
Dgazda zelzele 
llıaz, 25 (A.A.)-Zelzele devam ediyor. 

Bu gece yeniden üç 1&rsıoh oJmuıtur. Sar· 
llntılar şiddetli değildir. 
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Dün mecliste mühim müzakereler oldu Buğday müstahsillerini 
himaye siyasetine devam Adliye, N~_fıa Ve Dahiliye Ve~illeri 

Son günlerde buğday meselesi dört, hatta bet mislini bulmuıtur! sorulan UÇ suale cevap verdıler 
lene efkarı umumiyeyi meşgul et- Netek'.m bundan dört ıene evvel 
llliye baıladı. Bul'un sebebi ek- İstanbul piyasasında on bef, on 
lllek üzerinden kilo ba~ına bir ku· altı kuruş olan buğday bugün üç 
t"Uf alına-:ağı ve ha·nlitı ile huğ- buçuk, dört kuruta kadar tenez
da.y müstahsillerinin himaye olu- zül etmiştir! 
na.cağı tarzındaki haberlerdir. Şayanı dikkat olan cihet fU· 

Hakikat halde buğday mesele- dur ki, buğday fiatlerinin bu de
ai memleketimizin en esaslı bir recede fazla dütmesi hükumetin 
derdidir ve bu dert buğday fiatı- himayesine rağmen oluyor. Hü
llın piyasada diğer bütün milli kômet Ziraat Bankası vaııtasile 
~su1lerden fazla düşmesi ıure· memleketin muhtelif mıntakala• 
tinde tecelli etmektedir. Mesela rında buğday ıatın alarak piyasa 
lneınleketimizin en mühim ihracat üzerinde buğday fiatleri lehine te
lna.ddesi olan tütünün kilosu, üç sir yapıyor. Eğer bu himaye ol• 
dört ıene evvel yüz elJi, iki yüz masaydı bugün lstanbul piyuaaın 
kuru,~u. Şimdi hu fiat yarıya in-- da buğday fiati belki de iki, üç ku 
lnittir. Pamuk, üzüm, incir gibi ruıa kadar dütecekti. Yani fiat 
bazı mahsullerin fiatleri de üçte dütkünlüğünden dolayı buğday 
hir derecesine dütmüştür. Halbu- Mehmet Aaım 
ki buğday fiatindeki düşkünlük Cl)fovamt ' llnC'G lf81'fada> . 

Balkanlarda yeni 
başlıyan cereyaıilar 

Türkiye ve Sovyetİerin roll~ri .~· 
Bulgaristan ne olacak ? · 

Viv11nA, (HUiusi) - Balkan 
-..leketl.,j araaında alda~ 
llıİaaJ:Iara, muahedelere, ve kral
ların, hazırların birbirlerini ziya
ret etmelerine rağmen cenubi Yu
&oılavyaya düten Makedonya me
ıeleıinden dolayı Balkan devletle· 
ri arasındaki anlatmanın bazı teh
likeli tarafları da vardır. Bunun· 
la beraber Balkan devletlerinin bir 
blok teıkiline teıebbüs etmeleri 
•ulh ve müsalemeti tarsin etmek 
Jıoktai nazarından bir ehemmiyeti 
haizdir. 

Romanya ile Sırbistan münev· 
•erleri Bulgaristanla münasebet
lerini iyilettirmeğe nıuvaff ak olur· 
laraa ve Yunanistanla tamamen 
birleımit olan Türkiye de, Avrupa 
dan uzaklaımıt olmasına rağmen 
'bu itlerde bir rol oynamakta de 
•aın ederse, o zaman Avruparun 
cenubu ıarkisinde kuvvetli bir 
blok vücuda gelmi§ olur. 

Avrupanın bu cenubu farki nok 
taaında henüz Fransa ve İtalyan 
nüfuzları hakimdir. Yeni bir Bal 
kan devletleri ittihadının Fransa 
tarafından istismar edilmesi ihti
llıali kuvvetlidir. Bununla beraber 
Balltanlarda büsbütün yeni bir ce 
reyan kendisini göıtermeğe bp,ş}a
ltlı§tır, Bu cereyana nazaran Bal ... 

Yuaaa hariciye aaun K. llakahD• 

kanlılar yeni politikalarını Ruıya· 
ya göre tanzim etmek niyetinde
dirler. Son zamanlarda ortaya çı
kan lslav ittihadı fikri bunu ima 
etmektedir. Hatta Sovyetler itti· 
hadının Balkanlarda sabık Rusya 
çarlığı gibi bir rol oynamağa bq
byacağı §İmdiden ıöylenmektedir. 

Balkanlılar garbm ıiyasi, harsi 
ve iktisadi nüfuzundan kurtularak 
kendi bqlanna iktisaden siyue
ten ve hanen birleıik bir Balkan 
vücuda getirmek istemektedirler. 
Krallar ve nazırlar tarafından son 
zamanlarda yapılan ziyaretler bu 
arzunun bir kat daha inkişafına 

Cl>t-vamı 10 un<'o INll-,fada) 

lıd kiti ayni 9eye b•karJar, fakat b••lıi• ba1ka ••1ler ~lrlrler 

Erkek na•ıl 

sA.Gtor .. 

Adliye Neden Yandı, Mes'ul Kimler ? Tramvay 
Şirketinden Şikayetler haksız mı ? Eğlence Yer
lerinin Erken Kapatılması Kararı Neden Verildi? 

Konya meb'a•a Adliye Vek&letJ vekili Nafıa veJdU Dahlllye vekili Maal•a meb'a•• 
"eflk Bey Zekat 8ey Hilmi , ey ŞnkrG Kaya Bey Refik fe•ket Bey 

ANKARA, 25 (Hususi) - Vekili ve Adliye Vekaleti vekili intaç edilmemiş olduğunu ıöyle • 
·Büyük Millet Meclisi bugün reiı Zekai Bey kürsiye gelerek, latan· miş ve hadiseden ihmal ve tesey• 
VekiliEsat Beyin reisliğinde top.. bul adliye dairesindeki yangın yüp ve sair sebeplerle mes'ul ol• 
lanmııtır Celse açıldıktan sonra hakkında, Konya meb'usu Refik ması lazım gelen admalram takip 
reis, Yozgat meb'usu Hamdi Be - Beyin takririne cevap verınİ§tir. ve mes'ul edileceklerini kaydet• 
yin vefp.t ettiğini bildirmif, mer • Zekai Bey bu cevabmda müeı - mittir. 
humun habraaına hürmeten bir sif hadisenin vukuunu müteakip Vekil izahatına devamla yangı• 
dakika suıulnıul§ur. tahkikata batlandığını ve devam nın saat sekiz raddelerinde ve ha 

Bundan aonra Milli müdafaa etmekte olan hu tahkikatın henüz tıtt-vaıru ı oc1 •.flfada) 

I" ........ ••••••••••••• ................. _ ............. , .. , 

1 azi Hz. l 
i Ankara, 25 (Hususi) ! 
1-Reisicümhur Hz.nin ~ 
1 yakında lstanbulu şe- i 
1 ref lendirmeleri muh- ! 

Mucize yaratmak yalnız 
Türke nasip olmuştur 

L.~~mel .!~~.~~~:~~:_J 

"Gaziantep,, in kurtuluşunun on ikinci yıl 
dönümü dün kutlulandı 

Daktilo Hanımlar 
Gaziantep kurtuluşunun 12 in· j Mehmet Bey nutkunda demittir 

ci yıldönümü dün saat 17 de Hal· ki: 

Vazifelerinin erkek me- · 
murlara gördürülmesi 

düşünülüyor 

kevinde kutlulanmıştır. Kutlula- "Gaziantebin Gazi atlı bir kah. 
ma merasiminde lstanbulda bu - ramanlık sembolü halinde tarihe 

ANKARA, 25 (Hususi) -
HükUmet, bütçede tasarruf temini 
mabadiyle, mühim bir karar al -
mak taaavvurundadır. Bu karar 

1unan Gaziantepli gençler ve aile
leri hazır bulunmu!lardır.' 
· Merasime İstiklal marşile baş -
lanmı,, merasimi tertip eden Ga .. 
zi~ntep gençler birliği reisi Meh
met Bey bir nutuk söylemiştir. 

yeniden doğuşunun 12 inci yıldö
nümünü yaşıyoruz. Bu, büyük 
bayramımızı bugün de kutlula • 
mak bahtiyarlığı içinBeyj,z. Bu 
münasebetle günümüzü yüksek 

tudur: Resmi dairelerde timdiki ·sı•nema ve· tı•yatrolar· da 
halde bir çok daktilo - hanımlar 
~lıt~aktadırlar .. Bunların yaptık- . 

ları iflerin kadrolarda m~vcut me . Halk erken kapanma kararından çok memnundur 
murlara gördürülmesi i~kan dahi 
tinde görülüyor. Bu itibarlawh~nım .. 
daktiloların gördükleri işler diğer 
memurlara verilecektir. Bunu te· 
min için, her memurun daktilo ile 
yazı yazmağa alışması ıimdi~en 
bütün dairelere tamim edilmitti -
tir • 

Mühim bir karar 
• Yüksek tahsil görmüş 

gençler ve askerlik 
ANKARA, 25 (Huıusi) 

Mülkiye ve hukuk mezunları gi· 
bi yüksek tahsil görmüt gençler · 
askerlikleri t~il olması dolayısile 
memuriyete tayin edilemiyorlar • 
dı. Dahiliye Vekaleti bu gibi 
bençlerin önümüzdeki mayıs için .. 
de silah altına alınmaları için te -
ıebbüslerde bulun.mu§, askeri ma .. 
kamlar bunu muvafık bulmuılar
dır. 

Sinemalara ve barlara tebligat yapıhrken 

Sinema ve tiyatroların geceleri 
11 de kapanmaları meselesinin 
kat'i şekilde halledildiğini dün 

· yazmıştık. Belediye reisliği daimi 
encümenden karar alınca kayma• 
kamhklar vasıtasiyle ıinema, tiyat 

ro, bar, çalgılı gazino ve kahveleo 
re, meddah, orta oyunu mahalle • 
rine tebliğat yaptırmıf, bu gibi mü 
esaeıe sahiplerinden tebliğatı öi• 
rendiklerine dair imza almıttır. 
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"V AKIT" Hediye 
Kuponu 

Şeker bayramına kadar 
netredllecek bu kupon· 
ıarımızı kesip saklayınız 
~~ ..................... ... 
Kara!tis:ır suyu 
Maden suyunun ucuz 
satılması temin ediliyor 

ANKARA, 25 (Hususi) -
Karahisar maden suyu şişelerinin 

gümrük resmiyle şimend:fer va -
pur ücretlerinden maaf tutulması 
hakındaki kanun layihasını Nafia 
encümeni kabul etmiştir. Encü -
men; §İfa hassası büyük olan bu 
maden suyunun bahalı satılması 
sebeplerini tetkik etmiıtir. Bir 
!İte Karahisar maden suyu Ha • 
mam istasyonunda 20,S, Ankara
da 27, lstanhulda 28,,7 Adanada 
28, Mersinde 28, 75 kuruşa mal ol
maktadır. Bu itibarla encü • 
men; maden suyunu ucuzlatmak 
için !itelerinden gümrük ve mua -
mele res:mlerinin alınmamasını , 
Devlet demiryollarının cari tenzi· 
latlı tarifed~n yüzde elli, ve va • 
purlarm da keza yüzde elli tenzi
lat yapmalarını kabul etmiştir. 

Şükrü Kaya Bey bugün 
Istanbutda 

AN.KARA, 25 (Hususi) 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

bu aktamki tl"enle lıtanbula ha -

nket etm:ştir. Orada kain pede
rinin cenaza merasiminde buluna· 
cakbr. 

Posta müdürü 
değişiyor mu? 

ANKAR~, 25 (Hususi) 
Poıta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğüne Kan mebusu Baha 
Tali Beyin tayin edileceği kuvvet-
le söyleniyor. · 

Memurin kanununda 
değişiklik 

ANKARA, 25 (Hususi) 
Memurin kanununda yapılaması 
diifünülen deği9ikl:kler hakında 
tetkiklere memur komisyon meu. 
iıine deva metmektedir. Tesbit 
edilen yeni esaslara göre ehliyet 
eaaa tutulacak, kıdemliler tercih 
edildceklerdir • Mecburi tahvil 
~lihiyeti renitlet'lmektedr. 

fo\merikaya gönderilecek 
ta'ebe 

ANKARA, 25 (Hususi) -
Maarif encümeni Amerikaya gön· 
de~ilec:ek talebe ve müf etti9lere 
daır kutun liyihasıni tetkik ve 
kabul etmittir. 

Kararm derhal tatbikine geçil • 
me.i ~ı karı91klıklan mucip ol
MUf ı1nemalara eıki saatine gö • 
re ıidenler filmlerin yanyı geç _ 
tiiini görmütlerdir. Darülbedayi 
de bir çok müıteriler oyunun ya
rıımda gelmiılerdir. Kapanma 1&• 

tleri tahdit edilen yerler evvelki 
ıece olduiu ı:bi dün gece de ıı 
.de, barlar 2,5 da kapanmıılardır. 

Zabıta memurları ve belediye 
müfettitleri dün gece de teftitler 
ya~r:lardır. Belediyenin kara
rı halkı memnun etmiıtir. Bilhaı. 
1& Boğaziçinde, Kadrköyünde, Üs 
küdarda, Bak.rköyünde ve tehrin 
uzak verlerinde oturan halk bu 
karaı Jan çok ıevinmitlerdir. Na· 
kil vuralarmrn tarif el eri de bir 
.;..ç t:in i~inde bu karara göre de
jifeceği anla!ılmaktadır. 

Dün mecliste mühim müzakereler oldu 

Adliye, Nafıa Ve Dahiliye \ 1 ekilleri 
sorulan üç suale cevap verdiler 

( tsaş uıratı ı inci ııayıfada > 

demelerden kapıcı Etem tarafın -
dan merdiven altına bırakılmış o· 
lan mangaldan sıçrıyan kıvılcımın 
tahta perdeye ve oradan da boş 
sandıklara s:rayet etmesi suretiyle 
çıktığını ve nöbetçi Mustafanın 

saat sekiz 20 de ve yangın tama • 
men tevessü etikten 8onra ve alev 
]erini pencereden çıkarken gör -
mek suretiyle yangından haberdar 
olarak arkadatı Sa· m va!ıtasiyle 
saat 8, 30 da Ayasofya polis mer • 
kezine malumat verdiğ"ni ve saat 
8,40 ta çağırılan itfaiyenin sekiz 
45 te hadise mahalline gelmiş bu 
lunduğunu söylemiı ve nöbetçi 
Mustafa tarafından yangının gö • 
rülmes ·le itfaiyenin yetiımesi ara
sın da 25 dakikalık bir zaman geç
tiğ'ni ilave ederek demiştr ki : 

Gece bekçisi hademe Ahmet, 
Etem ve hunlara vazifelerini öğ • 
retme ve kendilerini tak;p etmek 
mes'uliyetini deruhte etm:ş olan 
serhademe ile, d:ıirece bu gibi iş
lerle tavzif edilmi§ olan mümeyy;z 
Tevfik bey hakkındaki tahkikat 
devam etmektedir, 

Tahk;katın atiyen aldığı tekil 
yangın hadisesi etraf mda ihmal ve 
terahiden ve vazifesini hüsnü ifa 
etmemit olmasından dolayı diğer 
bir takım memurine de sual tev -
cihini icap ettirecek olursa bunlar 
hakkında takibat yapılacaktır • 

Vekil bey, yangını müteakip İs
tanbulda bulunduğu esnada vak'a 
nın ihdas ett:ği teessürden hasıl 
olan tafsilatala bazı memurlar 
hakkında şikyeti ihtiva eden imza 
lı ve imzasız bir takım mektuplar 
aldığını ve bunları tahkikat ile 
meıgul adliye müf ettitlerine tevdi 
ve vaz:fedar bulunan biluumum 
memurin araımda yangınla ne de 
receye kadar alakadar olursa ol • 
sun kusur ve ihmal sahibi olup ol
madıklarının tahkikine memur e· 
dildiklerini söyliyerek bu cihetten 
yapılan tahkikatın d:ğer takibat -
tan olarak kusur ve ihmal sebebiy 
le bir takım meı'uller göstermekte 
bulunduğunu ve heyeti tefti§İyece 
te~ik edilmekte olan bu fezleke -
nin ayrıca bir heyeti tefti§iye tara· 
dan tahkikine devanı edilmesine 
lüzum gösterdiğini ilave eylemiı 
devam edecek olan bu tahkikatta 
mesuliyetleri taayyün edecek olan 
lar adaletin pençesine verilecek • 
lerdir, demiıtir. 

Zayi olan vekurtarllan 
dosyalar 

Zekai Bey yangında zayi olan 
ve kurtulan hukuki ve icrai dosya
lann adedi ve bunlann ihtiva etti· 
ği kıymetler hakkında da malu • 
mat verereke ağır ceza mahkeme
sine ait bir kıımı mevkuflu olmak 
üzere görülmek üzere bulunan 
132 ve hükme bağlanmıt 21, ü • 
çüncü ceza mahkemesinin muhte· 
lif senelere ait olmak üzere 1496 
dosya ve esas defteri ve ! zimmet 
defterile iki karar kartonu, 932, 
933 senelerine ait mukarrerat 
defteri birinci ceza mah _ 
kemesinin 36 dosya, 16 esas ve 
zimmet defteri, yedinci istintak 
dairesinden 8 dosya, yedinci hu· 
kuk mahkemesinden bir dosya, 

ikinci, üçüncü, dördüncü, beşin .. 
ci ve altıncı hukuktan elli, altmış 
kadar <losya, yedinci ticaret mah
kemes:nden bir dosya, ikinci ti .. 
caretten dört dosya, Sultanahmct 
sulh mahkemesinden 22 dosya, 
iflas memurluklarından dokuz if
las def teri ve bütün icra dairele .. 
rine ait olmak üzere 9796 dosya• 
nın ve icra muhasebesine ait 38 
vezne, 62 hesabı cari ve 45 yav
miye ve muavin defterlerinin kur
tarıldığını söylemit ve icra daire
lerine ait dosyaların mühim bir 
kısmı ile kasa heaaplanna ait def 
terlerin bu suretle kurtarılmış bu
lunduğunu kaydetmiftir. 
Enkaz altlnda bulunanlar 

Vekil Bey, beyanatına devam
la bu kurtarılan dosyalardan baş
ka halen enkaz altında bulunan 
icra dairelerile diğer mahkeme -
lere ait kasalardaki senetler, dos
yalar ve nakit paranın zarara uğ· 
ramadığı tahmin edilmekte oldu· 
ğunu ve mütehassısların ifadesi
nin de bu merkezde bulunduğunu 
söylemiı ve bunların ihtiva ettiği 
kıymetlerin miktarı hakkında fU 
İzahatı vermi~tir: 

Yanan para ve senetler 
Birinci ticaret mahkemesine ati 

3000 liralık nakit ve 1600 liralık 
senetle, miktarı tayin edilemiye .. 
cek miktarda ~air evrak, ikinci 
t-caret mahkemesine ait 500 lira 
nakit ve 1000 lira kıymetinde ev• 
rak ve senedat, birinci hukuk 
mahkemesine ait 110 lira nakit 
ve bir buçuk milyon liralık evrak 
ve senedat, üçüncü hukuk mah· 
kemesine ait 130 lira nakit ve ve
saik, beıinci hukuk mahkemesi· 
ne ait 200 bin liralık senedat, al .. 
tıncı hukuka ait 35 lira nakit ve 
dava vesaiki, birinci iflas daire
sinde 700 liralık avans ilmühaberi 
bir buçuk milyon liralık evrak ve 
senedat ve vesikalar, ikinci iflas 
dairesinde 268 liralık nakit, bir 
buçuk milyon liralık evrak veıe .. 
nedat, mahakim veznesinde 
2164 liralık nakit, 3591 liralık bul 
elli adet beter liralık Osmanlı 
banknotu, icra dairesinde kırk 
bin iraya yakın nakit ve 1920 li· 
rahk senet ve bazı mücevherat, 
Sultanahmet sulh mahkemeleri 
kasasında 770 bin liralık nakit, ve 
miktarı belli olmıyan makbuzlar 
ve senetler. Yanan dosyalara ge
Jince, birinci ticaret mahkemesi • 
nin 12 bini mütecaviz dosyası yan 
mı§lır. Birinci ve ikinci hukuk 
mahkemelerinn 9700 dosyası yan• 
mı§tır. Bu dosyaların ihtiva etti· 
ği kıymet dört milyon lira tahmin 
olunmaktadır. 

500 bin dosya yandı • 

Üçüncü hukuk anahkemesinin 
1300 ü derdesti muhakeme ve mü 
tebak:si davaları görülmüt eski 
dosyalar olmak üzere 500 bin dos 
yası yanmııtır. Ahkamı ıahsiye 
ile meşgul bulunan hetinci ve al
tıncı hukuk mahkemelerinin ga • 
yet cüz'i bir kısmı görülmemiş 

dosyalar olmak üzere 835 bin dos 
yası yanmııtır. Bu dosyalar ma· 
hakimi feriyeclen devreJilenlerle 
mahzende saklı bulunuyorlardı 

Birinci ve ikinci iflas daireleri• 

nin 265 dosyası ile Sultanahmet 
mahketn!'sinin 16,969, icra dai· 
relerinin 150 hinden fazla dosya· 
aı ve ağır ceza, asliye, sulh ceza 
mahkem~Jerinin istintak daireleri 
dahil olmRk üzere 41 bin, 649 u 
geçen senetlerle, bini yeni doa -
yaları, rr.ülga adliye nezaretine 
ait olup bidayet ve istinaf mahke
melerile mahkemei temyize ait 
evrak, deflerler, kuyut yanan ev • 
rak meyat.ında bulunmaktadır. 

Hakların zayi olmaması için 
Vekil Hey, yanan dosyalardan 

dolayi hakların zayi olmaması 
için davaların tesbit edilmesi ve 
yanan senetlerle diğer vesaik sa .. 
hipl~rinin haklarının kolaylıkla 
nasıl elde edilebilmelerinin müm· 
kün olacağı hakkında Vekalet 
temyiz mahkemeleri de dahil ol
duğu hald<:. alakadar kimselerin 
mütalealarmı almış ve sormuştur. 
Bütün bu mütalealarla bun.dan 
bir kaç sene evvel yanan Viyana 
adliye binasında ziyaa ugrıyan 
vesaikin ihkakı için alman kanu· 
ni tedbirleri tetkik için ait daire .. 
ler müdürlerinin de iıtireki ile 
temyiz mahkesnesi reiı ve azala· 

rının bir kısmının İ!tirak ettiği 

yüksek bir kcmisyonun tetkikata 
baflamı~ olduğunu ve ~ok kısa bir 
zamanda 'bu mevzu ile ali.kadar 
oir liyilianın Meclise arzedilece
ğini söylemit ve buna intizaren 
fimdiden adliye dairelerince ve 
Adliye Vekaletince hakların zi -
yaa uğramaması için alınmıı ted
birler bulunduğunu, bunların hük 
me raptedilmit mevkuflu, hükme 
raptedilmemiş, derdesti rüyet İ§· 

ler olduğunu söylemit ve demit .. 
tir ki: 
"- 28 7 / 933 tarih:nden son 

ra it!enmit suçlar af kanunundan 
evvel yapılmı' ta affa dahil bulun 
mryan suçların dosyalarının top· 
lanarak davaların yeniden bakıl -
ması için temyiz mahkemesindeki 
kayitler de alınmıştır.,, 

Vekil bey, bu gibi hadiselerin 
tekerrürüne imkan bırakılmamak 
için lazım gelen tedbirlerin alın ,_ 
mıı bulunduğunu söyliyerek söz -
lerine nihayet vermitlir. 

Sual takririni veren Konya meb 
usu Refik Bey vekil beyin izaha
tı bittikten sonra söz alarak şöyle 
söyledi: 

Sualin birinci fıkrasına Zekai 
Beyefend:nin vel'dikleri cevabı, 
meselenin ehemmiyeti itibariyle , 
tatminkar bulmadım. Seksen kü -
sur sene evvel temelleri atılan ve 
bir çok hadiselere sahne olan Is -
tabul adliye b:nasınm yanmasının 
hakiki sebepleri tedbirsizlik mi • 
dir? Yoksa tedbir almmı§ ta tat -
bik edilmem:ş midir?. Bunlar 
izah edilmedi, Milyon1ar~a serve· 
ti, yüz binlerce hakkın roahvini 
intaç eden bu fac'anm hakiki 
mes'ulleri pabuççu Etem, kapıcı 
Ahmet, odacı Saimden ibaretse 
sairece bu misal fac'anın deh~eti· 
ne kuvvetli bir delil sayılabilir • 
(Bravo sesleri) Vek:ı Beyefendi -
nin erkama istinat eden izahatını 
dinlerken yangının vücuda getir • 
diğı zararlarm azameti karşısında 

(T>cl·amı 9 uncu 88~ ıfadıı) 

Ankara · lstanbu 
hattında 

Yolculuk muddeti yarı 
saat a2alhbyor 

ANKARA, 25 (Hususi) 
Oemiryollar idaresi Ankara - l 
tanbul hattının takviyesine de 
vam etmektedir. Martın birinde 
itibaren Ankara - İstanbul yo 
culuğu 13,5 saate inecektir. Tre 
ler lstanbuldan ve Ankaradan ıa 
at yirmide 1'alkacaklar, ertesi g·· 
nü saat dokuz buçukta varacak 
lurdır. 

Bayram münaaebetile on gü 
tenzilatlı tarife tatbik edilecektir 

Kazım Paşa Hz. yakında 
lstanbula geliyorlar 
ANKARA, 25 (Hususi) -

Büyük Millet Meclisi reisi Kazını 
Paşa Hazretlerinin, geçenlerde ni· 
~anlanan kızı ile ilk tedrisat u
mum müdürü Reşat Şemseddin 

Beyin evlenme merasimi yakında 
lstanbulda yapılacaktır. Kazını 

Paşa Hazretlerinin bugünlerde İı
tanbula hareket etmeleri bekleni· 
yor. 

Anadoluda yeni bir 
fabrika 

ANKARA, 25 (Hususi) -
Anadoluda bir "Tirotil,, emniyetli 
maddei infilakıye fabrikası kurul· 
maaı hakkında hükiimetçe ha.:ır • 
lanan kanun layihasını bütçe en J 

ni 11JÜzakere ve kabul etmiı-

Yunanistanda endişe 
verici vaziyet yolr. 

Atina, 25 (A.A.) - ~1. çaıcta
ris Havas muhabirine deveran e

den şayiaların aksine olarak da· 
bili vaziyetin hiç bir endi§e tevlit 
etmediğini kat'i surette bildirmiş
tir. 

Bugünkü heyecan tamamen 
sahtedir. 

Esasen hükumet muhalefet la· 
rafından istismar edilen M. Veni• 
ze!os suikasti meselesini sür'atle 
bitirmcğe kat'i surette karar ver
m :ştir. 

İngiliz hariciye nazırı· 
İt al yada 

Kapri, 25 (A.A.) - Sir Can 
Simon'u getiren İtalya isimli as· 
keri deniz tayyaresi dün saat 
13,50 de gelmittir. 

Sir Con Simon'un inmİ§ oldu
ğu otelde Hitler milis kıtaatı ku• 
manrlanı yüzba,ı Rohm aa bulun· 
maktadır. 

Ankarada Yunan mu
rahhaslarına ziyafet 

Ankara, 25 (A.A.) - Türk~ 
Yunan ticaret muahedesi müzake· 
ratını idare eden Yunan heyeti 

şeref ine dün iktısat vekHi Celal 
Bey bugün de hariciye vekili Te\'
fik Rüştü Bey tarafından birer 
öğle z:ynfeti verilmiıtir . 

Ziyafetlerde Y.unan sefiriyle 
hariciye vekaleti ve iktısat veki -
leti ve Yunan sefareti erkanı hazır 
bulunmu§lardır . 

Çankırıda soğuk inüthi~ . __ ,, r• 
Çankırı, 25 (A.A.) - ÇaIJP1

• I 
Kastamonu yoluncla kardan yo 
kapanmı§tır. Soğuklar devaııs ll

diyor. Bu gece suhunet ııfırıJI 
altında 20 idi. 



...._..__lll!!!!l'lf!!!!!~--ll!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!"!!!!!'!'!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!~~!!!!!!!!~~~!""'!!!! ....... ~- _ 3 - VAK 11 ·ı 6 1 t cı kanun 1 9 3 3-

S 0HBE1 LE R ~1ŞARETLER 

1 'Makine-adam 
A~cia. Maa&achussetts tek· 
il~•1· & . •• u-_. A 'k -" e.ntı~ıtus ~e men an a-

l lcrj }·eniden bir makine adam 

lpl'tltlt merakına. düşmüşler. 
- litbe.r verdiklerine göre bu tec· 

1 

Yasak edilen ölçüler hakkında 
dün vekaletten yeni malUmat geldi 

J• lbt 
• ırrtııvaff akıyetle neticelendiği . .. . . . . . . d - d d -~d· Y enı olçtilerın yıl basından ıtı - ı vasıflarda maden halıtelerınden j çengelle ve ogru an ogruya 

t 
1rde dünyada mühim değisme b b'k' b 1 • k B k t k 1 l t ·ı '' k t l • aren tat ı ıne aş anaca tır. u yapılmış olanlar lüzumu kadar an ar o una aM an erazı er, yu 

• '> lcııkm!f ! husustaki bütün hazılıklar bitiril- temizlenmİ! ol~ayıp kormakomu veya tart mm yeri değiştirildiği za-
. ~ ~ ~ m :s ve tacirlerin ekserisi de ölçü · d""k'' .. t · l · l 1 man hassaslığının azalmasına se • • veya o umu em.z enmış o an ar, . .. .. 

~ t}~1- "k . . 1_ . )erini damgalatmışlardır. h h . .. .. l b .... k ·· • hep olab.lecek dokuma ve surtun-
t "tn le !flıyece~, makıneden er angı yuzunc e uyu çe goz , :ı . 
rrt, · lkt t y k "l · d ··ı .. 1 • meıer yapan masa teraz. erı ve 

e:tınle dü§ünecek olan mnki-1 ısa e a etm en o çu er m - ler ve habbe delikleri bulunan tar- basküller. 
~ ld-ın orta halli bir adam ka- zamnamesi ile yasak edilmiş olan tılar, alt kaidesi çıkıntılı bir ke -
~ İ!ler görecekmiş ! ölçüler hakkında yeni malumat narla dövülmüş veya bir kenar 
~1_. d t .. b . . . gelmiştir. Yasak edilen ölçüler yapmak üzere torna e<lilmi~ tarlı· 

f.iıne a am ecru esı nıçm ya . . -
Jlttor? . §<..nlardır: Masa, dolap üzenne çı- lar1 başlığı vidalı tartılar ' ağaç 

Yiy • • f' 1 "k d l zileı·ek ve yerleştirilerek kullanı - manivela kollu leraz:ler, kollarda r· en, ıçen ızyo oJı a am a 1 .. 1 .. 1 . k 1 h 
~d 1 · · k 

1 
an o çu er, çın o, tur~un, ve a • 

e e ıcın uru uyor. 

18 
~ . litelerinden yapılmı,, dibi tesviye-

. ıneı asırda sırtında altın tor- li. işaret çivisı yerine saç halkalı 
t..'!e medarlan aşıp gelen altın ı olanlar, kenarı ve dibi biribırıne 
a ~•cı lapanyada, meçhul deniz · müvazı bir rnüstevide bulunmıyan 
~e rtıeçhul iklimlerin usaresini ı' s ilme ölçüler, perakende ispirtolu 
~ :•ı>a.n ~~r arı g~h! ~men H~llan içki salan yerlerde şarap •;e rakı 
~ e lngılız gemıcısı renklı a .. satışlarında kullanılan boş bira, 
l la.n, Avrupa dı ~ındaki insan· konyak ve d:ğer içki şişeleri, kur -
ri~·elektrik damarlı, makine be.. şun, kalay, çinko gibi yumu,ak 

l adam yerinde kullanırlardı. maddelerden veya bun1ara benzer 

Sis yüzünden 

ki menşurlara asılacak yerde kc -
feleri kollarda bağlı olan terazi -

ler, orta men~urunun mücessem 

dıl'ı üç menşurlar mücessem dılı· 
dan geçen menturunun tazyik isti-

kametinin aksi tarafından bulu • 
nan teraz iler, orta menşurun yeri 

değişebilen kollu teraziler. To -
puzu ileri geri sürülebilen bu ku -
vanla yerle~tirilmiş olmayıp b:r 

BARO 

Yeni ölçülerin tatbik zamanı 

yaklaştığı için şimdiye kadar ölçü 
tedar~k edemiyen esnaflar ölçü al· 
maktadırlar. Ölçü alanların mik· 
tarı fazla olduğu için ölçü salan
lar ölçü yeti~tirememektedirler. 

Bu vaziyet karşısında bir haf ta 
evvel İstanbulda oldukça mühim 
b!r sermaye ile bir de ölçü yapan 
fabrika açılmıştır. 

Elektrik ve terkos saatleri 

1 Kanunusaniden itibaren bü -
tün elektrik, hava gazı ve terkos 
saatlerinin de damgalanmasına 

ba~lanacaktır. 

Havagazı 
~~~ann adı esirdi. Müstemleke 1 
~ •. ıdi •. Müstemleke halkı mali
~l f.._tını düşürmek, pazarlar re-
~ hetiııi temin etmek için bir deri, 

l' lcenıik haline girdi. 
Fransız tayyareci dün 
Eskişehiri bulamadı 

Kongre dün toplanamadı Bir bakkalla kızı ölüm-
. "k den aüçlükle kurtarıldılar 

.t~t §İmdi işle insan arasında 
t nisbetsizlik var. İnsan çok, İ! 
··Ve insana yapılan masraf, bo· 
;~ı en ucuz şekilde doyurmaya 
e lcifi değildir. Öyle olduğu hal 

4· 'boiuı yoktur, midesi i sle~ez 
l)t k' . 

' l'na ıne adamı daha ucuza 
) etmek istiyorlar. 

• l 

Kanunuevvelde yapılacak ı en u·· k~. d c·· d _ d h h . . . . s u arda un og u a çesı 
Şehrimizde bulunan Fransız tay adlıye yangını dolayısıle gecıken . d 

118 1 b kk l 
· · C d.. E k' h' b l'k k . . d "" ç cıvarm a numara ı a a 

yarecısı ostes un s ışe ıre aro sene ı · ongresının un a.. d''kk. h'b' t · ı Ef d' · 
't - t bb"' · f k h ~ l - 1 H Ik · u anı sa ı ı smaı en ının ı:ı mcge e§e ua etmış, a at a- ga og u a evınde yapılması mu . . .. . d''kk -

h ki - d d ı b ı · F . 1 :kı gun<lcnberı u anını açma -vanın ozu ugun an o ayı una karrerdı. akat dün ekserıyet . 
· k . b ı C b· dığı görülmüş kapıdan ıceri ses -
ım an u amamışhr. ostes saat asıl olmamış ve kongre bu aym; . . . ' -
2 15 Y ·ık·· d h l 30 . lemlmıştır. , te e§ı oy en ava anmış, uncu cumartesı gününe hıra - t .1 Ef d' · 14 ya•mdaki 

t 16 45 t d .. ·· ·· T k 1 t O .. smaı en ının 't aaa , , e onmuştur. ayyare- ı mı' ır. gun mutlak surette 
kızının da ortada bulunmamaaı 

ci sis ve kar yüzünden Eskişehiri Türkiye avukatları birliği teşkili 
bulamadığını söylemiştir. için 5 kanunuasinc İzmirde top. komşularının d~kkatini celbetmiş, 

mesele polise haber verilmi,tir. ~ yapb(iı ınakinc msaru 

Ptalla.r~d "h · · l L d b l '\n -ı~r 11 ZI ntnı oynattı.. n • 0 05 aş ayınca 

lanacak kongreye bir murahhas 
Dün öğleye doğru polisler dükka

seçilecektir. 
na gelerek kapıyı kırmıtlar, içeri 

~_,., lı~~p~ızlaştırdı. Mak:ne a- ha va değişti 
' ~rubesı bu hesapsızlığın ta Bir kaç gündenberi bütün şid .. 

dıııdir. detile hüküm süren !oğuklar dün 

Baro levhası basıldı 

.................. " ............. . 
Eğlence yerlerinin 
kapanma saatleri 

Dahiliye Vekaletinin çok ye .. 
r inde bir kararile, eğlence yerle
ri saat 11 den itibaren kapatılır .. 
ken, "Cümnuriyet,, rcf ikimizden 
bir itiraz yükseldi. Bu karar v~ 
rildiği zaman pek bir şey demiyen 
Yunus Nadi Bey, kararın tatbiki
ne geçildiği gün. b ir başmakale 
ile, kararın, "umumi bir mahiyet 
arzetmek kuvvetinde esaslı bir 
karar olmadığım, memlekette he. 
nuz emeklemekte olan tiyatronun 
az çok müteessir,, "sinemanın le. 
essürü daha fazla,, olacağım yaz· 
dı. Yunus Nadi Beye göre, bu 
karar yersi2dir, hiç muaip değil • 
dir. Bizde dükkanlar saat ona 
kadar açıktır, tiyalrolarm 11 de 
bitmesi için yedi buçukta başla • 
malan lazımdır, halbuki biz o sa, .. 

atte yemek yeriz. Bin?.enaleyh: 
"Son kararın gelecek kıştan iti • 
haren veya altı ay sonra tatbika· 
la geçirilmek üzere şimdilik ha • 
yırhah bir fikir haline irca olun• 
ması muvafıktır.,, 

Yunus Nadi Beyin bu itirazı ve 
son sözü, bize, inkılabın başlan· 
gıcındanberi söylenen ve ne mut· 
lu bize, ki kulak asılmıyan, köh
ne bir prensipin dövizini hatırlat• 
tı: "Geç olsun da güç olmasın,, 

ıapkayı giymemiz lazımdır amma 
yavaş yavaş, Arap hc.rflerini hı • 
rakmamız lazımdır, am.ma ağır 

ağır, Tıp fakültesinin lstanbula 
getirilmesi lazımdırt amma usul 
usul... Eğlence yerlerinin erken 
kapanması da lazımdır, fakat ge

lecek kışa, hiç değilse altı ay son-
raya ... 

Yunus Nadi Beyin tamamile 
zıddına olarak diyeceğiz ki, eğ • 
lence yerlerinin erken kapanma • 
larına karar vermekte halta geç 
bile kalmmıtlır. Dahiliye Veka. 
letinin kararı umumi bir mahiyet 
arzetmediği ve yalnız gece haya• 

) tieı- muvaffak olursa gene mil · I havanın lodoslaması üzerine bir-
<ııı~ insan issiz k 1 cak G clcnbire değişmiş ve lstanbulu tlt'f _ a a . ene 
l )onla d .. 

1
.. h örten karlar yavaş yavaş erimeğe 

'lı. rca a am o ume ma kum ba 1 R.. · 'dd · · "'elle. § amıştır. uzgar şı etını 

İstanbul barosuna yazılı avu • 
katların isimlerini, resimlerini, 
adreılerini, sicil ve telefon numn
ralarmı tesbit eden levha iyi bir 
ıekilde basılmıt olarak neşredil .. 
miştir. Bu levha 15 teşrinisani 
933 tarihindeki vaziyete göre ha· 
zırlanmışlır. 

girmi~lerdir. İçerideki iki yatakta 
İsmail Efendi ile kızı Emine Ha -
nımm baygın bir halde yattıkları 

görülmüşlür. Hemen getirilen bir 
otomobil ile baba ile kızı Zeynep tı yaşıyan şehirlere ait olduğu için 
Kamil hastahanesine götürmüşler- çok daha kuvvetlidir. Eğer bütün 
dir. vilayetlerimizde Ankara, lstan • 

Jrı kaybettiği için dün limanımızdaki 
~ ••nın yerini alan makine ada- bütün vapurlar mutat seferlerini 

~ Sogaldığını tasavvur edin o yapmı§lardır. 
ı-. lıt hesabını §8.Jıran adamın ha Karadenizden, Akdenizden 

tl\t daha iyi göreceksiniz. Maki beklenen bütün gc.:niler de lima-
~ lda.nı ,..

0
- ld k k ~ . .h nımıza gelmişlerdir. 

, 3" ga ı ca va ıa ıstı -
'l l>et•-· d ·k fak .. Gelen haberlere göre, Karade-

la_ "• e artaca , at musteh . f .. . .. .. 
~ Iİttik nızde son ırtına uzerınde buyuk 

Kendilerinden bahsedilen baro 
muameleleri lamamlananlardır. 

Avukatlardan bazıları fotoğraf • 
larım göndermediklerinden bun -
larm resim yerlerine "Fotoğraf 

vermemittir !,, klişesi konmuştur. 
'1t· çe azalacak. Azala, azala vakalar olro.u,tur. Maamafih 

'i:ı 1
ne adam efendisinin atelye· ufak tefek kazalar, mavna, yat, Halk elbiseleri çok 

de tozlanmrya mahkum olacak. kayıkların batması gibi hadiseler 
))· 1 rag"'bet görüyor 

!\~ !Jnya idihsalden değil, istih . o muştur. 
""'• kt Sumer bankın hazırladıg- ı ve s. . • .ı ... pamama an mustariptir. 

"ll ıat Zahire borsası bütçesi satışa ~ıkardığı köylü ve halk el-
i,,.,;. ırap insanların elinden iş a- T 

-.Cllt icaret odası umumi meclisi biseleri çok rağbet kazanmıştır. 
lir. değil İ! vererek temin edi- çarşamba günü toplanarak odanın 1 Sumer bank elbiselerin köyler· 

Sadri Etem 
ticaret ve zahire borsasının 1934 ı de ve pazaı· yerlerinde satıl.ması 
bütçesini tetkik edecektir. 1 için yeni bir te§kilat yapacaktır. 

Yapılan tahkikatta İsmail E - bul, İzmir gibi birer büyük şehir 
fendi ile kızının dükkanın içinden ve o şehirlerde de buradaki gibi 
geçen ve kendilerine ait olmıyan gece hayatı olsaydı ozaman Yu
bir hava gazı borusunun patlama- nus Nadi Beyin dediği gibi bu 
sı neticesinde zehirlendikleri anla ı kararın: " Bir kalem darbesile u· 

~ılmı§hr. Dün akşama doğu E • mumi hayatı deği~tirmeğe kifayet 
m :ne Hanım açılmıştır,. Babasının edecek kadar kuvvetli olduğuna 
vaziyeti de iy:ye doğru gitmekte· 
dir. 

Ecnebilerın geurdıği içki· 
lerden resim ahnacak 
Şimdiye kadar ecnebi memle • 

ketlerden gelen yolcuların bera • 
berlerinde getirmiş oldukları az 
mikdardaki içkilerden resim alın· 
mazdı. Bundan sonra bu kapbh 
şişelerdeki içkilerden resim alm • 
ması kararla~mıştır. 

herkesi inandırmak kolay olmaz. 
dı.,, Fakat bugün, böyle bir va2i
yet karşısında değiliz. 

1 - Sinemaların dokuzda ba§

layıp 11 de bitmesi sinemalara za• 
rar vermez. Bilakis kalabalığım 
arttıracaktır. Son zamanlarda, 
sinemaların gece müşterisi azal .. 

Selamı izzet 
(1.0tfen aayıfayı ~rlnlz) 

'o......., bebri Efendi, ıize bir ıey 
~ ... . •••. Bana b:r kadınla evlen · 

• • • • Acaba bunlar bu dört ka .. 
•••. Vaktiyle bir çok adamlar dınla birden naııl başa çıkarlar -

Dehri Ef. - Evlat, zorluk evle· 
ninciye kadardır. insanın bu dün· 
yada dayandığına dağlar, la lar 
dayanmaz ... 

mi! olmak çok ~ükür kafi geliyor... dört karı 1.lırlarn11t •••• ? mış ... 
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Tacirlerin şikayeti Adliyede Buğday müstahsil- lı--ö-·ı-um __ I 
Antrepolara konulan 
malların gümrük resmi 

hakkında 
Gümrüklere gelen ve antrepo " 

Muhtelit mahkeme 
lerinin duygulan 

teoıennileri 

. 
reıs-

ve 

lara konulan malların beyanna • Muvakkat olarak muhtelif bina 
mesi gümrüklere verilir verilmez larda yerle§en mahkemelerden ls
gümrük reımi ödenmek icap et .. tanbul birinci ve altıncı hukuk 
mektedir. Ancak antrepolara ko- mahkemeleri eakiden maarif ne · 
nulan malların antrepolara konu.. zareti b:nası olan timdi muhtelit 
]urken mi, yoksa çıkarılırken mi hakem mahkemelerinin bulundu
gümr:.ik resmi verileceğinde bir ğu o:vanyolundaki binada yerlcş-
ihtii1f çılanışlır. mişti. 

ferini himaye siya- Yozgat mebusu Hamdi 

setine devam Bey vefat etti 

llaşmnl.nlt rfrn llf'ı am 

müstahsillerinin çektikleri sıkıntı 
bir misli daha artmış olacaktı. 

T eeasürle öğrendiğimize göre 
Yozgat meb'usu Hamdi Bey vefat 
etmiştir. Cenazesi bugün ıaat 
on birde, Kadıköyünde Bahariye· 
de Süreyya sineması civarında 
oturduğu Rontken apartımanm • 
dan kaldırılacak ve Karacaahmet 
mezarlığına gömülecektir. 

Ailesine ve dostlarına 
teesaürlerimizi bildiririz. 

samimi 

Bir dolandırıcılık hadisesi 
Sultan Ahmette Sergiı Efendi

Polis haberleri 

Yakalanan hırsızlar 
Beyoğlunda Y enişehirde ar 

bir sokaktan geçen iki kit inin 
kalarında taşıdıkları çuvallar 
JÜphelenen zabıta memurları 
ları çevirmişlerdir. Çuval t 
yanlardan biri bu sırada he 
çuvalı yere atarak kaçmııtır. 
ğeri yakalanmııtır. 

isminin Y etvart olduğunu 
liyen bu adam çuvallarda bul 
nan 200 paket sigarayı Galat• 
Rıhtım caddesinde Alekonun a 
kanından caldıklarını itiraf et 
tir. Siğar~lar sahibine teslim 0 

lunmı:ştur. Diler hıhrsız araJI 

Bu :htilaf üzerine Vekalete ya· Hakem mah~emeleri binası 
2ıl.mıt ve Vekaletten gelen cevap-1 Bu bina, muhtelit hakem mah· 
bı. a..n;repolara mallar girer gir .. keme!eri için hazineden kirayla 
mez ve beyannameleri verilince tutulmuıtur. Kirayı kısmen Türk 
gümrük resminin ödenmesi l~zım hükum(;ti kısmen ecn~bi hükumet 
geldiği bıldi.dlmi~tit·. 1 l~r veriy~r. Bu itibarla, adliye sa· 

Vakıa buğday fiatlerinin böyle 
fazla nisbette düşmÜ§ olması 

memlekette hayat pahalılığı üze .. 
rine az çok tes:r etmesi nol::tasın· 
dan faydalıdır. Fakat diğer ta .. 
raftan fiat c1ü~künlüğü maliyet fi· 
atinden de ~şe.ğıya inince müstah
si!ler için bir iktisadi felaket şek· 
lini almaktadır ve hiç şüphe yok .. 
tur ki, fiatlerin düşmesinden za· 
rar görenlerin felaketi bundan is
tifade edenlerin menfaatlerine 
nisbetle daha çok mühimdir. Çün· 
kü buğday müstahs:Ii olan köylü
lerin fiat düşkünlüğü neticesi ola· 
rak yıkıl;::nası ergeç bütün diğer it 
ve istih,al sınıflarının da felake
te düşmesini intaç edecektir. 

maktadır. 
nin kumaı mağazasında ıayanı Söndürülen 
hayret bir hırsızlık vaka'ıı olmu§· yangın 

Bur.un üzerine bit ÇQk tat.:rler ., .. avınu: yanıtu\~t :lolayısivle açık -
dün İslanbul ~icaret edasına mü- ta "knlan m~.hkemelerden ikisi bu
rac:ı:ı.t ~derek hu v~zıye~ ::arşıs.ın- r4\ya y~rleştiriHrken, alakadar ec· 
da ha':r.ıarının z:ıy! olduguiıu ıle- n b'l d danısılmı~ bunlnrdan e ı ere e _ _, 
ı-i sürmii~lerdir. lstanbulda bulunan Türk - Yu -

Tacirler <liyor ki: nan muhtelit hak"'m mahkemesi 
- M:t!m11z e, .. ,clc-c r.eldi .. ln. bitftraf re:si ve M. Böyk, bu yerle! 

trepo!nra koyduk. Şım .i~ yenı lirme itine memnun:yetle razı ol
~ürr.rük. tcAmi vardır. Bu .r~sim duğunu derhal bildirmişti. 
ocfoneceK olursa malın hakıkı kıy Türk_ Fransız muhtelit ha -
metinden fazla para vermek la • ke:n mahkemesi reisi M. Aser ve 

zımdır.,. . ecnebi. umumi ajanı M. Piyer Jo-
Tacirlerin müracaatını tıcaret ton Avrupada bulunduklarından, 

odası Vekalete bHdirmiştir. 1 ke~dilerine vaziyet yazı ile bildiri-

(Jzam ve incir fiyatlart 
Gelen h~berlere göre Hamburg 

piyasasında son hafta içinde Ü • 

züm ve incir fiatlarında yükseliı 
kaydedilmiştir. 
lımllnlmınmıını:muurnuaıı11 •ımunuın11ıt111RUJUtdlUUUtlllllntnmmu11mnwnt..., 

mııtı; sebebi, 
bitmesiydi. 

geç başlayıp geç 

2 - Tiyatro sekiz buçukta ba§· 
lar ve 11 de b!ter. Tiyatronun 
yedi buçukta başlamasına lüzum 
yoktur. Ancak operet oynanmaz. 
Bu da sahnemiz için büyük bir za• 

rar değildir. Operet i ıehir barı· 
na naklecli!ebilir. Oranın müsa .. 
adesi 2 ye kadardır. 

Bu iki nokta üzerinde durmak 
bile caiz değildir. 

Geriye barlar, çalgılı kahveler 
ve ka-vheler kalıyor. 

lerek, müsaadeleri istenilmişti. 

Gelen cev~r rar 
M. Aser ve M. Piyer Jotondan 

cevap gelmittir. Bu iki zat de 
Türk hakimleriyle aynı b:na için • 
de çahtmanın kendileri için fev
kalade zevkli olacağını, bu vesi • 
leyle Türk hakimleriyle yakından 
tanı~ma imkanını bulmaktan pek 
memnun olduklarını yazmakta, 
bu arada adliye binasının yanma· 
sından dolayı da teessürlerini kay 
el etmekted iri er. 

M. Aser, pek yalcındn Boğaz İçi 
sahillerinde modern ve mükem · 
mel yeni bir adliye binasının yük
selmesi üm'.t ve temennisini de 
cevabına il?.ve ebni!'lt;r, 

Ticaret odaları kongresi 
Temmuzda 

Ticaret odaları kongrcsin:n 9311 
senesi içinde toplanacağı evvelce 
kararlaımı§tı. 

Öğrendiğimize göre kon • 
gre temmuzda Ankarada topla .. 
nacakbr. Bu kongreye faaliyette 
bulunan bütün Ticaret odnları 
murahhaalnrı itt:rak edece~derdir. 
Bu kongrede ayrıca bir de Ticaret 
odalnr birliği te§klli görüşülecek • 
tir. 

-.-..--

Bizde "bar,, ın mezbahadan 
farklı olmadığı iddia edilebilir. 
Avrupada bar, rantiyelerin, ecne· 
h11erin, milyonerlerin eğlendikle. 
ri:lyerlerdir. Bizde rantiye var 
mıdır? Milyoner mevcut mu? 
Ecnebilere gelince, artık harlan • 
mızın önünden geçmiyorlar. Biz
de "bar,, işsiz güçsüz takımına 
melce, toy ve masum gençlere fe· 
snt ocağı, alın terile tarlasında, 
fabrikasında ~ııra. biriktiren va .. 
taı~da~lar"' soygun yat:\ğI ve &a • 

haha karşı da senede be~ on kur-
ban v~rcn. bir kaç gencin elini Halkevinin Beyoğlu 
kana boyayan bir makte1dir. 1 şubesinde 

Ç.:ılgılı k~hve... Evvel ve orta 1 Halkevinin Beyoğlu şubes'nde 
za~anların e~\r pazarı gibi, sah • 

1 
gazeteciler için bir kısım ayrılma· 

n~sıne aın. sıra telli pullu kızlar ·ı · h J kl 
· _ . ıına karar verı mı§ ve azır ı ara dı ... cn bu ycrierın, gece yarısm .. b l G t 'l b d 

dan IOnra ll.çrk kalmalarında ne a§ anmııtır. aze eclı erh ura a 
f d • 1 M toplanmak ve çahsma t usunda ay a varaır. az:ırratc çoktu. , . . . 

1 
~ d' 

O kaC:ar çok, ki Çillgılt kahvelc _ lshfade edeb leceıder ır. 
rin kilpı!armdan girince koca bir 1 

1 

yafta mü~terilerc "en y~kın polis ' 
merkezi,, hin n!.·,;naruı ha.her vc
r :y<Jr. 

Gece yansıra kada!' saz ve şarkı 
dinlemek ve altı saat İçki i!:mek 
kafi değil midir?. 

Talebeye yard m 
Halkevi tarafından muhtaç ço 

cu!dara yapılan muavenet günden 
gün~ geni~lemektedir. Yüksek talı 
ıil talebesinden 140 kişiye sabah, 
yemekleri temin edilmi~t:r. 

Gelecek ay bu miktar biraz da
ha yükseltilecektir. 

lşte bunun içindir ki hükumet 
buğday müstahsillerini koruma 
tedbirlerine devam etmek kararı· 
nı verm · ştir. Bu yolda alınncak 

tedbirlere devam edebilmek için 
de ekmek üzerinde bir resim al .. 
mak istenilmektedir. 

Evet, ekmeğin kilo~u üzerin· 
den bir kuru~ l{adar bir resim at .. 
mak ve bunun hasılatım buğday 

müstahsillerinin himayesine ıar· 

fetmek hayırlı bir iştir. Bundan 
başka rnükeUefler için de ağır bir 
yük değildir. Yalnız büyük şe

hirlere ekmek pi!irilen fırınların 
pek çok ve aynı zamanda dağınık 
olması bu resmin tahsilinde mü· 
him kaçakçılıklara yol açabilir. 
Sonra bugün piyasada buğdayın 

kilosu üç, dört kuruş olduğu hat .. 
de ekmek fiatinin buna nisbetle 
iki .misli yüksek olması herkesin 
dikkatini celbetmektedir. Bina· 
cnaleyh ekmek üzerinden fırın• 

larda rcs'm alınacak yerde büyük 
şehir!erde değirmenlerin devlet 
kontrölü altına alınmasının ve 
bural:ırda öğütülecek unların bir 
resme tabi tutulmasının gerek va· 
ridatm tahsili, gerek ekmek fiat· 
]erinin tanzimi ndda:sından daha 
faydalı c!aca~ını söyliyenler var· 
dır. 

Her halde bu huıusta son ka
ran alm~zdan evvel meselenin 
her cihetini ir.~cden inceye tetkik 
etmek lazımdır. 

Mehmet P.sım 

Vumur<cs ve a•yon nyatlar1 
yükseliyor 

Yumurta fiatlnrı sandığı 32 li
raya yüksdmi~tİl'. Ufak yum ur .. 
talar 2G liradır. 

Afyon f:atlnrı da son günlerde 
tekrar yükselmiştir. Dün 858 
kuru§ üzerinden ve droğr:st mal· 
lar da 970 kuruş üzerinden mua· 
mele ı:.:örmü~tür. 

.... mıınm•• .. :fll Jlll nı ..... 111 lfınt11hııttftlfttlJlftlQHlllllH1fAll•HllUWIAH• 
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- M:ıll.)c n:ıı:ın AtJurrahm:ın Bey enr<'I· 
iti Clln DU.)Unll'mı:.ımlye ~rJc~nlylc gi.irU,erel< 
nltı mllyon lira t\'l:nns ıswmıııttr. 

Kahvelere gelince: S::ıbahçı 
kahveleri mi müdafaa edeceğiz?. 
O kahveler, ki eroin ve kokain 
ka~akçıhğımn kayna~ıdır. Hır .. 
sı= ve katii yatağıdır. hahvede, 
ecce yarısrndan sonr:\ c!\asen kim
ıe kalmaz. Diğerlerinin de, gece 
l-Uıaı lıapanmalaır aynı iaahettir. 

- Gl\n grçtıı:çc ınılh:ı. do~ru ndım ndım 
llerllyorıı2:. llUtUn clhana ıulh getlre<'el• 
ııc:trin ı•aris olıı.cnğı buglin hrmen henıeu 
matteffüUıı::l;:-.} lıtlr. ı,imdlye lt:ıdn tılr çolt 
ıle\"l"'tlor sulh m~r hhn:ılarını ta~ in ctmJ~ -
lcr.!ir. l\!:ı::mnflh lıUlttlmctı ~r.nlyrnln !lulh 
murnhh:ısl!ın hcyrtı klm!crdı!'n mUrekkrp ol
duğu hrn:.b; knt'I bir !'lurctte tıuıyyUn P.tme
mı,tır. H::ırl~lyc n:n:ırı J:llu,t:lfa Rc~lt Par;a 
111'1 mıı .. te,nrr l!l.'$t Hikmet Bey !lulh mıı

Bunlardan bir kı&mının yüksek r.ılıtı:ısl:ı.rı ııruımdn lıulunacnltbrdır, 
tahs'ılle · · b't• l · b' k - 11<1 ny<l"nberl lstanbııld:ı mUtem:ıdlyen 

seUlml izzet 

rını ı ırme erme .r ar 
• 'lf rtrkaJ:ır, <'.Cml'\'eUer tec.ssU!ı etmrlii<", bir çok 

va~ıtl~ri kalmıştır. Vilayet sıhhi- ı1 .. :ızct"l~r n~;,; .. :mme!.te:ıtr. ~imdiye lud:ır 
ve ıçtımai muavenet müdürlüğün tcfl!l•U .. eden yeni fırlcnlar ırınl:udır: Trccd -

de içtimat yard t h • t .. dllt frrlc:ı.. .. ı, IlllrriJetprn·er A\':-m fırkn"I, Se· 
• • rm a sısa ının mu ııru~tı Omı.,nlye fır~:ıllr, 'l"e.ııl HUrrlyct vo 

hım hır kısmı da tahsil çağındaki ttUM !ırkıı.aı, 1, 

gençlere inhisar ettirilmi~tir. 

tur. 

Mağazaya giren biri, toptancı 

olduğunu aöyliyerek kumatlan mu 
ayene etmeğe batlamıflll'. Bu tüc· 

cann yanında bir de katip bulun· 
maktadır. Sergiı Efendi yağlı müş 
terileri kaçırmamak için kuma! 

toplarını indirmeğe baılamı§hr. 
Bu esnada mağazaya baıka müşte 

riler de gelmi§, Sergiı Efendi bir 
müddet onlarla meşgul olmu§tur. 

Tücca'!' da knmatları beğenmediği 
ni söyliyerek mağ~·u.dan aynlmıı· 

tır. Sergis Efendi indirdiği top ku 
maşları yerine koyarken aralann-

da bir kaç ıayak topun olmadığı
nı gönnüıtür. · 

Sergiı Efendi derhal polise mü· 
racaat etmiı, tuif ettiği eşkal üze 
rine poliı Mehmet isminde sahte 
tüccarı tevkif etmiıtir. 

Mehmedin, Marko ismindeki sa 
bıkalı arkadatile mağaza sahibi 
Sergis Efendi diğer müfterilerle 

meıgul iken tayakları kaçırdığı 

anlatılm19tır. Her iki sabıkalı adli 
yeye verilmişlerdir. 

Kandilli rasathanesi 
ve ze zeleler 

Bir kaç sene evvel Kandilli ra· 
sathaneıine kurulan sismograf ale 
ti, Çankırı ve Kaıtamonuda vukua 
gelen zelzeleyi kaydetmittir. 

Rasathane müdürü Fatin Bey, 
bu hususta fU izahatı vermektedir. 

"- Son zelzele hafif olarak 
kaydedilm:§tir. Bu itibarla ehem· 
miyeti haiz değildir ve mevzii ma 
hiyettedir. 

Bu hareketler. volkanlarda gö· 
rülcn indif al arın tesirile olmakta
dır. 

lstanbulda da zelzele olup olmı · 
yacağını timdiden keıtirmek' im
kansızdır. Yeni getirdiğimiz sis· 
mograf aleti bir aya kadar faaliye 
te geçecektir. Bu alet en ufak ihti· 
ze.:darı kaydedecek kadar hassas· 
tır.,, 

Ocak kongre!eri 
Yirmi beş gündenberi devam 

eden Cümhuriyet Halk fırkası o -
cak kongreleri önümüzdeki cu • 

martesiye kadar bitecektir. Şile, 

Kadıköy, Beıikta!, Beyoğlu, Bey· 

koz, Sarıyer, Silivri, Yalova, Ba -
kırköy, Üsküdar, Eminönü kaza • 

larındaki ocakların kongreleri bit 
mi§, Kartalda iki, Çatalcada altı, 

Fatihte iki, Adalarda bir ocağın 
kongreleri kalmıthr. 

Bunlarla birlikte b;r ay zarfın· 
da 349 ocağın kongresi bitmif ola
caktır. Kanunusaninin ilk on beş 
gününde 45 nahiyenin, ikinci on 
be~ günüden de 15 kazanın kon • 
greleri toplanacaktır. 

Haıköyde Kürkçübaşı sokai• 
da 1 O numaralı mütekait Abdııl 
lah Efendinin evinden 
çıkmıf, söndürülmüştür. 
elektrik tellerinin kontakt yap 
ımdan çıkmııtır. 

Kafiak et bu,undu 
Beıiktaıta köy içinde 

Mustafa Efendinin dükkanınd 
kaçak et bulunmuf, muıadere e 
dilmittir. . 
Kendisine maliye mem11t~ 

sUsU vererek 
Davit isminde birisi kendisi 

maliye memuru süsü vererek (jl' 
latada bazı dükkanları dolatııı;~ 
dolandırıcılık yapmak istemit 1 

de yakalanmıştır. 
Tabanca ~eken sarhot 
Sabıkalılardan Ali, ıarhot ot 

. i~ 
duğu halde Kadırgada ArtıJ1 

kahvesinde müıterilere taban'' 
çekm;s ;~,.. '1~ v"1'-brnnı"tır. 

Matbuat almana~ 
Senenin en zengin ve k•f 
metli mUnderecah 9la" 

almana!}ıdır 
• 

İstanbul Matbuat Cemiyeti ti, 
rafından 1934 seneıi için hazırl', 
nan almanak pek yakında neır', 

"ti dilecektir. Çok kıymetli ve mı.ı J 
nevvi münderecatı olan almaO 

1 
Türkiyede ne§redilen almanalı1 

rın en olgun ve zeng:nidir. ··( 
Tevzi merkezi: Kanaat kütiJ 

hanesidir. 

Jtalyanca dersJeri . 
Halkevi idare heyeti reiılii1~ 

den: I 
İtalyanca dersi birinci kur•l İ 

batlamıştır. Derslere cumari; 
ve salı aktamları 6 - 7 ye kad ~ 
dır. Arzu edenler istifade ede 
lir. 

Talebe ve yerli 
mallar günü 

Milli Türk Talebe Birliğin~ 
1 - Birlik senenin son pe~ 

be gününü "Yerli mallar g~ 
olarak kabul etmiştir. Bu iti~) 
28 - 12 - 933 perşembe g", 
saat 13,30 da Üniversite ko1 
rans salonunda 3 üncü yerli 111' 

toplantısı yapılacaktır. İ 

T oplanhdan sonra her serıe ~\e 
duğu gibi Taks:me kadar k' 
halinde gidilecektir. ··~ 

2 - Bu toplantı ve yüf\l dlıf' 
bütün Üniversite ve lise ark• 

. 1 not· larımızın gelmeleri r:ca o u 

Bir kaza ) / 
Lara!e • (Fas) • 25 (A·~~,l:t 

Juana Njkto isimli ve b·r lf 
lanka'dan Lalinea'ya gelen b·~ V" 
panyol ye!~enliıini fırtına ;

0
1"'

yaya çarpark parçalamıt.' ,,0;111-
kişilik tayfasından bet• 
muıtur. 
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VAKIT'ın yeni Tefrikası : 54 Yazan: A. MiL 
- Sen ne cevap verdin? Bütün günlerimi metresimin diz 
- Kendisine söylerim ve sözü· leri dibinde geçiriyordum.Bahçeye 
lıü dinletd !ğe ıayret ederim, bakan pencereleri açıyorduk. O gü 

dtdiın. iyi düıün yavrum, öyle ne kadar zevkine varamadığımız 
bit vaziyet kaybediyorsun, ki Ar· baş başa geçen günlerin zevkini ta 
~ aana bu vaziyeti temin ede· dıyor, tomurcukları açan yazı sey· 
lllez, Seni ~ok seviyor, fakat ihti- j rediyorduk. 

lnşaallah yakında Kaf kasqanzn 
daha ilerisine 

..., . 
geçecegız 

~lçlarına kafi gelecek kadar para· ı Margörit, en basit 'eyler karşısın 
'1 Yok. Bir ,Un nasıl olta ayrıla: 1 da, çocuk gibi şaşırıp kalıyordu. 
tlkamız, fakat iş i§ten geçmiş ola· ı Bütün bir aileyi sevinç içinde ya· 
ct.k. A•manla görüteyim mi? 1 şatacak parayı çiçek demetlerine 

Margörit düşünüyordu, cevap sarf eden bu fahişe, hazan çimen · 
v~rtnedi. lere oturuyor ve saatlerce kendi 
Cevabını b~kleı kcn, kalbim ç~r ismini t:\şıyan çiçeklere bakıyor · 

Pıy0ı-~ht . du. 

H d d. A and l İşte o esnalarda sık sık Manon ·- ayır, e ı. rm an ayn 
ltı'-rn ve onunla yafadığımı sakla 1 L.eskoyu okuyor~u. Bir kaç def~, 
lil•- B Ik' d ı·1·k f k t · kıtabın yanına hır şeyler kaydettı-u. e ı e ı ı , a a onu sevı 
)oru N ? H 1 '- ğini gördüm. Bana daima: Seven m. e yapayım . em ar r.Y. 
o d be · · · l · v bir kadın, Manonun yaptığını ya· a nı man1sız ve enge sız se -
lrııeğe alıflr. Benden günde bir sa pamaz, derdi. 
lt bile ayrılsa mustanp olur. Bir iki kere dük mektup yazdı. 

Yazısını tanıdı ve okumadan bana liem de, bir ihtiyarın arzularını 
terine ıetirip bedbaht olamam1 

ÇUnkü uzun ömrüm yok. ihtiyarın 
~e baktıkça ihtiyarlıyorum 
l'aruı kendinin olsun. 

- Peki, ne yapacaksınız? 

- Bilmem. 
Prüdans muhakkak bir şey 

'4>1liyecekti, fakat birden bire o · 
daya ıirdim. Koıup Margritin a· 
1aklanna kapandım. Gözlerimden 
tiran aevinç yqları ellerini ıslattı. 

- Hayatım sana feda olsun 
\tarprit, artık o adama ihtiyacın 
)ok# ben varım, Bana verdiğin sa 
ldtti ödiyebilir miyim vıı:> ı;ıı:>n1 ter 
--etbe ımKan var mıdır? Artrk 
!iiı>he yok Margörit, biribir~mizi se 
viyoruz ! Bundan ötesini düşünme. 
Marıörit boynuma sarıldı: 
- Seni ıeviyorum Arman; bu 

derece sevebileceğimi tasavvur e
demiyorum, seni tasavvur edeme 
difi111 kadar seviyorum. Mes'ut o· 
1-caıız. Rahat bir ömür sürece· 
iiıa. Artık utandığım bu hayata 
•eıta edeceğim. 

verdi. 
Bazan bu mektuplar beni ağla · 

tırdı. 

Dük, kesenin ağzını kapıyarak, 

Margöriti kendine bağlıyacağını 

sanmı!h. Aldandığını görünce da
yanamamıfh. Gene eskisi gibi, her 
ne !artla olursa olıun, arada sıra· 
da gelmek için müsaade istiyordu. 
Bu mektuplan okur, yırtar ve dü· 
kün ne yazdığını, ihtiyara acımak 
la beraber, Margörite söylemez • 
dim, ihtiyarı tekrar kabul etmesi· 
ni tavsiye etmezdim. Bu tavsiyem· 
den, evin masraf mı tekrar düke 
yükle.__ iate'1iiim m.a ...... ..
karır diye korkuyordum. 

Nihayet cevap alamayınca dük 
yazmaktan vaz geçti, biz de istik
bali kale almıyarak Margöritle be 
raber yaşamakta devam ettik. 
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Yeni hayatımızın teferruatını 
anlatmak güç. İf. 

Dinliyenler için manasız, fakat 
bizim için f ev kala de eğlenceli 

çocukluklardan ibaretti. 

Bu esnada doktor Bahattin 
Şakir Beyin müfrezeleri, evvel -
ce de yazdığımız veçhile Rus kuv· 

vetlerinin ilanıharp başlangıcın -
da (Kağızman) dan taarruza geç .. 

meleri üzerine (Olti) ile (Artvin) 
:.uuında bulunuyorlardı. Bu çe -

teler, Ruslar (Kağızman) dan i .. 
erlerken (Olti) ile (Artvin) i 

zapta muvaffak olmuşlardı. Daha 
do;;~usu Rus kuvvetleri bu taraf • 
lart1A fazla mukavemet gösteremi 

yerek geri çekilmişler ve çeteler 
de onları takip ederek mezkur 

iki şehre girmişlerdi. Hatta bu 
mevkiler arasındaki küçük kasa • 

balar ve köyler dahi İfgal edilmiş 
ti. Doktor Bahattin Şakir bey bu 

ileri hareketlerin muvakkat bir za 
man için durması üzerine mezkUr 

havaliyi teftife çıkmı§. Bu seya -
hatinde (Artvin) - e kadar git .. 

mitti. Buradan lstanbuldaki aile
sine yazdığı 5 kanunuevvel 1330 

tarihli ~ektubunda doktor Bahat 
tin Şakir bey diyordu ki: 

latanbula mektup 

''Erzuru.mdan Yusufeli kaza • 
sına geçtim. Buradan sonra (Ta· 
vskerd) ve (Ardanuş) a ve ora· 
Clan da Artrifte' geldim. Buraları 
hep bizim çetelerin zaptettığı yer 
lerdir. Fakat bu havali o kadar 
.tağlık, o kadar geçilmesi mü' -
kül olan yerler ki, dağları, tepele· 
ri atlayıp buraya gelinceye kadar 
çektiğimi allah bilir. 

Cöz yatları sesimi kesiyordu 
Cevap vermedim, Margöriti bağ -
l'lırıa. bastırdım. 

Şimdi (Artvin) deyim. Bana 
çekmit olduğun telgrafı burada 
aldım ve derhal cevap yazdım. 
(Artvin) kasabası bir dağ üzerin 
d•!dir. lnıan kasaba olduğunu an
lı) or. Evleri de gayet güzel. Biz 

Bir kadını sevmek demek, ne d tim i bir rus baytarının evinde • 
demektir. Bilirsiniz; günler nasıl O 

Prüdanaa döndü ve 
bir ıesle: 

heyecanlı 

- Haydi, dedi, gider, düke bu 
1-laıızarayı anlatır ve kendisine ih 
tiyacımız olmadığını söylersin. 

yiz. rası hükUımet konağı ittihaz 
kısalır bilirsiniz, insan, sevdalı d'l E e ı mttir. vin sahipleri piyano-
bir kesel ile kendini ertesi güne k d ya varıncaya a ar her !eylerini 
çıkmıt bulur. Mütekabil, tiddetli · l 
b

. bırakıp gitmış er. Kuı tüyu"'nden 
ır a kt d - d" · f an ogan unyayı nısyan yastıklar yorganlar Ih l h 

h b 
_. . . , , ve ası er 

a11asının ya ancı11 degılsınızdir 1 t . · şey mevcu. 
Se~~ıliden ba!.k~ her ıey, hilkat - lstanbuldan çıktığımdan beri 
t~ l~zumsuz gorülür. İnsan, kalbi· ilk Mfa olarak eve benzer bir yer 
nın azı parçalarını batka kadın· de oturuyorum. Bu tt .. 
I d' .. · d d gece ya ıgım 
nra. ver :gıne ne amet e er, elin· yatak o kadar rahat idi ki vücu -
dekı elden batka bir eli sıkabile • d kt b · k d -· .mkA um ço an erı yumuşa yer e 
cegıne 1 an vermez. Beyin çalıı· dinlenmeye ahtmadığı için bütün 
maz, hatırlamaz. Hergün sevgilide d E · ı . . .. . . . gece uyuyama ım. vın sa onun .. 
yenı hır guzellık, yenı bır cazibe da birçok resimler ve albümler 
keıfeder. B h l' · var. u ava ıye aıt manzaraları 

Ekseriya, gece olunca, arkada 
ormana ıidip otururduk. Orada, 
aktamın fen ahengini dinlerdik. 
Bazı günler, bütün gün yataktan 
çıkmazdık, perdelerimizi açmaz, 
güneşi bile odamıza sokmazdık. 

gösteren bu resimlerden bazıları
nı size gönderiyorum. 

Kafka•yayı tamamen 
zaptedece§iz 

O ıünden aonra dük mevzuu 
~l...ı&dı. M•rıörit artık tanıdı 
iına kadm ~eğildi. Eski hayatını 
hlıır. hatırlatacak her türlü itiyat 

len V•z ıeçınitti. Hiç bir kadın, 
hiçbir kız karde§, kocasına v«! kar 
deıine onun bana gösterdiğ; ihti -
lllaızıı ıöıtermemiştir. Bu ttıariz 
hidrat her türlü haleti ruh:yenin 
lıer tiırlü biniyatm tesirinde kal 
lllaia hUll'dı itiyatlarını bıraktı· 
fı aibi. aki arlra.fqlarmı da bı
"alctı. Ne ukiai gfoi konuıuyor, ne 
de eıklıi ıib~ par'\ aarfediyordu. 
St.tın aldığım bir kayıklll gezmeğe 
r.dctıiımız zaman, bu 'beyaz elbise 
ı, ıenit ppkab, sade eıarph kadı Hariçteki hayat bir an bizim İ· 
~~rı, dört ay evvel rezaletleri ve çin dururdu. Yalnız Nanin, evde 
kiikaü ile ortalıiı vt-lve!eye veren yemeğimiz: getirmek için, kapımı · 

(Artvin) de Rus çarının bir 
meyva bahçesi varmı§. Oradan si
ze bir ufak teneke zeytin yaptırıp 
yollıyacağım. Ruı tütünlerinin i .. 
yisjnden de birkaç paket göndere 
ccğim. •dın olduğuna inanı&azdı. zı açardı. Yemeği de kalkmadan, 

Uzun zaman mes'ut olaımyaca· güle söyliye yerdik. Ondan sonra 
iı~orı biliyormuıuz gibi, bir an e\ biraz uyurduk. A?ka öyle dalmış
~el ıneı'ut olmak için telatlanıyor· tıh, ki suyun üstüne sade nefes al-
Q\lk. mak için çıkan iki dalgıç gibiydik. 

llci aydan beri Parise bile gitme· Bunarağmen hazan Margöritin 
~ Priadamlan ve Jüli Dpra - yeisli olduğunu ve ağladığını görü 
~ıın_ maada kimıe. da gelmedL Jü- yordum. Nede~ meyus • oldufunu 
~· •ıze babıetmlştım, bana Margri 1 soruyordum. DıytJrdu ki: 
tir. ~'*tupluını veren kadmdir. (Devıınu vıır) 

Bana yazdığın telgrafta gelmek 
Uğimi yazıyorsun. Çocuk veya sen 
ağır hasta mısınız, merak ettim? 
Nazıma telgraf çekiyorum, bana 
haber versin. Muharebe olurken 
benim avdetime imkan var mıdır? 
Bunu sen de takdir edersin. Böyle 
bir vazifej vataniye olmasa bir da 
kika durabilir miyim? 

. 
ln!allah ynkında Kafkasyanın 1 çin çalışması, aylarca yatak yüzü 

daha ilerilerine geçeceğiz. Bel~i bile görmemek, teşkilatı idare et· 
ben gelmezden evvel sizleri oraya mek iç.in elinden binlerce lira geç· 
aldırtırım. Siz ordunun muzafferi tiği halde, cephede tedarik edebil 
yeti için gece, gündüz Cenabı Hak diği tek bir hayvan için lazım olan 
ka dua ediniz. Ancak o zaman, ya ' arabanın parasını, refikasmın ma· 
ni muzaffer olur ve Kafkasyayı aşlardan yapacağı tasarrufla temi 
tamamen zaptedersek, muharebe ni düşünmek! 
biter ... 

Onun vatan için çalı§mayı her 
••• Ruslar bizden korkuyor ve 

türHi şahsi menfaatlerin fevkinde 
kaçıyor. Selametle işleri bitirip av .. . b l A 1 . . d 
d d b. b h gormesı ve u u vı 11asıyatın an 
ete ersem sana ır ara a ayva . . .... . ... ş· d' b" t 1 doğan mahvıyetperestlıg1 hayatı • 

nı getırecegım. ım ı ır ane e -
limde var. Bir etini daha bulursam mn son dakikasına kadar devam 

·· 1 b' b 1 y l etmiş ve vatanı uğruna senelerce guze ır ara amız o ur. a nız 
siz elinize geçen paradan idare e · 
derek uf ak bir araba parası arttı · 
rınız. Allaha emanet olunuz.,, 

Doktor Bahaettin Şakir Beyin 
bu mektubu yüksek karakterinin 
aynasıdır: Hiç bir menfaat bekle· 
meden geceli, gündüzlü vatanı i · 

gösterdiği hummalı faaliyeti müle 
akıp §ehit düştüğü anda, cebinden 
on parası çıkmadığı gibi ç.oluğu · 
na, çocuğuna hiç. bir şey terketme· 
den gözledni ebediyyen kapayıp 

gitmişti. 

(De\'Dmı ur) 
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Mahkemelerde dün 
bakılan davalar 

katı, devam ediyor. Şahitlerin din 
lenilmesi, bitmittir. Ancak, tahki
kat henüz derinlenmiş değildir. 

Dün İatanbul ağır ceza mahke· 
mesinde, bir çok davaya bakılmıt 
bunlar muhtelif cihetlerin sorul -
ması yahut tebliğat için kalmıştır. · 

Ağır cezada dün görülen dava· 
Tahkikatın, yangın yerinde bir 

keşif yapıldıktan sonra neticelenc 
lar arasında Behiı e Hanımın ço -

bileceği tahmin olunuyor. Çün· 
cuğunun dütmesine sebebiyet ver· 
mekten muhakeme edilen Ali Rı- kü, yangın esnasında bir insan da 
za Efendi ve arkadaşlarınin As _ yanmııtır, Gerçi odacı Mhmet E
lanı öldürmekten suçlu H~seyin . fendinin yangından sonra hiç bir 
Oıman, hırsızlıktan Himmet, Is- j yerde görülememesi, yandığı ka· 
mail, Yaşar, Abdurrahman, gene naatin.i uyandırıyorsa da kanunen 
hırsızlıktan Davit, zorla almaktan keşif yapılarak cesedin, yahu yan 
Ali, Mehmet, Hasan, esrardan dığına dair her hangi bir izin bu
Hüsameddin, ihtilastan Cevat, E- lunması icap etmektedir. 
mine Hanım isminde birisini do -
landırmaktan Arap Sabri, vazife
yi suiistimaldan Evkaf memurla -
rından Halil İbrahim Efendilerin 
davaları vardır. 

Bir istinabe şahidi 
Ağır ceza mahkemesinde • dün 

istiklal lisesi sekizinci sınıf tale · 
besinden Fethi Bey phit olarak 
dinlenilmittir. Fethi Beyin, tatra
da bulunduğu ıırada şahit olduğu 
bir hadise hakkında istinabe yo -

tiyle malümatı alınmıf, istinabe 
evrakının, bu hadiseye ait davaya 
bakan taıradaki alakadar mahke
meye ıönderilmesi kararla§tırıl -
mı§tır. 

Ü~UncU cezadaki davalar 

Dün üçüncü ceza mahkemesinde 
on üç dava görülmüştür. Bunlu, 
Türklüğe karşı yakışık almıyacak 
sözler söylemek, usulsuz nikah 
kıymak, yenkesicilik, • yaralamak, 
kaçmağa sebep olmak, çalmak, 
polise karıı gelmek, dü§ük derece
li rakı satmak ve saire davaları • 
dır. 

Keşif, ancak sakat duvarlar yık 
tırılarak hafriyata baılanıldıktan 

sonra yapılabilecektir. Bu ite da· 
ha sıra gelmemiştir. Yangın en • 

kazı arasından, bilhassa ağır ceza 
mahkemesi salonunun alt tarafın· 
dalc:i kmmdan, dün de duman çık
mıştır. 

Muavinlerin ~ahtma•ı 

Müddeiumumi muavinlerinden 
bir kısmı, merkezlerdeki kayitleri 

arattırarak, yanan dosyalan yeni· 
den hazırlamak için, devamlı su • 

rette çalışıyorlar. T es biti için ka • 
yitlerin ki.fi gelmediği vak'alara 
ait malumatın tesbiti, o vak'aların 
tahkikatını yapan polis memurla
larının bulunması ve ıahit olarak 
dinlenilmeıi ıekliyle mümkün o • 
luyor. 

Böyle hareket edilmesi, atalı 
yukarı eski vaziyete yakın bir va
ziyetin ortaya konulmasına yara· 
maktadır. 

Dört ayhk bir ~ocuk bulundu 
Bu, da-yalarda, kıımen sabıka - D·· F t'h .. · k ·· .. . .. un a ı camnnın apısı onu• 

ların ve dıger bazı hususların ıo • d" t 1 k b' k b akıl . . .. . . ne or ay ı ır çocu ır • 
rulmaaı, kıımen de tebhgat ıçın t O · d k b. kiiıt 
b 

. mış ıı·. 2:'erm e çı an ır • 
atka günlere bırakılmıştır. ta · · · E · N · ld x.. 

ısmının mıne erıman o u15 y 

Yangın yerinde keşif yazılan bu çocuk Darülacezeye 

AdliY,e sara'-ının Y.anmaıı t..bki .sönderilmİJtir. 
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Malkarada tevkif edilen Bursada Alpullu' da yeni ve mo-
muallim Hanım Uludağa dern bir şehir yapılıyor 

Kabahatsiz olduğu anlaşılarak 
müddeiumumilikçe serbest bırakıldı 
Malk~, (Hususi) - Burada 

çok sa.mimi ve candan bir muhit 
bulmak kabil oluyor. Ahalisi mi
safirperver ve temiz ruhlu insan .. 
}ardır. Onun için buralarda bü
yük zabıta vakaları olmaz ve adi 
vakalar da pek ender olur. 

Bele-iıyenin muvaffakıyetleri 

Malkaranın asil ve necip ruh
lu bir belediye reisi vardır. Bele
diye azaları da aynı hilkat ve aynı 
tabiatte insanlardır. 

Belediye reisi Tevfik Bey bü .. 
tün emellerini kasabanın yüksel
mesine ve halkın en mübrem ihti .. 
yaçlarını temine hasretmiş, çalıı-
kan bir zattır. Malkara Belediye reisi 

T f .k B b l d' . Tevfik Bey ev ı ey e e ıyenın on pa• \ . 
rasını almıyor, vazifesini fahri o- te ortadan kaldınlmıı oluyor ki, 
larak yapıyor. Belediyenin vari- ı Maliye Vekaletinin takip eylediği 
datı ancak (10.800) lira kadar ı g~ye il~ taban tabana zıttır. H~r 
c.üz'i bir şeydir. Bu para. ile bir ugradıgım yerlerde kaza mal mu
sene içinde 3000 metre .murabba- dürlerinin bu nisbetsizlikten dola· 
ından fazla kaldırım, bir gazha.. yı neşeleri kaçmıttır. Öyle ümit 
ne, iki dükkan yaptırılmış ve 3 ederim ki vekalet bu müvazenesiz 
çe§me tamir olunmuştur. Beledi- liğin devamına müsaade buyur
yenin asıl en büyük muvaf fakiye- maz. 
ti ltaı:ıabayı yakında e!ektrik nur- Bir muallim Hanımın 
lannıı kavuşturmas:dır. Bunlar- mevkufiyeti 
d~n başka belediye, lağam ve su Buradaki muallimlerle görü• 
mecralar.mı da yaptırmıştır, diğer türken köy muallimlerinden bir 
kısımlarına ela ba~lamak üzere-.. hanım, bir arkadatlarının hapis-
dir. haneye atıldığını ve bu muame)e-

Belediye elektriği nasal den çok müteessir olduklarını söy 
yapıyor ? • ledi. 

Bizde çok güzel b:r darhıme .. · Sebebi de, guya bir talebeye to 
sel vardır: "İş becerenin, krlıç ku- kat vurarak çocuğun ölümüne se
şananındır,, derler. Buranın bele.. hep olmakmış. Ben bu işe merak 
diyesi bir çaresini bularak alekt- ederek meseleyi anlamak üzere 
riği parasız yaptırmaktadır. Yal.. müddei ı·,mumiliğe gittim. Hadi· 
nız (600) lira ödünç para vermiş- senin mahiyetini anladım: tık ev
tir, sokaklarda yakılacak ( 400) vel meselenin çok mübalağalı ola• 
ampul için de 6 ayda ve dört tak· rak iddia makamına aksettirildi
sitte tamam edilmek üzere 400 li- ğini ve halbuki yapılan tahkikat• 
ra verecektir ki cem'an (1000) li.. ta, hunun aslı olmadığı anlaşıldı
ra kadar bir paradır. Şark şimen ğı ve muallim hanımın bugün tah• 
dif erleri ustaba~ısı Ali Bey na- liye edileceği bildirildi ve filhaki
mında hamiyetli bir zat hu işi de• ka da derhal serbest bırakıldı. Ben 
rühte eylemiştir. Bu zatın çocu- müddei umu.mi beyin refakatile 
ğu elektrik santıralını idare ede- muallim hanımı hapishanede ziya 
cek ve şerikleri olan Ali Efendi ret eyledim. Pencerenin önünd'! 
de tesisatı yapacaktır. Ali Efen- kitap okuyordu. Bizi görünce ağ .. 
di Almanyada elektrik tahsil et- 1 lamağa batladı. Ben kendis!ne 
miş bir as~erzadedir. 1 tebıiratta bulunarak teselli eyle. 

Belediyenin beı sene evvel em- dim. 
vali melrükeden dört bin liraya Adliye 
almıı olduğu hinayı gne dört bin 
lira mukabilinde şirkete satını; .. 
tır. Burası santıral binası olacak
tır. 

Kazanın adJ iyeıinden halk çok 
memnundur. Hakim ve müddei u
mumi beylerin yüksek faziletleri 
hakkında herkesin lisanından iıit .. 

Maliye ue bir mesele tiği.m sitayi~ benim de göğsümü 
Kazanın senelik geliri (120) iftiharlarla kabarttı. Kaza halkı

bin liradır. Tahsilat nisbeti de nı Türklüğe layık, dürüst hare
çok iyidir. Eski tahsil memurluk· ketleri dolayısile zabıta vakaları· 
lan kaldırılarak yerlerine tahsil na meydan vermediklerinden mah 
müfettişleri getirilmiştir. Bunun kemelere pek az itler ge~mekte -
da .ebebi: Tah3il memurlarının dir. 

maagları tahsildarlarınkile bir ol- Müddei.umumi beyin refikası 
duğundan amirlik sıfatı kalmıyoı· da hukuk fakültesinden mezun· 
du. Om:n için tahsil memurları• dur. Bu iki meslekdaı zevç ve zev 
nm maaş;an (20) liraya çıkarıla- cenin yüksek bilgilerinden mem
rak bu suretle onlara biı mevki leketin istifade edebilmemiş bun
vermek isteniJmiş~ir. Halbuı~i bir lar;n ceza ve hukuk nıahkemeleri 
kaza !bal müdürü hepsinin ma• olan bir §ehirde ve ikisinin. de tav 
mkl olduia hnlae onur. ela mna- zifi suretilc istihdam edilmeleri 
tı (2?) li:-adır. Bı• yüzden ma• 1 ç<>k muvafık dü~erdi. 
fenle madun beyninddd nisbet l Ragıp Kemal 

Çıkanlar 
Bir çok guı upıar şehri 

çeviren sırtları dolaşıyor 
Buna, 25 (A.A.) - Dünden• 

beri Bursa dağ klübü kayakçıları 
antrenmanlarına ve Uludağ zir -
ve seyahatine hazırlık ekzersizle
rine bat lamı ıtır. Dun saat on 
be~te hükumet konağı önünden 
inen cadde üzerinde vali ve kala
balık bir halk kütlesi önünde ka-
yakçılar tarafından çalıımalar 
yapılmıttır. 

Kıı ve kar sporuna karşı genç
lerin alakası günden güne art • 
maktadır. Bir çok gruplar Bur -
sayı saran sırtlar üzerinde dola§ .. 
maktadır. 

F ethiyede nümune 
bahçesi 

Fethiye, 24 (A.A.) - Bir sene 
evvel tesis edilen nümune bahçe .. 
sinde halen yimıi bin fidan var • 
drr. Bu sene üç dört bin kadar 
badem fidanı tevzi edilecektir. 

Fethiye ve Muğla dakış 
• Fethiye, 24 (A.A.) - Şimdiye 

kadar görülmemiı soğuklar hü -
küm sürüyor. Vilayetin bütün 
yüksek dağlarına kar düşmüttür. 
Derece sıfırın altındadır. Muğ -
laya bir Karış kar yağmıthr. 

Kağıt fabrikası 
Bolu, - Cin.si itibarile Türki • 

yenin birinci nevi kerestesini ha~ 
vi bulunan Bolu ormanlarının ka· 
ğıt istihsaline de çok müsait ol -
duğu vaktile yapılan tetkikat ne
ticesinde anlaıılmıttır. 

Karadere ormanlanmızı bu hu
sus için, yalnız Türkiye dahilinde 
değil, bir çok komtu memleketler 
içinde en elveriıli bulan methur 
keresteci Avusturyalı Baron Kro• 
der, bu ormanlara iki defa talip 
olmu!sa da şeraitin.in müsait ol -
maması yüzünden kendisile uyu • 
tulamamııtır. 

Sahte altınlar 
bmitte Paj mevkiinde bakkal

lık yapan Cavit isminde birisi, 
sahte betibiryerde sürerken yaka 
lan.mıı, tahkikat neticesinde Ca • 
vidin saatçi Salahattin, kuyumcu 
Ahme_t isimlerindeki tahıslarla bu 
iti yaptığı anlatılmııtır. 

Cavit, gümüı mecidiyeleri sa -
vatlatarak, köylerde, mahalle ";ra 
larında, asıl beıibiryerdenin ~e • 
ğeri fiatından bet, on, on be§ lira 
noksanına vermiş,' bu hal dikkati 
celbetmekten uzak kalmamıttır. 
Zabıta vaziyetten haberdar olun 

ca alakadarlardan yedi kitiyi zan 
altına almııtır. içlerinde iki de 
kadın vardır. 

Tekirdağında tavuk 
kolerası 

T ekirdağında tehir dahilinde 
bazı tavuklarda kolera ali.imi gö 
rülmesi üzerine baytar müdiriye
tince alınan fiddetli tedbirler sa• 
yesinde hastalığın önü alınmıştır. 
Memleketimizin tabii servetini 
tetkil eden kümes hayvanatı ya
kmda hu hastalıktan kurtulacak • 
t• 

Otel, gazino, eczahane, dükkan, 
mektep ve küçük evler .. 

Kırklareli, (Hususi) - Bu 
mektubumda Kırklarelin.in en mü 
hi.m varidat merkezi ve çalıtma 
yeri olan Alpulludan ve oraya 
kadar olan otomobil seyahatin .. 
den bahsedeceğim: 

Havalar soğuduktan sonra bu
günlerde deh~etli yağmurlar bat .. 
ladı. Fasılasız yağan yağmur in
sanları evlerine hapsetmif vazi .. 
yettedir. Alpulluya gitmek üze -
re otomobile bindim. Yollar deh• 
şetli arızalı, o kadar yorucu bir 
seyahat ki allah imdat eyliye .. 

Biçare şoför, zavallı otomobil, 
yolun neresinden gideceğini bi -
lemiyor. Mesafe elli bet kilomet
re kadar olduğundan fazla sarsın· 
tı vücudü hoşaf gibi yapıyor. 
Marmarada fırtınaya tutulmuş 
gemi gibi suları yararak yürüyo
ruz. Artık otomobil, otomobil -
likten çıkarak • bir çamur yığını 
haline girdi. Bazen şose üzerin .. 
deki gölcüklerden geçerken müt
his bir sarsıntı ile bir çukura rast

İı;or. Otomobil yuğrularak sağ
dan sola, soldan sağa yoluna de .. 
vam ediyor. Her nedense bu şo-

N ~ 1 • u'QJ • ~.., Aı 
ıeye o kadar eficmnuyel veTıfıno-,, 

mif. Hatta hazan şosenin tamir 
edi!mit yerleri öyle yapııkan bir 
çamur ile örtülmüt ki otomobil 
toförün idaresini dinlemiyor. Ar
ka tekerlekleri kendiliğinden sa
ğa ve sola gidiyor. 

Yazın bir saat bir çeyr~k ka .. 
dar süren yolu an.cak iki buçuk 
saatte katedebildik. Alpulluya 
yaklattıkça artık şosenin halini 
tarif edecek kelimebulamıyorum. 
Uzaktan fabrikanın bacası görün
meğe başladı. Yollar pancar yük
lü öküz arabaları ile dolu. Fab• 
rika kendine ait küçük ve ğüzel 
villaları ile meydana çıkıyor. Öy
le bir çalıtma merkezi ki şimdi· 

ye kadar görülmemiş bir vazi -
yette ... 

Burada hayat çok muntazam, 
herkes saat gibi.. Muntazam ira· 
de ve idareye hakim idarecilerin 
elinde humma ile çalıtıyor. Her 
sene azami yüz, yüz elli bin ton 
itliyen .fabrik~ §İmdi iki yüz bin 
t~n pancar işlemittir. Geçen se
n~ hu aylarda faalyetin.i tatil et .. 
m · f, istirahate çekilmitti. Bu se-

ne şubat sonuna kadar yüz elli 
bin ton daha itlemek me'cburiye
tindedir . . S:Ioların üz~rinde iki 
yüz b!n rakam • güzel' l<ırmızıh 

beyazlı elektrik am~ulle~i .. ile 'süs
lenmiş gecele

0

rin bancarlarm üze .. 
rin:le i§lediği miktarı iftiha~ ede· 
rek gösteriyor: • · · · · 

Yalnız hundan sonraki pancar
lardan fazla istifade . heklenmi -
yor. Çünkü ne ·kadar muhafaza 
edilse içeriler~ çürümeğe yüz tu• 
tuyor. · 

Fabrika müdürü Şefik Beyin 
İyi idaresi bu havaliyi ihya etmiş
tir. Bilhassa köylüler çok mem
nundur. Çünkü her köylüye mü
racaatında derdini dinler, elinden 
geldiği kadar teshilat gösterir. 

• 1 

Bu seneki programda 
intaat ta vardır. Çartıda munta • 
zam otel, dükkanlar, gazino, ec .. 
zane velhasıl her türlü zaruri ih
tiyacı temin edecek tesisat yapıl· 
maktadır. Arka ta.rafta en asri 
konforu havi muazzam bet sınıf• 
lı, mükemmel kaloriferi ile bit 
mektebin inşaatı bitmek üzeredir· 
Memurin için ufacık dörder evlik 
birer kat üzerine müteaddit apar 
tımanlar yapılmııtır. 

En mühimmi: T rakyada emsır.• 
li olmıyan mükemmel bir hastane 
in~a edilmittir. Bathekimi muh· 
terem doktor Şükrü Fazıl Beydir· 

Son sistem ameliyat odası çok teo 
mizdir. Muntazam on iki yatak· 
1ı koğuıları vardır. 

Bu müessese, fabrikanın bütün 
memurin ve amelesine, mahiye 
kes!len çok ehemmiyetsiz bir üoo 

ret ile, kucağını açmış, elinden 
geldiği kadar yardım ve tifa ve--

rir bir vaziyettedir. Hastanenin 
bir doktor, bir eczacı, bir kabile, 

bir hem,ire, bir eczacı kalfası, iki 
hademesi vardır. 

w Doktor Şükrü Fazıl beyin 
cıtnden gelen di9 .... ı.an ı IAud~ 

Bey haftada iki gün memurin ve 
amelenin dit için olan ihtiyacını 
mümkün mertebe temin ediyor. 

Daha yukarıda fabrikanın ida• 
re yüksek amirleri için çok mo • 
dern· bir bina yapılmıştır. 

Haf tada veyahut on bet gün .. 
de bir defa çok güzel salonunda 
memurin ve aileleri toplanıp dans 
ediyor, radyo dinliyor, çok güzel 

vakit geçiriyorlar. Ancak bu su• 
retle lstanbula olan hasretlerini 
unutuyorlar. 

Ailece kaçakçılık 
ediyorJarmış! 

Geredede 60 kilo kaçak tütün 
ile yakalanan Deveciler köyün • 
den Memit oğlu Memit bir sene 
hapse, 300 lira para cezasına iki 
oğlu ile gelinleri ve kızı da altı • 
§ar ay hapse mahkum olmuftur, 

Köylüye toprak veriliyor 
Ödemiıin Karadoğan köyünde 

idarei hususiyeye ait arazi, parası 
aekiz senede tahsil edi!.mek üzere 
ve kıymet takdiı-i suretile toprak· 
sız köylüye taksim edilecektir. 

Ödemiı kaymakamı Hatim Bey 
köye giderek tahkikat yapmıştır. 
Bu arazilerin beher · dönümü on 
liradan dağıtılacaktır. 

İzmir vilayeti, keyfiyeti Dahili• 
ye Vekaletine ya~arak müsaade 
istemittir. 

Amasya hap~sanesinden 
· iki kişi kaçtı 

Amasya hapisanesinde bir fi • 
rar hadisesi olmuttur. · Soyguncu• 
luktan mahkUm iki mahbus ha • 
p' sanenin yüksek pençeresindeıı 
iple atağrya aarkmıı ve kaçmıtl•t 
dır. Jandarma bu iki cüretkarııı 
takibile me9guldür. 
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Bertin hazırlanıyor .. 
936da yapılacak llinci 

Olimpiyat ofuılları 

(]) 
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Güreşçiler 
gittiler 

Yugoslav l<afile reisinin 
sözleri 

Balkan güreıçilerinden Bulgar• 
larla Yugoılavlar dün aktamki 
konvanıiyonelle memleketlerine 
dönmüflerdir. Yunan ıporcuları 
vapur beklemek yüzünden hare -
ketlerini tehir etmişlerdir. 

Yugoslav kafilesi reisi ve Bal -
kanların en maruf erkanından 
doktor Polotz, ikinci Balkan güref 
ıampiyonası hakkında ihtisasatı -
nı Anadolu ajansına §Öyle naklet
mektedir: 
"- lstanbulla her §eyden evvel 

samimi bir spor teması yapmak 
için gelmittik. Buradaki müsa • 
bakalamı cereyanı ve nail olduğu-

lzmire yazılan mektup I 

lzmirli bir sporcu 
• cevap verıyor: 

Mektubu yazan Kemal Beydir! 

muz dostane kabul, bu maksada Fenerbahçeli Kemal imzasile \ Beyin tafsilatı verdiği arkadaıla-
vaııl olduğumuza itarettir. lzmire yazılan mektup meselesi nnın isimlerini de zikredel>ilirim. 

Türk milli güre§ takımının yük. nin uyandırdığı hararetli dedi ko- İçlerinde bir ikisinin inkar etmi• 
aek tefevvuk ifade eden bir netice du hala devam etmektedir. yeceklerni zannediyorum. Fakat 

. 
"'"'••·· '"'"' ......... ••c.ıtır,,,,.. -

alması gayetle tabiidir. Türk gü- Dün lzmirden aynı mevzu üze 
retçileri, diğer Balkan milletlerini rine bir mektup aldık. Bu mek -
temsil eden sporculardan çok da - tubu hemen hemen aynen yazıyo 
ha iyi ha.zırla.nmıt bir vaziyette i- ruz: 

Almanların haz1rhyacaklzr1 atad ve yar1t diler. Bu avantaj tabii neticesini Efendim; lzmirspor _Fener· 
yerlerinin pllnlar1 vermiı ve. Türk güre11rileri birinci 

1 n bahçe maçı münasebetile Mehmet 
- Stadyom, ı - Yllzmo atadı,S - A- hant'ter, ıo - Yümıe hall,, 11 - Alman Balkan ıampiyonasında yük.el .. 

Ne ha.va sporbn aahasr, 6 - Blıılkld ya - aporlan baU, ıı - Meskenler, ıs Tıp enıtı - Ali Beye gönderilen mektubun 
t~, saıwıı, G - At k~ tıahaar, 1 - tlliıU, U - Kadınlar JUfdunun tcv.u, 1G - dikleri mevkii ferefle müdafaa et- Kemal Bey tarafından yazılma .. 
'1'41nıa laham, 8 - :Methal, 9 - Jlmnaatlk - Stadyom lokantuı. mitlerdir. . . .. İ 

dığını stanbul gazeteleri mütte • 
Ber!i~de 1936 aenesi ağustoıu· j birisi 25X12,50 ve diğeri 8, 12,50 Üçüncü Balkan güre, ıampiyo- fikan yazdılar ve yazıyorlar. 

nun bırmden on altısına kadar metre boyunda yü~e havuzu ve nasının Ağustosta lstanbulda icra
l\~._ eaecek olan on birinci o .. t 9000 seyirci yeri olacaLtır ıı Balkan ı~:~blerl. için yeni bir , Bu münasebetle karışık gibi gö 
Hın.PİJat oyunlan için lazım olan ı Aç.ıkla yapılacak. ıp~; :;unları ufuk açacilctır. '" Şuraaını gayet rünen bu meseleyi bir az aydrnla-

d vazıh surette görd ··m k. 1 t b ı tırım ümidile ıu mektubu yazma-
llVetiyeler Berlindeki olimpiyat 1 için iki tane beheri 400 metrelik u 1 1 an u a 

koınitesi reisi Levald tarafından ' kotu sahası yapılacaktır. Yüzme 1 ge!en :ugoılav ve Yunan güre§ ğa mecbur kaldım. 
ı ek 1 k Evvela mezkur mektubu kati• 
>Ütün muhtelif memleketlere gön ıtadyomu sox20 ebadında bir ıp erı geçen seneye nazaran ço 

d ·1 h ileridedir B h l b" k b yetle F enerbahçeli Kemal Bey erı mittir. Çağrılan memleke • avuzu ihtiva edecek:ir. Buranın • u am e ır ço ıe ep 
lerin sayısı elli ikiye baliğ olmak· ı tribünlerinde 6000 kiti oturabi .. v.e amiller arasında en ziyade bi· yazmııtır. Ve bunu kendi yaz • 
•-d rmc· B lk ·· · · · dıg~ını da latanbula döndükten 
'« rr. Bu devletler şimdi daveti lecektir. 1 a nn guretın:n ıemereıı o· 
Lb 1 d larak kabul etm ı·d· sonra - bu mektup meşhur olma• 
q u e ip etmediklerini Berlin .. Bisiklet yarıtları sahsı 333,1/3 e 1 ır. 
d k. b Balkan ·· e 1 · · ·d · b dan evvel - Kadıköy vapurunda e ı merkeze ildireceklerdir. b"o)runda olacak ve 15,000 seyirci gur f erınm ı amesı u 

B . . . . . ihtiva ~decektir. fampiyonaya iıtirak eden millet • 7-8 kişi karşılıklı iki kanapede 
erlınde, 1936 olımpıyadı ıçın le · · ·· ·ı·kt ·· d b" konu•urlarken söylemiıı.tir. Söz 

k 
.. .. . T . h 6 000 k. ·1·k l r ıçın gurqçı ı e mutema i ır x x 

Ço buyuk yarı§ yerlerı yapılmak- enıs ıa ası ' ıtı 1 0 a • r•lııı.m •ht• d . . İzmir bahsine intikal etmiıı.tir. lz-
•-d · ·· · cakt At k ) · · 130X65 ~ x a 1 ıyacr uyan ırması ıtı - x 
'« ır. Mımar profesor March ın ır. Ofu arı ıçın bar·ıyle de rok f d l · d f al f T · · . metrelik bir saha hazırlanacak ve 3' ay a ı ve ıayanı mır_ en mu ass ta sı at ıstıyen 
llezaretı altında yapılmakta olan temenni mahiyettedir. arkadaşlarına bir hayli yanlış ha .. 
b h 11 150 hayvan için ahırlar yapıla - · 

0 
U yarıı ma a eri 440,000 kitilik caktrr. Üçüncü ıampiyonaya Rumenle- vadis verdikten sonra etraftan 
lacttktır. Asıl stadyom yetmiş rin ve Amavutlann da i•tirakı· çok mükemmelen işitilebilecek kadar 

Otomobillerin bekliyeceği yer x 
•ıralı olacak, ve 65,000 kitilik o. SOOO otomobil alabilecektir. Bu kuvvetli bir ihtimaldir. Rumenleri vazih, hızlı bir sesle: 
lurulacak yeri ve 35,000 kitilik • t . . 1500 l __ 1 k ikinci Balkan ıampiyonasma itti- - Mehmet Aliye öyle bir do -
.. _ ,_... ıntaa ıçın ame e ~ıtaca akt d k. D 
"'Ycuu.a duracak yeri buulunacak- ve 570 000 tr .kAb t k r en ınene en arızi mahzurla • nattım ı.... emiı ve sonra aca-
t , me e mı a ı opra . 1 . Arn f b kı 
ır. 110,000 metre murabbaı sat- haf · t lmak lA I k rm ıza esı ve avutlarm da bir ba etra a a mnış ve daha ses· 

ı. rıya r yapı azım ge ece .. . . 
q~da olan bu Berlin sahası 200 tir. İntaat kısım kısım 1934 tak~. tetkıl e~ebılecek hale gel _ sizce uzun uzun bir §eyler anlat .. 
hın kiti alabilecektir. Jimnastik j 1935 ve 1936 ı' . d b•t• ·1 , mesını temennı edilen bu iıtiraki mıştır. 
b• tene enn e ı ırı e- hak"k" b. . _,_ M h k d •nasında 11 jimnastik salonu, cektir. : ı ır emrı VAKİ haline geti • u terem Efendim; yu arı a 

Bir Rugbi maçında 
Japonlar Çinlileri yendiler •. 

~~-------------=---

recektir.,, yazdıklarım ve yazmadığım taf -

Kış sporlan 
fıtanbul, 25 (A.A.) -Türkda§· 

çdrk, yürüyücülük kıt sporları klü 
bünden tebliğ edilnıittir .. 

ıilat daima, lstanbulca tanınmış 

sporcularla, daima isbata bazı .. 
nm.. Benim yanımda bulunan ar 
kada§larımın doğruyu söyliyecek
lerinden eminim ve hatta Kemal 

bir kaç tanesine de maalesef iti• 
mat edemiyeceğimi şimdiden söy• 
lemeğe mecburum. 

Kemal Bey denilen zat ıeromo
nilerde bile Fener bahçeyi temsil 
eden Bey diye anıİan ve bundan 
tam 5 sene evvel Beylerbeyi 
Gençler klübünden ayrılan (ıebe
bini Beylerbeyi Gençler klübünün 
idare heyeti azalarından anlıya • 
bilirsiniz.) K ....... namile maruf 
Kemal Beydir. 

Mektubu yazan ve bir de ya2-
madım diye saklanmak istiyen ve 
şimdi de ne yazık ki Fenerbahçeo 
yi ve onun içinde bulunan temiz 
çocukları, ve bizim bütün İzmirli
lerin alkı§ladığı ve daha yeni ku
caklaştıkları çocukların klübünü 
temsil edebiliyor. 

K ..... Kemal; aize yazdığı mek• 
tubun daha ilk satırlarında sırı • 
tıyor, kendi yazdığını ihsas edi • 
yor. (İzmir - İstanbul meselesi 
o kadar ehemmiyet verilecek bir 
meselemiymi§?). 

Bunun ehemmiyetli olup olma• 
dığı pek ala meydanda olduğun -
dan ve fakat daha batka anlıya• 
mıyanlar varsa onlann da anla • 
ması için bir kaç şey hikaye ede
yim: 

A - Fener bahçeyi Altay bun· 
dan beş sene evvel Taksim ıta • 
dında yenmiştil".. 

B - Bihtere (İzmirspor idare- ' 
cilerinden) lzmirde beraber kal" 
ma ve bir daha lıtanbulda kar§ı· 
laşma teklif edilmemiş midir? 

C - Fenerbahçe Ankarada il)> 
(LQtfeo •ydayı cev1zlıı!z) 

. Saıt Fransisko, 25 (A.A.) - \ Çin ıehrindeki tüccarların maça 
Bır rugbi futbol maçında Japon· yardım etmediklerini de söyle • 

Klübümüzün Ulu dağa yapaca
ğı kayak sporları seyahati için 31 
Birinci Kanun Pazar günü lıtan
buldan hareket edecek kafileye iı
tirak edecek dağcılara bu husus
ta lazım gelen bilcümle malumatı 
almak üzere Galatasaray spor klü 
bündeki murahhaslarımıza her 
gün bet buçuktan sekize kadar is
tiklal caddesinde Nata seyahat a· 
centesine müracaat etmeleri teb -
liğ olunur. 

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

lar ile Çinliler karıılapnıtlar ve mittir. 
Japonlar 12 ye kartı 15 le galip Diğer taraftan Kaliforniya üni-
gelmiılerdir. • veraiteıi eıki oyuncularından ve 

Bu maç, 1930 senesinde yapı..- Çin takımının antrenörü Bennie 
lan ı... ·1 t• 1 d .... · · L ııııavga ı e ne ıce en ıgı ıçın o um, maçın berabere bitmesi icap 
ıan:ando.nberi yap:lmıyan anane- ettiğini söylemektedir. 
"i senelik maçl.ırır tekrar bat la.. Hakemler arasında Çinlilerin 
dığ•nı göstermektedir. yaptıkları bir gol hakkında ihti -

Bu günkü maça, pek az Çinli lif olmuıtur. Ve bu golü tanı. 
teJirci olarak gitmiıtir. Çin ta - mamıtlardrr. 
knnın.ın manageri James Lum, Ja:ıonlar, bütün oyun esansın -
lhağlubiyetin kendisini sıkıcı bir da hakim oynamıtlardır ve maçın 
~&ziyete soktuğunu, yakında §eh.. neticesine 10 dakika kalana ka .. 

mıılar ve son beraberlik tehav -
vülünü de yapmı§lardrr. Fakat 

•ı- terk d .. · · b·1d· · · d k e ecegmı 1 ırımıttır. ar 6 ya af§ı 13 vaziyetinde idi- topun kale çizgisine düşmesine 

Jaı.~ı Lum 33 oyuncusundan ı ler. 'I rağmen Luma nazaran, hakemler 
'-<le 18 nin davete icabie ettiğini Fakat•Çinliler hücumlar Y.ap • bunu tanımamıtlardır. Balkan gUr f pmpl~onu takımı 



cııuıaııflllıtıımııınıınııııtllttnnıııuı <Y d. " • U."k ~ l ıtııııııııııttıııııuııııııu1111t11ll ıı11111ııı I r 
"'°"""ıın11111ıı»1tı1111 ııııru uıııııtı ,.;,et} ıgım cı ı u:ge er •ıı111111 ıırııı11111ııınııuın11ııııı111111ı ıı • 

Bir Çift Küpe ~.~ K ~,!m~ 
' r--ııı'Jl Aptülhamidin r' averi ı mı[ ' mm 
i KEÇECi ZADE 

111urııın11ıu•ııııııtııııırıııııı1ıı•mıı1n S ı·~ • 
utllllll11111ıtmtıı11 ,,ııuıııııınıttıııını e um ı J Z z E T 1ıı ımııı1111ııııııı11111ııııııı1 111 11 ıınıııu 26 Ka.evel 27 ~i.evel 

111111ııı11111ııı11ı111111ııuıııı1111ııımı111 8 Ramazan 9 Ramazan ı izzet Faat Paşanın 
Hilkat sok maymun iıtahlıdır. I vaıını öyle bir müdafaa etti ki, Na Gün doıusu 

lnaanlan yaratırken, birbirine iti· ime isteğinden vaz geçti. GUn otı~ ı 
"/, 5 

16,47 
G,50 

12.15 
14.35 

7,25 
16,4( 
6,51.1 
12,15 

HA11RALARJ 
• Sab alı namazı 

na eder, ıonra usanır, üıt tarafmı - Peki takmam, fakat ne yapa ogıe namazı auınınıııınııım!lliuıııııııııını u Ulilllllllllilllll ıuııııı ıılll!lllilılll!!llH!llı nı ıınnıınııınumım 1ıııı ııı 1 u ıın:ııwııı ıuı 11U1111ııınımmı 

&tün körü tamamlar. lfte bunun yım? !tındı namazı 
için, bazı insanların gözleri, bazı _Sat! AL:şam namazı ıCi,4:' 
· l 11 • b • l raısı namaz.ı ı , 6 

Casusun ve~diği malumata ehemmiyei 14,35 
IG,47 
l!l,2ıı 

ınsan arın e erı, azı ınaan ann - Halamın yadigarı, satamam. lmsat :ı.ıı7 

ağzı, burnu, diıi, vücudu ıüzeldir. Naime evvela bunu da reddeti. Yılın geçen ııünleıı ~oo 
vermemiş gibi göründüm 5,37 

;lbl 

N · · k lakl ·· td· F k b \'ılın kalan ,, a:menın u an ıuze ı. a at ne de olıa, kocanın azı ar· L 
Size, Naimenin kulaklannı tarif zularmı yapmak mecburiyeti var· ~ll_:;;:;=;=;;;;;;;;;;::;;:;::;:;;;;;:;;;;~_:;;-ı -

7o -
etmiyeceğim, çünkü edemiyece • dbıark.tMı: ahzun mahzun elmaslara ,JL - R A D Y _o__ il Hünkar tarafından maiyetime 
ğim. Güzel bir gül, güzel bir karan 90 mevcutlu bir de süvari bölüğü 
fil tarif edilebi:ir mi? Bence Naıo _ Peki, dedi, vereyim. 1 s 'l' A ~ ısb~~u~ 1 verılmi§ti. Bölüğü talim ve terbi. 
imenin kulakları da tarif edile • Kime vereckti? Samimi arka • 17,80 _ 18,30 grnmofon. 18,80 _ 19,30 ye ederek nümune süvari bölüğü 
mez. Sade tunu ıöyliyeyim: Sami· datlarını dü§ündü. ikbal çok zen· orkestra. 19,SO - 21 Eftaıya ~:ıdl hanım ve haline koymu§tum. 
ye Naimeyi tanıttıkları gün, Samı aindi, bu küpe makbule geçmez • ıukadaşlarr. 21

-
21

'
86 gramofon. %t,ao -

25 
Her iki vazifeyi ifa etmektey -• Belkls hnnımm lıttlnıki)ıc &>dayll musiki 

Naimenin kulaklarına itık oldu. di. Seniyenin dört tane küpesi var heyeti • ken biraralık Anadolu Karabur -
Güzel bir kulak, insanı güzel bir dı. A l'i K A u A : - , nunda bulunuyordum. O civarda 
göz kadar büyüler. İhtiyarlıkta, en Selma tam bir feministti, dcg- il t%.30 - u,so ı:nımoton. ı 3 -

18
'
45 

or- zuhur eden müthit bir orman yan· 

d 
. kestrn. 18,-&S - 20 nlııhırluı az. 20 ajans 

az eiııen kulaklardır. Ağız hiçi· küpe, parmağına ·yüzük bile tak· ıınıwrıeri. gınını söntlürmeye muvaffak ol • 
mini kaybeder, burun kurur, ya· mnzdı. Birden aklına Giizin geldi. ' ' l'VA:\"A : 6 l8. ı rıı. - duğum için Şile kaymaka.mından 
naklar pörıür, fakat kulaklar ol· Güzin fakir ahbaptı. Sık sık ge· 18 - 15 kcns<'r. ı ~.s!i Donlzettlnln Don bir teşekkürname aldım. 
d kl b 

ı•ac;l;:al oııe rn ı. ıs,ıı; Haletl('r , pandomlm • 
u arı ıi i kalır. Gi.':a:el k-.ı1aklı lir, onlar da yemeğe kalır, fakat tcr , opcttUer. Teıekkürle beraber kayma -

bir kız İntihap etmek, Ergani tah· kalabalık davetlere çağrılmazdı. uuu.\ı•ı:ı.:şTEı ıı~.rı m. - kam Etemin yapmış olduğu fev • 
vilitı alın~ kadar aağlamdır. Biri - Güz:ne vereceğim, dedi. ıs,so oıtnra. 26 ltonSC'r. 23•2~ konser. kalide mühim bir cinayetten hah· 

24,30 Jconser. 
parayı, biri mulıabbeti ıağlama Güzinin kulakları delikti. Fa· nUKm~~- suu m. _ at"diyor ve beraberimdeki süvari 
!bailu. kat küpesi yoktu. Hediye tam ye· 21 Rumr.n l><'ııi«'lrrı, piyanoda ::\fadlen ile gelip me!hur e§kiyayı takip et-

Sami ile Naime evlendiler. Eğer rine gidecekti. Naime küpeleri e • Kol:ornsırn . 21 •4~ ıtumm tı<'lrktlıırr . 2
%,U mekligimi musırrane rica ediyor-

N 
. dan • 28 konser • 

aımenin ihtiyar halası ölmeıey • liyle taktı. Güzin, baıının etrafın· vAtt~uvA: ıtıı m. _ du. lstanbuldan izin istedim. 
di, ilıeı'ut yafıyacaklardı. Hala da, gökten dütmü9 iki yıldız par • ı;:;,1 ıs ı•oıoııya h:malan. 16,20 nn:bant • - Hemen git .• 
öldü, Naimeye bir çok para ve bir lıyor zannetti. ı7,so pUUda kı•nııın . 21 operet. E · · ld ı. 1m ISEWKAU: uı m. _ mrını a ım ve pek taaccüp 
Soa e aa bıraktı. Evinegidince uzun uzun aynaya ett1"m. Demek k1" artık (Şı.le) ve 12 konllf.'r. 17 orkestra. 20,IIS konser. U 

Bu elmasların arasında bir çift baktı. Kendini her zamanki kadar pl!k. 21,4;:; c;ıgan. havalisi halkından utandılar. 
lek laf küpe de vardı. çirkin bulmadı. Bunun üzerine de- noMA: uı.ı m. - Her ne hal ise. Gittik, kayma· 

Naime küpeleri aldı: rin bir düşünceye daldı... :?o,so plA.k. 2 1 plAk, ~rkı. 21
•
40 

pllk ea - k b ld atı. 2%,10 komedi. 2%,40 kon'JCr . amı u uk. Etem birkaç gün ev 

lı 

- Takacağım! dedi. Ertesi gün saçlarını biraz daha PAKtS: aVJ.Z m. - vel kendi arkadaşı Beytullahı kat-
Sami alay etti: itina ile taradı. Kulaklarındaki el· 21 plt k, sin~ınıı Jcöşcsı , haberler. ıı,so letmit ve bütün civar ahalisini 
- Nasıl takarsın ?A. Kulakların masla tezat tec.kil etmiyen bir el . yeni plAklıır. 22,10 ""nronlk ıconııwr. :u.10 ll'On h ~ luıbcrlcr. atta Gebze kaymakamını tehdit 

delik değil. bise yaptırdı. Y avaı yavaş adımla etmif. 
- Kolay, kulaklarımı deldiri . rını daha emin atıyor, güzelleti • ISTArtBUL BELEDiYESI B h 

rim. yordu. Şehir Tıyatrosu Temsilleri ütün ükumet memurları pe-

s B• 'f k h Bu akşam 1111 ''''''111'''''' zevenktir yollu mektuplar gönder aminin kalbine .sanki bir ok ır çı t üpe, akiki benliğini . s b b • k . 
ı d d k 

saat 19 30 da ~- ~ ~mıı. e e i hır aç gün evvel Bey 
sap an ı. Bu ıevd:ği, ıevip ok~adı mey ana çı amuıtı; hoppalaşmıf, · ı 
... kul k l 111111 tullah ormanın ôiriııde Etem den 
gı a ların parçalanmasına, ka· nete enmitti. Kadını kadın yapan LiikÜS köyüne gidip çamatır değiştirerek 
natılmaıına razı olamazdı. Hayır, da biraz hoppalık ve çak nete de· m dört Qiin sonra tayin edeceği nok-
bu iki harikayı cellada teslim ede- ğilmidir? •• Güzin güzeleşmişti, gö H d ·ı 'h ayat 'llll'l\' 

ta a ı tı ak etmek üzere mezuni• 
mezdi. renin gözü üstünde kalıyordu. 

B S 
yet istemi§. Darıcayla Gebze ara· 

ıi iki maıum mahkumun da . enelerden beri Güzini tanıyan B k O -
5 

üyü peret ıında olan Merkepli köyünden _ 
~---·~ ami, birden bire kar§ısnda başka Yazan .. Ekrem ve Cemal Re· · G"t · 

nurspora 1 - O mağlup olmamıt b:r kadın gördü. mıf. ı mış, muayyen günde Bey 
mıdD'?. şit Bev ~r. U M U M A tullah gelmemi§, Etem ku•kulan• 

Kulaklarının büyüsünden emin ,_ -- - - - ~ -s D fzmı"r•po t · d 
1 

l mıt. Ertesi sabah •afal' la Mer • 
- .. run zmır eki o an Naime uzun zaman itin far • B ·o -ı- " ınag"lubiyet" 

1 
f B · h l · R S A ı kepli kariyesine gitmiı:. Ko"uu"n 

ı ır •······ eyın sa a- una varmadL Üç ay sonra, bir 1 :ı- J 

Y
a aarho 1 ki k k "f 1 methalinde en birinci evı·n 'u a ça ır eyı arasın .. · gün telefonu açlı ve başka bir mu· Lf-lı ı:ılarını.l:ı yıldız i~nreu olnnl :ı ı Ozc ı · ı 

da çıkınaaıdır. haverenin üstüne dü§tü. ,, leıinde 25 ı cı kAnuıı muamele olnnl:ır· Çit ile muhat bahçesinde bir a• 
Bu ıon havad" · h" · "t d' · G·· . k ' dı r. ı Ra .. nml:ır kopanı c fi\•ııtlnrı nı ıröstcrır ~I ğacın altına serilmi• olan yatakta 

ısı ıç tf ı me ınız uzınin ıvrak sesi şakıyordu: " ; '"' -s 

~aegd-il mi. ~fendim. Bunu 9imdiye - Olur Samiciğim, bu gece ge· ' ~ Nukut (Satlş) 1 bir adamın derin bir uykuya dal· 
ar nıçın yazmadılar ıatıyo • lirim. mış olduğunu görmüş. O adamı 

r B * Loııdra CıYO. - • v ı ~ ııoa ~s. - \ uyandırmıf. Ne sebebe mebni bah 
um. unu da isbata hazınm. Ve Sam:nin sesi - alçak!- ce • Nevvork ı:ı4, - • l\l aı:lrtı ı~. - .. 
.. ~unlan yazınız ve yetişir. Büs- vap verdi: * Parls Hı7. 011 * Rerlln s ı . - 1 çede yattığını ıormu9. O adam 

bu.tun .m.ü yeti•ir, yoksa •ı·rındı"Iı"k B k • MllAno 21!1. - • Vnışo~·::ı 2-J, - · da evini göstererek: 
-s -s - e liyorum elmasım! * Briıt~eı ııs. - • Budape~t.. :ıo, -

mı yetı91r bunu ileride anlıyaca • O zaman Naime batına gelenle· • Atına 2ıı. so • Bükres 21, ::o - Ne yapayım .• içeride sızın 
ğız. . l d k • Cenen c S!!4. - • Bclgrat 56, - Beytullah ağa bizim karı ile bir· 

t 
rı an a 1 ve anaat getirdi ki, er • '

1 

* Soh ıı ~'" - . • Ycıl.ohamıı 43, - 1 şin içi~ K K 
1 

· . k ki t h f h "fi A ikte yatıyor. Beni buraya kovdu· ·•·· ema gırınce e er u a erı erdir ve onlara * msıerdıım .'ı4, * Altın 9J6, -
mecburen dedi ikoduculukla Ke - kat'iyyen itimat caiz d ~·ıd· 1 • P rn~ ı sıt, • Me !diye ~6. -· I lar .. Demit. 
mal B _ egı ır. • Scokho'm 54 - • B: nknoı t 3J, - 1 Et d h 1 d · 

eye cevap vereceğiz çünkü w ' ' · em er a ev en ıçeriye gİ· 
o sporcu değildir. ,,., V A K J T f ı _ ~ ~ekler -_ (k~p. ~a. 16) rerek Beytullahı kaldırmış ve ıo-

. 
Hürmetlerimi teyit ederim efen kağa çıkarıp hemen orada bir a-d CllııdeU.k. Slya.81 (iuet• il • l.oncır:ı t90.00 Stokhnlm 2.8015 
ım. JıtaııbuJ Ankara Caddest. VAKiT Y\lrdu I • Nev}ork C'.737250 \'lv:ınc 4."6 o ğaca bağlıyarak kurşuna dizmi~. 

o;fort rnezunlarından Telefon Num11ral11rt: ,, • ~:ı'ı~no 1;~ ~ıc~~ır~ı . ~:~~;! - Kaymakam bey: Pek güzel 
:>zne B «;tP-:ızo§lu: rtlhat ~ıw tşıert telefonu : 2f 37t ı' I nrnı.;sct 3.31 :- Varşova 4.!N • ;:mma süvari vasıtasile eşkiya ba-

r eıım eye: dare telefonu ~ 24ıı7e Atım. 2.39 o Rud:ıpcşte !l,5HS usus Etem gibi mahir ve bütün 
.Hergün ıazetesı"nı"n tnuvakk reıgraı adr'CBl. lBtanooı - ·ıAKn Ccncn e 2.4420 llütre$ 7'>.65'\'I 1 orman arın esrarına vakıf !takiyi 

t tat·ı· d a - Poats kutusu No. ~ Sofy:ı Ci ',Ç-t•o llc'~raı 34 i6'0 x 
en ı ın en evvel aon ya A ! tak" d N'h · d 

• 
zınıza A • mnudarıı 1. 1 7~0 rolcohama sı.39i5 ıp zor ur. ı ayet Jan arma .. 

ce 1ct· • ,_ bone bedelleri : 1 p vap g~ı ı ıse xabahat be · raıt ı S,90- ~ıosli:ova 1085 so 1 nın olduğu gibi nizamiye sürarisi-
'l'Urldye ltcnetıı 

Senell': uoo ı<r. 2700 Kr. 

ğacın altında seccade serdirip er 
lurdum. 

Öğle namazı vakti oldu. Birer 
iki!er cemaat mesçite girmeğe 
başladılar. Cuma namazı kılındı· 
Halk mesçitten çıktı. Ortaya dik
mi! olduğum iki nöbetçi ahali· 
nin orada durmasını emredip hep 
çıkanları bir sıra üzerine diziyor 

du. 
Cemaat tekmil olduktan ıonrs 

ben de yerimden kalkıp oray• 
vardım. Ahalile aramızda ıu mir 
haveer cereyan etti: 

- Cümleniz müılümansınız. Bu 
mesçitten Cu.ma namazını eda ~ 
derek abdestli olarak çıktınız. Si
ze bir yemin teklif edeceğim •• . 

- Ne gibi? •. 
- Etem pehlivanı gördünU. 

mü? Burada mı 1 
- Etem pehlivan kim .• Bu iıiırı 

de kimseyi tanımıyoruz •• 
- Canım me§hur Etemi bilmez 

mis:niz .. ihtimali yok •. 
- Bilmeyiz .. Bilmeyiz. Görm.,.

dik ... Tanımadık ..• 
- Yemin eder misiniz? 
- Ederiz ... 

Bu kadar müslümanın birden 
yemin etmesine inanmak lazımdı. 
Ben gene köyün her tarafında ki' 
sım kısım kollar gönderdim. Kel1"' 
dim de bir kaç haneyi gezdim; 
Bunlardan birinde bir çok durup 
anyamadım. Çünkü bulgur ele
meklc mefgul kadınlar vardı. Ra
hatsız etmek istemedim. 

Altı ıene sonra bir gün Be9ilP. 
ta! karakolunun önünde araba 'ile 
geçerken mahut Hasan Pata oda• 
sının penceerainden bana: 

- Paşa, Pa,a... Diye bağırdı. 
Arabayı durdurdum. O mahut ~ 
daya girdim. 

- Pata.. Burada biri var. Sizi 
görmek iıtiyor. 

- Kimmiş o .••• 
Bir zaptiyeye emir verdi. lki 

dakika ıonra kııa boylu, pek hof, 
cesur simalı, mavi gözlü, açık 
kumral bıyıklı bir adam kapıdan 
girdi ve ellerime sarılarak: 

- Aman pa§nm, beni affet.~ . 
dedi. 

- Sen kimsin, neyi aff edece-
ğim .• 

- Haniya §U Cuma günü Bal
çıkta Etemi aramıyor muydu~. 

- Ey .... 
- Ben bulgur eliyen kaqınJa .. 

Yın içindeydim. Kadın kıyafetin

deydim. Beni affet ... ,, 
1 

Aptülhamidin yemek yeme•I 
Abdülhamidin husuıi ve yevmi 

yemek yemesi de yabana atıla• t~iildir, Yalmz tunu ıöyliye;:: '\ E. S H A M i nin de mahçup olmaması için bu 
1 ıpoıa ya.ıısı yazmak bar, kahve ~- - - · -- _J iti idare edeceğim. dedim. 

miıilli 1•r!er itbtmeğe benzemez Is B:ınkası 9.951 rcrı.:os 26 7~ . Bir kar gün &onı-a bir casu• ge.. maz. • Anadolu 27.60 • l,' l nıento ıu ı ı.so ı :r .. Abdülhamit yaz, kış, sabah Y.~ 
ve 1 opuz eıilu da 26 Yll§ında de- illn Ucretle,. ı '• Reli 3,90 Cnyon ney. 20,Qn . t irdiler. Etemin o civarda olduğu- meğini alaturka 3 ile 4 arasında, 

6 aylık 750 .. U50 .. 
B aylık 400 • 800 . 
t aylık 160 . aoo . 

f-ldir. Size bili ücret spor dersi ncart tunıano uao .;bueıertade unll· Slr Harrtyr 15• .:ark ne~ 1,50 nu ağlebi ihtimal Balçık muhacir ak•am yemegwini de dokuz buçµk 
.ı ___ 11ıı. 1·ıı·r. l"ram\'B" 48, '50 B:tlt·.ı ~ ()...- 1 -s 
OC •~a..,D nıl SO kUruıtaıı !laflar. tnı eahJf~ t"O ' J , , .. u k"' .. d b } d v 'l . " u. SIJ?ortu 11,40 ~arL: m. ecza 2.ss oyun e u un ugunu ı ave etti. ile 10 arasında yerdi. 

T. n. 
Kııragümrük idman 

yurdunda 
Pazar ıünü !ıoplanan kongre 

ei-.amret olmadıfından 31 - 12 
933 pazar günü saat yinaıiye te • 
htr o!aamuttu:-. Klüp heyeti idZL
r.ai uamn lcongre günü hazır bu 
lumnumı rica ediyor. 

kUrufa kaclaı cıkaı. Romootı o.- ret ro ı K' · k k 1 1 
c n t :'S ımsenın Uf u anmaması için Gerek sabah, gerek akşam hüll"' 

Utı)1U&, ru.ıa, denınb Ulo "1'ell.'ere .ıı ·ı:-= ==-~=============1111 em' d" C 
ayn tenı.lllt varc1n. ~tikrazli!~~ ~ah~~ler ır ver ım. aıusun verdiği ma karın evvela sofrası içeri götüri.İ-

BeMnJ uan1ann bir •bn 
10 

tm..'Uıtar lU.mahı ehemmiyet vermemiş gibi lür. 
Kl! Ok lllnlar.· 1 1933 da lst. 9!1.50 ~:tcktrlt - i göründüm. Fakat yavaı yavaş o İki kilarcı tarafından kaldırt" 

·~ ıstllmızld ı. 53,~:> Tranl\':ıy 51,30 1 köye d v h k · · 
B1r deruı ao tkJ <JUUi 60 ur; cıeruı ~ 

11 
Sıırlt D.roı cz.4 ~ • ~:rg:ınl QS f\O ogru are et ethm. i lan küçük bir masanın üzerine 

dOrt ııetaaı 7rı ve on cSetuı 100 kur"Uftur ı ! 
1
, O. l\lo\•ah. ~3.()(ı lt ıh ıım ııı. •• ' 

1
1 O gün cuma idi. ' kurulmu§ olan sofra, üzeri örtülil 

Uç ayıı!c Uln nrenıertn tılı dltam mecea 11 G11mrütlcr 2.35 • Aaıdolu • 6 1 B l k kar" · · b k nendir onrt rıatm ııtec:en uanıarm , •• 
1
• 1 

1
nu

8 
" JO. a "' 

40 l a çı ıyesınJ ütün uvye- o!duğu ha'tce ta kili.r daireıindd 
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Mecliste mühim müzakereler oldu 
.(Baş tarafı 2 inci sayrfada) dan sonra şaşkınlıklar var.,, Dedi 

~· d ve yangın esnasında itfaiye mü -
le ~ titredi, tüylerim ürper • d· dürünün yangını sol tarafta tev • 
t, Şüpheaiz siz de aynı istırabı 
~ kif edeceğini, o sırada merkez ve 

iniz.,, k 1 hl" . hakk " . sağ ısım arının ta ıyesı ın-
"•lca bekhyen zavalhlar! daki tavsiyesinin dinlenmediğini, 

k Refik Bey bundan sonra kııta, iki saat süren yangın esnasında 
'l'llnette bet on lira nafaka ala· I icra dairesindeki yüz binlerce li .. 

l'tk )'avrulannı ısıtmak ve doyur• ı·alık dosyanın kurtarılmasına im;lk için haklarının ihkakını bek- kan olduğunu, bu cihetlerin lah .. 
'~en kimsesiz kadınların vaziyeti· kiki ile tenvir edilmesi icap etti -
~ı t&ıvir ederek yangının milli ğini söyledi. İcra kasasında 40 
~e çok derin &arsmtılar yaptı· bin lira nakit, mücevher ve kıy • 
ltrıı tebaruz ettirdi. Dedi ki: metli evrak bulundurulmasını 
"- Tabiatın pek şiddetli dav - tenkit etti. Eğer bu para kasa .. 

ttndıiı bugünlerde yetim ve ök • dan rrkmazsa o zaman bir kMt ,.. :r 

tıı çocuklarının ihtiyaçlarını te • eseri olduğuna hükmetmek lazım 
inin edecek valdelerin vaziyetleri· geleceğini ilave etti. 

~i clUtünmeniz JazımdrrA Mese- Benzin deposunun teh-
~ &a.dece her hangi bir deponun ilkeli hali 
r~aımdan ibaret olsaydı bun - Ayasofya ve Sultanahmet gibi 
'tnı maddi zararları kolaylrkla 
t l tarihi kıymeti haiz binalarla ad .. 
~ lfi edilebilirdi. Halbuki bu 

t liye sarayı arasında benzin depo-
tnırn milli bünyede sarsıntılar su tesisine naaıl müsaade edildi· 
)°lPlnı§br ve yapmakta devam e· 
d~_,_.... 

~nr.,, 

Aatl mesulleri bulmah 
ltefik Bey bundan sonra adliye 

"'-1lllm muhafazasındaki tesey· 
liİbe itaretle yangına karşı alınan 
~birlerin üç zavallı hademenin 
~~a. bulundurulmasından ibaret 
qıdığmı, vekil bey bu işte ihmal 
~e likaydisi olanların bulunması 
iiıı ayrıca tal-;·ikat açı1dığınr bil
d~İ§ olmakla beraber asıl mes'ul 
'Ye bu üç zavallının yakasından 

~l,ılrnak1a iktifa edildiğini söyle· 
1, 

itfaiyenin raporu dinlen
medi mi? 

lıtanbul belediyesi fen heyeti • 
~i~ Te itfaiye kumandanın bu yıl 
~~elti teftitleri neticesinde ver
ılderi raporun nazarı itibara alı

lııp alınmadığını sordu ve sözleri
ne !Öyle devam etti: 

" ö o· - ğrendiğimize göre adliye 
k lll&amın tetkikinde çatı arasında 
d eteıte ve evrak yığınlnriyle kori 
d~rlarda serpilmiş kağıtlara tesa· 
Uf eden bu heyet bundaki mah· 

;ırıarı teıbit ederek bağh hulun • 
k ~an makamlar vasıtas1yle ala
}f ~ dairelere bildirmişlerdir • 

l.tti heyet bu rapoı-unda bu bi· 
~hın bu kadar tehlikeler icinde f ~ 
-diye kadar yanmamış bulun -

l'laafna hayret ettiğini de kaydet• 
llriı bulunmaktadır. 

lta.por nazarı itibara alınmış 
"'1? Bu ıualin vecabı yangın fa
~ı gözönüne getirilmekle anla .. 
••hı- H' h · ·ı · • ıç e anmıyet verı memış t\öL..... • 
~iler konulmamış, meıuller 

~,.;_ d"I . . V ,,... e 1 memıttır. e nihayet 
~~liyet elli kurut ücretle gece 
~betini bekliyen zavallı bir ka -
Pıcınrn üzerine bırakılmı§hr. Mil-
~o~'-- h. . . . b ea141J'ID mıayeıı, sıyanet1 pa -

UÇÇu Etemin üzerine bırakılmış
~· • Bu faciaya lakaydilerile se • 
h· hıyet verenlerin aranması ve 
ıç değilse, milli serveti kendi 

'eı-.eti ve malı gibi muhafaza et
ıtleaini bilmiyecek insanlara ibret 
."erecek tekilde takibatı süratle 
~tıt.ç etmesini Vekil Beyefendi -

era. rica ederim. 

fttea9ulleri linCi etmelidi 

d Bu ıırada Rasih Bey (Antalya) 
~iki: 

- Ceza yangın e1nasında ola• 
~lctı. Müsebbipleri linç edilip 
'letiıı içine atılacaktı. 
d l~fik Bey (Konya) sözlerine 
t•&nı ederek: 

- Bu arzettiğim lakaydi yan
ltnra batlangıcına kadardır. On, 

ğini bir türlü anlıyamadığını, bun 

dan doğan mahzurların yangında 
derhal kendilerini göstere .. 
rek asker, polis ve jandarma 
kuvvetlerinden ekserisinin depo -

nun tahliyesine tahsis edilmek 
mecburiyetinde kalındığını, bu 
yüzden milyonlarca lira kıymetin 

de ndliye sarayının göz önünde 
yanıp gitmesine karşı bir ıey ya .. 
pılamndığmr söyledi. Tahkikat -
ta bu noktanın da ara~tırılması • 
nı istedi. 

Kaybolan hakların sureti temi
ni hakkındaki layihanın bir an ev· 
vel Meclise gönderilmesini tem.en 
ni etti. 

Evrak mahzenindeki tarihi e -
ae;lerin ne olduiu hakkında Ve • 

kilin ademi malumat beyan etme
sine . mukabil kendisinin işittiğne 
göre son zamanlarda darphane .. 
den ve T opkapı sarayından 350 

büyük sandık tarhi asar gönderil
diğini, bunların araıında devlet 
vakfiyelerinin de bulunduğunu 
söyledi. Mahkemeye senet ibraz 

edildiği zaman bunların noterden 
musaddak suretlerinin alınmasını 
ve asıllarının sahiplerine iadesini 

tamim ettiğini ıöy)iyen Vekil Be
ye te!ekkür ederek "hiç değilse 

bu musibetten bu kadarcık bir 
dersi ibret almış bulunuyoruz.,, 
dedi. 

Mahkemelerin normal vaziyete 
geldikleri hakkında adliye vekili -
nin söylediklerine iıtirak edemiye 

ceğini, hakimlerin rahatça çalııa
madıklarını, avukatların mütefer
rik olan mahkemelere yetişeme -
diklerini, hak sahiplerinin hakla -

rını aramak için aciz kaldıklarını 
işittiğini söyledi. B,:.mlara bir an 
evel nihayet verilmesi için tedbir 
alınmasını temenni etti. Ve şöyle 
söyledi: 

"- (Olan oldu.) yolunda bir 
zihniyet inkılap neslinin, Türk 
cümhuriyetinin kanaatleri arasın· 

da asla yer alamaz. Her halde fa· 
cianın hu şekilde meydana gelme
sine sebep olanları, ihmalleri olan 
ları bir an evvel arayıp bulmalı • 
dır.,, 

Tramvay ücretleri 
meselesi 

Bundan sonra Refik Şevket 

B~y (Maniıa) tarafından İstanbul 

tramvay şirketi tarafından alınan 

ücretlerin yük.ekliği ve halkın sih· 

hatine itina göıtermemekte bulun 

duğuna dair verilen sual takririne 
Nafia vekili Fuat Bey cevap ver • 
miştir .. 

Fuat bey bu cevabında Tram -
vay şirketi ücretlerinin muka,·ele -
de musarrah formüle tabi bulun · 
duğunu ve bugün alınmakta olan 
paranın bu formüle müsteniden 
hesap edilerek tayin edilen mik • 
tara muvafık bulunduğunu söyli
yerek alınan ücretlere dair rakam 
lara müsteniden maliimat vçermiş· 
tir. 

Vekil Bey, esasen takrire mevzu 
teşkil eden Talebe birliğinin şika
yetinde de sarahten alman ücret· 
lerin mukavele haricinde olmadı
ğı husuauna dikkati celbederek 
şikayetin, mukavelenin fiat cetve· 
lini tesbite esas teşkil eden mad · 
delerin bir çoğunda değişiklikler 

olduğu ve bunların bugün nazarı 
dikkata alınması lazım geldiğin • 
den ibaret bulunduğunu söylemiş
tir. 

Fuat Bey ikinci mevki yerine 
birinci mevki vagonları tahrik et· 
mek ıuretile halkın izdihamına 

sebebiyet verdiği meselesi etrafın
da §İrketin mevcut birinci ve ikin
ci mevki vagonları ve bunların 
cihet ve günlük servisleri etrafin· 
da izahat vererek ikinci mevki va
gonları tasarruf etmek suretiyle 
birinci mevki vagonları hizmette 
bulundurmanın şirketçe maddeten 
imkanı bulunmadığını ve halkın 
sıhhatine taalluk eden noktanın 
Nafiadan ziyade belediyeye ait bu 
lunduğunu söylemi~ ve sözlerine 
nihayet verirken demiştir ki: 

"- Talebe birliğinin mektu -
bunda yik&Y,etlermin aonunda ga
rip bir cümle vardır. Tramvay şir-
ketinin şahsi menfaat uğrunda hi
maye gördüğü kanaatinde bulunu 
yoruz. Eğer böyle bir müesseseyi 
himaye eden bir şahıs varsa bunu 
muhterem takrir sahibi biliyorsa 
söyleıinler onun hakkında da ta· 
kibatı kanuniyede bulunur, icabı -
na bakarız.,, 

Takrir sahibi Ref:k Şevket Bey 
(Manisa) kürsiye gelerek izahat 
verdi: 

"-Şirketin ifa ettiği vazife 
devlet vazifesi gibidir. Bizimle 
muamele yapanlar millet vekilleri 
nin mürakabeıi altında bulunduk 
larınr, hilafı kanun hareket ettikte 
ri takdirde tedbir alınmak lazım 
geleceğini hatırdan çıkarmamalı -
dır.,, 

Diyerek şikayetlerin umumi hat 
lan itibarile doğru olduğunu, iş 
zamanları, iş adamlarmın, birinci 
mevki araba tahriki yüzünden, so 
kak ortalarında araba bekledikleri 
nisöyledi. 

Bu halin önüne geçilmesi için 
kontrolun sıklaştırıhnasr icap et
tiğini, pa50 alan bazı zevatın bu .. 
na halkın zararına olarak müsa • 
maha gösterdiklerini, tra.mvay bi
letlerinin mmtaka, ınıntaka veı·il
diğini, halbuki şişliden kalkan 
bir yolcunun aynı biletle Ediı-ne 
kapıya gitmesinin Avrupada ol .. 
duğu gibi temini lazım geldiğini 
bildirdi. Sözlerine şöyle devam 
etti: 

- Memlekette gençlerin ha.yat 
ve menfaati umumiyeye müteal
lik işlerde alakadar olmalarını 
candan isteriz. Mcı;nleket hayatı 

umumiyesine lakayt kalan genç • 
Jerin gençlik namına layık olma· 
dığına kftniiz. Hayat ve hareket, 
canlılık genc;lik alametidh·, §İarı· 

dır. Fakat gençliğin söylediği 

sözlerde muhataplarının genç ru
huna, namuskarlığına söz söyle .. 
dikleri adamların ahlakının hür -
met göstermelerinin aynı zaman • 
da bildirmek mecburiyetindeyiz. 
Binaenaleyh arkada~lar bana 
mektup yazan gençlerin meccani 
paso mukabilinde halkın rahatsız
lığını kabul edecek derecede le .. 
nezzül gösterdiğine vakıf olduk -
lan adamı bildiriyorlarsa, işte 

makam buradadır. ihbar etsin • 
ler. Türk milletine lazım gelen 
hizmeti ifa etsinler. Eğer bunu 
bilmiyerek, anlamıyarak, kahve 
köşelerinde ~u ve.ya bu cereyana 
tabi olarak söylemişlerse, kendi • 
lerini bu cereyana kaptıran bu ka 
bil gen~leri bu kürsüden şiddetle 
teessür ve teessüfe layık görürüm. 

Sinema ve tiyatroların 
kapan~a saati 

Sinema ve kahvelerin kapanış 
saatlerine dair alınan kararlara 
dair Dahiliye Vekaletinden sual 
takririne cevap veren Şükrü Kaya 
Bey, memleketimizde sinema, 
t1ansig ve kahvehane gibi yerlerin 
kapanıf saatlerinin her yerde ay• 
nı olmadığını, bazı yerlerde sa -
hah bire kadar devam ettiğini işa 
ret ederek bunlara gidecek bir a. 
ilenin ve aile reisinin böyle geç 
saatlere kadar İstanbul sokakla -
rında, Boğaziçinde, Kadıköy yol• 
larmda bulunmasının elbette doğ 
ru olamıyacağmı söylemiş ve de
miştir ki: 

- Gece serseri dola§mak ha .. 
yatı belki bir zamanlar yer tut -
muştu. Fakat cumhuriyet on se
nede bir asırlrk iş yapmıştır. Ve 
vatandaşlarından beklediği daha 
bir çok işler vardır. Vatanda§ın 

on günlük işi bir günde yapabil
mesi için, hesapsız mücadelelere 

sahne olan bu dünya hayatında 
milletlerin yaşıyabilmesi için, böy 

le çalışmak mecburiyeti vardır. 
Onun ıihhatini korumak mecbu • 

riyetindeyiz. Bu mecburiyet neti 
cesidir ki, biz bunları saat 23 le 
kapanmaya mecbur tuttuk.,, 

Vekil Bey, bu direktif verilir • 
ken, her yerin ayrı ayrı hususiyet 
leri nazarı itibare alındığını ve 

bunun düşünülerek verildiğini, 
kati mahiyetini ve her yerde aynı 

suretle tatbik olunacağını söyle .. 
miı ve alkışlanmıştır. 

Çok ~ahtmaAa mecburuz 
Şükrü Kaya Bey, beyanatına 

deva.mla bir çok sebepler dolayı • 
sile halkımızın başka memleket .. 

lerden daha çok çalışmak feda • 
karlığrnda bulunması lazım geldi .. 

ğini ve bu itibarla Türk vatanda· 
şına bu fırsatı vermek icap eyle-

diğini işaret ettikten sonra bu 
mecburiyet neticesi yapılan işler

den biri bu olduğunu söylemiş ve 
Türkün en büyüğünün cumhuri .. 

yetimizin onuncu yılındaki direk
tifine temas etmi§ ve dc::niştir ki: 

"- Büyük Gazinin, hepimizin 
her gün tekrar etmekte olduğu .. 
muz bir kaç sözünü tekrar ede -
yim: 

"Yurdumuzu di.inyanm en mu 
ınuı· Ye en medeni memleketleri 
seviyesine çıkaracağız. Milleti -
mizi en geniş rahat ve refah va~r 
tası ,.e kaynaklarına sahip kıla -
cağız. Bunun için bizce zaman 
ölçiisü geniş nsırlann geY~etici 
zihniyetine göre değil, asrmuzm 

ürat Ye hareket mefhumlaıına gö 
re düşünülmelidir .. ,, 

Vekil Bey, bu sözlerden sonra: 
Biz çocuklarımızı vatanda~ları -
mızı hatta kendimizi şu veya bu 
şirket:n istismarına maruz btraka
mayız.,, demiştir,. 

Bu izahatı müteakip söz alan 
sual takriri ~ahibi Refik Bey 

(Konya) vekil bey tarafından ve-o 
rilen i:zahata te~ekkür etmiş ve a· 
lrnan bu karardaki i&abete işaret 

ettikten sonra sinemalara temas e 
derek buralarda gösterilmekte o

lan ve milli ahlaki, terbiyeyi leh .. 
dit eyleyen filmler ve buralara gi-

den gençlerin ve çocukların korun 
ması hususunu kaydeylcmi§tİr. 

Terbiyev1 filmler 
Refik Beyin bu sözlerini müte -

akip tekrar kürsüye gelen Dahili -
ye Vekili Şükrü Kaya Bey çocuk· 

larımızın ahlaki ve terbiyevi film 
ler seyredebilmeleri için sinemacı 
vatandaşların fedakarlıktan çe -

kinmiyeceklerini ümidini izhar et 

miş ve her filmin yapildığı mem .. 

leket propağandaıını göz önünde 
bulundurması tabii bulunduğunu 

ve memleketimizde milli sinema -
cılık doğuncıya kadar bundan içti 
nap mümkün olmadığını İ§aret el 

tikten sonra buna mani olab:lmek 
için alınan tedbirleri izah ederek 

ve vesile ile memleketimizde ya -

pılan filmlere temas etmİ§ ve de -
mİ§tir ki: 

Bizde yapılan filmler 
"- Son açık bir iki sahne, maal 

esef memleketin ihtiyacım tatmin 

edecek bir şekilde çıkmamqtır 
(Bravo sesleri) Bunu resmen 'ken 
dilerine bildirdiğimiz gibi millet 
meclisine de arzetmek isterim. Bu 

bizde vesaitin noksanlığından i· 
leri geliyor. Yoksa bu, yapanların 

ıuiniyet ve iktidarsızlığından de • 
ğildir. 

Çok temenni ederim , bundan 
!onra milli filmler, bizim hassasi
yetimize daha muvafık olacaktır • 
(T eşekür ederiz sesleri, alkıtlar) •• 

QörüşUlen dl§er İfler 
Bu üç sual takririne Vekil Bey• 

ler tarafından verilen izahatı mü
teakip ı·uznamede bulunan mad • 
delerin müzakeresine geçilerek 
hariçte yapılacak tütün ticareti 

için bir limitet şirketi teşkiline da· 
ir kanun layihasının ikinci müza

keresi yapılmış ve kabul edilmiı·· 
tir. 

Bundan maada yüksek mühen
dis mektebi ve Milli Müdaf a ha • 

va bütçesinde münakaleler yapıl• 
ması hakkındaki kanun layihala

rı kabul olunmu,tur. 

Reis, sene başı tatilinden evvel 
müzakere edilecek kanunlar bu • 

lunduğu cihetle çar§amba günü 

de içtima edilmesini teklif etmit 

ve bu teklif kabul edilerek top • 
lantıya nihayet verilmiştir. 

Meclisin tatili 
Ankar, 25 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisi önümüzdeki per • 

§embe günü kış tatline karar ve
recektir. Tatil iki ay sürecektir. 

Bugün Fırkada 
Ankara, 25 (Hususi) - latan• 

bul adliye ~inasının yanmaıı me

selesi yarın (bugün) Cumhuriyet 
Halk Fırkası grup~ın.da görütüle
cektir. 
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ra sadaki şimendifer kazasının 
en olduğu henüz an aşı amadı ne 

- LUtfen, dedi. Matmazel An· 
tuvanete M. F ernan tarafından 

geldiğimi haber verir misiniz? A
caba yanında kimse var mı? 

Lanji, 25 (A. A.) - Müd· 
dei umumil'k makamının tahki· 
katı dün bütün ı;:ün devam etmiş 
fakat facianın ne ~erait altında ol 
duğuna dair yeni bir şey buluna
mamıştır. 

Nafi1 nazırı kazanın hakiki 
sebeplerini tesbit için mutahaasıı· 
!arla görö~.müştür. 

Yakında meclise yolcular için 
emniyeti artıracak tedbirler hak· 
kında bir kırnun 15.yihası verecek
tir. 

.. Pöti Parizyen,, gazetesi, bin· 
diren trenin ateşçisile görüşmüş

Atetçi ve makinist öndeki tre
r..in kırmızı fenerlerini görmüşler, 
isti.mi kesmişlerdir. Fakat faciaya 
mani olamamışlardır. 

Paris, 25 (A.A.) - Lanji fa
ciasında kurban gidenlerin ceset· 
lerinin teşhisinde 65 cesedin kime 

ait olduğu anlaşılmıştır. Bunla· 
rın içinde sabık nazırlardan M. 
Morel ile zevcesi vardır. 

M. Löbrön bugün saat 10 da 
kurbanların cesetlerini selamlry:ı
caktır. 

Paris, 25 (A.A.) - Havas a· 

Facianın sebepleri henüz 
mamen malum değildir. 

Paris 25 ( A.A.) - Lanji fa 
ası mün:ısebetile hariciye nazı 

Norveç, Letonya, Bulgaristan, 1' 
lombiya, İsviçre nazırlarından 
İspanya, Belçika sefaretlerind 
taziyetnamelcr almıştır. 

N :ıta m>.zırı, Almanya ve Be 
çika münakalat nazırlarından t 
graf almııtır. 

M. Şotam da Yugoslav, Mac 
ve Bulgar hükumetlerinden tel 

raflar almıştır. 
M. Pol Bonkur, telgraflara' 

- Edmon kendine geldiği za· 
man Arıen Lüpenin mektubunu 
yorde bulacak. Tabii okuduğumu 
anlıya..:ak. Fakat ya bu mektuba 
beni .. n ehemmiyet vermiyerek at .. 
t.cıma inanacak, yahut aldığım 
adrese gideceğimi keıtirerek ar -
kamdan kotacakhr. Şayet ansızın 
Araen Lüpenin ona verdiği adresi 
aklında ise ve mektupta adreı de· 
ğiştirdiğiımi anlıyacak oluna bu 
muhterem zatla bugün bir kere 
daha kartılaşmak nasip olacak 
demektir. Eğer aklında kalmamıt 
da tahriflerden §Üpheye düıene 
Arsen Lüpene ko§acak adresin aı 
lmı iıtiyecek ve keyfiyeit de ha .. 
her verecektır. işte asıl vahim va
ziyet budur. Bir de Möıyö Edmo
nun Araen Lüpeni bulamaması, 
bula.mıyacağından emin olmau, 
benim yazdığım adrese gitmesi 
ihtimali var ki eğer bu tahakkuk 
ederse ,İ§İmiz oldu demektir.,, 

iki büklüm duruyor, tam bir ih 
tiyar halile öksürüyordu. Hizmet· 
çi o gün yalnız kibar bir mösyö
nün geldiğini ve bir saat kadar 
matmazelin yanında oturarak git 
tiğini haber verdi. Sonra Antuva
netin yanına çıktı. İhtiyar, pek 
ihtiyar bir adamın M. F ernan 
tarafından kendisini görmek iste· 
diğini haber verince Antuvanet 
hemen getirilmesini söyledi. 

müştür. Bu ateşçi sekiz senedir jansından: 
f b ·ı M vap vermiştir. hizmettedir. Lanji aciaaı münaae eb e . 

"Maamafih §unu da kale al • 
mak lazım. Araen Lüpenin adre -
si bu adamca malum olıa veya 
Arıen Lüpen bugün onun tarafın
dan bulunacak bir yerde olsa idi, 
böyle bir mektup yazmıya lüzum 
görmez; eheaımiyet verdiği bir it 
için onu bizzat görmek iıtedi. Son 
ra. Edmona gelince, ayak üstü göz 
den geçirdiği mektuptaki adrese 
pek· dikkat etmemesi mümkün • 
dür. Nasıl olsa evine gelecek, kı
lığını deği!tirecek ve nasıl olsa 
cebindeki mektubuna tekrar ba • 
kar ak adresi arıyacaktır. Sonra 
sanırım Arsen Lüpenin bu yama• 
ğı benim kendisini gözetlediğimi 

daha pastnhanenin içinde farket -
ti. Takip olunduğunu anladı ki, 
kapısını çaldığım zaman beni fa -
ka hastırmıyn hazır bir vaziyette 
idi. Eğer öyle olmaıaydı, odasın .. 
da tuzak lc:urmazdı, böyle de olun 
ca mektubu gözden geçirae bile 
adrese hiç dikkat etmemit olacak 
tır. Binaenaleyh mektubu yerde 
bulın- bulmaz sevinecek, ilk işi 
Şi!liyi boyla:mak olacaktır. Bana 
gelince doktor Adam Noymanın 

adresini elimle koymuf gibi bili -
yorlltn. Bu zat matmazel Antuva
netin evinde amelelik ettiğim sıra 
da Lüpenle mcı:mazeli takip etti • 
ğim gün orlR; • ı krp::ında bir 
müddet durclu~ .. .' ~rı do:ttordur.,, 

Holmes bur.!<lrı düşünürken 
bir taraft:ın da doktorun ~ine gİ 
dip gitmemekte tereddüt etti. O
rada Antuvanetin hakikaten has
ta yattığı anlaşılıyordu. Lüpen de 
tavsiye etmesi ve geceyi hastane
anlaşılan kıyafetini değ: §tirmcyi 

de geçireceğini haber vermesi 
Holmui tahrik etti. K~~senin bu
lunmadığı bir sırada sokakta bir 
köşeye çenilerek aynasını çıkar
dı. Kırmızı sakalını taradı. Gözlü
ğünü ıildi, k~tının ijatündeki sah
te kırmızı beni düzeltti, saçlarını 
kulağının kenarından çekti. Bu pe 

ri!an kıyafetile onun kendisini 
tancyıp tanımadığını merak et .. 
mekle ber11ber Antuvanetin tanı
yamıyacağından emındi. Bu em
niyetle odasınlL döndü, Vatsonu 
gördü 'e ak~ama doğru Sıraser
Yilere çıktı, mektep ıokağına sap 
b, doktor Numanın levhaıını hup 
Iarak kapıyı çaldı: 

Hiçmetçiye: 

Ateşçi sis hakkında hususi hiç Şotan ile M. Pol Bonkur Alman· Ati na, 25 (A.A.) - Lanji faC 
bir talimat almadığını ve mak~.. yat ı\..nerika, ltalya sefaretlerin- ası münasebetile gazeteler tee

5 

1 d M G'· b'. ·1 M Y t' sürlerini izhar etmektedir. nistle beraber yolun açık olduğu- en ve · om oş ı e · ev ıç· 
Holmes gene iki büklüm ve ök

sürüklü odadan içeri girdiği za .. 
man vaziyet kendisine pek müsait 
idi. Çünkü Antuvanet yatağında 
arka üstü yatıyor, perdeler inmiş, 
oda yarı karanlık bir haldeydi. 
Böyle olmasa Antuvanetin zeka· 
11 Holmesi gülünç bir vaziyete ıo 
kabilirdi. Antuvanet tereddüt
ıüz bir nazarla Holmesi ıüzdü; 

Güldü: 

nu bildiren beyaz işareti gördük- den ta~iyetnameler almışlardır. Eıtiya gazetesi şunları ya.ı 
lerini teyit etmiştir. Aysmdan Haşet faica kurban· yor: 

Ateşçi öndeki trenin kendi tre- ları ara~mda ülmadığının bildi- "Fransızların teesaürlerine, f~ 
nile on dakikalık kadar bir arası rilmesini isl~mişlir. 1 cianın Noel arifeıinde olması it 
olduğunu bildiğini ilave etmi,.. İsmi bildirilen ilk listeler için· ! barile daha ziyade artan bir s•' 
tir • de yanlışlıkla bulunmaktadır. mimiyetle iştirak ediyoruz.ot 

• Balkanlarda yenı cereyanlar 
- Siz, dedi, usta çll'ak kıyafet 

değiştirmekte birbirinizden usta• 
sınız. Şimdi tereddüt ediyorum .. 
Sen misin Edmon? 

HoLmes alçak bir ıeıle: 
- Hayır, matmazel, dedi, Ed

mon M. F ernand'tan aldığı mek• 
tupla sabahleyin buraya gelecek
ti. Fakat sonra bir takibe uğradı, 
onun yerine ben geldim, beni gör
mediniz. Fakat ismimi işitmişsi

nizdir: Hanri. 
- Naııl takip? Gene mi Hol· 

usa., t.arah l inci aayttamızaa) 

yardım etmiştir. Türkiyenin Bal
kanlarda hasıl olan bu yeni cereya 
nı muhtelif devletlerle misak· 
lar ve muahedeler aktetmek ıu· 

Şimdilik Balkanlarda bir takım 
yeni ziyaretler yapılacaktır. Kral 
Boris kanunusani ortasında Bük· 

reşe gidecektir. Kanunusani ni· 

ha yetinde Sof yada Yugoslavya, 
retile kolaylaştırmıf olması şayanı Romanya, ve Bulgar kralları bu· 
ehemmiyettir. Türkiyenin Yuna- luşacaklardır. Bu esnada küçül< 
nistan, Yugoslavya ve Romanya itilafın daimi meclisi (Zağrep)de 
ile aktettiği misaklar ve muahede· 
ler Bulgaristanı şimdiye kadar mu 
hafaza ettiği bitaraflık siyasetin· 

toplanacaktır. Yunan hariciye na 

zırı (Makıimos) yakında Romaya 

den ayırmağa mecbur etti. Bulgar· giderek (Musolini) yi ziyaret ede· 
lar büsbütün tecrit edilmit olmak- cektir. Oradan belki Parise, Bel· 

tan korktular. Dörtler misakı· 

grada, ve Bükreşe de uğrıyacş• 
tır. 

Bu esnada Atinada cereyan e· 
den Yunan - Bulgar iktisadi rııa· 
zakereleri akamete mahkum ol ' 
muştur. Umumi harbi müteakİ9 
aktolunan muahedelerin en ziyadt 
Bulgar - Yunan münasebatrnı ib 
lal etliği anlaşılmaktadır. Her hs1' 
de Balkanlardaki hadiseler arası~· 

da en mühim olanı Bulgaristan el' 
rafında yapılmakta olan mücadf 
)edir. 

mea? .• 
Holmes, içinden haz ile güle· 

rck ba§ını salladı: 
- Evet... Gene o... Edmonu 

Suadiyeden ta.nıyorımu§. 

bkılmı§. Bumın üzerine 
iti bana devretti. 

na dahil olan ltalyanın gösterdiği 
tavruhareket te Bulgaristana, §İm· 
diye kadar takip ettiği siyasette 
sebat için cesaret veremiyor. Çün 

Peşine kü Almanyanın akvam cemiyetin· 
Edmon den çekilmesi ve Cenevredeki va· 

Mucize yaratmak yalnı~ 
Türke nasip olmuştur 

- Ya kendisi? 
<Bat tarafı 1 inci B&ytfada) ziyetinin bozulması Bulgaristanı 

da devletler arasındaki gruplar· 
- Kendisi ne yapabilir?. E - dan birisine vakit ve zamanında huzurlarile şereflendiren değerli 

l:nde bir vesika, bir delil mi var? iltihaka mecbur elmel<tedir. misafirlerimize şükran duygulan-
Ed.ı:ıonun ne olduğunu bilmiyo- Bulgaristan kralının geçen gün mızı arzeder, hepinize hoş geldi 
rum amma, her halde Holmesle Belgratla p t=>k parlak bir surette niz derim. Bütün kalbi Türklü -
bir kahvede karşılıklı birer çay kar~ılanması vt: 1912 senesinden· ğünün derin heyecanile çarpan 
içm:! o!aalar gerektir. 1 beri 11k defa olarak Belgrat sokak yurdumun yiğit evlatlarını tarihin 

Holmes ayakta ve Antuvane.. Iartnda Bulı:ar bayraklarına da en büyük mucizesini yarattıkları 
tin başı ucunda, ziyaya arkasını tesadüf edilmesi her iki memlek~t için candan kutlulaıım. Tarihte 
vermiı, alçak ıesle konu~uyor, arasındaki gerg:nliği gidermi§ iıe mucize yaratmak yalnız Tiirke 
Antuvanet heyecanla onu dinli · de il:::i memleket arasındaki müna nasip olmuştur. 
yordu. Holmes lakırdıyı kısa ke- se~ctler için henüz kat'i bir karar Gaziantep müdafaasının kanlı 
serek Antu\"z:.neti meşgul etmek verilememiştir. hailelerini bir kül halinde teşhir 
için meseleyi izaha davet etti: Belgrattaki siyasi mehafilde etmek değil, o kahramanlık men 

- Mösyö F emandın mektubun ziyaret münaseb!!tile neşredilen kibelerinin sadece atlannt say -
da ne ynpacağunız yazılı değil· rc!mi tebliğler haric~nde başka bir mak ve tarihlerini sıralamak bizi 
dir, izahati siz verecekmişsiniz. §ey konuşu'rnamış olduğu kuvvet heyecanın en yüksek şahikasında 

- Evet, anlatayım: Dün ame- le iddia edilır.eldedir. Fakat kral tutmak için kafidfr. Türk kahra 
liyat oldum. Gece burada yattım. Borisin ziyaretinde elde edilen ne manlığınm ezeli ve fıtri olduğunu 
Gece yarııı nasılsa uyanmışım. tice hir misak akl;nden daha mü- mütareke muharebelerinde ciha -
Bir takım sesler i~itt:ım. lıir.ımi~. na tasdik ettiren Gaziantep milli 

- Sokakta mı? Çünkü her iki tarnf arasında tarihimizde de yeni milli bir da 
- Hayll', burada. bir emniyet ve itimat muh:ti yn vanm adı olmuştur. Gaziantep -
Ve Antuvanet yandaki kapıyı ratıhnı~hr. liler bu büyük kurtuluş günlerine 

göstererek gece duyduğu sesler ü· H er halde muhakkak olan bir tarihi hadi5elerin cercyanile er 
zerine nasıl kapının deliğinden i· şey \'arsa o da Bulg :ıri stanın her memiş, bilakis tüfeğini yorganile, 
çeriyi gözetlediğini, içeride nasıl tül'lü cebrü şiddct'nden sarfı na· ı fişeğini gömleğile temin etmi~, 
uzun boylu bir adamın bir ilaç a- zar eclerek arzularının tatmini garbin çelik zırhlarına metin 
larak homurdandığını, iki ateş sulh ve müsaleır.et yolunda gide· imanlarını siper yaparak 11 ay 
parçaıı gibi gözlerini çevirerek rek yavaş ynva§ kabul ettirr.ncği döğüşmü~. binlerce çocuğunu yur-
çıktığını, sonra sokakta aynı he· tercih eylediğic ir. dunun füsıinkar güzelliğini top 
murtuları işittiğini söyledi. Ahiren Çek hariciye nazırı (Be raklara gömmüş, dünyada hiç bir 

Holmes, müteyakkız ve müte- ne~) ile Romanya hariciye nazırı millete nasip olmıyan ünlü bir za-
reddit: (Titules!rn) ar~smda vuku bulan fer abidesi yarattıktan sonra ta 

- Bu oda kimin odasıymış? mülakat esnasmda her iki naz11 rihin huzuruna ak alınla çıkmış-
- Doktor Noymanm.. Bclgratta mütemadiyen Yugoslav· tır.,, 
- Bizzat onun yattığı oda mı? yn hariciye nazırı (Yeftiç) ile te- Mehmet Bey bu sözlerden ıon-

<Ot•\amı ~·"rı lefonla konuşmuşlardır. ra uiz ıehitlerin hatırnıını a.nmıt 

f bir dakika ayakta durulmuştur· 

Müteakiben Hüseyin Remzi Bef 
Gaz:antebin 11 aylık kahramş~ 
müdafaaaını anlatmış, Süleyroa1' 
Bey harp esnasında nasıl malze ' 
me yapıldığını izah etmiş, Doktof 
Fahri Can Bey harpteki sıhhi ~ş· 
ziyeti anlatmış, son olarak t• 
Fikret Esat Bey müdafaada hA ' 
kim olan fikirlere ait tehaaaüsle' 
rini bildirmiştir. 

Nutuklardan sonra milli marf 

lar çalınmış, merasimde bulun3ıı' 

lara Antep f11~ığı dağıtılmıştır. 

Merasimi müteakip ReisicütJI' 

hur Harzetlerile Başvekil lsıuel 
Paşa ve Meclis reisi Kazım Pat' 
ya birer telgraf çekil:miıtir. J-lif 
seyin Remzi Bey de gece radyod1 

bir konferans vermiştir. 

DOKTOR 

afız Cemal 
Dahili hastalıklar mütl'haısr•1 

Cuma pazardan başka günler0' 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu / 

Taksim - Altın bakkal numar• 1 
( 

Telefon: 42519 öğ'eden sonra tıı• 
( 6 2,5) latan bul Divan yolu 1' 

IJ' 

rtJ' mara 118 Telefon: 22398 perşe 

be günleri sabahleyin Beyoğturıcl' 
ki kı~hk ikametgahında fukıl'' 
meccanen. 
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Askerlik işleri 1~ ii Maarif 

llkmekte 181'1
• c ................... . .................... 

:::::::::::::::::::: tarı 
Fırka askerlik dairesinden: i~ !~ 
1 - ihtiyat zabitanından sene· ı iH~ 

I~ yoklamaya gelm:yenlerle hiç i~ H 
b

1 

ır ubeye kaydini yaptırmıyan - !i l~ 
lr, :: :: 

2 - Efrattan para cezasını müs 1 ~~ H 
t l · I •· ·· t ı:ım olan yoklama kaçakları ve H ii 
baJtayalar, :: :: 

3 -Asker kaçakları, H İi 
. 4 - 2330 numaralı af kanunu ~~ H 
ıle suçlan affedilen ~carıki mad i~ H 
dcı\!rdeki yokınmaya geım:yenıe - H n 
11:ı kanunun 14 üncü maddesine e~ !~ 
llazaran 28 - 1 - 934 tarihine ka f ~ H 
~ar kayıUı bulundukları ve yahut · ~~ ~~ 
1kamet ellikleri nuntakal rdaki fi i~ 
!Ubelere müracaatl arı. , ~~ ;i 

Vekaleti 
Beşinci 

Tarafından 
Sınıf /arın da 

l lkmekteplerin 
Okutturulnıak 

Dördütıcü ve 
Uzere 

T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
,,VAK 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil her kesin istifade edeceği bir 
suretle yazılmış bi,· çok haritaları ve resimleri ihtiv!l efnzektedir. 

Bir karton 1a kaplanmış olan bu TAR İ HL ERiN fiatlan nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri : lslanbul Ankara Caddesi 

VAK 1 T YURDU 

.. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 
:ı :: 
:: :: 
r: ii .... .. .. .... .. .. 
~ ~~ 
:ı :: 
:: :: .... :: :: 

~~ ~~ .... 
:: :: .... 
~i ~~ 
~H~ 
~i ~i .... 
:: :: .. .. ,:: :: :: :: 
:: :: .... .... 
1 ••• . .. 
:: :: 
:: :: .... .... .... .... .. .. .. .. .... .. .. 
:: :: .. .. ... .. 
:ı :: 
ii ii 

5 - Tarihi mezki'ırn kadaı· mü · i! H 
tacaat etmiynlerin hakkında ke - ,g :; 
llıafissabık ahkamı kanuniye ceza 
llıa.ddeleri tatbik olunacaktır. 
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1 Askeri Fabrikalar iUlnları 1 

Muhtelif Kimya 
Malzemesinin ahnm asın

dan .vaz geçilm:ştir 

Evvelce münnkasaıınm kapalı 
~arf suretiyle 20-1- 934 tarihin

de Yapılacağı ilan edilen kimya 

l'nalzemesi tefrik edilerek yeniden 

llıünakaaaya konulmak üzere sim 
dilik "'b d ~ mu ayaaaın an vaz geçilmiş 
olduğu alakadaranın malumu ol • 
llıak üzere ilan olunur. (6948) 

\ ' . .. ....... • .. '( ....... .... · • ·~ · -·.~"' '•ı . . . \ -~ ... . . . 
~ 1 • ~ .. 

0DALA 
Ankara caddesinde 

Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankası 
21/ 12/ 1933 vaziyeti 

A.KTiF 
Kasa: 

·\!tın s:ıli kilogram 12247 t.ı06 · L. 17.227.273 S'q 
Banknot . . . . . .. . .. .. .. . ,. 13. I 87.386. -
ura .. ııı. ...... .. .. .•.. ........... .. ~ ., 666.sss.s2 

Dahlldekl Muhabirler : 
Alnn. ~:ıfi l\g ........... ı 788·024 1... 2 51 5.003 70 
l'ürk lirası ................. .... ' ,, l .~09.908.71 

Hariçteki Muhablrler : 

t\ltın:Saff kilogram 3.29G 819 14637.24956 
\ltınıı tnlhrlli kobıl Scıbcst clı.h'l:ı:lcı .'J267.!>H?27 

PASiF 

Sermaye ........................................................ . 
lhtiv:ıt akçesi·· ................................................. . 

:ı 1.081 .245.35 
TedavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naİıtiye L J 58 748 ."ô3 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

3.72491241 !erine redikan vaki tcd iy:ıt • 6732 563.-

Deruhte edilen evrak ı n:ıktiyı: 

• lıa!< ıyeJ . .. .. . . 1:l2O1lı000 -
() 005 -Yo1 8:3 K:ırşilı'R ı ramıımcn ıı l tm ol :ır;ık 

Lira 

t 5 000 000 {J\) 

34Q 11026 

Hazine Tahvilleri: 
l)cruhtc edilen c\·rakı naktİ\' C ' 

tedavüle vazedilen.............. r . 8 688 000 - 160 704 000 

Mevduat: 
arşılığı 1 L.158i48.563.-

l\anunun o 'e 8 inci ına<l· 
'l'ürl\ lirAsı ............•• -......... . M 

Dlı,·iı 

~>OU47.741 .91 
8018159 1 :- ~8 (}(ı5901 08 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

\ccntclcrı Karakô\ - l{öprUb•şı 

l"t!I. 4i.%:i - Sirkecı Mühürdarıadt" 
&m-111 11 .m Telefon 22740 __ .. 

Karadeniz yolu 
A k vapuru 26 birin-

n ara ci kanun 

Sah 20 de Ga!ata uhtımın• 
dan lc alkacak. Gid i~te Zongul· 

dak, l nebolu, S inop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Bra~zon, Riıe'yc. Dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene, 
Ordu'ya uğrayacaktır. (7049) 

iz mir Sür'at 
VE 

Antalya Yolu 
Fntınalardan gemilerin lstan· 
bula muvasalatJarı geciktiğin-

. den yalnız bu hafta için 

ÇANAKKALE .-apuru 

BUGÜN saat 12 de Gala
ta rıhtımından kalkarak gi· 
di~te doğru lzmir, Killlük, 
Todrum, Fethiye, Antalya'ya 
Dönüşte bunlara ilaveten Fi. 
nike, Çanakkale, Gelibo!u'ya 
uğrayacak tır. (7075) 

Bandırma Yolu 
ADNAN vapuru BUGÜN 
saat 19 da idare rıbtımmdan 
Bandırmaya kalkacakhr.(7076 

idaremize ait o"up halen, 
Tersanede fabr ik a ve bavu:r: 
lar müdüriyeti mavna çekek 
verinde bulunan Berk mornrrı 
heyeti hazırasile ve paıarlıkla 
satılacaktır. Taliplerin 5 ka· 
ounusani 934 tarihine kadar 
idaremiz Levazım Şefliğine 
mliracaatları. (7024) 

matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 

delerine tevfikan ''nki tediyat ,, 6.'32 563. - 152.01600000 

CUzdan: 
.•uh telif .......... . 

45 256.210 70 ------------mi 
kiralık odalar 
vardır. Talip 

~enedaı 
ı.:shamn) ')cruhte edilen c\•raııı 

tah\ il:\ı J nakti\·c ~ :ı r~ılığt (iri· 
1.m1 kıymetle) . . ..... .... . 
Csham 'c Tnll\'il! t ................ .. 

L. 7.423.286 04 

.. 28 775 837 . 
•• 1.39!1 229 52 

Altın ve döviz Uzerfne evana ..... - ....... 

.. , ................................................ . 

1 

37 . .592 3;;2 56 J 

45 :;97 86 

4500000 00 

Kiralık kagir 
Hane 

olanlar VAKiT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

HhHedttrlar 
Muhtelif 

YekOn 
1 o 509 9 42.0.1 ~ 
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Betikta§ Akaratı vakfiye ida • 
resinden: Betiktaıta Akaretlerde 

Spor caddesinde 30 numaralı ha• l ~..J.9 ~ 2 04 ne kiraya verileceğinden ki.nunu-

2 Mart 1933 terihindcn itibaren : 
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Şark Demiryolları tarife. 1 Hakimiyeti MiJliye - . 
• .. • .... . . • 1 Zahire nak lıya tın a mahsus '.lO temmuz 1 ~30 tarıhlı ve 9 nu· 
sınae tadılat Ankaranın ııyaıet ve fıkır l maralı busmi tenıilli tarıte ile zeyiller i 25 Kıinuou,ani 1934 ta-

Şark demiryollarr müdüriyetin· hareketlerini takip etmek isti.. ribindcn itibar~n l~ğvcdiJe~e~ yerine di ğer bir tarıfe ikame o_'u · 
den hildirilidğine göre 26- 27 Bi- yenler için lstanbulda satış teş- nacakhr. Yenı tarıfe mucıb:nce almacak ücretler A baremrnc 
rinci Kanun 1933 tar"ıh' d · . . kilatı yapmır.tır. nazaran yüzde elli zamlıdır. Ecnebi memleket ere ihracat yapa· 
· ın en ıtı • · ~ 1 1 k d n· ı· d w 30 000 h" ' ~tır 1 • • • • • cak ara ve mem e et a ı ın e en aşa~.ı , ton za ıre naK· 
r Len stanbuldan saat 1,20 de ha- Hakımıyetı Mıllıye !edeceklere a!man ücret:t"rin üçte biri Prim olarak iade edile· 

e. ·"et eden 4:? nuınat-ah katarın ta cektir • 
.. f nin tevzi merkezi: Ankara cad-
ı C8İ ıııasıda gösterilen !ekilde Faz'a tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi mercudur. 

tac~ıl edılecektir. desi: Orhan Bey han Remzi 00831 
1 efendi. iUiJl!lllm lil 
:;'anbul Hareket O,Ol Ba•lıca satıldıg"ı yerler: Bo- P1llli 1~· fil! ı·~ ~l~~m'buw!ıl J!lrill!~ !liJ! ~~j !il ~fi~~ 1~lll]l11 .ıl ~l~ll !JW~~~;~, ıı1 Jff~ ~ıı~ 

kun-kJ\pJ 0,09 ~ =°' F-= 

Yenikapı ,, ğaziçi, Kadıköy vapur iskele· Se nı·· Bank ası 
Sa.matya " O,l2 

leri (Köprüde) Sirkecide Mon· 
Ycdikute " 

0116 
diyal kitaphanesi. Gnlatasaray, 'f esis tarihi : 1888 

Zeytinbı.: -nu " 
0

'
20 Şehzadebaşı, Ak1ai:ay, Samat· Seı·mayesi : 30. 000 • 000 Frank 

Y ah " 0,25 ya, Çemberlitaş, Divanyolu, 
enPU dle O 29 

evelin on birinci pazartesi günün· 
den itibaren yirmi gün müddetle 

müzayedeye çıkarılmıştır. Talip 

olanların kanunusaninin BiRiN· 

CI pazartesi günü aaat on üçe ka

dar mahalli mezkurda 54 numara 

da mütevelli kaymakamlığına ve 

yevmi mezkurun saat on üçten · 

15 ine kadar İıtanbul Evkaf Mü
düriyetinde idare encümenine mü 
ı·acaat etmeleri. (6806) 

Z A Y ı 

Adapazarı Türk Ticaret ban· 
kasından almış olduğum 135 nu • 
mara ve 1 - 7 - 933 tarihli hisse 
senedini zayi ettim. Yenisini ala • 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

(9835) Mehmet Aziz 
Kara Ahmet zade 

Ye,,.·ılko" y ,, o,32 köy (vapur iskelesi) Karaköy, -~~~ are ınerkezı . 1 , , u L 
F.o.kırkö '' ' Sultanahmet, Eminöünü, Kadı 
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-& Y Muvasala t 0,39 1 

-~ ~ f stanbul ithalat gümrüğünden 
-:.~ il aldığım 30 - 11 - 933 tarihli ve 

~miwııı ! mm~ınıııımıımııııı~ıııı~ırımı , 

'- ---- Sirkeci Taksim ve Si111lideki tü- -:o 't,u··rkı·yedek1· ~ubeleri · -·--·•••• .. ••··=::-·•••••Hooo oao aoaaooanHO ) ~ ); - = ~ • 

~ Dr. Ekre;· .. ş~;ff·ıı ..:üncü ve bayiler. ..l~~ lstanb?I ( <lalala ve lstanbul ) lzmir 
lr,., frr.Lnıte.ı 2 h:c. dnh' iye doçtnuii l LAN s• i-~-~ Samsun . Mersin . Adana 

Datm f-astıth1';ar mütehassısı ii $ehircilik müteh:ıssı'ı Burhan Yunanistandaki Şubeleri : 
Ankart~oki mulyene~anesini R Arif H~yin, Cerrahpaşa hastane- . .;~ _ SeU\nik . Kavttla. A llna. Pire 
Cd ... • u'otolu Orhan Bey .ıs., artı- :.·.,· sinde tedavide bulunan Cüınhuri 1

1 
--,;.·:---· B ı · K d k , 

' r ilümum Ban ka muame elerı . re i me tupları. Cari hesap· 
rnaıu 6 rıamaray naklet mi ~tir. H yet Halk Fırkası Zongu!c!al; idaı·e 1 ; ları kü şadı. Esham ve Tahvilat. Ka!alar icarı . 

Tel. 20339 H h_~y~ti ~ei.si Milftt Ak:f Beyle gö· i 
;rn;;:::=-...ı:::::::r.:::..-:::::1:tte:er11 ruşıı;H•s ı ı ıca olu. ım;\!;;,ndır. . 

.:~ 15623, 156241 15625, 15626 numa• 

-~~ ralı 4 kıta makbuzu zayi eltim. 
Yenisini alacağımdan hükmü yok· 

(9837) Nebi zade: 
Ahmet Ragıp 

· hlblı IEH~U:-1 ~SJl\t 

Ncurlyaı Müdür ü: nctıı. Ahl'Df't 

\' ı\ 1\ l 'l lulha;ı!ll - l11lunbul 
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Eskişehir eker F abrikaSı 
i ~ K O i : -t.~ • : 

.
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S:ıtınalma h:omisyonu ıldnlan 
. ··--······························· .. ······•·· ....... . 

l\f.1\1. 'Y. Satınalma komis -
yon undan: 

\ 

Eskişehirde iki efrat pav -
yonu ile mutbah, çamaşırha
ne, hamam ve umumi kanali
zasyon kapalı zarfla yaptırı -
lacaktır. Şartnamesini ve 
planlarını görmek istiyenle -
rin her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek .. 

Fabrikamızın şekerleri 1C<l0 ~ilcdan az olmamak şartlle her isteyene satllmaktad1r. 

Fiatlarımız : Fabrikada tesl'm şartile sandıkla küp şekerin 
kilosu 40. Çuvalda Kr;s ıaı toz şekerin kilosu 37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren billün masarif ve s:gorta •e mes'uliyet münhasıran müşteriye aittir. Nakliye fabr kamn:ca y apılabilir. 
G önd u ilecek mal fabrika tarafından müşteri hesabına s igor ta ett.rilir. bf'de!in yüzde yirmi beşi ı:parişle peş•nen ve mütebaki 

yüıdc yetmiş btşi ıle diğer masraflar hamule senedi mu~<abilinde ödenmek üzere ıipariş!er derhaı gönderilir: 

lerin de 15-1-934 pazartesi 
günü saat 10,30 da teklif . ve 
t eminat mektupları ile birlik
te Ankarada l\f. l\J. V. Satrn
alma komisyonuna müraca .. 

Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. En az beş vagon 
veya daha fazla miktarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

atları. (3433), (6923) 

'Adres: Eskişehir Şeker Fabrikası - Telgraf adresi: Eskişehir Şeker 

............... "''-ımınııınrııııııllı'lınııı11u•11ı~.mw~Mııı'ill1~111 

Tayyare Yılbaşı 
PiYANGOSU 

Çocuklar için en iyi Yıibaşı hediyesi b"r Tay
yare Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 

binlerce lira kazanabilir. 
Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. 

-•ımjjjfil11ııını-lill!ll111~rınınıııımıınııınmınınııııııııınııııı 

• ellit a-yarızdaa aizi vikaye 
edecek olan Eno"a • Fnıit Salt" 
m8stahzannı almak için mO.hlik 

~~~ha::_IAbn bndusmıu bcJdemeyip.iz. ~~.,,,.,,,..,. 

.,,.,. $oh" 
" •Eno .. 
blını.,n. 

e tik•llert 
twbrikanın 

ouı-ıı 
bikaaıd11 
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Soboh ve 
o'kşorn b4r 
bordok su 
derununda 
bir kahve 
lı:opQı mı it. 

. doıı fıôfid ir. 

lstanbul Barosu Reisliğinden ; 
Aşağıda yazılı rurna menin müıateresi için 25 ir irci 1inun933 

bribinde a diyen içtima edecek o'an heyeti un umiye eheıiyct ha· 
ıı l ola maması heseb i!e içt ima 30 Birir.ci ı ir un teribine mi:sadif 
Cumat tes i günü saa t 14 e talik edilmi;tir. Nizcımr.aır:ei cahılinin o, 
dördüncü maddesi muc ı b ir: ce birinci içlimaın devarrr o'an işbu 
İçtimada ekseriyet aramlmaksmn miizakere icra vf" L.aı ar i lli~az ' 
ed ileceği cihet le mezkur· g ün ve s aatte rüfekanan ıs:aubul Hal· 

.. _ • 1 d . 
aevı sa.onun a hazır bu'un ınala rı r ica o.u •. ur. 

RUZN ı\ME : 

I - Jdart raporun okunması 
2 - llesaplaıa ait rapoıların okunm3sı 
3 - 934 senesi bütçesinin tttı:ik , c ta•dikl 

•• 4 ,- 1_'ürkiye A\'ukatlar Birli~i teşkıli için 5 kı\rııırıt•~'1ni 9:t4 t:ııihinıle fz 
mır ~e :udedıkcek or grcyc bir mura ıhas izamı hakkında lıııı r burosuı,<J:u . ~clı:n 
tıhrırat ha ı kıı da rüfokanın ınüıalcalaı ırıın al11 ı ması. l l l 44;:iı 

Şirketi Hayr:yeden : 
Neş~edil~i~ olan Rımazan tarif«!sinde Perşembe, Cumartesi ve 

Sala gunlerının akıamları icra edılmekte bu unan aşağıda yazılı 
seferlerde ta lil it yapı' auştır: 

1 - ~8, 40 da A. Kavağından başhvan 1 ve 19,33 de Eey! ozdan 
yapılan,! numaralı sefer ler orıar dak ıka evvel yapılaca ' tır. 

2 - u ece yarısından sonra saat 1 15 de K- ··-' K '-1 , oprucen avaK ara 
ka~ar ~apı ' mak ta bu'unan 6 r.u rn~rah sefer bir buçu!c saat ev 
Tel yani 2 J,45 te harel·et edecektir. 

~ - ~~ at _22, ~S ~-e .. Köprüd~o .Çengeli öyüne kadar yapı lan 4 
Ye :l3,30 oa Çen~elkuyunden Kopr uye ıcra edi!eo 5 numarala se· 
leder ~a.Jdml m•ştır. (J 1445) 

Dr IHSA ~ <;AMI 

Tifo ve Paratifo A~.,sı 
Tifo •e f .t.raı:ıo !'ı:ıs:alıkl:.rııı:ı tutuı 

mamalc için tesir ı çok k:ıfi muafiyeti 
pek emin bir a~:dır. Ecı:a de;ıolarında 
bulun"r. '~08611 -· -

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babılli ı Ankar:ı caddesi No. 06 

Telefon . 2256'ı 

Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, f elefoıı: 22925 

A~vahk Yolu 

SAADET •apuru 27 Birinci 
Kanun Çarşamba günü saat 
17 de S rkeci rıhtımın· 
dan kalkarak gid :ş te Gelibo 
lu , Çanakkale, Küçükkuyu, 
Altanotuk, Edremit, Burhani· 
ye, Ayvalığa. Dönüşte bunla· 
ra iliveten [ oıcaadaya uğra· 
y~ ca!dır. 

1 istanbul Belediyesi ila nları 1 
--------------~---Mlioavaaıana ıü1um görii ıen 15') adet lımır çığdenesi, 300 
demir ayak, 1550 civata, 100 kilo ıama demir i, 110 kilo yağlı 
boya, 5 ki!o macun, 8 kılo perç:n ç :v si kapalı zarf la münakasa-
ya konul muştu:. Talip o :anlar ıartname a lm ak üı~rc her gün 
Levazım Müdürlü~Une miluclat etmeli , m:in a"asaya g irmek için 
de 47 ha'ık teminat ma ~cbuz veya mektubu ile te l. lif mektup• 
Jarım J 5 • 1 · 934 pazartesi günü saat orı beıe kadar na:mi En· 
cümene ı vermelidirler. (7081) 

Akay işletmesi Müdüriyetinden: 
Sinem:ı ve Tiyatroiaran saat :l3 de lati li hCT sebiyJe Köprüden 

Haydarpaşı · Kadıköyüoe saat 1 de ka lkan posta badema K6p· 
rüden 23,45 de kalkacak ve Hay<Jarpışaya uğrıyarak Kadıköyü· 
ne itİdecektir. 
Kadıköyünden 23,30 da Hayderpışadan 23,40 da hareket e• 

den ıefer de Kadıköyünden 23,00 de Havda ı p1~adan 23, 10 da 
kalkıp köprDye gelecektir. (70741 

T\:JOKiVE 

llQAAT 
BANKA51 

.-· 


