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dliye binası kasten mi yakıldı? 
ıin benzin deposu tutuşsa ydı bütün 
ahmet meydanı havaya uçacaktı! YtUP~nda Atina, Beıt. t ve SO;f. 

kın ııyaretlerinin neticeJt;. · h k· ı 
it)i.~: ~erdiği malumat büyük ı.:r 
taki ıle .... . di~lendi: Balkan.larda İ a 
tin· p ettıgı.mız hakıki ıulh sıyaıe-

• 
ı a 25 dakika geç haber verildi. Adliye hademeleri, ateşi sön

kendi kendilerine gôya uğraşmışlardı. Halbuki ... ın Verd'v• . h . l d ıgı ıemerenın ta mın er-
8 en daha nıühim olduğu anlaşıldı. 
f ~lldan dolayı hükumetin muvaf 

8 •Yeti hararetle tebrik edildi. 
1 ~ &üıel neticeden dolayı mem-
e et efk~ . . . d 

ıı arı umumıyesının e mem 

dun olacağına tüphe yoktur. Bun .. 
arı 

rrı k sonra. Balkan ıulhunu boz-
tt~b ~ lllenfaat arıyanlar fili te· 
d" uılere geçmek iıterlerae ken
n; ~ileriyle gene kendi felaketleri-

aıırlamıt olacaklardır. 

la litriciye Vekilimizin Belgrat -
d n l\'detinde Sofyaya uğraması 
ll:df •Ydalı olmuıtur. Çünkü Ati • 
lrı" a Ye Belgratta cereyan eden 
h·uı::akerelerin Balkanlarda ıulhu 
ite r 

l"! 1 ırı:nekten baıka bir maksada 
r: :\tuf olmadığını Sofya hükUmet 
ICalj 

bt,l ne temin etmek fırsatını 
· lrıuıtur. 

ı~lınan haberlere göre yakın bir 
ıt '-nda Bulgar kralının da Bel -
kr'~ı ıiyaret edeceği ve Yugoslav v: 'Yle görüteceği anlaşılıyor. 
'İdı'Yeti hazıra içinde vukuu ma-

de llr olan bu ziyaı:et tahakkuk e .. 
l'İ ~e ~iç f Üpheıiz orada da BuleA 
\'. n ıçin her türlü ıulh teminatı 
tl'ile l · d ·· 1 .. l ce < ve ıca.p e en ıoz er aoy-

Bu sabah ikı is". ak, iki sulh ceza mahkemesi Tevkifane binasında çahşmıya başhyor -
17 Milyonluk bc~no ile eşya ve mücevher dolu kasalar, mahzen dolusu evrak, yenisi yerine konula· 
mıyacak vakfiyeler ateş i~inde kaldı-Haciz defteri kurtuldu-Davalar hakkında hukuk~ularan fikirleri 

~ ........................ ı .................................................................................................. -·~ 

t~llecektir. Her halde Tevfik Rüt 
-~~eyin Sofyadan geçerken Bul • 
•a l h~kl:ıructitu> ~ö Jemi! olduiu Glin geçtikçe dehıeti anlatdan facia esnasında ve faciadan sonra fotoğratcımız tarafından ahnan resimler 

"'~ erın mahiyet ve kıymeti bir ıtanbul Adliye sarayının, ev- !ayetlerinde l>ile İstanbul adliyesin Bu kararlara göre, hu sabahtan binasından fırlıyan iki telaılı insan 
tla.ha takd;r olunacaktır. 1 velki gece bir kaç saat içinde ya- de davaları görülen şahıslar var - itibaren tevkıfane binasında iki is Sultanahmet meydanına koıuyor 

Mehmet Asım nıp bir iskelet haline gelişi etrafın dır. Bu noktadan, yangın hadi - tintak ve iki sulh ceza mahkemesi ve nokta bekliyen polisi arıyor. 
daki tahkıkata dün de, başında la- sesi sade lstanbula de~il, bütün çahşmağa başhyacaktır. Müddei- Memur tesadüfen yerinde bulun -

Pırka grupu du·· n tanbul müddeiumumisi KenanhBe- Türkiyeye şamil ve facia olarak umumilik muamele yapacak, isti- mıyor. Telaşlı iki insan köşe ba-
yin bulunduğu başmuavin Sali E- tavsif edilmeğe pek layıktır. daları, müracaatları kabul edecek şmdaki tütüncüya seğirtiyorlar ve 

toplandı sat, müddeıumumi muavini Ahmet BDı·züdnu··nvehruiılues~ı ykapatrıg~ırınlaızr tah- tir. adeta can havlile pol.isi soruyorlar. 
Muhlis, emniyet İ§leri ıkıncı şube İstanbul müddeiumumıliği mu- Pek az sonra, polis bulunmuş, adli 

tru~n~c:ra, 4 (A.A.) - C. H. F. müdürü Demir Beylerden müteşek kıkatla, yangının ne suretle baş- vakkat ve çok kısa bir zaman zar- ye sarayında hademe oldukları an-
C u •dz.re heyct"nden: kil heyet tarafından devam edil - ladığı, ne şekilde itfaiyeye haber fında, bütün memurlarile tevkıfa- laşılan iki adam, kendilerini kor-

tei ' 1-1. F .. grupu, öğleden sonra mi§tir. verildiği, ne şekilde. t)!.,;.d,ürülme- ne binasına sığışacak, burada iş kutan sebebi anlatmışlardır: 
de' "'ekili Cemil Beyin riyasetin- İstanbul adliye saraytnm, için· ı sine çah~ıldığı, matldi ""?? ~)J.evi görecektir. Adliyecilerin kana - - Adliye yanıyor.! 

toplandı. deki evrak ve dosyalarla bir anda zararın ne olduğu etrafınd~ mü atlerine göre, adliye işlerinde, ka Ve, kısaca da izah ediyorlar ki 
lie· ~ariciye vekili Tevfik Rüştü yanıp kül olu~u, sade İstanbul hal temmim mnlumatı tespit ettik: zade fitret olamıyacağı için, da- çıkan yangını bir müddet kendile 
k:~n. •on Balkan ıeyahatı hak • kı için bir zarar mahiyetinde kal- Evvela şunu haber verelim ki, vaların rüyetine devam zaruri· te§İn etrafı sarmasına mani olama 
~ •zahatı dinlendi. mıyor, Türkiyenin her bucağında hakimler ve adliye erkanı dün sa- dir . ri aöndürmeğe çalışmışlar fakat a .. 

)"\ta llhte:·em hariciye vekilinin ki bir çok İn!anı da alak dar·edi- . hah levkıfane binasında bir içti - Yangın nasll başladı mışlardır. .. Paolis, harekete ge-
oıla11ya ile aktettiği muahede~ j yor, Bugün, Erzuı·um, Mardin, 1' ma yııpmışlar ve bazı kararlar ver Yangın hadisesi şöyle ha,hyor: ·çıyor. Ayaıofya merkezi , oradan 

, ,.,.".,""' t nı·ı ._,.~. ,,,..ı,, , Van gibi Anndolunun en uzak vi- . mişlcr :liı-. S:.ıııt sekizi çeyrek geçe, adliye (Devamı R m<"ı ııapfada) 

l<oca yangında yanmıyanlar 
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Anadolu 
Demirljolla- ı 
rında bir j 
f(aza 

Fırtına, kar 
Avrupa soğuk dalgası 

altında 

f 
K•ita ııa , 4 

. '.- ıı;u;i ) - Sı. Son haberler Karadenizde fır
tınanın devam ettiğini ve bütün 
Anu!Janm dıı bir soğuk dalaasma 
tutulduğunu bildirmektedir. 

t 

- . 1 
9tsr: Mı,ona4ji Ef ., &1!netlerin yandı~ına 

' bizim dava hapı yuttu mu dersin? 
-rt 

"•1cı e •öylersin avukat Ef , dosyasın. 
b•hd •enetler kopyeleriydi. Asalları 

••• 

l uncı.ı p ınar is· 
I AHOilU ": da h 
tanbu konvan 
s iyonel trenine, 

yanlış b·r ma 
nevra netices· 
o arak, Ba ıke 

s r · Eskişehir 

treni çarpmış 

tır.Kaza makinP.· 
lerde cüı'i ha· 

sarla s:ıvu~lurul· 

muttur. 
insanca zayiat 

yo~tur. 

Yağan kar Bolu ve Eskişehir de 

1 
yedi, Kütahya.da dokuz, Ahime· 
sut ve Ank1 rada iiç, Erzurumda i-

1 ki, Karsta üç s<\Pt;mi ~>H!muştur. 
Samsunda ftrlm:\ yü2ünden 

denizde boğulanların sayısı henüz 
anlaşılamamı§tır. Ladik istasyo -
da, bir marşandiz treni yolda kal
mış ve imdat istemiştir. 

Amasyada kar devam etmekte
{Ocnnıı 4 Uııce 111yıfad11) 

Türk inkılabı, tarihi bir milletin tam rönesansı oldu 
En büyük in 

giliz gazetelerin· 
den birisi olan 
"Deyli telgraf,, 

memleketimiz 

hakkında hafta· 
Jarca devam e 
decek tetkikler 
neşrine karar 

vermiş ve bu
nun birincisini 
neşretmiştir. 

Londra bü-
yük elçimiz M~i

nür B. tarafın· 

HlAT ll'H4 lll'ıt.ıl IHl,r1R~ 11.tİt;Jt 
:.~--ut ffıo ıv:ıt rı;ı11n 

:o. 

dan bu mevzu üzerinde yazılan yazı ile gazete tarafından yazı
lan bendin esasla hatlarını bugün 5 ioci sahifemizde bulacaksınız. 

Resmimiz lngiliz gazetesinin memleketimize ayırdığı sahifenin 
baş tarafını g~steriyor. 



Fırka grupu dün 
toplandı 

(Uaş t:ırufı l inci IW}lfl.lllJIL.Wl) 

n!ıı 8\tlh ve ademi tecavüz gayesi 
noktai n.ızarından ehemmiyeti tak 
dir olunmu§ ve Türkiye hariciye
sinin beynelmilel sulhu ve nizamı 
kuvvetlendirmek üzere sarfattiği 

gayretler göz önüne alınarak fırka 
ve hükumetin direktifi dahilinde 
çahtmakta olan Tevfik Rüştü Bey 
hararetle tebrik edilmiştir. Yu . 
goslavyada Tevfik Rüştü Beyin 
şahsına gösterilen hüsnü kabul ve 
muhabbeti Türkiyeye karşı dost· 
Iuk tezahürü telakki ederek fırka 
grupu çok mütehauis olmuştur. 

Hariciye vekili Yunanistan ricaliy
le temaslarında görülen görüş ve 
anlayış mutabakatını anlattığı za
man fırka grupu Yunanistan lehi· 
ne heyecanlı muhabbet göstermiş

tır. 

Tevfik Rüştü Beyin Sofyadan 
geçel'ken Türkiyenin sulhtan ve 
komşular arasında iyi geçinmekten 
baıka bir hattı hareketi olmadığı· 
ne vüzuh ile ve hulus ile söyleme
si fırkaca ayrıca memnuniyeti 
mucip olmuştur. 

Tevfik Rüştü Beyin izahatı bir 
gün evel sureti umumiyede ajans
la vuku bulan beyanatı çerçevesin
dedir. 

M. Litvinof 

Sovyet hariciye komiseri 
İtalya Kralı nezdinde 
Roma, 4 (A.A.) - ~ Musso

lini dün akşam M. Litvinof şere· 
fine bir akşam ziyafeti vermiştir. 

Yemekte Sovyet sefiri ile scf aret 
memurları, ayan meclisi reisi, na 
zırlar ve yüksek zevat hazır bu -
lunmuşlardır. 

Litvinof yoldaş dün öğle üzeri 
Venedik sarayında M. .Mussolini 
tarafından kabul edilmiştir. 

Roma, 4 (A.A.) - Litvinof 
yolda! bu sabah saat 11 de Kiri • 
nal sarayına gitmiş, orada kral ta
rafından kabul edilmiştir. 

Litvinof yoldaş saraya geldiği 
vakıt saray erkanı ile kralın yave
ri amiral Miriglai tarafından kar
şılanmıştır. Litvinof yoldaşın ya
nında Sovyetler birliğinin Roma 
elçisi Potinemkine ile Moskova • 
daki ltalyan elçisi M. Attolice ve 
teşrifat umum müdürü Cont Senni 
bulunmata idi. 

Litvinof yoldaş saraydan çık -
tıktan sonra Pontinste kurutulan 
eski bataklıli arazide kurulan Lit
toria §ehrine gitmiş ve öğle yeme• 
ğini orada yemiştir. 

Venizelosa yapılan 
suikast meselesi 

Atina, 4 (Hususi) - Müddeiu
mumi, hükumete gönderdiği bir 
tezkerede M. Venizelosa yapılmı§ 
olan suikastta methaldar olduğu 
anlaşılan mebus Mavrumihalisin 
teşviki mesuliyetinin refini iste -
miş, fakat •hükumet bu talebi ret -
detmi~tir. 

HükOmetin suikast meselesinde 
takip ettiği hattı hareket muhale -
fet mehafilinde şiddetli tenkitlere 
uğramaktadır. 

Muhalifler, hükumeti sJikast 
tahkikatını açıktan açığa örtbas 
etmek i!t.-emekle ittiham ediyorlar. 
M:ıamafih m!.lhalefet fırkaları, 

pa:-lrunento mesaisine tekrar işti -
rak etmek ıçın sui kastın 
sureti ıkatt\yede t~nvirini esaslı 
bir tart ol"'rak i!e:ri sürmek azmin

dedirler. 

G ·· mrük memurlarına bahşi 
verenler ceza görecek er 

Dün Büyük Millet Meclis· nde 
husustaki kanun liyihası gö üş ·ıd·· 

Ankara, 4 (Hususi) - B. M. ı de yolsuz yapılan muamelelerdir.! murlannın tecziyeleri hakkında 
M. bugün saat 14 te reis vekili Tahkikat yapılarak tekrarına mey- men:urin ve cez~ kanunlarında 
Rifat Beyin riyasetinde toplan- dan verilmiyecektir. ikincisi: me umumi hükiamler bulunduğunu söy 
mıştır. 1933 mali senesi muvaze .. mur maaşlarının arttırılması me • lemi.~tir. 

n.eyi umumiyesine dahil daireler selesidir. Maaşlara zam yapıl.ma- ılu izahatı müteakip kanunun 
bütçelerinin muhtelif fasılların- sına dair geçen sene kabul edilen ma;.J delerinin müzakeresine geçil
dan 109 bin 457 lira tenzil edile • kanunla B. M. Meclisi gümrük me- mit ve birinci mi.izakere ikmal e • 
rek 106 bin 957 lirasının aynı sene murlarma karşı lazım gelen alaka- dih1iştir. 

bütçesinin tertiplerine ilavesi ve yı göstermiştir. Gümrük memur - Kanunun maddelerine göre: 
2500 lira başvekalet bütçesinin ali ]arı teşkilat layihasını hazırlıyo - '"1920 numaralı kanunda sayılı 
iktısat meclisinde kullanılacak mu ruz. Yakında B. M. Meclisinin gü':nrük amir ve memurlarından 

vakkat mütehassıslar namı altın " tasdikma arzedeceğiz. Bu kanu • veJ muhafaza müdürleri ve muha
da yeniden açılan 71 inci fasla nun müzakeresinde de meclisin a- f alT.a ve mıntaka memurlarından 
fevkalade tahsisat olarak konul- lakasmı esirgemiyeceğine şüphe vazıfesi olarak yaptığı ve yapaca
ması hakkındaki kanun okunarak yoktur. Maahaza şunu ilave ede- ğı işlerden dolayı veya herhangi 
reye konmuş ve kabul edilmiştir. yim ki bu ancak memurin kanunu sebep ve b.:ı.hane ile iş sahiplerin. 

Hayvan sağlığı küçük sıhhiye uun esas kaidelerini ve bütçemizin den gümrük komisyoncularından 
memurlarına verilecek yem bede- iktıdarına bağlı olan bir şeydir. veya bunların adamlarından bah
li hakkında kanunun ikinci müza• Yalnız memurların aldıkları maaş şiş namiyle veya başka adlarla pa 
keresi yapılmış ve kabul edilmi;- meselesinin bu işte müessir olduğu veya hediye istiyen veya alan ve-
tır. nu zannetmek yerinde değildir. ya herhangi bir menfaat kabul e-

Oıümrük memurları Bunda daha evel müessir olacak denler vazifelerini yolunda ve za-
hakkındaki kanun memurların tok gözlülüğü ve seci· manmda yapmış olsalar bile adı 

Bundan sonra gümrük memur _ yesidir. Biz memurlarımızda her geçen kanunun birinci maddesinin 
larından vazifei memuriyesini sui !eyden ev el bunu arıyoruz.,, birinci fıkrası dairesinde salahi

istimal edenlerle vazife veya mes- Diğer memurlara da teşmil yetli inzıbat komisyonları tarafın· 
!eklerinde kendilerinden istifade edilmeli mi ? dan memurluktan çıkarılır. Ve hak 

k l larında o kanun dairesinde mua -edilmiyenlere yapılaca muame e- Adnan Bey {Aydın) bu kanu -
ye dair kanuna ili.ve edilecek mad nun diğer devlet memurlarına da mele yapılır.,, 
deler hakkındaki kanunun müza - t.e mil edilmesi ı.ı us nu ileri •Ür- Yukarıda yazılı memurlara ge-- ·~--~.~~~ 

9~n~n~?:_.ase~ - ~ 

Romanyt=ıda Iiber~ 
hükumet 

"'i 1' M. Ducar1ın riyaset ettılı 
· · k 1 f<ar<' Rumen kaloıncs1, ra. r!. 

rUJ' 
1930 haz\ranmda tahta otı.J 

d klljli 
danberi iş başına geçen ° . 
cu kabiflledir Kanunueveh.rıh t 

a • tı ' sinde y;ıpılacak umum• ın 

ise üçü:..1cü olacaktır. ··~ 
r..:oSkiden, iktidar ınevkı• 

·rıe 
k:ı fırkaların halk ekseriyeti ~ 
kim olmadıkları anlaşıldıkça 
kil.met değişirdi. Halihazırcl3 

k rar1 
iş, daha fazla kralın a b! 
hallolunmaktadır. Bununll.\ i< 

raber milli çiftçi fırkasının 
için ayrılıklar yüzünden ı.afa fı 
radığında şüphe yoktur. BıJ. 1 
nın lideri olan M. Manin 

15 

etmis, doktor Vaida Vot~ 1 . ·~ 
Maninin programım tatbı ,, 

• Jfl" 
mekle beraber onun .şiddeth ,, 
halefetiyle karşıla~mış, bı.J ~ 
den sabık iki dost arasınd" 
manlık başlamıştı. ·~ 

Vazıyet, hükumet işler'~ıı 
gevşemesine ve Romanya )coıl'-~ 
cilerinin faaliyetlerini arttırıtl 
rına saik olmustur. 

Neticede R~manya kr~l\al( 
Ducayı iş başına davet etrnıf 

nuyor. ~· 

M Duca liberaldir. Roıfl~ 
yada liberaller zayıf oldukla.11

' 

diğer siyasi grupların müzahş l 
ni temin ederek mevkilerini 

11p 
la.mlaştırmağa çalışacaklardırj 
ten Romanyada resmen tall1

' ~ 
on beş on altı siyasi fırka bolll 9 
ğuna göre liberallerin buna ~~ 
vaffak olmaları beklenir· ~ 
kabinesi, Transilvanyada he 
hiç tarafta~·ı bulunmadı;1ı j~İ~ 
haltı hareketi takibe ve inti.1'·1 
destekler temin ederek gı#'' keresine geçilmiştir. müş ve kanunun bu şekilde kabulü rek bu memur arın istemeleri üze• 

Bu münasebetle söz alan hatip• takdirinde gümrüklerde alınan rine ve gerek kendiliklerinden hah mecburdur. ~ 
!erden Sırrı Bey (Kocaeli) şöyle bahşişin memnu ve fakat diğer §İŞ namiyle vepa başka adlarla pa- Vazıyetin Romanyada te){i\~ 
söylemiştir: memurlar tarafından alınmasının ra veya hediye veren veya bir men işine siyati istikrarın bu şe ./ 

"- Gümrük memurlarının al- mubah olduğu şeklinde yanlış bir f aat va it ve taahhüt eden gümrük lemin olunup 0)11 ... - - .. u'6
1 

dıkları ufak paralara kanun naza- telakkiye maruz kalacağını söyle- komisyon.cular.ı v .. :v .. L--•-· ··· ~ - tJır mesel edir. i# 
rmda bahşiş denildiği için bu usu. mittir. damları inzıbat komisyonlarının Duca kabinesi, kanunu esşsf,f 
lu .. n kaldırılmasını takdı'r edı'yo - k Al" kararı üzerinde gümrük ve inhisar ahkamını tatbika hararetle tıı ,r Gümrük ve inhisarlar ve ili ı R ııJ 
rum. Gu··mru··k memurlarına hah_ l k lar vekilliğince komisyonculuktan tardır. Başlıca hedefleri 0 

.;jl"' 
Rana Bey tekrar kürsüye ge ere • k " 

şiş verilmesini icap eden hareket mevzuu bahis kanunun, evelce ve komisyoncular yanında çalış·- ya parasını istikrar ettirıne 1 

her hangı. b"ır sandıgvı dı'dı'k didik d 'f maktan kati olarak çıkarılırlar ve ve sair mahiyette ödemektir'. ;ç'f 
inhisar memurların an vazı e ve - ıtl 

aramasl.yle sath·ı aramasından ile· f d'l tüccar memuru sıfatiyle dahi ge - Kendisi bu maksadı tern ""''~ 
ya mesleklerinden isti ade e ı e · RO"' ~ 

rı. geLmektedı'r. Yolcuyu bah•i" k. k rek bizzat ve gerek bilvasıta güm- bir plan hazırlamaktadır. 1,,ı :s :s miyecekler hakkında ı anunun 1 all 
vermiye mecbur eden mesele güm noksan bazı cihetlerini tamamla • rüklerde iş takip edemezler.,, yadaki vazıyetin layikiy e 'hflb' 

d 'd'k d'd'k - t• ı•k · ı - ması için 30 kanunuevel in~ı ., f rük memurunun ı 1 1 ı ara • mayı gözettiğini söylemİ!lİr. ıs ım ca ış erı . . . b kl k ıct'r~ 
d . "d' M · tedı' g"' 1• R d b 1 1 tının netıcesını e eme .. , ması en ışesı ır. emur ıs Adliye encümeni namına söz uzname e u un.an ve stan • 0 , 

zaman itini istediği gibi yapar. alan Raif Bey (Trabzon) Aydın bulda ve vilayetlerde belediye da- der. ___.., 

Size bir misal getireyim: Bir kaç mebusu Adnan Bey tarafından ile ireleri namına istimlak olunacak lsviçre ile Ticaret 
sene evel seyyar sergi halinde Ka- ri sürülen mütaleanın varit olmadı mahallerin istimlak sureti hakkın muahedesi jll 

radeniz vapurunun lstanbula av • g"'ını, bahıı.iş alan diğer devlet me- daki kanunun bazı maddelerinin 1 jçre 
:s Ankara 4 (A.A.) - s~ ~il 

delinden birkaç gün önce vapurla _ _ _ ··~ değiftirilmesine dair olan kanun ' iill j 
hükumetimiz arasında buS ""'ef dört halının gelmekte olduğunu "'! adliye encümeninin talebi üzerine . ·r fnt.w ·~ 

V d G k vakkat bir ticaret ıtı a biti 
bildirdim. apur gel i. ümrü Harp mezkur encümene verilmiştir. . 

1 1 .1• f e ı ı -~e 
· · k h l 1 ımza anmıştır. tı a nam ' )<İl 

müfettışı vapuru arar en a ı a - Tababet ve c:uabatı sanatlarının J1lev 
:s ci kanun 193 te meriyet 

rımı buluyor ve zabıt varakası tu- icrasına dair olan kanuna İstanbul 
tarak kaçakçılıkla maznunen mah Tibet hükumeti Çine girecektir. ~I üniversitesi tıp fakültesi üçüncü -
kemeye sevkediliyorum. Tabii a- oltimatom verdi! dahili hastalıklar ve seririyatında idam kararını kab~,rı'~ 
dalet tecelli etti ve ben uğraşmam Şanghay, 4 (A. A.) - Tibet ve birinci harici hastalıklar ve s~- Ankara, 4 (Hususi) - B~0bo' 
la kaldım. Fakat müfettiş hiç. bir hükfuneti elyevm Çinlilerin elin ririyatında, göz hastalıkları ve k b d tb h' oğlu '11· asa asın an ra ım . .ror" 
suale maruz kalmadı. Böyle yol- de bulunan bir kaç eyaletin ken· seririyatında kulak, boğaz, hasta.. yu bıçakla öldürerek cesedı '}ll~e 
suz hallerin arkası alınacak olursa disine geri verilmesi için bir ol- lıkları ve seririyatında, kadın ve k ıtıekteP ~-- na sarıp uyuya atan . id' f 
hem hazinenin menfaatine, hem timatom göndermi!ltir. Bu vazı· dog~um hastalıkları ve seririyatın· · M"k vl ö erın ıiJ ~ mesı ı tat og u rn c ıı.ı; 

1 de :halkın, kolaylığına bir iş olur. yet neticesinde Çinin garp kıs- da ve radyoloji laboratuvarların - mahkumiyeti hakkında }\iu~ "'rıt 
Gümrük idaresine binlerce lira ka mındaki Hsikang eyaletinde mu da ders vermek ve mensup olduk.. ceza mahkemesinde verilell 
zandırmak gibi bir vazifesi olan hasematın patlak vermek üzere ları hastanelerde hasta tedavi et- kabul etmiştir. 
bir gümrük memurunun alelade olduğu zannedilmektedir. Olti- mek ve polikilinik yapmak ve dışa . yerıet0~ 
bir kayıt memuriyle aynı maaşı al- matomun müddeti dün bitmiş- nda serbest doktorluk etmek, hu- rin kanunda gösterılen tabt't;e, 
ması doğru değildir. Bahşiş me· tir. Fakat muhasematın başla- susi hastanelerde çalı~.mamak ve çalışacaklarını ve serbes~ herb9", 

selesinin ortadan kalkması, memur yıp başlamadıg~ı henüz belli de- hizmet müddetleri beş seneyi geç .. yapmıyacaklarını, anca ı.tc ~ 
1 

1 • tıtıe~ lil ların gözleri dışarıda o maması ğildir. memek şartıyle altı ecnebi müder- gi bir hastayı ledavı e ,f gİ , 
için manşların 934 le daha yüksel- Şu ciheti de kaydetmek ge· ris tabip getirileceğine dair bir lan bir doktorun göster ; 3 bı.le' 
tilmesi lazımdır.,, rektir ki Tibet ahalisinden 10 madde ilavesi hakkındaki kanun zum üzerine konsultasyon JJ'at ' 

G . . bund3fl , .,.;~ı 
ümrükler ve inhisarlar vekili bin kişi bundan evvelki muha- müzakere ve kabul edilmiştir Ka- hinabileceklerını ve .

1 
e1' C" 

Ali A B d. 1. .. , · · alabı ee ana ey cevap ver ı: ısemattan sonra hudut olarak tes nunun müzakeresi esnasında ~oru vel ıt ucre~.~rmı , 
Gümrükler vekilinin sözleri pit edilen Chingsha nehrini aşıp lan bir suale cevaben sıhhiye veka söylemiştir. ..nii toP1'11' 

- S~rrı Beyefendi iki noktadan geçmi,Ierdir. leti vekili ve ziraat vekili Muhlis Meclis perşembe gu 
bahsettıler. Birincisi: Gümrükler- ~ ,J Bey cevap vererek bu müderrisle- caktrr. 



1§.~!!ETLER 
Suik;~tÇııar 

\'erli rn 1 
tlnl a ını ecnebi malı diye sa 

v A"'-l I S l. r. cı kaı.un l 933~ 

SOHBE1LER ················ ................. . 
Bir musibet .. 

ar var 
Ecneb' . 

ltnt ı rnalını yerli malı diye sa-
ar var 

Birincil' b · ı 
Mülkiye mektebinin 57 inci yıl 

dün hararetle kutlulandı 

Adliye sarayının yanması, acık

lı bir musibettir. 

Kadere rıza gösterilen, mukad· 
dere boyun eğilen devirlerden çok 
uzakız.. Mukaddel'i evelden gör· 
mek ve olacağın önüne geçmek 
ve olduğu zaman yapacağı zararı 
azaltmak artık elimizdedir. 

t'ılrn ere en o kadar kızmıyo- ı 
• 1 

P.ialı1111 ~de . ıı tanıtsınlar da ne derler 
•ınler 1 Yer b l ' ına ımıza piyasalarda 

ttkar)u •unlar 'da ona hangi etiketi 
lrıa t k 1 tt. air . a sın ar .. Kasamıza pa 

t. •ın in t·· l . l . litıu 1 0 or er ış esın, bacalar 
n ve i . . . 

trıin! §çıınız ış bulsun, refaha 

t'iirk Ilı 1 
4tta11ı a ını yabancı malı diye 
8irde:ı:~ mantığını anlıyorum. 
l'urk ıre kalitesini yükselten 
da.ıı .. llıalını reklamsız, propagan -

.. ~e b .. ·· 

dönümü 
Mülkiye mektebinin 57 inci yıl 

dönümü münase'.:ıetile dün mülki
yeliler Yıldızdaki mekteplerinde 
bir aile toplantısı yaptıl >r. rlu top
lantıya bütün mülkiyeliler çağrıl
mış ve şehrimizde bulunan 1 ~;tün 
mezunlar bu merasime iştira!{ .-t

mişlerdir. 

Merasime İstiklal marşilP. s~at 
14,45 başlanmıştır . 

Ayakta dinlenen ı ~ t!l: !il rrar -
den r· uyuk tecrübeler gecirme 
k<>la, ırdrnalandırmak pek 

0 
kadar şından sonra Ciizdıuriyetin onun-

~ti Y eğildir. Pazara gelen müş _ cu yıl marşı hep bir ağızdan söy
... 'Paıara k . d ' lenmiştir. Bundan soma mektep 
aı •er· k ~1 an eşyanın geçır ı- müdiirü Yabanzade Şükrü Bey 
d,,. ru~ ahte değişmesi ka - kürsilye çıkmış ve bir nutuk söyle-
lier . değişikliği gösteremedi. . . .. .. 

tlin dah . . 
1 

. mışhr. Şukru Bey bu nutkunda 
~.ı a ıyı eşen yerlı 57 . . l d" .. .. .. c·· h . kt l Yanınd . . w 1ncı yı onumunun um urı-

dar Çok al ıtıyatlarına bag lı ne yetin onuncu yılma rasgelmesi iti-
C\ı\} k a ıcı vardır? Bunlar ço . . w A • 

\ı larınd 1 kl f . l • barıle haız oldugu hususı ehem mı-
~, a a ıstı • arı ırma arın . . . 
,. 0 laman .. .~ . yetten bahsetmış ve eskı devırler-
ırJer· l gorduklerı malların le- d k. ··ık· ·ı b ·· k.. ..Ik' 

• 1 a tınd d 
1 

B 
1 1 

1 

e ı mu .ıye ı e ugun u mu ıye 
&t.t~ k a ır ar. un ara ma d k. f ki · · · """'' İti l . . arasın a ı ar arı ışaret elmıştır. 
ll\jlu ~ n e~ya ıangı f ırmaya ko c·· h . d . d ·1· k··1 b·· · taa ko . . . . um urıyet evrın e ı ım ve u -
U}'iik . nulsun, bızım ıçın tür hareketlerine verilen hususi e-

llıeı. hır mesele teşkil et - hemmiyeti zikrederek ve talebe-
bt.fta. Mesela dahn bir kaç nin yapılan eşsiz fedakarlıklal'a 
Fi.,._ '""el lstanbulun ecnebi hak kazanabilmek için durup din-
k 'ıJJtı t d ••Lk• l d lr\nd a§ıyan UK an arın an lenmeden calı§makla mükellef ol-
"' e bi r' k · l d • Un b • 15 arpın a an ostu - 1 duğunu söyliyerek, sözlerini bitir-
"1' a ... ına ·· l b · k' 1 •t: · şoy e ır va a ge - ı miş ve yerini mektep talim heyetin 

. l)Oıt den Aynızade Tahsin Beye bırak-
1•tellt· Um beğendiği bir iskarpini mıştır. 
li"ee 

1'i ltetirmişler,fiat bahsine ge Alkışlar arasında kürsüye çı -
1iitii)~.~Ulcça pahalı bir fiat ileri kan Tahsin Bey bilhassa mülkiye u,. 

'' · lilerin arasında mevcut bulunan 
\l.tp~ ~'Yef end bu halis İngiliz is
'İtle~tdir. Daha ucuz olmaz! De- Eskişehir şeker fabrikası 
. bo,t bugün açılıyor 
~l'.l>i~uz da pazarlık ede ede Eskisehir şeker fabrikasının a-
~I\, 1\ı aatın almış dostumu - • . . ·· b 
~. 'lll,tu 

1 
r· 

1
: cılma merasımı bugun saat on eş-

.. r,l\ ~~l J>'"r ı malına na - • · b ı l>' ilah 1 f k l . . . l e yapılacaktır. Merasımde u un 
''ille . a ı, a at ngılız ısKar - . 

tıııe n d 1 mak üzere davetlıler dün akşam 
f) azaran ucuzca ır. • • · · 

ll' 0aturrı hususı hır trenle şehrımızden Es -
~~I\ •oıır._;:~n .~~tın a~dığ~ iskar - ki~ehire gitmişlerdir. Bu sabah 
t.} ft.brik ogrendık kı, Bey - saat sekizde de Ankaradan kal • 
... ,., f · asının mamulatında · • · k d r:r. Yit·· n 1 

- kacak hususı hır tren An ara an 
~'ltrrı ~r;. mallarını piyasada gidecek davetlileri Eskişehire gö -
't ''tJ. böyJ e ' ıatlandırmak için ha- türecektil'. Bu trenle Başvekil İs· 
'"· e tedbirlere baş vuranlar met Paşa Hz. de Eski~ehire gide .. 

,,,. 
1 
cekler ve fabrikanın açılma mera-

1\otu A. "' • l simine riyaset edeceklerdir. Me -
1
' l'urlc Vrupa mallarını piyasa- rasimde iktısat, nafıa, maarif ve 

"........_ N ltıalı diye sürerek: ziraat vekilleri de bulunacaklar • 
~t.)l'btı e Yapalım efendim, bizim dır. 
l\~o~ı, Yerli işini kötü mötü alıp Adliye vekili gitti 
~t. f)· ı. Maksat vatana hizmet - Rahatsız olnrak şehrimizde bu-

'1~~hi1:erıt.er vardır. Türk iktisadi Iun:m Adliye vekili Saraçoğlu Şük 
··~ •ıl ~h ~.Siiıtlc·· a çeken bu adamdır. rü Bey Viyanaya müteveccihen 

ij)iiıt;: ul A\'rupa mamulatımn en schrimizden hareket etmiştir. Sa-
tı -.r e · • · 1 ~rlra.{ın~. yerl.i m~lı dam~ası - . raç.oğlu ~~krü Bey. istasy~nda d?st 

ınuşterılerın hamıyyet larıl e vah, müddeıumumı ve ha -

Sadri Etem kimler tarafınclan teşyı edıl -
( Oc\•anıı 4 lln~ü snyıfad:ı) miştir. 

... Niçin doğruya düşman olur
lar anlayamıyorum ... 

tesanütten, onları birbirlerine bağ ı d.e u:an.dırdığı hP.yecanları mües -
lıyan sevginin büyüklüğünden ve sıı- hır lısanla anla!fl'ıştır. 

kuvvetinden bahsetmiştir. Bu a- Merasim mi.iJkiye talebeleri na

rada memleketin kara günlerinde, mına konuşan son sınıftan Arif E
düşmanla, cehalet ve taassupla fendinin nutkuyb hitmlmiştir. A -

yapılan mücadelelerde can veren rif Bey genç mülkiyelilerin hıslerı 
mülkiyelilerin asıl ruhlarına hür - ne tercüman olarak sonsuz bır ve
meten bir dakıka sükut edilme -1 C:tle çalı şacaklarını ve bu çalış -
sini teklif etmiştir. Ve hundan malarının memleket kültür ve re-

sonra genç mülkiyelilerden cüm - fah seviyesinin en yüksek haddi 
huriyet ve memleket sevgisini her ı bulacağı zamana kadar devam ede 
şeyin üstünde tutacaklarına, bu u· ceğini söylemiştir. Alkışlar ara
ğurda hiç bir fedakarlıktan kaçın- sında biten bu nutuktan soma da
mıyacaklarma ve hayatlarım istih vetliler hazırlanan büfede izaz e
sar edeceklerine dair yemin etme- dilmişlerdir. 
!erini istemiştir. Bu anda geniş 
salonu genç boğazlardan çıkan gür , Ankaradaki ınerasim 
"Yemin ediyoruz,, sesleri doldur- Ankara, 4 (Hususi) - Mül· 
muştur. Aynızade Tahsin Beyden kiye mektebinin 57 inci yıl dönü • 
sonra kürsiye eski mülkiyelilerın mü Ankara Palasta yapılan bir 
hislerine tercüman olan Musli • toplantı ve ziyafette kutlulanmış
hattin Adil Bey çıkmıştır ve bir tır. Merasimde B. M. M. Reisi 

çok yerlerinde çoşkun alkışlarla ~ Kazım ve Başvekil ismet Paşalar, 
kesilen bir nutuk söylemiştir. Mus- 1 vekiller, davetliler bulunmuşlar
lihattin Bey gençlerin, kendilerin· dır. Mahalli idareler umum mü• 
den daha uygun şartlar dahilinde dürü Nami Bey mülkiye mezunu 

yetiştiğini söyliyerek onların da - olmıyan davetlilere "Hoş geldi -
ha büyük hizmetler, daha bü - niz,, demi~, müteakiben en eski 
yük fedakarlıklar yapacakların - mülkiye mezunlarından Ordu meb 
dan emin olduğunu ve mülkiyenin usu Ahmet İhsan Bey bir nutuk 
tesisinin memleket inkılabı tari - söylemiştir. Ahmet İhsan Beyden 
hinde atılan büyük adımlardan sonra ali iktısat meclisi umumi ka· 
birisi bulunduğunu bilhassa işaret tibi Enis Behiç Bey, bu sene mül· 
etmi,tir. Bundan wnra eski me- kiyedcn çıkan ilk hanım mülkiye 
zunlardan Ferit füw kürsüye çık - mezunlarından Süreyya Hanım 
mış ve bu yıldönümünün benliğin- bir nutuk söylemişlerdir. 

Sigara f iatları 

indiriliyor 
Ankaradan gelen haberlere gö

re sigaraların Yenice nevinden yu
ka1·ısının fiatleri indirilecektir. 

!
Nüfusa yajlmıyan 

kalmıyacak 
kimse 

Dahiliye vekaletince hazırla -

nan yazım kanunu .layihası henüz 

nihai şeklini almamıştır. 

Adliye binasının yanması mu
kadderdi . Çlinkü her tahta bina· 

nın yanması mukadderdir. Bele -
diye, bunu bildiği içindir , ki 
şehirde ahşap bine inşasını yasak 
etmi§tir. Bugün adliye sarayı yan 

dığı gibi, yarın da tapu dairesi, 
öbür gün d e bilmem neresi yana -
bilir . 

Merdiveni , döşemesi, tavanı 
tahta olan binalarda, kıymetli eş-

ya, kıymetli evrak bulundurmak, 
ta'!l'liri kabil o!mıyan bir hatadır. 

Geçen gece, adliye sarayından 
yükselen alevler yanarken, gö

ziimüzün önüne, Nuh Nebiden 
kalma ahşap konaklar geldi... O 

konaklar, ki bugün her biri bir 

mektep olmuştur. Bugün değilse 
yarın. o çıra gibi tahtaların, kav• 
!aşmış köhne çatıların tutuşmıya · 
cağını bize kim temin eder? .... 

F eyziati lisesinin yanması, ders 
olmadı. Ha la ahşap konaklar ley
li mekteptir. Eğer yarın , bunlar• 
dan biri tutuşur da, sekiz on ta.le· 

be değ il, bir tek çocuğumuz yan -
sa, bu urarı nasıl telafi ederiz? .. 
Böyle bir facia karşısında: 

Mukadderat! deyip boyun mu 
eğeceğiz? ... . 

Bir musibet bin nasihattan ev .. 
ladır, derler. Adliye sarayı mu -
sibeti ümit ederiz ki, ders olur 
ela, artık köhne tahta kon~klarda 
yüzlerce ve yüzlerce çocuğa yatak 
hane yapmnğı sureti katiyede ya -
sak ederiz. 

·;eıami izzet 

Ordu mebusu Recai 
Beyin teşekkürü Müskirat fiatleri değişmiye -

cektir, 

Bazı kumpanyalar inhisar ida
resinin mahdut mübayaatta bulu -

Hazırlanan layiha esaslarına 

göre memlekette nüfus kütüğüne 

geçmemi§ hiç bir fert kalmıyacak- On gündür Şişli Etfal hastane• 
tır. Bunun temini için baba, a- ı sinde te davi edilmekte bulunan 
na, amca, dayı ve kardeş, maiyeti Ordu mebusu Recai Beye muvaff a 

nacağını öne sürerek fiatleri kır -
maktadır. Müstahsil bunun üze -

kıyetli bir ameliyat yapılmıştır. 

Sıhhati gittikçe düzelen Recai Bey 
rine endişeye düşerek elindeki tü -
tünü ucuz fiate veriyor. 

aile reisi her kim ise bugün aile:ıi 
efradını verilen mühlet zarfında 

behemehal yazdırmıya mecbur -
dur. · Bu müddet bittikten sonra hastalığı esnasında sıhhatini tele -

fonla sormak liitfunda bulun·an 

Halbuki vazıyet hiçte böyle de
şildir. Salahiyettcr zevatın ver -
dikleri malumata göre inhisar ida 

resi müstahsil elindeki tütünü 
karşıhyacak derecede mübayaatta 
bulunacaktır. 

ikinci bir mühlet te köy ihtiyar he 
yetlerile alakadar memurların aile 
reisleri tarafından bildirilmiyen 
nüfus kontröl ve kaydettirmeleri 
için verilecektir. 

Yazımın ba§ından nihayetine 
kadar nüfus müdür ve memurları 

lzmirden vaki olan müracaat - mıntakaları içinde günlük muame-
lar üzerine bazı tüccar elindeki j lattan ziyade bu yazım işlerini tet-
tütünün satın alınması muvafık kik ve takıp ile meşgul olacaklar-

görülmüş ve mahalline emır ve - dır. 
rilmiştir. Nüfusunu yazdırmıyan aile re· 

Nasıl Görüyor? 

meclis reisi Kazım Paşa H z. ile hü 
tün mebus arkadaşlarına en derin 
saygılarla teşekkür etmektedir. 

islerile her hangi bir sebeple bunu 
görmiyen muhtar ve alakadar me
murlar para cezasına çarpılacak -

lardır. Aile reislerine ve ihtiyar he 
yetlerine verilen mühletin inkıza -
sından sonra mektiim nüfus ihbar 
edenler , alınacak para cezasının 
nısfı verilecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~.._,...; 

Dehri Ef. Bunda a.nlaşılmıyacak 
ne var ki .•• 

••. Zonguldak madenlerinin ka- · ••. Kör olcın katırların fıikaye
ranlıklarında sene!erce çalışıp ta sini gazetelerde okumadın mı? .. 
güneşe çıkanlmca ... 
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Fırtına, kar 
(Haf tararı ı lnd uyı::unızaaı 

dir. Gelen niier haberler ıunlar -
dır: 

Pir<'de befyUz ev yıklldı 

Atina, 4 (A.A.) - Pirede ya -

ian gayet ıiddetli yağmurların ee
bep olduğu afet neticesinde mülte 

cilere ait 500 ev çöküp yıkılmış • 
trr. 

1500 kişi yersiz yurtsuz kalmıı· 
hT. 

Suikastçılar 
(Bat tarafı 1 llncil aayrfada) 

ve mili hiılerini istismar ediyorlar. 
"- Kötü olsun da tek yerli ma

lı olsun diyenler hamiyyetleri ile, 

hüsnüniyetleri ile aldanmıt oluyor 
lar. Bu suretle hareket eden !alı -

cılar hamiyet ve milli his satarak 
para kırdıkları gibi, Türk malının 

da aleyhine en büyük suikastı yap
mış oluyorlar. 

Kötü Avrupa mallarını Türk rna 

lı diye tethir ederek Türk malının 

, ......... _.S .. P ... O ... R ..... _.j 
.......................... --. ... _ ................... : 

ltalya-lsviç
re maçı 

İtalyanlar tarafından ikiye 
karşı yedi sayı ile 

kazanıldı 

Bir talebenin 
açtığı dava 

Üniversite Edebiyat fakültesi 
talebesinden lbrahim Bedri Bey, 

mülga darlilfununun zamanında 
hakkında tard kararı veren eski 

inzibat komisyonu azaları aleyhi -

ne dikkate şayan bir tazminat da
vası açmıştır. 

KONFERANSL 
• 

Iktısadi vazıY 
nasıl düzelir 

lstanbu] üniversitesirte ~ 
lunan profesörlerden iktııt 
naryüsü profesör Dr. W. 
ticaret ve sanayi odası to 
salonunda "Enflasyon 'ft 
yon,, mevzuu üzerine bit 
rans vermiştir. 

Berlinde nakıs 13 derece! pazarlarda bozgun vermesini isti -

Berlin, 4 (A.A.) - Berlinde bu yorlar. Bunlar açık tabirile Türk 

Florence, 4 (A.A.) - Beynel
milel kupayı kazanmak için lıviç
re ile İtalya arasında dün yapılan 
karşılaşmada 10.000 aeyirci bulun 

muştur. Maç, İtalyanların 2 ye 
karşı 5 sayı yaparak galebe çalma
larile neticelenmittir. 

Bedri Bey, bilahare doğru olma 

dığı anlaıılan ve kaldırılan bu tard 

kararı yüzünden üç sene tahsiline 

devam edemediğini ileri ıürerek 

komisyon azasından 

Mustafa Şek ip, İbrahim 

müderris 

Hakkı, 

Alman profesörü Alnı 
gilizce ve İsveç lisa01nd• 
eden eserlerinde müdafa• 
tezine istinaden cihan b 
başlıca sanayi memleketle 
celli eden defla'syon hadi,,
rak görmektedir. Bu d 

gece termometre sıfırdan aıağı 13 
derece göstermiş, şehir civarında -
daki mahalleler de sıfırdan aıağı 
15 dereceye kadar düşmüştür. So • 

ğuk dalgası Almanyanın her la -
rafına yayılmaktadır. Hararet de· 

recesi en ziyade Silezyada düt -
müştür. Burada termometre sıfır· 

dan atağı 18 derece göstermekte -
dir. 

Bir çok senelerdenberi bu mev· 
simde bu kadar tiddetli bir soğuk 
kaydedilmemiştir. 

Pariate nakıs yedi! 

Pvis, 4 (A.A.) - Bir kaç gün
denberi Pariıte tiddetli ıurette hü
küm ıüren soğuk hiasolunur dere -
cede artmıttır. Bu ıabah ıaat 6 da 
termometre aıf ırdan a9ağı 7 dere -
ce göstermekteydi. 

Karpat vapurunda kaza 

Romanyadan dün limanımıza 
gelen Karpat vapuru yolda fırtı -
naya tutulmu,, boğaza yüz mil u -
zakltkta iken dalgalar dümenci 
Y orgi lstelyoya çalparak ıağ ba -
cağından yaralanmaarna ıebep ol
muttur. 

Memleket dahilinde 

hava vaziyeti 

Ankara, 4 (A.A.) -. Memleket 
dahilinde ayın üçünde .yanğan yai 
mur ve karla karıtık kar şeklinde 
olmuıtur. Kar Trakya mıntakasın 
da Edimede 4 santim olarak kay. 
dedilmittir. 

Ayın üçünde Anadolunun mev
zii olarak bir kısmı ile Karadeni • 
zin bir kısmında kar yağıtı kayde

dilmittir. Ayın dördünde iıe mem 
leket dahilinde yalnız Ege mınla-

kasiyle Orta Anadolunun bir kıs
mı ve cenup ıarki Anadolu hariç 
kalmak üzere tama.men kar gör .. 

müştür. Bu vaziyete nazaran a -
yın dördünde memleketin büyük 

bir kısmı karla örtülmüttü. Bu ka
rın miktarlara ıöre yüksekliği fU 
suretle hulasa edilebilir: 

Trakya mıntakasında Lülebur· 
aazda 3, Anadoluda Eıkiıehirde 
13, farki anadoluda Erzurumda 
2, Karadeniz sahil mıntakasmda 
Riz~ İse 25 aantim olarak ölçül -
mıtbr. 

Sühunet, buaün Trakya mınta
kasında hemen umumiyetle ııfır 
ve sıfırın altında olarak geçmittir. 
Kocaeli, Ege mıntakalariyle Ak· 
denit kıyılarında sıfırdan yukarı 
olarak kaydedilmitlir. 

Sühunet orta Anadoluda hemen 
umumiyetle sıfırın altına düşmüt
tür. En küçük ıilhunet Trakya 
mıntakaıında nakıs 9 Ege mınta

kasında, Bursa ve lzmitte zait 1, 

orta Anadoluda en düşük ıübunet 

Çorumda nakıs 18 dir. Cenup ve 
cenubu ıarki AnaJoluda Malatya. 

da nakıs 2, ıarki Anadoluda Erzu

ramda nakıs 12, Karadeniz ıahi -

linde iıe nakıs 3 olmak üzere Ri • 
zedir. 

milli iktiıadiyatının bozguncuları
dır. 

Alış veriıaleminde alım ve sa -
tım kadar mastranın, nü -
munelik efyanın da tesiri vardır. 

Kötü Avrupa ma1larını yerli malı 

diye ıürmeğe çabalıyanlar yerli 

malları aleyhine en büyük propa
ganda tetkilatını vücude getirmiş 

oluyorlar. Bu zararlı faaliyet ö -
nünde devletin harekete geçmeıı 

gayet tabiidir. 
Sadri Etem 

Gayrimübadifler 

Gaarı mübadiller namına An
karaya ıidip gelen heyet cumarte

si günü cemiyet idare heyetine te

masları hakkında malumat vere -

cektir Heyetin takıp ettiği işleri 

neticelendirmek üzere tekrar An -

karaya ıitmeıi ihtimali muhtemel
dir. 

Gayri mübadiller istihkakları -
na kar,ılık olarak elde mevcut ili -
şiksiz emlakin muhammen kıymet 

leri kadar bono tevzii kararlaştı -
tılmııtır. 

Bundan maada komisyon em -
rinde bulunan 6~ İngiliz lira
sından 25 bin iıterlinin gayri mü

badillere verilmesi için de muta
bık kalınmıtlır. Bu paradan gay
ri mübadillere istihkakları nispe
tinde dağıtılacaktır. 

Mlllt talim ve terbiye 
heyeti lzah§ı 

Maarif muhitinde, Galatasa 

ray lisesi riyaziye hocalarından 

Halil Halit Beyin milli talim ve 

terbiye heyeti azalığına tayın edil

mesinin takarrür ettiği söylenmek
tedir. 
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5 Kanun evvel 1918 

- C'~l'lllm •lya11lyeııln artı hakkmd:l hii

kCnnet tarafından tanzim edll<'n kanun lı\~·I· 

111 mecllııl nıcbu1anın buıünkü cel!M'ıılııdc mil· 

zakt•re oluııacalı:tır. 

- Şlrk~tl haJrlytı ldarl'slndt•n: Eh,·:ııı b:ı-

1.1ranrn ıe,·ııt e~·Jrdiği t•ııbabı f~\'l<allidedı•n 

dola) ı ıtlrketlmlzin ı;Phrihalin yı>dincl curnıır· 

tesl ı:Unll ak,amr son seferlrrln lcraııını mü

teakıp bU6mum ~yrüeefr.rl tatil etmek ıztı

rarında bulundufu ,,.fl kryfi~·etin resmen hü

kumeti senlyeyc arz \'e iblai;' f'dildiğl nıalflnı 

olmak Uure llln olunur. 

- Ş.brlmlzde bulunan Alman nı A \il~· 

Birinci haftaymda, rüzgarın 

kendilerine müsait taraftan es -
memesine rağmen İtalyanlar hü -

cum vazıyetine geçmişlerdir. Ye -
dinci dakikada F errari ilk sayıyı 

yapmıttrr. Bundan sonra İsviçreli 

ler taarruza geçerek 29 uncu daki
kadar BoNinin bir baş vuruıu ile 
kendi lehlerine ilk golü yapmıılar 

dır. 36 ıncı dakikada lsviçreliler, 
bir gol daha kaydetmişlerdir. 44 -

üncü dakıkada İtalyanlar Pisaiolo -
nun fevkalade kuvvetli bir vuruşu 

sayesinde bir gol yaparak rakip -
lerile müsavi vaziyete gelmişler -
dir. 

Birinci haftaym bittiği vakıt iki 
taraf 2 - 2, berabere kalmış 

vazıyette bulunuyorlardı. 

ikinci haftaym batlayınca Orsi
gene taarruza geçerek hazan Fer
rarinin, hazan da Calleıarinin 

yardımile üçüncü ve dördüncü ıol 
Jeri yapmıttır. Betinci gol Monti 
tarafından atılmıttır, 

Oyun çok canlı •• hsraretli ol
muf, halk tarafından heyecanla 
seyredilmiştir. 

Uçuşlar 
Wellıngton, 4 (A.A.) - Tay

yareci Ulm, 1400 millik uçuıunu 
16 ıaat 20 dakıkada yapıp bitir -
mittir. Tayyaresine 3 te yolcu al
mıth. Bunlardan ikisi kadındı. 

Bu kadınlar, Ulm'ün karuile Mlle 
rogers idi. 

Üçüncü erkek yolcu, tayayreci 
Ulm'ün geçenlerde yaptığı lngil -
tere - A vusturalya uçuıunda ya
nında bulunmut olan Jack Ailen 
idi. 

Madam Ulm ile MJle Rogera, 
Tasmanie denizini aşan ilk kadın 
yolculardır. 

Hatırlarda olmak gerektir ki, 
ilk Avusturalya - Yeni Zelanda 
uçuşu 1928 de Kıngsford Smıth ta 
rafından yapılmıftı. Bu uçuşta 
tayyareci Ulm de bulunmuştu. 

Burje, 4 (A.A.) - Dün saat ıe· 
kizi 10 geçe Cezayirden havala -
nan 3 motörlü Ameraude tayya -

resi aynı aün saat 13,25 te Burje -
ye gelmiştir. 

Bu tayyare, içinde 12 kiti bulun 
duğu halde 1450 kilometrelik 

Köprülüzade Fuat ve Hamit Bey· 

lerden zarar olarak 11,000 lira

nın tahsil edilmesini istemektedir. 

Şevki Bey bugün 

Ankaraya gidiyor 
Muhtelit mübadele komisyonun 

da Türk murahhas heyeti reisi Şev 

ki Bey bu akşam Ankaraya gide • 
cektir. Şevki Bey; komisyonun 

tasfiyesi hakkında hazırlanan mu· 
kavelenin hariciye vekili Tevfik 

Rüştü Beyle Yunan sefiri tarafın
dan imzası sırasında Ankarada 
bulunacaktır. 

Profesör Malş isvlCjrede 

Darülfünun ıılah komisyonu 
müıaviri profesör Malş 15 gün 

mezuniyetle hviçreye gitmittir. 

Profesör kanunuevel ortalarına 

doğru memleketimize dönecektir. 
tUllJIUtıllUllUIUlllHllllUllllHlltuUllltHUUHlllfttllltttUIUnmuuıuı"ı"'"'t"'""' .. """""" 

eatbaamıza Gelen 
..-: ~ F. Jl ,, s:'. Q 

Varlık 

hadiıeıi banka ınt1•lll 
"Banka hesapları,, daral 
retinde tezahür etmekte "' 
artmaktadır. 

Konpünkturun yani ild 
zıyetin düzelmesi, eakidd 
ğu gibi, banka kredi ve 
cımlarınrn genişlemesiyle 

kündür. Bu kredi ekıp 

çoktan baılaması kabildi. 
den kuvvetli olan devletler 
tik bir kredi teve11üüniil1 
geçen amilleri ortadan kal 
lar mı, bilhassa Amerika 
devletler iki sene evel da 
kredi tevsi siyaseti takip 
olsalardı birçok milli ve be 
lel af etlerin önüne geçerle 
merika birletik devletleri 
siyaset takip ederek ve h 
enflasyon yoluna giderek 
kendi aleyhlerinde ve heJ11 
ya aleyhine bir siyaset 
mekte ve bununla para iıt' 
bozmaktadırlar. 

Profesör konferansının 
da kredi ekspan&iyonunuJ1 

Her nüshası daha zengin mün- ti iktısadiyenin düzelmeai 
derecatla çıkan bu fikir, edebiyat ca şart ve esas olduğuna te 
ve sanat mecmuasının 10 uncu nüı- ret ederek kredinin genişi 
haıı da bu defa intişar etti. Nahit enflasyonla karıştırılması 
Sırrı Beyin üniversitenin açılma· mittir. 
Si münaaebetisrlLv.a-..l•i• L:.~ -:.:.-- rı uresorun tezine göre 
habeden başka Hakkı Suha, Ce- lasyon ne deflasyon yapıl 
mil Sena, Cevdet Kudret, Fik • ekıpansiyona gidilmelidir. 
ret Mualla, Ağaoğlu Ahmet, Ah· tevsiine amil olacak bu 
me~ Mühip Beylerin makaleleri, iktııadiyalın kaybolan al 
Nahit Sırrı Beyin hikayesinin son tini tekrar temin edecekti~· 

nelmilel ticaretin serbesti• kısmı, Reşat Enis Beyin çok gü -
zel bir telif ve Gaffar Beyin Çe- hassa bundan dolayı lüzulll 

Profesörün bu siuaseti t kof tan tercüme ettiği bir tercüme ~ 
melerini istediği devletler ~ 

hikayeleri mevcuttur. Bu nüsha- ~" 
b ıh . . 

1 
.. 

1 
. . A.!Ilerika, Almanya, fr. 

nın i assa zengın o an şıır erının 
İn.glteredir. . 

altında ise Ömer Bedrettin, Ya- l · lı stanbul Halkevi Reıs ti 
şar Nabi, Behçet Kemal, Kaya• Üniversite iktısat doçeıı 
can, Cenap Osman, Cahil Sıtkı, lis Etem Beyefindi tarn:ın ~ 
Şevket Hıfzı, Hatim Nezihi Bey· gani bakır madeni de.mır1 
lerle Nezihe Şefik Hanımın imza· tertip edilen dahli stikra:Z1.., 

ları görülmektedir. Varlığı bütün 8. tertibi hakkında 7 - ı; 
okuyucularımıza hararetle tava iye pertembe günü saat 17 . d 
ederiz. h l k bıt ma ma sus o ma üzere 

bir yolu 5 saat 15 dakıkada almış· 
lır. Tayyarenin tecrübe uçu§ları 
artık bitmiştir. Bundan dolayı 

Marsilya - Saygon hava yolunda 
sefere başlamak üzere hazırlana -
caktır. 

rans verilecektir. Herkt5 

dinliycbilir. 

Konser 
lJİ 

Konservatuvar ınu• f• 
den Muhittin Sadık, SeYd, 

f r ı 
saf, Sezai Asaf, e ~ 
Sitats~r Beyler tarafında~ 

turya tebeaınnın Anadolu ublllne naklmlll- ı 
melf'rl takarrür etmlıttlr. 

Mezunlyt>t almaksızın Rumı•ll tarafına 

(f'Çt!Cf'k olanlar dh·anıharbe Be\'kl'dllf'<'<'kll'r· 

dlr. 

Yarın Akşam MELEK Sinamasında 
PAPRiKA ve VEROniKA filmlerile hakh bir şöhret 

~ bır 
şam şehir tiyatrosunda 
verilmiıtir. 

KONGRELE~ 
kazanan sevimli ve ,en yıldız 

- Dfonıadet trıam\·ay ılrketlnden: Os· FR A NSJSqA G 'l L C. H. F. Şi,li nahiye•~, 
& • a~ ~ A yet ocağı idare heyetirıd•. , , 

mania anonim alcktrlk ıtlrluıtlne ita t>dllmrk· k gre•I fi 
tcı o1an kömllr ht>m tenvirat ııe dl'llrmenle· tarafından yaratllan nefis ve zevkli film Ocağımızın on ,..t 
rln, hem ele tramvayların idame! faallyctıno I B d t d • k d 1 933 çarıamba akfaDll. ~e 
ra3n kAndJr. Binaenaleyh tram,·ay ılr- u apeş e e ıs an a 1 fırkanın Şi~li nahiyesi. deJd 
kt>tl 12 kAnunue\\'el ı>t'~mbc ~ününden iti· mahailesi Cabi caddesırı dl 
ba Muhtetem filmi takdim edilecektir. 11 dahı'lı'nde kaA1'n ocağı1'l1' l't"n \'e mahrukat t"4arlkl busumııda bir 

ııolııh taaaaı oluneıya kadar tramvay llt'yrtıse- i Bu mükemmel san'at eserini görmek h;in biletlerinizi lacağından ocağımıza k• ., 
rerlf'rlnln bnamum hudut nurtnde tata ecllle· ı •imdiden temin efmeliaini~. ,. terem aza arkadaşlarıJ!l•ı:• 
cctlııl ahalll \nuhtettmı>ye UAn ryll'r. l\. lO fH ~ leri ehemmiyetle rica olııJI 
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A~~~eı.v~iıı Ka~~ıı:! . . · Teşkilitı. Mahsusa 
eJCandre D um as f ıls "'' ""'" ~ ııu ııwwn ""'" "" Selamı l zzet lıwınııın11ırn111m~~.ı~mumı~ınnııiilUl~liliilW D~~Jnımlll'illll!'mU~liınl~~uı~mınr~ül!ll HLl~~i .aıi nı ııUlılihlll.111! 11!1 ıl i W!illll Dlil~~ı 
- D VAKIT'ın yeni Tefrikası : 3~ Yazan: A. Mıl eınek çok seviyordu?. yordu. Masanın üstünde su dolu 

on;a~l~yle tuhafAkızdldır,..,ki insan ~i1r ~ü~ü~1 .~eğend vardı. Suda kan lşler bı•ttı•kten sonra karargah hu-
ce . aınaz. yrı ıgmm ge .. ız erı goru uyor u •. 

. •ı. her zamanki gibi tiyatroya Margörit, ağzı yarı açık, rengi d J b • d h • • l t 
:.'.

11

'· halbuki ayrılırken ağlamıı - • i,:~~ ;;!~: :~:t ~=~!·~~~d:.: uaun ıraz a a gerısıne a ınmış l 
... Bu esnada Navin geldi yeme . fesle kabarıyor, biraz rahatlamış Lazistan ahalisinin garip bir a. _ dun biraz daha gerisine a'.mağn \ i~aretin ne olduğunu evvela .. pek··· Kın hazı ld ı d

1 

.. •• •• d B' .. dd t k' l l d C k 
r 

0 uğunu söy e i. gorunuyor u.. ır mu e sa ın • deti varsa o da köprüye hiç ehem - karar vermiş ve (Arhavi) nin ce · iyi an ıyamamış ar ı. ~un u 
rrı Y e.tnek odasına girdiğimiz za • leşiyordu.. miyet vermemesi idi. Bir çok yer - nubunda, gene Karadeniz sahi • (Mors) harflerinin bazıları yan -
tan, Margörit duvara dayanmış.. Yaklaştım. Kımıldamadı .. Ya • leı·den sular geçtiği halde, (Arha _ tinde bulunan (Niçe) yi merkez hş veriliyordu. Nihayet düdük 
~ .. :.~t~n iki elini tutuyordu. nına oturdum, kanapeden sarkan vi) de olduğu gibi, hiç bir tarafta intihap eylemişti. Tşekilatı mah- işaretlerinin bir kaç defa tekrar e-

-g~~ıt diyordu ki: elini tuttum... biı- köprüye tesadüf edilmiyordu. susa bunun üzerine pılısını prıtı· dilmesi üzerine haberin: 
12 

deli misiniz? .. Sizi isle.. Gülümsedi: Yalnız köprü yerine kaim olmak sını tophyarak Diçeye nakletmiş - "Su basıyor, kaçınız!,, 'tledit;• . b' . . . s· . . . ? l 
h· b' o•ını ılıyorsunuz .. Benım gı- - ız mısınız.. üzere, geçen suların bazı noktala - ve bir kadının evini tutarak ora • ı Melinde olduğunu an amış -
ı' ır kadınla münasebette bu - Ben de sararmıştım galiba, rında bir sahilden diğer sahile u _ ya yerleşmişti. Bu evin üst katı lardı. Viçeyi su basarsa, bunun ne 
unınak · · · 'k' b ki ·· k.. d h d 1 d k ld ~ l'l d .. _ rrı ıçın ınsan ı ı sene e e- çun u sor u: zatılmış ağaç kütükleri görülüyor- heyet azasına ta sis e ilmiş, alt eme o ugunu yer ı er en og • 

l' ez. Biz ya derhal teslim olu - - Ne o ,siz de mi hastasınız?. du. Lazlar bu kütüklerin üzerin_ kata ise erzak, cephane ve ben • renmiş olan Teşkilatı mahsusa e • 
k~~; Yahut hiç olmayız. Haydi ha- . - .~a:ı; fakat siz hala musta- den, tıpkı bir İp canbazı gibi, su _ zin yerleştirilmişti. Alt katta çete fendileri etrafa derahl: 
E~' ~ofraya oturalım.. rıp mısınız.. yun içine düşmemek için müvaze- efradından birisi daima nöbet bek - "Tehlike var, toplanınız!,, 

rıa lerınden kurtuldu, beni solu· - Pek az... ne bulmağa çalışarak gelip geçi _ liyordu. işaretini vererek karargaha ge-
ded;~~. gağma oturttu ve Nanine 

1
öksürükten yaşaran gözlerini yorlardı. Lazistan ekseriyetle dağ- (Viçe) nin içinde dahi, (Arhr.· len çete efradına karargahı tahli -

si di: hk olduğundan ve ahafüinin de vi) de olduğu gibi, bir dere ge • ye ettirmeğe başlamışlardı. Efrat 
et - Eğer kapı çalınırsa, tembih - Artık huna alıştım.. kısmı azamı ata, arabaya malik bu çer. Bu derenin iki sahili yüksek evvela cephan.eyi ve erzakı ka • 

açmasınlar.. Heyecanlı bir sesle dedim ki: lunmadığmdan dolayı belki köprü tepelerle muhattır. rargahın alt katından sırtlarına a-
bi!~nu tembih ettiği zaman saat - Kendinizi öldüriiyorsunuz.... kurmak ihtiyacını duymuyordu. Şiddetli yağmur yağdığı za •. larak yüksek mahallere taşıyorlar 

ı., Kendi kendinize yaptığınız fena• Teşkilatı mahsusa yol ve geçit man bu tepelerden (Viçe) dere • dı. Bu esnada derenin taşmakta 
8· Güldük, içtik ve çok yedik . . Jxğa mani olabilmek için sizin teminile meşgul olurken ister sulh sine akan sulardan dere taşar ve olduğu ve bir kaç dakika sonra 
c •r.llliiddet sonra, neş'e had dere· dostunuz, akrabanız olmak ister · zamanında, ister harp halinde kasabayı su basar. Bu feyezan bütün binaların su altında kala -

g~~'.. 1buldu ve bazı muhitlerde hoş dim... me.mleketin muhabere vasıtaları • kasaba için büyük bir tehlike ol - cağı anlaşılıyordu. Fakat efrat 
lete~ e~ f

1
nlmt çıldıkları ağzı kir - Acı bir sesle mukabele etti: nı da korumağa çalışıyordu. Bu duğundan ve daima bir çok hasa _ bütün gayretleri le çalışarak ve a • 

ia Soz er arada sırada duyulma· - Böyle telaşlanmanıza değ - ·işi dahi o bahsettiğimiz gönüllü rata sebebiyet verdiğinden halk ğır sandıkları, çuvalları arkaların 
ba•lad B" J h ·· d mez·, bakınız ötekiler benimle ·· ki b d t k k d f d' · · · ~ :r ı.. oy ece er soz e teşkilatına havale etmişti. Bu buna karşı da!.ma muleya uz u .. a aşıyara a ı e en ının evını 

l'~l'gö~it, Prüdans, Nanin, katıla- meşgul oluyorlar mı? Çünkü onlar maksatla telgraf ve telefon di - lun.ur, tehlikeyi evvelinden haber vakit ve zamanında tahliyeye mu-
ıf ililiiyorlardı. Gaston eğle- bu derdin devası olmadığını bili- reklerine numaralar konularak alabilirse derenin etrafındaki vaffak olmu§ladı. Son dakikaya 
lYordu l l 
l . ·· yor ar.. bu hatların geçtiği yerlerde mu • tepelere kaçmak suretile hayatını kadar bu tahliye iş erine nezaret 

teı{' Çocuktu amma, aldığı ilk Kalktı, şamdanı aldı, şömine • ayyen noktalara gönüllü gençler _ kurtarır. eden Teşkilatı mahsusa efendileri 
8· 

1
Yeyle fikri biraz bozulmuştu. nin önüne koydu, aynaya baktı · den muhafızlar ikame etmişti. Bu Teşkilatı mahsusa, Viçeye yer- sokakları istila eden suların için -

~l'aı başımı döndürmek, düşün - Elbisesini ilikledi, parmakla - muhafızlar telgraf ve telefon hat • leştikten soma derenin etrafında- den bin müşkülat ile geçerek pek 
la~le, kalbimle bu manzaraya riyle saçlarm.ı taradı: larımızın düşman tarafından kes • ki o tepelere Mors işareti öğretti· zorlukla hayatlarını kurtarabilmi~ 
e~}'t kalmak, hu neş'eye iştirak - Ne kadar sararmışım ! Her tirilme.mesine nezaret edecekler - ği çocukları ikame etmişti. Çocuk- lerdi. 
b\ı k istedim. Fakat yavaş yavq ney.se, haydi ofraya 2idelim. Ge. ar. Jar gecefi, gündüzlü Viçe tepele- Harp hazırlıkları, çete teşkilatı, 
h· gürültüden uzakla,tım. Kade - liyor musunuz?. Tabii mevcut telgraf ve telefon rinde münavebe ile nöbet bekliyor istihbarat işlerile bütün gün meş. 
d'ttı dolu kaldı .. Bu yirmi yaşın - Oturmuştum. Kımıldamadım •• hatları her tarafla muhabereye ki· lar ve fevkalade bir hadise olur&a, gul olan zevatı arada sırada te -
ilki güzel mahlukun bir hamal Halinden sinirlendiğimi anla • f d · u • d · bunu ya düdükle veya ışıkla işa - !aşa düşüren bu gibi hadiseler ek. ::~i yeyip, İrı'p gu"lme··ı ben'ı mah- dr .. Yaklaştı, elini uzattı: ayet e emıyecegm en ve yenı · k 

,,. ;r .. hatlar tesisi de kabil olamıyaca • ret vererek Viçeye bildiriyorlardı. si olmıyordu. Su baskını atla • ..,.11\ C tı; u la" ,cö"IPnenl r de re· - Haydi geliniz canım.. h t ld kt h ·1 k k 
'

1 
,J' ğından icabında muayyen nokta - Bir gece, teşkilatı ma susaya ı ı an ve cep ane ı e erza te te sözlerdi. Elini tutt m, dudaklarıma gö - l ki d'ld k 

!! lardan merkeze süratle haber ir • mensup olan zevat kadınnı evinde rar yer erine na e ı i ten sonra 
... 1 1 aşkalarında gördüğüm bir ne- türdüm, gözlerimden süzülen iki b k f d'l h 
y 'l salini temin için bazı tedbirler a . akşam yemeği yerlerken uzaktan ir a şam e en ı er ermutat ka • ı ... 0nuşma, içmeyi itiyadın, sefa. damla yaş, elini ıslattı.. ~ h ·· k d h 11

"lın n t' . l ~ ı.k· . u. h I A . k hnmıştı. düdük sesleri işitmeğe başlamış • raga ın ust atın a oturup arp • 
.J.,. e ıcesı te an ı ettıgım a - - , sız çocu musunuz·. h ld kh ld b h 
\{" h Sahilden itibaren hududa ka - )ardı. Şüphesiz pek gerilerde bu- ten, a en ve isti a en a .., ' nıargöritin bu halinde asabi • Yanıma oturdu: ..ı • ) d B J R 
.ret h'· dar ve hududun sahil noktasından lunan nöbetçi çocuklardan birisi, semyor ar ı, ir ara ık söz us • ..,. ' uınma, unutmak ihtiyacı se- - Şimdi de ağlıyorsunuz! Ne .. 1 · ·hd 'ki l 
'

1
Yord H . ? içerilere doğru intihap olunan ba • kasabaya daha yakın olan arkada arın ıstı am ettı eri casus ara 

da " uın.. er kadeh şampanya- nız var.. zı tepeler ve dağlarla ormanlık- şma işaret veriyordu. intikal eylemişti. Laz kıyafetine 
d .rana'kları humma ile kızarıyor- - Çocukluk diyeceksiniz, fa -

'1 \t Iarm en yüksek ağaçları bu işa - Aradan bir dakıka geçmeden giren bazı ermenilerin huduttan Fı'f e Yemeğin başlangıcında ha • kat gördüğüm şey beni çok mus -
le · k retleri vermek için tespit olunmuş• düdük sesi daha yakmdan işitil · içeriye girmeğe muvaffak oldukla 1.. 

11
• ô sürürken, nihayet şiddet- tarip etti.. 

"I\ t mişti. Her an bir tehlike bekli • rı haber verildiğinden hunlara kar İakrnııti. Başını arkaya devirip - İyi adamsınız amma ne ya. u ·B . 1 b'tt'kt t k'l•t 'k d · kk d 1 k t db' I h kk d 
emle d 'k' 1. l ? U u ış er ı ı en ve es ı a ı · yen ve aıma müteya ız uran şı a ınaca e ır er a ın a 

!)'•... Ye ayanıyor, ı ı e ıy e payım.. yuyamıyorum ,biraz egv I d'ld'l t n s R ~ B T l ·1· h f d'I · k "d l · fkA d'l" d '0tıi.in.. k A ma e ı ı c e onra ıza ey eş u atı ma susa e en ı erı u - mu ave eıe ar e ı ıyor u. 
llu . u sı arak öksürüyordu. lenmem lazım.. Hem benim gibi ı (Arhavi) deki karargahı hudu ... lak kabarttıkları zaman verilen coe,·nnu nr) 

~; .. ın~ vücud~ bu şiddetli ök- kadınla~ bir eksilmi~ bir arlmış, --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~-----~ -.ru"" 

'1e &un Yapacağı tahribatı düşü .. bundan ne çıkar?. Doktorlar, tü- Tu··rk ı·nkıla"' hı, tarı.hı" bı·r mı·ııetı·n ~~ nıustarip oluyordum. kürdüğüm kanın bronşlardan 
tu" ıhayet beklediğim ve kork • geldiğini söylüyorlar .. Ben de ha .. 

do~Utrı §ey oldu. Yemeğin sonuna tırları kalmasın diye in.anır gibi t o•• esansı oldu 
ök:~~.~argörit daha şiddetli bir görünüyoru.m. am r n •• 
de ruge Yakalandı .. Göğsü için - Birden coştum: 
kı2!n :arçalandı sandım... Biçare - Beni dinle Margörit, dedim , 
a... 1Pkırınız1 oldu pecetesini hayatım üzerinde ne derece mües 
tıına. g··t·· d ' h~ 

la le 0 ur Ü, peçeteyi ir dam· ri olacağını bilmiyorum, bildiğim 
kalk an lekeledi. Bunun üzerine bir şey varsa, şu anda, seninJe a • 

C tı, tuvalet odasına gitti. lakadar olduğum kadar, kız kar -
a.ıton sordu: deşimle hile alakadar değilim .. 

; Margöritin nesi var?. Seni gördüm göreli bu böyle .. AI. 
rüdans dedi ki: lah rizası için kendinize bakınız 

~.~ Neai olacak, çok güldü, ağ· ve hu hayatı sürmeyiniz .. 
}'ok ah kan geliyor.. Ehemmiyeti - Eğer kendime bakarsam ö
'\" a.l~ı~ e~ gün oluyor. Şimdi gelir . lürü.m. Beni dayandıran sürdü .. 

13 ırakalım.. ğüm hararetli hayattır. Hem 
en ke d' . 

d~n h n •mı tutamadım, arkam kendine bakmak, dostları, aileleri 
Caat &Yretle seslenen Prüdansla olan kadınların karıdır. Halbuki 

ona rag"rn M .... 
tıa, "''t . ... . en ar3orıtın yanı-

•' tıgıın. 

Od - 10-
ı. a. nıa.sanın ·· · d llır tek uzerın e yanan 
l(e .. d· . ınumla aydınlanmıştı .. ., ını b. k 
tlhiıeı' b ır ana peye atmıştı .. 
birıde ~· uruımuştu.. Bir eli kal• 

y 
1
' öteki kanapeden sarkı -

biz, eğer aşıklaı·ımızın keyfini 
yapmaz, gururlarını okşamazsak, 
terkediliriz. Bizi bırakırlar ve 
uzun günleri, uzun geceler takip 
eder. Bunu pek iyi bilirim, iki ay 
yattım. Üç hafta sonra, kapımı 
çalmaz oldular. 

(Oevıımı ~or) 

Londramn en büyük gazetele
rinden biri olan "Deyli Telgraf,, 
yeni Türkiye hakbnda haftalarca 
devam edecek tetkikler neşrine ka 
rar vermiş ve hunun birincisini 
neşretmiştir. Bu sayıfada Londra 
biiyük e!çlmiz Münir Bey geçen 
on yıllık harikaları, yeni Türki
ycnin ülküleri ve gayeleri haklun
da güzel bir yazı yazmış, bundan 
başka yeni Türkiyenin dahi banisi 

Gazi Mustafa Kemal hakkında 
değerli bir yazı yazılmış, ve Tür· 
kiyenin ecnebi devletlerle sıkı ve 
doshne münasebetleri, Ankara · 

nm imarı, denıiryolu sisteminin 
inki~o.fı, Türkiye sanayiinin iler
lemesi hakkında ayrı ayn ımaka • 
leler tahsis edilmiştir. 

Deyli Telgraf gazetesi de bu 
münasebetle yazdığı bir başmaka· 
lede şu söz!e!'İ söyiüyor: 

''Bugünkü nüshamızda, hafta - Türk inkılabı sayesinde geri ve 
da bir gi.in yapılacak ve haftalarca iiınmi bir millet, okur, yazar, 
devam ederek, geçenlerde onun asri kafalı bir millet oldu. Türki
cu yıl dönümünU t.esit eden ~enç · yede milli ~anayi makul bir suret· 

Türk ci.imhuriyetimn muvaff akı • te hareket etti. Ve veni Türkiye 
~·ctıcıini tetkike hasrohmacak ilk · 

her mali laahhiidi.inü, gayet na -sa.yıfa intişar etmiştir. 
muskftrane ifa etti. Yakın zamana 

Du mevzu, umum! harbi t~.kip 
kadaı· hir ~ark kasabacığı olan An eden tarihin her hang-i büvLlk :nki 

' u kara a rı bir d~\·let merkezi ve onu ~afı derecesinde tetkike Jfryiktir. 

Tiirk~y,..,dc lnkılfıp, hükumet şek
lini değiştimlCktcn çok ileri ve faz 
la bir şey oldu. lnlnlfıp, tai.'ihi 
bir milletin tam bir rönesunsı oldu 
Ye bu milletin kwlretledne, emel 
leıinc, harsına ve yaşayışma yep· 
yeni bir istikamet verdi. 

Bütün tarihleri harp ,.c istila 

on .senc> eve] gören hc>r seyyahı hay 

ı·ete düşüren bir şehir oldu. Tür -

kiye huhuki ve Türkiye müessese
leri A \TU}Jalıla.~lmldı. Türk ka. 

dmları hürriyete kavuştular. Bun
ların ehpsi, arpte hir kurtarıcı 

ve yarat1cı bir devlet adamı o
lan milli liderin dahasına hudut 

ile dolu olan Türkler, bugün bil - suz himat besliyen bir milletin rı -
tün koınşnlariyle sıkı ve ~ağlam za ve muvafakatiyle yapıldı. De • 

sulh münasebetleri içinde yaşa j vamlı bir sulh devıinden bu derece 
maktadırlar. istifa eden insanlar tarihte azdır -



Kt;C;ikAdliye binası kasten mi yakıldı 
-- -=============== -.,,, ..... =aw= 

Bu sabah iki istintak, ·iki sulh ceza mahkemesi Tevkif ane 
binasında çalışmıya başlıyor -17 Milyonluk bono ile eşya ve 
mücevher dolu kasalar,mahzen dolusu evrak ateş içinde kaldı 

(H;ıo tarafı ı IDcl uyıfıımmıaJ 

Eminönü bulunuyor. Eminönü 
merkezinden itfaiyeye ilk haber gi 
diyor .•. Bu sırada saat 8 ,40 tır. 

itfaiye işe başhyor ama •• 
On dakika gibi !kısa bir zaman· 

da Sultanahmet meydanına yeti -
şen itfaiye, adliye sarayının Aya
sofya civarındaki kısmını alevler 
içinde buluyor. Ve derhal faali
yete başlıyor ... 

Beyoğlu grupu, Bakırköy grupu 
araba vapurile getirilen Üsküdar 
grupu da bilahare yetişiyorlar. 

Bu malumat ta gösteriyor ki, 
yangın evveli. hademeler tarafın -
dan söndürülmeğe çalışılmı§, fa -
kat muvaffak olunamayınca, e -
pey zaman da geçtikten sonra itfa
iyeden imdat istenmiştir. İtfaiye
nin gecikişi, yangının geç haber 
verilişinden doğmuştur. 

Diğer taraftan hususi olarak öğ
rendiğimize göre, itfaiyeye haber 
verilmezden evvel binada yangını 
söndürmek için kullanılması icap 
eden fenni vesaitin, suların hiç bi 
rine el ıürülmemif, yangını ihpar 
vasıtasinin da yanına uğranmamış 
tır. O halde yangını geç haber 
veren hademeler, ateşi neyle sön -
Jürmeğe çah§mışlardır? Tahkıkat 
heyeti, Ahmet, Muzaffer1 Saim i -
simi-erindeki adliye bekçilerini ve 
tiece binada kalan dokuz hademe
yi elan isticvap etmekle meşgul -
dür. 

Sobanın, elekiriğln 
kabahati yok! 

Bize .söylenildiğine göre yangın 
sobadt\R çıkmamrştır. Çünkü sa
at beJte ta.til edilen dairede yeni -
dea hiç bir soba yanmamıştır. 

nir kaç gün evvel vukua gelen 
ve daha o zaman büyük bir gayret 
le f adanın önüne geçilen kontak 
kazasına rağmen, adliye sara -
yını yakan, elektrik telleri de de
ğildir. Bazı gazetelerin yazdığı 
gibi, yangını kalörifer doğurma -
mı§hr. Çünkü bozuk bulunan ka 
löriferler henüz yakılmamıs bir . ~ 
haldedır. 

Ve yukarıda da işaret ettiğimiz 
gibi soba kullanılmaktadır. Bu 
itibarla şimdi bütün ihtimaller iki 
nokta üzerinde tekasüf ediyor: 
1-Suikaıt , 
2 - lhmal. 

Maamafih dün geç vakıtlere ka 
dar yapılan resmi tahkıkat birinci 
ihtimalin kuvvetını çok aazltmış -
tır. Tahkikatın yürütüldü~ ü ol 
. d'l"k "lh g y ' şım 1 1 mal,, noktasıdır. 

Bunun içindir ki, dokuz hade _ 
me ve üç gece bekçisi nezaret altın 
· '\ tutuluyorlar. 

Ateşin çıktığı yer 

Yangın, evvelce de yazdığımız 
gibi, ac!liye binasının Ayasofyaya 
raslıyan sol kısmından çıkmıştır. 
Yalnız, çıkış noktasının da neresi 
ola.ığu henüz tamamile tespit edil 
mi! değildit. 

lttaiyeuin, yc>ngın henüz sol ta
:-aft:ıyk:m yetitmesir.e rağmen di -
:Yett b;·aflan ateşten kurtaramama 
'tıl'.'kar~ı, 'Jazıları tarafından ten
"tler yapılmaktadır. Fakat alaka-

-- .-.._-=. =--==._.=-- == - - ·de# 
Mükerrer sabıkalılar, yen• ııJ'1 dar zevat bu müahezeleri şöyle 

cerhediyorlar: 
1 - Rüzgar, saniyede 50 metre 

gibi müthiş bir süratle esiyor ve tu 
tuşan tarafın alevini tutuşmıyan ta 
rafa götürüyordu. 

2 - Ara yeri bombayla tahrip 
ederek yanan kısmı yanmıyan kı
sımdan ayırmak maddeten imkan 
sızdı. Çünkü; ara yeri tahrip için 
atılacak bombanın yüksek bir yer 
den, binanın yanmıyan kısmının 

çatısından atılması lazımdı. Hal -
buki şiddetli rüzgar bütün kızğın 
kıvılcımları, tahta parçalarını bu 
tarafa savuruyor, çatı üzerine çak
mağa teşebbüs edenleri yakmak 
tehlikesine maruz bırakıyordu. Ne 
tekim itfaiye efradından Haşım, 

Recep, İsmail efendiler gözlerin -
den feci bir surette yaralanmış bu 
lunuyorlar. 

Diğer tarftan çatının yekpare 
bölünüşü de binaları ayırmağa im 
kan veremezdi. 

En mühim tehlike 
3 - En mühim sebeplerden biri 

de şu: İtfaiye bütün gayretini, ad
liyeye pek yakın ve rüzgarın altın 
da bulunan, içi belediyeye ait o'tuz 
bin kilo benzinle dolu büyük ha
mamı ateşten korumağa inhisar et
tirmiıtir. 

Adliye sarayı kurtarılamamış, 
buna mukabil, kocaman iki cami, 
evleri, apartmanları ve binlerce in 
sanile koca bir Sultanahmet muhi
tinin berhava olmasının önüne ge
çilmiştir. Canını verircesine ça
lışan itfaiyenin gayretmı takdırler 
ile karşılarken, koskoca bir ben -
zin deposunu şehrin tam ortasına 

yerleştiren belediyenin de bu işte 
büyük bir tedbirsizlik ethğını dün 
bir çok kimseler söylüyorlardı. 

4 - Adliye binası çatılarının, o 
dalarının eski, yeni evrakla, yığın 
yığın dosyayla dolu bulunuşu, yan 
gını çabuk büyüten ve yayan amil 
lerden biri olmuştur. 

Zararın miktarı 

Gene alakadar zevat, adliye sa
rayı yangınından doğan maddi 
zararı milyon rakamlarile ifade e
diyorlar. Adliye emanet dairesin 
de üç kasa vardır ki içleri para ve 
bir sürü kıymetli eşyayla, mücev· 
herle doludur. Elde defter kal
madığı için para ve eşya itibarile 
mevcutleri bilinemiyor. 

Enkaz altında kalan bu kasala
rın akıbeti şimdilik meçhuldür. 
Maamafih mahvolmaları ihtimali 
çok kuvvetli görülüyor. 

icranın kasasındaki liralar 
İcranın kasasında 30 bin lira 

mevcuttur. Bir metre derinliğin-
de bir dıvar içine gömülü ve kum 
lu, yeni sistem büyük bir kasa o -
lan bu kasa, akıbetinden en az en 
dişe edilen bir kasadır. 

Yangında kurtarılan evrak, ya
nan evrak yanında bir hiç tutacak 
Radar azdır. Evrk mahzeni ta -
mamile kül olmuştur. Birinci ti
caret mahkemesinde 7 milyon, i -
kinci ticaret dairesinde on milyon 
lira kıymetindeki bonolar kamilen 
yanmıştır. 

Bir Hanımın fedakirhğı 

icra katiplerinden Necip Bey ve 
Zekiye H., icradan bazı kıymetli 

vesaik kurtarmağa muvaffak ol -
muşlardr. Bilhassa Zekiye Hanı -
mın gösterdiği cesaret, soğuk kan 
hlık hayret ve takdirlerle karşılan
mıştır. Bu evrak arasında üçün 
cü icranın tam, ikinci, bırıncı ıc
raların hır kısım evrakı ve muha -
sebe dairesinin esas defterleri var 
dır. Altıncı müstantik İhsan B., 
ağır ceza mübaşirlerinden Kadri 
Efendi, yangından evrak kaçırma
ğa uğraşan fedakar memurlardır .. 

Haciz defteri kurtuldu 

gösterilmesini istemiştir. Adliye 
binası olarak, şimdi İstanbul erkek 
lisesinin işgal ettığı "Düyunu umu 
miye,, binası münasip görülüyor. 
Adliye dairelerinin tekmilini ala -
bilecek olan bu binanın verilmesi 
ıçın ayrıca Başvekil ismet Pş. Hz. 
lerine de ricada bulunulmuştur. 

Mahpuslar sorguya 
-.ekilecek 

İkinci noktaya gelince: Mekuf
lar ve mahpuslar sorguya çekile -
ceklerdir. Bu suretle hüviyetleri 
tespit edilecek, yaptığı cürümler 
merkezlerden sorulacak, yeniden 
dosyaları meydana getirilecektir. 
Bir hukukçu bize, zayi olunan se -
nedat hakkında hukuk usul muha-

haklarında dava ikame oluna 

ne olacak?. ·~ 
Bütün bu hukuki meseleler 

1 
, 

saf ta halli lazım gelenler ıneY' 
nındadır. rf' 

Bütün bu mühim noktalar et,. 
fında sahsi fikrini sorduğuıııuı J' 

vukat Haydar Rifat Bey bi%e sır 
sile şunları söylemiştir: 1 
Haydar Rifat Beyin söılel'_,. 
"- Adliye binasının yansP ~ 

nı facia kelimesile ifade ~~· 
azdır. Zarar ne bir, ne iki ınıl dl 
dur. Bu hususta tahminde bul , 

··te 
mak imkansızdır. Zarar na~U,li' 
nahidir. Hiç şüphe yoktur, kı il' 
kadarlar derhal tedbir alacald 

Rivayetlere göre, icra dairesi
nin haciz defteri de kurtarılmıştır. 
Bu suretle haciz muamelatı tama- kemelerinin 294 üncü maddesinde dır · 
mile masundur. bazı müsaadeler olduğunu söyledi. Yanan evrakın telafisi İlll~ 

Levazım müdürü Tevfik Bey Hukukçular ne diyorlar? ları muhtelif yollardan arana 
tarafından kırka yakın daktilo ma Avukat, tavassut eden davalar tır. 

kinesi de yangından çıkarılmıştır. da zaten senet müteaddit nüsha o- Bu arada hapishanelerdeki~· 
Bu makineler ve kurtarılan evrak larak yapılır, avukatın tavassut et- yitlerden, derdesti rüyet olan~ 
hapisanenin müdiriyet kısmına tiği, ortada da bir senet mevcut hakemeler için yeni dosyalar ~' 
nakledilmiştir. bulunduğu takdirde karain, ema- zimi için temyizdeki suretler: 

l"tafaka ilamları rat ve şühuda ehem.miyet verilir. hulasalarından istifade edilee~ 
Bazı hukukçular, adliye sarayı- Yalnız, bu hukukçuya göre, hakim 

nın yanmaıile, adliye işlerinin altı lerin takdirde hassasiyet gösterme 
ay tabii seyrini bulamıyacağı ka- si lazımdır. 
naatini besliyorlar. Bunlara gö Bir başka hukukçu, dava ıafa
re bir çok kimseler müşkülatla kar batının avukatlar yardımile mah -
~ıla caklardır. Nafaka ilamı 1 kemelerde· teı~iti, lJun'un ·hakkın-
karan dul kadınlar sefalet içinde da da meclisçe bir kanun çıkarıl -
kalacaklardır. Yangının yürekler a masını İstemektedir. Bu hukuk -
cısı zararlarından biri de budur. çu, ayrıca, hakıkat hilafı ifadeler 

Mehmet Ef. nasll yandı de bulunabilecek her hangi bir a-

ıht. h d M h t Ef · ı vukatın barodan tardı cihetine gi-ıyar a eme e me . nın 
f ... 1.. .. b"" b"'t"' b" dılmesını ileri aü .. ~,.. .... 
ecı o umu, yangına us u un ır 

Hukukçulardan diğer biri, elde haile şekli ·verebilecek mahiyette-
dir. Anlatıldığına göre, Mehmet ki mevcut kanunların bu gibi ihti-
Ef. elli yaşında, sakat, hastalıklı yaçlara kafi gelmediği zamanlar • 

da kanun çıkarılabileceği fikrinde bir insandır. Kimsesi yoktur .. 
Daha geçenlerde uzun bir zaman dir · 
hastanede yatmıştır. Zavallı a • Baro ne halde? 
dam yangın sırasında bir aralık bu Yangın dolayısile evrakından 

lunduğu üst kat pencerelerinden bi pek çoğunu, kıymetli kütüphanesi 
rini açmış ve kendisini atmak iste- ni kaybeden ve yersiz kalan baro, 
miştir. Aşağıda büyük bir çare- şimdi baro reisi Halil Hilmi Beyin 
sizlık ıçınde elleri yüzlerinde bu ünyon hanındaki yazıhanesinde ça 
manzarayı seyreden insanlar, pen- lışıyor. Dün sabah baro meclisi fev 
cereden atmak için kendisinde ce- kalade bir içtima yaptı ve yanan 
saret bulamıyan ihtiyar Mehmet E dava ve icra dosyalarının yeniden 
fendinin boğularak yere yığıldığı- teşkiline, hakkın izharına ve hal
nı, sonra da alevler içindeki en - kın hukukunun teminine medar ol
kazın arasında, kömür olmuş bir mak üzere avukatların ellerinde 
halde düştüğünü ürpererek gör - bulunan dava ve icra dosyalarını 
müşlerdir. muhafaza etmelerini kararlaştır -

Zihinleri kurcahyan cihetler dı. 
Yangından sonra, şimdi, bir kı- Mevkuflar eski yerlerinde 

sım hukukçuların ve pek çok hal- Yangın esnasında berayıihtiyat 
kın zihnini kurcalıyan iki cihet hapisaneye taşınan 376 mevkuf 
var: dün akşam tekrar tevkıfaneye nak 

1 - Elde çalışacak bina yok. ledildi. 
Adliye nerede çalışacak? Muha- Bazı sualler ve cevaplara 
kemeler nerede görülecek? Borçlular paralarını yatırdıkla-

2 - Evrak kamilen yanmış, bü- rına dair makbuz aldıklarına göre 
tün dosyalar mahvolmuş bir hal - borçlarından kurtulmuş oluyorlar. 
de ... Mevkuflu davaların mahiyet- Paralar yatmışsa alacaklılar ne ya 
leri nasıl anlaşılacak? Mevkufsuz pacaklar?. Hükumet bu parayı ö
davalar nasıl aranacak? Hukuk da 1 diyecek mi?. 
vaları ne şekilde görülecek? Senelerdenberi görülmekte o -

Düyunu umunıiye binası j ln çok mühim dava dosyaları, bi-
isteniyor rer servet tutan vakfiye dosyaları 

Bizim öğrendiğimize göre, baş- ne olacak?. 
ta müddeiumumi Kenan Bey oldu- Mevkufen muhakemelerine de-
ğu halde adliye erkanı vazıyetin vam edilenlere ne yapılacaktır? 
fecaatini uzun bir raporla adliye Bütün dosyalar yanmış olduğun 
vekaletine bildirmiş ve acilen bina dan karar ne şekilde verilecek? 

tir . ..ti 
Mesela temyize gittikten ~ 

bozulan, temyizde karara g ~ 
dosyaların hulasası bir çok d• 
larda esas te,kil edebilecektir· ıf' 

Ticarete ait kısımlar, §Uh.,r 
1 ispat olunabilir. Hukuka ait 

sımlar içtihada bakar. 

Hakarete ait davalar için de! 
zetelerin ne§riyatı esas~ tutul~;;,' 

f ,.,.._ L -· 'S'ı..u uıa geJınce j l 1 

dan alacağı olanların hakları ~ 
yi olması muhtemeldir. Y _.,.., 
bir kaza neticesi olduğu tespit 

1 f 
dilirse hükumet alacaklılar•. ';J 
olan meblağı ödemekle miı1'e 

değidir. ·f' 
Hükumet mevhum bir t•~ 

değildir . Binaenaleyh Y •JıJ'if 
memurları tarafından ika ed.• ti • 
ise hükumet zayi olan serYetı bÔf 
hiplerine öder. Aksi takdirde .,e 
le bir şey mevzuu bahıolaıP~l • 
hükumet bunlardan mesul del _,, 

.. ı err 
dir. Tespiti müşkül olan Yo . 
senelerden kalma vakfiyelerd•';di 

Bunların hiç bir yerde I<• dlf 
yoktur. Arabistanda, Balkaııl~ri,,. 
Avrupanın bir çok uzak yet ~er• 
de alakadarları olan ve sene .,.., 

h )ıtP" 
denberi devam eden ınu a 

1
,.,.,,. 

dosyaları mahvolmuştur. BLl~ıı' 
ne şekilde tespit edileceği h el· 
da şimdiden bir şey söy)eııeJJI ot1 
Galip Bingöl 8. ne d~Y Si"' 

ı · GahP ··J stanbul 6 ıncı noterı . SiOlo 
göl Beyle görüştük. GalıP 
Bey şunları söylemistir: ·ııd' 

• tice•' 
- Müessif yangın ne osııı•" 

. 1 k b" k•• ..... zayı o an evra tan ır utııır 
• . OJ 

tespiti yolunda noterlerırı J•rde" 
~ ter... · 

yardımları olacaktır. 1~0 etteth 
· sen • 

geçmİ§ vekaletler, borç )1İtl ~e 

kefaletler, şirket akitler.~, re uştıı"' 
rilmesine mütedlik bütull 

0\,.ı•P' 
. d ınuıı .. • 

lat noter dairelerın e d r tf i.1 
kta 1 ' ·f• surette saklı bulunma dafl iıl1 

kumet bütün bu kayıtlar 
de edebilir. k ev-r,.lı~ 

Bundan başka bir ço • defle 
k f esaır JJI) 

tapu beledi•·e. ev a v .-yv-
' J nen (l> vanu 10 o 
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Müellifi: Andre Birabo 
- Neden imzanızı 

isimle attınız? .. 

Jan - Pol güldü: 

takma bir 

TAKVİM 
Salı Çarşamba 

5 Ka.evel 6 Kl.evel 
17 Şaban 18 Şaban 
CUn doRu ~u i',orı 7,CG 
c;un t ııusı J(i,4 [ 16,41 
~abah namazı <J,50 6,5\ı 

O~Jc namazı 12.('4 ı~o.ı 

lkindı namazı 14.~8 14,28 
Ak:~anı nama7. ı 16,41 iMi 
ratsı namazı ltı,19 18.,19 

1 msı.1' :-.H :;:ı .ı 

\'ı lın ı;cçcn ı;llotcrı 340 ;\41 

Yılın Lalan .. 30 2') 
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' KEÇECi ZADE 

izzet Fuat Paşaalll 
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Grandük sözünü keserek bir müd e 

derin derin düşündü 

Kadınlar gevezedir derler. Ge
çen gece, tiyatroda, oğlunun yaz -
dığı piyes oynanırken Madam A
meli Romöye bakıp bu sözü dütü· 
nüyordum~. Hem endi§eli, hem se· 
vinçli; hem mesut, hem kayguluy

dr. Ona bakarken ve düşünürken 
onunla eski, çolc eski bir doıt 
tam bir arkadaş olduğumuz da 
hatırıma geldi de biraz şaştım. 

- Annem öyle istedi .. "Romö,, 
yü beğenmedi .. Kulağa hof gelmi· 
yormu§ .. Başka isimler aradık . 
Ben "Vensen veya Keblanj,, 
isimlerinde tereddüt ediyordum •. 
Annem, zübbc bir isim olmasın 
dedi ve "Dübua,, yı tercih etti. 
Ben de kabul etfon. "Dübua,, hiç 
fena biri isim değil , "Jan - Pol 
Dübua,, . 

L _J - 51 - - Evet .. Evet amma, ne d 
· d'v' · · l d E •t h' 

Ömründe bana içini açmamı,, ha· 
yatına dair hiç bir itirafta bulun -
mamıttı. Ameli öyle bir kadın -
dır, ki cesaret eclilip sual sorul • 
maz. 

Munis, silikgörünür, fakat için 
için ateşli olduğu muhakkaktır .. 
Fakat bunu bile kendisine ihsas 
etmek, bildiğinizi bildirmek doğrn 
değildir. İncinir .. 

Bütün ömrü mes ut geçmemiş -
t ir. On~1:;ı ;;el: mahzun zamanla• 
rınr gördüm.. Kocası Ameliyi 
takdir edecek bir adam ,değildi .• 
Amma Ameli bir gün bile hayatnı 
dan bana şikayet etmemi,ti. Sade 
huznü fazlaca olduğu günler: "Bu 

gün keyfim yok .. ,, derdi. 

Oğlunun yazdığı piyesin ilk 
temsilinde onu fazlaca asabi gö • 
rünce: 

- Ne kadar sinirlisiniz ! 
'dim .. 

De -

-Tabii değil mi?. Dedi .. Oğlu
mun ilk eseri .• Bir anne için şeref 
değil midir?. Tabii sinirli olurum. 

Sahiden tabiiydi. Fakat bana , 
biraz kekeliyerek, söylediğini dü • 

Bu esnada Ameliye bakıyor -
dum. Hala gözleri bir noktaya 
takılmıştı .. Bir aralık kırpıştı. Me· 

raka kapıldım, ben de iğildim, 

baktığı tarafa baktrm. Solgun yüz 
H.l, elli ya~larında, şık, zarif bir 
erkeğe bakıyordu .. Biraz ötede ka
labalığın arasında durmuş, gözle
rini locaya dikmi•ti. 

Locadan dostlarımız çıktılar •. 
Ameli locanın açık duran kapı 
pervazına dayanmıştı. Biraz sonra 
o ihtiyar zat geldi .. 

- Madam dedi, harıkiilade bir 
gece geçirdiğimi söylememe mü -
saade eder misiniz?. 

Sadece: 
- Teşekkür ederim mösyö, de-

di ... 

Elini uzattı. Adam öptü ve u -
zaklaştı .. 

Jan - Pol sordu: 

- Bu kimdir anne? .• 

Ameli gelip yerine oturdu : 
- Ne bileyim ben; eski tanı -

şünmiyerek cevap verdi gebi gel-
dıklarımızdan biri olacak.. Unut· di. 

Birinci perde kapanmıştı. Loca
da maaile oturuyorduk.. Ameli , 
kocası, Leon Romö ve Öğlu Jan 
-Pol -Romö daha doğrusu Jan 
- Pol - Dübua. Çünkü genç mü .. 
ellif ismini değiştirmiş, takma bir 
isimle ortaya atılmıştır. Locanın 
kapısı açıldı, dostlar tebrike gel -
diler .. 

-Tebrik ederiz .. Çok güzel.. 
Herkes beğendi .. 

Jan - Pol de heyecan içindey
di. Bir fey söyleyemiyor, tebrik 
edenlerin ellerini sıkıyordu .. Ame. 
li de memnun görünüyordu, fakat 
halinde gene endişeli, kaygu -
lu, bir §ey vardı .. Kendinde değil
di. 

Leon Romö de pek cansız, pek 
l "•kaytti. Esasen tiyatrodan pek 
"lnlamazdı, san'atla alakası yoktu. 

Locanın kapısı açık kalmıştı. 
Leon Romö: 

- Ben biraz dolaşaymı, dedi • 
Eğer çıkıp dolaşmasa, uyuyaca

ğını anlıyordu .. Daha başka dost -
lar geldi. Her gelen Amelinin eli -
ni öpüyordu: 

- Kimbilir ne bahtiyarsınız 
hanımefendi ... 

- Evet, evet. ... 
Locanın önünde duruyordu. ya 

w 1 " rınr agız a evet, evet,, diyordu .. 
Birdenbire irkildiğini farkettim. 
Konuştu: 

- Bahtiyarım, dedi, bilhassa 

muşum .... 

•.. Ben de o ihtiyar zatı hayal 
meyal hatır1ıyordum. Gece hep o-

nu düşündüm ve nihayet buldum. 
Onu bir kaç defa Amelinin evinde 
görmüştüm, ismi (Dübua) idi. 
mmırmttntıı1ııtt1üUU11tıııımwı:tmı11111t1tıınu1U11Bmut!1ıuuı""'"*""tftlftlıtl"ht111111a 

Uzun saçlılar cemiyeti 
kuruldu 

Pariste kısa saçla mücadele ve 
kadınların saçlarını uzattırmak i -

çin yeni bir cemiyet teessüs etti. 
Cemiyet beynelmileldir. Kadınla -

ra saçlarını uzattırmaktan başka 

maksadı yoktur .. Cemiyetin reisliği 

ne Barones Blikoz seçildi. Reis ha 

nım da, cemiyet azaları da hep u -
zun saclıdırlar. 

'VAKiT 
Gll.ııdellk, ~lyasl Ciuete 

!ııt.Anbu l Anka ra Caddeııt. v AKIT vurdu 

Telefon Numaraları: 
Yazı !~teri telefonu : 24379 

tdare telefonu : 2437& 

l'elgraı adresi : l.stanbci - ·ıAKn 

Posta kutu.su No. 49 

Abone bedelleri · 
'l'UrkJye ~cnebı 

Seocll'. u oo Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 760 H50 
3 aylık 400 . 00 . 
1 aylık 1:50 R 1100 

ilan i.Jcretlerl: 
rlc:sr1 UAnların lllln aalıUelcrtnde a"#.IJU • 

mı so kuruotao hatlar, ilk Mhlrl'dC <!:50 

l<urU'Jll kadnr c;ıkar. 

Ullyl\I<, fnı.la, devıımlı IIAo • erenlere .Jt 

O) n tcnzJIAt vardu. 

llMonıl ll llrılnrm bir aatın 10 kunı,tur 

BugUn 
l S 1 AN U V L - : 

17,30 - 18,30 gramofon. 18,SO - 19,80 

oriı.efflrıı. 19,SO - 21 Eftalya Sadi H., Sadi 

Bt•y ve url•adıı':!ları. 21 - 21,80 gramofon. 

21,SO dan itibaren ııjamı, bor,;a , .,ant. 

,\ N K AI< A : -

12.SO - ıs,:ıo ~r:ımofoıı . 18 - 18,l:S or

kı•<itrıı . 18,.t:l - 20 alaturka auz. 20 n jan • 

\ 'l\' A.'\',\: ~111. 1 Ol. -

1 &,10 - l lS l•orıaer. 16,15 çol'Uk santl . Ço

('llklur, ~ot'uldara Jıi~ ano rıılı~·orlar. 16,lJ 

l•onser "aatl. 18,20 l<onc;er. 2S,20 l•on~r. 

UlHtKE~· SU\.2 m. -

J 1,1 S hnrit ıılaklıır. 18 orkestra. 

o;enfonil, l.: orıqer. 22 konSt·rhı ılC'\'nmı. 

\fAKŞOVA: 141% oı. -

21,SO 

lll,80 senfonik musiki 16,45 orlit•strn. 17,:W 

piyano. 19,S:S oııeru. 21 Lökokun "Madam An

go .. isimli operatı. 2S,l.5 dıms ha\.·alıırı. 

BEl,Qtcı\D: 481 m. -

12 orkt"stra. 1 '7 orkP<;trn. 11\,SO dans ha\.'I\· 

lıırr. 20,SO plal•. 22 radyo orltf'&trnsı . 

ısnrkılar. 

22,30 

ROMA: 411.% m. -
H konser. 17,SO Ku\lntct . 18, 1 ~ orl>f' im. 

21,lı> nıuc;lkl. 22 Betown muc;lklc;I, 

I'ARl:S: 11'.Ul.2 rn. -
21 plak. 22 ııohbet.lu. 2'.?,S•'i orkı• tra kon

M'ri. 21,SO son haberlf'r. 

ISTAnBUL BELEDiYESi 
Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşam 
saat 21 de 

O gece 
Yazan: La Jos 

Zilahy 

·,," 111111111111111 

llLI 1 
111111111 

Türkçeye çeviren: M. Feri dun 
4 perde 1 tablo 

Talebe ve muallim Halk gecesi 

r ' BORSA 
[l li ıaların d:ı yıldıı iş:ıreu olanlar ü:teı · 
terinde 4 1 ci kılnun muamele olanlar· 
dır.] R:ık:ıın lnr kapanış fiyatl arını gösterir 1 

nukut (Sallş) -_j 
* f,rınd ra 698. - · • \' l\ l\D~ ~5. -

• l\cvyort 134, 00 • .\latirlı 18. -

* Parls 167. 00 * Bertın S i, -

• l\lllano 224, - • \'ar~ova 24, • . 

1 * Brühel 1(8, - • Audapc,t• :ıo, -
*Atına 24, 50 • llli\:re~ 21. ~o 

+ Ccoe\ re ~ :?4. - • lletgrat •6, -

* Soly .:ı ~'h, - • • \'oL ohaııı:ı 43, - ı 
* Amstcrılaııı 84, - • Altın lJ!!fı, -

* Prag 12>!, - • Mecidiye :ıs -· 
• Stokh o' m :H, - • l!l!nlnot 227. - ' 

Çekler (kap. sa. 16) 

* l.omlra 
• i\eY} ork 

* l'aıls 

l\1ilıl o o 

fl rCL:sc! 
Atlnı. 

* Genen c 
Soly.:ı 

• Anutudam 
l' r aı: 

iş Rıınkuı 
Anadolu 

• llejl 
~i r. l ta~ rlye 
Tramvay 
U. Slı:ortıı 

:'O <.-
(l.7~90 

t2.06 
8.97 • 

3.:n 3 
81,2')7 s 

2.4 JSO 

64.93:?~ 

1.17:\4 

IS,'3S -

1 ~. 

4 ,50 
11 ,10 
0,-

Sıotholnı l!.83 -
\'lyan.:ı 4.~82 ' 
;\JaJrtı 5 ;767~0 1 

• ll c rllrı 
\'nrşovıı 

Hutlapeştt' 

11ükreş 

Bclgrat 
Yokohanıa 

(,'iıııc nto a' 
Coron Dev 
~ıır lc ile~ 

rııııra 

1,9790 
4 1 1l5ı) 

:ı,S:'!l l 

i 11,0>;75 
, 4 )8iS 

'l'.4Q -

~:ırk ııı. ecı:a 

J'clcton 

2,20 
2,35 
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tahviller 

Ben - Emin olunuz ki yoktur. 
Zatı prensanelerını askeri namu • 
ıumla temin ederim ki ordumuzda 
muavin olmadığı gibi bir ecnebi a 
tatemiliteri dahi yoktur.,, 

Ben ıözü.~le büyük bir taşı ge· 
diğine koymuş oluyordum. Çünkü 
o zaman rus ordusunda Fransa a· 
taşemiliteri jeneral Galyar bulu • 
nuyordu. Rusların ikrarıyle de sa
bitti ki, bu jeneral Ruslara çok bü 
yük hizmet etmıştı. 

Benim tam manasıyle uluorta 
söz söylemeklığım Grandükü bir 
az daha şaşırttı. 

Grandük sözü keserek bir müd 
detçik derin derin düşünür gibi ol 
du. O aralık çantadan çıkarmış ol
duğum tahriratı hazırladım ve bir 
az sonra kendisine takdim ettim. 

Grandük Mehmet Ali paJanrn 
mektubunu okudu. Bundan sonra 
erkanıharp reisine verdi. 

O sırada söylenen sözleri tari
hi ehemmiyetine binaen şu hikaye 
ye ilave edeyim: 

Grandük mektupları okuyunca 
yüzünde tatlı bir işmizaz belirme
ye başladı. Ben bu fırsattan isti -
fade ederek söze başladım: 

- Efendim... Kumandanr.mız 

Mehmet Ali pa~a zatı prensanele • 
rine arzı tazimat ettiler ve bazı 

şeyler ilavesine bendenizi memur 
ettiler. Müsaade edersenız arzede· 
yım. 

- Buyurun: 
- Efendim ... Askerımıze hila-

liahmer hakkında verilen yevmi 
emirden anla§ılacağı üzere devle
timiz muharebenin medeni ve in
sani kaidelere göre yapılmasını il
tizam ediyor. 
tarafeyn ordularının bu b

1

apta dik .. 
kat ve ihti.marnını iltimas ediyor -
lar.,, 

Gran dük benim bu sözlerimin 
manasını anlamak istemedi. Aza· 
cık yüksek perd~den: 

- Bizim tarafta harbin bida • 

ısle ıgınızı an a ım.. v... ~ 

ma geldi .. Vakıa ... Evet .. bir "·dı 
geçti .. Öyle bir ıeyler oldu ; 
Amma, derdin size nasıl ol. 
nu izah edeyim. Evet ,öyle bıt. 
ler oldu .. Fakat kabahat heP • 1 
dir. Plevnenin ilk günlerinde1 
Pek yakında ... İmparator haı 
riyle birlikte Ziştvi civarınd• 
reket ediyorduk. Bir or. d 

· uıı yaklaştık. O zaman maıye 
biri: 

- Orada Türkler saklanrıı1tli 
Belki bir kaza olur.. {)f 

Demesile İmparator H.z. 0
.;. 

manlı mühacirlerine emnıyelaıM: 
mek üzere ormana doğru 1 J 
bilir bir yaverlerini bir kaç ' 
iza.m buyurdular. 

•' Ormandaki vatandatları~I 
teş ettiler. Yaver ve maiyet1 

/ 

bir iki kişi vuruldu. Bir diğer;,e 
derildi. Ona da aynı muafll~ 
dildi. Bu sefer gide~ İ~P ~/ 
Hz. n in pek çok scvdıklerı Jll ~ 
mel bir zabit olduğundan on~ 
zerine maiyet imparatoride d' ~ 

·ı l• nan süvari alayına emir verı .ı 

rada bir kaç şiddetli hücurrıl•r 
kı oldu .. 1 

işte o dedikleri mecruhl~f b' 
lar olmalı .. Çünkü harbin 1~ 
tınca bir aralık oraları ter1'~ J1 
tik. Yoksa başka vakit ve Jıı~eY 
zaman askerimiz o yolda h•r 
etmemiştir 

Gran Do: Hz~ ni: if ade11~ 
l b l k bA 'b' te ma u mu!} ma re ı gı ı d'' 
. "h . d . . ... ıd• ~ 

ettım ve zı mm e ıyıce ,,,_ ·dır 

Bundan sonra lstanbulda 1 ~ 
seniye ile Babıaliye bu baPl' 
layiha vermiştim. ıe' 

ıe 
Liiyiha bütün Avrupa g• 

}erinde neıredilmişti. ı,e ' 

Bu sebeptendir ki ınuh~redef' 
nin nihayetine doğru ikinG'. etiıı' 
olmak üzere ( Kızanlık) cıiı ı,e ' 
izamım sırada Gran Dük J-lı· 

yetinden bugüne kadar İnsanlık ni kabu! etmedilerdi. 
şartlarına mugayir hiç bir hareket 
le bulunulmadı .. Hiç .. hiç .. hiç ... 

Ben ilave ettim: 
- Muhterem prens hazretleri • 

nin hu beyanatını kemali ihtiramla 
ve itimatla dinledikten sonra şun • 
lan ilave edeyim ki: Hezargrad 
hastahanesinde elyevm bir kaç yüz 
lira bulunuyor. Bunların kısmı 

azamı ve belki kaffeııi silah ile 
mecruh olmuşlardır. 

Gran dük benim hu sözlerimden 
r.~ le asabile§ti ki .. Cümlemi bitir • 
m '!den avazı çıktığı kadar bağır -
mağ.:ı ! •aşladı. .. 

-- Or.ları l·h değil , Bulgarlar .. 
Bulgaı'lar .. Bula:ırlar .. 

Ben sözlerime ağır başla devam 
ettim: 

:(. lf. '*' J' 
Jet••' Muhaveremizin bu no 

bir sofracı geldi ve: l e11 

- Son Altesse lnıperia e 
• servıe . . .ıe 

· in· ,- ıt 
Yani Prens Hazretlerın ili 

meklerinin hazır olduğun&J 
etti. bit~ 

Fakat kendileri biraz r• r~j,,ı 
d• e , 

oldukları için sofraların d t,ıs1,~ 
harbiye reisi ve İıtanbısl .:e birll 
clığım sefaret r.ıc:nurları 1 

le yemek yedik. fre"'' 
r . 

Yemekten sonra tekr• dl' et t 
'd"p -1e be Hz. nin huzuruna gı 1 ı,er' 

tik. Gene Haşım Beyle doi,... tı-
aynı yol ile bizim tr.ra.fıt t 

van olduk. el e11", 
Geçhğ?mız mevkıler .~i 1~. 

Çarviç'in kumanda etll~ıt1"'\i 
~ h n• ·1t1 

şark ordusu karaYga 1 b&J c;ı bif 

babasını düşünerek memnun olu. 
yorum ... Bir babanın oğlu için ne
ler hissede=eğini tasavvur ediyo -
rum.. Oğluna hem muhabbet 
duyar, hem de iftihar eder.. Ev -
lal!.. Onun kanı, canı demektir. 

KU5Uk illnlar: · 
Bir detaa13üikiacıa-;; w uc; aerıuıı ~ 

dört ( ıetııırı 7:5 ve on detaın 100 lruruıtur. 
Oc; aylık UAlı venmtcr1n bir deruı mecc•· ı 
nendir. O!lrt aıltın ı;ec;en U~ann faz.la 

rn:n d:ı ı ~ ı. 94.'l5 ı:ıctırt tc 

- Prens hazretlerinin aflarına 
nıağ.·uren arzederi.m k i .. Mevzuu 
bahsolan mecruhlar hep mızrak , 
krlrç ve ı: iing ii ilt yaralanmışlar • 
dır. MalUm olduğu üzere Bul
garların r.~ kılıcı, ne süngüsü ve 
ne de mızrağı vardır .. Bu halde .. 

şızdır. Fakat Ruslar dt ti ıı 
bize bHclirrnediler. Be~..d ~~ 

Gözleri bir noktaya takılmı§, 

öyle konuşuyordu.. İhtiyar bir 
dost sordu: 

ısıııaaıtd ı. 5~i:> 1"rımuy 
~. rk: D.}'o' 2,45 • ı :rgani 
D. ~lU\ ah ~J 00 l{ıhıım 

satırl&n ~ş kuruştan heap edilir. 1 Gümrükler ~.33 * Anadotu ı 

51,30 

9:-.:;o 
l li, · -

4 l 80 Gran dül: biraz dm-du. Sonra 
1928 Mü. A. :;,20 '* Aoıdolo il 45,80 birdenbire 

Bıı~dıt. Q,- , \ l\l iımcssll 5?,CO 

L,.-.--~----------------•_,•, ıteJi ki: 

sözünü deği~tirerek 

"-)crı...- " ~o 
sormadım. Yalnız go" d pe~ .

1 
• 

olarak geçtiğim yollar • ;)'i 1tı 
l d " co1' kalabalık o ma ıgını ~ ,._r) 

setHm. <Ot.'şısıı 
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ıravu · · b ı· [0 DÜNYA HABERLERİ nun yırmı eş ıra- '-== 

ya satılan donu! Mısırda büyük bir nümayiş yapıldı 
Adliye sarayında neler yandı, 

yangın kimi sevindirdi? 

Mısır Mısırlılarındır, diye bağırıldı. Halkın bu şekilde bağırdığı duyulmamışb 
Kahire, (Hususi) - Fransadan 

Mısıra gitmek üzere uçarken kaza 

E:ve)k· · . ya uğrayan iki Mısırlı tayyarecinin 
lrt Yan 

1 
iecc adliye sarayında çı- ı İngiliz lirasını iade etmesi lazrm cenaze merasimi fevkalade idi. Ek 

erahe 
2,~n maalesef binayı yerle geldiğ ini iddia cdyiordu. serisi gençlerden olan 20,000 kişi 

İtti. ~!a~tı. Bütün evrak yandı, Antikacı bu itirazların hiç biri· cenazede hazır bulunmuşlardır. 
llara ~Yuk, küçük bin türlü da· sini kabul ctmiyerek Firavunun o 
ll•ı_ aıt dosya} k '" l ld M · d . . . d ·~· . k d' . . Velft fırkası reisi Nühas Paşa '"l"' L ar u o u. u - onu gıyıp gıyme ıgını en ısının 

.. 11:ala d da cenazeye iştirak etmiş ve bu 
.dilehile ~? . avalara nasıl devam tayin edemiyeceğini, çünkü üç 
ı hana ~egını tayin etmek vazife- bin yaşında olmadığı için o devir
ıfttiyleaıt _ değildir. Dedikoducu de yaşamadığını, fakat Heyerogi
e Fira alakadar eden yegane da- lifle yazılmış olan eski bir ve
tkerrı "~nun donuna ait olan mu· sikada Mister (Hill) e satılan do-

yüzden cenaze merasimi, muaz -

zam bir siyasi nümayiş mahiyetini 
almıştır. Bütün halk "yaşasın Nü -
has Paşa, yaşasın Velft fırkası .. , , 

e ıdi · · · · d b 1 d b · nun Fıravuna aıdıyetı mukayyet iye ağınyor ar ı . 
.J· u dava b l d ~ .. ı· · d" d "I: Ya sebep olan hadise şu u un ugunu soy uyor ve ıyor u 

ki: 
Cenaze Opera meydanına vardı 

ğı zaman halk bütün meydanı dol
durmuştur. İaj~:h~i1?1izdeki antikacılardan bi- "Donun mamul olduğu kumaş-

lı. R• ız t · 1 · d M' ta pamuk ipliğ·i bulunması hiç bir 

Kahireden 

Halkın heyecanı, azami derece- dan takip etmiştir. 

bir manzara 

Bu tarafta ikamet edenlerin eli
serisi Avrupalı oldukları için bu 

bağırmalar pek manidardı. 

'ltlJ) urıst erın en ıster 
na..nınd b' F şey jfade etmez. Çiinki.i Mısll'da oııu d' a ır zata iravunun de idi. Halk, buradan geçerken: 1Ye h· d medeniyet çok müterakki iken ı olan h ır on satmıştı. Antika Nühas Paşa, bu meydana vardık 

tl~ti b u rnusevi vatandaş bu gibi Mister ( Hill) Ü1 oturduğu Londra 
ll1td .. ecerrnekte çok mahir oldu _ ~ehl'i çayırlıktan, çimenlikten 
· .. rı ve · d' başka bir şey değildi. Onun jçin 

tan sonra otomobiline binerek Şe- - Mısır, Mısırlılarındır! Diye Çoktan beri halkın bu şekilde 
bağırdığı duyulmamıştı! pert oteline gitmiş ve cenazeyi ora bağırmıştır. 

ırav Şını ıye kadar yalnız 
eııl U~un donunu değil, seneler l\1ısırlılaıın Finwun dc\Tindc pa . 
~rı d"'kk muğu henüz tanımamış oldukları- Arap devletlerinin istikbali nedir? e . .\l'llerik u anına gelen İngiliz nr iddia etmek giilünctür. 

el>ol an müşterilerine büyük . ~ 

er ., eo?u.n bir çift çorabını, İsken / Bu dava benim antika mağa -
"ehır k "} t" . l k L'' tirı ın alkanını, Peygam • zasının şo 1re ını JOzaca ·tr. r ıra "Almanların Asya muharipleri ı olmak üzere, müttehit bir Arap {nan (San Remo) konferansı ispat 

cemiyeti,, geçen gün Berlinde bir 1 devletinin teessüs etmesi olmak la etmektedir. e>'llt ''kalını, Kanuni Sultan Sü- nmun donuna ait olan bu ihtilüf 
•nrn S · ı ~ b' l ı· l l müsamere tertip etmiştir. Bu müsa zım gelirken, ayrılık cereyanların- Arap memleketleri hakkında ve 

merede Almanya Hariciye Nezare- elan dolayı yakın şarkın Balkanla- rilen kararlarda, İngiliz casusu 
ti İngiltere, A~erika ve yakın As- ra benzediğini anlatmı~tır. Doktor (Lawrence) tarafından tertip edil 
ya şubesi müdürü doktor (Prüfer) (Prüfer) e nazaran bu ayrılığın miş olan Arap isyanlarmın büyük 

il ~k ektuvar muhasarasm- ı mı ır ınesc ec ır, ma 1 \.eme sa-
ak 1rıdığ1 kılıcını falan da sat_ lonlaıında halledilemez. Binaen
İıtd llıuvaffakıyetlerini gösterdi .. aleyh esas da Yaya giri~meden evel 
tk ;? ~iıter (Hill) i de kandıra don gayet <leıin hir ilmi tetkikten 
tl .

1
. ır•vunun donunu yirmi be~ geçirHnıeli ve onchuı ~oma bir ka 

tı ız ı· - · · · ··ı ı· ı · tii..ı ırasın d k ı aı ' c ı ı me ıc ır.,, 

Osmanlı devletinden ayrılan Arap b" a· mil olduw fikrı' dokt (P ·· sebebini bir taraftan hanedan ve ır gu or ru-
devletleri hakkında bir konferans f ) b · h ld b k 

.-:ı- iik a ona ayama ta 
l İtj ~elcnıemişti. Tabii 0 evve- Antikacı muscvi vatandaşın bu 
lıt l'uz İngiliz lirasından tuttur· fikrine mahkeme iştirak ettiği için 

~ıfllı -.~ hu itlerde bermutat ya _ asaTıatika .mütehassısları celbede
t~e k l>aıarlıktan sonra, 20 lngi- rek bunlardan üç bin sene evel ya
~011\l ~ar inmeğc razı olmuş ve şamış olan Firavunun don giymek 
-.er?tıe~Uya aldığı fiattan çok aşağı itiyadında olup olmadığını ve Mı· 

vermiştir. 

Müsamerede Türkiye sefiri na -
mına Kemal .Aziz Bey, Türk askeri 
ve ticari müttteasilleri, sefaret er -

kam, Berlin Türk klübü ı·eisi ve 
Türk talebe müfettişi de hazır bu
lunmuşlardır. 

partikülarizm meselelerinde, di - I :r e naz~:a~ ır ay~ en aş a 
~ f d • A hır şey degıldır. Mumaıleyhe göre ger tara tan a euya o rap mem-
1 k ı · · 1 t d ki "dd. umumi harpten sonra tesekkül et_ 

8 
Re muvafakat eylemişti. sn·lılarm o devirde pamuk ve pa. 

U d muk ipliğini keşfedip etmedikleri 0 n kah b' ·· ]" k 
t\ l\'ıarrıuı 'd' a ır yun u umaş" ni tahkike karar vermiştı. 
ek ic· 1 ı, rengini tayin et -

terleri'~ dünyanın bütün kimya -
.._illa)' ~ araya gelseler bu mu· 

1( 
1 

alledemezlerdi. 

~-~, U:afın rengi ne siyah, ne he· 
•il •e e kırınızı, ne mavi, ne ye -
tı ne sar "d· B ttıtıp d ı ı ı. u renkleri ka-
hil d 0 na kurşuni renkte desek 
~-h~ doğru değildi. Antikacı 
tetlai l'llede söz söylerken donun 
•ı' &tad 
•rı l\'ıah ~~ geçen binlerce sene-

•erııc h •ulu olduğunu, böyle bir 
te ultnak .. 
. takki ıçın asrımızın kimya 
tq.J. Yatı ka~ f · 1 . v . • 

'°'il ed· ı ge e.mıyecegmı 

"'tt ~· 'Y<>rdu. Antikacıya naza
tturı\l ,••ter (Hill) Firavunun do .. 
lll'•il' atın alırken vaktiyle onun 
du&.. ~ Yakı h" . 

Yangından evel yapılan bir cel 
sede bu mütehassısların mütalea
ları dinlendikten sonra Firavuna 
ait olduğu iddia edilen donun Na .. 
poleon zamanındaki askerler tara 
fından giyilmiş olan dar pantalon 

lara çok benzediği kanaati hasıl 
olmuştur. Onun için antikacı e • 
fendi çok sıkışık bir vazıyette idi. 

O, gece gündüz düşünüyor: "Ya 
davayı kaybedersem mağaza.mm 
şerefi ve itibarı ( ! ) ne olacak!,, 

diye kendisini yiyordu. Şimdi 

adlıye sarayının yanması üzerine 
kimbilir musevi vatandaşın yüzü 
ne kadar gülmüştür!. 

Firavunun donuna ait olan hu •ntrıu h' . n ır mor rengınde ol-
o)•'-tı ılıyordu ve tayini kabif muhakeme dedikodusu şimdiye 
do~ l'a~ !İtndiki fevkalade renk kadar gazetelerde intişar etmedi
~ıt 0~;1rn bilir kaç defa yıkan~ ~i için, karilerimizin içinde belki 

~· asından ileri geliyordu. ı~anmı~a~lar bulunacaktır. Bu gi· 
illi: ••.ter (L•ı'll) . bılere gıdıp İstanbul adliyesi evra· 

"ekk l 0 ın avukatı ise k '-t ı İnin h d . ını tetkik etmelerini tavsiye ede-
1•ıtd,. . u onu Fıravunun · ı 

tıu .. RıYnı. rı.m. 

Doktor (Prüf er) konferansında 
umumi harbin bir neticesi de ya -
kın Asyada, Mısır ve Sudan har1c 

e et erını mr ar ı arını ı ıa e - . · 
mış olan Arap devletlerinin yakın 

den büyük devletlerin ihtiraslann
da aramak icap etmektedir. Bunun 
böyle olduğunu Şerif Hüseyinin 
1916 senesinde Hicaz Kralı ilan e-

dilmesi, Fransa ile İngiltere arasın 

da aktohman (Sykes- Picott ) mu
kavelesi ve Nisan 1920 de topla -

bir atide ittihat ederek büyük bir 
Arap devleti kurmaları kabil ola -
mıyacaklır. Her ne l{adar İngiliz -
lerin nüfuzu altında olan Arap 
memleketleri birleşseler bile, Suri
ye hu Arap kütlesine dahil olamıya 
ca.klır. 

Berlin sokaklarında gürültülü cinayet 
Berlin- Burada şehrin en işlek J le onu da muhtelif yerlerinden ya- 1 söylememiştir. Fakat sözlerinden 

caddesi olan (Friedrichstrasse) de 
bir kuyumcu dükkanında pek cesu 
rane denilecek bir cinayet olmuş -
tur. 

Otuz yaşlarında bir adam bit 
kuyumcu dükkanına girmiş ve bir 
yüzük almak istediğini söylemiştir. 
Dükkanda kuyumcu yok yalnız 23 
yaşında Matmazel (Kahl) , ismin -
de bir satıcı kız vardı. 

Müşteri bir yüzük almak istedi
ğini söyleyince Matmazel Kahl çek 
melerden birinden istenilen yüzü -
ğü çıkarmak üzere arkasını dön -

ı·alamıştrr. kendisinin Alman olmadığı anla -

ık. k d f d . h' d şılmıstır. Onun bir Ermeni olduğu 
ı a mın crya ı aynı ına a -

b .. l l (Alt ) (P l) tahmin edilmektedir. uro arı o an mann ve au 
ismindeki iki pulcu tarafından işi- 1 Kuyumcu dükkan komşuları o -
tilmiştir. (Altmann) 0 gürültüle _ lan şahitler o adamı bir kaç gün. 
rin sebebini tahminde güçlük çek- dcnberi kuyumcu dükkanının ci -
mediği için o da revolverini alarak varında dolaşırken görmüş olduk-
kuyumcu dükkanına koşmuştur. !arım iddia etmektedirler. 

Pulcular dükkana girecekleri es- Dükkandan eşya aşırılıp aşırı! • 
nada cani onların ikisini de iterek madığı da anlaşılamamıştır. Yal _ 
yere yuvarladıktan sonra daima ka nız dükkanın önünde vuku bulan 
labahk olan (Friedrichstrasse) ye m~cadele esnasında baska bir ada 
cıkarak halk arasından sıyrılıp kaç mın aks" · t"k tt .. - ti k • ı ıs ı ame e sura e ac -
mağa çalışmıştır. ·r. ld -

müştür. Kendisine müşteri süsü ve Bunun üzerine herkes: "Hırsızı 
ren adam o anda kızın üzerine hü- tutunuz! Katili yakalayınız !,, diye 
cum etmiş ve cebinden çıkardığı bağrışmağa başlamıştır. Cani bir 

mı_ş o uğu görülmüştür. Onun için 

caninin bir cürüm şeriki olduğu 
zannedilmektedir. 

b ~'nned 1
§ ve taşımış olduğu. 

llki A erek satın aldığını hal 
t ~~Up ' 1 •tik aya avdetinde onu asa· 

Dedikoducu 
taş delmeğe mahsus olan bir aletle müddet ilerledikten sonra bir soka İngiliz Kralını tehdit 
kızın başına vurmuştur. Ondan son ğın köşesinde seyrisefer nıemurile 

1 ra kızı bağırmaktan menetmek i - ahaliden bir iki kişi kar~ısına çık _ eden adam ! 
çin de boğazını sıkmağa başlamış- mışlar ve onu yakalamak istemiş _ Gordon Haron namında bir ln -di'-• il llliit h • 

tı ~anı e assıslarına göster-
l)ftl\ an d . . 
d aıırı1 • onun F ıravuna aıt 
~ llt\l ~ n •rnkan haricinde bulun .. 
ll~ eydana c kt ... .. k"" lfırı . . _ ı ıgını, çun ·u 

tı•t lÇıne pa k . l" .... d k ı ltıl mu ıp ıgı e a-
tll~ mı, old ~ 
tı "11.ttn ugunu, halbuki Fi-
S Li.... Ya§adığı tarihte bundan 
~ •••en ' 
11 

.. __ ~ e\'cl, Mısırlıların he .. 
• "'ld Ugun Ye P k . l'"'" . ~'" uğu . amu ıp ıgının 

l 1-laka nu bılnıediklerini itiraz-
~J>I lllında .. l"" d erde d soy uyor u. Bu se• 

11 olayı antikacının 25 

102 Yaşında bir 
Fransız doktoru 

Fransanm en ihtiyar hekimi dok 
tor Gueniosdur. Kendisi bir kaç 
gün evvel 102 inci yıl dönümünü 
tesit etmiş bulunuyor. 

Doktor Guenios hu yaşa vardığı 
halde dinçliğini muhafaza etmekte 
ve haştalarını kabul ederek çalış -
maktadır. 

Doktor Guenioz belki de dünya
nın en ihtiyar hekimidiı·. 

hr. lerdir. Fakat cani yakayı ele ver_ giliz r.:ühendisi İngiltere Kralın -
Bir aralık Matmazel Kahl cani _ memek için uzun müddet çabala - dan, bir takım tehditler savurarak 

nin elinden kurtulmağa muvaffak mış ve tepinmiştir. Nihayet bir kaç para istediği için tevkif olunmuı 
olmuş ve "imdat, imdat!,. diye ba- dakika devam eden şiddetli bir ve muhakemeye sevkedilmiştir. 
ğrrmı§tır. Kızın sesini işiten ve ay- mücadeleden sonra tepelene Haron hakkında tahkikat yapıl-
nl. hı'na dah'l'nde h"r" . k tt t rek hadise yerine yetı"şen polı"sler b d Cl d k ı ı ı mcı a a o u mış, u a am arencc ü asının 

ran Matmazel (Jakbsohn) ismin - t~rafmdan yakalanıp en yakın po- gayri meşru oğlu olduğunu, Krala 
de 38 yaşlarında bir kadın hemen ı lıs karakoluna götürülmüştür. müracaat ettiğini, fakat tehditler _ 
koşa koşa aşağıya inerek kuyumcu Ağır surette yaralanan Matma - de bulunmadığım, ancak yaşamak 
mağazasına girmiştir. Fakat cani zel Kahl ile Madam (Jakobsohn) , için istirhamlarda bulunduğunu 
Madam(Jakobsohn)un üzerine de ~a~taneye kaldırılmışlardır. Cani 

1
: söylemiştir. Muhakeme yakında 

hücum ederek elindcl..:i delme ~leti ıstıcvap edildiği zaman hüviyetini yapılacaktır. 
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ŞE:RLOK HOLMES'elKoca Adliye binası kasten Ü a Jdı 
AR S E ~ A R l ö p E N ! I' Haciz defterleri kurtuldu - Davalar hakkında 

~1~~~~~~~.~~~ll 1~1 ~~1 ~,1 ı~ırı1 1~ı~·r~1!, ~f 1! hukukçuların fikirleri 
' ı ~ı, 'ıı , Jiı ~. 11 ı!i ı: b! tı. ı. l" f b 

(Ha1 tnrarı 6 uıı·ı ıayıCııda) ı layısıyle ehnüz katileşmiyen mev- ı daki Ha yık Ef. ye ait boY3 11 

"umara: 33 

- Vay dostum Vatson!.. Geç -ı direksiyonu alarak Vatsonu yere 
miş olsun.. yıkmışlardı .• 

dairelerinde mevcut vesikalardan kufların tevkifhanede makiimiyet sından boya yapıldığı esnad~ 
da istifade edeceği muhakkaktır. 1 müddetlerine dair kayıtlar bulun - üzerindeki yağlı maddelerıC 

Vat.on meyus ve bitkin yattığı Vatson bundan sonrasını bilmi .. 
Noterlerle alakası olmıyan yal- duğu için, bunların davalarına denbire tutuşmasıyle yangııt 

mz icra dosyalarıdır. ait dosyalar yangından dolayı mah mış ve han kamilen ya~~ışt~ 
yerden başını kaldırarak Holmeıi yordu. Sımııkı bağlanmrıştı.. Ce
görünce sevinçle haykırdı: bindeki silahı daha ilk hamlede 

- Hol.meı, siz buradasnız ha... kapan haydutlar çenesine bir re-

Avukatlar faaliyette kumiyet müddetlerinden fazla İtfaiye yangının bitışık ~ 
İstanbul avukatları takıp ettik- mevkuf kalmaları ihtimali yok· paşa ve yeni hanlara sirayet 

Kurtuldum.. volver dayayarak: 
leri davaların dosyaları yanmış ol- tur. mesi için tertibat ahnıştıt· . , .. 

Fakat birdenbire karada, kaı • 
kelli, çizmeli, ince ve uzun boylu 
bir adamın kendilerini süzerek bu 
söz üzerine kahkahalarla güldüğü-

duğundan alacakları vazıyeti şim- Evrak yandığı çin, bazı dava- duvarları beton olduğu çın , 
l d . . dd . . . 'h . il . d v - Sus, diyorlardı .. Şimdi seni 

ustan mösyö Şerlok Holmesin ya .. 
nına götüreceğiz! .. 

diden tespite başla~ışlardır. ar a itıraz ve temyız mü etm- sırayelı ı tıma erı az ı. 

Bunun için bir çok avukatlar ilk den istifade edecek dava alakadar ancak akşam saat altıclaıt 
tedbir olarak geçen davalarda not ları bulundueu tahmin olunabilir.. söndürülebilmiştir. NüfusÇ

3 

l ·sçı etmiş oldukları dava safhalarını Bir kısım davalara ait muhakeme bir zayiat olmamıştır. Po 1 

nü görünce vaziyeti anladı .. De -
mek Holmes te kendisi gibi esir • 
di. Bununla beraber Vatson Lü -

dün sabah erkenden noter dairele- tarihleri, şimdiki halde muayyen pılan tahkikat neticesinde 
rine götürerek tasdik ettirmişler· değildir. Bundan başka davala- fabrikasının dokuz bin Jirt»~ 

den indirmişler, sahile çıkarmış .. dir. rın icrai safhalarına temas eden han binasının beş bin Jirıı 
lar, orada bir saat kadar alıkoy - Alakadar bir zat bu hususta bi- zaman noktalarında da geçikme - İtalyan şirketine sigortalaJ1ıC 

Bunu bir alay sanan Vatson bir 
hakikat olduğunu anlamıştı. Niha
yet onu tenha bir yerde ctomobil-

penin yüzüne haykırdı: 
- Son gülen, iyi gülecektir, 

Mösyö Lüpcn .. Kurtuldum, demiş· 
tim, sizi HolJl)eıin yanında ve a .. 
mir vaziyette gördükten sonra 
tekrar ediyorum: Mademki Hol -
mes buradadır, demek ki kurtul -
dı:.m .• 

muo;.lar, yana~an bu takaya yerleş- ze ~unları söylemiştir: ler olacağı neticesine varılmıştır. duğu anlaşılmıştır. BuntJ1111 
,. ,. . . ' 

tirmişlerdi... - Bu evrak mahkemeler için Adliye binasmın tarihi ne aynı zamanda han bıfl 
Holmes bütün bunlara bir tek çok faydalı olacaktır. Bu gibi ev- Yanan adliye binası 1260 hicri da hissedar olan fabrikll ! 

olduğunu rakı yangından bir kaç saat tarihinde darülfünun olarak yapıl Hayık efendi ile üç arkııd; ihtiyatsızlığın sebep 
söyledi: 

- Ya, Antovanetin odasında 

sonra tasdik ettirmeleri avukatla- mıştı. Fakat bina darülfünun o • nezaret altına alınmasına ~ 
rın lehinde kaydedilebilir. larak kullanılmamış, verilen bir görülmüştür. Polisçe tııh 

bulduğum mektubu hemen odada 
okumaya kaldığım için kız biden 

Avukatlar bumusaddak notlarını iki konferans sarayca hoş görül - devam edilmektedir. 
Taka hareket ederken Holmesin 

elleri ve ayakları da bağlandı. lki 
dost yanyana takanın arkasına yer 
leştiler. Holmes başiyle karada 
kendisine kasketini sallıyan Lüpe .. 
ni selamladı ve: 

içeri girince elimde mektubu göre 
rek şüphelendi, masasının üstüne 
baktı ve derhal işi sezerek Lü .. 

emin olarak mahkemeye ibraz ede mediği için darülfünun kapatıl- Kütahyada da lise Y~~ 
bileceklerdir. mış, bina maliye nezareti ittihaz 

peni haberdar etti. 

Çünkii bir kaç 9:ı.at zarfında bu edilmiştir. Türkiye'de ilk bank • 
dosyalar tanzim edilemez. Mahke- not maliye nezaretinin bu binada 
me zabıtlarının kopyesi olduğu bulunduğu sırada çıkarılmış, halk 

Kütahya, 4 (Hususi) -
çıkan ve birdenbire genişlirt~ 
yangın lise binasını taı11~ 1 
yaktı. Ders alatından pek; 
şey kurtarılabildi. idare ş Yahut banyoda ben çalışırken 

Lüpen içeriki salondan profilimi 
gördü, şüphelendi kapıyı kapadı . 
Antuvanetten benim yeni geldiği

hk l ..l ~· ı b l d'l b. tarafından "Darülfünun kaimesi,, ma eme erce -=··i .::. u e ı e ı-

- Matmazel Antuvanete çok 
selam... Eğer bu sabah verdiği 

lira olmasaydı. Belki ak!am lstan
bula dönmekte çok müşkülat çeke
cektim .. 

lir . diye anılmıştır. Maliye nezareti 
w k ~-Avukatlara müracaat Fuat paşa konağına nakledilince ta oldugundan kayıtlar ~ 

mi öğrendi. 
Belki de kapı deliğinden beni 

Dün sabahtan itibaren bir çok bina adliye ve mezahip nezareti 
ki~i avukatlara müracaatla muha- olarak kullanılmağa başlanmış -
kemelerinin ne olacagw mı sormagwa tır. 1293 hicri tarihinde ilk mec

Sar, ergeç Alman~9• 
verilecekmiş .. 

Dediği zaman Lüpen daha müs
tehfi: 

iyice süzdü ve aleyhimize bir tu -
başlamışlardır. lisi mebusan bu binada son zaman 

Kolonya, 4 (A.A) - 1'01 

da çıkan Gazette Populai~~' ~ 
arazisi hakkında yürüttügı.1 
lealar sırasında diyor ki: 

zak kuruldu. Maamafi ehemmiye· Bir fiOk davalar yeniden 
- Eğer Fransadan geçecekse - ti yok.. Haydi biraz uyuyalım Vat- başhyacak 

niz ~üzel Parise benden bin puse son, çünkü.. Bütün bu davalara ait muhake-
götürünüz üstadım.. Sanırım ki Yanı başlarında bekliyen iki ki· me safhalarının eriştikleri merha -
bu ders size artık beni.role karşı - şiye itittirmemek üzere Vatsonun leye getirilebilmeleri tabii, zaman 
!aşmamayı emredecek.tir. Bundan kulağına iğildi: la olacaktır. Şimdi, aşağı yukarı 
çok müteessirim.. - Çünkü, dedi , biraz sonra davalardan çoğu, yeniden başla· 

Lüpenin kasketi sallanırken ta .. uyanık olmamız lazım.. ma vazıyetinde telakki ediliyor. 
ka açılmıştı. Holmes ve Vatson: fl>.,,.nmr r·nr> Davalarda akli ve ruhi vazıyet-

- Şimdi Karadenize çıkaca - i.·==:: ............ 

3 
............ K ............... 

0
.................... lerini tayin için tıbbı adliye gön-

ğız .. Oraya Bulgar limanlarından derilmiş ve haklarında rapor ve -
birı·ne bırakacaklar bizı· .. Ehemmı' - rilmiş olan kimseler hakkında ye-Satınalma 1'omisyonu ı la nları 
yeti yok ... Fakat nasıl yakalandın • ····-·· ................................................ niden rapor verilmesi lazım gel -
Vataoncuğum? .. Anlat bakayım.. M. 1\1. V. Satınalma Komis- mektedir. Bu cihet, kolaylıkla 

Vatson ba~ından geçeni kısaca yonundan: halledilebilecektir. 

anlattı. Otomobil ile aparb.manın Hava ihtiyacı için kapalı Ciü'i olan nokta 
önünde beklerken kapıdan çıkan zarfla bir rasat binası yaptı- Bilhassa güç olan cihetlerden 
kızın Antuvanet olduğuna JÜphesi rılacaktır. İhalesi 27 /12/ 933 birinin de sahteliği mevzuu bahis 
kalmamış, kapıyı açmıf, ou içeriye Çarşanba giinü saat 10,30 da- senetlerin, herhangi bir kağıt ü
alarak Beşiktaş yolunu tutmuş .. dır. Taliıılerin keşif ve şart- zerindeki sahteliği mevzuu bahis 
tu. Yolda Mösyö F ernandın nameyi görmek iizere her imzaların sahte olduğunun ispatı 
l<:cndisini nerede beklediğini so - gün ve münakasaya iştirak ciheti olarak görülüyor. Bu cihet· 
ran kıza: için de o giin ve saatinde tek- ten ehli vukufça tetkikat yapılmıs-

- Şimdi göreceksiniz. Be§ da- lif ve teminat mektuplariyle sa, hu ehli vukufun tekrar dinle -
kika sabrediniz matmazel!.. Ankara' da 1\1. l\.f. V. Satına}- nilmesi yoluna gidilmesi rnuhte-

Demekle iktifa etmişti. Kaba .. ma komisyonuna müracaat- meldir. 
ıaı·r (34iS) (6706) Temyizde bulunanlar taş yolu üstünde ağaçların arasın- • ' 

dan iki kiti birden otomobilin ö • !!il---•••••••••••• Dava dosyalarının bir kısmı da, 
nüne çıkmıJ, matmazel arkadan: Bakteriyoloğ verilen kararlar te.myiz edilmek 

- Biraz durur musun?. Biraz 
Dr. Fethi Bey suretiyle, şimdi temyiz mahkeme 

sindedir. Bu davaların vazıyetini dur... Cerrahpaşa Hastanesi Bakte· 
n teıbit için hiç bir güçlük çekilmye 
ueyince Vatson -:acırmıf, iki a.. riyo~og-u Doktor Fethi; Ağa 

:ı T cektir. 
damdan §üphelenmiyerek ne is _ camii karşııındaki laboratua· 

d . · 1 k Mahkum olup ta mahkumiyet-tE. ığıni anlamak üzere otomobili rını büyültnek Beyoğlu : ıti · 
durdurmuş, kıza: lal caddui Parmak Kapıda leri katile!en mahpusların tevkif-

hane ve hapisanede müddet kayıt-
- Ne istiyorsunuz matmazel ?. Ferah apartımanına naklet-

ları bulunduğu gibi, mahkum o . 
Deyinceye kadar iki iri, temiz miştir. 1 

i ••••••••••••mllii' up ta mahkumiyetleri temyiz do-
k:ynfetli gen~ otomobile g~mit • ~~~------~------------~--~--------------------~~--
: ::c1i. Maı.naz-.ı i.mirane bir.... inhisarlar U. Müdürlüğü 1 

- Fe.m:rnm arkadaşlarıdır, YÜ- Alım, Satım Komisyonu ilanları 1 
rüyünüz! 

De.niş, o zaman Vatson düıtü -
iü tuzağı sezmişti. Filhakika ka
'.:ıbalık bir yerde otos.ıobili dur -
uurm ... k karariyle yoluna d.:.vam e
~c:·hen ik1 kişiden bi.ri . arlcadan ı 
.ooğa2111" tıbıış ve t.'tekı hemen 

.-.----------,~----------------------------------------....... Pazarhkla ve nümuneleri veçbile (20000) adet Galon şişe 
ile (5000) ni yarım ve {3000) ni bir litrelik Jikör şi~eleri sıtın 
alınacaktır. Tal'plerin şartname ve nümune!eri gördükten sonra 
pazarlığa iştiril<: etmek üzere % 7,5 teminatları ile beraber 9 · 
12 - 933 Cumartesi günü saat 14 te Galata'da Alım, Satım Ko • 
misyonuna müracaatları. (6543) 

larda ağır ceza mahkemesi olarak 
kullanılan salonda toplanmıştır. 

lkinci me§rutiyetten sonra bina 
mn bir kısmında bir aralık latan • 
bul vilayeti ve evkaf nezareti bu -
lunmuştur. 

Bu tarihe göre yanan adliye bi. 
nau 93 sene evel yapılmış bulun .. 
maktadır. 

Ajans1n verdiği malOmat 

İstanbul, 4 (A.A.) - Adliye 
sarayı yangını hakkında adli tah
kikat müddeiumumilik tarafından 
idare edilmektedir. Tahkikat he -
nüz neticelenmediği için yangının 

b Bu meselede herkesçe efr: 
karıfı klıkları çıkaranlar ~ 
sulhunu tehlikeye düşürI11el' \: 
Sulh ancak hak esası üzerİJ1e 1 

" labilir. Almanyanm Sar~e b 
si üzerindeki hakları ise hıÇ 

11 
man bugünkü kadar ktrvvet 

sağlam olmamıştır. ıt. 

Sarre mmtakası halktll ~ 
·· t · 1 l ı ve} rnuracaa suretıy e o auı ı1' 

maınn mutlaka. ana vıı.tnfl 
cağına avdet edecektir. o' 

sebebi hakkında kati bir şey söyle e " 
mek mümkün değildir. Sarre meselesi hakka " rı1'1 

Haber aldığımıza göre icra mu te uygun yegane şekil olatı J.1~ 
haaebesinin esas defterleri hemen hal suretine iktiran edirı~e ,ııusıf 
kamilen kurtarılmış gibidir. Bu ya ile Frnnsn nrnsındald jf r 
sayede icra dosyalarının yeniden betler de tarnamiyle düzelıı1 
lanzimi mümkün olacağı i.:.mit e • caktır. Ac 
dilmektedir. Mahkemenin kasa - sele 
larında kıymettar senedat ve evra· F ransada mali ~e ~ 
km enkaz arasında kalan kasalar· yeniden münakaŞ 
dan kurtarılacağı ümit edilmekte
dir. 

çıkarıyor l 
.. tçe ıı1 

Paris,4 (A.A.) - Bu 1 ,ı' ~ 
~dliyenin henüz nereye yerleşe Jr.ı- l 

zenesinin temini hakkın ..,e! 
ceği malum değildir. Bu hususla , •. 

met projesinin mebusnfl , ...,11 
vekalete yapılan müracaatlara ce. 1111 ı· 

1. .. . d uJ1111 u' 
vap beklenmektedir. ma ıye encumenın e v-

Enkaz henüz yanmaktadır. Sal keresi dün öğleden sontt\ tf 
lanan duvarların yıkılmak tehli- mıştır. bil P ~ 
kesi bulunduğundan binanın etra- Sovyalistler, yeni ınıı1'~.,0J' S 

. . .. 1, istıı 
fı askeri kordon çevrilmiştir. Ve Jelerı mudafaa et.n1e • ~ 
kimsenin sol:ulmasına müsaade e görünmüyorlar. }tlıı 1\ 
d ·1 k d. . . ı )'şp• • ~' ı meme le ır. Verg·lerde vaktıy e eti , 

·1rıı ~ Kurtarılan evrak umumi hapisa zilatm hükümsüz nddcdı eril1e ~~ 
ne binasında muhafaza altına alın kın :!aki 12 inci rnndde 'I .110e ',, 
mıştır. Bunların tas!lifine ba~la - nac::ı. l:: yeni metinler iizcrır"~~l'P~· 
nabilmek için adliyenin işgal ede- laşrnak için rıC"l cenah oı~~pıtıı' 
ceği binanın tesbiti beklenmekte • rı arasında görüşmeler > ·; 
dir. '1 

Bütün adliye erkanı bu gece 
sabaha knclar çalışmışlardır. 

tır. 
1
,jbe', , 

OŞP l • 
İdari ıslahnt hakkın Jııf1 te~/ 

ci ve memur mc.aşların fe fJ1 

Y • b• ı~ 1 d • oltıtJ f'. I enı ır yangın at yapı nıasına aır ıl -~~ ~ıe 
Dün de öğleden sonra üçte Tah ma:.lde1er nleyh.nde k 0 1 ,~ıil1 

takalede Paçacı sokağında 9 nu - j ler tarafından itirazlar } 
maralı küçük Mustafapaşa hanın· 1 cektir. 



Istanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden : 

S 1 - Kırklareli, Tekirdağ, lstanbul, Bakırköy, Yalova, lımit, 
B •panca, Adapazarı mıntakalara içiı;ı ke5tirllecek muhtelif eb'atta 
. ~Şer yüz cem'an dört bin adet te!graf direği her mıotaka 
ı~ın ayrı tek lif kabul edilmek üzere kapah zarf usulile '22 teşr i 
~ısani 933 tarihinden itibaren "lstanbul., da mevlcii münakasaya 
onuloıuştur. 

.. 2 - ihale 12 Kanunuevvel ~33 tarihine nıüsadif eden salı 
gunij saat 14 de lstanbul baş müdüriyetinde müteşekkil komis · 
YOnda Yapılacak ve müteahhitlere talep ettikleri takdirde muka
::ı~1nio aktini müteakip ihale bedelinin üçte biri nisbetinde avans 

l'ı ecektir. 

l 3 - Talip olanların şartnamesini görmek ve kanuna uygun 
0 ınak şartiyle ıbzar edecekleri teklifnamelerini vermek ve beher 
~~ntaka için yüz elli liradan iştira 1.c edecekleri mıntaka adedine 
gorc teminah mu vık kalelerini yatırmak üzere Istanbulda komis
~010 riyasetine ve Kırklareli, lzmit, Adapazarı, Sapancada Posta 
~af müdüriyetlerine müracaatları rica olunur. (6426) 

......._ 

Akay işletmesi müdürlüğünden : 
.. Yalova kaplıcalannda yaptınlacak yeni otel projesine ait 

lrıus ıbaka müddeti 30 Kaounuevvel 933 cumartesi saat on beşe 
teınuit ed i lmiştir. Alakadarların projelerini yevm ve saati mezkii-
/eYe l<adar müdüriyet bürosu şefli~ioe tevdi etw.e ıcri . 16428) 

11111

1 
111 11 ııı ı~~~~ı~ ııı ·ııııı:~ııı~~~ı ııııı~ııııı~ııı ıııı ıımııı~ ııııııııııı~ıı~ııııııı~~ıııııııııımıı ~ııııı ııııııı~ 

Selinik Bankası ~ 
ti:..E1 
i:r~ 

Tesis tarihi : 1888 Z 

Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

idare n1erkezi: TS1ANBUL 
· Türkiyedekl Şubeleri : 

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

Selanik. Kavttla. Alina. Pire 
8

Hümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasal:. r icarı. 

llllijj]li 

ilanları 

=:::.· 

·~------------------------1 a kMemur ve rniistabdemlerimiz için bir sene zarfında v~ ptırı· 
şa cab resmi elbisenin kapalı zarfla münakasası 27 · 12 · 933 çar
tır~ K günü saat 15 de Ankara' da idare Merkezinde yapıl:ıcak· 
ı0 .. 0 

uınaş nümuneleri Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdür· 
da~ nde Ankara'da Malzeme D airesinde görülebilir. Tafsilat "Hay
ler:a~a ve Anliara vernelerinde beşer liraya aahlan ıartname-

...........:_ yazılıdır. (6712) 

trlstanbul Barosu Reisliğinden: 
Dün gece zuhur eden yangın neticesinde Adlıye Sarayının ve tfaro daircs•nin maalesef ta· 

mamen yanmasından dolayı inzibat Meclisi Baro Reisinin yazıhanesinde fevkalade içtima ede
rek ittihaz ettiği kararları gazetelerle ilao ıuretile r.~fekanın nazarı ıthlaına arzı münasip gördü. 

1 - Baroya a it muamelat muvakkaten Galata Unyon Hanının beşinci katındaki Baro Rei· 
sinin yazıhanesinde tedvir edilecektir. 

2 - Yanan dava ve icra dosyalarının yeniden teşkiline ve hakkın izharına ve halkın hukukunun 
teminine medar olmak üzere rüfekanm yetlerinde bulunan dava ve icra dosyalarım muhafaza et· 
melerine kararar verilmiştir. 

3 - 7 - Kanunuevvel - 933 tarihinde toplanacak heyeti umumiye içtimaı gayrı muayyen bir 
zamana talik cdılmiştir. Tayin o!unacak gün ayrıca bildirilecektir. 

4 - inzibat Meclisi içtimalarma devam ederek ittihaz edeceği kararlardan icap edenleri 

~---·----------~) rüfekaya tebliğ edecektir. C 10664 __ ...,J""" .................... , ı· ıkm ktep tar bler · c ................... . ····•··············· .................. . ..................... . ................... , ···················· ................... . 
.... .. .. .. 
H g Maarif Vekaleti Tarafından llk kt l · Dördüncü ve :: Si 
il il Beşinci Sınıflarında Ok':t~ur'?t,:;1n Uzere ı· ıı 
H H ~il ıH H T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii ~il 
1

1.i. 1.i. "V t ~ I ~" 1 mJes~~:;.~:~r:~:::n ık:~3~ı=t~;~en ij li 
=ı iE :: :: :. ·ı 

~==·=_.:1. ~::~:::i Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil her kesin istifade edeceği bir ::.~.-!: :.:.;;::: 

surette yazılmış bi,· çok haritaları ve resinzleri ihtiva etmektedir. . 

HU ~~ :: ;: Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLERİN fiatları nefasetine snE 
:: :: :: :: 
i~ U ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. U fi 
:: :: ...... 
.. ~· :: ii :: :: .... :: :: :: :: 
:: :: Satış Ve Tevzi Yeri: lstanbul Ankara Caddesi 51 si 

im V A K I T Y U D D U li!! •• •• •• =· .. .. . ... .. .. .............................................................................................................................................. __ ..... -~ ~ .................................................................................................................................................................... ~ 
···········-·························································-························································································· .. ··· .................................................................................................................................................................... 

1 Askert Fabrikalar ilanları 1 

86kalem mukayese 
marka çelik 

1 

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

Denizyolları 
iŞLETMESi 

,\cenkleri: l<arakö,, • l\öprliraşı 

l'el. 42362 - "i rkecı ~lüh iırd:ıı rnle 
1 l .ın Teldorı :22740 

Ayvalık yolu 
M · vapuru 6 birinci ka

er sın nun 

Çarşanba 17 de Sirkeci rıh · 
t~mından kalkacak. Gidışte 
Ge!ibolu, Çanalkale, Küçük· 
kuyu, Altıno!u!<, Edremit, Bur· 
haniye, Ayvalığa. Dö .ıtişle bun
lara ilaveten Eozcaa da 'ya uğ· 
rayacaktır. (6691) 

Antalya yolu 
j A f ta vapuru 6 birinci na ar Kanun 

1 Çarşanba 10 da Sirkeci 
1 rı '.ıtımından ka!kac1k. Gıdişte 
1 

iz mir, Kiillük, Bodı um, Fethi· 
~ ye, Antal~·a'~·a . D ıhüşle bun· 

lara i av~ten Fınıke, Ç anak· 

1 

ka:e, Gelibo'u'ya uğra v a c:ık· 

tır. 6692) 

1 

lstanbul Tramvay şirketi evkat tarifesi 
1933 senesi 1 inci Kanun birinden 

itibaren ilanı ahire kadar muteberdir 

No. 

Fasıla ilk Son 

HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

10 Ş . 1. _ T ·· l {Şişliden-Tünele 
ış ı une T"" ld ş· 1. -------- une en • ış ıye 

12 H b. F t"h f Harbiyeden - Fatihe ar ıye • a ı · ---------!_Fatihten. Harbiyeye 

15 T k · s· k . I Taksimden . Sirkeciye 
a aım - ır ecı l s· k .d T k . -------- ır ecı en - a sıme 

saat saat 

3. 7 6.10 24.20 
6.30 'l4.40 

5.10 7.04 1.00 
6.20 24.16 

8 
9 

7.30 19.00 
7.50 19.25 

16 M k B t f Maçkadan - Beyazıda 5.13 6.15 24.00 
aç a - eyazı l Beyazıttan . Maçkaya 21 6.57 24.40 

M l E 
. .. .. ( Maçkadan - E. OnÜne 

- aç m - mınonu l E Ö .. d M k -------- . nun en • aç aya 

17 S. 1. s· k . {Şişliden • Sirkeciye 
Hl 1 - tr ecı s· k 'd 5. )' · - ır ecı en •• ıt ıye 

T k . Ak f Taksimden. Akıaraya 
---_a_ıı_m_-__ sa_r_a.._y l Aksaraydan · Taksime 

f Kurtulustan - Beyazıta 
19 Kurtuluş - Beyazıt l Beyazıttan . Kurtuluşa 

9 
19 

7 
9 

12 
25 

7.15 
'.l ı 

f Kurtulustan · E . On üne 1 O 
- Kurtuluş-Emi~I E.Önünden · Kurtuluşa 21 

- ·~--~~~-

,, . E. Önüne 8 

7.10 19.45 
6.40 20.15 

7.04 19.31 
7.36 20.03 

7.00 19. 50 
7.37 19.47 

6.00 23.50 
6.45 24.35 

7.05 19.30 
6.30 20.02 

b.08 

[ 
B. Taştan - Bebeğe 

~ 22 Bebek - Emi~ ı Bebekten · " 16 
~ ~minönünden · Bebeğe 15 ..o 
~ Bebekten - B. Taşa 

6.20 
6.30 
6.40 

23.27 
24.00 
24.42 

~'j .. k ( Ortaköyden- Aksaraya 
_ 23 Ortakoy - A saray l "- ._ d O t k"" .,,.. HY.Saray an. r a oye 
~ 

ı ~ 
B 

.k F . h ( Beşiktaştıın - Fatihe 
34 eşı taş - ·atı 1 Fathiten - B. Tata 

11 6.30 19.10 
15 7.14 19.54 

8-14 7.00 19.38 
17 7.4l 20.20 

7 6.05 
14 6.20 23.00 
20 6.51 23.30 

----~~-·~--------

} 
A. saravdan -T. kapıya 

32 T k S. k · T. lrnpıdan . Sirkeciye op apı - i'" ... ~. 

1 ~---~l!li1llllllllii:i'!Dtm:?S·-~ı ~ 
Göz Hekinzi -: 

I ~ 

· ......... l Sirk:?ciden - T. kapıya 
T. kapıdan · Aksaraya 

r 
.ı\ksaraydan· Y. kuleye 7 

33 Y ediku~e _ Sirkeci Y. kul ::den . Sirkeciye 14 

24.00 

5.56 . 
6.15 23.01 
6.48 23.35 ~ üleynı on ~o~ ro ı i 

1 
(Babıil.li) Ankara cad- ! .!! 

ı desi N o. 60 Tel : 22566 

l 3irkeciden • Y. kuleye 21 
Y. kuleden - Ak~araya 24 05 

f 
Aksara vdnn- E. kapıya 6 5.52 

37 Edirnekapı _ Sirkeci E. kap.ıdan · Sirk~ciye l 2 6.15 23.12 

l Sirkecıden · E. kapıya 19 6 44 2i.40 
E. kapıdan - Aksaraya 24 08 

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



~~:~d:·b~;;~%~~t~:~ Fosfatlı ark Malt Hulasası ~11

::;:~ 
__ te_s_ir_i_g_a_rü_l_en ______________________________________ __:=---------------------------------------------------------------~d~ 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

AKTiF 

30/ 1ıI1933 vaziyeti 
PASiF' 

Kasa: Lira 

Altın: s:ıfi kilogram 12.114 ·291 ~ L. 17.039.:'55 .9cı 
Banknot....................................... " I 4 52~ 815. -

Ufaklık········ ························ ···· · · · ,, 651.187.19 :122137;i8ı1 

Dahildeki Muhabirler : 

Altın: Safi l\g. ·········· I.788-943 L 2.516.29027 

Türk lirası -··· ................ ·- .385.705.41 

Hariçteki Muhabirler : 
\lem: Safi kilogram 3.296· 819 " 4 63:".240. 56 
o\luna tahvili kabil Seıbest tfövizleı 4 880. l 20 84 

2 901.995 68 

<ı 5 ı 7.3:'0 40 

Sermaye .···-················--· ································ 
lhti\'at akçesi ························································· 

TedavUldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen e\'r:ıkı naktiye 1- 158 :"48.563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
!erine tevfikan vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı naktiye 

• 6 586 563.-

ba!oyesi . . . .. ........ I 52 162 000 -
K:ı.rşılı~ı tamamen altın olarak 

Lira 

15 000 000 ()tJ 

349 110 2tı 

Hazine Tahvlllerl : 
)crubtc edilen C\'rakı nakti\'e a 

teda\'iıle vazedilen ................. al.. 8 688.000. - f 60 850 000 -

Mevduat: 
;ırşılığı . L.158 748 563.-
l\:ınunun O \.'e 8 inci mad-

·rürk lirası ............................ . 

delerine tevfikan vaki tediyat ,, 6 586 563. - ı 52 162 000 00 
Dö,·iz ......................... . 

19.7~5.73 l.62 
8 4•!.3 34J Ol 2s r49 o:-.ı 6ı:I 

4;j 028 583 32 
CUzdan: r.Jluhtelif " ....................... ·································· 

'lcncdat .................... ' [h 5 8f9.747. 6-1 
Esham\·e) Deruhte edilen e\'rakı 

tahvilArj naktiye lcarşılıı;rı (iti· 
!.>art kıymetle)... . ,, 2:'.125 825 . -
Esham ve Tahvil~t. . ............ .. " 1.534 735 .21 34 480 307.85 

Altın ve döviz Uzerfne avans............... 42.316 84 

Hisse darlar .................................................... · 
Muhtellf 

YekO .ı 

4. 500. 000.00 
11 .559.019.33 

247.3:"6.768.21 
YekOn 2-t.7.3:'6 768.21 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 
Iskonto haddi ~n 5 112 - Altın iizerine avans o/n 4 1 /2 

T~RKiVE 

llRAAT 
BANK~51 - -

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

Nafia V.ekiletinden: 
.. o•' (2000) adet normal meşe travers kapalı zarf usulile ıou 

kasaya konulmuştur. 
Münakasa 20 - 12 • 933 tarihine müsadif Çarşamba günü sı' 

at 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamında jcr• 
edilecektir. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve te" 
minah muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatte komisyood• 
buluomaları lizımdir. 

Talipler bu husuıtak i şartnameleri ikişer lira mukabiliod• 
Ankara' da Nafıa Vekaleti Levazım Dairesinden, 1staobuld•

11 

Haydarpaşada Liman işleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler·
2
) 

(668 

I Halis Şekerden Mamul 

T AHAN HELVASI 
Türkiycnin yegane mamulatı olup ecanibi gıpta ~ttiren tab•0 

helvası son zamanlarda eski nefasetini kaybetmiştir. Bunu oaı•~ 
itibara alan bakkalbaşı Tevfik Efendi oğlu lsmail Bey elli senelı 
bir helvacı ustasının nezareti ;ıltmda karı kadim taban bJlv•11 

imaline başladığmı muhterem halkımıza tebşir eder ve ehli zevkiO 
.... tetriflerini diler. lstanbul l:fahkpazar No. 34 
~l ................................... lM~,_..,, 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza Deniz Vasıtaları için iki yeni Dizel motör satı~ 
alınacl'lktır. Evsafmı öğrenmek ve tat teklif etmek üzere BirioC' 
Kanunun beşinden itibaren On ikisine kadar her gün Ba11DlidO' 
riyet Deniz işletme Amirliğine mürac~at edilmesi. (6694) 

,

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:-.:..::::::· 
:: :::::: :: :: ::: ::: :: : : ::::: ::: :: : : : : : : : :: : ::::::::::: :::::::::: ::: ~ :: : : : ::: ::::::::::::::::. .... ::::: 

m~ Büyük Tayyare Piyangosu 
q 16. ıncı tertip 2. inci keşide 
iltl 77 Kanunuevvel 7933 dedir 

1 Büyük ikramiye (25) 
1 . 6in · liradır . 
fl:IBu keşıdede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 lıralık 

l~:~J.~~~f;sf~~~~]~:=:{-=~:~~i.=ı.~ 
lstanbul Belediyesi ıı&nları j 

Haseki Hastanesine lüzumu olan alalı tıbbiye, tahliliye "e 
cerrahiye kapalı zarfla münakasaya konulmuıtur. Talip olanl•' 
şartname almak ve listeleri görmek üzere her gün LevazılD oı~ 
dürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 412 ;•: 
ralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını l 
12 • 933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encüoıe7~ 
vermelidirler. (639 

Sur Dııında Yedikuleden Edirnekapıya kadar yeniden b~~ 
yol açılacakbr. Bu yolun mihver kazıkları çakılmıştır. Bu 1ıaı11 tarın sağ ve solunda yirmişer metro yola gidecektir. YedikU e: 
Silivrikapı, Mevlcvibanekapı, Topkıpı Edirnekapı Mezarlıklar•~., 
dan bu suretle yola gidecek Kısımlarında bu!unan makberter• t 
KAnunuevvel 933 sonuna kadar alakadarları tarafından rne;~) 
huzurunda naklettirilmesi ilin olunur. ~ 

1 
Vapurculuk K İrCJ lık Türk Anonim şirke~• 
Istanbul AcentahB1 

Q D A L A R •--L_i_m_•_n_h_a_n_,_r_eı_e_ro_n_:_2292' 
Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 

'ı vardır. Tali p 
, olanlar V AKIT 
1 idaresine müra
caat edebilirler. 

Bandırma Y clu . ııj· 
Kemal vapuru 5 birİD'foP' 

nun sah günü saat 18 de ,,ıı 
hane rıhtımından kallı• 
Bandırma~ 

Mudanya Y ohı er 
p 

BARTIN vapuru tıer30 el• 
şembe günü saat 9. lkllr•~ 
Galata rıhtımından ka -""' 
Mur:anvava ~idP.cektir. ~ -Sahi~· MEIDIE'I ;\Sl,_..A 

" .4,, .... -Ne,rlyat 1\1UdürU: Refi ,,_, 
,.ııtfl 

\1 A K 1 T Mnthıuııo -


