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kömürlerinin Türk kömürlerine 
rekabet etmesi, d:ğer taraftan Pi
rede 1stanhuldan daha ucuz Türk 
kömürü satılması gibi akıl ve hav- Dün bir komisyon vazi .. 
sal~ıun kabul edemiyeceği vazi- yete çare aradı 
yeller ortadan kalkını§ olacaktır . yarın yeni yılın ilk günü oldu-
Bununla beraber (Kömür silosu) ğu için ölçüler kanununun tatbikı· 
idaresi de iktısadi bir teşebbüs ol- öldürülen batvekil M Duka na batlanacaktır. Bir aeneden.be-

mak noktasından ayrıca büyük Romanya baıvekili M. Dukanın ri faaliyette bulunan ölçüler ve 
karlar getirecektir. cüma gecesi katledildiğini dünkü ayarlar bat müfettitliği son gün-

Hali hazırda kömür ihracatını sayımızda haber vermittik. Dün )erde faaliyetini en çok dereceye 
arttırmak için düşünülen en mü- gelen telgraflar bu hadise etrafın- getir~ittir. Tacirlerin ölçüleri a• 
him tedb~r (Ereğli limanını) yap - da esaslı tafsilat vermektedir. yarlanmakta diğer taraftan da 
maktır. Bu limanın yapılması Cinayetin yahudi aleytarı bir tacirlere ölcü tedarik için uğraşıl• 
hakikaten mühimdir~ Fakat bu it te§ekkül tarafından yaptırıldığı maktadır. 
milyonlarca lira sarfını icap eden ilk tahkikatta anlaıılmıftır •• Genç Fakat İstanbul gibi büyük bir 
~;,. tc~ı~JJ~.b.1'.t'f-~~IJ.iiı.,..a.l:liM~tU-t'nnr-m~Nlnn~mımmmrnmıis"'f"ıMlıtııliıillieıııl9 wılMiau *i:a 'bine ....... ··. ece ıa " ~ 
itibariyle de d dükklncı, esnaf ve tacire ölrü aha batkalan da var!,, demittir. :s' 

Onun ıçın liman proJ· esinin bulmak ve bunlann ölrülerini a· Tafsilatı ikinci aayıf amızda bu· :s' 

tahakkuku az çok zamana lacaksınız. yarlamak çok zor bir iı olmuştur. 
muktaçtır. Halbuki Ereğlide Bilhassa birçok tacirlerin aon gü· 
liman yapmak teşebbüsü bir K · ı A ne kadar ölçü almaınalar.ı ve dün 
taraftan takip edilmekle be- atı yşe müthit bir kalabalık halinde ölçü· 
raber Beykozda bir kömür silosu ler ve ayarlar müfettişliğine müra 
tesiıi çok kolaydır ve daha bugün- Kocasını Öldüren kadın caat etmeleri mü§külitı artbrmış
den ele alınab:lir. Bunun için en idama mahkum o!du tır. 
çok altı, yedi yüz bin lira kafi ge· Bu tacirlerden birçoğu henüz 
lecektir. Beykozda kömür silosu Kastamonu, 30 (A.A.) - Bir ölçü alamamışlardır. Sebebi de 
yapmak derhal para getirecek bir sene evvel lnkay.anın Esenler kö • piyasada mevcut ölçülerin kami-
. ld w • • b ld f ı yu" nde kocası korucu Mehmedi ış o ugu ıçın u yo a sar o una- len satılmıt olmasıdır. Bu vazi .. 
cak parayı her suretle temin et • balta ile öldüren AY!e ağır ceza yet üzerine tacirler iktısat vekile· 
mek mümkün olacaktır. mahkemesince bugün idama mah- tine müracaat etmitlerdir. 
~ykozda kömür silosu yapılır kum edilmiştir. Ayte kocasını Vekaletten verilen emir üzeri-

sa vapurlara lazım olan su mese - sevdiği batka bir adamla evlene - ne 9ehrimizde bulunan iktısat ve
leai de kolayca hallounabilir: Çün bilmek için o damın yardımı ile kileli ticaret müsteşarı Hüsnü B. 
ku Göksu deresinden balta ile ~taürmüş ve evin ahırına Vaziyetle meşgul olınıya başlamıt 

Beykoz kömür silosunun gübrelerin içine cesedini saklamıt· ve dün derhal ölçüler ve ayarlar 
yanma getirilebilir. Ondan sonra h. Mehmet yedi yaşındaki çocuk- baş müfettişi Kudret, İstanbul ti
Boğazdan geçecek bütün yerli ve larının gözü önünde ölmüt ve hi- caret mıntaka11 müdürü Muhsin 

Mehmet Asım diae çocuğun ihbarı üzerine mey - Beyleri Sumer Bankta toplıyarak 
<De,·arnı 4 llnl'O ayıfada> dana çıkmıştır. ölçü temini için yapılacak işleri 
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Gelin - Çiçek demetini btiyle tutacak 
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Bayramda 
kupon/arı
mız size bi
rer hediye, 
birerlıatıra 
kazandıra-

caktır 

Öğrendiğimize göre bazı tacir
ler vekalete müracaatlerinde ka
n.unun tatbikatının birkaç gün te
hirini rica etmişlerdir. Fakat ka
nunun tehiri imkansız olduğu için 
ticaret müsteşarı Hüsnü, Kudret 
ve Muhsin Beyler yalnız ölçülerin 
derhal tedariki meselesini tetkik 
etmişlerdir. Neticede İstanbul 
da ölçüleri yapan fabrika ve ima• 
lathanelerin çalışma vaziyetleri 
üzerinde meşgul olunmuş ve bun· 
ların geceli, gündüzlü çalışma su 
retiyle lstanbulun ihtiyacına yete
cek derecede ölçü tedarik edebi .. 
lecekleri anlaşılmıştır. 

lstanbul ticaret müdürlüğünün 
miz kupon- her hafta iktıaat vekili Celil Beye 
l f l _ gönderdiği haftalık iktısadi vazi· 
arı op (! J yet raporunda ölçü azlığından 
yınız bahıedilmit olduiu aöylenmekte

dir. 

Her gün 
neşrettiği-

Fransa ve Türkiye 
" Biri şarkta, diğeri garpte bu iki 

Cümhuriyetin anlaşması bütün dünya 
için bir sulh amili olacakhr" 

Pramıa meelisi ha -
rlci) o cncUmenl rel 1 
''c Sosyal - ~mokrat 
fırkası lideri MosJ ô E
duar Beryonun mem -
JeketJmlz ve lnkılAbı • 
mız hakkında yazdığı 

lfü makalenin tcreUme

sliıl ne retmlıttik • 
Bugiln, Pariste lntl• 

şar etmekte olan Mari· 
anne mecmuasında ı:ı • 
kan Mösyö Hcryonun 
iklncl makalesini de 
neşredlJ o ruz: 

Bir l iki saat İ· 

çinde, Muataf a 
Kemal, bana 
Türk ihtilalini i · 
zah etti. Artık 

timdi bu inkılabın 
makııl inkitafını 

Yazan: Eclouvard Herriot 

anlıyorum. Genit· M. Herriot lstanbulda iken 
liğini ölçüyorum. Hulasa, 1919 için en iyi çare olarak, Amerik• 
Tijrkiyesi mahvolmut gibiydi. mandası altına girmesini dütün · 

Hatta mahvolmuftu. Aklıselim düler. Yalnız bir tek adam bu va· 
sahipleri, Türkiyenin Mösyö Loit ziyete kartı koydu, en çetin güç • 
Corcun vesayetinden kurtulmak <De''IUJU ıo Wlcu •aydacla) 

Siny r Musolini M. Lit
vinof ~le anlaşamadı 

Yugoslavyanın en mühim gazetesi 
olan (Poletika) böyle diyor 

(lzvestiya) gazetesi de Sovyetler ile büyük devlet
lerden biri arasında bir ittifak ihtimalini 

ehemmiyetle kaydetmektedir 

Geçenlerde Amerikadan dö- { ler esnasında bütün cihan siyaseı. 
nen Sovyet Rusya hariciye komi- ti meseleleri gözden geçirildi. Fa 
seri (Litvinof) un İtalya baş ve- kat müzakerelerin neticesi hakkın 
kili M. Mussolini tarafından vuku da gazetelere hemen hiç bir ~y 
bulan daveti üzerine Romaya uğ• sızmadı. işte bu münasebetle Bel
radığı ve orada iki devlet adamı gratta çıkan (Poletika} gaze~•İ 
aralarında konuştukları malum-

fayanı dikkat bir makale neıret• dur. 
M. Mussolini ile M. Litvinof ~- miıtir. Bu makalede §Öyle deni• 

liyor: (De\-nmı 9 oncu saydada) 
rasında cereyan eden müzakere-

Türkiyede avukatlar· 
birliği olamaz mı? 

Baro dün ae • 
nelik kongresini r 
yapmış, toplanb -
da aidat ve Tür -
kiye Avukatlar 

Birliği tetkili için 
lzmirde yapıla • 

cak kongreye mu

rahhas gönderil • 
mesi mevzuu et -
rafında hararetli 

konutmalar yapıl
mıştır. 

NeticeC:le aida • Baronun d6nkl kongresinde balune•lar 

tın eski şekilde alınması, lzmire karar verilınittir. -
' mütahit ıve murahhas sıfatiyle Bu bahsa dair yazımızı beti 

değil, sadece latanbul avukatı ıı • saY.ıfada bulacalumız. 
ifatif lec 3 avU]{atJn ıönderilmeıine 



Cinayeti aşi t bir teşekkül yaptırmış. Bir .çok 
ki sel er tev kıf edıldı, ôrfi ıdare tlinı beklenı yor 

atalarıfl8ıı ltut' a ~ ektllflerini ve 
İtendislfie isa&~t @U ğini +ıe kaçtılt 
t~fi soHra IUen teslim o!mayı e 
•elden ta mitti eltiklet)rii sQylü· 
yor. 

ftillll NUffİlf7 
tahkikat neticesinde katilin 

Kd lifiliHoslU i mint1e •e 29 ya· 
~ında olduğu, Bükreş ticaret aka 
demisini bitirdiğini ve elyevm 
tramvay tirketindc memur bulun· 
Mcİülü t~aliit etllliyar. 

idare 

sonra teşkilatının aynini vücude 
gcf r ijlef, •e kü••etli lddialata 
göre Almanyadaki nasyonal &Ôt" 

yalist fıfkUl;le dejrudan doğrU• 
ya temattll bühuifllakta ve kentli
lerinden yifdıfti ıÖtinekte idiler . 
Bu suretle cinayet hadisesi zahif .. 
de bif Rümen Sahih rflet@lesi şdlt· 
Iini göstermekle beraber hakikat· 
te h rici si7aaete dayanır ftiahiytl 
teiİif. ÇeHk ıflilf r t ,kilah, yal
nız Hitlerin programıih ve teık\ll 
tıtU ilmıkla kıhıuyarill muahede 
leri yeniden tetkik etmek istiylh 
revızy6nist s1yiselinı de propi' 
ıand;uı me:ranına luıymut •e bu 
fikirleri Romanya dahilirıda neırt! 
giritinltli. 

siYaıeli ile karıttırdığmı, bu ıi)ta
ı•tiH iıa kendiiiHı tehlUteli i6rlin 
düğü için öldürüldüiünü söylemi,. . e.r. 

Kıtil! göre bu !lyaiel yalhHhle· 
ri iktidar mevkiine ıetit'ecekti.Ka 
til, şunları ilave etm~ılır: 
"- Daha katledeceiimiz baıka 

farı da var.,, 
llil@ reflkat eden Ve 9UÇ ar -

kadaıları aibi görünen iki kiti de 
tevkif adllmlttlr. 

Şi,ull '9UU1n memlekette bili. · 
merhiMll hlr tenkil hareketine ih 
tizar edlllrur. Dıha thtıd~den ak 

4am Uı@rl, lüktttl• malbuala kıt .. 
nd bh• ıansür könmutlur. Hiçbir 
ga:ııele, huıuıt tahr çtkaratttamış -

Diger lraftan, bugün ltomanya tm 
aanyi te ti ati 'blllmufft sermaye Dtllllr muhalta Uttkil&Unm bir 

' '' · cok relılerl tıvklf edilmiştir. Bu hareketleri üzerıne muehir vazı - ~ 
yelleri olan yahudilere karıı ma _ arada keHtllılnı 11h"tiut muhaf ızıı, 

t h iımi verilen c neral Cantacuzent! gazalarını la§ amak ve epsın~ 

tehdit mektuplitı yafdttmak su • vardlf. 
retiyle tiddetll bir kerkutm hare- Cıneral, tıtklllt retıt Mı Cod · 

reanonun tevkif~nden sonra riya • keline batlatlı. 
Dulttet 8<> (A.A.) - Atiatlolu Duka hükOmeU, aııl blrinti ee _ aetl el@ altnıttı. Villyelleı:de le\i 

jafieıtiın llkan huıuH muhabiri 'beple liü teıkil&ta Rumen millt ltir kifata davanı ediliJora 
§ımn evintle iken ietaı1ondan le- bildiriyor: lilinin ve hudullarmın ~mntr•thıi Sabah ıiHleleri ıirah çerçeve
lefoıa ~dili7br. Ve trehin 50 daki Ka'bifle ini sabahtan beti hali iç tehdit ettliini il rl ı\itetek intiha· lerle ~ıktnıthr. Matbuat• biliiıtit 
lca ıeçikeceji bildiriliyor. Bunun tim aaclır. Sohalilarda karakcilfif bat tifııincle çok ağır tetkll&tınr na feci cinayetten ftefr.ıtle bihıet 
iıRrine i;aı•eltil 9,50 re dulnl ihifar ve ıehirde fe•llallde ıün lai••lmittir. mektedit 
pra ıeliyor. Oraaa bit kaç 8a letiti alırlık 'Yeren elütıı\ln tttaftıa At)ır neticeler beklenı,or 
lcika etrafını lan döitlariyle ko· rası •öze çarpı~of Hük&meUti ôk lıtOIHlftyl blPllftl ale,tllft• M. bukanu\ katllnin alır neti " 

nuıu1or Ye vakit seliyor. HüiUil tltltletll klfatlU llfttllf ftfühteftiel Dukan~et~~!:i'e!::.ıfıWtanri\ celer doauracajı zannediliyor. Li'-

;:~.o~:u::!:~::~~~:t~:~;: diM~••ukan Bitendlğlme g8re,, kanaatim~ göre çelili mll erHlet ~~:I t~tua~:~i:s~~n~ut::ı:: ~:,:~~ 
tadır. Duka, tam birinci hattı yarın R manfada idarei örfiye büyük Roftıi.ttyi.Httt vlicudı ıel kül edeceti meçhuhlürı 
geçerken arkatıan meçhul bir il· Han eilltıtiesirie ifttlz r eUhek la- tneilttde tttUıah@fetl olin flt\U. Her ne suretle olursa olıun müf 
dam ıelereli eliyi~ alt6aU U tutu- zım gelır . yerhıe, Rômanyi blrliılnt PlfÇl - takbel kabinenin Fatiıt aleyhtarlıı 
yor. Ve hirbenbife iki et" silah limak iıHyen Alrttınyı alyauetlhl ğı yapan demir muhafıtlirm faa • 
ltitllttt r. kınıunlardıfi liirisi Hükfımetimiıln tatiyesi terviç etmekle \'@ açıltlatt açıl• Hyetinı karşı !idd~ttı hareket ede 
Dukanın kafasına, diaerl ehsesi· Ankara, 30 (A.A) - Romanya ltUçuk lttllf aleyhtulığr yapmakla ceği görülUYOP. 
ne isabet e81yöf. ba4veh:lll M, Dukanın maruz kal • Röttılftyaya 1hınet emeltteytlı. Muılakb~l kıblhenin rolüftli le· 

Katil bununla kalmırarak ve bu dıgı ıulkast neticeli v falı dola • CeHk tflf~lerUt@riH, ~vvelce yal• batü~ ettirmek l~in askeri ıahaiyet 
f b 1 f 1 ı t ;. nız yahudi aleyhtarlıklarıdCliıt se @r oaı vel<i İti önüne geçereK iki yıııy e naric iye vekaleti te§rİrat lerin kabineye ithali muhtmeldir . 

el de jUIUHe d ğnt ate~ edlyat. üftiufti mtidürU muavini Şefkati dolayı ıettçlik arasında btlytilt mü· Slnıya•da bir bomba 

M Litvınof 
Sulh yolunda Ti.irk- So 

yet do tluğunu mlııl 
1 ' gostenyor 

Nl6ık 11 30 {Ti ajansı) 
Mukııi i fa lt ifltte i l timaınd 
beynelmilel vaziyeti izah eder 
ken, iıarici7e komiseri M. bitv' 
ft6f 1 Turlil~e il llH iiiU 11e\,e 
lere tle temas eltnlş 
ki. 

"Bü1ük Türkiye cümhuriyetiy 
le olan mUhasebatımizı di••r ec::· 
hebi devletlerle olan münaaeaha 
bir nümune olarak telikki etmtk· 
teyi:a. On seneden fazla bir müd· 
det içinde bu münasebat her ıene 
daha :ılyade iyileıerek hakiki bir 
dostluia müncer oWıuıtur. Bu 
dostluk her iki tarafın aralafıftda
ki hudut k11mında lıarşılıklt tam 
bir emniyet his3İ vırmek iuretljle 
tamamiyle tatmin etmelUedh·, Bu 
kartılıklı samimiyet \'e itimat ti· 
yaseti beynelmilel ıahada da :rnüs 
mir bir teşriki mesai zemini ihdas 
etmektedir. Her iki taraftan biri 
ancak sulhun hal ve tet\'iJetini İs· 
tihdaf eden ltkliflncle ~aha bida-
yelten diğer tarafın yar Jım ve mü 
zar.~retine gü•enel:ilir. Tecavü
zün tarifini beynelmilel hayata 
sokmak için türlc:yc ile haı·ici)'e 
na•ıtı Tevfik Rütlü B. in yaph\ı~ 
olduklan yardımı burada 'bilhas
sa kaydetmekle bahtiyarız. Hü· 
kumetimizin, Tiirk'ye cümhuriyc 
tlftifi ofiuncu yıl c\~n'1mü münaac
betiyle M. Voroşllöf un r~yaselln
tle tüı k\yeye lfSndercliı:ı heyet 
R.@isicUtnhur Hazro\leri, Türkıye 
htlkö~eli lafafıntltt.n ve bütün 
Türk ffıilleH taraf inclan samimi 
ve liarare l lf r küsnü kabul ıör· 
ıttUş lt.ir. Bu hüınü l.abut biraz 
evel söylcdigım lçer~dcn ıelme 
derın dos~luftun yeni s::ah~ri bir 
cJcllHn~ teskll ecler. Ame:-ika1a 
yaphğım ;eyahal d \n!rııiyle hu 
lezahürc bizzat iŞtl:ak edemedi· 
aımden dolayı ancak teessüf ede· 
bilirim. tjer bütün mılleller ara 
lanndo. b3yle münaıebat tea· ı ede 
bi seler rnlh mcselesı halleri' lnittg 
olur .•. 

Ve kurıunlardaH bifi ÔükiHfti Bey buıütt Hoftiahya sefaretine taharet kizafttlıkli.ft muhakkalc pati ııh 
yanağından girip içeride kalıyor. a:derek Türkiye hwkumetinln bu ôltnlkla b~tabet', btl ıon dftly~t BültHş, 30 (A.A.) - Slnalya Şarki '1-.Ürkistan• 
u t, k 1 ı, ' t halk afasındı al@uhleflfte l>üyiik .. d bl b b "l t T@ DitYe 1 nemen demiryolunun müe111f nadiıe kartmnda duydu· 1 p&ratn a t On\ i1 p&l amtı it. d 1 A 
U•etltıe yiltdaralt derhal alüy6r. au ıamımi teessür Ye tee11üfleri llbtrar uyandıtftılflf. Bir çocuk hıflfç yarli ftft\t~Ut". an se am 

kıUllH d&fdUneü kur,unu bat· bıldirmiıtir. BilhaHa M. Ôuklftın çok re - ıuiilaıtçilır tarafıtttlill ıecel~~ln lslanbul, 30 cA.A.)- Paıııver 
WkiUft ya ı tlı DulUHilH irkida'ı Aynı zamanda hatvekil İımet ralat saklbl, ftlmuikar, lenılz bir fiiiitürül.IUIU liftttöl\lfihllkladır. ta\·Hdyle ~arki TUrk~~tandan Ana 
Dt Hofklneık ya iıauet edip Paıa hazretlerile hariciye vekili de,.)el ve itılan idamı olmaaı leslri Ytlbatı nıunnı b tiyle eYVıke Cl lu ajansına ıu te1araf ielmitl~t: 
.,·-lıt ~ ıı T "'k 1\.. d eok arllıtmt"' ve htdise yıl batı ı d ı dil ı •l ... bU l ı -· or. ftit ı cUt'tnU i ledilt.. evrı ~uıtü Bey ıönder ilderi - ~ J•pı lhllll trp t e 1\\ t v au - Paıavcr, 3Ö - Kurtu an ve nü • 
th IOnra Ye bat•ekiliti devrildi- telgraftarla M. Dukanın maruz kal Yöi'lUlarıftlft UU:lıfit kaçırmıtlır. tün eilenultrden •e raılm lerdcn kuftlelı kuru hın Şarki Türkiıtanın 
iini ılrdülrten ıonra 1Hi defa da dığı bu elim akibet karıııında Ro· MaktUI ba9vekll na•ll Va•ı•çlltnlıtir, gok hayragı az;z Ttlrki7enin al 
ellndelıl ıa• bomhaıını çıkarıp men milleti ve hükumetinin duy - bir adamllı? HUkQtnetllt aeyann11me 1 bayraaım hürmetle selamlar, yıl -
a.tıyor. Ve bu hombanın patlama dugu büyük acıya Türk milleti ve Dukanın katli üzerine ellti•eliti Bükr•t• ao (Rador ajanıı) -=- batını kutlull\r ve yeni senenin bü· 
""'1Jle dilılan gaz dumanı arasın- hukt.metinin ıamimi sureU lttirak çıkarılan mllklul baıvıkilin Ulefln M. Dukanın cenaz• ftıe .. aılnıl, ıılı tün dünyaya mutlu olmaıını diler. 
da ahkl&fln lialabalılın ara11ndan ıfltdlilftl blldlrmltlerclir . de 80 Ley, yani bizim paraftuilo ıiıinU Atını ıır1.yıntla ve ktahH Şarki Türkistan Ba~vcl<ili 
ııeçetıelt tte~ Jölun d6fttu ka~ıyor. I .. . I bir lira ~ıkmııtır ' huzuriyle yapılac1.ktır. V11lyıt • nnının·ı Dr. Mustafa All 

'Bunun Ulerıne Dukanın ınaı'yet;. bugun Sınaya etrafmda yak·a· lanı- Bu ada-ın havalı o k"'..ılr sa...ı"' l\ameeindekı' ""t'•uaun• '•vflkan .... ""'"" 
• ... ., ""u u.: u • D ı... ...c iii;ı.,l"b""a""t'b '•'"'•" ij'a""',:'~ı"'"ı' *"'"'t'i:•m"'"ın-: ·:ı*":-l~lAı ; ne ~em\I~ ntfilyet ıltll ftienhJf\i 7ôr. HadlH üıe.rhıı kııal ~un ge· ve fakir idl ki, evinde bıt bn arka· naze, fta.."lline Valcea yakrnlndekt " ra, ., ı ., " ... ili 

katılı takıbe koyuluyor. Katil, te Duka k&blfteaınde maarıf n~zı- datını çafimp ai;afet verecek YI - Ut•trl kiyUnün klliseal meıarltlı· kaUunttta itltll b't•rnılll kll'I ill 
·takip edildijini aörünce bir kur• rı An1ıleskoyu ltıbifte riYilelıne aiyette bile deiildi. na gömiUecektir. rcllı aitiU!liftitllr.1 ; 

ıu ela ılvll mımura altyör, M.- memur tdlyör "' Bukreıte ilk letl Kabine arltidatlannı hu•,ui blt Hükumet memlekete hltıbeıı BUkret, aO (A.A.) - Ktal bu 
• f ellnclın yaralaHmtııttı rıt- bhıltt' ol&rık buıUn 100 kitideh surette bir ıraya ı•llrmek l•ledl- b rbtyanftıme l\etretmlttir. Be- ıec~ ııta•l1le maarif naıttt Aftıt· 
191 tallllti tlevım ediyor. Vı l&ıla lnıan te•kif olunuyor, ji zaman en yakıl\ •rkadlltı ol&n yannamede denilmektedir ki: leacb lle mallrı naıirı Cın•tlftUn 
11tltlP JtaUlt enHılndın rıltıh.. Tevkil edllet\let Dr. Horkiheakonun evine davet•· "M. Dukcı, bir kahrımıın ıibi Brat'attuyu kabul etmlı •• ~ftll· 

· Jltak ıütUldlye ıürükltyı lira Tevkif edilenlerin hepal Ro- dertli. Yaıadılı evin har' t vı da- vaıift;ıi baıuul• tilmiltlUr. Haltta· leıcö taal ıeklıde hua.aat ltll\i 1-
ll&UfÜ)+Of ~e halkın ıHttden ıUç ftlın ıellk mılf er tt!tkılattfta mt!tt- hilt man••rası her hanıi bir Ru • 11, vatanperverliğih ve fıA"aıaHn naiyadan harehı\ idırtk tül ı.30 
kurtırdt10f · ıuptur, I lırlntle tet\IHl Kônlil • men vatandatıi\ e•inden f arkh de yüki@k hlr m!sali blarık kalaaalt • da IUkrete muvaaaat eunlı ~· •ır 

ilk t Hkilcıt ktatlno ıl'91 lllilireıln maruf ıitttı- iildi. tır. hal lttiırlar mıtHah\l l llmao. da • 
ı Q da ilk tahkikat yttpılıyör. lat'ı vırdırı İuhılanlarm hcftU!ft Dukanın cena11eai buıün a&al Rcmo.:ıyanm vitdatu, bu tlna• Yel ırlemlıtlr' 
1V• Ulı itti ıbınd kilil, UfiYIUiiü hıpıl ı Htı: darUlfUnyn t•lebeıl• dötlle BUkr•te tetlrilmi' ve- Ate. ylU takbih ıilttr. Fakat aynı ıa • BUkrttı 3ö (Radot Jınıl) ~ 
ti , ıd k Dükarı ft nuhahal tllrı Ç@Hk mlğferlilerin a11l rei•· ncrcmanaya ıumınu,t\m nıarıdn memleketih zimanularlift· S@llrler heyıU. hulelrı HUlfliU 

f l d elılt mlgf ef l@ IUlilını itti olan Kıp hen kornevyo aran- Cıilale lfterna mi aalı IUHll bü- di ortaclln kaldı. rııak 1 Urın, lıd- ııyaHl ıtlutk hük411i Uırinln la• 
llgvetmesinden ievka\idc teeuü- 1 dıiı halde bulunamamıtlm rük tHAhUtalla yapıla aliltr. hl har kttlırlılı devl ll hlrlp il ıiyellırlnt hıhliflftltl•l'dlr. Mı I>\&• 
re kıpıldtldarmclan, Ouiurnın J Romen çclii mllfer letkilau "Dlh• Uıd&lr tU•flmla mık ve hudutlahıh yıkmak lıll kanın n ti krahn Pıl11h llf Jlft1 

armason olduğtJftU ·ıe )"'.' hutUlerİ Hıtlerisl l~k;rleri \laerinde kurul V•P ı •t Y!ftletıe ltai'şı hlllüh kttvvetlyl~ 'ah da \eşhlr edllmıt ve gece kralııı 
\allhuu hhl\ f. t.tlginı ve 'iç "~ mlıt ve ııon aaman\ırda ltaüniVVtt Bükret 30 (HaYlı lJınıı) ..- lan Uk&lr , iki @mir ıahlU tarafutdan ltıkleıı· 
bdaıiyJe btft1JeJ ıın~iii bır ltıtf uençliiln )'Uıde te1ueninl kA••rt' Kohstantineıku, batvekilin Fit· Hükumet bütüıt aklıselim sahlbl mltllr. Mlltevelfınlb naıına ilk 
ta e'\"e! ve bu ar.b1-:> ,]t,1,'l •'r.'iile f>u· mı~ Mr trşkitAt idi. Bunlar evve- mason olduğunu ve takip ettiii si· Romanyalılardan kendisine yar • çelenkleri koyan bizzat kral r;I• 
bmn kaUine kara:- vcrdıkıeriııi. ı la Hillcrin programını aLmı~lar, yaseti beynelmilel Farmasonluk , dım etmesini ister. Hükumet, in-
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IŞARETL§_~ 

Büyük harbin 
edebiyatı 

Tophanedeki kaza 
Hadise tahkıkatına ehem

miyetle devam ediliyor 

Büyük harp insanların üstJn
den büyük bir alev silindiri gibi 

Yıl başı 
gec-ti. Dünya edebiyatı hala 

~ Bazı barlar bu gece bbı f acianm mÜ§nhedeleri ve tah-

ı Ta.yyareci- ı 
\ likte rekor 

lilleriyle meşguldür. sabaha kadar .açık 
o kadar sardı ki, sinemaların Yıl başı münasebetıyle bu ge- Kahire kongresine giden Yu· 

.. en b:zğenilen, insanları sürükleyici I ce bazı barların v~ ~alo tertip e- goslav heyeti şehrimizde 
rnevzu~arı harptir. den eğlence yerlennın sabaha ka- Geçenlerde Kahirede toplanan 

Muhakkak dünya durup başın- dar açık kalmasına müsaade veri- tayyarecilik federasyonları bey
r dan geçen felaketi boyuna yana ı lec'ektir. Bunun ~çin kaymaka.;n· nelmilel kongresine iştirak etmek 

yakıia anlatsın demek istemiyo· lara müracaat edılecek, beledı - üzere Mısıra gitmiş olan Yugoslav 
ruz. Fa•kat büyük harp macerası- ! yenin de mütale~sı ah~dıktan so~n heyeti üç motörlü hususi tayyare· 
nm bizim edebiyatımızda pek so- ı ra müsaade verılecektır. Beyo~· leriyle şehrimize gelmiştir. He-

Üniversite' de 
inkılap enstitüsünde ders

lere yarın başlanıyor 

Bu sene Unıversiteye 3514 
talebe devam etmektedir 

Edebiyat fakültesine bağlı bu · 
lunan inkılap enstitüsünde yarın
dan itibaren faaliyete başlanacak
tır. Enstitüde Türk tarihini Ak· 
çura oğlu Yusuf, Sadri Maksudi, 
Balıkesir meb'usu lsmail Hakkı ve luk geçtiğini söylemek istiyoruz. lunda bir otele dün müsaade veni yet; Yugoslav tayyarecilik fede-

Bunun sebeplerini aramak u- mistir. rasyonu ikinci reisiyle diğer beş Sivas meb'usu Semsi Beyler tedris 
ıun sürer. #Sinema, tiyatro ve emsali gi- zattan müteşekkildir. edeceklerdir. 

[.üyük harbin snfları arasına bi saat 11 de kapanmaları mecbu- Heyetin reisi M. M. Sonder· 
sanıyorum ki, bir manga kadar ri olan yerlere müsaade verilmiye mayer dün bir muharririmize şun 
Türk nıuharriri karışmadı. Asıl 1 cektir. Barlar için de müsaade lan söylemiştir: 
mesele harbi yapan zümrenin içi- verilirken hususi vaziyetleri naza- - Bu sefer Kahirt>dc toplanan 
ne girmiyen bu yarı münevverin rı dikkate· alınacaktır. beynelmilel tayyarecilik federas· 

cephe gerisinde kalması, yalnız B .. .. k M .11 tM Iİsİ ı yonlal'I kongrefıi her sene ayıı bir 
cephe gerisinde değil, ke:ıdi ka- uyu 1 e ec ı memleket ~ehrinde toplanır. Kon 

Yarından itibaren başlıyacak 

ilk devrede Şemsi ve İsmail Hakkı 

Beyler münavebe ile ders verecek
lerdir. Dersler konferans şeklin
de verilecektir. 

Üniversitede kaç 
talebe var? buğu içinde büzülüp gözlerini ha Reisi şehrimizde 1 greleı·dc t~riznı tayyareciliği hey 

yata karşı kapamasıdır. B. M. Meclisi Reisi Kazım Pa- nelmilel federasvoııun ver<liğ·i Üniversite rektörlüğünün yap -
Onun için dört milyon vatan- şa Hazretleri dün sabahki trenle muhtelif kararlaı: ve tayyarecili- tığı bir istatistiğe göre üniversite 

datı bütün cephelere seren, bir Ankaradan şehrimize gelmişler- ğe müteallik "diğer bahisler konu de bu .sene 3514 talebe vardır. 
buçuk milyon canı harcıyan bü- dir. Kazım Paşa Hz. Haydarpa 1 . A . ... da bir sene 
yük harp süzüle, süzüle bizim ede ı sa istasyonunda c:ehrimizde bulu.. §ll ufı. d ~l~ıt.:"mclı~n''"d"l \'t.icudn 

· · kk · :r zar m a m un un~ " • " 
hıyatımıza. sad~c~ hır Ç~na ale nan mebuslar, vilayet erkanı ve getirilen tavyarecilik rekorları tet 
man:ıumesı~lc ıntıkal e~tı. Fakat diğer birçok zevat tarafından kar kik ve tasdik edilir. Bu rekorlar 
Çanakkaleyı anlatan şaır harbı an s.ılanmıı;lar, bir motörle dog"ruca tasdı.kı"ndeı1 

:r ancak knngı·elcrin 
layışı itibariyle Namık Kemalden, Beşiktaş sarayına gitmi~lerdir. sonra resmi bir mahiyet alır. Bu 

Bunlardan 1147 si fen fakülte
sinde, 1133 ü hukuk fakültesinde, 
887 si tıp fakültesinde ve 374 ü de 
edebiyat fakültesindedir. 

Ü«; profesör daha geldi 
romantik görüşten daha ileri geç· Meclis Reisimiz bir müddet İs- d·ı ı ı 

sene tasdik c ı en re rnr arın en Ecnebi profesörlerinden şimdi -
rniş değildi. tanbulda kalacaklardır. ·· k' b 1 d .. k 

Mesela 1871 harbinin gö- mühimmi iiçtur, -ı un .. ar a yu • 1 ye kadar gelmiyen sınai kimya 
rünüıünü an.latan izmihlal ile Mektepler bugün tatil sek, uzun mesafe ve surat rekor- profesörü Merzog, içtimaiyat pro-

edı.lecekler landır .. Diğer rekorlar ise üç yü- fesörü Kesler ve umumi fizik pro-1914 ten sonraki harp edebiyatı 

h d d • • . ( ) h zü hulnr. Şimdiki halde uznn me fesörü Fauche de memleketimize u u u ıçıne gıren ateş Ta ta Yarın yeni senenin birinci gü • ·ı · 
1• 1 ] h k 1 .safe rekoru Fransız tayyarecı erı gelmislerdir. Bir kaç güne kadar sa ıp er e, garp cep esinde bir şye nüdür. Bu itibarla ilk me tep er k ~ 
'- d h b . l b ı· Codos ile Rossidedir. Sürat re ·o- vazifelerine başlıyacaklardır. 

YO.K arasın a mu are eyı an ayış perşem e gününe, ıse ve orta runu biı· Amel'ikalı muhafaza edi-
itibariyle ne kadar fark vardır. mektepler de cumartesi gününe 

Namık Kemal ve muasırları a· kadar sömestr tatili :r.a acaklar - yor. İrtifa rekoru ise 13 kilomet
de yi.ikselen l.A?noine dadır. 

rasıntla harp mulfo. Cfes n· ava ır. 

halinde görülürdü. Onun dini bir ı Üniversitede sömestr tatili şu~ 
otoritesi vardı. Halbuki 1914 ten batın birinden on beşine kadar 
sonraki harp edebiyatında muha- : yapılacağı iç.in yarın üniversite a
rebe ferdin psikolojisindeki değiş 1 çıktır • 
meler, yeni hamleler, yeni ihtiras- , 
Iardır. lstanbul lisesinde dayak 

hadisesi olmadı 
Dünkü akşam gazetelerinden 

Son sene içinde çıkan bir eser- biri İstanbul lisesinde müdür Ce-
de ben iki şiire t~sadüf ettim. 
Şiirden bahsetmeden evel mu· 
harririnden bahsedeyim. 

Muharriri büyük harbe giren, 
büyük harbin dertlerini gören or
dunun saflarında adım adım dö· 
iüfen Mehmet Nurettiııdir. Meh-

lal Ferdi Beyin Aziz efendi ismin 
de bir talebeyi dövdüğünü yazıyor 
du.Tahkikatımız neticesinde bu ha 
berin doğru olmadığı ve mektepte 
bir dayak hadisesi geçmediği neti 
cesine vardık. 

met Nurettin bugün muharrirdir. Muhtarlık teşkilatının 
Onu Toplu İğne diye tanırsınız. Jağvinden sonra 

Mehmet Nureltinin son aylar- lstanbul vilayeti dahilin.deki 

Bu seneki konarevc 35 nH.:mJe 
<..; • 

ket iştirak etmiştir. Gelecek kon 
grc Amerikada toplanacaktır. 

Geç kapanan meyhaneler 
Birahane ve meyhanelerin ge

cl•!eri kapanma saatleri zabıtaca 

tesbit edilip kendilerine bildiril
d!ği halde ötede beride bazı mey
hanelerin bu saatler haricinde 
içki sattıkları anlaşılmı~tır. Bu gi

bi rn~yhaneler kapan.ıma saatına 

gelince dükkanın kepenklerini ka

pıyarak gizlice içeı·iye müıterileri 
alıp geç vakitlere kadar içki içir
mektedirler. 

Zabıta bunun önüne geçmek 
üzere yeniden sıkı tertibat almı~ .. 
tır. 

Ecnebi dili imtihanı 
neticeleri 

Üniversiteye deva.m eden tale
benin ecnebi lisanlarından imti
hanları yapılmıştı. Netice iki gü-

ne kadar kendilerine tebliğ edile
cektir. Lisan bilmiyenlerin kurs· 

lara devamları mecburi kılınacak-
tır. 

Ticaret odası ve borsası 
bütçeleri 

İstanbul Ticaret odası umumi 
meclisi dün öğleden sonra fevka -

iade olarak bir toplantı yapmış -
tır. 

Bu toplantıda odanın 1934 se · 
nesi bütçesi görüşülmü~ ve muva-

fık görülmüştür. Bundan sonra ti
caret ve zahire borsasının da 934 

Tophanede hava gazı ile zehir
lenme tahkikatı ile, müddeiumu 
mi muavinlerinden Feridun Bey, 
dün de vaka yerinde meşgul ol• 

muştur. 

Boruların muayenesi munta· 
zam olarak yapılıp yapılmadığı a 
raştırılmakta, bu husustaki tali· 
matname gözden geçirilmektedir. 
Hava gazından zarara uğrıyanlar, 
henüz alnkaclar makamlara müra 
caatla dava acmamışlardır. Mu
yene ve mürakabede ihmal görü• 
lürse, alakadarlar hakkında taki 
bat yapılacaktır. 

Diğer taraf tan, zarara uğrı· 
yanların şirket müdürü aleyhine 
tazminat davaları açmak üzere ol 
dukları söyleniliyor. 

Vali Bey nediyor ? 
Diğer taraf tan borunun patla

masındaki kabahati şirkete yükle 
tenler olduğu gibi belediye fen he 
yeti memurlarının ve müfettişleri• 
nin de vazifelerini yapmadıkları 
ileri sürülmektedir. Vali ve bele
diye reisi Muhittin Bey bu mesele 
hakkında demiştir k: 

,;Her hadisenin zararını ölçme 
ğe, takip etmeğe memur bir he· 
yel vardır. Bu heyet tetkikat ya• 
par, hükmünü verır, mesulü 
varsa takibata uğratılır. 

ileri sürülen mütalealar indi
dir. Salahiyettar mercilerden çık 
mıyan kararın hiçbir kıymeti yok· 
tur. Tophanedeki hava gazı bo
rusunun patlaması gibi bir hadise 
vardır. Belediyenin salahiyettar 
memurları hadiseye el koymuştur. 
Benim şimdiden bir mütalea söy· 
lememe imkan voktur ... 

Çay ithalatı 
Çay ithalatı kontenjan listesine 

rağmen bir sene zarfında 240 bin 
kiloyu geçmiştir. Elyevm İ~tan
bulda30 bin kilo stok çay mevcut· 
tur. 

Çay tacirleri elde mevcut çayın 
bir sene Türkiye İ!ltihlfıltatına kafi 
geleceğini söylemektedirler. 

Maamafi çay fiatları üzerinde 
hiç bir tenezzül yoktur. Fiatlar 
normal şekildedir . 

Yumurta sandıklarandan 
istenen orman resmi 

Haydarpaşaya gelen yumurta
ların sandıklarından Haydarpaşa

da orman resmi istenmektedir. Ta 
cirler bu vaziyet üzerine htanbul 
T:caret odasına müracaat ederek 
bunun doğru olmadığını bildirmiş 

1 1 

da çıakn (Varım yoğum) adlı şiir ı kaza. kaymakamlıkları dün sabah 
kitabında (Neslinin ~iiri) adını . saat onda belediye reis muavini 
taııyan iki manzume harbı he.m 

1 
Nuri Beyin reisliği altında toplan Fındık ve afyon 

bütçesi tesbit edilmiştir. Bütçeler 
tasdik için vekalete gönderilecek· 
tir. 

lerdir. Yapılan tahkikatta tacir- ı 
Yaşıyan, hem de onu bir objektif· m1şlar, muhtarlık te~kilatının 
ten altscttiren birer parçadır. Bü- lağvından sonra halkın nerelere 
Yük harbı ihmal eden Tiirk ede· müracaat edeceği hakkındaki izah 
hiyatmda hu iki manzume sanıyo- nameyi hazırlamışlardır. 34 mad 
rum ki başlıbaşma bir yer tuta- delik olacak bu izahname bugün 
ca.ktır. Sadri Etem tamamlanacaktır. 

Son hafta içinde fındık piyasa· 
&ı oldukça yükselmiştir. Bunun se 
bebi son haf ta içinde harice fazla 
fındık satışı olmasıdır. 

Afyon fiatı da dün 12 liraya 

kadar yükselmiştir. Uyuşturucu 

maddeler inhisarı piyasadan mal 
almadığı için 5 bin sandık afyon 
piyasada beklemekted:r. 

lerin haklı olduğu ve ihraç edilen 
emtianın ambalajları olan sandık· 
ların orman resminden muaf ol .• 
duğu anlnşrlmış ve derhal Hay -
darpaşadaki gümrük idaresinde • 
teşcbbüsatta bulunulmuştur. 

] 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

- Dairelerde daktilolar altı ay 1 .... Bu suretle bütçe de ehem· 
lçrnde çıkacak, yerlerine erkekler miyetli bir para tasarruf edilecek· 

konacak. • • • ) mi§ •• , • 

Dehri Efendi - O halde daire· 
lerden daktilolar çıkarsa diğer hu
susi müesseselerdeki daktilo üc • 
retleri de eksilecek demek .•• 

/ 
/ 

) 

ğaza v; yazıhane sahi 1er· sevine- Dl·bıi m. - Çuıılill fablf <blrclnar.n "' • 
••. s:mdi daktilo kullanan mc ·ı -:r.lçln'!. 

p l l.:uılar hnrittckllerc rt>lrabct cdcce1'. Hu SU• 
cek demek... reUe blr ücret münalın :ısıdır 1,iı!ccck! 
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Aradaki demir kapılar 
1 
1 

ateşi durduramaz mıydı? 
Bina tavanının ahşap ve yekpare olduğunu düşü

nenler bu sorguya müsbet cevap vermiyorlar 
1 

Mahkemeler 
Ve Adliye dairelerinin 
bulundukları yerler 
Müddeiumumilik, mahke

melerle adliye dairelerinin ne 
ı el erde çalıştığını, alaka darla· 
rm l ulmak hususunda ınüşkü

lüta uğramamalarını teminen 
bir cet\·el hazrl'lamış ve bunun 

: bir suı·etini polis merkezlerine 
duğunu söyliyenler bulunuyor. dağıtnu~tır. Bu suretle iş S:ihİp 

Ayasofyadaki bina Beş senelik prog.....-
Vali Bey, benzin deposu rama bir madde 

1

j d• lla:Jnıakaleden lJt!ı-am ~ değil ıyor 
ı ! Adliye yangını esnasında itfa-
' iyenin, adliye binasını yanmak-

tan kurtaracağı yerde parkın ya· 
nmdaki, içinde benzin bulunan 
tar"hi binayı bol su ile ıslatarak 

benzinlerin tutuşmafnasına çalış-

ecnebi gemiler Beykoz önünde du 
rarak en çok yarım saat içinde 
istedikleri kadar kömür ve su a Al 
iabilecektir. 

Bugünkü vaziyette Kanı.deni • 
zin muhtelif limanlarına gidip sc 

gelen ecnebi vapurları muhtaç ol• son 

1 
tığı yazılmı5tı. , 

dukları kömürü Ereğliden ve Zo11 aşt 
Vali ve belediye reisi Muhittin guldaktan çok defa alamıyorlar . atıl 

Bey dün hu hususla demiştir ki: Bu hususta büyük müşkülata ma -

Perşc:mbe günkü trenle Ankara
dan dönen İstanbul müddeiumu • 
misi Kenan Bey, dün müddeiumu

: milik dairesine gelmiş, vazifesine 
devam etmi!tir. 

Bu mütalealara karşı söyleni - ' ]erinin merkezlenlcn malumat 
lenler de, çatının yekpare olduğu 1 alması temin olumnuştu r. Tan 
v~ hu hareketlerle. ate!in sirayeti · ı zim edilen. ceh:eı şud~ı:: • 
nm durdurulması ımkansız bulun-

1 
1 1 - Miıddeıumumıhk, (İla· 

- AJ·asofyadaki bina beledi- ruz kalıyorlar. Fakat Beykoz da 
yenin benzin deposu değildir. Sev kömür silosu yapılırsa yazın en y•\ 
kiyat ambarıdır. Sabahleyin ben müsait zamanlarında Zonguldak - ı,d 
zin YC sair levazımat gelir, itfaiye tan ve Ereğliden buraya kömür ta- sa 
ve kamyonlara, temizlik işleri- şınacaktır. Kömür silosu doldu -

n Adliye sarayı yangınında yanan 
t dosyaların yeniden hazırlanması , 
h davalara ait vaziyetin eski haline 

11 getirilmesi için büroların tesisi ve 
• faaliyete geçilmesi işi, bu hususta-

ki kanun müddeiumumiliğe tebliğ 
I edilince, derhal başlıyacaktır. 
1 Bürolar, şimdi adliye teşkilatı -

i 
j 

' 
run çalıştığı ho.zı muvakat binalar 
da faaliyete geçecektir . 

Ağır ceza ve ceza davalarına 
ait dosyaların yeniden hazırlan -
ması hususunda, müddeiumumi 
muavinlerinden bir kısmı, merkez 

' Jerde çalışıyorlar. Bu sahadaki fa· 
i aliyet, son safhasındadır. Bu işle-· 
i rin pek yakında biteceği tahmin o
i Junuyor. 

1 İcra teşkilatının faaliyeti de iler 
6 liyor. icra dairesi için kasa alın -

mı§b. Kafi gelmediğinden, bir ka 
sa daha satın alınacaktır. 

Hafriyat işleri 

' Yangın yerindeki sakat duvar -
\ ların yıktırılması ve hafriyata baş-

lanılması zamanı yakla§mıştır. Fa· 
l kat, günü tesbit edilmemiştir. Ev
J velce, duvarların yıkılması i§inin 

1 on bin lira tahsisatla yapılabilece· 
ği mevzuu bahsolmu§tu. 

Bu İ§İn daha az masrafla yapıl 
ması yolu araştırılmı! ve daha az 
masrafla yapılması mümkün ola-

• cağı n~ticesine varlım ıştır. . Yeni 
bir tahmine göre, masraf yarı

l ya inmiftir. 

1 icra kasasında bulunan para 

Yangından sonraki günlerde , 
icra kasasında 40,000 lira kadar 
bir paranın niçin alıkonulduğu esa 

, sından ne§riyatta bulunulmuştu . 

Veri1en malumata göre , icra ka 
ıaıında bu kadar para bulunması, 
usule riayetsizlik şeklinde bir va
ziyet göstermemektedir. 

1 Ötedenberi icraya akşam geç va 
1 kit yatırılan paralar, bankaya gön 
J derilmesi iç:n kilfi derecede za -
i man yoksa, kasada saklanılmakta 

dır .. 

İcra muamelatının senede dört 
ı , 

milyon liraya varacak derecede ge 
1 

niş mikyasta para yatırılması ve 
• ödenmesi şeklinde old~ğu, hatta 
bazı günler altmış, seksen, yüz bin 
lira para yatırılıp ödendiği nokta
sından, kasada kırk bin lira bulun 
ması, üzerinde durulacak bir me • 

1 

• 

1 
t 

sele sayılmıyor. 

Yangın hakkında muhtelif 
düşünceler 

Yangının, adliye dairesinin bir 
kısmı yandığı halde söndürülmesi 
kab:I olup olmadığı hususunda, 
henüz muhtelif mütalealar ileri sü 
renler \'ardır. Bu arada çatının 
yekpare olduğu mülahazasına kar 
şı, binanm yangın duvarlariyle ü· 
ce ayrıldığr,nı, do1;:ıyısiyle koridor
İar arasındaki demirkapdarın ka
p?tılması ve yanan ilk kısmın 

bomba ile yıkılarak orta kısımla 
90nuncu kısımdan ayrılmasının 
yangının sirayetinin önüne geç • 
meğe yarayacak tedbirlerden ol -

d.uğu, ateş.i~. yek~are 9!an çatıdan ı mnt kıt:mı Sultanahmette umu· 
sırayet eltıgı şeklındedır. mi hapısanede.) 

Aradaki demir kapllar İstintak daireleri ve Sultan-

d 1 ahmet birinci, ikinci, sulh ce- 1 
;1e: ~uhel~re tevzi olunur, akşama 1 rulacaktır. Ondan sonra kı§ın 
bir şey kalmaz. Burası benzin en gayri müsait havalarında bile 
deposu olmadığından nakli mcsc Boğazın içinde büyük bir kolaylık 

Aradaki emirkapılar paslı bu j 
za mahkemeleri, adliye emanet lunduklarından kapatılmaları için 

1 memurluğu tevkifhane binasıuğraşmanın fayda vermediği de, le~i de mevzuu bahis değildir. la vapurlaı-a ihrakıye verilebile -
söylenilenler arasındadır. 

Bu noktadan açılıp kapatılma 
imkansızlığı vari tgörülmüyor. 

Hatta, bazı muhakemelerde iz
dihamın önüne geçmek maksadiy 
le, bu kapıların inzibatı temin e
den jandarmalar tarafından kapa
tıldığına işaı-et ediliyor. 

Söylenilenlerden birisi de, adli 
ye dairesi mebusan meclisi bina
sı iken, binanın muhtelif kısımları 
arasındaki duvarlardan kapılar aç 
tırılmı§, bulunduğu, mesela müd -
deiumumilik odası yanındaki ağır 
ceza azalarına mahsus odaya orta 
sof adan geçilmek ıçın, o zaman 
duvarın yıktırıldığıdır. 

Kaydedilen cihetten arada du • 
var bulunmaması, yanan kısfımla 
ahşap kısımlardan birle§me mev
cut olmaması noktasından da, bu 
koridorun demir kapısının kapatıl 
ması, sirayete mani teşkil edici 
mahiyette bir hareket telakki edil-
mıyor. 

SuCjlu görUlenler hakkında 

Vestiyer Etem Efendiyle diğer üç 
kişi hakkındaki tahkikat, daha 
bitmemiştir. Evvelce de yazdığı • 
mız gibi, bu tahkikat, yangın ye -
rinde keşif yapıldıktan ve yanan 
Mehmet ağanın cesedi yahut yan· ı 
dığına dair izi bulunduktan sonra 

nın idari kısmında. 

2 - Ağır ve 3 üncü asliye 
ceza mahkemesi levazım ve en 
cümeni adliye Sultanahmet par 
kı karşısında muallimler birli
ği binasında 

3 - Sultanahmet birinci, 3 
üncü, 5 inci sulh hukuk mahke
meleri Eminönü k~ymakamlığı 
binasında. 

4 - Adliye baş müfettiliği 
Sirkecide tramvay tevakkuf 
mahallinde Liman hanında. 

5 - Birinci ve altıncı asliye 
hukuk mahkemeleri muhtelit 
hakem mahkemelerinin bulun-
duğu mülga maarif nezareti 
binasında. 

6 - Asliye beşinci hukuk 
mahkemesi tıbbı adlinin karşı• 
sındaki Alay köşkünde. 

Asliye 1 inci, 2 inci ticaret 
mahkemeleriyle sicilli tcaret 
memurluğu 4 üncü vakıf hanın 
da ticaret odasında. 

7 - Asliye 2 inci, 3 üncü, 4 
üncü hukuk mahkemeleri Bey· 
oğlu adliye dairesinde. 

icra daireleri: Tophanede 
askeri sanayi mektebi binasın
da. 

Tebligat müdüriyeti: Sul• 
tanahmette u.mumi hapishane
de. 

Portakal meselesi 
Ruslar evvelce memleketimiz -

den pek çok portakal alıyorlardı . 
Bu sene almadıkları için fiatların 
birdenbire dü,eceği ve müstahıi -
lin elindeki portakalın kalacağı 
tahmin edilmekteydi. Fakat por · 
takal tacirleri fiatın dü§memeıi 

için aralarında bir birlik yapmış -
lar ve fiatı daha fazla düşmekten 
kurtarmışlardır. 

Öğrendiğimize göre Türkiyede 
ki portakal sarfiyatı bu seneki is· 
tihsalata tekabül etmektedir. An· 

cak yeni mahsul yeti§ tiren An tal • 
ya ve Finike civarındaki müstah
sillerin portakalları için istihlak 
mm takası bulmak biraz güçtür. 

Portakal tacirleri Antalya ve 
Finike civarındaki portakalların 

fiatlarından end:,e etmektedirler. 

Yolcu salonunda hamallar 
Türk limanlarından gelerek 

Karaköy ve Sirkeci rıhtımlarına 
yanaıan vapurlardan, yolcu eıya
ları şimdiye kadar bir intizam 
dahilinde olmakaızın birçok ha· 

cektir. 

Beykoz kömür silosunda yalnız 
yerli kömürler bulunacağı ve di-

ğer ecnebi kömürü satan müessese 
ler buradaki kolyalığı temin ede -
miyecekleri için bu sayede Türk 

kömürlerinin sarfiyatı timdikine 
nishetle kat kat artacaktır. Bu te· 
şebhüs o kadar mühimdir ki bu -
gün hükumet Ereğli ve Zonguldak 
havzalarında alakadar olan ecne· 
bi kömür tirketlerine bir salahiyet 

vermiş olsa derhal bu müessese -
ler böyle bir teşebbüsü kendi baş· 
larına yapacaklardır. Fakat 
bizim kanaatimizce bu te-
şebbüsü doğrudan doğruya hükU
metin kendisi deruhte etmesi, bu 
itibarla iktısat vekaleti tarafından 
tanz:m edilmekte olan he§ ıene· 

lik program arasında ayrı bir 
madde şeklinde hu kömür ıilosu 
işi de nazarı dikkate alınması la .. 
zımdrr. 

NYehmet Asım 

Polis haberler• 

Bir genç ortadan 
kayboldu 

bitecektir. l ir:m•m•c:»ııaı•11ıwmıı••••••• 

mallar tarafından çıkarılıyordu. Galat:ıda Lülccihendek soka -
Bu hamallann hüviyetleri belli ğında Hocaali çıkmazında 4 nu • 
olmadığı için birçok eşyalar kay- maı·alı evde oturan 22 ya~ında 
boluyor, ve sık ıık, tikayetlere yol 1 Y orgi Volani isminde bir genç bir 
açıyordu. Bu vaziyeti gözönüne haftadan beri kayıptır. Y orgi ge -
getiren yolcu salon müdürlüğü, çe cumartesi günü saat 12 de evin 
bu vapurlardan bagaj çıkaracak den çıkmış ve bir daha uğrama -
hamalları tesbit etmiş, yeknesak mıştır. 

Mevkuf bulunan Etem Efendiy 
le iki arkadaşının serbest bırakıl
ma isteğiyle, ağır ceza reisliğine 
müracaat etikleri, isteklerinin red 
olunduğu yazılmıştı. Bunlar §İm 
di de kefaletle serbest bırakılma
larını istemişlerdir . 

Mevkufların vekili tarafından 
davanın nakli istenileceği şayiası 
vardı. lstanbul adliyesi mahafi · 
linde, böyle bir müracaata dair 
malumat yoktur. Esasen, bu gibi 
müracaatlar usulen Adliye Veka
letine yapılmaktadır. 

Adliyenin yerleşece!ii bina 

Adliyenin yerleşeceği bina me
selesi hakkında, buraya henüz teb 
liğat yapılmamıştır. lstanbul pos • 
tahanesi binasının kısmen tahsisi 
ihtimali kuvvetli görülüyor. Bu kıs 
ma, mahkemeler:n ve teşkilatın 

büyük bir kısmının, hatta yapıla
cak tadilatla, belki de hepsinin 
yerleştirilebileceği kanaati edinil
m:ştir • 

Bina mrc;elt sı h:ılledıld k ıen sonrn 
kclimelr r \'e kalemler iç n l:lzım olıın 
<' ~~ anın kursil1erin ) azı m:ıs:ılan ı ın \ :ıp 
ıırılması i ~inc sı r2 ~elecckt'r 

Eşya masrafının fazla bir yck ur 
tutmıyacağı zannediliyor. 

Şimdi, yalnız pek lüzumlu olan 
bazı eşya satın alınmaktadır. 

Daktilo Suzan Hanımın 
öldUrülmesine ait 

muhakeme 
fstanbul ağir ceza mahkemesin· 

de dün da tkilo Suzan Hnımı öl -

dürmelden suçlu Ali Fedai Efen • 

dinin muhakemesine bakılmıt, iki 
;nhit dinlenilmiştir . 

Bunlardan müvezzi Halil Efen· 

di, esaslı birşey bilmediğini, si -

!ahçı Hamdi Efendi de, arkadaşı 

Mihran Efendinin kendisine "Bi -
zim madam, köprü üstünde vuranı 
görmüş, ,dediğini söylemi!lerdir. 

Muhakeme, madamın çağrılma 

sına karar vermiştir. 

Kutu barı cinayeti davası 

Aksnraydaki bir cinayetle Bey· 

oğlunda (Kutu) barındaki cinaye 

te a it davalardan birincisi şahit 

çnb'Tılmasına, ilcinc:si adli tıp işle

ri müessesesinden bir raporun ge

ti rilmesine kalmıştır. 

Diğer görülen davalar 

Ağırcczncla dün yirmi, üçüncü 

gömlekler giydirerek, seyyr ha· Y orgi evden çıkmadan evvel 
mal ismi altında kendilerine birer yemek yemiş, sonra bozulan elek· 
numara vermiştir. · Bundan sonra trik tesisatını tamir ettirmek için 
salonda kayıtları bulunmıyan ha- şirkete uğrayacağın ısöylemiş, ev
mallar, limanlarımızdn gelen va.. den ayrılmıştır. Aileni gece, 12 ye 
purlardan C!Ya çıkaramıyacnk • kadar Y orgiyi beklemiş, gelmeyin 
lardır. ce zabıtaya hnber verilmiştir. -

Holantse Bank-Üni N. V. Rüşvet alırken yakalanan 
Bahrisefit Felemenk bankası l komiser 

İstanbul şubeıi, 1 kanunusani 1 Beyoğlunda Kalyoncu mevkiin· 
1934 tarihinden itibaren unvanı bir komiserin rüıvet alırken cür • 
nın Holantse Bank - ÜNI N. V. mü meşhut yapıldığını ve kendiıi
olarak değ;şeceğini ve Türkiyede ne i§ten el çektirildiğini yazmıştık. 
ki faaliyetine eıkisi gibi devam e- Bu komiser efendi hakındaki za· 
deceğini muhterem müşterilerine bıta tahkikatı bitirilmiş, evrakı ad 
arzeder. liyeye verilmiştir. Cürmü meş· 
l'"'''"'"'""'"'"''"""'"'',..••tıaıwı•ıtıt•ııtııo11ın•ı-ıımtnnııumımuımı] 

lnıın ıı nn~=-~~=!..~~'""'~"~~~~ıımnmı 
31 kanunuevvel 1918 

hut bir yerden beş lira alırken ya • 
pılmıştır. 

.. .. .. - Jı;tanbuhla bf'nzln mc\"cudu a:ı:almı~ -
cezada on dokuz dava gorulmuş • tır. Jlül<Oınct elde bulunıın bl'nzlnl ııon dr· 

, ' Münir Nurettin 
tür . Ü çüncü eczada görülen ( Ce-I recNiıı tasarnına kull:ınmııta l<arar ,·rrmlş· 

• • • •. tir. Hatt~ naı.ırların bile dııJrt'lerin., ot-0 -
reyan) gazetesı alcyhındekı mus - mobll1<h: ı:-ldlp gelecekleri söylenml'ktcıltr. 
tehcen karikatür davası, neşriyat - Tlırkler lf'hhıdı•ld n~rlyatından dolayı 

, bir Erııwnl J'arlst<' Piyl'ıfotı:rı doello;ı" da\l•t 
neşriyat müdürü sıfatiyle da\'a ed1 ııtml<ıttr . 

l .:..ıwı devletl.-rt Çekoı.lo'l•ak)a hiikfl.mo-

Bev ve arkadaşlarının 

l nci ~üyot tonseri 
3 kanunusani çarşamba 

len Ragıp eByin, kendi ma umatı tının muvakkat hududnnn ta~1n etmı,ıerdır . 
ve mü aadesi olmadan isminin Uilkt\m('ttn kat'ı hududu mtıtteflklMle ııulh Klasik eserler, yenı şarkılar, 

k•lnferan11n~ bllmlb.akrr.> tayin P.dllttektir. 
neşriyat müdürü olarak gösteril · _Merkez mf'!murtanna okkası 60 kunıtt- yeni ha!~ türküleri. Biletler 

iPEK Sinemasında 

diğ i, intifa etti~ i yolunda vilayete tan birer k'nt'ke ıaz verıh.•ct'ğl haber aJmmı,- şimdiden satılmaktadır. 
tır, B:ındıın hııbt:rdıır o1ıın mualllınlf'r ..._ J 

müracnattn bulunup bulunmadı - kMıtDertnln bir çok ~man yapıldıkt gibi ı;c· ~'lııı-----··-~-----~ 
ğınm tahk1dne bırak§tlmı!tır . · · ···-~-ı ~r. 

r.u 
h 
el 
m 

r 

y, 



~ ·-• • ,. 1 

Nd.U 

11: Kaıınely a.lı Kadın 
Yliian T•tcemll' eöeo 

a Alxe1td1'e l:>tJtfltll fils I' llllta===tll Sılli.,ni izzet 
i · - Ona bundan sonra hiç kim
ip sc sahip olamıyaUİt olduktan 
l- :;onra ne çıkar! O beni seviyor, 
n aşkı ve ajktm ujruna yeni hayata 
. atıldı. 

- Naıra:ılu bir adim hayatını 
ı da delijtirmelidir. Kalbitrıin ha 
n yattaki r•ıine nıeyli hu olmaıtıi· 
• Jıdır. Bugün söylediklerime, kırk 
• sene ıenri utartır•ill. Ei~t bu 
- alkı maziflde derih iiler bırak· 

n maiıa, onunlı il@rde ilay eder· 
e ıin. Eıeı· ben de ıenih fikrinde 

o)Mtdı ve her aıkı ulruna ha· 
- yaUnf deiittirae7di1 Bu ıaAtle 

sim ne oltır<lun? lyi düıUn , Af· 
man \'C m 'in.c.ı:ebeta iı ıcyler eli jile 
me. lanı ı·ica ediyorürtı, bu kaM 
dından ayrılacalitıııı 

Anften ölürken, senin rahat ya
fihtan iç.IH bu Parayı bıraktı. Met 
reslerine cömertlik cdea:n d'yc 
değil. 

- Y eı"ftİn ederim baba. Mnrgö 
rlllh huftdan haberi yoktur. 

- Oyle ise ne diye veriyor
dun. 

- Çuuku tahklt ve iftlt:'l ellt .. 
tirtlz Mut!Ur\l, heHhnlc yaşrı
ıtııY. içlfi, VaPınt ~·a!<t.!Hu leda 
etH. 

- cft ele ka.lml ettin tiyle tnl? 
Bir Mnltnazel Gol~ eye sl~\n uet'U

rlu2ll f eda1cAthk yilptlıfttuık lçln , 
!·z fte h1

ç!ffl a~keltslflif: Aı-tılt ka 
fi. ô hlldıttchrn tıYrtlftt:tksıh. Bııı 
az f!Vel rlea edfy6Ptlum, ~!mtli cm· 
retllyô um. AHeffi l intlt! b5yle 
pislikler :st~fflt!m. afüh!d~rtf1ı 

~evap ,•trme•iimı na!ttıl . 11H4b<!ı· 3\deteilt. 
Baliar.1 tJıvam uı ı - AffıHtzr rlea etlf!rlm baba, 
- Aımını aftHtıft i ft fhuluuı :nltil eltmlyc @§İffi. 

d•• rMhlı HAltUHA i8ylU)'6rUfttı aı Ncd@H ! 
zümU d'rtleı du hı~ıtlaH vaıs@ • = ÇtinkU tU'lik mnlr tHHlemi~ 
Tahh1iH"nllen dıhı çılmk .ınutua 1 yce lt y §tayım. 
sun. Yirmi dött ~·atıH.dlsiHı İtlik· Babam lm ce\iabı rıhnea sarar• 
halini dü!Ün. O ke.dmr ömrün ol· c\ 1, 

clu1cça le\ltfüi .iilft, 6 dtt i@fll ıev - Pek afA, dedi, l>en yapa· 
miyeccktir. lkii\il de Rtkıntıı 9ımı blltyorum. 
mühalaga cdiyal'IUHUf. Meslek Zili calclı. 
kapılarım hipatıJ·orsunuzı Bir Jojef gelcliı 
adım .l•ka nl&Han, bu ~ ldin aı·~ - E!)1alarıffiı Pr.ris ölellne 
l'flanU\Zsın ve hütiltt ömrüne: ;::ü tür. 
g~nçliğiıı!n v!cdah a'"abını clccr- V ödasına glnll. giyinmcğe 
$İn. Gel, k'-r<l ı.? ş nin yanında b ir L şladı. 
jki ay ı•s\tı Ailt ıttwhabhell ve Gelince ütUedim ı 
iatirahat bu h•;nm~ayr ce~it·ir, çUn 1 ...-. Baba, dedim, Matıörili 
l<ü bu lıummt:.ds.n ba~ka bir ~ey clerue ede k · y yapmı)'nco.· 
(h'I . Htt dıtct - t; n11a • YUHU•ı 

reAlfi t!f ~f'i 131.!luf. , ~ki lı:r.y1ô l Babam tlurtluJ bana muhakki· 

yalatH!~l h :ı: lar. Vf naııl bir ı ı·nn bir 1ü11 attı ve eadeceı 
kadiB Uftrufia hah::r.ln tbrıldıt!lrll, - Galiba aefl deiieihl dedi., 
onUH Hıulı l:l>ctlttl le. ybec1~ccğ nl i Kapt71 !İdsietle kapl\lip gitti. 
diljünert!l:. heni lnl:cliıa cdertb. j Ben de çıktım bir hl"a.ba;ya bi· 

Catcec~dı et ~il ~i Armfin . nip Dayİ\'ale döndlimı Maraörit 

Babo."nın, başka kadınlar hu· 1 fl efl eretie b ldi1ordu. 
J h J t 1 (l}l' \0011 \Rrl 

.s-:.ı:ıuft a a t.tı vnrdı. Valcal Mar-
götlt huıusun ~a bnklı olmncİıgınl\ 1 .. 
krtnlyditn. fr.ltnl son stl-lh'.ııl zmir kütupane-
öylc lP.lMil:b Ô)•lc d::a cc.!crccs'hc • d k k• 
sa,lc!!!l~ll. kl c~~rı Vl!rmene c _ Slll e aç Jtap Var 
sarH cf!l!fl'i tJ!ffi. bmlrdeJd mtlıt lttllllJ'hAn~de 

ltf ;tH!i' H!ii 1ôrdu: örl b1 ı: bltttlen fuJt\ kllll~ oltluiu 
- N~ dlyör&ht\? ya~tlaH bir illtulstlltlef\ attl:lstl• 
N '1ayel reVAf' \t@ttllm: funktadır. Bu kitaplar şu sur;lle 
- S ize b:r !l!!Y VattedemltetC• 1 t:: .. Hlf t!tllltnekletlir: 

ğlm. hl@~ n:nl! ~ey, llctithtrımın 
f ~Yltltt dl!. Dine ah Soö, edebiyata a~t 

1300, riyaziyeye ait 2ÔO, iktıaa-
5abı :1ızbnJıgııH ctlrdtlfü ve tla a!t 166, İçtimaiyata ah !>00, 

d~Yn::n eltim: ziraat ve ticarete ait !!~ö, hukuk 
- Eb1in clurnı:ı:. Lu 1"4" h1ll\n1m ·.-e kanun~ara a :t 500, askeri eser . 1 1 j 1 d' 

nctıce crırıı ızıım c ıyorsunuz. 245, hıf:ııssıhhnya ait 375, tarih 
Mugbril ıi!h !~fUitHlt: ' tth~ kaı. \'e ccgrafyaya aH 1310, felsefeye 
dtttllttllh d Jll , Du •tk lnm

1 

l@na ait 300, tabialıt nit 180 eser ol
bir ynlı l@l'k@~mcli ~UYle tlurıuH, h1alt üııere 11030 kita~ kütilphane 

hakiki lşkı htslfiı lylye cülUrU• yi döldurmakt~dır. Buh'arm da 
y6t. Ef@f Martotlll tanlHytlnuı 385 i el razmaaı Aı orsa ve Fari

h!~ bir tchHke~~ ttıaı·u2 kahttadılt ıi 1 6400 ü eski harflerle (3500) ü 

l'ftı an!Udiiiif. fı !Utl kldtı\lar &•fp l ;aanları ve (795) i yeni harf 
lcid&t lUı l bir ltadıHtht. Dettd@H lerletlir. 

htç btr lftettfatll beld@nılyôf. Milli .kUtüphanetHn müdavim-

- Anıııı. annenden kalan alt- lerl ilk ıeneler arttrlakta idi. Soı\ 
tnı§ bln Ff'angı kabul ediyor. Unul aeneler~e iıc bilakiı aıalmakta
rıtayıl\12 ki, bu yeglnc aervelin<!h·. dır. 

b•l>am bu tehditli sonii slkla- · 1941'1 lt! 4000 ki~i, 1 t'26 da 
mıılı. 5848. 928 de 9G32, 929 da 5960, 

. Ôtıtıft)a tehdilterinc kirşr, fi- 93~ de 6913• 933 te 6323 kiti 
calarına lcartı olduğı.:;:ndan çok Milli kütüphafieyi jİyaret etmit· 
daha kaviydinı.. tirı Okuy\ıcüları fU suretle taınif 

b" Parayı bna vereceği· edebiliriz: 
ntl kint ıöJltdi? 4617 talebe, 334 memur, 65g 

Ant1catım, Natnuahı bir a- m\lallim, 409 ask~r ve sabit, 
411MJ ben• haber veı'1fteuhıl'\ 1 Wt;· 198 tüccar1 143 aanatklr, 86 

Je ftlt t~Y Y'pabnir miydi? Bit fa• itaiaslir. Şu cetvel bize memli!ke
hite ufruna iflas etmeğe mani ol- 1 timizdc okuyucuların kimler oldu 
mlıt tçln kalkiP. Pariıe geldim. 1 ftunu ,• ' ottPrivor. 

Pakat. Vakup Cemil bey hecli· \ ileı·i harekeli mükemmel surette 1 rahoru (Froben) derhnl Freder:· 
yeyi l<abul etmekle beraber ona idare edeceklerine tüphe yoktu. ğe ~aklatnr~k onun~.a .~bıu tebclıl 
!Jintnel< iileınemiş ve lumtli alı ıle Bundan nıaadn belki Rusların etmış, kendı ~~mı hukumdara ~e
st>n mtlsacleiileyc l~Llralt ey\(!ıttllş· Y akup Cemil Beyin mevcudiye· rerek kendısı beya

1
z ata bın· 

ti. 8eya~ altı tin l\rJcaf.!aşhıtıntlan tlnden bile haberleri ~·«ıktu. Onlar miıti. (Froben) hakıkat~n ıon 
itft\iHl hnUrlıyaınadıgım bıı!kli bi· önlerinde yalnız bir Türk kuvveti da~ :kada hükümdarının ımdadı • 
rjı l biıUttl§lt. fe!;o.dUfe balttnıE kl ı görüyorlardı ve bu Türk kuvvelt· na ;yelitmiş ve onun hayalıni kur-
0 l;e)'lli la blfici1 9@hit t>lniutlu ı ne karşı fazla mul<avemel göster· tar.ırya mu~affak ol~uttu. Çün
ıiu h&diı , derhal birçok tıedilto· miyerek, Rus tarih~nde görülen kü aradan bırkaç dakık~ geçmt
clulf\rın :tUhUruna tebebiyet ver• emsali glbl. M~\•külcey~t bir ric'at den gelen bir kurıun ımrıhor 
mi9t1 1 Alın kt\ıteıı gbnderilmiı o!- ile val H geçlfrneye Çah~ıyor\er• (froben) i yer~ sermiıli. 

1 
h 

dulU ve Ruıların uzaktan Yakup dı. Alman tarihı {F'r~ben) an Ü· 

C il b · l h= tl ek öltlür- ı • b yaz at kümcları ugruna vakı olan bu fe-em eyı eş .s e er y akup Cemıl beym , ı h l ı ur. 
mele istedikleri haltkında çlkarl ta hikayesini naklederken, insanırt dayı nefsını er zama~ ı etı 1 

iallr bir mUdtl@t ağıldan aijlr.a hatırına !!ayri ihtivart, teşbi hte mel le kalmamış, ıo~un ıamt bUlUn 
y · ı · d - ' Alm:\r mekteplerınm kıraat kitap soy enıp urmlıştu. hata elmasın, Pruıyartlft buyuk , 

8 
l' ,, ,,,. h'I l 

!arına geçmış, er ın ae aa ı 6 • 
aHklkı'\l\ haltle ltuslttt tarafın Fredtiklen evveHt\ zö.th&tUnda c'uğu hal<le, birçok şeh\rletde io-

do.tt bu Ult:ttla lertlbilt alınıtıı! öl• nıemleltcti idare @tleft ( Kurflirsl kaklara ( Froben) ismi verilmif' 
masına tnartma.k pch: kBlo.y tleill' Frederlk) ift devrU\tle (ferbel- th-. 

di. Arclah n ffntlnc g@lffli! ôliH lin) muhuebesl ı;:eliyBr. llu mu· f'&kal, Y&kup Ceif\U beyin M· 
l°ill'k ku\fvellerltt\n yegane kuman harebetle Fri!tlerlk dah\ bir beya2 yaz l1l h&d.iaea\ her halde ne Ruı
c!aıh Yakup c~mll bey tleftlltH ki ata blHihİ§ oltluıu haltle o muha• laf tataftfttlan letllp t>lunffiul} b\t 
ohUfi vticuc1u oı la.dan kalthl'llUe.k l·ebeye kuntal1da edl;rorduı Dür de~igeye, ne de onun hayalıHı kui'5 
Türk l<uvv@llcı lnih lterl hareketle mattları o beyat it UitUnd~ harp tnrmak itlh atkatlaılatmtlln biri· 
rhdtt dufdurulması temhı ettlhrtit idare edeft •ahaın Fredtrik ôldu- sinin on~ ltı..trlarmik makııdıyle 
olsüft. 'VakUI1 C~tttil beyl@ ber ber ğuttU derhal al\li.'10tlaftftiiın her yapiftt§ tdustu bir fedakll'lil& 
hı\l'ckH ~tleft dif!er 1rnY'1cllerln laraftaft lUfek 1te9lerlHl 6ni leva müileif lli. Yakup Cemil b ylft 
kuffi ttdaftları ve hllhaiia hinb !1 dh etmişlerdi. o ffiUiatl@ittc gUttU beyaz ali hifi 
(SlAnğe) tJc vardı k\ Yaktip Gc• Hlikiltntlirifltl\ bUyilk bir leh· rtıeftıit olması bir leutlUf eıeritdlı 
mil bey şeh"t edile lillc lmttlnt'tn, \lkeye maruv. clduAuı\u gören im- tocramı urı 

Avu olamaz mı? 
r r 

Dün ltôngr itıi yapan baroda hararetle konllfllıaft mesele~er 

lıtlnbul ba.toıu, ıeçcn hafta ek- ' Ve dedi ki: 
sel'lyel haıtl olamadığı için hıra • "-Aidatı 12 lira, ve o;İ ınd i 
kılan senelik ıtohırhlni dün Halk mecburi ohu ak Ye l'İl~n mecmua -
evi ıalonunda yaptı .. Kongre reisi nın 5aÜŞmı i hti~'ari yaparak, bU -
baro reisi Hal:l Hilmi llcfdL Kon tün meslektaslarm istifude~le tU -

greye idare heyetinin bh· sencHk ltip ettikleri mecmuayı kapatmak
rapoı-unun okunmasiylc başlandı. tans:1, ~enelik aidn.lı i4 limya çı · 
Sonra hesap raporları okundu. karımlk \'(' mccmuanm bu .... ltrclle 
Ilu raporlira gare ba.rbH\in achelik tekmil fızanı dagılılma mı t cınin 
varidatı 10,341 lira, masraf ise dlh~K i~ln. eh dnğt•usmlnı·. , , 
1945 ı :ra tuhlybrchı. AYulttu Eıal Bt!y ahlatın 16 li· 

Bu itlen sonra baronun 934 ie- rl olmaıını iılaôi. Daha bir ~ ok 
neıUU! alt halırlılniitt biltcenin tel- hal'plet, aldahn ittdirilltietfleıi 
kik ve tasdikine geçildi, Bu esna • Filtrlttl mUtlafaa etliler. AH HilY11 

tla, adliye yanıını dolay1aiyle ba· tlir Bey ~öyle defli: 
roda yazılı bir çok avukatların "- rıı llli füil·du ı.m iKiye ilttİiı -
Yaziyetlerinin bir hayli sarsılacl\ - ln kh~, uitlutım ve1111cycnleriı1, le
iı mülahar:aıiyle inzibat medisi - nhhülleı ini iftı ~lnlclcri dlişUnUlU
nin 24 lira olan senelik aidatının :\'Ol n ~anlr tır. 24 llm değ-il On 
ta liraya indirilmeıini dilıündü - ild, 6 ilru~ n dtlhi indirilse lal\ ilAt 
iü anlaııldı, 1 u:ibat mecliıi ayrı- r,ene c k i ııieh tind olncaktır. ~4 
ca, baronun çıkarmakta olduğu lim ulışıhıHş biı· nlcblfiğftıı· Ve İ l1 
aylık mecmuanın aza lnrafmc1an dirHnrnlııelidit.ı. 
ihtiyarı bir surette ve peşıt\ para Dijer bir ~at ta hu bahlate filttr~ 
He a\mmasını muvafık buluyordt . lerini töyledi: 

lnı\bat tbetl ~ !lrtitt bu flltri, u• "- Aidat 21 Hl'H ölnruk tılın -
zun gtlrüllti \le mtitta\uış&l~rii se• malıdır. Hem de ahlat vercmedik
b@ı; 6!tlu. Bazi !eVal. öti etlen on terini sö~·li~·cnlcrin vaziyctı~ri in
ikl lira r;lan öldatm 24 e ctharıl • zibat meclisince tetkik edilmeli -
ma11 ynhmtJa lcıyarn th!r h:öl}arıl · dr. Vuziyetleı i diizgün nlrlnğu 
dığmı hatırlalltlar Ye bugUn bu fi halele aidatlarmı veı'lnemekte ıs
kirle c! ünkU kanAatletin tamalhiy· mı· ıtH~lcl't:nlcrj haro mecnıllasm-
1 aksi dUtlH\Uldüiünü söylediler. d:ı ilan eclclim. \\\zİvet1er1 chlz -

Adliye ynnı:tnhmn nidatmm in ttÜli olııt l~ htl nı ld1lic.iŞl:tı 1H1 YCl'Ch1İ 
<lirilmeıine sebep gl' ııterlli~ini pek ye~ek1el'i aitl ıitt cİft 13l~1eı• :1 J ~ı;.~e\'l 
kuvveta·~ buldular. Bu zevnta cö · Y~ Hct~Velliıi !.. 
re, adliye yan~ır.·nmı baroyu c1.. Hu mulahd.2i\ h@f ttetlefUe hey· 
duju aibi mahvetmesi it'bariylc ı eti tıffiUftilye ta ilfmdin alay ve 
24 lira aidatın ctl ire çıb:mlma:-ı - h\llf@.Ye pek ıunlalt ftÖttihlu. Ve 
nı icap ettireceği fikr'n~ yÜrtitH.i- Uldncla U!tlf\ gtilhtlnel@P 6ldu. Ne' 
ler. Avui<at Havrettin Oey; satı· tice ~ s@HeHI , 1 dlllm ~ l' ı:;\ la -
§Intn herkesin ihtiyarına bırakıl • rnk ipkasına karar verildi . Bült;e· 
ması neticesi baro mecmuasmm nın eliler fuılli ın<la da bazı mü
<Sldürüleceği iddiasında bulundu. nakaıalar geçti. 

Geç vakit, Türkiyede avukatlar 
IJirHği teşkili için 5 kinunuı~nt 

934 tarihinde lzmirde loplanacnk 
kongreye bir mürahhaı ıönderil -
ftlesı hakkında İzmir barosundan 
ıelen taltriral fueviuu bahaetltllp 
bu el , u2un ınUnaka9aları ve a~ı 
e.rasıHdll nutıa.fı fhUclp ôldu. Ata 
tlifi bir kıımı, böyle hir birtlk Ü 

cild@ g@lltlfieft•tt ftitibreıtt bir ihll a 

yaç oldufUftu llert iUtdUl!r. 

Hunlar, avukatlık fheılegihİn 
batlıeı ahliltl pfetlıiplerlnin m@ft\ 
leketln her uudında l&tblkl l~lft 
bir birliğe lüzum ulduitı turk 
avukatlarını temsil ecl~bilecek bay 
le bir h!tekkiilUH çolt laytl&h tıla • 
cıllt ltltU\iUindedlrler. Diltr tilı 
rihah bı:.ııılifi TUrklye Avukllllt 
Bitllği U!fkilint pek MlnitlE ~t 
dukalftnı ıHyh!diler. Avukat Öl • 
llp dey ''Ttlrkiy~de Avultltllf hl 
HJl ölamaı !.,, dedi. Oıllp Jhyı 
R8re, tUrklyetıln her hanıl hh 
mıtttakaaında ÇAlıtift hlr avukatır 
fftel'ketl neresi olaealı blllntnl~tt 
böyle btr le~t!kküll@ allkldlr öl 
mAıına madtl@iett itttki.n yölttuı-, 

Haşim Rafet Bey de bu rol 
da fikirlerini anlattı. Bazı müla 
hazalr serdederek, böyle bir teıel 
külün gerek ntaddeten, gerek ka 
nunen gayri kabiH latblk ve lahal 
kuk oltluiurlu ıddla etti. 

Neticede, lmmir konırealtte itl 
rak tasvip edildi. Ancak ittiraki 
mahiyetl tl:zerİnde u:tun müddE 

duruldu. Muttlkitfilır 6ldu. vt 

lntlbal lfttttlıl tlraftl\dlft Ü~ iV 

k&llft l\h rntit hh, He tlı muHhhı 
ıad@e.e 11hlattbul ıvukalı,. ııfıtl 
l@ hmtr ktJ111rMhı@ tt8ntlerl 
fekli muvafık cörüldii. 
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Gece yarısı üstümü ört- Eskişehirde T ekirdağında çi kin 

den gitmiyen adam? Karı koca bir hadise m 
. . Ingiliz tayyareciler ne 

Sırı rrıangal ateş, hır tepsi kahvaltı! - Hükumet umuyorlardı ne buldular? 
·conağını yaptırmalı-Bekar mualJimler-Hileli gazlar ' 

Londra - Hindistan seyahati· 

Mı::!kara, (Hususi) - Geçen ı şuraya buraya dağılmı!lardır. Bi
seferki seyahatimde olduğu gibi naenaleyh kazanın şerefiyle mü
bu defa da fena havaya rastgel- tenasip bir hükUmet konağının 
dim. Zaten buranın rakkamı yük. inşası her şeyden evel düşünüle· 
sek olduğundan başka ye rlere nis cek bir meseledir. 
betle en evel kış burada başlaır ı S b k 1. F h . B &· ·b· b' ~ . · a ı va ı a rı ey za.manın-
,._e 1~ g~ 1 ır. ~ogu~, sert hır ı da teşkil edilmiş olan yardım san 
ruzgar ınsanın ılıkl""rıni dondu- d ki ı b. 'km' - ı arının para arı ırı ış ve 
fUYOr!. Bir taraftan da kar tane- k 1 H' 

öylece bankada a mııı.tır ıç 
Jeri düşüyor. Elektrik mühendi.. :sy • 
• 1 .. l b' d l k . d' olmazsa bu yardım sandıgının pa-
ıy e şoy e ır o as.ma ıste ım l . . · · 

d kt k h ~ . d .
1 

b" , ra arında da ıstıfade edılerek ın• 
.ve o orun a vesı em en ır . . . 
• · d ' O d be . ı şaata başlanmak, yem valı Azmı 
ıere gır ım. ra a nı tanıyan· . . . 
le ld w d h k d 1 Beyın hımmenıte kalmıştır. 
1 
ar o ugun an er es san a y~ 

f ini benim masama doğru sürerek 
~evvela tatlı bir muhabbete ve on-
' rdan sonra da sual cevaba başladı 

Maarif 
Kasabanın §erefli bir mevkiin

<le güzel bir mektep vardır. Di
ğer mekteple beraber her ikisinde 

11ar. 
Kahve ikram eden, gazoz ıs- 300 talebe oku.makta ve 9 mual· 

ı e_ınrlıyan, hatır soranlar çoğald ı. 
n':Sen onla rla epeyce müddet otur

s.Jum. ve kendilerine fa~dalı zemin 
uzerınde lrnnf eransvarı müsahabe 
ler yaptım. Ve biraz sonra da 
müsaadelerini istiyerek onlardan 

]ayrıldım. Mühendisle diğer biri .. 
lat beni yatağıma kadar getirdiler. 
kOdam çok soğuktu. Mühendis 

V<i\..li efendi veda ederek gittiyse de 
0r;liğeri bana mangal getirmek için 
ği srar ediyordu. Ben hemen soyu-

ıup yatağa girsem kendi kendime 
m;sınırnn dedimse de o zat beni ya-

m~ırıp üstümü örtmedikçe gitmek 
c~stemedi! Sarhoş mudur? Deli mi 
buJir? Nedir bilmediğim bir yaban
ya;ı neden benimle bu kadar alaka· 

icrfar oluyordu? Ben adeta şüphe-
ıendirn ve korkmağa başladım. 

icr::h, olabilir ya! Bu adam belki 

bir:>ende birçok para olduğunu zan• 
sınıederek bir haltetmeğe kalkışırsa 

ven ne yaparım diyordum? Dün
sa5rada neler oluyor neler! Beni bir 

usuıeyecan tuttu ve göğsüm sıkışma .. 
ziyia başladı. Sonra bilmem nasıl 
~ldu da kapıyı açtım ve teşekkür 

kit :derim, yarın gene görüşürüz di· 
derrerek adamcağızı dişarıya atabil
ma.Jim ve genişçe bir nefes alarak 
dır. semen yatağa girdim. 

İ< Sabahleyin kapım vuruluyor-
· ı-1 "K' ' · mı y-u. ım o.,, dıye seslendim. 

niş 3ir ses bana cevap verdi ve "Kalk 
ödeıınız mı beyefendi,, dedi. He
ba z1nen fırladım ve kapıyı açtım. 
lira ;lir de ne bakayım, ak§amki a
sınd~am kocaman bir mangalı tepele 
mnsıne doldurmuş ; elinde de üstü ör
sele ülü liir kahvaltı tepsisi : Kendisi· 
Yar1e çok teşekkür ettim ve fakat 

'Sen kimsin ve niçin bunları geti 
• ? d' d' y r·ıyorsun . ,, ıyeme ım.. Meğer 

kısm;>u iyi kalpli insan mahallenin 
kab:ınuhtarı Mustafa efendi imiş. Son 
henü:adan anladığıma göre Mustafa 
renle~fendi çok misafirperver ve her
yekptcesin i şlerine koşan ve iyilikten 

51 biPo~: nan bir vatandaşmış; ~u hal-
~ ' 
ce ayde dün gece benim çektiğim kor-
iar aı u ve heyecan bo~una imiş : 

p~tıln HükOmet konağı 
bomb Kazanın hükumet konağı yan
aonun:nış ve yıkılmış olduğundan me
yangımurlal' mahalle içinde biçimsiz 
rneğe bir ah~ap hanede vazife görmek• 

tedirler ve bir kısım daireler do 

lim tarafından idare olunmakta
dır. Bütün kaza içinde 24 mek-

tep, 37 muallim ve 1550 talebe 
mevcuttur. Millet mektepleri de 
çalışmağa başlamışlardır. Köyler 

de yeniden iki mektep daha yapıl 
miştır. Geçen sene bu mektepler 
den 745 talebe şehadetname al· 
mışlardır. 

Bekir muallimler 
Aklıma gelmişken yazmadan 

geçemdim. Gerek darülfünun 
ve gerekse diğer muallim mektep 
lernden çıkarak dışarılara gönde-

rilen bekar muallimlerin hayat ve 
maişetleri cidden nazarı dikkate 
alınacak kadar nezaket kesbetmiş 
tir. Bunlar pansiyonlarda ve sıh· 

hat için lazım şartlan haiz olmı
yan odalarda, sararmış bir lam
ba şişesinin titrek ziyaları karşı· 

aında, basık tavanlı ve delik de
şik evlerde hayatın bütün acılık
ların.ı çekerek vazifelerini yapma .. 
ğa uğraş.maktadırlar. 

Bu muhterem muallimlerimi-
zin acaba şu vaziyetten kurtarıl
maları mümkün değil midir? Ba
na kalırsa: Maarif Vekaleti veya 
hususi idareler tarafından mek
tep civarlarında münasip pavyon
lar inşasiyle tabldot şeklinde ye

mek verdirilmesi ve mektep hade
melerinin de nöbetleşe bu pavyon 
larda hizmet ettirilmesi en muva

fık bir şekil olur. Her halde ya 
böyle ve yahut ta daha elverişli 
bir şekil bularak maarif ordumu• 
zun şanlı kumandanlarına huzuru 
kalple çalışabilmek imkanının ve
rilmesi bu günün en mühim mese
lelerinden olmalıdır. 

Hileli gazlar 
Benim gezdiğim yerlerde ve e

lektrik olmıyan mahallerde yapı· 
lan gazlar hep hilelidir! Bunlar . 
su veya diğer mayilerle karıştırıl-
dığından fitili yukarı kaldırdıkça 

aşağı iniyor ve lambalar yan
mıyor. Artık bu kadar aşikar bir 
hileye mahalli belediyelerinin 
meydan vermemeleri icap eder. 
Nasıl ki ekmekler her zaman mu
rakabe ediliyorsa havayici zaruri
yeden olan gazların da sıkı bir 
muayeneye tabi tutulması elzem• 
dir. 

Ragıp Kemal 

ne çıkan karı koca iki İngiliz tay
yarecisi Eskişehirin Karacaören 

köyü civarında bir tarlaya inmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Hu-

dutlarımız harcinde iken bu tay• 
yarecilere Türkiye dahilinde aske 
ri mıntakaya indikleri zaman ken 

dilerine esir muamelesi yapılaca
ğı söylenmiş ve Türk ruhunu, 
Türk misafirperverliğini bilmiyen 

bu iki tayyareci de ortalık karar
dıktan sonra sivil bir meydan ara 
mağa koyulmuşlar, bulamayınca 

bu köy civarına inmişlerdir. 
Tayyareci karı koca kışın bu 

en soğuk gününde tayyarelerin
den bile çıkmağa korkmuşlar ve 
sabahı beklemeğe başlamışlardır. 

Tesadüfen oradan geçen bir köy
lümüz bu vaziyeti görmüş ve iiç 
saatlik zorlu bir yürüyüşten sonra 

şehrimize gelerek polis müdüriye
t ini keyfiyetten haberdar etmiştir. 
Polis müdürü bu hali derhal tay-

yare garnizon kumandanlığına 
bildirmiş ve kumandanlık ta Ka
racaören köyüne bir sıhhiye oto

mobili göndererek tayyarecileri 
Eskişehire getirtmiş ve Porsuk ole 
line misafir etmiştir. 

Tayyareciler hiç ümit etmedik 
leri bu hal karşısında çok müte
hassis olmuşlar~ tayyar

0

e mektebi 
kumandanı Salim Beye nasıl te
şekkür edeceklerini şaşırmışlar• 

dır. Tayyareciler harp esiri mua 
melesi görmekten korktukları için 
bir tarlaya inmek mecburiyetinde 
kaldıklarını söylemişlerdir. 

Tayyareci karı koca henüz Es
kişehirdedir ler, havanın açmasını 
bekliyorlar. 

Tarsusta su 
işi il erli yor 

T arsusta en mühim iş olan su 
meselesi son günlerde havaların 
gayri müsait gitmesine rağmen 

ilerlemekte ve elyevm onuncu ki
lo.metrede çalışılmaktadır. 

Eksplatör makinesinin mu
baya~sı takarrür etmiş ve bu 
makin.enin on güne kadar sula· 
ma kanalında. çalıştırılmağa başla 
nacağı haber alınmıştır. 

Günde iki yüz elli amelenin 
işini gören bu makine çalışma
ğa başlarsa önümüzdeki bahar 

mevsimine kadar çok iş görecek, 
gerek makinen in , gerek büyük 

bir heyecan ve alaka ile su yolun
da çalı§«nakta olan amelenin kuv· 

veti bu hayati işin bir an evel hi
tamını intaç edecektir. 

Suların önümüzdeki n isan 
ayı içinde ka nala akıtılarak 200 

300 bin dönümlük b ir sahayı 
sulaması için lazım gelen tertiba
tın alındığı söylenmektedir. 

Bu sayede beş senedenberi 
kuraklıktan müteessir olan Tar
sus ovası muntazaman sulanabile
cek ve bu feyizli topraklar asgari 
3 milyon liralık hasılat yapacak
tır. 

Bir muallim ağır bir itham ile tevkif edildi, 
hakkında tahkikat yapılıyor 

Dünkü gazetelerden birinde 
T ekirdağından gelmiş bir haber 
vardı. Bu habere nazaran Tekir
dağ orta mektebi beden terbiyesi 
muallimi ve müdür muavini Sala
hattin Bey hakkında hükumete a
ğır bir ithamı ihtiva eden bir ih
barda bulunulmuş, bunun üzeri
ne Salahattin Bey hakkında tah
kikata geçilmiş ve kendisinin tev• 
kifine de lüzum görülmüştür. Sa
lahattin Bey şimdi mevkuftur ve 
tevkifhanede tecrit edilmiştir. 

Bu genç muallim hakkında ta
k ibatta bulunulmasına sebep olan 
ihbara göre Salahattin Bey talebe 
sinden bir kızla alakadar olmuş, 

bu alaka haylı ilerlemiş ve genç 
kızın bir çocuğu dünyaya gelmiş• 
tir. Salahattin Bey, bu kıza on 
sekiz yaşını doldurduğu zaman 

kendisiyle evleneceğine dair no· 
terlikçe tasdik edilmiş bir senet 
vermiştir. 

Salahattin Beyin, mektep tale 
besinden daha başka hanımlara 

karşı da yakın bir alaka gösterdi
ği ve dokuz kızın ayrı ayrı zaman 
farda tecavüze uğradığı gene bu 
tahkikat esnasında mevzuu hah-
sedilmiştir. 

lrf an muhitinin nezahet ve 
kudsiyetini bozan bu hadiseye 
mütedair olan bu haber, haklı bir 
nefret uyandırmıştır. Adliye, hiç 
şüphesiz hakikati en kısa bir za
manda meydana çıkaracak ve 
mevkufun bu tecavüzlerde bulun-
duğu doğru ise kendisinin ya ha• 
pisaneye, ya ti.marhaneye gönde
rilmesinde elbette gecikmiyecek· 
tir. 

Mersin - Malatya yolunda -
Bir tren yoldan çıktı, 

makinist öluü 
F evzipaşadan Malatyaya gel· tulduklarını görünce sükunet bul .. 

mekte olan 1010 numaralı katar muşlardır. 

Kapudereıi ile Doğanşehir a:rasın
da ve 170 .. 408 ICilometredeki yar 
mayı geçerken büyük bir toprak 
çöküntüsü olmuş ve lokomotifle 
iki vagon yoldan çıkmıştır. 

Son günlerde yağan yağmur

lar epeyce yüksek ve uzun olan 
yarmanın toprağını gevşetmiş ve 
katarın geçişi esnasında büyük 
bir toprak ve taş k;tlesi birdenbi
re çöküvermiştir. Çöküntü kata• 
rın ortasında bulunan ısıtma va
gonunu hurdahaş etmiş ve içinde 
bulunan makinist Ali Ejder Ef. 
nin beyni parçalanarak ölmüştür. 
Isıtma vagonunun arkasında bulu 
nan yolcu vagon~ da kısmen ha
sara uğramıştır. 

Neye uğradıklarını bilmiyen 
yolcular büyük bir heyecan içinde 
kendilerini vagonlardan dışarı at• 
mışlar ve daha elim neticeler tev
lit etmesi çok ınuhtemel bulunan 
büyük çöküntüden arızasız kur-

Kcı.mc:ı.:r• b a l..ca a l ... - n .... a·~~:. .. 
ıstasyonu keyfiyeti her tarafa bil 
dirmiş ve bunun üzerine Malatya
dan bir imdat treni yola çıkarıl
mıştır. Aynı trenle Akçadağ ad· 
liye ve zabıtasından bir heyet te 
kaza mahalline giderek tahkikata 

başlamıştır. 

İmdat treni, kazaya uğrıyan 

trenin yolcularını alarak Malat
yaya getirmiş ve bu suretle gidiş 
gelişte 15 saat kadar bir gecikme 

olmuştur. Gidiş geliş aktarma su 
retiyle temin ed ilmektedir. Demir 
yolu idaresi kaza sahasının temiz 

lenme ve tamirine kadar posta ve 
yolcu münakalatından ba~ka nak
liyatı durdurmuştur. 

Çöken toprağın kaldırılması 

için azami meEa; sarfedilmekte
dir. Nihayet bir hafta sonra mü
nakalatın normal şekle gireceği 
muh,.klrn~ "ör'llmektedi r. 

Erzincan inhisar binası 16 Kuruş yüzünden cinayet 
yandı 
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Malatyada Sancaktar mahalle 
· . . .. .. . sinde oturan kunduracı Mehmetle 

Erzıncanda ınhısarlar mudurı 1 k M h d it k . ~ . Köş er e met arasın a a ı u· 
yet bınası kamılen yanmıştır. Yan 1 1 k b" l k .. ·· d feci 

ruş u ır a aca yuzun en 
gın gece sabaha karşı saat dörtte, b ' . l t Ko·· ı;.ker 

ır cınayet o mus ur. :s 
gece bekçisinin yaktığı sobadan M h k d l\~'l h de altı 

ı 
e met un urncı e me 

çıkmıştır. Depoda bulunan on ka k b 1 l K d J<ôŞ . . . . . . k . , uruş orç uc ur . u n uracı 
dar varil ıspırto ıle ıspırtolu ıç ı- k d 6 k · t · 0 da 

1 
er en urusuuu ı s emış , 

ler ve külliyetli miktarda cıgara . b •.. d k kavga 
b

. vermem ş u yuz en çı a n 
ile dolu san dıklardan ancak ır d l ki M h t b l "AA eh-

• ~ • A • a a aca ı e me , orç u IY .. 
kısmı kurtarılmıs, dıgerlerı kamı- d' 

4 
. d ~ tt yara .. · me ı yel'm en agır sure e 

le n yanmıştır. 1 k t Kunduracı 
. 
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amış ve açmış ır. 

Bu müna&ebetle herke! hır ha f Mehmet bilahara polis memurları 
talık cıgara ihtiyacını tem in için tarafından yakalanmış, yaraları 
dükkanlardan düzünelerce cıgnra ağır ola n Kö ... ker Mehmet h astane 
paketi tedarikine kalkıştığından k ' l'J · t" ve na e· 1 .m s ır. 

şehirde bir cıgara buhranı baş -----· -------=---~ 
gösterm·ştir. -~muazzam ve sağlam binası idi. 

Alakadar makam icap eden te- DepodPki eşya sh~ortalı olup za• 
dabiri vaktinde almış, şimdi rlen rar 100 bin 1inv1a n fazla thhmin 
kazalardan cıgara ,tütün ceJh"ne edilMektedir. Nüfusça zayıa 
ha"l"nn~tır. Yanan bina §ehrin ' yoktur. 
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icat edildi? 
Con Hopkins, sabahtan ke· 

penkleri yukarıya kadar kaldırdı. 
Bir baltadır hiç mi hiç bir iş yap
mıyordu. Bunun için Noel günü 
herkes dükkanlarını kapadığı 
halde ( Con Hopkins) çalışmzya 
gitti. Bekledi ,bekledi .. Nafile, ne 
gelen var, ne giden .. 

Herkes geziyor, tozuyor. fa · 
kat kimsenin aklına Hopkinsin 
dükkanına girmek, elbise ısmar• 
lamak gelmiyordu. Saatler geç.tik
çe Hopkinsin canı fena halde sı
kılmıya başladı. Bu gece Noel ağa 
cmın altında bekliyen çocukları· 
na, ke:rısına bir şeyler götürmek 
lazımdı. 

Yok, yok .. Kasaya bir şilin bi· 
le düşmedi. Halbuki türlü türlü 
mum almak, çam almak, pasta 
almak, oyuncak almak, hulasa 
birçok şeyler almak lazımdı. 

Gerçi İngilizler için bütçeli a• 
damlar, hesaplarını kitaplannı hi 
lirler, derler ama, bu söz, Hop• 
kins için değildir. 

Çünkü o kazanan bir İngiliz 
değildi. Dükkancığında çalışır, 
karısını ve çocuklarını, kendini 
şöyle böyle geçindirirdi. Bütçe 
adamın nesine .. 

Aktam saat yedi .. Hopkins ar
tık dükkanı aç.ık tutmaktan usan· 
dı. Çünkü konudan komşudan 
gezmeye çıkanlar: 

"- Hopkins, diyorlardı, sen 
hugün hasisliğini İspat ettin. 

Hopkins: 
"- Para kazanmadıktan başa 

ka bir de el alemin takazası .• diye 
söylene söylene dükkanın kepenk 
)erini yarıya kadar indirdi. Dük
kanın içine çekildı, Çekıldı ama, 
ne berbat haldeydi, bilseniz. Va• 
kit biraz daha böyle geçti. 

Dükkanın önünde bir ayak 
pıtırtısı ..• Üç. tane insan belirdi, 
biri çok şen, eğlenceli ,kıpkırmızı 
yüzlü, ağzı kocaman bir pipolu 
adamdı. Gözleri fddrr, fıldır mavi 
elektrik ampulü gibi yanan adam: 

"- Dostum, dedi, ıen galiba 
terzisin ..• 

Hopkinı sevindi, kendi kendi
ne: 

"- Allahım, dedi, heni tecrÜ• 
be etti. İşte şimdi kısmetimi bul· 
dum. 

Nettli adam terzinin yüzüne 
baktı. 

"- Şu, dedi, koltuğumun al .. 
tındaki kumaşı görüyor musun? 
Bunu bana gece yarısına kadar 
yetiştirebilir misin?. 

Terzi sevindi: 
"- Hay hay efendim, dedi, 

bay hay .• 
Neşeli adam: 

.. "- Şimdi hemen ölçümü al, 
eger Yetiştirebilirsen sana on ister 
Jin va .. .. 

Terzinin gözü açıldı .. Yerlere 
kadar iğildi: 

''- Teıekkür ederim, efendim, 
dedi. 

''-Haydi öyleyse, ölçümü al!. 
Terzi ölçüyü aldı ve işi bitti. 

Fakat llçüliinü aldıran adam dük 
kandan bir ad1111 bile atmadı, ter

alı 

"- Efendim, ölçü tamam, de· 
di. 

Neşeli adam gülümsedi: 
"-Hayır, dedi, sen tekrar bir 

ölçü alacaksın .. 
Terzi şaşırdı, fakat mezurayı 

eline aldı, hayret etti. Göğsü 4 
pus fazla, boy dört pus fazla, kol 
lar 2 pus fazla ... 

"- Allah, allah, bunda bir iş 
var diye adamm yüzüne baktı. 

Ve baktıktan sonra korktu. Çün
kü adam irileşmiş, ve uzamştı. 

"- Bu galiba şeytan, dedi .. 
Korka korka mezurayı elinden bı 
raktı. 

"-Tamam efendim, tamam 
diyerek söylendi .. 

Adam olduğu yerden gene bir 
admı atmadı, durdu: 

"-Hayır, dedi, hayır. Bir de
fa daha ölçümü al.. Ondan sonraı 
bana göre bir elbise yap! .• 

Terzi: , 
"- Bu muhakkak şeytandır J 

Allahım, sen bana para verecek 
yerde hatuna ıeytan musalat et .. 
tin .. Bu insan şekline girmiş ibli ... 
si laindir. Kurtar, allahmı, kurtar 
diye içinden dua ediyordu. 

Neteli adam: 
- Usta dedi, vakit geçirme,, 

haydi çabuk ol. On isterlin kazan 
mak istemezsen bqka.. 

Terzi daha çok dehtetle kodJ. 
mıya başladı. Çünkü o mezurayı 

eline alıp da adamın vücudunu 
ölçmeye başladığı zaman hayret· 
ten dona kaldı. 

"- Oh, allahım diye bol bir 
nefes aldıktan sonra aldığı ölçü
leri güç halle kaydetti. Elinden 
kurşun kalem birıkaç defa 
fırlayıverdi. Kaydettiği rakamla· 
ra bakmıyordu bile! .• 

Göğüs ikinci ölçüden 4 pus 
fazlaydı. Pantalonun boyu ikinci 
ölçüden dört pus, kollar deminki 
ölçüden iki pus fazlaydı. 

"-Peki dostum, dedi, tam on 
bir buçukta elbise hazır olacak, 
ve dükkandan dı,arı yürümeye 
başladı. 

Dükkanın önünde o artık tabii 
bir adamdı, orta boylu bir insan. 
Terzi hayretinden donacak hale 
gelmişti: 

Dükkandan ayrılırken neşeli a• 
dam: 

"- Üç ölçüye uyan bir ell:.se 
yap .. Anladın mı, dedi. Ben bu 
üç ölçüye göre de rahat rahat gi
yeyim. 

Al sana şimdiden beş isterlin 
vereyim. 

Terzi düıünmeye haşladı: 
" B . - u şeytan mı, insan mı? ·F 
"- Şeytan olsa bu paraları .ar 

dama verir mi?. 

"- İnsan olsa böyle bir anda 
büyüyüp, küçülebilir mi?. 

Bir türlü halledemedi. 
Aldı eline makası. 

"- Şu pantalonu sekiz pus u· 
zun mu yapayım, yoksa sekiz pus 
kısa mı?. Yoksa ikisinin ortasını 
mı?. diye hayli düşündü. Ya he
rif kıaa kalmak isterse paçalar ne 
hale gelir. Ceketin kollan ne tu• 

Halk evinde 
Temsil şubesinde muvaf
fakıyetli bir müsamere 

Halkevi temsil şubesi bu sene, 
nin ilk temsilini geçen cuma gü-. 

Ankara Ticaret lisesinde 
nasıl çalışılıyor? 

' nü Alayköşkünde Faruk Nafiz be. 
yin üç perdelik ( Özyurt) piyesiy .. 
le verdi. 

Gençler eserde kostüm, dekJı;. 
ve sahneye konuluş itibariyle iyi. 
bir disiplin altında çalışan hu 
gençler bize çalışmalarının seme
resini ilk müsamerelerde göster·, 
miş oldular. , 

Roller: Aşık rolünde Samiye 
hanım, sahnede ağır konu~maaı,. 
jest ve mimikleriyle çok muvaf· 
fak oldu. Bilhassa sahnedeki seı:.. 
bestliği mükemmeldi. 

Suna rolünde Handan hanım1 
rolünü tam manasıyle kavramı~. 
olduğunu gösterdi. Aksamadan. 
oynadı. Söğüt rolünde Şükrüye 
hanım hiç de fena değildi. Yalnız 
sahnede biraz serbest olması la"' 
zım. Demirhan rolünde (Cezmi) · 
bey, Eşberin yegane kahramanını. 
üçüncü defadır ki sahnede görüye, 
rum. Bu sefer bende daha iyi ıbii· 
intiba bıraktı. Akın rolünde (Av
ni) bey rolü kendisi için biraz a .. 
ğır olmakla beraber fena değil .. 
di. Ozan rolünde (Hilmi) çok 
iyi bir tip yaşattı. Makiyaj ve jest 
leri iyi idi. Bilgiç rolünde Hikme· 
ti hep aynı tip ve ton ile bulduk ... 
İyi olmakla beraber tonunu değiş
tirmeli, fikrindeyim. 

Ankara Ticaret lisesine ait bazı intibalar 

Yalçın rolünde Niyazi bey ke
limeleri uzatnıaaa daha ço~ mu
vaffak olacağnı ümit ederim. 

Genç san'atkarlar üzerlerine 
düşen vazifeleri fazlasiyle yapmış 
lardır. Kendilerini candan tebrik 
ederiz. 

M. n. 
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Modern bir bina içinde maarif j lehe istihlak kooperatifi, talebe 
vekaletince her türlü tesisatı, ders tasarruf ve ikraz teşkilatı, koope. 
vasıtaları tamamlanan ve tam bir ratife bağlı tabldot memleketin 
muallim kadrosu ile çalışan Anka her taraf mda nümune olarak gö• 
ra ticaret lisesinin seri inkişafı terilebilecek bir tarzda tanzim e· 
karşısında vekalet hu binaya yeni dilmiştir. Bütün faaliyetler talebe 
kısımlar ilavesine karar vermiş· elile yürütülmektedir. 
tir. Bu binada mütemmim sınıf· 

lardan ve laboratuvarlardan baş .. 
kabir de ücretli pansiyon teşkili 
düşünülmektedir. 

Ticaret lisesinin her iki kıs· 
mında da orta mektep ve lise ders 
terinden başka ticari muhaberat 
Büro kommersiyal, ticaret rıyazi· 
yesi, iktısat coğrafyası, emtia bil
gisi ,ticaret hukuku, vergiler, iş • 
letme bilgisi, iktısat, maliye gibı 
mesleki derslerle her sınıfta ecne· 
hi diJleri de gösterilmektedir. 
Daktilografı, stenografi dersleri 
için de kurslar vardır. 

Talebenin iktısadi, terbiyevi 
ve içtimai teşekküllerle daimi mü 
naseheti temin edildiği gibi spora 
da ehemmiyet verilir.Mektebin ta 

Ticaret lisesine bağlı olmak Ü• 

zere halk için ve her biri sek·;: ay; 
müddetli akşam ticaret mektebin .. 
de daktilo kursu ve stenografi 
kursu gösterilmektedir. Ankara 
ticaret lisesinin tarihçesi şudur: 

1925 senesinde ticaret vekaleti 
emrinde olarak Ankarada Hacı 

Bayram tekkesinin iki harap oda• 
sında iki sınıflı bir ilk ticaret mek 
tehi olarak açılmıştı. 1927 de ma• 
arif vekaleti emrine geçerek dört 
sınıflı bir "Orta ticaret mektebi,,, 
haline getirildi. 

Bugünkü altı sınıflı ticaret }j .. 

sesi terbiye, tesisat ve modern 
tedris usulleriyle memleketin en 
ön plandaki asri bir müessesesi'1 
dir . 

haf düter. Bahasının elbisesini 
giymiş çocuk gibi olur. 

::aawww:r.::-·:aL-: =:ıı.::::::=:::::::::::::::::r.::...::::::.•::::::-::::= .. -:.-::::::::m::::::::::::n:ı 

~i Gençlerle Baş başa iİ 
Paçaları jartiyerlerini kapat • 

mez, ceket düdük gibi birşey olur. 
!S::::::::.~:::a:::r.=::::::::::::==:.-::::::::::::=:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::====i 

Bir hayli düşündü ve nihayet 
dikti, hazırladı 

Kemancı Hayri Doğan B. anlatıyor 
:(. ~ :(. 

On bir buçukta üç adam tekrar 
geldiler. Dükkanın kepenklerini 
vurdular, Hopkins gene korktu ... 

- Şeytanlar geldi allahını, 
sen beni bunların şerrinden kur• 
tar diye dualar etti. 

Cümhuriyet gençleri mahfeli 
müsamere salonundayız. Sahnede 
bir eserin provası yapılıyor. Musi
ki şubesi azaları da salonun ön kıs 

mında bir yer işgal etmişler. Hayri 
B. ve ben salonun bir kö,esinde 
baş başa vermiş konuşuyoruz. 

Suallerimi sormağa başladım. 

- Cazbant hakkındaki fikriniz 
Neşeli adam dükkanın bir ke· 

narında duran yeni elbiseyi giydi. 
Biraz sonra golf pantalonlu ve ka - Sormuş olduğunuz bu suale 
bartma kollu ceket giymiş mavi cevap vermek için mademki ken
gözlü müşteri Hopkiıue beş ister dimde bir hak görerek cevap vere 

lin daha verdi. Üç arkadaş dük· ceğim bu yazmış olduğum şeylerin 
kandan uzaklaşblar. hepsini nazarı itibara alınmasını 

• ~ ~ daha başlamadan evvel ehemmi - Hayri Bey 
Hopkins, Londranın en meş- yetle rica edeceğim. 

hur terzisi oldu. Bundan şüphe mi Şimdiye kadar yani bundan 7-81 bugün bir Türk sanatkarı iş iste-
ediyorsunuz, çünkü kral başcan• sene evvelisine kadar bizde caz - yin.ce her kapı kapanıyor. Fakat 
bazını saat altı buçukta çağırıp: bantçılık nedir bilinmezdi. Ancak diğer taraftan müracaat eden bir 

"-Al sana şu kumaşı hediye Avrupada cazbant v~rmış diye işi Macar ve yahut bir Bulgar velha
edioyrum, bu kumaşla kendine tirdik. Fakat bu cazbant fikri son sıl ecnebi milletlerin sanatkarları 
bu gece on ikiye kadar bir elbise raları bizim de içimize girdi. · Ve iş buluyor ve bunlar bizim en 
yaptıracaksın ve bu elbise hem u· 

1 
cazbant denilen şey memleketi - mükellef yerlerimiz olan Taksim 

zanıp, hem kısalacak, hem de ta· · d t• · d' B' k T ·· k bahçesi, Maksim gibi ve buna 
h•A b 1. d b l mız e ure ı. ır ço ur 

n a ın e u unacaksm ve hiç 
san' atkarları cazbant hevesine 

bir potu görülmiyecek demişti. ' 
mümasil yerlerde çalışıp kazana .. 
biliyorlar. Diğer taraftan TürlC 

Cambaz 0 gece saat on ikide düştüler. Türkiyede cazbant rağ -
bet bulunca ecnebı' artı'st]e sanatkarlan boıı.ta kalıyorlar. 

Hopkinsin diktiği elbiseyle hüner r ve ~ 
lerini gösterdi. İstediği zaman vü- varyeteci artistler memleketimize 
cudunu kısalttı, istediği zaman u• dolmıya başladılar. Ve memleke· 
zattı, istediği zaman tabii haline timizi ufak bir Amerika telakki 
soktu.. ederek burada çalışmıya başladı-

Golf pantalonu 3 yüz sene ev· lar. Bunun sonunda ne oldu di .. 
vel böyle Noel geceıi icat edildi. yecekıini.z. Bunun aonu ıudur ki 

Kendi memleketimizin me~ 
sini kendimiz yemeliyiz. Başkala-

rına yedirmemeliyim. Bugün it 
çok fakat ecnebi artistlerin elia
dedir. 
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1j Aziz kard .. im: 
Uzun aenelerden aonra aldıjım 

ınektubun beni hem sevindirdi. 
ı... de kalbimi hançerledi. Sevin~ 

todWI, pmlriı Milin o kayıtsız, o tak 
r9lr, bnum tanrların gözleri· 
m1a lmmde eanlandı. Seni canlan 

sefdaımamn mektep hayatını canlan-
bu damak demek olduiunu söyleme· 
dini• f»Umem ki lüzum var mı?. 
teli Snslll Nejat: 
bet E..ı l\e yazık ki mektubun se 
z.,U.. de hiuedemiyeceiin, ıeböblni 
aanll)'amıyaca!ın bir hançerle kal· 
nlJblmi kanattı. Niçin?.. Neden? .. 
leı;l>eme.. Sen aormau.n da ben bu ni 
ıiy çhılerin, nedenlerin cevabını vere 
~ celim. Senelerin içime döktüğü, 
'erdoldurduğu elemleri boıaltmak, 
~harice dökmek buaün bende bir ih 
pin tipç haline ıeldi. Artık bu aehir 
fJ'n li birikintiler toplana toplana bu· 
ı&faı.hmduklan kaptan harice ta9ıyor· 
Jlar.lar, fıtlmvorlar .. Detilen bir yara 

DID cerabatlerinden batka bir t•Y 
una: olmayan bu dert taıkınlıiını ıeyrel 
.,fJer 1bek eıkj bir arkadaıa naıip oldu. 
ıunB11 Jlll'•ların içimde nasıl yer etti· 

ae t:i. 1 L üze nuı 1:Üyüdüiünü, aonra da 
ler Dİ naad )'afıyan bir ölü tekline 
mü koyduiunu anlatmak -belki- .. 

lıayı na da bir ibret dersi olur da ikinci 
l'ıi L~ta~da o, kalbimi ıizli biı 
kl)d~e kanatbğını söyledijim 

'-'leYi " •. vea
1
• yorum.,, , aevıııyoruz .. ,, ke· 

"' 
1 ı=--ıer1 . " . orr .... - tıı; ne sevıyorum ne de sc 

ği 1l'Yifiyoruz.,, teklinde yazarsın. 
~ra ~ • ~ 

ı , ıtııı lı nıırıın1.ı b •5 u.ıli *"ııllRllll•U•RB•M••••• vak'aları bile büyük bir soğuk kan 
1 

tıolt rtHtııım ıv; ,,, ı ; llUW•HRHl!lll!llillUıllllllllHllllBIUlllllllllınffllftOllllHlliA11 1 

lrlıkla !,.;\~~'lıyan rı.auallimime bir· ı 1.1111.11 "'"'0"' 1.ı .. 11 "· ':- H.alepte ativarl olarak 2lnci aıayın b1rkaç bOlüiü vardı 
.\ ~ ~ . ııı 111111 li ı.ı ı&.rn .tı , n 

dt n böyle ne olm•ıctu? • - 75 - Hayır... Hi.-biri değildir. O • •-: • ıuı~nanıat. ı '"'·~ ı•. :ıı., ~ 

Omuzuma bir arkadat ıibi vur· 1 ı ı · ~ ~- :c.J'i Mağaraların ön&ind• karanlık cleYirde büüin hele o havalide bi-
du . ' llıl~t \Cll ~Uıı l eı oltd 1 ihİ J h 1~ 'f)'L" Z b•ta l 

• 1 ılın ~ .ıan .. ı :ı11 • birdenbire bastığı için 1 t yat f rer nıa .... ar çı t ııdı. a ı nın :e 
- Kerim, çocusum bu atktan L _J buhanuıordum. etin. b~ştt h;-ı sıkıtllr~n aıkei, lo 

vaz ıeç.. yel!. Ah nihayet kıskançlıjı iba - Cebimde üç tane revolver em !~uııda eanaflıf,n'la dnam •Di-
Şqalamıt bu kelimelerin altın· net takip etti. lhanet !.. r.me amade idi. Tam ıeçitten se- lirdi. f' .ıllat bunlar uıtleri IJıaflaft ~ 

da ıaklı olan manayı birden anlı· Atkın bir ya!atıcı, tki öldürü- ~erken bet tane iri1arı herif bir- temit olarak ceze.~e:lerdi. 8a ,m 
yamamıtlrm. O bunu hi11etti: cü mikrobu varnııı: den arabamın elralını aldılar. takdirde mullaılıa naz.-rı ~~ ;e 

- E•et vaaıeç .• Ve ondan kaç. Saadet, kııkançhk, ihanet.. Bu ani b&!Skına liartı tedl>\111% ce11>eder o hal1eriy1e ~~~ tit 
Akıi halde sen d~ !l~nim ıibi bir B:rinciıi pek az, ikinciıi daha ~• ihtiJabız l>uluntaydtk, heril!er tur«cla burada çalrıarnaz .. rclt. 
n1iinJtevi o~: .nun. S•na da kalen- fazlıı, iic.üncüsü ki en öldürücü o· beni kim1'ilir nasıl parçahyacnl:- Bundan maada Mferleri ııla4'ıl 
der derler. lanını hAla taııronam. Bu ndkrop lardı. Fakat bereket •erı!n ceb!m ı ibi ıösterip tayininden ietifade ~e 

Batını çevirdi; yUaUme bakma• hali vücucbımda yaıayor ve ben deki revolverime.. edenler de pek 4)0ktu. Ai•er bu e 
dan ıeldili ıibi ayni ıakin, Hıılı yavaı 1avaı bu ınokrobun tokıinle Ça&ır çatır iıletmeye haılayın- suretle f'eralrcndeffle afıtbrılöut 
adımlarla çekilip ıittl. B:r kelime rile hayatan uzaklatıJOftlm. ca hep çil Ja•ruıu ıihi daiıldılar. tabur ve l>ötük salları bofafıaıttı. 
s8yliyememi9, ayrılırken çehre•İ · Nejal: Ortalık karattnıt gJdulundan ni· Yalnız hir meselede aslıeriıt 
nin aldıiı son 9ekli de ıarememi! Evet aldatılmııtım. Hem el• ne fail almak mümkün olamadı. toplu bulaıımaıı matlapta. O da . 
tim. Fakat 1eıinin titre1 ~tinden, kahbeceıine .• Sen tanıınauıd. Fa· MaamaElh içlerlnden biri 7a· &§&İri tenkil makaadıyle ıaaderi· ~Al 
bir imi aibi eendeleyitinden öyle kat mektepte sana 11-.uldük atu talanmıt ofacak ki ert~st gl!n cra· lce:?kleri %aman.. öf 
hi11ettim ki muallimim ıöaleraı dqım diye Feritten dalma t.alı..- tlan ıeçerken kanlı izleri aaren- O devrin pafaiarı, alay ıal:tit· lo' 
dejilıe do kalbile muhakak •Ilı - derdim, itte Bedia ile nlendiliınl ler gelip bana haber verdiler. leri buna can atarlardı. Çialdl :a 

yordu. 'in üçüncü ıeneel idi. Yani kıı· Bu iki tecrübeden sonra Hale- çötde ae1'erin lateai isla talNia e- >i 
"" :to • kaaçhjın en yUkaek t11ert•be1• bin en ıüzel lıanımı arllk hakkım- dilen para aıkere •arfoı...m...s •· 

Nejat: çıktıjı ••ne .. Bet Hneclent.nl ai. ela bftlediii itıkane Me!erden ralaraıı~a taktim olunurdu . 
Şefik Beyin benim Uaerinule ne rüımecliiim Ferit bir 1Uh apaneıa tarfınazar et.1Dİflİ. Askeri ahali beılc.meye mee- ll 

büyük bir nUfuau vardı. Söylediii bet, on ıiinlük bir naitafirUk ifin Küçük Yatım.tanl>eri atkerli· burdu. f lii Uç ay devam Ha bir :i 
h:r iti yapmamam, herhanıi bir çıkıp ıelmiİti. Uk defa anlıulimı ie fazla muhahbetim vardı. haya çiSl ıeyahatin•en avdetle aynca :e 
fikrini kabul etmemem imkan ha· ıonra da tüphtt n. kıtkallthiın il· hmlh ı•ftilili clnreıinde hu me- daiareııııtı dolduna, hatta l>era- i 
ticindc idi. Fakat bu defa öyle ol· ham ettiii fikirlerle ıünierce iılı· takamı 0 dereceıe vardımntbm bertnde &lldan alata arap ta11 1· 
madı. Onun "kaç!,, demeaitle hiç tap çektim. Her gün F•idin: ki dünJada benim ;~:n 1eıine ar- getirenler bulunurdu. u 
le kaçmadım. Bilikiı daha o atk _ Artik Keritn ıideceii•... zu ok_..Uium .,.,ı.ri menıuf ol- Atkerin kıyafetim ltlt ıUn ~in- n 
ıelinin içerlerine doina kendimi Demeıinl bel&liyorclunı. Fakat cluilllD or.lda tatltila ettaelden d• dU:zehtim. Amharları açUrarak ,e 
attım. Hatta onun "kaç,, dire ih- ner•de? On bet deia arı ı~till ibaret ohmat"-• ne var, ne yok aıkertn ıırtana IİJ• 
tar etmeıine biraa da için için gül halele onun ıitm•I• nİJ9'İ 1olat-. Sırp ve 93 ıef erlerilMleu ıoara dirdim. dtlha11a mektepli zabitan J 
tnedim deiil.. Maamafih hak11a Nihayet bir gün •ücu&iuaau kana• tniralar inahaaduium ııralarda l • benden çok memnundular. Ancak : 
da dejildim. Aıkımın nüfuıu ~· • tan f\iphenin •••darı b6kikat olclu. eli. lir tena Jaadar ~ük bir ıilva- her ıabah karanlıkta tadtikata l 

ıup Nejatı fik Beyin nUEuaundan cok daha Aldatılclıiımı ı&slerintle ıltınür ti lut'aıın• b••dd~ •~fltı... çıkmıya afJ!kın olmtrıntır, 1'Hflaı ~ 
::sın Biliyoıun değil mi? Lisenin ıon faalaydı. Onun iıte&liğifti 7aptna.k tüm. Fr&blMla ıiav•ri mektehintle ıa çiltliiin artık mahıul vermiy6- t 

ca tmımufma ı~mlttin. Hepimiain ne için evvela atkımı parçalamam, o· Ne hale ıeldlihni tuavur ••• • te ltir haJlİ middet ı ı inci paör ceiini ıörenler ıiılice alqhimde 
bi1,,lteh&IJük hayalleri vardı. Diier arka na ıalip ıelmem icap ediyordu. t.ilirsin. Otacla, t.Mltiatl.atum 19lalr t.laJ&Dda lıulunclulb. C.rek Fr6& llıadata baş1addar. lunlarm lsur· , 
yaıir;d~ bilmiyorum. Fakat sen ha· Halbuki kararan ılalerimle tlün - a. dutmad1111, i&Mum, kattun .. lir •Mla ve ıerel&ıe Alman1ada btr tlıUf oldukları plaötatı hlrer Wrer i 
I :ı DJAlinde kurduğun kiıaneyi haki- tada seçtiiim, IMiendilim t•Jler cinayet itlemekten korkarak onJa. tok ukeri manenaiar ıörclUnı. ;azaca olsam sayıfaları clold .. r· ·• 
crtarlmt yapabildin. Yani istediğin gibi arasında itan& en mukaddeı, en ul hn 1•l11Nti ihtimali olmıyan bu ıı.ı.,.. de ferik tti'N.i ile nlu- tnak ilct12a eder. 
• en.-Pur bir re11aam olabildin. vt ıgrünen aılumdı. Onu naaıl memlekete kadar .. Qartp, ıarlp ol naaıorclum. Yani bir jeneraldim. len burada yalnıı bir taneelnl 
•c.r~ Fakat hinim ilk ıenelerdc kur _ parçalar, naııl fırlatır, atardım. dulu kadar da atı delil mi? fkl Ö,ltFllH orllutla 0 ıüne kadar at ltah ad.celim: 
bır,..dtalum parlak hayaller mektebin Bahuıuı onun tevkile çalkalandık tevdiğim vücut hayatımı holmuf' ıuaa mu•afık bir aıkeri talim Bir ,ün ı•til' bir vak'a oltlu. ı 
••

0
...-..... ımn. kadar dnanı edebil tan 9arıbUe ıarhot olduktan ton• tar, .aacletlmi arılarında payl•ı· fapbrmak bile ı.abU olamanuıtı. Sil•arl kumandanı ta1tn old4u· 

""°llL Son Mnenin aıralarınds "Utün ra.ı. nııılıtdı. Halebe muvaaala,ıaun üçüncU a1ı tunt tarihten itinreft yed{ aJ 
ıaarad0 reaıJdi hayatlar Iıepıi hepıi ıön Ahtimdi.. Linet ed~yorum, 0 O.ne 8yle iken itfttletee ümit . leli. Bir ıüa Halep •• cl•aranda •~mitti. lir •Un aktım& clöitu 
uıuteJiaG, bir ihtirM ujruna feda old"- zevke de, o ttlclUrütü 9Aralta da i•· ler beslemiş, ha1aller kurmut, Be• ,.. llMlar •ii•ari varta Wlfetlne ıefm'e tatbikatından fulaü JO
ziyfa tJ:t1nbala tem•li demek olu net luı Nifin, niçin mualllndmhı ~ianın gelip beni arıyacajını tuav wnua nmandaJI ta11n olundtalU· tuldufuın için erlcanee lcdtb ••· 
öldı MJallerl, Uaaltl•rl e&ndUt•d kal'91 e11ilerak1 sihderl yaıarırak Yür et111lftl111. Fakat tenel4ttden tna dair bir tel•ralntnıe aldtMt• tfet eclip yatıtuıttm. 

kit -. maiwNea 1tu 1htlru neydi 1.. iç&ea ı•l•n ı toara lt1tmlttlaı ld iten ltura•a ııl Ne yal•n llyltyey~m, " zaman ~et O~ee yarfıı cltrlıs u1kumuo 
de~1'tld.. -~ı.. fe l•k•tlı aflumın ilhtalhnı ~eker ki nı. dela olara1' Ahdillhamıde lçlnd. ~atak odamın kaltMHHft 
ma..ön... ~- lttUtorıunı E.tmlıln yolu Hatkınıtna itaat wmıı, tilfln lieft onlar evlenmitler.. ltarıı 1MaleJiiim 1a1ar unuttum. tüm güm vutulclutumı ittltittt. 
d~~ &ataclUf •cltn lair dok&otun kaçmamaıa,., Ooh t,, kafmık, ~~ itte o Yıldt ihanet hötün ,ıplu Aıleerliii, bahuıuı ıiivarilili o Hlımetçi kule hartelnde bir tr r 

le ,azma tıllUlla lffl,ot•um1 Onun- tün kUWllltble llü afk MHncln U· hiı ile kartımda ıttıtlı. HAii da er kadar ,.vercl'na ki, ıiivari kwnall· lum adamların seılehdiğidi YI Na 
mil11a. ":u -.fta ı..,ıaran - atk mıııta zaklaımak, Mnra ila derui:s •• e - tatıyor. Mnua kadar ~ı ıtrttmali danı aafaUJI• or.tu1a hizmet e• tıl ılrınek ittedUdmnı tlflClyor-
niı ı1ir 11111 

..... MtUn ubclaılır, hıt• lemıiz yaıamak.$ım.&i o aık ••line la ctnım ••IHk.. deitl&••ll aaadeti, beni kencUnt- tlu. 
·· d :a -.lllmlerlm l.Uı ltltmitlar aarkolduktan sottt• ln.ftlar benim • • • •en 1eçirm · tli. AteıH b~r ı•n§ ıl· - Hayrr•ır lntallah .• 
:a==~::X-1 rı.., clo "Kert~ı,, için ne tatlı bir ha1al.. N•Jıt: t.i .lethal süvıri krtlutna l&othım. Deyip yataltmda delnıldum. 
lira ılir 1-Tı-'•1.t-.. ~!' •ltı.tlf 1ıte; lsu kaç ha1kıtıftna :taat ot- Anlatlın clıftl mi? Mektep ııra• Haleptc silvari olarak yirımi Vakıa ıeıleri helnhde itidiyord~. 
sındııl·- . • - nw111 .. ilk 811 bınl nı nıemfı t'8 letUıyı da lfftneld! c!e . lartttda netı datdan Kerimin •t a l.iriaci alayın pcralaentle birkaç kuJınht dllet e etine nııar .,., 
mas~b~evbeerkr!t O, ne kaİender, ne v~ elm lıtfm. Mıytr yılıtt ••1IU- kın selinde natıl lteluldulunu h!r lHilMğ\l vardı. Aıkerl•rht c;ıplak pencereye yaklattım. Hizı-'CI 
sele ;ül ""ı-•e ·~ Ar. haraaı tatıyordu yorum, R~dlayr detti bftUti ıö~lıtl 9ift gözle onun antını çukuruna na lyalda b.11~re Mn1p t•Mrde 7ar ka~ıftlft (ltlr takıift aclımlat) de .. 
Ya111e "!etil mı? Hcvımi:;: onun bu hali . ni. .. Ne yazık ki :t~ktti Uk ÇIİlfh 1 •ıl dUftülUnU,, in dı tanı fefih •" ağyara kartı dolatltiıttı ıar. dlll klmeel•rl fenırin ıtılı ,.ye-

'S -l&fUı hu hayata tercth etmealne dımlsrhulı ht!nf fetatın, hartı ha- leyin lllletinl aynen tektat' edl a cUi~e U.n all•rthm. t:tttle te,hlıe tftU•affak ol•-· 
· eltlrlfl törJd Mlte.,ler ıayatdık F~ yı!lt ıunın o ılıler, SbftfA beni 81 10fUM. Neferletde itaat ve terbiyei - Nlzami;e kumu••111 fe-

y a·ıy~ hlt htrtmlıln hıtırt!i:i gel~eı: dur•U, hır eanı~ar k4'ttldl. hıyA - - NeJat llırdafffti j &u •tkt&ft aıkeriye kalmamı1tı. Hele kıyllel haheddin paıa, bettlm ıl~I ı&lr· 
kısn_ıı:ru '1 111 •j 1rt•ınalııt nefret etmiş bit tıau pat ~-ılıdı O ııtı1tr ki, kattım tıı ..... KııuHnl henüı «HUin ae- ltlbaritle a1eı bir hale ıelmiıler- ıun olan aılı arlddatlanttutaa 
kabJnut._.ı•ır. H~ Uttutmam 1 h'r da lllrt 11rıa dur•uıu haldı, ne llne ltıp&arnıa4ın ııri kıç.. Akit .tl ki ... Slae \turada ne kadar all'" lerik Ab:t pa§& ve maiyclt~&te 
henüt •d' aa teMffUthillıde Bedia ' ı~ih renkte olduiunu aıy·n eelamenılt • halde ten •e Mn'td ılltl hfr ntÜft • latıam tar ~le mu•all•k b1amam. kAnun neferleri, ça•uıları tlltl'lti-
renle~fe~Wıltm 1tlr tlitltt letinerek taı • tlm. F••la bakam•zlım ki.. öylı ıeff olurıun. Aca\Ja alay depeıtanda neler· •• fener lttr silrU 111ter .. a.1111{1. 
yekp~es~IJalnl ra1111ıaldı mıtıu1dunı. IJ:r• llatın•diyorwm lil Bed•anın 1>9~,,tf Etil kardeılm Jtat •. BüUlh ku• •ikleri gifclirecek eı1a mı y•ktu1 nin beni te•ktf itin ı•l..,kltıılnl 
fı, bir,ı00• laocdıı lrit tölfı tib1 yınım• çehreı · nJı ~ki kilvvetli al•t 1n,i ~etlnlt1 arkına itile Mkma4ıtt b• t oks:ı elra.lıh W1tı pc;rltlıi hir tayin edebilmek keramet• 11tutat.. 
çe ayr.le i• hJdum, IUrı gittnüıtü. Oku• tuhaf bir parıltı ile parlayan bu dlUrn ılrdıbtndatt uııJdaa.. h&lde geıd~rtld\ôilnde taltttaKıtt t.lr teydl. Bunu habrıat• bUı •e-
Jar arlaı \ak iıtetlliin tötl•di. Ondın mı ıtöz'er dnıe, mtıh•olaa ı..11 •111 aı •ık b•nhit alttınuluf, 'üıtbn . llayıUızlıiı mı rol 0 ynutotdu. &irmiyordum. Fakat • .,altı ne Yır 
PPblm ühJacaktım? Tereddüt ebne jer kım da aöneeelt, mahYolac:ık .. o_ cft!Jll kıtıtıklat \'alcitılı ptytlı ol 4ı?. 
bombı ıerdıtn. Olıudu ... J;"ı;f:at .. t , ~cı d 61 nu en ltlıeu1c •• um1tlmıyaeal: ••- tlu, lıtlıtım \'aklltlı atırlı. Yatt' k11U1ıil? .. Me•eli birdenbire latanbuf.I 
80DUIM ül.tU. HAia onun bu gclti:-oı, tuha bestlerden Jcıstranıye>r b ıiz1erln ben llM•d•ıt hayatımı •e hı1yattn vu~u~mttu afıtiat ..... k~&tıkın, muhlm Ytaktaat .... 11tıtırıltlllrdi. 
yangır::...UAtt• ~c· rı1art çeh-, ., ;11,n hP~ hı~ hlr klıttıeye Lakm.'ıına t.ham· iJıc fır11tı cle•"l.ler1 feıttHllml kaJ •<tfıUmlt laıclura1dttr yum.rt•1dar • İenl ~ir atmanı 1st1uu, yahut ltu 
meğ~ Mr wt L.ıJibdd! ıiM gazlerhnL: ::Snün mili edem:1ortlum.. Kttkın~hftH bettim. Hepai hepsi bütün yafıtıeı ken bta tttA'e 18\tAf' ~ırly&;ı tham Y• rueek hlr ..-.. h'aw Daha llerılftı 

t.ec1iıldlr. Sakin aakin beni tetkik ed~ aıaltı •artan. tthnatınu tlarma da• duyıular, •ıı1er1 Omltler, ltınJ- tifyer•um kt ı tlcler•k elur a, tebdm eakaMi 
, dtlratu, tavırları birden defi9i· ıı1u1.: etfea t1111ırctplarfa al tlH ut ~ ler mılwolft... j - Xıt.arıdtlud l!eea ili•· hltllt'.,, •iye düıilnüyordum .. 
~ti. f:n mU§kü_l,_h_e_y_cc_a_h_lı_r_a_,t_u_n;_•_z_m_ı _ze_li_ı_fl_e_tıtl_i_ttt~·~"-'_h_a_- _ı._u_t_utt_b_ü_n_la_r_a_tit_u_k_a~b~il~t_a~"-.. ~--~-~----"-K_e_ri_ın_,_' __________ <"'" __ ... _•_••_>__. 



2JediAodu 

Sosyete hayatı etra
fında düşündüklerim 

_H_A __ B~~-L~Rİ ~ ~ 
ilk mahlllkata ait müthiş izler 

~~~~~------~--~~~~ 

t.v sahipleri ile misafirlerin unutma-
ı maları lazım gelen bazı noktalar 

Amerika cenubundaki kömür madenlerinde taş haline 
gelmiş mütlıiş ayak izleri bulundu 

Soayete hayatı denilince insa· 1 için bu bir felakettir. En iyi he~e~ 
un aklına bin türlü kayıt, şartlar oradan uzaklaşmaktır. iki kışı
:eliyor. Bunlara riayet edilmedE;n den fazlasını alakadar etmiyen ha 

' (ogtlar ahbaplar arasında konuşu tıralaı-ı kurcalayıp çıkarmaktan 
- abilıe 'ne kadar İyi olacak! İnsan geri durmalıdır. Zaten insanların 

)it" do~tunun kapısının önünden bir çoğu monologlardan başka bir 
• :eçerken şöyle bir uğrıyayım dese ey söyle~ezler. Anlatt~kl~rı. şey: 
1 

re girip orada söz ve sohpet ile va 1 ler ekserıya yalnız. k_en~ı.lerını ~la 
,it geçirse fena mı olur? iyi olur kadaı· eder .. Bunu ıkı kışı kendı a
ı.ma bunu daima yapmak müm- •~:~rında yapmağa kalkışırlarsa, 
~ün olamıyor. Çünkü bu samimi· ona artık hiç dayanılamaz. 
•et dostlar arasındaki münasebet- Ben bir çok terbiyeli ve ma)u
erln sekline ve derecesine tabi o- matlı insanlar bilirim ki söylenilen 
an bir şey. sözleri dinlemezler, yalnız arada 

Bana kalırsa insan iş zamanına sırada kulak kabartarak kapabil· 
e.sadüf eden vakitlerde ziyaretten clikleri bir iki kelime ile bir müba 
.ekinınelidir. Evleri müsait olmı · hasaya girişmek veya sorulan bir 

- ~an ve hizmetçileri bulunmıyan suale cevap vermek isterler. Böyle 
tlmseleri de vakitsiz ziyaret etmek bir şey ne kadar ayıp İse sırasını 

.. loğru değildir. Düşünmeli ki filan beklemeden cevap vermeğe kal
:a hanımefendi mutfakta yemek kışmak, başkası söylerken kendi 
>itirirken veyahut turşusunu kuraı· söyliyeceklerini söyliyemiyot· diye 

• ten ziyaretine gidecek olursanız adeta bir i~kence duymak ta o ka· 
taTşınızda oturduğu zaman hiç dar ayıptır. 
rıemnun görünmiyecektir. Yahut Şakacı ve hazır cevap olarak ta 
:ilanca bey birden bire sizi görün- nılan -kimselerin sosyetedeki vazi 
:e yazdığı yazısını terkedeceğin- felcri çok müşküldür. Fazla şaka 

• len veyahut siz gelmeden evve] yapamazlarsa iç sıkarlar. Onun i · 
lütündüğü iş dertlerile kafası do- çin hu gibilerini ciddi sözlerden 
u olduğundan sizi gördüğü za- ayrılmazlal'Sa daha iyi ederler. O 

• nan hoşnutsuzluk eseri gösteremi zaman kendilerinden beklenilmi -
k recektir. yen o ciddi sözler şaka telakki e

Öyle huhranl! zamanlarda yaşı· dilir. 
n Joruz ki hemen hiç hir kimse ziya Bir cemiyette hazır bulunan dok 

:et filan verecek bir halde değil- torlara hastalıklarınızı bütün tefer 
a iir. Onun için ziyaret vakitlerini ruatile sayıp dökmek ayıp olduğu 

!VVelinden tayin etmeli ve ziyaret kadar biı· avukata da davalarınızı 
• tam.anı yemekten sonraya tesadüf anlatarak ondan istişareye kalkış-
e ~tmelidir. En doğrusu iki ailenin mak ta ayıptır· 
• trada sırada biri birlerile lokanta- Gıyabınızda sizin de aleyhiniz· 
r :la buluşmaları ve her tarafın mas de bulunulduğunu istemezseniz 
- •afı kendisine ait olmak üzere be· bir cemiyette hazır bulunmıyanla-

·aberce yemek yemeleridir. rında aleyhinde söz söylemeyiniz. 
Misafir gittiğiniz zaman kapı- Böyle bir cemiyette hazır bulunan 

fan içeriye girerken, bilhassa fena hanım1ardan birisi kalkıp gider-
• ~avalarda kundüralarınızı iyice ken kapının önünde başım hazıru 

1 d ~ · · "L1'!.ı.~ b • .emizlemeği unutmama ısınız. Hiz na ogru çevırm1ş ve: uuen e· 
ırıetçi kız ne kadar yosma olursa ni çok çekiştirmeyin iz!., sözlerile 
~lıun koridorun karanlığında onu herkesi güldürmesi sayesinde gıya 
hkı§tırmamak ta misafirliğin şa- bmda çekiştirilmekten kurtulmuş-

• ıundandır. tur. 

Ev sahibi s;fatile misafirinizi Birisi b:r hikaye anlatacağı za-
kabul ettiğiniz zaınan yapacağınız man ekseriya hazırundan bazıları· 

n ılk vazife gelenlere halanın nere· ; nın o hikayeyi bilip bilmediğini so 
de olduğunu göstermektir. Bu su· rar. Ne ortasında ve ne nihayetin
retle ınisafiri büyiik bir sıkıntıdan de anlatılan hikayeyi h~ç bir kim· 

• '<urtarmıf olursunuz. Misafir onun senin bilse de bilmemesi lazım ge-
• nerede olduğunu sormağa utanır. lir. 

Bazan koca biı· odanın icinde Başka bir gün gene bu sosyete 
lek bir sigara tablası bulunur: Ta_ bahisler~ne avdet etmek üzere bu-

• bit iki üç tane bulundurınak mu- günlük burada nihayet verelim. 

\rafıktrr. Dedikoducu 
Kiba.r bir misafir geldiği 2aman lltllJI llllUllUIUthllllllll J111111111Nın"uu111ııııınııu1ımtııtrt11'1UllU•llllllllntu11uıuııım111 

S>altosunun yakası sökülmüş veya lzmirde bir deli 
• '••cak yeri kopmuş ise orasını ta- İzmir Emniyet müdürlüğü T o-

~ir etmesini hizmetçinize tenbih pal Muharrem isminde bir ada.mı 
edeniniz. Ufak bir şeydir ama mi- Yakalamıştır. Bu adam hoca kı
aafir üzerinde iyi tesir bırakır. yafetindedir. Deli olup olmadığı 

Davet edeceğiniz misafirlerin anlaşılmak üzere İstanbul tıbbı 
dedi ile misafir kabul edebilece- adli müşahedehanesine gönderile .. 
İniz odalar arasındaki nisbeti da· 1 cektir. 

-
11'!• gözetmek lazım gelir. Bir çok 1 ---=ı~S:-:T=A-=-=n-B_U_L __ B_E_L_E_D_ iY_ E_S_i_ 
mıallfirleri bir odaya tıkmak ra- Şehir Tıyatrosu Temsilleri 
hatsr~lrk . M' f' l . . l 'kl . verır. ısa ır erınız ge -
dı erıra · I M"b e Pışman o urlar . Bu akşam 

saat 19,30 da 

Lüküs 
Hayat 

" .. 111111111111111 

11..JI 

Beşer tarihinden binlerce sene r izlerine tesadüf edilin~e, alim~e~ I bir. şeye var.sa o da şi~d~ ayak ~ : 
l d .. ·· "nde yaşamış olan bu ız' ler hakkında ne dıyecekler.nı lerı ke"fedılen bu muthış hayv n evve unya yuzu : . ·· ·· d 
t : h y anların izlerine ı;asırmışlardır. · ların şımdıye kadar yer yuzun e gaye ces.m a v • • . . 'l n· 
1. · S d b da hafri yasadıklarma ıhtımal ven en ı • rasge ınıyor. ~ura a ura T l b' h ld eydana ~ . . · 

ld k b h anlara aş 0 muş ır a e m namosurus gıbı tasavvur edıle • 
yat yapı ı ça u ayv çıkardan bu müthiş ayak izleri . ·· ·· 1 
· · k l 1 k 'k arçaları mıyecek kadar buyuk hayvan ar -aıt ıs e et er ve emı P · d' A k h l'f b·· 

f l d k ı Ve bu şım ı meri anın mu te ı la ıı dan daha bir çok binlerce sene a an mey ana çı arı ıyor 'h .. l · d k'k d'l k 
d l k 'ld ld k tarı muze erın e tet ı e ı me - evvel yaşa.mıs olmalarıdır. saye e on arın ne şe ı e o u - d" B .. · d.b. l - · · 

l d kl h I{ te ır. ugun yerın ı ı sayı an ve Alimlerin yaptıkları ilk tetkıka-arı ve ne zaman yaşa ı arı a - k k · · d · ku • .. 
kında bir fikir edinilmiş oluyordu. kömür çı arma tçın erın yu- ta nazaran son g.unlerde taş ~l~uş 

Fakat bu defa Birleşik Ameri _ lar kazılan o yerler demek ki bun- bir halde keşfedılen bu. yenı ızler 
ka devletinin cenup kısmında (A- dan bir çok sene evvel henüz yer yer yüzünde bel~i yüz bı~lerce s~· 
}abama) kömür madenlerinde ge· yüzü idi ve üzerinde de bugün bi- ne yaşamış olan ılk mahlukata aıt 
çenlerde yeniden bir takım ayak zim tüylerimizi ürpert~cek kadar bulunmaktadır. 

Gençlerle başbaşa 
(lla, tarafı i lncl 5ay1fa.da) 

İşte size bir tane Türkiyenin 
maruf sanatkarlarından viyolo
nist (Hakkı) Bey lstanbulda iş 
bulamıyor ve gündelikle Adana
da (3) liraya çahşıyor. 

_ Musikiye olan hevesiniz ne 

zaman başladı? 

928 senesinde kemana çalış

mıya başladım. Ve bugün beş se

nelik bir amatör kemancıyım. Ke· 

mana ilk heves ettiğim zaman Ali 
efendi sinemasına gider ve orada 

çalınan paı·çalar hoşuma giderdi. 
Nihayet bir keman aldım ve ça• 

lıtb.m. Bir buçuk sene içinde 
epey ilerledim ve Gelenbevi orta 

mekteple talebe olduğum için ora 
daki müsamerede ilk küçük konse 
rimi verdim. Ve daha sonra çok 

çalışmak sayesinde bir amatör 

cazbant teşkil ederek cümhuriyet 
gençler mahfelinde çalıştım. Ve 
birkaç ta beste yaptım hepsi bu 
kadar. 

Melih Nazmi 

Bir otobüs yolcuları 
hücuma uğradılar 

İzmirden aydına yolcu taşıyan 
22 numaralı otobüs yolcuları yarı 

yolda garip bir hadise ile karşılaş 
mışlardır. 

22 numaralı otobüs on kadar 
yolcu ile lzmirden kalkmış 35 in-

ci kilometrede Kuşçuburnu kah· 
vesine geldiği zaman durmuş, şo

för Muharrem efendi, yeni yapı .. 
lan şosenin açık olduğunu tahkik 

ederek yoluna devam etmek iste

miştir. Fakat o sırada kahvede 

bulunan bütün yol amelesi otobü· 

se hücum etmişler, şoförü ve bü

tün yolcuları fena halde dövmüş

lerdir. Hadiseyi haber alınca bir 

süvari jandarma müfrezesi der· 

hal Kuşçu kahvesine yollanmış ve 

mütecaviz ameleyi yakahyarak 
tahkikata başlamıştır. 

RADYO 

Bugün 
1 S TA S BUL-: 

n,.50 - 18,:10 g ramofon. ıı:s,so - J9,ll0 or
kestra ve Türlcc:e tangolar. Bf'drİJC Hanım 

tıı.rafınd:ııı. 19,SO - 21 kcmnni ncsat Bı•y '"" 

1lı----OS'l6 uo1oıut1J'll OS'l<. - J~ 'tJq.:;upmpu 
BecJayli rnuslkiJı> hf';yetı. Sı·nıilı:ı Hanımın i5-

Sinyor Musolini M. Lit
vinof ile anlaşamadı 
(Ba, tarafı l ıncı sayıfada> l mek üzere olan Rusyanın bu yeni 

"Mussolini Avrupa devletlerin sistemin muvafık bir tanda inki· 
den bir kısmının rehberliğini şah- şafma hail olacak harici tezeb
sına hasredebilmek için sulh mu- züblerden korunduğunu fakat Ruı 
ahedelednin tadili meselesini or.. yanın bu müsalemetkarane hattı 
taya atmıştır. Bu revizyonizm hareketine mukabil diğer büyük 
hareketine karşı başta Fransız hü dev1et1erin harbe doğru yürümek 
kumeti olıınak üzere alakadar te olduklarım, bunların halya 
memleketler tarafından müdafaa gibi Versay muahedesiyle tesbit 
tertibatı alınması tabiidir. Fa- edilmiş olan kararlardan gayri 
kat bu hareketten en az endişesi o memnun ve ihracat mahsullerine 
lan memleket Fransadır. Ve mü.. cebri bir surette pazar mahalleri 
dafaa tertibatının başına geçmesi teminine çalıştıklarını, harpten ev 
sırf Avrupada sulhun bozulması.. vel başalmış olan büyük devlet· 
na mani olmak maksadından ileri , Ier emperyalizminin hali hazırda 
gelmektedir. Sovyet Rusya öte- J dahi devam etmekte bulunduğu-
denberi bu mücadelelere uzak [ nu yazmıştır. 

kalmıştır. bir taraftan Ro • Radek'e göre Sovyetlerin harİ· 
ma, diğer taraftan Paris hüku- ! ci siyaseti her şeyden eve} sulhun 
metleri mütemadiyen Rusyaya 1 idamesi gayretine istinat etmekle· 
tekliflerde bulunuyorlar. Bu hal 1 dir. Sovyetlerin bu maksadı ge
Sovyetlerin beynelmilel siyas~t rek silahları bırakma, gerek a• 
aleminde haiz oldukları ehemmı- demi tecavüz ve uzlaşma husus
yeti bir kat daha arttırıyor. Bu iti Iarında yapmakta oldukları muka 
barla Mussolininin Litvinofu velelerle sabittir. 
Amerikadan avdet ederken d k k · 

d Bununla beraber Ra e apı· R m y avet etmesi dik-
0 a a Ro ta1ist devletlerin emperyalist ga • kate şayandır. Litvinof 

Yelerini izah ederken Rusya ile mada iken yapılan temas-
büyük devletlerden biri ( ?) aralar esnasında bütün cihan mesele 
sında ittifak akti muhtemel oldu· ]eri konuşulmuştur. Ancak bu 

mülakatların neticesi · hakkında ğundan da bahsetmiştir ki bu nok 

neşredilen resmi tebliğ içinde ta ayrıca dikkate şayandır. Radek 

"Bilcümle mesailde iki taraf ara- böyle bir ittifak ihtimalini kayde
smda görüş birliği mevcut olduğu derken: "Bu, büyük devletler· 

anlaşılmı~tır.,, tarzında bir iba· den bil'inin Rusya topraklarına 
re bulunmaması ehemmiyetle kay göz dikmesi halinde tahakkuk 
dolunacak bir noktadır. Demek edebilir.,, diyor. Bundan maada 

ki Mussolini - Litvinof müzake lzvestiya gazetesinin Sovyetlerin 
releri esnasında en mühim cihan hi~ bir suretle muahedelerin tadi· 
meseleleri üzerinde bile ittihadı 

efkarın ter.ıini kabil olamamış-
tır. 

Mussolininin takip ettiği siya• 
set ile Avrupada büyük kargaşa
lıkları mucip olmasr ihtimali kar
şısında Litvinofun "İttiharı ef
kar,, kaydını tebliğe derctmeğe 
muvafakat etmemiş olması çok 
mümkündür. 

li arzusunu gütmediği hakkında 

neşriyatta bulunduğunu ilave et. 
mek lazımdır. 

Vakıa Sovyetler A vrupada 
meydana çıkmakta olan iki cere
yandan birine iltihak etmek iste· 
diklerine dair şimdiye kadar hiç 
bir hareket göstermemişlerdir. Bu 
nunla beraber sulh muahedeleri
nin tadiline taraftar olmadığına 

dair olan tebligat Sovyet Rusya
nın ltalya tarafından tertip ve 
tatbik edilen siyaseti tasvip etme-
diğini gösterir. 

• u aha.aeyj idare etmek, daima 
)'enı mevzular bulmak ve ic sıkıntı 
•ma meydan "ermemek ~azifesi 

A Lane sahibine terettüp eder. Bir 
ı. b1isafir1ikte iki kişinin ayni mek-

ü teJ>te okuduğu veyahut harple ay- J Büyük Operet 
111111111 • tiraki~·ıc. 

Sovyetler F orein Office mec· 
muasının ikinci kanun nüshasın
da harici siyasetlerinin esasları 
hakkında bir tebliğ neşretmişler .. 
clir. Bu tebliği Radek kaleme al
mıştır. lzvestiya gazetesindeki 
makaleleri daima büyük bir dik
katle ounan Radek Rusya kadar 
hiç bir memleketin sulhu muhafa 
zaya muhtaç olmadığını, yeni 
bir istihsalat sistemi vücude getir 

VA.KIT - Politika gazetesin
de neşrolunan bu makalenin :ıltm 
da X. Y. Z. imzası vardır. Bu im
za Yugoslavyamn Bcrlin sefiri ve 
hanedanı krali şıira::-ı mfü~avirle 
rinden l\I. JiYain Balugçiç'in namı 
müstearı olarak tanmınıştır. 

• ili cephede silah ar~~daşlığı ettiği ı Yazan: Ekrem ve Cemal 
l bıeydana çıkana, clıger ınisafirler ş:t Bey'er. U M U M A 

Re· 
ANKARA: -

12,SO - 13,SO q·ramofoıı. 18 - 18,1.i orkes 
tnı. 18,13 - ~() nhtnrkn !111% • .,Ortj:ınl'. 
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ERLOKHOLME eryo Türkiye intibalarını 
yeni bir makalede anlatıyor 

(flaş turufı l lııel ı;a;>ıfudu) 

t .il 
VAKiT tefrikası 

lüklerle mücadele etti, istilayla 
mucadele etti, parasızlıkla müca -
dele etti, altı asırlık hilafetle mü· 
cadele etti ve bu harabeler üstüne 

ım Nasd müdahale edebilirdi? Bu sız bir halde yere bırakarak çeki- hür bir cümhuriyet kurdu. 
headamın meçhul bir kuvveti vardı lecekti, genç adam hareketsiz, ses Eğer b:zde hala beynelmilel si-

codiıki, bu kuvvete karşı bir kaç ada- siz bu akıbeti görüyor ve bekliyor yasi hareketleri bilmek kaygusu 
r&mın bile mukavemet etmesi kolay du. olsa, bu mevzu en fazla alaka 
ınlolmazdı. Acaba silaha müracaat Birdenbire doktor Noymanm uytlndıracak mevzulardan biridir. 

sefClı:nasıl bir netice vere\Jilirdi?. ateş püsküren gözleri sanki bir du ! Bir kere şunu iyice bilmek la· 
budı Bu da ihtiyata muvafık olabilir varla örtüldü ve bağlandr. O ka · zımdır ki: Her tarafta demokrasi
diı.iemi idi? Holmes, şu dakikada ay- dar mı.gihani ve o kadar şedit bir lcr hücuma uğrarken, Faşizmle 
Jel )ardan beri esrar içinde kalan bir darbe ile bağlandı ki daha bilek- H:tlerizm, Cemiyeti Akvamın te · 
beı cinayet serisinin ip ucunu elde et· ı leri genç şikarınm gırtlağına sarıl meli olan mü:;avat ve hürriyet 
zeni mek zevkini düşünüyorsa da astl • mak için hazırlandığı vaziyetten doktrinler;ni iflas ettirmeğe yelte
rfüarmaksadını da uı1Utması mümkün ayrılmamıştı. Holmes tam vaktin- nirlerken, M•tstafa Kemal ne Bol · 
ru

3
bi değildi. Bu harektinin sonunda, de yetişmiş, hasta ~e büyücü -~o~- ş~viktir, ne _de F.aşi~t.. Bir lng:~i~ 

lerD Noymanın hastalığını, deliliğini or toru tıpkı kızgın hır sobanın ustu- gıbi meşrutıyetçı, hır Fransız gıbı 
si çita vurarak Lüpene karşı nasıl bir ne dökülen soğuk suyun yaptığı cü.mhuriyetçidir. 

y • 'b' l ve CE muvaffakıyet elde etmiş olacaktı? tesır gı ı ayı tmıştır. O derece şiddetli bir hamleden 

,eı dı Bunları bir göz açıp kapıyacak Doktor Noyman derin bir uyku sonra bu derece ölçülü bir muva -
Jar~; kadar b:r zaman zarfında düşün - dan uyanır, uzak bir yoldan dö . zene temin edebilmesine hayra • 
JSİn t~ dü, o sırada sokağın bir tarafın· ner, yahut birdenbire önüne açı • nım ... 1933 te, gene yirmi beş sene 
~v' lı dan bir ayak sesinin yaklaştğını ö- lan bu uçuruma yuvarlanmaktan evveli düşünüyordum. Bizi Türk
ıtfa·Ju nündeki hayalin birden bire zapte kurtulmak ister g:bi iki adım at _ ferden uzaklaştıran hiçbir şey 
ı!arla dilemiyecelc bir takım hareketler mak istedi. yoktur, her şey bizi yakınlaştırır . 

nı yapmasından anladı. Gözlerine atılan perde çivi gibi Bizim mnnasız yere Türklerle ara 
I o] Sanki kolları kıvranıyor, vücu - onun etine girmişti. Çıkmıyordu. mızı açan politika nevinden poli-;;m du bir ateş içinde imiş gibi bükülü Holmesin amirane sesi haykırdı: t~kalnrın hiç birine asla iştirak et· 
n, Bıyor, d:~leri ıstıraptan birbirine çar _ Lüpen, kendine gel ve savuı:: ! miyeceğim. 
sfUf_ • d ::r 
ÜZl\qı pıyor u. Bir saniye içinde yerdeki adam Bu ara açıklığının tarihini kim 
I b Ayak sesi yaklaştı, yaklaştı. Is - fırladı. Fakat büyük bir şaşkın. yazacak?. 1909 da İstanbuldaki 
e~k hk sesleri duyuldu. Bir yolcu, bu Iık iç"nde, kendine tamamiyle gel İntibalarımı unutmadım. Size te

J·mt ıı yolun tehlikesinden haberdar ol· mem:ş olduğu halde kaçlı. Soka- min ederim, manzara çok heyecan 
ı:-Yın mıyan bir zavallı karanlıkta kendi ğın köşesini saptı. lıydi. Abdülhamidin mürteci 
k :t 'h.-ke~;fine uymuş, geçerken b!rdenbi O giderken bir ucu Holmesin e- darbei hükumetine, Mahillut Şev-

')d,, d d s . k 'ld' k p 1 v . ! re ur u. esı esı ı... linde bulunan ve doktor Noyma . et a~anın ordu arı, muzaffera· 

0~l~]iı Holmes sokağı göremediği için nın gözüne bağlanmış bulunan ne bir ilerleyişle mukabele ettiler 
ği ıgvj ne olduğunu bilmiyordu. Yalnız bez bir dizgin gibi bu hasta ada • ve Beyoğlunun göbeğine girdiler . 
· sra: doktor Noymanın kapıdan dışarı mı çekti. Evin soktu. Orada Hol- Fransız hastahanesinde, Taksim 
m.1uı br adım atarken tıpkı yukarda işit mes yumuşak bir sesle: tarafından gelen kör kurşunların 
m·sır. tiği gibi köpek hırıltıları çıkarma- - Doktor Noyman.. Yukarıda ızı vardı. O zaman, Fransızım .. 

:.:ırısı ya başladığım duydu. Ve bu sefe: sizi hastanız bekliyor! demek bir zevkti. O devirdeki 
~~ stebi ki hırıltılar daha vazıh, daha kö · Dedi. Uykudan uyanan bir ada· Jön Türkler bizim memleketimizi 

11!irdı pek sesine yakındı. O kadar, ki mın sendeleyişi gibi Noyman de • alkışlarlardı; her an La Marseil. 
ya::ı ıYl komşulardan işitenlerin bunu iki rin n~!esler aldı. Gözlerin\ kurta• laise'i söylerlerdi. Osmanlıların 
icria.Ja köpek arasındaki kavgaya atfet- mak için ellerini kaldırmak iste . arasında uhuvvet tessüs ediyordu. 

~nııa meleri pek tabii idi. di. Muvaffak olamadı. Tam ma Mücssesan meclislerinde imam • 
İcr""h Holmes, Noymanın bir karartı '1asiyle derin bir uykunun ll'ab lar, hahamlar, ortodoks papaslar 
bir:e;dı halinde kapıdan çıktığını görünce murluğu ve zaaf icindeydi. "yaşasın meşrutiyet,, yazılı levha· 
sın:ıe<fC hemen koştu. Mutfağın penceresin _Ne var, ne oluyor?. lar önünde bir arada resimlerini 

\>eııdi den dışarıya baktı. Sokağın orta- Diye mırıltı kabilinden sesi ışı- çektiriyorlardı. Müftü, kart viziti-
saıra~ sında diz çökmüş gibi bir insan ka tildi. Holmes tekrar etti : ne, mason locasının sayılı rüknün 

di rartm kendisine çevrilmis iki ziya den oldun n b usuıe)i l ~ - Yukarıda hastanız var, sizi bu u yazıyor ve u un • 
• lr Sc: a tında korkunç bir hal almıı:tı. Bu b vanı'le o··tekı'nd f l d zıy,. 'J' ekliyor. Haydi çıkalım. , en az a gurur u • 
x.Jadbt bir genç idi. Üstü başı düzgün, yir O yuyordu. 
v b nun arkasından koluna gire -

k. d ~.mi eş yaşlarında kadar bir genç.. rek ve mutfak kapısını kapayarak Her tarafta şenlik, çocukça bir 
ıt .: e4 Elleri arlmsında toprag"'a dayalı, nec'e E k' l d iki adım attı.. 'J' •• s ı sarayın çınar arı altın-
er1'~r ayakları kıvrılmış, dehşet içinde, M da, işportalarda satışlar yapılıyor· 

ma11hn .. ı "k üthi~ ve korkunç bir hal .... 
d 

3s goz erj ı i sabit cam gibi dikilm~ş, B k - du: Nazırların yazı takımları 
ır. ı~ sanki donmuc kalmıı::tı. u oca vücutlu adam şiddetli h ' 

'J' 'J' ' l l aremağalarırun bastonları, yeni· le raşe er e sarsıhyorı biraz evvelki 
·ı . .:ı :u Doktor Noyman bir agvac bir d't h l l çerilerin gümüş takımları.. Her-

mı ,. .. u. h 4t_. • - ' fe 1 am e erine, insan boğazla· k 
. 3· sn ta ta gıoı, h·ç bir tarafına sallan- k . . h" es te, maziden b:r parra alıp sak n ş ma ıçın ır kurt gibi saldırışına ,. 

•. d' ır.a madan, yalnız hırıltılar ve homur· b d l . d" k lamalı: istiyordu. Komik vak'alar 
o er.ını tula k k . e e şım 1 endisine bile sahip b 
b 

r çı arara evıne dogvru agvır I d a~ gösterdi. 
azınel'.e v . d la o amıyor, o üşınemek icin Hol -

ll·r . r e emın a ım r yürüyordu. Ka- · k J ı · Hoı:n:li Beyi, Aziz Hamdi Beyi a :ı l k mesın o una yas anıyor, ikide bir 

d µır ran ı la onun sı"yah elı"bseler kim h t l H d' B k .ıı ıçın tıkanmak üzere olan nef~ı·nı" bol _ a ır amaz; o am ı ey, i 
5ın "'ar<a d 1 "k" - k d' e ya nız ı ı ateş parçasını andı • laştırmak iç~n iç.ini çekiyordu. en ısine iisarıatika müzesini ve 
masıne,a.ran gözlerile görenler y·· "d....... b'lh S'd ' l~hd' · sele üli . . uru ugune Karanlıkta mutfak kapısına ka· ' assa ı on un a ının mey-

le hıle kanı olmamakta haklı idiler. d l H I dana çıkarılmasını medyunuz. 
Yane ıe Sanki uçuyor ve akıyordu. ar geldi er. o mes bir eliyle 

'Se· E . • _ .. merdiven parmaklığını bularak Hamdi Bey, maa a:le, boğazın 
u vının onune yakla•tıkç · ona·. ahşap evlerinden birinde oturu • 

YD"iY(,: b k 'J' a seaı 
~ oğu ve vahşi çıkmaya başlamış - Çıkınız, merdivene geldik!. yodu. Hürriyetin ilan edildiği 

kısm. ı)U lı h. Bu ses ve bu gözler kar•ısında D günl d h' d ı 
k 'J' edi. Bir cocuk gibi adım adım er e, :r a am capısını çalı-

ab.J nunf kendini kaybetmiyecek babay'v•t 
h ·· ... ada d I ıgı merdiveni çıkan doktor Noyman kat gayet ince ve çok sayıfalı bir 
enu~ ' tasavvur e i emezdi .• Maamafih o- odasına güç halle sokuldu Yata - 1 kitaba dikti ı('t b · · 

renlede·a nun arkasında ve gözlerinin ateşin v . . ı ı a ın ısmı: 
yekpacesıi) den uzakta bulunduğu için Hol· :.~na bir ölü gibi, yüzü koyun düş- "Romalı Omanosun esrarı,, 

b. d u. Holmes onun bir kalp sektesiy· İdi. Birkaç sayıfasını karı•t r-
şı, u'lo:ı.te mes sesinin korkunç akislerinden le h .. 1.. . 'h 'J' 1 

d 1 d 
... e. r an o u:vermesı ı timalini dı, latince olan bu k'ıtapta hı·r su··. çe ay e a o derece müteessir olmuyor, soğuk 

ı Utunerek masayı, gözleriyle araş- rü formüller bir çok büyüt ·fl · 
ar ar u ! kanlılığı, metaneti ve esrarengiz tırdı Et . h ld K ki ' arı erı 

N 
· erı u u. o attı. Fakat ve bir hayli vak'alar hikiiyel 

p~trhr. al hadiseler k~rşısında her şeye gale- oyma k 1 k 1 er var 
d 

· H 1 k 1 . n ° ay 0 ay kendine ge- dı. Holmes basını nalladı: 
bombı eJ be e en mütecessıs o mese uv - emıyordu · 
eonuru u" vet veriyordu. H 1 • - Zavallı Noyman, dedi. Bu ki· 

:nı~ kt N 'k· - h o mes, kendi. de istirahata taplarla çıldırmış 
yangır (z Do or oyman genç 'ı arını o- rnul taçtı. Onun bir takım ameli . Sonra şişelere baktı H b' . 
ıneğe b~u ar nünde durdu. Elleri iki kelepçe gi· ye er yaptığ b · er ıra 

ır b du G .. 
1 

~ ~asanın aşma otur· b·r yüksük kadar mayi olan bu kü-
dec bi uzandı, hemen sarılacak, ir en · oz ennı ma .. a ü t" d k' 

le k·· "k b' " nın s un e ı çük 
·, ~erek gibi onu boğacak, sonra can uçu ır avuç kadar küçük, fa _ I 

( ı ~\ aruı "'" ı 

yor ve iş istiyor, Hamdi Bey, biraz 
sert mukabele ediyor: "Sana i~ 

vermek mi?. Kat'iyen .. Tam yir -
mi senedir, boğazda balık avladı • 
ğmı gördüğüm halde, bir gün bile 
bir tek halık tuttuğunu görmedim. 
Sen tembel:n birisin. Haydi def · 
ol,., Adam: "Nankör! dedi. Evet 
nankörsün. Harnidin hafiyesi ol -
<luğumu anlamadın mı?. Yirmi se· 
nedir, seni tarassuda memur edil· 
dim. Çocuklarının büyüdüğünü 

ç;ördüm. Onlara masal söyledim . 
Günü gününe s:zi himaye ettim." 
"Öyle ise gir, evminde otur.,, 

Eğer bugün, sevimli bir Parisli 
olan Hamdinin kızı tesadüfen bu 
sahrlart okursa, vak'anın doğru -
luğuna tahadet eder. Yıldıza çık· 
mak, hal'edilen sultanın izler:ni 
bulmak, şüpheli evrakı ele geçir· 
mek bir zevkti. Genç Türkiye, in
ki§af ı için, Fransız cümhuriyetin
den medet umuyordu. 

ğunu ve hu işlerin o devirlercl 
hem tehlikeli, hem şayanı takdı 

olduğunu anlar, buna eminim. 
İstanbul Üniversitesi hariçte 

müderds celbederken, Eğer Fraı 
sız bilg:si, Fransız kültürüne b 
h"sse düşmezse rencide oluruı 

evet, sözün bütün manasiylc ı·enc 
de oluruz. 

Son zamanlarda öyle bir şey o 
du, ki bize yarı yarıya esrarengi 
kaldı. Türkiye, en yüksek maari 
müesseses'ni islaha ve asrileştir 
meğe karar verdi. Bu icraat, c~ 
nevreli bir prof esöriin çizdiği plu 
dah:Hnde yapıldı. Bunun neticeı 
bilhassa Almanyaya yaradı. E 
dürüst bir adam olarak tanıdığır 
Başvekil İsmet Paşanın bu husm 
taKi İzahatını bilıyorum. Bır a , 
şam Ankarada oana dedik,: 

.. Hitler aleyhtarı oıan Auııany 
ıle müzakere ettık. tlızden fazı 
para istcıniyen en <legerıı ahmleı 
getırınck fırsatım butaunı. Bı 

ıevkaıaue zengm degııız.,, 

10, 
me 
l\{. 
yo 

~·o 

Nazırları bizim üniversiteleri -
mizde tahsil görmüşlerdi. Mem . 
leketler:nde bizim metrutiyetimi • 
ze benzer biı· me§rutiyet kurmak 
istiyorlardı. Cavit Bey, beni ba
bıseraskerideki dairesine götürdü. 
Bizden neler beklediklerini izah . 
etti. 

Fransanın kapitülasyonların ha· 

Bütün bu sebepleri an!lyorum 
Fakat her ne olursa olsun entel el 
tüel Fransanın, Pastorun }oransa 
sının, büyük asri Istnnbul üniver tt 
s.tesinde yeri olmaması yürekle 
acısıdır. 

lO 
ril 

ca 

Bu, hükumetimiz için, maari 
zı ağır mevaddından vazgeçeceği · 

nezaretımiz için, ''Quai d'Orsay. 
ni, mali bir rejim kurulmasına im- · 

için fevkalade müh:m bir mesele 
kan vereceğini ümit ediyorlardı. dir. Mösyö de Monzie ile Mösyi 
Bu mali rejim, esasen ezilmiş olan Paul _ Boncour·un beyhude yer• 
bir köylüye yüklenmemek için ec· nazarı dikkatlerini celbetmezdim 
nebilerden meşru bir hisse talep B h d en, ür üşünen bir adnm sıfa· 
edecekti. Düyunuumumiyenin a- tiyle, asilane ve sadece vazifeler 
ğır olan teklifleri kabul edildi, çün ni yapan hıristiyan mekteplerimi 
kü bu teklifler memleketin iktı- zede yardım ve himaye talep edi 
sadi kalkınmasına bağlıydı. Fa · yorum ve madem ki burada hüku 
kat istipdat rej:mine bağlı olan mete hitap ettim, deniz ticaret na 
bazı bankaların reaksiyonuna zırına rica eder~m, bayrağımız 
karşı h'maye de istediler. Cavitle tekrar Karadenizde göstersin. Biı 
beraber, mütevaziane, yeni reji- Fransız vapuriy]e bizzat Trabzom: 
min ilk bütçes:ni tanzime çalıttım. gitmek istiyorum. ' 

O zamanlar Fransaya perestiş ~ ~ :t-

ediyorlardı. Almanya tel'in edili - Mürtecilerin "Criolan (~),, 1 al· 
yordu. Duvarlara ası lan yazılarla kışlı yanların fik 'rlerine rağmen 
Suriye seyyahı ikinci Güiyomla Eğer Türkiyeye namuskarane el 
alay ediliyor, ona küfür ediliyor· uzatırsak, layık olduğu gibi, Av . 

du. Franıua-Jozef Avusturya rupa ailesi arasına onu açık alınlı;. 
- Macaristanı umumi bir tel'ine ve dostça kabul edersek, ona eski 
uğramıttı. Yeni Türk:yenin elin • d.enberi merbut olduğumuz bağ• 
den Bosna - Herseği almamış lara hürmet edersek. ki bu bağlar 
mıydı?. Bir Avusturya mağaza . halihazır ideolojisinin pek hassas 
ıından fes alan, vatana hiyanetle umumi hatlarıdır, gerek entclek 
itham ediJiyordu. tüel ve gerek maddi safhalarda 

"' -v. 1f- münasebatımız pekala düzelebilir. 

Bütün bunları gördüm. Hey gidi Kapitülasyonlar devri geçti. Bu-
bizim siyasetin zaferi! Birkaç se- g~n .artık ,-ahşi ve ozamanlar de· 
ne sonra, zeki bir sefir, vaziyeti ı nı~.dıği g:bi .. ha!n,, bir memleketi 
Almanyanın lehine çevirdi. Siya 1 mustemlekeleştırmek mevzuu ha· 
set:miz Abdülhamidin zihninde h"s değildir. 
g~mülüp kaldı. Netice cihan har • Biz·m cümhuriyetimizle karde~ 
bınde Türkiye Almanya ile Avus olan b:r cümhuriyete yardım et .. 
turya - Macaristann baiHandı. mek ve her iki taraf için uygun bir 
Bu hadise, Çanakkale muv:ffakı- rejim tesis etmektir . 
yetsizliği gibi b:r muvaffakıyet . Tiirkün doğruluğuna inanıyo . 
sizlik (Buna dair söylenecek söz rum. Söz verdiği zaman tutar. 
çoktur.) ayrılığı uzattı: eğer Ka • Pavie'n·n ertesi cünü, en müşkül 
radeniz ve Rusya ile İrtibatımızı bir anda birinci Frnnsua Süley. 
serbest muhafaza edeb:Iseydik manın dostluğuna muhtaç oldu, 
mesele daha kolaylıkla halledilir . aradı ve aradığını buldu. Sultan, 
di. bu kontu .. ata sadık kaldı. Eğer 

1 tesbit cttiğ · m yolda yürünürse e· 
* * * 

G l 
m:nim: Fransız - Türk dostlug"'u 

enç nesi ler, tarihimizin son 
fh yeniden çiçcklenccekt:r. 

sa asında, bize birçok kan dök -
türen böyle manasızlıklar yapma B!ri Garpte, d' ğeri Avrupanın 
sınlar diye bu hatıraları ihya ed:- Şarkındaki bu iki cüınhuriyetin 
yorum. Lozan konferansı ve onu dürüstçe anlaşması, ernin olalım, 
takip eden kommanterlere istina· ki Avrupa ve bütün dünya :çin 
den, Türkiye Cümhuriyeti ile çok mükemmel : ~r !Ulh amiii olacak
İyi bir münasebet tes:s edebiliriz tır. 

, ---------------~ etmeliyiz. Ankara hükumeti, Fran (•) Corlolnn, Şrkspirln bir l'~Pr1dlr. Pa-

sanın §arka, maarifi yaymış oldu- riııtC', Konı ·di - Frıııı cıl!o o~ ıı;;ınılllll>tudır. 
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l Susnılmı Komisyonu iUnları ~ 
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M.1\1. VekUet1 Satınalma 
1 komisyonundan: 

Elkitehir hava mektebi 
irin bir pavyon ve hangar ö -
nüne pist ve umumi kanali • 
11.1yon inşası kapalı zartla 
münakaaa>'• konmuıtur • 
Sartnaıneslm ve planlan gör 
mek fatb'enlerln her gün öt . 
ledert IOnr& ve münakasaya 
lıtirak edeceklerin de 13-1 

.· -934 euınartesi günü saat 
~ 10,30 da teklif ve teminat 
mektuplarıyle Ankarada M. 
M. Vekaleti SatınaJma komis 

f 
~ yonuna müracaatları. 

(3'31), (6924) 
• 4 • 

r M. M. V. Satınalma komis· 
~·onundan: 

~. tzmirde Reşadiyede Ça. 
maşırhane, Hamam, Ütü bi • 

Y naeı kapalı zarfla yaptırıJa • 
ı caktır. Sartname ve planları 
ı nı görmek istiyenlerln her 

gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak ereceklerin 14 
-1-934 Pazar gtinü saat 
t0,30 da teklif ve teminatla. 
rile Ankarada 1\1. M. V. Sa -

r tınalma komisyonuna müra • 
e <-Utları. (3432) , (6926) 

M. M. V. Satınalma komis
onundan: 
Hava ihtiyacı için pazar. 

lıkla boru aletleri satın alma
rı caktır. thalesi 16-1-934 

Balı glinU saat 10,30 dadır. 
TaUplmn şartnameyi gör • 

r mek üzere her gün ve pazar
lıh f ştirakJç_in de o giln e ·~~ 
vaktinde Ankarada 1\1. M. V. 
Satmalnaa kontlıyonuna mü· 

a raeaatlan • ( 3'fi6), ( 717 4) 

M. M. V. Satınatma konıfs
ı; yanandan: 

, 

Tl:J Q KiYE 

llRAAT 
BANKA51 

ırr.=:a:m:ı:n:ı::.n:ı:am:m: •• 

!a FARUKİ 
11 Tırnak Cilalan 
1• Dünyanın en parlak cilisıdır 
ii <11264> 
&ı:::::=::u:::::::::::::ı::::::::::.-:::;::::=: 

İstanbul asliye mahkemesi · 
çüncü hukuk dairesinden: 

Meliha hanım tarafından H 
liç Sütlüce Karaağaç caddesi 
No. hanede mukim kocası Abdü 
kadir Kadri Bilai Bey aley • 
ikame eylediği bopnma dav 
ait istida ıureti mumaileyhin ' 
metgahı meçhul bulunduğu terll 
le iade edilmit Te yeTIDİ tahki 
7 / 1/ 934 tarihine müıadif paz 
gijnü saat 14 e talik edilmit old 
ğundan müddeaaleyhin davay 
kartı cevap vermesi ve ye'91D v 
vakti mezkUrda berayı ta · 
bizzat hazır bulunması veya m 
aaddak vekili reımi ıöndermef 

lüzumu ilanen tehlii olunur. 
,(11581) 

1 LAN 

Galatada Okçumuıa nı~ 
sinde Şişhane yokuşunda. 79 
numaralı mağazada otomobil 
lat ve edevatı ticaretiyle müıt 

ğil Kostantin Datıira ve Jorj Da 
sira tirketinin a)acaklılan ile 
kordato akteylemek üzere vak 
bulan talebi lıtanbul icra dai 

lınarak borçlu firkete iki ay mü 
let verilmiş olduiundan mez 

--~~ şirketten matlubu olup mukad 
ma icra kılman ilan üzerine 1u 
misere müracaatla alacağını ka 
dettimıit olan alacaklıların bo 
lu ,irketiıı teklif eylediii kon 
dalo proje.ini müzakere etmek · 
;ı:;ere 6/ 1/ 934 tarihine 

Bava ihtiyacı için kapalı ---------'----------------------------------
al zartJ.muhtelifrenkte boya 1 l•tanbul Beledlyesı 11Arıları J DOKTOR 

ve vernik alınacaktır. ihalesi ........... _____ ......_ _______________ ......,._ Hafız Cemal 

cumarteıi aünü .aat 14 te kom· 
ve avukat Fahrettin beyin 1ıt 
hulda Bahçekapısmda birinci v 
kıf hanında 50 numaralı yazıh 
nesinde hazır bulunmaları ve to 
lamnağa takaddüm eden 10 g ' 

zarfında vesaiki tetkik edebilec 
leri ilan olunur. Komiser (11593 

25--1-934 pereembe aiinü UıkUdar Belediyes ndın : Bir adtt m•hcllz ve mOalamel pi· 
saat 10;30 dadır. Taliplerin yaDO Doi•ncılar pulıu karıtııada Kıymakamhk daireaindo 2 ki· 
şarinarneyi görmek üzere nunu11ni 1934 Hll ıüoü 11tllacatındaa talip olanlaran yevmi mu· 
her sün öileden 80nra ve mü &.urda ıHt 14 de 11b•h vücut etmeleri ilin olunur, (7J82) 
nakuaya tettrak edeceklerin 
M teklif ve teminat mektup- lttanbul Belediyesinden : 

Jariyle o glln ve Vaktinde An- Yeni ölçüler kanuftu ve nizamn•mesine glJre bu s~nenin 31 
karada M. M. V. Satınalma KanunuevveJinden aonra kanunun menettiği lSlçOlerln kullanılma-

~ komisyonuna müracaatları. sı yHaktır. Bütün esnaf ,.e alikadırların ş1mdiden metre, Kilo 
(3457), (7175) ıram •e Jıtre esası üzerine öfçUl4r tedarik etmesi lazımdır. 1 

1111:::::::::::::::::::::::::.1111-==:::w:- • 

Dahili haıtalıkJal'l mütehassısı ~~ Dr. Ekrem Şerif 
Cuma pazardan başka ıünlerde P. rıpfaklllte•I 2 lacl dalally• dole• 

sabahları (9 - 11) Beyoğlu _ 1. Dahiri bast~hı.lar mOtehauıaı 
Taksim - Altın bakkal numara 2 Ankaradakı muayenehanealal 
Telefonı 42519 öj'eden sonra ıaaı Catalo)'lu Orhan Bey apatb-

(6 2 5) l t b 1 D
. 

1 
manı 6 numaraya nakletmlıtir. 

1 • an u ıvanyo u nu· 1 
mara 118 Telefon: 22398 perşem· L Tel. 20389 
b Ü ı · b hl · B il d ·=-:ı:::::m:n:::::m::.:r. •• :nı ... n:mmn-• e ı n e,.ı ıa a eyın •to un a 
ki kıtlık ikametgahında fukara Fatih birinci sulh hukuk ı, ,,. • Kiouousani 934 tarihinden itibltab kbllanıldıjı g&rülen yasak 

&lçOltt mftsadtre ldlleeeli v~ ~ullııınl1r kanuna tevfikan ceu• M. :k. V. Satınalnıa komis• meccanen. d lnıdtrılacıl&hr. Hılkımt11H bu yDıclen tarır ı&rmemesı için biran 
kimliğinden: 

7onun an: et•el yeni öl~ü tedarik etmclerl IAzımdır. Fazla h!ahat almak İs· 
a- fzmirde Gazienıirde bir ef- teyenler y~ni postahane arkasında Beyker hatunda lıtanbul mın· 

rlt pavyottil jJe bfr ınatbahın takısı ö~c;Uler ve ay.r baş miHettifllğine müracaat edebilirler. 

Müddei Rıaa efendinin mückl 
aleyh Silivri kapııında ve cadd 

ıinde 4 •• 10 numaralı han.de 
kin Marko veledi Yuvan ef. al 
hine ikame ettiji yüz doksan i q~~'~ı · ~-~------~-------(-70_65_) ~,·ralık t .. ınınakuaya konmuıtur.tha· - = .f. 1. 4 

ır lesi24-1-934çarşanıbagü· Devlet Demir yolları 116nıarı l 
nü uat 10,80 dadır. Taliple· Q D A L A R 

~ rin eartname ve planları gör- Lokonıotiflerimiz için alınacak alev Ye dumın borulırının ka· 
mek Uzere her gün ve 111Una. pab ıatfl• 111Unak1S111 31. 1 - 934 çarfanba güntı s11t ı 5 de ida
kaaaya Jıtirak için de o gün re Merkezinde yapdacakhr. 
ve vaktinde teklif •e teıninad Tıfıilit Ankara Ye Haydarpffa veznelerinde beşer liraya 
mektuplariyle Ankarada M. Hhlan t•rtnamelerde yazılıdar. i7 ı 73} 

Anka,.a cadd~8inde 
matbaamız ittisalinde 

l\J. V. SatınaJma komiıyonu • 7 s 
er rtn mUracaatları. idaremize ait 26 hurela diakioe ile - hurda vagon Ü h B h d 

(4449), (7140) ~7 • 1•934 CUllartUİ tUnU Hal 15 te bilnılbı~ede utılacaktır. r an ey aOJO a 

ğu 

ın 

ın 

ZAYİ 

~ldalıa &ıkerlt.k ıube•inden 
aldriı11ı terhis tezkeremi zayi et
tirıı• Y etalılnl aiacaııınclan ••ki
sinin hiiknıü olmadığını ilin ede
iı·im. 

J.iaahul koc..mU1tafapa1a lta
muan elendi ıolcağı t8-4l-tı8 
hUMara4a Muaı.'a oftJu Oıtttan 

Şartname tedarik etmek ve izahat almak isteyenlerin Haydarpa- ki r a J 1 k 0da1 ar 
şa itletmc müfettişliğine müracaatları. (7069) 

-- vardır. Talip 
Ankara nafia başmühendisliğinde~: olanlar v AK iT 

Abkırı - Kartehlr yolunun 111 + 200 il' 116 + l 81 k1- • • .. 
lomctreleri arHında Hklz metre lçıllbjıada bir betonarme köp· Jdaresıne mura-
ril ile 4981 mılro tulüade şosa ibşası ''l72SS,, lira "75,, kuru1 d b•J• } 
bedel ile ve kapalı zarf uıulile c:aDnııkaaaya çıkarılmı,hr. 15/ikin· caat e e 1 lr er. 
ci kioun/1934 paurleai pnü saat 15 de Vıl iyet Encümeninde 
ibale•i yıptlacakhr. Faıla tafıillt almak iateyeolerin Ankara Na-

liranın tahıili hakkındaki dav 
sının icra kılman muhakemesiıı 
müddeialeyhin ıöıterilen mahll 

de bulunamamaıına mebni b 
mucibi talep kendiıine hukuk 
ıul muhakemeleri kanun 
402, 405, 406, ve 337 ve 141 İ 
maddesine tevfikan müttelı 
gıyap kararının on heş gün m ' 

detle ilanen tebli~ine karar ver 
rek muhakemenin c!ev2mı 31 
934 ıaat 10 a talik kılmmı§ ol 
ğundan miicldeialeyhin tarHıi il 
dan itibaren on beş gün zarfın 
itiraı ederek muhakemeye ıel 
diği takdirde muhakemenin gı 
ben devam olunacağı ve teklif 

dilen yemi~~ ~abul ve edadan i 
tina etmiı addolunacafı teb 
makamına kaim ölmak Uıere il 
olunur. (11983 
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e tJ<ramiyeli o/ o 5 faizli 
; ~rgani istikrazının 
1 . B,, tertibine ait ilan 
tO~~ Maliye Vekaletinden : 

ran 14/1/1933 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince basılı 
m o~ enipnşa Diyarıbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan sonra 

sef<b11lan kısmmın inşasma tahsis edilmek üzere yapılacak lı.000.000 
bum iralık istikrazınm 4.000 000 liralık ikinci kısmım teşkil eden B 
di~tnertibinin kayıt muamelesine 9/KinunuevveJ/1933 de başlanılacak 
sel lfe 11 • 1 • 934 akşamı bitecektir. 

beı c 1 B . ·L B d b h k z ni 11 - u ıstıu:razın . tertibi e e eri yirmişer liralı iti· 
_e aın>ari kıymetle hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

ru
4
b' d 2 - B. tertibinin tahvilleri birden ~00.000 ne kadar olan 

ruı 1 
1 

·o !""umara arı taşıyacaktır. 
er 
ıi,ç t 3 - Bu ihbarla tam tahvil "60,, Jira itibari kıymetinde 
ve C• rolduğundan her tertibe ait yirmi lirahk tahvil tam tahvilin üçte 
,eı d birini temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iıtirik hak· 
•a h ]jcıaı verir . ., r . 
)SİJJ ~~ c 4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bulundukları 
f:V 

1 <tahvillerinin B. tertibine iştiraklarını temin edebilmek üzere 
,da h 'tiJ • kanunuevvel • l 933 den 13 · kanunuevvel· 1933 tarihine kadar 
jlar le <ki ilk beş günlük müddet bu kabil iıtirik taleplerine tabıiı 

n ).)lunmuştur. 
o 

Jınaıt d Bu müddet zarfJnda A. tertibi hamilleri tabYillerini evvelce 
ri3e B yahvil aldıklar1 bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter· 
~~urıtt ı:-ibi tahvilini talep edebilecek terdir. 

~zrb 14 - kanunuevvel - 1933 tarihinden itibaren aabılar umuma 
e~ le lserb~tç-e yapılacakhr. 

ml 
1ıay 11 ~ 5 - Bu defa kayıt muamelesine baılanılan B. tertibine ait 

l~i ,,:tahviilerin ihraç fiah ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 

kl)du
1 
r19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi Jiralak bir tabYil 

v~l~i ou müddet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruıa sattlacakbr. 
Olı•w ,S. 
w•;ııgy n 6 - lstikrazm faizi % 5 dir. Bunun için ber taft't'il bir lira 
gı srı doymetiode yirmi kuponu ta91yacaktır. 
m ııuı b 7 - Faizden başka senede iki defa 16 · Niaan • 't'e 16 · teş · 
m,

511 
trinievvel tarihlerinde yapılacak keıidelerde kazanan numaralara 

ca.ırıhsı ~ııaği'da yazılı ikram:yeler leni olunur. 
. ıtf .ft • 

hu:lird p Türk Lirası 
ya :ı ~ lif Adet Beheri 

icrta.k lr l 30.000 
erP r. l 15.000 

ıcr:b 3 3.000 
bir .. 'd h 6 

Jel 909 
sın sc h 289 120 

ıec,r d .... 
'\>er 300 

o s 

Ye1<iin 

Türk L·rası 

30.000 
15 000 
9.000 
5.454 

34.bSO 

94. ı 34 
sasracd, 

ırı y 
usuıels: 

8 
ukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

2iyfa En b esbit edilmiş olup numaraıma ikramiye isabet edecek tertıpler· 
old nien her birine üçte biri tevzı edile.dır. 

kit ~df: E Altı ayda bir yapılacak keş ideler neticesinde tevziedilece'< 
derter afbu ıkramiye mıktarlarımn ne suretle hetap ve tesbit edilm ş 
ma~İn.iı gıılda7u ayrıca Broşür halinde yapılan netriyatla izah edilmiştir. 
dır .. ı~ sc1a Broıürlerin kayıt muameleıini yapan bankalardan talep edıl 

le :ı neai. 
milylu.u: h 8 - Faiz ve ikramiyeler bu ittikrazın tamamen itfasına 
niş 3ir.a n:·•du her türlü resim ve vergilerden muaftır. 
öder.ını tı 9 - Bu istikraz tahvilleri resmi devair ve miiesseaelerce 
bazı ne,e v,uau'i idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 

lira ı1ir rc:1ukavelelerde teminat olarak itibari " kıymetleri üzerinden baş· 
sınddalU d k b d" . lafa a ul e ıhr. Bundan baıka hazinece satdmıı ve sahlacak 
ması:ne;a rc.ı.. M"ll" E I 
sele ü)fE bı 1 1 m ak bedellerinin ödenmesinde de başa baş alınır 

Ya~;.~s Kayıt muamelatı 
Yn·iyc:ahı 10 - Kay t m ı r- · .. · B k k f" 1 uame esı urkıye Cumburtyet Merkez an ası 

kısb~ı'U 1 
tr iraatlei, ı,, Osmanh Em!ak •e Sümer Bankalarmm merkez 't'e şube· 

a .1 nıtı k~ i taraf d h t f · h .. d{l r lD an er ara ta ıcra edilecektir. Bu bankalardan baş 
enu:af · taa lıtanbul'da Amerikan Ekspres, Doyçe Bank Doyçe Oryant 

reni et ea n · k B k d. R F 1 ' 
yekpaee.1 dan. • an ° 1

• om~, e emenk Bahri sefit, Seıanik bankası, 
sı bi.1ıo4ernanka Koııerçıyale ıtalyana, S. S. C. 1. Ticareti Hariciy~ ban· 
. ' de 1 aıı, Banko F ranko Aziyatik bankalarile lzmir Samsun ve Mer· 
çe ay ı~u 8 ~ ndeki diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 
Iar a~ ı:u • B d f 
p?tılrr al hı 11 - u . e 8 ya~ılacak B. tertibine ait kayıt muameleıı 
bombı btin on dekuz lrra yetmış kuruıun tediyesi mukabilinde yukarıda 

~ vrızıh bankalar taı:-afında~ tahvillerin a1allan yerine geçmek 
eonuru u h .1. h . 

mı~ tere yine amı ıoe mu arrer yırmi liralık mu't'akkat makbuı yangn J2 
meğe m n~rileeektit: 

bir11 bi 12 - M..uvakk~t ma~buzlana uallarila ne zamu dejipirile 
t.ed~ ~pii ayrıca iJiD edilecektir. (6660) 

ı, 

e: 

yerli n ura 
Zarif 

Kadın 

Sağlam 

Erkek 

SUMER 

Ucuz 

Beykoz Fabrikası Kunduraları 

Yerli Mallar P za 
lstaobul 

Rahçekapı cadde~ ' 
Beyoğlu 

fstik )il caddesi 

' 

Ankara 1 
Çocu' sınavı cacfdesi 

Samsun 
Bankalar caddesi 

Denizyol_ları 
iŞLETMESi 

Acenteleri Karaköv l{öprübaşı 
1 ,.., 42362 ..;ırke-.ı Mühürdar udr 

Han Teletorı t2740 --•I 

Mersin yolu 
Ad vapuru 31 birinci 

ana kanun 

Pazar 10 da Sirkeci rahh 
mandan kalkarak gidiıte Ça· 
nakkale, hmir, Küllük, Sod· 
rum, Rodos, Marmaris, Dal· 
yan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 
Finike, Antalya, Alanya, Mer· 
sio'e. Dönüşte bunlara ili.ve 
ten Taşucu, Anamur, Kuşada 
ıı, Getiboıu'ya uğrayacaktır 

(7158 

lzmir sür'at yolu 
t • vapuru 2 ıkınci ki· 
zmır nuo 934 

Salı saat l 1 de Galata rıh · 
tamından kalkarak lzmir, Pı· 
re, lskenderiyeye gidecek ve 
dönecektir. c7 l 92) 

-=........... Yen1· çıktı ............ . 

M. M. V ekiletinden: 
Bazı eşhasm nüfuı dairelerince mukayyet künyelerinin taa· 

bibi zımnında mabkemelere müracaat ederek baba, zevç, veya 
oğullarının vefatı vuı<u bulmuş olduiunu isbat ve o suretle nii· 
fua kayıtlarının tashıbine karar ıstihsal ettikten sonra aym kara• 
ra istinaden vefat etmiş olan şahsın şehit olduğu beyanile yetim 
maaşı tahsisini veki'etten talep etmekte oldukları görülmekte ve 
mütevetfanıo şehit olduğuna dair vekile tce kayıt bulunmadığı 
takdirde bunun ayrıca mahkemeden ilama raptı ve bu baptaki 
talep ve idd ·amo M. M. V. aleyhinde dermeyanı ve mahkemede 
vekilet dairelerinin müdafaası da dinlenmesi lazım gelmekte ol
makla badema bu husustaki davaların nüfus daireleri değil M. 
M. V. aleyhine tevc•hi lbım ~eleceği tavzih o unur 44501 71411\ 

~••ı11111111•100Mı~mmınııııımnııııııırn ıır~ı 1~ 1 nırınıı ı ııı ı ıı ıı ıoomnııım11 

Tayyare Yılba ı 

PiYANGOSu 
Çocuklar için en iyi Yılbaşı hediyesi bir Tay

yare Yılbaşı biletidir. Çocuk bununla 
binlerce lira kazanabilir. 

Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır. 

:"--.--•mmmJU11mooı 1 aı ıı •m 
Kimyager Alınacaktır 

..- -········· •••••••••••• '1' 

İ:.\:. s TA L 
1
• N ::!._ı.~ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırık Kalede istihdam edilmek üzere maden işlerinden an-
iı: ii ıar bir K•myager alınacakhr. Talip erin ıstıda ve vesikaları ile 
:: Tercüme SS 
~ Hayduru~Beyin ~-b-ir-li_k_te_u_m_u_m_M_n_d_n_rı_o_~_M_n_r_a_ca_•_t_a_rı_. _______ (_7_~~) 

li 150 kuruş H 
!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
Babıqli ~nkara caddesı No. 06 

Telefon 22561) 

Salılbh M.EllIWC1 A80I 

Neptyat MOdllrih 8efUI Ahmet 

VA & ı ~ Mattraer - 1at.entıa1 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
C nı ve Mevkii 

Silihdar ağada 1 öprü lcarşısındaki kağ r fırınm 

yananda 28 No. iu ahır. 
Galatasaray merKezi altında yenı Çarşı sokağında 
9 No. lu dükkln. 

Senelik kira 
Lira K. 
70 Uç sene 

120 bir sene 

Yukarıda gösterilen yerler hizalarmdaki kira ve müddetler 

Uzer nden açık arttırma uıulile kirava •eri eceklerınden isteklile· 

rıa 14 • l · 934 paıaı ıünli saat 14 de müracaatları. 11M.,. (7059) 


