
Af. Musolini ile M. Litvino 
Rom.ada silahları bırakma 
işlerini görü~ecekler. 

Hariciye 'Yekili bugün, son 
seyahati hakkında Vekiller 
heyetine izahat verecek. 
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B. M. Meclisinde Müzakereler 

De-;let i~hisarlaı·ı hesap
ları, Divanı muhasebat 

,...- - - - ---
Başvekil 

... ..., 

lnhisarlara ait eski hesapların Divanı muhasebatta 
tetkik edilip edilemigeceği münakaşalara gol açtı 

lstanbul yolile 
Samsuna gidecek 

Başvekil lsmet Paşa Hazretle
rinin, salı günü Eskişehirde şeker 
fabrikasının açılma merasiminde 
bulunacakları tahakkuk etmiştir. bu ~nkara, 2 (A.A.) - B. M. M. 

,\l ~n ikinci reisi Trabzon mebu
tı d aıa.n Beyefendinin riyaseti al 
lu~ a toplanmış ve Afyon mebus
rı iUna 'eçilen Dr. Ziya Nuri Paşa 
a'n lllaıbatasım kabul etmiştir. 

Unda . 
\'tik· n sonra 1929 senesınden e-
n ı deviet ihisarlan hesapları -
rn diva h b k.k. •el . nı ınu ase atça tet ı ı me 

ta eaı Ulun ve hararetli müzakera 
sebeb·ı t . . Ye vermıştır. 

zı takyidatı kaldırılmış olmasına 

rağmen bu idarelerin hesap ver -
mek noktai nazarından divanı mu. 
hasebata merbut olmalarının zaru 
ri bulunduğunu söylemiştir. 

Bayazıt mebusu lhsan Bey, he· 

Kuvvetli bir tahmine göre Baş
vekil Hazretleri Eskİ!ehirden He· 
rekeye gelerek Sumerbank fahri · 
kalarını görecek, oradan İstanbul 

yolile Samsuna geçecek, Bafrada
ki kereste fabrikalarını, Turhalda 
yapılacak §eker fabrikasının yeri· 
ni gözden geçirdikten sonra Sıvas 
- Kayseri yolile Ankaraya döne
cektir. 

Son günlerde ln
gilterede çok mü
him deniz ma · 
nevraları yapılmış 

ve bunlardan İn

giltere deniz kuv

vetlerinin bu mem 
leketi müdafaa-

dan, lngilterenin 
ticaret filosunu 

korumaktan aciz 
olduğu anlaşıl· 

manevralar deniz 
rinin ticaret filola
maktan aciz olduğu-

•• • nu gostermış .• 

1 ,/\ 

~ f~vvela söz alan Konya mebuıu 
\' ekı~ Bey, bu yolda bir teklifin 

Baıvekilin önümüzdeki çarıam- mıttır. 
l l Manevradan öğrenildiğine gö- Düşman kuvvetleri bir harp kru 

vazörü, üç kruvazör, ve altı de
nizaltr gemisinden müteşekkildi. 

l tıy) d. 
tind e ıvanı muhasebat riyase· 
liıj en serdedilmesi üzerine mee> 
c;ir;j;1uhtelif encümenlerinde ge
tı'b &ı safhaları hulasa ederek 
hı ' 'Yet hu hususta heım divanı mu 
'•eh lll atın, hem de vaktiyle bu 
Uta.kah l" ·· . la, eye uzum gormemış o • 
n hUtr .. . . kt . 

~ar} :re encumenının no aı na• 
old ~tını yeniden dinlemiye lüzum 

Ugunu aöylemiştir. 
b •• 
0 utr .. . ve :re encumenı namına cevap 
ren~ b h · · M"k tem 

8 
·•ıa.2 ata mu arrırı u er -

b.. '-ey, inhisar idarelerine ait 
... ea"· t 

aeb J oeaapların da divanı muha-
ort atça tetkik edileceğine dair 
g ••• ~di\cWe" JıQ)i.q~P.1evcut olmad 

e Antalya mebusu Rasim Bey, 
~ çıkmış olan kanunların ha .. 

ba günü tasarruf haf tası do ayısi e 
re cesur düşman, bir buçuk gün Ankarada mühim bir nutuk ıöyli· 
içinde bir çok ticaret gemilerini 

Yeceği haber verildiği cihetle, bu 
batırdıktan başka tayyare taşıyan tetkik seyahatinin salı gününe ka-
bir zırhlıyı mahvetmiş, iki kruvadar bitmiş bulunacağı tahminler 

t f Ş f b ı zörü, iki muhribi yakıp parçala-Zlya Ge•h•r •• Mu• • a ere ey er arasındadır. 
mış, ve huna mukabil, hiç bir za-

sabatın divanı muhasebata arze- Bununla beraber, ismet Paşa-

Müdafaa kuvveti ise, üç harp 

kruvazöründen, tayyare taşıyan 

bir zırhlıdan, altı kruvazör, iki 

k yiata uğramamıştır. 
~~~~ğiMd~~hinrlu o- nınte&~~Y~~ni~~~~nl-------------------------~~--
nununda sarahat olduğunu ve an· sonraya bıra!cması ihtimali de var· Zorlu bı· r mu·. şterı· '· 
cak hükumet arzu ederse yeni bir dır. 

(Devamı • Unc.D ııayıfada) 

kanun teklif edebileceğini beyan~..--- - - - ----1 
etmiııir. 1 (Vi-N_U) ~ey HA_BER'E K d müşterileri ayırmıya çalı-

Bunu müteakip Gümüıane meb ıntisap etti a vga e en 
usu Hasan Bey, söz alarak bida " şan bir garson ağır surette yaralandı 
yettenberi bu işte üç vazi et hasıl 
-·--•--··- • "" ·---" .... u ....... ••• xanuıı 

çıkıncıya kadar olan müddet için 

inhisar ve gümrükler 
l\1iisteşar Adil Be~ vekalete ait işler 

etrafında izahat veriyor 
l'~cNl(ARA, 2 (Hususi) - Güm· 
lef er ve inhisarlar vekaleti müs
let 'l"•. Adil Beyle görüştüm. Veka-

e aıt · '""'il ışler etrafından sorduğum 
"' er .. · led· uzerıne bana şunları ıoy-
ı: 

Cc 

diğ:- Aınerikalı mütehassısın ver
)0~ raporları tetkike devam edi
İtj,. 2!. Raporda gümrüklerimiz 

• • 1 tek)" 
keti . ıf edilen ıslahatı, memle· 
lath~l!de kabili tatbık bulurs~k 
~eceğiz. . 

J './J.'Aln--. 
~ 

L 
Mütehassısın raporunu da na -

zarı itibare alarak gümrük tarife 
kanunu hakkında yeni bir layiha 
hazırladık . Layihada kanunun 
tatbik şeklini çok kolaylaştıran 
maddeler var. Eminim ki hu mad
deler bilhassa tüccarımızı mem -
nun edecektir. Layihayı bu sene 
muhakkak Büyük Millet Meclisine 
vereceğiz. 

"Köylü cigaralarının şehirlcr
cnevıımı !) ıını-u cıa;vıfacfa) 

t\'y~ Hem bir taraftan rakı içiyorsun, hem de dile· 
•lln, utanmıyor musun ? 

- Af ~() •• 11,., edersiniz Hanımlar, Beyler dilenmekten utanı· 
da utancımı örtmek h;in içiyorum! 

(Va. rtO) Bey 

Arkadaşımız Vala Nurettin 
Bey, kanunuevvelin 11 inden iti -
haren hikaye, roman, fıkra ve 
sair kalem mahsullerini HABER 
gazetesine hasredecektir. 

Maddeten ve manen meziyetle
rini diğer unsurlarla da takviye e· 
decek olan HABER, pek yakında, 
çok daha mütekamil bir şekilde 

çıkacaktır. Bununla beraber fiatı 
gene 3 kuruş kalacaktır. 

Fırtına dindi 

Samsunda yaphğı tahribat 
çok fecidir 

Samsun, 2 (A.A.) - Fırtına 
dün sükunet bulmuştur. Şimdiye 
kadar beş mavna ve iki motör bat
mış, altı mavna 11 matör tamir 
edilebilir halde hasara uğramıştır. 
Bir motör kaptan ve tayfasiyle be
raber kayıptır. Başka vilayetle • 
rin gemilerinden on kadarı sahi • 
lin muhtelif cihetlerine ve bilhas
sa Çarşamba cihetine düşmüştür. 

Parçalanan gemilerin ankazı şeh • 
re taşınmaktadır. Zayiatın hakiki 
miktarı henüz tesl>it edit~memiş • 
tir. 

(f)evamı 3 lnci uyı1a4') 

Hadiseye sahne olan aile bah~esi 

Dün akşam Çenberlitaş aile 
bahçesinde bir hadise olmuş, bah
çe garsonlarından hacı Salih ağır 
surette yaralanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Akşam saat 18 de iki arkadaş 

bahçeye gelmişlerdir. 
Bunların sarhoş oldukları, yük

sek sesle konuşmalarından anlaşıl
mış, fakat, her hangi bir hadi -
seye meydan vermemek için, kim -
se onlarla meşgul olmak isteme -
miştir. 

Birden, sebebi henüz anlaşıl • 
mıyan bir meseleden iki arkada, 
ayağa kalkarak boğazlaşmağa baş 
lamışlardır. Bu esnada biri, eli .. 
ne geçirdiği iskemleyi arkadaşının 
kafasına indirmiştir. 

Garsonlardan hacı Salih der • 
hal araya girmiş ve kavgacıları a .. 
yırmak istemiştir. Fakat fazla • 
ca sarhoş olduğu belli olan kavga • 
cılardan Şakir isminde biri: 

- Sen kim oluyorsun, biz iste .. 
( llC\"amr 9 unca '.'!8.yrfad.ıı) 

Has ahJrlarda açılan 
jüri heyeti tarafından 

verilirken ahnmııtır. 

hayvan sergisi dün kdpanmıştır. Resmimiz 
kazanan hayvan sahiplerine mükafatları 
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G •. .. . eti 
C"'"C""' 2 

unun sıyas M.Litvinof 
ltalyada 

ON HABERLE 
-- ____ __,,__,,,, .. 
Faşizmin tekaınıı 

M. Musolini ile 
neler görüşülecek? 

üştü B. Fransada yeni ka ne 
Sinyör Mussolini geçenle. 

söyledıği bir nutukta feşistl 
ltalyada yapacağı yen'i cezrf" 

Napoli, 2 (A.A.) - Litvinof 
yoldaş refakatinde M. Potiemki 

Hariciye vekili bugün 
Vekiller heyetine 

izahat verecek 
ve kont Scnni bulunduğu hal.. Ankara, 2 (Hususi) - Harici
de Cont di Savoia vapurundan ka- ye vekili Tevfik Rü~tü Bey bugün
raya çıkmış ve doğruca belediye kü trenle şehrimize gelmiş, İstas· 
dairesine gitmiştir. 1 yo~da Baş~ekil İsmet Paşa Ha~ret 

Litvin~f yoldaş öğle yemeğini lenyle vekıller, mebuslar, sefır .. 

Sorente'de · k d ler tarafından karşılanmıştır. 
yıyece , on an sonra . 

n 0 maya g"t k .. 15 Başvekıl Paşa saat on dörtte 
ıı.' ı me uzere saat te 
Napolı.d l kt yanlarında hariciye, iktıaat ve en ayrı aca ır. . 

maarıf vekilleri olduğu halde yeni 
Roma, 2 (A.A.) - Sovyet hari 

ciye komiseri M. Litvinof M. Mus· 
solini ile başlıca silahsızlan.ma me 
selesi ve Almanynmn Cenevreden 
çekilmesi üzerine hasıl olan vazi .. 
yet hakkında görüşecektir. 

Japon meselesinin de tetkik o-
lunması kuvvetle muhtemeldir. 
Maamafih Giornale d' ltalia bu 
mükalemelerin M. Mussolininin 
bir teşebbüsü eseri olduğuna dair 
bazı gazetelerde çıkan haberleri 
tekzip etmektedir. Sah günü Ro· 
madan ayrılacak olan M. Litvi .. 
nofun Sovyet Rusynya dönmeden 
evel diğer bir Avrupa hükumet 
merkezinde de durması muhtemel 
dir. 

Neler görüşülecek ? 
Roma, 2 (A.A.) - Litvinof yol

daşı Amerikadan getiren Kont de 
Savoia posta vapurunda çıkan ga
zetelerde bildirildiğine göre, Sov -
yet murahhas heyeti Litvinof yol • 
daş ile M. Musolini arasında ya -
kmda yapılacak konuşmalar hak -
kında Avrupa gazetelerinin yürüt 
tükleri mütaleaları büyük bir dik -
kat ve alnkn ile takıp etmekt~dir. 

Bu gazeteler, silah kuvvetleri -
nin gerçekten azaltılması ve büyük 
Avrupa devletleri arasındaki mü • 
naaebetlerin iyile§tirilmesi ıçın 
ileride şarfedı1ecek gayretlerı Lıt -
vinof yoldaşın - Moskovadan al -
dığı direktifJer mucibince - mü .. 
sait surette nazara alacağını kay -
detmektedirler. 

Litvinof :>:oldaş, Romadaki 
Sovyetler elçiliği binasında otura _ 
caktır. 

Yunan hükumeti 
Venizelosu mühim bir 
men1uriyetle Avrupaya 

gönderecek 
Atina, 2 (Hususi) - Baıvekil 

M. Çaldarisin fırkasına mensup o
lan müfritler, hükumetle muhalif 
fırkaların barışmasını men için 
muhtelif mebusların av da -
vctleri hususunda kend"I . h" . .. ı erme ıç 
hır musaadekarlıkta b l l u unu ma -
masını temine çalıtıyorlar. Fakat 
bu teşebbüs te akim kaim t z· • 1§ ır. ı-

sinemaya giderek gösterilen filmi 
seyretmişlerdir. lsmet Paşa Haz
retleri bundan sonra hariciye veki. 
lini başvekalette kabul ederek 
Atina ve Belgrat seyahati hakkın .. 
da Tevfik Rüştü Beyin izahatını 

dinlemişlerdir. Tevfik Rüştü Bey 
yarın Vekiller Heyetine izahat 
verecektir. 

Belçika ile Sovyet 
Rusya anlaşacak

lar mı? 

Belçika parlamentosunda 
bu mevzu üzerinde 

görüşüldü 
Bükreş, 2 (A.A.) - Mebusan 

meclisi, hariciye bütçesinin tetki -
kine devam ediyor. Komünist 
temayülü sosyalist mebuslardan 
M. Brunvan, Belçikanın Sovyet hü 
kumetini süratle tanımasını tnlep 
etmiştir. M. Hymans, Sovyet ida
roeinin muhakemesine giı·iımclc -

sizin ve sırf ticari noktai nazardan 
cevap vererek Sovyetler, Belçika 
mahsulatına daha adilane bir re -
jim bahtelmekdikçe, Belçikanm 
bu hükumeti tanımasına sebep ol
madığını ıöylemittir. 

Nazır, Sovyetlerin fimabat ko -
müniıt propağandaaım teıvik et -
miyeceklerine dair bir çok mem -
leketlere söz verdikleri halde bu 
vaitlerinde durmadıklarını kay -
detmiftİr. 

Belçikada Sovyet - Belçika mü 
nasebatının inkişafile alakadar o -
lan te!ekküllerin faaliyeti sayesin -
de iki devlet arasında bir anlaşma 
zemini bulunabileceği kanaatinde 
bulunduğunu da ilave etmi§tİr. 

Beş yıllık sınai program 
hazırlanıyor 

Ankara, - lktısat vekili Mah

mut Celal Bey ve iktısat mütehas-

sısları birkaç gündenberi vekil 

Beyin evinde geceli gündüzlü ça . 

lışmaktadır. 

İktısat vekili hükumetin beş se

nelik sınai propara.!Jlını hazırla -

maktadır. Bu bet senelik faali -

itimat reyi a a bildi 
lan izah etti. 

F atistlik ltalyada siyasi li d 
lizm i kaldrr.mı,tı. Sıra iktısa,; ' 

• • • • ". beralizmc gelmiş bulunuyor. 
Kabınenın beyannamesınde; sık sık kabıne degış- I rci maslahat,, siyaseti tamad' 

mesinin hükumet otoritesini sarsacağını işaret ediyor): kalkacak ve her şey korpor•• 
· siyasetine dayanacak! 

Paris, 2 (A.A.) - Bugün baş- clir. · Hükumet bu projenin fevka Korporasyon: 1ktısadi kaı'" 
vekil M. Chautempı tarafından iade usule istinaden ve en acele leri de cemiyetin hayatına !'1 

mebusan meclisinde ve M. Ray - bir tarzda müzakeresini talep C· bir surette istirak edecek şal 
naldy tarafından da ayanda oku .. der. işletmek, d~mektir. Onull . 
nan hükumet beyannamesinde ye- . Hükumet fırkalar arasında ya- ltalyada bir korporasyon neıır' 
ni kabine en seri bir surette memle j pılacak bir mütarekenin umumi ti vücucle getirildi. Milli korPo' 
keti kurtaracak bir eser vücude ı menafi sahasında müşterek gay- yonlar meclisi vardır. 
getirebilmek üzere parlamentonun j retler sarf ma müsait olacağı ka - İtalya başvekili son 11 st 
vatanperverliğine müracaat et - naatindedir. Bütçe müvazenesi bu i!t için lazım olan te;kilill lı' 
mektedir. Pek uzun bir zaman - umumi kurtuluş yolunda ancal< bir zırladı. Şimdi de bunları işle. 
dan beri meclislerin nazarı tetki· merhale teşkil ettiği içindir ki ve harekete geçirmek icap edıJ 
kini celbet.mesi icap eden birçok ı iktisadi hayatı yükseltecek, istih - Y orporasyonlarm hedefi, l 
beynelmilel iktısadi meıail bütçe salatı tanzim ve himaye edecek \'C ya halkının servet, siyasi k&I 
de müvazene temini gibi yegane işsizliği azaltacak muhtelif proje - ve refahını arttırmak içirı ~ 
bir saikin tesiri altmda muattal ler bunu takıp edeceı:tir. bütün istihsal kuvvetlerini defj 
vaziyette kalmıştır. Hükumet meclis encümenlerile tin himayesi altında lan.ziın eli' 

Beynelmilel mali buhranı kay hem fikir olarak Fransanın anane- tir. , 
dederek bütçedeki daimi açığın vi harici siyasetini idame edecek- halya kanunları tasarruf ~:il 
hazine vaziyetini tehdit altına al- tir. Cümhuriyetçi Fransa sulh kını tanıdığına ve ferdi te~b~ 
dığmı ve her türlü ıpeküla&yonu perverdir. Milletler cemiyetine ve lere müsaade ettiğine dair kOI;/ 
teşci ettiğini ileri sürmektedir. onun ülküsüne, beynelmilel iştira - rasyon sİ!ltemi, iki müfrit .• ,)J 

Şüphe yok ki Fransa istikbalinden ki mesai fikrine, dostluklarına, min, liberalizm ile komür»P"" 
emin olabilir. İtibari, parası bugün itilaflarına ve muahedelerine sa • ortası sayılıyor. 
en sağlam olanlar meyanındadır. dıktır. Her şerait altında ve dip - Korporasyonların devlet bil 
Fransız milleti çah§.ma ve ilctısat lomatik vesaikle bütün devletlerle yesi altında bulunmasının hi~ 
hususlarında kıyas edilemiyecek olan münasebetlerini iyileştirmek ti, devletin, umnni menfaat_le~ 
derecede yüksek olan meziyetleri- huıu8unda mesai sarf ına hazır leyhinde vuku bulacak her..,,.. 
ni aynen muhafaza etmiştir Buna olan hükumet, hususi itilafların an harekete k~r!ı gelmesidir. 

rağmen bugünkü vaziyet ani ve cak Fransanın c~~i~etine zaraı· A • Korpora~y~nların sayısı, 'j 
!İddetli tedbirlere ihtiyaç göster - vermemek ve buyuk harpten lı ıktısaclm ıhlıyacma göre ol• 

11 
mektedir. beri ettikleri beynelmilel taahhü - • tır. Buularm istihsal çeşidrrıe r, 

Beyanname bunu müteakip si.. d~ta sadık ~alm~~ şartile. sul_ha re ~lm~sı.m terviç edenler b&I~ 
yasi buhrana ve kabinedeki sık hızmet edebıJecegı kanaatındedır. dugu gıbı her mahsulün nr· 
sık tebeddüllere ~erek bunla - Fakat bu büyük :i9ler, göre olmasınr da ileri sürcn'lf.,,; 
Pin hiiJrı'iınet OtOritellOl ezefzÜfe lıyetJerıu <4._M,hS(;uı c:uı\.<\h. uıc;.u -.. •• • .ii>~Ut:>tU .t'~UI j.JVI ö~yuJJ~ 

uğratacağını iıaret etmektedir. vaziyetin ıslahı sayesinde başarıla maddeyi istihsal, imal, dağı 'I 
Parlamentarizm rejimini müdafa· bilirler. Çünkü bu ıslahat kredi- için çalışan amele ve memurl-' 
a edecek en iyi vasıta onun munta- ye müracaat ve haricen emniyeti teşekkiil edecektir. / 
:zam itlemesini temin etmek ve lemin hususlarının en mühim şar- Korporasyonun vazifesi .e .(f 
milletin bütün vazıfelerini ifa ede- tıdırlar. Bunun içindir ki, hüku - ye ile sayi birleıtirmek, ihtil" I 
bilecek bir kudrette olduğunu gös· met bütün gayretlerini bugün bu rt hallet.mek, ve o korporas~I 
termektir. HükQmet mali iıleri nokta üzerine teksif etmiştir. ait her işle mefgul olmaktır. :ıJ 
tanzim etmek ve parli.mentarizm Beyanname bütün cümhuriyet - porasyonların teşkil ede~~ 
rejimini müdafaa eylemek azmini çileri ittihade davet ederek niha - milli meclis, çıkarılması icaP e 
teyit etmek üzere bir anane haline yet bulmaktadır. kanunları çıkaracaktır. ~· 
gelmiş olan bu beyannameyi okur itimat reyi verildi Bu yeni teşrii teşekkülün et' 
ken bir de en cezri bir surette te • Paris, 2 (A.A.) - Hükumetin cut bulması için İtalya kanull~jt• 
min edecek ve umumi kurtuluf itimat meselesini ileri sürerek vu • sisini tadil etmek icap cdeC Jif 
için lazım gelen fedakarlıkları adi ku bulan talebi üzerine meclis 19 Onun için 1934 te bugünkü a12 •• ,,. 

lane bir surette tevzi edecek bir muhalife karşı 391 ·rey le ıstizah - feshedilecek. umumi reye aıı;,1'• 
projeyi de meclise tevdi etm~kte - ları atiye talik etmiştir. caat edilerek yapılacak ıslah el~ 

B. M. Meclisinde 
(Uıı.ıs tanıtı 1 lntl sayıfada) 

divan tetkikinin mevzuu bahsola· 
mıyacaiını söyliyerek demiıtir ki: 
Bu kanun ile mülhak bütçe usulü .. 

ne ve divanı .muhasebatın tetkik ve 
mürakabesine ait ahkamı mahsu -
sa dercedilmiştir. İnhisarlar tevsi 
edildiği vakit bunların divan vize· 
sine ve muhasebei umumiye kanu
nuna tabi olmadıkları tasrih edil -

tamamen devlete ait olduğu halde 
divanı muhasebatın murakabesine 
tabi olmadığını ileri sürmüş ve Ça 
nakkale mebusu Ziya Gevher Bey, 
divanı muhasebatın bu murakabe· 
yi tesisi, te!kilatı esasiye kanu -
nunun 100 üncü maddesine istinat 
ettiğini ve buna muhalif hususi 
kanunların bir kıymeti olamıyaca
ğmı söylemiştir. 

kında halkın muvafakati ah0 ' bil' 
ve yeni korportif meclisi vücııl 
lacaktır. -

-HUIHUBffHlflllNOlffltUUnl 111 ııaıuıt ..... llllQI ın .... !P 
Şeker fabrikalarınıtl 

sermayes1 r tııt' 
Ankara, 2 (Hususi) - .1':ı,ts 

bul ve Trakya şeker fabrı ele' 
· · k · · uk•" anonım şır etının esas J1l 0;1 ' 

sinde bazı maddelerin tadil. e et • 
mesini Vekiller Heyeti ta5."i50 ti· 
miştir. Şirketin sermayesı k•''J. 
radan bir milyon liraYll çı 

ra Baıvekıl M. Çardarisin ıh •. , ugun· 
kü karanlığa bir an evvel nihayet 
vermeğe azmetmiı bulunuyor. 

yet devresinde devletçe ve hususi mittir. Fakat vizeye tabi olma· 
teıebbüılerce yapılacak bütün it .. mak hesabı kati vermemek mana .. 

Bütçe encümeni Reisi Mustafa 
Şeref B. de meseleyi teşrih ederek 
bugün, 1660 numaralı kanun mu -
cibince hesahatın divana arzedil -
mesi keyfiyetinin halledilmiş ol -
duğunu ve mevzuu bahis noktanın 
bu kanundan evvelki zamana ait 

maktadır. ./ 
uuııPllll j•( o 

11111aıK111ttuı111nıannıuttınuımaıımmıuıam11n1111J1'1ıttnlll .., • J Ot • 

muhalefet mevzuu bahis dd
1 
b&1'&1 

Bunu müteakıp Aydın "';e5aP" 
Dr. Mazhar B. Sumerballk ;ıtlıİ'"' 
!arı ile devlet varidatı olall ııJ<aYe'e 
lar idaresi hesaplarının J1l b&J }1e ' 

edilmesine itiraz etrni~ ve ., .... 11ıı' 

Hat~ Başvekil M. Çaldaris e
ğer müfritler kendisini tenkitte' de 
vam edecek olurlarsa, nıebusan 
meclisini <f ağıtmağa ve yeni inti _ 
habat yaptınnağa tereddüt etmi _ 
yeceğini de ima etmiştir .. Bu teh _ 
dit, mufritlerin hevesini kırmıştır. 

Atina, 2 (H~susi) - Burada 
deveran eden riva}'etlere göre hü -
kfunet muhalif fır?hlara bir iltifat 
göstermefr için M. Venizelosu bazı 
muallak meselelerin halli için Av
rup""ya m~him bir memuriyetle 

lerin bu programda teshit edilece 
ği anlaıılmaktndır. 

Ölçüler talimatnamesi 
Ankara, 2 (Hususi) - Yeni 

ölçüler talimatnamesi iktısat veka 
letince tamamlanmı§tır. Talimatna 
me pazartesi günü resmi gazetede 
ne§redilecektir. 

göndermeğe karar vermistir Hal-. . 
lcdilccek meseleler meyanında 
Fransaya olan borçlar meselesi 
vardır. 

smr taza.mmun eder mi? 
Bu hesapların tetkikinde zaru

ret vardır. Bunun için tefsir de 
yeni bir kanun da caizdir. 

Bundan sonra Refik B. tekrar 
söz alarak divanı muhasebatın mu 
rakebesini mutlak addettiğini uzun 
ve müdellel bir nutuk ile izah et -
mİ§ ve divanı muhasebatın hariç -
teki bazı tayialara rağmen en cid -
di çalışan müesseselerden biri ol -
duğuna işaret etmiştir. 

Mükerrem B. buna cevap vere -
rek, Sumerbank'ın da sermayesi 

bulunduğunu söylemiş ve bu eski 
hesabat hakkında divanı muhase· 
bat ile maliye vel<aleti arasında ih 
tilaf bulunduğunu ve bütçe encii, -
meninin bu ihtilnf ı tetkık ederken 
bu kanunların hepsini gözden ge -
çirdiğini ilave ctmi~ ve d-emiştir 

ki: 
"- Teşkilat esasiye kanununa 

r·:ı: .. •·· 
sapların divanca tctkıkı u 

kail olduğunu söylemiştir. ·ıı t•"' 
Bundan sonra Refik SeY

1di"""1 

riri mucibince meseleoirı fıııd"" 
• tılra ı•t • 

muhasebat enciimenı btJI eıı' 
tetltıki reye konularak kat . . ı• ,, 
m~tır. .. ... t 

·· nıı '"' Me:lis pazartesi gLt 
toplanacaktır. 

l' ı. 



Muhtelit mübadele komisyonu 
y 

~t . arın değil Qb·· .. .. T '· k . 1 
llın ·· .. • ursu gun ur ı-

lıyor ~çku~cü §eker fabrikası acı-
k . c.s 1 h' - 1 

ediliyor tasfiye l:ylll l Şe ırde a':;ılacak f abri -
lrtık h Urhalda açılacak fabrika 
., tıdutı 
~ok1.. arırnızı zorlıy::;.n şeker 

.. rına k 
Ceı arşı bir seddi'r. 

!eker! e~ek sene Türkiyede yerl i 
du . e ahve ca . k . . S" 

Murahhaslar arasında yapılan müzakere neticelendi. 
cllüıe 1• ' - Y ıçece sınız. u 

~ ' ıınon t 0racak a arıza yerli §eker 
Bir mukavele projesi hazırlandı 

kerJe r>. ~•nız. Tatlı larınızı yerli şe 
fet ısırecek . . h 
. ıterJe bir .. ~~nız. Ve er . parça 

Ilı klll'ac k buyuk davanın sıperi .. 
a a sınız. Unu .. 

~'ıtılek nıçın söylüyorum? Niçin 
Ilı~ is/te şekerden bir siper yap 

Muhtelit mübadele komisyonu- M. Sakellaropulos tarafından im- ı Tasdikten itibaren bir ay içinde 
nun tasfiyesi etrafında komisyon- za olunecaktır. Yunan hükfımeti bütün alakadarların komisyona 
daki Türk ve Yunan baş murah- sefire bu hususta salahiyet vermiş- müracaat etmeleri için bir mühlet 

hasları arasında yapılan müzake- tir. Mübadele komisyonundaki verilecek ve bu mühletin neticesin 

reler neticelenmiş, bir mukavele baş murahhasımız Şevkı Bey sah den yedi ay sonra komisyon tatil 
günü bu iş için Ankara'ya gidecek-

Q·. 1Yorurn. 
t ılırsini k" . 

projesi hazırlanmıştır. Yunan hü- edHecektir. Komisyonun tatilin-
tir . 

tıı, h z ı sıperler hep kemik kumeti de bu mukavele pro1·esini 
~ ep . 
'kta.n 1nsan etinden, top -

s,ll.a ~e betondan yapılır . 
Ilı tak ayır dememeniz ı çın 
•tııırl ~~ları dikkatle okumanızı 
t' sızın} k 
ı~ <!d . e te rar konuşmamızı 

enın 
ısı3 . 

~lı) 1 ~. te :nternlekette seker imli 

tasvip ettiğinden mukavele bugün

lerde Ankara' da Hariciye Vekili 
Tevfik Rü,tü Beyle Yunan elçisi 

Taksi otomobillerinin 
boyaları işi 

1 oır b • 1 dilin ~a ancıydı. Biz onun tat· Taksi otomobillerinin talimat -
a~3 te ;

5 
araç verirdik. Onun için nameye göre boyanmalan için ve

~lar•k ·964.000 lira karşılıksız rilen mühlet bir ay sonra bitecek
~k~tı nıh·~rnleketten çıktı. Aşağı tir. Takside işliyen birçok otomo-
L Ut" 'Qak h' un yurttaşlar vasati o .. billerin eal<i boyaları kazınarak 
t ırer ]' 
~eai ıra kadar bir şeker ce yeni renge boyanmaktadır. 
9~4 Çektik.. Otomobil boyalarının değiştiril 

~ltıiıd le l3.792.000 lira bizim ke mesi için verilen ve iki senedenhe
~İden e~ aynj şekilde güle oynıya ri uzatılan mühlet yeniden uzatıl· 
lı. Re ?nez diyarına fırladı. git. mıyacaktır. 934 senesi zarfında 
d 19~5 da taksi oto.mobillerinin karuser -
'tı bir ~: gen~.13,313.00~ lira biz !erinde t~dil~t. yapılacak~ şoförler 
lldı, On ha dor,memek uze re ay• 1 le müşterılerının oturacagı yer ay
~tlki se ıenede ve on seneden ev- rılacağı gibi otomobillerin üst kı
bllratar,:c:lerde verdiğimiz şeker sımları da landon şeklinde açıla -
Iİze ., 1 heıap etmeye, rakamla.. caktır. 

)atuın. 1Ç0~1erneye cesaret edemi -t,
1 

llnkü _benim kalemimin Belediy:..ı:~-~~~~:~i 
} llt Vardır. Belediyenin 934 bütresi daimi 

ti 'ln . :r 
1 Ilı. s· tı sıze ~u kadarını söyliye encümen ile muhasebe müdürlüğü 
l'.ttı. ı~~2de hen de teselli bula .. tarafından hazırlanmaktadır. Ya
~i~ k de artık dışarıya verdi - !ovadan dönen vali ve belediye 

·Oooa~§ılıksız şeker parası 3. reisi Muhittin Bey dünden itiba .. 
C.eı lıradır. ren yeni bütçenin hazırlıklariyle 

ttii~. c k sene bunu da vermiyc· meşgul olmıya başlamıştır. Mu -

t ~eık hittin Bey bir muharririımize de
~ı Ça) 1~nıı!ehir ve Turhal fabriknla miştir ki: 
t So t.

1
Ya başladığı zaman sene· -Yeni hi.it('.e muhngehc müdür 

~t b oın t -
~ İr 0 n şeker çıkaracağız, lüğü tarafından hazırlanmaktadır. 

Yeni hi.itçe hazırlığında azalan va 
ridatnmz göz önüne a lmmakt..1.dll'. 
Biitçe tevzin edilmiş bir haldt' 
yakm<1a hitecektir. 

1 ~dut hllle.telik karşılıksız olarak 
~I llr • 
~ithitde ıcıne çıkarmıyacağız. Es 

>"le b' açılacak şeker fabrikası 
'~tl-r ır tnernleket müdafaasının 

'?ıdan b" 'd' ırı 1r. 
~ Sadri Etem Tütün int,isar1 kanununa 

il3ve edilen fıkra t~"d 
et Kerim Bey 1701 numaralı tütün inhisarı 

~ V~k~"karaya gitti kanununun 33 üncü maddesinin so 
~r·ı 1 olan d t .. · .. b" f k ki · h kk ~ }' t h ave uzerıne cum - nuna ır ı ra e enmes1 a ın 

~ t:ytti t .a!k fırkası vilayet idare da kanun sureti vilayete bildiril
b'"~>--. e1

•
11 Cevdet Kerim Bey An-

"t}' Rıtrn. t" C d t , A. ış ır. ev et Kerim 
ti, tıkarad C H F . 
~ \>ekili 1 a . . . umu.mı 
t >'ttj • d srnet Paşa Hz. ve f rrka 't t ı ares'ıyl .... t "kt : ıtrj • e goruş u en son-

lllıze dönecektir. 

miştir. 

ilave edilen fıkra şudur: 
· "Küç.ük denk yapan tütüncüler 

ile çiftçiler için bu madde mucibin 
ce ambar ücreti hesabında üç dizi 
dengi denk sayılır.,, 

Hazırlanan mukavelenin esas-
larına göre, mukavele, her iki 
memleket parlamentolarının tas
dikinden sonra muteber olacaktır. 

Haliç şirketi Belediyeyi 
dava etmiş 

Vapurlara kıymet takdireden 
komisyon mahkemeye 

müracaat edecek 

Vapurların kıymetini takdir e

den komisyon için bir ücret veri -

Iecekti. Takdiri kıymet komisyo-

nu azaları vapurculuk şirketine 

müracaat ederek haklarının veril

mesini istemişlerdir. Fakat şir

ket istenilen parayı fazla bulmuş

tur. Bunun üzerine lcomisyon aza 

ları mahkemeye müracaale karar 
vermişlerdir. 

Ticaret müsteşarı geliyor 

Berlinde bulunan ticaret müste 
şarı Hüsnü Beyin yarın şehrimize 
geleceği haber alınmıştır. 

den sonra cıkan ve mübade!eye 

tanlluk eden meseleler Türkiyede 

ve Yunanistanda mahalli mahke
meler tarafından halledilecektir. 

Bir köpek kudurdu 
ve ısırdı 

- Mntbuata sansör konulması dolayısile 

rııcaııt t•tmcklc hu sırıııla ıııı•nılt•kete ~111uı-

111:lM mi\ınl.lin olan ı · ıı lıii) uk feııalıi;-ı ) np

nııstır. llilkfınıct Adzdlr \'t' te ııkittrn ı.or

lrn;ı, nr, dl.' ı• sulh CırHı•,.inde mllletlıı serbf' t 

l.ıe;ı, nnmı krsnıcl> \ c gu:wtelni mc~.ını harici

ye h a kl•mda un<'ıtl< hukfıırn'tlıı ta..<ı\'lp l'debi· 

lt·ccği vylcrl ~ n:ı.ınak ı;lhl lıir illi'\ l•idt• bıı· 

lundurnlll•, meıııtfl \":ıtnnpı'n<'rlyc pl'k bli

) lık bir tcC':ı,·ii:r. \ '«' hıl\ ımlayu :ı.ıi:;mıy:ıcal< 

tle rı·cc dı• ılı'rlıı lılr tuhuflıl,tır. ıse ... iınl7 <'eh

re rı kc llııı ı-ıdrn t?\"Yel bu cllıetlcrl ~ a:rımığı 

, ·c hiil,fınwtln !ıc:ıin e n : trdblr 17.llğtnc klır,:ı 

proteııtodn bulunnı:ı ~ı hem \'Olanını du;ıtiııilr 

bir nd.1111, h em de g.111'1r<·I 

lılll~ onı1.. 

ıfntlle 'n1.ife 

l{opcııhıığ', 3 - Sabıl. lmıı:ırntor \'ilhelnı 

Fı•lt•rıwl. tcıı gömlndl~I hlr nıeMııpl:ı Alnı. n 

tnhhıı<11111 ımrt·ti k:ıtırede ls tlfn ettiğini 

bildlmıl~tlr. 

- lııgiliıforlıı bugilıı sant ı1okıı7da <lii
nıti sıı~ıı kı~lııııını 'ı• Ttt~lu:o:lıı~1 ı .. ~RI ı>dc

ı'ı•J,lcrl h:ıbcr almrıu.,tır. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

VAKll 3 l.rıc i ldinun 1933-

ARADA BiR -
Musa Süreyya 

Refik Ahmet 

Ecnebi mekteplerinde oku· 
yan Türk talebe birliği 

Ecnebi mekteplerde okuyan 
Türk talebeleri aralarındaki te~a -
nüdü arttırmak düşüncesile, bir 
"Türk Talebe birliği,, tesis elmeğe 
karar vermişlerdir. 

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

'b ~t ·.l \lydun nıu D h .. Ef hl' l\far • e rı ., ta ı-
eaı ••• , ••. S~s düdüklerinden çok isti- r . ~ . B~~un üzerine Marmarada 1 .. .. ~ . K.aradeniz boğazına da sis 1 Dehri ~f. - Birer sis düdüğü 

fade etmış .• , oldugu gıbı... duduklcrı koyduracakmış... de Beyoglu barlarına koydursa 
derim!... 
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1 In~~t~~ .. ~~~~~~~de( ____ G_u_~ _N_u_·_N ____ H __ A_B_E_~_L_E_R_• ___ } Komiteci myi aıı 
- Dilsiz rolü oynı 

:~hrip filotillasmdan müteşekkil- Ticarette: ih til aı mı ? Polis haberleri bir şüpheli 

Londra muahedesi mucibince Kömür ihracatımız Rafta cıgaraları Yazıldığına göre TrakY• ~ 
düşman tahtelbahirleri ticaret ge - , Kerestecilerdeki hal nu mmtakası civarında clola.td> 
milerine dokunmamı§, fakat bir gittikçe artıyor toplarken •• ,. tan sonra İstanbul hudutla. rb1•

1
, 

rıhtımı etrafında l 
harp zırhlısını torpilliyerek zehdle - Yapılan tetkiklerde son aylarda Galatada Bankalar caddesinde linde tevkif edilen şüp.~e 1 ge 
lemi§ ve tayyare taşıyan zır ıyı Pirede kömürlerimizin 20 şiline Belediye ile rıhtım şirketi ara- 28 numaralı berber dükkanının ki hıs emniyet müdürlüğune .. ı 
batırmıştır. satıldığı. ve pek çok rağbet buldu- sında kerestecilerde yapılımakta lidini kırarak yandaki bakkal dük miştir. Üzerinde hüviyet;.ıf 

Düşman kuvvetlerinin kuman - k olan hal rıhtımı yüzünden bir ih- b k l A K~ eden hiç bir vesikaya tesa Ll ~ ğu anlaşılmıştır. Bu vazıyet ö - kanma giren sa ı a ı rnavut a-
15

• 
danı Vis Amiral sir Rogen Back· . . tilaf çıktığı söylenmektedir. ~ayi- fd k' . 1 1 k miyen bu adam dilsiz ve .sa,., mür ihracatımıza çok tesır etmış - zım ra a ı cıgara arı top ar en _ Y-
honse idi. aya go"'re Halı"ç sahı'Jlerı'nde rıh h dugwunu 1° ı:aretle anlatmasa 

Vis amiral Rogera'in kazandığı 
ilk muvaffakıyeti, İngiliz kruvazö 
rü Despaçlı, ansızın batırmaktı. 
Mühaci.mler daha sonra, erzak ta
şıyan bir gemiyi yakalamı§lar ve 
daha sonra 2 inci bir gemiyi ele ge 
çirmişlerdir. 

Müdafaa kuvvetlerile daha son 
ra hücum kuvvetlerile harbe tutuş
muş, hücum eden torpidolar düş
mana üç darbe indirmiştir. 

Birinci gün bu şekilde geçtik -
ten sonra iki düşman kruvazörü, 
tayyare taşıyan geminin üzerine 
yürüyerek, tayyare gemisini şiddet 
li bir bombardımana tutmuş, bir 
!kruvazör imha ederek üçüncü er -
zak gemisini yakalamış, daha son 
ra bizzat Vis Amiral Rogera dör -
d.üncü erzak gemisini ele geçirme -
ge muvaffak olmuş, daha sonra ge 
milerinin sür'atından istifade ede -
rek kaçmıştır. Takıbine çıkan 

nıuhriplerden ikisi, takıbat esna -
smda babnıştır. 

Tecrübeden şu netice çıknnştır: 
'.Altı kruvazör, bir ticaret yolunu 
üç kruvazöre karşı müdafaa ede -
memektedir. 

Londra gazeteleri bu vaziyet -
ten istifade ederek her hangi bir 
deniz devletinin İngiltereye taar -
ruzu takdirinde İngilterenin aç 
kalacağını, onun için Jngilterenin 

kruvazörleri çoğaltması icap etti -
ğini yazmaktadırlar. 

Çatalcada köylülerin 
yolunu kesenler 

Bundan bir müddet evvel ça
talcada köylülerin yolunu keserek 
paralarını gasbeden üç kişinin kaç 
tığını ve henüz yakalanamadıkla -
rını y:.,zmıştık. Dün öğrendiğimi -
2e göre bunlardan kopuk Hüseyin 
yakalanarak Silivriye getirilmiş -
tir. Fakat kopuk Hüseyin bu vaka 
ile hiçbir münasebeti olmadığını 
iddia etmektedir. Bundan başka 
gene aynı vaka faillerinden oldu -
ğu zannedilenlerclen kel Hasanın 
'\·aka gününde Üsküdar hapisane -
sinde mevkuf bulunduğu da haber 
verilmiştir. Bu cihet Üsküdar müd 
deiu~umiliği taraf mdan tahkik e
dilmcğe başlanmıştır.. Bu suretle 
vaka esrarlı bir safhaya girmiş ol
maktadır. 

Maznunlardan kel Hasan ve tor
pil Riza ise araştırılmaktadır. 

Yerli malını ecnebi malı 
diye satanlar 

Yerli balına ecnebi malı dam
gası vuraTak satanlar hakkındaki 
tahkikata bugün devam edilecek
tir. 

Ankarnda bulunan sanayi mü -
dürü Refik Beyin bugün §ehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Refik Bey geldikten sonra tah -
kikat suratle b:tirilerek kararlar 
derhal alakadarlara bildirilecektir. 

Öğrendiğimize göre bir çok ta· 
cirler, yerli malına ecnebi malı 
4'r<1Jllla ı a , tacirler hakkın
da halkı iğfal rnadesinden takıbat 
yapılması için alakadarlar nezdin
de te§ebbüsatta bulunacaklardır. 

ve 93.1 de 250 bin ton olan ihraca- ' · bekçi tarafından meşhut cürüm a .. e 
t k b ht 1 l b .. t.. nller 

tımız 932 de 421 bin tona baliğ ol- ım yapma ve u rı ım ara ya- linde yakalanmıştır. mış ve soru an u .u~ su SıJıtı.ı' 
muştur. Bunun en büyük sebebi naşacak deniz vasıtalarından re-- K 1 b 1 bir cevap vermemıştır. . . sıı 

sim almak Haliç şirketine verilmi!l an 1 a ta zerine dilsiz ce.miyeti rcısı • Pire limanında bilhassa vapurlara 'l' • 

ihrakiye olarak kömürlerimizin sa bir hak olduğundan şirket beledi- Çırpıcı civarında kanlı bir vaka man Sırrı Bey çağırılmış "'e , 
tılmasıdır. yenin halin önüne rıhtım yapma - olmuş; Osman ile Ali isminde iki mm yanında kendisine: So ıd 

Alakadarlar Türk kömürleri _ sına itiraz etmiştir. Belediyede kıpti bir alış veriş yüzünden kavga lmın biridir. Siz himaye ~~ 
nin Pirede görmüş olduğu bu rağ. alakadar bir zat bu hususta demiş etmişler, birbirlerine kin bağla- denilmiştir. Polislerin kontro 
beti nazarı dikkate alarak lstan _ tir ki: mışlardı. Dün bu iki düşman bir tında müdiriyetten çıkan J1J 

1 
bulda da vapurlara ihrakiye kömü - Halin l1htrm inşaatı haşla - fırsat bularak gene kavgaya tutuş- şahısla Süleyman Sırrı Ge 

rü verilmesi için tetkikata başlan- mıştır. Mevsim müsait oldukça muşla-:-, Osman baltayla Aliye sal- türlü anlaşamamışlardır. ~~ 
mışlardır. bu inşaat devam edecektir. Rıhtı· dırmış, Ali ise baltayı kaparak Os- bütün dilsizlerin bildiği işare 

Bu tetkikat bilhassa kömürleri· mm ~irketle bir alakası yoktur. manm sırtına indirmiştir. Osma- hiç birisini anlıyamamıştıf·~~ 
mizin en ucuz fiatla gemilere ve - Belediyeye ait olan bir müessese nın kaburga kemikleri parçalan- kendisinin dilsiz olmadığı }lll 0 
rilmesinin temini üzerine olacak - nin önüne rıhtım yapmak hakkr dığı için yere yığılmış ve hastane- daki polis kanaatini kuvvetleİ 
tır. Kömürlerin İstanbul limanın• helecliyenindir. Rıhtımın yapıl ye kaldırılmıştır. Ali de yakalan- miştir. Bundan başka bu '°I 

ınasr neticesinde Y cm is ... , Kara k d bb'"s e da ucuz olarak vapurlara verilme· mıştır. adam açmıya a teşe \1 'İ 

Sı. temin edildigwi t&kdirde İstanbul köy, Eıninönii sahilleri bugünkü tir. Bunun üzerine kendisi te 
· h ıı · ] k ~ 1 k b Kendilerile dans etmeyince . 

limanının hiç boş kaJmıyacağı ve pıs a erme en ·uı Lll aca ' sc ze, yakalanmış ve tahkikat det'" ı.J 
tı·ı·en d · ' sıt·ı]an ~eb Tepeba~mda Vintergarden ha- -"· 

Türk kömürlerinin pek çok satıla- meyva ge enız \ia ._ ·· - tirilmiştir. Neticede bu t ~ 
cağı söylenmektedir. 

Kahve ithalat. 
Kahve şirketinin faaliyete baş• 

ladığmdan f imdiye kadar geçen 
müddet zarfında bir buçuk milyon 
liraya yakın kıymette kahve ithal 
edildiği anlaşılmıştır. 

Buna mukabil memleketimiz -
den muhtelif memleketlere arpa, 
mısır, zeytinyaŞı ihraç edilmiş -
tir. 

900 bin küsur fran.klık da, kah 
venin geldiği Brezilyaya ihracat 
yapılmıştır. 

Takas primleri yükseliyor 
Son günlerde takas primlerinin 

piyasada yükseldiği görülmekte • 
dir. Bilhassa tütüne mukabil alı
nan vesikalar yüzde 50 ve İtalya 
ile Fransaya ve diğer memleketle
re gönderilecek mallara ait takas 
primi de yüzde 35 kıymet üzerin• 
deq muamele görmektedir. 

Trakyada ekim c;ok iyi 
Trakyadan gelen haberlere gö

re bu sene ziraat çok iyi olmuş ve 
fazla tohum ekilmiştir. Pancar zi 
raati de çok iyidir .. Ziraat banka
sının köylüden 100 ton buğday a
lacağı hakkindaki haberler köylü
yü çok sevindirmiştir. Bu haber 
İstanbul ticaret ve zahire borsasın
da mua.mele gören buğday fiatla • 
rma da tesir etmiş ve fiatlar 1 O 
para yükselmiştir. 

Yaş meyva ihracat.mızı 

~oğaltmak lazım 

Bulgarlar 1933 te yaş meyva ih 
racına pek ziyade ehemmiyet ver
mişlerdir. Bu sene günde 80 va
gon yaş üzüm ihraç edilmiş ve hu· 
na ilaveten karpuz, erik te sabl

mı,tır. 

Yugoslavlar da nym şekilde 
yaş meyva ihracına fazla ehemmi
yet vererek müstahsili tefrik etmiş 
ler ve mevsim içinde 4 bin vagon 
erik çıkarmışlardır. 

1933 te memleketimizin yaş 
meyva ihracı ise diğer senelere nis 
beten büyük bir artma gösterme • 
miştir. 

Alakadarlar Bulgar, Yugoslav 
rekabeti karşısında Türk meyvala 

zc halinin rıhtımına yanaşacaktır. rmda eğlenmiye giden Kasımpa- ,,. 
Bulgar oldu[!u ve Makedoıır1., Rıhtım şirketiyle he1crliyc arasın şalı Sadık ile Recep isminde iki ıı·· 
mitesine mensup olduğu il / <la ihtililf çıktıgv r clogw 11.l degw ilrlir. genç kendileriyle dans etmiyen o 

- - • rnıştrr. Tahkikat henüz 5 

madam Kalinaya taarruz etmiş • 
Türk-Yunan ticaret muka· ler, madamı başından yaralamış-
velesinde yapılan tashihler lardır. İki kavgacı arkadaş yaka

Türkiye cümhuriyetiyle Yuna lanmıştır. 
nistan hükumeti arasında aktolu 

Aşureci ile arkadaşı 
nan ikamet, ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesinin tasdiki hak• Tophanede aşureci Ali ile ar .. 
kındaki 9 mart 1931 tarih ve 1758 kadaşı Ha.mit arasında kavga çık
numaralı kanuna müzeyyel kanun mış, Ali Hamidi yumrukla döv
sureti vilayete bildirilmiştir: düğü gibi Hamit te Aliyi demirle 

Bu kanuna göre Türkiye cümhu başından yaralamı§trr. Her iki 
riyeliyl Yuna~•ct•n hüku~-·; .. rııı k .. v,,.acı vak2.1anm1strr. 
sında 30 teşrinievel 1930 tarihinde 
Ankarada akit ve imza olunan ve 
9 mart 1931 tarih ve 1758 numara· 
lı kanunla tasdik edilen ikamet, ti
caret ve seyrisefain mukavelena • 
mesinde esas mukavelename ile 
beraber meri olmak üzere aşağıda 
yazılı tashihler yapılmıştır. 

A) Mukavelena.meye bağlı (A) 
listesinin 45 inci Yunan tarife nu · 
marasının (A, B, C - 1,2) bentleri 
hizalarında vahit sütununda göste 
rilen 100 kg. işareti yerine metre 
mikabı kelimesi konulacaktır. 

B) Mukavelenameye bağlı (B) 
listesinin 277 Türk tarife numara• 
smda gösterilen kolofan kelimesi 
yanındaki (B) harfi yerine (H) 

harfi konulacaktır. 

Gizli nüfus kalmaması için 
Doğum vukuatının vaktile ha

ber verilmemesi yüzünden her se

ne takriben 40 binden fazla nüfu
sun gizli kaldığı tahmin olunmak-

tadır. Nüfusa yazılmamış kimse
ler en çok askerlik çağlan sırasın

da meydana çıkmaktadır. Bundan 
sonra gizli nüfus kalmaması için 
hükumetçe tedbirler alınacaktır. 

Bilhassa yeni hıfzıssıha kanu· 
nu ebeleri doğum vakalarmı günü 
zününc habc-r vermeğe mecbur tut 

maktadır. Bundan başka çocuk
larım nüfusa kaydettirmiyen ebe 
veyinden alınan ceza miktarı art· 
hr.ılacak ve nüfus cüzdanı almak 
için yapılacak muamele mümkün 
o.Jduğu kadar kolaylaştırılacaktır. 

Konservatuvar binası 
Şehzadebaşmda yapılacak olan 

konservatuvar binasının planı ve 

keşifnamesi mimari şubesi müdü -
rü merhum Servet Bey tarafından 

tetkik edilmek idi. Yarım kalan 
bu işi fen heyeti müdürü Ziya Bey 

bu işi bizzat üzerine almıştır. Pro
fesör Marks Vinayadan gelince 

son bir defa daha mütaleası alına
cak ve bundan sonra konservatu -

varın inşası münakasaya konacak· 
hr. 

Yahudiler ve Türkçe 
Birkaç senedir museviler arasın 

da Türkçeyi yaymıya çalışan, mu· 
sevilerin Türk ismi almasını, ve 

çocuklarının Türk mekteplerinde 
okumasını temin için uğraşan Di-

yarıbekir baş hahamı 1lyas Ef. 
yakında şehrimize gelecektir. ıı .. 
yas Ef. burada meclisi cismani 
ile temas edecek ve kendi mm 

takası dahilinde uzun zamandır 
muvaffakıyetle tatbik ettiği bu u· 

sullerin bütün Türk yahudilerine 
teşmil edilmesini istiyeceklir. 

< Gelenler, gidenler , 

1934 senesi bütçeleri hakkında 
vekaletten emir almak üzere An • 

karaya giden dcnizyolları işletme u 
mum müC.ürü Sadettin Beyle Ak-

ermemiştir. 

~-------------._/ 
iki kişi boğuldll 

Rizede iki boğulma hadiıe~ 
. it' muştur. Boğulanlardan bır 

dındır. 

İyidere nahiyesinin Ya'Yl~ 
köyünden Havva Hanımdır· 
zasının Pazar köyüne gitme~ 
re İyidere suyundan geçeri<~ 

•·· .. . .. . . ~ 
Diğeri Alişan ismind~ ~ır~ 

tir. Borçıka kaza merkezı oıı.f/ 
akan Çorum nehri üzerinde \/ 
seyyar iskelenin sahilden açı / 

üzerine atlamak istediği hal~~ 
dıl I 

vaff ak olamıyarak dereye ~ 
ve oradakilerin gayretlerine 1/ 
men suların cereyanına kal'' 

sürüklenip boğulmuştur.~ 

ıflatbıınmı:ı.n GcJeı'I 
r:- ~ f!. ,.. 1, s;- "' 

Mülkiye mecmuııs•ol'' 
ı.ıe . , 

Her ay intişar etme~ z ı~ 
"Mülkiye,, mecmuasmın 3 &'ıll 

-· . .. dete ,, 
sayısı mutenevvı mun şc' 

çıkmı~tır. Bu sayıda prof '. ıı.ii'' 
B . b" .. h b . ı·r.t··~ -.t' 
eyın ır musa a esı, 3" ~j r 

kısmında, Mehmet Ali Ş~"' ~jf~': 
cit Şükrü, Dr. Kilish Ş~~til 
hukuk kısmında Hasan f11'1İ~ 
Muhtar Hamdi, iktıs:ıt .,,e .... ~: 

I-1 ,.ıı ~~ kısmında, Aynı zade a•
6

, 1r• 
sin, Refik Besim, Fuat J'l~e 

Ö Rıı'' ıı politik kısmında mer .. eıit' 
. . d •J }cO~ ,1( 

san Refik, O. F. ve 1 ·ıı f . 
doktor Kil isi i Rifat Beylet• ıel'e''.~ 

rvtefll · r 
!arı bulunmaldadır. ı·...-ılet' ~ 

~ i\ ıw JO 
mizin içti.mai ve siynsı lıığıl ı' 
basındaki mühim bir boŞ cııtıı' 

}co)'LI 
duran bu mecmuayı o 
mıza tavsiye ederiz. , 

I P E 1' 
VE ıt>-

E L H A lVI k•''t 
. k fllU' .. ineııı .ıl :ı nnJ.ı hti \ u 

rı ihracının sürümünü lemin için ==~-==--=-===-==--=====-=~~ 

ay müdürü Cc.-:nil Beyler dün An .. 
karadan şehrimize gelmi~lerdir. 

Vapurculuk Türk anonim şir -
keti yeni gemi almağa karar ver -

miştir. Hükumetten izin almak 
üzere müdür Burhanettin ve idare 

mec:lisi azasından Ruşen Beyler 
Ankaraya gitmişlerdir. 

CiCitı şimdiden tedbirler alınmasını iste 
mektedirler. 

Lehistan!a ticaretimiz 
art.yor 

Lehistanla memleketimiz ara-

ye nisbetle çoğalmıştır. 1933 se· 

nesi ilk 10 ayında ithalatımız 91 
bin lira iken 933 te 109 bin liraya 
yükselmiştir. ihracatımıza gelin· 
ce 1932 de 9 bin lira iken 1933 te 

sındaki ticari vaziyet geçen sene- 58 bin liraya yükselmiştir. 

BE R B E .. .ınt' 
.. ,,,ÇE so (il 

1 amamen TUR~ t ııO' 
1• pere · 

sarkılı eQ-lc-nce 1 0 





-

tı 

g 

k 
b 
o 

v 
d 
d 
E 

c 
l: 
~ 

r 

c 

' 
J 

- Memleket Haberleri 

'' Urla da Davacı, suçluya verile~ Ankaranın 
barına 

"Tabarin 
dair ... 

Yazan: Toplu iğne 
··ı·· ·· du··' Bir kuyudan motorin yağı 0 Um CezaSllll az gor ' 

çıkıyormuş ]1 
Abidin Daverin "icabında baş- , rası, o, daha bu yerlere düşman 

makale yerine de konulabilsin,, kesilmeden evvel yerin dibine geç 
kaygusi]e yazdığı fıkralara galiba ' miş. Coğrafyası kuvvetli olanlar 
imrenen Felek, geçenlerde bir ah- için her ne kadar bulunduğu mev
Jak kitabına geçebilecek ve bir ki sizin Kayışdağından bile yüzler 
Protestan kilisesinde okunabile - ce metre yüksekte bulunsa da Ta
cek bir fıkra yazmştı: "Bar tehli- barin hara burada beş altı hasa· 
kesi,, başlığını taşıyan bu hakima.. mak merdivenle iniliyor. Yani a .. 
ne yazıyı bilmem okudunuz mu? şağı yukarı yerin dibindedir 
Galiba, Feleğin Beyoğlunda otur • Bu basamakları inip paltonuzu 
duğu ev, oradaki barlardan birisi vestiyere verdikten sonra eğer bu
ne yakındır ve gece geç vakit, ya
tak odasına kadar gelen caz sesi, 
üstadın sinirlerini gıcıklamakta, 
bara girenlerin, hele çıkanların 
gürültüsü uykusunu kaçırmakta .. 
dır. 

Feleğin bu ahlaki fıkrası kendi 
gazetesinde bir akis de yaptı. Ga
zete ve otomobil sahihi muharrir .. 
lerimizden Bürhan Cahit hey de 
bir fıkrayla davaya destek oldu. 

Yalnız, İstanbul müftülüğüne, 
diyanet işleri reisliğine dair bir 
yazı yazarken bile Pi yer Benua' -
dan, Andre Morua' dan misal getir
mesi beklenen bu asri romancının 
"bar,, hususunda en hoşuna giden 
mütalea, eski bir müfti efendi
nin mütaleaaı oluyor. Geçen yıllar
dan birinde kendisine bar hakkın
daki fikir ve mütaleasını sormak 
münasebetsizlığınde bulunan bir 
gazeteciye ''Efendim bara ne lü .. 
zum var; herkes barı kendi evin -
de yapsın,, yollu cevap veren bu 
müftü efendiyi Biırhan Cahit Bey 
pek beğenmiş. Aşağı yukarı, o da: 

... - Evet, evlerimizde har yapa-
lım! diyor. o 

Güzel ama, müftü efendi barın 
ne olduğunu bilmedığı için, Burhan 
Cahit bey de Köroğlunun geliriyle 
evinde tam bir bar sefahatı yapa
bileceği için bu fikirde bulunuyor. 
Bar dediğin caz ister, şarap ister, 
şampanya ister, dansedilecek bü · 
yük salon ister. Herkes bunları bu
labilir mi?. 

8u iki ahlaki fıkra bana ve bir 
kaç arkadaşıma o kadar tesir ede
memiş olacak ki, bunları okuduk
tan bir müddet sonra Ankaranın 

meşhur Tabarin barına gidiver .. 
dik. 

Gittik, bir iki saat oturduk; iç
ki içenleri, para harcıyanları, dan
sedenleri ve kadınlarla önüne tül 
perde çekilmiş iki katlı localara 
çekilenleri ,Amerikan barının ö -
nünde sarışın, kumral, buğday ve 
esmer renkli kızlara sevgisinden, 
visalinden bahsedenleri gördük ve 
duyduk. Çıktığımız zaman ne ah .. 
lakımızda bir bozukluk peyda ol -
du; ne kesemizde büyük bir boş · 
luk hissettik. Şiıesi doksan kuruşa 
satılan bira İçin purbuvarı ile bir
likte birer lira verdık ki bu parayı 
meşhur iktısatçımız Fazıl bey bile 
pek büyük bir meblağ saymaz sa-
nırım. 

Tabarinden başka Ankaranın 
bir iki barı daha varmış; yolumuz 
düşmedi, görmedik. Fakat Taba • 
rin Ankaranın gazete hayatıyle 
alakadar olanların pek ayağı al .. 
tında, Hakimiyeti Milliyeye, res
mi ilanlar bürosuna, Yurt gazetesi 
idarehanesine, Hakkı Tarık Beyin 
evine sapan caddenin köşesinde · 
dir. Barın kapısından içeri girer " 

ken: 
_ Feleğin kulakları çınlasın, 

Tabarln barının ( Nib.hel Hanım) ı 
ve ( i:.ebmel) 1 

ranın acemisi iseniz bir an irkilir, 
daha çıvıye yeni asılan paltonuz · 
la şapkanızı alıp gerisi geriye çık· 
mak istersınız Çünkü kapının üze 
rinde "Davetiyesiz girilmez,, lev -
hası asılıdır. Bu levhanın üzeri · 
n.izdeki tesirini anlıyan vestiyer 
çırağı hemen yanınıza sokulur: 

- Size göre değil efendim, 

der, bazıları pek sarhoş, pek kıya .. 
eftsiz ve boyunbağıız geliyorlar 
da onları içeriye sokmamak için 
bu levhayı astık. 

Bu kapıyı da geçtikten sonra 
bardasınız. Müşterilerin göze gö -
rünürleri dört köşe oturmuşlar • 
dır; ortada kalan dört köıe yerde 
de dansedılır. 

Göze görünmiyen müşteriler lo 
cadadırlar. Onların bir müddet 
sonra sesini, kahkahasını, kısık bir 
sesle şarkı söylediğini, yahut da: 

- Perihan hanıma bir şişe şa• 
rap daha getırmız ! 

- Mehmet, Nahide hanım 
meyve istiyor ! 

- Nüzhet hanımın locasına bir 
şişe şampanya daha! 

Yollu seslendiğini duyarsınız. 

Bu kendilerı görünmeyip sesle
ri gelenler Tabarin barın bahtiyar 
müşterileridir. Onlar cazda foks· 
trot, tango, rumba, blak botom, 
vals ba~layınca hemen yanların .. 
dııki hanımı - eğer şamapnya ya 
hut şarap .şişesi bitip hanım sa -
v...ısmamışıa - dansa kaldırabilir
ler: Oyun da bilmeseler, sarhoş " 
lukla yalpa da vursalar, hanımla
rın rengarenk iskarpinlerine de 
bassalar şişe bitinceye kadar hoş 
görülürler. Ayağına basılıp canı 

yanan bir artist nihayet "hen bu 
hayata tahammül edemiyorum,, 
diye içindeki sızıyı süsler, püsler 
de öyle ağlar. 

dedim, o, barları yerin dibine ge -
çirecek yazılar y~zdı. Halbuki bu-

Cazda bir dans havası haşla • 
yınca pistin dört tarafında kendi 
kendilerıne oturanları görmelıaı .. 
niz. Bunların "angaje,, edilmemiş 
kadınların toplu bulunduğu tarafa 
bir koşuşmaları var ki, ömürdür. 
Bir an içinde beş on kişiyi yele tu
tulmuş, yahut sel önünde sürükle -
niyor sanırsınız. Ümit ve neşeyle 
hepsinin yüzü güler. Eğer hu akın-

Urla kazasının Yelaltı ma~alle- ,fzmirde Melek Hanımı parasına taıt18 
sinde boyacı Hüsnü Efendinın e- •• • hk A ldV 
vinde mevcut bir kuyudan motö - ederek öldüren Huseyın ma um o 
rin yağı çıkmağa başlamıştır· . . Jl !;il' 

Bu evde reji memurlarından İzmir ağırceza mahkemesinde meleri yapılmış ve ıp geHtı~.e eyiıt~ 
Ziya B. ikamet etmektedir. bir maznunun ölüm cezasile teczi- dınm 10 sene hapsine, us 

Kuyudan her zaman; bildiği - yesine karar verilmiştir. idamına karar verilmişti. dil' 
b h k · kıe miz su çekilirken, bir gün sa a - Heyeti hakimeyi bu karara sev- Bu arar temyızçe na bat• 

leyin; kuyuya sallanan bir kova - keden hadise şudur: miş ve tekrar muhakemeye ııtıl' 
nın sim siyah bir mayi çıkardığı Bundan bir müddet evvel Beş- lanmı~tr. Bu sefer neticelenen \111,ı görülmüş; defatla sallanan kova, tepelerde Melek H. namında bir hakemede, reis kararı 1ok~YtİI'· her çekilişinde hu mayii çıkar - kadın parasına tamaen, bir kadı - Hüseyin sararmış, sende enıtŞ it~ 
mıştır. nın getirdiği iple boğulmuş, bir çu- Kenarda duran maktul Mc d 

Bu evin ittisalinde Alyoti bira- kura gömülmüştü. Hanımın kocası Bayram ı;feJl 
derlerin üzüm boyama fabrikası Bir kaç gün firardan sonra ya- kararı tebliğ eden reis beye: ot 
vardır. Bu mayi fabrikanın maki- kalanan İbrahim oğlu Hüseyin ve - "Bu ceza azdır efendintıı 
nistine gösterilmiş, bu adam mo - karısı Zel .. ·-.nın evvelce muhake - miştir. 
törin yağı olduğunu söylemiş ve 
hatta kendi motörlerinde istimal 
edilmek üzere şimdiye kadar on 
teneke almıştır. Bu yağlar bedava Bir mevkuf 1 Balıkesirde 
verilmiştir. 

iki gecedenheri kasaba elekt -
riklerinde görülen arızanın yağ -
sızlıktan ileri geldiği söylenmiş ve 
bu kuyudan çıkarılan yağlar ten -
virat dairesi motöründe kullanıla -
rak müspet netice vermiştir. 

Bunun üzerine evin sahihi Hüs
nü Efendi, aklını başına toplıya

rak, kuyusundaki yağları parasız 
dağıtmaktan sarfınazar etmiştir. 

Bir haydutluk 
Bireciğin Tel at usa köyünde bir 

baskın hadisesi olmuştur. Yedi 
haydut, köyü basmışlar, köyün zen 
gini Bekir af'A-·- •vini sarm1 ..... 
Bekir aganın karısına, paralarının 
yerin: göstermesini söylemişlerdir. 

· ~ · r ağanın karısile oğlu pa -
ralaı -~ı yerini bilmedikleri ceva -
hını vermişler, bunun üzerine hay 
dutlar ikisini de yaralamışlar, evi 
de karma karışık etmişlerdir. E
vi araştırırken dokuz yüz gümüş 

mecidiye bulmuşlar, almışlar, sa
vuşmuşlardır. 

Jandarma hadiseyi haber alın
ca haydutların takıhine başlamış, 

ikisini yakalamıştır. Ötekiler ara
nıyor. 

t1llUlllUUllKHllWJllJlllltuUlllWHlt•l11BllllUIUHftllmtıılllTRlllmlnttttltııttltUUttHlllWlftltı 

cılardan biri, ikisi biraz gecikir 
de gözüne keslırdığı kadını bir 
başkasına kaptırırsa o zaman bü
tün neşesi sönen, ümidi dağılan 

Hapisaneden kaçtı 
Akhisarda fırtınalı bir gecede 

hapishane mevkuflarmdan biri dı
varı delmek suretile kaçmağa mu
vaffak olmuştur. Firari Meder 
köyünden yirmi yaşlarında Musta 
fadır. 

Bu yaman delikanlı, kaçmadan 
evvel hapishanede mevkuflardan 
Ahmedin elbiselerini çalmıştır. Ta 
harrisine devam edilmektedir. 

Kaçan Mustafa geçenlerde bir 
amanın gözlerini açacağım diye 
parasını dolandırmıştı. 

Kendisine yüz vermiyen 
kaaını yaraladı 

Bozdoğanın Kızılca köyünde bir 
cinayet olmuş, bir adam genç bir 
kadını ağır surette yaralamıştır. 

Yaka şöyle olmuştur: 
Kızılca köyünde 18 yaşında 

Molla Ahmet oğlu Şükrü, komşu -
su Mustafanın genç karısına tut -
kundur. Şükrü ötedenberi takip 
ettiği genç kadını evinde yalnız 

olarak sıkıştırmışsa da kadın Şük
rünün teklif ini reddetmiş, bağır

mağa başlamıştır. 

Bundan kızan Şükrü tabanca -
smı çekerek kadına ateş etmiş, sol 
memesi altından ağır surette yara
lamıştır. Yaralı memleket has
tanesine getirilmiş, Şükrü de ya
kalanarak a.dliyeye teslim edilmiş-

bu adamcağızın süklüm püklüm, tir. 

sümsük sümsük yerine bir dönüşü IK.. ht 1 e imam 
var ki, yürekler dağlar... oy mu a.r ~rıkv -

k d. · lan ıçın urs Buranın hanımları - en ı rı-

vayetlerine göre - Ankarada il- Eskişehirde Vali İsmail Hakkı, 
ham perisi vazifesini de görürler. fırka reisi Osman ve belediye reisi 
Mesela birisi çantasında genç şa- Kamil Beylerle halkevi ve frıka 
ir ....... bey tarafından kendisi için teşkilatına mensup bir heyet Kara 
yazılmış altı, yedi şiir bulunduğu- pazar, Kırka köylerini ziyaret et -
nu söyler. Bırısı yanağındaki çu .. mişler, köylülerle yapılan temaslar 
kur için muharrir .... heyin sekiz neticesinde Eskişehir halkevi bi -
yüz sayıfalık bir roman yazacağı- nasında köy muhtar ve imamları 
m anlatır. için bir kurs açılması tekarrür et -

İşte bizim Ankaranın Taharin miştir. Bu kursta köylülere köy 
harı budur. Daha fazla tafsilat İs· kanunu ve medeni bilgiler hakkın 
tiyenler bayram günlerini burada da dersler verilecektir. Kursa de
geçiren Sadri Etem beye müraca- vam edecek köy imam ve muhtar

at etsinler. larının iaşesini halkevi temin ede-
Arada bir yolunuz düşerse gi- cektir. 

rer burada bir iki saat vakit geçi-

rir, sonra gider yatarsınız. Dört Bir ölü çocuk bulundu 
tarafı kafesi andıran bu eğlenti ye 
rindeki gece kuşları daha iki bu .. 
çuğa, polisin tayin ettiği bu kapan 
ma saatine kadar orada eğlene -
cekler, yahut eğlendik sanacaklar 
dır. 

Ankara: Toplu iğne 

Balıkesirde bir dere içinde 9 
yaşlarında bir kız çocuğu cesedi 
çıkmıştır. Cesedin muhtelif yer -
Ierinde yara ve bere izieri görül -
müştür. Müddeiumumilik tahki -
kata el koymuştur. 

Bir çocuk yandı 
b' er 

Balıkesirde dört yaşında .11' \r 
kek çocuğunun ölümü ile netıct 
nen acıklı bir hadise olmuştur· 

1 
Umurbey mahallesinden l·b5~ 

h ı .1 v kar· oğlu ha çıvan smaı aganın o• 
bir dört, diğeri iki buçuk yaşıJl 

bulunan iki çocuğunu yanına al& 
rak istasyon civarındaki hahçcle ., 
rine gitmiştir. Kadın bahçeye\ 
rmca çocukları kulübede bırtl~ 
mıs kendisi de fide ekmek üıe. 
hah~eye girmiştir. Kulübede b 
mangal ve içinde biraz ateş bı.ıl~ 
maktadır. 

H .,..;:ı. •• 1 ..... . _ · ·- ---•• 1. t _, •• J.ı 

şümüŞtÜr. Avni isminde olan tJ~ 
çocuk etraftan biraz çalı çırpı , 
liyarak mangala atmış ve karşısı~ 
geçerek ısınmağa başlamıştır• d 

Mangaldan kıvılcım sıçrat1' _. 
ve çocuğun elbisesini tutuşturtı'~~ 
tur. Bu suretle zavallı çocuk ıttıl 
telif yerlerinden yanmıştll". ~ 

Annesi yanık kokusun~ do~it 
ta geldiği vakıt oğlunun bıtaP ~ 

d ... ııl1 
halde yerde yatmakta ol ug 
görmüştür. ,, 

h 
,,e, 

Zavallı çocuk derhal asta , 
kaldırılmış ve tedavi altıııll ; 11 
lınmış ise de aradan çok geçnıe 
ölmüştür. . 1.,ıi 

Müddeiumumi muavi~i . }-J~ıı· 
B. tahkıkata vazıyet etmıştır· ~ 
dise hakkında tahkikata de~ 
edilmektedir. 

' 
·fe51 

Bir fen memuru vazı 
uğrunda öldü 

1
, 

Muş ile Bulanık arasında ytJ:,... 
lan yollar üzerine memur olaıt11,_~ 
fia fen memuru Sinani Bey yo 

1
,.., 

.dd l' b. fırtıJ1ıl da çalışırken şı et ı ır . 1'"ç 
bır 

yağmur ve doluya tutulmuş, 

saat uğraşmıştır. l le' 

Vilayet merkezinde derha hP,.t 
sı 

davi altına alınan bu genç, cioJ<tO"' 
müdürü Remzi ve hükumet 4 " 

.. ı;s.ı 

ru Ali Fahir Beylerin bütull l<ıJt " 

ret ve ihtimamlarına rağJ1l~ll ce " 
· ur larılamamış, vefat etnıı~ ·iştİJ'• 

nazesi merasimle defnedıll11 

b. vakı 
Bandırmada kanlı ır ue -

1 nıah3 
Bandırmanın Çınar ı ııarıtı " 

·· ··k hanıa 1-ıı~ sinde oturan gumru da ~ 
. S k arasın 1'" dan Mehmet ıle ıt 1 b•Ç" 

,.. h t Sıtk•Y' , ga çıkmı§, .• ,e me , tte y'-1',. 
fa dört yerinden ağır sure haliııd0 

""lüJ1l lamıstır. M"'hmet 0 

hast~neye kaldırılmıştır. 
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''Yüreğimde ateş yanıyor, Süleynıanı öyle özledim ki 
tasviri koynumda, çevresi koynumda ... '' 

Ilık bir 
lağ1nd Yaz sabahı idi Musa ya-
l'lın t ~~ sıçradı. Gördüğü rüya· 
l'ord:•ırıyle kalbi ıiddetle çarpı .. 
dir h ' Muaa ruyasında iki sene
llla.n as~.etini çektiği ağası Süley· 

1 i'Ornı .. r· M Ş';t İdi: U§ u, usanın ruyası 

l\Iusa · 
Yapr .. ı~ek böceklerine taze dut 
sesin~gı Yıderirken Süleymanın 
• Itıs 1 duYllyoı·: "1\1 usa gediğe gel 
arka gediğe gel! Musa evlerinin 

asınd . " Su··ı akı yıkık duvara ko~uvor 
eYnı • J 

Sesiy} an arkasından asker elbi 
nanı e Musaya telaşlı telaşlr "A
liiks t~ık ağlamasın, ben çok 
Sa g~ı ~ıın. Nişanlım bekliyor Mu 
ların 11

1 Yoı- musun, Fatma çınar-
a tında d" , k k Zakı ... ,, I) e o~a oşa u 

~'Uıııp kayboluyor. 

kaca;ba Musanın rüyası neye çı
Vetıe ı?. Kalbi niçin böyle kuv
ker]i .. ~a.rpınıştı?. Süleymarun as 
t1. 1f nın bitmesine altı ay kalmış 
ların usa ile Anası her akşam oda
SüJe a Çekildikleri zaman hasretle 
lllan Ynıanı konuşurlardı. Süley -
güze~ b~atma. isminde 14 yaşında 
kerde ır nişanlrsı da vardı. As 
kuçiikn gelince düğünleri olacak 

M evleri neşelenecekti. 
'•llı Usa Yataktan kalkarken dayı
\et ll O~lunun o gUn evleneceğini 
~· ttladı ve düğüne hazırlanmak 
ın fırladı. 

du, etrafı seyre daldı. Düğün a- dini üzme. Bir gün olup yiğit a • 
halisi çayırda ulu çınarların altın· ğam gelecek, mevla.m sizi de ka
da toplanmışlardı. Erkekler ka .. vuşturacak. Düğününüz olacak. 
dınlar ayrı birer küme olmuşlar, 1 Kalk sil gözünün yaşını,, dedi. 
hepsi de neşeli bol kahkahalar atı- 1 Fatma hıçkırıklarla ağlıyarak 
yorlardı. Genç kızlar pembe sarı "Bilmezsin Musa, dedi, yüreğimde 
şitarilerini giymişler, saçlarını ateş yanıyor. Süleymam öyle öz
sırma ile uzatmışlardı. Erkekleri !edim ki tasviri koynumda, çev• 
de bol şalvarlariyle şal kuşakla • resi koynumda hasreti bana pek 
rını sırmalı dilmeleriyle giymiş .. zor geldi. Hiç bir şey beni eğlen
ler, feslerinin üstüne abani sarık- dirmiyor. Neyleyim Süleyman yok 
lar sarmışlardı. Halk hepsi ta· bu ellerde Süleymansız eğlence· 
ma.m olunca evelce hazırladıkları yi ben neyleyim,, etraftan seslen
odun kümelerini tutuşturdular. Or diler: 
taya büyük bir rakı sinisi geldi gü.. "Musa, Musa nederesin Musa? 
veyinin babası Koç Ali: Musa Fatmadan ayrıldı halkın ya-

"- Buyurun ağalar kusura bak nına geldi. Koç Ali: "Neredesin 
mayın bu gece çok bahtiyarım. hay ulan sensiz neşemiz gelmi
Hep eşimi dostumu bir arada görü yor. Al şu sazı eline,, dedi. Musa 
yorum,, diyordu. sazı eline aldı: 

Gençlere döndü: Sarı kavun dilimi 
"Darısı sizin başınıza yiğitler .. ,, Uçurdum bülbülümü 

dedi. Çıksam dağlar başına 

Bir iki kadeh atmağa başlayın- Arasam sevgilimi 
ca neşeleri iyice yerine geldi. Sazı Gür sesiyle hu türküyü söyleme 
getirdiler Musa sazı aldı. Coşkun ğe başladı. "Halk yeniden ne~· 
bir zeybek havası tutturdu. Yak· lendi. Gene silah sesleri başladı. 
tıkları odun kümeleri iyice tutuş .. Davullar çalındı, kuzular, pilav
muş, etrafa gölgeli ışıklar saçı - lar pişti. Yemekler yendi. Kah· 
yor vahşi bir güzellik veriyordu. veler içildi. Gelin güveyinin ça-

0 t d··rt kt dırı kuruldu. Gelinle güveyiyi r aya o genç çı ı, oyna· 
m•i• ~-J .ı..... K.Jn.la erkek- ..C~ır~ıl.a~- .~ü~ük hüyü~..h.erke. • 
1 ı t f h ık sın elını opturduler, tepsılerm üs ~ 
er oynıyan arın e ra ına a a çe-
virmişler hapsi birden alkışlıyor - tünde meşaleler yaktılar. Güve -

ır. ır. • lardı. Koç Ali keyfinden mütema yiyi oynatarak gelinin arkasından 
~u 'k' diyen ıilah atıyordu. Güveyı' hic çadıra götürdüler. Oğlanla kız 

t,,,. ıa ı ındi namazını kıldık- · d · d ı 
' 4 '" dı'nlenmeden oynuyordu. Ka .. ça ıra gır i er Musa ahbaplanyle 

ltt' ."nra itina ile zeybek elbise · ını . d b dınlar tarafı da neşeliydi. gelin selamlaşıp atına bindi Kuramşa -
h.tıt gıy i, ıyıklarını kıvırdı na- kıza yeşil pullu bir entarı· giydı"r - lından ayrıldı. Ay ışığının altın • 
ille) ~&.bancasını yağladı, sarı çiz-erırı· mişlerdi. Elleri kınalı ba!lı hotoz da yoluna devam etti. Yarı tepe-
ı, .. h ı giydi düğün hediyesi o - • k h h ı 

'l ak lu dalgın nazarlarla süzülüyor, ar· ye çı tığı alde a a sesler duyu -
<11, l . ır lengeri bir çevreye aar ) Od l ki Çı d d kada•larına mag'"'rurane bakıyordu. uyor. un arın ışı arı küme 
du11 n e ağdan dağa atlamak • k.. k" k l h 

)'al' d 1 k Defler çalınıyor, kızları ortaya çe.. ume yanıyor, va ıt va it si a 
Arı.. 1 o aşma hevesi vardı. 1 1 d ~sına "A b 'd' k. t ı d B' l k M ses eri pat ıyor u. Musa Fatma. c ıp oyna ıyor ar ı. ır ara ı u 
heretıin .~a en gı ı~~ruml pen sa ag'"'anın ni•anlıaı Fatma ile kar- nın sözlerini hatırladı Süleymanı 
Qe" surmeaını ıurme eme. • k d k · d D 

q sılaştı. Fatma arkadaşlarından ne a ar ço sevıyor u. erin 
-'llaha gelince oradan girerim. kaçmış bir ağacın altında otur - bir ah çekti "Benim de Fatma gibi 
~il<l lh~:nıarlad~~:, ~e~i çıkt~. ~e- muş te~ha kalmak arzusunu hi!.. vefakar bir sevgilim olsaydı.,, de .. 
ııı11 uçar gı ı pırınç tar a arı tın' t' M .. .. . k"ld" di. Hele bu gece candan seven 
.ı lltası d k d se ış ı. uaayı gorunce ır ı ı. 
"ttrd n an oşturuyor u. Atını Musanın gözleı·i şafak yıldızı gibi bir nişanlıya n~ kadar ihtiyacı 
~altı :rarak bir kaç tane olgun parlamıştı. "Burada yalnız ne vardı. Yanık hır sesle şu türküyü 
~'?tılı'- ll'lut koparıp cebine koydu. d .. .. .. F t 1 d d" çağırmağa başladı: 
'- "'la f k uşunuyorsun a ma. ,, e ı. . 
{l"rıntı} r, llııtı ağaçları aet aet Fatma titrek bir sesle: Tutam yar elınden tutam 
fl()t"- ı Yo arın manzarası pek Gideın bağlara bağlara 

'"· M k "Ne dü!lünecegw im ki, Süleyma-
lttı- usa atını sıçratara koş· • Olam bir yaralı bülbül 
" U>'or Yan k k.. h l .. ı·· nı düşünüyorum. Kaç zamandır Ç k l wl d wl "()td ı oy ava arı soy u- r am < ag ara ag ara 
ı "U ..,. çok meraktayım, üç ay oldu hiç ı,a 1ta.t 1 .: ~uramşalma gelmişti. Fa Şafak sökmeğe iki saat kalmıştı . 
.ı ~oy k ğıdı gelmedi. Yüreğimi yara yas -1.1a.h .. h' Ço çukurda olduğu ıçın Musa evlerine geldi anası ağlıya-

~ ı b lar bağladı. Ağlarım derdimi "a.rl. r uçuk saatlık dik yokuş rak oğlunun boynuna sarıldı, ona 
<tt, y k kimse bilmez,, dedi. Musa: 

tiıal\ U arıdan bakıldığı za· kara bir haber verdi. Musa ata 
1 ~\'l "Kalk kız böyle hülyalarla ken 
ar k er güç seçilebiliyordu. Yol binip düğüne gittiği zaman Süley-
~a.t , ~Yalık atın ayağı kayıyor fa- r ' manın künyesiyle bir de mektup 
li,t ~t~~a iyi binici olduğu için te· Bir dağ perisine getirmişlerdi. Ana oğul bir vakit 
11.lnda l}'ordu. Yokuşun yarı yo- ır,urrln ıunalnnmı, ağlaştıktan sonra Musa idarenin 
tı.a.r a'ayet sağlam soğuk bir pı - YUı:Un 11c\lnçt<>n yanmış kör ışığı altında elleri titreyerek 
·ı "ard ı e ~ 1• Atını durdurdu avucu Dudağın kiraz nlı mektubu açtı: 
d ana kana . t" At d 1 AI yn,ma~ın o-.·alı "A ı. S ıç ı. mı a su a• " nam .... 
tİbj f anki taze bir hayat bulmuı Yarın dUğunu mu '-ar Bu mektubu size son rn~tlerimi 
diği z erahladı. Kuramşalma gir- ouı :\-uzun çiçek gibi 

1 
~·a..sarkcn yazryoıum. Öleceğimi 

\> aman d....... . d d Yo yapma beb~k gibi ' l ..:ı S Ullarl ugun evın en onu a , an aum1 anam... ol böğrümün 
l a k Tltrl'ıtiyor hf'r ;yerin 
Qo} ...... arşıladılar. Kuram!lah 

1 
aı!ıılamrn dayanamıyon.un, Fat .. ıey l ~ ~Urmdmmı, gözlerin ~ - _ 

Sok •• 'Va ıklı sulak, sık ağaçlık Yarm düA-unun mn , ·ar mayı benim yerime I\Iusaya alm. 
~•rın b' k·· .. ~ıtı Sok 1.r oydur. Havası ya· Sc\ıncı pek ı~ten mı •

1 

Anam hepinize ha$ret gidiyonım. 
~Ut,.l . serın, ahalisi sıhhatli ve Gü:ı :ra ın ıe,ınçt<>n mı Fatmaya da son selamımı söyleyin 
le ka ınaanlardır. Yalnız yokuş aumyordon daha dun kaderi j}fıhi böyleymiş ne denir.,, 
ıı.. 1. Yalık old ~ · · k"" 1 .. ·· ilanı nl a ,u·· üıc.u B" h f k il ~oon ugu ıçın oy usu oto ' n • · 7. ~ n ır a ta sonra öyün musa a-
l'rt~1 ro!u 8.Çnta~a muvaffak ola• Yarın dü~UnUn mU var sında bir tabut duruyordu, içinde 
~ltaa ! a.r, köy çok fakir kalmıştır. Antalya: Demlrta, zavallı Fatmacık yatıyordu. 

nıınderin üstüne bağdat kur \.-.._----------·" Zafer nazif 
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~- . . • Fay dalı Bilgiler . . . ~ 
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Şimal kutbu qolunda 
ölen insanlar! .. 

... 

. . 
Con Fraaklea heyeti Kanada •ahlllerlade kutup yollarım ararlarken 

Bilirsiniz ki şimal kulpuna git.. istediği hayattı. Bunun için lngil -
mek için iki geçit vardır. Bunlar· tereye döner dönmez babasına kat 
dan biri Baffin geçidini takiple şi i surette bahriyeli olmıya kaarr 
mali garbi geçididir. verdiğini söyledi. 

Diğeri Bering geçidinden baş- Franklen baba çocuğun arzu• 
lıyarak Avrupa ve Sibiryanın şi - sundaki ciddiyeti anlayınca redde 
malini takiben gene Bering de bi· demedi. Con Franklen bu sefer 
ten şimali şark geçididir. Bunu ilk hakiki surette bahriyeli olmuştu. 
önce geçmeye muvaffak olan A - Altı ay sonra 2 nisan 1801 de bu· 
mondsendir. Fakat bundan evvel lunduğu gemi Kopenhag harbine 
bu yolda birçok insanların hayatı girdiği zaman Con henüz 15 yaşın .. 
mahvolmuştur. Mesela bunlardan daydı. 

bir Con Franklindir. Ta küçük Hadisat da ona yardım ediyor· 
yaştanberi denize meraklı olan du. Sonra Avustralya sahillerinde 
Con, 18 inci asırda lngilterede ya- keşf iyata çıkan bir gemiye geçti. 
şıyan 12 çocuk babası bir tüccarın Fakat gemi dönüşte bir sığa çar
oğluydu. Erkek karde,Jerinin en parak kazaya uğradı. Diğer arka· 
küçüğü idi. Babası onu papas yap da~larıyle berber Con Frenklen iki 
mak istediğinden latince öğrenme ay aç, susuz yardım bekledi. · 

si için bir kolleje yazdırdı. Sonra 19 yaşında Trafalgar 
Fakat Con bir tatil günü arka- harbine iştirak etti. Ve nihayet 

daşlarıyle gezinirken tesadüfen de bahriye zabiti oldu. Zamanla· ~öh
niz kenarına geliyor ve o zamana reti o kadar arttı ki bir gün lngi -
kadar hiç görmediği denize karşı )iz hükumeti ona herkesin gıpia 

çocukta biiyük bir hırs uyanıyor ettiği bir liltuf gösterdi ve hususi 
ve o günden itibaren bahriyeli ol- bir vazife tahmil etti. 
mıya karar veriyor. Ondan evvel kaptan Cook iki 

Ondan sonra her hafta eve gel- Okyanusu şimal yoluyla birleştir· 
dikçe babasına bu arzularını söy.. meye çalışmış fakat muvaffak ola 
lüyor. Baba, 12 yaşındaki bu çocu mamıştı. 

ğun sözlerine, gelip g~ici bir ar • Bu teşebbüsün tesirleri daha 
zu diye ehemmiyet vermiyordu. zail olmadan bir takım balina av· 
Fakat zamanla bu hırsın sör:medi- cıları Groenland sahillerinde buz 
ğini görünce denizin meşekkatle· 
rini, zahmetlerini ve hakikatlerini 
yakından görüp bıksın diye, onu 
Lizbona işliyen küçük bir tüccar 
gemisine koydu. 

Fakat netice tamamiyle aksi ol 
du. Con bu seyahatinde denizi da
ha ziyade sevdi. Tayfalarla bera -
her manevra yapmak, yıldızların 
altında açık havada uyumak, gü .. 
vertede yemek yemek tam onun 

1111 ıınıııııı 11111111ıuııııııı111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Edebi müsabaka
mız bitti 

Gençler için açtığımız edebi mü
sabaka nihayet buldu. Bu hafta 
son manzumeyi, son hikayeyi ne!}
rettik. Gençlik sayfasında epey 
zamandır okuduğunuz hikayeler
den ve manzumelerden beğendi

ğinizin ismini ve muharririnin a
dını yazarak bıze bıldırıniz. 

Reyleri üç hafta müddetle ka
bul edeceğiz, neticeyi üç hafta son
ra bildireceğiz. En çok rey alan 
hikaye ile manzume sahibine mü
kafat vereceğiz. 

ııııı11111111ıııııııııı1111111ııııı1ııııı1111ııııııııııııı1111111ııııııııııı1111111ııııııı 

lar arasında gayet geniş ve sakin 
deniz parçaları gördüklerini hi • 
kaye şeklinde her tarafta anlatmı
ya başladılar. lngiJizler arasında 

yeniden bir teşebbüs yapmak arzu 
su uyandı. Birçok seyyahlar hazır .. 
landı. işte Franklen bu heyete ku· 
manda etmesi teklif edilmıştı. Bu 
sefer Kanada sahilleri dolaşılacak 
bir geçit buluncaya kadar şimal 

buz denizinde ilerlenecekti. Frank 
len bu seyahat esnasında birçok 
ölüm teh~~i;:eleri atlattı. Hatta bir 
defasında bir buz seylabma kapıl
dı ve arkadaşlarının yardımıyle 

bin müşkülatla kurtuldu. 

Heyet her ne kadar Kanada sa
hillerini uzun müddet takip ettiy· 
se de en nihayet meşekkatten bit .. 
gin bir halde dönmeye karar ver • 
di. 

Franklen İngıltereyc avdetinde 
yeniden bir seyahat hazırladı. Ve 
bu sefer Makem:i nehrinin man • 
sabına kadar ulaştı. Fakat daha 
çok uzun mesafeler kat'ı lazımdı. 
Binaenaleyh seyyah gene arzusu• 
na ulaşamadan geri döndü. 

Sonra lng:liz hükumeti Frank· 
(Uıtrcıı 11Uyıfayı çnlrlnl7.) 
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Nakleden: Selami izzet 

Glin do~usu 'l,01 7/J7 
Cila 1 atışı 16,4? 16,41 
Sabah namazı 6,50 6.50 

Orta Avrupada_ Sal~burg kadar l gözden geçirirken, güleceğim ge -
ltalyanlaşmış bır ıehır yoktur. O- li} o;du. 

rada, ber adımda, insan Mozarla Birden duraladı. yabancı ge .. 

Oğlc oanıar.ı 
ltiodl namazı 
AL:Jam namaıı 
\"ntsı oamnı.ı 

12.C4 

ı.ı.ıı8 

16,41 
IS,19 

Artık hiç şüpheye mal1al kalmaınıştıı 
zihnimde kalmış manzarayı hatırladıl11 

12,04 

14.28 

16,41 
1~19 

karfılaşır .. Her taşta, her "roko - len ismimi kekeledi: 
ko,, mimaride Mozarm profili gö-
ze çarpar ve derhal xihinlerde, 
Roma ile Floransa hayallenir. 

Bu eski beldeye tesadüfen git
miıtim. Tesadüf en kartıma bir ah
bap çıktı. Bana rehberlik etti. Ma
nastırları, kiliseleri gezdik. Yorul 
dut<:. Kahvelerden birine girip o -
turacaktık. Garip değil mi?. Bir 
an postahanenin önünde durduk. 

Gülerek dedim ki: 
- Gidip bir bakayım, belki de 

post reslant bir mektup 'Vardır. 
- Burada olduğunu bilen yok, 

ki .. 

- Galip Daniı bey mi?. 
- Evet. 

Zarfı aldım, okudum: "Galip 
Danit bey .. Post reıtant, Salzburg 
Avusturya.,, 

- T eıekkür ederim. 

Kota koıa arkadatımm yanma 
geldim. 

- Sana demedim mi? •. 

- A ! .... Olur ıey deiil.. 

ımsak :;,22 :;,22 
\'ılın geçen gUnlcrı 338 ;131) 

Yılın kalan : 32 31 

L _J 

ISTANBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşam 
saat 21. de 

Güneş 
Batarken 
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Yazan: Gerhardt Hauptmann. 
Türkçeye çeviren: Seniha 

Bedri. 5 perde 
Haki gecesi 
Son gece 

- 49 -
O esnadaki vaziyetimi kolay .. 

lıkla unutamam. Gözlerim kapalı. 
Hayattan tamamiyle alakasını kes 
mİ§ vaziyette ilerlerken bir de hu 
kaza.. Ba~ımdan yaralanmı!Lm. 
yüzüme gözüme akan kanları sil
dim. Arkadaııma: 

- Böyle bir sırada üç beygir ko 
§ulu arabaların Rusyanın açık sah 
ralarında kullamlmasJ ımümkün .. 
dür. Yoksa Bulaarist:ın yollarında 
değil, dedim. 

Araba parçalanmı!J olduğun -- Malum, ama bir kere bal " 
yım. 

- r ... r-..ı .... -c ı herkes Viyana -
da biliyor, buraya ne diye yazsın .. 
lar. 

Öyle !&falamıttırn ki, zarfı a -
çamıyor, afal afal bakıyor, evirip 
çeviriyordum. On iki ıaat evvel bu 
raya geleceğimi ben bile bilmi -
yordum. Bu mektubu kim gönde P t · k u O dan yolumuza beygirle devam et -az er esı a şamı gece,, . 

piyesi oynatJJlacaktır. mek mecburiyeti hasıl oldu. Halbu 
..~~~~~~~~~-=:"!~~~~~~, ki benim sevgili atım ileri kara .. 

rebfürdi?. 

- Belli olmaz. Post restant ku 
tularının bir köşesihde Hızır gizli
dir. Hiç görmedin mi?. 

Arkadaşım kemali ciddiyetle 
cevag verdi: 

I 

-Görmedim. 
- iyi ba'kmamışsındır, dik'kat 

etmemİ§sindir. Ben, kaç kere, Hı -
zırıtt di§ gıcırdattığını duydum. 
Memur: "Hayır, sizin isminize bir 
~ey yok,, dedığı zaman, Hızır diş 
gıcırdatır ve siz: "iyice bakınız, 
belki görememişsinizdir,, demek 
ister gibi olurken, gene Hızır, o 
göze görünmez kudreti!e ağzınızı 
kapar .. Neyse, ben gidip baka .. 
;r.mı. 

- Canın vakit geçirmek istiyor 
~a git. 

- Bunu laf olsun diye yapmı
yorum. Farzet ki, ismime bir mek 
tup buldum .. Sen hissedeceğim he 
yecanı, merakı tasavvur et .. Bu he 
ye.can, bu merak üşenmeden bir 
kere postaya girmeme değer. 

-Peki .. 

ArWaşım güldü,: 

- Mektup cennetten mi?. 
- Öfle olacak .. BORSA 
- Öyleyse oku da, doğru pos-

tayla cevap YilZarem. 

l l li-t.alarında yıldız işareti olanlar üzcr
leıiode 2 l ci ktnua muamele olanl:ır
dır.) Hakaınlar kapanış fiyatlarını gösterir 

Zarfta 9u mektup vardı: 

"Size, dostlarımdan birinin e
vinde tesadüf ettimdi beyefendi. 
Ondan sonra sizi bir daha görme
dim, göremiyeceğim de. .. Sebebini 
bilmiyorum, fakat belki de siz ru
hunuza yakın olan ruhlarla muha 
bere edebilirsiniz diye, bu mek
tubu yazdım. Haritada la&lettayin 
bir !ehir seçtim ,o ıehre, post res
tant olarak bu mektubu gönderi - 1 

rtukut (Satlş) 

* Londr:ı 
[ 
* i\t\')'O rk 

* Parls 
• ~111Ano 

* Brıikscl 
j • Atlnıı 

+ Ccocrre 
* Sof}a 
* Amst~rdam 

• Prag 
* Stokbo/m 

695, -· 
132. 00 

168, fO 

22!i, -
ııs. -
24. 50 

}:!,t, -

9t.ı, - • 
4, -

12?.. -
!'14, -

• Vl~:ına 
• 'l\11'1rlı 

• Berlin 
• Vaı~ova 
• Hııdapeşı .. 
• Ulikrcş 

• Bclgrat 
• Yotohama 
* Altıo 
• Me<:IJlyc 
• lhn\:ooı 

:!S. -
ıs. -

• 151, -

24, - . 
:ıo.-

!I, fO 
!\6, -

43, -

926, -
:ıs . -· 

228, -

yorum. Belki bir gün bu mektup u;-.;~~~~~~~~~~:=:::::::::~51 ) * J.ouara • 03,. 
elinize geçer de, sizi unutımıyan, 1 * Nc\')Ort o.74'!0 

unutamıyan beni hatırlarsınız. - * l'aııs 12.0G • ~ladrit 
* i\lllAno 8.97 ·- • llcrlln 

Raife. Maçka, Şehim apartımanı, I * Rriikscl 3_3, 83 \·arşovıı 
!S numara.,, Atln1. s<ı,29:'1 Buı.lapcşte 

"* Gesıc\•re 2.4370 Blikrcş i'l),O!i75 

34 581:i 
~.49-

1088 50 

Raife .. Şehim apartımanı .. Hiç 
bilmiyordum. Böyle bir hanım ta
nımıyordum. 

Arkadaşıma fazla izahat ver • 
memek için, hayal meyal böyle bir 
kadının tanıdığımı, söz arasında 

buraya geleceğimi söylemiş ola -
cağımı, o da hatırlıyarak bu mek
tubu yazdığını ... anlattım. 

1 Sofya 64,932~ llc!graı 
"' .ı\mstırd;ı11J J.1747 l'okobama 

Prag ı ~.s~- l\los\;ovıı. 

ESHAM 

* l.:; Bnn\:ıı.sı 
* Anadolo 

Hcjl 
Slr. H:ıyrl)·.e 
Tram,·ay 
U. SJgorta 
Bonıontl 

9.65 • Tertos 26,7:5 
27.60 • Çlıncnto u l l.95 
MO Coyoo l>cy ~.qo 

15. Şar.J; neı. 1,50 
48,50 11alya 2,20 
11,40 ~arlı: m. ccı.a 2,85 

Telefon 13.-

tahviller 

kollarında kalmıştı. Kimbilir, ne 
oldu? 

Bizi maiyetteki süvarilerden hi 
rinin hayvanına bındırdıler. Ga -
yet yüksek bir kazak beygiri. Ağzı 
sert, beli sert, her şeyi sert .. Üze
rindeki kaltak, çerkes eğerlermın 
başka türlüsü .. Hepsi menfurum o· 
lan alı!~adığım ~eyler .. Hele ö -
zengiler o kadar geride ki.. Bu 
yolda ahşmıyanlar için adeta bir 
azap. Çaresiz, saatlerce böyle gi -
deceğiz. 

Rumelının büyük bir parçasını 
bu halde geçeceğiz. 

yıramıyor. 

(Plevne) 
mut k 

Rusyamn, o koca Rusyanm, o 
herkesi korkutan Rusyanın bayatı 
o noktadaki bir avuç Osmanlı as
kerinin elinde .. 

Orada ne olacaktı?. Eğer Yıl
dız i~lere müdahale etmemiş ol .. 
saydı, Koca Rusya, koca Rus or-

dusu birkaç O,ıımanlı kahramanı i
le haşa çıkamıyor, Reımanyanın 

muavenetine muhtaç kalıyordu. 

Ah .. dünyada ıslah olunac.ak, 
muntazam tensik olunacak O&man 

Girdim. Gişenin önünde iki ki
!İ vardı. Genç bir kadın, meyus 
meyus bakışıyordu .. "Yarabbi, in
şallah yazmıştır!,, ümidiyle kalbi
nin attığını hissediyordum .. Buna 
eminim, çünkü dudakları titriyor
du .. Mektup yoktu. O, bir türlü bu
na inanmak istemiyordu. Bir türlü 
gidemiyordu. Nihayet, ayaklarım 
sürüye sürüye uzaklaştı .. Y akla§ -
hm, ismi.mi söyledim. Bittabi yok 
diye-cekti. Memur, zarf destelerini 

Ama kendim öyle bir meraka 
kapılmıttım, ki duramad?,m, ertesi 
8Ün trene atlayıp lstanbula dön .. 
düm. 

~=====~~=-===;;;;;;:=~:;::;ı 1ı askerlerinden ne şanlı muzaffe-
ı:ıcttrik riyetler beklenmez. 

Otomobil... Maçka .. 

Bütün ümidim apartımanı, Ra
ifeyi bulmaktı. 

Apartımanı buldum, hiç kimse 
Raife hanımı tanımıyordu. 

Başka bir şey öğrenemedim ... 
lenle uzun müddet alakadar olma d k ld T Bu macera bura a a ı. anıma- . 
dı ve onu Avus.tralyanın cenubun 
da Tasmanya adasına vali tayin dığım biri var gibi geliyor bana .. 
etti. Beni takip ediyor, adım adım ar .. 

Nihayet 1844 senesinin güzel kamdan geliyor ,hayatımı gözlü -
bir gün.ünde §İmalin bu aşılmaz yor, beni düşünüyor. Başımı çe -
geçitlerini geçmek için ona yeni - virip nrlcama baktığım zaman bir 
den iki gemi verildı . · ı bulut görüyorum ... Duman ve sıs .. 

F ranklen arhk çok ihtiyarlamış ••n:mmıııı " ıııııuııunıı ııuuıııuıımnııuııuuuuu•ın•ııınıııııııuııımııınıııuıımı• 
olmasına :rağmen ümitlerle dolu, ı-=:-;=============-=-;-;:::: 
yola çıktı. 

Fakat ne yazrk ki ne kendisi 
' ne arkadaşları, ne de iki gemisi ge 

ri dönemediler. Le T erre ve l'Erel
rus buzlar arasında ezilmi§lerdi. 
Maamafih ilk seyahatlerinde ka -
radap avdet ettığı esnada Kanada 
sahillerini uzun müddet takip e -
dip gemilerin gidemiyeceği kadar 
iç arazilere sokulduğundan şi .. 
mali ~arki geçidinin hakiki kaşifi 

sayıldı. 

RADYO 
BugUn 

1 S T A :S U U L -: 

* J93J da. Işı. 94.\!5 
53, 5,ı Tr:ım\·ay 51,30 istik r ıızid,ı. 

.. ark l>.ynl 
+O. Mu,·ah. 

2,45 fA'ganı 9:-,3o Zabitlerımızm fedakarlığını, 
~300 Rıhtım 18.-

GümrUkler .,. 80 sebatını, askerimizin metanet ve 2.35 • Anadolu ı ., 
t 928 l\t il. A. !'.20 • Anadolu ıı 45,80 şecaatını bizim gibi yakından gö -
Bağdat. 9·- *" ıömessll sı.ı:o renler bilirler. işte ~imdi bu hatı -

VAKiT' 
Gilıldelik, Siyasi Gazete 

~t&nbUI Ankara Caddesi, V AI<rr yurdu 

Telefon Numaralart: 
Yaıı ı~ıert teletonu: :lf3i9 
idare teletoou : 24378 

Telgraf adreat; ıısııı.ıı ouı - ·ı AIOı 

Poııta kutuıu No. te 

Abone bedelleri ı 
~ --

Seneıt•: 

6 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

'l'Urldye 

HOO l<r. 
750 • 
400 • 
150 ~ 

itin Ucretterl: 

Ecnetıı 

2700 Kr. 
ltr>O • 
800 • 
800 • 

ı'lcart Ulnlorıo ilin ıuıhlfelerlJıde noU· 

mi so &mnııt.ao ba,ıar, mı ~lfede ı50 

kuruıa kadar çıbr. 

l:lılyOk, fa:ıla, devamlı ilin "ı:rt•alere <Ut 

ayn l<'nr.lllt vardn. 

Keıtml UAnların bir aalın 10 ıruruştur 

KU Uk illnlar; 
Blr- deraaı SO lkl c:ıeuuıı t>O Uç c:ıerası h:, 

dört (,cfası 75 n on defası 100 kunı,t•ır 
Oc aylık UAD verenteriı> bir detaaı aıeccıt· 
nendir. Dört ~atırı geçen 111\nlşrın rn1ı11 

ntırlan beş kunı~tan heııap edlltr 

rat ve yapılan hatalar unutulma • 
sın. Unutmak ... askerimizin me .. 
ziyetlerini takdir etmemek imkan
~ızdır. 

Netekim Plevne ve Vidin mu -
2afferiyetinin sebebı de Abdülha
midin idaresi değil, Abdülaziz za 
m<~nmdaki hazırlıklardır. 

Hikayemize devam edelmi: 
Ta.m bir süratle ileriye gidiyor -
duk. Birçok kilometreler katedi .. 

yor, bir dakika bile mola .,·ermiyor 
duk. Akşam üzeri güneş batarken 
bulunduğumuz yerde hiç asker ve 

muharebe ahvaline dair bir şey 

mevcut olmadığından rus zabiti 
gözlerimden bağı çıkarmıya mü -
saade etti. O aralık güneş de dağ· 

ların arkasından kaybolmuştu. 

Gözlerim ufka dikkatle bakmak • 
tayken Bulgaristanda ekseriya gö
rti.!en sivri tepeciklerle meşgul ol
d:tm. Bunlar sağımızda bir grup 
te~kil ediyor ve bizden uzak mesa 

Bedi Nuri 

·aat 17,SO dan 18,SO a kndar gramofon: 1 
Kolomblla 9169 - Kolornbiyıı 1976 - Bnıms 
.. ık 790!1. Saot 18,30 dan 111,30 a kadar or

krstra: l - 1'.uslnn et 1.udnıllla, Gllnl•a. 2 -
Uusa Junnllln, S - Tango orkestrası. Saat 

19,30 dan 2ı c lındar k<>ıuani lt('Şat l\e~· ve 

ar1<odw_l;ırı. Soat 2l ll<>n 21.SO a lmdar ı;-r;ı

mofon: ıth. se'°t 1272 - Polldor 2.&0H -
~ah. seı;I H. 8170. Snnt 21,80 dan llibal'f'n A

aadolu ajansı, bol'M halw-rkrl, 11&at •)an. l•••••••ımı"""---'N\11-llil fede bulunuyorlardı. Daha zivade 

"kit~~ 
dikkatle bakarak bu tepecı . •, 
yanında birkaç yüksekçe ser\'I 

ğacı olduğunu gördüm. ~ 

Artık şüpheye mahal kai J,ıl 
tı. Evvelce zihnimde kal1111! "

1 
rt 

sur•' o manzarayı hatırladım. . sel' 
Yanlara nehri iüzer.indekı , 

;o 
kasabasının ıırtlarıydı. verne .,,,., 
luyor ki Y antraya doğru iniY0 

, 
. "1'• Bu halde takip eıtığımız ıstı ~ 

'h .d. s· _ .. .Je1 
met garp cı etı ır. ına""·. L•., 
Grandükün garp cihetinde oıo-, 

anlaşılıyordu. Garp ciheti bd~ 
duğumuz vaziyete göre nere1e 
bulunabılırdı?. 

Tabii Plevneae... O zelil'~ 
kadar Rusların söylemedığı "°~ 
ten benim de sormadığım jU b rl 
kat meydana çıktı. Bizim Tu~• Jlf 

dusundaki bin bir yanlış hatıe'f 
arasında bir de "Gazi Osınatl 

şanın Plevneyi terkettığı ve ~; 
kanlara doğru mevziini tashıb 
tığı havadisi,. dönüp dolaıı~~ 
Vakıa öyle olsaydı, daha iyı·JJI 
du. Fakat madem ki öyle dei'~J 

bu halde Plevne ordusunuo it" 
orada olduğunu bilmek ve öı1 
mek, bizce gayet mühim bir ~~ 

Bunu aklımın en iyi yerine i1" 
yerleştirdim. Çünkü dönüşte ~,ıı 
mandana verilecek haberler~ 
iyisini bunun te~kıl deceji 1 
hakkaktı. ~ 

Mihmandarım ileriye ıi l 
gözlerimi tekrar kapamak iıl "", 
Ve ta yokuşun altma kadar k'~ 

dı. Orada atlara bindik. Bir ~ 
detçik ıüratli yürüyüşle gittilı~ 
yük mola ve yemek yemek I 
bir kasabada bu hayvanlard_., ,1 
dik. Temiz bir eve gırdık. O ( 
gayet nazik bir miralay ikaıJ1e1 
diyormuş. , 

Menzil hattı kumandanl•ts", 

danmış . Bu zatın odaıında 111~ 
nın üzeri, yatağının yanı, el 414;, 
her taraf vaktiyle Pariate ~ıı• ~ 

tanıştığı büyük artist kadırıl i-" 
resimleriyle doluydu. Hep be;ıf" 
yakın vakitte Pariste taıtıdr 
artiıtler.d i. .. dei'ı 

Sarabernar, Şnayder, Jıı1,; • 
Granyer, Margörit Ogald .,,e 
re .. Hepsi buradaydı. ~ 

. ço 
Kolonel cenapları Parıste d'sfl 

buiunmuş ve iyi yaşamış bir,. t"e'f. 

olduğundan bir taraftan . Y;,.tı • 
yedik, bir taraftan da Parı5 iÇ ~ 
ralarını yadederek şampaııY" 
tik. ı,e· 

B . . be1 ı-
ereket versın, Haşıın. cleı> ı 

ni kolonel cenaplarının eJıııJ•ıı'°'' 
dı. Ömrümde müskirat kul 

0
,.,. ' 

ıd y • • b" clah• J • 
mış o ugum ıçm ıraz te oe 
da kalmış olsaydım, seyah,. 

.. k'" 1 caktı• vam mum un o amıya )71 . ,.rıa 
Bizim mihmandar b•'

1
. ııe ı• 

'k . .. -e ı, 
tedarı · etmıt. Ama goru· yet'"" 
raha?. Ne makası var, ne det~e 
Ömrümde bir kere dah• 0.tıııt'd' 

b ı 0'1 • ., 
sarınlrno.mışhm. Arn aY " ~· 

bilıt'e 1 ~ 
rım gece biraz uyuya k .. 11•• 11 

•• .,, \1 t· 
tedarik etmiş .. Ne mu ,.ıflıt o• 

10 ·· ·· ·· knpt•~ dl san sene e:ozunu erıe 

sa o arabanın içinde 011 9 

ha uyuyamaz. ~'' (OC, ... .,ı 
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A ((o DÜN_ y A HABERLERi şık etrafı kör ve ~ 
duvar sanırmış! 

l.e,ı& H - . -----
~iilc k anınıın altı yatındaki kendi ağzınla yol verecek~in !,, 'e 1~~ Cahide koşa koşa an - Hanımının bu ıözleri üzerine 
''-~ ıp denıitti ki: fena halde şaşıran bey kekeliyerek. 

hizmet . ne, babanı yeni gelen cevap vermiıti: 
tedj, ~kızdan bir bardak su is - "- Na$ıl olm'! Ne demek isti
~etirdiğ'ız suyu babamın odasına yorsun? B(>n ne münasebetle hiz
~en al~~ınan babam suyu elin- metçiye yol vereceğim? Bugüne ka 
ııPtu!., en kızı yanağından dar senin tuttuğun, kovduğ1m hiz-

ı:a.. metçilere hiç kal'l~tıın mı ki, şimdi 
L_ CIO)'le b' 
~ lrad ır vazıyet karşısında Lütfiycyc yol vermek vazifesini 
' tn derhal köpürür, kızar, bana havale e<liyorsun ':,, 

Kalif orniya 
usulünü 

valisi " Linç ,, 
beğenmiş! 

Kaliforniyada halkın hapisha - ni ve bundan ıonra insan kaçıran 

neye hücum ederek adam kaçır - haydutlara bu muameleyi tatbik 

dıklarını itiraf eden iki caniyi edeceğini söylemittir. · 

feci ölümden kurtulmak için bü -
tün kuvvetlerini kullan.mışlar, fa· 
kat buna imkan bulamıyarak ye • 
dikleri darbeler altında tüyler 

parçalaması üzerine Kaliforniya 10.000 ki§i iki adamı öldür - ürpertici bir surette ölmüşler, on -

valisi bu hattı hareketi beğendiği· mekle meşgul olmuşlar, bu iki ki§i dan s~"""a bir ağaca asılmıtlardı. 

Askerlik eden kadınlara bakınız 
Memleketimizde kadınların as-

~d~ Çatar ve o hizmetçi kızı e ··- Şimdiye kadar seni kanştır
ııı..a ç k 0••.r. Fakat Leyla Ha • nıac.lım amma, hu sefer öyle isti
'lctb~ • Zekı ve akıllı bir kadın 1 voruın. Ya ~imdi kızı '':\ğırır, he -,q 1 • • ~ ~ 

ti, ._. _çın İtidalini muhafaza et- I men rlefcdersin ve yahut sana yap ker olabilip olamıyacakları mese-
"-1~ çı~~rnıadı ve kızına mıyacağnn yı)ktur. Söylediğimi lesinin hararetle mevzuu bahıedil· 

krtrnı. y n oy]e şeylerü kal'ışma, ~'apııw~san kryamet kopar, anla - diği fU sıralarda bazı memleketler • 
""- anlış !!Örmfü:iindiir !,, dm mı'?.. h u_ııq ki '"' · de bu mesele emen hemen halle-Ptta. e ~ iktifa etti. Leyla Hanımın pek büyük bir 
~ llıafıh, kızmm verdiği ha - ısrarla talep ettiği şeyi reddetme - dilmit birer vaziyete girmit bulun-

'1t.·. h.~-.ı1., olmadığına kani idi. nin imk_ anı olma_dığmı beyefendi maktadır. 
l'iatııi ''il evvel ahpaplarındnn bi- tamnmıle anladığından ve suçlu o- 1 Meıeli resimde gördüiünüz 

'd:i::'ll~etile tedarik edilerek 1 !~n. l~raf. böyle vazıyetle~~e -~y~~- bir manga askerin hepsi kadındır. 
'hıd Ro~derilen Lutfiyen·n ~ısını daıma da~a ~a:ıf gordugun Dikkat ederıeniz kumandanları -
--.hte •n Ot>mü~ olması pek uen hanıma demı,tı kı: nın da kadın olduğunu göreceksi • 
'İaıi ~eldi. Onun için bi:- çare- ı ''- Pek alfı, mademki bu kadar niz. Bu kadın askerler lngiltere-
' u~ kızı avından aşırmak ısrar ediyorsun, yapayım.,, 

l ~elıyordu. Bunun iizerine Lutfiye çağrıl -
~i .. ' lianını artık .gözünü dör~ rnı§ ve hiçmetçi _kız. oda:a .. girdiği 
' d karar vermİfh. Beyini bir zaman beyef endı ezıle buzu le ona 
"-a lr..~ Yakalıyacak olursa fır- demiıti ki: 
"~~Yıp hemen kızıı yol ''- Lutfiyc ... Sana artık. .. Yol 

4 1• \"ermek l<lzım geliyor. Hanımefen-
~ ~an bir kaç gün geçtikten di aylığrnr ,·erecek ... Eşyam topla 
~· ~il Hanım l:om§ulardan da ...... Git!,, 

nın ihtiyat kuvvetlerinde hizmet et 

mektedirler. ihtiyaç duyulduğu 
vakit kendilerinden istifade edi

lecektir. 

ingilterede kadın 
askerler 

Avam kamarasında 100 Fare kapanı! 
t-sı 11)lret etmek u··zere ·oka- Tabii Lutfiye beyin kendisine .. narak fU sözleri söylemiıtir: 
•\ii&ıı • Aktam u··stu·· eve do"n- yol verecegvını hatırına bile getir - Birkaç gün evel lngiltere avam ld ze vardıran üç fare daha yakala -

dık. Yakalanan fareler veba mik •• .,.__ - Geçen teşrinieve e avam 
· -~.. · · d d d"v' · · b ·· l · · 'tt· ~ za kamaraıında vuku bulan müzake· ll'el .. zevcının müta ın an me ıgı ıçın u soz erı ışı ıgı - . kamarasında 3 fare yakalandı. Bu 

•r~l'e relmit olduğunu, kapı- man hayretler ıçınde kalmış, kı - reler esnaıında nafıa nazırı Mıs • nun üzerine kapanları çoğaltmak roplarını taşıyan siyah cinsten de 
ğildi.,, d~ll ::~~.:~l '!;~:~ 

0 
p:.!!.o~ z~alfr"lmMlı,8, l'b'toNzllanlrmlMıfrtlV"e"g!Pol"'· z~~e11rrli11o"lll!d!'u"""-"'t:~~e~r:O".:r~m~sy~-~G~o~r:'.e::::be:y~a~n~a!t!:.t7 bulu • ;f;~llf1J! ~i~ttik ve sayısını yü-

lianımda bir §üphe haııl ol- Hizmetçi kız dıtarıya çıkınca 
\ ~ kendisi evde yokken aca- hemen Leyla Hanım da onu takıp 
~hizmetçiyle ne yapıyor<lu ! etmiş, merdiven başında yakalı -

~... lllıefendi böyle düşünerek yarak demi§ti ki: 
._.., ~&§ merdivenlerden yu - "- Kızım, al şu aylığını, güle 
h~ lfh. Zevcinin e·.re gelir ı;i.ile git! Bey senin hurada daha 
'-lııı. ~~r~ .k~ndi odasına çıka- f~lz}a kalın .ı caiz görmedi. Ge -Si: aldığı ıçın Leyla Hanım çen gün galiı,a senin yanağını ok -
~ ~ına girmi§ti. Fakat bey şaını~ ! Sen de gc:;·ini çıkarmamış -
>ı '-el "Yoktu. Bunun üzerine be ~m. Halbuki bey onu tecrübe için 
. ır...: llrllmağa başlamıştı. yapmış. Şu kız bakayım iımmıslu 
~ Yet, onu hizmetçi odaıına mu, diye seni denemek ist~mi~ ! 
~ .;:lan arka odalardan biri- Hiç öyle ~ey olur mu'?,, 
'J.ı, hııu,tu. Bey odada yalnız Bunun üzerine hizmetçi kız: 
~llıl'Q içeriye girince, gittikçe "- A, ben ne hileyiın, hnnııne-
~ ~:- bhir liıan ile aralaı-ında fendi! Öyle beyin Allah helasını 
"'!ti: nıu avere cereyan et- versin!,, ,, 

......._ B Cevabını verdikten sonra boh -
'ı ey, hu odada ne yapıyor-,, ,, 

~ih~. Şitndi geldim souundum 
-~ lst' 1 J • 

'' ırahat edivorum ı ........ Se • .,, 
l'tt keııd· n akşam c\·e gelince doğ-
~)a ~ 0?w~na gidersin. Bu arka 
~erdıgıni şimdiye kadar hiç 
l'o,, ın. Neden burada oturu -

ıc • ,, 

~; Anlına tuhaf söyliiyorsun ! 
~lhttı?0~da __ istersem oturamaz 
~Jllal( . Ugun keyfim bu odada 
ıc ıstedi ı 'l{ .,, 

çuını alıp gitmif. 
Ne dersiniz Leyli. Hanımın bu 

l<urnazlığına ! 
Dedikoducu 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 'atta bu aYır, sen başka bir ınak
~~~n çrkadaya geldin. Şimdi bu- matbaamız ittisalinde 
~ 8Öz:e!' ~~:n ı Sana $öyliyece- Orhan Bey hanında 
· ,'-',la .,, 
~ ... lcoı li. bunu ıöyliyerek zev- ki r a l 1 k o d a 1 a r 
~' 1~dan tutup onu kendi o-
ti) Olürnı " t .. d d . d T ı · ' liti U! U Ve o a an ıçe- va r } r a ) p 
' lt.tb~ce hemen kurduğu pli- • 

~itti tci:tına airi,erek kocasına olanlar VAK 1 T 
, ........ ~ k 
~ ~ 1\, .. olan herkesi kör, etra
"IJ!l bit ~·.. .~ıvar zannedeııuiş. 
, .. 1tıi tö ç gu~dcnberi olan biten 

l ~;~ tınedını zannetme! Sim-
~~Ye • .. ~ Yı ça .r:ı,, -~ v rı:ı 

idaresine müra
caat edebilirler. 

Zorlu Bir Müşteri ! inhisar ve 
gümrükler 

(Baş tarafı ı ln<:I 18)'ıfamızda) 

diğimizi yaparız.. Diye garsona 
bağırmak istemi§. Garson: 

- Burası kavga yeri değil.. A -
lac:ak, vereceğiniz varsa ıokakta 

heıapla§ın .• 
Diye gene ayırmakta devam et

mek iıtemittir. 

Bu cevaptan son derece sinir

lenen Şakir, garsonu fazla söylet-

memiş, taşıdığı bıçağı çekerek, gar 

sonun göğsüne ıaplamıştır. 

Gürültü üzerine müşteriler he • 

yecana düterek ayağa kalkmıt 

olduklarından kalabalık araıında 

Şakirin bıcağı çekerek saplamaıı-
ru kimse görememittir. 
yara alması ve: 

- Ah .. Vuruldum .. 

Garsonun 

Diye bağırması üzerine etraf 
büsbütün karıtmıf, herkes koşma -
ğa batlamıttır. Salih, yere yıkıl -
dıktan sonra kalkarak Şakire sal -
dırmıf, ve nounla boğufmağa baş
lamıştır. 

Bu esnada orada bulunanlar po 
liı çağırmağa ko,muşlardır. 

tır. Salibin yarası sağ memesinden 
ve ağırdır. 

Yaraları pansuman yapıldıktan 
sonra Cerrahpafa haıtaneıine kal· 
dırılmıştır. Bıçak göğsünde olduk
ça yara açtığından hayatı tehlike
lidir. 

Boğuşma esnaıında hafif su
rette yaralanan Şakir de Sıhhat 

yurdundan merkeze götürülmüş

tür. 

Şakir, Sıhhat yurdundan çıka
rılırken de kendisini götürenlerin 
elinden kaçmak istemit, fakat mu
vaffak olamamıştır. 

Kaçan arkadaşının kim oldu
ğu henüz anlaıılamamııtır. Aran• 
maktadır . 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar müte-hasaııı 

(H:ı~ taralı l inci ıınyıfamı:ı.d:a) 

de kaçak ıayılmaıı mevzuu üze
rinde Hakkı Tarık Bey tarafından 

verilen takriri okudum. Vekalet 
bu mevzu üzerinde tetkikat yap
maktadır. 

"Vekalet tütün ve cigaranın 

daha ucuz satılabilmesinin müm
kün olup olmadığı etrafında tetki .. 

kat yapmaktadır. Bu tetkikler he
nüz bitirilmemİ§lir. 

lnhiıarlar idares;nin tütünü 
müstahıilden ucuz satın aldığı yo
lundaki şikayetlere gelince; idare 
tespit ettiği mıntakalarda müba .. 
yaata başlamıştır. 

İdare, müstahıilleri müzayaka· 
dan kurtarmak için fazla müba
yeatta bulunmaktadır. 

lzmir, Aydın, Manisa ve hava· 
lisinde fiatlerin dütük olmaıının 

müstahsil üzerinde zararlar tevlit 
Cuma pazardan batka günlerde 

edeceğini dütünerek bu itle alika-
sabahluı (9 - 11) Beyoğlu -
Taksim _ Altın bakkal numara 2 dar olmaktayız. Bunun içindir, 
Telefon: 42519 öğ'eden ıonra ıaat ki bu havalideki mübayaatımız 
(6 2,5) latanbul Divanyolu nu· fazladır. 
mara 118 Telefon: 22398 perşem- Andifli'de tuz bulunmamasına 

Polis geldiği vakit, Şakirin ar- be günleri sabahleyin Beyoğlunda ihtimal vermiyorum. Maamafih 
kadqı sıvıtmağa muvaffak olmuş. ki kı,hk ikametgahında fukara lazım gelen tahkikatı derhal yapb 
Şakir, gelen polis ve inzibatlara da meccanen. rarak sebeplerini aratbracağız. 
kartı gelmiş, kalabalık arasın - Köylünün hayvanları için aldığı ka 
dan sokağa çıkmağa muvaffak ol -

1 

Göz Hekimi ya tuzu fiatlerinin azalblmaıına 
muıtur. gelince; bu tuz fiatleri Büyük Mil-

Poliı ve inzibatlar kovalamı§ - ~ U"' leu nı !I n ~ U"' ~ r u.. let Meclisinin bir kararile indiril· 
lar, yolda yakahyarak Sıhhat yur- lJ J U U ft mitti. 
duna götürmütlerdir. " • Fakat biz yeniden tetkike de-

Diğer taraftan yaralı garson ı (Babıah) Ankara cad- vam ediyonız ve Büyük Millet 

hacı Salih te derhal Sıhhatyurduna desi No. 60 Tel : 22566 Meclisinin tuz fiatleri etrafında İl
kaldırılmı ilk tedavisi yaı>ılmı - •••••••••••••• tediii malumatı hazırlıyoruz.,, 



b 

g 

k 
b 
o 

l\ 
v 

d 
d 
E 

c 

r 

c 

, 
1 

t 

ı 

_________________ ,...,.,,~ 
~ ıo - V AKIT 3 l.nci kanun 1933~~!!"!!!!!!!!!!!!!!!!~'"""!!!!!!!!!'!'!!"!!!'!!"'!!~~!!!!!!!!!!'!!!!!!!'~'~~~~sl'"'""!!!!~--~~~"""'!. ~~'!!!!!!!!~!'!'!!!!""~~---!"'!'!!!!~--- ___....,) 

,.----------------------------., __ ................................................ ~ r- Mühim bir gıda meselesi ____...., 
ı ı 3. K. O. : ~------...:.:__, ___ _ 
l 

=: Balık ı·sıı·hla" kı·nı· artır-:ıatırıalm.t h.omıs) onu alanları ......................................................... 
1\1. 1\1. Y ckfıleti Satınalma 

Komisyonundan: k İÇİ fi 
Hava ihtiyacı ıçın uçuş m a 

111'' gözliiğ·ü ve yedek renkli ve ---------- - d k bt 
renksiz cam alınacaktır. Göz- Dünkü sayımızda balığın gı<la defne yaprağı, yarım bar :if,.ı 

VAKiT tefrikası rlumara: 31 

Telefonu yavaşça kapıyan Anlu 
vanet arkasına hiç bakmadan çık -
tı. Eğer birden başını çevirse idi 
banyo dairesinde bir elindeki de -
mir boruyu evirip çeviren işçinin 
başı önünde olduğu halde derin bir 
hazla güldüğünü görecekti. 

)ilk ve cam nümuneleri ve ev- kıymeti etrafında bir yazı neşret- yaz şarap domates salçası 1'11d 
safları müteahhitler tarafın- mi~tik. Bugün de balık istihlaki konularak evvela yarım saat dıı ~ 

ğuk kanlılığını muhafaza etmiş, dan 2l/12/933 Perşembe gü- me:;elesile bu bahsi tamaınlıyo- üstü kapalı bir çeyrek ~adar eııf 
soıı!'a küçük bir tetkikle mektu - nii ak~amma kadar Ankara- ruz: p:lğı açık olarak pişiriJırse dile 
bun açıldığını anlamıştı. O za - da M. ·l\f. Vekaleti Satınalma Esas mesele balık istihla - bir şey olur ve tazeden fnrl<e 
man Holmes öğle paydosu vesilesı Komisyonuna gönderilmesi kindedir. Bu nimetten layıkile is - mez. .b. balı 
le dışarı çıkınca Antuanet Lüper.· ilfın olunur. (6664) (3413) tifade etmediğimiz muhakkak... Bundan başka bu gı ı Jd 
le telefonda görüşmüş ve Lüpen Dava'-'J bir iki mesele ile izah ede- I hafif bir bulamaca bntırıla:ab' ,1 

~ .y. • J l. gı ı ı 
Antuanete bu vaziyette Holmesin l' yet kızgın zeytin vcjta ın d' 

i\l. 1\1. Vekaleti Satınalma ım. d ' Yarım saat sonra apartımanın 
kapısında bir ses duyuldu. Bir oto
mobil sesi!.. lki, üç defa işitilince 
Matmazel Antuvanet şapkasını, 
mantosunu giyrni~, eldivenleri, çan 
lası elinde babasına veda etti, ka
pıdan çıktı. 

oynıyabileceğj oyunları saymış Bu sene müthiş bir torik akını larda kızartılırsa o da muga 
11 
b 

' }{omis\.·onundan: ı Illa' 
hepsine karşı nasıl hazırlıklı bu - .J oldu. Ucuz da satıldı. Tuzlayıcılar lezzetli bir yemektir. Bu a Btf 

lunacağmı da anlatmıştı. Demek l\f uhafız alayı ihtiyacı için topladılar ahali de beş on aldı. Fa çorba kaşığı kadar ispirto ,·et 
Ankara'da yaptırılacak il<; 

ki Vabon ona telefon ettiği za • kat nihayet yağlı torik balığı her kı katmalıdır. 1 J 
man kız kendl.sı·ne kurulan tuzagwı pavyon kapalı zarfla muna- p k ·ı l . S w l t t l. l şl41-J11ıJ5 

1 g ün yenmez ya.. e az ve aı e erı ogan ı, pa a es ı ıa kasaya konmuştur. halesi 
hemen farketmiş, hazırlanır gibı torik kurmağı akıl etti. Mesela or- pişirilebilir. ıııf 

25/12/933 Pazartesi günii b yapmış, aışağıya in.mıştı. ta boylarından 25 çift olsun alıp ta Taze balık dururken il tf 
Fakat Holmes' Antuvanetl·n oto saat 11 dedir. Taliplerin şart- k b 1 dk b 1 k kl . . t ·f eıııı Holmes ellerini uğuşturarak he -

men hepsini yerle§tirdiği boruları 
bir kere daha muayene bahaneıile 
ön liU'afa geçti. İhtiyar kadınla, 
Mösyö Gerdenin oturdukları salo
nun yanındaki küçük odadan dı§a
rısını tetkik etti. 

i i üç teneke astırmış o say ı a ı Y.eme erım arı tıı"' 
mobl.lı'ne bı'ndı'g· ı'nı· go··rmu··~tu··. O name ve keşifleri görmek ii- 1 b h ı b IJ · İ t b il l b Jıg~ı 

'S kış için ki erde iyi ir za ire o maz e n s an u u ar ve a !J' 
halde bu kız Antuvanet Olsa da Ol zere her giin ve münakasaya k k d k 1 ae 0 

mı idi? Bizim cemiyet ile münase- yece -a ar ya ın yer er ıİ 
iştirak için de o giin ve saa- d hB 

masa da şoför mevkiinde buluna- beti olan bir iki meraklı zat ile bu lar kızarlar. Ben burada 11 g ~ 
cak ve Antuvaneti kaçıracak olan tinde teklif ve teminat mck- mesele görüşüldüğü zaman balık de yalnız mezelik veya salat~.~ 
Vatsonun ba~ıı1a bı·r fela-ket hazır tuplarile Ankara'da ~1. l\f. ld k 11 l d b k ti.irlıı -• 

'S salamurası yapmasının güc. o u - u anı masın an aş a ., V ckalcti Satınalma l{omisyo- 1 ffıı lanmış olacaktı. gwunu ve zeytinyağı limonlu salata madığr sanılan tuzlu balık 11 ... ı nuna müracaatları. (6665) tel'' 
Matmazel Antuvanet apartıma -

nın kapısında bekliy~n otomobile 
binince Holmes pencereden elini 
salladı ve: 

- Allah selamet versin! Demek 
ten kendini alamadı. 

Tekrar antreye çıkarak hizmet -
çi kızlardan birine: 

- Bugünlük tamiri bitirmiş gi
biyim, hele bu ak~ama kadar bir 
tecrübe ediniz, yarın tekrar gelir, 
bakarım. Allaha ısmarladık .. 

Tam kapıdan çıkacağı sırada 
bir başka kız koştu, geldi, Holme
se: 

- Baksanıza, alınız bu lirayı .. 
Matmazel §U mektubu postaya at
manızı rica ediyor. Liranın üstü si 
zin olsun... . 

Ho!mes hayretle: 
- Hangi matmazel?. diye sor· 

du. 

- Hangi matmazel olacak, e -
vin h~nımı ! .. 

Birdenbire bir şey anlamadı. 
Hatta arkasına dönerek kendisine 
verilen mektuba bakmadan biraz 
hayretle: 

- Matmazel burada mı?. 
Diye sordu. Hizmetçi kız ondan 

daha mütehayyir: 
- Evet, burada .. Niçin sordu -

nuz?. 

De_yince kendine geldi. Cevap 
vermiyerek yürüdü. Merdivenleri 
inmeye başladı. İkinci kata gelin· 
ce eline bir lirayla tulu§turulan 
zarfın üstüne baktı: 

"Beyoğlunda Tepebaşmda, Vi 
yana otelinde 18 numarada dos -
tuınuz Şerlok H olınese,,. 

Adresini okuyunca Holmes bir 
deli gibi yumruklarını sıktı. Mek
tubu açıp okumadan evvel bir an 
da zihninden §İmşek gibi bir sey• 
ler E;~çti: ~ 

O,emek ki kendisini tanımışlar
dı; demek ki telefon oyununu far
ketmişlerdi, demek ki giden oto .. 
mobile binen Antuanet değildi. 

Ah ... Bu kabil dedi .. Kendisine 
muhakkak o iblis Lüpenin tahri _ 
kiyle bir kadın bu oyunu oynıya • 
bilmi~ti. Hem nasıl soğuk kanlılık • 
nasıl meharetle !.. 

Holmes apartımanın dış kapısı 
na gelmeden evvel zarfı yırttı, aç. 
tı: Bu, Antuvanetin odasında bul
duğu mektuptu. 

Di,leri gıcırdadı. Sabahleyin 
Antuanetin odasındayken birden -
bire odaya girmiş olan kız onun 
vaziyetinden ~üpheye düşerek so " 

Holmes bu endişeyle kendisinı ( 3415) smdan başka türlüsü yenmediğini hında ve bilhassa uzakmerıt ıt 
kapı dışarı attı. O sırada ilerde söylediler. Yanlış! Bir kere pala - re sevkolundukları vakit adet~,, 
bekliyen bir otomobile koştu. He - 1 •••m••1••••••m-.. mut salamurası bastırmak güç de- ze balık gibi yenebileceklerİ~J~ 
men bindi: . Va p u re u 1 u k ğiJdir dikkat ister.. Sonra bunun latmak için tafsilat vcrdilfl· 

- Şoför, çek, çabuk Beşiktaşa yalnız salatası değil iskarasından taze balığın lezzeti başka: ,,J 
Türk Anonim Şirketi H ·1 h f d b · '~ Otomobil yürüdü ve bir ok gibi ba§ka hertürlüsü yapılabilir. Bas - er aı e a ~a a ir giıfl ~,. 

uçmıya başladı. Tam yarı yolda İstanbul Acentalığı tırmak için orta boylarından alma- sofrasına balık çıkarmalıdır· 
birdenbire hiddetlenmekle kaybet Liman han, l'elefoa: 22925 lı (pek irileri fazla yağlı olduğun- öteki yemeklerin bıkkınhğııı'' 

dan dikkat olunmazsa çabuk bozu rir hem de biraz fazla fosfoı'I~ 
lur) sakatlarını yani kulaklarını ve da nlınmıs olur ki bu da 18~ 
içindekileri çıkarıp temizledikten Balığın sü~rümü de temin ed 

tiğj itidalini tamamen toplamıştı. 
Beşiktaşa uzanan tramvay yo • Karadeniz Yolu 

luna indikleri zaman bütün ihti - Sadıkzade vapuru 3 birinci 
malleri gözönünden geçirdi ve bir kanun pazar günü saat 18 de Ga
denbire şoförün profilini tetkik lata rıhtımından kalkarak gı· 

sonra, karnı yarık yani bütün yapı olur. /. 
lacaksa kılçıklarını da çıkarmalı. Balığı mutlaka taze pişer P 
Yuvarlak kesilecekse kılçıklarının yemesi şart imiş gibi hepsi11İ 
çıkarılması zor olduğu gibi balığı den bitirmeğe çalışmamalıd1f· 

etti. Sonra müsterihane yerine yer dişte: Zonguldak, İnebolu, A-
leşti. yancık, Samsun, Ünye, Ordu, 

Elini cebine attr, tabancasını· Gireson, Tirebolu, öre e, d ze e · e eğin en aln z ilikle- mış balıklar da biraz terbİf pf 
rini düz bir çöp ile ayıklamalı ve başka öğünde lezzetle yenil'· p 
ıyice serin suda yıkadıktan sonra lama ve f ırm balıkları bir g~ 
gayet iyi kurutmalı (en dikkat olu rursa daha iyi olur. lskaralııJ'11 
nacak şey bu kurutma meselesi - z~rtmala~a gelince . bunları11J 
dir) fakat güneşte kurutmak değil gun ertesı yenmelerı iktizıl e ~ 
suyunu rütubetini gidermeli. İyice mesela hazırlayıp iki yumurt• ~ 
süzüldükten sonra kalın bezlerle rısını tuz biber tuz hardal i.iÇ ~r 
suyunu almalı .. Bundan sonra ame kaşığı zeytinyağı ile iyice eıiPf•I' 
liye iki türlüdür. Ekseri kimseler ne bir çorba kaşığı sirke ve '\ı~ 
ve luzlayıcıl:ır bu suretle kurulu _ mış ekmek içi karıştırılıp yıPbD!' 
lan parçaları, temiz ve kuru bir salça ile yenirse tabak çabı.ı1' ı1 P 
gaz tenekesine en alta bir santim lır .. Yumurtanın katılmış a1'111 

• ..ı 

çıkardı. Şoförün şakağına tevcih Trabzon, Rize. Dönüşte bunlara 
ederek: ilaveten Ofa uğrıyacaktır. 

- Lüpen, dur! dedi. 
Otomobilin birdenbire durdu -

ğu bu nokta tamamen tenha idi; 
iki tarafında saray duvarları, bah· 
çeler vardı. Şoför mevkiinde ha -
şmdaki yağlı kasketini gözlüğü -
nün üstüne atmış olan Lüpen sa • 
kin ve müstehzi başını çevirdi; 
Holmesin elindeki silahı görünce: 

- O .... dedi. Aramız gene mi 
açıldı?. Fakat buna sebep ne üs -
tadım?. 

Holmes birdenbire gazup ve 
tehditkar haykırdı: 

- Lüpen, derhal beni V atso -
nun bulunduğu yere götüreceksin. 
Yoksa şimdi bir kolunu parçalıya· 
cağım. 

Lüpen, onun hiddetli sesinden 
daha yükst:k bir kahkaha kopar -
dı: 

- Aman üstadım, dostunuzun 
adresini benden mi istiyorsunuz?. 
Bu ne gülünç şey .. Ben nereden bi

leyim?. 
- İstihzanın lüzumu yok. Her 

şeyi anlıyorum. Düşeceğiniz tuza
ğa bizi dü§Ürmek istiyorsunuz. Fa 
kat tunu bil ki Vatsonun burnu ka 
nıyacak olursa .. 

- Hayır, hayır ... Mösyö Vat
sonun burnu kanamıyacağından e 
min olabilirsiniz. Allah saklasın, 

neden burnu kanıyacakmış ! .. Fa -
kat alayı bırakalım. Üstadım, ne· 
den vaktinizi bu yabancı memle -
kette kaybediyorsunuz?. Acaba 
aramızda bir iki senelik bir dost -
luk mukavelesi yapılamaz mı:. 

Ayvalık Yolu 

Seyyar vapuru 4 birinci ka 
nun pazartesi günü saat 17 cie 
Sirkeci rıhtımından kalkaca1<. 
Gidiş ve dönüşte Gelıbo'u, 

Canakkale, Küçükkuyu, Edre
mit, Bürhaniye, Ayvalağa uğ· 

rayacak tır. 

. .,, ... 
Y w:ıiköy sulh icra memurluğun- kadar kaba tuz döşedikten sonra ınce kıyılıp üzerine serP1 ~i 

dan: bir sıra balık dizerler üstüne hiç hem tabağı süsler hem de yet 
Bir borçtan dolayı mahçuz kon

sol, ayna, pirinç karyola, şilte, ki
lim gibi eşya 5 - 12 - 933 salı 

günü saat 11 de Sarıyerde yenı 
mahalle Reşadiye sokağında 43 
No: lu hanede açık arttırma ile 
satılacağından almak istiyenlerin 
hazır bulunmaları olan olunur. 

(10581) 

bir sıra bez kaba .tuz koyarak tene eğlence olur... ·~İt' 
keyi doldururlar. Bunda dikkat o- Taze balık pişirilmesinde 1 ıtıı' 
lunacak kaziye istiflerin mümkün sas vardır ki bunlara dikktıt e ~11 1 

mertebe sıkı ve tuzun son derece li. Birincisi balık behemehal İ ~,.r' 
kuru olmasıdır. Teneke doldu mu gın ateşte pişirilmelidir. 5~1ı' 
üzerine ağır bir cisim.. Bundan harlı mangal ateşi tava gaYC11'9fı11 
maksat balıkların tuz mahfazasını gın y~ğ, haşlama fakır f~~kır ı.ııS'~ 
hava girmiyecek surette tertip et - yan hır su, nihayet fırın ıse 
mektir. fırın faknt balığı az tutmal<\

9 
~~ 

Bu en müteammim usuldür. Ben İkincisi: Bahardan TeI11 111 ı.ı A~~ı 
Beyoulu birinci sulh hukuk mah- d k b t )ır ·il ı:. bu ameliyeyi daha ziyade tekamül ar ç.ı an alıklnr kızar 1 • .,~~ 

kemesinden: t · ·b k ; f ettirmeli ve mamulün nefasetini da ostan ıtı aren balıklar ço 0ııı' 
İsmail Hakkı beyin Harbiyede yanmasını arttırmak için balığı yı- olacaklarından tavaları ağır fg.' 

Didar apartmanında 2 numarasın- kadıktan sonra bir tencereye yüz- Bu zamanlar iskara, haşlarıt~ıl'Jı1' 
da mukim Kenan Ali hey aleyhine de on nisbetinde tuzu olan su ko _ pılmalıaır. HP.ttn fırın bile ~g jflce 
ikame ettiği alacak davasında mu yar bunu iyice kaynatır ve balıkla (Barbunye, pisi, gümÜŞ gibi 
maileyh Kenan Ali bey ikametga- rı bu suyun içinde bes dakika has- balıklar müstesnndır.) ..,ei' 
h 1 .k . ~ b~ w J~ mı terk ederek ha en ı anıetgahı ladıktan sonra çıkarır kurular ve is Şu halele kışın bahusus .,

11 0Jcı 
h l b b .f -' . 1 b yaS ~ meç u ulunduğu mu aşirinin lı e~erim. Bu suretle balığın fazla sımc e alıklar semiz ve rtf11:ı 

d k d l l ki h · · ( d ~ k. b d l·ı:tt\ .;e er enarın an an aşıma ama - zıytı yağı e~il) gider hem daha gu va ıt unları tava a · 
1
r 

kam ece ilanen tebligat icrasına ka ıyi salamurayı alır ve daha ço!< dR tabiidir ki yeme~c ağırlııştır. 1311 ' 
·1 k l k h -> • bo:t°'1 

• ' rar verı ere yevmı mu ıa eme yanır, sonra yendiği zaman daha azmı güç olur midcyı 1,1ıt11ll 
30 - 12 - 933 saat 10 a talik hafif olur. husus yağ matlup derece ..rı:ı5 1 ıı' 
d ·ı · 1 kl · kA d B · b ··tiill ' Je e ı mış o ma · a yevmı mez ur a u suretle yapılan salamura 3 mış ıse o vakit balık u . ve ıı • 

mahkemede hazır bulunmanız ak- ay sonra yenebilir. Yeneceği za _ JiiyıkiJe yanmadan salıver•~ pi~ 
· t kd' d h k b d k 1 t · ~ ·b· b 0ır .. ey e sı a ır e mu a eme gıya ır.ız - man a çı an ıp en aşağıda 24 a morına yagı gı ı :s 

da cereyan edeceği tebliğ maka - saat serin tatlı suda bırakmalı bu miş sanılır. d 
11 

)<ttlıtl 
mına imim olmak üzere ilan olu - suyu bir kaç c!efa değiıJtirmek icap Şu halde kış baJıklnrı~cl: pi~~~ 
nur. (10591) eder. Bu müddet zarfında balık tu larının daha ziyade tep!;ı vtılıır• ~ 

ı o k o 1 A l A k ... t\g o' ·- - - - . ~ zunu wyverır. Sonra le rar kuru - sı azımttır ~·Intta ço J ıo 

İngiliz polis hafiyesi Lüpenin 
kendisine Vatsonu iade mukabilin 
de lstanbuldan gitmesin.i teklif e • 
deceğini tahmin ederek büsbütün 
kızdı: 

. .. dıktnrı . ti 
mak ve seni İstanbul hr.pishanesi- ladıktan sonra diğer balıklar gibi raz tuzlu suda haşlan ·c flı( 

km k . . . 1 1 . . olur. ' "' ne tı a ıçın .• , pışiri ir. Bilhassa tepsiye dizilir ü- lazır an~n cl-lı:ı ıyı i.f;>5 
- Senden vasiyetnameyi al - (Ucrnıııı ur) • b d 1 · l 

zerınc yarım ar a t zcytınyacr, acır ık vermez. 
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lkr am iyeli 0 I o S faizli 
Erga i istikrazının 
''B,, tertibine ait ilan 

Maliye Vekaletinden: 
F 14/l/J933 tarib ve 2094 numaralı kanua mucibince buılı 
ı'Vıipaşa Diyarıbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan sonra 

7. an ıkısmınm inş ıına tahsis edilmek üzere yapılacak :1 'l.-000.000 
~ıral.ık. istikraıının 4.000.000 liralık ikinci .Hısmım teşkil eden B. 
\' ertıbınin kayıt muamelesine 9/Kinunuevvel/1933 de başlanacak 

e l 1 - 1 - 934 ak~amı bitecektir. 

b 1 - Bu istikraıın B. tertibi de beheri yirmişer lirahk iti· 
ati kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin t:ahTifleri birClen ı00.000 ne kadar olan 
rıunıaraları taşıyacaktır. 

<>ld ~ - Bu 'tibarla hm tahvil "60,. lira ~tibari lnymetindc 
b· .u~undan her tertibe ait yirmi J'ralık tahvil tam tahvilin üçte 
k •tını temsil eder ve ikramiyelere de o nisbette iştirak hak· 
ını v ~rir. 

t h .4 - Bu istiknzın A. tertibi hamillerinin sa'bibi bulundukları 
9a. "'•~!erinin B. tertibine iştiraki tını temin edebilmek üzere 
le· kanunuevvel· l 933 den l 3 • ldinunuuvel • 1933 tarihine kadar 

0
; ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis 
unrnuitur. 

t h .Bu müddet zarfmda A. tertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
t~·Vıl aldıkları bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter· 
1 1 tahvilini talep edebileceklerdir. 

s 14 · kanunuevvel • 1933 tarihinden itibaren satıılar umuma 
erbestçe yapılacaktır. 

t h .s - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan ıB. tertibim~ ait 
l~ ;•lle.rin ihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini tem inen, 
b 1 O lıra olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liral.ile !bir tahvil 
u ltıüddet zarfında on dokuz lira yetmit kuruşa sab1aca~tır. 

kı 6 - lstikrazm faizi 'o 5 dir. Bunun i-'in her tahvil bir lira 
Yrtıetinde yirmi kuponu taııyaca1'hr. 

Deniz evazım Satınalma 
ko ·syon nda • • 

130 kalem kimya aiat ve ıedev tı: Aleni miinakasası: 4-12-933 
pazartesi saat 14 le. 

D eniz Kimyahanesi ihtiyacı için ıyu\<arda mı\ctarı yazılı 130 
kalem J<imya alat ve edevatı 4 birinci kanun 933 ıPazartes günü 
saat 14 te aleni münakasa ile nlınacnğından talip olanların yev 
mi meıkurda şartnamesini görmek istiy,,.nlerin de her gU.ı 

Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonun:ı müra 
'1-0~· caatları. o ,, 

1,. • 7 - Faizden başka senede iki defa 16 ·Nisan· ve 16 · teş· 
ını~vvel tarihlerinde yapılacak kcıidelerde kazanan umaralar...,.__ ... -4 

aıaaıda yazılı ikramiyeler tevzi o!unur. 

Türk .Lirası Yckün 

Adet Beheri Türk Vrası 

1 30.000 30.000 
1 15.000 15.000 
3 3.000 9.000 
6 939 S.4S4 

289 120 34.680 

300 94.134 
T" 

t Yulcarda yazılı nnldarlar fam tahvil üzerinden hesap ve 
dtabit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edecek tertipler· 
tn her birine üçte biri tevzi cdilektir. 

i b '~ltı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi edilecek 
ş u ıkramiye mıktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilm'ş 
~'duğu ayr:ıca Broşür halinde yapılan neşriyatla iıab edilmiştir. 
tıJ. il ~roşürlerin kayıt muamelesini yapan bankalardan talep edil

Csı. 

ba,a kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve sah1acak 

o~an Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de başabaş alınır 

Kayıt mua • • 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

ile Z1raat, tş, Osmanlı ve Em!ak Bankalarının merkez ve şube· 

leri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu banka1ardan baş 
ka Istanbul'da Amerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant 

bank, Bankodi Roma, Felemenk Bahri sefil, Se1anik bankası, 
Banka Komerçiyale italyana, S. S. C. 1. Ticareti Haric"ye ban 
kasıJ Banko Franko Az:iyatik bankalatile lzmir Samsun ve Mer· 
sindeki diğer bankalar tarafından da icra edilece1<tir. 

l 1 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muamelesi 
için o:ı dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mu,rnbilinde yukarıda 

k d 8 - Faiz ve il<ramiyeJer bu iıtikraıın tamamen itfasına -yazılı bankalar tarafından tahvillerin .asılları yerine geçmek 

• ar her türlü resim ve vcrgiJcrden muaftır. üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbul. 

b 9 - Bu istikraz t~hvilleri resmi devair ve müesseselerce verilecektir. 

fllUı~•i idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 12 - Muvakkat makbuzların as1Uarile ne ıaman değ"ştirile· 
ll avelelcrde teminat olarak itibari kıymetleri üıerinden baş- ceği ayrıca ilan edilecektir. (6660) 

ls----=t=an=b~u=I =zi=r=aa=== 
Sır• 
No. 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 

Semti Mahallesi So'cağı Cinsi Hissesi Emla'< Hisseye göre mu· 
No. sı · hammen kıymeti 

Yeniköy Panaya Kuyubaşı Ahşap hane ild di1 11 ~an 3/8 59. 61· 6'3 H15 T. L 
Büyükada Cami Çakır Çıkmn Etyevm arsa nıdı !. 60 Tamamı 13 150 ,, 
Beyoğlu Feruzağa Hacı kılıç çıkmazı Arsa metres ı ı 26, )4 2/8 27 - 29 473 ,. 
Galata Kemankeş Havyar ham içi Kagir dük kan 1 / l 71 2000 ,. 
Edirnekapı Hacı Muhittin Sulukule Hane ve ahır Ta ncımı 14· 16 600 ,, 
Eylip lğrikapı Hacı Hüsrev lğrikapı imalathane l /l 65· 67 750 ,, 
Ayvansntay Atik Mustafapaıa Papaz Kagir hane 2/3 17 1200 " 
Cibali Sefrikoz Fener caddesi Ahşap hane 1/4 233 450 ,. 
Edirnekapı Kemankeş Arpacı bakkal (Arsa orşıııı 80) Tamamı 31 100 ,. 
Çengelköy Çengelköy Hasanpaşa aşağı sedi Ahşap hane 54/160 30 844 ,, 

ııa Yüz.de yedi buçuk pey akçelerile ibate bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsgfı yazılı gayri· 

i,;.llkuller açık arttırma suretile satışa çıkanlmışhr. Kat'i ihaleleri 4112/933 pa2artesi günü saat on beştedir. Müzayedeye 

te '.tik edeceklerin pey akçelerini yeYmi mezkQrda saat on dört buçuğa kadar tevdıleri lazımdır. Seoei haliye vergisile belediye 
1•rn1e • - • . rı rnuşterıye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmııtır. \6383) 

enizyol arı 
ETMESi 

\centderı: 1\:ırakö\ - Köprübaşı 
4-2.:it>2 - ~irkecı Mühürd:ıı zade 

tız;.ı~;m 1 lan rclelon 22740 l'ill:CB:C:~] 

Karadeniz 
Denizyolu 

r- h · t vaputu 5 bi
r_um unye rinci kanun 

Salı J 8 de Galata rııhtımın· 
Jan kalka'Cak gidişte Zonguldak, 
(nebo'u, Sinop, Samsun, Fatsı, 
Giıeson, Vakfıltebir, irabzon, 
Rize'ye. Dönüşte bunlara ila· 
vete:n Sürmene, Ordu'ya uğ· 
rnyaca'k·br. {6617) 

Bart n Denizyolu 
B vapuru 4 Kanunu· 

ursa evvel 

Pazartesi ı8 de idare rıh· 
tımından knlkacak, gidişte E· 
reğli, Z'<>nguldak, Bartm, A· 
masra, Kurucaşile, Cide'ye 
dönüşte Kurucaşile'ye uğra· 
mıyacaktır. {6675) 

ske deriye 
Denizyolu 

·l • vapuru S birinci kfi· 
azmır .nun 11 de Galata 

Salı rıhtımından doğru b.· 
mir, Pire, lskenderiye'ye ka1· 
kacaktır, (6676) 

lstanbul Asliye Mahkemesi 6 ın• 
cı Hukuk Dairesinden': 

lstanbul Kız taşında Sofular 
mahallesinde Değirmen sokağında 

10 No: lu hanede Bedia .H. tara -
fmdan kocası Y.cdikulede istasyon 

caddesinde 2 No: lu hanede Hay -
rettin B. aleyhine açılan boşan -
ma davasına müteaair arzuhal mu 

maileyhin mezkur adresten çıka • 

rak bir semti meçhule gitmesin -

den dolayı ilanen tebliğ edilmiş ve 
davetiyen;n dahi ilanen tebliği ka 
ırargir ve bu bapta imla kılman da 
veliye var kası mahkeme divanha 

nesine talik 1cılmmıs bulunduğun -
dan yevmü tahkıkat olan 17- 12 
- 933 pazar günü saat 13,30 da 
İstanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesinde tahkıke.t hakimi 

huzuruna gelmediği takdirde hak
kında gıyaben tahkıkat icra olu
nacağı davetiye tebliği makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan o
lunur. (10588) 

1 Askeri Fabrikalar ilanları 1 

86kalem mukayese 
marka çelik 

Yukarıdaki malzeme ka
palı zarf suretile 1/2/934 ta
r.·ihinde saat 14 te ihalesi icra 
edilecektir. Taliplerin şart
name için her gün öğleden 
sonra münakasaya girmek 
için de o gün ten1inat ile mü
racaatları. (6651) 

İstanbul İkinci İcra Memurlu
ğundan: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer prinç karyola ve Alman 
marka müceddet piyano ve son mo 
del garderop, büfe ve saire 1 - 12 
- 933 perşembe günü saat 9 dan 
itibaren Kadıköy Şeyhzade Sü -
leyman paşa sokak 20 No: lu hane 

dahilinde a~:k artırma suretile sa -
iıiacağmdan talipleı·in mahllinde 
memuruna müracaatları ilan olu • 

1 nur. (10574). 
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lO ş· r T '' l f Şişliden • Tünele 
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3 - 7 ~:~~ ~!:~g iHi T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. il~ _ _...ı .... ş -1 =---u_n_e __ l Tünelden • Şiş)iye .. .. . ... 
12 Harbiye _ Fatih f Harbiyeden - Fatihe --------l Fatihten • Harbiyeye 

.. .. .. ,,. 

5-10 ~-~4 2~·0~ i~ !! Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir !! !l 
· 

0 
. l H U surette yazılmış bit ... çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. l~ i! 

15 Taksim _ Sirkeci (Taksimden - Sirkeciye 
-----...;..~;;.;.,;..l Sirkeciden· Taksime 

s 1.30 19.00 H H =ili 
9 7.so l9.25 ii U Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLER 1 N fiatları nefasetine il~ 

16 Maçka _ Beyazıt ( Maçkadan. Beyazıda 5-13 6.15 24.00 H il ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. ı'i fı 
------~-l Beyazıttan - Maçkaya 21 6.57 24.40 ii ~I l ı: .. .. . .. 

7.1 0 ı 9.45 ~ .. ;.= ;.~.= Satış Ve Tevzi Yeri : Istanbul Ankara Caddesi :,';,= ,ij _Maçka_ Eminönü ( Maçkadan • E. Onüne 9 •• ·; •• i! 

_ı_1_ş_i_,ı~i ~-__ s_ir_k_eci { ;;!~;;~;;;~~~~;zya 
1 

i ~:~ ~i;i~ l l'"'"'"'"'''''''''~'"''~'''''~""'~'''''~"'"'''''''~'''''~""'~'''''~""'~.--~J J 
T k • Ak (Taksimden . Aksaraya 12 7.00 19.1 O 

- a ıım - s~l Aksaraydan. Taksime 25 7.37 19.47 

19 K l B t (Kurtuluştan . Beyazıta 7-15 6.00 23.50 
urtu uş - eyazı l Beyazıttan • Kurtuluşa 21 6.45 24.35 

K 1 E • .. .. (Kurtuluştan • E. On üne 1 O 
- urtu uş- mınonu 1 E.Onünden • Kurtuluıa 21 

1 
B. Taştan • Bebeğe 

,, - E. Onüne 8 
22 Bebek - Emin~ıBebekten • ,, 16 

Eminönünden • Bebeğe 25 
Bebekten. B. Taşa 

23 O ak" Ak ( Ortaköyden- Aksaraya 1
1
1
5 rt oy - saray l Ak.saraydan. Ortaköye 

7.05 
6.30 

6.08 
6.20 
6.30 
6.40 

6.30 
7.14 

34 B 'kt F .h ( Beşiktaştan • Fatihe 8· 14 7.00 
eşı aş - atı 1 F h' B T at ıten - . aşa 

f 
A. saraydan -T. kapıya 

32 Topkapı _ Sirkeci T. kapıdan. Sirkeciye 

lSirkeciden • T. kapıya 
T. kapıdan • Aksaraya 

f Aksaraydan- Y. kuleye 
33 Y edikule _ Sirkeci Y. kuleden - Sirkeciye 

l Sirkeciden - Y. kuleye 
Y. kuleden • Aksaraya 

17 7.42 

7 6.05 
14 6.20 
20 6.51 

7 5.56 
14 6.15 
21 6.48 

19.30 
20.02 

23.27 
24.00 
24.42 

19.10 
19.54 

19.38 
20.20 

23.00 
23.30 
24.00 

- . 
23.01 
23.35 
24.05 

J 
Aksaraydan- E. kapıya 6 5.52 

37 Edirnekapı • Sirkeci E. kapıdan - Sirkeciye 12 6.15 23.12 

l Sirkeciden - E. kapıya 19 6.44 2 i.40 
E. kapıdan • Aksaraya 24.08 

Haşiye: Bir araba saat 1,20 Karaköyden Bebeğe gidecektir. 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan: 

410370'kilo ekmek: Kapalı zarfla münakasası: 1 l/Kinunuev
vel/1933 pazartesi günü saat 13 de. 

691 Ib kilo ekmek: Açık münakasası: l l / Kinunuevvel/1933 pa· 
zartesi günü saat 14 de. 

39475 kilo Sığır eti : Kapalı zarfla münakasası : 11 /Kanunuev· 
3806 kilo Kuzu eti : vef/1933 pazartesi günü aaat 15 de. 

lstanbul ve Heybeliada Deniz efrat ve talebesinin iaşesi için 
yukarda cins ve mıktarı yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
şartnameleri görmek isteyenlerin her gün ve meıkfır erzakın ita· 
sına talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde Kasımpa· 
şada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (6298) 

~:::::::::::::::: :::: :::: ::::::: :::: :::: :: :::: :: ::::::::::::::::: ::::::::::::::: :::: :::::::: :::: :: :: :: :: :: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::ı::::::::::: :~ 
Tl:.:J Q K iYE 

llRAAT 
BANJ.<~51 

• 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
. 1 - Zabita memurlarının elbise ve kaputları için imal etti · 
rıJecek üç muhtelif cins kumaşa ait mirıal<asa 26 - 11 · 933 tari· 
hinden itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - ihale l 6 Birinci kanun cumartesi günü saat 15 de 
Umum Müdürlük mubayaa komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Şartnamede bazı lezum:u tadilat icı a c~11eceğinden 
isıekliler her gün müracatla yeni tadilatı öğrenebilirler. 

4 - Taliplerin muayyen olan gün ve saatte Emniyet işleri • 
Umum MüdürlüğU Mubayyat komisyonuna müracaat etmeleri. 

(6649) 

lstanbul Eel~diyesi i!anları 

Arpacı çiftliği binasının tamiri: T cm inat 28 lira 

ibussuut caddesinde 11 /13 No. matbaa binası tamiri: 34 lira 

Yukarıda yazıla mahallerin tamiri açık münakasaya konul
muıtur. Talip olanlar keşif evrakını görmek ve şeraiti anlamak 
ilıere her gün levazım mlldürlüğllnc, münakasaya girmek için de 
teminat makbuz veya mektubu ile 25 • 12 · 933 pazarteıi stünU 
1aıt on beşe kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (667j) 

İstanbul İkinci icra 
' 

Memurlu- ıJstanbul milli emlak mÜdÜr}Ügv ünde~ t 
karii ğundnn: 

Mahçuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer hamam eşyası 4 - 12 
- 933 tarihine mi:sadif pazartesi 

günü saat (9) dan itibaren Kasım 
paşada Küçük hamamda açık art
tırma suretile satılacağından talip
lerin mahallinde memuruna mü
racaatları ilan olunur. (10572) 

SahJbl: MEHMET ASIM 

Neırtyat MUdUrU : Heflk Ahmet 

\ ' A K l 'l &ltıtbaa.aı - utanbuJ 

Mülga Seyri Sefain idaresinden müdevver Gayret rocıı0' 933 
3500 lira muhammen bedel üzerinden 23 - Kanunuevvel • klJf• 
cumartesi günü saat 14 de açık arttırma usu:ile satıh•': ;çiO 
isteklilerin görmek için kılavuzluk Müdürlüğüne satınahn;69j) 
de Müdüriyetimize müracaatları. ~ 

11: 
lstanbul üniversitesi rektörlüğiill~~0 bİ.JtLI 

Yabancı bir dil bildiklerine dair beyann~me do!dural1 gaoil 
Üniversite talebesinin imtihanları 7/Kinunuevvel perşembe ebe(ll" 

saat (15) te lstanbul Lisesinde yapılacaktır. Alaltadarlara 
6
641) 

miyetle tebliğ olunur. { 


