli makalelerini de ihtiva eder. ye ne kalmıttır? 
_ Biı: yalnız Kadıköy tarafında üç Kıymetli v~ nadide resimleri muhte;i. o-

.. - bakıyoruz Ayasofya civa- lan bu eıerın tabına da son derece ıtına yuz çocuga . . .. 
2 01 , •• t . • d Osküdarda edılmııtır. Fiati 100 kuruıtur. Satıı ye-

- 117 rıncaa 'u cvımız var ır. , . "Kan 
ı ;o.H Beylerbeyinde fakirlere bakarız. Avru· n aat Kütüphanesi,, dir. 

•• 66 ) paya tahsile çoc~k yolları.:. Bunlar bize { ) 
34 9 9 teı;ellidir. Bunlar cümhuriyet huzurun· I_ K O ff G R E L E R -1 

~283 dahi vazifelerimizin haricinde birer~- H" f 1 • · Ü kü". 
1109 :-s lcdir. ayn bir İ!tİr ve hep rejimin lchın· ımayeiet a cemıyeb 1 

E 5 H H M dedir. dar §ubesinin senelik kongresi bu· 

'==~=~.-......;=~====;;....::.=-....;: 1 - Bu it cümhuriyetin çerçevesine gün yapılacaktır. 
Is BanL:ı 1 ıooo l"erko$ ı~.4~ t;irmcz, hotta onun dı~ında bir it mi~~r? § 41Erenköy liıeıi mezunları 
/ınııılnlıı • .ıs'* l,lrnento e! ı23, IHnyır ce:niyeti te§kilini mened~n reJım cemiyeti,,' bu ıabah saat on bu· 
ltejt 4 4l'i l nyon llcv 1 1' olur mu? O olmadığına !fÖre ınsanları 
c:ır ııa~rivr ı~. •'ark llel l.'5 bir de mason, mason gayri olarak tef- çukta bütün mezunların i9tirakiy· 
framuv 4 .so nııtya :ı.2u rilmya u<-rntmak ne demektir? Görüyor- le lstanbul Halkevinde senelik 
ı . ı~ort 2.a:- .. 1 d 

11 75 $::.n?Z c:.imhuriyet eksik bir ıey olup onu kon.grelerini yapac"".k ar ır. 
---==----~=--~=--~~·~::-::~=~ lnmamlamnk daha kestirme olmaz mı? 

Kadıköy tarafında baktığınız üç yüz Beynelmilel Viyana aergiai 

ıcı31 da ıu 
ı lllornld 
.... rt.: I> ~o 

n '1uuh 

r.umruklcı 

1928 l\lli A 

:'300 

:l.3ı 

~.110 

~:ıcktrlk 

1 r:ım\'3\ 
rr an 
lhlıtım 

• nadolu ı 

•Anadolu il 
*Mümessil A 

çoc~k kimlerin çocu~landrr? Bunların Beynelmilel Viyana sergisinin 

1 1Cı isim!er:ni verebilir mi,iniz? 11 Marttan 15 Marta kadar devam 
8 ~o - Hayır için bir kmı:ı adamların bir edeceği bildirilmektedir • 

ı«ı - araya top1nnması cüınhuriyet çerçevcsi-
Sergi heyeti Türk tacirlerinin 

47 2 ne de g:rdiği içindir ki, bugün maıon-
bu sergiye lttirak ebnelerinl Te l>u 

(1) Grand Commandeur. - Büyük . • • 
A ·r - Bizim masonlann ıstılahında hususta delS.let etrneaını Tıcaret o-

1 9ıılliioiiiiiiiiiiii_. .... -._..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillıml mı . • • .. 11 __.:....ı:.:r.: .. '-- _a aatırlan bet kuruft&ll hea&p edWr 
- :ı : CiM ,..... • .,, '"l!r1n munate1JC1:- iııı•••••iıll•ill••••••ııi 

Amiri Azam ve Hakim. 1 daıından nc:a etmıflır . 



t)edAotiu 

Fransanın En Kuvvetli 
Adamı Kimdir? 

Terler akan çıplak vücutları parlıyor 
ve zavallı zenciler imdat istiyorlardı 
Bazı aiyasi hadiseler oluyor 

ki ehemmiyetli telakki edilmekle 
beraber siyaıiyatın dedikodu ci
hetiyle de alakadar oldukbrı icin 
onlardan siyasi sütunlarda bahse· 
dilmesi muvafık dü~iyor. 

Bu hadiselerin en mühimmi bu
günlerd-e fransııda vukua geldi. 
Ondan bu sütunbrda gene bahse· 
dildi. (Staviski) rezaletinin Fran· 
sız parlamentosuna aksi üzerine 
orada yapılan ıınünaka.alar esn:ı· 
sında Maarif nazırı (De Monzie)· 
nin meb'uslardan (Henriot) yu 
dü~lloya davet ~ttigi ve fakat nra· 
ya giren dostların tavassutu üze· 
.-ine bu diiellonun geri kaldığı ya• 

zıldı. 
Bu düello hi.disesindenberi F ran 

sanın en nıe§hur ve en kuvvetli ada 
mı ınebus (Henriot) tur. Belki bun 
dan J~t.anbulda henüz kimsenin 
haberi yoktur. Fakat görülecek· 
lir ki y:ıkın bir zamanda Mösyö 
(Henriot) Franaı.z siyasetinde 
mühiaı roller oynamağa baflıya• 
ca":r.tır. Bu zat henüz 38 ya§ında
dır. Büyük bir azim ve metanet 
aahibidir. (Staviski) rezaleti· 
nin parlamentoyu alikad~r eden 
muhtelif safhalarmı evvela o if· 
a etmek cesaretini österdiği için 
a.c~ek J:ransada, gere -ıe haricin· 
c~e umumun nazarı dikk:ıtini cel-

' · t'r oe~mı~ ı · 

Bugün Fran.sızlar da ,diğer 
komtu ıneınleketler gibi, memle
ketin kuvvetli bir adama muhtaç 
olduğuna kanidirler. Her ne ka· 
dar yeni kabineyi tetkil eden M. 
(D.lladier) fransada kafi derece
de nüfuza malik ve geçen gün 
parlamentoda iyi bir ekseriyet 
kazanmağa muvaffak olmuş ise 
de on.un bir hafta zarfında sukut 
etm~~i ve su1.:ut ettidlmiş olması 

Fransanın en 1..-uvvetli ve nüfuzlu 
adan:ı alabilmesine bir mani teş· 
kil etmektedir. 

Mösyö (Daladier) nin Alman· 
yayı takliden nutuklarını radyo 
ile n:ı.klir-e teşebbüs eylemesi bir 
Faşist reisi olmak için ilk hatve 
oJarals telakki edilememektedir. 

banka direktörlerinden birisi: 
"- insan bu ad:ımı din.ledik· 

ten sonra yazıhanesinde oturmak
ta deva.m ederek kendi iıleriyle 
me§gul olmağa biraz utanıyor!.,. 
demekten kendini alamamıştır. 

* * * 
Memleketimizde bi" zam~nlar 

büyük ailelerin ziynetlerinden bi
risi de arap halayrklar, arap köle
lerdi. Esiı· ticaretinin kalkma
sı üzerine bu lnlayıklar ve köle
ler de ortadan kalktı. Şimdi onla
rın bıraktıkları melez eserlere tek 
tük sokaklarda. tesadüf edilir. 

Fakat son alınanı haberlere b1-
kılaC&'k olursa Avrupa devletle
r :nin bin türlü takyitlerine rağ· 
men eıir t~c~reti !imdiye kadar 
ortadan k:lldınlamamışbr. 

Bugün Afrika ile Arabistan a· 
rasında Kırınızı deniz -vasıtasiy)e 
eıir ticaretine devam edilemkte
dir. Geçenlerde bir İngiliz bahri· 
ye zabiti bir ticaret vapuı-iyle Krr• 
mızı denizden geçerken Afrika· 
dan gelen büyük bir yelkenli iç!n· 
Je 300 kadar zenci görmüştür. 

Güzel endamlı ve kuvvetli bün• 
reli olan bu zenciler Afrikadım A· 
~ abiıhn.a gönderilmekteydi. Ter· 
ler akan sıplak vücutları güneşin 

kaı-~nnıda.pa.rlam id~i."'-<=O~ 
cilerin cümleıi geminin güverte· 
sindeki kazıklara ayaklarından 

bağlanmışlardı. İngiliz gemııı 
yakınların.dan geçerken feryada 
ve imdada. başhmışlaı·dı. 
. Arabistan zenci esirler nakle· 
dilmesine mani olmak için Ara· 
biıtan ıahillerinde senelerdenheri 
iki lngiliz, iki İtalyan ve bir Fran• 
sız ganbotu mür.:ıvebe ile tara-ı 
ınaktadn-lar. Fakat bunların şim· 
diye kadar tek bir esir nakliyesini 
bile yakaladıkları görülmemiştir. 
Tahmin edildiğine n:ızaran herse· 
ne kaçak suretiyle Afrikadan A
rabiatana takriben 5000 zenci e· 
ıir r..nkledilmektedir. 

Dedikoducu 

Kitabı ınukaddesi Alman
laştu mak yolunda 

Al.nıanyada, milliyetçi sosya • 
Jiıtlerin, kitabı miikadde.i de Al· 
manla!tırmak için çah,trkbrını 
bir kaç kere yazmıştık. Almanya• 
dan gelen son malumat, bu hare· 

Halbuki Mösyö (Henriot) par• 
li.m"entodaki if §aatiyle yalnız 
(Stt\viski) sk:ındalinin asıl iç 
yü:zUnü meydana çıkarmış olmak· 
la değil, bunun neticesinde (Cha· 
utempes) !a~binesini de düsürmc· 
ğe muvaffak olmuş hi-\ ada~ ola· ketin ilerlediğini göstermektedir. 

rak tanılmakt:ıdır. Her ne kadar ı Alman müdekkiklcri, her şey· 
(Hcnriol) sabık başvekil (Chau· den evvel Hazreti lbrahimin tah· 
tacnıps) yerine geçememişse de siyeti ile me!gul olmu,I:ır, ve o· 
bı:.r.ıun da çok uzun sürmiyeceği nun İbrani de~il, ırk itibariyle Ari 
ümit edilmektedir. olduğunu tesbıt etnıitlerdiı·. Bu 

Çünkü Fransa.da (Henriot) için tetkiklere göre, Hazreti lbrahimin 
büyiik v~ parlak bir siyasi istikbal doğduğu ve yetiıtiği tnuhit olan 
tahmin edenlerin :ıdedi az değil- (Kaldiya) onun doğup yetiştiği 
dir. Henüz 38 yaşındayken sol ııı-a.da, lbraniliğe zerre kadar a· 
cenah cümhuriyet fırkas meb'us· lakası olmıyan bir kabileyle mes
larından olmakla beraber, nutuk kfı.ndu. H:;.zreti İbrahim ırk iti~a
ıöylemek hususundaki mehaı·eti riyle Sami değil, Ari idi. 
'e söz söylerken dinleyenlerin ü· Alman ıılahatçıları, kitabı mu
zerinde bıraktığı tesir itibarile bir kaddeıteki Mez~iri de bu yeni 
çokları (Briand) m gö!eede kll· telakkiye göre tadile ba,lamıtlar
makta olduğunu iddia etmekte· dır. Bu tadiller sayesinde, Me-
dirler. zamirde, yahudilerden, y::ıhudi 

M3syCS (Henriot) geçenlerde yurtlarır.dan, bahseden her JeY 

ticaret erl>abından bir grup mU· hazfedilmekte ve bunlaı-m yerine 
vaceheıinde mühim biı· nutuk A!manlard::ın, Alman yurtların· 
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(ö~DUNYA HABERLERİ ] 
Fıravunun lanetiti bir alimi çarpmış! 

Daha geçen hafta Londra ga.:e· 
teleri firavun Totanka,·nenin bir 

İngiliz jlimini ç.rptığını, müver· 

rih Weigall'in bu yüzden ö!düğü
nü Yazmışlardr. Bu hafta da Ame 

rika gazeteleri Nevyoı·k müzesin· 

de eski Mısır k:smı müdiri hafri· 

yat aliıni Linco'nun da, ayni la· 
nıete uğrıyarak öldüğünü h~ber 
vermektedir. 

Profesöt Linco da firavunun 1 yan bir şey buh.:nmadığını söyle
mezarınr açanlar arasındaydı. mckte:fü·. Profesöre göre eski Mı
Meselc Amerilta gazetelerinde sırlrbr lanet ckudukları zaman 
merale ve heyec:::.nla münaka~a o· . ..

1 
· · · t 

1 M.. ın.sanm o mesını ıs cmez, onun 
unuyor. unakaşamn mevzuu . . .. .. 
şudur: Fıravunun laneti çarpıyor s~f~Ie.t ve za~uret ıcmde surunme 
.mu, ça•·pmıyor mu?.. sım dılerlerdı. 

Nevyork miizes: müdürü pl'Ofe· / Bununla beraber herkes prcfe· 
söt Herbert Vnilok bu lanetin uy· sör Linccnun lanet yüzünden öf· 
durma olduğunu izah etmekte ve düğüne inanmıya mütemayil bu• 
firavunun mezarında lanet oku- lunuyor. 

Yemen -Arabistan konferansı 
Kahire, (Hususi) - Necit }etmekten vazgeçe•ek iki taraf a- ) miş!er.:ii. Verilen ınalumata göre 

Suudi Arabistan Kralı Abdülaz:z rasında yirmi sene müddetle biı- yakında topl.::nacak kon.feranda 
Suut hazretleri Y r.-:nen hi~kümda· do!itluk ve komşuluk muaheded 1 St:.u:li Arab!:;tanı Fua Hamza 
rı !mJm Yahya hazrctleı-i arala· aktine, iki ia~:af tnurahh::.slarınm Bey Yc.:neni, Seyyit Abdullah Ve 
rmdaki ihtilafr muharebe ile hcıl· Abhad!!. toplanmasına karar ver· ziri efendi temsil edeceklerdir. 

Hicazda demiryolu işliyecek 
~~--~--------------------~~-~--

Şam (Hususi) - Vak-tile bü
yük masraflar ve pek büyük zah
meller]e vücuda getirilen Hicaz 
demiryolu 15 senedenberi işleme
mektedir. Bu yüzden hat harap 
olmu, bir haldedir. s~n günlerde 
Şam hükun:eti ile Suudi Arabis
tan hükumeti bu battı canlandır· 
mak için müzakerelere başladı. 

Müzakere, Hicazdaki, Fransız 
konsolosu ile Hicaz hükUnıeti ara• 
sın da vuku bulmaktadır. 

Hicaz hattının ihyası yüzünden 
Suriyenin de, Hicazın da büyük is· 
tifadeler temin elnıeleri umuluyor. 

Hicaz hattının en çok harap ol
duğu kısım, Hicazdan geçea kısmı 
dır. SelJer yüzünden köprülerin 

büyük b:r kısmı yıkılmış, raylar 
sökiilmüştüı-. 

itilaf hasıl olduğu takdirde a• 
lakadnr hükumetler, haltın tamir 
masrafım paylaşacaklardır. 

Hattın Medineimünevvereclen 
Mekkeimükerremeye, oradan da 
Cideye uzatılması meselesi düşü• 

nülmektedir. 

Avrupada 1 Kadınlarda 1 Londrada 
son ınoda! 1 ~ . . • 

500,000 casus spırtızme ıçın 

Çalışıyor ! Erkekler yakında kadın- mekt~p açılıyor 
lardan ayırt edil emiyecek 

Pariı, (The People) - 1933 
senesi içinde Fransada ele geçen 
c:ısuslann sayısı 300 den fazla idi. 
fakat bunlar, memleket dahilinde 
çalıf:ln casuslal'In yalnız bir kıs· 
mı saydıyordu. Halihazırda Avru· 

pa memleketlerinde casusluk ve 
mukabil casusluk ile ıneşgul olan

ların yarım milyona vardıkarı an
bıılmaktad rr. 

• samimi ıı. 
'tinada göze ça. 

zahürlcri.nden de ı. 

tcdir. Bütün şehir, Yı.. 

1 
bayr~:dariyle donanmı: • ~ 

j. ciye vckilir.ı"zin m"safir 
telin karş13ı kendisini gör :r-

. sa::.tlerce be!diyen daimi 
l· 

balık ile doludur. Halkı 

ise o derecedir ki, öller~en s 
vanın güzell:ğin:!en istifa 

Bugün Avrupayı kaplıyan ca-
1 ı da· •••••11 ••••••••••••n•••••••••••aı iualar, umumi harpten evve ça ı· 
1 :ad Ajansı muhabir:ntlen: 

şan casuslardan kat kat faz adır. 
1 ııec- Resmi maliye mehafili Eskiden casusbr bir mem eket 

b I kü karı~ı!c~ı~~lar dolayısil 
hesabına çahştrkları halde, un ar o de nm altın mikyasım terke 
son zamanlarda bir kaç memleket buriyetintle kalması il 
hesabına çab~mak yolunu tuttu· 'yet- mevcut olduğu ffürinde:1 

l:ır. •i ile E~er bu karı~ıklrklar l 
Franıada bu beynelmilel teşek· bi' • sın:la ciddi bir er.di~e U} 

küllerden birini takip ile meşgul trİci 
1 
Fl'an:sızların, saklamak 

olmaktadır. ~~r İstemeleri muhteme!dir~ 
Bu teşekkülün Lidye Sthal na· ..... ~. Bu suretle Amer:ka 

mmda Amerikada tahsil gören bir ~· bir •~ne evvel maruz l 
'"ebe b' · Rus kadınrn idaresinde bulundu· - nzer ır vazıy 
"·1 tn h f'l " • "' ~:. a ~ · e t:rn .. ~ 

ğu anlaşılıyor. 

Lidyenin id:.reıinde çalııan ka· 
dınlann biri yakalanmıstır. An:e• 

rikalı bir hyyarecinin karısı olan 

·bu kadının ismi Marjori Sivitz'diı-. 
Zabıta, bu casus çetesinin~ Bul· 
gar, Fin, Alman, Rus, Fr::msa, Ja-

pon bir çok ajanları ihtiva ettiği
ne kaidir. 

Avrupanın diğer meınlcketle

ı-inde de vaziyet bu merkezdedir. 

Casusların hedefi, tahkimat, 
leslihat, deniz in!İaatr, byyare İni" 

taati, siyasi vaziyet, ordu ve do· 
nar..ma hakkında malumat alarak 

Kadınlar, erkek kıyafetlerini a
lıp kendilerine uydurmak yolunda 
bir adım daha attılar. Kadınların 
kabul ettikleri en son moda, resmi· 
ni dercettiğiıniz şekildir. Bu resmi 
koyan Londra gazetesi şu mülıi· 

hazayı ileriye sürüyor: 
"Yakında erkekler, kendilerini 

kadınlardan ayırt edecek bir elbi· 
se bulamıyacaklardır.,, 

, .... .,....,. 1"f i Mlift1'1NnranmtU·nDRIHumlftlillll""""1lftlll~l .......... 111111 

Matbaamıza gelen eserler : 

Y ollann sesi 

Londra, (The People) - Ta-

rihte ilk defa olarak Londrada 

medyumlaı· için bir mektep açıla· 

caktır. lspirtizmeciler tar~fından 

açılacak olan bu mektebe devam 

eden medyum.fara şahadetname 
verilecek ve bunlar "Ruhi ilimler 

koleji,, mezunları sayıhcaklardır. 

Dünyanın en tanınmış ispirtiz

mecileri bu mektepte derse okuta· 

cak, tecrübeler yapacak, ve neti• 

ceden buradan çıkacak olan med· 

yumlar, mesleklerinde müleh,,ssıs 

sayılacaklardır. 

lspirtizme kolleji 1000 kadar 
talebe alacaktır. 

Kollej, ispirtizmeciJer için bir 
merkez teşkil edecek ve dünyanın 

her tarafına t::ıhsil ve terbiye gör• 
müş medyumlar gönderecektir. 

Bu suretle sahte 1D1edyumlara kar· 
şı gelinmesi umulmaktadır. 

İspirtizme kollejine girenlerin 
görecekleri tahsil için mühim bir 

program hazırlannn~tır. Bunlar 
arasında ruh fotografçılığı, ruhi 

tedavi. ruhi cismanileştiı mek, 
nıhların seslerini doğrudan doğ-

ruya almak gibi dersler de vardır. 

Ruh fotografçılığı ile meşhur 
olan Jon Meyers bu münasebetle 
!U beyanatta bulunmu§tw': 

"Kolejin tesisi ile ispirti:z.~eci· 
lik, şimdiye kadar varamadığı bir 

payeye varıyor. Bundan böyle 
düsturlarımız, prensiplerimiz mü• 

kenunel bir ıurette tanılacak ve 

herkes bizi yakından anlıyacak· 
S:1tmaktır. Bunun içinde efkarı 

ammeyi gö.zetmek1e me,gul olan· 
lar da vardn·. 

"l'ollarm 8csi., me>emtıa4Dlın H tlncü 
ııayıııı ~engin münden~tıfo !,'ılcmıFır. tr:.e· 
rl.,fado Sadri Etem, Tahir Ntıjat, Fnzd Mah· tır.,, 
mut, K!i:ı:un Se'i"" Bel lerln ,.e GUI Abtullah • • •. 
C'"'vdet llıınmım. yn.zılart ile bir ~ok şllrler Mıster Meyers yenı kolcJın 
\'llrdır. OknynC"ulanmım tMıdyı> oorrlz. J müessiıleri araunda bulunuyor. 
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- 16 -.- YAZArt: S. VArt DirtE 

~AN~A51 Gn.ui gülümsiyerek cevap ver 
di; 

- Evet. Tam o zaman çıktmı. 
Rmdevum vardı. 

v· · l t - ~ımın e ••• 
- San'at müzesi müdürlerin· 

den biriyle •• 
- Dün gece Mis Hilda ile sa· 

at ka~ta bulu§tunuz? .• 
ltal_ran ayağa kalkarak gözleri 

parbdı: 
- Bu su:ılinizi doğru bulmuyo· 

rum. Çün!rii Mi:; Hilda ile buluş· 
muş olsam bile bunu s:ze anlat· 
mıya 1 üzU'!Il gö~em ! 

Vans gü.iim:;edı l"e : 
- Haklısnuz ! dedi. Çünkü her 

halde siz de Mis Hilchnm Mi::ter 
Reymonda ni§;ınlı olduğunu bili· 
ycrunuz? .. 

Grassi yer·ne oturdu ve: 
- Evet! dedi. Mister Ar§er ha· 

na bun:l ... n bahsctmi§ti. Fakat .. 
Van~ dev::.m etti: 
- Fakat bu birlc§meye muha· 

lif ol&uBunu C:a ila\•e etmi~ti. 
Ken:~isi Mister Reymcnt un zeka 
ve irfanım tnkdir etmclde bera• 
ber onun iyi bir lro::a olamıyaca
ğın:ı lranidi. Öyle değil mi?. 

lt l '!Tan h~yret içindeydi: 
- Bu metele he.kkmda. bir fik· 

r!m yoı.. Ft'kat Arşerin karde§i 
Mi~ter ~risben izdivaca tııraftar· 
dı. 

Vans anlatb: 
- Şmdi de ikisi ö.mü! bulu

:nl· •o:hr! 
C :.-.ı;sinin göz kap"' kları düştü. 

~ he düşündü. Sonra bqmı 
çe·:::c::ek sordu: 

- ikisi mi?. 
Onun bu tekilde dü!ünmeıi ve 

hayret etmesi beni bir hayli fÜp· 
he' .. n ·irmişti. 

Vans cevap verdi: 
' - Brisben, birı.deri Arşerin 

kct:"in:!en scnra sırtından bıçak 

y.y~rek ö!mü§tür. 
İtalyan mırıldandn 

N ··ıh· ' - e mu ış ıey .• ' 
V ::.ns hem~ sordu: 

- Bu iki kardeşin bu tekilde 
ö!c!ü:-ülmeleri dolayıaıyle aöyliye
celı:: bir sözünüz, bize yardım ede· 
cek bir fikrin~z yok mu?. 

Grnssi yüzünü ekıiterek cevap 
verdi: 

- Maalesef! Fakat Mister Ar· 
§er dütman kazanacak kabiliyet· 
te bir ad~dı. Fakat kardeıi Mu· 
ter Brisben hiç de öyle değildi. 

Çok sevimli, çok ıen, çok iyi bir 
zattı .• 

Vans ilave etti: 
- Fakat or.mı da ikide birde 

hırslandığı, köpürdüğü anlqılı· 
yor. 

İtalyan Graasi tasdik etti: 
- Evet, öyle .. Fakat Brisbcnin 

çok büyük meziyetleri de vardı. 

Kendisi ,her §eyden f:ızla, bir kim 
seyi darıltmamağa, bir kimseyi 
kırmamağa ehemmiyet verin, 
bir kiımenin kendisine düşman 

olmaması için elinden geleni ya· 
pardı. 

-Vans, !talyaw dinledikten son· 
ra bir au:ıl daha sordu: 

- R-iJDond ha!ckında ne dü· 
tünüyorıunu2?. 

Grassi, bu suladen hiç demem· 
aun olmamışh. Birdenbire cevap 
Yermedi. Düıündü, sonra sözleri· 
m tartan, ölçen bir ac:Iam tevriyle 
cevap verdi: 

- Mister Reymond, üzerimde 
ıniihim bir tesir bırakmadı. Ken· 

diıi, görünü§e göre, son derece C.'l 

zip bir zattır. Edepli, terbiyeli, 
konufmasr tatlıdır. Hayatta bir 
çok §eylerle uğarpnıf, birçok ma· 
ceralar geçİrmİ§ olduğu anlatılı· 
yor. Fakat benim anlayışmn gö .. 
re bütün malumatı, bütün görgü· 
leri sathidir. Bununla beraber o· 
nun zeki olduğuna hükmedebili· 
rim. 

Yam, ltalyanın sözünü kesti: 

- Daima, dedi, bizim milli na· 
kis:mizdir. Her neyse, lutfen de
v:ım ediniz .• 

Graui devam etti: 

- Mister Reymond, arzettiğim 
gibi, beni zekfıaıyle mütehassis 
etti. Fakat kend:ıi yalıuz zeki bir 
adamdır. Bana kalırsa, Mister 
Reymond, kendisinden umulmı· 

yacak, beklenilmiye::ek §eyleri 
yapmıy::ı müsteittir. Gene benim 
mül.:hazama göre Mister Rey
mond, bir maksat peıinde kottu 
mu, o maksada varmak yolunda 
her ıeyi istihkar eder. Her teyi 
yap:ır. Me§ru ,gayri me!ru v"'aıta• 
ların biribirmtlen ayırmaz. Elha· 
aıl bu zatın ca::ip, kibar, nazik 
gö,te.:işi alt nda ba;ka bir sima 
s:ık?aruyor: Sert, zalim, ve insaf· 
ıız bir sima! .. 

Grusi devam edip gidecekti. 
V o.ns onun sözünü keserek: 

- Teıekkür ederiz! dedi. 
V c.nım ıesi hem sert, hem ka .. 

ha idi. GraNi, hemen ıustu. Vanı 
om hiddet ve hakaretle bakarak 
devam etti: 

- Hislerinizi t:lmamiyle anlı· 
yorum! Şimdi bize dün öğleden 
saat dörtle sabah saat b'r arasın· 
da ne yaptığın1Z1 _ıı~11'-tmız. 

Vanıın sf>•nüzakere eddici bir 
mahiyet pil mağaza içinde tı. 

Gra:- ;erelerini idare edİY«ukıt· 
larm• yardımcıya ihtiyacım va~vap 
verr11" muavin bulalım. 

;Jususi katip gibi bir fCY mi 1 ~ i 
H V . .. "t y .. ayır.. azıyet ona musaı 

ao 
', tasarruf kdde5inden kıl ka- s· 

le yrıLm ... malıyız. Bana bir ha-
kafi !.. 

DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Oi;Q 

~atih sulh hukuk aatıı mernurluiua- 1 latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnları 1 
1- Fenerde Tevfiki Cafer nıahalle- ---------------------M-üd_d_e_t_i_i_car.,. 

ıinden kiremit mahalle ve caddesinde l 
eıki 38 ve 83 mükerrer 83 mükerrer - Mabmutpışa Te R·zapaşa caddelerinin bir· 936/mayıı 
yeni 71. 69. 73 • 75 JIUllUll1dı haneler leıtiği Dört yo' ağııoda Küçük lzmirli oi· nihayeti•• 
Balatta Söğütlü bakkal aolıcağnıda eski Ju hanı. kadar 
ve yeni 10 numaralı hane maa bahçe iza. 2 - Ga •ıtada Mehmet Ali paşa hanı üıl kaba· 935 mayıı 

teıTArtBUL BELEDiYESi i leyi ıuya mnnmcla aablacaktır. da 54 numara iki oda. . nihayetine 
te · T· Temsiller· ı~ 2 - 71 • 73 " 75 numarah hanelerin kadar "-ır ıyatroıu her birinde birer sarnıç alt katta bir oda 
be Ba'ida muharrer em?ik biHlannda g6ateriten mDddetlerle 

jJı matine u ııııııııııııııı bir mutfak bir hala birinci katta bir oda I k ._ \ 14 d~ ' bir sofa bir hali bir dolap ikinci katta pazar ı la •İraya Yerileceiindeo talip olanlar ıubatan OD ikinci 
ku •nı Euvare iki oda bir afak sofadan ibarettir. 69 nu- p11arte1i günli ıaat on beşe kadar Evkaf müdüriyetinde Vakıf 

_ 19.~0 da il ili maralı hanenin birinci katta fazla olarak akırlar kalemine müracatları. (632) 
SizİS Hayat bir odau ve bir balkonu vardır. Haneler 

SETl~un: ııı '~~~~u~~~~~ı--~,-----D--l----------1------~,~--
I veCemal 111111111 1 ıf ayn aablacaklardır. Bu hanelerin cümle- - ev et Demiryollan 1 anlan -
~~e~ ,-~~a~~~~~~ı--~----------------------~~--• ___ , k ---1-ur L--- idaremiz irin pazar.ık a ıatıu alınacak olan hırdavat, elek· ven operetin son baftası • cih olup bu anıa• ~ U4UIC mutuar- 7 

v nflan araımda müıte.rek olac:aiı aibi trik, demir, süpürge ve kömUr küfesi gibi l45) kalem muhtelif ' A K J T lllıı.. I' yan duvarlarda müıtercktir. 69 numa- efyının 14/l/34 çarşamba günU saat ll de pazarlığı yapılacık• 
anıab. ~u rah L--nı·n '----ti -uhammen•·ı· nau.. ...,.un. "" ..... hr. ı.teyeııJerin mezkfir saatte ıoağazaya müracaatla tahriren tek· 

udellk, sıya.ııı Gazete 1300 lira 71 n~ .hanenin ııoo 73 lifte bulaoma'arı ye mağaza dahilinde aaıtı· listede (X) ipretli 
ko.ra caddesi, (\'AKIT) v • .ı var} numaralı banenın 900 liradır. 

-----, ma zeme için nDmune getirilmesi •e nUmuneıiz tekliflerin kabul 
hm H 

3 _Balatta Söğütlü be.kkaI ıokaim· 
Sultana et l"'fliL .. sıSulh u- da 10 numaralı hane bir bodrum, bahçe- edilmiveceQ-i i lln olunur (645\ 

kuk Hi.kimliiinden: de kuyu bir incir aiacı bir uma ağacı b. , __ tır F--'· tafıilAt i,.i
11 

be • bir ta h'- L!- tr yere &IUuuı • ~ r 
Rauf yın vekili umumisi a- alt katta 1 • uır oda bir mutfak d b k ·· bil. 

oıyaum er ea core ır. 

vukat Hüınü bey tarafından Beya· bir musluk ~ kuyu tulumba ıarmç • • • . 

Osmanlı Bcınkası 
1 L A N 

b• · • •-atta u,. oda iki" f b. halA 5 - Tarihı ıhaleye kadar vergı ve 
M bd . k• • h•b• S ınncı a ~ ıo a ır a . y·· d 3 f . 1· 1886 1903 

zıtta e eııervet ı§eıı ıa ı ı a ikinci katta üç oda bir sofa bir hali bir ic:are '" tekilifi ıairui hiuedarlara aıt- uz e aız ı, ve 
lih Behçet bey aleyh:ıte ikame ey· balkon üıt katta bir oda bir tola bir tir. Yüzde iki buçuk delliliye ve lnÜ· tarihli Mııır Credit F oricier tah· 
lediği (300) lira alacak davasında balkondan ibaret kargir ve tamam bir zayede pala müıteri verece~tir. ~tır- villerinin, 1 Mart 1934 tarihinde 
ikametgahınızın meçhul olduğu hane olup kıymeti muhammeneıi 4750 ma bedeli peıineıı tediye edılccek.~. ~· icra edilecek itfa lketidesi üzerine 
anlaııhm§ olduğundan müddei ve· liradır. Birinci arttırma 11 mart 934 ıi takdirde farkı fiat ve ~ıanf~ aaıre ha§a baş tediyesi tehlikesine kar
kilinin talebi veçhile ilanen tebli- p.azar günü saat 14 ten 16 ya kadar .Fa- ~ili hüküm kendisinden tahsıl edılecek- tı Osmanlı Bankası Galata mence• 
... . • , .. tib sulh hukuk baı katibi odamıda ıcra tir. Be 
gme karar verılmıt olup yevınu olunacalcbr. Arttırma bedeli kıymeti 6 _ Mezkur gayri menkul üzerinde zi ile Y enicami ve yoğlu tube· 
muhakeme olan 1 - 3 - 934 T. 1muhammeneıinin yüzde yebniı beıini bu- İpotek tahibi alac:aldılarla her hangi bir leri tarafından pek müsait ıeraitle 
ne müıadif Perşembe günü saat jluna o gün ihale edilecektir. Bulmadı· hak iddia edenler 20 gün zarfında mü· sigorta edileceği mezkUr tahvillt 
14 de bizzat veyahut tarafınızdan ğı takdirde en ıon arttıranm taahhüdü racaat etmelidirler aksi takdirde tapu hamillerinin malumu olmak üzere 
musaddak bir vekil göndermed;ği· baki kalmak ıartiyle ikinci arttmna 26 ıiciliyle sabit olmadıkça aatıı bedeli pay- ilan olunur. 

• t kd. d b d h k mart 934 pazartesi saat 14 ten 16 yaka· lapnaımdan hariç tutulacaklardır. Art· ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!"!~!!!!!!!!!!!!!it 
ruz a. ır e gıya mız a mu a e· d . 1 cak k .. • .rak d 1 .. _ ti. ham bu~ • 1 • Ji d T~l. ola •-.. ·- ar ıcra o una ve en ço arttıranm uı· brmıya ı§tı e en er ,..,.aue mu • getirme erı anın ır. a ıp n._. 
meye devam olunac:agı teblıf.? ma- tında bırakılacaktır. Bu defadan bafka menenin yijzde yedi buçufu niıbetinde ıeraiti mezkure daireıincle Fatih iJôlld 
kamma kaim olmak üzere ilan o- aynca ilin yapılmıyacaktır. teminat akçesini depo etmeleri lawndır. ıulh hukuk mahkemui aabı memurhl-
lunur. (22) 4 - Şartname herkesin ıörebileceii veya milli bir bankadan teminat mektu- iuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 



........................................................ -. ......... ~----~----~--_. ........ --11-VAKIT 9ŞlJOAT1934 

.... ada rejim tehlikede mi? 

MllN ,,_dar, pzetecilere her 
lleJ&D&ttan ictinap ettiii ci· 

:..a1ıuw;ı, kabtneaine kimleri almak ta• 
yYW"UDda bulunduğu heniiz meç 

dur. 
M. Doumerpe, her nerqe si

dip geldi ile -...me ba _..tıe 
itimadım ..._. .._ P.-ia halla· 
Dm hararedt aDatıanıe .ellmlua-

Pariı, 8 (Husuai) - lıtiıartıle
rine devam eden M. Dunı9'P8 
ıece ıeç vakte kad:ır lnliia.,4 
te§kil etmit delildi. Sabık ıeiai 
cümhur bu ..q.m. etli •uhariPI• 
b:rlijJ müweailleriııi kabul _,. 
etml,U... 

• mahariplerin ~muı;lllJi 
nam.ut arlyle lamllDllf -~ 
lerden mürekkep b:r kabina• ... • 
lini müdafaa etmiılerdir. M. Du
~Tgue cev~p vererek kabinenin, 
fırka mücadelelerinin fevkinde 
ka1mıı zevattan tetkil ohaaacalıaı 
bild. • • 

ll'lllıftir. 

Bugün yeniden nümayif teteb
büaleri olmamıttır• Evvelki nü· 
JftYİfletth ,...aıuOlaıdan-döad\i 
ümitsiz Lir '"halcİedirler. Ölenlerin 
cenaze mer-.m aialerit ..,. 

ist1Nr4.,.'lne hatlamıftrr. yapılacaktır. 
fırlcalar aruında mlitareke ,..._.,.,.11_11111 ........ - .... 

Pariı, 8 (A.A.) - M. Dcaner
au. ..... Jmdu .. id ..... 
M. ı.111-. ıle sörüftiiktıeıı tonra 
LlıtiQtırıaı oteline dönmüt ve ne 
~P-.Pıı Cijnmmeküaere kendi· 
11118 Jbibu~ e.ien pzetıeciı...e 

f1I ..,.... ~-= 

bir zaman ciddi bir mahiyet alma• ... <-.'ıanb ı iMi ..,.._, rek tehirde Y•J& bir pzinti Jar 

mıfbr. . . • T.nalc Riiftii 1fq .... ıne bu- mak istiyea Teriik Rüttii Beı d~ 
lntiaamı temin ıçın alınan ~ ~ Bqv.U M. ~ tarafın· bal halk kütleli tarafından ~ 

birler ... t 1,45 te kalcbrılabilm1t- dua eriacle ...... bir aııe J'Wii lerek a1atı.0•q, bumm üaeriDe 
tir. Bir çok yarahhr yardır" terilmiflit. aı ~ekte Ywa Vekil B. bir atlddm ıPrmlt ft 

tnkifat yapılmaktadır. .. ~ 'tlamt M. Mabimoa, ft dükkindan çıld•ıaa _.. Wr tali 
Gazetelerin çoiu, salı aiinkl- refibal tnılaimnqtmı. Hariciye ı:ye bine~ sen.e Glıeliae aftet eı.; 

nün aksine olarak çarf&lllb& :ıkp· .-ekilimiz Mat 3,10 da M Çaldvi· m:ıtir. 
au J&pılan tezahürlerin ~)Jnn a:o Pinden gılmlqlar ve riyueti- Bu canh al&IWar iki memleket 
be1eti umumiyeainden gelmıy- 0 u ..... ,...,.... ,aideıek deftere arumdaki müwebatm ne kaclai 
muanan gruplar tar;Jmdan ,a • iıimlerini yazdılar. balkm malı olduiuna en yeni mi-
pıldığı, tez:?.bürcü!er araaında ta• Reiıicümhur M. Zainıia, Tev• eallerdir. 
lln ımakaadiyle gelmit bir çok f~ Jliiftti. BeJi,..,,. atleden IOD- Bulgar;etan mlsalcta taıda 
ıüpheli eıhaaın bulundupnu kq• ra bbul ederiii llbd:n,te miill- glrmU,or 1 
cletmekteclirler. katta ı,~ Sofya a (A.A.)-Bulpr :ıjanııR 

Gueteler, efki~n. tehe~ Y•ıo.._. :Ve Roman•• 11 bilmrl7or: Bat•ekil M. Mata• 
k~ıımıda M. Daladıerın çekilnae- ............. ,, f tbuat i" illeriDe W 
· · · · ..:-1·1· · izale no • ma m.ametı 
"~. ~ıyetin ger11~ı ~ı. ,Atma, 8 (Alim .;aw) - y..., :PD•tta buhmıarak diler Balkan 
e~ını ~akta muttef~ır~_: pala.ya harici1e M&D'I, M. Ye.- deYletleriain IWsmatanm bir •· 

Bu ~-ol! .• Petıt Pan- .:.. Ue Roman- 1aar:-ı- DAm'I ..1~! ~-- .. • la 1..._1 .. 1-..ı-ı.: • :rı: • o.-w ·J- +vv.~ UCllll _ .... anu_ ~ 
ııen gazeı;911, ~uı yazıyor: M. TitüleıkO bu..nin aaat 12 Je &......ıı .. ı•.c_! .-L:L ~._'= •• 

"V .. d ı .A-. ram .. iill• , ·- uıa&lnua .............. mı •• 

d 
-~~in ilik ~b~n · ... tfı 1

•
0dn w.:ı_ fieyrek k:lla At"naya ıelmitler, M. kat S.lkan miaıkmı BaJk.,nluia 

e ~ me :r zaa eaerı eiln- Mafu:moa, Tevfilc ltiiftll Beyefen· emnüaellmetilıi ilaha 1J1 bir aaret• 
dir. ~ e~ ~dal ~ DUDUSklr- dl ye hatJCa 1rir çok Jikaek phai• te tanin edecek m&biJ ... p 
bk ~--;:;!!:;:yl &1ecilerba yeder ~md•n, çofbn bir hal- d~eriııi be~d•n aoma IU lise 
.... ı.. ,.d. ilA •--'-' •ttı•h .. - km aam:ml alkıtlan arumda kar- lerı ıli.ve etm11tir: wa:u me ma .up OlllUUU& ı .- le ı __ ..ı " d Ba'L--
~.I-.:. ı t ııo......::. .. ,.:;.~ ....::t-tesaa ıııJUlllf....am. Bununla beraber lrt ... 
tnnnı soaya 1 ,.,.......... a.a.! -L-t ,........ d ' • 1...· • tekrf ._;. o1.1-..... b:aak üzere bütün azeteler çe- llWM ~ dllt miltmin ba,- n .eti, ulZllD ı e_.. ,........,. 
:ııiıtni taav"p etm~dir1er.' Sal rakluile cloaatılmıfhr. mm :ıdemi tecavüz mi•m. akt-
~ .... ite M. Dala.lier ile M. AJDJ zamanda bir çak Balkan etmele huırchrlar., , 
Prot'y:ı kartı, efkin umumiye la• 111.ıe ... ıdtlW6'. M. Mat-.oıf, ~ 
rafm:lan kovulduklarım aöyliJe- , matbuat müdürlüğünün ve A- ha olan baibbimı iabat etmek 
rek ş ~ddetle hücum etmektedirler. lnadlld mealek ~ iDİ zuaaacla ......_. taulh 

"P~pulaire,, ıtildbıeti iade içlll •f!rl ~~aldar~ar. Bt.laa ıaz• ve: 
Y•ıine pte olarak, M. Doumeı- ılerının ferefıne e.ki Phalere "Muabedelerle tesbit edilmit .. 
suein iktidarı ele almaaı karııılD" fhnanmda eaınimt Te haıaat bir lan hudutl~ laınete müram*l 
da ililmiyea yeslne gazete gifi.. le ziyafeti ,_:lmiftir. etmek ..-:. ~i W. 
dir. Tllrk"yenln •Ullt .tyaaetl ıarjatala lıiç bira••• difi...._ 
••E~ir,, tunları y:ızmakta• Atina, 8 (A.A.) -Anac:lqlu aıo miftir. ,. demif&h'. 

dır: jansmm Balkan hıiamt ndtabiri Bun:!an IOlll'a lhii Bulıan.tır.. 
'1fer.bt tarafmian taWir edi· bildiriyor: am Balkan misakı kupaında h:.t-

len sabık eümh• relainM. batka Matbuat Balkan 111iukı ve Tür- tı bueketine nakleden M. Mupı-
f • · mlh ıipseti bakkmda:kt nof, ba mitaia f.,.__..._.. 

lr'iilli~~-. Cleo • • o1lil1lml ~-
diyorlar. Bapekil aizlerine fU mretle ._ 

Bu 8'fli1atm \lalıkm biuiy&tı· ha1et vermiıtir: 
na tamimi maket olduia. her IÜD "B~kan miukınnı arifeainde 
Atinada ıöze çarpan muhtelif ~ milletler cemiyeti miaakma imza• 
zabürlerinden de anlaıdacelmek· luım koymut olan devletlere nok
tedir. Bütün ıehir, Yunan. ve Türk tai nazanmm bUdirdik ft ,..i 
baynaıklariyle clollUllDlftll'• H.n- miula ima etmek ieteıiP.i• 
ciye vekilim·m .,·~ .. 8aBranlard:ı aulhu mubafm • 
telin kartilı k.tiı• it:n ma USiDa•MI• va milletler~ 
aaa.tlerce )>e!d" W bir kalaıo yeti miaakmm taamııt olcluia .... 
balık 114 j al&hu lmktaa f~ 4iliaek ilDW_., 
0 clerecechr ld, li ~en eonra ha· hi?ndan •iiHaem olchılu ilim 
ftDID pje!Eliaclen iatlfade ede- tik.,, 



J. Masserenti Anonim Şirketi 
Merkez : Piaçenza (İtalya) 

Sondaj makinalar1 yapan fab~ikadır 
Kendisi toprak altında çok derinlerden 
su çıkarmak için geniş kuturda kuyular 
açar. Bu ameliyatları hem ücretle hem 
götürü olarak yapar. Buna ait her türlü 
suallere ve arzulara cevap Yermeye ha· 
zırıı;. Yalnız tafsilitile bize yazmak klfidir. 
Türkiye mürressilliği: Ga.lata Dınüp Sigorta Hın 

No 10 • 13 Telefon 41993 (12903) 
~.~.:.."~ ..:. .. . ·: • • . ... . · • . • • · T ı ... ~ .""':-

Istanbul Posta T. T. 
baş müdürlüğünden: 

Üç bin adet yedi metrelik telgraf direği Bandırmada teslim 
şartıyla '29 - 1 • 934 tarihinden itibaren kapahzarf usuliyle mü
na~asaya konulmuştur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her 
~ün ve kanuna uygun olmak ıartiyle ihzar edecekleri teklifna· 
melerioi vermek üzere 18 • 2 · 934 tarihinde saat 14 de kadar 
Galatasarayda Posta ve Te!ııraf Baş müdüriyetinde müteşekkil 
komisyona müracaatları. (473) 

Kam bara sall lerl! 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla "25,, ton mınot satın ahoacaktır. 
Taliplerin ıartoameyi gördükten ıonra paZ1rlığa ittirak et

mek fizere % 1,5 teminatlari!e birlikte 17/21934 cumartesi gilnü 
aaat 14 de Galatada Alım, satım koroisyoouna müracaatları. 

(574) 

Şubat sonuna kadar iş Bankasına yatırılmış, ayni 
defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş 
paranın miktarı en aşağı beş lira olmalıdır. Şubat 
sonuna kadar asgari beş lira mevduatı olan bütün 
kumbara sahipleri : 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 4 üncü Keşide 

11 ŞUBlt\ T 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 25.000 Lira 

Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra
miye ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 

1 Nisan kurasına ithal edileceklerdir 

Silifke Asliye Hukuk Mahkemesinden : 
Silifkede manifatura tilccan Mehmet efendi oğlu Nuri efen· 

4inin alacaklılara ile akt etf ği konkordatonun tasdikine dair 8 
haıziran 933 tarih ve 99/55 numaralı hüküm iktiı'abı kat'iyet et
mekle icra ve ifliı kanununun 300 üncü maddeıi mucibince illa 
olunur. (627) 

~1111~~111111~1111111llllllllID111mm 

Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları _.....,.-...................................................................... . ...................... _ ...... . 

m~:mfü::::m:::mmm:::::mmmm::m::m:m::m::::::m::mmmm:m:m::::mm:::::::m:!;j~j Nakliye gedikli mektebi at 14,30 da pazarlıkla satına-

, .. -------· 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Kara.köy Köprüba~ -. 
reı. 42362 - Sirkeci Mühürdarıad~ 

Han T elcfon 227 40 mi A D A p A z A R 1 i;~: için 7 kalem tedris malzeıne- ' lınaaektır. Taliplerin belli :i .. . ~~H sinin pazarlığı 12/2/ 934 Pa- gün ve saatinde Merkez ku- M E R S • N 

~
~ TURK TiCARET BANKASI m~ zartesi günü saat ı4_te i~~a e- manaanlığı satınaıma komis- ı 
~ k . mi dileeektir. Taliplerın nuınu- yonunda hazır bulunmaları. Sür' at yolu 

. i me r ez ı : Adapazarı Hi: nelerini Topçu ve ~akliye (861) (618) 
: ~ lstanbul şubesi: Yenipostane karşısı Tel. 22042 nH mektebinde görmelerı ve bel- • • • Çanakkale ş Üp:r~ 9T 
1 1 S • 1 200 000 ii!i li saatinde Tophanede l\ler- Gülhane hastahanesi ihti- C 10 da Sirkeci nbtı-
• 1 ermayesı: ' ' iii! ke~ ~umandanlığı satınalma yacı için teahhüdünü ifa ede- uma mından kalkacak. 

~ •bt• t k •. 130 000 i:I= komısyonunda hazır bulun- miyen müteahhit nam hesa- Gidişte Izmir, Antalya, Mcr· 
: I ıya a . çesı. t ih! maları. (859) (606) hına 8 kalem fizik tedavi mal- sın, Payas'a. Döollıte bunla· 
1 Ş U 8 E L E R • :::I • • :{o zemesi 12/ 2/934 Pazartesi ra ilAveten Alanya, K~llak, 

• ji 1 mı Cumartesi günü s~~t. 14. te günü saat 15 te pazarlıkla a- Çanakkaleye uirayacakhr. 
sf!cBANDIRMA - BARTIN - BiGA - B1LEClk fü! Gülhanehastanesııçıngar- Iınaeaktır. Şartnamesini gö- •-------·-'6_ı_ı>~ .• 
~H=ı· BOLU-B. OZüYüK-BURSA-DüZCE-ESKI- ~m dorop, koltuk, komidin gibi receklerin her gün ve talinle- Mersin yolu 
fö· ŞEHİR-GEMLİK-GEREDE-GEYVE-HEN- Hii 8 kalem ~e~~u.~at 10/ 2/ 934 rin belli gün ve saatinde Top-mi - .. ::1: Cumartesı gunu saat 15 te hanede l\lerkez kumandanlı. Antalya vapuru t ı 
mi QEK-IZMIR- KARAMURSAL - Ku T AHY A mi pazarlıkla alına~aktır. Ev- ğı satınalma komisyonunda Şubat 
iiii l\1UDURNU-M.KEMALPAŞA- SAFRANBO. !m safını görecekle~ın her gün hazır bulunmaları. (864) 639) Pazar onda Sirkeci rıhtı-
:ii~ LU-TEKİRDAG-YENİŞEHIR m! ve taliolerin bellı gün ve saa- • • • mından kalkacak. Gidiıte Ça· 
Hli ~m tinde Tophanede Merkez ku- İhtiyat zabit mektebi için nakkale, Izmir, Küllük, Bod· 1 

ifü füi mandanlığı satınalına komis· altlı üstlü l50 karyola 13/ 2/ rum, Rodos, Marmariı, Dalyan, 
l~il Müsait şeraitle mevduat, havale ka- ~m yonuna gelmeleri. (857) (604) 934 Sah günü saat 15 de pa- Fethiye, Kalkan, Kaı, Finike, 

ini bul eder tahsile senet alır ve ikraz ~fü G""lh • h~ •t • • • zarlıkla alınacaktır. Nümune Antalya, Alanya, Mersin'e. 
u== A :m u ane as anesı ıçın ve şartnamesini görecekleri'! Dönüşte bunlara illveten Tat· 

~i.~ muamelatı yapar. i.=i.:.=i:· karyola; ç~p.arab.ası, oturak her giin ve taliı>Ierin bellı ucu, Anamur, Kuşadasıoa uğ· 
· M d ed gıbı d k ) t h ed rıvacaktır. {650) 

11
g ev uat faizleri müdüriyetle görüşiilerek tesbit edilir. mı mesn ı ye ı a em eç- gün ve saatinde Ton an e 

:::: mi hizat 10/ 2/ 934 Cumartesi gü- Merkez kumandanlığı satın· ---------••-• 
,~ K-0m_isgon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti. m! nü saat .15,30 da pazarlıkla a- alma komisyonunda hazır 
lı:~ carrge satışına delalet eder. Sigorta yapar. mi Iın~caktır. ~vsafmı gö_rece~- bulunmaları. (866) (637) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü !m Telef on: 23623 Hli Ierı~ h.~r gun v~ tahplerın • • * 

~ı-.::ru:::::z:::::::ı-.::a::::::::::::::··· .. ············-·····-························--············ .. •••••••• ... :::: bellı gun ve saatınde Topha· Jliyade atıs mektebi ihtiya- ' Bab1dH Ankara caddesi No. oo :.-::: ... :::::m:::::.:::~:::::::::::::i:mmim::m::m::m:m:::m:mm::m::mm::m:m::mm:m:: nede l\'lerkez kumandanlığı cı iein 140.000 kilo ekmek Telefon · 22566 

Silifke Asliye Hukuk Mahkemesinden : satınalma komisyonunda ha- 4/3İ934 Pazar günü saat 14 ._ ________ _ 
Silifkede kereste tllccarları Ovacıklı Vehbi Efendi •e bira· zır bulunmaları. (858) (605) de kapalı zarfla münakasası 

derleri ıirketinin alacaklarıyla aralarında aktolunan konkordato· "' * * yaınlacaktır . Şartnamesini 
zıan t ıdıkma dtrir 18/temmuı/933 tarih ve 787 numaralı büküm Hastahaneler ihtiyacı icin ıröreceklerin her gün ve ta-
iktiaap kat'iyet etmekle icra Ye ifUiı kanununun 300 ci msddesi 5000 metre kefenlik bez lin erin belli saathırlen ev-

acibincc ilio olunur. (628) 17 /2/ 934 Cumartesi günü sa- vel teminat ve teklif mek-

tuplarını Tophanede Merkez 
kumandanlığı satmalma ko
misyonuna vermeleri. 

-- (863) (638) 


