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Beş yıllık sınai 

mücadelesi 
ş Franıada yeni tetekkül eden 'I: program 
b?tal). kabinesinin de selefleri gi • . · • • . .. 
ı. 1 

Sok kıaa ömürlü olacağını, ya· j ~ lktısat vekılı dun Baş-
1tın h. ; k" p . h d. b lf Zatnanda çekilmeğe mec • ı ; Ve ıl ş.ya JZa at Ver 1 

_Adliyenin yanmasından mes'ul,hade
meden başka kimseler de var mı ? 

Ur ka) ... 1 Ilı acagını gösteren bazı e• Ankura, 9 (Hususi) - İl>tı .. at \ekili ' 

Şo~eler belirmittir. yalnız '. eeıaı Bey bugün sn.at on beş buçukta 
1 

ed anın seleflerini istifaya mecbur ;naı:vckll ı met ı•a,ıı llonctıı•rini z.lyal'f't . 

•. en ıebep sırf Fransa için dahili edt'rl'k bt>' yıllık sınai proğram h:ıtcıcm - _ 
•e l"rıa.}· e d:~ lklıs:ıt YckMctlnln hıı7.ırladığı proje ! 
def 1 m~seleler olduğu halde bul~ ,·e programın tııtblkntı etrafında lzııhnt -

• tam .. -. h . .. b" . . d :i h d .... ,en arıcı ır ıştır, a· vermiştir. CelM B<'Y Bo~\·ekll paşorun 
a o" 

llın a ~ruıu Fransa ile Almanya • §yanında t>e, ıı:uıt koımrııtır. .. . 

aind n aşıp anla~mamaaı mesele · lktısat Yeldllntn yurın (buı;un) d11 ' 

&.d c başlıca F ranıız devlet e= ba vcl•il ha:r.retlerlııl ı.lyord ederek bu . 
8.tnları . .. .. - b.lhls U7.rrinde izahot ''erı'eeğl, mUtcakl· · 

d.. .. arasına gırcn goruş ve 11 ""' 
ll~un ·· f ta ben Vel•lllrr heyetinin toplanacnğt tahmin : 

.,... U! arkıdır ki yeni kabine • 5 · 
••111 ~ediliyor • ·' 

l"rıevkiini tehdı"t etmektedir • Si El l\lcvcut demir madrnlı-rlnl ı,ıetmck -" 

Bugu··nk·· F. k b" · d ~ ı ı bl d ı f b lkn ku ıa k m m -harb. u ransız a ıneaın e Ei ç n r cm r a r sı nı ra c •. 

"'I 1Ye nazırı olan M. Daladye 1 lr.kcte lUzumlu olan ray, travers \'C diğt'r ~ 
ltıan · ı im dcmlryoltı Je,·a:ı:ımını bu euretıe dahilden 

t- Ya ı e görüşüp anlaşmağa '<1.faf t b l tedarik etmek te sınai programa. dahil -
.,..

1
• •r u unu yor. M. Daladye • 

"il b dlr • 

ı .. .u temayülü kendi adamı o -
.... n b ~.::nınnI1I1mııııınınnıınıııımıumnmııımııııınıınııııımıınnnanıımııımınıım~ 
t .. ır gazetecinin Hitler ile yap· 
ıgı bir ....... l .. k ·ı b. . ç·· ku }f ... u a at ı e ıa ıttır. un -
tıeı ıtler (Maten) gazetesinde 
, ~olunan bu mülakatında Fran· 
' ıle ·· ·· k :a:\l goru§me ve anlatmak ar -

l' ~~'U göıtermit ve Alman bat • 
e 1•nin ilk defa olarak bir Fran· 

:~:z laıeteciaini kabul ederek bu 
ke':lle beyanatta bulunması her • 

aın dikkatini celbetmittir. 

l\ ~. Daladyenin bu temayülü ıu· 
y~ için ehemmiyeti haizdir ki 

11 J:a: harbiye nazırının ~hsi ar -
~ •unailu n .. Q~ değildir. Aynı 
~anda Fransız erkanı harbi • 

l'ea· · f'k · d d ının ı rı e bu merkezde ol -
h Uiuna hükmedilebilir. Bununla 
er,be M D l 

)i.l}·· F r · a adyenin bu tema· 
fi ; ranaız parlamentosunda ka· 
b·ı\qerecede müzaheret bulamıyor. 
\'c r~'~a hariciye encümeni reisi 
l,11 M ~al sosyalistlerin lideri 0 • 

l'rlu • Re,.yonun fikri buna karfı 
arı;z b l 

tıu11 h u unuyar. M. Heryo • 
ıiyet u cereyana l<ar,ı henüz va -
tın alaınamıı olması ise hastalı • 

1 taın . 1 ~ •iy aınıy e geçirerek na.,icj 
t.ıett b. l l'et e ır ro oynıyacak faali -

da ~eYkiine dönememiş olmasın· 
ll ıle . l' . rı ge ıyor. 
D1-

let1 &er taraftan F ransanın mil • 
er . 

llle • Cetnıyeti nezdinde mü • 
•aı)j 1 ~l.l o an M. Pol Bon • 
r ela (C ) . . "aft enevre aıyasetıne ta • 

1 ar .... 
lhı gorunüyor, yanı si • 
'tılıı•rı a:zaltnıa işinde devletlerle 
ilti:a: !arak hareket etmek fikrini 

ş·atn ediyor. . 
.... 'llıdj b"'t•• (' _.,.. u un mesele yüksek 
1 ··•ı;z . 
"' !ek tıcali arasında başka bat· 
kit-lerddlcrde tebarüz eden bu fi . 

Himayei etf alin 
kostümlü balosu 

Himayei Etfal Cemiyeti tarafın
dan cuma günü akşamı Ankarada 
bir kostümlü balo verildiğini yaz· 
mıştık. Resimlerimiz bu balo • 
da alınmıştır. Üstteki resim ; 
hanımlar arasında tertip edilen 
kostüm müsabakasında ikinci ve 
üçüncülüğü kazanan Nafia Veki • 
li Beyin refikası Fatma Fuat ve 
eıki Ankara meb'usu Sami Beyin 
baldızı Halide Hamdi Hanımları en hangisinin efkarı umu· 
gösteriyor. Aşağıdaki resimde ise 

Mehmet Asım baloda bulunanlardan bir grup 
~ <Devamı 4 nncü eayıfadal görülmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~ 

bltmes ••lenmete 

O bitinceye ir nc!or 

Devlet şOrası
nın kararları 

Ankara, 9 (Hu
susi) - Teşkilatı 

esasiye V! Adliye 
encümenlerin den 
müteşekkil muhte· 
lit encümen yarın 
toplanacak ve dev· 
let şurası kararları· 
om kaziyyei muh· 
keme kuvvetinde 
olup o!madığı, mec 
liste tadil edilip e· 
dilemiyeccği mese· 
ıtesini görü§eccktir. 

Baro toplantısında evvelden tedbir alınmadığından bah
sedildi. Mes'uliyetin hudut ve şumulü üzerinde duruldu 

Dfln ite bafhyan blrlncl ceza mahkemesi heyeti ( Rela Haaan Vasıf, Aut tabir ve Murat !!eyler ] 
Yaa~ıada •uçlu g6r0len veatlyer Etem Ef, eorpya çekilmek üzere getiriliyor-Baroda dün yapılan toplanmada 

Adliye sarayının yanması do- kemeleri sultanahmette İstanbul Birinci ve 2 inci ticaret mah • 
layısiyle faaliyeti kısmen fasıla ya Muallimler Birliği binasında,, 2 kemelerinin ve ticaret secili me 
uğrıyan bütün adliye tetkilatının inci, 3 üncü, 4 üncü hukuk mah murluğunun dördüncü vakıf ha -
yeniden faaliyete geçmesi yolun• kemeleri Beyoğlu adliye binasın - nının ticaret odasının bulunduğu 
daki çalıtmıya dün devam olun - da, 5 inci hukuk mahkemesi Gül kısımda, 1 inci ve altıncı hukuk 
rnuftur. hane parkında Güzel sanatlar bir• mahkemelerinin de eskiden maa· 

Dünden itibaren de ağır ceza, liği binasında faaliyete geçmişler- rif nezareti binası olan Divanyo -
1 inci, 2 inci, 3 üncü ceza mah· dir. (llevıum to nnr.u :ıyıraıtıı) 

Bugünün en 
kar • • 

ışı •• 
Hıı ılAtı ırovdpzııın. - Dlyarıbekb 

yolunun Şefkatlı J~B!!Jonundan sonra o• 

lan Jasmmm in,antına tnh Is edilen U 

mllyon liralık lstlkrazm ikin.el kı8mı olan 

4t milyon llrahk istıkrn7.m (B) tertibi 

dUııden ltlbaren aatılmaıta başiıınmı,tır , 

Bu tertibin her blletl 20 ~r liralık hA • 

miline muharrer ııcnctlcrdlr. 

Bu antıı;ı 11 - 1 - 9St tarlhlne kadar 

aUrccektlr. lkramlyrll \'O % 5 falzll olan 

.ı.tlkra7.ın bu Jklnci tı-rttblnln de birinci 

tertip gibi derhal ve ldhnllen au.tılacatı 

muhııkkal< u.yrlınaktadır. 

~---------..~--.... 
Mübadele komis-
yonu lağvediliyor 

Bu husustaki mukavele 
dünAnkarada imzalandı 
Ankara, 9 (A.A.) - Muhtelit 

mübadele komisyonu 8 ay sonra 
ilgası hakkında hükumetimizle 
Yunan hükumeti arasında tanzim 
emukavelbugünaaoni m ldÜe h 
edilmiş olan mukavele bugün ha· 
riciye vekili Tevfik Rüştü Bey ile 
Yunan sefiri M. Sakellaropuloş ta 
rafından imzalanmıthr. 

Sefir hazretlerinin rahatsızlığı 1 

hasebiyle hariciye vekilimiz Yu • 
nan sefarethanesine giderek mu • 
kaveleyi orada imza etmi~lerdir. 

Türk· Urugvay 
dostluk muahedesi 

Roma, 9 (A.A.) - Türkiye ve 
Urugvay hükumetleri arasında 
aktedilen dostluk muahedesinin 
musaddak suretleri dün Roma • 
daki Türkiye elçiliğinde elçi Va • 
sıf Bey ile Urugvay orta elçisi 
arasında teati edilmiştir. 

Teati muamelesi bittikten son · 
ra her iki memleketin terakkisi 
ve refahı namına kadeh kaldırıl • 
mııtır. 

Kadın hangi ya~ta caziptir ? 

Bazıları d . ' aıma ... 
"insanların en cazibi olarak tanıdığım Aptülhak 

Hô.midi gözlerimin önüne getiriyorum.,, 

Li.lsyen AptUlak HAmit H. 

- Efendim, anket muharrile• 
rine güven olamıyor ki... Bir gün 
evel söylenen söz, bir gün sonra, 

anketçinin işliyen muhayyelesiyle 
şekilden şekle giriyor.. Kelime -
ler, cümleler hazan mutedil, çok 
defa alabildiğine yer değiştiri • 
yorlar ... ve, bütün bu değişik 

kelimeler, cümlelerle ifade edi -
len fikirlerin kendinize ait olup 
olmadığında cidden tereddüde 
düşüyorsunuz.. Beyefendiyle 
(Abdülhak Hamit Beyle) biz ka· 
rarlaştırdık.. Hiç bir anketçiyle, 
hiç bir mevzu etrafında görüşmİ• 

. yeceğiz... Beyefendi bilhassa pek 
ileri gidiyor: "Asla!,, diye her va 
kit aıkı sıkıya tavsiye ve tembih 
ediyor .... 

Lüsyen hanımla konuşuyoruz. 
Fakat.. Ne yazık ki dahi Türk 
şairinin bu çok nazik refikası, an
kete cevap vermekte itizar ediyor. 

Salon ılık. Hayır ... Hatta ar• 
(Dcmnıı 4 Uncft aayıfndn) 

Lord Kiçner'in ölümü! 
17 Sene 

sonra mey
dana çıkan 

esrar 
~~ 

Alman casus
luğu hakkında 

müh~ m ifşalar lE~ıl!~i§:~i::..~=-=:~~~~~~..J 

Koca lngiliz zırhlısı nasıl battı? 
Bugün 6 ıncı say.tamızda okumıya başlayınız 



ta yan 
• • 

proıesı 

ispanya Tekrar Karışt . ! 

Günün siyaseti 
--. ,_, ,_, ,_.., _.~...,.,,,,, I 

Sovyet Rusya Na~ 
Almanya ile anla

şacak mı? Ceı1evrede nasıl 
karşılandı 

-~---------------------------~--~ 
Sovyet birliği hariciye k~fJJ; 

ri M. Litvinofun Romayı zıY el 
tinden sonra Beri in tarikiyle. M ~ 
kovaya dönmek yolunu tercıh ( 
mesi ve orada Amerikanın So~1~ 
birliği nezdine gönderdiği ilk e , 
olan Mister Wilyan Bullittle ~-ı 

Cenene, 9 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti umumi katipliği mahafil 
leri böyük Faşist meclisinin aldı • 
ğ ı karaı hakkmd<": bjjyük bir ihti -
yatkarlık VP ke~umiyet göstermek 
tedir, 

Memleket dahilinde tehlike ·hali ilin 
edildi. Her tarafta bom balar atılı yor 

Bununla beraber milletler cemi
yeti misakın icabında yeniden 
gözden geçirilip değiştirilebilece -
ğinin mezkUr misakın 26 mcı mad 
de!İnde derpiş edildiği ehemmiyet 
le kaydolunmaktadır. 

Diğer taraftan büyük Faşist 
meclisinin bu husus için kısa bir 
müdet tayin etmiş olmasına na -
zaran Milletler cemiyetinin ıslahı 
hakkında İtalya tarafından ileri 
sürülen teklifin mezkur meclisin 
ikinci kanunda yapacağı toplan • 
hda müzakere olunacağı tahmin 
edilmektedir. 

Umuimiyetle zannedildiğine gö 
re Milletler cemiyetinin esas teş -
kilatında değişiklikler yapılması 
meselesi, bu cemiyetin halle im -
kan bulamadığı muhtelif mühim 
meseleler, bilhassa ilahları azalt 
ma meselesi hakkında büyük dev
letler arasında yapılmakta olan 
müzakere.ter neticelenmeden ev • 
vel tetkik olunacaktır . 

B. M. Meclisi 

Madrit, 9 (A.A.) - Dün gece 
İspanyanın muhtelif yerlerinde 
hadiseler olmu~tur. Bu hadisele
re anarşiııt federasyonu sebebiyet 
vermiştir. Barcelonada sekiz 
bomba patlamıştır. Karışıklıklar 

çıkması ihtimaline karşı umumi 
binalara mitralyözler konulmuş -
tur. Saragossede bombalar pat· 
lamış ve tüfek ateşi açılmıştır. 45 
kişi tevkif edilmittir. Logravda 
müfritlerle polisler arasında bir 
müsademe olmuş ve iki polis te 
yaralanmıştır. Haroda müfritler 
jandaı-ma kışlasını ele geçirımeğe 
teşebbüs etmi§lerdir. Anarşiıt fe 
derasyonu bir beyanname neşre -
derek siyah - kırmızı bayrak al
tında ihtilal ilan etmiştir. 

Tehlike hali 
Madrit, 9 (A.A.) - İspanya -

r.rn her tarafında tehlike hali mev 
cut olduğu ilan edilmiştir. 

Barslonda dün gece yarısına 

doğru 3 bomba patlamıttır. Bun .. 
lar biri Saint - François d' Assi -
re klisesinin kapısı önünde infi .. 
lak etmştir. İkinci bomba, klise 

dün toplandı 1 papazım~ evinde patlamıştır. . 
Maddı zarar oldukça ehemmı 

Ankara, 9 (A.A.) - B. M. M, yt!tlidir. Üçüncü bcmbanın han-

bugün reis vekili Hasan Beyin ri- ei noktada infilak ettiği saat biri 
yasetinde toplanmıştır. Vilayet .. çeyrek geçeye kadar hala öğl'enİ• 
lerde seyyar aşiret muallimleri lememiştir. Bu son infilak bütün 
teşkilatı kanun layihasiyle maarif sehir halkını korku ve heyecan i-
vekaleti 1933 senesi bütçesinin ~inde bırakmıştır. 
558 İnci faslının değiştirilmesine , Son saatte alman malumata 
ait kanun layihasının geri verilme 
si hakkındaki başvekalet tezkere- C b• • • 
si okunmuş ve icra iflas kanunu - esur ır gemıcı 
nun üçüncü maddesinin son fıkra 
sının tefsiri, idarei umumiye ka .. 
nununun muaddel 116, 140 ıncı 
maddelerinin tadili, Darende 
kazasının Sıvas vilayetinden ayrı
larak Malatya vilayetine bağlan
ması, tahlisiye umum müdürlü -
ğü memurlarının tekaütlükleri ve 
fahri konsolosJarın aidatı hakkın· 
daki kanun layihalarının ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul e -
dil~iştir. 

Meclis pazartesi günü toplana .. 
caktır. 

Basra körfezi demiryolu 
yapılıyor 

Tiryesle 9 ( • ' ) y l . . , ~-.• ~. - apı ma· 
sı bır İtalyan §irketine ihale edi • 
len BPAra körfezi de . l . mıryo unun 
ınşa~tında çalışmak için 100 ltal-
:; an ışçisi ve 40 memurdan .. . 

e1c1 ı. mu 
r <.oı:ep oır ilrafile trana gitmek ..• 

T. ' u 
zere ıry~~dcn ·lu,.tcket t . 
1 d

. e mış • 
er ır • 

BttşY."\ bazı mühim in aattt.: ça .. 
Jışmak iizm-t.: halyan işçiierin.Je.1 
ibare~ bir l:aç kafile daha gitmek
tedir. 

Tayinler 
Ankara, 9 (A.A.) - El~ziz em· 

niyet miıdürlüğüne Antalya sa:bık 
-eMniyet müfettişi Azmi, Yozgat 
ma~rif müdürlüğüne Kütahya li -
8e.si Fransızca muallimi Cevdet , 
Çanakkale maarif müdürlüğitne 

Krrklareli maarif müdürü LaHf 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Samsunda yirmi kişiyi 
ölümden kurtardı 

Samsun, 9 (A.A.) - Geçenki 
fırtınalar esnasında denizde tu • 
tunabilen yegane motör Hantaloğ 
lu Şevki !kaptanın motörüdür. 

Şevki lkaptanla tayfaları müthit 
dalgalar arasında bir taraf tan ken 
dilerini diğer taraftan da halatla
rın ucuna bağladıkları direkleri 
denize atarak yirmi kitiyi kurtar • 
mışlardır. 

Samsun liman reisi bu fedakar 
gemicilerin taltifi için teşehbüsat· 
ta bulunmuştur . 

M. Litvinof Moskovaya 
döndü 

· Moskova, 9 (A.A.) - M. Litvi
nof Moskovaya muvasalat etmit 

ve istasyonda Kreıkinski, Kara · 
han, hariciye erkanından Stomo-

riakof, Sovyet Rusyanın Amerika 
oefiri Troyanovski, Almanyadaki 

sefiri Hinçuk, hariciye komi~erli • 
ğinin bir çok memurları, Alman 

~efiri Nadolny, İtalya masle.hat • 

güzarı Berardin ve Sovyet v•~ ec • 

nebi matbuat mümessilleri tara • 
fından selamlanmı§tır . 

Kütahya lisesi 
Kütahy&, 9 (A.A.) - Yanan 

lise için yeni bir bina hazırlandı , 
Tedrisata bir kaç güne kadar bat· 
lanacaktrr. 

göre müfritlerden mürekkep bir 
kafile, otobüs deposuna girmek, 
içeride bulunan arabaları yak
mak istemiştir. Bunun üzerine 
muhafızları takviye için gönderi -
len polislerle mutaarrızlar arasın· 
da tüfek ateşi açılmıştır. 

Umumt grev 

Umumi grev ilan edileceği zan 
nolunmaktadır. 

Barcelone ayaletinde bulunan 
Olesade Montserrattan bildirildi
ğine göre belediye muhafızları 

dün gece elektrik muhavvilesi 
içine bir bomba koymağa hazır • 
]anan 3 ki§İyi yakalamış ve bun -. 
lan öldürmüştür. 

Mataro §ehrinde umumi grev 
ilan edilmiştir. Hospitalet köyü
nü ele geçiren ihtilalçi unsurlar, 
elektrik ve telefon tellerini kes -
mişler, yiyecek satan dükkan ve 
mağazaları yağ.maya, katolik ce
miyetinin idare merkezini zorla 
zaptetmeğe kalkışmışlardır. 

Demiryoluna suikast 
Saragos, 9 (A.A.) - Bilbao 

sürat katarı Zuera civarında yol -
dan çıkmıştır. Birçok kimseler 
ölmüş veya Yf.ralanmı.ş olmasın. · 

dan korkulmal<taClır. / ,,, 

Bu kazanın müfrit unsurlara 
mensup bazı tahripkar kimselerin 
yo]u bozmak ve kesmek suretiyle 
yaptıkları bir suikast eseri oldu -
ğu söylenmektedir. 

Tarife kanunu 

Gümrük Tarife kanunu 
yeni bir şekilde 

hazırlanıyor 
Ankara, 9 (Hususi) - Güm · 

rükler vekaleti, gümrük tarife ka
nununun yeni şeklini hazırlamak· 
tadır. 

Vekalet, muhtelif ecnebi mem· 
leketlerde tatbik edilen gümrük ta 
rifelerini ve mevcut tarife kanunu· 
nun tatbikinden beri geçen dört 
yıl zarfında elde edilen tecrübe • 
leri göz önünde tutarak tatbika • 
ta müteallik hükümleri daha et -
raflı surette tavzih, tasrih ve tev -
ıi ederek hazırlamııtır. Bu kanun· 
da bilhassa gümrükle ethas ara • 
ııında çıkan ihtilafların hal ve f as
lı için hükümler konmuştur . 

Bulgar Kralı bugün 
Belgrat'ta olacak 

Belgrat, 9 (A.A.) - Bulgar kral 
ve kraliçesinin yarın saat 15 te 
Belgrat istaıyonuna varacakları 
ıbildirilmiştir. 

Viyan ada tevkifler 
Viyana, 9 (A.A.) - Milliyetçi 

sosyalistlerin dün yaptıkları nü -
mayiş esnasında zabıta 80 kişiyi 
tevkif etmiştir . 

Dadyanın adı değişti 
Ankara, 9 (Hususi) - Muğla • 

ya bağlı Dadya kazasının bundan 
böyle Datça diye anılması kabul 
edilmiştir • 

ispa~ya meclisi a-;lldı ı vuş~ası, çok manidar bir h~r< 
Madrıt, 9 (A.A.) -Yeni Kor.. kettı. r 

tez meclisinin ilk toplantısı çok İtalya başvekili Sinyör M0.~~ 
büyük bir merak ve alaka uyan- lininin, Almanyanm nazi reJ

1 r 
dırmıftır. · ile Sovyet hiil{\imetini uıls911 

Meclis binasının civan daha mak istediği malumdü. ~ 
saat 14 te kesif bir halk kütlesiyle Anlaşıldığına göre, üçUrı dJ 
dolmuştu . Zabıtanın aldığı kuv· fikı·i Avrupa devletleri arası" ~ 
vetli inzıbat tedbirleri halkın şu- muvazeneyi muhafaza edebihııtr 

ht 
rada burada kafile, kafile top • ve bu suretle Avı-upa sulhun\! ·~ 
}anmasına meydan bırakmıyordu. hangi tehlikeden korumak W, 

Koridorlarda yeni ve eski bir- Sovyet Rusyanın, diğer A"rıl~ 
çok mebuslarla karşılaşılıyordu. devletleriyle dostane münaıebC ; 

ı 1 .. · d 'k' -e!' spanyanm parlamento tarihin er esası uzerın e teşrı ı ••· 
de dünkü kadar kalabalık görül.. etmesidir. ı:· 
düğü hatrrlanamıyordu. Birçok Halbuki diğer taraftan AlıııJ 1 
fotoğrafçılar, makineleri ba!lll - yaya kar§ı Fransa ile, Y~ht~' 
da hazırlanmış duruyorlardı. lç· Fransaya karşı Almanya ile ıl 
tima salonuna birkaç sincmatoğ - fak etmit bir Sovyet Rusya A.,r'l 
raf aleti yerleştirilmişti. Bunlar padaki muvazeneyi altüst edet'.f 
sesli film almak için hazırlanmış• Moskova bu sırada Pariılt 1 

tı. şerait dairesinde geçindiği içİ~ 
Celse saat 16,35 te açıldı. Hü- İtalyan noktai nazarına göıe, j 

kumet azası mevcudiyle kendileri nun Berlin ile de aynı derece~ 
ne mahsus yerleri i,gal etmitler .. iyi münasebetler tesis etmesi ~ 
di. Bazı mebusların intihap maz- muvafık olur. 
hataları meclise henüz gelmedi .. Amerikanın da, İtalya tefi 
ğinden 100 kadar mebus bu celse fından müdafaa olunan bu noJcl' 
ye iştirak edememi~ti. nazara fakat baJka bir bakımd1~ 

1 

Katipliğe seçilen bir mebus, taraftar olduğu anlatılmaktadff 
.. abahleyi.n alınan intihap mazba- j;ünkü, verilen malumata g'i'~ 
t~larınr okudu. Bundan sonra Vaşingtonun hedefi, Japony•~ 
ceseye muvakkaten riyaset eden Mançakudan Şarki SiberYb 
en ya§lı mebuı, meclisin daimi doğru ilerlemesine mani olf', 
reisinin seçileceğini bildırdı. Bu için Sovyet Rusyanın Avrup" 1~ 
nun üzerine sosyalist grupu içli - rafında serbest kalması, düt''\ 
ma salonundan çıkıp gitti. bir Almanyaya kar!t vazıyet ' 

mak ıztırarında kalmamasıdır• 

Muamele vergisi Bundan ha,ka, Sovyet bir . 
Amerika ticareti için genit b 

Kanununun iki maddesi 
değiştiriliyor 

• e 
mahreç ıayan Amerika, bu '' , 
Almanya gibi tecrübeli bir yıJ·p 
dımcı ile giriımeyi daha mün~~ 

Ankara, 9 (A.A.) - Maliye ve görırıekteelir. Bu da, Aıne''·~· 
ık l l .. t: • M' R ... Jtı hsat encümen eri muame e ver· cumnur reısi ıster uzv:- el 
gisi kanununun dokuzuncu mad • Sovyet Ruıyaya gönderdiği ı11' •A 

·ııl'' 
desine bir fıkra ilavesiyle onuncu çi vasıtaıiyle Sinyör Muasoliıı1,,;, 
maddenin tadiline dair olan layi • noktai nazarını niçin terviç ett

1 

hayı müzakere ve kabul etmişler • ni izah eder. 
•' dir. 

Dokuzuncu maddeye bu suretle 
ilavesi teklif edilen fıkraya naza • 
ran bankalar kambiyo mübayaa • 
ıından dolayı verecekleri muame · 
le vergisini aylık mübayaaların 
binde onu niıbetinde olarak her 
ay ödeyeceklerdir. Sene sonun· 
da blinçolarına göre vaki satışla· 
rın tutarı aylık vergi nisbetini teca 
vüz ettiği takdirde fazlasını ve .. 
recekler, noksan çıktığı takdirde 
bir fark kendilerine iade oluna .. 
caktır. 

Gazi Hz. nin resmi 
Malatya, 9 (A.A.) - Reisicüm 

hur Gazi Hazretlerinin imzaları .. 
nı havi olup C. H. fırkası Halkevi 
ne hediye buyurdukları fotoğraf• 
lar bugün merasimi mahsusa ile 
yerlerine konu lm1l!\tur. 

Kastamonuda havalar 
Kastamoni, 9 (A.A.) -Hava .. 

lar iyilefmiş, soğuklar iyice kırıl 
mı§tır. iki gündenberi yağan yağ• 
murlarm tesiriyle karlar erimeğe 

batlamıştır. H.ıraret derecesi bu 
gün sıfırdan yukarı altıya kadar 
çıkmıştır. 

Bu siyasetin muvafık ol~~-i 
ve nazi rejiminin Sovyet b•:,_j 
ile iktısadi sahada te§riki ııı so' 
edebilmek için müfrit anasırııı eti 
yet düımanlığına kartı gelrı' 
çok muhtemeldir! . .. ,,. 

O• 

Fransa meb'usaP 
meclisinde 

11 
b'ıl•~ 

Paris, 9 (A.A.) - Me ıd~ 
meclisi bu sabah saat dok

0 
p. 

M. Buisonun reisliği altında toil1e 

1 l~ · · .. akere5 
anıp ma ı proJenın muz 

devam etmi,tir. ·ı·t i' 
nz• " Memur maa!larmd~.n .. te kk111J~ 

rasına dair Plup klubu h~ . jlet• 

h .. kA · • • ıeebıJJ• t u umetın ıtımat me . biri"' 
sürdüğü altıncı maddenın, l<•bı.11 
fıkrası 63 e kartı 403 reyle 

edilmiştir. ____. 
---------:. bit' M. Ruzveltin yenı 

nutku ıtei•t 
Va"ington 9 (A.A.) - · ırıe 

~ ' renıJJ 
cümhur M. Ruzvelt, kong .,ıillet1 

ıaiıi tekrar oa!lamada~· et1"e1' 
· · b' tuk ırat ·tı ıhtaben yenı ır nu dyo ı 
niyetindedir. Bu nutuk ra 
tamim olunacaktır. 
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"" ll~b 11tth. arı· U güzel , bu verımlı 
~ '-liıleyatın.da manası olan ka. 

'•nır modern vasıtalarla 
Sadri Etem 

(Devamı 5 inci sayıfada) 

<? 

lktısat ve Tasarruf Gazinin Istanbula 
Haftası başlıyor hediyeleri 
lktısat ve Tasarruf haftasına l · C H 

Reisicümhur Hazret erı, . · 
üç gün kalmıştır. Haftanın ilk Fırkası lstanbul şubesine büyük 
günü Ankarada Millet Meclisi re· kıtada bir fotoğraflarını he -
isi Kazım ve Ba,vekil lımet Pa • diye etmiılerdir. Resim dün gel
şaların bir nutku ile ba,lıyacak ve miftir. Güzel bir şekilde çerçe" 
her akşam vekiller tarafından rad velenildikten sonra fırka merke -

yoda birer konferans verilecektir. zinde ihtiram mevkiine merasim· 
lstanbulda da her aktam radyo· le talik edilecektir. 

da ve bundan başka !ehrin muhte· 
lif taraflarında konferanslar veri 

besine de gönderilmi!tir. 

Şube bu reklamları ,ehrin dört 

Seyyahlar şubesinin 

hazırladığı broşörler 
Belediye seyyahin ıubesi mü • 

dürlüğü ta.rafından Macarca ve A· 

rapça olmak üzere yeniden iki 
büroıör hazırlanmaktadır. Bunlu 

yakında basılarak Macaristanda 
ve Mısırda dağıtılacaktır. 

Bundan başka Mısırdaki seyyah 
acenteleriyle de mektupl&Jılmak • 

tadır. Bu acenteler Mısırla 
Türkiye arasında ucuz seyahatlar 
temin edeceklerdir. 

İlk mekteplerde sobalar 
tık mekteplerde düne kadar so· 

balar yanmıyor, talebeler Üfiiyor • 
lardı. Dün maarif müdürlüğün .. 

den ilk mekteplere gönderilen bir 

Asri mezarlık 
Belediyenin Zincirli ku:yuda ya

pacağı asri mezarlık iti gene bir 

Fotoğrafın üzerinde Gazi Haz 
retlerin in el yazılariyle "Fırka-

mın İstanbul vilayet idare heyeti-
ne cümhuriyetin onuncu yıl dönü

mü hatırası,, cümlesi ve imzaları 
vardır. 

Telefon şirketi tenzilat 
istemiyormuş 

Tele fon tir ketinin vazıyetini 

tetkik eden komisyon ücretlerin 

indirilmesine karar venm,ti. An .. 

cak telefon şirketi kazancının iyi 
olmadığını ileri sürerek bunu 
kabul etmemiştir. 

Şirketin iddiasına göre telefon 
konuşmaları her ay 10 - 12 bin 

liralık eksilme göstermektedir. 
Şirketin iddiası iktısat vekaletine 
gönderilmiştir. 

İçkisiz .bar yakında 
açılacak 

Şehir tiyatrosu sanatkarlarının 
aralarında bir istihsal kooperatifi 
kurarak bazı işler yapacaklarını, 
bu arada Gardenbar binasını ki
ralıyarak buraamı 1çkiaiz eğlence 

yeri haline getireceklerini yazmış 
tık. 

Aldığımız malumata göre, 
kooperatifin nizamnamesi hazır -
lanmıştır. Yakında tasdik edil • 

mek üzere Ankaraya gönderile -
cektir. Tasdik muamelesinden 
sonra işe baılanacaktır. Bar ak .. 

şam dokuzda açılacak, on bir bu 
çuğa kadar revü gösterilecek, o-

peret oynanacak, Karagöz oyna• 
tılacak, on bir buçuktan bire ka 

dar dans edilecektir. Barda haf

tada bir program değişecektir. 
Hasılat kooperatif hissedarları a • 

rasında dağıtılacaktır. Belediye 
memurin kooperatifi de, şehir 

tiyatrosu kooperatifine müzaha -
ret edecektir. 

Bir yangın daha 
söndürüldü 

Balatta Boşnak Abdullahın e -
vinde kiracı Madam Perlanın 5 
yaşındaki çocuğu dün odada oy • 
narken mangalı devirmiş, madam 
çocuğunu kurtarmak, aynı zaman 
da yangının önüne geçmek için 
yere dökülen ateşleri toplamış , 
bu esnada ellerinden ve bacakla -
rından yanmıştır. Madam hastane 
ye kaldırılmıştır. 

Fakültede dahili hasta 
JıkJar profesörlüğü 
Viyana üniversitesi profesör .. 

!erinden doktor Purges lstanbula 
gelmiş, dün Ankaraya gitmiştir. 
Viyanalr profesör İstanbul üniver 
sitesi tıp fakültesinde dahili has -
talıklar profesörlüğüne taliptir. 
Bu husustaki tekliflerini Ankara• 
da maarif vekaletine bildirecek
tir. 

Halkı igfal maddesi 
üzerinden 

Yerli mallarına (ecnebi malı) 
damgası vurarak satan fabrikatör 
leı· hakkındaki ilk tahkikat biti -
rilmişti. 

Bu hususta kati karar vermek 
üzere seçilmiş olan sanayi müdü .. 
rü Refik Beyin reisliği altındaki 

komisyon ilk toplantısını bugün 
yapacaktır. Komisyon bu ka?il 
tacirler hakkında halkı iğfal mad 
desi üzerinden takibata haklıya -
cakhr. 

Benzin fiyatları yükseJ
miye başladı 

1933~ 

• ettı 
Evvel zaman içinde bir zatııe• 

rif Bağdada gidip gelmış. Ondan 
sonra, her sözünün başında bir ke
re Bağdadı anmak huyuna kapıl• 

mış: Bağdattayken şöyle yapar • 
dım, Bağdattayken böyle yapar • 
dım ... Bağdatta bunu söyledimdi, 
Bağdatta şunu anlattımdı .. ,, der du 
rurmuş .. 

Bir gün, kalabalık bir meclisle 
gene Bağdadı tutturmu!; öyle çok 
söylenmiş, öyle çok aöylenmış ki, 
nihayet dü§ÜP bayılmış. ı 

Su, lokmanruhu, falan filan· a .. 
yıltmışlar. Biraz kendine gelip göz. 
lerini açınca: 

- Merak etmeyiniz demiş, Bağ 

datta da böyle olurdum! 

Adamın biri fevkalade inatçry. 
mı§. Nuh der de peygamber de
mezmiş , Bir gün, vapurda giderler 
ken, yolculardan biri denize bir 
şey düşürmÜJ. inatçı zat yanında• 
kine: 

- Gördün mü demiş, deniz~ 

makas düştü .. 
Öteki başını sallamış: 
- Hayır, düşen makas değildi, 

bıçaktı. 

-Makastı. 

- Bıçaktı. 

- Makastı. 

Münakaıa büyümü!. Denize ı,,. 
çak düştüğünü iddia eden, makas 
diyeni tutunca denize atmış. Adam 
boğulurken kolunu uzatmış, orta 
ve şehadet parmağını makas gibi 
biribirine vurup: 

- Makas! işareti vermiş. 
~ ~ ~ 

Köylü köyünden vazgeçer mi 
geçmez mi bilmiyorum ama, huy
lu huyundan vazgeçmiyor. Bunun 
bir misali de, Necmettin Molla 

Ben2in fiatlan son hafta için- Beydir. 

de yükseLmeğe başlamıştır. Bil- Molla beyde de, ikbal devirle. 
hassa son iki gün zarfında fiatlar rinde "selam etmek. .. ,, huyu vardı. 
birdenbire galon başına 6 kuruş Bir zamanlar bir i i kolayca gör
çıkmıştır. Hiç bir sebep yokken dürmek için Molla beye müracaat 

benzinin böyle yüksek fiata satıl- edilir. Molla bey de bir selam sar• 
ması İstanbul mıntakası ticaret kıtır: 
müdürlüğünün nazan dikkatini - Molla bey selam etti! 
celbetmiştir. Deyince, iş görülürımuş .. 

Müdürlük tahkikata başlamış Molla bey, taştan su çıkarmak-
ve ticaret odasının da tahkikat la meşgul olurken bile bu selam et-

me huyundan vazgeçmemiş. yapmaıı için bir tezkere gönder -
Adliye sarayının yanmasından 

miştir. Ticaret odası da tahkika.. sc.nra, avukatların fikirlennı soran 
ta ba§lıyacakhr. bir arkadc;.~a Molla bey düşündük

Belediyeye gelen 
mektuplar 

lerini söyledikten sonra, sözünü se
lamla bitiriyor. Arkadaşımızın son. 
cümlesi §U: 

müddet için geri kalmıttır. Maliye 
ye ait olan bu 245 dönmlük top· 

rağm 75 dönümüne 93 kiti mül • 
kiyet iddia etmiıtir. Bunlar u -

yutulamazsa belediye asri mezar· 
hk çin baıka bir yer aramak mec
buriyetinde kalacaktır. 

Belediyeye son günlerde Avru 

-•••••••. ••••' 1 padaki mütehaasıslardan sık, sık 
gıden/er , mektuplar gelmektedir. Bu mek-

- Ve MoJla bey gazetedeki ar
kadaşlara selam etti! 

Ne devir o devir, ne de MolJ~ 
Bey o Molla bey olmadığından. 
"aleykümselam!., der ve ilave ede 
riz: Huy canın altındadır! 

~••••-••••••.... tuplarda, belediyeye şehir plim, 
Yugoslavya elçisi M. Y anko - tiyatro, konservatuvar ve sair iş

viç dün aktam Ankaraya gitmiş · ler için hizmet teklif edilmekte -
tir. dir. 

DEHRt Efendi 

Setimi izzet 

80 
~~ b~hr· , -- · --
~'lk, 1 

Ef ., geçen sene Bük • •.. Bu sene Seli.nik konferan • ı ... Tevfik Rüştü Beyin son Bel· 
~ n kongresinde Bulgarlar sında daha uysal ıöründüklerini grat seyahtinden sonra daha ziy:ı · 1

>'0 11 Yapmıtlardı... gazeteler yazdılar. de yumuıamıtlar .. 
••. Bu gidişe göre tabii Bulgar 

kralının Belgrada yapacağı yeni 
seyahatten sonra bütün bütün yo • 
la gelecekler. 

Dehri Ef. - Zorla güzellik ol • 
maz derler. Bulgarların bu hali si
yasette hazan dostluğun zorla ol
duğunu gösterecek demektir • 
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Kadın hangi yaşta ~ .. J Daladiye • H~ 
l.._ __ mG-Ua-·~NiC:!:liiS:U~-mN•.:J:i~-H-•A..._B_E .... ~-~L.,..E_R...-i~--~ mÜcade}eSl 

caziptir Muallimler birliği idare 11:~; haberleri Ge~ilerde doktor ve u.,.o.akaıcd•'" ~ 
(ISaş tarafı 1 \ııc·I ııayırnmızda) • d d h • d rağbet 

heyetinde ·ı,.. b l k mı ye e a a zıya e 
calc. Şöminenin yanında, bir ge.. Kibrit çakmışlar 1 aç u unaca cağıdır. Fransız efkarı 
niş koltukta oturan Lüsyen hanım Muallimler birliği kongresinin Vekiller heyeti tarafandan ka- miyesi çok defa akıl ve Jll~ 
düttünüyor.. Düşünüyor ve gülü- yapıldığını ve yeni idare heyeti .. bul edilen bir nizamname ile, ge- · ı k 1 ~ 

S" k ld Sonra yüzüne bakıp zıyade lissiyata apı ır. . aı yoı-. Şöminenin tam karşısındaki nin seçildiğini yazmıştı · ~re milerde yolcuların sıhhi emniyet- mantıkı bir tahlil neticesııt! 
koltukta genç bir matmazel de heyetine seçilenlerin bir tertip küfretmişler leri için bazı tedbirlerin alınması Heryonun M. Dalaqyeye 

var. sehvi olarak isimlernn yanhş çı~- Edirnekapıda oturan Hacer Ha- mecburiyeti konuşulmuştu. Sıhhat etmiyeceğini tayin etJ1lek. t.t 
K tığını gördük. Bu itibarla düze.. nım geceleyin evine giderke41. ö - y kAl · b · "b" k"")d"' O · · e•ı"ce ıt• onuşuyoruz. e a etı; u nızamnaıne mucı ın u ur. nun ıçın n • 

terek yeniden i~aret ediyoruz: nüne dö"'emeci Mustafa ve arka· ı d b" d k ıtJlı Kısa bir zaman içinde pek çok 'f ce gemi er e ırer o h>r veya M. DaladY.e siy,asetipin u 
şey konuştuk: Konfor itibariyle İdare heyetine yüksek kısım daşı Ömer çıkmış, kibrit yakıp yü- sıhhiye memw:u ile ilaç ve tıbbi man yürüyemiy,ec;eğini tttbP' 
ap.artmanln konağın far:kı; hava• dan, üniversite ordinaryusların- züne bakmı§lar, sonra da küfret- levazım bulundurulması için gemi denler vardır. 
larm ıoğukluğu; eski edebiyat dan Şekip Beyle, Hilmi Ziya ve mişlerdir. Hacer Hanımın şika - ııabiplet"ine üç a}'. mhület vermiş - İşte bu vazi~ettir ki ŞotaP 
nesli (soğuk, ve eski edebiy8t nes Şevket Aziz Beyler, orta kısımdan yeti üzerine sarhoş olan iki arka- tir. nesinin de yakın bjr ı 
li... Biribirı" arkasından gelişi ga- Nevzat Ayaz, maarif müdür mua- da~ yakalanmıştır. k .. d _

1
_.

1 
. . }ııJ 

mev ıın en çeAı meııoı 
rip bir tesadüf.. Bunda benim vini Hıfzırrahman Raşit Beylerle Vumru,ğunu camda denemiş T ay,:yare cemiyetinde bit ihtimal olarak göster ı..t 
sunutaksirim yok, emin olunuz!) Hüviyet Bekir Hanım, ilk kısım• Ziya isminde bir gauon İstik • Jşor 

• t• Bununla beraber Dtt Bahisler biribirini kovaladı. Ve... dan Tank, Salahattin, Ali Rıza lal caddesinden Petrograd pasta· ıç ıma 1'" 
dd d k Heryo ihtilaf ınm me -ı işte en nihayet Beyler seçilmişlerdir. nesine gitmiş, bir mü et otur u Zekat ve fitrenin ne suretle h" edıı 

"K d k h · t tan sonra ayag-a ka11--u~ pasta - Fransız matbuatında ıs5 
a ın en ço angı yaş a ca.- yeni idare heyeti de dün top_ ~, toplanması hakkında görüşülmek mektedir . Fransız gşı 

Zl.ptı"r hanenin camına bir yumruk TIJra- ·· b ·· ( ) ( 16) .... ,, lanarak reisliğe Şekip, umumi uzere ugun pazar saat . _t\IJll 
h rak kırmışlır. Ziya yakalanmış, bugünlerde Fransa ile "" Konuşuyoruz. Lüsyen anım katipliğe Hıfzırrahman Raşit, vez da Cağaloğlunda tayyare cemiye- ,. ır 

anlatıyor: nedarlığa da Tarık Beyleri seçmiş sarhoş olduğu anlaşılmıştır. ti İstanbul vilayet şubesinde kaza arasında doğrudan doğru1 '41v 
- Şüphesiz siz de takdir et- tir. Yeni idare heyetine muvaffa Anahtar uydurmak suretile ve nahiye şubeleri reislerinin işti- zakere başlamış zehab~n~ ~ 

mişsinizdir: Sükse kazanan ka kıyetler temenni ecleriz. Beyoğlunda Topçilengir soka • rakiyle bir içtima aktedilecektir. dıracak bir şekilde neşrı>'. U~,. 
dm

1 
ekseriya, güzel kadın değil- ğında 7 numaralı hoş haneye Hay maktadır. MüzakeratlOJ ·ıı t, 

dir. Kadına muhitinde hürmet et Irfan Rıza Bey riye ve Nazire isminde iki hanım olarak ta (Sar) meı.elesİll1 tt" 
tiren, onu sevdiren "cazibe., dir. dün gömüldü anahtar uydurmak suretiyle gir - Fırka kongreleri şüldüğü ima olunmaktad~·./ 

Cıgarasından üstüsle nefesler mişlerse de polis tarafından çıka- Fırkanın ocak kongreleri de .. buki Almanlara nazaran ılP !i' 
çekti. Genç madmazelin gözle .. Eski maliye müsteşarlarından rılmışlardır. vam etmektedir. Dün Kadıköyü leket arasında görüşül~i 

l Liman şirketi teftiş heyeti reisi H "ti t · SU b··ı O ğ C f · h l (S ) ) · k .. ı;r ' rinde bu bahse karşı öyle bir a i.- - amı e me resı n u sman • a ve a er aga ma a - ar ınese esı yQ tur. !" f. 
ka var ki... . ·ener e, asımgunanı ma a - e en oca ongre erı ya ış, ~ ar avza.smın nası o irfan Rıza Bey cuma günü kalp F d K ·· · h 1 l 1 · k k l · pıJm lS ) h l ız 

sektesinden ölmüş ve dün fazileti ı · d M d k k - d l k · "d he d'I · · d d'l .. · · _., I _ Ben
7 

cazibenin her kadına esın e ey ancı so agın a otu rapor ar o unmıq yenı ı are " ı erme ıa e e ı eccgını. tfJ 
göre değişeceğini de kabul cdiyo ne meftur. olan büyük bir kalaba· ran Hamille metresi Sümbül, ay • yetleri seçilmiştir. Osman ağa rinin plebisite müracaat e~~ 
rum. Bazı kadınlar vardır ki lığın omuzlan üstünde Yahya E - nı evde oturan Caferle metresi mahallesi kongresine Fehmi Razi da asla korkuları bulun.I'~· 
daima caziptir: Gençliklerinde fendideki aile kabristanında ebe- Ayşeye ait dört yüzük ve bazı e§· Bey riyaset etmiş ve yeni idare he iddia ediyorlar. "Snr ha~ , 
cazibelidirler. Seneler geç.er; ta- diyetln sinesine bırakılmıştır. yayı almı!larsa da yakalanmışlar- yetine Arif, doktor şükrü, Ah - ze verilsin, verilmesin, ya~ 
zeliklerinden eser bile kalmaz; Avrupada ihtisasım ikmal et- dır • ıınet Muhlis Beyler seçilmişlerdir. bisit olsun olmasın,, tarzıl1~ 

mi• olan merhum c_.ok yu"'ksek, em· Çinkoları tamir ederken Cafer aaa kongresine Behçet Bey söz de söylemiyorlar. J ihtiyarlaşırlar; yüzleri buruşur; .,. Ceğaloğlunda Hayganoşun patı- ~ ~ 
gögı:-·isleri çöker:. çirkinlesirler... salsiz bir maliyeci idi. Onun ra- riyaset etmic ve yeni idare heyeti- Görülüyor ki fran z...,,, 

~ siyonunda çinkoları tamir eden -s sıt; 
d d ka.mları tasrif eden zekası d H · c IAI K ı B 1 I · h ·· h k"k ,.J. amma, cazibeleri evaın e er... Yunus, iki buçuk metre "ük.ek • ne e ayrı e a, ema ey er mese esı enuz a ı i fı 

k d d b·ı derin mazmunl ra, ince nüktele- .r ·ı · ı d" 
1
,..'fl, 

l\Iuhitlerini ala a ar c e ı en likten düşerek ağır surette yara • aeçı mı' er ır. cfki.r mumiye huıu"u";,; 
seksen yaşında kadınlar tanırım. re hakim kudretle mücehhezdi. Iannuştır. bulunmryor. Tahii bu J'I 
Anı k d · Denilebilir ki onu görüp te fazi - Dr Kas byan Beyı·n alAk d ı k ı · ır· i ıyorsunuz ya, a mm cazı · Bir c;ocuğun sırh yandı • a a a ar meme et erın •" 
besi için yaş tayini .manasız bir Jetine meftun olmıyan bir tek Bakıı·köyünde RagıppaJa aka • teşekku··ru·· cekleri hattı hareket te ~ 
şey... rahnda Andrikonun odasında yan muna aşa o unmıyor. v insan yoktu. Milletine iki kıymet ·· k 1 dıJl 

Araya başka bahisler girdi. li evladını yadigar bırakarak ölen ıkın b" b k d k" Sürp Agop hastanesi baş heki- kasal b şl y nca v iki ~ 
gın ç ış, ır uçu yaşm a 1 mi ve ermeni katolikleri cemiyeti · ar a a ı e 'I, 

Sonra, bir aralık çay... bu büyük adamın vatan ve insan· Anestinin sırtı yanmı<ı.tır. Yanrrm ket arasında bir itilaf zeı1' 
'J' ~ idare meclisi reisi doktor V. Ka • 

L. l .. t1.. .. lık için çarpan kalbi hazineler de- sirayet etmeden söyndt;riılmtiştür. 
- ımon u mu, su u mu ve... sapyan beyden bir mektup aldık. 

? ğerinde idi. Ailesi gibi Türk mil- ç k ·ı 1 
şekeri çok ımu olmalı beyefendi. a ı ı e yara ama Bunda·, yedı" sene evel kapatılan leti de taziyeye layiktir. 

Çarşambada seyyar sütç.ü E- bayram sokağında ermeni katoJik - Mersi ... 
hanımefendi.. .. 

Yoruluyorsunuz, 

- Rica ederim ...• 
- Sütlü ve mümkünse §ekeri 

bol... 
Matmazel gülümsedi. Ve: 
-- Erkekler niçin şekeri bu 

kadar seviyorlar? diye fısıldandı 

- E,·ct.. Kadının cazibesi 
için yaş tayini mana.sız bir şey .... 
Pt'ki ''cazibe,, nc<lir'! 

Ne tuhaf! Bahse dönen gene 
Lüsyen Hamm. Memnunum .•. 

- Bazan, birçok insanlar bir 
h:aclma1 Yeya bir erkeğe bayılır ... 
Bu kadın ve erkek, böyle hiı'çok 
ins:ınm sevgilerini, teveccühleri
ni Üzerlerine çekmek için ne gibi 

hfr hassaya maliktirler?... Bizim 
CuL.rihe dediğimiz bu h~avı nasıl 
tahlil etmeli'? ~ 

Hamidin, şöminenin üzerinde 
duran ufak büstüne baktı: Abaju
run pcnbe ışığı altında, alçı bile, 
sanki gülümsiyordu. 

- lnsanlaıın en cazibi olarak 
tanıdığnn Abdülhak Hamitli göz
lerimin önüne getiriyorum: Çeh 
re ~inde çeken bir şey var.. Ruha 
ni bir şey... Ammaı hayır; ruha 
ni de değil... Bu, adeta elektıik 
gibi bir şey ; nereden geldiğini bil 
miyomz.. Peygamber, Gazi, sa -
de sözleriyle değil, içlerindeki o 
"cazibe adını verdiğimiz çekici 

1' 

ve çok ktn1'·etli hassaylaı kitle . 
1thi hcU'ekete getiren insanlardır. 

minle sütçü Ömer arasında kav • 
mektebi binasında Beyoğlu 47 in

ga çıkmış, Ömer çakı ile Emini al 
ci ilk mektebin açılrnıt olması do 

KONGRELER 
T. C. H. F. Beylerbeyi nahiye

si Beylerbeyi ocağından: Ocağı• 

nmdan yaralamıştır. 
Bir hamal ölüm tehlikesi layısiyle maarif vekaletine ve bu 

atlattı hususta pek çok gayreti görülen 
mızın yıllık kongresi 15/ 12/ 933 
cuma günü toplanacağından ar -
kadaşların o gün saat 11 de ocak 
merkezine gelmeleri rica olunur. 

Sözleriyle değil, 1 eledim. Çünkü, 
aynı sözleri bir ba.5kası da söyliye 
bilir; veı bütün bir kütleyi hare
kete getiren hu sözler, kendinde 
cazibe hassası hulunan ki~ınenin 
ağzında ancak bir kişiye müessir 
olabilir. 

Bir aralık, Lüsiyen hanım, 
çok derin, esrarlı uçurumların 

cazibesinden bahis açtı. O; de • 
rin, esrarlı uçurumlarda da insa
nı çekeıı bir hassa buluyor: Ne za 
man böyle bir uçurum kenarına 
gitse, gayri ihtiyari bu derin, es• 
rarlı uçuruma atılmak için şiddet 
li bir arzu duyaı-mı~··· 

Köprünün Kadıköy iskelesinde 
hamal Kamil Kalamış vapurun -
dan eşya almak üzere koşarken 
ayağı kayını~, denize dütmüştür . 
Kamil boğulmak üzereyken kur • 
tarılmıştır. 

üzerlerinde esrar bulunanlar 

Sabıkalılardan Andavallı Ah • 
met ve Ferit oğlu Naci sarhot o -
larak Galatada Kemer altındaki 
sokaklardan geçerlerken bağırıp 
çağırmışlar ve yoldan geçenlere 
sataşmışlardır. Sarhoş sabıkalılar 

yakalanmış, Üzerlerinde esrar hu· 
lunmuştur. 

Şehir tiyatrosu 
Kadı köyünde 

Şehir tiyatrosu sanatkarları ya 
rın akşam Kadıköyünde Süreyya 
paşa tiyatrosunda bir te.msil vere-

Cevdet Kerim Beye teşekkür edil 
mektedir. 

r·"····-1s~IEv;iki"~··vAl<ii"""'i 
111"9ftftttffllfKJltlbftıltilllJIHlfMllm9 llllmmMlllHllllUftflUM"l'KftllfttKvtl•UlllllUtl .. 

10 Kanun evvel 1918 
- Dıi" ,Ulııadan :rıen b1r tdg raJIMIJllt' ~ c 

aaı.an.a l"ııuan :ll:t wklll ~f. \'tıı!Ulo renı-

katlııdıı HııridJ8 NaErrı M. J'vlltls oittuj'u 

tı:ıldc Atınad:ın J'ari!re miitc-.·l!C(ihtn hure • 

ket etın~tir • 

- luharrUerlaıfLdt.11 Mrl l 'unao filo u 

komodoru :'.\ıusyii Corc Kakolhlıı Ue dll.ıı bir 

nıulakat icm ctmı,tır. Dah::ı :ılyade bir mu • 

tı;ıYCrc tarLrndı\ ctt<'YllD eden bu mülakat e • 

nıtsında Ynnan lcomodorn Türklt•rlt• numla· 

cııı münıı<ot:bt>llnılekl g'f'rglnllkteıı te~·süfit• 

bl\h,etmiş, albUm tok 5ükür ar. ı:ok itldnl Hı 

~iikfm tt'e U ettlfinl, bu~ün hr.r iki nılllctin 

hiç ulma1.sn elli ıcno lı;ln "Ulhu nıuht:ıt oldu· 

funtı, ı·ğl'r Tlırkiyf'dc ltthat ye Tcrııkl<l lıü· 

ı,<ımt'tlne bt'u1cr bir lfratklr idari' 

etnıt'Lse 11<1 millt'tiıı 11'1 ıırnCJl' '11 rmıı d:ııı 

dun3 ııııın rıı IJ 1 dostları olucağını ~)·lrmi't· 

"- Efendim, anket muharrir- ceklerdir. Bu temsilde M. Kemal 
lerine güven olamıyor ki ... Bir ve Nabi Zeki Beylerin dilimize 
gün evel söylenen söz, bir gün çevirmiş oldukları "Bekarlar,, pı· 
sonra anketçinin işlek muhayye.. ycsi oynanacaktır. tır. 
lesi:le şekilden şekle giriyor ... ıi,1' - o nı:ınlı ."\latbuat crnıl>etıM mı.•rl,rıi 
Kelımeler, cü.mleler hazan mute ı Y: ff , ldnre H~ kliıp olmak üıerc UcJo[;tun'1a ( 'ad· 

dil, çok <lefa alabildiğine yer de- UT QŞ dclkf'lılrde l'armııkl;tıpıda ,\;mryuıı Efeıı<li 
ğiştiriyorlar. Kararlaştırdık: Hic Milli istihsalin artması, 
bir anketç.iyle, hiç bir mevzu el: yerli mah kullanmakla 

nııartımanının blrlııri katı intlhftp cdllml~tlr. 

Burasının oıı, on bet ~üne kadu küpdı ıue. 

rafında asla görütmiycceğiz... gerçekleşir. 
tlah ilah ..... ,, fıf. l. ve T. C. 

muldur. O \Rkte kadar miiracaatlıır ı.cnıufls 

ıabık (\'alut) binMındakl mu,nl•kat nwrlu~-

REN 1.~ \'akl olmalıdır. 

lununcaya kadar yeni bı.ı 

intizar etmek lazımdır. 1 
ifehme~ 

- el~ 
'tedikuleye yapıl~ 

kahtane ! / 
Y edikuledco. Defterd-'~,~ 

yapılacak 1Ufolt şose içiıı ,,ıf. 
rin karşı tarafındaki rt1e' ,to 
ve bostanlardan alına~alc ~~ 
çülüp yer yer kesilmege ,ıı•~ıa 
mıttır. Y nkında met• ]ıi 1' 

yola gelecek kısımları11d• 'j 
lerin de nakillerine başl:1":e~' • d ·1<1 e t 
Asfaltin iki tarafına 1 ,e~ 

d·kile J 
ğaçlarda bu şubatta 1 .. ..,W ;ı 

• 50; ,Jl 
Y edikulcde oturanlnrııı efl 'j 
lerine göre lstanbu)ı.ıJ1 b" ) 

1 al< •' ve asfalt bulvan o E\C ,
1
, ,f 

Y edikuleden Mevlanek'fete 1 
dar olan kısmına bir de 

lacaktır. ~,1 ~ 
A O b olıı11 lt Malumdur kı u Y ı"-' . ., 

f d ~ a· slıltır .dt tara ın a ta ızan ,, •. ıı' 
rtletre eti" , 

dan kalma on beş el iJ."' 
ve altı, yedi ınetdre yed 

1
/ 

r ır· ,)'' , 
ğinde hendekler va . e b ~e~ 
lelilerin söylediklerıfl b&J ,ti' 

1 · el en ,,,ıı , 
Y edikule sahil erın k bir ıt dol' 
dekiere açılacak ufa ile 1~ 
bu hendekler heJ1le11 .::ıecleı' t J' 
cak ve o zaman Yech ı.1rl< "". .. Je 

J1 ~ •jW 
kapıya kadar uzana J<eııdil•. 1"'1 
kikalık mesafe de k ıı•tt' 
bir dere basıl olacıı b:.r•d' 11ıı'' 

b. "k sonra 1' •• ~ var ıttı -:en . 1·,:ere 
1
,.v 

1 
J!ô ı.,, • ,. 

)an sandal ar · halİJ11 

.k. . b" Ka· htane 
ı ·ıncı ır 
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' , Vakıt'ın edebitefrikası - r. . ın ı ı ij ID I) U M U M 1 
VAKiT 10 l.nci kinun 1933~ 

4~tl\~eıv~iı. Ka!:!~;ı!. ~~ T eşkilitı Mahsusa 
eıcqnd,.e Dunıas filsmıumınıııımıııı:ııınıııınıı.uıııı.~ıııwııuıııımuımıınıımı Selamı izzet ffilllllillllll1m!lllmlli'lillllffi~';lıilll'ill~l1Ll!'':ıllmm rn~lli'' 1;ıı1 1l!lllllll'!mtınıı11nııınıılllli~m111m1ım 1 lli~lı~l1m]lffilll!ll !IIBlllllOO i:ım1 1 1ıı ı1q~:qn ılll lll1 llll !'·mı ~ı ,m,ııı ,!milli lllmlUl11111 ~ın~nı mınl 

dur~Öfeyi aaparken arabayı dur. çıkardı; yatağın üstüne attr. Yazın VAKIT'ın yeni Tefrikası : 38 Yazan: A. MiL 

1.ı~u ııı. Riraz ötede bir gruptan başlangıcına kadar yaktırdığı a · ZJ'. ld • • k Jaşla J i~ •çe Je 
Rôı;~~0Ylu bir genç ayrıldr, M~r • teşirı yanındaki büyü~ ~ir koltu~a ı.J.OŞ ge ınız ar au~ r, V l u~ 

s· konuşr.-ıak üzere ilerledı. k~ndmi attı ve saatım kordonıle k ? 
-rka.~: lllüddet konuftular: genç oynıyarak dedi.ki: ne var ne go . 
hi\ tlar:nın yanına geldı. Ara . - Bana yenı neler anlatacak · , 

Uta.kl b ----------- R b l b "c ~~.,.,·~ş.tı, en grnpa yakla§h!n smız? Bine.enaleyh katibi mesullerin de 1 bir halde Rizede kocaman (Gül • I "Harbe girdik. ıza eye e • 
O, .ı;ırıtle konuşanın Kont Dö - Hiç, sade bu gece geldiği.me vapuı·a yetişmek üzere hemen ha - cemal) vapuruna girdikleri zaman raber bulunan katibi mes'uller as-

.. 
01duı. d M ·· · · h · - · · ·· ı· -· b f k 1 d kl d l t '"İ d c.Unu t~.nı ım. argorıtın ata ettıgımı soy ıyecegım. reketleri lazımdır. Bu mesele hak geniş ir ne es almışlardı. Şimdi er o ma ı arın an ve ya nız et-

daıın e resrnini görmüştüm, Pru - - Neden? kında Kemal Beyden gelen telgraf vapurda Trahzona gidinceye ka - kilatı mahsusaya mensup hulun • 
k,rd'• Ma.rgöriti on •n meydana çı - - Çünkü enditelisiniz, sizin ca namenin sureti meklupla b.ildfril.e 1 chw dinleneceklerdi. Bu_ ma.k.satla. dukları ıçın orada vücutlarına lü· 

'İ1'nı ·· J • • k - 1 b 1 · d d O.~ soy emııtı. . nınızı sı ıyorum. . cektir. Bu telgrafnamedekı emır vapur kalab?.lık olmt.dıgm ıçın, be zum yoksa, stan u a ıa e e ınız. 
k, l-en gece, a gelmesin dıye - Sıkılmıyorum; bıraz rahatsı· kat'idir. lşin leyt ve l~al ile vakit ğendikleri kamaralara çekilip uy- Çünkü onların buradaki vazifele • bit'1 ~İrnseye aç.mamalarını ten· 1 zım, bütün gün hutaydım, hiç u· geçirilmesine müsaadesi yoktur. O kuya dalmışlardı. Yatmadan evvel ı·inden daha ziyade istifade eyliye-
etil\ ~~·~ti; bunun sebebini izah yumadım, müthit başım ağrıyor. nun için ısakın müzakere ve muha kendilermın hangi sebepten dolayı ceğimizi zannediyoruz. Fakat bu -
il ~ ıçın arabasını durdurmuş o· - lıteneniz gideyim, yalnız.. bere edelim veya telgraf çekelim geri çağrıldıklarını aralarında bir nu Rıza bey katibi mes'ullerin teş-
ettlttt, f.M·le&i gece de onn kabul - Gitmenize hacet yok, yatacak de ondan sonra hareket edilir diye kere daha konuşmuşlar, fakat bu kilatı mahsusadan ayrılmalarını 
ol~e~ek İçin bir bahane bulmuş olursam, sizin önünüzde de yata • beklenilmesin. Hareket haberini muammayı bir türlü halledemiye- rr.uvafık bulmuyoı-sa o zaman ora· 

~-~nu ümit ediyordum. nm. telgrafla bekliyorum . ., rek Trabzona kadar sabretmeye da kalmaları lazımdır.,. 
nti ~rnü nasıl geçirdim? Bil • Bu esnada kapı çalındı. Bu haber geldiği zaman artık karar vermı§lerdi. Trabzondaki çete teşkil ita 
"oY-.u. :n. Yürüyordum, aıgara içi· Sinı·rli bir tavırla: 1 l k k t K 1 b · k ~ l f ı rc.ıı.'tn k k akşam o muş, orta ı ararmış ı.

1 
Sebep anlaşıhyor eıma eym çe tıgı te gra na· 

ııu t k • onuşuyordum, amma o - Gene kim geliyor? dedi. Telgrafname mufassal olmakla be (Gülcemal) Trabzona geldiği me bu mealde olduğu halde Nail · 
&i!·1' larımı, gençlere rasgeldi · Biraz sonra kapı gene çalındı. raber katibi mesullerin ne maksat zaman Nail bey katibi mes'ul bey· beyin katibi mes'ulleri alelacele 
du~. Rece saat onda hatırlamıyor • - Kapıyı açacak kimse yok la geri çağrıldıkları anlaşılamamış leri deniz kenarında bekliyordu. Trabzona çağırması bir maksadı 

"t'cJn b"ld'w• b" E \'c .. ız ı ıgım ır şey var. · 
dcr~ırn. Üç saat süslendim. Yüz 
h,krı. cep saatimle dıvar saatime 
q_ ~tn. Maalesef her ikisi de aynı 

lt;·llda işliyordu. 
l\ı ~t on buçukta gitmek zama· 

tC)d"w• h""k • () ıgın.e u ·metbm. 
tu ıaınan Provans sokağında o
.. l'\ıy0rdurn. Mon - Blan sokağı
~t a~r 
la •tn, bulvarı atladım, Lui -....._ c. . ....._ P.t t~n caddesıne saptım, Por 
"-.. ahon sokağından Anten so · 

&ı11a • d" gır ım. 

'tıttt.hfargöritin pencerelerine bak • 

l!ık vardı. 
lı\a.pıyı çaldım • 

t~<t l<a.pıcıya Matmazel Götyenin 
Ö olup olmadığını sordum. 

dt11. J\ bir, on biri çeyrek geçe -
'1ı. C\tvel eve gelmediğini söyle • 

Saa.:~ 
y ~e baktım. 

~r0\o I.\'~ )'Ürüdüm sanıyordum, 
)jile ~nı ıokağıhdan Ma.rgöritin e

l) .. eı dakikada Belmitim. 
'°~kkkansız, o saatte tbJıa olan 

8. ta dolaştım. 
~ .. .,•r •aat sonra Margörit geldi. 
~Ut a.~a.n inerken, birini arıyor . 

A..l•hi etrafına bakındı. 
d,tı hrr evin yanında olmadığın • 
bı)'ı araba uzaklaştı. Margörit ka • 

.._ç~lacağı sırada yaklaştım: 
0 nsuar 

'Si.,._···. , 
.._ <- ,•uııınız. 

Bug·· · .. 
illi: un sızı zıyaret etmeme 

"'t"d .._ ... S e etmemiş miydiniz? 
]! ahi ıni, unutmuştum. 

b~t\j tl 8~z bütün dütüncelerimi, 
ti t\ fr\inün ümitlerini altüst et -

A..tıı 
)'ord illa, onun huylarına 
tide~~· E:a~iden olsaydr 

C: ıtn, &ıtmedim. 
ltdik 

alışı -
kalkıp 

Nllnı k. 
l~. n apıyı evvelden aç.mı~ • 

~tD"" • 
.:r.Orıt sordu· ......... i> .. • 

.._ ;,1.1dans geldi mi?. 
....._ ,... ayır :madam .. 

.... tt .. l 
t:ı•in. t •oy" e, gelince buraya 
'a11c1u Vvela salonun lambasını 
ditiın:· Eğer soran olursa, gelme -

~i~ ~elnıiyeceğimi ,söyle. 
dı, lnt ~?i l<~rcalıyan dütünce var 
~~ )l ır 2ıyaretten çekiniyordu. 
l\t~l>b.taiınu, ne söyliyeceğimi 
""- ,/tlıın, Margörit yatak oda
d ••td" b 
" ı, en olduğum yerde kal .. 

'Ş_ <leliniz, dedi. 
l>kasını, kadife mantosunu 

mu' benim açmam lazım gelecek. 1 h l k · · d k" k h ·· · b 1 d tı. za at a ma ıçın e va ıt yo - Üç arkadaş sandaldan karaya çı _ ma susa mustenıt u unuyor u. 
Kalktı: tu. Çünkü (Gülcemal) vapuru er - karken onlara pek mütebessim bir Bu maksat ta Rıza B. i zayıf düşür 

- Burada bekleyin! tesi sabah Rizeden hareket edece çehreyİe: mek ve cenubu garbi Kafkas cep " 

Diyip çıktı. ği için hemen o gece yola çıkmak _ H~ş geldınız arkadaşlar, Vi- hesi kumandanlığını onun elinden 
Uzakla~an ayak seslerini, sokak lazım geliyordu. Bir gün evvel ge- d r ne yok? almaktı. Buna muvaffak olmak i-

kapısmm açıldığını duydum. Din- ce e ne va · ,, 
len harp haberi üzerine teşkilatı ~ Sözleriyle mukabele etmişlerdi. çin Nail bey başka çarelere de te • 

ledim. mahsusa yeni kararlar almak ve mes'ul beyler Nail beye Viçe hak- vessül etmıştı. Trabzonda bulun -
Yemek odasında durdular. Se- herkese vazıfesini tayin etmek üze- kında haber vermekten ziyade ls- duğu müddet zarfında harbiye ve 

sinden Kont N ... u tanıdım. re iken üç katibi mesulün karar - tanbuldan gelen emir hakkında a _ dahiliye nezaretlerinden aldığı hu 
- Bu gece nasılsınız? diyordu. gahtan ayrılması üzerine Riza Bey sıl onlar kendisinden izahat bek· &usi müsaadeler üzerine Trabzon " 
Margörit ıadece: orada yalnız kalıyordu. lediklerı ıçın Nail beye: daki mevkufları tahliye ettirerek 
- Fena, diye cevap verdi. Fakat, Nail beyden gelen tel· -" Hayrola Nail bey. Asıl ha- onlarla büyükçe bir çete teıkiline 
- Sizi rahatsız mı ediyorum? grafname üzerine katıbı mes'ul her sende. Şu İstanbul telgrafım ça:ışıyordu. Bu yeni çeteye karar -
- Belki . beyler çarnaçar hareket etmek mec ver de, neden gerı çağrıldığımızı gah olmak üzere sabık vali Samih 
_ Neden beni böyle ıoğuk kar· buriyetinde olduklarını anladıkla - öğrenelim ve meraktan kurtula .. beyin evini tutmut ve oraya yer• 

tılryoreunuz ! Size ne yaptım, ca • rından aralarında bir müddet :mü.. hm!,, letmışh. Mevkuflar hapishaneden 
mm Margörit? zakere ettikten sonra yol hazırlık sözleriyle mukabele etmişlerdi. çıkarılarak kendisine getirildikçe 

_ Bana bir şey yapmadınız. .• larını yapmıya ba~lamışlardı. (Vi- Bunun üzerine Nail bey, daima gü- Nail bey orada kendilerine tekrar 

B · · ce) de hazır duran bir motör onla- lu··msı·yerel~ telgrafnameyi onlara kaçmıyacaklarına, son nefeslerine Hastayım. Yatacağım. unun ıçın . 
k rı Rizeye götürecektı. Seyahat ha- uzatmıştı. kadar vatana hizmet edeceklerine liltf en gidiniz. Geceleri eve girdi -

k d .. zırlıkları tamam olduktan ve motö Bu telgrafnamede yazılr olan ve te•kilatı mahsusa uğruna her ten biraz sonra sizi ar,ım a gor• S' 

mek beni sinirlendiriyor. Ne isti .. re lazım olan benzin verildikten şeyler Nail beyin Viçeye çektiği türlü fedakarlığı yapacaklarfna da 

yorsunuz? Sizin metresiniz ola
yım, değil mi? Size yüz kere ha· 
yır dedim. Fena halde canımı sıkı· 
yorsunuz. Batka kapıya müracaat 

edin. Bugün son defa tekrar edi· 
yorum: Sizi istemiyorum; anladı· 
nız mı? Haydi güle güle.. itte 
Naııin geldi, sizi geçirsin. Bon • 
suar .• 

Ve batka hir tey söylemeden, 
kontun neler mırıldandığına kulak 
vermeden odaya geldi, kapıyı §id
detle kapadı. Biraz sonra Nanin 

geldi. 

Margörit dedi ki: 
- Beni iyi dinle, buseraeme be· 

nim için yok diyeceksin, kendisini 
kabul etmediğimi söyliyeceksin. 
Ben hep aynı şeyi istiyen adamları 
görmekten bıktım. Para veriyorlar 
ve fit olduklarını zannediyorlar. 
Bizim yolumuza sapanlar, bunun 
ne olduğunu bilseler, hizmetçilik 
ederlerdi. Amma ha.yır, elbise, a• 

raba, elmas sa.bibi olmak gururuna 
kapılıyoruz. Söyliyenlere inanılı
yor, çünkü fahiteliğin de bir ima

nı vardır. Ve inaan yavaf ya.vat 
kalbini, vücudunu, güzelliğini ha• 
rap eder, herkes bizden vahşi bir 

hayvandan korkar gibi korkar, bir 
parya gibi muhakkar görülürüz et 

rafımızı az verip çok alan insan
lar sarar ve bir gün batkaları gibi 
kendimizi de mahvedip, bir köpek 
gibi gebeririz .. 

Nanin: 
' - Madam, dedi, aakinleıiniz, bu 
gece asabınız bozuk 

(l>e\'amı '°ar) 

son~·a üç katibi mes'ul artık "Üç si- telgrafnamc mündericatmdan büs· ir yemin ettiriyor ve bu suretle 
lahşorlar,, olamıyacaklarmdan do- bütün başkaydı. K~.mal bey diyor- tahlif edilen her mevgkfu teçhiz 
layı müteessir, fakat kendilerinin du ki: ve teslih ederek çetesine alıyordu. 
harbe girmemız üzerine belki da. •••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• 
ha mühim bir vazifede kullanıla -
caklarından dolayı da yeni ümitler 
içinde, Rıza beyle vedalaşarak mo 
lÖre ommışlerdi. 

Rizeye hareket .. 
Motör Viçeden biraz uzaklaştık 

tan sonra Karadenizin hafif de ol· 
ıa küçük motör için kafi gelen dal
gaları üzerinde sallana sallana 
Rizeye doğru yol almıya başlamı§· 
tı. Katibi mes'ul beyler yarı uyku
suzluk 1yarı deniz tutması yüzün .. 
den başlarım birer tarafa iliştire
rek uyukluyorlardı. Arada sırada 
motörün kaptanı: 

"-Beyler, şimdi (Mekeskir) 
den geçiyoruz .. Şi.mdi (Başküra) 
önüne geliyoruz. Şu karşısı (Arte 
şen) dir. Artık (Eski Trabzon) u 
arkada bıraktık, Atinaya geliyo -
ruz.... Rizeye bir şey kal 
madı. Diye izahat verir -
ken hiç biris aldırmıyor ve uyuk 
lamak vazıyetını bir türlü bıraka
mıyordu. Yalnız Rize ismini işittik 
leri zaman gözlermı açmışlardı. 

O esnada ıafak sökmek üzere ol • 
duğundan uzaktan ( Gülcemal) i 
görerek aevinmişlerdı. Çünkü her 
h:~ngi bir sebepten dolayı vapurun 
Rizeye gelememesi ve kendilerinin 
de Rizede kim bilir nekadar za.man 
beklemeleri ve yahut motörle seya
hate devam mecburiyetinde kalma 
ları ihtimal dahilindeydi. 

Onun için katibi mes'ul beyler 
bütün bir geceyi motörün içinde ge 
çırdıklcrinden dolayı yorgun argın 

Ergani Yolunda 
Bakır Altın Olacak 

(!Sa~ tarafı :ı tincu a~·ıtııd!.I) 1 bu kadar geliri elde elmek imkanı 
işletmek istiyoruz. Ergani maden- vardır? Birkaç senedir ellerinde 
!erinin modern manada işlemesi 

bakırın az zamanda altın olması 

demektır. Eı·ganiye yakıcı madde 
götürecek, bakır taşıyacak tren 
Türkiyenin, dünyanın en kazançlı 
işlerinden bırımn ifadesı olacak " 
tır. 

Erganiye erişecek olan demir -
yolu, hiçbir kimyagerin halledeme 
diği davayı kökünden hallede · 
cek. Hiçbir kimyagerin bulamadı
ğı formülü bulacak: Bakırı altın 

yapacaktır. 

Bu verimli işi İsmet paşa hüku
meti halkın, millet davasına kitlı, 
ve kollektif bir kuvvet halinde ka· 
rışması için bir vasıta telak~i eti:i. 
Ve yarının en karlı işini yapmak i· 
çin halktan para ıstcd. Birinci ter
tibi geçen sene büyük bir sevgiyle 
karşılanan dahili istikraz tahvila .. 
tmın ıkıncı serisi de piyasaya çık -
tı. 

Elinde parası olpp da en emin 
şekilde nnsıl işleteyim diyenler i • 
çin en karlı iş bu olacak! 

Yüzde beş emin bir faiz var. 
Şimdiki halde hangi parayı bir işe 
koyup da hiç masraf e~meden 

paraları apartımanlara, binalara 
yatıranların ne kadar sıkıntı çek • 
tiklerı malumdur. Ümit edilen geli 
rin kaçta kaçı alınabildi? En ka· 
zançlıları bile sigorta bedeli, vergi, 
mütemadi tamir dolayısıyle bir 
hayli eziyetler çektı ve çekiyorlar, 
Halbuki dahili ıstıkraz tahvili aa • 
tın alanlar bu tahvillerinden dola
yı hiçbir vergiye tabi oLmıyacakJar 
dır. Eğer bu tahviller peşin alına• 
cak olursa yüzde beş daha ucuza 
elde edilecektir. Şu halde faizle 
beraber yüzde 10 kar var demek• 
tir. 

Sonra, bu tahviller elinizde bu
lunduğu müddetçe sade bir senet 
halinde kalmıyacaktır. Hükumetle 
olan hesabınızda onu para muka • 
bili vereceksınız. Bu tahvili alanlar 
içinde bazılarının büyük bir serve
te de konmaları çok mümkündür. 
Zira, bu tahvilin ikı·amiyesı de var
dır!. Bu kadar emin bir kar elde 
etmek için be~ lirayla \!tirak imka 
nı vardır. Birinci seride olduğu gi .. 
bi ıkmcı sc?"ide de halk alaka ve 
teyakkuzunu derhal ispat edecek
tir. Sondan şüphe edilemez. 

Sadri Etem 
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Lord Kiçner'i götüren 

zırhlı nasıl battı? 
İngilizlerin mayn tehJikesi etrafında verdiği 

emirler o kadar gjzli tutuluyordu ki .. 

-1-

1916 senesi haziranın yedinci 
günü İngiliz bahriye nezareti ati • 
deki tebliği ne§retmİ!ti: 

Bandırma 
yolunda 
Bir otomobil 
kazası oldu 

Balıkesirle Bandırma arasında 

bir otomobil kazası olmuştur. Ha .. 
dise şöyledir : 

''Büyük donanmanın baş ku
mandanı tarafından büyük bir te 
essürle verilen bir habere naza
ran, erkanı hm-biyesini hamil olan 
(Hampshire) zırhlısı (Orkney) a
dalarının garbm<la bir manie çar
parak ve yahut bir torpil atılarak 
batmıştır. 

sine tekaddüm eden günlerde, İn· 
giltere hükumeti Alman orduları
na karşı mukavemet kuvveti git· 
tikçe azalan müttefik Rusyayı ye .. 
niden canlandırmak için lazım ge. 
len tedbirleri almağa karar ver· Şoför Hasan Ef · idare ettiği 
mişti. O zamanlarda Amerika dev· yedi numaralı kamyonuna vapur· 
leti henüz itilaf devletlerine itti- dan çıkan yolcuları alarak saat 
hak etmemişti. Amerikanın hü- dörtte Bandırmadan hareket et
kfunet ricalı tereddüt halinde ol· miştir. Kamyonda altısı kadın 

ve biri çocuk ol.mak üzere yırmı 

bir yolcu bulunmaktadır. Şoför 

bir müddet 30 -40 kilometre ij .. 
zerinden gittikten sonra düz yol
da otomobilini altmış kilometre 
sürat vermiştir. Kamyon Ban .. 
dırmadan çıkalı henüz yarım saat 
olmuştur. Böyle süratle yoluna 
devam ederken önlerinde giden 
bir öküz arabasıyle karşılaşmış -
tır. Kamyonun ne lambası ne de 
kornesi vardır. Aradaki mesafe 
çok az olduğu için durdurmak ta 
kabil olamamış ve bu suretle Deh 
leki köprüsü üzerinde müsademe 
vukua gelmiştir. 

Deniz çok fırtınalı idi. Hemen 
yardnn etmek için derhal her tiir
fü tedbirler e müracaat edilmişse 

de zırhlrdakilerin kurtarıldığı ü -
midinin pek zayıf olmasından kor 
kulf--.aktadll".,, 

Aynı günde (Reuter ) ajansı da 
şu haberi tebliğ etmişti: 

"Lord ( Kiçner) askeri ve mali 
bazı meseleleri müzakere etmek 
maksadile Rusya çarr tarafından 
vakı olan davet üzerine Rusya yo 
lunda bulunuyordu.,, 

' Rcuter ) şunu da ilave ediyor
du: 

duklarmdan, İngiltere Ruıyanın 
Almanyaya karşı büyük bir taarru 
za geçmesine intizar edilebilece • 
ğini mütereddit Amerikaya ıspat 

eylemek istiyordu. Bu taarruzun 
İngiltere taraf mdan Rusya ya yar
dım edilmesile kahil olabileceğini 
bazı İngiliz ricali, uzun uzadıya 
düşündükten, taşındıktan sonra 
İngiliz ordusunun ve donanması • 
mn malik olduğu en müktedir, en 
azimkar, en durendiş ve en mü -
teşebbis adamını Rusyaya gönder 
meğe karar vermişlerdi. 

Bu karar verildikten sonra gön .. 
derilecek adam (Lord Horatio 
Herbert Kitehner) den başka kim 
se olamazdı. 

Bu adam İngilizlerin müstem • 
"Kral tcu·afmd::m neşredilen bir leke muharebelerinde mektep gör 

emri yevmi de Lorcl ( Kiçner ) in ve- müş ve tecrübe geçirmişti. o Mı • 
fatı.ndan dok.yı memleketin derin sırda asi mehtilere karşı harbe . 
bir matem içinde bulunduğundan den "Hartom) fatihi idi ve bu aa • 
~ nıiitev~ff amn fevkalade ~il~. yede Lord ünvanını kazanmıştı. 

kul zamanlarda vatanına buyuk T 1 h b 1 . d d 
hiz tı t 

~ d b h d·ı ransva mu are e erm e e ga • me er yaıJ ıgın an a se ı - . . . . 
kt d. n·•t•• 1 •tı b" lıp gelmıştı. o bütün manasıle me e ır. u un za:Jı er ır' . . 

hafta t t 
+~ kl .,1 Lo d tam hır askerdı. Sokakta rasgel mar.em uıx.ıca · aı-.urr. r 

Kiçnerin vefatı herkesi yere vu _ diği münferit askerlerin selamları-
racak derecede büyük bir tesir u na mukabele ettiği hiç görülme· 
yandmm. tır. Londrada insan _ mişti. O yalnız bir askeri kıta • 
Iar kahn:larmdan,.- lokantalardan ya ve yahut harbe girmek üzere 0 • 

lan tek bir askere selam verir, se· 
dışanya fırlıyarak gazete m uvez-

lam alırdı. 
zileıinin etraf mı sarıyorlar ve ga 
zeteleri kapışıyorlar. Klüplerde 
hasıl olan ıztıraplı ciddiyeti tarif 
etmek kabil değildir.,, 

"Bütün binalarda bayrakla r 
yarıya indirilmiştir. Harbiye ne 
zaretinde pencereleıin perdeleıi 

kapalıdır. İngiliz gazetelerinin 
hepsi bir ağızdan Lord Kiçneıin 
ölümünü vatan için milli bir fcla 
ket telfıkki ediyorlar. " Kiçner,, in 
ölümü nüfuz edilmesi kabil olmı-
yan bir esrar perdesi ile öıtülü ol 
duğu için galeyan bir misli daha 
aıtmaktadrl'. H erkes biri birine 
soruyor: "Nasıl olur da, böyle yük 
sek bir zabiti hamil bulunan bir 
İngiliz zn·hlısı düşman tarafından 
iz'aç edilecek hir surette muhafa-
za altına ~lmamaz?,, işin içinde 
gayet genış tertip olunmuş bir ca 
susluk ve yahut tcfcıruatı malfım 
olmıyan ve hiç bir zaman da anla. 
şılamıyaca.k olan bir suikast bu
lunduğu kanaatı umumidir.,, 

Lord "Kiçner,, e Rusyaya git • 
mesi emredildiği zaman (lska • 
jerak) muharebesinin arifesinde 
İngiltere bahriye nezareti elindeki 
vasi ve bin türlü vasıtalara müra • 
caatla Lord "Kiçner,, in lngilte • 
reden Rusyaya kadar katedeceği 
deniz yolunu emniyet altına al • 
mıştı. Bir harp sefinesile gidile -
cek olan bu yolda düşman tah • 
telbahirleri ve manileri bulunma . 
mak lazım geliyordu. 

İngilizler tarafından alınan ilk 
emniyet tertibatı mutasavver se -
yahatin tamamen gizli tutulması 

idi. Bir ihanet neticesi olarak 
seyahat haber verilse bile, Alman 
donanmasının büyük harp sefine • 
lerile meydana çıkarak "Kiçner,, i 
tutmağa çalışacağına İngiliz hah . 
riyesi ihtimal vermiyordu. Onun 
için yalnız tahtelbahirlerden ve 
manilerden korunmak lazım geli • 
yordu. 

İngiliz bahriyesinin ıınayn teh • 
İngiliz bahriye nezaretinin ver· l'k b 

ı esini ertaraf etmek için ver • 
diği haberler ve umumi harbin 

diği emirler o kadar gizli tutulu -
tam ortasında en büyük istinat • 

yordu ki, harp esnasında bir hah 
gahımn faaliyet sahasından kay • riye nezareti hiç bir emrini bu ka .. 
bolduğunu milletine bildiren teb • d ar gizli tutamamıştır, denilebi
ligatı bundan ibaretti. Yalnız r B 

ır. una rağmen "Kiçner i ha· 
1ngilterenin değil, bütün itilaf ·1 l b " 

Müsademe oldukça şiddetli ol 
muştur. Kamyon içinde büyük 
ceviz kütükleri bulunan arabaya 
çarptıktan sonra köprünün biraz 
ilerisinde ve yolun yanındaki hen 
değe devrilmiştir. Korku ve deh· 
şet içinde kalan yolculara hiç bir 
şey olmamıt, hatta hiç bir yolcu
nun burnu bile kanamamıştır. 

Yalnız ka.myonun ön kıamı 
parçalanmış, araba hurdehaş ol
muştur. 

Bilahare kamyon yolcular ta -
rafından hendekten çıkarıldığı sı• 
rada üç dört metre derinliğinde 

bulunan dereye düşerek o da ara 
ha gibi parçalanmıştır. 

Kazazedelerin bir kısmı yaya 
olarak üç çeyrek saat mesafede 
bulunan Sığırcı istasyonuna git
miş, diğer bir kısmı arkadan ge • 
len bir kamyonla yo1larına devam 
etmişlerdir. 

Sığırcı istasyonuna iltica eden 
kazazedeler tren vaktine kadar 
istasyonda hekliyerek ekspres tre 
nine binmişlerdir. 

Cenup hududu-
muzda yakalanan 

kaçak eşya 
Cenup hududumuzda beygir -

lerle huduttan içeriye girmek isti

yen iki kaçakçı tam hududun ö

nünde karşılanmışlardır. Netice· 
de iki kaçakçı hayvanı, 98 kilo 

kaçak eşya yakalanmıştır. Bu ka 

çakçılığa cüret edenler ihtisas 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Bunlardan başka son bir haf ta 
zarfında yakalanan otuz kadar 
kaçakçıdan 3 bin kilodan fazla 
kaçak eşya müsadere edilmittir. 

Mersinde Bir Muhakeme 

Cümhuriyet marşı söyle· 
nirken kalkmadığından 
Çomu zade ile Fırka reisi arasınd8 

çıkan münakaşanın sonu 
-~~~~-·--~~--

ayağa kalk.madı ve şepka~ırıı ~t~ 
karmadı, milli hisleri rencıde e 1 

Mersinde büyük bir alaka u -
yandıran bir hadisenin muhakeme 
sine Mersin sulh ceza mahkeme -
sinde başlanmıştır. Davacı Ço
mu zade Kamil Bey namında bir 
zattır. Dava edilenler Cümhu · 
riyet Halk Fırkası Mersin idare 
heyeti Reisi Necip Mecit, kaza 
heyeti reisi Veysel Beyler ve ar -
kadaşlarıdır. Dava, hakaret da· 
sıdır. Mersin barosunda yazılı a • 
vukatların hepai, --<>n iki kişi
dava edilenlerin vekilliğini almış

tır. Davanın ilk celsesi şöyle geç -
miştir : 

Hakim Abdurrahman Bey, ve -
kil beylerin hepsinin hüviyetini 
tesbit ettikten sonra davacıya sor· 
du: 

Ben yanına gittim. "Vatarıd~~ 
yağa kalk, şapkanı çıkar, ~ , 
söyle aana bunu teklif ve ihl•r e 

diyorum,, dedim. 
Buna mukabil: , 
" B . "klA l d ~itdıt 1 - u ıstı a marşı eg ~' 

Kanunda böyle bir şey yoktur,, 
yerek münakaşaya başladı. 

1 
B .. k .. ·1" u muna aşayı ışıten ve .. , 

kalkmadığını gören bir çok 1'il 
seler üzerine hücum ettiler. r 

Bu sırada serkomiaer H•Y~. 
Beyin içeri girdiğini gördüı:llı I 
vacıya bir taarruz yapılmaıınl . , 
zu etmediğinden mumaileyh ~, 
mil beyin oradan uzaklaştırıl~ 
ıım rica ettim. iddia ettiği ~ 

Kamil Bey istidasını tekrar la • kendisini sövmedim ve hak•,... 
dı: vaki değildir • , 

- Şen yuvada bu efendiler be· ·~ Necip Mecit beyden sonra "', 
ni tahkir ettiler. Tecziyelerini is · .wı lulardan Veysel, Dindar Selr 
tiyorum., dedi. · H · b l 

tın, ayrı, ey er: 
Suçlu Necip Mecit Bey: .j 

Davacı ile aralarında bir b 
- Davacının istidasında yaz - .ıı 

metleri olmadığını, hadisede JT 
mış olduğu şeyler yalandır. Hadi· .J 

d 
cip Mecit Bey ile beraber bul , 

se şu ur: Gençlik Cümhuriyet bay eİ" 
ramının birinci günü akşamı teza- duklarını, mumaileyhin ifad . İ 

de tamamen iştirak ettiklerini• , 
hürat yapıyor, heyecan ve sevinç -J 
· • d b k f "] • b l k.- dia edilen hakRrette buluıun•~ 
ıçın e u a ı enın at angıçta ı 1 b" l ~ k · · 1' . , . . arını, ı a ıs taarruz ve tecaf"" 
adedını bılemıyorum yuruyor ve d k d kl ·· l d"l r 

·· "d"k w l B ld en urtar ı arını soy e ı e t.ıl yuru u çe çoga ıyor. en yo a r .. 
b k f· ı ·1 k l t "b Şahitler dinlendi, şahitler 't1 u a ı e ı e arşı aş ım ve cazı e· ,.. 
· d k d. · k rt k .1 yuvada oturmakta olduklaruıJı 

sın en en ımı u aramıyara ı - .,-
t.h k tt" halk kütlesinin içeri girdikler ,,1 

ı a e ım. fi' 
Bazı yerleri gezdikten sonra Necip Mecit beyin Çomu zade t 

Şen yuvaya girdik. Saz çalıyordu mil zeyi ayağa kalkmağa da"eb' 
mevcut olanların huzurunu ihlal tiğini söylediler, Cümhuriyet • 
etmemek için bekledik. Saz çaldı • şı için kat'i bir şey a~yleme~· 
ğı şarkıyı bitirdi. Bilahare hakiın beyın ~ord;/ 

Gazinoya girenlerle oturanlar l rı sualler karşısında cumh_-"' 
milli bir his ve arzu ile cümhu- : marşı söylenirken ayağa kail"' 
riyet marşının söylenilmesini iste· dıkları anlaşıldı. . i9' 
diler. ~ Şahitlerden birisi gelmedil ·~ 

Herkes ayağa kalktı ve cümhu· den yarım lira ceza ile tecziY~ııll 
riyet marşını söylemiye başladı· ve mahkemenin 19 birinci "~ııe 
Yalnız sahnenin sol tarafında iki sah günü oğleden sonraya tıali1'' 
arkadaşı ile oturmakta olan davacı karar verildi. 

--~~------------------------------~----- , On üç yaşındı:a"1 Katil 
kim? 

Bartın civarında Karasu kö-

yünde esrarengiz bir cinayet ol • 

muş, Bartınm maruf zenginlerin 

den Kurdun oğlu Ahmet, Karasu 

köyünde kendi değirmeninde öl
dürülmüştür. Cinayet gece yarısı 

işlenmiş, Ahmet ağa, dışarıdan 

atılan kurşunların isabetiyle öl • 

müştür. Cinayetin niçin itlendiği 
ve kimin taraf mdan yapıldığı 

meçhuldür. Tahkikat esnasında 

Bartında bazı evlerde araştırma

lar yapılmıştır. Bu araştırmalar 
neticesinde meçhul katilin hüviye 
tine dair ipuçları elde edilmiştir. 

kızı dağa kaidıt.-
mışlar ı;. 

gi 1' 
Malatyamn yukarı Ban• . 01• 

.ı· efl 
yünde bir kız kaçırma haPı• .Jfdl • 

S··te1 ... 
muş.. Köy halkından u tıı'iııe. 

mn kızı on üç yaşlarında ı,er ç'' 
yanındaki iki kadınla ber• tıii • 
lışırken, dört meçhul tah•'~ıı"' 

allı 1 cumuna uğramış ve za~ .. ,. le' 
w b" k d k.k · · de d-' gız ır aç a ı a ıçın 

dırılmıştır. ıııs' 
ri ge . 

lki gün içinde kızıll geirl<İP b1
' 

diğini ve hadisenin çok. ç 10,.eıı 
d · ~·nı 1'' şekilde nihayetlen ıgı l ri •1 • 
k ~ete rı 

mahalli jandarma u" ~,..;ıle 

b• k' ıııi.ite de" 
ır ta ıpten sonra JcÖY mı 0 an ir zırhlının nasıl olup ta 

devletlerinin o hadi&e kar§ısında batırılahildiğini ve bu vakada 
ne gibi t~sirler altında kaldıkları- "Kiçner,, in öldüğünü bir Alman 
nı dünyaya ilan eden telgrafname askeri bize gayet meraklı bir su • 
)er de bunlardı. rette anlatmaktadır. Umumi harp 

kaleminde çalışmıf olan bu Alman 
askerinin naklettiği şeyler, şimdi • 
ye kadar bir çok ihtimaller içinde r 
karışıp giden (Hompıhire) zırhlısı 
hadisesi etrafındaki esrar perdesi 

Yurttaş 
d Bu11Jar "'' .... ı yakalamışlar ır · fi•'° 

likanJılarmdan Ahmet, geııÇ t:; 
Yerli mah kullanmak, 

millt ahlAkımız olmah· 

. . Ahmet, c1·,ifl 
Ömer ve Alıdır. ken 1 

• 

mineye göz koymUfı ııaııı•Y'" 
kandırmıya muvaffak 

0 1918 •~nesi haziranının ilk gün te Almanyanın (Neumünster) de. 
}erinde, yani lskajeralc mu·harebe- ı ki telsiz istasyonunda büyük tifre 

ni, aradan on yedi sene geçtikten 
sonra tamamile kaldırmaktadır • 

(Uevamı nrı M. J. ,,. 

. 
T. C. ca dağa kaldırmıttır· 



istiklal LiSesinde 
Talebe Geceleri 

CI ''l.tikJiı liaeıi,, talebe gecelerin· j vuf, Fatma, Emine rolleri muvaf· 
~İriııciıini bu Çartamba "kah fakıyetle batarılmış ikinci derece· 
~ '' Pİyeıi ve zengin bir prog- de kalan muhtar ve imam rolleri 
~1.ı>mıtbr. Program talebe de ayni muvaffakıyetle oynanmış
~ un lıtiklil Marşı ile baş - tır .. 

l'ftır İmam rolü biraz aksıyor, kome 
~~, tabi~ halindeki milli diye kaçıyor. Fakat yanındaki a~ 
~ar, OyUn]ar ve milli revüler kadaşlan tarafından fazlaıiyle ta
lllh..~ tarafından uzun uzun alkıt mir eddıyordu. Bilhassa (Hasan .. 
--t ve tekrar ettirilmittir. Bun· Hüseyin) sahneleri canlı olmuş, A 

Kahraman plyMlnden bir aahne 
ltrct.n 
.. .ıı.1 'Onra "kahraman,, temsil ziz rolünü iyice ya§atrnı§, (Bekir 
çqı n.: •• :_. b 1 F _,...,. çavuf) tam tıpını u muştu. atıma 

~lhranıanda tevziat .CSyleydi: rolü ayni muvaffakıyetle oynanı -
..._ 'bna. rolünde - Mehmet Ke • yordu. (Temsil kolu) tarihine ıe • 
~ Emin Hanmı. Emine rolünde, refli bir ıayı;fa geçiren ve muvaf • 
~ ~ Haıum. Hüsej'in rolüniie {~kııfrtlerden mµv~ff akıyetl~e ko 
t etlıi Efendi. Hasan rolünde Celal f&D <latiklal liaeai) temail kolunu 

fendi, Bekir çavut rolünde Mus· hararetle tebrik eder, oymyan san· 
~" ~iyazi Efendi, Aziz rolünde atkara çocuklara bravo deriz. 

l.t~'1n Efendi, Muhtar rolünde (istiklal lisesi) "istiklal akade .. 
.ı!"'taz Zeki Efendi, imam rolün miıi,, bu sene gene teıekkül etmiı 
liin~ret Safa Efendi, Ahmet ro- tır. 9 grupun intihapları hararetli 
liind e Suat efendi, Süleyman ro · münakaıa ve intihap mücadeleleri 

E 'litif Efendi. arasında bitmit ve 9 kol da resmen 
)etı •er, hqtan atağı muvaff akı • teıekkül etmıştır. 
• ,. e 0Ynanmıf, "1ıtiklil lisesi,, istiklal liseıının canlı bir sene 
)et~•il kolu,, nun bu muvaffakı· geçirmesine amil olan gruplar tek .. 1' 'aica.daıları tarafından allat - rar mesailerine hararetle ve zevkle 
ttilbe lftır. Zaten daha evvel "Da • ba,lamıılardır. Muvaffakıyetler di 
~ti' dayi,, aktörlerinden lsmail leriz. 
'°e ıp Bey provaları idare etmiş Bu çarıamba lstıklal lisesinde 
de Çocukları o zamandan takdir e akademi temsil kolunun talebe kon 
1\1,~~~ "istiklal li.eesi,, "temsil ko· feranslarma baılanmıştır. Neşri .. 
~el alıraman,, piyesini çok gü - yat grupu reisi Tarık efendi tara -
h,ı::nanıağa namzetir. Hatta mü fından "Trajedi menıei,, temıil 
t-elt ··~Ya dütmediğimi zannede - grupu reisi Nusret Safa efendi ta .. 
~d dı!ebiJirim ki bu piyes Darül· rafından (Bizde ıan'at telakkisi) 
~\ ilYıden ıonra en güzel oynıya - ve Bilgi kolu umumi katibi Mü,m -
~İtt~tup temıil kolunuzdur.,, de • taz Zeki efendi tarafından (oku .. 
~e~· Ve muvaffakıyetlerini daha mak asil ve yüksek bir ihtirastır) 
>iin keıfedenlerden Darülbetla - ve izci kolu reisi Adnan efendi ta
IC~ulıterem ve kıymetli babası rafından (bizde izcilik) atlı ve bi .. 
ll)tııi Emin Bey de sevincini sak rnci devre son sınıf talebesinden 

lf lllnııtı. bir hanım (içki aleyhinde) birer 
'•-.,,"-rı, Hüseyin, Aziz, Bekir ça· konferans vermişlerdır. 

••••••• 

C .................. , ............ ~···························~···~·············· 
iiınhuriyet Gençler Mahfelinde 

c ·~~~~-

terıç(en Cuma günü Cümhuriyet Oynıyanlardan Nureddin rolün· 
letiıı:r lllahfeli mutat müsamere· de Ali Zühtü; Leylam rolünde Nu 
liııi en bu senenin üçüncü temsi· ı rulah Kazım, zabıt katibi rolünde 

:eçen Cuma günü vermiştir. Şaban Beyler çok muvaffak ol -
>'İıı ,,~eli Müçteba Salahattin Be 1 dular. 
'-et abaın babamın katili,, nam Diğer rol sahipleri de muvaffak 
cl,11 ~Ynaıımııtır. Biz bu eseri bun oldular. 
•,. e! altı ıene evvel gene sey - ikinci oyun (kendi gelen a,k) 
~ e lftılc. Her §eyde olduğu gibi opereti idi. Geçen sene ayni ope • 
)tnil~rlde de bir çok değiıiklikler reli gene seyretmiştik. Bu sene bu 

'tae rr. er gördük. operetet bir çok ilaveler ve yenilik 
' r 11.hneye çok güzel konmu, ler gördük. En başa konulan bale 
~ cidden çok güzeldi. 

or Ye 1-'--" 'k · · · 'h E d f k f k d • • e 1C1Ur1 ıyı ıntı ap e - ser e en u a te erruata a ar --··--
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Parisin Meşhur Yeraltı Yolları 
Sen Nehrinin Altından Nasıl Geçilir? 

Vagonla Sen nehrinin altından 
geçmek herhalde dünyanın en 
meraklı şeylerinden biridir. 

Toprağın içerlerinden geçer 
ken, insanlar belki, bu işi başa
rabilmek için yenilmesi icap eden 
müşkülleri tasavvur bile edemez 
ler. İşte bu müşkülleri görüp 
anlatmak ve böylece yazılarına 
karşı yeni bir alaka uyandırmak 
istiyen bir Fransız muharriri an -
!atıyor: 

1841 de mühendis Triger, Toire 
nehrinin altında bir maden kuyu -
su kazarken fÖyle bir usul buldu: 
Madeni ve uzun bir tüp dahiline 
sev'kedilince tazyiki hava suyu ge 
ri püskürtüyor bu suretle amelele· 
re yer yüzündeki gibi çalıtmak fır 
satım veriyordu. O vakitten beri 
bu tarz çok tekamül etti. Madeni 
tüp yerine, genit ve madeni bir 
sandık kaim oldu. Ve bu sayede 
nehirlerin, denizlerin altında ce -
sim itler görüldü. Mesela: Kehl 
köprüsü, Anvera ve Bordeaux rıh
tımları, son zamanlarda Parisin 
meıhur Aleksandr köprüsü gibi. 

Hali bütün bu nevi çalışmalar
da hu usul kullanılır. 

lf • • 

Herıeyden eYYel bayle bir aan -
drk yapmak lazımdı. Bu İfe Pari -
ıin içinde, T uileries rıhtımındaki 

tezgahlarda başlanıldı. 
Evvela çelik lavhalarla bir san· 

dık yapıldı. Bu cesim sandık ade • 
ta mevhum bir haline iskeletine 
benziyordu. Sonra bunun ıçıne 
tüp şekljnde bir ikincisi daha ya -
pıldı. ı,te tren hurdan geçecekti . 

Raylar ve halatlarla bu devasa 
~ey nehre indirildi. Tebdili mekan 
ettirdiği su dolayısile yüzebiliyor
du. iki romorkör bunuChange köp 
rüsüne kadar çektiler. 

Orada dııtaki müdevver sandık 
la, içerdeki hüni şeklindeki sandık 
arasındaki boşluk beton)!\ doldu -
ruldu. Gittikçe ağırlqmalar dola
yısile sandık yavaş, yavaş batıyor 
du. 

Son beton zerresi de doldurul -
duğu zaman bütün ağırlığı 500000 
kiloya varan sandık arzu edilen ye 
re, nehrin dibine indi ve hemen 
müteaddit kazıklarla zemine rap -
tedildi. lçerdeki İstivanenin uzun· 
luğu 37 metre genitliği 7 metre 
idi. iki nihayeti de muvakkaten 
demir levhalarla kapatılmıftı. Tü ·• 
pü 1 metre 80 santim üstten saran 
ve bu suretle harici sathı tetkil e -
den madeni zırhlar müstatil tek -
linde ve ( çalıtma odası) denilen bir 
nevi kutu teşkil ediyorlardı. işte a 
meleler burada iş görüyorlardı.20 
metre uzunluğunda ve cıdarlarına 
demir merdivenler raptedilmiş ba 
calar zırhları ve dahildeki tüpü de 
lcrek çalışma odasına açılıyorlar· 
dı. Bu bacaların dı,ardaki uçları 

lar ve dekorlar birer şaheserdi. 
Oynıyanlardan Canan Hanım, 

Ali Zühtü ve Baha Huli'iıi Beyler 
rollerinde muvaffak oldular. Bil -
hassa Canan Hanım her cihetten 

tazyik odası denilen fıçı ,eklinde- r tazyik edilmiş hava teneffüs edi • 
ki madeni kaplarla nihayet bulu · yorum: Her dakika deveranın clur 
yordu. Tazyik odası asıl havanın masından korkulabilirdi. Fakat be 
sıkıştırıldığı kısımla münasebette nim için korkacak hiç bir şey yok. 
olduğundan buralara gelen tazyik Kalbim iyi, nabızlarım tabii. Si 
li hava bacalardan çalışma odası- nirlerim sakin. Bir tecrübeye giri· 
na kadar iniyor ve suları geri püs· şebilirm. Zaten vaziyetim de buna 
kürtüyordu. Böylece çalışmaktan müsait. Bu çamur memleketine gir 
haJka bir feye lüzum kalmıyordu. mek için bütün tedarikatım ta -

Bu madeni yapının toprağa da - marn. Ayağımda av ayakkabıları 
ha iyi nüfuz edeilmesi için kürek ve geterler, arkamda tulum, ha • 
ve kazmalarla mücehhez olan ame şımda eski bir seyahat kasketi. 
leler nehrin yatağını kazıyorlardı. Hulasaten nehrin altında neler 

Amele üç aydan beri çalışıyor · olup bittiğini görmeğe hazırım • 
du. Ve sandık 9 metre toprağa gö- :t- :t- :t-

mülmüttü. Bu miktar 9,5 metreye Sen'deki tezgahın harici manza 
çıktığı zaman kazma işi tatil edile rası malum. Evvela kazıklar üze -
cekti. Nihayet bu derinliğe de eri rine dö~enmiş bir zemin. Bu zemin 
tildi. üzerinde aralarında dört bacanın 

Ben, toprağın altındaki bu za · yükseldiği bir kalas ormanı. Bu 
vallı ameleleri ziyarete giderken bacaların tepesinde bulunan fıçı 

vaziyet
0 

bu merkezde idi. şeklindeki tazyik odaları su sevi • 
Teşebbüs ettiğim bu keşif sıhha yesinden 6 metre yüksekte. Yolda 

ti mükemmel olmıyan herhangi bi yım ! 
ri için gayri kabil olabilirdi. Çün· Evvela tazyik odasına girmek 
kü buraya girdiğimden beri vücut lazım. Burada bir merdiven demir 
ta müthiş ihtilaçlar yapabilecek (J,Otfl'n 'ay11Ryı cc~·trınl:r) . ....................................................... , ......•........•.................. 

Gençlerle Başbaşa 

Halkevi temsil şubesin
den ŞükriyeH. anlatıyor 
Sorduğum muhtelif suallere şu 

cevabı verdi: 
Anketinize mümkün olduğu ka 

dar kısa cevap vereceğım. 
Evveli sahneye mensup değılım. 

Halkevi himayesinde bulunan A -
laykötkünün tiyatro kısmında a • 
matör olarak çalışıyorum. Burası 

her ıeydep evvel bir mekteptir. Bi
naenaleyh bu mektebin sahne için 

ŞUkriye Hanım 

yetıştırmesine çalıştığı talebeler • 
den biriyim. 

Kendi.m Darülbedayiye mensup 
olmadığım için ancak sahne için 
çalışan amatörlerden alay köşkün 
de bulunan (Samiye) hanımı işa
ret edeceğim. 

istikbalin kendisine pek büyük 
vaitlerde bulunduğu bu hanım kar
deşimizin sahnede kat'iyyen mu -
,·affak olabileceğını bilatereddüt 
söyliyebiliri.m. Elverir ki, kendisin 
ce kafi gördüğünden fazla çalışsın 
ve kendisinin bize ümıt veren var· 
lığını bu yolda göstersın. 

Profesyoneller meselesine ge -
lınce: Darülbedayi çatısı altında 

h 

hayatının üstatları bulunan kim • 
selerdir. isim zikretmek icap e -
derse hanımlardan sahnede ken • 
c!isini üstat bıldığımız Bedia Mu -
vahhit, Neyyire Neyyir hanımlar. 

Beylerdense hocamızı başta zikre
deyim. Küçük Kemal, Hazım, Beh
zat, Raşit Rıza, Vasfi Rıza, Galip 
Beyler. Başka yok mu derseniz si• 
ze şu cevabı veririm: 

Darülbedayi çatısı altında top -
)ananların çoğunun ismi edebi ıan 
atlar tarihine geçecektır. Bu itibar• 
la burada kayda ne hacet .• 

Filmcılık hakkında soruyorsu -
nuz. Türkiyede bu sanat çok ye .. 
nidir. Bilhassa son senelerde inki -
taf etmektedir. Terakkiyi sırayla 
İstanbul sokakları, Karım beni al· 
datırsa, bir millet uyanıyor, Söz bir 
allah bir filmlerinde çok açık bir 
şekilde görüyoruz. Bilhassa son 
günlerde ecnebi dillerile buraya 
getirilen filmlerin dublajı buna en 
bariz bir misaldir. 

Operet hakkında bir şey söyli
yemiyeceğım. Çünkü birkaç operet 
le.mailini Darülbedayide seyrettim. 
Hepsi bu kadar. Bu itibarla f Unu 
söyliyebilirim ki, muvaffakıyet me 
sai ile mütenasıptır. Bu hsuuıta 
çalışan arkadaşlarımız da muvaf • 
fakıyetlerını mesailerine borçlu o -
lacaklardır. Her san'at branşında 
da esasen böyle değil mi? .. 

Gayem, sahnede büyük muvaf. 
fakıyetler, müstesna kabiliyetleri 
icap ettırır. Kendim için sorulan 
suale de: ' 

Sahnede tanınmış, yüksek bir 
san'atkar olmayı, evinde çocukla
rryle meşgul olan bir anneliğe ter
cih etmiyeceğim. Binaenaleyh ce
vap: Evinde, evinin kadını olmak 

ltazmi 



Meşhur 
Yeraltı }' olları 

istivaneye açılan deliğe kadar in • kalık bir inişten sonra işte çalııma 
miye yardım ediyor. Bu oldukça odasındayız. 

güç bir jimnastik. İşte nihayet ora Baş değecek kadar alçak tavan· 
dayını. lı madeni bir sandık tepemizde 14 

2 metre 75 santim irtifamda ve metre su. 
2 metr.e kutrunda bir odanın dibin J İçimi bir korku kapladı. Fakat 
deyim. 10 kişi alabilecek kadar rehberim temin etti: 
bir yer. Zira yerden çıkan moloz - Bu değil §İmdi, istikbalde bile 
hırı haldırmak için konan bir çık· yıkılmaz. Demir aıınsa bile beton 

-, yarısından çoğunu kap kafidir. 

t .. . asılmış cam bir fener 
sönük c • ziya veriyor. Onun yakı 
rundaki iki musluktan birinden 
tazyikli hava geliyor, diğerinden 
kirlenen hava çıkıyor. Hava biti -
şik kıaımda tazyik ediliyor. Bu iş· 
te yevmiye 15,000 metre mikabı 

hava sarfediliyor ki bunun kıyme 
lİ .ele takriben 300 frank tutar • 

lf. :(. ,,. 

B~r~,n n l.a:::ci.eki ağ;:ına gelin· 
dye kadar açık havadan ayrlmıı 
'değiliz. Harice açılan kapak hala 
açık. Fakat nerde ise kapanacak. 
Hulasa sıkıntılı zamanlar geldi 
çattı. Paris belediyesi mühendisle· 
rinden olan rehberim gözlerini ü -
zerinden uzun müddet ayıramıya· 
cağı yüksek tazyikli bir manomet 
re nldı. Musluğu çevirdi. Tazyikli 
hava ıshk çalarak girmeğe başla -
<Iı. 

Bir .:!en şiddetli bir heyecana ka· 
pıldım. Zira harici hava ile temas 
taki lümbar deliği iki sathındaki 

tazyik farkı dolayısile sıkı sıkı ka 
pandı. Bir hamlede odaya olduk
ça fazla miktarda hava sevki la -
zım. Birden bu ne sarsıntı. 

Kulaklarım uğulduyor, gözle · 
rim kararıy~r, kalbim çarpıyor. 
Bana öyle geliyor ki zaten sıkılan 
göğsüme bir sürü kedi oturmuı 
kimisi pençelerile boğazımı sıkar· 
ken kinıisi de atlayıp sıçrayıp be -
ni tazip ediyor. 

Y nv:ış yavaş fenalık geçiyor. 
Vücut ile onu saran hava arasında 
müvazenet hasıl oluyor. 

llk tecrübe nihayete erdi. Mano 
metre 1,7 !Kilogramlık bir tazyik 

gösterince içeriye açılan kapak 
kendiliğinden kalkıyor.Çünkü her 
iki taraftaki tazyik de birbirinin 

aynidir. Bir kapağın kapanıp di • 
ğerinin açılması arasında geçen 
bu zanıan bir dakika sürdü ama 
ne dnkika. 

ır- • • 

Kapak, bizi yutacakmış gibi, a -
yaklarımızın altında hala açılıyor. 
Bu iniş bacasının methali. Dipte 
çok uzakta sönük bir ziya farkedi 
liyor, çalışma odasından bir gü • 
rültü yükseliyor, acayip bir koku 
burnunuzu yakıyor. 

20 metrelik bir merdivenden 
sonra ulaşacağımız istivani boru 
karanlıklarda nihayetsizliğe doğ • 

ru uzanıyor gibi. 80 santim kutrun 
daki bacadan, tıpkı bir lağımcının 
lağıma girişi gibi, kayıyoruz. A _ 

yak hoşlukta aranıyor. Nihayet bir 
c:şiğe rastlıyoruz. El demir par . 
ma1dıkta kayıyor. Her eşikte bu 

gayret tekerri.!.r ediyor. Su seviye -
sine ulaşınca bacanın etrafındaki 

suyun gürültüsü duyulmıya başlı .. 
yor ve insan kanının donduğunu 
hissediyor. 

Bundan sonra zemine yaklaştık 
ça hararet yükseliyor, bir ışık beli
riyor, nihayet her taraf aydınlığa 
ı:ömülüvor. Bövlece bes. altı daki 

40 kadar amele bacakları ça ~ 
mur içinde yere eğilmiş çalışıyor • 
lar. Madeni sandığın cidarlarına 
yakın zemini, yer yer kazıyorlar 
ve bu amca ayni şekilde tekerrür 
ediyor. Böylece madeni cidar 
günde 30 santim kadar toprağa 

gömülüyormuş. 

Çamur rütubet ve boğucu bir ha 
va içinde çalışan hu insanlar saat· 

te 80 santim kazanıyorlar, günde 
11,5 saat çalıştıklarına göre yev · 

miyeleri 9,5 franga kadar geliyor 1 

ki bu da, o zamanda, tabii bir işçi 
yevmiyesinin iki misli. 

Yanımızda bir zil çalıyor. Tele
fon Sen nehrinin altında telefon 
bize yukarı dönmemizi söylüyor. 
Karanlıklarda yeniden bir seya • 
hat. 

Açık havaya çıkınca ilk his şu 
teselli oluyor: Nihayet serbestim. 

Sonra bu işin güçlüğü, yaptıkları 

bu büyük İş dolayısile Parisin bu 

mühendislere ve i~çilere ne kadar 
müteşekkir olduğu düşünülüyor. 

Bedi l'furi 

Arnavutlukta 
Yunan dilile tedrisatın 
yasak edilmesi mesele 

çıkaracak mı? 
Atina, 9 (A.A.) - Hariciye na· 

zırı M. Maksimos, mebusan mec • 
lisinde yapılan bir istihzaha ce • 
vap olarak şunları söylemiştir : 

"Hükumet, Argyrocastro ve 
Santiguaranti mıntakalarında· 

ki Yunan cemaatlarına'ait mektep 
lerde Yunan diliyle tedrisat ya • 
pılmasının -1921 senesinde Ar -
navutluğun milletler cemiyetinde 
yaptığı beyanattan doğan teah • 
hüde mugayir olarak- yasak e • 
dilmesini protesto etmek üzere 
Arnavutluk hükumeti nezdinde 
dostça bir te§ebbüste bulunmuş · 
tur • 

Bu teşebbüsün vereceği neticeyi 
hala bekliyoruz. Bununla bera -
her kral Zogu, bu meselenin mem 
nuniyeti mucip bir tesviye sureti • 
ne bağlanacağını Tirandaki Yu • 
nan elçisine vadetmiştir. 

Hükumet meselenin seyir ve in-
kişafını dikkatle takipte devam 
etmektedir. 

Geceleri bizi kimler 
bekliyor? 

Muharrir arkadaşlarımızdan 
Cevat Fehmi Beyin değerli gazete 
cilik tetkiklerinden mürekkep o .. 
lan bu eseri güzel bir kapak için
de ve resimli olarak intişar etmiş· 
tir. Merakla okunacak bir kitap
tır. Tavsiye ederiz. 

CiörUlmiyen kadın 

Osman Nuri Beyin küçük hika• 
yel eri. Şafak kütüphanesi tara • 
fmdan bastırılmıştır. 
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Pazar 
10 Ki.evet 

22 Şaban 
Gün doğo~u 
Gün 1 arışı 
Sabalı namazı 
Oğle narna1.1 
h::lndl namazı 
Ak~arn namazı 
\'atsı namazı 
imsak 
rıJın geçen günlen 
Yılın kalan " 

Pazartesi 
11 K•.evel 

23 Şaban 
:',09 7,06 

16.41 16,41 
(l,:ıo 6,50 

12,114 12,0~ 

14.28 ıus 
16,4( 16,4( 
1 ,19 IS.19 
~.~4 :;,:.ı4 

3~.; :l4:ı 

25 2~ L ____ _ 
_J 

ISTA"BUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu Temsitleri 

Bu akşam 'un 111111111111111 
saat 21 de 

O gece 
111...111 

Yazan: La Jos 

Zılahy 111111111 

Türkçeye çeviren: M. Feridun 

4 perde 1 tablo 

Halk gecesi 

Lüks Hayat operetinin bilet

leri şimdiden kişede satılmak

tadır. 

BORSA 
[Hi7.alarında yıldız işareti olanlar Uzcr
lerinde 9 1 ci kanun muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kapanış fiyatlannı gösterir 

rtukut (Satış) 

* Londra 690, -· * Vl}ana ~s. -
* Nevyorlc IJS, 00 • l\Ta'3rlt 18, -
* Parls •67. ~o * Berlln Si, -
• ~111Ano ~23, - • \'aışova 24-. -· 
* Bril lc~cı 1113, - • Rudape~tr :ıo.-

• Atlna 24, 50 • Rülı:reş l?I, :o 
• CeneHe fı:4, - • Belgm :-6. -

* Sofya ,lj, .. •Yol.ohama 43, -

* Amstcrdıın 84, - *Altın !l26, -

• Prng 12'ıl, - • Meddlye li,, -· 

1 • Stokho' m :14, - • l\cnknot 227, -

Çekler (kap. sa. 16) 
• r.ondra (>93.- .Stokbolm 
• Ne\·yort (),74i5 *Viyana 
* raıls 12.06 • !\ladrlt 
• ~lllAno 8.97 •• • Berllo 

BrDksel 3.3150 • Varşoı::ı 
+ Atin• 8?, t 2·- • Budapc, ıc 

Cenevre 2.43~5 * Bük:rcş 
* Sofya M,552~ • llelgm 
• Amsttrdam ı.ıao • Yokobama 
• Praı; ıs.9ı- :\To!lıi.ova 

ESHAM 

iş Bankası 9.65 Tcrkos 

• Anadolu 2fı.!IO Çimento as 
Reji 4,05 Cnyon Dey. 
Slr. Ha) rlyc ı:;. ~ark ne?. 
Tramvay 48,50 Hal ya 

U3-
4,'l675 

S. i7$0 
1,9775 
4,!•)25 
3,6')25 

il),2.l75 
34 i925 
Y.3950 

1088 51) 

1,50 

2,20 
U. Sigorta 11,40 Şark: m. ecza 2,Ş5 

Romontl l'elcron 13.-

istikrazlar tahviller 

1933 tla. l~t. 
lstlkraı.id ı. 

Ş~rk O.yol 
0. l\lu\·ah. 

9~.:10 
53,5 ı Tramvay 

2,45 ı:rganı 

~300 Hıhıım 

- l 

Gümrükler 
1928 l\lil . .... 

fla~tlaı. 

~.35 * Anadolu 1 
:;,20 • Anadolu il 
9.- *A l\lilmessıı 

4S,fı0 ' 
'46.-.. 

VAK 1 T ' UUııdellk, ::;ıyuı Gazete 
!.at&obul Ankara Caddeııt. VAKiT yurdu 

Telefon Numaralar.: 
Yazı 11'1ert telefonu: 24371 
idare telefonu : 2t37e 

telgrat adresi: lıtanbt;I - ·ıAKn · 

Potta kutu.su No •e 

Abone bedelleri ı 
' l'Urktye Ecnebi 

~Deli': HOO Kr. :l700 Kr. 
6 aylık 750 • H50 
s aylık 400 • flOO • 
1 aylılr 160 - 300 . 

ilAn Ucretleri ı 

ncar1 UlnJarın il n ıaabUelertııcıe auıU

ml :SO "oruttaıı tııı,ıar, ilk Hhlfe4e ~30 

ıruru,o kadar çLkaı 

Ulll Uk, fl\1Ja, df"l!omJı lllo •erıonlere '1t 

ayn t-Onr.IUl.t vardıı . 

Retımf llftnlArm hlı utın 10 ırunı,tor. 

t<.U Uk lllnlar: 
Ulr cıetaaı 110 tkJ detwıı 00 Qç cıeııw h0 

dört <.efaaı '10 Ta on defuı 100 kunıftur. 
Uc aylık UA.n •erenler1ıı bir detUl aıecca
nendlr. Dört satın geçen ll!nlıırm rıuıa 

•tırlan ~ ~ beeap ~ıtr. 

izzet r11at Paşaalll 
, HA1/RALARJ 
'9ıııruııııııllillll!llllOOlillUlffilllfllftllllllllIDll!lllmınnunıııımıınıoomınlllllllıınınıııımnıııooı•ınıımıruı nmıııınııınıııımıll!ll lll'• l 
lmperator bizim mahut kepazelikler 
hatta mavzer hikayesini bile biliyorınııf 

- 56 -
O akşam impuator, sofrada mü 

temadiyen cuma selamlığından 

bahsediyordu. O günkü azamet, as 
kerlerdeki heybet hakikaten impa• 

ratoru memnun etmıştı. Bilhassa 
nişancı taburu askerleri ve diğer 

askerler çok nazarı dikkatini cel-

betmiş. İmparator anlattıkça anla
tıyor, Abdülhamit de ağzı kulağı .. 

na vararak bu sözleri iltifatları, 

dinliyordu. 

imparatorun lstanbuldaki misa
firliği esnasinda edindığı fikirleri 
öğrenmek hakikaten hoı olacaktı. 

Bunu dü,ündüm, bir gün yaverw 

büyük ve kuvvetli memleket ol~ 
maz. Bu halde, bir içtimai hW 
de teşkil edemezler.,, 

~-ıı 
işte bizim anlamaz dedıgıw 

İmparatorun anlayışı. .. ~ 
Resmi ziyaretler, gezmeler. 1° 

meler artık her şey bitmi9ti. O ır 
ce son gece olacaktı. 

Tam bir asker olan impar•t: 
iki gün evel Osmanlı ordusun~ 
kahraman zabitleriyle bir atke 

11 
mübahaıede bulunmak arz~t'll~t 
göstermışh. Bunun üzerine. ~r• e' 

çıktı ve proğrama son gece ıçın 1 
ni bir madde ilave olundu: ,ı.a 

- imparatorun askeri ınübV 
ıesı. d ~ 

!erinden birisine sormak istedim. O akşam yorgun argın ge:ııne ,t. 

gelince biraz sarayın bahçe•~ Seryaver olan bu zat, söz söy • 
lerken ağzım açıkta kaldı. Hayret• 
ten kanım donmuştu. Ne söyliye • 

ceğimi, ne yapacağımı şaşırmıştım. 
Bizim bin bir manevra ve kurnaz• 
lıkla imparatorun duymasını iste -

medığımız bütün i~leri meğer lm • 
parator bizden daha iyi bilmiyor 

.. ? .mu ımı!·· 
Bizim mahut kepazelikler .. He· 

le mavzer hikayesi.. Kendisinin 
Abdülhamidi öldürme işi .. ve diğer 
işleri hep birden biliyorlarmıf .. 

Bunları ·dinlerken ağzı~ açık 
kaldı. Fakat ne denir .. El oğlu her 
şeyi öğreniyor. Anlıyor. 

Yaver, . benim sorgularıma top. 

den dolaıtık. imparator havısj 
sandalla gezmek istedi. O ki.it~ 
geçti. Ben de arka tarafa oturd d 

Yarım saat kadar devam eden b 
gezintiden çok memnun olan iıt>s 
rator bana havadan sudan bi~1~1 
şeyler soruyor, ben de aynime•~ 
cevaplar veriyordum. Sözü nih•1 
çevırdı ve dedi ki: ı 

- Geçen akşam aızın anl•tt~. 
mz rus harbi çok zevkliydi. _B~ ıJ 
şam da büyük asker ve hakıkı '"f 

"fil raman Gazi Osman paıayla IJO f 
mek istiyorum. Bilhasaa P.le\'ne 
zerinde cereyan edecek müb•~I 
selerimizin çok ali.kalı olac~I 
tahmin ediyorum. l 

tan bir yekUn verdi ve dedi ki: ·~ 
İmparatorun bu sözleri üzer• (ı 

- Size bu huıuıta daha fazla r sandaldan çıkınca doğruca ke b 
söyliyecek sözüm yoktur. Çünkü yeti mabeyinciler vaııtaaıyle /..t; 
imparatorun geçen akşam söyledi- lh ııı• dülhamide arzettım. Abdü a f 
ği sözleri aynen size tekrar edebi • rade çıkartarak Gazi Osman J'~..t 
lirim. ııv· 

yı buldurmuş ve aktam yenıe 
- Abdülhamit, görünütte oldu davet etmiş. 11, 

ğu gibi bir hakımı mutlak değil. O- 1 itı" Netekim yemek sa onuna 41 
nun sinirlerine hakim birkaç kişı at" ğtmız zaman Gazi Osman P ,. 
varki asıl hükumet onların elinde, 'J11P gördük. Paşa daha evvelden 1 • jfl 
Memlekete çok fenalık ediyorlar. ratora takdim edılmış olduğ\1 ı~Al' 
Fakat bilerek değil.. ell'v· tam bir askeri vaziyetle onu • 

Ben burada garip bir tezat ve 
ladı. 

acaip psikoloji gÖrüyorum. Fakat .,..... 
ne derle~se desinler, vatanına hain İmparator: 1t-
bir adam görmüyorum. Niçin ha • - Çok memnun oldum, O•~ f 
in olsun .. Onunla ne kazanacak, paıa hazretleri .. Sızınle bol bo JJı1 
hem de saltanatını, alayİ!i hükume rüşeceğimden çok memnunu"1•' 
ti 0 kadar seven adam. yurunuz .. diye elinden tuttu· ,, )ıe 

-· r.OP 
Son gecenin, son ye.megı ~· ti' 

Niçin aksine işler yapıyor ... Mec ·0 ıtl 
yecanh olmuştu. Abdülhant1 ,,, 

nun ! O halde gayri mes'ul Kendi rı.ın 
ğında imparator; imp'arato 0tdıl memleketını tanımadığını anladım t 
g ... mda elinden tutup getrıı11' ,...,,, 

bir kerecik kendi hükumet ettiği . oıv-

memleketleri gezmedig-ini kendi ğu Plevne Kahramanı Ga:ı:• .. 1' 1"I' 
d.... 1 'fut: 

bana söyledi. Cehaletine etrafında paşa ve ıger a man ve 
kilerin cehaleti de inzimam edince mandanları... ı,it '' 
yaptığı şeyler vakıa ihanet şeklini Bu büyük sofrada t~ darl•'' 

henk ve en modem hükuı11 
alıyor. 

Mütereddi de diyemem. Çünkü mahsus bir hal vardı. uıel 
da g ·ıc 

faal. Fakat hepsi boşuna faaliyet.. imparator arada sıra ,:ı• 
.. kt l' k ı· 1 boldur of" Mesel maden suları var. Fakat ve nu e ı e ı.me er _ şfı1 

onu içecekl~rine, sokakları suh - heı·kesi ne~elendirmeye ug~etiıı'e 
onu içeceklerine, sokakları aulı - du. Abdülhamiue saraY .: edi1of' 
yorlar .. Dünyanın en metin ve en hiç söz söylememeyi tercı 

I güzel unsuruna malikler. Fakat du. pe~•aıı ,-~ 
haber veriyorlar ki Anadolu ha ' _ ..... ~.,,. 

Uunın•"'"~·· )et·· . . G'' .. k ' d.. lltflUlllllfl .. '41ntUJUdtlltı&Hl'lfl.m&ıınmmıum1t111U1 e"' rap ımı§. oruyorum 1 unyamn .., eÇ ,.. t' 

en güzel yerlerine malikler. Fakat jEverest dag1nı g .. Litıllı" 
Re1ııC ere 

ne halde bırakmı§l&.r .. Ben böyle 

1 

Paris, 9 (A.A.) - ii~ A 
harc:ket etsem yahut müsait bulun M. Lebrun Sorbonne .,, ~1 .,,.11"' 

l 
ıam memlekette müthif bir inkı • salonunda Evereıt dası .. jtııle .• k

. · · nıet•• &J"' 
lap olur ve tahtımı kaybederim.. İngiliz tayyarecıımı eıı "·ııf' 

Cuma günü ıelamhk resminde bul etmi§tir. Dünyaııu: •it fı (e 

haremi hümayun arabalarla dizil· sek tepesi üzerinden uç ut f etııı' 
diler. Kadınlar böyle kafes içinde gösterilmiş ve bir de koll 



~~ 

lica ;tte pazarlık ve 
rekabet işleri 

Betli r· l '- l" ·· . t n . ıcaret odası pazar 11' usu unun s1s em 
halinde tatbikini kat'iyyen caiz bulmuyor 

~1cn:ıı.. . 
da İy' ~ketırnizin ticaret hayatın 
hit l~ce kökleşmiş olan pek çirkin 
~ I>• et vardır. Alış veri~ mı..itla • 
ki,... ldllrlrlda yapılır. Denilebilir 
l ... e en· 
"il ~İrk· ~ memleketler arasında 
llıa.l'tıı 111 adeti kökünden kesip at 
luı'f/ olan yegane memleket 
L • 

1Yetlir T' . b' . . 
'ltıde . • ıcaretın en ınncı 

~1ı0'1 nanıus olduğuna göre, pa • 
ı, ı:.ın b' ll.kJt· ır namussuzluk diye le -
t ı (ldilın . 1· l' N ~ılttkt esı nzım ge ır. amus 
'~c 50 ur, çünkü müşterinin biri · 
~ b·ı kuruşa saltığı bir şeyi bn~· 

r lll" 
~'" Uşteriye 55 veyahut 45 ku f ... Sat 
ılctır N lllak bir nevi dolandırıcı · 
ı,tıd · a.ınualu bir tüccarın bu do· 

•rıcıJ ~ 
~fa ıga tevessül etmemesi, 
~tt f'laaında sattığı malın mali • 
~· •atına . 
ırk· . ınuayyen ve mutcdıl 

ar ıI· 1tl ola f\ve ederek bu suretle ha 
l n sa'ı f' h .. . '\r11 • 1 ıatını er muıterıye 
lıı-. llluhaf aza eylemesi lazım ge 

lica. 
1kitlc::· b~ethanelerin kullandıkları 
t.. t tr d . d d flıter·ı e~ııse e camekanlar a 
ı· 1 en f' ıllla ıatlardır. Ucuz olan bu 
~r. <>~d bir müddet halka gösteri • 
i~•n a~ sonra kaldırılarak ma -
'~kıeı~ı:1Çerisindeki fiatlar gene 
~l~ta it ır. Camekandaki ucuz fi. 
~'tire rı~n~n mü~teri mağazadan 
t,~e 8'ıtdıği zaman ucuz fiatlar 
~, ,~ Pahalı fiatlarla karşılııfır 
"t fj 'riya farkına varmadan yük 
ı.. atı 
ıır kaı a ()fya satın almağa mec -

~i "'· 
~ .~tetimizin çirkin adetlerinin 
t~~lil'\c:üısü reklamlarda yapılan 
~'"ettir. A~ağı yukarı her mağa 
t l'\~f· 
bl'ıs.l· ıı; ve sağlam kuma.:ını 
~ l ~ı :t ' 

&bet lt llııyan diş macununu, re· 
~liı Y ilbul etmiyen fiatlarını, en 
td 'ala.r· .. . l . · ı A ~ 'r. a •nı muşterı erme l an 

tttcl·, •. u de cirkin bir rekabettir. 
lh. • "'tı. -
""(fırı e '? çıkardığı veya sattığı 
'tıt k 

011 
rı 1Yİı;j olduğunu iddia et -

~ il'i Un kadar iyi ve belki de da 
Ilı. llıa.l • 
1 ij<!ıı... çıkaran veya satan bir 
ıt "'e . 
lın~ t rıın ve mağazanın huku · 

eca\'" 1\a uz etmek demektir. 
Qib· ııunıa.r . 1 
. ı t k ımızın caız o mıyan bu 

~ı b·ı abcu . d' d' . hı llli>'oı-... erı mene ıp etme ığı 
'ler-h . "rn. 

'a. 8.)d .. 

t~ ()da b e llıalum olan br şey var 
Q~.. 'll o'b• k ~ ~.. ~• ı re abetleri hcrgün 
a.q ı.ı~ıe gö d ··.... .. l 

J '•r r ugumuz ve on ar· 
"4" a.,, ld' 
1 a~ ce ıkçe mutazarrır ,ol· 
ıt~ı llıdu B 
~ c eıı. . r. ana kalırsa bu iş • 
~ 4a\l) ~'Yade ticaret odalarının 
ı... e~le~ 0 ınf a&r lazım gelir. Ba§ka· 
~e ete d 
~ •cl.lt k r e ticaret hayatının 
t·'ll'liJ~ a.J~nunlnr daiı-csinde inli -
.ı~t~ "'da.kadar olan müesseseler 114' " al 
f tı.ıll\l arıdır. Bunun böyle ol· 
·~· §u • • · lllısa] ıle İspat edebili • 

'~~a~rJi11d 
~,, 'tflu e muhtelif perakendeci -

ıt n "'e · 
~ij llla~aıa) nızama mugayir ola • 
fi. ~lhik nrında pazarlık usulü 
""-ll etrn w b 1 1 ~. ._"•tır . ege aş ar ar. Yani 
ı:~u hcarette adet ve teamül 
"'l ' ne Rİr 
~ ' ~t)'f· b· en usule tevfikan de · 

'ı.ı 1 ır >.. tctJe k· surette tayin ederler, 
"l>lıL 1 lll " \ -.qa. U§leri ile pazarlık 

~,~ ke~d~e fiatlarmı indirdikten 
~ ~11.lır. ılerine gene epeyice bir 

l. ~~l 
~ti} l>erak d 
\ ~~ Tt en eciler de came -
~~ l ~!"rıa.rı ovdul-ları f;atları nol' • 
~ t" atlardan -daha aş? ğı o • 

Oaterj 1 
r er ve o fiatlnrı came 

kandan kaldırdıktan sonra gene 
normal fiatları vazederler. 

Bunu haber alan Berlin sanayi 
ve ticaret odası derhal işe vaz'ı 
yet eder ve bu hususta şu kararı 

verır: 

"Camekanlardaki fiatların ha 
kiki mağaza fiatlarmdan daha a · 
şağı olduğu hakkında yapılan ~i 
kayet tetkik edilerek bunun halkı 
iğfal ve ucuz f!at göstcr~rek mağa 

·ya cezbetmek demek olmasına 

.• ~zaran, ayni caizi ı-ekabet kamı · 
numm iiçüncü maddesine muhalif 
olduğu anlaşılmıştrr. 

Pazarlık meselesine gelince bu 
muamele gene gayri caizi rekabet 
kanununun bil'inci maddesine kar 
~ı gayet ağır bir teca•;üz teşkil e 
der. Pazarlık arada sırada istisnai 
ah,·alde yaprlmış olsa idi, bu o ka 
dar ehemmiyeti haiz olamazdı. 
Fakat pazarlığı bir sistem halinde 
tatbik etmek kat'iyyen caiz değil 
dir. 

P~rakendecileıin pazarlık e::ına· 

sında büyük tenzilat yaptıklan 

halde gene kendilerinin fazla bir 
kar temin etmelerinden anlaşılı 

yor ki mallarını enrela çok yüksek 
fiatlarla teklif ediyorlar. Bu mua
melenin ahlak kaidelerine ınuga 
yir olması, ticari bir hesaba isinat 
etmeksizin gali fiatlar esasına müs 
tenit bir pazarlık sisteminin tatbik 
ol unmasındadır.,, 

Berlin ticaret oduı pazarlık usu· 
lü meselesini derinden derine tel· 

kik ve bunun ahlak kavaidine mu 
gayir olduğunu tayin ettikten son 
ra, bu hususta verdiği kararı bir 
kat daha lı.-uvvetlendirmek için 
Berlindeki bütün perakendeci tüc 
cara bu husustaki fikirlerini bi) -
dirmelerini rica etmiıtir. Bunun ü 
zerine umum Berlin perakendeci· 
lerinden ticaret odasına gelen ce· 
vaplarda pazarlığın ahlaka muga 
yir olduğu reylerin ittif akile teyit 
edilmi!tİr. 

Bizim ticaret odalarımız neden 
bu yolda mesai aarfetmeıinler? 
Şüphesiz bugün pazarlık usulü biz 
de epeyice kökleımiı olduğu için 
onu kaldırmak kolay olamıyacak • 
tır. Pazarlığa halkımız da alıttığı 
için, girdiği bir mağazada tenzilat 
yapılmazsa çıkıp ba~ka bir mağa • 
zaya giden müşteriler az değildir. 
Fakat paazrlık umumi ıurette kal 
dırılacak olursa hiç bir mağaza 
mütterisini kaybetmiyeceği için 
böyle bir zarararın hiç bir mağaza 
ıçtn mevzuu bahsolmıyacağına 

~üphe yoktur. Mesela bugün latan 
hulda bazı mağazalar hiç pazarlık 
yaptırmaz, fiatları maktudur. Ma

demki hu mağazalar pazarlıksız 
yaşryabiliyorlar, o halde diğerleri 
nin de ayni suretle ticaret yapma
ları ve, Berlin ticaret odasının ka· 
rarında yazılı olduğu gibi, ahlaka 
mugayir olmadan ve halkı aldat • 
madan kazançlarını temin etnıele 
ri mümkün olmalı;:ır. Ticaret ha. 
yatımızın küçük olmakla beraber 
gayet !Ümullü ve göze çarpan bu 
lekesi ortadan kaldırılmalıdır. 
Zannedersem ticaret odalarımızın 
gerek bu pazarlık işi, gerekse ca -
mekan ve ilin meselelerinde yapı 
lan gayri caiz rekabet meseleleri 

[~ ~QNY ~ HABERL~~İ q)) 
Tayyarecilik sahasında yeni icatlar 
Artık yolcular değil yolcu kabinelerini bile paraşütle 

yere indirmek kabil oluyor 
Yeni ihtiralar sayesinde tayya

renin bütün tehlikeleri sıfıra. in • 
mektedir. Bugünkü hedef, tayyare
de oturup seyahat etmeyi, ev için· 
de oturmak kadar emin bir hale 
getirmektir. 

Bu yolda temin edilen muvaf • 
fakıyetler çok büyüktür. Bugün 
tayyare içinde yangın vukubulması 
ihtimali tamamiyle bertaraf edil • 
miştir. Çünkü tayyareler, bilhassa 
Belçika.da ateş tutmıyacak madde 
lerden yapılmaktadır. Makine ta • 
rafında vukuhulacak her infilak. 
hemen oracıkta bastırılacaktır. 

Tayyarelerde yangın, benzin 
yüzünden vukubulur. Benzin ve 
yağ makinenin sıcak kısımlarına 

vasıl oldu mu, ateş alır ve borular . 
erır. 

Rus mütehassısları, bu kusuru 
giderecek yepyeni bir maden keş· 
fetmiş bulunuyorlar. 

Bu tehlike bertaraf olduktan \ Halbuki robot, kaeiyyen sinir .. 
başka diğer tehlikeler de yenileş .. lenmez. Zerre kadar şaşırmaz ve si 
miştir. Bunların biri tayyare kanat- se, buluta, karanlığa aldırmaz. 
larının çırpınmasıdır. Bu çırpınma İtalya, Fransa, İngiltere mühen 
havada olur ve derhal durdurul • disleri hali hazırda yepyeni bir cİ .. 
mazsa tayyareııin parçalanmasına haz yapmakla meşguldürler. Bu 
sebebiyet veriı:. Birçok defalar, pi· cihaz hem robot pilot, hem telsizle 
lotlar buna mani olamazlar, yahut idareyi bir araya getirecektır. 
gecikirler. Fransızların son günlerde Mar· 

F arnburg bu esrarengiz ve kor· 
kunç tehlikenin çaresını bulmuş .. 
tur. 

Tayyareciliğin bir tehlikesi de 
tayyarenin uçuf sürahnı kaybede · 
rek alabildığıne düşmesidir. Buna 

karşı da tedbir alınmış bulunuyor. 
Bugün bütün bu kusurlara karşı, 
bu tehlikelerden yılmıyan mükem • 
mel tayyareler vardır. 

silyaya yakın göllerde tecrübe et • 
tiklerı makinelerın bu çe~itten ol • 
duğu anlaşılıyor. 

Gelecek seneki tayyarelerin hep 
bu yeni cihazları haiz olmaları 

beklenilmektedir. 
Fakat en mühim mesele, bir ha

dise vukuunda bütün yolcuları se
lametle indirmektir. 

Hava, deniz gıbıdır. Emniyet 
teı·tibatı ne kadar iyi ve mükemmel 
olursa olsun, herhangi bir hadise • 
nin vukuunu hesap ederek ona gö 
re hazırlanmak lazımdU". Deniz ge 
milerinde yolculara yetecek tah • 
lisiye simitleri vardır. Havada bun 
lar yoktur. 

Para~üt kullanmak için bu işle 
bir haylı uğraşmak lazımdır. Yet • 

mişlik bir ihtiyar, 17 lik bir genç, 
bir kaza esnasında paraşütle cam-
nı kurtaramaz. 

Onun için geçen senedenberi 
mühendisler ve muhteriler herke • 
sin kolaylıkla kullanabileceği bir 
hava tahlisiyesi icadına çalışıyor • 
lar. Fransızlar bu vadide muvaf • 
fak olmuşlar ve iki çeşıt hava lah· 
lisiyesi icat etmitlerdir. 

Bunların bırmcısı, tayyarenin 
bütün kabinesini, bir para!Üte bağ 
lamakta ve icabında kabine bütün 
yolcularla kurtarılmaktadır. 

Kaza ihtimali anında pilot bir 
düğmeye basmakla paraşütü açı • 
yor ve kabineyi salıveriyor. Bu su· 
retle bütün yolcular kurtuluyorlar. 

Birkaç hafta evvel Fran.sa hava 
nezareti bunları tecrübe etmiş, ve 
muvaffak olmuştur. 

İkinci icat daha mükemmeldir. 
Her paraşüt, tahlisiye simidin .. 

den farksızdır. Ve her yolcunun 
sandalyesine bağlıdır. Yolcu bu pa 
raşüte bir saniyede bağlanabilir. 

Y okular sandalyelerinden biri biri• 
nin altında kapı vardır. Pilot otul'I> 
duğu yerden bu kapıları açabilir. 

Pilot, kaza hissetti mi, yolcuları 
birer birer bu kapılardan bırakll'. 
Paraşütlerin ipleri tayyarenin ze • 
minine bağlıdır. Yolcu sarkınca bu 
ipler kopmakta ve paraşüt açıla .. 
rak yolcu selamete kavuşmaktadır. 

Yolcu bu İşte, hemen hiçbir §ey 
yapamıyacak gibidir. Onun bütün 
yapacağı, kendi sandalyesi üzerin· 
de olduğu halde havada yüzmek • 
tir. 

Bu sistem de tecrübe edilmiş ve 
muvaffak olmu~tur. 

Şimdi, tayyareler bu yeni siste
me göre yapılmaktadır. 

Bütün bunlar yapılırken, tayya
relerin süratmı arttırmak için de 
tertibat alınmıştır. 

Bütün bunları nazarı dikkate 
alarak tayyare yolculuğunun evde 
oturmak kadar emin olacağı devre 
girdiğımrzı söyliyebiliriz. 

Tayyareleri sevk ve idare eden 
insanların yanlışları da, birçok ka· 
.zalara sebebiyet vermekteydi. Bu
na kartı da çue bulundu. Tayya • 
reler artık insan tarafından idare 
olunmuyor. Bilakis tayyare iç.inde· 
ki robot insan yerine çalışıyor ve 
her şeyi yapıyor. Bundan başka 
tayyareyi telsizle de idare etmek 
mümkündür. 

Bu iki tedbir tayyarenin sislerle, 
karanlıklara galebesini le.mm et . 
mıttır. 

Gene bir Zenci 
linç edildi 

jlngilterede içkiler
den vergi alınacak 

Bir aene geçmeden, yer yüzün· 
deki bütün tayyarelerin bu cihaz -
larla teçhizi bekleniyor. 

(Robot pilot) la mücehhez bü • 
tün tayyareler bütün emniyet ter . 
ti batını haizdirler. 

Devrialem seferi yapan Viley 
Posun tayyaresi böyle bir robotla 
mücehhez bulunuyoı·du. 

Bu robotun ynpamıyacağı bir 
şey varaa o da insan gibi düşünmek 
tir.Diğer işlerin hepsini mükemmel 
bir surette yapmaktadır. Ve bu 
yolda insandan daha iyi hareket 
etmektedir. Çünkü pilotlar sislere, 
bulutlara, karanlıklara düştükleri 
zaman telaşa düşerler. istika.met .. 
lerini şaşırıp şaşırmadıklarını me • 
rak ederler ve sinirlenerek aletler
le oynarlar, yahut aletlerin yanlış 

hareket ettiği zannına düşerler. Bu 
çefit hareketler, tashihler, tayya -
reciyi kazaya uğratır. 

ile meıgul olmalan zamanı çok -
tan beı-i gelmi!tir. 

Dedikoducu 

Kunçe, (Amerikada) 9 (A. 
A.) - Karakola gitmek İstemi -
yen ve polise şiddetle karşı koyan 
bir zenci bu mukavemeti esnasın • 
ad ölü dü~müştür. 

Zencinin cesedi halk tarafın -
dan polislerin elinden zorla çeki · 
lip alınmıştır. 

Ölü zenci bir otomobile bağlan· 
mış ve ~ehrin zencilerle meskun 
sokakluında 30 dakika kadar do 
laşhrılnıışlır. 

Bundan sonra zavallı zenci de • 
risi yüzülerek bir odun yığını üs· 
tünde yakılmıştır. 

Bu adamın suçu bir beyaz kadı 
nı kaçırıp öldünnüş olmasıdır. 

Motörlü tayyare ile uçan 
ilk adam öldü 

Hanver, 9 (A.A.) - Tayyereci 
Kari Jatha dün altmış yaşında ol
duğu halde ölmü!lÜr. Mumaileyh 
dünyada motörlü tayyare ile uçan 
ilk tayyerecidir. 1897 de benzin· 
li bir motör tayyaresiyle ilk tec -
rübe uçuşunu yapmış ve 1903 a -

Londra, 9 (A.A.) - Muhtelif 
nezaretler erkanm<'ıan müteşekkil 
ispirto komisyonu taktir edilmi~ 
alkollerden galon başına 260 sent, 
her türlü biralardan fıçı başına 
beş dolar, gratı 14 dereceden a -
şağı köpüksüz şarapların her galo 
nundan 16 sent, yüzde 14 ile 24 a
rasında alkolü havi şaraplardan 
galon ba~ma 40 sent, havi olduğu 
alkol nispeti yüzde 24 ten fazla 
olan şaraplardan 260 sent, mikta· 
rında vergi almamasını kongreye 
tasviye edecektir. 

Havi olduğu alkol miktarı yüz· 
de 24 len aşağı olan köpüklü şa. • 

rapların hepsinden galon başına 
80 sent ve alkol derecesi 24 len 
yukaı-ı olan köpüklü şaraplardan 
galon başına 260 sent vergi alına• 
caktır. 

ğustosunda da Vright biraderler • 
den dört ?"; kadar evvel 12 hey • 
gir kuvvetinde bir motörle işliyen 

tek satıhlı bir tayyare ile kısa bir 
uçuş yapmıştıı· 
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)undaki muhtelit hakem mahke .. 
meleri binasında faaliyete geçtik
lerini yazmıştık. 

Henüz afiıkta bulunan 
kısımlar 

Mü.ddeiumumilikle istintak ha 
kimlilderinin ve Sultanahmet sulh 
hukuk ve ceza mahkemelerinin 
tevkifhanenin idare kısmında, 9 
uncu ihtisas mahkemesinin güm .. 
rük binasında faaliyete geçmiş 
bulunduklarına göre, fİmdi açık
ta kalan başlıca icra kıımı ile ha· 
rodur. Baro işlerinin görülmeıi 
için, şimdiki halde birinci reis 
Halil Halmi Beyin Galatadaki ya 
zıhane5i merkez vazıfcsini gör 
mektedir. icra kısmına gelince, 
icra teşkilatı parça parça muhte • 
lif binalarda bulunuyorlar. Bu .. 
nunla beraber, icraya da topluca 
çalı§abilmeh üzere bir bina bulun 
muş gibidir. Bu bina, T ophaııe
deki eski tophane mU~idiği, şim .. 
diki merkez kumandanhğı binası 
nm bir kısnııclır. 

Bina gezildi 
Milli müdafaa vekili ve adliye 

vekaleti vekili Zekai Beyle müd
deiumwni Kenan Bey, dün bu bi
nayı ge~mişlerdir. 

İcra kısmının bu binaya. birkaç 
güne kadar tamamiyle yerleşebil
meai muhtemeldir. Nakil işi ta .. 
mamlanınca, bu husus, 111üddei -
umumilik taraf mdan ayrıca gaze 
lelerle alakadarlara tebliğ oluna .. 
caktır. 

Tebligat müdürlüğüne ait iş -
ler, hapisanede tahsis olunan 
yerden idare olunuyor. 

Bu vazıyete göre, aç\kta ka .. 
lan bütün adliye teşkilatına mu
vakkat bir zaman için yer hulun· 
muştur, denilebilir. 

Bina işinde kat'i karar yok 

İstanbul adliyesi teşkilatı için 
yeni ve modern bir bina yapılın 

cıya kadar adliye teşkilatının için 
de mümkün olduğu kadar top -
lu bir halde barınacağı binaya ge
lince, bu hususta henüz kati bir 
karar verilmemiştir. Liman ha -
nınm adliyeye tahsisinden vazge
çildiği söyleniyor. Dördüncü va-
kıf hanının muvafık olacağına 
dair tasavvurun, pek kuvvetli 

şı Mehmet Ef. ler, Sultanahmet 
birinci sulh ceza hakimi Reşit B. 
tarafından sorguya çekilerek, 
yangının bir kişinin ölümiyle 
neticelenmesi noktaundan tevkif 
edilmiılerdi. Dava dosyası, tah
kikatın derinleştirilmesi için dün 
bırmcı ıstıntak hakımr Ramazan 
Beye gönderilmiştir. 

Veatiyer Etem Ef., dün tek • 
rar ıorguya çekilmiştir. Diccr 
iki kit inin de bugün telı:rar sorgı.._ 
ları yapılacaktır. 

E.111 ki'i sorguya ~ekildi 
Yangın tahkikatı &ırasında, 

şimcliye kadar 50 kiıiuin sorgusu 
yapılmıştır. Bu arada muhtelif 
sahalarda çahıan adliye memur -
larmm malumatları tesbit edif .. 
mittir. 

Dün adliye daire müdi.irü Tev
fik Beyin de malumatı alınmıştır. 
Tevfik Bey, ak§oam g~ vakte ka~ 
dar tevkifhanenin müddeiumumi
lik kıllllında kalmış, muhtelif 
noktalar hakkmcla malUmat ver· 
mittir. 

Tahkikatın esaslı surette derin 
leştirildiii, binanın yangından 
evelki tesisatına, saatlere, yan -
gın •Öndiirme aletlerine, bunla • 
rın kullanılmaları hususuJ;l.da ge -

ce nöbetçilerine ne g\bi talimat 
verildiğine, gece nöhetcilerinin 
daima ne şekilde çahıhklarına, 

alt ve üst k<uidorlar arasındaki 

demir kapıların kapalı mı, yoksa 
açık mı bulundurulduklarına da· 
ir, hulasa yangına takaddüm e -
den ihtiyati tedbirler vazıyetine 

dair derinden derine araştırma ya 
pıldrğı tahmin olunuyor. 

rtöbet usulleri nasıldı? 

Haber aldığımıza göre, adli
ye dairesinde gece nöbetçisi ola· 
rak her gece iki kişi vazıfe alır .. 
mı~. Bunlardan biri dairenin ta
tilinden gece yarısına kadar, diğe .. 
ri gece yarısından sabaha kadar ... 
Koridorlar arasındaki demir kapı 
larda, nöbetçilerin koridordan 
koridara geçebilmeleri için açık 

bulundurulurmuş. 

Kapıların kapalı olmasının 

yangının sirayetini tahdide yara
yamıyacağı, çünkü ç.atı kısmının 

yekpare olduğu, sonra alevlerin 
s.ol taraf merdiven altından itiba
ren bütün merdiveni ya.lıyarak 
şakuli bir tarzda ta en üst knt mer 
divenine ve çatışına kadar birden 
bire sardığı söylenilmektedir. Bu-

benimsenmediği zan.nedilmekte .. 
dir. Bu arada İstanbul postaneıi
nin bulunduğu büyük binanm iki 
katının tahsisi mevzuu bahistir. 
Bu iki katta altmış oda vardır. Ve na nazaren, ateşin çatıya varma 

siy le, bütün binanın yangm kar
adliye teşkilatının başlıcalarını 
b şısındaki a!:ıbeti kestirilmiş bulu-

u iki kata sığdırmak mümkün o• 
lacal1:ır. nuyoımuş. Dolayısiyle, tekmil 

Bina işinin halli hususıyle ad - bina, aşağı yukarı. yedi saat içe -
!iye vekaleti vekili Zekai Bey, e • rinıinde rnahvolmakla beraber bir 
saslı • tt l l noktai nazara göre, hu akıbet, oUre e meşgu o uyor. Zekai 
Be ı._ • k yarım saat içerisinde taayyiin et -y, oır aç gün daha lstanbulda 
kalacaktır. Bu müddet içerisin - mittir • 
de bu · · k t' 1 h 11 Dün, tahkikat sahasının hay. ışı a ıyet e a etmesi kuv· 
vetli bir ihtimal dahilindedır. li genişlediği, hütiin ihtimaller 

DUn görUlen işler hegap edilerek l'azıyetin en ufak 
Gerek müddeiumumilikte, ge- teferruatına kadar gözden geçi -

rek istintak hakimliklerinde ve rildiği anla§ılmaktndır. 
gerek mahkemelerde dün bir hay Suçluların vaziyetleri 
lı iş görülmüştür. Hatta, taşınma DiğP.r taraftan, di.in rnüddeiu-
ve yerleşme işi daha tamamlan .. mumi muavinlerinden bir kısmı, 
madığı balde, ceza mahkemele - polis merkezlerine giderek, ora
rinde de bazı kararlar verilmiı .. lardaki kayıtlara göre suçluların 
tir. Bu arada İstanbul birinci ce • vazıyetlerini tesbit hazırlığına 
:za mahkemesi reisi Hasan Vasıf başlli\mıılardır. Bu auretle, dos· 
Bey, iki tefkiv kararım tasdik et yaları yanan davaları m.ü.:nkün ol
miştir. duğu kadar eski vazıyetlerine ge--
Yangın mes'ullerinin tesbiti tirme işine giri~ilmiştir. 

Yangının mesullerini tesbit Hafriyata başlanmadı 
tah?<ikatına gelince, vestiyer ı Y z.ngın aahasında hafriyata 
Etem, kapıcı Ahmet ve oda ha· daha sıra gelmemi§lir. Sahanın 

rın haylı müddet uzıyacağı tah· 
min edilmektedir. Evkafla bele-

·ı er ağır ceza mahkemesinin altındaki 
kısmından dün bütün ıün duman 
tütmüştür. En son yana.n sağ ta
raf ta ki kısım ela, dün ortalık ka
rarırken için için yanan odunla -
rm alevlenmesiyle uzaktan seçile 
bilecek derecede kızıllanmıştır. 

İtfaiye neferleri, hortumlarla su 
sıkarak, nöbet bekledikleri gibi, 
polisler ele saha etrafında nöbet 
bekli yor lar. 

davalarda iki taraf v~kı ıJ 
diye arasındaki 65.000 liralık e!.. dava safhasmı müteknbtl al1 

ki mezarlıklar davası belediye Je- ile eski hale getirme yol1.111d• 

Kapağı kırık kasa 
Sahada bulunan kasalardan bi 

rinin kapağı kırık olduğunu yaz .. 
mıştık. 8u kasanın kapağı, üst 
kattan düşünce kırıldığı, esasen 
buttun içinde çok kıymetli şeyler 
bulunmndığı söylenilmiştir. 

Tebliğ ' 
İstanbul C. müddeiumumi -

li~lnden: 

Ağır, asliye 1, asliye 2, as• 
)iye 3 iincü ceza mahkemeleri
nin Sultanahmet parkının kar· 
şısmda bulunan Muallim1er bir 
liği binasında ve asliye 2 inci, 
3 üncü ve dördüncü hukuk mah 
kemelcrinin Beyoğlu adliye bi-
nasında ve asliye beşinci hu!rnk 
mahkemesinin Gülhane parkı 

civarında Tıbbı adli müessese• 
si karşısımlaki Güzel sanatlar 
birliğine ait binada, 9/ 12 933 
tarihine tesadüf eden cumartc-
si gününden itibaren vazife ifa. 
sına başladıldarı tebliğ olunur. 

9 numaralı ihtisas müddeiu-
mumiliğinden: 

Mahl.<ememizin gümrük bi • 
nasında faaliyete ba§la.mış ol -

hine neticelendiği için evrak tem .. 
yiz mahkemesine gönderilmitti. 

Barodan kurtarllanlar 

Mütemmim malumata göre, 
barodan 860 parça sicil dosyası , 
muhasebe defterleri, üç halı, bir 
saat, bir daktilo makinesi kurla-
rılmıştır. 

Baronun eşyası, beş bin lira .. 
ya sigortalı bulunuyordu. Sigor
ta şirketi, baroya karşı bir cemi· 
le olmak üzere, kurtarılan eşya

nın bedelini tenzil etmeden, bu 
puayı derhal vermiştir. 

a .. ,hca ziya nedir ? 
Baronun telafisi güç olacak 

baılıca ziyaı, birçok cilt kıymet
li kitaplar bulunan kütüphanesi -
nin, adliye dairesinin kütüphane· 
si gibi, tamamiyle yanmasıdır. 

Baroya bir müddet evel Avrupa -
ya giden bir ermeni avukat, için· 
de çok kıymetli hukuki eserler 
bulunan kütüphanesini takımiyle 
hediye etmişti. Bunlar da yanan 
kitaplar araaındadır. 

Baronun umumi toplantısı 
İstanbul borusuna mensup avu 

katlar, dün saat on dörtte latan
bul Halkevi salonunda toplanmıı 
lardır. 

380 avukatın i,tirak ettiği bu 
toplantıya baro birinci reiai Halil 
Hilmi Bey riya.set etmiş, avukat 
Saiın Hüseyin ve Hüseyin Avni B. 
ler zabıt tutmuşlardır. 

duğu alakadarınca malum ol • önce adliye sarayın'ln yanmıt ol-
mak üzere beyan olunur. masından dolayı husule gelen te .. 

Celseyi açan Halil Hilmi Bey, 

11'-ııı.-------..... - ..... •rl eaaürü i:ı~h ve h.tQ inzıbat mecli 
Yeni bina yaphrıla(ak ainin tl\haddüs eden va:uyet kar -
Ankaradan relen bir haberde, fıaında Yi'ı:>hğı itleri huliaa et· 

temyiz mahkemesi binasının inıa.- ımiıtir. 
sı için v~rilmiş olan yarım milyon Yangın esnaa.mda, avukat Yu 
liralık tahsisl\tın yanan latanbul ıuf K~nan, katip Suat \'e Nihat 
adliye sarayının yeniden inşasına Betylerin mümkün olduğu, kadar 
tahsisi ihtimalinden gene bahsedil evrak ve efya kurtarmak için bü
mektedir. yük bir fedak•rlık ıörtererek ça 

Bu para ile olsun.ı başka tah
sisatla olsun, herhalde modern 
bir adliye garayı in~asmın geçik -

miyeceği muhakkak görülüyor. 
.Sir Alman grupunun altı ay için
de ndliye sarayını eski ye
rinde vücude getirmek teklifinde 
bulunduğu da ıayidir. 

Yanan binadan i&tifade 
ciheti 

Yanan biuamn temellerinden 
ve duvarlarından istifade edile • 
bileceğine dn.ir bazı mütalealar 
Gazetelere aksetmitti. Bu im
kan, hazı kimselerce tamamiyle 
varit görülmemekte, duvarların 

saltatlandığm dan bahsedilmekte· 
dir. Aynca, yeni binanın daha 
ziyade denize doğru, önü mey -
dan olarak yapıl.ması daha muva
f ü: olacağı dü,üniddüğünden, t~
mellerden istifade imkanı da bu 
suretle ott~dnn kalkmıt oluyor. 
Yalnız, taş malzelmeden· kıs 
men istifade imkam mevzuu ha -
histir. 

Belediyenin zararları 
Adliye yangınında belediye • 

nin de zararı olmuştur. Ayaspaşa
ya ve T c2.koparan m.czarhklarına 
ait evrak tamamen yanmışhr. Bu 
dava vesikalarının birer sureti 
belediye mezarlıklar müdürlüğün 
de ve tapudan çıkarılmasına çalı· 
şılacafiı gibi Ayat1pa§a mezarlığı 

için ehli lıibre yeniden tetkikata 
gir1~ccç.ldardir. ~u yüzden davala· 

lııtıklarına teı~kkürle iıaret et .. 
miş, baro inzıbat m~clisinin, yan 
gının ertesi günü ya:ııhaneıinde 

toplanara.k, vazıyeti g9rüttUğü -
nü ve bazı tedbirler aldıimı söy• 
lemiıtir. 

Dosyaların yanması dolayısiy
le itlerin yolu~ konulmau icin 
tetkikat yapmak, kanunlardaki 
hükümler bütün itlerin hallin.e ki 
fi dejilıe ek•ik noktaları teıbit e
derek, bu eksiklerin t•mamlanma 
zahir komi&yonlar tetkili lazrını 
geldiğini anlatmış, ~ynca adliye 
vekaleti vekili Zeii B. le aörüşme 
sine, Zekai Beyin yeni adliye 
binası kunılunca bQ bin.ada bora-
ya mümkün olan yerin temin olu-
1'\açaiını söylediğine dair malu • 
mat vermittir. 

Halil Hilmi Bey, sö:ılerini bü
l\in avukatların bu toplatıya dü • 
!Ü~dükleri umıuni tedbirleri tek -
lif halinde bildirmek, konuşmak 
i~in çağırıldıklannı, bq tekl~fle .. 
rin inzıbat meclisince ı:özden gc
~irilip, müzahir \<omisyonun var 
dıkları neticelerle b~ral;:cr bir ra· 
por halinde vekalete verileceğini 
ilave, hazır bulynaula.rı, fikirle 
rini söylemeğe davet etmişt:r. 

Verilen takrirl~r 

Söı alanlar, birer birer düşün
düklerini iıah yollu söz söylemi~ .. 
ler, birkaç ta tftkt"il" verilerek 
okunmuıtur. Bu ara.da yanmış 
doaya.lann -hyuı, mevcut sübu.l 

leşik ça1ışmasr etrafında 0.!11 
atrl an mütalealar dinlenilfl'~ 

Latif, Ahmet Refik, e 
ve Seniytittin, Celal Safi ,·ed 
müstantik Hikmet Beylerle 
birçok avukat söz almışlardır· 

Mes'uliyet bahsi. ıı; 
Müzakere sırasında, bıl 

Celal Safi ve Hikmet Beyler·~ 
ye sarayının yanmasının çod 
hemmiyeti hniz bir vaka ol 
nu kaydederek, adaleti te 
yarıyacak birçok vesil<alarıll 

t 
masına sebep olan yangınııt 
denönüne geçilmesi, yangıl1 ~ 
tıktan sonra da dosyalarıJ'l ~ 

rılması hususunda icap edeıt,o 
tün tedbirlerin alınıp nhrı11' 
noktasına dokunmu,Iardır· J 
itfa vesaiti noksan "'1 

Hikmet Bey, Bu husı.ısl~ 
takrir vermiş ve takririnİ "' .. 
faa ederken, itfaiye müdÜ~ 
san Beyin, bir sene evel, • ~ 
nin mevcut va21yette bıra"1 
yanmağa mahkum olduğull"' 
kü nöbet saatlerinin ve sair ted 
vasılnlarmın bozuk, bazı ~ 
Jerin de tnmamiyle noksan l 
duğuna dair rapor yazdığ.11'/, 
rilen bu rapora göre tedbır ;J 
ma11 ihmal edildiğini ileri • 

tür. l 
Müzakerenin bu safhJ 1 

alakalı makamlarda bulun•~ 
zatların igi.mleri de zikredil / 
yar \!lDID mesuliyeti hutıı' 
hudut ve şümulü üzerinde J 
mutlur. 

Reisin müdahaı8" /, 
Reis Halil Hilmi Bey, bıJ .i 

da, söylenilen sözlerin, tol" 

mevzuu haricinde olduğun~ / 
uliyetin hudut ve şüınulüt1':1. 
kadar makamlarca usulü ~ ,1 
de yapılan tahkikatın tayıt1' 
ceğini söyliyerek, şöyle de 
tir: ıJ 

.l"f~ - Biz, burada tahadPt.I trı 
vazlyet karşısında itlerin 1 ıl 
konulması için yardımcı 0 t'~ 
neler yapabileceğimizi, ııe ~ 
de çalışabileceğimizi kofl .;I, 
adliye işlerinin yeniden. iJJl' ,ı 
girmesi, düzelmesi yolurıc.l•il .. ıtl 

··ç 1 

mizden geleni yapmak, g~ ,,ı; 
yetti~i kadar uğraşmak içıl1 pi' 
liflerin tesbiti maksadiyle ':ılı~' 
dık. Bunun göz önünde tı.ı ~iP 
sını, itidalle hareket e~Hltıı,,~ıl 

.. k h rı' cırıe , . ,,( muza ere mevzuu a . rdil', 
ma.masmı tasviye edenrtl· ıı tf.• 
kerenin cereyanı, topla 111111ka'~ 
sadı ve hudut haricine .ç ,tiıl 
celseyi kapatmak mech\lrı)' 
kalaca~ım ! . ~ J 

En münasip t:tt1 eseıe, 
b. a f1l e 

Bqndan sonra, 111 
• e I'"" 

k l 1. adltY ' f ıır 
onuşu muş, gere~ .. ,J<ı bİ' 

rek baro için dördünC~J~l;fsit ıtl 
nmın en muvafık ve t~ 

5
urot1 c 

na olduğu fikrini iJer~ ıb"'t ~jf 
b l "h et ,nı ··ııt'' u unmuş ve nı ay ıııt.1 ,J 
1. . . l .1 · ~ · dört b 
ısının teş u ettıı;ı 01ııs1• 

1 
' 

heyetin faaliyette buh.ın ~ı.ıl<"'' ~te 
d b"tün 3 ,ııe,. 

lar haricinde e u bildir "'" 
rm tekliflerini baroYtı ·cesil1e b ' 

ki neli fe t serbest oldu arı, stJ te tııt 

rıliıuş, muvnf ık buldu re iııt;e~· 
büslerde buh.ınmak .i.i:t~ ~erile ~-t 
mecr s.ine tam salahı re 0 & ıı."ıJ 
saat 17 de toplantı 

bitJllı-:ı-• 

lar darltlmu:!ardır. 11el' •ti' 
Seçilen heye r tJıt'.., 

1 
C'pılıı. ,,,, 

Karala.ştırı an 1 .,,. 
11 lıt' 

(lk>\lıın• 



ŞERLOK HOL.MES'e • Denizyolları ·ıkramiyeli 0/o 5 faizli 
Ergani istikrazının 
"B,, tertibine ait ilan 

Maliye V ekiletinden : 

KARŞI iŞLETMESi 

ADSEN LÜPEN! 
Acenteleri: I<ar:ıköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 - Sirlcecı Mühürdar zade-

·-- Han Telefon 22740 --.. 

Mua. 

....... ))·· 
İtti un ak§am sizi bıçaklamak 
de~ haydut, tam hu evin önün
iil . tınıza çıktı, diyorsunuz de· 

lllı? 
I)· 

itıd~re. •orunca izzet Bey haıile 
h,)'rı 1!areti yaptı . İki yabancı 
ıu11 ~ "e dehşetle İzzet Beyin yü· 

e aktılar. Doktor Ratiai: 
....... I>" 

leld'' un alqam sizin mi başınıza 
ı. Ge . 1 1) çnuş o ıun .•• 
erken Ufak atıldı: 

--~ ~~ııl şey bu? Diyorlar ki İn· 
>'o~ egıJrniş, başkasına görünmi· 
htr k Uf, etrafında yalnız bir ateş 

~ •Yornıu,, nedir bu acaba? .. 
tif lıet Bey haıını sallamakla ik· 

• ~r ctlt ı,· 1
: Muavine burada yapıla· 

di ır lf olmadığını söylemek iıte 
"e~"O' •ırada genç bir kız merdi-

~rı çıkıyordu: 

~Doktor burada mı? 
Je ıordu. Uşak genç kıza: 

~e":'". Şirndi gelir efendim, muaye .. 
•çın-. · , I)· ,•«I, 

C-. 1Y'e tordu. Taıdik cevabı alın
~:rnazeli bekleme odasına al· 

Q , . 1ııııı11111ıııııuı ıııı11mnııııııı11111mı ı11ıııııı111111111ııııın 

lltiin Adliye teş-
kilatına yer 

bulundu 

1

1 1 ~~I 
numara: 37 

Karadeniz yolu 
C h • vapuru 10 bi· 

um urıyet rinci kanun 

Pazar 18 de Galata rıhtı· 
mından kal~rnrak Zonguldak, 
Ioebolu, Ayancık, Samsun, Ün· 
ye, Ordu, Gireson, Tırebo '.u, 

Görele, Trabzon. Rize 'ye. Dö
nüşte bunlara ilaveten Of' ı 
uğrayacaktır. (6759) 

Mersin yolu 
10 bir inci 

Bartın yolu 
B UR S A v.ap~ru _ 11 bi· 

rıncı kanun 

Pazartesi 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Ereğli, Zonguldak, Bartın, A
masra, .Kurucaşile, Cide'ye. 

Dönüşte Kurucaşileye uğra· 
mıyacaktır. (6803) 

1 Askeri Fabrikalar ilanları 1 

•• 

86 kalem 
Çeliğin ihale gu-
nü hakkında ; 

Kapalı zarf suretiyle münkasa • 

sının 1-2-934 tarihinde yapıla · 

cağı ilan edilen yukarıdaki malze· 

menin ilanı Cümhuriyet ve Yakıt 

gazetelerinde geç neşredildiği ci · 

hetle ihalesi gene kapalı zarf su· 

retiyle 3-2-934 tarih1nde saat 

14 te yapılacaktır. Alakadaranın 
Bunu 

malumu olmak üzere ilan olunur . 

( Oe\'ımı Vl\r) 

(6788) 

• 

1068 ton · Lave 

Marin kömiirü 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 30- 12- 933 tari -

hinde saat 14 te ihalesi icra edile

cektir. Taliplerin şartname iç.in 

her gün öğleden sonra münakasa

ya girmek için de o gün teminat 

(ve teklifat ile) müracaat!arı • 

(6768) , (10347) 

14/1/1933 tarih ve 2094 numarala kaoun mucibince haslh 
F evzipaşa Diyarıbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan kısmanın inşaıına tahsis edilmek üzere yapılacak l:t.000.000 
l i ralık istikrazıom 4.000 000 Jirahk ikinci kısmını teşkil eden B. 
tertibinin kayıt muamelesine 9/ Kanunuevvel/ l 933 de başlanılacak 
ve 11 - 1 • 934 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikrazın B. terti bi de beheri yirmişer lirahk iti
bari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birrlen 200.000 ne kadar olan 
numaraları taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil "60" lira itibari kıym.etinde 
olduğundan her tertibe c.it yirmi liralık tahvil tam tahvilin üçte 
birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbctte iştirik hak
kım verir. 

4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bulunduklan 
tahvillerinin B. tertibine iştiraklarını temin edebilmek üzere 
9 ·kanunuevvel· J 933 den 13 - kanunuevvel· 1933 tarihine kadar 
ki ilk beş günlük müddet bu kab il işt irak taleplerine tahsis 
olunmuıtur. 

Bu müddet ıarfıoda A. tertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
tahvil aldıklara bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter
tibi tahvilini talep edebileceklerdir. . 

14 ·kanunuevvel - 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma 
serbestçe yapılacaktır. 

S - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine ait 

tahvillerin ihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 

19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi Hrahk bir tahvil 
bu müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa satılacaktır. 

6 - lstikrazın faizi % 5 dir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu tafıyacaktır. 

7 - Faizden başka senede iki defa 16 · Nisan - ve 16 - teş· 
rinievvel tarihlerinde yapılacak ketidelerde kazanan numaralara 
aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi olunur. 

Türk Lirası Yekun 

Adet Be beri Türk Vrası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 
300 94.134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

tesbit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertipler
den her birine üçte biri tevzi edilektir. 

Altı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevziedilecek 
işbu ikramiye mıktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilm=, 

o 'duğu ayrıca Broıür halinde yapılan neşriyatla izah cdilmiıtir. 
Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan bankalardan talep edil
mesı. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu ittikrazın tamamen itfasına 
kadar her türlü resim ve vergilerden muafhr. 

9 - Bu istikraz tahvilleri resmi dcvair ve mücsscıelerce 

hususi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 

mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden baş· 

başa kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve sahlacak 

olan Milli Emlik bedellerinin ödenmesinde de ba,abaş alınır 

Kayıt muamelatı: 
1 O - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Ziraatlei, İf, Osmanlı Emlak ve Sümer Bankalarının merkez ve ,ube-

1eri tarafmdan her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baı
ka lıtanbul'da Amerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant 

bank, Bankodi Roma, Felemeolc Bahri sefit, Selinik bankaıı, 

Banka Komerçiyale İtalyana, S . S. C. 1. Ticareti Hariciye ban· 
kası, Banko Franko Aziyalik bankalarHe lımi~ Samsun ve Mer
sindeki diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muameleai 
için on dokuz lita yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde yukarıda 
yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek 

üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbuz 
nrilecektir. 

12 - Muvakkat 



Tl:.:J Q K iYE 

Z:IQ,6LiT 
BANKASI 

·DAoA i .·~ · · 
BiRiKTiREN 
t2Al-IAT .. ı; D~Q 

Münir Nurettin'in 
Üç yeni plağı 

FE 7 
Bir kaş g<cesi 3 Şiş 'ide ka '.dım 
Nereden sevdim 

FE 74 Şafak Slçlar 
Yandım Eminem 

f E 7 5 Hey.~eli ş~rkm 
Ôını um senı scvmeklt 

~o~rnınin ~esi 
PLAKLARINDA 

11 l 1070~ 1 

,~.~~~~~~__,, 

ZA Yl - Yedimde bulunan Zi • 

raat Bıo nkasmın 17706 numara!; 

bono 3116 numaralı tasarruf cüz· 

danını kaybettim. Y eniaini alaca • 

cağımdan zayiin hil!cnü yoktur. 

Necdet (9570) 

ro;~"Ek~~~;:=ş;;;r1 
if fıp f•l ·fllteai 2 iacl d•hlliJe doçentıii 

_ Ü Dahili bastalı\.-Jar mütehassısı ~ 
:r DKara a ı muayene anesini g 

Muharrir (VJi-NU} 
11 Klnunuevvelden itibaren bütün yazllarıfl1 

TEŞKiLATını QErtiŞLETElt 

HABER 
Gazetesine YAZACAKTIR 

(Yüzü Yamalı Adaın) 
ismindeki tefrikasını takip edin. 

Haberin bir nüshası 3 kuruştur ve abone şeraiti şöyledir: 

1, 3, 6, 12 ayhk 
: 75-200-375-700 kuruş 

130-375-700-1200 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan: 

410370 kilo ekmek: Kapalı zarfla münakasası: 11/Kanuouef' 
vel/ l 933 pazartesi günü saat 13 o• 

69110 kilo ekmek: Açı!< münakasası: 11/ Kinunuevvel/ 193.3 P'' 
zartesi günü saat 14 d• 

39475 kilo Sığır eti: Kapalı zarfla münakasa!ı 11 /Kiououe'° 
3806 kilo Kuzu eti: vel/1933 pazartesi günü asat 15 d~ 

lstanbul ve Heybeliada Deniz dnt ve talebesinin iaşesi ;çı• 
yukarda cins Ye mı'darı yazılı erzak münakasaya konulduğund-'. 
şartnameleri görm~k isteyenlerin he ı ~ü.ı ve meıkfır erzakıo it•• 
sına talip ol acakların da münakasa 'Tiio ve saatlerinde Kası111P" 
şada D~n: z Levaıı"' Satınalma Komi~rn:tuna müracaatları . (6'29SJ 

MAYER 
GALATA'dan 

Bagla 
BEYOGLUNA 

Naklolunuy or 

.... lllJfl~~~~ .. B!!lll!mu•. •k• .. d ........... 1.~u·n~d~: 
Viktorya dö Berlin Umum Si- 1 ı u ar ıcra ~cmur Uo .,ı 

gorta Anonim Şirketi tarafından Bir borçtan dolayı ınahc~_., 
20 Ağustos 1926 tarihinde Makbu paraya çevrilmesi mukarrer. 

0
e "' 

le Hanımın hayatı üzerine akit ve 3 konsol ve ayna ve jarden•Y ·re• 
tanzim olunan bet yüz Türk lira· komodin sigara sehpası 11e .~aı dif 
lık ve 976197 numaralı sigorta nin 11/ 12/ 933 tarihine rıı""iııi• 
mukavelenamesi zayi olnıuftur. pazartesi günü saat ondaJl 

011rılı~ı 
Mezkur mukavele hali hazırda ye kadar Kadıköyünde ~d• ı 
kimin yedinde ise, hukukunu is • mahallesinde Tekke soka.S ,.,. 

ıurııı• 
pat etmek üzere Viktorya dö Ber· nu~aralr hanede açık ar . ol•ııl' 
]in Sigorta Şirketinin lstanbulda, retıyle satılacağından tahP d ,.ıı ' 
Galatada, Kürekçilerde, Man- rm mahn11indc ha~rr bulu~r:~sl' 
haym hanında ki.in Türkiye mü· lacak olan memuruna ııı1.1 
düriyetine veya Berlinde ki.in ları ilan olunur. 00854> 
merkezine, işbu ilanın tarihi neş· • 
rinden itibaren iki ay zarfında Göz Heki11ll 
müracaat etmesi rica olunur. 
Mezkur müddetin mürurunda, 
numarası balada muharrer sigor• 
ta mukavelenamesinin keenlem -
yekun ve mefsuh addedilerek ye· 
rine nüshayı saniyesinin tanzim 

~oıeynın ~o~r~. 
(Babıali) Ankara ;;66 
desi No. 60 Tel: '}, 

edileceği ilan olunur. 

ZA YI - M;a" tatbı0k mu:;hu··ru·· - ı A '- d k. h :: 
Uksilrilk şurubu ~ü zayi ettim. Yenisini tedarik et •• Cağaloğlu Orhan Bey aparh· ii 

Öksürük ve ncfc~ darlıJtı bo~ma.ca tım. Eskisinin hükmü yoktur. ı manı 6 numaraya nakletmiştir ii sO' 
ve kızım•~ öksürliklcri ıçin pek ıc Fatih, Ç:ır~amba Mehmet Ağa T J 20389 . !! Viktorya dö Berlin Sahibi: MEIDlı;r " _,,. ,. km N 23 e . :: ReflJc ,.. 
sirli it,çor. Her eczanede "e ecz:ı :J'ı azı 0 • Hüseyin Avni :: Umum Sigorta Anonim Şı0rketı• Neerlyat Mlldl.lrll: 

:::1111; :ıı:::: :::::::::1:::::::::::::::::::: :11•1111111 ii - ıııtJ'l' ... 
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