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Adliye binasının yeri ve 
belediyenin bir vazifesi 

Avrupada Neler Oluyor? 

Ayatofyada yanan adliye bina· yan seyyahlar buradaki dükkan 
larda yerli mamulattan bir çok 
şeyler görürler ve hiç niyetleri ol· 
madığı halde mutlaka hatıra ka • 
bilinden bir şeyler alıp giderler. 

Almanya, Fransa ya 10 yıllık siyasi 
mütareke teklif etti 

•ının . . l Yen yenıden yapı malı mı, 

~~Pdnıa.nıalı mı?. Bu auale 
~ Vet) diye cevap verenler oldu
rıı &ibj (Hayır!) diyenlerde bu -
lındu B" "b" . t l · ırı ırıne tamamen zı Eğer bugün Kapalıçartı için· 

deki esnaf tan ecnebi ıeyyahları 
alakadar edebilecek olanlar Aya
sofya camii muhitinde yerlefmİ§ 
olsaydı hem bu civarın güzelle§· 
mesine, hem de esnafların hugün· 
künden çok fazla iıtif adelerine 
yardım ederdi. Binaenaleyh Aya· 
sofya civarmın imarı mevzuu hah 
solunca bir kere hu noktayı unut· 
mamak iktıza eder. 

Almanlar komşularile ademi tecavüz misakları yapmağa 
hazır, fakat ordularının kuvvetlendirilmesi şartile .. 

~ ln hu iki türlü cevaptan her hal · 

1
' ikincisine hak vermek lazım • 
ır, Yalnız buray~büyük bir bi· 

1
' Yapılmamakla bugünkü yan · 

lın hara.besi olduğu gibi muhafa
ı~ olunacak değildir. Bilakis 
·Jır taraftan Ayaaofya, diğer ta • 
l'lft.. s 1 h ... '"'il u tana met camımı orta · 
~l çıkararak bu muhiti güzeJleş • 

Orta devirlerin emniyetsiz 
~tltıek için derhal ıbir imar proje· 

11 h~ırlanacaktır. O tarzda bir 
Proje ki tatbiki halinde bütün la
t~nhul tarafı için bir cazibe merke 
~ teıkil edecek, hariçten gelerek 
l Yltofyayı ziyaret eden ecnebi -
~r liıerinde de unutulmaz bir te-

şartları içinde vücuda gelmit olan 
Kapahçar§ı ne bugünkü, ne de 
yarınki ihtiyaçları tatmin edemez. 
Y&§amak zaruretinde olan dük • 
·kanlar yavaı yavaı ta olsa erıeç 

açık havaya çıkaeak ıehrin gece 
hayatı olan yerlerine gidip yerle
§ecektir. İstanbul belediyeıi 
evkaf idaresi ile birleıerek bir ihti 
yacı tetkik ederler ve bu ihtiyacın 
kısmen olıun Ayasofya muhitinde 
tatimini imkanlarını ararlarsa 
aynı zamanda ıehrin iktııadi ha
yatına taaJluk eden bir meıeleyi 

de halletmiı olurlar. 

MUhim mUzakerelere glriten dört batvekil ı 

•ır bırakacaktır. 
Adliye binasının yerini ve dva· 

Jnı tanzim ederek denize karşı 
ltanbulun bu cihetten manzarası· 

Ilı açmak o kadar mühimdir ki 
bcsyte bir projenin tahakkukunu 
~in için yangından evvel adliye 
~·.-~terini botaltarak yıkmak bile 

:0ıe alınabilirdi. Madem ki bir 
eli.ket neticesi olarak ibina yan -
~tır, o llalae böyle bir proıe ü· 

M. Makdo-111, 

Londra, 16 (A.A.) - Daily 
T elegraph yazıyor: M. Philips, 
Almanyanın Fl'anıaya bildirdiği 

ıon, teklifleri, dün kabineye ver-. 
mittir. Bu teklifler tunlardrr: 

1 - Emniyet meıeleıi hakkın 
da, M . . Hitler, M. Mac Donal-

Anlaşamıyorlar! 
.ınaımuıa geıen ecnebi we,rya1t- Bulgar - Yunan müzake-

~~~~--M ..... _.~~.w~'4'~"~Q.6.l·alı ııyı .aörnı d • ilerlemiyor~~ 
lbak htanbul belediyesi için bir aidenler çoktur. Fakat bir kere Atma, 18 (ffueuat) _ Yunan 
~-zife olmu§tur. vapurdan çıkarak tehri gez- _ Bulgar murahhasları araıında 

Ben ne vakit Ayasofya meyda • meğe karar verdikten son • burada cereyan eden . anla.ıma 
"'-ıı ıörıem Venediğin Sen Mark ra Ayasofyayı görmeden gi- müzakeratı Yunanistan tarafın • 
~danını hatırlarım. Sen Mark den hemen hiç bir seyyah dan göıterilen itilaf girliğe rağ • 
"lliıeıinin muhiti Venediği ziya • yoktur,. Onun için ecnebi seyyah • men katiyen ilerleyememektedir,. 
~~eden ecnebi seyyahların bir (Deftlllt c IDel •Ylfada) Selahiyettar makamlar, müzakera 
~rgahı gibidir. Venediğe uğrı Mehmet Aaım ta ıimdiden keıilmit nazariyle ba 

' .....,..!!!!!ıi'!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!"'!!!!~- kıy o r lar. Bulgarlar noktai nazar • 
larında ısrar ediyorlar. Yuna • 
nistan murahhasları, müsaadekir· 
lığının azami dereceıini göstennit 
tir. Vaziyet, Yunan - Bulgar 
müzakeratmın inkişafı noktai na • 
zarından pek vahim addedilmek • 
tedir. 

Manalı bir sükiit .. 
Kral Borl• ile Alekaandran 

sözleri arasında farkla 
bir nokta var 

(Tan) gazeteıi ıon ıelen nüı • 
haıındaki bapİıakaleıinde Bulgar 
kralı Boriıin Belgrat seyahatinden 
bahsederek iki kral arasinda aöy. • 

iL Şotaa. M. HIUer, M. Ma.Mllal 

dın iki fikrini birlettirınittir: Şid· 2 - Mütearrıza kal'§ı cenf 
dete müracaat etmemek üzere 10 tedbirler prensipini resmen taı -
aenelik siyasi mütareke ve bir se- dik. 
ri ademi tecavüz miıakları yapıt.. 3 - Resmi tedristen ve mek • .. 
maıı .. Al.manya bütün komtuları tepten kitaplardan harpcu fikirle-
ile höyle miıaklar yapmağa hazrı ri çıkarmak. 
dır. (Dmmll ıo aneo ~) 

Bir günde 48 milimetre! 
Balkanlarda ve A vrupada~iddetli 

kar fırhnalan devam ediyor 

Ya§murdan Jıkllan bir ahar 
Bir iki gündür lodostan esen 

rüzgar, latanbula çoktandır görül· 
'miyen bir yağmur getirmekle kal· 
inadı, birdenbire havayı ı11ttı.. 
. Kandilli raıathaneıinin tesbiti· 
ne göre, hararet dereceıi on yedi
ye kadar çıktı. iki gün evvel fırtı-

na halinde esen ve limanda kua· 
lara sebep olan rüzgar da artık 
·eski 'şiddetini kaybetti ve aüra'ti 
saniyede 16 metreye indi. 
· Evvelki gün hiç dinmeden ya·· 
gan yağmur miktarının 48 mili • 

(Devamı ı inci eayda4a) l 
Hariciye VeldH Tevfik RflttG Be)'la kum Emel laaaımla HUlcl~ 

....... rlanodan Fatin Rittii beJ'ID eYlemlllderbal yamalfbk. R....ımb ı 
~ra tSeledlye daireabade yapıl- alillı merulmlade bal ..... ••at

lalr kı•mıaı sö.terlyor. 

)enen nutuklara temas ediyor ve _ 

Y unanistanla ticari 
müzakereler 

hu ıırada Yugoılavya kralı Alek· ~~~~--:'.~~-.Wiiaiiiiiiii::~;ı 

aandrın Balkanlardaki vaziyeti ha r-------------------------.1 zıranın muhafazaıına if&l'et et • 
Kuponlarımızı Toplayınız tiği halde kral Bori•in bu noktada 

Vakıt' ın:t~ Hediyeler· 
ııı1111uııı1tı1111ııııııı111111ıtııııı111ıııııııı111ııııtıııı11111ııı111111ıııııııııı111ııııııııı1ıı 11 ııttıııı 111111ııı 

Ramazanın Birinci Sah GUnUnden itibaren net· 
redece§imiz Kuponlar. Toplayınız. ( VAKiT ) tan 
Bu Kuponlar Size Bayramda Birer Hatıra Birer 

HEDİYE GETiRECEK 
11ııııııı 1 11uırıı 1 •tıııııııııııı11111ııııııı11111ıııı111111ııııııııı11111ıı1111111 11 ııtıııııııııııııııııııııııııııııııı 

.... Tafsillıfı Bir iki Gün Sonra ... 

tamamiyle ıükut etmeıi manalı 
olduğunu söylüyor .. Bununla bera· 
ber kralm bu tarzı hareketi harp 
taraftarı olduğuna delil göster • 
mek doğru olamıyacağını tasrih 
ettikten sonra fu aözleri ilave e -
diyor: 
"Vakıa Bulgariıtan Nöyi mua -

hedeıinin tadilini iıtiyor. Fakat 
bu yolda bir harp ihtimalini aıla 
hatırına getirmiyor. Bu muahede· 
yi tadil etmek için Akvam cemi • 
yeti çerçevesi dahilinde çalıtmak 
lüzumuna tamantim kani bulu • 
'DUJ:OI". ,, 

Dana merakhaı kU~Uk H. 
radyo dlnllJorl 

Görüşmelerin bir hafta 
süreceği umuluyor 

Ankara, 16 (A.A.) - Hüku • 
.metimizle Yunan hükumeti ara .. 
sında bir iticaret muahedesi akdi 
için müzakerelere memur, Yunan 

.hariciye nezareti mukavelat daire 
ıi müdürü M. Hacıvasilyumin ri · 
yasetindeki Yunan heyeti ile bari 
ciye vekaleti umumi katibi Nu • 
man Rifat Beyin reisliği altında • 
ki iktısat vekaleti ticari mukave
leleri tetkik dairesi müdürü Avni, 

(LO.tfea. .. yıfa;yı oevlıtala) 



Ankarada inkılabımıza 
dair bir film hazırlanıyor 

• Ankar , 16 (A.A.) - Ankara 
da bugünlerde bir sesli inkılap 
filminin çevrilmesine başlanmak .. 
tadır. Filmin pek heyecanlı olan 
mevzuu, kıamen efih bir muhit
te, t<ısmen de bir An dolu ıkasa· 
basında geçmektedir. Bu filmin 
istikametini şaşırmış bir gencin 
nasıl halkın salim düşünen ikazı 
ort ıında doğru yolu bulduğunu 

yafatm ktadır. Filmin halkevle -
rinin açılış yıl dönümü olan 1 O şu 
batta ilk defa gösterilmesine çalı .. 
ılm ktadır. Se.-ıaryoyu ve reji -
ıörliiğü Münir H yri Bey yapıyor. 
Musiki parç ları da Ulvi Cemal 
Bey tarafından hazırlanıyor. FiLm 
de lbirinci rollerden birisini deruh· 
te edecek bir Türk kızı aranmak
tadır. Ankarada filmin senaryo
su pek be enilmektedir. Bu film 
hakiki manasiyle bizim ilk milli 
filmimiz ol caktır, kanaati v r -
dır. 

Çankırı valisi 
Ankara, 16 (Hususi) - Çankı 

rr valisi Hazım Bey İçel valiliği -
ne tayin olunmuştur. 

M. V enizelos 
Eski başvekilin gitmesini 

isteyenler v a~I 
Atina, 16 (Hususi) - Müfrit 

fhükOmet taraftarı gazeteler . M. 
Venizelos aleyhinde gayet şiddetli 
yazıl r yazmakta ve kendisinin 
;yunanistandan çıkıp gitmesini a· 
çıkt.ıın,f\\~ma i temektedirler Müf .. 
:rit hUkQmet taraftarı gazetelerden 
biri yazdığı biı· makalede diyor • 
ki: 

"Ey ahrar fırkası reisi M. Veni· 
zeloı, artık Yun nistandaıı çıkıp 
gidiniz de rahat edelim.. Fırka -
mızın müfrit ıol cenahını bundan 
bir 'kaç ay ıizi öldürmeğe te eb -
büc edenler teşkil ediyor.,, 

Venizelist Elefteron Vima ga • 
zelesi bu neıriynttan ve bilha11a 
bu m kaled n bahsederken diyor 
ki: J'M. Venizeloau bir kaç ay 
evel öldür.meğe teıebbüs etmit o
lanların, ihtiyat kuvvetleri, aynı 
ite tekrar bntlamak için hazırla -
myorlar. Amerikanın iade ini iı· 
tediği hilekar müflis bir bangere 
burada sığınacak bir yer bahşedi· 
yoruz da Yunanistanda yeni genç· 
liği temsil eden zatın burada otur 
ma h kkı inkar ediliyor. M. Veni
zdo~un burecl serbestçe gezinme 

ve olurme.ğa hakkı yoktur. Ak-
i tnkdirde kntledilecektir.. Fa • 

kat hiç dü ünülmiyor ki cıkıp git • 
mcsi fotenilen yer, M. Ve~izelosun 
7"'1'"Ut~ı yerdir . ,, 

" 
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ltontenjan dairesi müdürü Milin • 
taz beylerden mürekkep murah _ 
has heyetimiz raaında ticaret 
muahedesi müzakerelerine bugün 
batlannuıtır. 

Dostane bir hav içinde geçe • 
cek olan bu müzakerelerin bir 
haf ta ıkadar sürmesi ve bu müd -
detin hitnmında muahedenin 'Pa _ 
rafe edilmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde Numan Rifat Beyin 
riyasetindeki murahhas heyeti -
miz İtalya ile bir ticaı·et muahe -
desi akti ~çin müzakerelerde ibu -
Iunmak üzere a.ğlebi ihtimal önü -
müzdeki cuma günü şehrimizden 
hareket edecektir. Heyetimiz 
l.tanbulda ibir gün !kaldıktan son· 
ra Bern yolu ile halyaya gidecek
tir. 

. Muşanof, Bulgarların Balkanlılar
la anlaşmak istediklerini söylüyor 

Bir Bulgar gazetesine göre; muahedelerin tadili ve haksız
lıkların tamiri fikri Belgratta delilik telakki ediliyormuş 

CENEVRE, . ~6 (A. A.) -J mit olan ~zlaş~a arzusun~un .. p~k f aynı zamand~ umumi.sulhun mu· 
Bulgar Baıvekılı M. Mu,anof yakında hır hakıkat olacagı umı • hafazaıına hıç !Üpheıız medar o
dün akşam matbuat mümessilleri dinde bulun.duğunu söylemi§ ve lacaktır.,,, 
ni kabul ederek beyanatta bulun- Bulg~ristan kralı ile Yugoslavya M. Mu9anof Belgrad seyahatin
rnuş ve Bulgaristanın sarf etmekte kralı arasında Belgratta vuku bu- den dolayı fevkalade memnun ol 
olduğu mesainin münha11ran Bal lan ve kendisine Bulgaristan ile duğunu beyan elmit ve Bulaar 
kan sulhun.un muhafazasına ve di Yugoslavyayı ali.kadar eden bir kralına Belgratta yapımı§ olan 
ğer memleketlerle gittikçe sıkı!an çok meseleler hakkında Yugos • iyi kabülden mütevvellit mem -
dostane münıuebetler tesisine ma lavya hariciye nazırı M. Yevtiç nuniyetine bütün Bulgar mil -
tuf olduğunu iıaret ettikten sonra ile görütmek fırsatım bahtetmit letinin ittira.k etmekte olduğunu 
son ayların umumi sulh eseri için• olan mülakatın yeni ıulh ve uzlaı söylemiş ve bu dostluk tezahürle· 
güzel neticeler vermekte geçikmi- ma sahasında atılmıı mühim bir rinden dolayı Yugoslavya memur 
yecek olan birçok mesut adımlar adım olduğunu ilave eylemittir. larma ve halkına mül~!ekkir oldu 
kaydetmit oldugunu söylemiştir. "-Balkan milletleri ar&ıında ğunu ili.ve etmittir. 
M. Mu anof beyenatına devamla ıulhun ve anlatmanın muhafazası Sofya, 16 (A.A.) - Bulgar a -
demiıtir ki: lüzumunda tamamen mutabık ve janaı bildiriyor: 

Bulgaristan eski bir dostlukla hemfikir olduğumuzu mütahede Hükumetin naıiri efkarı olan 
bağlı bulunduğu Türkiye ile dost ettik ve iki karde§ millet arasında Nazavi11imost ıazetesi, muahe • 
luk ve hake.m misakını bet sene daha dostane ve daha samimi mü delerin tadili ve hakuzlıkların ta
için yenilemiştir. Muallak rnese- nasebetler meydan& getirilmesi miri fikrinin Belgratta bir delilik· 
lelerin halli için Yunanistan ile zaruretine aynı derecede kani ol- olarak telakki edildiğini kaydet • 
müzakerelere devam edilmekte duğumuzu gördük. Pek uzak olmı tikten ıonra, kralların Belgrattaki 
ve Bulgaristan, Yunanistan ile y~n bir istikbalde 12 ki.nunuevel mülikatinin iki memleket arasın
geniş mikyasta bir uzlaıma ve ııkr tarihli tebliğde münderiç bulunan da.ki yakınlaşmada hakiki bir ne· 
bir dostluk tesisine çalı9maktadır. meselelerin müzakereıine giı·iıe .. tice tetkil etmekte olduğunu ve 
Romanya ile de iki memleketi ali· bileceğimizi ve bu ıuretle iki ta - çünkü bu mülakatın mütekabil 
kadar eden birçok meseleler hak- rafça izhar olunan uzlaıma arzu- münasebatta gerginliği tahfife 
kınd müzakerelere giri!İlmİ!tİr. ıunu yerine getireceğimizi ümit müncer olabilecek psikolojik bir 

M. Muşanof son za.manlarda ederim. Bu arzu milletlerimizi hava ve mütekabil bir itimat ve 
Bulgaristan ve Romanya kralları- daha mesut br istikbale doğru gö- müsamaha ruhu ihdas ettiğini 
nm telakisi esnasında izhar edil - türecek ve bu da Balkan ıulhunun yazmaktadır. 

anayii Himaye 
Milli müdafaa vekili Zekai bey bir konferans verdi 
Ankara, 16 (A.A.) - Milli mü 

dafaa vekili Zekai Bey bu ak,am 
radyoda u konferansı vermittir: 

" Bu. seneki iktısat ve tasarruf 
haf tası konf eranslarınde benden 
evvel söz alan zevat milli ikt11at 
ve milli tasarruf mevzularını o 
kadar esaslı ve etraflı anlattılar ki 
bunlara yeni bir söz ilaveıi yalnız 
güç değil, batta faydasızdır dene· 
bilir. 

Bunun için ben ibu kenferanıım 
da şimdiye kadar temas edilen 
mevzulara avdet ederek değil, 

iktııadiyatla me11ul olduklarını 

bildiğim bazı nazariyeci arkada§
ların memleket sanayii yapmak i
çin himayeciliğe ve inhisara gi -
den iktısat sistemimizin hayatı pa 
halılaştırdığı, memleketin geniı is 
tihsal sahası olan ziraattaki me· 
sainin randımanını darlattığı, reç 
berlerde istihsnle devam için he -
ves ve kudret bırakmadığı etra • 
fındaki enditelerini ele alarak 
milli iktısadiyatın ne olduğunu, ne 
den doğduğunu, niçin takip edildi 
ğini ve klasik mektepten çıkan 
bu enditelerin mahalıiz olduğu • 
nu izaha. çalııacağım. 

Filvaki lbir memlekette her han
gi bir istihsal şubesini veya cüm · 
lesini takviye için himayenin zaru 
ri olduğunu bilmiyen yoktur. Ya • 
kın zamanlara. kadar buğdayını ,, 
ekmeğini bile dıtarıdan tedarik 
eden memleketimizin bugün bazı 
ziraat mevaddı için ihracatçı vazi 
yete gelmesi de gene cüm:huriye -
tin gümrüklerde olsun diğer bin · 
bin vesaitle olsun himaye ıiyase· 
t;ni takip etmesi eseridir. 

Bu hir.ıaye, bugün taazzuv dev-

resine giren sanayiimiz lehine te • 
barüz etmekte ise ve sınai istihsa· 
!atımızın henüz ihtiyacımıza te -
kabül etmemesinden dolayı fiat • 
lar ıümrük himayesi yüzünden 
yükıelmit bulunuyorsa bunu ekıik 
olan aanayiimizi tamamlıyacak , 
onların taazzuvu için sermaye 
toplanmasına, teknik adamlar bi
rikmeıine, mütetebbiıler çıkma· · 
sına yarayacak yegane bir mütev 
vik olarak kabul etmek lazımdır. 

Aksi takdirde Avrupa mallarını 
ucuz istihsal edelim diye memle • 
kette sanayi kuruluşunu durdur -
mak icap eder. 

Bunu füphesiz kabul etmiyece · 
ğiz, o halde, sanayiimize inkitaf 
vereceğiz ve bu inkişafla zirai 
mahsulatımıza memleket içinde 
de pazar bulacağız. Bunu temin 
için ise bir kııım et yanın muvak
kat pahalılığına katlanacağız. 

Devlet kurulu9unda ve devlet 
organizmasının harekat ıahasın • 
da en mühim cephenin iktue.diyat 
cephesi olduğunu, devlet mefhu
munun en ziyade milletin iktısadi 
menafii ve ihtiyacatile çerçevelen 
diğini, milli ikısadiyat gayeleri
nin her ıahada hareket mebdei 
olması lazım geldiğini, talimde, 
terbiyede ve her faaliyet şubeıin• 
de millet efradının ayrı ayrı mü -
reffeh olma11 gayeıinin gözetilme 
sini muhtelif nutuklarında milli 
hükUmetin kurulutundan beri bi • 
ze ve bütün dünyaya talim eden 
büyük Gaziyi bu veıileyle de 
huzurunuzda tebcil etmek yalnız 
benim değil, bizzat te§ekkül dev 
resini ya§ıyan milli iktısadiyat il-

mi men.suplarının borcu ve vazife 
ıidir. 

Gazi o büyük bahadır ki içinde 
milletlerin geçirdiği tekamül sa .. 
f aha tını olduğu gibi, içinde bu
lundukları mütkülleri herkesten 
behemehal daha iyi görmÜ§, neti• 
celeri hiç ta§mıyan bir tahlil ile 
ve hadiıata tatbik ile kestirmit ve 
bize daima varılacak hedeflerin 
en keıtirme ve muvaffak yolunu 
1öıtermi9tir. · 

Her memlekette dahili istihsa
lin ve onun milli tetekküller halin 
deki kadrolarının her gün artma• 
ıı, devletin kontrolünü veya ida
resini temin ettiği amme hidematı 
nın çoğalma11, hukuk nazariya • 
tmm bu iıtikamette inkitafı, mil
li ıayin bir plan içinde yekdiğeri• 
ni tamamlıyan bir intizama raptı
nı ve devletin juridik organizma• 
ıını milletin ikt11adi menafiini te
mine vasıta bilen telakkinin umu· 
mileşmesini meydana getirmiştir 
J<i bunu mühim bir dönüm noktaıı 
addetmek lazımdır. 

Artık milli iktııadiyat yalnız 

bir emrivaki değil hayatta yaşı -
yan yegane hakikattir. Eski il· 
min nazariyatı milletlerin hayatın 
da tatbiki iktısadiyata tevafuk 
ettikçe ve tevafuk ettiği kadar 
muteberdir. Fazlası değil. 

Amerikalılar zencileri 
linç etmekle meşgul 

Colombia, (Amerika) 16 (A. 
A.) 11 ya~ında bir kız çocuğuna 

taarruz etmekle maznunolarak tev 
kif edilen ve bili.hare serbest hı • 
rakılan 20 yaşında bir zenci, meç 

Bir günde 48 
milimetre yağınur 

(B:ı:ı tnrnrı ı inci :ı~ ıfııdn) 

metre olduğunu Kandilli rasath•' 
neıi haber veriyor ve bu rakar0
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kayde değer olduğunu da ili.ve e • 
diyor. Dün öğleye doğru keıilt: 
yağmur saat on yediden sonra te 
rar başlamıth • 

Balkanlarda tiddetli kar fırt•· 
nalarının hüküm sürdüğü, Arı• · 
dolunun Eskişehir, Konya, Ank•· 
ra gibi bazı vilayetlerinde ve di ' 
ğer mıntakalarmda ıoğuklarf11 
çok ~iddetli olduğu gelen haberler 
den anlaşılıyor. 
Nevyorktan gelen haberler 

Nevyork - Görülmemi§ bir te' 
kilde ıiddetlenen yıldırım ve kJI' 
f ırtmaları yüzünden şark '°~ 
garp eyaletlerde yirmi beş kit' 
ölmü!tÜr. Bir çok yerlerde bs • 
raret sıfırdan aşağıdır. 

Amerika dahiliye nazırı 1f1t• 
Harold lckeı çetin bir buz üzerİll 
de kayarak düşüp ıakatlandıi1 

için hastahaneye kaldırılmıttır • 
Pansilvanyada bir tren ı,er· 

bat bir fırtına içinde aörmedeıt 
geçit yolunda bir otobüse çarp• • 
rak içindekilerile birlikte parÇ• 
parça etmiıtir. 

Otobüsten ancak üç kişi yar•h 
olarak kurtulabilmittir. 

Vaşingtonda bir sel aniyen bit 
kaç kişinin ölümüne ve bir Ç~ 
kimselerin sokakta kalmatJl1' 
sebep olmuştur. 

İspanyada kar 
Madrit, 16 (A.A.) - Yarı111•· 

. danın orta yaylasında havalar pe~ 
· soğumu§lur. Fazla miktarda Jı" 
yaidığı bildiriliyoı. Münaka\i.t 
güçletmitlir. Bir çok otomol:.iU"'t 
karlar arasında kalmış, bir k., 
köyle münakalat kesilmi§tİr. 

Ren nehri dondu 
Maunheim, 16 (A.A.) -Yulc'' 

rı Rhin tamamiyle büyük buz Ic1ll' 
leleriyle kapanmış olduğund,
nehrin yukarı k11mı üzerinde ftli)' 
nakalat durdurulmu§tur. 

B. M. Meclisi diill 
toplandı 

Ankara, 16 (A.A.) - B. ~· 
Meclisi reis vekili Hasan BeyiP ~: 
yasetinde toplanmı§hr. ceı.-• o 
açılmasını müteakip reis H_,.tJI' 
Bey ruznamede bulunan ıı-ıı . 
layihalarının bugün tevıi edi1111'

1 

bulunduğunu, bunların mii~e~ 
re edilmeleri için heyeti uıllglll 

b. k ·ı d·~· ı.Jıdit" yece ır arar verı me ıgı . ıı-
de muayyen müddetin geçıııeıı 
zım geldiğini ıöylemİ§tir. 

•'ts" 
Hasan Fehmi Bey ( Giil11°. oi• 

ne) Meclisin müstacel itlerı di' 
iıte 

zamnameye bakılmakıızın ··ı• 
ği zaman ruznameye alarak "':11 • 

kere edebileceğini, faka~ bo~ g6 

kü ruznamede müsto.cel:y~l • bO 
rüıülmeıi icap eden bir laY1here· 

··kaZ 
lunmadığından dolayı ıııu te1'-

. . b k Jınasıııt 
nın pazartesıye ıra ı 

lif eylemiştir. · ti -
Bu teklif kabul edilerek ıç 

maa nihayet verilmiştir . .--

• "ktısadi 
Vekiller heyetı 1 •• .... tu 

programı goruŞ \feJıil-
Ankara 16 (Hususi) - 1 toP ' eve 

ler heyeti bugün öğleden etr•fıll"' 
!anarak iktısadi prograJll tut• 
da müzakerede bulunınut ~ 
======-====:.ıdırıl,, 
bul kimseler tarafından 
mıı ve bir agr.ca asılıııı§tır· 



~ETLER 

~ Aliın-y-;~rusu 
ayınun yavrusu 

8iıj 
Otof ~ dedikoducu Amerikan 
~· tıotlerinden birinin bir tecrü

aı·'e b p .. n ahsediyor. 
" tofe .. . ııkt ıor Yeni doğan oğlu ile hır 
'Ilı e Yenj doğan bir maymun ynv· 

lltt~~u alrnı~ on altı ay müşahede 
O a. hulundurmus !.. 
n ı . 

llıı a h ayın sonunda maymu -
11 Ya ltra Vrusu insan yavrusuna na · 

llıiıtn daha çok zeka eseri göster -.. 
a ~ :ı: • 

llt b~n hu neticeyi öğrenince tersi· 
ır Da · · · b l d -Qırı rv~nızmın eş a ıgı zan· 

a. d'· 
tııı.ı I uşrnedim, insanların may · 
)• ~ 11.rdan daha aşağı bir seviye -
" ltıd'k )al 1 lerine de inanmadım, bu 

tııı b' . . 
~l ' ır şey ıspat ettı: 

~lt. ~l'tn~ndan geri bir cins insan 
liltl u cınsin adını söylemeğe di

Q~ıı.rrnıyoı·. Siz ke§fedin. 
bU .'.r devirde yaşıyoruz ki fikir · 

tun d" li ıı'b· unyada bir garnbet ala:ne 
111 1 .. ı ha.k' gorünüyor. Fikir ~öy iyen, 

101\ ıkatten bahseden adam bir sa
bo .. a. hücum etmiş iri boynuzlu bir 

Ra. le · · y liırı yapıyor. 

ta Q heri.es ondan rahatsız olu · 
s.:· I<ö~c. lcöşe, bucak, bucak ka-

1\ıt, 

41irn t 1 '' l" l ' hl A 1 lıır, L ar ~.:: cu ~nç )Jr ma u t • 

llıek .a~orntuvarını ilmini göster -
fitt· 1~1n değil başkalcı.nnm kcy · 

1~~tirrnd: için işletiyor. 
~İt Unyanm clört bucağında fi .. 

.adamına hala; 
~&. _, ....... Nasibin bir lokma, bir hır

'll! • 
l)·?'Yor. 

l'ıl't 11tlya onu lokması ağzında, 
b 1 'k hırkası sırtında maskeli bir 
ile 0nun gülünç adamı diye seyre• 

~Or,,~-~~~-='-
l)Ün .. · · ı · f'l · q ya unıversıte erı, 1 ,ır a • 

~~ltılarının kütüphaneleri otomo -
b Penceresinden, bakara masası 
ı.::·~dan bir kadının elmaslı is
du:1rı topuklarından seyredilen 
d .. /~tırn yanında Bernar Sav'm 

~\.11""'· ..... 
~İy gı gibi ancak birer timarhar.e 
llr e hatırlanıyor ve burada sm:.~ 
tla.~l kiitüphanelere kapanan a -
d?.t, l\ta sadece acınıyor. O ka-

JJ .. 
C.&Jt llnya bir devirde y;lşıyorki an 
ttıtı·felaefe diye tutunan fikir sis • 
!ıl' 1 3adece belden aşağı da dola· 
t&.kl''..Felsefeyi şimdiye kadar an
i~ luhrevi hastalıldar mütehass?s 
lüt~~rtı ulaştıkları nahiyelere gö -
İlj~I> hapseden dünyada fikirden, 

•• den bahsetmek çok gülünçtür. 
Mi.it 1 ? D d·~· . 'l\:. cnassısım . c rgınız za • 

"ll: 
•c 

l\ıı-.. Ne k~zanıyorsan diye soru · 
' c, 

'il.. ,_ ScviyoıTm dediğiniz za • 
"'a.rı 

' 

Sadri Etem 
ı Ut.•\'111111 !ı tnc-1 "11\'lhıda) 

~~ Dehri Efendi. haberin var 
· .\dal "'b · 1 · · ~Uh· ara rng etı ce p ıçın 

~'" 'nt tedbirler almağa hazırla • 
J()I'} - -

111', ••• 

Muallim maaşlarına 
yapılan zamlar 

tlk mektep muallim maaşlarına 
yapılan zammın ikinci listesi de 
dün Ankaradan gelmi§tir. Maarif 
müdürlüğü zam gören muallimle-
rin isimlerini bugün mekteplere 
bildirecektir. Zamlar eylul 
başından itibaren merti olacak 
tır. Bu hale göre ikinci liste ile 
zam gören muallimler üç aylık 

zammı bu ~y sonunda alacaklar · 
dır. 

Bir haftalık kız çocuğu 

bulundu 
Dün T eşvikiyede 1hlamur so -

kağında bir haftalık bir kız çocu· 
ğu bulunmuştur. 

Çocuk Darülacizeye gönderilmi§ 
bıı-akar.ın kim olduğunun araştı · 
nlmasına ba§lanmrtır. 

Musakkaf at tahririnde 
yapılan itirazlar 

Beyoğlu varidat mıntakasını 
teşkil eden Beyoğlu, Sarıyerka-:.a· 
larında müsakkaf atın tahriri do -
layısiyle mükellefler tarafından 
vaki ilil'azların müdürlük merke · 
zinde teşekkül eden bir ve iki nu
maralı istinaf komisyonlarınca 

tetkikine başlanmıştır. Bir numa
ralı komisyon cumarteıi, pazar -
tesi, !?ar~amba, iki numaralı ko • 
misyon pazar, sah, per~embe gün
leri toplanmakta ve verilen karar· 
laı- günü gününe koridora liıte ha
linde asılmaktadır. 

u u arihinde 
Istanbulun rolü 

Dün üniversite profesörlerinden 
Mösyö Homig tarafından umuma 

bir konferans verilmiştir. Konfe· 
rnnaın mevzuu "hukuk tarihinde 
lstanbulun rolü) idi. Profesörün 
konferansı kalabalık bir dinleyici 
tarafından alakayla takip edilmiş-
tir. 

Tasarruf 
Haftası 

Tasarruf ve yerli mallar haf ta -
sının dün beşinci günüydü Sabah· 
leyin Vecihi Bey tayyaresiyle şe -
hir üzerinde uçarak tasarrufa ait 
vecizeler ve bazı yerlere de hedi · 
yeler atmıştır. 

Bu sene yerli mallar haftası Ra
mazandan bir kaç gün evveline 
rast geldiği için çc:.rşı ve pazarlar· 
da Ramaz:ın münasebetiyle yapı -
lan alış verişler çoğalmıştır. llk 
mekteplerde dün sabah gene kon 
feranslar verilmiştir. Yarın öğ -
leden soma hemen bi.itün ilk mek 
teplerde müsamereler verilecektir. 

Vitrin müsabakası bugündür 
Sanayi birliğinde toplanan bir 
heyet vitrinleri tetkik ederek hi -
rinci, ikinci ve üçüncü gelenleri 
tesbit edecektir. 

Taksim bahçesi 

Taksim bahçesinin mukavele 
müddeti bu ay sonunda bitiyor. 
Bir heyet tarafından tesisatın kıy
meti tesbit edilmektedir. Müstecir 
ile belediye arasındaki mukave • 
le mucibince bahçenin yanındaki 
Eldorado gazinosu belediyeye pa
rasız terkedilecektir. Belediye di
ğer tesisatı istimlak edecek ve 
bahçeyi yc!'iclen müzayedeye çı -
karacaktır. 

Mısırdan seyyah 
getirtmek için 

e ediye, Mı ırdan seyyah ge • 
tİrmek için esaslı bir surette çalış· 
maktadır. lstanbulun muhtelif 
manzaralarna ait resimler büyül • 
tülerek Mısıra gönderilecek ve 
her yere asılacaktır. Yaza doğru 
Mısırda bir de mümessillik ihdası 
düşünülmektedir. 

Türk - Yunan hakem 
mahkemesinde 

Türk • Yunan muhtelit hakem 
mahkemesinde 19 davaya bakıl • 
mış, hepsi ba~ka güne bırakılmı! -
tır. 

Perşembe günü yeniden 15 dava · 
ya bakılacaktır. Bunlar arasında 

T ahidromos gazetesi tarafından 

hükumetimiz aleyhine açılan 

40000 liralık dava ile Yunan Milli 
bankasının İzmir şubesi tarafın · 

dan gene hükumetimiz aleyhine 
acılan beş hin İngiliz liralık taz -

minat davaları da vardır. Dün 
akşamki gazetelerden biri mahke 

me azalarından bir heyetin Yu • 
nanistana gideceğini yazmışsa da 
bu haber doğru değildir. 

Cevdet Kerim Bey 
On gün evvel Ankaraya giden 

Cümhuriyet Halk fırkası vilayet 

idare heyeti reisi Cevdet Kerim 

Bey dün sabah dönmüştür. Cev· 

det Kerim Bey Ankarada umumi 

merkezle temas, fırkaya ait bazı 
i!leri takip ve halletmiştir. 

Suadiyede bir imar 
birliği teşkil edildi 

1stanbulun en güzel yazlık yer 
]erinden biri olan Suadiyede elek 

trik, su, gaz, asfalt yol, plaj gi
bi asri ihtiyaçların en mühimleri 

vardır. Suadiye bu itibarla bil -
hassa son senelerde yazın dikkati 

celbetmeğe başlamış, İstanbul 
halkının en çok rağbet ettiği bir 
bir mıntaka olmuştur. 

Alakanın bu şeddetli tezahürü· 
nü memnuniyetle gören halk fır-

kası ocak heyeti her sene büyü 
mekte olan Suadiyeyi halka daha 

çok sevdirmek, ziyaretçilere fay 
dalı olmak için inşaata yardım et 

.................................. 
Okuyan kızlarımız 

- Üniversitede erkekten zi • 
yade kız var! 

Bu söz kulağıma çalınınca 

şiddetle feminist olmama rağ -
men duraladım: 0 Vay !.. dedim. 
Bu haberin doğruluğuna kanaat 
getirse.m, sağa çark ederim. F e

ministim ama, üniversiteli kızla -
rın üniversiteli erkeklerden fazla 
olmasına taraftar değılım. Hatta, 
yüksek mekteplerdeki kız kala • 
balığının, göze batarcasma artma 
sı bile, düşündürücü bir şeydir. 

Üniversite mezunu beyler, bo
yunları bükük dolaşırlarken, üni• 
versite mezunu hanımlar ne ya -
pacaklar?. Erkek kardeşleri gibi 

iş arıyacaklar değil mi?. Evet, 
arıyacaklar ve maddi manevi, 

bin bir fedakarlıkla elde ettikleri 
diplomanın iş bulmakta büyük 
bir yardımı olmadığını görecek • 

lerdir. Genç kızları, erkeklerin 
yaya kaldıkları "çalış, hayatını 

kazan,, yolunun kaldırımlarına bı 
rakmak doğru mudur? Hem kadın 
erkeğin eşidir, neden onu erkeğin 
rakibi yapıyoruz?. 

.. . • 
Kadının, içtimai vazifesi çok 

büyüktür. Kadın, hayatını kazan
maktar. ziyade, bu vazifesini ba
şaı 'l'\ak için çalı~.malıdır. Eski za• 
man insanları: 0 lyi kocanın karı
sı k-.nıa başında belli olur,. der
lermiş. Bugün, bu söz kökünden 
değişmiştir. "İyi kadının kocası 
işinin başında belli olur,, Kadın, 
kocasının hayattaki muvaff akı -
yetini hazırlıyan zanaatkardır. 

Erkek ister memur, ister esnaf, 
tacir, artist, diplomat, avukat, 
doktor, mühendis, muharrir ol • 
sun, muvaff akıyeti, karısının ona 
eş olabilme tarzına bağlıdır. 

Kadın, kocasının gayretini kı
np, çalışmasına engel olacak yer• 
de, ona gayret verir, onu teıvik 
ederse; becerikliyıe; ahbaplarına 
gül.!t yüz gösterirse, görü~cekle-

Yüksek tedrisat müdürü mek, kiracılara aza.mi teshilat rını ıyı intihap ederse, belki 

Y k göstermek, eczane, mektep, can "tkıcı, fakat lu"zumlu z1°'-"aret-ü sek tedrisat umum müdürü "' J 

posta gibi umumi ve sıhhi tesisa • leri ihmal etmezse; kocasına ra -
1• Hamit Bey Ankaradan gelmiştir • f Yeni belediye zabıtası ta •· tın yapılmasına çalışmak gibi ay hat bir ev k\ırarıa, çocuklarını iyi 

t i ti t Hamit Bey şehrimizde bir hafta ma names ve care - dalı mesaide bulunmak üzere yetiştirirse; yuvayı te§kilatlandı • 
b 1 · kadar kalacaktır. şu e erı (Suadiye lmar Birliği) namiyle rır, parayı tasarruf ederse bir ke-

Belediye, ticaret odasına bir tez iJ- 1l1111111Ht'lll!UltnılMJ!lllllll'J111l1Ulllmıııııııı ıınıııwıımımuııııınııruııııı~ bir teşekkül vücude getirilmesine limeyle erkeğinin °karıaı,, yani 

kere ile belediye zabıtası talimat· Yurttaş! karar vermiş ve lazım gelen ni - maddi ve manevi yardımcısı olur-
namesinden bir kaç nüsha gönder- Dördüncü tasarruf ve yerli za.mnameyi ihzal' için ocak reisi sa, hayatta en büyük kazancı le -
miştir. Bu tezkere ile, Ticuet o- malı haftasının bugün altıncı Vecdi Beyin riyasetinde lştampel min etmış demektir. Kadının en 
dasının ve ticaret mahafilinin ye - günüdür. Pa!a; Hüseyin Behçet, Salim ve büyük vazifesi bugün bence bu • 
ni talimatname hakkında müta - Bugün haftamızın portakal Muammer Beylerden mürekkep dur. Böyle bir vazifenin yanında, 
lealarını 14 kanunuevvele kadar günüdür. bir heyet seçmiştir. Bu heyet on evini, çocuklarını yüz üstü hıra • 
belediyeye bildirmeleri istenmek- Bugün ve bu gece şanlı yur - beş gün zarfında mesaisini bitir· ktp. hayatını kazanmıya gitmesi 
tedir. dumuzun bu çok güzel ıneyva - dikten sonra birliğin resmi te§ek- faydasız kalır. 

Tezkere, iıtenen tarihten iki sından çoluğunla çocuğunla ye külü için lazım gelen te§ehbüıat• Yuvayı yapan dişi ku!tur. Kız 
gün sonra geldiği için ticaret ma - ! ve misafirlerine de ikram et. ta bulunacaktır. Memleket için ı lanmız evvela, yuva yapmasını 
hafilinin mütaleau alınıp gönde • ~ M. 1. ve T. C. q hayırlı olan hu teşebbüsü memnu-

1 
öğrenmek için okumalıdırlar. 

rilmiyecektir. ~nuın:nın111mur.mııııı11ımıııııııııu:ıııııımınmımımı:mııı"11111~1nu cıııımııll niyetle kaydederiz. t SelAmi izzet 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

/ .. 
/· 

//~ 

••• Adanın tablf gnzemı,ıerl ara<ımda 

~eklere binnet.; tur yapmı:.n:ıı !lafa!\! artık 

huı:;linün lnııanlnrını <:.ezbetnıete kUl &el • 

ml~UJ. •••• _: 

} 

• • • • Yerliler ve ecnebiler için 
umumi eğlenceler, mesela çiçek 
bayramları tertip olunacakmı§ .•• --· -

• , , 'onra adnl:ırın tnbli ı;üı:<>lliğiııl art

tırnıaı. iı;ln kıı~l:ır g~Urilcccı.. kuıil::ırı ad:ıl:ır· 

da ;) a~atmaı .. için çc~nıeler l apıl.lcakmı 

Dehri 'f:fc'ndi - B na l•:ılıraa bir ŞC;}i q • 

nutuyorlar; ada \upurlarııırn bnlhıl ••• 

Adaya •idlp gelenler gunun ~arnımı aeyahat 

ile ge~lrıllkı;:e, ııtlımm ı;-fi:r.rllljtind •n elman 

7.P.\ ki nıpıırda rel.11en !ilkıntı unuıturdo~ 

her ~f'Y be~ hudPdlr. 
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Adliyede faaliyet Ramazan 
Hazırlıkları 

Polis haberleri 

Dün bakılan davalar-Tahkikat işleri
Yirmi beş tacir aleyhine bir dava 

Salı gün Ramazanın ilk günü • 
dür. Evkaf müdürlüğü tarafından 
alakadarlara icap eden emirler ve 
rildiği gibi bütün camilerin nok • 
sanları da tamamlanmıştır. Her 
sene olduğu gibi hava müsait ol -
duğu akşamlar Fatih, Beyazıt, Sü
leymaniye, Y enicami, Ayasofya, 
Sultanahmet camilerinde mnhya 
kurulacaktır. Mahyalarda yazıla -
cak vecizeler hazırlanmaktadır • 
Beyazıt camiinin içi tamamen yer
ri mal satan dükkancılar tarafın -
dan kiralanmıştır. 

Akbıyıkta bir yangın 
hadisesi 

Dün saat on ikide Akbıyıkta 
Değirmen sokağında dokuz numa
ralı evden yangın çıkmıtlır. 

Mahkemeler ve diğer adliye 
teşkilatı, muvakkat olarak yerle
§İlen binalarda faaliyetine dün 
devam etmiş, muhtelif işler gö
:rülmüıtür. 

Adliye için, yeni bir bina ya
pılmcıya kadar hangi binanın dai 
mi bina olarak tahsis edileceği 
belli değildir. Bu hususta müd .. 
'dei umumiliğe henüz tebligat ya
pılmamıştır. 

Sultanahmette muallimler bir
liği binasında ağır ceza, ikinci 
ve üçüncü ceza mahkemeleri dün 
bazı davalara bakmışlardır. 

Kutu bara cinayeti 
Ağır cezada bakılan (Kulu) 

barı cinayeti davasına ait mu
hakeme, şahitlerin çağırılması 
için kalmıştır. Bu davada, çalgı .. 
cı Sami Ef. yi öldürmekten muha
lı:eme edilen Adil Ef. dir. Adil 
Ef. yi yaraladığı kaydiyle de mev 
kuf olmıyaı·ak Reşit Ef. is.minde 
biri muhakeme ediliyor. Mevkuf 
ıolmıyan, mahkemeye gelmemiş.. 
li. 

Yakında bakılacak davalar 

ı Ağır cezada yakında. bakıla -
~kolan davalar arasında, Kum• 
~apıda §Oför Nuri Ef. nin ölümü -
ıne ıebep olmaktan komiser Mü .. 
ıcip Bey ve bekçi Adil Ef., köprü 
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kiatünde ajanı daktilolarından 
Süzan hanımı öldürmekten telsiz 
memuru Ali Fedai, Boğaz içinde 
lbir otelde Mehlika hanımış öl • 
Jlürmekten Arif Ef. ler aleyhin
~eki davalar vardır. Bu davala
ta ait doıyalar, yanmaktan tama 
miyle kurtarılmıştır. 

ikinci cezada 

J ikinci cezada dün görülen da-
:valara gelince, hunlar yeni da -
'Yalardır. Hırsızlık yaptıkları id .. 
~iasiyle yakalanan ve davaları 
salahiyetsizlik karariyle ceza mah 
IJcemesine gönderilen Ramazan, 
İ>mer, Ahmet Sait, lsla.m, Emin 
Ef. Ier aleyhindeki davalar, bun
lar hakkında önce istintak dair~ 
ısince tahkikat yapılmak fö:ere, 
müstantikliğe havale olunmu,tur. 

Yangından evel 
Ayasofya camii avlusunda ya 

kale.nan ve serseri oldukları iddi
asiyle üçüncü ceza mahkemesine 
verilen Cemil, Mehmet, Ahmet, 
Rifat Ef. ler beraet etmişler, di .. 
ğer Ahmet ve Cemal Ef. lerin iki 
ay müddetle belediye işlerinde 
çalıştırılmaları kararlaştınlmııtır. 

Üc;Uncü cezada 

Oçüncü cezada hakaret, hınız 
Jılc, müe!lsir fiil ikaı v. s. bir kaç 
dava daha &Örülerek, bazıları 
sabıka corulmasına, bazıları da 
tebligat yapılmasına bırakılmış
tır. 

Zincirli kuyuda otomobil kaza· 
sı neticesinde bir jandarmanın ö
lümüne sebep olduğu noktasın .. 
dan üçüncü cezada muhakeme e
dilen kliıeci Alaettin Bey, dün sa 
hah mahkeme edilecekti. Alaet .. 
tin Bey, mahke.meye gelmi~, fa -
kat dosyası yandığından, muha .. 
keme olmamıştır. Yeniden hazır 
lık tahkikatına ba,Ianacaktır. 

Serbest barakllmalarını 
ietiyenler 

Dlln serbest bırakma isteğiyle 
muhtelif müracaatlar olmu,tur. 
Bu arada ağır cezada zimmetten 

muhakeme edilen Kadıköy mal -
müdürlüğü eski muhasebe katibi 
Cevat Ef. serbest bırakılmasını 

istemiş, isteği reddedilmiştir. Rüş· 
vet meselesinden mevkuf polis 
Remzi Ef. nin hu husustaki isteği 
hakkında da, aynı şekilde karar 
verilmiştir. 

Polise hakareten mevkuf Hay
ri Ef.1 kasten yangından mevkuf 
Tahtakalede boya fabrikası sahi .. 
hi Hay ık Ef. serbest bırakılanlar 
dandır. Hayık Ef., beş yüz lira
lık kefalet göstermi§tir. Kendisiy· 
le birlikte haklarında tahkikat ya 
pılan Mişon, Davit, İbrahim E
fendiler de serbest bırakma için 
müracaatta bulunmu~lardır. 

Yangın hadisesi etrafında 

Adliye sarayının yar..masından 
dolayı ihmalden mevkuf odab:.şı 
Mehmet Ef. nin serbest bırakıl "' 
ma isteği kabul edilmemiştir. Ka
pıcı Ahmet Ef. nin hu husustaki 
müracaati hakkında henüz bir ka· 
rar yoktur. 

Dün de vesityer Etem Ef. nin 
vekili eski müstantik Hikmet B. 
tarafından, ihmalin müeklciline 
deiil, başkalarına ait olduğu kay 
diyle, serbest bırakma için mü -
racaat edilmiştir. 

Adliye sarayının yanması tah· 
kikatına dün devam olunmuş, şa
hitler dinlenilmiştir. 

25 tacir aleyhine dava 
Tüccardan Leon, Taranto Ef., 

dün adliyeye müracaatla yirmi 
bet tacir aleyhine "Alameti fari .. 
ka,, taklidi davası açmıştır. Tah
kikat, birinci istintak hakimliğin 
ce yapılacaktır. 

Tophanede eski sanayi mekte 
bi binasına yerleşen icra teşkilatı, 
dün hem yangından kurtarılan 

dosyaların taanifi ile meşgul ol· 
muş, hem müracaatları tetkik et
mittir. icra için iki lcasn satın a
lınmı!hr. 

Enkaz tamamen söndü 

Yangın yerinde, dün ilk defa 
olarak, duman tüttüğü sörülme
mittir. Bu itibarla, altta kalan 
enkazda da ate~in büsbütün sön .. 
düğü zannolunuyor. 

Belediye beton arme mütehas 
sıaı, hafriyatın ne ıekilde yapıla 
bileceğini, hangi duvarların na
sıl yıkılacağını, tetkikat netice
sinde tesbit ederek, viliyete bir 
rapor vermittir · Bu iılere ne za
man hatlanılabileceii daha bilin-
mıyor. 

Müddeiumumi muavinleri, mer 
kezlerdeki kayıtları tetkik ede
rek, yanan dava doıyalarını mÜm· 
kün olduğu kadar eski haline ge
tirebilmek için çalışıyor, hazırlık 
tahkikatı yapıyorlar. 
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Bugünden itibaren burada kü -
çük barakalar kurulmaya başla • 
nak ve Ramazanda gece gündüz 
açık bulunacak bu yerlerde yerli 
mallar satılacaktır. 
Ramazanın ilk gününden itiba· 

ı-en bazı fırınlar pide çıkaracak -
tır. Pideler 250-500 gramlık o -
lacak ve belediyece pidelere hu 
sene narh konmıyacaktır. 

Şark demiryolları idaresinden 
bildirildiğine göre Ramazan mü • 
nasehetiyle 42 ve 43 numaralı ka· 
tarlar 20-21 birinci kinun 1933 
gecesinden Bayramın üçüncü aıü • 
nüne kadar (Dahil) her gün Ye • 
tilköy - lstanbul arasmda ve 
mütekabilen seyrü sefer edecekler 
dir. 43 katarı Y enimahallede bir 
dakika durur. 

Yelkenci zadelerin 
çalışacakları saha 

Bir ay evvel İspanyaya giden 
Yelkenci zade LUtfi Bey şehrimi
mize dönmüştür. Vapurcular şir 
ketine girmiyene Yelkenci zade -
ler firmasına ait bütün vapurlar 
ispanya ile Türkiye arasında se-
fer yapacaklar, bilhassa Türk 
yumurtalarını nakledeceklerdir. 

Halkevinde lisan kursla" 
Halkevinde İtalyanca ve Al -

manca. kursları açılmıştır. Dersler 
cumartesi ve salı günleri saat al • 
tıdan yediye kadardır. Fransızca 

kurs on bet güne kadar açılacak • 
tır. 

a'iatbaamı:z.at Uelen ı 
Jo;SERLF.q 

Varlık 
Varlığın 1 1 inci nüshası her za

mankinden de zengin ve kıymetli 
mündeı·ecatla çıkmıştır. Y akup 
Kadri ve Ruşen Eşref Beylerin 
enfes yazıları, Yaşar Nabi, Nahit 
Sırrı, Abdülhak Şinası, Mahmut 
Rağıp, Abdullah Ziya, Cemil Si • 
nan Beylerin makaleleri, Halit Zi
ya Beyin pek güzel bir hikayesi, 
Cevdet Kudret, Sabri Esat, Behiç 
Enver, Ziya Osman, Ahmet Mu • 
bip, Selahattin Edip, Ahmet Rauf 
Beylerin şiir ve nesirleri ve ayrıca 
garp edebiyatlarından muvafık 

tercümeler bu nüshayı . tezyin et -
mektedir. Edebiyat ve fikir ha
yatımızda pek mühim bir ihtiya -
ca cevap veren hu güzel mecmu · 
ayı bütün münevver gençliğe tav
siye ederiz. 

Kooperatif 
Aylık kooperatif mecmuasının 

Eski Tıbbiye mektebi muallim- 19 uncu sayısı da zengin münde -
lerinden merhum Mehmet Nuri dcatla çıkmıştır. Fikir hayatında 
Beyin zevcesi ve Afyon meb'usu gittikçe mühim bir mevki tutmuş 
Dr. Ziya Nuri Paşa ve Dr. Riza olan Kooperatifin bu sayısında 
Nuri Beyin valdeıi Hayriye Ha - Ahmet Hamdi Beyin inkılabın te· 

Derhal itfaiyeye haber veril -
miş, itfaiye kuvvetleri, bir oda 
yandıktan sonra yangını bastır -
mışlardır. 

Tahkikata göre, bu evde oturan 
Riza Efendinin karısı, çocuk bezi 
yıkıyormuş. Mangaldan sıçrıyan 

kıvılcım, bezleri tutuşturmuş ve 
yangın bu suretle haşlamıştır. 

Hamala otomobil çarpta 

Yeni postahane arkasında Ba
siret hanının altındaki lastik ma• 
ğazasından hamal Mehmet Antal 
ya Ambarına götürmek üzere bir 
sandık lastik yüklenmiştır. 

Tam V arna hanının yanından 
Ankara caddesine saparken şoför 
lsmailin idaresindeki 2817 numa
ralı otomobil ile toslamış, sandık 
bir tarafa, hamal bir tarafa yıkıl· 
mııtır. Otomobil kaçmışsa da 
Türbede yakalanmıştır. Ha.mal 
Mehmet ağır surette mecruh ol -
duğundan hastaneye kaldırılmış .. 
tır. 

Esrarkeşler yakalandı 

Y enikapı civarındaki bostan 
klübelerinden birisine akşamla • 
n bazı şüpheli adamların toplan -
makta oldukları ve bunların saha 
ha kadar kapıyı kapayıp klühede 
kaldıkları polisin nazarı dikkati• 
ni celbetmış ve burasını gözetle -
meğe haşlamı§tır. 

Evvelki gece gene klübeyc 
dört kişi girmış, bir müddet son• 
ra da, polisler giderek araştırma 
yapmı lard r, Bu ar lınnacla klü 

hede Haydar, Hakkı, Abdullah 
ve Muharrem isim!~rinde dört ki
şi kabakla esrar içerlerken cür .. 
mü meşhut halinde yakalanmış -
lardır. 

Bunlardan Muharremin boş 

bir klübeyi tamir ederek esrar tek 
kesi haline getırdığı anlaşılmış • 
lır. Klühede esrar paketleri de bu 
lunarak müsadere edilmıştır. Es -
rarketler adliyeye teslim edilecek 
lerdir. 

inekleri sağmak 
mesel esinden 

Beşiktatta Ali Aianın 
mandırasında çalışan sığırt -
maç Şükrü ile kardeşi Ah • 
met arasında inekleri sağmak 

meselesinden kavga çıkmr§, Şük
rü bir yumrukta kardeıını nakavt 
etmi§ ve zabıtaca derdest edile • 
rek karakola götürülmüştür. 

KömUrlerl iyi yakınız 

Pangaltıda, Tayyareci Cemal 
Bey sokağında niıasta fabrikasın
da çalışan amele Hasanla diğer 

Hasan küçük odalarına iyi -
ce yanmamıt mangal koy -
muşlar, ve tatlı tatlı uykuya yat • 
mışlardır. Sabahleyin mutat hi -
lafına geç kaldıklarını görerek 
komşulilrı Avadisle Artin kapıla .. 
rını açmı9lar ve zavallı ameleleri 
sapsarı bir halde görerek derhal 
polise malumat vermişlerdir. 

Çifte Hasanlar Şitli Etfal has 
tanesine kaldırılmışlardır. Vazi -
yetlerı ağırcadrr. 

nım vefat etmiştir. Cenazesi bu- lakkiıine dair mühim bir yaı;ısın - Şehir bandosu taşınacak 
gün saat on bir buçukta Sehzade- dan maada fıkramızm devletçilik Beşiktaştaki şehir bandosu Bey 
batında oğlu Dr. Riza N~ri Beyin vasfı, buğday meslesesi gibi iktı - oğlunda kiralanacak bir binaya 
evinden kaldırılarak Merekz Ef • sndi yazılar ve kooperatifçiliğe taşınacaktır. Sebebi, Beşiktaştaki 
kabristanına defnolunacaktır. · h }"f k 1 l h b aıt mu te ı ma a e er ve ava - inanın Tepeba,mdaki konscrva -

Ziya Nuri Paşa ile merhumun c!isler vardır. Bu kıymetli mecmu- tuvar ile şehir tiyatrosuna uzak 
di~~r ailesi erki~~~ . t~~yetlc:_i- ayı. bütü:! lmrilerimize tavsiye -:· ı olm:ısı, talebelerin gelip gideme -
mızı sunarız. / ' derı::r.. mesidir. 

Yanan Adliye 
Binasının yeri J 

( .. •t makaledeo el•• 
,ıl•' 

larım alakadar eden yerli J1I l 
0 

rmın Ayasofya civarrnda bu" 
masmda büyük fayda vardır· J 

Hulasa lstanbula fazla ıe ~ 
getirmek tedbirlerini ahnaı d~ 
evel şimdiki halde gelenler.1 
mümkün olduğu kadar fa:ılıa ~ 
fa de çaresini aramak daha d r 
rudur. Kaldı ki yanan a~.~ 
binasının yeri Ayasofyanın biJ J 
mevcudiyetini ortaya çıkar•; 
surette açılır, gerek burada, ge 

Aya sof ya cami inin muhitinde e'~ 
nebi seyyahlarını memnun ed~ 
aynı zamanda istif adelerini te ·w 
eyleyecek tesisat vücuda get.~rı~ 
se bu tedbirler hem ,ehri gı.ı~ 
1 . . dl. . ınd' e~tırır, a ıyenın yanma• I 
mütevellit hoşluğu doldurur, b 

ı }e 
de stanbula bundan sonra ge ~ 
cck seyyahların artmasına da ~ 
m~t c~ebilir. 

Mehmet A••"' 
Ordu mebuslarının 

teşekkürleri 
•J 

Vakitsiz ölümüyle biz 111e~ , 
arkadaşlarını, intihap dairesin 

1
• 

ki hemşehrilerini ve doıtların1 '~ 
lim teessürleri içinde bıraka!\ •• ı 
arkadaşımız ordu meb'usu ıt":, 
B . . . k•d 
eyın cenazesını vapura 'bl 

teşyi zahmetinde bulunmak •
1

, 

yüksek lutufkarlıklarını etil, 
gemeyen Cümhuriyet Halk fır~', 
sı İstanbul heyetine, kolordu ~ 
mandanlığına, deniz kumand• , 
ğı zabitan ve efradına liman t1 
keti heyetine, emniyet nı;;;; , 

Fehmi Beyefendiye, sertabip ~ 
f at Hamdi Beyefendiye ve , 

Nezih bir duygu ile cenaze ~ 
simine bir kısım talebesiyle itli, 

eden F eyziati lisesi muhtereıı' i/ 
dürüne ve talebelerine en ıadt I 
teşekkürlerimizin yollan111•;; 
muhterem gazetenizin delil 
rica ederiz. 

Ordu mcb'usları: 

Şevket, Hamdi, ls111ail· , 

Merhumun oğlu, Sabr~ 

1 KONGRELE;:::ı .. -' C. H. F. Eyüp Defterdar 

ocağı reisliğinden: ı.ıt' 
Semt ocağımızın senelik t0 P •. ,,, . ,u 

tisı 18-12-933 pazarteıı ··pt' 
akşamı saat 19 da ocağın Efil ko' 
ki binasında (Eski Çınar k~r:"'' 
lu) yapılacağından bütün ·~ 

k i nır· 
behemehal gelmeleri be e ) 

lıumır.nı ımıını un m ıuıımıaıııınııııum ııunı• '~ 
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1 
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11 
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' \C J111"• 
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• ıır:~ "11' , 
:r.ıımaaınd:ı tründc ~-cdi mıı.ron ıııedJl"ıı" 

tir ki bu ııılktnr iradı ınUllnlrt 
mü.,:n ldlr. pıı-"11 

ırııt:ıdt" , 
- Ocnt \'f! ıı ıiz.idı> edipler tl>JM 'il 

un bir*" ~ 
•~ıref D!!y ı~nfk11ııyada ut ıııı c'., 
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~~ tledim, ben yalnız kendi dü hep kendi keyifleri için sevdller. E • • • • t • k • t d • 
bi~iliüın ve tatbik ettiğim kom· Be.n, .sayf~::ye ç~~ git.tim, .fa- mrınızı ljerıne ge ırme lS er ım 

ıonların karına ortak olurum. kat hıç ısledıgım gıbı gıtmedım. 
- ~u da ne demek? Bu basit saadeti benden çok gör- b . k A el, •• • orum 
~-Bununnedemekolduğuaşı· me.Buseninelinde.Yalnızşunu ama. una lm an .,oremllJ •• 
~·Bu kombinezonun ortağınızın düşün: İhtiyar oluncaya kadar 

ııt dG G. olduğu muhakkak. O- yaşamıyacak, ve bir gün, ilk iste 
llı&ni• • d w ... 
t Çın kombinezonun ne acı ta dı ğım şeyı yapma ıgr.m ıçın pış • 
•fltr l w • d · y • • k ~ •na İ!tirak ediyorum, ne de man o acagım; ıste ıgını yapma 

rlr taraflarına ortak olmak isti· da çok kolaydı. 
tol'\anı, tık aşk gecesinin hatıralarını 
iiıı~·Siz çocuksunuz, beni sevdi • 
a,

1 
11 ıannediyordum aldanmışım 

e olıun o . 
~ da kalktı, piyanoıuna otur · 
~ \'e o bir türlü çalamadığı Ma • 
"'l' . 
't P&tçaaına kadar " valse da · 
et,, i çaldı. 
~ flu~u çalmak itiyadı idi , yoksa 
trr~ ılk tanışlığımız geceyi mi ha 
ley 'lrnak istiyordu? Bildiğim bir 
•- •atsa bu melodi ile bütün ha -
"'llll l rım canlandı, yaklaştım, ba· 
'Ilı ~... 1 • • ld .. 

t.. "UÇ arımın ıçıne a ım, op • 
"nı. 

- Beni affettiniz mi? dedim. 
l' - Affettiğimi görüyorsunuz <li 
~ t.~"ap verdi. Fakat dikkat edin 
• ~un daha ikinci gün ve sizin bir 
"''>'ın· ~ l 1Zi affetmek mecburiyetnde 
,: 'Yorum. Bana körükörüne itaat 
ır·'ceiinizi söylemittiniz. Sözü • 
liıde durmıyoraunuz. 

())l Ne yapayım Margörit... Sizi 
,~ ~k seviyorum ki, her dütün· 
tekJ~l kıakamyorum. Biraz evvel 
Sdd ıf ettiğin §ey, beni aevinçten 
~ ltlW.ıılc.at-hu kombinA7Lmun P..& 

"l ltı, kalbimi bir mengene gibi sıkı 
Ot,--.,---~,~~ 

tllerimi ellerine aldı. Hiç daya
llt.tn.adığım o tatlı tebessümile yü 
~ltıe baldı: 
' Biraz makul dü§ünelim dedi. 
d~ ıeviyo~ıunuz değil ~i? Üç 
)ede ay benımle yalnız hır sayfi • 
Jı oturursanız mesut olacaksı· 
tı . l 1 d ' lenın e ya nız kalırsam ben 

'ttte llleıut olacağım, hem mesut ol 
r llcıa da kalmıyacağım, buna ih 
l)'"ı d . 1 . . 1 'ttt 1;; nı a var 1! erımı yo una koy 
~'dan, bu kadar uzun bir zaman 
\tiıte 1 ı_ _ • "b" h· n ayrı amam ve ıoenım g: ı 

~kadının işleri de hayli karışık 
~ · lier §eyi yoluna koymanın da 
L teıini buldum. Hem islerimi Qern . 
lu de aana karşı olan aşkımı yo-
'b na. koyacağım. Evet, evet hiç gül 
de. Senj ıevmek deliliğine tutul • 
"ıtı· s . b"' .. . ~ • en ıse utun azemetıni ta-
•tııJS han v • • 1 .. l" " a agır ıoz er soy ıyoraun 

~0cuk h d s,d •un, .em ~ w~o~ çocuksun. 
h ece senı sevdıgımı düşün ve 
ı,•tlta hiç bir feyden çekinme. An 

ttrk ını? 

İı• ...._ Sizin hep arzunuz evv~ldca 
af '!!dilmiş demektir. 

~··...._ Öyle iıe bir aya kalmaz bir 
a 0ttıa birinde, ırmak kenarında 
tı\ip .. . . 
~ ~ut ı~.erız. Benim, Margörit 
~llc·enın böyle !eyler söylemesi 
~ 1 tuhafına gider hazan beni 
eı"l ett" ... . . d v 

t\ ıgını san ıgım Paris ca· 
..,:;ıı ~ıkar ve bana çocukluk de • 
h, ~ıınj hatırlatan daha sakin bir 

Y't Özlerim.. 
1ıı..n b" · · ~ı , ne ıçım ınsan oluraa 

'"" bi hr ' r çocukluğu vardır. Ha .. 'erak etme, mütekait bir bin 
değrJ ın kızı oldu~u :ı~yliyecek 
hllı mı. Ben fakır hır koylü kızı
~i , .hundan altı $ene evvel de is
tiııttıı Yazınaaını bilmiyordum. 1 -
~İl' ~hat etti ya?. Aklıma gelen 
tttc l!~e, neden ilk defa seni or-. 
~ ~diyorum?, Çünkü anladım ki 

lltlte d" .• n ın ıçın de,tiJ, benim i· 

düşünür ve bir saniyeye intizar 
ederken bu sözlere ne cevap ve -
rebilirdım?. 

Bir saat sonra Margörit kolla .. 
rımın arasındaydı ; eğer cinayet 
işle deseydı, sözünü dinliyecek -

tim . 
Sabah altıda gittim ve gider-

ken de: 
- Bu gece görüşecek 

dedim. 
Beni sıkı sıkı öptü ve 

vermedi. 

miyiz? 

cevap 

O gün şu mektubu aldım: 
"Yavrucuğum, biraz rahatsı -

zım. Doktor istirahat tavsiye et • 
ti. Bu gece erken yatacağım, seni 
göremiyeceğım. Buna mukabil 
yarın öğle üstü gel, beklerim. Se
ni seviyorum., , 

llk aklıma gelen şey: Bana 
ihanet edi.yor ! 

Alnımdan soğuk bir ter bo9an
dı. O kadını öyle çok seviyordum 
ki , böyle bir fÜphenın beni harap 
etmemesine imkan. yoktu. 

Halbuki böyle bir hadiseyı 
Margöritten her an ümit edebilir-

dim. Birçok metreaim e na İ· 
hanet etmışler'd{ ama, pek aldır -
mamı,tım. Neden bu kadın haya .. 
tıma bu kadar hakim oluyordu?. 

Bunun üzerine düşündüm, ma· 
dem ki anahtarım vardı, her za .. 
manki gibi gidecektim. Hakikati 
öğrenecektim. Eğer bir erkek bu
lursa.m tokatlıyacaktım. 

Vakit geçirmek için Şanzelize
ye gittim. Dört saat kaldım. Mar
gŞrit görünmedi. Gece, onun git• 
tiği bütün tiyatrolara girdim. Hiç 
birinde yoktu. 

Saat on. brde Anten sokağına 
gittim. 

Margöritin pencerelerinde ıtık 
yoktu. Buna rağmen kapıyı çal -
dım. 

Kapıcı nereye gıttığımı sor • 
du. 

Ded =.m ki: 
- Matmazel Gotyeye. 
- Daha gelmedi. 
- Apartımandn beklerim. 
- Hiç kimse yok. 

Cebimde anahtar olduktan 
sonra bu söze ehemmiyet vermi -
yebilirdim. Gülünç bir kavgadan 
çekindim, çıktım. 

Ama evime gitmedim. Sokak
tan ayrılamıyor, mütemadiyen 
Margöritin evine bakıyordum. 
Her halde ya başka bir şey öğre
necektim, yahut da şüphem haki· 
kat olacaktı. 

Gece yarıaına doğru, pek iyi 
tanıdığım bir kupa arabası, 9 nu
maraya doğru durdu. 

Kont G ... indi, arabayı savdı, 
eve girdi. 

Bir an, ona da, bana söyledik .. 
leri gıbr, Margöritin gelmediğini 
söyliyeceklerını ve onun da, be -
nim gibi gerı döneceğını ümit et• 
tim. Fakat rabahın dördünde ha
la bekliyordum. 

. (Deı-amı var) 

Bunu yapmak ise Nail beyin !erimizin ilerledikleri noktalardan ı n~ gönderilmelerine karar veril • 

hic;: hoşuna gitmiyordu. O Trab- itibaren yapılacak olan yeni hü • dı. 
~ h k d k h be cum hakkında müzakere edilmiş • Bunlar, çeteler şayet ric'at edi • zondan are et e er en ar 

t . yorlarsa elimize geçmiş olan ora • 
girilmesının daha epeyce zaman ı. 
uzıyacağım ve 0 vakte kadar da Bu esnada (Arhavi) tabur ku • daki maden fabrikalarını muha • 
bütün çetelerin kt,mandasını üze- J mandam, alınan haberlere naza· faza ve islim ahaliyi himaye et • 
rine alarak Rıza beyin yerine ı·en Rusların faik kuvvetlere ma • mek için lazım gelen tedbirleri 
geçeceğini ümit ediyordu. Şimdi lik oldukları anlaşıldığı için ha - alacaklardı. 
Rıza beyin kendisinden evvel kiki vaziyet tebeyyün edinceye ka Birde işg al olunan mahallerde 
davranmış olmasından dolayı in- dar yeni hücumlardan sarfı na • mülki idare tesis edileceğinden 
kiıarı hayale uğramıştı. O aylar • zar edilmesini tavsiye eylemişti . harbi Rusyanın içeriıine doğru 

k b T b d · l l devam ettirebildiğimiz takdirde danberi Trabzonda uğraşara ü- ra zon an yenı ge en er, cep · 
yücek bir şeref ve paye kı:ızanmı· hedeki ahvala vakıf olmadıkla - Etem Bey (Muı·gul) a ve ikinci 
ya çalışmak istiyordu. Nasıl olur rından, tabur kumandanına hak mıntaka olarak intihap edilmesi 

· l d f k R B h"' takarrür eden (Boçka) ya da Fe-da ondan vazgeçip bütün sayü verıyor ar ı . a at ıza ey U• 

f d k d · d rit Bey kaymakam tayin edilecek gayretini Rıza bey uğruna e a cum ararın a . ınat ve ısrar e e -
d d ' ? rek: lerdi. Mülazim Ramiz Bey de 

e er 
1 

• • • • N .1 b b .b. .. "- lr"ını"z<len her hangı· bı'r kı"m çetelerden birisinin kumandasını Onun ıçın aı ey ugı ı mu- ".r 

1 h d f 1 ·· deruhte edecekti. lahazalara kapılarak telgrafında se hücum a ey in e az a söz soy· 
Rıza beye verdiği cevapta demışıt lerse onu harptan kaçmakla itham 

ki: 
"- E.mrinizi yerine getirmek 

isterdim ama buna imkan göremi 
yorum. Çünkü artık gece oldu. 
Dütman donanması böyle kara 
sularımızda taharriyat yaparken 
bütün bir alayı tehlikeye bırak • 
mak doğ~u değıldır. Onun için 
müsaade ediniz de karadan yolu 
muza devam edelim. Yarın erken 
den hareket eder ve seri yürüyüş
le bir an evvel (Arhavi) ye gel • 
meye çalı~mahyız. 

Bir Cle timCli 1'ayıl<1ara yolumu 
za devam etmek için emir vere -
cek olursam, belki efrat mırın 

kırın etmeye başlar, gitmek iste • 

mez. 
Nail beyin bu cevabına kızan 

Rıza bey bu sefer daha sert bir li 
sanla ona demı!tı ki: 

ederim!.,, 
Diye bağrıyordu. Nihayet yeni 

gelen yedi yüz kişilik çetenin er • 
kenden cepheye gönderilmesine 
karar verilmişti. Bu kuvvet yeni 
alınan (Borçka) ya gidecek ve o
rada Kamil Bey müfrezesini tak· 
viye ederek Batuma doğru ilerle • 
meğe çalışacaktı. Onun için Rı · 
za ve Nail Beylerle diğer arka -
kadaşları sabaha kadar uyumıya • 
rak yapılan muharebe hakkında 

malumat toplmak için (Arhavi) 
tabur kumandanlığı binasında lcal 
mıflardı. 

Bu esnada Kamil Bey çetesi 
(Borçka) yı almış olmakla bera -
ber kulaktan kulağa (Murgul) 
den gelen haberlerde taarruzumu· 
zun durduğu ve teşkilatı mahsusa 
kuvvetlerinin geri çekilmekte ol -
duğu rivayet ediliyordu. Çete 
kumandanlarının gönderdikleri 
ı·aporlarda bu ric'attan hiç bahse· 
dilmediğin.den ve o şayialar köy • 
lülerin getirdikleri malumattan 
ibaret bulunduğundan onlara ne 
dereceye kadar inanılması lazım 
geldiği kestirilemiyordu. Onun 
için katibi mes'ullerden Ferit ve 
Etem Beylerle mülazim Ramiz 
Beyin hemen (Murgul) cephesi · 

Bu üç zat, yanlarına eczacı 

Hayreddin Beyi de alarak, der • 
hal (Murgul) cephesine hareket 
etmişlerdi. Bu heyet oraya vasıl 
olur olmaz cephedeki vaziyeti 
tahkik etmiş ve (Arhavi) ye gön· 
derdiği haberde taarruzumuzun 
durmayıp bilakis daima ilerlemek 
te olduğunu bildirmişti. Bu ha -
her de çete kumandanlığından ge· 
len raporda de teyit edilmişti. Or
taya çıkan yanlış ve esaaaız fayi • 
alar ise atideki sebepen ileri geli • 
yordu : 

(D e\ nmı \'ar) 

İzmirde denizden bir 
ceset çıktı 

lzmirde limanda menderek dı 
şında bir ceset bulunmu§tur. De -
nizden çıkarılan cesed;n kime alt 
olduğu hakkında yapılan tahki • 
katta Ballıkuyu mahallesinde Ha
san Hüseyin oğlu Ali isminde b;. 
risine ait olduğu anlaşılmı,tır. 

Ali, kırk yaşlarındadır ve bun 
dan iki ay evel delirmiıti. Ev
vilki akşam evine gitmemit ve ai• 
les halkı kendisini aramağa çık
mıştı. Zavallının nasılsa gece de 
nize düştüğü ve boğulduğu anla • 
~ılmış ve cenazesinin defnine ruh· 
sat verilmiştir. 

"- Trabzondan beraberınız -
de getırdığınız müfrezenin yarın 
sabah erkenden harbe iştirak et
mesi lazı.mdır. Buna karşı hiçbir 
mazeret dinlemem ... Şimdi derhal 
yola çıkınız. Gece gidilmesi her 
halde daha muvafıktır. Şimdiye 

kadar öyle yapmamış olmanıza 

hayret ediyorum. Karanlıkta 

deniz yolculuğu yapılmasının da 
ha emin olduğunu düşünmeniz 

lazımdı. Anlıyor musunuz, Nail 
Bey, yarın sabah erkenden müfre 
ze harbegirecektir. Binaenaleyh 
gece yarısından sonra (Arhavi -
de) bulunacaksınız.,, 

Alimin yavrusu Maymunun yavrusu 

Rıza beyin amirane bir tavırla 
ıöyledığı bu sö~ler tesirini yap .. 
mıştı. Nail bey müfrezesiyle bera 
her gene motörlere ve kayıklara 
binerek karanlıkta Arhaviye doğ
ru yola çıkmışlardı. Yolda hiçbir 
tehlike geçırılmeksızm ve düş .. 
man kruvazörüne tesadüf edil -
meksizin gece yarısından sonra 
saat ikide (Arhaviye) muvasalat 
edilmişti. 

Rıza bey gelen heyeti deniz ke 
narında bekliyordu. Heyet ve ef • 
rat karaya çıktıktan sonra Rıza 
bey, birkaç saat evvel telefon ~u
haveresi esnasındaki sertliğini u -
nutarak gelen teşklatı mahsusa 
heyetini öpmüş, okşamış ve be -
yanı memnuniyet etmıştı. 

Ondan sonra hemen Arhavi 
tabur kumandanlığına gidilerek 
başlamı! olan harbin neticesi hak
kmda müdavelei efkar ve ertesi 
ıabah almacak tedbirlerle çete -

( B:ı-. t ıı rafı 3 Ün<·ü tm~ ıfııılıı) 

"- Zengin miıin diye cevap 
alınan yer yüzünde kendini ilme 
vermenin manası ne olur siz düşü 
nün? en küçük davette en büyük 
il:.m mertebeniz de olsa frak ve 
smokininiz olmadığından dolayı 
içeri girmediğiniz bir alemde ali
min rolü nedir? 

En çok muvaffak olan b ir kaşif 
bile olsanız sonu ne olacak? 

Nihayet Paslör gibi olacaksınız, 

başkalarının koyunlarını ölüme 
karşı koruyacaksınız. Mevkiiniz 
cemiyette iyi bir çoban köpeğin · 
den daha mı farklı olacak? 

insanlığa 700 keşif veren Edi • 
son borç iç.inde öldü; ondan sekiz 
ay sonra vefat eden meşhur sine • 
ma artisti (Rin-tin-tin) sahibi· 
ne yüz binlerce dolar miras bırak· 

tı. Bunu dütününce alimleri ço
ban köpeği ile bile mukayeseye 
dilim varmıyor. 
Meşhur büyük alim Ayinştaynin 

Londra civarındaki kulübesi 933 
le yaşıyan insan için Diyojenin ra- . 
hat ikametgahı fıçısından daha 
dardır. 

Fanteziyi bir tarafa bıraka
lım fakat 1933 le yaşıyan dünya -
ya ilim, fikir ve para dağıtmakla 

şöhret kazanan devletler bile me • 
sela başta lngilterede buhran lafı 
çıkar çıkmaz bütçenin ilk satırı 

hocaların maaşına indi. 

lndiyona üniversitesinde bir Bu 
da rahibi gibi kendini ilmin nir
vanasına salıveren, idealist M. N. 
Kellog da bu cinse mensuptur. E • 
ğer Kellog bir Frik mitolojisini ha 
tırlamış olsaydı bir profesörün ço
cuğu ile bir maymun yavrusu ara • 
smda on altı aylık bir yarış tertip 
etmezdi. Daha evvelden bilirdi ki 
maymun yavrusu bu yarışta üıtün 
gel_ecektir. 

Çünkü Frikler ilme sembol ola 
rak daima eşeği kullanırlardı ... 

Sadri Etem 
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Demir Ayakkabılarile 
Merdivenden indi 

Aradan yarım saat geçmişti. Kaptan büyük bir asa
biyetle gözlerini denizin dibine dıkmişti 

- 8 - sef inenin gövdesi tamamen çamu-

Maamafih, bu nokta bi • ra batmış ! .,, 
zim ıçın ehemmiyeti haiz Kaptan geniş bir nefes aldı • 
değildir. Bizçe mühim olan ci • Biz de pipolanmızı yakarak tek -
het, o salapurya ile beraber ka _ rar beklemeğe başladık. Bu aralık 
salar içinde mahfuz on milyon ln işaret ipi çekildi. Demek ki (Cos -
giliz altınının da denizin dibine tello) tekrar yukarıya çıkmak is -
gitmesidir. Biz şimdi hu on mil • 1 tiyordu. Vinç makinesi yavaş ya
yonu tekrar dünya yüzüne çıka • vaş işledi. Makineyi bizzat. kap -
racağız. Biz geçen sene de bura _ tanla dümenci idare ediyorlardı . 
da idik. Şimdi (Mainland) in Çünkü makine çabuk işlerse ha · 
garp sahilinde şimal istikametin.. lat kopabilir. O zaman dalgıç 
de bulunuyoruz. Bu da (Mar- mahvoldu demektir. 
wick) açıklarında bulunduğumu• Biz iki arkadaş hu esnada ha -
zu ıspat eder. Geçen sene gene va hortumunun yavaş yavaş çe • 
burada iken bir çok defalar deni- kilmesine nezaret ediyorduk. (Cos 
zin dibine indim. (Hampshire) tello) tam bir saat sonra vapurun 
o zaman 60 - 70 metre derinlik~ içine alınabilmişti. · Dalgıç işte 
teydi. Şimdi beraberimizde zırh- bu kadar yavaş ve dikkatle yuka -
h dalgıç techizatı vardır. Bunla· rıya çekilmelidir. (Costello) nun 
rın sayesinde 120 metre derinliğe başlığım çıkardığımız zaman o 
kadar inebiliriz. Sefinenin kıç ağzında biriken tükürükleri bü -
tarafı belki biraz daha çamurla - yük bir kavis yaptırarak denize 
ra batmıştır. Ben geçen sene kru • fırlattı. Sonra birer birer bize 
vazörün üzerine bir şamandıra baktı. ve dedi ki: 

bağla.mıştım. Şamandıranın hala- "-Geçen seneye nisbetle ha -
tı sefinenin battığı yere gider.,, tan gemi altı metre daha derinde .. 

(Courtney) ile ben biribirimize Şamandıra yerinde duruyor, halat 
bakmağa başladık. Yaptığımız iş 1 ta ipi tutuyor. Hava iyi giderse 
kolay bir şey değildi. Fakat on hemen işe başlayabiliriz.. Zan -
milyon lngiliz altını da düşünce - nedenem bir saate kadar arkada
lerimiz üzerine pek ağır basıyor • şımla denizin dibine inebilirim .,, 

du. ( Costello) bunu söylerken be -
Deniz sakindi. Güverteye çıktık. ni gösterdi. Niçin beni intihap et

tiğini biliyordum. ( Courtne) i yor 

mak istemiyordu. 

Çünkü o su altında bulunan ka
saları ve kilitleri sökmek işlerinde 
mütehassıstı Onun için ben de ha
zırlandım. 

' t'(C6!feIIO)f 'yrt'lnükemme1 bir dal
·1gı~1elbliesrg\)fdirildi. Kaptan dört 
adet ağır ve sağlam demiri denize 
saldırarak vapuru iyice olduğu ye
re tesbit etti. Tulumbalar işleme· 
ğe başladı. Demir merdiven de -
nize doğru indirildi. ( Costello) 

İkimiz birden suyun dibine in -
ağır adımlarla vapurun küpeşte -

dik. Yarım saat zarfında vapurun 
sine yakla§tı. Demir ayakkabı -
Iarı i!e merdivenden indi. yattığı yere vasıl olduk. Şaman

dıra bağlı bulunduğu halatın se -
Bağlı bulunduğu tel halat geril· 

di, vinç yavaşça gıcırdadı, ondan fine gövdesinden içeriye girdiği 
sonra kopuverdi, arkadaşımız su _ bir açığa kadar yaklaştık. Fakat 
larm derinliğinden kayboldu, git· geminin içine girmek kabil olamı
ti. yordu. Çünkü deniz birikintile -

Biz sükünet içinde güvertede rinden mürekkep kalın bir taba • 
bekliyorduk. Kaptan, dümenci ve ka bütün gövdeyi kaplamı~tı. 
biz iki dalgıç bir müddet ses çı - Meydanda kalan dd;kler de ta
karmadık denizin içine baktık. mamiyle tıkalıydı. Fakat (Cos -
Ben demir halat ile hava borlu - tello) bunu daha evvel görmüştü. 
muna dikkat ediyordum. Çünkü Onun iç.in beraberimizde yangın 
tecrübeli bir dalgıç bunları vazi - 1 söndürmeğe mahsus olan hortum· 
yetinden denizin altında işlerin }ardan almıştık . 
yolunda gidip gitmedgw ini derhal B h t l d f u or um ar ört atmos er taz-
anlar. Tabii (Costello) nun ağ- yikmde su fı~kırtıyoı·du. Bu hor · 
zı bir telefon aletine bağlıydı. Ve-
rilen sedayı kuvvetlendirmek için 
hususi aletler de konulmu tu. 

(Costello) bir şey söyliyecek o· 
lursa, bunu yüksek sesle yukarı -
daki insanlara bildirmek için bir 
de hoparlör vardı. 

Fakat hoparlörden hiç bir şey 
işidilmiyordu. Demirhalat gittik -
çe uzuyordu. ( Costello) oldukça 
derinliklere inmişti. 

Aradan yarım ~aat kadar geç -
mişti. ihtiyar kaptan vapurun kü
peşteıindeki parmaklığı sımsıkı 
tutmu~tu ve büyük bir asabiyet 
içinde denizin dibini keşfetmeğe 
çalışıyordu. Bu esnada birdenbire 
bir ses şidildi. Bu ses öbür dünya
dan gelen bir sedaya benziyordu. 
Hoparl8rden işittiğimiz çok yük -
sek ve titrek ses şöyle bağrıyor • 
du: 
"- Şamandıra yerinde, .fakat 

tumları şamandıranın ba[!lı bulun
duğu deliğe yaklaştırdık. Bu nok· 

tada geminin gövdesini birikinti
lerden temizlemeğe başladık. 

Taliimiz bize yardım etti. Bir 
gün zarfında kabil olabilecek şey 

yaptık ve o deliğin etrafını ve içi· 
ni temizlemeğe muvaffak olduk,. 
Fakat delik açıldığı halde oradan 

içeriye giremiyorduk . Çünkü bir 
cisim, hem de demirden bir cisim 
gelmiş bu deliği boydanboya ka -
patmıştı. 

Onun için işimizi tatıl et1eı·ek 
ertesi günü demir kesmeğe mah -
sus aletlerle tekrar inmeğe karar 

verdik. Bizi yukarıya çekerlerken 
denizin tekrar çalkanmağa başla
dığını farkettik. Suyun içinde 
bir taraf tan öbür tarafa sallanı -

YJJ'.9.ıı!c· 
(DeYaım Y&I') 

c.ı ~~~~M~~E~~M~L~~E~K~~E~~T~~H~~a~b~e~r~I ~e~r~i~j 
Adana maarifi günden 

güne ilerlemektedir 
Yeni maarif müdürü işe başladıktan sonra - İlk 

mektep er- Kütüpane- Adanada kaç talebe var? 

Adana, (Hususi Muhabirimiz · 
den) - Adananın maarif cephe · 
sini biıaz daha takviye eylemek 
zamanı gelmiştir. 

llk tahsil çağında bulunan çocuk 
ların bir kısmı binasızlık yüzün • 
den mekteplere alınamıyor. Şu on 
yıl içinde yeni mektep binası ola -
rak mel'"kezdc yalnız bir Gazi mck 
tebi yapılmTştır. Adana gi'.Ji nü -
fusu h~rgün artan bir ~eh irde bir 
mektebin bütün ihtiyaçlara cevap 
vermesi ne kadar müşküldüt. 

Bu ders senesi bidayetindt> Ada 
nanın yegane ana mektebi maaı·if 
müdüriyeti tarafından kapatıldı. 
Üç dershaneli bir ilk mektep hali· 

ne kondu. 
iş hayatı genişliyen ve çocukla -

rın ilk tahsile hazırlanmalarını ko 
laylaştıran, onların melekelerini 
inkişaf ve tenmiye eden bu ana 
mektebinin lağvı muhitte bir infi
al uyandırdı. Eski maarif müdürü 
Rasim Bey buna lüzum olmadığı
nı ve ilk metkehe daha çok ihtiyaç 
bulunduğunu söyliyerek işin için • 
den sıyrılmak istedi. Bir memleket 
te terbiye noktai nazarından ana 
mektepleri de, ilk mekteplerde la 
zımdır. Ana mekteplerine Adana
da lüzum yoktur demek terbiye ve 
meılek sahibi adamlar için çok a

yıptır. 

Yeni maarif müll""rüm .. z ~ -

nus Kazım Bey;'geTaiği günden iti 
haren binasızhğı göz önünde bu -
lundurdu. Tahsil çağında bulunan 
çocukları imkan nisbetinde şube -
ler açmak suretile yerleştirmeğe 

çah§tı. Ve şimdi de yeni sene büt· 
çesine Adananın güzel bir yerinde 
-hiç olmazsa- bir tek asri mek
tep binası yaptırmak için tahsisat 
koyuyor. 

Maarif müdürünün kuvvetli de
lillerle müdafaa edeceği binasız -
lık tezi herhalde vilayet meclisin -
de kabul edilecektir. 

Çünkü bütün bir halk kitlesi ye 
tişen çocukları için mektep isti -

Bütün vilayet ilk mektep talebesi 
nin yekunu 3753 ü kız ve 9510 u 
erkek olmak üzere 13,263tür. 

Bütün vilayette ilk maarif hiz -
metini gören 335 muallim vardır. 
Bunun 89 u kadın ve 246 sı erkek 

tir. 
Ka.ra merkezlerinde Ceyhanda 

2. Kozanda 3, Osmaniyede 3 me' 
lep vardır. Diğer 6 kaza merkezin 
de birı~ l· mektep vardır. Her kaza· 
da 10 dan aşağı olmamak üzere 
ilk mektep mevcuttur. 

Köylüler kendi gelirlerile, mo · 
dern mektepler yaparak köylerini 
bezemişlerdir. Ceyhanın 22, Kara 
lsalunun 20 köy mektebi vardır. 

Yeni maarif müdürü Yunus Ki 
zım Bey mekteplerin ve muallimle 
rin terbiyevi ve mesleki cihetleri • 
ne fazla ehemiyet vermektedir. 

Merkezde bulunan 119 muallim 
her hafta Pazartesi günleri öğle -
den sonra maarif müdürünün reiı
liği altında toplantılar yapmakta· 
dırlar. Her muallim bunu kendi -
sjne vazife bilmiştir. Devam eden 
lerin miktarı 110 dan aşağı düşme 
mektedir. 
Şimdiye kadar iki mühim meıe 

le ortaya atılmıştır .. Bunlardan bi 
riıi senelik (şema) yapılması işi -
dir. Bunu müfettiı Doian Bey bir 

konferansla anlatmış. Bundan 
onra müza ere re lanmı r. 

içtimai, tabii niuhit 've imkanlarla 
vasıtalar ayni olduğu için müm -
kün olduğu kadar §emalarm birleş 
tirilmesi ve muhitleştirilmesi için 
muallimler tecrübe ve mütaleaları 
nı söylemİ§er ve esasların her mek 
tepte ve behemehal tatbiki kabul 
edilmiştir. Bundan başka her sını
fın mualimleri bir müfettişin re · 
isliğinde Gazi mektebinde toplan
tılar yapmışlar ve senelik şema · 
larmı tesbit etmislerdir. Bu şema· 
lara ve günlük planlara dair ma · 
arif müdüriyeti esaslı bir tamim 
yapmıştır. Şimdi de tedris mesaisi 
bu ilmi cephelere göre yapılmak -

yor. tadır. 

Köylerdeki mektep ihtiyacatı ikinci meseleye gelince; ilk mek 
da teshit edilmeğe başlandı. Şunu teplerde inzibat me'"elesi ortaya 
da ehemiyetle kaydedeyim ki köy- atılmış ve bu hususu evvela erkek 
lüler mektep inşası için daha iyi muallim ıne1ttebi müdürü Naci B. 
çalı!ıyor ve gayret gösteriyorlar. tal·:ıf1f!-lan bir konferansla izah e 
Hatta bazı köyler vilayetin yardı - dilm: ~tir. Muallimler söz almışlar, 
mı olmadan mektep te yapmışlar· tecrübelerini, müşahedelerini söy· 
dır. Bunların halkını ve idare a - lem : ş!erdir. 

damlarını takdir eylemek bir borç Bugün Adana mekteplerinde in 
tur. zibatı tayin ve talebenin umumi 

Bu gün Adana merkezinde 20 ahvalini takip için bütün muallim
ilk me!dep vardır. Bu mekteplerin ler anlaşmış vaziyette bulunmak -
muallimle;:inin 63 ü kadın ve 55 sı tadırlar. 

erkektir. Bu mekteplede 4794 ta- Maarif dairesi yeni mali sene 
lehe okumaktadır. Bunun 1831 i bütçesini hazır!amaf:a başlamış · 
kız ve 2965 i erkektir. tır. Umumi meclisin açılmasına da 

Bu mektepler içinde talebe mev çok bir zaman kalmamı~tır. Her 
cudu 600 den fazla olanlar da var taraftan mektep istepild;ği göze -
dır. Bu meyanda Gazi ilk mekte · tilerek bütçe yapılmaktadır. 
bini z"kreylemek icap eder. Tra - Mevcut mektepleri de kuvvet • 
bomlu talebe ayrı mektepte oku - lendirmek mecburiyeti vardır. Ma 
maktadırlar. Adana merkezine arif bütçesinin kabaracağına şüp -
bağlı 24 köy vardır. Bu köylerde he yoktur. Adanalılar maarif hu -
okuyan talebe sayısı 1188 dir. susunda hasis davranmıyacaklar, 

Kazalar içinde en fazla talebesi . maarif daires!nin hazırlatlığı büt -
' olanı Ceyhandır. Buranın merke · ' çeyi şüphesiz kabul edeceklerdir. 

zinde 500 talebe vardır. Köylerin· Maarif müdürünün reisliği altın 
de de 1047 dir. Ceyhandan sonra da toplanan muallimler merkezde 
talebesi ve metkebi çok olan Ko - bir kütüphane tesis etmeğe karar 
zan ve Oımaniye kazaları gelir. vermişlerdir. Bu kütüphane için 

Trabzonda 

Alay 
Ölümle 

neticelendi 
Halkevi bandosu heyetinder 

25 yaşlarında Türken oğulla.rı~f 
dan Salih oğlu kahveci Nurı 

Ayasofya mahallesinden terıı . 
rağı Ali ile evelki ak§am Nuriıı: 

. ·bır 
kahvesinde oturmakta ve hırı 
leriyle alay edip eğlenmekte ;ke~ 
Ali kendisiyle faz laca yapılan ' 
}aydan, şakalaşmadan sinirleıt ' 

. f l .. . l uc ti' 
mış, az aca muteessır o Dl ır , 

bancayı çekince hiç ardını öni.İfl~ 
düşün.meden zavallı Nuri Ef · ~ 
kanlar içinde ansızın yere ıerfll'1 

ve tabancasiyle gelip karakol• 
teslim olmuştur. 

Maktulün cesedi halkevi ba~ 
'htl' dosu arkada~ları tarl'\f ından ı 

faile kalf'ın1arak gömüJmüştür• 

Bir kadınla üç 
çocuğu yandı 

Cidenin Hacı Ahmet köyiiııde 
bir facia olmuştur. 

Hacı Ahmet köyünde Rıza ilcİ 
evlidir. Oturdukları ev, pek hl' 

sit şekilde yapılmışbr. Rıza v•~' 
gecesi ilk karısr Zülfiye ile bir <I 

dada, ikinci karısı Huriye de bİ' 
ri on iki, diğeri 6 yaşlarında i1'1 

kız ve üç yaşlarında bir erkek çD' 
cuğu ile diğer ode1J4 yatıyord' 

Ateş gece topraktan ta.htJl..-11'' 

kadar nüfuz etmiş ve alt tarafı~ 

dan bir delik açmıştır. Bu oda~ 
altı saman ve zahire doludur. 

te~ samanlığa dütiince birdenbr 
re büyüyerek evin her tarafıııl 
kaplamıştır. 

Yangını ilk önce haber al•~ 
Rıza, yangın kendi yattığı odaf' 

gelmeden evel karısiyle kendiıiııl 
kurtarabilmiş, diğer karısı ve ~ 
çocuğu kurtulmak imk~nını bul•' 
mamışlar ve feci bir şekilde yaff 

mı lardır. 
·,~i Bu evin ahırında bulunan 

dana da kiH hB1ine r,:elmiştir. 

B ır kadın 15 sene hapse 
mahkum oldu 

ıı• Mersinde dostu Topal OııtJ• . .. . ıı• 
başka bir kadınla evleneceS1 

J t 
hissettiği için ö!clüren Ayşe, agı 
ceza mahkemesinde muha~eıtJe ;, 
dilmiş ve on beş sene hapse ıtJıl 
kum olmuştur. 

~ =========:-=-==========-
her muallim ayda 1 O kurut ver~~ 
cektir. Yalnız bu taahhütle seneS\l 

200 lira elde edilmis olacaktır· 
~ J ııe' 

na diğer membalardan da ek e t 

k . 1 . ·1 . babı haıı re zeng n eştırı mesı es 

lanacaktır. ı 
d erke 

Cok yakın bir zaman a ıtJ 
- . tı ta' 

muallimleri herhangi ne§rıya 

kip edecek imkanları bulacaklar : 
. ıtJe•' 

dır. Kütüphanenin nızamnll et 
· "d ibat 

hazırlanmıştır. Be~ kışı en ,rıe· 
bir komite tarafından idare e 

1 

cektir. ,.. 
1

, 
· "b -vilaY Gelecek yıldan ıtı aren , 

k d birer ıe1 
tin diğer rr.ınta asın a 1~· . . ç•. 
yar kütüphane kurulması ıçın 

şılacaktır. 
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Bir merdiven çıktık, bir koridor 
... geçtik, genç kız bir kapı açtı ... 

Burası Orlean kapısından gelen 1 rehberim tereddüdüme mani ol • 
>'ol · ı b 1 e bulvarın kavuştuğu yerden du. 
'!İar. Bu tF.f kemer sizi iki taraf· - Curie paviyonunu muhakkak 

tan sa k p · · k 'A d .. l' · · rar en arısı at ı surette onu a gorme ısınız. 
~er keder ve her evden birkaç genç - Niçin?. 
.'!ın gözüktüğü bu diyara girer • - Zira Curie paviyonu yalnız 

•ı . b~ız. Artık ne dükkan, ne harap talebeler içindir. Diğerleri ise her 
ır et, ne de harap bir sokak. genç için. Maamafih harici man -

d Burada her §ey pavyonlar halin zarası o kadar mükemmel değil • 
I tdir.Ve bu pavyonların inşa tarz dir, epeyi zamandır bakımsız kal

h~rına, itibar derecelerine şöyle sat dı. 

1.~~ir bakış o memleketin zengin· Artık yağmur yağmıyor. Bahçe 
~~1ni ve zevki selimini ölçmeğe de kırmızı yanaklı ve zeki bakışlı 
afidir. iki genç geziniyorlar ... Pansiyoner 

h· E\tet bu san'at ve iktisat dersi ler teneffüsteler .... Curie paviyonu 
ır ha.kııta halledilir. Sonra coğ • nun yanındaki bu camlı salonda 

~~fYa.Qa mahalli alimetlerile size yalnız öğle yemekleri yeniyor ve 
.•ta.p eder. Belçika yapısı, Ame • çay içiliyor. Diğer yemekler için 

hkan yapııı, Danimarka yapısı, bulvarın öte tarafındaki lokanta • 

Pariste talebe pansiyonlarından birisi 
illnan yapısı. Huli.ıa bu paviyon ya kadar gitmek icap ediyor~ Kız· 
'"n herbiri dünyanın bır !köşesini lar 'aiaiuida büyük bir samimiyet 
•özünüzde canlandırır. var. Fakat bu ne sessizlik! Ben ne 

Muhakak ki bunların en güzeli, arıyordum? Gençliğin çılgın gü • 
~ "büyüğü ve muhtetemi de Ame· rültüleri nerde? Beklediğim o tar 
'paviyonudur. kılar kahkahalar ne oldu? Hah iş· 

.\caba önce hangisin gezmeli? te bir kaç ses! ... 

.. 8u. iti o esnada yanımdan geçen Şapkalarını geli,i güzel giymi, 
\lç Rence havale ettim. içlerinden taze yanaklı bir kaç eyalet kızı 
~n ll"ıültefiti gülerek cevap verdi: ciddi tavırlarına rağmen tam bir 

- Evveli. Avusturya pavyo- neşe içindeler. Burada herkes sa -

n\lnu ~örmelisiniz? mimi. Genç kızlardan biri halim • 
tltli~fif hafif serpeliyen yağmur den ne istediğimi anlamı§ gibi ha· 

ın a adımlarımı sıklaştırdım ve na izahat vermeğe başladı: 
0 

tarafa. doğru yollandım. 
1( - Üç gündür buradayım. Fa • 

·~·· apalı havada bahçe ne hoş gö 
~ı.tk·· kat çok memnunum. Geldigw imde uyor. 
. Ortada Türk tarzında bir pa • kimseyi tanımıyordum. Halbuki 

".'Yon, onun etrafında da annele . şimdi herkesi tanıyorum. Bazıları· 
l'ı~e sokulan civcivleri andıran in mız üç senedir burada olmalarına 
:ıli~ tarzında altı paviyon. ilki rağmen, sizi temin ederim, hayat· 

~Pla.ntılara hasredilmiş, diğerle - larından pek memnunlar. Ha. Ge· 

linde iıe yatak odaları, banyolar lin size odamı göstereftrn,. 

\tk~ ll"ıi.italea salonları var. Ortada • Bir merdiven çıktık. Bir kori • 
1 I> • . avıyonun kapısına kadar de · dor geçtik. Genç kız bir kapı açtı. 

l'il n b'ir sessizliğe gömülmüşken ho e Çok zarif olan bu odada ne bir göl 
l \re bir çöl kadar ıssız olan sofa· ge, ne bir toz var. Dıvarlar bembe 
tra girince birdenbire sağır edici 

"el akortsuz bir piyano sesile kar -
fi 44tını. 

l> Seıin geldiği tarafa gittim. Ka· 
f •}'ı İttim. Piyanist kalktı. Bu u • 

ı-i te.f ek ihtiyar bir kadındı. Çü • 
u dı!lerini göstererek sırıttı: 

yaz. 

Divan, masa, küçük bir kütüpha 
ne, sandalyeler ve bunların yanın· 
da oldukça lüks kalan bir tuvalet 
masası, pencerelerde de gayet ,ık 
perdeler. 

zerinde iyi bir tesir yaptı ve kıkır 
kıkır gülerek: 

- Mademki bu kadarını öğren
diniz, funu da bilmelisiniz ki ka • 
dınlar da erkeklerin odalarını ge
zemezler. 

O sözünü bitirince genç talebe 
bana eğlencelerinden bahsetmeğe 

ba,Iadı. 

- Bütün tanıdığım eskiler çok 
eğleniyorlar .. Küçük gruplar yapı • 
lıyor, birlikte gezmelere gidiliyor. 
Hemen hemen bir aile hayatı. 

Sizi rahatsız ediyorum ama gi • 
derken son bir sual: 

-Bazıları için(250)frank çok gel 
miyor mu? Eğer ay sonunda bor • 
cunu ödemiyenler olursa onlara 
ne yaparlar? 

- Müsamaha edilir. Kolaylık -
lar gösterilir, beklenilir. Ben bura 

da hiç bir talebenin borcunu ver -
meden gittiğini ititmedim. 

Şimdi de bir erkek talebe ile ta
nıtmak meselesi var. Harıl 

harıl her tarafı gözlüyorum, bir er 

kek talebe arıyorum. İ§te onlar • 
dan bir tane. Tatlı ve mülayim bir 
bakı,ı, sakin bir tavrı var. Ona: 

- Küçük bey bir lutufta bulu • 
nur musunuz? Dedim, evveli. §aşır 

dı. Sonra vaziyeti kavrayınca ö • 
nüme düttü. Birlikte;"diğerleri ka
dar sakin ve sesiz, bir paviyona 
girdik. Tertemiz koridorlar ara • 

ıından geçiyoruz. Burası da Curie 
paviyonuna benizyen temiz bira -
ile pansiyonu. içindekilerin müba 
haseleri bile ayni. Genç halinden 
bahsederken: 

- Burada ben ve benim herkes 
rahattır, hepsi birbirini tanır, hep· 
•i dostturlar, hepsi iyi insanlardır. 
Sonra bir çok eğlencelerimiz de 
var. Bir jimnastik bir ping-pong 
salonu, açık bir tenı sahaaı. 

Lokantada herkes karmakarışık 
tır. Hatta ucuz ve temiz bir yemek 

yemek için "Kartiye Li.ten,, den 
bile gelenler olur. Zira dolu dolu 

üç kap yemek bet frank. Eğer bi· 
raz hovarda iseniz sekiz franga ka 

dar çıkabilirsiniz. Burası şehrin 
en eğlenceli yeridir. 

Eğlence yerlerimize gelince baş 
ta Roblin kahveh~nesi gelir. Bura 
da içeriz, eğleniriz, kağıt oynarız, 
hatta bir çok işlerimizi bile bura
da münaka§a ederiz. 

Hep beraber oraya doğru yola 
çıktık. Havanın sisli olmasına ve 
ak~amın ilerlemesine rağmen kah
veye girdiğim zaman ortalık apay 
dınlıktı. Fazla gürültü yok. Neşe 
pek yerinde değil. 

h. - Siz mi? Diye ıöze giri,ti. Ben 
t~ç ~irıey söylemediğim ve hiçbir tJ. ••temediğim halde kendisini 

ıp etmemi rica etti. 

l' 
8riç salonunun, istirahat odala· 

•nın k 

Bu memlekette her talebe 250 
frank mukabilinde böyle bir oda 
ya ve bir banyoya malik olabilir. 

Mösyö Roblin gençliğine rağ -
men olgun ve ihtiyatlı bir baba tav 

- Peki bütün bunlara mukabil rilc herkese herşeye nezaret edi • 
katlandığınız bir takım mecburi - yor. Konuşmağa başladık: 

.,. • oca danı salonunun kapıla 
h 111 leri bir el hareketile açıyor ve 

•11a. h le .. t.~a at veriyordu. 
lt Utuphanede sesizce çalışan bir 
el 's tllebe biz girince başlarını kal 
d~~ldı!ar ve tekrar kitaplarına dön

... : hr. B~~a~ı bit~işti. Bundan son 
•ngıaını tercıh etmeli? Fa.kat 

yeller yok mu? - Her gün eğlenmeğe gelirler, 

- Gece yarıma kadar gelmek. dedi. Hepsini tanırım. O kadar ki 
Veyahut hiç. hiç sormadan bazılarının meslek · 

- Misafir kabul edebilir misi • lerini bile tahmin edebilirim. Sa -
niz? bahleyin geçtikleri saate dikkat et 

- Burada erkek misafir kabul mek bunun için kafidir. Mesela sa 

edilmez. l at sekizde geçenler muhakkak 
Bu sualim ihtiyar rehberimin ü doktordurlar. 
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Balkan şampiyonu küçük 
Mustafanın hayatı 

ve istekleri 
Sahne: t • • 
Halk Fırkasının Beyoğlu kaza 

merkezi orta salonu sahnede bulu 
nanlar: 

Bir çok güreşçiler ve seyirciler 
dekor: 

Ortada bir güreş minderi oynı · 
yanlar: 

Minderin üzerinde iki güreşçi 
bir hakem etrafında kenarda bir 
çok seyirciler itte ben de Balkan 
,ampiyonu küçük Mustafa Beyle 
bu seyirciler arasındayız. Sualleri
mi kendisine ıormağa başladım: 

1 - Spora ne zaman başladı · 
ruz? 
"- Küçüklüğümdenberi yüzme 

ve güreşte hevesim vardı. Güreşi 

çok benimsediğimden dört sene ev 
vel Haliç klübüne aza oldum. ilk 
zamanları hafif jimnastik ve iki 
buçuk senedenberi güreşe çalı§ıyo 
rum. 

2 - Hangi sporlarla meşgul ol · 
dunuz? 

KüCjük Mustafa B. 
kiyedeki güreş cereyanını nasıl bu 
luyorsunuz?. 
"- Son senelerde memleketi • 

mizde bir çok sporlar meyanında 
güreşin daha ileri gitiğini ve bu ha 
kikati Rusya, İtalyan ve Macar gü 

"- Yüzücülük ve güreşteki he· reşçilerile yaptığımız temaslarla 
ves ve arzum bütün sporların fev · ispat etmiş oluyoruz. Bu sebepten 
kindedir. Bu münasebetle vakit memleketimiz ekseriyetinde güre· 
buldukça güreşle me§gul oldum. şe karşı arzu ve rağbetin arttığın -
Yüzücülük ikinci gelir ki bunu da dan, daha ziyade yükseleceğine 
çok severim, yaz günleri çok za • şüphe yoktur. 
manları yüzmeye haarederim. 5 _ Gayeniz? 

3 - Yerli ve ecnebi güreşçiler· "- Gayem hayati ihtiyaçlarıı;m 
aen hangilerini beğenirsiniz? temin edecek müsait bir vazife el· 

••- Bizim güreşçilerimizden de ederek güreşe muntazaman de 
başta milli takım kaptanı Nuri B. k vam etme ve üzerimde taşıdığım 
olmak üzere bütün mili takım gü· milli formayı bütün dünyaya tanıt 
reşçilerini beğenirim. Ecnebi gü • ak T" kl"' y • • k m , ur ugun uvvetle ve kud -
reJÇilerden en ziyade Macar güre• t' · 1 .. t k 1 3' re ını on ara gos erme ve mi leti· 
çilerini teknik itibarile beğenirim. me faydalı olmaktır . 

4 - Son seneler zarfında Tür - , Melih ttazml 
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Güzel san'atlar 
akademisinde 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
Güzel San'atlar akademisinde 3 
Mart gecesi senelik balo verilecek 
tir. Tertip heyetini §İmdiden faali 
yette bulundukları haber alınmış· 
tır. 
llm:llllıtımllllllUllJllllJUllltmmıımullllJQllUUIUllııllf~ımımmm 

Oradan da çıktık yolda genç ta· 
lehe: 

- Şimdi fiatlar düşük. Belki şe 
birde de ayni fiata oturabilirsiniz.. 

Hatta belki daha konforlu bir yer 
bile bulabilirsiniz. Fakat burada 
herkes istediğini yapabilir. Tam 
bir hürriyet vardır. Kendin gibi 
genç dostların vardır. Bundan baş 
ka çalışmak istiyen herkes buraya 
gelir. Çünkü burası temizdir, ses· 

sizdir. inanın 350 oda için 1200 
talip var. . ~ . 

Dönüşte Sen - Mişel bulvarına 
girmiştik. Burada gençlik adeta 

bir sel gibi akıyor. Her kafadan 
bir ses çıkıyor. Herkes kendi ale . 

minde. Herkes eğleniyor, gülüyor 
ve mümkün olduğu kadar fazla gü 

rültü ediyor. o sükunet aleminden 
sonra öyle bir gürültü ki .. 

Darbımeselin dediği gibi bura · 

da herkes layık olduğu yerde. Çün 
kü bu diyarda her genç kendi ar · 

zularına göre bir muhit, bir arka · 
dat dünyası bulabiliyor. 

Bedi tturi 

Cümhuriget Gençler 
Mahfeli Sene Başın

da Balo Verecek 
Haber aldığımıza göre Cümhu • 

riyet gençler mahfeli sene batın • 

da her sene olduğu gibi bu sene de 
büyük bir balo verecektir. Balo • 

nun geçen ıenelere nazaran daha 

güzel olmasını temin için azami 
surette çalı,ılmaktadır. 

Ali Zühtü, Nurullah Kazım, Ba 
ha Hulusi, Melih Nazmi, Ihsan, Ce 

mal Sedat, Haluk Beylerden müte. 

şekkil olan balo komite heyeti bu 

Cuma günü içtima yaparak balo 
bakında görüşmüşlerdir. Balo ne· 

şeli geçmesi için her türlü tertibat 
alınacaktır. 

Amatör sahnelerde 
Cümhuriyet gençler mahfili: Bu 

sene Baha Hulusinin "Dönüş ve 

sönüş,, Müçteba Salahattinin "Nu 

rani sütun,, 1. Galibin "Kin yara • 

sı,, Vefik Paşanın "Mürai,, eserle· 
rını. 

Halkevi: 

Faruk Nafizin "Kahraman,, Re· 
şat Nurinin "İstiklal,, M. Kemalin 

"İnkılap senbolü,, eserlerini. 

Gençler temaşa grupu: 

Baha Huliisinin "Kürsüden u • 

zak,, ve "Cesaret rekoru,, eserleri· 

ni temıil edeceklerdir. 



a Pazar 
IHelllfl 1 Naldedea r 

Geoeges Duhamel _;:.:-=:==-:=-=:-s::::=::=:::==:S S e l ô: m i / z z e t 
17 Ki.eve} 

29 Şaban 
Gnn doguşo 
GUo 1 atışı 
Sabalt namazı 
Öğle namazı 
ltindl oamaıı 
:\kşam nımazı 

Yatsı namazı 
lm~ı\: 
rılıo geçen ı:Uol erı 
Yılın kalan,, 

L 
ISTAnBUL 

Paurteai 
18 Kl.evel 

30 Şaban 
7,!?0 7,20 

16,4 ! 16,42 
6,5(1 6,51! 

12.ıo 12,IO 
14,llO (4,30 
16,42 16,4~ 

1!1.'ll l!I, !!I 
:;,33 5,J3 

351 :ıs2 
ıs 14 

BELEDiYESi 

_J 

mııaıoıınıııı Aptülhamidin Yaveri mnnmıı'lın• .. 
KEÇECi ZADE 

izzet Faat Paşanıa 
.. HA1IRALARJ 
~aıım11111nnıııır•11111611rıii1Hınıııııııınıunıuıınıı111ınH1Jııınııınnıııııııınıı ı 111 ııı 111 mı ııı 1111 ıııu~ıı ııı 1111111 ııı ıııı ııılil•n 

On sekiz Temmuzun korkunç hatıra' 
ları herkesin zihninde hala yaşıyordıı 

-82- nenin zaptı imkansız görünüyol"' 
du. 





~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~? - ıo - VAKiT 17 l.nci kloun 193311!!11 

-----~----........ --- =i:~:'.:d~~~ncü sulh hukuk ha- Avrupada neler oluyor· 
o ŞERLOK HOLMES'e 1-Amanoilidis efendi ile 

- K A R Ş J madam Angeliki ve Katinanın 
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VAKiT tefrikası 

Şerlok Holmes: 
- Kolay ,dedi. Vasiyetname 

neredeyse bana söyleraınız. Gi •• 
der, ararım, buluncaya kadar ba· 
şınızda memurlar sizi beklerler. 
Bulacak olurşam bjr daha buraya 
uğramam ve siz de Lüpenin ıaklı 
olduğu yerden emin bulunduğu -
nuz için memurların araştırmala· 
rına razı olursunuz. Bir ıey bula• 
mayınca sizi bırakırlar. 

Arsen Lüpen bir dakika dütün 
dü: 

- Ah hayır! ... dedi. Bir iki 
bin liraya vasiyetnameyi vere -
mem. 

- Bir iki bin lira değıl, yan .. 
kesicilikle tevkif edilmek de var. 

Arsen Lüpen omuzlarını silkti. 
Şerlok Holmese arkasını döndü. 
Sivil memura: 

- Ben küpe filan çalmadım. 
Bu ihtiyar lngıhz size böyle ıöy
lediyıe sizi aldatmış. Hatta sanı " 
rım, sizi bilhassa aldatmak için 
böyle söylemiş. Eğer lüzum görü
yorsanız her tarafımı araştırınız. 
Hatta üstümü baıımı da ... 

Memurlar Şerlok Holmesin yü .. 
züne baktılar. Holmes: 

- Oz'erinde bir cigara taba -
kası olacak, onu isteyiniz ! 

numara: 43 

- Hayır .... hayır. llk defa bu 
akşam gelmiş .. 

Cevabını verdi. 

Kapıdan ~ıktılar. Büyük cad
dede T aksitn mf!rkezine doğru 

Holmes memurlara refakat eder
ken aöyliyecek bir kelime bula -

mıyordu. Aradan üç beş dakika 
ge~r geçmez ve tam merkezin ö
nünde bir çocuk koşarak arkala-

' rmdan geldi ve sivil memura: 

- Şu kağıdı bir mösyö verdi. 
Sizi gösterdi, götür o beye! dedi. 

Memur kağıdı açtı, merkezin 
lambasında okudu: 

"Azizim efendim, aradığınız 

küpeyi ben çalmadım, küpe şu da 
kikada mösyö Holmesin yakasına 

ilitiktır. Oda<la farkettim, söyle • 
mek istemedim. Fakat şımdı vic
danıma dokundu, haber veriyo .. 

ırum. Mösyö Holmea şimdiye ka -
dar namuslu bir adamdı. Böyle 

teylere tenezzül etmez ama .. Kim 
bilir?. imza: Arsen Lüpen.,, 

Memur hayretle Holmesin yii· 
züne baktı. Holmes daha büyük 
bir hayret ve hiddetle yakasını 

kaldndı. Sağ tarafta bir şey yok
tu. Fakat sol yakasının altında İ• 

Dedi. Auen Lüpen derhal ce- Merkez memuru lakırdıyı kes-
binden bir tabaka çıkardı, memur ti: 

ki küpe sallanıyordu. 

lara uzattı. Tabaka açıldı. içinde 
dört cigara vardı. Holmes evirdi, 
çevirdi, küçük vidayı buldu. ikin P 
ci gözü açtı. Boştu. Birden rengi 
sapsarı oldu. Hiddeten dişleri gı

(Devamı ur) 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

cırdamıya başladı. l~inden: 

- Mel'un, dedi. Zıiten bu de .. 
rece

1 
lakayt durmasından küpeyi 

kaçırdığı anlaşılıyordu. Demek 
takip edildiğini de anlamı, .. 

Sonra, tabakadan bir !ey çık
mayınca şüpheli bir nazarla ken .. 
diaine bakan memura: 

- Aynı tabakanın bir eşi da -
ha olabilir. Lutfen arar mısınız? 

Araen Lüpenin her tarafı aran 
dı. Odada bir tarafa saklaması 
ihtimaline kar~ı oda alt üst edil· 
di. Ne buna benzer bir tabaka, 
ne de küpe vardı. 

Arsen Lüpen memurlardan giz 
li olarak Serlok Holmese gülü -
yordu. O zaman Şerlok Holmes 
Anen Lüpen!n çoktan takip edil· 
diğini sezerek her şeyi ha:zırla -
dığını, hatta şu otele bile asıl ika 
metgahını belli etmemek için gel· 
diğini anladı. Artık beyhude ıdı. 
Menıurlara: 

- Bu me!hur Fransız hırsızı
nı yakalıyacak delail elimizde 
mevcut olmadığı ve küpeyi nere
ye sakladığı anlatılamadığı için 
kendisini aerbeat bırakıp çıkaca -
ğız. 

Memurlar hem hiddet, hem is 
tihza ile Şe;lok Holmesin yüzüne 
baktılar. Arsen Lüpen bir kana .. 
peye ya~ ge1mi~, cigarasını içiyo 
du. Kapıdan çıkarlarken: 

- Güle güle gidiniz dostum 
Holmes, gene görü~elim .. 

Dedi. Holmes aıağıda otelci -

ye: 
- 7 numaradaki misafir eıki 

bir müşterınız midir?. 

Diye aordu. Otelci memurla • 
rın otelini basmasından rahatıı_z, 
hemen telaıla: 

Acenteleri Ka1"2kôv • 1\öprül--a~ı 

1 el. 42362 - 'iirkecı Mühürdar zadt' 
.. __ Harı Teleton 22740 

Karadeniz yolu 
EGE vapuru 19 birinci 

Kin un 

Salı 20 de Galata rıbtımıod .rn 
kalkacak gidişte Zonguldak, 
lnebolu, Siııop, Samıuo, Fatsa, 
Giresoo, Vakfıkebir, Trabzon, 
Riıe'ye. Dönüıte bunlara ili
veten Sürmene, Ordu'ya uğ· 
rayacaktır. (6910) 

lzmir sür'at 
postası 

ANKARA vapuru i8 
birinci kanun 

Pazartesi ı 6 de Galata rıh· 
tımından kalkacak doğtu iz. 
mir'e gidecek •e dönecektir. 

(6921) 

Ayvalık Yolu 
ME 1. vapuru 18 

RS N Birinci Kanu a 

Pazartesi 19 da Sirkeci 
rahhmmdan ka:kacak gidi' ve 
c'önüşte Gelibolu, Çanakkale, 
Küçük"uyu, Altınolu~<, Edre
mit, Burhaniye Ayvalığa uğ · 
uyacaktır. (6922) 

Iskenderiye yolu 
İZ MİR vapuru 19 birinci 

kanun 

Salı 11 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak doğrc lımir, 
Pire, lsk enderiye'ye gidecek· 
tir. <6919) 

dif cumartesi saat 15 ten 16 ya 
kadar ,Beyoğlu sulh hukuk mahke 
mesinde bilmüzayede satılacak -

tır. Arttırma bedeli kıymeti mu· 
hamminesinin yüzde yetmiş be§i
ni bulursa o gün ihale edilecektir. 
Bulmadığı takdirde en son arttı • 

ranm taahhüdü baki kalmak su -
retiyle ikinci arttırma, on beşinci 
güne tesadüf eden 4/ 2/ 934 tarihi 
ne müsadif pazar günü saat 15 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve 
en çok arttırana ihale edilecektir. 

2 - 3250 lira kıymeti muham 
mineli Beyoğlunda F eriköyündc 
İzzet paşa sokağında eski 8 yeni 
16 numaralı haricen kargir üç kat 
lı ve yedi odalı hanenin tamamı. 

3250 lira kıymeti muhammineli 

keza aynı muhal ve sokakta 8 mü 
kerre yeni 14 numaralı haricen 
kargir üç katlı yedi odalı hanenin 
tamamı 500 lira kıymeti muham• 
mineli mahalli mezklırda lzzet 

paşa sokağında eski 8 mükerrer 
yeni 18 numaralı barakanın tama 
mı. (Mezkur barakanın kepenk, 
raf ve tavanı içindeki müstecire 
aittir.) 

6250 lira kıymeti muhammine
li mahalli mezkurda Kağıthane 

caddesinde eski 6-8 yeni 48-50 
nu.maralı haricen kargir dört oda 

lı hane ile altında lzzet paşa cad· 
desine cephesi olan ve zemini çi
mento döşeli iki bölükten ibaret 
olup bir merdiven ile üzerindeki 
odaya çıkılan dükkanın tamamı. 
Keza 2500 lira kıymet takdir edi· 
len mahalli mezkurda Kağıthane 

caddesinde eski 10 yeni 52 numa
ralı haricen kargir iki katlı beş o
dalı haneni tamamı satıla .. 
caktır. Binalar tuğla kar -
gir vo müşterek duvarlı .. 
dır. Döşeme ve tavanları ahşap 

tır. Elektrik ve terkos tesisatları 

vardır. Hissedarlardan Amano
ilidis efendiye ait 3/ 5 hiue 15 
- 10 - 932 tarihinden itibaren 
senevi 300 liradan he, sene müd
detle ve be§ senenin kira bedeli 
peşinen alınmak şartiyle T odori 
Yusifidi efendiye kiralanarak ta• 
puya tescil ettirilmiştir. 

3 - Tarihi ihaleye kadarki 

1 

maliye vergisi, vakıf icaresi, h_ele 
diye resmi hissedarlara dellalaye 
müşteriye aittir. 

4 - Arttırmıya iştirak edecek-
ler, kıymeti muhamminenin yüz· 
de yedi buçuğu nisbetinde temi ~ 
nat akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu getir.meleri 
şarttır. 

5 - Arttırma bedeli, tarihi iha 
leden beş gün zarfında mahkeme 
kasasına tediye edilecektir. Aksi 
takdirde ihale fesh ve farkı fiat, 
zarar ve ziyan ve faiz bila hüküm 
kendisinden tahsil edilecektir. 

6 - 2004 numaralı icra ve if. 
1 Ias kanununun 126 ıncı maddesi

ne tevfikan gayri menkul üzerin· 
deki ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadar} .rm gayri menkul 
üzerindeki haklarını, hususiyle fa 

iz ve masrafa dair olan iddiaları

nı isbat için tarihi ilandan itiba .. 
ren yirmi gün zarfında evrakı 

müsbiteleriylc birlikte satış me.mu 
run:ı mürıı.caat etmelidir. Aksi 
takdirde hakları tapu sidliylc sa· 
bit olmıyanlar, sah! bedelinin 

<lJaf tarafı ı ırıcı sayıfamıulıı) j sonra §UDU yazmaktadır: . ~ 
Silahları bırakma hakkında "- Bu kadar açık ve katı f 

Almanya, üç cepheli bir esas üze- siyaset karşısında muhtelif de ff 
rine askeri nizamlar müsavatı is- letlerin vaziyetleri değişecek >' 
temektedir: öyle olacaktır. Belki, bizzat . ., 

"'tlll' 1 - Reichswehr'nin kısa hiz.. manya bile görü,lerini degı .1 
metli 300.000 kişilik bir ordu ha- cektir. Böyle bir §ey pek kabı 
)ine tebdili. larak telakki edilebilir.,, ~ 

2 - Bu orduya 150 miliımetre ingilterenin aCjık bir v•11 

lik top, hakiki hücum tankları, alnıası llzım •. . ~ 
~~şif .. tayyare~e~i de dahil he~ tür· Lon~r.a, 16 (A.A.) - lk~ 
l~ mudafaa ıılahlar~~m ~e.~ılm~- yük Jngılız mecmuası olan E ıJ 
sı, aynı zamanda dıger butun mıl mist ve Spectatör, silahları b ~ 
letl~rin ağır s~la_hl~rmı imha et .. ma hakkında yapılan siyasi ',ıJ 
meaı. Yakın bır ıstıkbalde bom - melerin uğradığı muvaffakı~ O 
bardıman tayyarelerinin, gaz ve liği kaydetmekte, hüku.roetıJ1 ~ 
mikrop harbinin yaıak edilmesi. nevreye dönerek milletler ctdl 

3 - Almanya, aynı zamanda tinin vaziyetini kuvvetlendiroıİ 
her memlekete tatbik edilecek oto ni temenni etmektedir. "Specll 
malik ve devri kontrol kabul ede 
cektir. 

ingiliz hariciye nazarına 
göre güCj nokta •• 

Londra, 16 (A.A) - Sir Con Si 
mon, şu beyanatta bulunmuştur: 

"Hiç bir hükumet alelade bir be 
yanat ile silahları bırakma konfe
ransı meselesine bir hal çaresi bu -
lam az. 

Siyasi yollarla, Almanya da da
hil olduğu halde dostane münase • 
betlerde bulunduğumuz bütün 
devletlerle daimi temas halinde -
yız. 

Silahları bırakma hakkında en 
büyük müıkül Fransızların emni -
yet talebi ile Almanların hukuk 
müsavatı talebini telif etmektir. 
Fakat İngiltere bu zıt iki noktayı 

anlamağa çalıfryor ve bunları telif 
için hiç bir gayretten geri kalmıya 
caktır. 

Sir Con Simon Milletler Cemi -
yetine kaqı ahsmın ve hükumc -
tin imanını l:iilairmiı ve Milletler 
Cemiyetini tutmak kararının ln -
gilterede daima mevcut olduğunu 
ilave etmiştir. 

Fransız hariciye nazır1 
Moskovaya gidecekmiş 

Paris, 16 - "Echo de Paris,, 
gazetesi, Sovyet hükumetinin 
M. Paul Boncouru Polonya ve 
Çekoslovakyayı ziyaretinden son• 
ra Moskovayı ziyarete davet etti
ğini bildirmektedir. 

Paris, 16 (A.A.) - Bu sabahki 
bazı gazeteler M. Paul Boncourun 
merkezi ve şarki Avrupadaki do&t 
memleketİer merkezlerini terke .. 
deceği zaman Moskovaya da bir 
seyahat yapması ihtimalinden 
bahsetmektedirler. 

Şimdilik M. Paul Boncourun 
seyahat programı Vartova ve 
Prağa tahdil edeceği ve hali ha -
zırdaki şerait dahilinde ve ağır 

işlerine binaen Paristen uzun boy 
lu ayrılması mümkün olamıyaca· 
ğı zannedilmektedir. 

Almanya görüşlerini 
değiştirecek mi? 

Paris, 16 (A.A.) - "Oeuvre,, 

tör,, şöyle yazıyor: ~ 

"Milletler cemiyeti, Alın~ 
tarafından terkedilmi,tir. R0 ti 
nın da hücumuna maruzdur· J 
letler cemiyetini, resmen f r ·i' 
müdafaa etmiştir. Yalnız. b:,, 
memleketimiz fikrini ve sıY" 
ni bildirmemektedir.,, . ~ 

Bu liberal mecmua, lngılt _, 
b

. ~,, 

nin Avrupaya karşı açık ır de 
yet alması lüzumunda ıırar e 

rek demektedir ki: .., f 
"Kabinede mevcut oldugıJ , 

yia halinde söylenen tecerrüt ~ 
raf tarı nüfuz artarsa Avrupa 
artık ümit kalmaz.,, ~ 

Spectatör,, a göre Alma~.y:; 
İtalyayı Cenevreye döndur dl' 
yegane şey, dünyanın diğer ;I 
}etlerinin orada kalmak niyeliJ' 
oldukları kanaatinin kendiler' 

hasıl olmasıdır. . ~'İ 
Economist mecmuası ise, P', 

nenin kati beyanatta bulunısJ 
tan aciz olmasına hayret edi~ 

Fransa için milletler cenı~ 
ni terket.mek imkansızlığını ~A' 
ettikten sonra mecmua ya1'
şöyle neticelendiriyor: ~, 

"Müzakerelerin neticeıi, !" 
yük bir mikyasta, mukavel•,tt' 
riayetsizlik ihtimallerine k :J 
lngilterenin teminat meselefl'" 
dair vereceği cevaba bağlıdır~ 
-~~~~~~~~~----

1 Askerf Fabrikalar ilJnl'tl 

1108 Ton La-ve 
•• 

marin kömürtl 
Alınacaktır; ~ 

f ,ur' Münakasasın:ın kapalı zar c>' 
le 30/ 121933 tarihinde yaP11" 1;,ı 
ğı ilin edilen 1068 ton la\f~~·t1,. 
k.. .. ·· rt · d tadıla omul'u şa namesın e ' 

.. nak• 
pıldrğı cihetle yeniden mu 1'• • 
ya konulmuştur. Münakasa ri • 
palı zarf suretiyle 6/ 1/ 934 t• fı 
hinde saat 14 te yapllacaktır· ··='· ··n O» 
!iplerin şartname için her 8~rıPeJc 
leden sonra münakasaya g · .. de , oıv 

için de o gün vakti muaYYe t ' 
.. r•c•• teminat ve teklifat ile mu 

)arı. (6910) 
gazetesi, Fransız - Sovyet yak- Dr 

1 
HS-\ N SAMI 

laşmasının birkaç aydan beri mü.. ı 1111•T111i•f 
0 

ve P~ratif 0 Aş•~;. 
nakaşa edilmeğe başlandığını kay . .. . 

1 
kl:ırııı:ı. tu 

1 detmektedir. 1 ıro ve Paratılcı hasra ı .. nıuafott 

1 k m:ımak içın tt-sin çok kat 1

1 
oıarı11d:ı Bu sol gazetesi, Doga evs. i k . 

1 
. 1 ı:a t < ep 

l pe eıııııı 'lr a~ll ır . ooB(ı-1) 

yolda~ın M. Paul Boncoura Var- l~b~ı~ılu~n~ı~ıriıı. --------~ 
şova seyahatinden sonra Moskova i 
ya gitmesi hakkında verdiği fik.. ZA Y1 mııatliıt' 
rin ehemmiyetine işaret ettikten Zevcim mütel'eff a h•'''' 

m"'''"''""""""'"""''""'""'"'mı"·-"ııı""""'""'ımn"'m~•-"""- Mehmet Nuri Ef · den J1\1 .. 
0

g .. ündt11 
. .. .. 1 .. diir ıı i« 

paylaşmasından hariç kalırlar. ve Emınonu ma rnu cırtı• ' 
maa,- ··• 7 - Şartname, mahkeme di - almakta olduğum aralı '.:; 

. 9 ı· nuJ11 ı e vanhanesinde herkesin görebilece 48 vılayet ve 3 ıva ·111• 
. .. •?.i ettı I tİS' 

ği bir yere aıılmıştır. Fazla taf· danımla mühriun~ 5 · e"elkİ 1 

bilit almak isti yenlerin 933 20 nilerini alacağr.m ~1: 
11 

edetistlfeO 
numara ile Beyoğlu sulh mahke- hükmü olmadığını ıh' t rJııri ı 
meleri baş kitapetine müracaatla· ! . ~ütevcff. Mehnıe zubeYcl' 
n ilan olunur. (9702) dının zevccsı 
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Bir bugün, bir yarın kaldı 

Fırsatı kaçırmayınız! 
Her ne isterseniz bulursunuz 

Yerli Mallar Pazarı 
~tanbul: Bahçe~apı caddesi 
eyoğlu: istiklal caddesi 1 

Anl<ara: Çocuk sarayı caddesi 
Samsun: Bankalar caddesi 

• • 

Istabul Barosu 
Reisliğinden : 

Ya. .,. KA'nunne\'\'el 933 tarihinde içtima eJecck olan U:ıro r lcY~ti l'mumiye;;i 
ngın nıüoasebeti l e gayri mua)Ycn bir zamana tal ik edi!ıri, ti. 

933 ~~tıda ) azı lı ruzııanıenin mUz:ıkerrsi için heyeti umumiye 25 kAnunuevvcl 
Ca..., ~ıbı~e mUsadif pazaıtesi günü ö kdcn sonra saat on doruc İcıanhul'da 
lia.ı~o~lu nd:ıHalke' i salonunda :ıdiyen içtima ('dcceğindt>n meıkı'.ır gün \'C s:ı:ı ıte 

evı salonunda Rü fekanın hazır hulunmalan chcınmivecle rica olunur. 
RUZNAME: . 
1 - Jdart raporun okunması 
ı - Hesaplaıı ait rapoıl:ırın okunması 
1 - fU Eenesİ bütçesinin tetkik ' e tJsdiki 

rıı;r J • - 1'.'Urklyc A \ ukatlar Birliği teşkili için 5 Hnunus:ıni 9.13 tarihin<l~ iz . 
''hr t :ıkdc ılecek ~ ongre,·c bir mıır:ıhhas i?.amı hakkında hın~r biıro~ıından gelen 

ltat h.tkkıodn rUfck:ınırı mCiıaleılarıoın alı nımsL (11 lJ5) 

T~QKiYE 

llRAAT 
BAN~A51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-~Ol;Q 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 

\ 3. K. O. l ~ 
................................................................................................................. ~······· 

~ Satınalma Komisyonu ilanları ! 

Liman han, relefon: 22925 

Karadeniz Yolu 

Sakarya vapuru 17 birinci 
kanun pazar günii saat 20 de 
Galata rıhtımından kalkarak · 
gidişte Zooguldak, loebolu, A 
yancık, Samıuo, Ünye, Ordu, 
Gırcauo, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rizeye. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Ofa u~rıyacaktır. 

' ~... . . 
• ~ .. • ~ •• t 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 
var d ı r . Ta l i p 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

.................................................................................................................... _. 
M. JU. V. Satınalma Komis- · münakasaya konmuştur • 

yonundan: Şartnamesini ve planları gör 
Hava ihtiyacı için kapalı mek istiyenlerin her gün öğ -

zarfla bir rasat binası yaptı- ]eden sonra ve münakasaya 
rılacakhr. lhalesi 27 / 12/ 933 i tirak edeceklerin de 13- 1 
Çarşanba günü saat 10,30 da- - 934 cumartesi günü saat 
dır. Taliplerin keşif ve şart- 10,30 da tek1if ve teminat 
nameyi görmek iizere her mektup}arı~1le Ankarada ~· 
gün ve münakasaya iştirak 1\1. V ekale.~ı Satına1ma kom ıs 
için de o gün ve saatinde tek- yonuna ınuracaatları. 
lif ve teminat mektuplariyle (3431), (6924) 
Ankara'da ~I. M. V. Satına]- ~ ~ ~ 
nıa komisyonuna müracaat- M. M. V. Satın alma komisyo • · 
lart. (3418) (6706) nundan: 

Ordu ihtiyacı için 584 kalem 
M. l\f. V. Satınalma komis- muhtelif laboratuvar alıitı tıbbı· 

yon undan: 
lzrnirde Reşadiyede Ça. 

maşırhane, Hamam, Ütü bi -
nası kapalı zarfla yaptırıla -
caktır. Şartname ve planları 

yesi kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. ihalesi 8/ 1/ 934 pa
zartesi günü saat 14 tedir. Ta • 

liplerin şartnameyi görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve münaka 

nı görmek istiyenlerin her saya iştirak edeceklerin de o gün 
gün öğleden sonra ve müna- ve vaktinde teklif ve teminat mek 
kasaya iştirak ereceklerin 14 tuplariyle Ankarada M. M. V. sa 
- 1- 934 pazar günü saat tm alma ko..misyonuna müracaat
ı 0,30 da teklif ve teminatla - ları. (3430) (6925) 
rile Ankara da l\.f. l'ı!. V. Sa -
tınalma komisyonuna müra - ZA YJ ÇEK 
caat]arı. (3432) , (6926) Şirketimiz tarafından Galata 

Jt. ~~ :ı Osmanlı bankası üzerine 16/ 12 / 
M. 1\.1. Vekaleti Satınalma 933 tarih ve 53602 numara ile çe• 

komisyonundan: kilmiş olan on bin liralık hamiline 

Eskişehir hava mektebi yazılı çek kazaen zayi olmu~ur. 
irin bir pavyon ve hangar ö - Yerine başkası yazıldığından kay 
nüne pist ve umumi kanali · } bolanın hükmü yoktur. (11088) 
zasyon inşası lcaı>alı zarfla Yol ve ~apı Ltd. Ş. 



direktifleri Başvekil Pş. Hz. nin yüksek irşat ve •• • 
uzerıne 

Sumer Bank •• m eselerinden 
FES NE Mens ca • A.. ş. fabrikasında 

• • 
ıçın 

Yapılan sağlam ve ucuz elliseler satılığa çıkarılmış·tır 

Bir yelek, pantaloa) 

erli Mallar Pazarı 

Istanbul: 

--c;?=-----------------------------------,----.---inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sahm Komisyonu ilanları 

Pazarlıkla "70,, metre bakır elek teli satın alınacaktır. Ta
liplerin nümunelerini gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üıare % 7,5 teminatlarile birlikte 21 · 12 • 933 perıembe günü 
saat 14 de Galatada Ahm, satım komiıyonuna müracaatları (6862) 

Çelik tel Halat, Raçet ıiıteminde burgu Ye saire pazarhkla 
satın al macaktır. Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazar· 
hğ iıtirik etmek üzere % 7,5 teminatlarile birlikte 20 - 12 • 933 
ç rşamba günü saat 15 de Galatada Alam, satım komisyonuna 
müracaatları. (6863) 

Pazarlıkla 11400011 kilo makine ve uaooo., kilo gaz yağı satan 
alınacaktır. Taliplerin şartnameleri gördükten sonra paıarhğa 
iştirlk etmek üzere ~o 7,5 temioatlarile beraber 4!3 • 12 - 933 
.cumartesi günü saat 14 de Galata'da Alım Sahm Komisyonuna 
müracaat ları . (6810) 

afıa Vekaletinden : 
'16, 18 • 12 · 933 tarihlerinde münakasası ıcra kı!ınacak olan 

(150,000) kayın normal ve (1716) adet kayın makas traverslerin
den (100,000) kayan normal ve (1170} adet makat traversine ait 
münakasa müddetleri görülen lüzum üzerine 25. 12 · 933 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ve (50,000) k•ym normal ve 
(546) adet kayın makas traversine ait münakasa da 25 • 12 • 933 
tarihi:ıde saat ~5,30 a. kadar uzatılmıştır. 

Şartnamenın teklıfe ait maddeleri tadil ve teklif mektubu 
şekli tertip edilmiı olduğundan bu busuıtaki nümunelerin alaka· 
dat"anca Ankara'da Nafıa Vekileti Levazım Dairesinde ve Hay· 
darpaşa'da Liman işleri Müdürlüğünden almaları. (6911) 

1 Jstanbul Belediyesi 11Anları 
'----~~~~~:-:---~----~ Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden: Edirnekapı Salma 
tomruk çukur boıtanda Belediye mali araa kiraya Yerileceğinden 

p elaulann yüzde ,yedi buçuk pey akçesini yahrmak üzere 
gıQn daireye mGzayedeye iıtirlk etmek için de 6 • 1 - 934 

~--~--"rt. clİ gllnü aaat 14 de daire eacllmenine müracıatlar1 lüıu· 
~ilh~~~ ~~~ 

Bahçekapı Caddesi 

Kumbaranızı 

içinde kaç kuruş bulunursa bulunsun, 
mutlaka bu hafta içinde, iŞ BANKAS1NA 
gidip boşaltınız... Milli Serveti yükseltmiş 
olacaksınız !.. 

Kumba"ranız yoksa .• 
Bu hafta içinde muhakkak bir kumbara 
alarak para biriktırmeye başlayınaz .. 

Gelecek sene tasarruf haftası za· 
manında sizin de küçük bir ser• 
mayeniz birikmiş olur. 

IR1 

Sahibi: lllEllMET ASBI 

Neırlyat MUdlirü: fteflk Ahmet 

Militliahmer lstanbul merkezin~0~!~ Eşya pıyango bilet listesi şubeler ve merkezimizde butil• es'l! 
gil:>i numaralarına eıya ısabet edenlerin merkezimize dy·~ste11ilda1"' 
lemeleri •e keıide tarihinden itibaren 90 gün zarfın • (10806) 
yen ikramiyelerin teberrü addedileceii ilin olunur. 

... il ı 1 lıtatbauı - btaabul 


