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v *d N~'! atımız T.RüştüB. 
ıçın eksiliyor? 

ııı Son &ünlerde umumi varidatı· Son seyahati hakkında 
b:~~~zaldıiına dair gazetelerde beyanatta bulundu 
_,~•ad· l · 

dllıber· ıı er çıkıyor. Hazıran- Ankara, 3 (A.A.) - Hariciye 
lif •er 

1
• ıeçen bet ay içinde muhtf Vekili Tevfik Rüştü Beyefendinin 

lil'l ııler hasılatında bet milyon Ankaraya avdeti üzerine seyahati 
llb:a 11akın bir noksan görülüyor- hakkında beyanatta bulunması ri-

...,. hr . . q 
lllikt. una) kı bet aylık varıdat casile müracaat eden Anadolu a -
~ ~ leçen ıene 1933 senesi jansmm bir muhabirine Vekil Be -
edUı.ı~ı tanzim olunurken tahmin yef endi hcrveçhiati beyanatta bu -
re hü lf 0 1.an miktarlara ve ona gö lunr.ıaşlar<lır: 
rtauı lçenın masraf k1M111na kon· "- BilJ1ğiniz veçhile buradan 
it olan rakamlara nisbet edilir• doğru Atinaya gittim. Orada doıt 
~daki fark daha büyüktür. ~~·~aniıtanın devlet r~~~.lil~ ve sair 

~ ecek ıeneye bu malumat çer bulun doıtlanmızla ıoruttum. Yu-
ıel'eai d h" · · y ·· k ·11 · lii . a ılınden bakınca görece- nanıstanda ur mı etıne ve onun 
.. Jb•ını . k f" ı p b""f" ille a.n7.ara asla hoıumuza git· biıyü te rne, ımet &§&ya, u un 

.. z. Gec;en ıene olduğu gibi önü· hükumete kartı mevcut olan çok 
11'Uzde1-· • ~ h" f • y·· k" d Y 
\' "I ıene içinde de bütçe mu- samımı ıı erın ur ıye e una -
· tı~ıi işinin efkarı umumiyeyi niıtana karşı olduğu gibi ıünden 
lfıa.l edeceği ~üpheıiz görülebilir. güne artan ~ağlam bir kardetlik 
. Bununla b b l tb"k k" ifade P.ttiği11i bir kere daha gör -
tnd era er a ı mev ı · b h . ld 

e olan b'"t . h .. mekle a tıyar o um. 
sın u çe ıenesı enuz yarı• 

~ &eknittir. Hükumet 1934 se- Atinada iki memleket menfaat-
::• ~iilçesini B. M. Meclisine lerini görü§ ve anlayıı~ tam bir 
. rt 1J>tidasmda getirecektir. Ye· mutabakat mevcut olduıu, bu ve -

111 
•ene bütçesi mecliıe gelmezden sile ile bir kere daha tezahür etti. 

:"el Ulnumi varidatın tenakus Yunan ricalile umumi Balkan va • 
l er~i hakkında söylenecek söz· ziyeti ve Balkanlarda ıulhun eaaı· 
.!.,. 1'.ti bı"r k ı · h · d .. "ld" lı bir ıurette temini eıbabını görüt-' ah·· uvve ı aız egı ır. .. 

11 bütçe meselesi noktai naza- tük. Eaaıen her zaman yapbıımız 
tırı.1-. ""d ı . fkA A . d .. .. 
1 --q önu·· ·· d k' "t · mu ave eı e arı tına agunun eri muz e ı seneye aı ış· 

• il h-kik t" • 1 k · · d icabına göre tekrarbyarak arada 1, .. a ını an ama ıçın a • 
\· "ç, dört ay kadar beklemek mevcut olduğunu bildiğimiz mu -
illtQı leli tabakalı bu ıuretle de tekrar mü • 

Adliye Dairesi Yandı 
~--------------~---------------~-- -----

Bina tamamile mahvoldu, iki kişi 
öldü, yaralananlar da var 

Civardaki benzin depolarına sirayet tehlikesini de gös
teren yangın rüzgar yüzünden güçlükle bastırılabildi 

Ac•b rd. 1 'd d .. .. şahede ettik. Doıt milletin ıah • 
len b a ev et varı atın a goru d y··rk' f l b"" ük 
,_ Uh~k~~d~nqdJ~d~·-~s~~~~a~u~··~y6ey~e~m~a~t~u~o~~~~u~y~~~4~~-~~~~~---~~ 

lJ oldulu gibi bu defa da çok tehyiç 
mwni olarak mevcut olan ka· 

4a.at sud n·· .. . d .k etti . Ve iki milletin bu duygula -
J._ • ur: un ya uzerın e ı . 
""ld· b h rmda müıterek sulh gayelerimizin 

ı u ran va r. Türkiye buh -
. ne kadar kuvv~tli olduğunu ıöı -

Re;ıren bu dünyadan ayrı bir 
~) k termit ve Turkiye - Yuıoılavya 

~\lA- e et değildir. Zaruri olarak 
...... ,llın diğer memleketlerde u. dostluğunun çok samimi ve ıüzel 

bir tezahürü için vesile olmuttur .•. 
Mehmet Asım Belgratta kral Alekıandr Hazret -

., (l»c,ıunı 4 ün<"U M~·ıfadıı) Cllev•m• '°" .,.,..., ....... 
···································~·············································· 

Kara kış geldi! 
~radenizde tekra~-başlıyan fırtına 

birçok kazalara sebep oldu 

~, ıeb · · "-'i)'l ' rımızde, artık tam ma-
d._he:• batlamııtu. Birkaç ıün-
1.-. Sol 1

1
devam eden soğuk dün da 

• nııı, öğleden aonra latan 

ıstanbulda kıtın ilk gUnU 
garip bir yolcu ve 

denizde f1rtına 

bula bu ıenenin ilk karı yağ. 

mıttır. Kar fasılalarla ve ser 

pinti halinde gece de devam 

et.mittir. 

Kandilli raıathaneıinin verdiği 
malumata ıöre hararet dereceıi 
dün ııfırdan a9ağı bire kadar düt· 

(De\'alDI 10 IUIC'U ... ),fada) 

heyecan içinde bırakan büyük bir 
yanıın olmuı, Ad\jye daireii ta ~ : 
mamile yanmııtır. Saatlerce. de • 
vam eden.,bu yanıın bir facia~; 
lini almıt, bir kaç kiti öldüiü aibi 
bazı zavallılar da yanmqlardır.· 

Yangın llUll ~ılcb? · 
Yanım akf&ID saat 20,40 da çık 

mııtır. Derhal alevler her taraf
tan ıörülmüt ve az sonra yüzlerce 
kiti binanın önünde toplanmııtır. 

Yangının ne ıuretle çıktığı hak· 
kında muhtelif rivayetler vardır. 
Bu rivayetleri ııraıile yazıyoruz: 

1 - Adliye binumda düne ka · 
dar kalörif er yanmamıttı. T all;li -
ri bitirilinciye kadar daima yan -
makta olan 10balar çoğalmıttı, dün 
Jlalörifer tamiratı ikmal edildiği 

için artık 10baların lü'zum~ ob~a • 
dığı aöylenmit ve bir kısmmm ~al
dınlmasına, lüzumu ıörülenlerin 
de temizletilmeıine karar veril -. 
mittir. 

Bu temizleme itine, adliyenin 
tatilinden 10nra baılanmaıı mu • 
yafık ıörülmüt ve aaat 18 den ıon
ra temizliğe batlanmıttır. 

Birinci ve kuvvetli ihtimal, yan. 
gmın ıobalar temizlenirken olma
ııdır. 

2 - Yanım, mevkufların çalıı -
tıkları marangoz odasından çık -
mıştır. 

Bu ihtimali öne ıürenler, mev· 
kuflann burada ıeç vakte kadar 
çahttıklarmı, ıiıara içerlerken hiç 
bir tehlikeye ehemmiyet verme -
diklerini söyliyerek ve buradan 
yangın çıkmuı muhtemel olduğu 
aöylemekted irler. 

3 - Yanım merdiven altından 
çikmııbr. 

Bu ihtimali ileri ıürenler, ate • 
tin ilk defa buradan parladığını, 

Adliye binası yanarken 
merdiven altında bir çok evrakın rildikten .sonra adliye önüne gelmit 
bulunduğunu, gelip geçenlerden ve derhal ite batlamııtır. Yan • 
birinin ıiıara fırlatmış olmaıı .ıının teveuüe müıait olduğu an • 
muhtemel olduiu ıöylenmektedir. laıılmakta ol4uğundan vakit geçi· 

Maamafih, hakikat bittabi reı • rilmeden diğer itfaiye merkezleri
mi tahkikat neticeıinde belli ola : ne kadar verilmiş, Beyoğlu itfai-
caktır . yes de az ıonra gelmiıtir. Saat 9 a 

IHaiye geldikten sonra doğru Bakırköy itfaiyesi de vaka • 
dan haberdar edilmitti. Bu ıaatte 

Fatih itf aiyeıi yangın haber ve-
.......... _......-....-. wn........,.muurt11111t9t1tıttmıH11111WBt• 

.---._ __ _._._~J 
Sll!haızlanma konferan· . 

sınd• bfr toD••ntı 

bütün münakalat durmuttu. 
ltf aiye faaliyete geçtiği vakit 

adliye sarayının kapı altı pencere· 
lerinden siyah dumanlar ve alev
ler f ıtkırmağa başladı. Atet, iı

tintak dairesi, Sultanahmet hu· 
kuk mahkemesi dairelerine ıirayet 
etmiıti .. 

Ateş bUyUyor 
Koca binanın bir tarafından 

fııkıran alev sütunları bir kaç da -
kikada üst kata fırlamış, 5 inci, 6 ın 
cı hukuk mahkeme. Sultanahmet 
sulh ceza mahkemelerinin pence • 
relerinden alevler görülmü§ ve ge
ne bir ltaç dakika sonra çatılardan 
evvela duman, sonra alev fıılur • 
mıştır. 

Devamı 7 •acl ••.-fada 
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Gazi Hz. 
Arnavut Kralını 

tebrik ettiler 

Günün siyaseti 

Tayyare teslihat 
yarışı 

. ,..,,
Birkaç gün evci lngılterc t' 

Ankara, :3 (A.A. ) - Arnavut_ kamarası, 1ngilterenin taYY'~~ 
lnk milli hayramının yıl döni.imi.i M. Musolı·nı· 1.le M. Lı·tvı·nof arasında cilik bakımından kuvvetini te~f 
mtinasebetile Reisicümhur hazret_ etti ve onun diğer memleket~ 11ıı. 

vetlerinc nisbetle geri oldugıı 10 !erinin Aınavutluk kralı Zogo Hz. bet 
ne çektiği telgrafla müsaıi.inile:v •Ik •• •• ld diğer memleketlere nazaran lbt' 
hin cevabı aşağıdadır : • • 1 goruşme o u ci derecede bulunduğunu. h; ııil 

"Milli Arnavut bayramı müna- ki hava k~vvetleri. i~inin"hİfl'leol• 
sebetile zatı haşmetanelerini yü- Napoli, 3 (A.A.) - Litvinof ı pılan konuşmaların varacağı ne - ı müsteş:ırı M. Suvich ve Türkiye . ku~vetle.rı dere~esınde mu 
rekten tebrik eder ve sahsi saadet- yoldaş Pompelde yapılan hafriyatı ticeleri ve kararları resmi surette nin Rc.ma büyük elçisi Vasıf Bey 1 dugunu ızah ettı. ,to 
leri)e dost Arnavutluğun refah ve gördükten sonra saat 16,20 de Na- tasdik ve bu kararların yerine ge - tarafından istikbal edilmiştir. f ngiltere hükumeti he111 "~, 
ikbali temennilerimi arzederim.,, poliye dönmüş ve biraz sonra Ro- tirilmeıini emretmek işini silahları Gazetelerin mütalealarından kamarasında, he.m lortlar k• dı ' 

"Milli bayramın yıldönümü mü- maya gitmiştir. azaltma konfernasına bırakmak anlaşıldığına göre M. Litvinof rasında, vaziyete lakayt olfl'l' 1
1
, 

nasebetile vaki tehriklerinizden ve Litvinof yoldaş saat 19,40 ta istemektedir. Bundan başka hal- ile Mussolini arasındaki mükale _ ğını, yalnız teslihat yarışı k•~tl 
1 R b · k · · 1 kar•r temennilerinizden fevkalade müte- omaya varmış, bir çok yüksek ya u netıce ve kararları ileride melerin mevzuunu bilhassa silah- nr açmama ıçın eve ce ··i~ı 

hassis olduğum halde zatı devletle kimseler, bilhassa Türkiye elçisi kabul edeceği hakkında şimdiden ları bırakma meselesi teşkil ede • tırılan programı tatbik et111edıflı'r 
rinden en hararetli teşekkürlerimi Vasıf Bey, M. Musolini'nin hususi Rusyadan teminat almak suretile cektir. ve bir sene evel Cenevrede ,. 
kabul ve şahsi saadetinizle dost kalem müdürü :Baron Aloiıi, bari - Sovyetler birliğinin her hangi bir Mülakat hakkında teblig devletin lngiletre nisbetinde /:ıer 
Türkiyenı·n azamet ve refahı lıak- ciye müsteşarı M. Suriç tarafından suretle Obtruction yapmasının ö _ R lihatı azaltması lehinde te~ 1 ı.ır 

oma (Stafani ajansı) - Hü- •f rı ır 
kında temennı'yatımın samı'mAıyet'ı- karşılanmıştır. nüne geçmeği de arzu etmektedir. k. ileri sürd~ğü halde bu tekh 1 1, 

umet reisi bugün öğle vakti Sov- 111•11 
ne itimat buyurmanızı rica ede- Litvinof yoldaşın bu seyahati Nihayet İtalya Sovyetler birli • kimse tarafından kabul oluıt . 

. l yet ittihadı hariciye komiseri M. - . . . l ~uıı tl 
hakkında gazetelerin ileri sürdük- ğıle A manya arasında mevcut mü Litvinofu Venedik sarayında ka _ gı, onun ıçın ımparator ug di' rım.,, 

leri bir çok mütalealard.an açıkça nasebetlerdekj gerginliğin gev!e _ b l . k d' . l .. lameli namına hava teslihatırı' ııt 
. . . . u etmış ve ·en ısıy e uzun mud - .11 . . • • ··Jıft 

anlaşıldığına göre Romada yapı - tılmesı gayeıını de gözetmektedir. 1 d t d t .. .. .. .. Hüku _ ger mı etlenn sevıyesmı yı.ı 
lacak konuşmaların en canlı nokta ltalyanın hundan maksadı Al· met .0~ ~ne gMoruLş'mt ~ştufr.b J • ceğini söyledi. u 

• e ı eısı ve . ı vıno eyne .mı- ıı• il" 
sı silahları azaltma meselesi ola - manyanın yeniden ve kısmen si- l l · • .1. b'lh b lngiltere hükumeti nanı• .., 

e sıyası mesaı ı ve ı assa un· .. I . .. . ı ,,.. 

Türk dili tetkik 
cemiyetinde 

İbrahim Necmi Bey umumi 
katipliğe seçildi 

Ankara, 3 (A.A.) - T. D. T. 

caktır. lahlanmasının bir itilaf elde edil- 1 ·d d - d d _ .
1 

. soz erı soylıyen devlet adaJIJ' 
aı an ogru an ogruya ı u mem 

Lavoro Fasciste gaztesinin dik- mesi için zaruri bir şart olduğu leketi alakadar edenleri münaka- va nazırı idi. 
kat ve alaka uyandıran bir yazısı prensipini müdafaaya imkan bul- şa etmişler ve yakında aktedilmis Bu vaziyet lngilterenin ta1~ 
silahları azaltma iıı.inde Sovyet - maktadır. ı ı · t l'h t ~ "'' ~ o an talya - Sovyet dostluk mi .. es ı a ı yarışını açmagll 
ler birliği ve Amerika unsurlarını Romada sakının zihniyeti dahilinde umu _ verdiğini gösteriyor. (ı. 

Cemiyetinden: 

T. D. T. C. umumi merkez he· 
yM! dün İnaarif vekili ve cemiyet 
reisi Hikmet Beyin reislği altında 
toplanarak riyaseticümhur umumi 
katibi Rüş1.:n Eşref Beyin istifasile 
açık kalan ctwiyct umumi katip -
liğine İbrahim Necmi, Ragıp Hu
hisi Beyin üniversite muallimliğine 
nakliyle açık kalan derleme kol 
batılığma Konya mebusu Naim 
Hazım ve İbrahim Necmi Beyden 
açık kalan neşriyat kol başılığına 
da Manisa mebusu Y akup Kadri 
Beylerin intihabına karar vermiş -
tir. 

Oamanlıca..dan türkçeye karşı -
. lıklar klavuzu için derleme fişle -
rinden ve bir çok lugatlarla eski 
kitaplardan aranan osmanlıcadan 
türkçeye fişlerin pek çok kartılık -
lar ortaya çıkardığı görülerek bun 
lardan ·herkesin istifade edebilme
sini temin iç.in klavu~dan önce ve 
ona temel c>lmak üzere bir tara -
ına dergisi neşrine 'karar verilmis 
ve bunun için icabeden hazırlık : 
lara başlanmıştır. 

Tekaüt kanunu 
Ankara, 3 (Hususi) _Maliye 

vekaleti tekaüt kanununun mu

vakkat beşinci maddesinin tefsiri-
ni B M M ı· . kl 0 f · · ec ısıne te ı etmiştir. 

Meclis bugün toplanıyor 
Ankara, 3 (Hususi) - B. M. M. 

yarın (bugün) toplanacaktır. Ruz 
n.amede; bazı dairelerin bütçele .. 
rınde münakal I . e yapı masına daır 
layihalarla, gümru··k 

1 memur arı -
nın vazifeleri dolayısiyle hediye 
almaktan meni vila~yetl d . ' er e ıs -
timlak olunacak yerlerin istimlak 
sureti ve tababet ve subeler· . ı san .. 
atlarının icra tarzı hakkındaki la
yihalar vardır. 

Mülkiyenin yıl dönümü 
Ankara, 3 (Hususi) Mülkiye 

mektebinin elli yedinci yıl dönü
mü yarın akşam (bu akşam) An .. 
kara Palasta kutlulanacaktır. Bu 
ziyafete vekiller, mebuslar, gaze· 
teciler, mülkiye mezunları davet 

lidirler. 

İtalyanın hakikıA degwerlerı'le takdı'r Roma L"t · f b • · ı ı .. , 
ı 1 vıno ' gece uraya mı sıyasi vaziyetin ıslahı çareleri - ngi terenin tayyare yarıt1" .ı 

'ettiğini gösterir bir mahiyettedir. gelmit ve birçok zevat ve bı'lhassa · l d B · ı d' - d l ı · d ı...ır - nı aramı~ ar ır. u misakın en masıy e ıger ev et erın e vr f 
Gene bu yazıdan anlaşıldığına M. Mussolininin kalemi mahsus rakın hir zamanda tasdik ve tea ... rıştan geri kalmıyacakları dıı 

göre İtalya, 4 devlet arasında ya - müdürü M. Al · · 'l h oısı ı e ariciye tisi takarrür etmiştir. hakkaktır. . ; 

Edirne Musevileri "Türk 
kültür birliği ,, kurdular 

Fakir çocuklara 
yardım için .. 

Liselerde bir zümreden 1 hGelecek harplerde en mii~İ 
ıi ın, tayyare olacağı şim I 

muvaffak olamıyanlar anlaşıldığına eöre bütün def'i lı"' 
Edirne, 3 (A.A.) - Anknra ve 

lzmirden sonra Edirne musevileri 
de "Türk kültür birliği,, namı a - h·:mirde h:ıyn ı teşebb.:ic 

Ankara, 3 (Husuai) _ Lise bi- rin en tehlikeli silah üzerinde ıf 
rinci devre mezuniyet imtihanla . !ı~a.cağı .. ya~ı!: silahları az.~~ 
••• • .;ı_ 1.:. -~···· _ ... ___ rl' 1 l!tnın busbutun suya diişt'.•11'' 

tında bir teşekkül vücuda getir - lere girişildi 
mişler, idare heyetini seçmİ§ ve 
faaliyete geçmişlerdir. Bugün bir 
beyanname ile hükumete müra -
caat eden bu tetekkülün maksadı, 
museviler arasında Türkçeyi yay
mak ve musevileri Türle harsını ka 

lamıyanların bu zümreden ikmal huKıucuuc~ u.na oımaz. ·e4 
imtihanlarını ertesi sene mezuni .. Bir taraftan İngiltere d•~,, 
yet imtihanlarında geçmek şarti - devletlerin seviyesine varm•~. ( 
le lise ikinci devre birinci sınıfa uğraşırken diğer taraftan ra1'1~(1 
devamları ve ikinci dene mezu - lan devletler de bugünkü ıe~ 

niyet imtihanlarında bir zi.:.mre • farkını .muhafazaya uğrat•'',i 
den muvaffak olamıyanlann aynı ve neticede vaziyetin vah' 
şartla üniversiteye veya yüksek artacaktır. te 
mekteplere kabulleri hakkınCla iki Mu hakkak olan bir nokt'jıf 
senedenberi tatbikine müsaade e . lihat .yarışının apaçık başlı 

bul ettirmektir. 

Yeni tayinler 
An.kara, 3 (Hususi) - Umum 

jandarma kumandanlığı ıınuhase· 
be müdürü Ali Bey maarif vekale
ti muhasebe müdürlüğüne, yerine 
harita umum müdürlüğü muhase .. 
be müdürü İbrahim Beyler tayin 
edilmişlerdir. 

Mahalli idareler kanunu 
Ankara, 3 (Hususi) - Meclisi 

idareler kanununu müzakere eden 
muhtelit encümen tetkiklerine de-
vamla hükumetin teklif ettiği 
dört maddeyi aynen kabul etmiş .. 
tir. 

Fransada yeni kabinenin 
mali projeleri 

Paris, 3 (A.A.) - Hükumet 
beyannamesinin okunması bittik· 
ten sonra, mecliste yapılan müza 
kereler rey verme hakkında bazı 
konuşmalara inhisar etmiştir. Bun 
dan sonra hükumet, istizah tak
rirlerinin müzakeresi ifinin tehi -
ri hakkında itimat meselesini ileri 
sürmüştür. Hükumetin bu teklifi, 
11 muhalif reye karşı 391 reyle 
kabul edilmiştir. 

Bundan sonra hükumet, mecli· 
se verdiği mali projelerin müsta
celiyet karariyle müzakeresini is • 
temiftir. Hükumetin bu teklifi de 
reye konarak 11 muhalif reye kar· 
ş ı 569 reyle kabul edilmiştir. 

Mali projelerin müzakeresi, 
perşembe sabahı başlıyacaktır. 

İzmir, 3 (A.A.) - Şehrimizin 
zengin ve hamiyetli bir çok !ahıi
yetlerinin iştirakile C. H. fırkası 
vilayet merkezindeki salonunda 
bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan· 
tı lzmirde mevcut lise ve orta mek 
teplerle meslek mekteplerindeki 
talebeden fakir olanların iaşe ve 
ilbaıı için insani ve milli bir yar -
dım ve alakanın hararetli bir su -
rette tezahuruna vesile olmuştur. 

Fakir çocuklarımızın ihtiyaçlarına 
medar olmak üzere bir kalemde 
beş bin lira gibi oldukça mühim 
bir para toplanmıştır. Bu hayırlı 
ife mukaddeme olmak üzere bir 
kaç gün evvel hamiyetli bir kaç 
tüccarımızın şehir gazinosunda 
yaptıkları bir toplantıda ayrıca üç 
bin lira toplanmıştır. Bu işten 
haberdar olan bazı müesseseler de 
gerek nakten, gerek ayniyat su -
retile yardıma muzaharet edecekle 
rinden, istihdaf edilen hayırlı ve 
şuurlu maksat pek yakında tabak • 
kuk edecek ve filiyata geçilecektir. 

Erzurum umumi meclisi 
Erzurum, 3 (A.A.) - Umumi 

meclis bugün toplandı. ikinci reis, 
katip ve encümenler intihabı ya -
pddı. Gelen itler encümenlere ha 
vale olundu. 

Umumi meclis ilk toplantısı ve
ıileıile ulu Gaziye tazima't telgrafı 
çekilmesine karar vermiştir. 

dilmekte olan muvakkat kararın dır. .. ff· 
~ bu ders senesinden itibaren artık 

tatbik edilmemesi maarif vekale -
lince kararlaştırılmıştır ve bu ci • 
het şimdiden talc~eye bildirilmek 
üzere maarif vekaletince .mektep • 
lere tamim olunmuştur. 

Liselerde Cümhuriyet 
ve inkılap tarihi 

Ankara, 3 (Hususi) - Lise -
lerin ve muallim mekteplerinin 
son sınıflarında okutulmakta bu .. 
lunan Türk inkılabı ve cümhuri -

------------------Memur vekillerine vefl' 
lecek maaşlar ~~.,· 

Ankara, 3 (Hususi) -
0
t\I' 

hal memuriyetlerde istihdsıt' e'e~ 
nacak vekil memurlara veril ~e 

ti• vekalet maaşlarının ne sure ,ı•"' 
hangi tarihten hesaplan•' ;e 

· lA ld' - · d -•li1e ı· tayın azım ge ıgm en •·· fcJi" 
kıileti bu noktadan tefsir yo ,,,. 

"t 
halli için B. M. Meclisine 111" 

yet devri tarihinin talebe tarafın - at etmiştir. 

dan daha esaslı ve şumullü öğre - Bir_i_d_a.,.m._..._k_araJ1 •. 
nilmeıi için maarif vekaleti bu ~ıaf • ~ 
dersin liselerin her ıınıfmada oku- Ankara, 3 (Husuıi) - • ıP' 
tulmasına karar vermiştir. gır ceza mahkemesince id•ts'et 11'~ 

Bundan sonra her sınıfta 15 gün kum edilen Miktat oğlu ~~ı;ıi"e . 
de bir tarih dersine ayrılmış sa · kındaki tezkere B. M. 
atlerden biri bu derse tahsis olu • gehniştir. 

rJ19 narak gençlerin Türk devletinin 
kurtuluşu, milli istiklal mücade . 
lesi, cümhuriyet devrinde mem -
leketin tal'akki ve inkişafı hakkın 
da daha geniş ve esaslı bilgiler al 
maları temin olunacaktır. 

A d b. · an1•11 .. nkara a ır nıŞ ··d~rıs 

T .. .. . h' vkiyat ısı" ır5, • ulun ın ısarı se "ero 
h ;ciye d • Bedi Beyin kızı ve ar ,..,, o 

l · • kA t'b' Nu"ın•11• ff'~ etı umumı a ı ı .. Ü fdu"- ti· 
Orta mektep mezunları Maarif vekaleti hu kararını der 

hal tatbik olunmak üzere alaka · 
nahiye müdürü olabilecek dar mekteplere b;Jdirmiştir. 

lu ajansı umum müdur ., .,;11 
. , .. e• d ,, 

Beylerin hemıirezadeıı ıarırt '
11 

Ankara, 3 (Hususi) - Nahiye 

müdürleri hakkındaki kanunun bi 
rinci maddesi "Mülkiye, hukuk, 
lise, orta mektepleri mezunların
dan nahiye mi.idürü olur,, şeklinde 
tadil edilmiştir. 

İzmirde zelzele oldu 
İzmil', 3 (A.A.) - Bu gece 24 

Ü 45 geçe şiddetli ve fakat sürek -
siz bir zelzele olmuştur. 1 Iasarat 
yoktur. 

ile hariciye elçilik ıneJ11:ryiJ1 rıif' .. 
d t ve 11w 

Tahırpaşazade Nec e kil fıt.t' 
merasimi bugün Bat"e 
evinde yarıılmıstır · ... tıeri 

• • L.J :ır"' 
paşa nll ,,ıı· 

Başvekil ismet . . bi:z;:ıst 
nişanlıların yüıüklerını 
mışlardır. 



Tı·amvaylarda kadınlara ayrılan 
. yerler kaldırılm yacak mı? 

Mazhar Osman Beyin. mesle
ğinde i.istat olup olmadığını; şük .. 
rederek ı.öylüyorum; tecrübe et -
medim. Gene de etmiyeyim. Fakat 
ortaya attığı meseleler, mükem • 
mel bir gazeteci olduğunda şüphe 
bırakmıyor. Mahut yemek listele-

Tramvay arabalarındaki ilk iki ı Karar henüz belediye riyaseti· ı· bir harem - selamlık ihdas edildiği rinden başlıyarak, şoförlerin yüz-
sıranın kadınlara tahsisi meselesi ne bildirilmemiştir. Dolayısile hatıra gclmer.ıelıJir. Hamile, ih- de ellisinin deli olduğunu ileri ür 

şehir meclisinde münakaşa edil .. 1 tramvay şirketine de tebligat ya- 1 tiyal·, hasta ve ~,>ı:uklu kadınlar ~esine kadar - hatırımda böyle 
dikten sonra artık bu sıraların ay- pıldığı doğru değildir. Bununla be için böyle iki ~ıraya ihtiyaç vardır h ır şey kalmış, yanlı§sa kusura ba· 
ı·ılmasma lüzu.m olmadığına karar raber salihiy~ttar bir zat bu hu· ve bu iki &ıra da bı:nun icn ayrıl - 1 kılmasın - gazetelerin, arayıp bu 
verilmişti. I mıştır. ~ lamadıkları dedikodu mevzuu ol-

susta şur. arı ~öylemiştir: 
Dünkü akşam gazetderdzn biri Avrupanm hemrn her tarfından du. Amerikada, mesela: "İnsanın 

bu karann tramvay ~ irketine bil- - Tramvaylarda kadınlara yer vapurlaıcla, lrn.mva) larda, şimen - canı neresinden çıkar?,, diye bir 

dirildiğini yazıyordu. Bu havadis vermek bir nezaket meselesidir. , diferler<le kadmlarn mahsus yerler sual varit oldu mu?. Hemen Maz -
doğru değildir. Yokl\a kadm1a~·a yer ayrılmakla vardır. har Osman beye koşulur. lskoçya 

da, bir kadının, senede iki kere 

Belediyede 

Terkos boı ulan taınir 

ediiiyor 
Beyoğlu cihetindeki su borula-

Halk evinde 
Ali Rıza Bey reis vekili 

lstanbul Halk 
evi re'si Hamit 
bey bir müddet 
evvel Maarif.-t 

• mm tamiri dolayısiyle dün gece
den itibaren beş gece ve gün Bey· 
oğlu va Galata cihetlerindeki ter· veka'eti yüksek 
~os suyu noksan olarak verilecek-ı tedrisat umurn 
tır. müdürlüğüne 

Sene başından itib •. : "n evlerde tayin edılmiş, 
ki eski terkos saatlerinden bozuk fakat Istanbul-
olanları da yenileriyle değiştiril -

miye ba~lar.:ıcaktır. 

., Eier 
1 

T ·· . Eskişehir şeker fabrikası 
"•lte.tta rnese e urkıyede şu fab- l 
ların hu fabrikanın kendi hesap yarın açı ıyor 
''ae a. döğüşmeleri. filan i~ mües • Tüı-kiye lş, Ziraat ve Sumer 
gıru''~ın filan i§ müessesesiyle 1 bankaları tarafından tesis edilen 
biı: la§rnası şeklinde olsaydı , Eskişehir şeker fabrikasının açıl -
•etnt e llli.ndan filan ulu orta hah-

1 
ma merasimi yarın yapılacaktır. 

llu1111'ıdik, Bir tarafa yanlar E gru Bankalar bu münasebetle İs • 
nrı h~ >c l:tupuna galip gelmesi i.. tanbul, İzmir, J\.nkaradan tanrn -
..ı· Utlin k~ f b d b' k E k. h' . Qık ze amızı se er er e er- mış ır co zevatı s ışe ıre cu -

tı ~a.lbuki Türkiyedc dava, mille-
'-lkınması daavsıdır. · 

'I'iirk' · kl.ltt ıyenın açık pazarlıktan 
lt\, ulrnası, bir daha yarı ır.üstem
Yetıı\~:rtları altında ba§kalarına 
rjllli.?ıd olmaması iktısat hareketle 
htrı e esastır. O halde meseleyi 
ceı>h;e.rı, o, cephesinden değil, biz 
d '•nde ·· ~ · M \it: n gorecegız. esele şu· 

liirk· 
lafll ıye en kısa bir zamanda 
'la.11ıtlıüstakil bir iktısadi uzviyet 

vet etmislerdir. 
lstanbuldan da ticaret odası er-

kanile lstanbulun ileri gelen tacir
leri, gazeteciler davet edih.ıi ,.tir. 

İstnnbuldan Eski~ehire gid.ecek 
heyet için hususi tren hazırlan -
mıştır. 

Tren bu ak~am 19.10 da Hay 
darpaşadan hareket edecek, yarın 
sabah Eskişehirde bulunacaktır. ~ 

Merasimden sonra heyet aym 
trenle avdet edecekler ve çarşam • 
ha sabahı şehrimizde bulunacak -
laı·dır. 

da umumi mü
f e tt iş olarak 
çalışması tens'p Şehir meclisi a:rnua 

o'unmuştu. dan Ali Eıza t ey 

Son zamanlarda Hamit bey 
Maarif veka ctir.ce Ankaraya 
pğrılmış ve g: tmi~tir. Hamit 
beyin Anl<arada bu'unduğu müd
detçe lstan bul Halk e vt reisliğini 

Cümhuriyet halk fırkası lstanbul 
vilayeti idare heyeti ve şehir 

meclisi az asından Ali RıZt beyin 
vekaleten yapması takarrür et· 
mı~ur. 

Hamit beyin Ankarada kalıp 

} ül\sek tedrisat umum müdürlü-

ğünii mii vapacağı, yahut cs'dsi 
gibi lstar :.ı ! da mı vazife görc
cegi An ı- rra'dn lE"sbit edile
ce'-<tir. 

Saracoğlu Şükrü Bey 
İki haftadır şehrimizde bulu -

nan adliye vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey tedavi edilmek üzere bugün 
Viyanaya hareket edecektir. 

olabil' ? 
atı ır . . Sıgaraları ucuzlatmak için 

ı. •er b Katoliklerin yortusu s· ı ı ıı:ottı er erlik nizamidir, lktısadi ıgara arın ucuz atma işini tet-
f.f,tp~~~ silahlı harbin aynıdır. Diin katoliklerin dini günü idi. kik eden komisyon mesaisini bitir· 
~lffak a§ıhozuk kuvvetler mu .. Bu münasebetle lstanbulda bulu • miştir. Komisyon ucuz tarifeyi 
llıf, b" ~.larnadı. Nizam, bilgi, ina- nan bütün katolik kiliselerinde 1 teshil etmiştir. Yıl başından itiba 

1 Maarifte 

IDamdo:;on mektebinden 
şikayet 

Da.m Dosyon mektebinde lale· 
beden muhtelif şekillerle fazla pa
ra nlındrğı hakkında maarife bir 
şikayet yapılmıştır. 

Maarif müfettişleri bu şikayet 
üzerine ehemmiyetle tahkikata 
başlamıştır. 

hamile kaldığı haberi şayi oldu 
mu, derhal Mazhar Osman beyle 
mülakat yapılır. Lokantaların ısla· 
hında Mazhar Osman beyin nok
tai nazan, stadyumun inşasında 

Mazhnr Osman beyin sözü, yeni 
edebiyat cereyanları hakkında 

Mazhar Osman beyin fikri yazıl • 
mıştır. 

Fakat muhterem doktoru, her 
zaman şaka eder, her meseleyi 
Latifeye boğar sar.mayın .. Geçen
lerde, ilim kürsüsünde, ilmi bir 

Muhtarlıklar kalktıktan bahse temas etti ve talebesine: 
"Ruh yoktur?,, dedi. 

Nasılsa gazeteciler üstadın bu sonra 
Ki\nunusaniden itibaren kalka· sözünü alaya almadılar. Sade Ka

cak olan muhtarlıkların şimdiye mi beyefendi, bir münakaşa kapı
kadar yapmakta oldukları müte • ı sı açtı. Bu mevzuun ilmi bir mev .. 
kait, iytam ve eramil maaşları zu olup olmadığını, ceffelkalem 
yoklama ilmühaberlerini hazırla- "ruh yoktur,. hükmünün verilip 
ma vazifesini yeni seneden itiba.. verilemiyeceğını sordu. 
ren muhtelif daireler yapacaktır. Şebi yeldayı miineccimle mu -

Mütekait, eytam ve eramilden Yakkit ne bilir? 
maaş alanların ölümlerini beledi- ,;\liipte lftyı gama sor kim gece-

e doktorlan bir vazifeye tayin ler kaç saat? 
ecHICliklen t~~ttirde bu i~i vazife f .. Ruhun mevcut ol~~ olm~dığmı 
veren, maaş sahibi kızlardan ev- alım ve doktor ne bılır? .. Sız onu 

1 1 1 
.k. h l a~ıklara sorunuz. Siz hiç sevgili-

enen er o ursa nı a me,mur arı . " h . ' 

b l h b 
sıne ru um,, demıycn aşık gördü-

un arı a er vermekle mükellef ·· ·· ? M k "b .. ·· nuz mu.. aşu asını ulun ruh,, 
clacaklardır. 

Ticaret odası Ticaret 
mektebi talebesine 

yardıın edecek 

ile sevmiyen sevdalıya rasgeldiniz 
mi? Demek, ki aşıkın ruhu var ve 
aşık ruhun varlığına kani .• 

Ama velakin, şair de, bir taraf
tan varlığını iddia ederken, diğer 
taraftan iddiasını cerheder: 

Yüksek ticaret ve iktisat mekte- Olrlii ruhum da ben na.-::ıl 

bine devam eden talebelere lstan- ., ya.,arrm . . 

bul ticaret odası tarfmdan yardım Diyen aşık şair, ruhsuz ela pek 
edilmeğe karar verilmiştir. 1 ala yaşadığını anlıyor demektir. 

1 b 
1 Yahudilerin ruh varlığına inan· 

Bu karar üzerine du··n stan ) u d ki k · · ı . d" h ı arı, ·ansı o mesın ıye, er ta-
ticaret odası baş müdürleri topla - raf 1 kapı yan, rl~ahtar deliklerini 
narak yardım edilecek talebenin bile tıkayan yahudinin: 

vazıyetini tespit etmişlerdir. - Kapi kapali, baca tikali, bu· l'Udu. ır ıriyle perçinleştı, işler yü- dini merasim yapılmıştır. ren bunu tatbik edecektir. ,,. 
j,. Sa.şıhozuk kA h b' • E 
-.ıanııı . . , er anı ar ıyesız, mniyet müdürlüğündeki 

teftiş 

Yurtdaş! 
ı Buna göre yüksek ticaret ve ik - nun ruhu nerden çikti? !. .. demesiy 

foıat mektebinde çalı~kan olanlar- le sabittir. 

~~lın hır ıktısat hareketi yanm 1 
d\lr. ıya ve Panik vermeye mecbur 

l!u iktısat f b ı· - · d · se er er ıgın e nıza 
Sadri Etem 

(t>crnnıı 1'.i ln r.1 ım) ıf:ıda) 

Mülkiye müfettişleri emniyet 
müdürlüğündeki teftişlerine de
vam etmektedirler. Bu teftişler 

birkaç güne kadar bitecektir. 

Milli istihsalin arlması, 
yerli mala kullanmakla 
gerçekleşir. 

Milli Jktısat ve Tasarruf 

dan ve yardıma muhtaç bulunan- Hele ruhun yeşil bir sinek, mai 
}ardan yirmiye yakın talebe ticaret ' bir kelebek gibi uçup gittiğini göz. 
odasına memur olarak almacatır. leriyle görenlere ne buyrulur?. 

Bu talebeler öğleye kadar mek- Her halde Mazhar Osmftn Bey 

tebe devam edecekler, öğleden &on SelAmi izzet Cemiyeti 
---------------• ra da odada çalışacaklardır. " cı.otı rn sa)ı r:t~ı Çt'\lrtnl'l) 

=:-----------DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 
====-==========-~~--~~~.:'--------~~--~ 

~-..--.:=:=---' 
~aro ~-------~---~----~ 

Qlt_ltdu - Dehri Ef., gazeteleri j ••. En karlı ticaret 
n mu? o· . 

·.. ıyorlar kı... ı yetişlirmekmiş .•• 

portakalı• Dehri Ef. - Azizim Zaro Agw a ı Hal A • 1. - · · • • • :F.n kt.m ı .. -;;rtılknl tıoon·tl gibi de-• • • . a zengın ı gın sırrını an· ı sen .. . 11· dikodıı\ıı l:ll7:(' tl-lc re g'~l'n ılt·~n . lıılrnt k9" 
yuz e ı sene yaşamışsın ama.... lıyamamı~sın ,. ••• ı.uııeı T:ılıo;i111 m!'~ daıııııda ııı•ıırlnıaa olıuı 

l~lcrdir. 



Başnıal.altdın /Jt·ıam 

mumi varidatı azaltmak suretinde 
yaptığı tesirler memleketimizde 
de olacaktır. 

Eski harflerle 

Elifbe kitabı basıp 
satmışlar! 

Şüphesiz bu sözlerde büyük bir 
hakikat vardır. Ancak hizir.n fik
rimizce bu umumi mütaleaya şu 
mülahazayı da ilave edebiliriz: 
Memleketimizde görülen varidat 
tenakus meselesinde buhran va
ziyetinin büyük bir hissesi olmak
la beraber bu tenakusun hepsi 
buhranın eseri değildir. Çünkü 
varidatın azalması kısmen de ik .. 
tısadi sistemlerimizde vuku bulan 
ve bulmakta olan değişikliklerin 
neticesidir. Nitekim varidat azal
masının bilhassa gümrüklerde gö
ze çarpması hunun delilidir. 

Eski harflerle ' 'Elifbe,, kitabı 

basmak ve satmağa teşebbüs et
mek noktasından beş kişi mevcu
den Sultanahmet birinci sulh ceza 
.mahkemesine gönderilmişler ve 
sorguya çekilmişlerdir. 

Mesela hükumet memleket da .. 
hilinde milli sanayie inkişaf ver
mek için hariçten giren mallar ü . 
zerine ağır gümrük resmi koyuyor. 
Memleketin bir takım ihtiyaçları 
memleket içinde yetiştirildikçe ha 
riçten ithalat kesiliyor. Gene 
bunun gibi hükumet kontenjant .. 
man usulü ile ithalatı tahdi ettiği 

gibi takas usulü ile de yerli malla
rının hariçte sürümlerini mütema 
diyen arthrmağa çalışıyor. Bütün 
bu tedbirlerin neticesi olarak bir 
takım müesseseler iflas ederken 
diğer bir takım müesseseler can -
lamyor. Gene bunun içindir ki, 
bir takım adamlar babalarından 

kal~n malları satarak geçinmeğe 

uğrşırken diğer bir takım kimseler 
yeni yeni apartmanlar yaptırıyor. 

Memleket dahilinde iktısadi 

sistemlede olan büyük değişiklik
ler zaruri olarak bir takım iflasla
ri mucip olduğu gibi bir takım u . 
mumi varidat me.mbalarını kuru .. 
tacaktır. Fakat buna mukabil şu
rada burada bir takım yeni apart· 
manlar yapıldığı gibi yeniden bir 
takım varidat membalarının çık .. 
ması icap edeceğini de unutmama
lıdır. 

İşte ~imdi öyle bir devir içinde 
bulunuyoruz ki hükumet elinden 
eski varidat kaynaklarından bazı· 

larını kaybettiği halde yeniden va· 
ridat alabileceği yerleri henüz ele 
geçirememiş bir vaziyette bulunu
yor. 

Şunu demek istiyoruz ki bir 
memleketin iktısadi ve mali sistem 
leri arasında derin bir münasebet 
vardır. Bunlardaki değişiklikler 

daima biribirleri üzerine tesir e
derler. Memleketin iktısadi sis .. 
temleri baştan aşağıya kadar de
ği§irken devlet varidatına esas o -
lan maliye sistemlerimizin olduğu 
gibi devam edip gitmesine imkan 
ola=naz. 

Mehmet Asım 

aşıklarla şairleri ruhun rolmadığı
na inandıramaz. 

Karni Beyefendinin, bu mevzua 
birazcık sinirlenmesine gelince: 
Bu dünya döndükce ;uh vardır 

~ , ' 
ruh yoktur, diyenler olacaktır. 
Ruh layetenahiye dahildir. Beşer, 
kıyamete dek liyetenahiden bir 
şeyler çıkarmıya uğra§acaktır. Bu
na uğraşmazsa insan insanlıktan 
çıkar, ilim durur, fen durur, ha . 
yat durur. 

Dava edilenler, Mehmet Ce, 
mal , Raşit, Halil, Mustafa, Ali 
Ef. lerdir. Davaya göre, bu "Elif 
he,, kitaplarından bir kısmının A
nadoluya gönderilmesi için yapı
lan teşebbüs sırasında iş meydana 
çıkmış ve bu işle alakadar görülen 
ler mahkemeye verilmişlerdir. 

Sorguya çekilenlerden Mehmet 
Cemal Ef ., kendisinin 250 tane 
"Elifbe,, kitabını bu hareketin ya
sak olduğunu bilmiyerek aldığını 
söylemiştir. 

Raşit Ef ., bunları kendisinin 
ba~::naclığınr, eskiden kalma oldu· 
ğunu, Halil Ef ., bu kitapları Ce 
mal Ef. den ne olduğunu bilmiye
rek aldığını, Mustafa Ef ., bu iş· 
le bir guna alakası bulunmadığı -
nı, kendisinfo sadece Halil Ef. 
nin arkadaşı olduğunu ileri sür
müşlerdir. 

Ali Ef. de, bulunan bir resmin • 
on dört sene evel yapılmıs bir re • 
sim olduğunu anlatmıştır. 

Mahkeme, muhakemenin da . 
va edilenler mevkuf olmıyarak 

görülmesine, şahitlerin çağırıl

masına ve 6 kanunuevel saat onda 
dinlenilmesine karar vermiştir. 

Ser serilik davası 
Birkaç gün evel Ayasofya ca

mii avlusunda yakalanarak serse· 
rilik ettikleri kaydiyle İstanbul 
üçüncü ceza mahkemesine gönde 
rilen ve tevkif edilen altı kişinin 

muhakemelerine, dün akşam üze 
ri devam olunmuştur. 

Dünkü muhakemede bunların 

iş sahibi olduklarına dair göster
dikleri müdafaa şahitleri dinlen.il· 
miş, şahitlerden Fatih camii mey 
dancısı olduğunu söyliyen Salih 
Ef., şöyle demiştir: 

- Dava edilenlerden Mehmet, 
bana yardım ederdi. Rifat ta o· 
nun muavini idi. 

- Demek Mehmet, senin mu
avinin, Rifat Mehmedin muavi .. 
ni... Peki, sen böyle iki muavini 
nasıl besliyorsun? Kaç lira alısın? 

- Ayda 18 lira. 
- Bu paradan ne kadarını bun 

lara verirdin? 
- Efendim, bunların yardım

ları "Bir ihtiyara iyilik olsun,, ka
bilinden, hani ya. Öyle fazla bir 
şey istemezlerdi benden ... He.':11 za 
ten Rifat başka İş sahibi idi. 

- Ne işi? 
- Galete satardı. Ben, satar-

ken gördüm. Hatta şimdi cami 
avlusunun bir tarafında İ şportası 

duruyor. 
Şahit karyolacı İbrahim Ef ., 

dava edilenlerden Yahyanm ken· 
di yanında gündelikle çabştığını 

anlattı. 

Selimi izze t 
r----------_.:.;::=.=.:~ 

Yurtdaş! 

Diğerlerinin müdafaa şahitleri 
gelmemişti. Müddeiumumi Nu -
rettin Bey, bu şahitlerin de çag ı

rılmasını istedi. 

Yerli mah kullanmak 
milli ahlakımız olmah· 
dır. 

Reis Nusret B , bu şahitlerin de 
çağırılması karariyle, muhakeme
nin yedi kanunuevele bırakıldığı . 
nı bildirdi. 

Yaş kaydi tadil edildi 
Bundan bir müddet evel tan

zim edilip alakadarlara teblig edi 
len asistanlık talimatnamesine gö
re hastanelerde asistan olmak isti 
yen doktorların 30 yaşını aışkın ol
mamaları ve evli bulunmamaları 

icap ediyordu. Bu talimatname -
nin yaşı tahdit eden maddesi genç 
tıp talebesi arasında büyük bir te
laş uyandırmıştı . Tıp talebe ce .. 
miyeti bu kayıtların kaldırılması 

hakkında vekalet nezdinde teşeb

büsatta bulunmuştu. Bilahare bu 
teşebbüsler tıp fakültesi dokanlı
ğı tarafından da teyit edilmişti. 

Öğrendiğimize göre vekalet asis. 
tanlık talimatnamesinin yeni şek -
line göre asistanlık yaşı hizmeti 
mecburiyesi olanlar için 33 e çı · 
karılmış. Ve evlileri asistanlık • 
Lan meneden madde talimatname
den büsbütün çıkarılmıştır. 

müstehcin neşriyata bulunduğu id
diasile açılan davaya, dün lstan
bul üçüncü ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. 

Neşriyat müdürü sıfatile mah -
kemeye çağrılan Ragıp Bey sor -
guya çekilmiş, müddeiumumiliğin 
dosyayı gözden geçirerek mütalea
sını bildirmesi için, muhakeme 
başka güne bırakılmıştır. 

M. Piyosun davası 
"Ünyon,, sigota şirketi direk· 

toru M. Antuvan Piyos tarafından 
"iktisadi Hafta,, ve "Ticaret,, ga -
zetesi aleyhine yakışık almıyacak 
neşriyat iddiasile açılan davanın 
görülmesine, dün latanbul üçün -
cü ceza mahkf'mesinde devam o -
lunmuıı.tur. 

Dünkü muhakemede, gazetenin 
neşriyat müdürü İrfan Beyin ve -
killeri, yazılan bazı şeylerin ıspat 

olunabileceğini söylemişler, bu yol 
da bir istekte buunmuşlardır. 

Müddeiumumi, bu isteğin 

reddini istemiş, mahkeme heyeti, 
bu hususta bir karar verilmek ü -

zere, muhakemeyi başka güne 
bırakmıştır. 

Baca t emizlemek 
Mehmet isminde biriaile arka· 

daşı Faiz aleyhine, belediyeye 
mensupmuş gibi bazı evlere gi-

derel-- "yangın tehlikesine karşı 
bacaları temizliyeceğiz.,, yollu 
müracaatların bu'unduklan iddi
asile takibat yapılıyor. 

Dava, dün Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesinde görül
müş, mahkeme, davayı vazife 
harici görerek, ceza mahkeme
sine göadermiştir. 
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4 Kanun evvel 1918 
- 'l' rıınwuy "lrt.:ı·tl on g unlerln !ulılll<

lı•rl cuınlı>!iiııdı·ıı olurul, Jlıırbi~ e - l "utih hat• 

tına tahcıi-; rdllf'ıt 2H a r:ı b:ıdan 1 ı liniı Ta· 

ıu, 1.~ - Tlincl hattına t.ıhsh rtıni,, n!' ılcıı'ıı 

"irlidlıı ta bitla~ı·ttcııberl h iç te hocıun.L git· 

nıl~ ı•n bu uııııı , r. huuııılu ~ol 1 l \ aı:;onu ı 

lfıt!un ı mur.har J,:\lmı~ tı. lhinl,ü tahlili, ıh· 

mı7.fı ;.: ıirf' " lrl;rt bu hat için 11 \ag-onu d:ı 

çok J::Ornıii-: \ c "clır ın:ınr.tlnc ınurııcaat l'dt•· 

rı•k Hıı rbi) e - l'atih &l'fcrlt•riniıı 11\ğnnıı 

nıli"ııııdn lste nıı .. tır. 

- ':' l'lırcnıımctlııc m erbut ha,,taıwl erdn iki 

llç g ünd<.'nbrrl Pknwı, ~ erine bnlı:ur plıth ı 

\'f'rllnırj{f' lıuslarıınıştır. 

- ht:ınbııl nılill ~irıc ı\l,tü ıııııtu-;arrıfı 

T icaret ve iktisat 

Yerli malı 

Nasıl ecnebi 
yapılmış 

malı 

lstanbulda yapılan mallara ec· 
nebi damgası vurarak satanlar 
hakkında hazırlık tahkikatı ikmal 
edilmiştir. Bu tahkikat neticesin
de lstanbulda imal ettikleri mal -
lara ecnebi damgası vurarak sa .. 
tan fabrikatörlerin hepsi tesbit e

dilmiştir. 

Ticaret odası idare heyeti tara· 
fından bu hususta tahkikat yap .. 
mağa memur edilen komisyon da 
bugün ilk içti .maını yapacaktır. 

Bu içtimada dün Ankaradan 
şehrimize gelen sanayi müdürü Re 
fik Bey ile Akif, avukat Methi 
Beylerde bulunacaklardır. 

İçtimada şimdiye kadar piyasa 
ya yerli malını ecnebi malı olara!c 
sürenlerin vazıyeti tetkik edilecek 
Lir. 

Bilhassa tacirlerin bu mallarını 
sürüm şekli çok mühim olduğun · 

dan bu vazıyet tesbit edildikten 
sonra kanuni hükümler aranacak-
tır. 

Dün bu hususta alakadar bir 
zat bize şu izahatı vermiştir: 

- Şimdiye kadar tesbit edilen 
vazıyete göre lstanbulda yapılan 
malların üzerine Fransızca kelime 
ler konmakta bu izah edilmemek· 
tedir. 

Yani bu malın İstanbul da veya 
ba~ka memlekette yapıldığını gös 
teren bir alamet yoktur. 

Polis haberleri 

Niçin öld" 
Galatada bekar odala 

ran Hüseyin isminde biri 

da ölü olarak bulunmuşl 
yinin ölümü şüpheli görii 
sedi morga kaldırılmıştır· 

Kürekle dövmü9 

Sandalcı Ali ile Nuri b 
yüzünden kavga etmişler, 

rini kürekle dövmüşler 

kavgacı da yakalanmıstır· 

Bir otomobil devt 

Vilayet jandarma kı.ı 

İzzet Beyle Yalova jand• 

mandam evelki gün bir l 

mobiliyle Yalovada ha 
giderlerken otomobilin iki 

ğ i yerlerinden çıkmış, o 
bir hendeğe düşmüştür. 1'" 
likesizce geçmiş, iki kuııt 

da bir şey olmamıştır. 

Tehditle rakı iste 

Bayazıtta Çadırcılar cııd 
de bakkal Alekonun dii1' 

seyyar satıcı 

mış: 

- Bana haraç rakı vel' 

yoksa seni berbat ederi.m ! 

vermeyince Abdülmenan 

dükkanın önünde duran üı 

felerini devirmiştir. Abdiil 
yakalanmıştır. 

Kiracısından şikaY' 
Galatada Arap camiinde 

meneciler caddesinde bir J1 

lı evde oturan lsak polise tO 

at etmis, evindeki kiracı V' 
lın sarhoş olarak evin elel, 

Belki bu mallar Avrupada ya
pılmaktadır. Ve yahut İstanbul -
dadır. Bunların tesbiti ayrı ayrı 
hukuki meseleler ortaya çıkarır. - 1 ::s . .. .,. .... 

Eğer bunlar Avrupada yapılmışsa Danyal yakalanmış, tahkilı' 
şimdiye kadar lstanbula bunlaı· it- lanmıştır. ./. 
hal edilmediği için ortada bir ka • - - ---- ----
çakçılık meselesi vardır. Eğer ls- İhtisas mC:thkemesİJ1e 
Lanbulda yapılıyorsa halkın iğfa - h ıd~ 
line sebep nedir? Bu takdirde ko- i barda bulunu 
misyonun hedefi bu olmalıdır.,, Gümrükteki sekizinci '1 

Sanayi erbabından bir zat ta mahkemesi müddeiumu111
1 

bize şunları söylemiştir: kapalı zarf içinde mühim bİ;, 
- Bu vakalar Avrupa malları- yapılmıştır. Fransızca yaı•)ıt 

nın Türk piyasasından iyiden iyi ve imzasız bulunan bu ıtıe 
ye kaybolacağına emin olmalı- iki rum, bir musevi tiiccarı il' 
yız . ,, içtimai mevki sahibi ki111 
Tütü n tacirleri n in isteklerj esrar ve eroin kaçakçılığı '! 

Ticaret odası tütün komisyonu bildirilmektedir. Bu ihbıil' 
dün toplanarak tütüncüleri alflka- ne tahkikata başlanmıştır• 
dar eden bazı meseleleri tetkik et- ,, 

Bir talebenin da"' miş ve tacirlerin arzularını da tes
bit ederek oda meclisine arza ka
rar vermiştir. 

Antuvanettanın ölümü 
Beyo}'unda Madam Antuva

nettayı para'5ma tama edere~ 

ö~dürmekten suç'u So!.cratın mu· 
hakemesine, dün lstanbul ağır 

ceza mahkemesinde devam edil
miştir. 

Dünkü muhakemede, şahit 
Madam Sotiriya dinlenilmiş, suç-

, 

Üniversite edebiyat f,~u 
talebesinden Bedri bey t~': 
d b. "dd 1 ııı an ır mu et evve. r 

d "e komisyonunca haa'.<kıo 11 'f) 

bir karardan dol ayı ı, oıtl.'. 1 
tcş'<il eden Şekip, KöpriiliJt-1; 

Fuat, l t:> rahim Hakkı, . ı 
beyler aleyhine açılan b•I' ·r 

1 b' 
mınat davasına lstanbU 1'•ııtı' 
huku~c mahke'llesinde ba 

tadır. ~ 
·ıeıt 

Davaca hakkında 'V'erı ·ı 
~er• 

rarın haksız olarak tf 
Jir' 

no'<tasından on bir bin 
minat istiyor. 

BRiGiTTE 
o 1 rt i NCi Li KPA 
sinemasınd• 

Milll fktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti "Cereyan,, davası 

"Cereyan,, gazetesi aleyhine 

. PEK ııhrkı Yıı ... ııf ZI) :ı Be,\ tn~ in edilmi-.tır. .\lu· I 
rıuıilı•~ h rahııtcıı1: lıııluııdıığlırıdan uıııııru \ I· 1 
tl~et henlil'. \"alii ımhıl( JU111I 8 1';) tarafından ..._-----~---------------- (l0635) 
tem '·' ı•t rdltmr l•frdlr. _ 

fılm ile pek ya\onda } 
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i" d r u çe oşuma gı- nanır mısınız, ki hazan bu parça-
.ror u c·· k 

ilizeld" · oz amaştıracak kadar yı ikiye kadar tekrar ediyorum. 
du. ı. Zayıflığı bile yakışıyor - O budala kontun bunu mükemmel Mütenevvi 

.1( ve notasız çaldığını düşündükçe 
ted' arşısında hayran hayran sey• tepem atıyor, ona bunun için kı .. 1Yordurn. 

t.r zıyorum galiba. 
41e oldu· . . d l 

• 
lSllll 
~ 

• • 
tüf ekler le lihat 
bozuqordu 

Reçtı. gu.mu, 1çım en ne er Ve gene yanlış çalarak tekrar 
diiğüg~nı anlatmak güç olacak. Sür etti. O şaki vasıtasıyle civanla dola.. tinler için fişek beklenirlcen evve- olursa olsun, evvela gönüllü, son -
dunı ~Yatı müsamaha ediyor - Notayı odanın öbür ucuna fır - şan diğer eşkiya dahi toplanmış la mavzerlerin cephanesi geliyor, ra da muvazznf nsker olarak çalış
dunı' guzelliğine hayran oluyor - latlı: ve cümlesi teşkilatı mahsusaya gir (Martin) ler muattnl kalıyordu. mak ve vatanı müdafaa etmek her 
ltt · ~enç, güzel, uğruna bütün - Veberi de, musikiyi de, pi- .mek üzere, (Arhavi) ye getiril - Bu vaziyet karşısında (Arhavi) de 1 kes için bir borç olduğu izah edi-

"etın· f fed 1 eda etmeye hazır birin yanoyu da allah kahretsin, sırtı sı mi~ti. • ki teşkilatı mahsusa, çetelerini si .. 

1 

liyordu. 
İsp l ederek, menfaat aramadığını ra seki:! diyez yapamıyacağımı a- Bu suretle (Arhavi) de çele lahlı ve silahsız lusımlara Hu iş bittikten sonra bu gönül-

at etnıes · · k" b"' ·· h k l b l k b" l b l l h tal ı, geçmışte ı utun a· kıl alır mı?. teş i atına yarıya i ece ır ~aç ayırmıya mec ur o muştu. Cepha- ı li.ılere en acır askeri es i anın geç.· 
~ını mazur gösteriyordu. Kollarını kavu~turuyor, ayağı· yüz kişi toplanmış oluyordu. Bun- nc!li tamam olan esliha kadar ef· mesine dayanabilecek lcadar sağ -

dı. u kadında adeta safiyet var · nı yere vuruyor, yüzümüze bakı .. ların iaşeleri iane suretiyle temin ral teslih edıliyor ve bunlar (Ar .. la.n l<ö ,ırülerin nasıl kurulacağı 
lie .. yordu. ediliyordu. Trahzondan başlıya " havi) deki zabitlere birer müfreze 1 hakkında malumat veriliyor. Bu 

c,ld _ nu:z sefahatin başlangıcında Yanakları kızardı, kısık kısık rak (Arhavi) ye kadar her taraf - halinde Yerilmeye başlanıyordu. 1 hususta on1ara tatbikat da yaptı · 
naıuau belliydi. Ağzı ne kadar ka- dudaklarının arasından öksürdü. tan kavurma ve saire gibi erzak, Alman mavzerleri geliyor rılarak civar ormanlardan ke!tiri· 
lik·~ ~luraa olsun, etrafı içinde sonra çarık, dağarcık, başlık ve bu Silah ve cephanenin pek karı - len ag-adnrla ]azım gelen yerlere 

rıtun .. . k Şapkasını çıkarmış, aynanın 
!lrk .guzel hır ko usunu yayan karşısında saçlarını düzelten Prü- na benzer teçhizat gönderiliyor - şık bir halde olduğundan dolayı bazı l<öprüler yaptırılıyordu. Teş -
"'lı •n !•teleri gibiydi; emin adım du. yapılan ı.ikayetlere 1stanbuldan ve kilatı muhsusa. harp zuhur edecek 
" '' k dans: :r cürk •vrak endamı, altları hafif Muayyen merkezlerde, sahilde rilen cevapta, külli .miktarda al· olursa •'11 ziyade yolsuzluktan ve 
de);~le g.ö:zleri, açık pembe burun - Canım efendim, dedi, kıza· bazı noktalarda toplanan bu iane- man mavzerlerinin Kalas limanı- bilhassa köpriisüzlükten dolayı 
ko rı ateşin tıynetını meydana caksın, gene acısı sana dokuna • ler muntazaman (Arhavi) ye sev- na muvasalat ettiği, yakında İs . çok sıkıntı çekileceğini bildiği için 

YlUYordu. cak ·, iyisi mi yemeg~ e gidelim, hen d T k l h h" h kediliyor u. eş i atı ma susa ız tanbula geleceği, gelir gelmez Ar- her şeyden evvel yol ve geçit n· 
lal .. •ter huyundan olsun, ister has açlıktan ölüyoru.m. metine alınan Trabzon ve Lazis • haviye gönderıleceğı ve o zama - zırlamıya çalısıyordu. 
bu 

1

~11\ın tevlit etlığı bir şey olsun, Margörit tekrar zile bastı, pi - tan kayıkları bu iş için sevkıyata na kadar sabredilmesi lazımgeldi- "'"''nnu \nr) 

ad adının gözlerinde, sevdiği bir yanoya oturdu ve yavaş sesle a - memur edılmışlerdi. O esnada ği bildiriliyordu. 
ltrı .. 

hın b' ıçın cinnet ilhamı telakki o• çık bir şarkı söylemeye başlcdı. Trabzon sevahilinde iki motörlü Bu esnada Arhavide ve civarın· 
Sak~ ılecek arzulama şimşekleri Bunu söyleyip çalarken şaşırmıyor kayığın tecrübeleri yapılıyordu. da bulunup bir müddet sonra si -
ltto Yordu. Fakat Margöriti seven- du. Bu motörlerde, sevkiyalta kulla - lah altına alınacak olan gençler· 
Yok''Yısı:zdı ve onun sevdikleri Gaston da bu şarkıyı biliyordu, nılmak üzere, teşkilatı mahsusa den de bir teşkilat vücuda geti • 

~u, ki sayılabilsin. beraber söylemeye başladılar. emrine alnmıştı. Motörler için la· rilmesi düşünülmüştü. Bu teşkila-
hite \l kadın, bir hiç yüzünden fa- Margörite samimi ve yalvaır zım olan gaz ve benzin Trabzon - ta girecek olan gençlerden sevki -
le 01rnuş bir bakireydi ve bir hiç gibi: dan (Arhavi) ye gönderılıyordu. yatta, posta işlerinde, istihbaratta 
di,1~~, bakire bir maşuka olabilir· _ Böyle pis şeyler söylemeyin, 1. t" ve Hilaliahmer hizmetlerinde isti· 

4'1\ Cemal Azmi beyin faa ıye ı 
~at rırörit aynı zamanda hare - dedim. fade olunacaktı. 
• 

1nda b t w d B Bu işlerin .muntazam bir suret· 1 b l k "b , il · d ıkj h' . ıer eı ve magrur u: u Elini uzattı, gülümsedi: stan u ·atı i mes u erın en 
L-' L 

1111ı eğer rencide edilecek olur _ Ne kadar mahcupsun uz! de- te cereyan etmesi Trabzon valisi ve İstanbul da izcilik teşkilatıyle 
~o ~ ... "" • k ' 1 1 ..... ,....,_,. 1 J\--.!.-1.-·~·n IYô."Qı: a.iindüz- J o ı • 1 , •k• 

k l
nu. §tnuy~r~~~~e ;:,:AWı 0r'3;~ lü sarfettığı 'faaliyet sayesinde ~he- .... _,!.$ 0 nn ıı- veyn 1 1 zat 

l b - Kendim için değil, sızın için Arhavide bu gençlik teşkilatım te-
h.. ırne, kalbim gözlerime dol - mümkün olabiliyordu. Cemal Az .. ··•u tu söylüyorum. sise memur edilmişlerdi. 

Beş senelik 
Planımız 

(l!:ır: tıır.ırı 8 uııclı ı<ııJ ıfııdıt) 

mı hususi müesseseler idare ede
mez. Hususi müesseseler büyük 
devlet otoritesi içinde bir parça, 
büyük çarkın bir unsuru olarak, 
millet birlığmm bir cüz'ü halinde 

çalışacaktır. 
En kısa zamanda, en verimli 

bir san'at hayatına, en kazançlı 

bir vatana kavuşmak için devle. 
tin idare edeceği bir ikhsat harp ~ir.d b' k d Ben hicabı atalı çok oldu de - mi beyin bu faaliyeti civardaki Arhavi mektebinde okuyan ta· 

en ıre le rar sor u: mutasarrıflara ve kaymakamlara . 
- D mek ister gibi: "Oh!.,, dedi. ı ]ebeye yaralı la• n lk p ns ınan nizamına ihtiyacımız var. 

"'ı emek hastayken gelip be· d · t u·w• d h t ft · 1 1 a ı mı " l' ki Bu aralık Nanin göründü. a sıraye e ıgın en er ara a k b l k h 
o ıyan sizdınız?.. l b" ı· -· l l l . t yapma ve un arı en ya ın konak Devlet cephesinde u nizamı M ·· · d e ır ıgıy e ça ışı ıyor ve ıane op- . 
....._Evet. argorıt sor u: I I t k"l"t h f d lara sevk ve orada muntazam hır korumak için bir hazırlanma var. 

_ yemek hazır mı?. anara ;:: eş ı a ı ma susa e ra ı hh" . . 
ı. ........_Bu t w • •• • d" .1• d l d sı ıye merkezıne teslım etmek u· Bu hazırlanmanın adı bugün: 
"'""' yap ıgmız !eyın ne mu· _ Bı"raz daha, hazır efendim. gıy ırı ıyor ve ye ırı ıyor u. ll . .. ... . .. 

·••tllel b" ld b"l" su erı ogretılmeye ve bunun ıçın "Türkiyenin beş senelik sanayi 
Qı.. ır şey o uğunu ı ıyor - Pru""dans·. B d H · ı· d '«IUnu ? S' b I u esna a opanm şıma ın e, çocuklara ders verilmeye başlan - d • d 
th k ı... ıze unun için nası S h d d k k (B l ki ) - - p anı ır.,, 
ıe kür edebilirim?. - iz dedi apartımanı görme - u u a pe ya m olan a ı ı mıştı. Türkiyenın beş senelik plan, 
- r.. diniz, geliniz de gezdireyim. Bili~ köyünde, bir hadise vukua gelmiş-t:ı.d ıvıüsaade edersiniz, arada sı Bir taraftan bu sıhhiye teşkila- inkılabın ateşinden geçerek olgun 

" a. l yorsunuz, salon harukuladeydi. ti. Huduttaki Rus askerleri hudu -
Re ir, sizi ziyaret ederim. l tı ile .meşgul olunurken diğer ta • laşan şeflerin elindedir. Yeni dev 

- S t h b Margürit biraz bizimle do aştı, du tecavüz ederek (Balıklı) yaka- ft d .. d'" d letı'n mı'mar~ısını kuran bu··yu""k «ef, iet aa eşten altıya, on irden ra an a on uç on ort yaşın a :ı-
~at Yarısına kadaı· gelebilirsiniz. sonra Gastonu çağırdı, yemek o- dar gelmi~lcr, bir askeri.mizi öldür olan diğer (Arhavi) çocuklarına devletin nabzını inkılabın başın -

tıa b .. k G dasına girdi. müşler ve rivayet edıldığine göre, h d · t"hb · 1 · daberı· avucunda tutan b k'I t\ır d ... sana aston, piyanoya o arp zamanın n ıs ı arat ış erın- aşve ı , 
a, ''Dansa davet,, i çal. Prüdans etajerlerden birine bir iki köylüyü de zola alıp Rusya de nasıl çalışabilecekleri öğretili- bizzat işin içinden gelen iktısat ve 

...._ Neden?. baktı, bir saku heykel aldı: dahline götürmüşlerdi. Bunun Ü - yordu. Bu çocuklar harp zamanın· ı kili, bize yarınki ımuvaffakıyetleri 
'on- Bir kere ben istiyorum diye, - Vay, dedi, ben bu adamı bu zerine o civardaki hudut ahalisine da Arhavi civarındaki muayyen butiündcn hatırlatıyorlar. 
t~~ ~a yalnız ba~ıma çalamadı· rada görmemiştim. yardım ve hudt•t bölüğünü takvi • tepeleri tarassut mevkileri olarak Sadri Etem 

1Çın.. _ Hangisini?. ye etmek üzere "ele avuca sığma- intihap edip oradan rus donanma- ~ • 

::: [ie_ı:esi güç geliyor?. _ Şu elinde kuşlu bir kafes tu- dığını,, yazdığımız Ihsan hey, sek- sının Batumdan hareketini, hangi lst~n~uı lr~mmrn ~ı·r~nıı· 
~ell Çuncü kısım, diyeze geçer- tan çoban. sen I~işilik bir gönüllii müfrezesile istikametle gittiklerım ve kaç ge - U U U VUJ ~ ~fi 

C _ Beğendinıe al. (Bdıklı) havalisine gönderılmıştı. miden ibaret olduğunu. gözleri • fRAMV Ay p ASOLARI 
du. 'Naaton kalktı, piyanoya otur .. - Seni mahrum bırakmak iste Bu müfrezelerin, daha doğrusu nin görebildığı kadar, takip ede -
l'in. b otası önde açık duran Vehe· mem. çetelerin, teslimi pek kolay değil- rek bu hususta lazım gelen haber-
bltle.~ıg. ü:zel melodisini çalmıya - Ben hiç beğenmiyorum, hiz di. Çünkü teşkilatı mahsusa için lcr! elden ele vermek suretiyle ka-

metçime verecektim, madem ki ho gönlerilmekte olan silahlar pek mrgaha bıldireceklerdi. 
•eaı~•rgörit, bir eli notada, yavaş şuna gitti, sen al. ınütenevvidi. Alman ordusunun ilk Bu maksatla çocuklara, verecek 

lstanbul Tramvay 
şirketi 7933 senesi 
tramvay pasolarının 

7934 senesinde artık ll)ı !.•rkıaını söyliyerek, her no- Prüdansm gözü, hediyenin ve - defa kullandığı muhafazalı mav- leri haberleri kolaylıkla kararga-
Roı·· J b' l l ' f b / .., lo11 uy e takip ediyordu. Gas .. rilme tarzında değıl. hediyeydi. z~tlerden bir miktar ve Türk ordu 1 ha isal ede ı me en ıçın geceli mu e er O magacagını 

'Pe.~0 ~üç yere gelince, Margörit, Heykeli bir tarafa ayırdı. beni tu sunun ilk kullan<lığı ve teker tel-cer zündüzlü talim yaptırılıyor ve ken ınezkur paso hamille
"u.-, 'klarıyle piyanonun üstüne 1 alet odasına götürdü, bir çift min- doldurulan mavzerlerden de bir dilerine (Mors) işaretleri öğrc.t i -

1 rine bildirir. 
~~ IÖylemeye başladı: yatür gösterdi: miktar gelmıştr. Sonra Türk - Rus liyorclu. Bu i~aretler gündü:: ol:·r • 

"-e · İ l b · -' o d f"l" 1 ··d··k 1 Şi11zdiki paso hamil-in 'ını, re, do, re, fa, mi, re.. - §le Margöı·ite aşık olan mu ıare esınue smanlı or usu ta sa ı ama, uu u ve gece o usa 
ta.ret~ burasını çalamıyorum, tek kont G ... Margöriti meydana çı.. ı-afrnclan kullanılıp Plevne muha· cene düdük veya fenerle verile - 1 /erinden vesikalarını 
~ karan odur. Tanır mısınız?. rebes;nde Ruslara karşı rüçhan te cekti. Civardaki köylerden her tecdit eiiir11zek hakkı-

~Ötoit d•lo? tekrar etti. Sonra Mar- - Hayır. min eden etki (Marting-Hanri) tü gün, beraberlerinde köy muhtar - nı haiz olduklarını dü-
-.. Ş~dı ki: Öteki minyatürü gösterdim: fekler:nden de bir miktar gönde • I ları olducu halde, onar, yirmişer k 

ı ıına· h şiinen zevatın va tin-oe ed . 1 ırakınız da bir tecrü- - Bu kim?. rıb1işti, Bu tüfenlder Mnhmut 1 kişilik lcafilelerle (Arhavi) ye ge· 
OteYırn. - Vikont L ... O kaç.mak mec - Şevket paşa tarafından bir kanu - , len gönüllü gençlere de evvela as- de Müdiriyeie müra-

~llda~rdu ,o da çaldı; fakat par· buriy..:tinde kaldı. nu mahsunla Tophanede seri ateşil keri itaatin ne olduğu, anlatılıyor· caat eiıneleri rica olu-
}''niı, 1 ~Yerde isyan ediyor ve - Sebebi?. tüfeğe tahvil ettirilmı!Jh. du. Bu gençler köylerini ve civa.. nur. 

~o ç~-hlıya ba,lıyordu. - Cünkü iflas etmek üzerey- Bu mütenevvi tüfekler için cep rmı tanıdıklarından. onlar (Ar ha- lstaubul, 1 Kanunuevvel 
~ cuK; 'b· b - 1 1 ...._ g1 ı İr sesle: di. İşle o Margöriti cidden sevi • hane laz·::n cldukça cephan::? sevki vi) haricinde kalan kısmen dahi lv.ÜDiRiYET 

~ok ça~caba bu parçayı imkanı yordu!. yatı ekseriya karışıyor, mesela vatan olduğu, onun için Türk mem lftiJ'..-.._;.,;;,;,..•-------·--------••• 
a.trııyacak mıyım?. dedi. İ- (Dcv:um var) 1 mavzer!erin fi~cği \'n.r!:cn ve mar- lcketinin herhangi bir nokt::ısJr .J ... 



Mütekait otobüs - Kokulu otel 
Uzunköprünün 174 gözü 

Uzunköprü (Hususi) - Güneş ·ı örtüler, te:niz .. Fakat boğucu ve 
batarken trenden çıktım. yanım - pis bir sabun kokusu insanın nefe-
da birisi daha vardı. İstasyonun sini tıkıyordu! 
parmaklığını geçtik ve orada sıra 
sıra dizilmiş olan arabalara ya -
naştık. Bunların içleri tahtarevan 
gibi dümdüz olduğundan uzana -
rak veyahut bağdaş kurarak otur -
mak lazım geliyordu. Bundan 
.000) sene evvelki model üzerine 
yapılmış olan bu §akşaklardan kaç 
tık ve öte tarafta postayı bekliyen 
köhne bir otobüse yerleştik. Bunun 
arabalardan farkı, ayaklarımızı a -
şağıya sarkıtarak oturabilmekliği -
mizden ve daha çabuk şehire git -
mek imkanı olmasındandır. Biraz 
sonra bu mütek"ait otobüs bizi dört 
kilometre uzaktaki kasabaya gö -
türerek bir hanın önünde boşalt -
h! Ve (25) er kuruş aldı. Meğer 
herltesi ( 1 O) ar kuruşa götürüyor -
muş! Her ne kadar ehemmiyehiz 
bir para ise de yabancıya başka, 
yerliye daha başka iki türlü ücret 
doğru bir şey değildir. 

Nereye gitmeli ? 
Etrafıma baktım kimseyi göre

medim ve doğruca mahfele gide
rek bir müddet kaymakam heyle 
görüştükten sonra buranın meşhur 
lokantasında beni bekliyen Alpul
lu fabrikaları müdür Şefik Beyin 
yanına gittim. Devrim bir masa 
ve etrafında üç beş arkadaşla can 
dan sohbetler yaptık. 

Tekrar istasyona •• 
Afpulluya avdet edecek olan 

Şefik Beyi yola koymak için cüm
lemiz birlikte hususi bir otomobile 
bindik ve köprü üzerinde bir çift 
öküze çarparak orada kaldık! Bo
zuli.\n otomobilin f enerlerile uğra
şıldıysa da yakmak kahil olama
dığından yolda bir uçuruma düş -
memek için o otomobili orada ter
kedeorek diğer bir otomobil ile ıs
tasyona geldik. Hava bozuk ve 
rüzgar sert idi. 

Otelde 

17.ırada toputopu iki otel var -
dır. Bunlardan en iyisine beni gön 
derdiler! Bana ayrılan oda o ka -
dar küçük idi ki, bizim evlerdeki 
adi 'bir sandık odasına benziyor -
du! 

karyola ile dıvar arasında an
cak geçilebilecek kadar dar bir :ne 
safe var. Elbiseleri asmağa mah -
sus şurada burada iki çengel, fıdi 
bir masa ve üzerinde küçük bir ay 
na ve yerinden kalkmıyan ve ya
tağın baş tarafına sıkıştırılmı~ 
olan kötü bir sandalye, adi ve som 
yasız tahtalı bir karyola, ayak ta
rafnıa asılmış bir havlu! işte oda- I 
mn ı:tıobilyesi ve muhteviyatı bun-

" fardan ibaret! Yatakla çarşaf ve 
yas'tıklar leş gibi kokuyordu! 

Burada yatamıyacağımı söyle
dim. Beni üç yataklı bir odaya gö
türdüler. Orası da ekşi ekşi ter 
kokuyordu! İçeriye girmemle çık -
marn bir oldu! 

Tekrar eski odaya geldik. Bu -
nun çar,aflarmı değiştirdiler. Fa -
kat gene iğrenç bir koku ..• Gerçe 

Ne çare? Biraz havalandırdım, 

kolonya serptim. Çünkü bundan 
iyi yatacak bir yer de yoktu. Son • 
ra da {lahavle) ler çekerek ve lam 
bayı püfliyerek yattım. Bu hali öm 
rümde unutamıyacağım ve yata -
ğımın da ücretinin elli kuruş ol -
duğunu bervechipeşin söylemek -
ten geçemiyeceğim. 

Kasabanın manzarası 

Adı üstünde! Burada Uzunköp
rü denmesinin sebebi; muhteşem 

ve azametli bir köprünün bulunma 
smdandır. Bu köprü (1260) met· 
re uzunluğunda ve beş buçuk met
re genişliğinde, (174) gözden iba
rettir. Sultan Murat sani dev • 
rinde (11) senede ikmal olunabil
miştir. Çanakkaleden geçen Türk 
ordularının Ergene vadisindeki ba 
takhklara saplanmaması ve Erge
ne nehrini kolayca aşabilmesi için 
bu köprünün yapılmasına lüzum 
görülmüştür. 

Raqıp Kemal 

Her tarafta faydalı 
y.ağmurlar y;ağdı 

lslanbulda olduğu gib i, Trak
ya, Konya, Ceyhan ve E'J~İşehir 
ovalarında da faydalı ve sfüekli 
yağmurlar yağmıştır. 

Aylardanberi bir damla su 
yü2ü görmiyen çiftçiler kışlık 

zeriyat için çok faydalı olan bu 
sürekli yağmurlardan pek sevin
mişlerdir. 

Trakya ve Eskişehir civarında 
henüz tarlalardan sökülmemiş 

o~an pancarların sö~ülmesini 

müşkülleştirmesidir. Trakya ve 
Eskişehir çiftçileri, tarlalarda 
kalmış pancarları sökmek için 
havanın iyileşmcs;ni bekliyorlar. 

Tren bir köylü ile 
merkebini çiğnedi 

Firat demiryolu köprüsünde 
acıklı bir kaza olmuştur. 

Sıvastan aldıkları tutu hay
vanlarına yükliyerek Eiazize gö· 
türmek üzere karanlıkta köprii· 
den geçmekte o an Sinanlı kö 
yünden Süleyman oğlu Cımo ve 
arkadaşı Mustafa oğlu Bekir, o 
sırada Fırattan kalkıp iler ;ye 
doğru giden trenin üzerlt'rİne 

geldiğini görünce şaşırmışlar, 
kendilerini sakınacak yerde hay
vanları kurtarmıya uğraşmışlar

dır. Köprü üzer inde trenin çı· 
kardığı büyük gürültüden zaval
lıların feryadını işitemiyen ma· 
kinist Cimoyu kurtarmak istediği 
S merkep:e birlikte çiğnem'i~lir. 
Cin;o ö!müş, Bekir hafifçe ya· 
raıanmıştır. 

Y ozgadın istihsalatı 
Yozgat, 3 (A.A.) - Bu sene vi

layet dahilinde 68 milyon 400 bin 
kilo buğday, 44 milyon 200 bin 
kilo arpa, 1 milyon 870 bin kilo 
mısır istihsal edildi. 

928 senesinde bir çok şekavet 
yapan, ve uzun takibat neticesinde 
bir müddet evel yakayı ele veren 
iki şaki, Diyarıbekir ağırceza mah 
kemesi tarafından ahiren idama 
mahkum edilmişlerdir. Mahkum -
lar Ayındar köyünden ve Mehmet 
oğullarından kırk yaşında Mehmet 
ile kardeşi Hayridir. Bunların bir 
üçüncü kardeşleri Nuri de Aloşla 
Tevfik isminde iki kişinin öldü -

rülmclerinde kardeşlerine yardım 
ettiği için idama mahkum edilmiş 
ise de yaşı küçük görülmüş ve beş 

seneye mahkum edilmiştir. Bugenç 
son af kanunundan üç sene istifade 
etmiş, geri kalan müddeti de 
doldurduğundan tahliye olunmuş
tur. 

Diğer iki karde~inin mahkumi
yetleri sebebine gelince : 

Bunlar 928 de Celik köyünden 
Mehmet oğlu Musa ile kavga et
mişler, adamcağızı öldürmüşler 
ve kaçmışlar. Bu arada kendile
rini tutmağa giden jandarma müf
rezesine karşı silnh kullanmışlar .. 
Müfreze kumandanı Ahmet onba

şıyı yaralamış, efrattan Ceyhanlı 
Hasanla Kayserili Hüseyini öldür
müşler. Müsademe esnasında 
Ayındar köyü İmammı vurmuş, oğ 
lunu da yaralamışlardır. , Merkiş 
köyündf': .A.lnsl.:ı T .... ta .. : . ;....,1; ..1; -

ğer iki ki! i de, bu azılı canilerin 
gadrine kurban gitmiştir. 

Kaplangı suyu Eskişehire 
getiriliyor 

Eskişehirde Kaplangı dağında 
bir su bulunmuş ve tahlil o '.un
mak üzere Ankaraya g ö :·tderil
miştir. Bu ıuva ait tahlil raporu 
Eskişehir belediyesine gelm ışt i r. 
Rapora nazaran Kaplaugı suyu 
nun kesafet derecesi 2 dır. Şu 
halde Anado 'u haltı üzerinde 
içilmiye en elveriş l i s ı v u K~p · 
langı suyu olduğu anlaşı m ş ır 

Bu su Türkmen dağlarındaki 

hususi bir orman iç nde o lrlu · 
ğundan evve'a bir is lim a '< mu-
ame!esi yapılacaktır. Suyun Eı
kişehire getirilmesi iç n üç ay 
zarfında bir ist ı kşa f raporu 
hazır!anm::ıs ı busJsunda E; cişe 
hir belediyes nce terti ba t alın· 

mıştır. Beled.ye re isi Ka'll il bey 
icap ederse bir kaç g üne kadar 
Ankaraya gidecek ve ıs tim ' a k 

muamelesi ıçin lazımg e! en ına· 
kanılara müracaat edecektir . 

Suyun 1934 senes i iç iode Eı; 
kişell're getirilm~si için her ça· 
re~e başvurulmaktadır. 

Bursa belediyesi bir 
düdük alıyor 

Bursada s ırntleri ayar etmek 
üıere belediye tarafından bir 
düdü!c getirilm işt ir. D:idüğ~n 
tecrübesi yapılmış, fakat e 'e1<· 
trilde iş ! ediği takd ' rde s esi ın· 

celdiği için şehre kifayet etı1e• 
diği anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Bursa S :m'at 
mektebi, kendi!i için yaptığı 

bir düdüğün be§ misi büyüğü· 
nü yaparak belediyeye tecrübe· 
sını teklif etmiştir. Mektebin 
yapacağı düdük muvafık görü· 
!tirse satın alınacaktır. 

Amelenin muhtaç olduğu yardıl111 

liir türlü temin edemiyor 
. ı? 

Zonguldak (Hususi) - Ereğli 1 iade zaruretlerin mevcut ohıııt• 
havzası birliğinin eski talimatna - lüzum vardır. le def 
mcsi bundan yedi, sekiz ay kadar İşçinin vazıyeti bu zarure~ r ,ol 

· b' · 1 · olsa bıle evel değiştirilerek onun yerme ırme uygun ge mış 
madde itibarile uzunca fakat ame - bir madde vardır: ~ 

k . 1 . . ntılı leye yardım ve kolaylık itibarile es (İkraz ta sıt ~rını mu ·fetill 
kisini her zaman arattıran ve bü · vermiyenlere ve ıcra marı·J<iıt' 
tün ihtiyaçlara layıkile cevap ver - tahsiline sebebiyet verenlere 1 

miyen yeni bir talimatname kabul br ikraz yapılmaz.) 
d 'l 1 b' 1

• b l d . b' . k' 'J11di~ e ı ere c tat IHe aş an ı. Şu kayden sa ıttır ı şı ·tef 
Bu yeni talimatnamede eskisi - kadar birlikten ikraz yapab~ 

ne nazaran bir çok değişiklikler işçilerin hemen yüzde doksan ·~ 
varsa da havza işçilerini tatmin belki de yüzde yüzü taksitle.~~r 
etmekten çok uzak bulunmıya ve vaktinde ödiyememişlerdir 11e ~ıı" 
içinde işçiye müşkülat çıkaran yemezler. Fakat ödiyemeY1 el 

maddelere tesadüf edildiğine ve birliğin parası yanar mı, veril~if 
yahut her hangi suretle zarurette mi? Ne münasebet? Bun~Jl .1!, 
kalan insanlara tam manasile yar- hic telaşa lüzum olmadığı gıbı ., 
d w • l k'ld "ht' a .l b" l ' w• • b el'ık d11 
ım etmegı en esas ı şe ı e ı ıv me e ır ıgmm on eş sen ., 

etmediğine daha mükemmel bir mi bir cüz'üferdi bulunan ve ibtl, 
talimatnamenin kabul edilmesine yaç içinde kıvranan, işçisini, e~, 
ve yahut şimdiki talimatnamenin velce yaptığı ikraz bedelini rıııJll, 

· · rife tadil ve ıslahına irgeç mecburiyet tazam vea·medı veya ıcra ma '1' 
hasıl olacağı kanaati umumidir. tile verdirtmeğe sebep oldu dı ~ 

k k •w• b' Bizim anlıyamadığımız mühim bir mazereti de tahak u ettıg.• Jıf' 
cihet var. O da, bütün gayesi de ikinci bir ikrazdan ölüncıye 

havza amelesine yardı~ makaadi- dar mahrum etmek yanlı§tır. ~i~ 
le amelenin yüzde ikilerinde Zaten birlikte yapılan ikraz t 

b l. · evvelemı"ı·de muteber iki tii'". doğup, büyüyen, yaşıyan ir ığın 
kendi öz ~.ahiplerine istenildiği kefilin kefaletini ve ticaret od~ 
ILuc.lu.~ ı ..... ı~ı.. u-laa•-··--.... , - · -- - --.., tR"di1<i olm;:\yınr• "'- ~ . o'' 
k d 1 kendı.ler'ı.nden rilmiyor ve vaktmde vermıye lı' en i para arını ,, 
sakınması dır. 

Amele birliğinin dört yü.ı; kusür 
bin liralık muazzam sermayesini 
yaratan bu memleketin çalışkan ve 
temiz nesilli evlatlarıdır. 

Amele birliği idare merkezin -
deki memur kalabalığını ve bun -
lara verilen çok yüksek maaşları 

görenler, bilenler, bunlara muka -
bil amele evinde büyük büyük iş -
ler yapılıyor zannediyorlar. Bun -
dan bir iki yıl evvel hade -
mesilc beraber yalnız altı memurla 
çok mükemmel idare edilen birlik 

! merkezi bugün nedense on beş ki -

1 şiye iblağ edilerek bu memurlara 
ayda 1500 liraya ve senede iki bin 

l liraya yakın haddinden fazla pa -
ra verilmektedir. Altı memurla 
idare edildiği zamanlar bu tahsisa-
tın yarısı bile yoktu. Gene eskisi 
gibi kadroyu azaltmak pek ala ka
bildiı·. 

Amele birliği kaza ve hastalık 
haricinde çalışmıyan, çalışamıyan 
veya iş bulamıyan bir işçiye yar • 
dım etmek şöyle dursun o zavallı -

yı bir işe yerleştirmek için dahi en 
kücük bir tesebbüste bulunmıyor. . . 
Amele birliği, havzada on sene, yir 
mi sene çalışan bir adama maluli -
yet, has~alık ve ihtiyarlık gibi se -
beplerle cüzdan terketme usulile 
verdiği pek az bir paradan baş 
ka hiç bir muavenet yapmıyor. 

Gencliuini. hayatını havza işlerin -,. u 

de çürüten insanların istikballeri 
çıkardıkları kara elmas parçaları 

gibi, yanıp gidiyor. 
Yeni talimatnamede ikraz su -

retile ameleye yapılacak yardımı 

misal olaral< ele alalım. Bir defa, 
amele birliğinden ödünç para ala -
bilmek için müstesna bazı f evka -

için kefillerinden para derhal t 

sil ediliyor. ~' 
Müşkül olan ~e~, iki mute şıı 

tüccarın kefaletını bulmaktır· ~ 

suretle her hangi bir bankadır. 
daha kolay para alınabilir. 

1
,, 

Ailesi efradı kalabalık ol•\11 
her zaman ve bilhassa karı. , 
günlerinde zaruret karşısındadır 
lar. 

~e 
Bu maddenin kaldırılması ıı" 
. f . k . bor'" yerme aız onması, yanı , 

f · slı" geciktirenlerden ayrıca aız gıı 

ması usulü ittihaz edilmelidir· d•'' 
yüzden pek çok şikayetler ysr ele 
Bu madde ıslah edilmedikçe aJll , 

birliğinden ödüne para almak ' 
l . . .. k .. ~ 1 cal<tıt• me e ıçm mupı un o mıya 

Üç hırsız bir çob3111 

öldürdüler 
5 ,şll" 

Ma!atyada Vartolu i Y bir 
v. R · adlı rında Hasan og.u emı 

5
n-

ço 'Jao şehir haricinde 
1
_..,f 

kıt"" rusunu otlatırken uyuya ge' 
bu esnada üç meçhul şah1'

5 dif• 
. · er 

terek s 'i rüs\:nü çalıp gıtınıf orO' 

Rem ı uyandıf.ı zam~~ :,"ip 
sünii bulamamış, izlerın• bıJI' 

etmiş ve nihayet .. ~-o~.unl:~~n i)Ç 
O'u~tur. Fakat suru)'u ç ile 

.. R .. tabartC ı ·r şahıstan bırı emıyı ~ r b• 
d ag• J yaralamıştır. Karnrn an h 

11
eoe 

R · h sta 8 
yam alan emı a 
.. , .. t" Jjl" o muş ur. k' eP 

Üç meçhul hırsız ta ıp 
mektecir. 

Y ozgatta tiftik .,e · 
sıı ,e '° 

Yozgat, 3 (A.A.) -:rt·•-ıeri ı. 
l . t1 1~ ,, ... 

nin ve geçen sene erın ı• 
k dar ,.r kuru~tan 60 kuru~a a . tok 'i 

k dar 15 mıştır. 500 balya a 
dır. 
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Dairesi Yandı Harbe mani olmak için 
<tsaı 

silihlanmak. la.zım ! 
laratı l lııcı ııay1rnmızcıaı lim... Beni nç diye götürüyorsu -

itte bu y hl'k ı· a.n, id' ' angının en te ı e ı 

ha:va l. llk dumanlar biraz sonra 
ni al Ya Yükselen alev sütunu hali· 
her htn;.§tır. İtfaiye teşkilatı sefer 
her da ~~de çalışmağa baıla.mış, 
tetler~ ıka boru ile verilf.m işa· 
lllı•t sular f rşkırtılmağa başlan 

muştur, fakat hu da çok devam 
etmemiş, bir dakika sonra ağır ce 
zanm tahta kısmı tutuşmuş ve müt 
hiş alevler yükselmeğe başlamış • 
tır. 

nuz ..• 
Diye bağırmış, fakat kalabalık

ta dinletememiştir. 
Nihayet bunun seyirci olduğu 

Ateş, ağır cezaya gelinceye ka anlaşılarak serbest bırakılmıştır. 
dar buradan bir kısım e§ya kurta .. , Saat 23 te reisievvel dairesin • 

lngilterede bu düşünce ile deniz ve 
hava kuvvetlerinin çoğaltılmasına 

teşebbüs ediliyor 

:r it, li t 
a.hrn t . or unılar, bütün Sultan -

e cıv 
'il ç k arındaki kuyu, sarnıç ve 
lier \:n depolara salkıtılmıştır. 
lllen r~ftan fışkırtılan sulara rağ 
elevı ~uternadiyen esen rüzgar 
f a.k elrı biran dindirmeğe muvaf .. 

rılarak pencerelerden fırlatılmış - den başlıyarak deniz kısmında o - Londra, 3 (A.A.) - M. Gar· I biz zayıf bir halde kalırsak, Fran
tı. Ağı ceza tutu§tuktan sonra lan birinci hukuk, ikinci ticaret ve ,·in, dün ·yaptığı beyanatta demiş sa ile Belçikadan ayrılmamıza da 
kurtarılan. birkaç halı ve evrak ta- sonra ıkıncı huku, üçüncü ve dör • tir ki: göz yumacak olursak, harp, im -
şmmağa başlanmıştır. düncü hukuk kısımlarına geçen a • "- Bundan sonra hiçbir mese kan ve ihtimal dairesine girmi§ o

Yangını merakla ve lstanbulun te§, 23,30 da alt katta ve gene de le, İngilterenin hava emniyeti lur. 

0 anı li arnıştıı·. 

tna.adorturnlarla getirilen sulardan 
dan a arazöz de su taşımak, bun 
h.Ia ~aada ihtiyat hortumlar Ca
llUn: Unda Halkevi bin.asının ö -
llın .. e. Düyunu umumiye binası· 
'il d:niinde ve Çifteaaraylardaki 

birçok semtinden yaya olarak Sul nize nazır kısmındaki icra reisli - meselesi derecesinde milli hayat - Eğer İngiltere şu esas prensipin 
tanahmet meydanına toplanan gı, birinci ceza kalemi, icra la doğrudan doğruya alakadar sa- yani Almanyanmkinden üç misli 
binlerce halk bu esnada adliye bi- reisliği, ikinci ceza dairelerini tutuş yılamaz.,, fazla bir deniz kuvvetine malik ol 
nasırun önüne kadar olan sahayı turmuştur. M, Garvinin ileri sürdüğü bu mak esasının zayıflamasına mey· 
doldurmuştu. itfaiye neferleri bu esnada bü • düstur, bu pazar günkü gazete - dan vermemiş olaydı, 1914 fela· 

Bu vaziyet itfaiye kuvvetlerine tün kuvvetlerini ate§in büyümeme lerde görülen umumi kanaati pek keti asla vuku bulmazdı.,, 
mani olduğundan mevcut zabıta sine sarfederek bomba atmakta de doğru olarak hülasa etmektedir. h k Amerika da ayni azırh ta 
çoğaltılmış, telefonla jandarma, vam ebnişlerdir. Bununla beraber efkarı umumiye.. 
asker ve en uzak semt polisleri bi- Ateş, aıd tevkıfane tarafında nin mutedil kısımlarının fikirleri Vaşington, 3 (A.A.) - Bahriye 

li ~olarına kadar uzatılmıştır. s! kat alevler iCjinde 
k11tn at 21 ,30 da ateş binanın üst 

le buraya çağırılmıştır. Asker ve tevessü etmekte olduğundan bu - ni yapan gazetelerin bu düsturdan nazırı M. Spedanson senlik rapo • 
jandarma halkı dağıtmağa başla - ralara bititik olan mahallelerin çıkarıldıkları neticeler, biribirin
mıştır. Fakat bütün sahayı, Sul- tutuıması tehlikesi de bat göster - den açık bir surette farklı iki tema 
tanahmet parkının içini, caddele mittir. yülü ortaya koymaktadı. 

runda Amerikan donanmasının da 
ha kuvvetli bir hale getirilmesini 
istedikten sonra diyor ki: 6 ın ını larnamiyle kaplamıştı. 5, 

la.n ~ hukuk mahkemeleri, Sul -
den' ?net sulh ceza mahkemelerin 
tebı· geçen ateş, adliye veznesi 
ra.d ıgat «nüdürlüğü dairesine, o -

ri dolduran binlerce insan gidecek Burada Remzi Efendinin kah - Çok yakın bir tehlikenin önüne "- Amerkanın silahları azalt -
yer bulamamıştır. Yalnız cadde- veci, Şakir Beyin evi, Hikmet geçmeği, yahut silahları azalt.ma ma hareketinin artık ön safında bu 

an tn"d l'in <>d u deiumumi Kenan Be-
ede asının üst kısmına tesadüf 
tica, rı adliye müfettişliği, birinci 

k ret tnahk · k"t" ısın emesı ve u upane 
•na g · . a eçmıştır. 

narı u eınada itfaiye neferleri bi -
den ın. tevkifane kısmına tesadüf e 

tıh l" lıya. k e ınden merdivenlerle ça • 

den adliye binasının önüne kadar Beyin yazıhaneai, Ali, Mehmet, konferansının son muvaffakıyet 
olan kısım on dakikada botaltıl • Haydar, Efendilerle Cemile Ha • ihtimallerini herhangi bir suretle 
mıftır. nımın evleri tehlikeye maruz bu - tehlikeye düşürmemeği dü§ünen 
Benzin deposu tutuşursa.. lunmakta idi. En yakın Cemile gazeteler, M. Baldvin ile avam 

İtfaiye neferlerinin can. pahası· Hanımın evi bulunduğundan bu kamarasının telife çalıştıkları bu 
na tehlikelere atılmalarına rağ- eve bomba atılmak suretile yıkıl • iki muhtelif noktai nazarı biribirin 
men bütün faaliyet bir netice ver· mıf, yangının sirayetine meydan den ayırmak neticesine varmakta 
miyordu. Rüzgar bir an dinmiyor, verilmemittir. dırlar. 
alevler mütemadiyen. büyüyordu. Dört saat sonra Bu bahis hakkındaki kalem 
Tevkifhaneye merbut kısmın çatı· Yangın, bütün tiddetile dört münaka§asına karışan liberal Gar 
sına çıkarak su fışkırtmak suretiy ıaat devam ettikten ıonra 24 de vi, daha ileri giderek diyor ki: 
le elevlerin önünü kesmek istiyen doğru adliyenin baro kısmına geç- "- Biz kuvvetli kalırsak, ve 
neferlerde saat 20,30 da merdiven miştir. Barodan dokuzuncu ih ~ komtularımızla da mütesanit ola
lerden inmeğe mecbur kalmıtlar- tiıas mahkemesine, oradan icra rak hareket edersek, harp patlak 
dr. İkinci ticaret mahkemesi, bi • salonuna ve en son üçüncü ceza- veremez. Bunun aksine olarak 

lunmamasının gerekleştiği zaman 
çoktan gelmiştir. 

Diğer devletler bizim gösterdi
ğimiz misale tabi olmamışlardır. 

Sulhun ve adaletin en kuvvetli 
teminatından biri, hiç bir devlet 
donanmasının Amerikan deniz kuv 
vetlerinden daha büyük ve fazla 
bir kuvvette bulunmamasıdır. 

M. Spedanson, Amerikanın de
niz kuvvetlerini mevcut muahede -
lerda tayin edilen hat ve nisbete 
pek yakında yükseltebilecek bir 
program yapılmasını tavsiye ede
rek r.aporunu bitirmiştir. 

lnağ çı lllı!lar ve oradan su f ışkırt
fıfkı~ 1ha§lamışlardır. Buradan 
t\i~g~ 1 an sular çok şiddetli esen 
lererrı" ltat§ısmda hiç bir tesir gös· 
Ye nef'tnittir. Buna rağmen itfai· 
\'\i1\ erleri binanın bu kısmına a -
leriJ a-stn.emea1 için hütün gayret 
\tlll e çalııınışlar, ne yapılmak la • 

rinci hukuk mahkemesi tamamiy .. ya geçmı'•tı'r. •••• T •••••••••••••••••••••••••••11a•aeeeae•ıa1ee1ee1a111111ea11111aıeaıaı••••••••••W••ıaaaea 

1~ tutujmağa başlamıştır. Arblc-4inanm Jiğer taraflarm - kadar tahkikatla meıgul olmu!lar- /vakit duman her tarafı kaplamı§tı. 

~~ YaPrnıılardır. 
Sultanahmet meydanına nazır da yanacak tahta kısım kalmadı - dır. Ben bir kısım efya daha çıkarmak 

ikinci ticaret mahkemesi koridoru ğmdan buralarda ateş sönmüı ve .Yangının ne suretle çıktığı he - istedim. Duman boğazımı tıka
nu takip eden ateş ikinci hukuk burası tamamile bir iskelet haline nü:t kat'i surette tespit edilmiş de - dı. Kendimi kaybedecek halde let\trı~r aralık rüzgar çok şiddet • 

dan ?· adliye binasının çatıların 
l\t-aı ırlıyan kıvılcımlar, mahalle 
tır. ltına kadar uçmağa batlamış • 

mahkemesine geçmiştir. gelmiıtir. ğildir. idim. Dışarı fırladım. 
Bu an, yangının en tehlikeli MUth" k T k ış aza Kenan Beyin beyanat. evfi ef. 40 kadar daktilo maki 

anı olmuştur. Çünkü üçüncü hu- Ate!!:, alt kata geçtı'g-ı· sırada · · k d - " l · F 
l' Yangın esnasında kendisile gö- nesını urtar ıgını soy emış. a -

kuk mahkemesi kısmen yanmağa polis müdürü Fehmi Bey, bir müf· 
" rüşen bir muharririmize müddeiu- l kat bunlardan ancak on tanesi bu 
.,~a başladığı vakit, kar§ısında parkın reze polisle gelmi!I:, binanın etra _ ı 

sof ya camii teblike d M' s· h . l' mumi Kenan Bey şunları söylemiş- ı lunabilmiştir. 
S geCjlrdi önün e ımar ınan amamı ıçe· fını saranları geri çekmek istemiş· tir: 

4Ut ..... a.
1
at yirmi ikiye dog-ru, alev risinde bulunan belediyeye ait tir. Bu kalabalık arasında Şükrü 

"•• d 1 hl' - Yangın 20,30 da müddeiu-d..... .a..rı lstanbulun her tarafın • benzin epo arının tutu!,ma te ı- Naili Pa!l:a da bulunmakta idı·. 
... , l' mumılik dairelerine ait merdiven-

~ Rorülecek d h" .. .. kesi baş göstermiştir. Fehmı' Beyı'n ı'htarı u"zerı'ne adlı'ye 
'"ıl erece uyumuş, lerin yanından çıkan yangın neti-

S~J .. tınılar, tutu§mU§ tahta . par - Benzin depolarının tutuıması mensubini vesair alakadarlar geri 
-.r, b · 1 .. d b'l" d. B cesi olarak ve şiddetli esen şimal 

~ o) ' rüzgara karışan ve yanmak ütün cıvarı a t ust e e 1 ır ı. u çekilirken binanın üst kısmı çatır· 
iln hl'k · b .. · .. rüzgarının tesirile bütün gayretle· 

ıtı..... CVra.k uzaklara kadar uç - te 1 enm aş gostermesı umumı damı" ve bir saniye sonra büyu"k 
"aa b b. h d V k l' re rağmen dairei adliye kurtarıla· 

ı-. aşlaınıştır. ır eyecan uyan ırmıttır. a a bir gürültü ile en üst kat çökmüt -
"ırJıy b mahalline gelen Şükrü Naili Pa§a .. mıyarak maalesef yanmıştır. 

S<>~ .. /ı. an u kıvılcımların bir tur. y h k'k" b b' d h 1 
ı 1:1., l".lY f ile vali ve belediye reisi Muhittin, angının a ı ı se e ı er a 
0 itj11•1.... aso ya camii etrafına ve Bu tehlikeli vazıyet, orada bi - b l l t hk.k ti 1 1 ı gınd k müdeiumumi Kenan Beyler ben - aş amış o an a ı a a an aşı a-
~U .. t;:r e i evlerin üstüne düş - rikenler, polis müdürü beyin ihta. caktır. 

ı .. zin depolarının boşaltılmasını mu· 
ltf · rile bir saniye evvel geri çekilmiıı. Ya - d M hm t - · · aiy k vafık bulmutlardır. Derhal bu iıe l' ngın an e e aga ısının -

~ed... . e. uvvetleri vakit geçir • olmasaydı muhakkak br facia do - d b" b k · k t l f "'n ık başlanmış, benzin varilleri kam .. e ır e çı ur u amamış, yanmış 
~cian1 .... ~Y= ayrılmı§ ve ikinci bir ğurabilirdi. tır. Recep isminde biri de kayıp -
hın .... ·• onune germek için adliye yanlarla taşınmıttır. B' d 
l~t ... ""knın caınie ve~bı'tı.tı'k-tahta ev- Fakat ateş, görülmemi§ bir ınanm çatır ısını duyan itfai- tır. 

" l d · · d 1 ye neferleri ko§uşmuşlar ve bir an Yangın esnasında mahzenden 
~1ttrrı:~§ı olan kısmına bol su fış: şiddet e evam ettiği ıçın epo a - etraf toz bulutu içinde kalmıttır. bazı evrak ve daktilo makinelerini 

b. ga ba§lamıstır. rm çok mahfuz olmalarına rağ· 
Qı h l kt Bu toz dag"'ıldıktan sonra itfai- kurtaran Kadir Bey ve bekçi T ev~ r an halk: • men tutuşma i tima i artma a 
' A.y devam etmiştir. Bunun üzerine ye neferleri ko§uşmu§lar, enkaz fik Efendile bir muharririmiz gö· 

Eşya kurtaranlar 

Avukat Yusuf Kenan Bey ha • 

ronun evrakım kurtarmağa mu -
vaf fak olmuş dokuzuncu ihtisas 

mahkemesinin evrakını da zabıt 

katibi, hukuk fakültesi üçüncü sı -

nıf talebesinden Muzaffer Bey a • 
leşlerin içine atılarak kurtarmış • 
tır . 

Muzaffer Beyin bu esnada saç -
lan ve yüzü yanmıştır. 

Muzaffer Bey evrakla beraber 
esas defterleri de kurtarmıştır. 

Bundan başka 2 ve 7 inci icra 

tebliğ memuru Abtullah Beyle 
müddeiumumi muavinlerinden Sa

lim Bey bazı evrak kurtarmışlar • 
dır. )):Ye ~sofya yanıyor.. yanan kısımların fazla miktarda altında birinin kalıp kalmadığını rütmüştür. 

:~fcı. ko,:Yecana dütmüş ve o ta· alev saçmaması ıçın bomba ile aramağa başlamıtlardır. Fazıl Bey, şunları söylemiştir: Kurtarılan evrak ve eşya umum1 
~\l<~~rı b" '.~u tur. Fakat, şimal yıkılmağa başlanılmıftır. lJu hu. Taş parçaları bir yığın teşkil Fazıl Bey nediyor? hapisaneye nakledilerek saklan • 
~illet \dun kuvvetini aynı isti - 1 f l ettiği için bir kazanın olup olmadı- - Depoya Tevfik Efendile be _ mıştır. 

g~d e ,,el'd ·... . . su ün ay daları görülmüf, atı an 
~ İifthı bir ;!:/çı~ bu tehlike le - bombal:lr taş duvarları yıkarak Si- ğı anlaşılamamış, yalnız bir itfai- raber girmiştik. Elimize geçen eş • Müddei umum iliğin daveti 
tıı. illi "e civa u ~ ~.arak atlatılnıış, rayeti caddelere kadar gelen ale. ye başlığı bulunmuıtur. Bu, bas· yayı çıkarıyorduk. Bir an etraf • 

İstanbul Müddeiumumiliğin-rı. kurt I rın a ı evler yanmak· vin tesirini azaltmı•tır. lığın kime ait olduğu anlaşılama- tan duman dolmağa başladı. Teh _ 
ı.ı ltıuştur. l' l'k akl k den: "'" Mahkmlar cılır1c:ır mıştır. 1 enin Y aşma ta olduğunu his 

~:; ceza da yanıyor Ateş gittikçe tevkıfaneye doğ- Bundan başka bir klavuz itfai- settim. Tevfik Efendiye: 
~-lltan a~ye ümitsiz •• ru yaklaşmakta olduğundan mah· ye otomobilile bir arözöz enkaz al· - Aman, dedim, duman çoğal-

~le. İni tak met sulh ceza mahke.. kumlar çıkarılmağa başlanmıştır. tında kalarak parçalanmııtır. dı, kaçalım ... 
?1.:1'\i~ ~ a ip eden ateş, üst kata EV\•cla kadınlar, sonra erkekler Ate§ bundan sonra binanın alt Ben bunu söyledikten sonra faz 
•~t~,ı·,:~rafıı,da kalan adliye mü· çıkarılmıştır. Buralara kadar se - kısmına geçmiş ve üst kısmı tama- la duramadım. Ben çıktım, Tevfik 
11'\ ' gı b' . 

eı: · ' ırınci ticaret rr::- hkc· yirciler dolmuş olduğundan mah - mile bombalarla çökertilmiş oldu- Efendiden haberim yoktur. 
~t't\:.i~~- ıı.ğı.ı· cezanın üstÜ:deki kumların nakli oldukça mütkül ğundan tehlike nispeten azal mı§· Tevfik Ef. ne diyor? 

a..ne''ı b t h · · T f'k Ef d l . , "~'t; aş. an . aşa tutu~tur- o~muş, bu es~ada da seyırcılerden tır. ev ı en i aranarak bu un-
~ Oftt k &iv ~ü~. bıri de nınhkumlar arasına karış - Bu hal gece yarısından sonraya muttur, Tevfik Efendi muharriri-
~l\·•ctb~~~ çökmesi üzerine ı..teş ı· mııtır. Seyirci: kadar devam etmiştir. İtfaiye, po- mize şunları söylemiştir: 
~ IHu; kaybeder gibi ol - - - Yahu .. Ben mahkUm deği • lis ve alakadar memurlar ıabaha - Fazıl Bey benden ayrıldığı 

Bu gece saat yirmi buçukta ls -
tanbul adliye dairesinde çıkan yan 

gın neticesinde bina, maalesef, ta· 
mamile yanmıştır. Yarın (Pazar
tesi) mesai saatinde ceza ve hu. 
kuk mahkemeleri rüesasile icra 
hakim ve memurlarının ve müs .. 
tantiklerin vazıyet üzerinde görü .. 
şülmek üzere İstanbul tevkıfane 

binası idare kısmında bulunmaları 
tebliğ olunur.,, 



H i k a y e 

Bir Resim 
~!!!!~~~~~~!!!! Nakleden: Selami izzet 

Sabire hanımefendi birdenbire 1 ressa.mlara Adnanm adresini sor-
duraladı. du. Eski yalısında oturuyordu. 

Tam karşısında, yirmi otuz re - Sabire hemen iskeleye indi, va-
sim arasındaki bir kadın portresi pura atladı. 
gözüne çarptı .. Bir fotoğraf gibi Senelerce evvel, birçok defa e· 
değil, asabi bir havada, ince bir şiğinden geçtığı kapının önünde 
tül altında bayatıyeti tebellür etti biraz duraladı, 

0

sonra çaldı. 
rilen bu portrenin fırça vuruşları Açtılar. 
onu adeta büyüledi. Adnan bey evdeydi .. Geniş, fa-

Hemen katalogu karıştırdı. "56 kat harap avluyu tanıdı. Alçak ba
No: Adnan bey: Kadın portresi.,, samaklı merdivenleri tanıdı. Hiç 

Ta kendisi diye mırıldandı. değişmemıştı, yalnız biraz daha 
Bin bir resmin, yüz bin bir ren- fazla gıcırdıyordu. Yukarki sofa .. 

giyle gözleri kararanlar otursun, da, aynı konsol, aynı yerde duru-
diye, sıra ura dızılmış olan kol . yordu. Yalnız, fanoslu lambalar -
tuklardan birine oturdu ve yanın• dan birinin fanosu kırılmıştı ... Es .. 
da, önünde, arkasında, afal afal kiden yaptığı resimler, aynı yerler 
bakınan tek tük ziyaretçiye aldı _ de asılıydı .. Deniz üstündeki oda
rJ! etmeden portreye daldı. lardan birine girdi. Duvarlarda da 

Adnan! Bu iıil'l' ~:....:!di L:lnkla -
rında r:~ ~ ır;:> çınlı/urdu. Yirmi 
bet •enc.~e .. beri duymadığı, ağzı· 
na almadığı, sadece ,uzak günler -
den günlere içinden söyledığı bu 
isim, gözünün önüne gelince, 40 
sene evveli düşündü. 

Adnan? Belki de şimdi buraday 
dı; belki şu dolaşanların arasın• 
'daydı. görse tanıyabilecek miydi? 
Xirmi beş senedenberi birbirlerını 
görmemışlerdı. Yirmi beş sene .. 
.Yirmi beş -sene evvel, hayatın ça
nuk geçmesi, fakat ihtiyarlığın a· 
gır ağır gelmesi arzulanan çağday 
Ciı .. Kırk beş sene zarfında hiç de 
ğilse şakakları ağarmış olacaktı ... 
'Artık ihtiyar sayılırdı .. Bu resim, 

eski resimlerinden biriydi. Hemen 
yerinden kalktı, resme yakla§tı. 

Tarihi yeniydi. Renklerının temiz 
cazibesını, garip göJgelerını, ince 

çizgilerını, fırçasının sinirli ham· 
lelerını tanıdı. Fen ta;ihinde, Bo
ğazdaki yalıda, pencerenin önüne 

geçip çalıştığı zaman, saatlerce ya 
nında oturup seyrederdı .. Kalbi he 
yecan içinde bekledi. Bu, iki ta -
raflı bir heyecandı. Resim meyda .. 

na çıktıkça kalbi atardı ve bilirdi, 
ki fırçasını bıraktıktan sonra, kuv 
vetli kollarıyle onun boynuna sarı
lacak.. 

O zaman genç ve güzel bir ka· 
dıındı. Dünya umurunda değildi. 

Zengin bir koca çıktı. Nihayet 
bir ressama varamazdı ya ... Ev .. 
lendi. Fakat bütün bu evlilik ha
yatına, Adnanın hayali karışmıştı. 
Yirmi beş sene bu hayal içinde 
yaşadı ve bir gün, lstanbulda, bir 
resim sergıaınde, bir portrenin bu 
nayali hakikat yapacağını aklına 
bile getirmedi. 

Küçük yalının perişan, dağınık 
odaları; Adnanın kaygusuz, saf, 
.muhabbetli, güler yüzü; boğazın 
kah fırtınalı, kah sakin günleri .... 

En mes'ut anlarıydı onlar .. Sabire 
şuradan buradan konuşur, Adnan 
çocuklarını anlatırdı. Onun çocuk 
ları vardı. En lcüçüğünü doğurur
ken karısı ölmüstü . .. 

ha yeni, daha modern resimler var 
dı. Fakat renkler aynı renkler, fır
ça aynı fırçaydı .. Onun artist ru • 
hu da değişmemıştı, ruhu ihtiyar
lar.'!amıştı ... Gene büyük san'atkar 
dı .. Her halde görünce tanıyacak -
tı, hatırlıyacaktı. 

Bir kapı açıldı, genç bir adam 
girdi. 

Sabire hanım sordu: 
Adnan bey burada değil mi? 
- Benim efendim. 
Sendeledi, bozuldu .. 
- Ahmet Adnan beyi istiyor • 

dum. 

- Rahmetli babamı tanıyordu
nuz demek hanımefendi? .. Oğlu -
yum efendim ... Büyük oğlu ve ta• 
lebesiyim ... 

Almanyada mühim bir 
rüşvet meselesi 

Berlin, 3 (A.A.) - Volf ajan 
sından: Berlin müddeiumumiliği 

büyük mikyasta bir rüşvet alıp ver 
me meselesi hakkında tahkikat 
yapmağa başlamı§tır.. Bu mesele 
nin esasr, yangın söndürme alet
lerini yapan Minimair fabrikası 

tarafından muhtelif şehirlerin be
lediye memurlarına ve itfaiye ku
mandanlarına fabrika mamulatı -
mn h<llka tavsiye edilmesini ve ya .. 
hut fabrikaya sipariş verilmesini 
temin maksadiyle külliyetli mik -
tarda para vermiş olmasıdır. Eski 
belediye müdürlerinden birçokla
rı bu işte methaldadır. 
ı- .... •' 1 M l~llllAfl!PftııantlltelUD -

Yeni ~ıkan eserler 1 
'E Hmımaıı11uuınnn11111mnmıaınıuuuuın111aıu111mımuıımıuınttııııu ~ 

Fadime 
Arkadaşımız Selam İzzet Be

yin bu güzel romanı kitap halinde 
çıkmıştır. Fadime, bir Anadolu 
kızının lstanbulda geçirdiği aşk 
macerasiyle köyünde kalan koca
sının ve çocuklarının düştükleri 

sefaleti canlı bir şekilde anlatır. 
Bu romanda bütün Beyoğlu ve A-

nadolu köyleri yaşıyor. Remzi kü
tüphanesi tarafından basılmıştır. 

Dört rengli bir kapak içindedir. 
Kırk kuruştur. 

DAVETLER 

, n nı 1 mı un ~ı ı~ u Aptülham~din !'averi nııııııuı ı 
= .K E Ç E C 1 Z A D E 

.......................................................... . . . . 
~ SPOR ~ 
." ____ ........ ..._ .............. _____ ............. . 

1 Üçüncü kümelilerli izzet Faat Paşaalll -----
Yeni bir küme yapılıyor l HA 1 l R A L A R 1 

İs tan bul da teşkilata dahil ol • ~ llllillllllUllll!fillllJJlllillllllD lllli llHl!lllllllllllll!lllfilllllllUlllillllllllllllilllllllillllfilllllUllllUUllll!llllillllllllllllil!lll llll!llllllllllll!IHlllllUllll 111111 

~ıyan klüplerden beşi daha teşki- öyle bir çadır ki 200 kişi sığar, 
lata alınmışlardır. Bu klüpler 

şunlardır: ne sıcak ne soğuk girer 
F eneryılmaz, Da vutpaşa, Ba -

kırköy, Unkapanı, Kara gümrük. 
Haber aldığımıza göre bu yeni fe
dere olan klüpler de şimdensonra 
resmi lig maçlarına gireceklerdir. 
Fakat bunla, doğrudan doğruya 
ikinci kümeye giremiyecekler, ü. 
çüncü küme diye yeni bir küme teş 
kil olunacak ve bunlar bir müddet 
bu kümede oynadıktan sonra de
rece kazananlar sonra ikinci küme 
ye alınacaklardır. 

-50 -
Kasabadan çıkar çıkmaz bir 

uzunca taş köprüden geçtik. Ar -
tık PJevneye doğru gittiğimiz ta -
hakkuk etti. Zira Plevne köprüsü 
Rusçuktan Plevneye giden yo] ü • 
zerindedir. Mithat paşanın o vila
yeti ihya ettiği zaman yapılmıştır. 

Yol gayet iyi. Araba gayet fe
na .. Fakat geniş olduğu için Ha .. 
şim beyle uzanabildik. İyice de u-

TAKVİM 
Pazartesi Salı 

r yuduk. Uyandığımız vakit niçin 
uyandığımızı anladım. Boru sesle
ri ve birde rus marşını çalan ban .. 
do mızıka .. 

4 Ka.evel 
16 Şaban 
Gün doğu~u 
Cün l •:ı tı~ı 
.Sabah namazı 
O#le nama1.ı 
l~indl namazı 

7,0i 
lM! 

6,50 
12,Q4 
14.~S 

.'\k~ım 111mazı !6,41 
\'atsı namazı 18,19 
imsak ~.'22 
Yılıogeçeogllolen 339 

5 Kl.evel 
17 Şaban 

7,07 
16,41 
6,50 

r:>,O.J 
ı~.28 

16,41 
IS,19 
S,22 
~40 

Biraz öteden top sesleri geliyor. 
Yoksa daha bir çok uyuyacakmı
şız. Ah gençlik ... 

Haşim bey üstünü başını toplı
yarak: 

- Mösyö ... dedi, Grandük haz 
retlerinin kal'argahma geldik, ha
zır olalım. 

l'ılıo lı:alao" 31 30 Dedi. Ben bildiğimi belli eder L ___________ _J korkusuyla: 

- 1

- - Burası neresidir .. dedim. 
R A D Y O il Gözlerim bağlı, bir şey görmÜ• 

:::.~===========:!!.::- yorum. Fakat zemin üzerinde kı -
Bugün 

l S TAN BUL-: 

Saat 17,SO dan lll c kadar gramofon: Ode

on \'to S8 - O<!t·on O. 498:> - Kolomblya Df. 

229. 18 den 18,80 a kadar 1-'rauıırı.ca der• 

(İlr.rlleını, olanlara). 18,SO dan 19,SO ıı. ka-

dar ·'lahmur ilandan ilanım. 19,SO dan 21 e 

kadar Hcdnll musiki boyetı. 21 den 21,SO a 

kadıır gramofon: Kolomblya. 31118 - Sah. 

seııl B 2126 - ~ah. esi K :J3i2. 21,SO dan 

lınçların. sürüklendiğini duyuyo -
rum. Kulağıma da birçok fısıltı .. 
lar geliyor. Bazan da benim kolum 
dan tutan Haşim beye öteki beri
ki: 

- Bonjur diyorlar .• 
• 1 ~ 

Gaye~ muazz;tm pjr askeri he • 
yetin bana bakmakta olduklarını 
hissediyorum. Halbuki ben henüz 

ltJbaren Anadolu ajan!lr, bor<ıa babt-rl, aat kimseyi görmüyordum. Meğer be-
ayarı. 

ASKARA:-
12,80 - 18,80 gramofon. 18 - 18,43 nla· 

turka az. 18,45 - 19,20 danıı hamları. 

19,20 - 20 ulaturl•a ıaı:. '.!O njan". 

ISTAtfBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşamı 

saat 21 de 

O gece 

1111 

111111111111111 

nim bu halimi bazı Avrupa resim
li gazeteleri muharrirlerı, ressam· 
ları da tarsim ederler, fotoğrafla-
mı çekelermiş. Muharebeden son• 
ra o zamanın gazetelerinde bu re
simlerimi görmüştüm. Bir yerde 
durdu.m. Haşim bey: · 

- Dikl<at edin, bir basamak 
var. Dedi. 

Basamağın üzerinde durdum. 
Gözlerimi açtılar. Kendimi periler 
padişahının sar.ayında sandım. 

ça sinirlerim de yerinde 
Karşuında bulunduğum ka" 
heyet vakıa beni nezaketle 
ediyordu. Fakat, ne de ob• 
düşman heyetiydi. 

Söze nasıl batlanacak <1e 
mandan paşamızın şifahen ·~ 
ği talimatı bihakkın ifa edeb

1 

cek mıyım?. Y anlıt bir teY 1 
cak mıyım... diye dütündü~ 
nirlerim büsbütün gev§iyor, • 
kendi kendime korkuyordull'· 

Fakat bu esnada bilme111 
oldu?. Gözlerim heyet aJ 

birer birer gözden geçirdi. o.~ 
göreyim? .. Tanıdık bir silll1'' 

ya'nında bir tane.. bir tane 
- İşte Rusya sefaret mii• 

M. Flidof. f. 
- İşte tercüman M. Ma1'' 
- işte sefaret memuru fd. 

zil. 
Doğrusu içime birdenbire~ 

sevinç geldı. Ne kadar olP Y.J 
lik.. Dü§.man da olsa bir t 
rasgeldığı için insan fer 
Fakat bunların kartımda ne 
yelle bulunduğunu idrak 
bir yaşta olsaydım, itler d.,,. 
olurdu. 

Grandük hazretlerini a,tı) 
ha sakin bir vaziyette tetki~ 
biliyordum .. Sert yapılı t•" 
Rustu. 

Bana birkaç iltifatlı ~ 
söyledikten sonra hemen t~ 
asker amırlığıyle dedi ki: ·J 

- Aman rica ederim, PIF I 
de Osman patanın maiyeti~/ 
kinıharp reisi olarak mahut 
sız mareşalı Bazen bulunuY 
Bu doğru mu?. I 

Bunu bize pek doğru di11 ~ 
lediler. Ayıp değil ya .. ben d~ 
nır gibi oldum. Hatta pek t 

cüp ettim.,, ~I 

Yazan: La Jos 
Zilahy 

iLi 
111111111 

Türkçeye çeviren: M. Feridun 
4 perde 1 tablo 

Halk gecesı 

VAKiT' 
lillııdeUk, Slyast Gazete 

!Btaabul Ankara Caddesi, V AKrr yurdu 

Telefon Numaralarr: 

Bir çadır. Grandükün bu ika -
metgahma çadır değil saray odası 
demek claha iyi. 

Öyle bir çadır ki. .. 200 kişi isti .. 
ap edebiliyor. Öyle bir çadır ki 
dörtkatlı.. Ne sıcak, ne soğuk gi
rebilir. 

Ortada büyük bir masa .. Üze
rinde birçok haritalar açılmış .. Ma 
sanın kenarına dayanmış gayet u· 
zun boylu. pek kibar kıyafetli bir 

Grandükün bu ciddi olar• I 
duğu sual kar§ısında ne yal~ 
liyeyim, birdenbire hiddetlei' 
Dedim ya .. Delıkanlıhk.. ti 
sert olarak cevap verdim: 

- Bu garip düşünceniıd' / 
haklısınız prens hazretleri: s~ 
lerinizi birdenbire dinleınıf 
dım, sizi de çok garıp bula · 
Fakat iki gündenberi kenda 
şerefyap olduğum Ruı ord11' 1 
kıymetli zabıtlerının orduıO':itİr 
kahraman askerleri ve ı• ~ 
hakkındaki takdirlerını ı!ıt~~~ 
sonra bunda hiçbir fe\l'k•1' 

Ya.zı ıııerl telefonu: 24310 
ldare teıetoııu : 24379 

reıgra.r adresı: lltanbul - ·ı AKI'I 
Poıta kutu.u No. fe 

bulamadım. ~ 

. f ••"' ,J zat.. Osman paşa gibi vazı e ~,,., 
- Grandük Nikola hazretleri.. hakkın ıf a eden bir kuırı':ıı I' 
- Umum Rusya ordusu ba~ku· Bazen gibi (1870 ağuıtoı&Jtl fıJ 

·rurklye l!:cnebı mandam.. ıncı ve 18 inci günleri M~~ı1/ 
Seneli': uoo Kr. 2700 Kr. Jf· ~ Jf· ya ordularına galebe çalv-~ftt1' 

Abone bedelleri: 

! ayttıkk 750 
• tt

5o İki gündenberi .müthiş bir he - askerini fena idare ederek "'ı olf ay ı 400 • 800 J 1 • .. ns' ~ ı aylık ı~o .. soo yecan içinde ve düşman arasında etmeye sebep olan bırı S tı"' 

ilin Ucretleri: bulunuyordum. Bunun dehşet ve da yardımda bulunabilir· ' ~ 
Biri gelip yanına oturdu. Sabi

re, gözlerini portreden ayırmamıs 
tr. Çarpıntısı vardı ... Acaba görse~ 
tanıyacak mıydı? .. Acaba kendisi 
de ihtiyarlamış, değişmış mıydı?. 
Filvaki henüz gençti, fakat ayrı 
geçen yirmi beş sene, elli sene sa
yılır .. Acaba karşılaştıkları za • 
man, birbirlerinin gözlerinde ma .. 
zının saadet izlerini bulacaklar 
mıydı? ... Onu görmeliydi, bir defa 
olsun görmeliydi.. 

ı·ıcarı lllıılarm ilin ııııhlleJcrlııde •'lDU· azametini böyle mühim bir vazife f;kri yardımda?. .. Jeı'ııt'1 

Beyoğlu askerlik şubesinden: mi so kuruııaıı hatlar, uıı aahıtrııe ıso alandan başkn kimse takdir ede • Grandük benim bu 501 ıııl 
Şubemiz ihtiyat zabitanından kurup k!Mlar çıkar. mez. Sağım düşman, solum düş . karsısında birdenbire şaŞ~ 17'i)'1' 

Salondan çıktr, kapıda duran 

olup hale 'k t -h 1 • I BUyilk, faıJa, devamlı llAo verenlere 'illi ~ b'ttell ı.111 n ı a::ne ga ı ma um o - man .. Nihayet gözlerim kapalı... Belki de genç bir za 1 .,,.,, f 
· d b' . I Ah ııyrı wnzllAl vardır. d J .., 

mıyan pıya e ırınci mü azim İnsan böyle vazifelerde hayat kor SÖ7. dinlemek istemiyor ~·ıeti .,.~ 
dülk im og~lu 307 dogvumlu İstan- Re~mı llAnlnrm bir utın 10 lnımıtur. bıt t'r 

kusundan başka garip bir korku Osmanlt ordusundaki za '(il 
bullu Mehmet Cemal efendinin KU Uk il&nlar: h' d' ı .. ı· h ·· ı d'yordU· 

Bir dct• .. ı • 0- 1kJ-dct- • ısse ıyor. m tur ü ta ayyu e ı 
(328 - 65 sicil numaralı) elyevm .... .. ıı.ııı "'0 uc; aetuı ~ ' 01 

d 
dllrt Cıeta~ıı 7~ ve OD detaın ıoo kuruştur. Sanki koca bil' vatanın yükii o- : bir sesle: . s"r.'e jf 

nere e ise tarihi ilandan itibaren Uç aylık uo.n verenıertn bir detaa:ı aıecc•· ı muzuma yüklenmiş .. Benim bir _ Deme'< l:i .. dedı.. 1 Jt~b 
azami bir ay içinde bulundug~u ma nendir. Dört satın geı;:en llAnlann tazıa l . f nde 'I 
h l aatırtan tıeı kuru~ttuı hesap edlllr. yan ı~ işim bütün bir vatam mah• man poı~anm maıye '.. ırıi.' 

a in sarih adresiyle •ubemize bil- ••••••••••••••ili d k b b kl oyle •11 

d ~ ve e::c gibi.. ecne i za ili yo ur 11" P" 
irmesi ilan olunur. J ,ne"ıı 

şte bu müşkül saatler uzadtk 
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141 Sene evvel yapılan . . . . 
tehlikeli bir diş ameliyatı! 70 Mılyon Japon, ımparc:ıtorıçenın 
t~17~~1•enesinde, yani bundan ı Fakat katip efendi bu itirazına 
trıirı.de b' sene evel (Heidring) is- ehemmiyet vermiyor, omuzlarını 

erkek çocuk doğurmasına dua ediyor 
ditçilik ır Alman dişçisi Bursada 1 kaldırarak: 
Di!çili'" Ya~rnağa karar veriyor. , _ "Senin kafan uctuktan sonra 
"e havg~tt altınlarını topladıktan sefaretinizin istiyece~i zarar ve zi· 
&onra ~l arını da hazırladıktan yan kac para eder? Seni tekrar can 

Japonya imparatoriçesi şimdi- j kek çocuk güneş ilahinin hafidi j ve şimdiki imparatordan sanra hi· 
ye kadar dört kız doğurduğu hal- sayılır. 1 raderi yerine geçecektir. 

O ıa.ınan7anyad.an hareket ediyor. landırC:bilir mi?,, 
lttadıg'" •. arda şımendif er falan ol 

ı ıcın b 
1 

.
1 

Demekle iktifa ediyor. 
l'lakta ~ Posta ara a arı e ko -
liir)" 

11 konağa yol alarak ve bin (Heidring) bu vazıyet karşı -
ha.r; llliitkülat atlatarak bir kaç sın da evvela kaçmak istiyor. Fa -
al&~ ıarfrnda 1atanbula geliyor. kat müsallah nöbetçiler tarafından 
lcrı i\ a bir kaç gün istirahat ettik- ı etrafının kuşatıldığını görerek bu 

de bir veliaht doğuramadı. Fakat Japonlar, her noktai nnazrdan İmparatoriçenin doğurmak üze 
kendisini bugünlerde beşinci çocu Avrupalilaşmı~ bir miJJettir. Fa - ı re olduğu sıralarda Japonyanm 
ğunu doğurmak üzeredir. Onun kat her nedense, bir kadın tara - en gürbüz, en kuvvetli kadınla • 
için 70 milyon Japon, imparatari - fmdan idare edilmeyi, bir kadı- ırndan yedisi sütninesi olmak ü
çenin bir erkak çocuk doğurması nın imparatoriçelik etmesini İile- zere seçiliı·. Bu yedi yakından ar.• 

için geceli gündüzlü dua etmekte mezler. Onun için şayet, şimdiki cak ikisi intihap olunur, biri sütni · 
ve adaklar adamaktadırlar. Çün- imparatorun bir erkek oğlu olmaz .. 

1 
nelk eder. Biri de ihtiyat olarak 

kü imparatoriçenin doğuracağı er- sa veliahtlık biraderinde kalacak kalır. 

k •onra M d · · k · 1 d w l Z en . • u anyaya gıden yel •

1 

na ım an o ma ıgını an ıyor. a -
rvtud iernılerinden birisine binerek ten o esnada salon kapısı açılarak 
da.n ~:Ya~a çıkıyor. Nihayet ora _ dı!arı çıkan bir ~~deme v~lii umu
•tli hır arabaya rakip olarak mı Pş. hazretlennın amelıyata ha-

rtlen B ld · b ' ld' · Ç · Ursa.ya geliyor. zır o ugunu ı ırıyor. aresız 

h (fieidring) d . l c1 kalan (Heidring) hayat ile memat 
ttt.a, , o evır er e ve l w 

1 '<>n zam l k d · . arasında çok zaman ka madıgını 
l.tıat an ara a ar ıcrayı 

Cd'I eden di · b b ] . t• düşünerek hademenin arkasından 
ı cc k · şçı er er er ıs ısna l d 

bı ' e olurs B h . . .. salona giriyor. F evka a e gazap 
lit old a, ursa şe rınm gor . . . d ' . . .. .. 

Uğu ilk d' t b'b'd ' O ıçınde olan Nurı Pş. ışçıyı gorur 
ıtun .

1 
• ış a ı ı ır. -

Çın k görmez yüzüne karşı bağırıyor: 
~a. Çok , .. endisi az zaman zarfın • 
lilerj .: 0 hret kazanıyor, müşte -
•tne iunden güne artıyor ve bir 
tor ~rfında epeyce zengin olu -

' Urkce d .. w . l' - e ogrenıyor .. 
ltik 

duğu i . 1 ınali'imatım pek kıt ol -

- "Gavur oğlu gavur, neden 
vaktinde gelmedin de beni beklet
tin? Bu küstahlığın cezasız kal -
mıyacaktır. Ağrıyan dişimi hemen 
cek. Fakat bil ki diıimi çıkarır .. 
ken hafif bir sızı bile duyacak o -~ltııır· Çın bundan 141 sene evvel 

• 1 Pad· h lursam, kafan uçacaktır!,, 
tıin tah ışa ın Osmanlı devleti -
llıiy0ru lına kurulmuş olduğunu bil Paşa bunu söylerken elinde iki 
Nuri p ttı. Yalnız 0 zamanlarda taraflı koca bir pala tutan ve salon 
i.fj-, . •ta İsminde "rical devleti kapısının önünde bekliyen iri yarı 

.1eı 

ll\lt''d 0ıınaniyeden,. bir zatın bir zenciyi gösteriyor. ( Heidring) 
tı a.., l'l'k · ld w h bunu görünce: 

Su üstünde 
•• e• 

yuruyen 
motosik 

let 

kabil oluyormuş. Motosiklet 
daki pervan.e mo~osikletin 

Deniz üstünde yuruycn motosiklet bir A!ma n 
tarafından ic~t e:! i!mi,tir. M?tosikleti deniz kt
zaklarının üstüne bağlamak bir iki dakika içinde 

denizde saatte yirmi kilometre s~r'atle g;diyormui. Kızakların arkasın· 
arkasındaki tekerlek dingili ile tahrik edilmekte imiş. 

Arnavutluğun hali yaman! 
tıındad a ı ı etmış o ugu a -

da o/Ilı ır, Esasen bu da hatırım - - "Eyvah, cellat ta hazır duru- Dostluk muahedesi akdettiği tek men1leket Oroğvay .. Bakalım O da ne yapacak? 
hı >'a asaydı, bugünkü dedikodu- yor, gittik gürültüye! ,, diye düşü-

Lı ~ttıak :mümkün olamıyacaktı. nüyor. O evırCICJCi paşalann füCI- Tiran, 4 (HusuaiJ - Arnavut
'ler n . b B 1. detlendikleri zaman nelere kadir luk hükumetinin maarif nazırı llıiaj tu : ıse, u ursa va ı umu-

h.ıd ,,urı Paşanın bir gün fena olduklarım bildiğinden korkusun - (İvanai) memleket dahilindeki bü 

d~. el dişi ağrımağa başlıyo r. O dan benzi kül gibi oluyor. İçinde tün ecnebi mekteplerini kapattı -
. 'İtti~ erde hamdolsun diş tedavi - bulunduğu tehlikeli vazıyetten kur ğından dolayı hükföneti pek müş -t• \>e diş tabibine her haftalar - tulmak için çareler arıyor, türlü tür kül bir mevkie düşürmüştür. Milli 

.. ' ~YI • lü fikirler beynine hücum ediyor ve b' · h'd' k · ı l tu bjJ• arca esır olmanın ne oldu - ter ıyenın tev ı ı aygusı e yapı -

' 
ıtt .... d nihayet paşaya diyor ki: k · ·ı b · b' · itıy ·11e iği için Nuri Paşanın ma ıstenı en u ış ecne ı mısyo -

k,~:~ d!şini usulü daıresınde çı- - "Kölenize karşı gazabetmeğe nerlerin şiddetli itirazlarına sebep 
(l"feid . lazım geliyor. Tabii dişçi hakkınız var. Fakat geç kalmamın olmuştur. Göricedeki Fransız 
~eli tıng) paşa hazretlerine bu sebebini arzedecek olursam belki koleji idaresi mektebi kapatarak 

~~11/~tı Yapmağa davet ediliyor, kulunuzu affedersiniz. Buraya gitmiştir. 
t,~ öı~;ne gönderilen haber de gelmek üzereyken beni esnaftan İtalyan mekteplerine gelince 
ttı\ıttı· i e {!?anı okunurken vali u.. birinin evine çağırdılar. Bir ço - İtalyan hükumeti kendisine ait o -
1%1lt 

1 Paıanın konağında hazır bu cuğun bir kaç dişini birden çıkar - lan mekteplerin devlet idaresi al -
(.' lıı bildiriliyor. mak lazım geliyordu. Bu çok ız - tına alınmasını katiyen kabul et -

~I a.kat tırap verici ameliyatı çabuk biti - memiş, İtalyan muallimler, mek -tr1 ' 0 gün (Heidring ) m has 
la, Sok old w d . d'I remedim. Çünkü küçük oğlanın teplerindeki tedris malzemesini de 
""'tte ~' . ugun an emır e ı en 

de ,,ur p 0 acılara tahammül edip edemiye- beraberlerine alarak memleketle -.ı llliy 1 aşanın konağına gi -
\Iİii h:~· Ez.an "Allah ekber,, de- ceğini kestiremiyordum. Fakat leri avdet etmişlerdir. 
~''~I de o hala bağırta bağırta çocuk cesur bir erkek gibi o acılara lş bununla kalsaydı zararı yok -
li; l arın d' 1 h .. 1 . h' · · k tu. Fakat ltal'-'a hükumeti Arna -,.t'" ış er' · k kt b ' ta ammu ettı ve ıç sesını çı ar - " 

l.t k ını çe me en ır vutlugw a yüz mllyon altın franklık 
~'-'ld Urtııla N'h madı. Bunun üzerine ben de ço -
q· rı11 h' · ın ıyo... 1 ayet, e • bir istikraz vermişti . Bu para her 

1&..· ır saat f kt cuğun dişlerini hemen çıkarıp ko -k ·~ı Sa U<"Ç 
1 en sonra sene on milyon franlc verilmek ü -

Oııa, ;- 1 tıtasını <dat r.k va li paşanın şa koşa buraya geldim.,, 
::. na k zere on senede tediye olunacaktı. 

)\ oşuyor, Nuri Paşa dişcinin gösterdiği bu 1t 1 1 · d. ·e knd d' t k 
lıj 1 allıdan İı·e . . k d. . k h. . b' l 1 a yan ar ştm ıy ar ye ı a -
l
. ~lt•rl :r nye gırınce en ıs ı mazerete arşı ıç ır şey söy e - 't . t · mil f k 

< llt-.· ':? ıyan k" . f y sı , yanı ye mıs yon ran , ver 
·~ ı··, ..... d· utıp .:: e ı . J; Alman miyor. alnız ağrıyan dişi çıkar - . l d' s· d·. ek' . . t k 't' .. .... mıı; er ı. ım ı s ızıncı a sı ın 

......._ ,, 
1
Yor ki: masını emrediyor. (Heidring) he za~anı gel~işti. Arnavutluk hü-

;İktiğj~erede kaldın? Bir saat ge- men kerpetene sarılarak bir anda kumeti ecnebi mektepler işini mey 

'na halden dolayı başa hazretleri dişi söküyor. Vali paşa gık bile dana çıkarınca, İtalyanlar parayı 
'tl'ıd 1 ;; e hiddetlendiler. Dişi cok demiyor. Etrafındakiler bir diş- vermek için Arnavutluk hükumeti-
~tı .. ıı:ı.ı Ve b .. · ~ b d k '<tıg 1 • • U agrıyı hır saat fazla çiye, ir e apının önünde bek- ne atideki ağır şartlan koymuş-
l'tcek ıçın seni kolaylıkla affetmi liyen cellada bakıyorlar. Nihayet lardır: 
'V • s 
~~ a1~ 1 d . ayet dişini hiç bir ağrı Nuri Paşa (Heidring) ediyor ki: 1 - Bundan böyle her Arnavut-

\farı1 llrUYdurrnadan çekemezsen - "Haydi defol git! Bir esnaf luk nezarelinde bir İtalyan müşa-
:Urtacak ı ~ d d h · ld vir bulundırılacakhr. (Ji . .,, çocugun an a a az metın o uğu 

•ii~l eıdring) d mu kimsenin düşündüğünü iste -f ttin h 0 evirlerde bu gibi /!ti bildi '"~ş~~ tarzda söylenmedi- mem !,, 
0

t "e d· gı ıçın fena halde korku- Aklına gelen küçük bir desise 
......._ ,, 

1
Yor ki: sayesinde kellesini kurtardığına 

l'tıele hNasıl olur? Böyle hı· çok sevinen (Heidring) vali kona-
t er t " l r mua - 1 
t' '-}'tt- de .. . ur Ü hak ve adalete mu- ı ğmdan en seri adımlarla uzaklaş-
'kıı> R f ıl midir? Hastalarımı bı-' makta geri kalmıyor. 

e ernedirn !,, 1 Dedikoducu 

2 - Müstemleke mevkilerin bu
lunduğu bütün arazi İtalya tarafın 
dan satın alınacaktır. 

3 - Arnavutluk jandarmasını 

ıslah eden İngiliz cenerali (Percy) 
nin kumandası altında bulunan İn
giliz zabitleri yerine halyan zabit-

i leri alınacaktır. Bu zabitler mec
canen çalışacaklardır. 

4 - Arnavutluk bütün ticaret lecek kadar büyük ve muhteşem O · 

muahedelerini feshedecek ve ye - ı lan yedi nezaret binası, lükse mec
gane "en ziyade mazharı müsaade l lup olan Arnavutluk kralının sara
devlet,, olarak İtalyayı tanıyacak- ! yı bu cümledendir . 
tır. Bir taraftan böyle büyük bina-

5 - Bütün İtalyan rahip mek - lar inşa edilirken diğer taraftan 
tepleri tekraı· açılacaktır. maarif ve ziraat işleri çok ihmal e-

6 - Bütün Arnavutluk mektep· dilmiştir. Bugün Arnavut köy-
lerinde İtalyanca mecburi olarak lüsü hala karma kar1~ık bir halde 
okutulacaktır. Avrupaya tahsile tütün yetiştirmekte ve bu tütünün 
gönderilen Arnavut talebesi yal - nefaseti yüksek olmakla beraber 
nız ltalyaya gönderilecektir. ihraç edilememektedir. Avrupa 

7 - Göricede Fransız koleji da tahsilde olan talebe şehirliler -
İlalyanlaştırılacaktır. Fransız ho- den intihap edildiği için tahsılle • 
calar yerine İtalyan hocalar alma- rını hıtırdıkten sonra hiç bir pra .. 

caktır. tik görmeden gene şehirlere avdet 
Bu İtalyan oltimalo:nunun ka etmektedirler. 

bulü Arnavutlukta ihtilal çıkması- ltalya para vermediğ i için Draç 
na sebep oluyordu. Onun için _ Tiran demir yolu bitmek üzere 
Tiran hükumeti dördüncü madde- iken yarım kalmıştır. Raylar li
yi kabul ettiğini bildirdikten sonra mandaki depoda kalmıştır. Draç
bütün Arnavutluk mekteplerndc tan Karaya'ya çekilen elektrik kab 
İtalyanca okutmağa başladı. losunun üçte birisi yapılmış, 0 da 

Avrupaya gidecek Arnavut la - olduğu gibi kalmıştır. Draçta 
lebeden yüz de sekseninin İtalya • l bir cami ve Elbüstanda belediye bi 
ya gönderilmesini ve Göricedeki nası iki inşaat harabesi haline 
kolejler, İtalyaya geçmesi de ka - girmişlerdir. Tirandaki mar ! -

bul etti. leri tamamil•! yüz Üstü kalmıştır. 
Bütün bu kabullere rağmen hal Memurlara dört aydanberi maaş 

yan taksili tediye edilmedi. Bu verilmemiştir. Maaşlardan yüzde 
para Arnavutluk bütçesinin büyiik kırk tenzilat yapılması da düşünül
bir açığını kapattığı için hükumet mektedir. 

müşkül bir mevkide kaldı. Bu Bu sene nihayetine kadar me -
müşkülattan kurtulmak için birçok murların üçte biri kadro harici hı -
tasarruflar yapmağa mecbur ol - rakılacaktır. Arnavutlar böyle 
du. Memurin maaşlarının indiril- vazıyetler karşısında itidallerini 
mesi, ordu tahsisatının azaltılma- muhafaza edemedikleri iç.in karı • 
sı, bütün nafia işlerinin durdurul- şıklık çıkmasından korkulmakta • 
ması bu tasarruflara dahildir. dır. Draçta açıkta kalan bir kü .. 

Şimdiye kadar İtalyanın vermiş çük zabit ~okak ortasında amirle • 
olduğu yetmiş milyon frank ile bir rinden iki kişiyi öldürmüştür . 

çok nafia işleri yapılmış, şoseler Arnavutluk halyadan maada 
inşa edilmiş ve Tiranın imarına yalnız Av::-.:;>a devleti)e dostluk 
çalışılmıştı. Tiranda inşa edilen muahedesi aktetmiş olduğundan 
ve Arnavutluktan on defa daha ona bu müşkül vazıyette acaba 
büyük olan bir devlete bile kafi ge- 1 kim yardım edecektir? 
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K A R Ş 1

•• 1 Son seyahati hakkında 
A R S E N L U P E N ! beyanatta bulundu 

·~i,!J.~ml!""'!~~~~~=~~~"!!l':' (Uil1 tamfı 1 ln<'I llll)ıfuınızıuıı 

VAKiT tefrikası 

- kadar insafsızsınız, insan 
düşmanı için bile böyle bir temen· 
ni de bulunamaz .. Maamafih ben 

Numara: 32 

lerinin yüksek şcıhsiyeti başta ol -
mak üz.ere başvekil ve eski dostum 
hari.::lye nazın ve bütün hükumet 
ricali bana karşı hiç unutmıyaca -
ğım iltifatlarda, dostluk tezahür-

)erinde bulundular. Kral hazret-
kalbinizin bana karşc zayif oldu - !erinin geçen yaz büyük şef imiz le 
ğuna şüphe etmiyorum .. Bunun i- cezasını çekeceksiniz.. tesis etmiş olduğu dostluk rabı -
çin eğer silahınızı biı· lahza yeri- Holmes arkasında üç kişinin tası iki memlekeli:ı münasebetle -
ne koyarsanız size iyi bir teklifte her türlü zorbalığa hazır bulundu· rini bir kat daha iyileştırmış, hiz . 
bulunacağım. , ğunu, karşısında Lüpen, ötede i - met etmiş ve bir esas olmuştur. 

Holmes köşeye çekilmiş, iki kinci otomobilin şoförü ile beş düş Yugoslavya ricali ile iki memle 
dirseğini otomobilin yastıklarına mania mücadele etmenin kolay ol ket menafiini alakadar eden me .. 
dayamış, silahını Lüpenin ~aşaka- mıyacağını derhal kestirdiği için seleleri ve Balkan sulhu vaziyeti· 
ğma müteveccih lesbit etmişti. bir anda karar verdi, otomobile ni t~tkik ve mütalea ettik. Ara _ 

Al·ada b. anlar ndan hızla tekrar girdi .. Yerine oturdu, pipo· 
ır Y ı mızda tam bir miitabakat hasıl ol .. 

Kara kış g i !. 
• bJ •. bıf 

(Ua, tıtrıtfı 1 lııC'l s:ı~ılııtb) 1 da kayboJnnJardan henUZ !J 
bol•" müştür. Rüzgar şimali ~arkiclen 1 ber alınamamıştır. KnY I• ol 

· d 9 ·· l · · · ·ı-t ·· den faz sanıye e metre surat e esmışhr. ı ın mı • arının yuz 
~ h · d.l kt dir Bugün hava gene kapulı olacak gu ta mnı e ı mc e • 

ve hafif kar serpintileri görülecek ineboruda kazaıat 
Sir 

lir. İnebolu, 3 (A.A.) -
Soğuklar lamamiyle kendini sükunelterı sonra dün nkt•'° 1~ 

gösterdikten sonra şehrin her ta - ani olarak siddetli fırtınal•f 
0 

. l ~· rafında soba ve ka)öriferler yakıl- rar başladı. Denizde bu &J 

mıştır. Bunun neticesi olarak mah yelkenli ve yüklü kayık p•rÇ 

rukat istihlaki de artmış, kömür dı. HamuleJeri tamnınen dl 

ve odun fiatları da hissedilir dere· du. Bir motör kanıya bin~~ 
cede yükselmiştir. se de az bir hasarla kurtar• 

Teşrinisaninin yağmursuz bir Denizin müthiş dalgalaında" 
halde geçmesine aldanarak odun, direğin bir kısmı yıkıldı. 
kömür a!ımıyanlar, dün mübayaa- başlıyan kar devam ediyor• 

ta başlamı,lardır. Şehrin her ta· taraf beyazlara büri.indü. 

rafında kömür, odun yüklü araba 
lara tesadüf edilmekte idi. 

Çankırıda 
Ge'' geçen otomobillerden farkedile - sunu çıkardı ve: du. M. Yevtiçin dairesinden 

mezdi A k b t h ld b - Haydi, dedi, nereye istersen F t t k b 1 d • nca u en a yo a aş .d 
1
. Bükreşte M. Titülesko ile de tele n ma e rar aş a 1 

ka bir otomobilin sesini ar'udan gı e ım.. 1 

Çankırı, 3 (A.A.) - Je 
rısından sonra başlıyan ıcsr 
ediyor. Çanları mülhakatı~'~ 
iki karıştan fazla kar dü~ıııııf L .. b h l ~ .. fonla konu~tuk. Kendisiyle dost Birkaç gündenberi Karadeniz -İşittiği halde bu otomobilin geçip upen onun u azır ıgını gu -

l k d . d luk hislerimi teyit ettim. Ve aynı de devam eden şiddetli fırtına bir gitmediğini gördü.. ere seyre ıyor u: 
. . . . zamanda eskiden tanıdığım başve az sakinl.eşmittir. İstanbul Jima-Birden ha"ını araka pencereye Zekı ve k ad l 

s - pış ın am a ış k'I M D k IA h" 
Çevırmce kendilerinden üç dört ·· k k _1 kl.d' s· . ı · u aya se am ve urmet· nındaki vapurlardan bir kısmı da gorme ne ·a"ar zev ı ır. ızın 

1 
. . .blA ~ . . b h · 

l ·a h. b k • erımı ı ag ıçın u mu averemız- Karadenize hareket elmi"lerdir. me re gerı e ır aş a ar:•:anm şu yol üstünde abes bir mücadele ~ 

beklediğini farketti. Demek ki çıkarmıyacak kadar mahir oldu _ den ve M. Titüleskonun sevimli Fakat dündenberi hava tekrar 

Edirnede soğuk'''~ 
Edirne, 3 (A.A.) - J(at .~ 

• 1 
yor. Müthiş bir poyraz ve tıP ,, 
Hararet darecesi sıfırdan ııf' 

L d l · 1 t. d · t•f d tt' na düşmüştür. üpen yalnız değildi. O zaman ta- ğunuzu biliyordum.. e a e ın en ıs 1 a e e ım. sertleşmiş ve Karadenizdeki fı. - fi" 
bancasını cebine yerleştirdi ve: Dedi ve arkadaşlarına işaret et- Belgratta bildiğiniz veçhile bir tına da şiddetlenmiştir. Bu fırtı· Hilaliahmerin yardi i 

- So''yleynı'z bakalım.'. • · dostluk ve ademi tecavüz misakı .... d · f kA ·ı Ankara, 3 (A.A.) - }"lıf'I/ ti. Uç kişiden biri Lüpenin ya - na yuzun en seynise er amı en 
Dedi.. Lüpen guya, geni~ bir nma ikisi Holmesin iki tarafına ile emlak işini halleden bir muka .. durmuş ve dün hareket edecek ge- mcr cemiyeti, Samsunda! ~· 

nefes almış gibi şoförün yerinde yerleştiler! Diğer otomobilde de vele imza ettik. miler demirli bulunmağa mecbur dan zarar görenlere ilk yardi~ 
daha İyi yerleşerek: yalnız soför kaldı.. Türkiyeye dönerken Sofya is · kalmışlardır. mak üzeı·e bin lira göndetll'•I 

- Teşekkür ederim Mösyö Lüpen otomobili hareket ettirir- tasyonunda ricam üzerine lfıtfen Karadenizden dün hiç bir ha • Sovyet limanlaru,cl' 
Holmes, oh ...• Bilseniz silahınız - ken adamlarına: beni görmeğe gelmek nezaketinde her gelmediği için kaza olup ol· kazalar /. 
dan ne kadar korkuyordum .. Ma - - Çocuklar, dedi, dikkat edi - bulunan M. Muşanof ile kısa bir madığı anlaşılamamıştır. Moskova, (A.A.) - pol/ 
maafai bunları bırakalım i tabii niz üstat coşar da karakolların zaman konuştuk. Müşarünileyhe Gemilerin birer limana iltica e- ismindeki İngiliz vapuru bJ f 
size ne teklif edeceğimi merak e- önünden geçerken bir tezahu"rde Balkan memleketlerindeki temas - · 

1 
N d/ 

- derek fırtınanın sakinleşmesini s.ıy e ovorossik limamnll ~ 
diyorsunuz .. Kısaca söyliyeyim, bulunur, silah atmıya kalkarsa ta- !arımdan bende hasıl olan intibaı 11 bekledikleri tahmin edilmektedir. tır. Karadenizde hüküm 5 .r 
ergeç vasiyetnameyi benden ala - bii mani olacaksınız. Ellerinin en anlattım. Ve Balkan siyasetinde i fır_, 

~ k · B Ik ı d · k Gelen telgraflardan memleke- te olan §İddetli şi.mali şarl< f cagınıza anaatim var, onun için uf ak bir hareketine meydan ver _ gayemız a an ar a ıyi o.mşu .. f 
size bunun hakikisini terketmeğe memek hem onun hem bizim men- luğu kuvvetlendirmek ve milletle- tin her tarafında şiddetli soğuklar 51 yüzünden hasara uğraııı1d~f 
hazırım, ancak hu kadar masraf faatimiz iktızasmdandır. ri arasında bir ahenk hasıl ederek ve kış hav larmın başladığı <:.nla· bu vapur, iki çapa ile lirıt~~_,/ 
ettim. Bedava veremem.. Lıitfen Ve otomobil Beşiktaş istikame- Balkanlarda sulhu kuvvetlendir _ şılıyor. Bu telgrafları dercediyo- mirlemiştir. Fakat fırtına {J{. 
kontu ikna ediniz. Kendisine bir tine doğru yürüdü.. Son derece mek esasına müstenit olduğunu ve ruz: da da t~sirini göstermiş -1e ~/ 
kaç yüz bin lira kazandı~acak olan hızlı gidiyorlardı. Holmes arka bu maksada vasıl olmak için hepi Ankarada kar Kabotaj köprüsünün dall ( 
b .. . ~te~ 

u vasiyetname için t.;c bin lirayı dan ikinci otomobilin ihtiyaten mizin aynı zihniyetle çalışmakta Ankara, 3 (Hususi) _Dün ge- uzerıne atmıl}lrr. Bunu g · 

gözden çıkarsın.. • geldiğini farkediyordu. devamımız tabii olduğunu ve Bal· ce başlıyan kar hu sabah saat ona mi kaptam, gemiyi batırJ!l"~f 
Lüpen kendisiyle alay etmekte Yarım saat sonra Yeniköyden kan memleketlerinden hiç birinin kadar devam etti. Her yer hem· sipopların açılmasını ernretıı'';t 

devam ediyordu .. Holmes son de- biraz ileride sahilin kuş uçmıyan diğer bir memlekete karşı dostluk beyazdır. Tayfa kurtarılmış ve jcaP 
rece kızmıştı .. Etrafında kurulan bir yerinde otomobil duı·du.. Bir ta eksikliği mevzuu bahsolamıya - izmitte yardı.mda bulunulmuştur. ~ 
tuzakt:ın nasıl kurtulacağını dü _ çeyrek sonra bu sahile yanaşan cağını ve kendileriyle son aylar l Sahilin bircok noktalal''~d,'ı? 

z.mit, 3 (Hususi) - Soğuklar LI şünürken Lüpen şoför mevkiinde bir takadaki iki kişi e1Jerini salla· zarfında bir kaç defa görüşmek ehemmiyetli hasarlar olıtl _;.' 
f b d bütün ~iddetiyle devam ediyor. P' 

kendisine tamamen dönmüş, ci - dılar ve Holmes takaya davet e - ırsatmı ul uğum Balkan memle- Zorroda ı·smı·ndekı· lsparı"'ol 
k 1 ı Denizde fırtına var. Kar yağıyor. 1 gara yakmış, kendisine de hı'r cı' - d·ıd· et eri rica inin samimi beyanla • l . . h t ı ı... ro gemısı sa ile atrlmıftl · tlf 

ga uzatmıştı .. Holmes reddedince: G · rından her tarafta diğer komşula- C:Hresunda batan tekneler et• 
- ene pıposu ağzında olduğu Yunanistanda şid "' 

- Ah sahi ... Siz pipo içersi - halde Holmes iki kişiyi takip ede- ı·iyle olduğu gibi ve bu esaslarda Giresun, 3 (A.A.) - Fırtına 
niz'. k k.. k k Bulgaristanla da iyi komşuluk ve esnasında yolda· bulunan Gı'resun yağmurlar ,jd re · uçü ta aya geçtiği zaman t ) .il 

D d b . k dostluk idame etmek en büyük ar- G l ı· l Atin 3 (A A ) GaYe t" e i.. Holmes arkadan gelen ır öşede elleri ve ayakları bağlı ve öre e ıman arma mensup dört a, · · - fit 
bir başka otomobil tam yanların - yatan Vatsonu yüzünü görmeden zuları olduğunu anladığımı tre .. motör, üç yelkenli batmış ve iki detli yağmurlar bilhassa ~ b~ 
dan geçerken kendisini kapıdan tanıdı... nin !<alabildiği 20 dakika zarfın . mavna parçalanmıştır. Mürette - muhacirler mahallesinde ço t 
d b ·1· da kısaca söyled1.m. Ve bulga- }·ült madd. ı ap111•ftı · .J. ışarıya attı ve otomo ı ın önüne rn,,ramı ı·ar) hatlarından yedisi boğulmuş, iki . ı zarar ar y r' 
geçmek istedi .. Ancak otomobil _ ristanm da değerli başvekilinin p· d b. k k "k e~ r1,,f ~"""'"'~ıann•m-.um1Hınnııınnnnnnıumıınımmmııımım B l . T .. k. d l y si kurtarılmıştır. Bundan başka ıre e ırço üçu ~' 
de. n fırlamasiyle arkadan üç ki•İ· u garıstan ve ur ıye ost ugu b. b 1 k y mı~lır. Vnli yersiz yurtsııı d,ıe~ - ' KONF B ı · t h"t·· k 1 ır a ı çı kayıgı da kaybolmuş • • nın fırlaması bir oldu. • ERANSLAR J ve u garıs anın u un omşu a - ·1 , r ı•"' 

H 1 · b riyle İyi geçinmek arzusu hakkın .. , tur. aı eıeri korumak için a 
0 mesın ya ancı otomobilde tedbirleri al,mıştır. ~ 

kile d · · Tıp Talebe ce.miyetinin tertip daki kıymetli beyanatına muhatap Alman bandralı bir vapur }ima r en ıstımdadına mani oldu - ::;- 1 
lar B ·· b ettiği konferans serisinin sonun- olmakla mesut oldum.,, mmıza girmiyerek uzaklas.mıştır. · 11~sı • u uç ya ancı, Holmesin Amerikaya içkı 
yanına gittiler, onu adeta abluka cusu bu akşam saat altıda latan- !1•••••••••••1••1111!!! Sabahleyin limanda bulunan Ege, 
ederek, ite kaka otomobile sürük- bul Halkevinde Köprülü zade Fu.. Göz Hekimi Gülcemal ve Dı·.mlupmar vapurla- girecek ? ~{· 
Jediler ve geçen otomobildekiler at Bey tarafından verilecektir. Kon rının yolcularından bir kısmı müş- WarmsprİnP.', 3 (A·"-/ ;,ııııı 
ür dört ki•i . k feransın mevzuu "Türk edebiya - ~ u·· ıe~ nı 8 n ~ U" ~ r u·· Ruzvelt, ir:pı·ı·to'"'ıu içki illll 't'"'ı;· ~ :ı- nın avga ettiği sana - külat içinde karaya çıkabildiler. - bıJ ı 11 ·~ 
rak savufup gittiler.. tında tıp edip ve şairler,, dir, Kon ne suretle yapılacacıve .• rııl ı 

f b Vapurlar yakın limanlara iltica et k fi" Lüpen yerinden kımıldanma eranstan sonra tan uri Refik tm miktarı hakkındaki ·a 
- B f'k F h R (B b "ı·) A k d 1 mek üzere derhal hareket ettiler. mıştı. Müstehzı· gu··ıu·· I . I ey, re ı ası a ire efik Hanım a ıa ı n ara ca .. 1 .ıJ' 

§ erıy e ya _ d. d k F b za amıştır. ~ r 
1
, 

nı başında geçen vekay.. d. ve ış o toru Nazım Kemal Bey- desi No. 60 Tel: 22566 ırtma ütün şiddetiyle devam e· A) ~ h'" 
d ıh · 

11 
seyre ı- !erden müteşekkil bir trı'yo taı·a.. diyor. Warmspring, 3 (A·. h. Jjll I' 

y.or u. t.ıyar 1.n giliz polis hafı'ye- a••••••••••••mıııii kA . . ı ' ıl ıı P' 
f d 1 k b 1·.:net ıspırtoJu saraJ el r y' 1 sı otomohıJden ıçeri giremedı·. Lu··- ın an a atur a ir konser verile- Sinopta • 1. ıı . ıll 

hittin Sadık Bey (Çello) tarafın - landn huo-ün ö;;.}eye ~a I bİJ11 
Pen: cektir. Bu konserde Anadolu s· 3 (AA ) K ı . "' D t e 

d .. d . . . ınop, . . - arac enız · mı" olan 350 müsaade a ıı 
N d .ht• 1 k halk •arkılaı·ı çalınıp so··ylen'l k an vucu e getırılen trıyonun ca- d t k .dd tl• f 1 b l :r - e en ı ıyatsız ı yaptın :r ı ece A c e rar ~ı c ı ırtına ar aş a- . . . e 

B 1 ız. ti lacağı eserler birinci kısmı, şan. D •. vıp etm;stır. ·~iJ1 .t.I• 
una ı.e üzum vardı?. Yerinize r. 11. . 

1 
R l mışhr. enız münakalatı tama • l . ·

1 
'thalill 1 er 

·ı k · mua ımı matmaze ozenla tara- s;nrto u şarap ı J 
11

,. ~ ,e gı me ıstiyor musunuz, üstadım?. Bugünkü konser f d .. 1 .
1 

k 
1 

.k. men dur.:nu~tur. Vapurlar liman- k h . 
1 

lehi ta J ,.,jlte• 
Diye sorunca Holmes işdetle : l t b 

1 
k m an soy enı ece parça ar ı ın- . . . ço ru satıye a rı=ı 11, 

N s an u onservatuvarı mual. ci kısmı, Cemal Raşit Bey (piya . ıllı~a edıyorlar. Her tarafta kaı manyadan yapılrnıştır·1·etteı1 •
0 

- e yapmak istediğinizi me - !imleri tarafından bugu"n ~aat on yagmakt d ·1 r· ·ı . eınlel' "' no), Albcr Braun (keman), mual a ır. ı e · ransa bu J{t rn O, 
rak ediyorum .. • yedide Tepebaşı tiyatrosunda üç li.m Alschinsky (viyola). Muhittin Yüzden fazla kayıp var ra gelmektedir. • ııetl ~ jıl 

- O ... Bu gayet basit! .. Sizi de kısımlık bir konser verilecektir. S dk B (C il ) f d · · ıste I rıJJ 
ı b ld . a ı ey ~ e o tara ın an ça • Samsun, 3 (A.A.) - Fırtına Viski ithalatı ıç.ın .. JeP e 
stan u an gıtmeve ı azı olur.cıya , Ferdi Bey von stnster (piyano), ı k ı k ı · t .. 

1 
ınaca parça ar üçüncü ısmı leş yeniden ba~ladı. Sürekli k.:ır yöğ sae.dcler, ruhGatıye . 

ka=lar hapsedeceğim.. Vatson ha- Ali Sezayi Bey (l~cman) ve Mu .. k'l t kt d' l . dedıt· 1 e mc · c ır. ma dadır. Evelki fırtma esnasır. .. yli;o:de beşi nisbetın 



Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi: 3~. 000. 000 Frank 

idare 1nerkezz : IS1 ıtNBUL 
Türkiyedeki Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmir 
Samsun . Mersin . Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selanik. Kavttla • A tlna • Pire 

Bilü~um Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari besap
arı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

MUdUrlU~U ilantarı 

1 60 2/Kinunuevvel/933 - Cumartesi 
6

1 -- 175 3/ - Pazar 
175 " " 

-- ila 4/ ., ,, - Pazartesi 
t Hıdem ei hayratın Teşrini sani/933 - vazifeleri yukarda ya· 

", 1 tarihlerde a Unu hizalarındaki No. 11rasana göre tediye edileceği i:an 
r. (6627) 

Kiralık Kağir Hane ve Dükkan 
Beşiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: Beşiktaşta akaretler· 

de 25,26,30,41,91 numaralı hanelerle 7, 19,24 numaralı dükkanlar 

birer sene müddetle kiraya verileceğinden 29 • Teşrinisani · 933 

tarihindeh itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmışlır. 

Talip olanların Karıunuevvelin yirminci Çarşamba günü saat on 

iiçe kadar mahalli mezkürda 54 numarada mütevelli kaymakam· 

lığına ve yevmi mezkürun saat on üçünden on beşine kadar Is 

tanbul Evkaf müdüriyetinde idare Encümenine müracaat etme· 

(6583) 

\ Devlet Demir yolları ilanları 

Yük ve yolcu vagonlarının yedek aksamının kapalı zarfla 
münakasası 3-1-934 çarşamba günü saat 15 le Ankarada 
idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydar -
paşa veznelerinde onar liraya satılan şartnamelerde yazılı -
dır. (6638) 

Deniz levazım satınalma 
·Komisyonundan : 

8905 kilo sığır eti: Pazarlıkla münakasası: 7/Kanunuevvel/19.)3 
1816 kilo kuıu eti: perşenbe günü saat 14 de 

Heybeli Deniz Harp Mektebi Talebe ve efradının altı ay : ık 

ihtiyacı için 29/Teşrinisani/ 1933 tarihinde yapılan münakasJsında 

teklif edilen fiatları komisyonurnuzca gali görülerek pazarlıkla 

münakasaya konulmasına karar vuilen }Ul<arda mıktarı yazılı et· 

lerin pazarlıkla mfinakasası hizasındaki gün ve saatte yapılaca 

ğından şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve daha ehven 

fiatla itasına talip o'acakların da münakasa gün ve sa:ıtind e mu· 

vakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpdşada Deniz Leva-
zım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (6684) 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Cins ve Mevkii Kirası " 

Ura 
Alibey köyünde silahdar ağa çayırından bozma 200 600 üç sene 
dönüm bostan 
Tophanede topçular caddesinde 339 No. lı dükkan 252 b=r sene 

Yukarda c:ns ve mevkileri yazılı mahallerin hizalarında~i ki· 
ra ve müddetler üzerinden açık artırma usulile 18 - 12 · 933 pa· 
:ıartesi giinü saat 14 te kiraya verileceğinden js~eklilerin pey ak· 
çelerile müracaatları. (6547) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sahm Komisyonu ilanları 1 -----

Maltepede lcazdırılma~da o!an kuyunun içi taşla ördürülecek
tir. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak et
mek üzere 110 7,5 teminatlarile birlikte 9 • 12 · 933 Cumartesi gü· 
nü saat 15 te Galata'da Alım, Satıın Komisyonuna müracaat· 
lara. (6561) 

izmir sür'at yolu 
C h • vapwu bugün 

um urıyet saat 16 da 

Galata rıhtımından kalkacak 
doğru lzmire gidecek ve dö· 
necektir. (6693) 

Ayvalık yolu 
M • vapuru 6 birinci ka· 

ersın nun 

Çarşanba 17 de Sirkeci rıh~ 
tımmdan kalkacak. Gidişte 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur· 
haniye, Ayvalığa. Dönüşte bun
lara ilaveten Bozcaada'ya uğ· 
rayacaktır. (6691) 

Antalya yolu 
A f t 

vapuru 6 birinci 
na ar a Kanun 

Çarşanba 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
lzmir, Küllük, Bodrum, Fethi
ye, Antalya'ya. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Finike, Çanak· 
kale, Gelibolu'ya uğrayacak-
tır. (6692) 

İstanbul icra Hakimliğinden: 

Galatada Bosfor hanında 12 
No: yazıhanede nakliye vapurları 

işletmekle meşgul Mahmut Lutfi 
Beyin konkordato için mühlet ve • 
rilmesi talebiyle vuku bulan mü • 

racaatı üzerine icra kılınan tetkı • 
kat neticesinde konkordato tale • 
binin nazarı itibare alınmasına ve 
icra ve iflas kanununun 286 ve 287 

inci maddeleri mucibince borçlu -
ya iki ay mühlet verilmesine ve 
lstanbulda birinci vakıf handa 

5 D No: avukat Fahri Beyin komi. 
ser tayinine ve işbu mühletin ilô. -

niyle beraber icra ve iflas daireleri 
ve tapu sicil memurluklarına ve 

ticaret mahkemelerine bildirilme -
sine karar verilmiş olduğu ilan o -
lunur. 

.......................................................... . . 
i 3. K. O. i . . . . 
: Satın:ılrn:t Komı:>rOn! ilanları : . . . 
: ......... ················································ : 

M. M. Vekfıleti Satmalma 
Komisyonundan: 

Hava ihtiyacı için uçuş 
o·özliigrii ve vedek renkli ve t:> • 

renksiz cam alınacaktır. Göz .. 
itik ve cam nümuncleri ve ev. 
safları müteahhitler tarafın· 
dan 21/12/ 933 Perşembe gü
nü akşamına kadar Ankara
da l\f. l\f. Vekaleti Satmalma 
Komisyonuna gönderilmesi 
ilfın olunur. (6664) (3413) 
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ikramiyeli 0 /o 5 faizli((;;:::.;:::::;::::::::• ilkmektep tarihleri '~~::;:::::;:., 

Ergani
• k :: :: Maarif Vekaleti Tarafında n llkmekteplerin U.Dzeôr.redüncü ve 1 isti raZJDJll !111 Beşinci Sınıflarında Okutturulmak 

==" T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 1 "B,, tertibine ait ilan illi "VAK 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen ıl 

14/1/1933 tarib ve 2094 numaralı kanun mucibince hasılı 
F evzipaşa Diyarıbekir demiryolunun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan kısmının inşaaına tahsis edilmek üzere yapılacak ll.000.000 
liralık istikrazının 4.000.000 liralık ikinci kısmını teşkil eden B. 
tertibinin kayıt muamelesine 9/Kinunuevvel/1933 de başlanılacak 
ve 11 - 1 - 934 akşamı bitecektir. 

1 - Bu istikrazın B. tertibi de beheri yirmişer liralık iti· 
bari kıymette hamiline muharrer tahvillerle yapılacaktır. 

2 - B. tertibinin tahvilleri birden ~00.000 ne kadar olan 
numaralan taşıyacaktır. 

3 - Bu itibarla tam tahvil "60 .. 
olduğundan her tertibe ait yirmi liralık 
birini temsil eder ve ikramiyelere de 
kını vuir. 

lira itibari kıymetinde 
tahvil tam tahvilin üçte 
o nisbette iştirak hak· 

4 - Bu istikrazın A. tertibi hamillerinin sahibi bulundukları 

tahvillerinin B. tertibine iştiraklarını temin edebilmek üzere 
9 ·kanunuevvel· 1933 den 13 ·kanunuevvel· 1933 tarihine kadar 
ki ilk beş günlük müddet bu kabil iştirak taleplerine tahsis 
olunmuştur. 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tahvillerini evvelce 
tahvil aldıkları bankalara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter· 
tibi tah\'ilini talep edebileceklerdir. 

14 • kanunuevvel • 1933 tarihinden itibaren satıflar umuma 
serbestçe yapılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine ait 
tahvillerin ihraç fiatı ilk kuponun tam olarak tediyesini teminen, 
19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi liralık bir tahvil 
bu müddet zarfında on dokuz Jira yctmif kuruşa satılacaktır. 

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

7 - Faizden başka senede iki defa 16 · Nisan • ve 16 · teş
rinievvel tarihlerinde yapılacak keşidelcrdc kazanan numaralara 
aşağıda yazılı ikramiyeler tevzi o'unur. 

Türk Lirası Yekun 

Adet Beheri Türk L=rası 

1 . 30.000 30.000 
1 15.000 15 000 
3 3.000 9.000 
6 909 5.454 

289 120 34.680 

300 94.134 
- ~ 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hesap ve 

tes'lıt edilmiş olup numarasına ikramiye isabet ecfecek tertipler
den her birine üçte biri tevzi edile'.<tir. 

A:tı ayda bir yapılacak keşideler neticesinde tevzi edilecek 
işbu ikramiye mıktarlarının ne suretle hesap ve tesbit editm ·ş 

o "duğu ayrıca Broşür halinde yapılan neşriyatla izah edilmiştir. 
Bu Broşürlerin kayıt muamelesini yapan bankalardan talep edil
mesi. 

8 - Faiz ve ikramiyeler bu iştikrazın tamamen itfasına 
kadar her türlü resim ve vergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz tc1hvilleri resmi devair ve müesseselerce 

hul\usi idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve 

mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden baş

başa kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve satılacak 
olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de başabaş alınır 

Kayıt muamelatı : 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

ile Ziraat, lş, Osmanlı ve Emlak Bankalarının merkez ve şube· 
leri tarafından her tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baş. 
ka lstanbul'da Amerikan Ekspres, Doyçe Bank, Doyçe Oryant 

bank, Bankodi Roma, F elemente Bahri sefit Selanik bankası 
Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. Tic~reti Hariciye ban: 
kası, Banko Franko Aziyatilc bankalarile lımir Samsun ve Mer· 
sindeki diğer bankalar tarafandan da icra edilecektir. 

11 - Bu defa yapılacak B. tertibine ait kayıt muamelesi 
ıçın on dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mukabilinde yukarıda 
yazı lı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek 

üzere yine hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbuz 
wrilecektir. 

12 - Muvakkat makbuzların asıllarile ne zaman değiştirile-
ceği ayrıca ilin edilecektir. (6660) 
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Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR İ HL ER 1 N fiatları nefasetine 
ve sayıf alarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi 
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S• 
Dahili hastalıklar mütehassısı • 

Cuma pazardan ba~ka günlerde ~m Büyük Tayyare Piyangosu ~hl 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu - .... 16 • 2 • • k • d •P:s 
Taksim - Altın b".kka! numara 2 m~ • IDCI,,. tertip • IDCI ~Şl e 1 
Telefon: 42519 öğ:e:Jen sonra saat m~ 77 Kanunuevvel 1933 dedır 5) lil 
(6 2,5) lstanbul Divanyolu nu· :::: B .. .. k .k . (2 ım 
mara 118 Telefon: 22398 perşem· m~ uyu ) ramıye k:i 
b 1 · b h 1 .... :si1 e gün erı sa a leyin Beyoğ unda :::: •stl 
k. ı l k ·k h d k im b • } • d ıın ~ec~:şn~n. l ametga ın a fu ara m~ Ilı. ıra ır ık U~ 

.... O [ira ı ·•· 
---91-h-mr-: _MP.:_m_nı:r-. -As_o_ı -- m~Bu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.00 Jıf· ~ 

Scşrlyat l\IOdlirO: ltl'flk Ahmet !H~ikramiye Ve 20.000 liralık bir mükaf Qf .• '!:':f:~::iii~ 
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