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lVIeınleketimizdeki şeker r Tarihi bin; -ı 
ıneselesi etrafında .. 

E"Yelk' .. E k' h' k fah 'k ı gun s ışe ır şe er 

b rı ası merasim ile açılırken 
en d b 

ty\'el e ulundum. Daha altı ay 
kah' ~ş, toprak ve ağaçtan baı -
•ah 1~~ır Şey bulunmıyan geniş bir 

a uıerindc en büyük ve en ye-

beyle öğrenmit olan kimseler için 
Eskişehir f abrikasmı görüpte bu 
eserin nihayet altı aylık bir kısa 
zaman içinde ikmal edilmiş oldu -
ğunu düşündükten sonra memle -
ket namına derin bir iftihar, mü -

4 Qlfli:>gı+ ... 

Benzin deposu olamaz! 
Sultanahmet meydanındaki 

Mimar Sinan hamamının benzin 
deposu yapılarak içine yüzler· 
ce teneke benzin doldurulması · 
nın doğru olamıyacağmı evelce 

yazmıştık. Birkaç gün evelki 
adliye yangını bu yazımızın ne 
dereceye kadar yerinde ve haklı 
olduğunu meydana çıkarmıştır: 

Yangın gecesi itfaiye, adliye 
Binasını bırakarak Sultanah· 
met civarı için pek büyük bir 
tehlike teıkil eden hamam la§ • 
larının kızarak patlamasına ma· 
ni olmıya çalıımıt ve mütema· 

diyen hamamın taşlarını ıılat
mııtır. itfaiyenin bu gayretidir 
ki büyük bir tehlikenin önünü 
almııtır. Belediyenin bu tarihi 
hamamı bir an evel bo§altarak 

benzinleri şehir haricinde mü
nasip bir yere tatıması lazımdır. 
Alakadarların dikkatini celbe • 
deriz. 

T.RüştüBey 
Rusya - Amerika anlaşma

sından duyduğumuz 
memnuniyeti anlatıyor ~lıehlr Şeker fabrlkaaınıa açıb91Da alt lnUbalan Yuk~nda B. M. 

~llal relal K Aı.ım Pqa Hz. kardel&yı keaerken, •••tıda Kl:um 
. ~. Jamet Pa9altula GJreaaıa mebaau Hakkı Tarık l!ey fabrikada l\'1oskova, 6 (A.A.) - Türkiye 

~i_ir teker fabrikasının bir ta - teıebbisleri hesabına büyük bir hariciye vekili Tevfik Rüştü Beye 
I ·~n tonlarla ham pancar yıian· takdir duymamak mümkün olmı - fendi Tas ajanSI muhabirinin bir 
~ta aldığını, diğer taraftan gene yor. leşik Amerika ile Sovyet Rusya a -

di~~a~la .. halis §eker haline getir - "€skişehir şeker fabrikasının a _· rasmda diplomasi münasebatm te 
t l•nt gormek hakikaten ınsam ;ılması memleketimizdeki şeker sisi meselesi hakkında sormuş ol -
hltif edilel)ı ez b'r heyecan içinde 

ıı-...ı_ meselesinin bugünkü vaziyetini duguv lıir suale cevaben aşagyıdaki 
·'llıyor. 

"I> l tetkik için bana güzel bir fırsat beyanatta bulunmuştur: rn -ra o unca ne olsa yapıl -
ko~I ?.,, demek herkes için pek hazırladı. Ankaradan fabrikaya "- Türkiye cümhuriyeti hükU-

ll).J giderken tren içinde bugün doğru· 
di k qır.' fakat hayatlarında ken- meti Sovyet Rusya. ile birleşik A .. 
fe.Jc endılerine iş yaparak muvaf - Mehmet Asım merika arasında diplomasi müna -

............_ 
1Yet ne demek olduğunu tecrü- ı nevamı • ıınru 83yılada) sebatın teessüs etmesinden son de-

--._ ___ rece memnundur. Cihanda millet .. 

~skı·şehı·r fabrı·kasında ler arasında ahengi tesis ve sulhu l:. takviyeye medar olan her akli biz 
derin bir memnuniyetle karşılarız. 

l<aça mal oldu, kaç kişi çalışıyor, 
pancar işlenecek ? 

ne kadar 
Bilhassa bu defa olduğu gibi en ya
kın dostumuz olan Sovyet Rusya 
ile Türkiye aramızda her zaman 
dostluk cayigir olmut bulunan 
birleşik Amerika arasında itilaf 
mevzuuna gelince, bu hususta 
fikrimi en iyi bir şekilde ifade et

Yangının sebebi teshil edildi 

Vestiyerin 1 ' 1 manga ı ... 
1 nci hukuk eski Maarif, ağır ceza 
vilayet binalarına yerleştirilecekler 

Adliye vekilinin sözleri 

DUn kabul edilen istidalar yazıhrken - Meydana 
~ıkarılan kasalar 

Adliye sarayının yanması etra- ı kikatın dünkü safhasında, yangı
fındalci tahkikata, üç cepheden mn sebebi ve nereden çıktığı anla
devam edilmektedir. Bir taraftan ıılmıştır. T,ahkikatm dünkü saf • 
müddeiumumilik, bir taraftan hası, yangının sebebi, mangal .. 
vilayet ve zaoıta.... dan sıçrıyan bir kıvılcım olduğu 

Tahkikata dün adliye müfettit- kanaatım vermiştir. 
liği de İ§tirak etmiştir. Bu cephe- Tahkikatın dünkü safhasıyle 
den tahkikatla müfettişlerden f e- varılan netice, adliye sarayının 
rit ve Arif Beyler, meşgul oluyo~ sol taraftaki kapm altında elbise 
lar. ve şapka bırakılan yerde bu işle 

Sorguya t;ekilenler 
muvazzaf olarak çalışan Ahmet 
Etem Ef. nin gündüz ısınmak üze 

Müddeiumumi muavinlerinden re mangal yaktığı , akşam üstü gi
Ahmet Muhlis Bey, ikinci şube derken, mangaldaki ateşin tama
müdürü Demir Beyin iştirakiyle · miyle sö~düğii zanniyle, mangalı 
dün de tahkikata devam edilmiş, merdiven aşağısındaki 'dolabın içe 
birçok kişi sorguya çeliilmiştir . risine koyduğu merkC" · ,dedir. 
Bu arada adliye sarayının sol tara· Küller altında kalan kıvılcımlar 
fmdaki elbise ve şapka muhafızı biraz sonra etrafa sıçramış, dola: 
Ahmet Etem Ef. ile mübaşir Sa - hın içerisini tiıtuşturmu~ ve yan
im, kapıcı Ahmet, odacı gece . gın merdivene sirayet etmiştir. Do
nöbetçisi Mustafa Ef. ler ~ardır. Jayısiyle, ilk tahmine uy0gun ola. 

Aldığımız malumata göre, tah- •I 0.-vnmı 1 n UllC-11 qyıfaıta) 

mek için reisiniz M. Kaleninin ~~"":""""'~~~~==""""!"'~~~~==~~":""""'~~=~~~~~~c 
Amerika milletine hitaben söyle
miş olduğu sözleri tekrar edece -
ğim. 

Beşeriyetin terakkisini ve cihan 
sulhu davasını benimsiyen herkes 
için Sovyet - Amerika münaseba 
tının teessüsünden memnun olmak 
icap eder.,, 

Bugünkü sayımız I · 

ı Batvekil Paşa Eskişehirde nutuk söylerken 
' s·· llın ~ Uıner ve Ziraat Bankaları- 16 9 1 

l,t\ t.-
0Y.dukları sermaye ile yapı -

c..ılcıı h· 'S•lnı e tr şeker f abrikasmm 
hu,u ~ resminde bulunmak üzere 
\tetı·ı'1 trenle Eskitehire giden da-

ı er d" ''hri : un sabah aynı suretle 
tnııe dö .. l d' t,1_. nmuı er ır. 
atıteh' ' h ıre Ankaradan gelmiş 

'"d t eyet evvelki gece Ankaraya 
t:oe ~tınittir. 
t:.•kı, h· 

e ır §eker f abrikaıı, dört 

milyon liraya malolmuştur. Ma -
kineleri ve tertibatı en son sistem
dir. SAYI FADJR 

Fabrikada, gece dört yüz, gün· ··ç~·~·~k··:"(iü;;İ .. s;~:·;;~··i 
düz dört yüz işçi çalışmaktadır . 1 lar. E§lenceli yazılar i 

F abrikanm yüz kadar memuru ' 5 A y ı F A L A R ı ~ 
vardır. Bunların hepsi Türktür . .. .............................................. . 

Teknik şeflerinin de Türk sanat' - 1 lstanbul - f zmir 
karlarından olmasına ehemmiyet 

1

11 Maçı etrafında 
verilmektedir. ı \hıncı sa~ıf:ı.mızda 

İspirtolu içkiler inhisarında 

-Yeni gelen memura rakı deposunu devrettinız mi? 
- Ettim .Efendim, emir buyurursanız ya bir kUfeci 

~a§1rahnı, yahut Belediyeden hasta nakliye otomobili 
göndersinler ! 
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Ama';!~:ı~a f{iil§SON~HA·B-ERLERia Eskişehir 
fabrikasında 

İçkf yasağını temsil eden 
levha tabuta konuldu 
Salt Lake City, 6 (A.A.) - İç

ki yasağının tamnmiyle ortadan 
kaldırılması için muvafakatinin 
temini lazım gelen en son hüku -

met olan Utah hükumeti de bu 
yasağın ilgasını tasvip ettiğini 

Grinviç ayariyle saat 22 de resmi 
surette bildirmiştir. 

Telsiz neşriyatı ve gazetelerin 
çıkardıkları fevkalade nüshalar 

sayesinde bu haber memleketin 
her tarafında yıldırım hıziyle ya -
yılmıştır. 

Mühim merkezlerin sokak ve 
caddelerinde toplanan halk kütle-

leri bu haberi çılgınca alkışlarla 
karşılamışlardır. Sevinç şenlik -
leri hemen başlamıştır. 

Utah hükumetinin karar ve teb 
liği Vaşingtondan öğreniliri öğre
nilmez M. Philips yasak kanunu -

nun kaldırıldığı hakkındaki beyan 
nameyi imza etmit ve evvelden 

hazırlanan umumi eğlenceler baş
lamıştır. 

M. Philips içki yasağı kaldırıl -
dıktan sonra ecnebi gemilerinde 

bulunacak ispirtolu içkilerin hüku 
met tarafında mühürlenmiyeceği -
ni bildimıiştir. 

RelsicUmhurun beyannamesi 
Vqington, 6 (A.A.)- M. Ruz

velt, müskirat yasağının kalktığı -
nr bildiren bir beyanname neşret
miştir. 

Bu beyannamede halk, müski -

rat mübayantmı ancak satış ruhsa 

tiyesini haiz olan müesseselerden 

yapmak suretiyle hükumetin mes

leğine iştirake davet olunmakta -
dır. 

11ümayişler 

Ne~york, 6 (A.A.) - Vaktiyle 
Nevyorktaki Prodvay mahallesin
deki dansiglerden birinde dikil -
nıiş bir direk üstüne çekilen ve iç
ki yasağım temsil eden kabartma 
resim halk tarafından parçalan -
mıştır. 

Bu hareket ispirtolu içki düş -
künleriııin hazırladıkları §enlikler 
için bir başlangıç işareti olmuf tur. 

Bu kabartma resim direkten in
dirilerek 'bir ıtabuta konmuştur. 

Bundan sonra tabut arkasından 
gelen büyük bir halk kalabalığı • 
nın 5evinç çığlıkları ve şarkıları 
arasında Broadvay mahaliesinde 
ve şehrin en i§lek yol ve caddele
rinde dolaştırılmıştır. 

Meclis bugün toplanıyor 
Ankara, 6 (Hususi) -B. M. M. 

yarın (Bugün) toplanacaktır. Köy
lü cigaralarının şehirlerde kaçak 
sayılması hakkında Giresun meb .. 
usu Hakkı Tarık Beyin verdiği sual 
takririne gümrükler ve inhisarlar 
vekili Ali Rana Beyin cevabı var -
dır. 

( tsaıı tıı.nı.fı ı ıocı aayıraımı.M 1 ~ 

Zabıtada !ltalya,Moskova ile Berlin b
... tol' • • h• 

Fabrika, senede yırmı rti • 
pancar istihlak edebilecek te rti , 

Pancar istihlak edebilecek 1~ 0ıı 
· uı baltadır. Yalnız hu sene ıç tekaütlük arasında mutavassıt 

bin ton pancar i,lenecektir. aı• 

Hazırlanan layiha 
meclise verildi 

Ankara, 6 (Hususi) - Hüku -
met zabıta memurlarının tahdidi 

' 
sinleri hakkında hazırlanmış olan 
kanun layihasını Büyük Millet 
meclisine vermiştir. 

Layihanın esasları şunlardır: 

Polis memurlariyle bu derece -
deki memurlar ve katipler üni -
formalı ve sivil komiserlerle bu 
dereceye muadil memurlar 53 , 
üniformalı ve sivil merkez memur 
lariyle bu dereceye muadil me -
murlar 54, emniyet memurları ve 
poliste emniyet miifettiş muavin -
leri ve dereceleri hu kadar olan 
şube şefleri 55, üçüpcü sınıf polis 
ve emniyet müf ettit leriyle hu de
receye muadil memurlar 56, ikin -
ci sınıf polis ve emniyet müf etti~
leri ve bu derecedeki memurlar 
58, birinci sınıf polis ve emniyet 
müfettif leri, emniyeti umumiye 
şube müdürleri ve birinci sınıf 

emniyet müdürleri, bunlara mua
dil derecede müdürler, baş mü -
f ettişler 60 yaşlarında tekaüde 
sevkedileceklerdir. 

Bu memurlardan hizmetlerinin 
devamında fayda olduğu, mafevk 
leri tarafından verilerek Dahiliye 
vekaleti tarafından kabul edile -
cek sicilleriyle, anla~ılanlar, Ve -
killer heyeti karariyle daha bet se 
ne istihdam edileceklerdir. 
Zabıta memurlarının tekaüt ma 

atları hakkında, mülki ve askeri 
tekaüt kanununun 26 mcı madde
si hükmü cari olacaktır. Kanun 
neşrinden muteber olacaktir. 

Açık maaşı alan memurlar 
hakkında bir tefsir isteği 

Ankara, 6 (Hususi) - Me,mu -
rin kanununun bazı maddelerini ta 

dil eden 1777 numaralı kanunun ü
çüncü maddesinin tefsiri istenilmiş 
tir. 

Bu maddenin meri bulunduğu 
müddet zarfında tasfiyeye tabi 
tutulmuş olan bazı memurlar, ka -

nun meriyetten kalktıktan sonra 
da açık maatı almağa devam etmit 
lerdir. Vücutlarından istifade edi 

lemiyeceği anlaşılan bu memurla
rın tasfiyeye tabi tutulabilmeleri 
için üçüncü maddedeki azami müd 

detin asgari müddet olup olmadığı 
m ve vekalet emrinde bulunan. bu 
gibi memurların maddede yazılı 

ve azami olarak tasrih edilmiş üç 
veya beş seneden evel tekaüde sev. 

kedilmelerinin mümkiln olup ol -
madığını tefsire lüzum görülmüş • 
tür. 

rolü mü oynıyacak? 
Berline giden M. Litvinof bunun için 

" Olamaz bir şey mi?,, diyor 
Roma, 6 (A.A.) - Litvinof 

yoldaş Berline gitmek üzere dün 
akşam Romadan ayrılmıştır. 

Sovyet hariciye kc.miseri hare .. 
kelinden evel gazeteciler tarafın -
dan sorulan suallere verdiği cevap 
ta demiştir ki: 

"Sovyetler birliği hükumeti bey 
nelmilel hayata ilişiği olan mese · 
lelere daima-sulhu temin husu 
sunun da göz önüne serdikleri im 
kan ve ihtimaller noktai nazarın
dan - bakmaktadır . 

Sulh için bir fayda, hizmet ve 
ya teminat mahiyetinde olan her 
şeyin Sovyetler birliği tarafından 
tasvibiyle karşılanması muhakkak· 
tır. İşte bunun içindir ki, sulh 
dostları ve taraftarları Sovyetler 
birliği hükumetinin şu veya bu si
yasi hareket ve faaliyetinden, Sov
yetler birliği mümeaaillerinin filan 
veya falan yere gidip gelmelerin • 
den herhangi bir endişeye düşme· 
melidir ve düşemezler.,, 

Bu beyanattan anlatıldığına gÖ· 
re Litvinof yoldaşın Romayı ziya. 
reti yalnız Sovyetler birliğinin 

Fransa, Amerika ve İtalya ile olan 
münasebetl&rinin değil, aynı za -

manda umumi ıulh ı davasını da, 
kuvvetlendiren konuşmalar silsi -
lesine dahil yeni bir halka mahi .. 
yetindedir. 

Litvinof yoldaş, gazetecilerin 
sordukları daha başka suallere de 
cevap vererek Amerikaya gideceği 
sırada Berlinde M. Von Neurath 
ile görüşmü! olduğunu, Moskova
ya dönerken Viyanaya uğrıyaca -
ğını, fakat orada bir müddet kalıp 
kalmıyacağını henüz bilmediğini 
söylem ittir. 

Bundan sonra gazetecilerden 
biri Litvinof yoldaşa şu suali sor• 
muştur : 

Romada: bulunduğunuz sırada 

İtalyanın Moskova ile Berlin 
arasında bir tavassutta bulunması 
nı M. Musolini ile birlikte der -

• • • 1? 
pış ettınız mı .. ,, 

Litvinof yoldaş kısaca şu ceva· 
hı vermiştir: 

"- Olamaz bir şey mi?.,, 

Sefirimizin ziyafeti 
Roma, 6 (A.A.) - Türkiye 

büyük elçisi Vasıf Bey, M. Litvi
nof şerefine bir çay vermiş ve bun 
da hükumet erkanı ve kibar ile -
mine mensup bir çok zevat bulun
muştur. 

Ticaret mukavelesi 
Roma, 6 (A.A.) - M. Litvinof 

dün akşam 6-5-933 tarihli 1 -
talyan - Sovyet ticaret mukave
lesini 1934 senesi için uzatan pro
tokolu imzalamıştır. 

Sovyetlerin italyaya ihracah 
Ro.ma ,6 (A.A.) -Ticaret mu

ahedeleri hakkında tetkikler ya -
pan daimi koil\i~:y,onup,~ ~ovY,etler 
birliği , İtalyan gümrük mukave · 

lesine dair hazırladığı rapor, meh .. 
usan meclisi azasına dağıtılmıştır . 

Bu raporda ticaret müvazenesi· 
nin Sovyet Rusya ihracatı lehinde 
olduğu kaydedilmiş, takas usulü
ne dayanan mübadeleler hakkında 

eksiksiz ve en iyi bir formül bul • 
mak iddiasına kalkışmamakla be • 

raber beynel.milel transit işlerinin 
daha iyi bir surette tevzinine mu -
vaff akıyet elvereceği zannında bu. 
lunulduğu beyan olunmuştur. 

Fabrikanın defteri Ank~r del'I 
.... ··1 k G . Hazretlerııı goturu ere azı .. ··ıııh"' 

intibaları sorulmu§, re~&ıcuhe~ • 
Hazretleri bu güzel eserın e. v,tl• 
miyetini ve faydasını bel•lfa'lr 
söyliyene bir hatıra yazarak d't, 
rika idaresini taltif etmitle~ ~ • 
Evvelki gün fabrikada resını li~ 
şattan sonra Büyük M.illet ~ecb. 
reisi Kazım Paşa ve Batvekıl I ' 

Jll • met Paşalar da aynı yazın 

tını imzalamışlardır. ti"' 
Eski§ehir havalisinde p• .. .; 

eken köylülerden bir heyet 1'•,) 
ve İsmet Paşaları ziyaret ed~i 
fabrikanın kurulutundan, dJll 
bir ziraata batlamış olmal•!1:1,~ 
ve para kazanmalarından ~ I , , 
duydukları sevinci bildirınıf e 
dir. .ııA 

B k·ı· · Bu"'yu"k ft4JJ.1"',· aşve ı ımız ve ,.Jı 

meclisi reisimiz, köylülere dl "6f 
telif sualler sormu,lardır. ,; 
lülcr, bir dönümden iki üç ,Jli 
pancar aldıklarım, dönü~de rd~' 
lira kazandıklarım söylemııle bil' 
Köylünün istek ve heyecanı .. 
yüktür. 

Ingiltere Fransa 
futbol maçı , 

Jıl Tootnham, 6 - (A.A.) - 1 
gün oynanan İngiltere - f r-'; 
beynelmilel futbol müsaba~ 
İngiliz takımı 4 - 1 kazanır. 

İngiltere, borcunun y,t 
sını verecek ? J 

Londra, 6 (A.A.) -- ~~ 
nazın M. Neville Chambe~ 
lngilterenin har{) borçların• .. • 
suben Amerikaya 15 ikinci J: 
nunda ödenmesi lazım ge)ell , ti 
sitin yalnız yarısını verecefi11jt 
bunu da dolar olarak tediye 

ceğini söylemiştir.. .. .. pi~ 
M. Chamberlaın, gumuf .. iif 

ile tediye suretinin ancnk ~J 
fiah (once) başına 50 çıllJı."' 

· k I be~ 0 ' geçmıyece o ursa, mute feı' 

cağını, hundan dolayı bu fi Jf 

1 1 M •il ı • tediyatın dohr olarak yapılaÇ ta ya, ı et er cemı ye- nı ilive etmiıtir. ' 

tı.nde aA za kalacak, fakat .. İktısat vekili sanayi-~ 
ramı tetkikatını bı ~ 

"Milletler cemiyetinin teşkilatında, faaliyet tarzında' 
maksat ve gayelerinde cezri islahat yapılmalı dır,, 

Roma, 6 (A.A.) - Büyük Fa-f hüsnüniyetini göstermek için, bir 
şist meclisi, dün akşam Musoli - milyon dolar vermesini kararlaşhr 
ninin reisliği altında toplanmıştır. mı§tır. 

İçtima bittikten sonra neşredi - Meclis yarın akşam gene topla-
len bir tebliğde büyük faşist mec- nacaktır. 

Ankara - lktısat vekili of"'.-1' 
Bey beş senelik sanayi .P~ ;J*it• 
etraf mdaki tetkikatını bıtır~ıe (1 

Programın ilk safhasında t• ,,~, 
kağıt fabrikalarının inşa•• ~;.,, ' 
Kağıt fabrikasında kese ~e • k•'',.s 
Iaj kağıdı yapılacak ve bır. 
yazı kağıdı imal edilecekllf•fii ,e· 

İkinci planda demir ıan• )ir'~' 
1. B h ıs ·ıyoıı ~.o•' lisinin mesaisine, M. Musolininin ıyor. u ususta mı ~ • 

faşistlik hareketinin ihtilal direk - Muğlada faydah ihtiyaç olduğu anlaııhyor· fiti"', 
tiflerini yalnız ltalya haklunda yağmurlar sanayii için büyük Avr~::ııs~:~ 
d v•1 f k t d"' . 

1 

t h't d lariyle temasa deva.m o b'ır,. egı, a a unya ıçm es ı e en Muğla, 6 (A.A.) _ Güz ekimi d ele tıt•'' 
ilk sözleri sarfettiği dakikada bat dır. Bundan maa a ac ,ııc• Maıu"' ller ve terfı· zamları vilayetin her tarafında başlamıı .. ko'"müru·· fabrikası da yaP lamış olduğu hatıraltılmıştır. 

tır. Son yağan yağmurlar çok fay 
1
,.ele .. T k h l. • Ankara, 6 (Hususi) - Doktor Büyük fatist meclisi, İtalyanın · y · d ıeJ.11 J lı opra SIZ a a ıye arazı raporlariyle dereceleri arttırılan dalı olmuştur. Merkezin Demz - unanıstan a ı'.ı .. Jilı"''ıı 

milletler cemiyetinde, hu cemiye - h" l · d n"" _,,e Ankara, 6 (Hususi) - Şark askeri maluliyet ve terfi zamları • abat ve Gökabat na ıye erm e Atina, 6 (A.A.) - "-1• ,eı _
1 

• 
tin tetkilatında, faaliyet tarzında, 1 ıtJ""" ıı~ vilayetleri mıntakaları dahilinde mn hangi hükümlere göre hesap 8097 dönüm araziye 82753 kilo yanın birçok nokta a~ · .. de 

b maksat ve gayelerinde pek yakın- l · h lk d h t ıç1 •· a razi tevzii hakkındaki kanunun ve tes it edilmesi hakındaki tefsir muhtelif cins zahire eki mi~tır. olmuş ve a e te ı.uıt• 
l b . M da cezri ıslahat ve tadilat yapıl - H' b' h ar yo,. dördüncü maddesinin tefsiri iste · ta e mi illi müdafaa encümeni mıştır. ıç ır a: -- -" 

·ı . t' tetkik etmittir. ması şartiyle, kalmasına karar ver F . A k . . l • . . f yeı~· Jı' 
nı mış ır. miştir. ransanın n ara e çısı ltalyada e fı ~'°' .,, 1 . . d Encümen, kanunun sarahatine rr- " 

Sark ve garp vilayet erırnız e b' 1 l Paris, 6 (A.A.) - Reisicüm - Roma, 
6 

(A.A. - b.jllllf ,.., ınaen ve ma uliyet derecelerinin Aynı zamanda meclis, talyamn .. ,..,r 
L!-ok ueni. •e boıt arazının toprak d · · 1 hur M. Lebrun eski reisicümhur netı'ces·ınde Calabrei oıı djr ., • --~ • .... .., s- eğışmesıy e esas tekaüt maaşla • harp borçları namile Amerikaya P diJI 
sahibi olmıyan halka.temlilrini le • rının da değişmesi icap etmiyece· ödemesi, li.zım gelen taksite mah M. Doumergue ile fransanın An • mühim hasar ofmuJ.~:~ı.•IJ_!. 
min maksadi>:le tefsire lüzum gö • ği neticesine vararak _!tlsire _ lü - suben, katı' bir tesviye sureti kara sefiri .M Kammereri kabul evler yıkılmış ve mu 

zum görmemiştir. elde edilinciye kadar ve İtalyanın etmiştir. muştur. iki ölü vardır· . rülmüşt=u=·r~· -------~----------------------------------~------------------------------------------------------------~~---~---~---~---------------------------------------~------~--
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/.§.~RETLER y ..._-...... _ .. , 
angından 

Ik· 1 ınanzara 
~dliye ı 

di •·u·p.. arayını bir kıvılcım sil 
, Utcl" y 

tı lrt u. anan sarayın külle-
l ••na. ·· 
'ilrı llİc:e . gozya,ları şıpır şıpır a· 

Al tnsa.n var. 
oldu .• 'ca.kJr l<orkuyor. Senetler kül 

ıı 

)e b:- ~Yvah .. defterler yandı di
cı rç u korkuyor? . 
-taı·· 

dı, Öd , ıırn olsa borcum olmaz· 
ed1rn '·d d' ~ teldi... . ,o e ım. kuyruguna 

ı. .. •.• Sırnd · 
"it he • ı alacaklı yeni ba;-
Oııu t rıd1en heaap isterse.. diyor. 

t•e l' F ı ediyorlar. 
•icat 

- soruyor: 
8u ·· 

~\ı ıun icra vasıtasıyle bor -
de iat"e.ttneyc mecburum. Vermek 
. erlin F 1t?t rrı • a.kat kime vereyim, 

AJ enturu nerede?. 
llıel, 'Ca.kltya. versem İ!İme gel .. 

Ver 
cftr il~eı.ıern icra beni tazyik e-

•• ;ı~e 

Yapsam yarabbi? .. diye .. 

~ . ~ 

L .\yl&of k . ,.l' ..: . Ya. ahvelerınde şeytan· 
~rıt 
l\u 0 Ynuyor. 

~lıin ~~Ura, boyacısının kulübesi 
~ult ır Cenaze evine benziyor. 

l,tıllt ~rıahrnetteki ahçı dükkan -
~tler<Jn epenkleri esniyor. T ence-

4.h ~ lrtık yeis fışkırıyor . 
lie , .. ~~~l,r baı başa verip kah ta
. o,uy 1 
'Qli~· or ar, kah havanın den • 
. ,.ı11e 1. 

ijllderı ı,· anet ediyorlar. Kah de -
~tcır. lt feryat hançereleri ya • . 

Cı 

'•aı.' Sebep olan sebepsiz kal • 

~it 
"....., 't:zuhalci inliyor: 
"4dJ~llkuku amme tehah oldu! 
01._ d l.)'e önünde çalı§an dak-

'ıııd l'" an birinin karıaı aokak ba4 

1
' 0 nündeki mangalın küllerini 

~1.~hta. parçasıyle karı§lırarak 
\i.Jcır •• • 

~•i~. İki .~ün~ür açız. Rızkımız 
~ ... 

1 
· Gozlerı ya~arıyor .. 

''~1Yl.n bir ses mırıldanıyor: 
ttıilleti .\diiye arayı yanmadı, 

I'\ c::· --
1iergahı yandı, karde! ! 

Şitn . • • • 
)e civ dıye kadar düyunu umumi .. 

ka-r Tramvaylarda 
dınlara ayrılan yer 

. 

Tramvayların ön sıralannın ka
dınlara ayrılması vazıyetinin kal .. 
dırılması hakkında şehir meclisi -
nin verdiği karar, belediye reisli
ğine bildirilmiştir. 

Aldığımız malumata göre, ka • 
rar temenni mahiyetinde olduğun· 
dan bu kararın tatbıkı meselesi be 
lediye reisliğince fen heyeti mü • 
düdüğüne havale edilmi~tir. Bu 
letkikat neticesinde kararın tatbik 
edilip edilmiveceRİ anlasılacaktır. 

Uludağa gideceklere 
kolaylık 

İstanbul belediyesi bütün sey • 
yahin acenteleriyle otellere birer 
mektup göndererek Uludağa gide
cek seyyahlara belediyenin azami 
yardım göstereceğini bildirmıştır . 
Yalnız, Ulu dağa gidecek kafile 
ve grupların hareket günlerinin be 
lediyeye 48 saat evel haber veril -
mesi lazımdır. Bundan başka Bur 
sa belediyesi de Bursada bir ıey· 
yahin memurluğu ihdas ettiği gibi 
tercümanlar da bulmuştur. Ulu .. 
dağın eteklerinde yarım metre ka· 
dar kar vardır. Kayma zamanı 

gelmiştir. tık kafile yıl başında 
Uludağa çıkacaktır. 

Asri abtesane 
lıtanbulda ilk asri. abdeıtane -

nin inşasına on beş güne kadar haı 
lanacaktır. Plan ve ketifnamesi 
hazırlanmıştır. Beş bin liraya mal 
olacak bu abdesane Sultanahmet 
parkının tramvay caddesine bakan 
kö, esine yapılacaktır. 

Adli Tıp dersleri 
Hukuk ve tıp fakültesi talebe -

sinin adli tıp derslerini daha ya • 
kından takip edebilmeleri için adli 
tıp işleri müdürlüğünde çalışmala· 

rı kararla§tırılmış. Burada inşa e· 
dilmekte olan bina bitmiştir. 

Talebe gelecek haftadan itiba • 
ren adli tıp derslerini bu binada 
takip edecektir. 

~· •rınd . kl ' h lı>ltr· . a pıne ıyen ka ve sa- ~~~~~~~* ~~ ....... ~ ....... -. . ~~~~ 
t l lllın " 1 kin kiraları da artar .. 'di C goz erine birdenbire fer 

cc • llnJı, canlı konu§uyorlar: İki ortak terzi konuşuyor: 
~ ........ n k "- 1300 tane avukat cübbesi 
1 

h,L u ış, allah belki yüzümü 
t. qr s· adliye sarayında yanmış. Nasıl ol-

lelı""'-l. ıraz peyke, biraz faz • 
1 -•q e f'I .sa mahkemeler bir hafta içinde ça 
lif?, " ı 8.n ısmarlasak nasıl o 

uoatu . lışmıya başlıyacak. Mahkemelere 
\._ cevap ven yor: ..... .\ avukatlar cüppesiz gidemezler. Şu 

Belediye 

Bütçesindeki açık~ 
400 bin lira 

Belediyenin 933 senesi varida
tıncla bir milyon dört yüz bin lira 
kadar açık bulunduğu anlaşılmış

tır. Bu rakam hakiki olduğundan 
yeni bütçe bu noksan göz önüne 
alınarak hazırlanacaktır. Vali ve 
belediye reisi Muhittin Bey daimi 
encümenin toplantılarına sık, sık 

riyaset ederek yeni bütçenin bir an 
evel tamamlanmasına çalışmakta -
dır. 

Mualtimler verdikleri 
sözü tutmalı 

Maarif vekaleti maarif müdür -
lüğüne gönderdiği bir emirde, ilk 
mektep muallimlerinin tatbikat 
için resmi dairelere söz verdikleri 
halde talebeyi götürmiyerek ala • 
kadarları beklettiklerinden şikayet 
edildiğini bildirmiş, muallımle • 
rın verdikleri sözü tutmaları ve tat 
bikat derslerini katiyen ihmal et -
memeleri emredilmiıtir. 

Sürp Agop davası 

!Anadolu Ajansının 
Paris mümessilliği 

Anadolu ajansı Avrupa istihba
ratını daha iyi bir şekilde koyabil
mek için Pariste bir mümessillik 
ihdas etmiştir. Anadolu ajansının 
Paris mümessilliğine Şair Kema .. 
}ettin Ki.mi Bey tayin edilmiştir . 
Kemalettin Karni Bey milli müca
delenin ilk senelerindenberi Ana -
dolu ajansında çalı!lmıştır. Uzun 
bir zamandanberi de ajansın baş 

muhan-irliğini muvaffakıyetle yap 
m3kta idi. Kemalettin Karni Bey 
yeni vazıfesine başlamak üzere 
bu akşam Parise hareket edecektir. 

Tasarruf haftası için 
hazırlıklar 

Tasarruf ve lktısat haftası kıi • 
nunuevvelin 12 sinden itibaren 
başlıyacak ve bir haf ta devam e
decektir. 

Tasarruf haftasının İstanbul da 
çok kuvvetli propaganda yapıla -
rak halkın tasarufa alıştırılması 

için çalışıl aşacaktır. 
Tasarruf ve iktısat cemiyetinin 

İstanbul şubesi bu maksatla geniş 
bir propaganda proğramı hazırla-

Belediye ile ermeni patrikhane- mıştır. 
si arasındaki Sürp Agop davasına Bu proğrama göre tasarruf haf
bugün üçüncü hukuk mahkemesin.- tasında vitrin müsabakası yapıla • 
de bakılacaktı. Adliye binası yan cak, her tarafta tasarruf hakkında 
dığı için bu d!lva tabiatiyle geri konferanslar verilecek ve cuma 
kalmııtır. • günü de İstanbul Beyazıt, Beyoğ • 

Bu davaya ait dosyaların bir lu ve Doğancılar parkına tayyare-
nüshası ve tarihi vesikalar beledi· ler taraf mdan hediyeler atılacak
ye mezarlıklar JUbesinde saklı bu· tır • 
lunduğundan mahkemeler faaliye- Bundan başka tayyareci Vecihi 
te geçince bu davanın da süratle Bey tarafından da havada tayyare 
intaç edileceği muhakkak görül - ile ve dumanla "Taaarruf ediniz,, 
mektedir. ibaresi yapılacaktır. 

Bundan batka bankalarda kum 
? ç ~ensıi shretshre tshertsecm 
bara alacaklar arasında birer de 

Şehir bandosunda vali ve hele• 
müsabaka açılacak ve hediyeler 

Şehir bandosunda 

diye reisi Muhittin Beyin ikinci 
defa yaptığı bir teftış neticesinde 
itaatuzlıkları görülen üç talebe 
bandodan ihraç edilmiştir. Bando 
teşkilatında bazı yenilikler yapıla
caktır. 

Dairelerde dikkat 
Adliye yangını münasebetiyle 

resmi dairelerdeki hademe ve oda-
cıla.rın yerlere cigara atılmamasına 
dikkat etmeleri ve binalar içinde 
mangal yakmamaları belediyece 
şubelere yeniden tamim edilmiştir. 

veı·ilecektir. 

Dil imtihanları 
Bugün öğleden sonra İstanbul 

erkek lisesinde bir ecnebi dil bil -
diklerine dair üniversite idaresine 
beyanname veren talebenin imli .. 
hanları yapılacaktır. imtihana gi
recek talebenin adedi yüzden faz

ladır. 
İmtihanı profesör Leo Spizzerin 

riyasetinde bir komisyon yapacak .. 

tır. 

. SOHBE1LER .................................. 
isimlerin Yazılışı 

Ecnebi imıihasların nasıl yazı• 
lacağı, arada sırada ısıtılıp orta" 
ya konan temcit pilavına döndü. 
Beş senedir hep aynı münakaşa. 

Bir türlü işin içinden çıkılamadı. 
Son Posla,, da arkadaşım Nu • 

rullah Atanın, gene bu meseleye 
dair bir makalesini okudum. Nu
rullah Ata, ilk iddiasında sabit • 
tir: "Ecnebi ismi haslar, imlalariy 
le yazılmalıdır. Latin harflerini 
kullanan bütün milletler, ismihaa 
ların imlalarını muhafaza etmiıler, 
yanlış telaffuza ehemmiyet verme 
mişlerdir. Elbette onların da bir 
bildiği, bir düşündüğü vardır.,, 

Nurullah Atanın iddiasını cer • 
hetmek kabil değildir. Fikri lama 
miyle doğrudur . Filvaki "Volta. 
ire,, dünyanın her yerinde )atin 
harfleriyle " Voltaire,. yazılır ve 
bu ismi Fransızlar Volter, lngiliz4 
ler Volteyr, Almanlar Voltayı- o

kurlar. Binaenaleyh bizim de Yol 
teri Volteire okumamız lazı.mdır. 

İngilizin Byron yazıp Bayran oku
duğu, Fransızların Biron telif -
fuz ettiği , Almanların Biyron de~ 
diği ismi de biz Byron ynzıp, Bi • 
ron okumalıyız. 

Evet, makul olan şey budur. 
Fakat bu da, ancak litin harfleri
ni kullanan milletler içindir. Hal 4 

buki biz latin harfi mi kulla.nıyo • 
ruz? Hayır, bzim latin harflerini 
kullandığımız katiyetle iddia edi -
lemez. Latin alfabesinde w. q ve 

x vardır. Bizde yoktur. By her la 
tin harfi kullanan millette telaffuz 
edilir, bizde edilmez. Mesela 
Bordeaux ismini görünce okuma • 
mıza ihtimal yoktur. Bordeau der 
dururuz. Bu kelimeyi, büyük bir 
Türk ansiklopedi.sine de Bordo şek 
linde geçirmek, eski Arap harfle
riyle bir lugat yapmaktan farklı 

olmaz, çünkü bu ansiklopediye, 
latin harfleri kullanan milletler ha 
karlar da Sheakspeare isminin te
kispir yazıldığını görürlerse, fara
çanın karşısında şafaladıkları ka.. 
dar afallarlar. Eğer garptan ayrıl 
mamak istiyorsak, Nurullah Ata • 
nın dediği gibi, ismihasları, kendi 
imlalariyle yazmağa mecburuz Bu· 
nun için de, alfabeyi tamamlama 
mız ve Y harf ine sa da vermemiz 
lazımdır. 

Fakat hatıra şöyle bir güçlük ge 
liyor: Her latin harfi kullanan ~İl· 
letlerde imla vardır. Bizde ise 
yoktur. Biz her sözü telaffuz etti· 
ğimiz gibi yazıyoruz. Yalnız ec 4 
nebi ismihasları yazmak için imla ~I ~led·ı· dliye düyunu umumiyeye halde bu hafta piyasada 1300 cüp 

1 ~ 1ı.!! 1 • 1rıe binaya yakın olan ve .,,. ~· "lll\{ .• • pelik i! var. Bir cüppede bir lira "' 
öğrenmemiz lazım gelecek. Buna Etfal hastanesinin 

'r'l\lt llıutteriyi çeken kahve kar kalsa, sıvırya 1300 lira kir 
•c 0Yu vurur ........ .. 

tlıtt,\, Allah kulundan vazgeç .. 

,,a.l •ahiple . .. l d .. .. .. . ' A.d rı §OY e uşunu} or: 
ttı· "'\ ı· 1l-'eye t ıye sarayı düyunuumu -

&.tınırsa elbet bizim dük-

var .. 
Nasıl paçaları sıvar mısın?. 

İşte size bir yangının iki ma ·
hallede ayrı, ayrı manzarası! 

Sadri Etem 

Yurtdaş! 

On para harcarken bi· 
le kimin cebine gittiğini 
düşün. 

Milli lktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti 

. k " d ? Belediyeye devri ım an var mı ır. 

Aldığımız malumata göre, sıh· , Vardır ve güçlüğe de her millet 
hat vekaletinin idaresinde bulunan ' gibi biz de katlanmalıyız. Neden 

1 

Şişlideki Etfal hastaneainin bele• bütün garplı!ar Sheakspeare yaz .. 
diyeye devri hakkında alakadar sınlar da, biz şekispir yazalım? ..• 
makamlarca tetkikat yapılmakta - Sel~mi izzet 
dır. - ---

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

't> 
)'' dıri Ef · adliye sarayının 1 Milyonlarca kıymeti '••n• ne dersin?,. l no ar yanmış .••• 

olan bo • ı .... Borçluların esas senetleri ı .... Bo~anma 
kül olmu§.... kalmı~ ! •• 

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

davaları. geri ı Dehri Ef. - Ağlıyanlar gülii 

yor, gülenler de ağlıyor : 
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M em i eke tİ mİzd e · 
şeker meselesi 

Istanbul -
maçları ne 

lzmir 
vakit? 

Ticarette: Polis haberleri 

Yumurta ihracatı artmıya Bir çırak kanıYOI. 
başladı altında ezil 

Yumurta ihracatı son hafta Beşiktaşta oturan 17. 
içinde pek ziyade artmıştır. Bil - marangoz çırağı Sürp 
hassa Yunanistan, Suriye ve İtal - Be~iktaş tramvay 
yaya yapılan bu ihracat yüzün - Neft sendikat gaz 
den fiatlar 27 liraya çıkmıştır. j 739 numaralı kamyonun 

llaşmakaleden Uı•ı:an• 

dan doğruya milli fabrikalarımızı 
idare edene zP.tlarla yakından gö

rÜ§lÜm. Pancar mahsulünün 
tarlada yetif mesinden başhyarak 
fabrikada şeker oluncıya kadar 
fiatlar üzerine tesir edebilecek en 
küçük. anasırın kıymetlerini araş -
tırdım. Sonra bu kıymetleri a
raştırırken yalnız bir tek fabrika -
daki vaziyeti tetkik etmekle de ik
tifa etmedim. Sermayesi hükume -
te ait olan fabrikalar ile hususi şir· 
ketlere ait olan fabrikalarda elde 
edilen neticeleri mukayese ettim. 
Bu tot.kiklerden memleketin iktı -
sadi ve mali vaziyetine ve bünye
sine ııöre bizde şeker fabrikaları -
no. verilecek en makul idare tarzı 
ne olabileceğini, devletin şeker 

fo.brikalarr meıelesine müdahalesi 
derecesinin nelerden ibaret olmak 
lazım geleceğini anlamağa çalış -

umumi katibi, mağlup olmayız, Altay 
beraberlik 

Diğer taraftan Almanyaya ya - kalarak ağır surette yar•!ı-., ................ 
pılan yumurta ihracatı da kıymet- ' Sürp hastahaneye kaldır 
ler üzerine tesir etmeğe başlamış- för Apostol yakalanmı,tır· 

trr. Ancak Almanyaya gösteri· Ölümle tehdit 

tım. 

Nihayet hususi sermaye ve te -
şebbüı sahiplerinin faaliyetleri ile 
devletin hukuki, bütçenin varidat 
ihtiyacr, halkın mümkün olduğu 
kadar ucuz şeker tedarik edebil -
mesi noktai n.azarlarından ken -
dimce birer karara vardım. 

Bu tetkiklerimi, ve tetkiklerime 
esas olan fikirleri ve malumatları, 
tetkiklerim neticesinde vardığım 
neticeleri bu sütunlarda ayrıca ya
zacağım. Znman zaman milli 
iktısadiyat ile meşgul olan maha· 
filde şiddetli münakaşalara yol 
açan bu memleket me!elesinin en 
canlı yerlerini göstermek emelin
deyim. 

Geçen yaz içinde henüz Şeker 
fabrikaları istihsali.ta başlama -
dan evvel memlekete hariçten ge

len şeker fiatları bir ihtikar 
hareketi ile yükselmeğe başlamış
tr. Zannediyoruz ki o zaman 
(V AKIT) in şeker fiatı · mesele -
sinden dolayı açmış o!duğu mü -
cadele neşriyatı henüz unutulma
mıştır. 

Şekerin memleket için yalnız 
bir gıda değil, aynı zamanda has
talar için bir ilaç mahiyetinde ol· 
duğunu dü!ündüğümüz için biz 
daima bu maddenin fiatına karta 
hassasiyet gösterdik. . 

Bununla beraber bizim fiat me
selesinde hnssasiyetİ!niz derecesi 
ne olursa olsun milli iktısadiyatı -
mızın inkişafı ve memlekette şe -
ker sanayiinin teessüsü cihetini 
ihrnal edemezdim. Onun iç:n bu 
meselede devlet, sermaye ve halk 
menfaatlerini imkan derecesinde 
telif e~ebilmek maksadiyle bita -
raf düJünnıeğe gayret ettim. 

~ğer. yap~cağlm tetkik neşriya
tı ıle bızde ki şeker meselesini ef
karı umurniyeye arzedebiliraem 
cok .. h. l · - . mu un o an hır meseleyi ten-
vırc değilıe hile bu memleket me· 
seleai üzerinde kendi neıriyat hu
dudumuz dahilinde efkarı umum: .. 
yenin dikkatini cclbetmeğe muvaf. 
fak olmuı sayacağım. 

-.'" ...... _ mıu ........ !!..C:.!!,m et Asım 
Bu mesele eıaıcn oku";:;-ı;·;;~·~ 
sı olanları, mektep mezunlarını, 
münevverleri alakadar eder. Bun. 
dan beyle her mektep mezununun 
da her ismi imlasiyle yazıp, mahal 
1i telaffuzu ile okuması lazımdır. 
Nihayet çok, çok, her yerde oldu .. 
ğu gibi telaffuz bozulur, fakat kö
kü sökülüp atılmaz. Kendimizden 
pay biçelim: 

Şerif Beyirı ismini Cherif veya 
Cherinl-; ~akfr Beyin ismini Cha· 
~ ft1a Chaquir şeklinde gördüğü 
müz zaman ho§umuza gidiyor mu? 

Selimi izzet 

muhakkak, diyor 

izmir - lstanbul muhtelitleri bir arada 

İstanbul - lzmir muhtelitleri· malı ve en çok formunda olanları 
nin yakında ıehrimizde karşıla - tercih etmelidir. Bence üç, dört 
şacakları tahakkuk etmektedir • oyunla form alınmaz. Oyuncula • 
Futbolda en ileri iki mıntakanın rın, bir kaç aydanberi mütemadi -
biribirleriyle sık sık karşılaşma - yen çalışmış olan oyuncular olma· 
larının memleket sporu için çok sı lazımdır. Kaleye Sabahattin 
faydalı olacağı muhakkak olma - alınmalıdır. Müdafaaya bir şey 
sın& rağmen bu temaslar maal- söyliyemiyeceğim. Buraya üç , 
es~f ancak iki üç sene de bir dört oyuncu var, fakat itiraf ede-
mümkün olabiliyordu • lim ki en zayıf noktamız burası • 

Bu itibarla bu hususta yapılan 
teşebbüsü çok yerinde buluyor ve 
mümkün olan her fırsatta tekrarı-
nı temenni ediyoruz. 

İstanbul - İzmir maçının ta -
rihleri henüz kat'i surette teshil 
edilmiş değildir. lzmirin teklifini 
lstanbul 15 - 17 birinci kanun 
tarihlerini tesbit ederek lzmire 
muvafakat cevabı göndermişti. İz· 
mir mıntakası bu tarihlere kadar 
memur oyunculara izin almak ka
bil olamıyacağını işaret ederek 
maçların gelecek ayın beşinci ve 
yedinci günleri yapılmasının daha 
münasip olacağını bildirmiştir. 

F ul!lol heyeti ilk toplanmasın -
da bu cevabı tetkik ederek kara-
rını verecektir. 

İstanbul - İztnir maçı, her 
vakit olduğu gibi, gerek lzmirde, 
aerek lstanbulda çok büyük bir a· 
laka ve merak uyandırmış bulun • 
maktadır. 

Hatta İzmirli refiklerimizden 
birisi "lzmir Postası,, bu mevzu 
üzerinde bir anket bile açmış · 
lır. İzmir sporcularının neler düşün 
dükleri üzerinde kısmen bir fikir 
verebilir ümidiyle, dünkü postay
la gelen refikimizde, "lzmir muh· 
teli ti latan bula gitmeli midir?,, 
başlığı altında çıkan yazıyı aynen 
alıyoruz: 

" Göztepenin merkez muhacimi 
Muzaffer Bey ilk sualim karşısın -
da: 

- Gitmeli ya, gitmeli ya! .. 
Dedi ve elimde kalemi görün -

ce: 

-- Haaa ! - diye ilave etti
Galiba bu gazete icin bir anket .. 
Şu halde devam edeyim: 

Gitmeli .. Son vaziyeti temizle -
mek, yani hmirin lstanbula 8-0 
gibi bir farkla yenilecek bir de • 
recede olmadığını ve bilakis İs -
tanbula spor cihetinde aynı ayar -
da bulunduğunu göstermek için 
gitmeti .. 

Takımı tertip ederken her türlü 
klüpçü)ük zihniyetinden uzak kal 

dır. Eğer istiyorsanız Reıat 
(Göztepe) ve kısmen iyi oynama· 
sı itibariyle Fethi alınmalıdırlar. 

Haflar: Solunda Nazmiyi, or -
tada Göztepeli Hakkıyı, sağında 

Altaylı San Aliyi doğru buluyo • 
rum. 

Muhacimlere gelince: Sezai ç~k 
iyidir. Sağiçte - Saitin ameliyat 
geçirmiş olmasını dü,ünerek söy -
lüyorum- Vahap merkezde .. 

Muzaffer Bey durdu, güldü: 

- Ben 1.. Diyeceğim geliyor .. 
Eve' lıen oynıyabilirir.ı, fakat bu· 
nu : yemem .. 

- Evet - dedim- sonra soliç · 
tc?. 

- Soliçle Fuat, açıkta Sabri 

veya Şükrü. Fakat Sabriyi tercih 
edeı·im. Saitin oynaması takdi • 
rlnde tabii hat değişir .. 

Bu takıma naznran oyun siste· 
mi mevzuu bahsedilemez. Zaten 
oyun sistcmimi2 yoktur. En iyisi 

Altay, Göztepe, lzmirspor tara · 
f ından tatbik edilen oyun tar~ı • 

dır. Dublve sistemi bize gelmez , 
çünkü biz bunu yapmış değiliz .. 

- Hakem hakkındaki dütüncc· 
niz?. 

- İzmirli olarak Saimi kabul 
ederim .. latanbuldan da Hamdi 
Emin Beyi .. Çünkü federasyo • 

nun ve sporun başındadır, kendi· 
sine emniyet edebiliriz .• 

- idareciler?. 

- Her halde tanınmış şahsiyet· 
lerin başa geçmeleri icap eder. 

Şimdiye kadar kafilelere riyaset 
etmiş Saim, Adnan ve Karşıyaka· 

dan Cevdet Kerem Beyleri mu · 
vaf rk görüyorum .. 

- Oyunun neticesi 
bir tahmin?. 

hakkında 

- lzmirspotun mağlubiyetinin 
ncısım duyarak çok ciddi çalı~ır -
tak lstanbula karşı iyi bir netice 
alacağımızı ümit ediyorum. 

Altay kalibi umumisi 
ne diyo .. ? 

Muzaffer Bey sözlerini bitirmi; .. 
ti ki Altay klübü umumi katibi 

len yumurtaların nakliyat resmi 
fazla olduğu için Bulgar ve Ru -
men yumurtalarını rekabet edile -

Sirkecide Viyana oteli Jll 
ri Süleyman Efendi ile a1 
Cevat kavga etmi§lerdir. 
Süleyman Efendiyi ölünılelefl 
ettiği gibi cam va sandalye 

memektedir • 

Yumurtacıların kendi araların -
da teşkil etmeğe karar verdikleri 
yumurtacılar birliği nizamname -
sinin tetkiki vilayetçe henüz biti -
rilmemiştir. Niz&.ı:nnamenin tas
dikinden sonra birlik faaliyete ge 
çecektir. 

Kahve fiatları yükseliyor 

Son günlerde kahve fiatlarında 
bir yükselme ba,lamı~tır. 

Bunun sebebi hakkında alaka -
darlar şu izahatı vermektedirler: 

- Kahve fiatları son hafta i
çinde Brezilyada yükselmeğe baş
lamııtır. Bu fiatlar bittabi ls -
tabula da tesir etmiştir. 

Ticaret müdürlüğü bu huıusta
ta tahkikata başlarnııtır. 

Londrada a~llacak sergi 

Ahmedi de 

Londrada 19 Şubattan 2 Marta içindeki ihracat yekanu 
kadar beynelmilel bir sergi açıla - mühimdir. 

caktır. Sergiye memleketimiz ihracat~alar ve kontl 
de davet edilmiştir. İştirak ede- ihracatçılar kendileriyle 

ceklere yüzde elli nisbetinde ten- mukavelesi yaptığımız nı 
zilat yapılacağı ticaret odasına lere ait eşya bedeJlerini 

bildirilmektedir. yet Merkez bankasına ted 

Mısır ve Suriyeye timdiye kaclar hem gümriil' 
gönderdiklerimiz nameleri, hem de kon· 

Ramazan münasebetiyle latan- göstermiye mecburdular. 
buldan Suriye, Mısıra güllaç, ku - verilen bir karar göre b 
ru bamya, cevi2, reçel ve şurup ra yalnız koni~mento ile l 
ihracatı haılamı§tır. Son hafta j pılacaktır. 
r 

Hugün matineler· •1 p E K 
den itibaren 

iNCfili KA 
Fransızca sözlü büyük U. F. A. filmi takdim edılecek~' 

BRiGiTüTEe büyük Ei~~ 
Ayrıca il;\vc o'arak: 1 - Paramount dünya 

· ve büyü~ san'atkarımız. . 1' 

Münir Nurettin Beyin ipekfılm studyotll..,. 
zırlanan şarkılı fılmi 

7
) 

'------------mmıııı- \1076 ~ 
de Vtıhap, solİ!_:lc . f ... C, ~ 
ŞükrU. Etuıdın tcknıli •• '/~ 
iyidir. Ayni znmand• J ıtr.._, 
anlaşmnsı fazladır. 5 t-.,.. 
İzmirsporlu Reşat, solaçık 

Hadi Bey gözüme ilişti. Ve onunla 
da konuştum. Şunları söyledi: 

- Bu temas artık emri vaki ha 
lini aldı. Khtıbilir, beliti de iyi 
olacaktır. iz.mirle İstanbul arasın · 
da ötedenberi rekabet mevcuttur • 

İstanbul, spor itibariyle daha yük 
sek olduğu iddiasındadır. Takı

mımız uiderse - bugün için- bu 
mesele de hallediltnit olur. Yal -
nız şu var ki; Takımımız formun
da değildir. Son ekzersizlerde de 
muntazaman çalı,tırıhr ve sıkı bir 
n:zam altına alınırsa iyileşir .. 

Takımın tanzimi tarzına gelin -
ce: Kalede Sab~hattin bulunmalı
drr. Bekler, Zihni, Snrı Ali veya 
Reşat. Bu ıon ikiler, aynı derece -
de oyuncudurlar. 

Santrhafa icabına göre sert o -
yun tarzına mukabeleye mukte -

dir Göztepeli Hakkıyı sola Nazmi 
yi sağa Karşıyakalı Hakkıyı alma 
lıdır. 

F or hattına gelince: Sağ açık 
Sezai, sağiç Sait ve Saitin iyile -
şememesi takdirinde Esat, merkez 

ri de oynatılabilir.. . j,it d 
Hakem hususunda. laıf ı,#, 

ıöyliyemem. Çünku ~ 
hakemlerini iyice t~•111'f,tı, 51' 
İzmirli hakem için Saılll ~"" 
ıünüyorum. idareciler {;,J!'-__;,I, 
kı Beyle Saim Bey ollll. ~ 

. -:;- Netice hakkınd.dü.~ 
nız.. M 

- Mağlup olnıayıZ· 

yet yoktur. Beraberlll dl 
trr.,, P 

• 
Balk~n güreşler• ti" 

bir teb " 
Balknn Güreş şaııaP1 ..,;_ 

tip heyetinden: 
1
:;Jf:,, 

8 kanunuevvel cuıO• .,,_....-Jıf'iı 
tam 14,5 le Beyoğl~. :~ 
salonunda umum gtırd •' 

~·ıı4~~~· nemaları -:~kilecegı.......::~ 
güre~çilerin spor leVseJoll~ 
larak tt'm vaktinde 
malan Han olunur. 
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tıi f Ker o zaman gelseydim, be - Ne kadar zamandır devam 
ena kabul ederdiniz sanırım?. ediyor?. 

- Neden?. - Bundan üç sene evvel, ara-
etf- Çünkü gece çok sersemlik banızdan in.ip Lusse girdiğinizi 

ını, gördüğüm gündenberi. 
l -.. Bu doğru. Ama siz daha o - Mükemmel bir şey bu! Ye-
llnandan beni seviyordunuz. ni, büyük aşka agah olmak için 

-Evet. ne yapmam lazım?. 
h,t- Bu oyundan sonra rahat ra• Sözümü kesen bir çarpıntı için 
d Yatıp uyumanıza mani olma· de: 

rııttıh, .~iz büyük aıkların ne olduğu - Beni biraz sevmeniz, dc-
u ılıri:ı. 

ı dim. 

O - !le bunda aldanıyorsunuz. p Beni; yarı ımüatehzi bir tebe!• 
rı era .. Komikten çıktıktan sonra sümle dinliyen Margörit heyeca ı 
e Yaptığımı biliyor musunuz?. U mma ortak oluyordu. zun za -

- Hayır. 
ı mandanberi beklediğim vakit ve 

•.. - nglliz kahvesinin önünde 
•ıı b ki a u·· saate yakla§ıyordum. b e e im. ç arkadaşınızla 
erat. · b' d - Peki, dük ne olacak?. 

ett' uer ın iğiniz arabayı takip 
ıın • · l - Hanii dük?. ta.-·· • sızın, eve ya nız girdığınızı 
unce çok sevindim. 
Maı-görit gülmeye başladı. 
- Ne gülüyorsunuz?. 

- Benim ihtiyar kıskancım. 
- Onun haberi bile olmaz. 
- Ya olursa?. 
-Affeder. ~Hiç. 

1 
- Rica ederim söyleyınız, yok - Hayır, heni bıralur, o za .. 

2
' Rene benimle alay ediyorsunuz man halim ne olur?. 
tn .... d .... .. "' ecegıtn. 

- Söyülersem kızmar mısınız? 
- I<ızmıya ne hakkım var?. 

i 
1
:- Eve yalnız girmem Jazım

e l}'ordu. 

..._Neden?. 

- Ba,ka biri için bu tehlikeyi 
göze alıyorsunuz?. 

- Nereden biliyouunuz?. 

- Biraz evvel kimseye kapıyı 
açmamalarını tenbih etmenizden 
o.n. r.dmı. - Evde bekliyen vardı. 

h Eier bıçak scıplaıaydı, canımı - Doğru; fakat o ciddi bir dost 
l''l ~dar yakamazdı. Kalktım, e. tur. 
~ı uzattım: - Amma kapınızı açtırmıyorau 

- Allaha ısmarladık, dedim. 
qi - Kızacağınızı biliyordum, de 
., ' ~kekler üzülecekleri şeyi öğ
eıılllek için kudurutlar. 

Ona karıı olan ali.kamdan e -
ltr kalmadısını anJatmak 'istiyor· 
~uşum gibi, soğuk kanlılıkla de -
qırn ki: 

el, - .s~zi. t~ı:ı=n ederim, kızma . 
ı/~· Sızı bırının beklemesi çok ta-
lidir· n l k' b · d "'1 • ası , ı enım e saat üçte 

lcıp gitmem tabiidir. 

rn . ......_ Sizi de evinizde bir bekli yen 
ı "'r?. 
"'"' Hayır, fakat gitmeliyim. 
"--- Öyleyse güle güle. 

- kovuyor musunuz?. 
• 

..._ Kat'iyyen. 

- Neden beni üzüyorsunuz.. 
- Sizi üzmek i~in ne yaptım? 

.... - Evde bekliyen vardı dedi
'4ll, 

hi - Eve yalnız girmemin sebe-
"•rken he · l · d'v' · aor , nım ya nız gır ıgımı 

ı, up ıevındığınrzı söylediğiniz 
rnan 1_ d' . d . Ken ımı mene emedım. 

laıı-... insan hazan bir çocukluk -
llles' t l B ~,k u o ur. u saadeti yık .. 

)aitnı fena kalpliliktir. O saadeti 
\it a.ırnak, hissedeni bin kat· mes-

etıııek olur. 
-..g· 

!ı\lı' ız beni ne 2annccliyorsu -

nuz ve bu saatte onu kapıda hı -
1' nkıyorsunuz. 

- Her halde bunun için siz 
b:\nl\ söz s~y;liyemezs · niz, çünkü 

bunu aia;n isi,ı yapl!m i sizin ve 
Belini ıardım, kıvrak vücudunun 
ark.ıdaşınız için ... 

Ağır ağır MargÖrite yaklaştım. 
ağırlığını birbirine kavuşmuş elle .. 
ı·imle b;ssettim. 

Yavaşça mırıldandım: 

- Sizi ne kadar sevdiğimi bil~ 
seniz! 

- Sahi mi? 
- Yemin ederim. 

- Eğer hiç itiraz etmeden, hiç 
bir şey sormadan, ses çıkarmadan 

her uzumu yapacağınızı vadeder· 
seniz, belki sizi severim. 

- Emredersiniz! 
(Oc,·amı \'ar) 

7 Kanun evvel 1918 
- l'arl t<'n g<'IPıı h:ıberkrı• gö~t·, Miis~ ii 

llleıııanKo Loıtdrı~ konrı•rıınsıncl:ı 1-"ransn , 

Biiyillt Urltıınyn \"!! ltul~ a ıııümessillP.rin ln 

sabık .\iman imparatoruııuıı iaıksl ile İl'<'7.I· 

) ·rsl busıı"ıım knbııl c tl lkll'rlni b~yaıı et -

ııılştir. 

- ltllllC Ş:ırl;: otdıı~u b:ı~ lmın:ıııd :ını 

ceııcral Franec Ocı.ııf'rı• ih• lng-1117; Şark or-

dulnrı ba"I kıınıahdaıııııııı bugün ı,ıinıcııdlfcor -

le I! •lırlml:f.ı• tııu\·:ıs:ılatınıı lııtlznr edilmekte-

l'~· • • Ben ne düşesim, ne de baki
L · lfb, Sizi daha bugün tanıdnm 
---)•t , 
...... ıın hakkımda da hesap ver-~~) dl~ 

lirı e l'lıecbur değilim. Bir gün si-

k -etr · · , d h esınız olursam, sizden baş 
lik e a ~ birçok kimselere metre::
ıı'fb.d lıctııt <>lduğuınu bllmeniz la -
k,.. rr. Daha evvelden kıskandık 

•tas · 

- J\:ııruılıığ nwdisl ıııilli • i intihaba tı ıı -

mumi)·f' ıı P. tflocslndr t<'!l!!lddıl l'tnıi ~tir. K::ra-

d:ı~ ııı ırhi~tıuı \"ı • bintı ctlıH·t• (Yııgn!<lav ) lıı r 

il ıı hlrlrşnırsi ıııtıtt t' fikıın ilan <'dilmiştir. 

- l>hıı Hıt,Hlarpaşu hattında trcrıll'r ta

till rııüıı:ılmll\t l'lrııi & lndir. nıı Hıtllln sehe-
eli.... •na ba§larsanız ,sonra -

111'"' Sonra l k bl lnkoıııotlflrrr ııaı nr ı.iimlir yrr!lnıomesi • 
t-acak? Ö sı o aca sa - neye va- dlr. 

d,ın ·.: ınrümde t:izin gibi bir a- - l\leııııılil•I <hm:ıniyP.de bulııııaıı nus 
&orınedim. lisl't.ısıııd .ın bir ı.ı~mı dlln, Uusy:ıy:ı ~<'\'kıı -

tlb~f ün.kü sizi, benim sevdiğim lıınmıık llr:f' l"f', 'upııra f'rlt:'ip rdllnıt'~l' b:ış • 

.._ ç kıınse sevmedi. lıı.ıımıııtır. 
il).,_ Dhoğru söyleyiniz, açık konu - Alı Enılri t;rı•ıuli t:ırarıııııaıı ıtrşrodil-

·••ı, eni k mf'kte ol:ııı (O mnnlı t:ırlh \ 'f' l'dC'blynt lllt'C· .._ z ço mu seviyorsunuz? 
~~ annederim, ki ne kadar 

ltiek ırnu k" k .a • )ı>ru m unse, o auar sevı .. r:n. 

ınııusr) 11111 dokurııııru nll hası fntış:ı r f'f • 

mi tir. Süle~·nı:ın X azl r Heye hital><'ıı ~·nııl· 

mı" bir meldııbu, milteııc\\" i ııı~l•:ılo H' g-a • 

r.cllcrl muhtıwldir. 

Ne duruqorsunuz, Alnıanların 
kararqô.hi qanıyor! 

Bir gece yarısına doğruydu. Ha 
va kapalı olduğundan tek bir yıl -
dız hile görülmüyordu. Viçe kasa
bası kesif bir karanlığa büründü " 
ğünden sanki ortadan kaybolmuı 
gibi duruyordu. Ne sokaklarda bir 
fo?:.er yanıyor, ne de evlerin pen • 
cerelerinden dışarıya bir ıtık vur
duğu görülüyordu. Herkes uyku .. 
da olduğu için etrafı derin bir ıü
ld1net kaplnrnıştı. Yalnız Karade
nizden kopup gelen dal1ıaların sa
hile çarpmasından hasıl olan ve ev 
vela top sedası gibi başlayıp son -
ra yavaş yavaş hafifliyerek kum -
sal üzerinde sönüp giden su f ışıl· 
tıları kısa fasılalarla bu ıssızlığı 

ihlal ediyordu. 

Birdenbire bir köpeğin acı acı 
uluduğu işitildı. Birkaç saniye son 
ra ulumalar çoğaldı. Arası çok 
geçmeden Viçe deresinin iki taraf 

larında yükselen tepelerin en ya -
km olnnındnn sert sert düdük ses
leri gelmeye başladı. Teşkilatı 

mahsusa karargahında nöbet bek
liyen efcpdi yarı uyanık bir halde 
c.dasınm penceresini kaldırarak 

etrafı dinlediği zaman: 

- "Yangın var, imdada koşu
nuz !,, 

Diye (mors) işareti verilmekte 
olduiunu .. nladı. Eaaaen pencere • 
den dışarıya bakılınca Viçenin 
bir noktasında yangın çıktığı, gök 
lcre doğru yükselen alevlerden an 
[aşılıyordu. 

Alman karargahı yanıyor 

yang;n o kadar ani bir surette çık- ı yacaktır. Olsa olsa eriyecektir. ~a 
mı'tı ki elbiıelerini bile almıya rın sabah alet söndüğü :zaman, ıs
vakit bulamamı§lar ve yalnız re .. ter para halinde, ister erimiş bir 
volverlerini kaparak karargahtan halde olsun, derhal altınları arat • 
dıtarıya fırlamıtlardı. mıya baılıyacağım. Bu sebepten 

Bizim te§kilatı mahsusa azası dolayı yangın mahalline kimseyi 
Almanların karargahlarına niçin ıokturmuyorum.,, 

kimıeyi yaklathrmadıklarını an- (Moıel) in verdiği bu izahat 
lıyamamıtlardı. Onun için reisleri teşkilatı mahsusa azasının ta 
olan (Moıel) i bir kenara çekerek Trabzondanberi Almanların yan • 
vaziyeti anlamıya karar vermi§ler- larmd&. altın bulundurdukları ve 
di. Keyfiyet (Mosel) e sorulduğu bu parayı gürcüleri Almanyaya 
zaman evvela yanan karargahı ne imale etmek için sarfedecekleri 
den dolayı abluka altına aldırdığı· hakkında beslemekte oldukları 
nı izah etmek istememişti. Fakat şüphesi teyit eylemişti. Bu es
teşkilat azası, şayet kanaatbahş İ• nada yangın sönmüş ve alman ka· 
zahat vermiyecek olursa, yangın - rargahı binaıını alevler tamamiy
dan dolayı mes'uliyetten kurtulmı le yeyip bitirmişti. Bir iki saat ev• 
yacağmı şiddetli bir lisanla kendi vel orada bir bina bulunduğuna 
sine anlatınca, (Mosel) sırrını u • timdi enkaz arasından tütmekte 
zun müddet gizliyemiyeceğını gö- olan dumanlar şehadet edebiliyor· 
rerek demiıti ki: du. 

İki sandık alhn 
"- lstanbuldan gelirken yam• 

mıza iki sandık altın almıştık. Bu 
parayı ihtiyaca göre sarfedecek -
tik. Şimdiye kadar bu altınların 

birazını dağıtmıştık. Paranın kıg. 

mı a-ıamı sandıkların içinde duru
yordu. Bu sandıklar yatak odamda 
karyolamın altındaydı. Yangın 

bu kadar ani bir surette zuhur et
meaeydi, tabii her şeyden evvel al 
tın •andıklarını kurtaracaktım, Fa 
kat uykudan uyandığım. zaman 
odamın içini artık dumanlar isti -
Ja etmişti. Onun için ancak haya• 
tımı kurtarabildim. 

Tabii yangında altınlar yanını-

Acaba bu enkaz araıında ha-
kikaten sandıklar dolusu altın var 
ımıydı? .. Varsa bulunabilecek miy
di?. Bu mesele erteıi sabah erken-
den dü§ünülecekti. Şimdi, yangın 
söndükten sonra çıplaklıklarını 

hiuederek tiril titil titremeye ha! 
lıyan Almanları giydirmek lazım
geliyordu. Onun için teıkilatı 

mahsusa azası Almanları yanları• 
na alarak kend~ 1 karar,gahlarına 
getirmitler ve orada tedarik ettik
leri çamaıırlar, ve çete teçhizatı 

sayesinde "harikzedeganı,, birer 
laz uşağı kıyafetine sokmıya mu• 
vaff ak olmuşlardı. . 

CDevamı var) 

Memleketimizin her 
Nöbetçi efendi yangın haberi -

ni uyumakta olan arkadaşlarına 

da bildirmek için onları uyandır• 
rnL'.kla meşgulken lstanbuldan Tı-

rabzona getırıldıklerini yazdığı .. t f d h ı g"' d 
mr:. on a~t~ gürcüden birisi ~oıa ara ın a ava ar so u u 
kop te~kılatı mahsusa karargahı- .__. ......... __. ........... ......_ __ 
na gele re:k aşağıdaki nöbetçiye 
parolayı vermiş içeriye girmiş ve 
merdivenlerden yukarı çıkarken: 

- "Ne duruyorsunuz, almanla 
rın karargahı yanıyor!,, 

Diye bağırmıya başlamıştı. 
Bunun üzerine karargahta bu· 

lunnn efendilerin hepsi alelacele 
giyinerek Alman karargahının bu
lunduğu mnhalle !itap etmişlerdi. 
Fakat daha uzaktan anlamışlardı 
ki Almanlnrın karargahını kurtar• 
m:ya artık imkan yoktu. Çünkü a
teş binanın her tarafını sarmıştı. 

Esasen daha evvel gidilmiş ol• 
saydı da Almanlara yardım et -
mek kabil değildi. Onlar bir mey .. 
danlık ortasında bulunan karar -
gah binasının her tarafını maiyet• 
lerindeki gürcülere kuşattırmış -
larclı. Ve bu suretle teşkil edilen 
dairenin içine kimseyi sokmuyor· 
lardı. Sokaklarda çıkan gürUltU -
den dolayı uyanan Viçeliler, elle· 
rinde su dolu koğalarla yardıma 
kof tukları halde, onları da ellerin 
deki revolverlerle tehdit ederek 
yanmakta olan binaya yaklaştır -
mıyorlardı. 

Almanların bu tavır ve hare• 
keti feci olduğu kadar da gülünç
tü. Çünkü onların üçü de hemen 
don ve gömlekle kurtulmu§ deni .. 
lecek kadar çıplaktılar. Anlaşılan 

Soğuk bilhassa orta Anadoluda çok fazladır. Eski
şehirde sıcaklık sıfırdan aşağı 24 dereceyi buldu 

Ankara, 6 (A.A.) - Meteoro - bilinde Rize :fiiıntakasında suhu -
lojj enstitüsünün verdiği malu • net ancak §ubat ayında sıfırın 

mata göre bir iki gün evvel orta altına düşmekteyken dUn Martisa
Anadolu üzerine birleşmek tema- da sıfırın altında üç dereceye ve 

yülünde bulunan soğuk hava dün Rizecle sıfırın altına beş dereceye 
\re bu gece bütün Türkiyede bir - düşmüştür. Urfada bHe suhunet 

denbire büyük bir suhunet düşkün sıfırdan aşağı iki dereceye inmiı - · 
lüğünü mucip olmuştur. tir. 

Güneşin bütün gün görünmüş 
olmasına rağmen dün bütün mem
leket dahilinde hemen termomet

reler sıfı~m üstüne çıkamamıştır • 
Bilhassa orta Anadoluda ve An -

karada gece auhuneti sıfırdan a • 
şağı 15 ile on yedi dereceye kadar 
dü§ttıUgtür. 

Sivas ta sıfırdan aşağı 17, Kü -
tahyada 22, Eskişehirde tam 25 , 
dereceye inmiştir. Halbuki Ana -

dolunun şarkında soğuk merkezi 
olan Karsta bile sıfırdan aşağı 
ancak rı4 dereceye inmişti. So -

ğuk senelerde ikinci kanun ve şu
bat aylarında ancak kaydedilehi -

len vaziyetin bu ayın hemen ilkin
de vaki olması ehemmiyetle kay
de şayandır. 

Anadolunun garp kısmında Ma
nisa havalisinde ve Karadeniz sa· 

Trakya sıfırdan atağı altıya ve 
İstanbul da uf ırdan af ağı bir de • 
receye inmi,tir. 

Rizede karın İrtifaı 25 santiidet 
re, Giresunda 17, Samsunda, 12 

santimetredir. Memleketin di • 
ğer taraflarına yeniden kar düt • 
memiştir. Şarkta bir kaç gün ~v 
vel düşmüş olan kar toprak üze • 
rindedir. 

1 a 

1KONGRELER 1 
Alemdar semt ocağı reisliğhı -

den: 

Ocağın senelik kongresi 8-12 
-1933 cuma günü saat 14,30) da 

Divanyolımdaki ocak binasmda 
toplanacağından muhterem aza -

nın muayyen zamanda hazır bu -
lunmaları rica olunur. 
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Şeker fabrikasını ziyaret 

·ıahsızlanma muka ve
les · hakkında bir proje Sıcaklık sıfırdan aşağı 27 derece! 

Eskişehir yolunda sıcak . seyyar adalar - Zevkli bir kış sporu -Sıcak akan 
sular donarken- Şeker fabrikası- Avdet - Gazetecilere suikast 

"Yüksek hayat yaşamak istiyen ., 
mille~ler, sanayileşmek davasın .. 
dan vaz3eçemezler ve geçmiyecek
lerdir .. ,, 

Eşkişehirde altı ay emek veri -
lerek ve dört milyon lira harcana· 
rak koskoca bir şeker fabrikası ya
pılmasındaki lüzum, Başvekilimi
zin yukarıya aldığım cümlesiyle 
izah olunabilir. Bu cümle, iki 
ayrı heyetin bu kara kış gününde 
Ankaradan ve İstanbuldan kalka· 
rak Eskişehire kadar gitmesindeki 
man.ayı da anlatıyor. 

Eskisehir seker fabrikası bu-. -
nun iç.in yapıldı ve Başvekil evelki 

Silahları bırakma konferansı reisile 
Fransa hariciye nazırı görüştüler 

Paris, 6 (Havas ajansı) - M. / lemeler olmıyacağına delal~t et; 
Paul Boncour ile M. Henderson · mediğini tasrih etmiş ve nıh•Ye 
arasında vuku bulan mükalemelcr 1 asıl M. Hendersonun seyahatıt1• 
den sonra anlaşılmıştır ki, Fransız 
noktai nazarında bir değişiklik ol
duğuna dair çıkan haberlerin kati
yen aslı yoktur. Çünkü M. Poul 
Boncour matbuata beyanatında tas 
rih ettiği veçhile silahsızlanma iş
leri ancak mebusan meclisinde söy 
~enilen son nutukta musarrah ze .. 
min üzerinde cereyan edebilecek
tir. M. Paul Boncour, Fransanın, 
Almanyanın silahsızlanma konfe -
ransından çekildiği 14 teşrinievel 

H ,, • . mucip olan meselede de M. e l 
d · d'l · · M P•11 erson tatmın e ı mıştır. · 
Boncour müstakbel silahsızlanrıı•1' 
mukavelesinin tatbikine müteaJli. 
teminat hakkındaki düşüncelerİl1' 
bildirmistir. M. Paul Boncour' 
mukavel~ ahkamına riayet edilılle· 
diği muşahedesine müstenit bir "' 

sul derpiş etmektedir. lbtard•" 
cezri tedbirlere varan cezalar taC• 

. ' bik olunacaktır. Bunlar da neli' 
siz kalırsa mukaveleyi ihlal edeli gün Eski~ehire bunun için gitti. 

Eskşehir şeker fabrikası şirketi
nin hazırlamış olduğu yataklı va·· 
ıonle.r pazartesi günü akşamı An· 
karaya kadar gidecek olan muhte
Jit katara bağlanarak saat on do • 
kuzu çeyrek geçe Haydarpaşadan 
hareket etti. Şehirde sıcaklık sıfır 
derecede idi. Yataklı vagonlarda 
ve lokanta vagonunda sıcaklık tam 
ve mükemmeldi. Pencerelerin ca!ll 
ları buğulanan bu seyyar sıcak o
dalarda rahat ve ne1eli bir gece 
yolculuğunun başladığı sıralarda 
davetliler davetlileri gözden geçi
riyor, tanıdılda:r tanıdıkları arı .. 
yor ve buluyordu. 

EskişehirŞeker fabrikasının İcjinden bir görünüş günü Cenevrede İngiltere, Ameri
ka, ve İtalya ile tam bir itilaf ha
linde tesbit edilen vazıyete bağlı 

kaldığını M. Hendersona söyle -
miştir. M. Paul Boncour keza, 
Fransanın Berlin sefiri M. Ponce .. 

mütecaviz addolunacak ve millet• 
ler cemiyeti misakında derpİf ol"' 
nan yardım mekanizmasını h~re • 
kete getirecektir. M. Paul BoO • 

Gazeteciler birbirlerini bulmak 
ta hiç güçlük çekmediler. Hepsi 
muntazam bir tertiple bir vagona 
ve yanyana kumpartimanlara yer
JeştiriLmi~lerdi. Abidin D.:.ver B., 
bu i!ten ku~kullandı , sordu: 

- Bizi böyle ayrı bir vagona 
koymaları t~hlikeli değilmi? Top
tan bir suikasta filan mı uğrıyaca· 
ğız, acaba? 

Lokanta vagonuna giderken ö · 
teki vagonları şöyle bir dolaşmış 
oldum. İş, Ziraat ve Sumer ban
kalarının İstanbul müdürleri ev sa
hibi olarak bulunuyorlardı. Vali 
muavini Ali Rıza Bey, Bolu meb
uıu Abbas Beye komşu idi. Tica -
ret odası reisi Nemli zade Mitat 
Bey Ziraat bankası müdürü Ahsen 
Beyle aohbete dalmıştı. İstanbul 
spor mıntakası reisi İbrahim Ke .. 
mal Bey dostlarına adliye yangı
nı hakkındaki mütalealarmı soru -
yordu. Sanayi müdürü Refik, ti .. 
caret müdürü Muhsin, zahire bor 
sau komiseri Akif, liman şirketi 
müdürü Hamdi, deniz yolları iş -
letme idaresi müdürü Sadettin iş 
limitet şirketi müdürü Bedri Ne -
dim, Alpullu şeker fabrikası ıınü .. 
dür umumi muavini Haydar, Tahir 
Kevkep, Milliyet sirkeli murakıbı 
Zeki Beyler ikişer üçer gruplar ha 
linde yarı kompartımanların icin -
de, yarı koridorlarda konuşu~or
Iardı. 

Yemek vagonunun kapısında 
·öğrenildi ki içmiyenler birinci se
ride yeyip çıkacaklar, yaşlar ikin
ci seriye kalacaklar! 

tiyarların sükun ve sükUtuna hür
met ederek oradan bir gölge gibi 
ayrıldım. 

Aman allahım, burayı bir de 
ikinci seri yemek yerken görmeliy
diniz! 

Sofraların hepsi hklım tıklım 

dolu idi. Nükte, kahkaha hatta 
bir rivayete göre geç vakit te
rennüm. Salonun havasını baıtan 

ba~a kapla.mıştr. 

Tren Eskişehire ne zaman var· 
dr, sıcak seyyar odaları orada 
bıraktıktan sonra yoluna nasıl de
vam etti, bunu kimse bilmiyor. 
Sonradan öğrendik ki o gece Eıki
şehirde soğuk sıfırdan atağı yirmi 
yedi derece imiş! 

Sabahleyin termometre sıfırdan 
aşağı on allı dereceyi gösteriyor .. 
du. Şeker fabrikasının değerli 

müdürü Kazım Bey bizi İstasyonda 
karşıladı. F abrikanm otobüsleri, 
misafirleri Porsuk oteline ıötürdü
ler. 

Eskişehirin evleri, yollarr, içi 
dış ı bembeyazdı. Soğuktan don -
duğu için artık akmıyan Ponuk ça 
yının kenarındaki güzel otele ıim· 
di Turing klöp oteli ismi verilmit 
Anadolunun ortasında karlar için· 
deki şehirde kalörifer insanın pek 
hoşuna gidiyor. Misafirler otelin 
büyük salonunda kahvaltı ettikten 
sonra aşağıya indiler. Kimi alt 

kat salonda sohbete daldı, kimi §eh 
ri gezmek için dağıldı. Üç dört 
arkadaş şehri ıöylece ıörelim de -
dik. Düzlükte muntazam binaları, 
geniş yolları ve birçok meydanları 

olan, içinden yer yer sular akan 
ağaçlık şehir, güzel.. Hele vaktiy 
le vilayet konağı olarak yapılıp ta 
sonra maarife verilmesi daha mü· 

nasip görülen kos koca binadaki 
lise, insanın göğsünü kabartıyor. 

Yollaı· daki bütün kübik binalar 
gözü okşuyor. Adı Eıkiıehir olan 

bu yepyeni şehri geçtikten sonra 
bir de asıl Eskişehiri görmek için 
dağın yamacına tırmanmağa baş -
ladık. Dar ve çapraşık sokaklar 
ve dışı badanalı, sıvası dökük ev
cikler birçok Anadolu şehirlerinin 
müşterek tipini taşıyor. 

Bu tasnl"f karşısında yeme]r va- B 
" iraz daha ilerleyince yokut 

gonunun boş manzarasını görmü!} dikleşmeğe, yollar eğrilip büğrül 
olmak için kapısından içeriye şöy- meğe iki taraftaki evler küçülmeğe 
le bir bakıp çıkayım dedim: başladı. Nihayet işte çeşmeden gü 

Eski Çanakkale kumandanı E. ğümünü doldurup aşağıya doğru 
sat Paşa bir tarafta tek başına, gelen ve bizi görünce örtüsünün 
Hakkı Tarık, Ahmet Şükrü Bey - ucuyla yüzünün yarısını kapayıp 
ler başka bir köşede, vali muavini yolun kenarına çekilen şalvarlı ka
.Ali Rıza Beyle Cevat Abbas Bey dm! 
de en nihayette, başlarını önleri-. Bu sokaklardaki evlerin bacala
ne efmiıler, ibadet eder gibi ye· ı rı, karlı damların üıtüne dumanla 
l!l~k yiyorlardı. Lokantadaki ih -1 birlikte tezek kokuıu ıavuruyordu. 

Eskişehir Şeker 
Fabrikası 

Yıkarak eskiyi bir yepyeni dün
ya yaratan, 

Bize on yılda unutturdu a~ırlar
ca yası.. 

Ne kadar hayramr, ~enliklcri 
sürdürse vatan, 

Hakkıdır, silmeli zira biriken 
unca pa:5ı. . 

Yeni bir Eskişehirdir şu ufuklar 
donatan 

Yeni sistemde şeker siizgecinin 
manzarası .. 

, 
Böyle pancar yetişen iilkede 

hep halkı yutan 
Saltanat açtı mı bir fabrikacık? 

Kahrolası ! 

Eldi yalnız Süzerek, kesme ve 
toz Tiirke satan : 

Şekeri ye; in savısızchr savılan 
~ . 

Türk lirası.. 

Paşamız hal getirip geldi güzel 
Ankara elan, 

Kutlu bayramhğımızclır bu şe -
k~r fabrikası .. 

lcelim askına Ga::d liderin, son-
J • 

ra onun 

l lin M. Hitlerle son mtikalemesin -
1 den sonra mumaileyh ile görüşme 
miş olmasının ileride diğer müka -

Halkevi fakir talebeye 
yardım teşkilatını 

genişletecek 
Halkevi içtimai yardım şubesi 

yardım teşkilatını genişlet.meğe 

ı karar vermiştir. Halkevi, elin· 
de fazla tahsisat olmadığından, 

bu hususla müesseselerin yardı-

mına müracaat edecektir. Mesela 

ı 
ticaret mektebinde tahsilde bulu 
nan fakir talebeye, ikişer kişi ola 
rak büyük müesseselerce yardım 

edilmesi temin olunacaktır. 
Her lokantanın günde bir, ni • 

hayet iki talebeyi iaşe etmesi için 
çalışılacaktır. 

Fakir talebenin yüzde sekseni 
Anadoludan gelmiştir. Bunun için 
Anadolu belediyelerinin de yar • 
dımları ister.:nigtir. Şimdiye ka .. 
dar yalnız Bursa belediyesi yar
clım etmiştir. Diğer belediyelerin 
de yarclım etmeleri için tekrar te · 
§ebbüste bulunul<":caktır. 

Avusturya ile Ticaret 
mukavelesi 

cc;ur ve M. Henderson ıilihıız1•11 

ma konferansının devam edebile'' 

ği ve devam etmesi lazım geldif 
hususunda mutabık kalmıtlarchr• 

Yeni Irak Kraliçesi 
Bağdatta 

Bağdat, (Hususi) - Kral · G.,ı 
Hazretlerinin nişanlısı Emire Ali: 
ye Hanım valdesi Kraliçe Nafia, ~1 

raderi, Emir Abdullah ve hem,ir" 
leri ile birlikte buraya geldi. 1'rıl 
Gazi karşılama merasiminde h•' 
zır bulunmadı ve kendisini daY'" 
Emir Hüseyin temsil etti. 

Büyük devlet memurlarının r,li 
kalan da istikbal meraıiminde it' 
zır bulunuyorlardı. Hanımları' 
hepsi örtülü idiler. 

Emire Ali Hazretleri, Kral f tf' 
salın refikasını ziyaret ederek o-' 
taziyette bulunmuf, ondan ıoıı" 
pederi Kral Alinin ikametaihııt' 
giderek misafirlerini kabul etıoit • 
tir. 

Kendisinin Kral Gazi sarayıst' 
ne zaman gdieceğj henüz belli d• • 
ği ldir. Fakat Ramazanın yakl•t' 
mas;na mebni düğünün Ramaz•,,. 
dan sonraya bırakılması icap et • 
mişlir. 

V c ziyaretçilerin sevgi taşan Ankara, 6 (Hususi) - Avustur 

Bu münasebetle bazı meruirsı 1' 
pılacaksa da nikah kral fay•~bıt 
\'cfatından üç gün sonra kıyıI111ıttl• i.ilkii t.asr.. 1 ya ile hükumetimiz arasında mev .. 

Fuat HulQsi 1 cut ticaret mukavelesine zeylen 
\. ,/ 1 hazırlanan mukavelenin imzası ya- lrlanda mustakif bit 
Şehirden çıkmıştık.Yokuş devam e rma (Bugüne) lcalmıştır. cümhuriyet olacak ını? 

Jı•' diyordu. Sporcu Nihat Bey, mil- =-----~-----~-~- Londra, 6 (A.A.) - AvaıtJ d• 
liyet müdürü Ahmet Şükrü, mura bir yürüyüşten sonra T uring klöp marasında bir mebus, Jrland• )it 
kıp Zeki, fabrika memurlarından otelinde öğle yemeğini yedik. müstakil cümhuriyet ilanının te~ • 
Seyfullah Beylerden ve henden mü Saat on beş. istasyonda askeri edeceği zararları İrlanda hallı~, 
rekkep "Heyeti seferiye,, nin reis· bir kıta, İstanbuldan gelenler ve bild irip bildirmiyeceği M. Tho:, , 
!iğini tabii olarak almış, bu uzun Esk:şchirliler, Ankara heyetini ge dan sormuştur. M. Thoma• 
kış yürüyüşünde öne ge~miş hulu-, tirecek treni bekliyoı·lar. miştir k: . ,t 

nuyordu. Her taraf buz tutmuştu. Saat on altı. Fabrikanın önün- _ Buna lüzum olacağ1111 z•"~jt 
Eskişehire yukarıdan bakan "K~.. de toplanan biiyük kalabalık Ba~- miyornm. Böyle bir ihti111•I 'f:-1' 
ratepe,, bembeyazdı. Karlar ayak vekilin hoparlörle verilen nutkunu değildir. Ve asla varit ol111•Y' ;dt 
larımızın altında sıkısarak gıcır- dinliyor· tır . İngiliz tebaasının lngilter ~ıı 
darken dağ sporu yapmak eğlen - Mühim eser, saatlerce gezildi. 11az•r 

bulunan diğer ecnebilere ,ed• 
celi oluyor. Bir aralık kulakları .. ı Fabrikanın büfcı:indc misafirler, gördükleri faydalar k~fi dere d•'' 
mm soğuktan kopup diişmak üze· ağırlandı. Trenler, iki ayrı isti - kt• 

k r. l · h' ı ld 1 bellidir ve takdir olunı11• •·r-' / re olduğunu hissettim. Ahmet Sük amette, c.s ( ~c ırc en ayrı 1 ar. te_. 
- Binaenaleyh bu faydaları 

rü Bey susmuştu: Eskişehirc giderken Abidin Dc:.-
kaydetmiye hacet yoktur. 

- Galiba beynim donmıya ver Beyin hatırına gelen suikast ~ 
lfüifesini yataklı vagonlar şirketi dte başladı! 

dedi. 
Kahve garsonlarının b ..... , gazetecilere meğer sahiden ha- 1'•P" 

zırlamıştı: Öteki vagonlar sımsı - Madrit, 6 (A.A.) - . ,re'' 
Kurt çeşmesinin iistündcn arka- . A tfk}erı 

d.. .. h" kt l c:akken bizim vagonun kalörifer garsonlarının ılan e 1 
mıza onup şe ıre ve uza a ley- ... . 
b t. 1 d l f b .1 borusu s:>~ukt .. n donun patladı ve biraz ~iddetlenmiştır • ,e 1• e ıy e uran şe !er a rı tasına , - . . 

1 
r ge 

b kt k T . l h . lstanbula dondurma kutusu ıcınde Aşçılar ve lokantacı a •. ta' a ı . emız yaya • avası, ınsa· _ · ap•~Y 
... 1 l ı rreldim ! / ' d · 'b ev Y nı sag am ve can ı yapıyor. .. '/ I rısın an ıtı aren gr ,.--- , 

Gidiş geliş üç saat kadar süren j Refik Ahmet rını bildirmiJlerdir., 



Naziler 1itµıtro 
J Ne yapmak 

ihracatı günuen istiyorlar? 
e1u0 ·ne arlllJOT ' 1 Kendi bakımından büyük bir 

Tig(İtroqu din yapmak 
istiqen adam ! 

411§ • ülkü ve inanış ile ortaya atılan ve 
- Firmen Jemye'nin ölümü -- Diller arasında - Mein Kampf isimli kitabile bu az

~ lllilletin göze görünen mal 

1 
. bndan batka göze görünmia:' 1tlıa.lat ve ihracatı da vardır. 

1- &r: ftkirler, telakkiler, duyuş -
d'r, liriitler, itiyatlar ve kelimeler 

tün dünyada kullanıldığı halde İn
gilizceden en çok kelime ithal e -
den lisan Hintçedir. Hintliler, ithal 
ettikleri her yabancı fikri, yabancı 
kelimesi ile ifadeyi tercih ederler. 

ır. 
Bir . . . . . w. İngilizler de vaktile Normanla -
~ lllılletın ıthal ve ıhraç etltgı rın istilasına uğradıkları zaman 
Iİ leri tetkik e~ekle, herhan - böyle yapmışlar, Saksonlar mem -
ti ~~lekete giren, çıkan fikirle - lekctlerini istila eden milletin dilin 

l ilı1at1 lAkk"l • d O li .. arı, le a ı erı, uyuş ve den yığın yığın kelimeler almış, bil 
l'ütler· k fet k .. _,_ .. d .. ~~ ı eı me mumKun ur. hassa müesseseleri, içtimai tefek -

fi)( ı her ıey, ister madde, ister külleri ifade eden herıeyi onlar -
di ır.olıun, yeni bir memlekete gir dnn istiare etmişlerdi. 
8 lllı? adını da birlikte götürür. Sak l • k"ld aldıkları 
1llıdan dolayıdır ki bütün Avru -

1
. son alr cı·u· şe 1 ~ d"kl . . 

Pida ,, .k l 
1
. . ke ımeleri ngılızceletlır ı erı gı -

)' LL .çı o ata,, nın yer ı hır adı 1 b" H" tl'l d l ·ı· d "th l t o,,llt B . ı m ı er e ngı ızce en ı a e 
Jı..... • unun sebebı, apacıktır. t"kl · k ı· l · H' 1ı·ı t" · -~Yl'Q ~ 1 ı · erı e ıme erı ın ı et ırmış -
a..... Pa, çikolatayı tanımıyordu ve l d" --. t.f er ır. 
ti . •kaikada keşfetti. Bunun ne ~ :/o :/o 

d Ceıı olarak çikolatanın kendisini . . . 
e, adın d b" ı·k ld b d 1 Onun ıçm Hınduların aldıkları 

L ı a ır ı le a ı ve u a ı l ı 1. ı 1. I b k · ~llİbıaed· ııg ızce ıce ıme er bam aş a hır 
ı. • 1(. ., kılığa girmiş bulunuyor. Mesela in 

d ~Yanrn en çok kelime ihraç e
.:;' lllilleti İngilizler ve Amerikalı 
-~dır. Bu kelimeleri tetkik eder -
"-t 1~~ilizlerle Amerikalıların bu· 
ti dunya üzerinde yaphkları lesi 
"11aınak kolaylaşır. 

~Yrupanın lngiltere ve Amerika 
.... lldığı kelimeleri bir kaç kate· 
,~.ayırmak mümkündür: Bun· 
~l.i.iu.- ...,_. kelimeleridir. 
, ,1 kelimeıile b&Jlryarak ona 
:!~ir çok kelimeler, İngilizceden 
~Avrupa dillerine geçmiş bu
~~r. Bir lahzada şunları saya-

J.,.. 
~ıı, Golf, futbol, rekor, maç, 

Fr 8' kelimeleri Fransızlar halis 
)Q~tıc.., lapanyollar halis lspan
t-ı ~.\imanlar halis Almanca, 1-
'te ~r, Çekçe, halis İtalyanca 

B ti~ Çekçe gibi kullanırlar~ 
't~!~•eteye bakarak fu neticeye 

ilıriz· 
'l\i-1~• 1'1.iiiı· •urii Anglo Sakson1arm en 

~l •nı. kelime ihracatı, insanları 
~·~•recek mefhumlara inhisar 

•)'or. 

• • • 
ı.-.,;n. zamanlarda İngilizceden 
l'ı..1> ~12~aya yeni bir kelime geçti: 
"°it, ehmeıi, İngilizcede tekne, 
J:'"-ıa lllinaıına gelen bu kelime, 
if~ IZc~da "hamam,, manasını 
tılaa._ edıyor. Demek ki Fransada 
'~e nezafet mefhumu da Jn-

ıle ifade olunmaktadır. 
• 1(. :/-

~ değer bir nokta Anglo 
~ia..e _ın iıpirto istihlakine ait 
· ~rı de ihraç etmeleridir. 
.,. n "bar,, kelmesi, "spor,, ke 
~dar beynelmilel mahiyet 
~ ~~· Koktey, viski, cin, ke
'-'it ı, ı' dunyanın her lisanına gir 
~~ llllınaktadır. Şekspir gibi, 
,

1
11 ~b~ büyük İngilizlerin, 

"llt lcl 11 aıbı büyük Amerikalılar 
t\ ea\ ~~ile duymıyan milyonlar
~ • ~ ıle kadın, İngilizlerin ne-

ftt içti:~ ~~f olduklarını ve ne-
erinı ezberden biliyorlar. 

~ ••ııt. 
' llll;ta en çok kelime ihraç e -
~ od ~er fngilizlerle Amerika 

'llkarı ve bu kelimeler bü -

gllizcede engineer kelimesi mühen 
dis demektir. Encinir okunur. Fa -
kat bu kelimenin Hintçe mukabili 
"injiniar,, dır. İngilizce College ya 
ni kollejin mukabili Kalaj, officer 
yani oficer - zabitin mukabili af
sardır. Limonatanın mukabili lam
let, sayı manaıındn olan numberin 
mukabili lambardır. 

Bu tetkiki her Ji .. na teımil ede
rek çok mühim neticelere varmak, 
her milletin, kelimelerilc başka mil 

letler üzerinde ne gibi tesirler yap
tığını anlamak mümkündür. 

A. H. 

Mimarhk ---
Fakiı·ler 
Sarayı 

Pariste büyük bir aaray illf& e • 
dildi. 

Bu ayın ~hatlarında kü§&t resmi 
yapılacak olan bu muazzam bina 
"fakirler sarayı,, iımini t•tr,or. 
Asri konforun bütün vuıtalarını 

ihtiva ediyor. Geniı yemek salon -
ları, duş mahalleri, sinema, çocuk, 
bahçesi vesairesile sarayda günde 
iki frank verebilen iki yüz kiti 100 
çocuksuz kadın, 55 çocuklu kadın 
ve 100 para venneğe muktedir ola 
mıyan fakir barmabilecektir. Bu 
binaya aon asır mimarisinin dikka 
ti celbeden bir eıeri nazarile bakıl 
maktadır. 

mini perçinleyen Hitler ileri nas
yonalizmin temel umdesini her sa
hada kullanıyor ve başarıyor. 

Alman daha doğru bir tabirle 
Cermen ronesansının her faaliyet 
cephesini kucaklıyacağını ve "mil· 
li kültür,, hareketinin ancak Nazi 
hükumetinin çalışma ve inisyativi 
ile meydana getirileceğini bir çok 

kereler ilan eden ülkülü başvekil, 
bu yolda da kuvvetli adımlar atı -
yor. Fen de, san'atta yeni nazari -
yeler tatbik olunuyor. Bütün mek· 
teplerde "ırk,, cılık fikri etrafile 
talebeye öğretiliyor. Profesör artık 

"Malumat" sunan bir adam değil, 
çocuklarına ileri hamleyi öğreten, 
hayat yolunda dimdik yürümesini 
ve ırkını belleten, ilham eden bir 
unsurdur. 

Ilu bakımdan, Almanyanın en -
tellektüel çevresinde "ırkcılığı öğ
retme,, savaşı hakimdir denebilir; 
ve ırk nazariyesi, ferdiyetçiliğin 

yanında claha esaslı, enerjk ve et -
raflı bir karşılık olarak yükseliyor. 
Bir gazetenin şu satırları ne mana
lıdır: 

-" Artık insanlığın tarihi yok
tur. Yalnız ırkın tarihi meydana 
gelmiştir. (Ben) devresi yerini 
(biz) everdi. Fert, ır!<ın büyük zin 
i;:irinde -d~e bir halka old11junu 
öğrenmelidir ..• ,, 

Sadelik harsı ve garp tesirlerine 
karşı koyma hareketi hiç şüphe 

yok ki, Alman san'atını kaplıya -
caktır. Kültür nazırı doktor Fik 

Telgııaflar, san'at alemi için acı 
biı haber getırdiler: Fransanın en 
büyük aktörlerinden Firmen Jenye 
geçen hafta Pariste öldü. Büyük ak 
tör hazirandanberi şekisprin "Ve
nedik taciri,, piyesinin senaryosu -
na çalışıyordu. Mesaisinin en faal 
bir anında bir kalp sektesi ölümü -

• ne sebebiyet vermiştir. Komedya 
gazetesi son nüshasında Gabriyel 
Buasi imzası ile bir maka 
le yazınıştll'. Büyük aktörün 
hayatını hulasa eden bu yazıyı ay
nen okuyucularımıza veriyomz: 

mamen temsil eden rolleri kendisi 
ne büyük muvaffakıyetler kazan • 
dırdı. 

Firmen, Antuvanın en emin ar 
kadaşlarından birisi olmuıtu. An 
tuan günden güne meziyetlerini or 
taya döküyordu. 

Jemye bütün piyeslerde oynadı.· 

Eğer bir piyeste rolü olmazsa Övr 

tiyatrosunda Alvayın "Kurtulan 

Venedik,, ini ibda etti. Nihayet gü 

nün birinde "Übü Rua,, piyesinde 

Lümye Ponun nüfuzunda kalarak 

11rf realizmden ayrıldı ve daha vi-

Firmen Jemyenin ölümü ile ti - si bir sanat aahasını elde etti. Şah

~atro .sahne ih~yaç. ve de~ası~a ke l siyetini inkitaf ettirmek ve kendi 
lımenın tam manuıle malık bır a • a l · t"d d · k" f tt" k · · ıı ıs ı a ını m ıta e ırme ıçın 

dam kaybediyor. Monden ve yarı 
d k

.. ..k l"kl . b Odeonda ve Eskolyede Koöbüıün mon en uçu ıen ı erın me zu-
len görüldüğü bir asırda Jemye 1::.üsyen Benarın piyeslerini oynadı. 
kahraman devirlerin teheyyücünü Sonra "La Clairiere,, piyesi için, 
yatatmağa muvaffak oldu. Haya - tekrar Antuanm yanına döndü. 

tının son kısımlarında tiyatronun 1901 de Rönesans tiyatrosu mü• 
dini ve ıslahi bir mefhumuna yük - dürü oldu. Tiyatroda ilk olarak E • 
ıelerek bunu zamanımızın ideoloji mil Fabrin "umumi hayat,, ını tem 
ıine göre yani beynelmilelcilik tek ıil etti.' Bu piyeste rejisörlük ehli-
linde ibdaa muvaffak oldu. yetini tamamen meydana koydu. 

Firmen uzun müddet amansız Realist rolleri oynamakla töhre 
bir hastalıkla mücadeleye muvaf - tini kazanmıt olan büyük komed • 
fak olmuıtu. Gölgesinin mazının yacı şöhretini büyüttü, "Romen Ro 
muazam .heyulalarına karı•tıg-ı cu 1 "M" b "T . ~ . BL .Jf" 'S' 'J an,, , ır o,, , rısıan " crna. ,. 
eJFaft onuı u•un ve aayif vücudu, gibi muharrilerin ~l~i'leriiıi 'o)41aı.~ 
pürüzlti ıesi, yalnız -hne için ya- mağa batladı. Maamafih bütçesi 
tıyan hayalperver ve güldürücü f azla açık verdiğinden Ronesa111ı 
bir kukla halinde aktörlerini Mege bırakarak .. Şatöle,, de "Korko _ 
re Apprivoisee,, oyununu temsile d ran,, ı oyna ı. 

sevkederken görmüş gibi oluyo -

Berlinde verdiği bir konferansın - rum. 
Bundan sonra Odeona geçerek 

Rabnyöz piyesinde Filip Brido ro
lünü oynadı. Nihayet 1906 de An. 
tuan Odeona geçince yetittirmele
rinin en kıymetlisi olan Jemye An· 
tuan tiyatrosunun id~resini ele al • 
dı. 

da şöyle diyordu : Büyük bir aktörde.; ziyade bü • 

''Alman san'atı yolların ayrılıt yük bir vazn sahne, bir müceddit, 
noktalarında dayandı durdu. Son yeni bir tiyatro' san'atının mübeşşi 
14 senenin aan'at hareketi, "san'at ri olan bu adamın, ona kendi kıy -
aanat içindir,, nazariyesi ve mü_ metini tanıttırmış olan Maks Rayn 
nevver komünizme florti ile liberal ardın Pariste sahneye çıkmasından 

b. .. 1 ·· ı · l b ' Burada Anna Karenin, Atinalr devrenin son iğriliği, hataıı olmut· ır ıun evve o mesı ca i i dikkat 
tur. değil mi? Timon, Mösyö Kodoma, Şerlok 

Holmes gibi bir çok piyesler temail 
Bu birbirlerine karıtmıt ve şek- Firmen Jemye 1869 da doğmut etti. 

lini kaybetmit vücutlarla dolu kor- tu. Kimya tahıil etti. Tiyatro ken -
d b d Az sonra Odeona tayin edildi. 

ku odaları, §U gayri tabiiliklerin ini cez e iyordu. Konaervatuar • 
h 

· k" d d s .1 1 Şekiıpirin eserlerinden bazıların • met eri, fU çır ın kariktür ve mas a ers veren en ermen ı e ça ış -
t kt 8 K A da çok mükemmel tipler yarattL 

keleri, Almanyadan kovulan huta ı an sonra anunusani 1888 
ve kirli ruhlann mahiyetini iıtik - de Pariıin Belvil tiyatrosunda, "Sa En meşhurları Şilok tipidir. Yük • 
bale bütün minasile anlatacaktır. vana korsanları,, piyesinde ilk ro - sek mefhumlardan hareket eder gİ 
Halis, aan'at ne eskidir, ne yeni. Sa lünü oynadı. Bu rol kendisinde hal bi gözükmüş olan Jemye dağılıyor, 
dece ·halkın yüreğinden doğmuş - ka karşı bir alaka ve aşk uyandır. kendi kendini tekzip ediyor. O va
tur. Gene aııl san'at ne köhne, ne mıthr. Halkı zevklendirmek için kittenberi hasta idi. Tiyatro deba
de tazedir. Fakat daima ebediyet- dramları oynadı. "Anjelo,, dan, sı bundan mutazarrır olduğundan 
ten ebediyete ulatan bir ülküdür,., "Denize girenler evi,, ne kadar bir hiç bir vakit kemalini bulamadı. 

Edebiyat yolunda da muharrir - çok piyesi oynadıktan sonra Bufdü Daha sonra Pol Alrami ferik seçti 
]ere !airlere mes'uliyetli vazifeler Nor'e Şato Do'ye ve Anbigüye gec ve ona idareyi devretti. Bu aefer 
veren rejim, bu sahada yazılacak ti. Nihayet 1892ye doğru Antuanl~ beynelmilel mahiyette eserlere ali 
eaerlerin bir tempoda yürümesini karşılaştı. ka gösterdi. Siyasiyat ile sanatı 

emrediyor. Yani Alman milletinin Antuan ona ilk mühim irşatlarda karıştırdı, sinema yapmağa koyul• 
mukadderatile kendini bir tutan, bulundu. Bundan sonra Jemye re· du, son zamanda Afrikada vaktile 
ve bu ruhi düşünü, ile, yazı yaza - alizme süluk elli. Antuvan ona K d" M t d "bd tt•w• s· . . ome ı on aye e ı a e ıgı ı-

cak olan mvharru- ıre ıo.airiere keP- • "'~'.'tr:.S"' ... _;:.l:.r!siadnk~ "vr,: .., .. pı-· , .... • ;;.·~ c: • ·• • J .. • .,. ~ .... rı ~ut:nı çt:vıruı 

di safında yer veriyor. yı oynattı. Jemve bu rolde fevkala •w• 
, d ff k ld lsaret eltıgım bazı zayıf nokta -

Doktor Fick e göre istikbalde şi- e muva a 0 u. Ve hakikati ta- 1 ·b t f d·ı· J . , 
ir, estetik veyahut edebi kıymetile 
değil, fakat halkçı karakterile öl -
çülebilecektir. Kültür Nazırı halka 
düşman kökleşmiş kıymet ve an'a
nelere ıürükleyen, büyük şehirle -
rin dekadan burjuva sübjektivizmi 
ile dolu edebiyattan kaçınma icap 
ettiğine kozmopolit bir ruh ile ya
zılan eserleri ülkenin aınırlarından 

uzaklaıtırmak lazım geldiğine ge
ne büyük bir imanla işaret ediyor. 

ar er ara e ı ıncc emyenın san 

at hayalı Fransız sahnesinin en fe
yizli hayatlarından biridir. Jemye 

memaliki ecncbiyede biraz hayale 
düşkün fakat daima sonunda bir 

Acaba bu yeni cereyan, dünya 
san'at ve edebiyat aleminde yeni 
bir dönüm noktası; yoksa vak'ala- mütecessiı bir araştırıcı hissi verir 
rın tabii bir sonu mudur, Lunu bi- di. Fransada ice ismi en harikuli • 
ze hadiseler gösterecektir. de realist aktörlerden biri olarak 

· İbrahim Hoyi J kalacaktır, 
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Düşmanı 
Babil 

Bahçeleri 
lınuıımı•ıınıınnnnııınıı111111ıımıı1111•"'1n-•"'11ımıııntıımııınııımı11mu11111wııımı1B111nıtıııuuauıııımnmtıu1'1 ımomııımtıaııııttıııııııınınıııııutıld 

Kışın balıklar buz altın
da nasıl yaşarlar ? 

Küçük Aliyi tanırsınız? Bizim 
köün en yaramaz, en haşarı bir ço 
cuğudur. 

Mektebe gelir, muallimin sözü
nü dinlemez. Eve gider, annesinin 
hatırını kırar. Babasının tokadını 
yer. 

Küçük Ali dere kenarında kaz
ları kovalıyor. Onları: 

- Tıs .. Tıs .. Tıs ... 
- Tıs .. Tıs .. Tıs ... 

Diye kızdırıyordu. Kazlar ilk 
zamanlarda onun bu haline ehem
miyet vermediler. Fakat kazbaba 
küçük Alinin yaramazlığına çok 
kızmıştı. Esasen küçük Aliye ev
vel den garezi de vardı. 

Bir kere taş atmış bir kazın a
yağını kırmış, bir kere yumurtala
rı kırmış, bir kere de bir kazın ka
nadına İp takmış, sonra bunun u
c~~a .. taş bağlıyarak epeyce gül
muştu. 

Baba kaz bunları henüz unut
mamııtr K"" ""k Al' . ... · uçu ının son yara-
mazlıgını görünce dayanamadı. 

- Kü '"kAI' .... çu ı .. Tıs ... Diye başla-
dı. Kuçük Ali kazın kendisine yan 
yan fena halde baktığım anlama
dı. Gene alaya baıladı. 

- Tıs .. Tıs .. Tıs ... 
- Tıs .. Tıs .. Tıs ... 

Babilde asma bahçeleri cennet 
kadar güzel imiş. Frat nehri ke -

' ' 

narındaki bu bahçeler Babildeki 

bir hükümdarın zevcesinin hoşuna 

gitmek ve iyi vakit geçirmek için 
yapılmıf imiş. 

Diyana mabedi 
Apatloğ şehrinde yapılmış olan 

bu mabedin içinde dünyanın en 
methur Diyana heykeli vardır. Bu 
heykel gökten inmiş diye inanır -
lardı. Şehir iki defa batacakmış 
ta bu heykel kurtarmış imiş. 

]. Filber heykeli 
Zeves mabedi için yapılan bu 

heykelin üstündeki elbiseler altın
dan yapılmıştır. 

Rodos .heykeli 
Bu koca heykel Redos limanı 

ağzında bulunuyordu. Heykel 
tunçtu. 12 senede bitmişti. Hey -
kel dikildi, fakat 60 sene sonra 
müthiş bir hareketi arzda devril -
di .. 

Muzolos mezar, 
Mozolosun mazarı Anadoluda 

yapılmıştı. 42 metre yüksek bi 
nada bulunuyordu. 

Kim çok konuşur ! 
12 yaşına kadar çocuklar, günde 

5000 kelime söylerlerınİf. 

Dört aylık hastalıktan sonra a - 17 yaı:ma kadar 6 bin kelime 
yağa kalkan Ali şimdi köyün en f söylerlermi,. ' ı. .. ' 

uslu çocuğudur. Nerede bir hay - 25 yaşına kadar 7 bin kelime 
.. 1 . d .... 1 • • söylermiş. van gorse on ara ezıyet egı , ıyı -

lik yapmağa çalışır. 50 yaşına kadar olanlar 9 bin 
kelime söylermiş. Çocuklar hayvanları seviniz. 

Onlar insanlara en faydalı mah -
luklardrr. 

Masalcı 

50 denyukarı olanlar da en az 
15 bin kelime söylerlermiş. 

Acaba doğru mu? 
J e•e11•11111111•e111111a11a11111•••11a1111111w111111111111111111111111111111111111111111111L - ' 'I Birinci Kanun Bilmecesi : 1 ı 

Alın size bir sual: 
- Kışın balıklar buzlar altında 

nasıl ya§arlar? 

Hakikaten yaznı güzel hava -
larda, su içinde balıklar kayif ile 

yaşarlar. Fakat soğuk su içinde 

acaba nasıl yaşarlar? Hele şimal
deki buz denizlerin içinde .•• 

Balıklar suyun içinde yüzerler. 
Soyun üstünde buz tutar. Fakat bu 
buz tutması suya tesir etmez. An · 
cak suya yaşıyan balığa lazım o · 
lan hava kolay kolay buzdan ge -

çeme7
• Oh ne güze/! .. 

Bu"llar belki kırık olur, belki çat 1 .. Yu~a~ıd~. resi~lerini gördii~ 
lak olur. Hava geçer. Eğer kırık nuz şu ıkı bısıkletlı çocuk ne k•. İ' 
olmazsa ... O zaman da buzun altın güzel değil mi? Fakat resJ1le 11

1, . ·ıJe 
daki su mütemadiyen akıp geçti - ce dikkat ediniz, o zaman h••.~ de' 
ği ... Gelen suda taze hava bulunur. lerin yere tutturulmuş ve üsh111 ıı' 
Bu da ~,alığı yaşatır. kilerin de yapma bebek oldukl1 '

1 

Buzlu suda balık anlamakta güçlük çekmezııinit·-' 
Canlı olan yalnız küçük, be1 

yaşar mı? 

Bıız gibi suda balık nasıl yaşar? 
Acaba ü~ümez mi? 

s;ı;yorsu!luz ki su çabuk donar. 
Donan suda ise hayvan nasıl ya -
şar. 

So{;uk derecP.sine göre suyun yal 
nız üst tarafı, daha soğuk olursa 
daha kaim tabakası donar. 

Balık su buldukça rahat rahat 
} 1ışar. 

' F al<at suyun 'hep birden donar
sa tabii bahk ta donar. 

Esasen su buza göre daha sı
caktır. 

Hatta buz tutmuş sularda buzu 
kırarsanız altından sıcak sıcak su
lar bulursunuz. 

Balık hisseder mi? 
Bu serlevhayı okuyunca (artık 

lJu da sorulur mu?) diyenleriniz 
bulunur. 

köpektir. ? 
insanlar neden konuşııf·, 

İnsanlar durmadan, dinlentl'~, 
den konuşmak isterler? Hele~ 
çük yaşta ve bir de ihtiyar Y f 

olanlar çok konuşmak isterler· ~ 
den? 

• • 150 okuyucumuza lıediye veriyoruz 
Fakat bu çok mühim bir mesele 

dir. Hatta bazı alimler buna dair 

Bunun sebebi şudur. insani~ 
bir çok ihtiyaçları vardır. Bi~ ;ıı~, 
sanın yalnız başına bütün ihll~ıt· 
larını temin etmesi imkanııı:ı: ~ 
Bn sebepten bir diğer insana fl'~ı 

ı . -~ 

4 

~u haftaki. bilmecemiz elinize J B
0

unun için biz de bugün bu 7 
kagıdı kalemı almadan yapılacak acayıp şeyi okuyucularımıza an -
bir hesaptır.: !atıyoruz. 

Soruyoruz: 

"Şimdiye kadar bir milyon, ya -
hut bir milyar, yahut milyon sa
niye yaşadınız mı?,, 
Akıldan hesap ediniz. Bu kağı -

da yazıp bize gönderiniz .. 

Doğru halledenler arasında 150 
okuyucumuza hediye vereceğiz. 

Hediyelerimizin arasında bisküi, 
şeker, kitap, kartpostal vardır. 

Hal varakalarına isimlerinizi ve 
adreslerinizi okunaklı yazarak "Ço 

"Evvel zaman içinde, kalbur 
saman iç.inde -iken (yani pirenin 

hamallıktan kurtulduğu zamanlar

da) insanlar (acaibi sebialem) 

diye bazı şeyler sayarlardı. 

Bunlar da 1 - Mısırdaki eh _ 
rami ar. 

2 - Babildeki asma bahçeleri. 

3 - Diyana mabedi. 

4 - Jöpiter heykeli. 

5 - Redosta büyük heykel. 

taçtır. şte bu insana ihtıY ~ 
bildirebilmesi için müte111ad 
konu,mak İster. Je 

Tabii ihtiyaç çoğaldıkça •0\D" 
fazlalaşır. Maamafih bazıları l-'' 
nuşmayı da bir ihtiyça sayar 
Derler ki: , 

- insanın beyni dardır. fi~r ~e 
yi düşünür. Bu düşünceleri111 ftte 
bir diğerine anlatmak ister. J 

h·mun iç.in konuşur. • 

lskenderige fener~tJJ'': 
Batlemyüs tarafından yapı ;Jı 

hıır tı. Bu fener o kadar met aı ' 
k. bııJııf1 

ı .. 120 metre irtifaında "te' 
.,,ı.ı 

yordu. Kat kat kulelerden 

şekkildi. ıf f ? 
1 rendeki tak tak ne ı 0te-

Baba kaz artık çok 
yanındakilere: 

kızmıştı. cuk sayfası muharririne,, gönderi
nız .. 

6 - Kral Mozolosun mezarı. 

7 - lskenderiye feneri. 

150 metrelik yükseklikleri, koca 

kitaplar bile yazmışlardır. Dün • 
yadaki bütün hayvanların en kü -
çüğünden en büyüğüne kadar hep
sinin hisleri vardır. Duymıyan, 
hissetmiyen hiç bir hayvan tasav -
vur edilemez. Bunun için karın -
cadan itibaren deveye kadar her 
hayvan hisseder. 

T I1 ısı 
rene bındığınız zaıtla k t•1'' 

d. k ta ma ıyen tak tak tak, La . ı11ıf-
- Haydi gak.. gak .. diye bağır

dı. Hep birden Alinin üzerine hü
cum ettiler. 

Ali; dört kazın cıyak, cıyak ka
nat açıp üzerine gelmisini görünce 
hemen kaçmağa başladı. Kazlar 
onu dört adımda yakaladılar. Be
reket versin .. Parmaklığa.. Lakin 
o da faydalı olamadı. Dört kaz 
Alinin pantalonuna yapıştılar. O -
nun bacaklarını, delik deşik etti -
ler. Ali bayıldı. 

Dünyanın yedi acaibi 
Geçen sayımızda bilmece ola

rak okuyucularımıza şunu sormuş· 
tuk: 

- Dünyanın yedi acaip şeyini 
hil!yoı· musunuz? 

Buna cevap veren oku} ucumuz 
çoktur. Amma .. Bize gelen mek -
tuplar içinde: 

- Bu da ne demek, diyenler da
ha çoktu. 

Eski zamanlarda bunlar öyle 
garip görünüı-dü ki.. Ehramların 

koca taşları dillere destan olmuş -
tu. 

Maamafih ehramlar 100 bin kö
le ile tamam 20 senede yapılmıştır. 

660 yaşında olan bu ehramların 

içinde dar delhizler ve küçük oda
lar vardır. 

Bu odalar Fraonların mezarları 
idi. 

Tabii su içinde ve yaşıyan hay
vanlar ı:la aynı şekilde hissederler. 
Ancak hiıs b'rllz da beyinden gelen 
!rnvvettir. Beyni küçük olan hay 
vanlarır. hisleri de az olur. 

itte dünyada tn az beyni olanı 
balıkların d;ı hisleri azdır. 

. jtır• 1 tak.... diye bir ses ış d• ' ' 
Trenlerdeki vagonların aftııtl 01ı" f z a tı tekerlek vardır. Daha a 

lan da vardır ya.. deıi1• 
Tren yollarıysa yekpare &J:ı:&J" 

aııııt r· parça parçadır. Her parÇ ıe1'e 

luğu 6 - 12 metredir. 'frell efill'e 
leği her parçanın başına g birle' 
b . 1 b esler ,e• ır ses çıkarır. şte u s diYe 
şince taka tak, taka tak .. ,,. 
çıkarır.. • (J'S • 

T1'f"n }u:dı "';derse 
, 



( 

Hiddet bahsi 
lki kişi kavga ediyorlardı. Biri 

ötekine: 
- Sen çok hayvan herif ıin. 

Ben senin kadar aşağılık herif gör 
medim. Eğer sende biraz haysiyet 
olsaydı, bu kadar lakırdıdan son
ra biraz kızarırdın. 

- Ben ancak hakaret gördü • 
ğüm za.man kızarırım. 

Maç Seyri 
Yüzü gözü şiş, bir ayağı sarılı 

olarak evine gelen Şemsiye anne
sı: 

- Ayol, bu ne hal, dedi. O ka 
dar tenbihten sonra yoksa gene 
mi futbol oynadın. 

- Yok canım. Ben sözümden 

Sıkı bir pazarlık 
Bir toförle bir müşteri pazarlık 

ediyorlardı. Müşteri: 

- Yahu, dedi, Cerrahpaşa 
ne kadar yer (60) kuruş istemesine 
utanmıyor musun? 

Şoför pencereden başını uzat .. 
tı: 

- Kızma beyim, arabanın ö
nüne yat, ondan sonra seni hasta • 
neye bedava götüreyim. 

Bir mazeret 
Muallim Sami efendiyi çağırdı , 

defterine baktı: 
- Aman Sami efendi, dedi. 

Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Yazın 
imli hatalarıyle dolu .. 

- Affedersınız muallim bey, 
geri dönmem, bu sefer sade sey • kaç gündür parmağımda dolama 

•c."'b h n:tlaafll" bey, baaa peh ııfiler yilzle baktı, rettim. çıktı da.. J Sahrayı kebirde - Eyvah şapkamı dü• 
_ ~ bil' nl1etl ml var? d · b" 1 f 

lıııı Vet, anaem oldaj'DDU anıamtf olacak. =========::W::= •=*=-===========-== şür um, ya lr nez eye tUtUIUfS8m ou 
unıuıı11 

s~·i;·;"""'"""'""'""O"'""'"""'"Diikka:·~·:"·:;;;;;f""""""'"D';i'ğ;;·"""""""'"'"i""""'""""'"M;;;;;·;~"'";:;·~:;"'""'""""""H;·;;;·;"'"'""""'""O" 
O Seniha misafirini pek hararet - Komşu devletlerden biri var - o K 

Altında le karşıladı. Fakat Lemamn canı • Doktor dır ki, mebusan meclisi hemen apıcı 
sıkılıyordu. Karşı karşıya oturduk her gün bir çok münakaşalara, 

Ji·k ha 
1

1 lllet bey sofranın altında 
tı h l b' 

11 kı arı ır §ey arıyordu, Karı-
bc}' Zdı. Ayağıyla dürttü. Hikmet 
'"n gene aldırmayınca iğildi, ma 

•n e.ltından kocasına: 
•t~ Ayol, misafirlerin yanında 

erce ne arıyorsun?. 
....... A .. 

gzımdan lokma düştü. 
tU. ~ Canım, lokma düştüyse düı· 
tctktt el Yerine, hizmetçi kız sonra 

~ler. 

diı' İyi ama, lokmanın için.de 
tlkıını da vardı. 

Uzun bir piyes 
")chir tiyatrosuna bir piyes ver
··•ı!Ic d. O 
da. . r ı. n yedi perde, 28 tablo· 
tir? ıha.ret olan bu piyesin muhar-

ı rn·· d h~ lı ll ürü gördü. Müdür hemen 

ları zaman Seniha merak etti: Doktor A. C. merhum nişanla • kavgalara, dil, el, ayak hücumları· 
- Senin bir derdın var Leman, nıyordu .. Arkadaşları toplanmış - na şahit olur. 

gene kaynananla kavga mı ettin? lar, nişanlı hanım da içeriki oda - Birbirine muarız fırkalar azası 
- Hayır .. Evvelki gün terzi .. da hazırlanmıştı.. içinde işitilmemiş, keşfedilmemiş 

den aldığım manto yok mu?. Büyük salonda nişan yüzükleri kelime kullananlar vardır. Bun· 
- Evet.. takılacaktı. Namzetler yanyana o- lardan biri geçenlerde kürsüye çı• 
- Bu mantoyu yeni boyanmış turdular. Yüzükler geldi. Biri dok karak bütçe müzakeresi sırasında 

bir mağazanın vitrini berbat etti. tora, biri hanıma verildi. Doktor , ekseriyet fırkasına şiddetle hücu
Boyalar parça parça mantonun· üs nişan yüzüğünü takmak üzere ha- ma kalkmış. Fakat diğer aza ta· 

nımın uzattığı eli aldı .. dalgınlık -
la ve alışkanlrkJa birdenbire nab· 
zım buldu .. Saatini çıkardı. Say -
dı .. Sonra hanıma: 

- Dilinizi çıkarır mısınız? De-
di .. 

Dertleri boğmak ! 
Kazımın rakı içmesi artık müt

hit bir hal almıştı, rakıyı kadehle 
değil, şişe ile dikip içiyordu. Bir Ja k' ~nesinin gözünden tomarlar• 

tıc k'Qıdı çıkarıp muharririn önü-
ohrak: gün bir arkadatı onu çevirerek: 

......... l• - Yahu, dedi. Şu zıkkımı dert 
cf c .... d. ''•aalesef oynıya.~uyacağız, '' ırn ! Ierini boğmak için içtığını söyle~ 

Bir apartımanın içinde hemen 
her katta bir hırsızılık olmuş, bir 
çok şeyler çalınmıştı. Hırsızın a
partıman kapıcısı olduğu anlaşı • 
lınca ev sahibine müracaat edildi • 
Ortada pekte delil olmamakla be
raber ev sahibi kapıcıyı değiştir -
di. Kiracılara: 

Bir daha o herif apartımana a· 
yağını atmıyacaktır . 

Deyince biri dedi ki: 

- Ayağının ehemmiyeti yok , 

asıl elini atmasın .. 

Bir dü~ünce 
lki sabıkalı Galatadaki dar sc• 

kaklardan birinde, karanlıkta bi -

ribirlerını tanımışlardı. 

- Vay Ebucehil, sen misin?. 

- Ulan Sarı Tosun, sen bura-

da ne arıyorsun?. 

Diyerek civardaki bir kahveye 

girdiler. lkısı de hapishaneden ye-cfA .......,d' 'Ya, vah vah .. Acaba neden sin . Eğer bunun dertlere bir fay-
"11 ırn? dası olsa şimdiye kadar derdin 

·.. .,:rıii- ni çıkmışlardı. Ortalığı acaip gör-
......, p· ··~ varsa çoktan hepsinin rakıda bo .. 

Çok lYesınız tiyatromuz ıçın d d düklerini anlatıyorlar, hapishane 
uıund · · Elr daba o k&ye ayak atmı· ğulması İcap e er i. · Kutbu şimalide ur, onun ıçın.. hapishane hatıralarını tatlı tatlı 

l'tıck", Acaba tiyatronuzu genişlet• yacağım. Gece saat 111 oldu mu Kazım boynunu büktü: Bu:a: dediğin de yerlade yakı· 
•ınkanı yok mu?. sokaklardan el ayak çeklllyor. ft _Bende talih ne gezer azizim, ••yor nHelAm, yadediyorlardı. Sarı Tosun dedi 

yapmak lmklnı yok. Oatellk bir _ Yeri aere•ldlr? kı' .. Al benim dertlerim de yüzmek bili -
<"t /Qh k J J de serseri diye adamı yakabyorJar. - Bira bardaj'ı •• b h l 

S·· ısmet euerue.. yor?.. - E uce i , sen bu işi bılırsın. 
~ ukr;; 8 1 v v 1 M 1 A b · l l k b' h ~ltn .. ey ço ugunu, çocugunu tünde ka dı. rafından susturulunca kızmış: a um a enım a tı ay ı ır ma 
•t. 'Ye · ··1 · · 1 Elb M h b • l h kA · · d 1 '1tır • nı o en annesının meza • - Canın sağ o sun.. et ko- Ü im ır mese e - Bu meclisin yarısı ayvan • umıyetım ala var. Bu mevsim • 

da.kt?.;rete gitmiıti. Edirnekapı - can bir yenisini yapar.. . . dır! de de günler kısa, geceler uzun • 
b~ld l 1 e ınakberesini arıya arıya - Evet .. zaten o lekeleri görür Küçük Fevzının bir türlü akıl Diye haykırmış. Gürültü, patır dur.Şu sırada mı deliğe girmek kar 
l',,.. \t ~r. Ağlaıtılar, dualar ettiler. görmez zavalJı "sıkıLma karıcığım erdiremedığı bir sır: dı arasmda mebbusu kapı dışarı et l d 

'il g d ı ır. Yoksa günler uzayıp geceler 
etraf dı ecekleri sırada Şükrü Bey al şu yüz lirayı yenisini yaptır!,, - Anne, diyordu. Dikkat ettim, mi~ler. 
1 ı · · b k k kısaldığı zaman mı?. ltı k eınır parmaklıkla çevrili o· dedi. eni.m ellerim üçü olduğu halde Ertesi gün reis meclise tarziye 

ahrı' t k 1 . 11ınmıırıtıımnıttmnmnunumttı!fııım1ttmnınmttmumnununnmtnııtnmtnmuwuu. 
......._ ı anı gösterere : Senihayı bir düşünce aldı ve: kocaman kocaman yazı yazıyo • ver:nesi lazr.~ geldiğini söy eym -

Cdcr ~o~uklar, dedi, Allah kısmet - Kuzum Lemancığım, dedi. rum. Senin ellerin kocaman oldu ce mebus kabul etmiş ve tekrar lış bir cümle sarfetmişim, bu cüm 
l~c"· e ölürsek hep buraya gömü· Şu mağazanın adresini bana da ğu halde küçük küçük yazıyorsun. kfö .süye çıkarak: le,: i tashih ediyorum: Bu meclisin 
ınnııııi•J:.. verir misin?. Neden acaba? - Efendiler, dün hiddetle yan yansı hayvan değildir. 

lıı111ıııı11ıı 
llllllllll111111lllllltu 11111lll1t111 1llllll lt11t1ılllllll1111lllllllttı11lllllll111 1Ullllllt11111llllllU1111llllll1111llllllllt1111lllllll111111llllll11111lllllll1t1111ll l lll11111lllllllff1 1lllllllll(11 1 llllllf1111lll lllll llııııılll ı • :ı 111ııl tl l1111111 ı ı1111111111ılllll t11 1illl llll1111 1llllll llU lllllllll11 111 lllll ll1111 11llll llU111 ı llllllU11 1 1ı ll llll11 11 1lllllllUUlllll llll11lllll llU 11t1ll llllU 11111lll ll l111 11lllll ll1&1 -/",t~-

"'~f~;.~ 
l?v:.~ .... ...... . -

_,...-~ 

s, .. h 
l'Uttt oş - Vay efendim vay.. Benim yU-

erne IUzum kalmadı, toprak yUrUyor. 

Cehalet 
Hanımefendi hizmetçi kızın o• 

dasına birdenbire girip de içerde 

kızla baş başa bir itfaiye neferi gö 

'rünce dayanamadı, haykırdı: 

- Kız, itfaiyenin işi ne bura -

da?. 

Hizmetçi kız dudaklarını bük .. 

tü: 

Erbabına ... 
Serkomiser masasının anahta · 

rını kaybetmişti. O gece sabaha 
karşı yemek lazım olan gözü aça -
mayınca memurlardan birini ça -
ğırdı: 

- Bu gece çevrilenlerden aşa • 
ğıda kim var?. 

- Yankesici Hulusi, Kara lh -
san, Artin ... 

İtfaiyelerden bu kadar nefret - Kara İhsanı çağırın, fU be-
~ettiğ!nizi bilmiyordum da.. nim masanın gözünü açsın.. ,6 

~=*=*=*==== =·===+=-· =· = &3 ===-=<"" 
Beyefendi, bir adam gelmiş, sizi 

hayat sigortasına yazmak istiyor. 
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ı·yen·n Neden Yandığı nlaşıtdı 
Büt .. n Adliy~- cbir~f~ri = i~tı;= kafi ~biı~=bi~;=1ı;;ü; bulunamadı· 
Şimdilik birinci hukuk mahkemesinin eski maarif nezaretine! 
ağır cezanın vilayet binasına yerleştirilmel.erine karar verild1 

<Bae tanıtı 1 lnct s:ı3·1famııda) 

rak, yangının merdiven altından 

çıktığı da tesbit edilmiştir. 

Araşbrılan kısımlar 

Bununla beraber, hazırlık tah -
kikatı henüz bitmemiştir. Yangı• 
nın öndürülmesi hususunda, baş -
langıçta nasıl hareket edildiği, it • 
faiyeye haber verilmede niçin ge
cikildiği de araştırılıyor. 

Dün müddeiumumi Kenan, ha~ 
muavin Salih Esat Beylerle icra 
reisi vekili Kemal B" - ·;e !"' ;~ -~Jei 

umumi rr- :·- -ı:;:ı t .., ·;ndcn b:::z ı~an, 

yangın y .... :r.t!c dolaşmışlar, kasa 
Jarın bulunduğu yerleri tesbit et -
mişlerdir. 

Beş kasa meydana -.ıkaraldı 

Dün yerleri tesbit edilen beş ka 
sa, meydana çıkarılmıştır. Fakat, 
bunlar dün açılmamı!lır. Yangın 

yerinin etrafındaki telle çevrilen 
sahanın muhtelif noktalarında po
lis memurları nöbet beklemekte -

dirler. Kasalarda bu suretle muha 
faza ediliyor. Bugün yahut yarın 
bir heyet huzurunda açılmaları 

muhtemeldir. Fakat, daha evel 
kasalar yangın sahasının haricin -
de, başka bir binaya nakloluna .. 
caktır .. 

'Haıs ateş 

'Adliye sarayınm son yanan ta
rafındaki bir kısım, hala kızgın 
bir haldedir. Bu kısıımdnki tahta
lar, yığınlı odunlar yangın sıra • 
sında bomba atılarak yıkılan _du · 

varlar altında kalmıştı. Bunlar, 
dün de için için yarunış ve dün ak
şam üzeri parıltı artarak, dört du
var· arasını uzaktan da görülebile· 

cek bir tarzda aydınlatmıştır. Ağır 
ağır yanan enkaz parçaları ve o -
dunlar, çok aşağıda duvar içerisin 
de kaldığından, alevlerin yakı -
nında bulunan Mimar Sinan hama-

mı içerisindeki belediyenin benzin 
deposu için bir tehlike teşkil etme
si muhtemel görülmüyor. Bunun
la beraber, bir itfaiye neferi, sön 
dürme vasıtalarının yanında her 
ihtimale kar§ı nöbetçi bırakılmış -
lir. 

Yanan otobüs 
Bu kısımdaki ic avluda durdu

ğu anlaşılan bir ot~büsün de yan • 
dığı öğrenilmiştir. Bu otobüs, evel 
ce ı.:nevkuf ve mahpusların bir yer
den bir yere götürülmesi işinde kul 
lanılıyordu. Sonradan evrak ve 
mümasili şeylerin ta§ınmasma tah· 
sis edilmiştir. 

Yanan bir kişidir 
Dür. bir refikımız, adliye yan

gınında odacı Mehmet Ef. den baş 
ka, hüviyeti belli olmıyan birisi _ 
nin daha yandığına dair bir haber 
neşretmiştir. Alakadarlarca böyle 
bir şey .mevzuu bahis olmadığı, ad 
liy~ye mensup ve müstahdemleri a 
rasından yalnız odacı Mehmet Ef. 
nin eksik olduğu söylenilmiştir. 
Bu itibarla, yangında iki kişi de· 

1, bir kifİ yanmıf aluyor. 
Diğer taraftan mütemmim ol~ 

rak öğrendığımıza göre, en son ya 

.. -- ., ====ewwwı= ==-.., :;. 
nan üçüncü ceza mahkemesi kale
mindeki bazı dosyalar da kurtarı
lanlar arasındadır. Adliyede ya• 
nan şeyler arasında da, mezun bu
lunan bazı hakimlere verilmek Ü -

zere saklanılan maaşlar vardır. 

Yeni faaliyet yolunda 

Adliyenin yeniden faaliyete 

mişler, bu istidalar 
konulmuştur. 

muameleye 

Bu arada avukat Cemil Bey mü .. 
ekkilleri namına üç istida vermiş -
tir. Bu istidalardan birisi, Siirt 
vilayeti bat mühendisi Besim Be
yin bir davasına aittir. İstida, da .. 
vanın reddine dair verilen karar 
üzerinedir. Ve eski hale getirme 
isteğiledir. Müddeiumumilikçe 
Adalar sulh ceza mahkemesine ha 
vale olunmuttur. lstidalardan 
ikincisi , Çatalcaya tabı Çöplüce 

İstanbul tevkifhanesinin idare kı., köyünden Bakırköy çimento fabri
mında harekete geçmiş bulunuyor- kası bekçisi Yusuf Ef. nin kefalet 

1 le serbest bırakılması iç.indir. Ya· ar. 

geç.ışı yolundaki çalışmaya gelin .. 
ce, dün de l'azdığımız gibi, müd· 
deiumumilik, birinci ve ikinci iı
tıntak daırelerı, Sultanahmet sulh 
hukuk ve sulh ceza mahkemeleri 

ralamaktan hakkında tahkikat ya• 
Dünkü toplantl pılan Yusuf Ef. namına verilen 

Dün müddeiu::numi ile icra reisi bu istida, ikinci ceza reisliğine 
vekili, mahkeme reis ve azaları, verılmış ve mütaleasını bildirmesi 
sulh hakimleri tevkifhanede topla- için, müddeiumumiliğe havale 

nar ak, açıkta kalan mahkemele .. olunmuştur· 
rin ve icra kısmının hangi binalar
da faaliyete geçebilecekleri husu • 
sunda görütmütlerdir. 

Biricin ticaret ve üçüncü hukuk 
mahkemelerinin Beyoğlu adliye 
dairesinde, ikinci ticaret ve dör • 

düncü hukuk mahkemelerinin ls -
tanbul Halkevi binasında, birinci 
ve altıncı hukuk mahkemelerinin 
eski maarif nezareti binası ola~ 
muhtelit hakem ma,hkernelen bi .. 
nasında, ağır ceza mahkemesinin 

hükUmet konağının bir kısmında1 
icra teşkilatının Ayasofya medre .. 
seferinde, bütün istintak hakim -
likleriyle Sultanahmet sulh mahke
melerinin de tevkifhanenin kadın .. 
lara mahsus kı~::mnın üst ve alt kat 
larında çalışmaları dü§ünülmüştür. 

Tabii bu yerlerde çalışma, muvak
kat bir zaman için olacaktır. 

Kat'i karar yok 
Bu şekil düşünülmüş, şimdiki 

halde en muvafık şekil olduğu ne
ticesine varılmıt olmakla beraber1 

bu hususta ~atiyetle verilmiş bir 
karar yoktur. Vazıyet katile~ince, 
müddeiumumilik, gazetelerle ala .. 
kadarlara tebligat yapacaktır. 

Tevkifhane binasında mahkeme 
reisi ve azalarının oturması için ve 
ayrıca baş katipler için birer oda 
ayrılmıftır. Bir kı111m katipler de 
tevkifhanenin muhtelif kısımların· 
da iş görüyorlar 

Yanmıyan il3mlar 

Adliye tebligat dairesince adli
ye sarayının yandığı akşamın gün .. 
düzünde alakadarlara tebliğ olun· 
mak üzere mübaşirlere verilen 150 
fazla ilam, mübaşirlerin yanında 
bulunduğundan, yar.mamıştır. 

Bunların suretleri çıkarıldıktan son 
rn alakadarlara tebliğine başlanıl
mıştır. 

Yanan bina haricindeki sulh 
mahkemelerince yapılan tebligat 
itleri taşra mahkemelerinden ya • 
pılan tebligat, hiç bir gecikmiye 
uğramadan yerine getiriliyor. 

Avukatlar faaliyette 

Dün bazı avukatlar, tevkifhane 
binasına gelerek müddeiumumili
ğe ve binada bulunan mahkeme 
reis ve hakimlerine istidalar ver • 

Üçüncüsü de, Fransada Bur-
juva Vertmayer ıtrıyat fabrikası -
nm latanbul mümesailleri Jerohan 
Juntof Ef. ve karde§ıyle Fransa• 
ela Rojegale fabrikasının mü.mes • 
sili Nigri Ef. namınadır. Verilen 
istida, zarar ve ziyana karşı olan 
300 liralık depozito akçesine ait 
çeklerin yandığının iş bankasına 
it'arı isteğiledir ve gene ikinci ce-
za reisliğine verilmiıtir. w.. 1ı> r 

Dün verilen tahliye kararları 
Tevkifhane binasında muha -

kemelere başlıyan birinci ve ikin
ci sulh ceza hakimleri Reşit ve Se
li.hattin Beyler, dün altı mevkuf 
hakkında serbest bırakma kararı 

vermitleı"'Jir • 

Ref İt Beyin kararı, Mehmet oğ 
Iu Hasan, Ahmet oğlu Mehmet , 
İsmail oğlu Ahmet isimlerindeki 
mevkuflar, Selahattin Beyin ka -
rarı Ahmet oğlu Hüseyin, Hasan 
oğlu Rif at, Nadir oğlu Aziz isim
lerindeki mevkuflar hakkındadır. 

Davalar, çalmak davalarıdır , 
Dava dosyaları yanan bu mevkuf
lann mevkuf olmıyrak muhake -
meleri, polisçe ikametgaha bağlan 
malan va zabıtaca fezlekelere ba
kılarak ~ikayetçi ve şahitlerinin 
tesbit edilmesi kararlaştırılmış -
tır. 

Baro i nzibat meclisinde 

Baro inzibat meclisi, dün reis 
Halil Hilmi Beyin Galatadaki ya -
zıhanesinde toplanarak, yangın 

dolayısiyle ortaya çıkan vaziyet 
etrafında müzakerede bulunmut -
tur. 

Baronun ayın dokuzuncu gunu 
saat on dörtte İstanbul Halkcvi 
salonunda yapılacak umumi top -
lantııında, gerek bina • meselesi , 
gerek diğer işler bütiin avukat -
lar arasında konu!}ulacak ve kara
ra bağlanacaktn. 

Adliye vekilini ziyaret 

Müddeiumumi Kenan Bey, dün 
Milli müdafaa Vekili ve Adliye 
Vekaleti vekili Zekai Beyi ziya -
retle bina meselesi ve diğer i~ler 

hakkında görüıerek, izahat ver 
miş, talimat almıştır. 

Zekai Bey, öğleden ıonra Pe 

=-= ... -
rapalas otelinde kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize, §U beya -
natta bulunmuftur: 

Adliye vekilinin beyanata 

"- Şimdiki halde mahkemeleri 
yerleştirmeğe çalışıyoruz. Adli -
yedeki dokuzuncu ihtisas mahke -
mesini gümrüğe yerleştireceğiz • 
istintak ve müddeiumumilik dai -
releri tevkifhane müdürlüğünde 

faaliyete başlamış bulunuyorlar • 
Hukuk ve ticaret mahkemelerin -
den birer tanesini ve yahut hem 
ticaret, hem de hukuk davalarına 

bakan birinci hukuk mahkemesini 
eski maarif nezareti binasında te
sis edeceğiz. 

Çünkü esasen bu binada mah -
kemeler için lüzumlu tesişat, sa -
lonlar vardır ve muhtelit hakem 
mahkemeleri haftada bir gün top· 
)anmaktadırlar. 

Bunlar tabii muvakkaten ola -
caktır. 

Mahkemelerin yerleştirile· 
cekleri yerler 

icra dairelerini Sultanahmet 
civarında bir yerde yerleştirece -

ğiz. Sulh mahkemeleri için de 
muvakkat bir yer arıyoruz. Ağır 

ceza mahkemesi için büyük bir sa
lon lazımdır. 1 Bu •eheple bu 
mahk,meyi, gene mu\•akkat ola • 
rak, vilayet binasında yerleştire -
ceğiz. 

Bütün adliye daireleri için mü· 
nasip bir bina aramaktayız. Ad 
liye dairelerinin arasında vazife 
itibariyle teknik bir irtibat vardır. 
İstintak dairesiyle müddeiumu -

milik arasında, mahkeme ile icra 
dairesi arasında rabıta bulunmak
tadır. 

Bu itibarla adliye dairelerini üç 
kısma ayırmak mümkün değildir. 
Nihayet sulh mahkemelerini ayı -
rabiliriz. Diğer kısım adliye 
daireleri için kırkı büyük, kırkı 

küçük laakal 80 odalı bir binaya 
ihtiyaç vardır. Bun!! lemine ça 
lışacağız. Henüz kati bir kal'ar a
lınabilecek bir vaziyet hasıl olma
mıştır. 

Yangının bir ihmal veya tesey· 
yüp neticesi mi olduğu etrafında 

hakikati meydana çıkarmak için 
tahkikat ve tetkikat devam etmek 
tedir . . 

Düyunu umumiye binası 

- Düyunuumumiye binasının 
adliye sal'ayı ittahz edileceği söy
leniyor?. 

- Düyunu umumiye binası lise 
için tefrik edilmiştir. Bugün 
mektep olarak kullanılmaktadır . 
Mahkemeleri olsun, diğer her han 
gi bir resmi dnireyi olsun, yerleş
tirmek için hükumetin müracaat 
edeceği tedbirler arasında bir 

a"J.1ll 
meği düşünüyoruz. Daha 111 t) 

bir şekilde meseleyi balletl1' 
mümkün olacaktır • c 

Tophane müşürlüğü binası 111
s" 

vakakt olarak belki alınır. f:t~·r 
lı bir bina bulununcıya kadar ~1 
iki mahkemenin bu binada tef f 
için ben milli ntüdafaa vekili~ 
tiyle yardım etmek isterim· f 
bu bina da semt itibariyle urııı:. 
değildir. Mecburiyet halinde 
binadan da istifade edilebilir· ~ 

Tophanede bir de eıki ,_ık~~ 
sanayi mektebi binası vardır· . , 
b. k d' ~ d · · ıJ<er1 ına ısmen ıger evaırı a , 

ye tarafından işgal edilmif, Jcı~ 
men de boş kalmıştır. Zarı'~ 
halinde burada da bir iki aı~,sl, 
menin muvakkaten teşkili 111" 

kün olacaktır. 1 
Yeni bina yapbrlla cak "'' 

T . hk ..... ıf - emyız ma emesı ıçıı· JIİ, 

rılan para ile latanbulda bir a 
ye bina91 yaptırılacak mıdır?· , 

T . hk • 'rİJ1 ~ı! 
. - emyız ma emesı ır ~ 

bına yaptırmak üzere ayrılan P , 
yalnız hu işe sarfedilecektir· ~ 
kat bu, yanan adliye binaıı 1eJ , 
yeni bir bina bulunamıyacak e 
mek değildir .. 

Zararın miktarı 

Adliye sarayının yanması J~. 
layısiyle hasıl olan zararın :iı~ 1 . ıt 
rı hakkında şimdilik ,kat'i bıt,~~ı 
söylemek kabil değildir. rJv ı, 
ve senedat kasalada nıahf11.ı;. 
dur, enkaz arasındadır. .fi;,· 
yanan parçalara tesadüf edJl ? 
için amele bu k~saları mef~' • 
çıkarma i§ine henüz batbyııtılf, 
mışhr. Bir iki gün sonra h" , 
. b ı.11t' rıyata aşlanacak ,kasalar çı 

lacktır. dJf 
Kasalar ateşe ne dereceye k• .,,e 

mukavemet etmiştir?. EtY4lY1 
• .."1 

dereceye kadar muhafaza ~~""' 
kün olmuştur?. Bunlar balı• 
anlaşılabilecektir •. I"' 1, A • h 1 do"•' "argır ma zen er ve '"' 
. . l b ı - 1<11111 
ıçınc e u unan hır kısım ıı" 

. d J11115 
muhtevıyahmn yangın ~n rJ~' 
kalacağına ihtimal veriJıyor· ,.it 

h. . d · esifle ım olan nokta; ıcra aır rıl ' 
muhasebe defterlerinin kort• 

mış olmasıdır. • ıııef' 

Yangın dolayısiyle hok:~ıitdi'İ: 
zulara gazetelerde tenıas ,, İf1 

. pe~ 
ni görüyorum. Meseleyı ıerlef' 
tahlil ediyorlar. Tabii ıı; Jd'•"' 
de mukayyet olan senetler ;eff' : 
da endişeye m:ıhnl yokt0~)<ıi1d"1'~ 
yize gitmi' olanlar h• , ıifei1 

k · nı ' ıı '1'' ayıtlar da hemen aY ele•' 
.. l d 1 · Di~er • bİ' gorece c eme dır. "' , ..• Jcı 

·ı ho~.. • 
ler ve onlara ait ıne.saı 

1 
.ı.ı,.r. 

. b' o aC pı' rer tarzı tesvıyeye ta . 1 diclef1 
lardır. Benim Ş'l'fl 
mütaleam olamaz .. 

mektep binasına vaz'ıyet etmek r------ ---
suretiyle tedbir almak, alınacak 
tedbirlerin sonuncusu olacaktır . 
Bu, her halde elim bir tedbir olur. 
Buna mecbur kalmıyacağımızı ü
mit ediyorum. Mektep binala -
rına kabil olduğu kadar, dokun • 
mamağı1 onlardan istiane etme • 

Yurt daş ! "''"' 
Yerli malı k L1

11311 d_., 
1"1all 

Yurda bağh 0 f 
mektir. 1•'"'"" 

Milli lktııat ve . 
Ceıniyetı 
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l enılikte Adanada son bir hafta zarfın- Aydında 
~sarruf haftasın- da neler oldu? Adliye daireleri 

teftiş edildi c:.~.eler yapılacak . . 
'tt•e~k, <Hususi) -Milli ikti- Kış ansızın bastırdı - Fakır talebeye yardım - Kahya 
~.ı .. •&truf haftası icin faaliyet v 1 d . 1 k s· . bb .. .. bilb~ da .hatlaını§ ;lduğundan og un a merasım yapı aca - ır cınayet teşe usu -

Aydın, 4 (Hususi) - Adlıye 

ba~müf ettişi Tal at Beyin riyaıe -
tinde 6 müfettiş beyden mürek .. 
kep teftiş heyetinin Aydına gele-
rek adliye dairesini tefli! etmiş 
ve gördükleri intizamdan dolayı 

hakimlerimizi ve adliye memurla
rımızı takdir etmişlerdir. 

.... •a. nuı1· 'k · -..ıter . ı ı tısat ve tasarruf ce B h M •• • k • d • t ~;;_d~rf! heyeti başta kayma - o ç a c 1 un 1 re 1 m 1 r . 
~il L n) ı, fırka reisi Reşit Süley -d '~ ed· Adana, <Hususi Muhabirimiz -
~ili halde1~ •. rhe.isi bE.şı-ef Bleyler ol den) - Bir kaç gündür Adanada 
'"'l'lJc b ... u ım ır top anh ya-
~e i~tı U •ene yapılacak tasarruf şiddetli soğuklar kendisini göster-
t •at telk" . meğe başladı. Bu mevsimde ~imdi 
~llr ını yolunda fa.ideli ka 

... \'erın· 1 ye kadar bu derece keskin ve yakı-
"'iilıi... . '' erdir. Bu kararın en ı. "4t •ti 'kr cı soğuk görülmemişti. 
~ırı1 di~ 1 ısat ve tasarruf haf -
d,h, ger geçen senelere nazaran T cdariksiz bulunan Adanalılar 
de )a. C&rtlı ve daha olgun bir şekil odun ve kömür temini hususunda 
d· ı-tnıak v · t ·1 ··11 ·· ·· 1 müskülala maruz kaldılar. Sehı·r 
"@tıQ e ıs enı en u <uyu e • -

lilcte 
1
.ek itidir. Bunun için de Gem haricinden de kömür gelmemekte-

~lltı,1.~ıın gelen tertibat alınmış ol dir. Bunun sebebi, bu işle meşgul 
s-..., .. traber bu arada İzmir olanların orman dairesine müraca 
L >&l'I G' ' "t, ltta~ı, treıun, Gaziantep, Here at ederek ruhsatname almamalan-
f,briJc l ulda bulunan yerli malı dır. Kaçak o!arak getirilenler de 
't tdila. t.ra, ıniiesseselere müraca. ynhalandığından odun ve kömür 
letd~ t'ck açılacak sergi ve vitrin ihtikarı başladı. Okkası beş kuru!a 
fltl)ltd a.lkıınıza göstermek üzere satılmağa ba~landı: Bir kaç gün da 
--İt... a. Yeliten mallardan isten _ ha soğul:lar böyle devam edecek o 
L .. e nı·· } ~tek . llracaat derhal kabul edi- ursa on kuru!a bile bulmak imkan 
l. - '•le ·1 l k Z ~•ttrr anı en feyler gelmeğe baş· SIZ o aca tır İra şehirde stok mal 
it hr · unlara mukabil Gemlik- yoktur. 
1 1terı b'lh '" ıeyr ı assa gayet lezzetli o· Klhyaoğlunda merasim 
~)ili )e '

1
n ile zeytinyağı, ~ahun da Adanadan bir kaç kilometre u • 

~"- r ere .. d . l k · 1 . "' \, gon erı ere sergı e • zakta bulunan kahya oğlunda bü -
tir l' ulun el ur 1 • .1 • l · 
1
• -.. u ması raca c:•.n mı~ yük bir merasim yapılmasına bele 

'>a .... rrufy l d · 'b' kl~ · ~ ~~, .4. 0 un a ıyı ır re· am dıye meclisince karar verilmi!tir. 
'-ı ~ ~apazarı Türk ticaret ban Bu mera•imin adananın kurtuluı 

(!)od~ ~~lık fubesi tarafından yap günü olan 5 Kanunusanide yapıl -
~ıl~• •1r metre otuz santim bo • ması muvafık görülmu·· •t" · KA h 
._,"Ilı))·· "'k k ~ uı. a ya 
l ~illd uyu .. um bara ayı·ıca ka oğlunda yüzlerce kadın, erk~k, ill _ 
.._.e f·~ ~e.zdmlerek halkta birik tiyc;.r, ve çocuk pek haincesine ve 

\ı tİ~i ~;ı~ uy~nma~ma ça.lı~ıla gaddarcasına şehit edilmişti. İşte 
~l-.. .. 1. yuk hır geçıt resmı ya - onların aziz hatıraları 5 Kanunun. 
~.,.-.ctır O haf t • · ·· · l > "I[ u~er. . . a ıçm soz soy e - nide taziz olunacaktır. o gün be -
~i ~'f e ~ktısat ve tasarruf cemi lediye, vilayet meclisleri azaları 

Od" 1k11A an muallim Raşit, tica ~ehir halkından pek çok zevat v~ 
1 atib' M h' Ad V •ır lı\ 1 • a ır, apazarı m~ktepliler vatan çocuklarının öl· 

~h~ ile Uaınelat memuru Ziya dürüldüğü yerde hürmet duygula: 
'ııı,!rllltı ~lere tlc v<>.zife verildiği rmı ifade edeceklerdir. 
~"~d t ır, 1 B 1 :1· b··t . . J llJ· "'1 a.n b e e 1YC u çesı genıı eyince bu 

~.ıı'-ller·ı ~fka bütün Gemlik mu 1 rada A-:innahlara layık bir tarzda 
~lt lenı b · f l' t... l\le~ı .' ır aa ıyete geçe - uzaktan görünecek bir tekilde bir 
:"~f h efrı]e birlikte iktisat ve de abide yapılacaktır. Bu me•ele 
""I) a ta . . . d. d l .. ~ l ~tik . 11 ıçm ıım 1 en ça ış belediye meclisinde gÖrÜ!Ülmüş ~ 
ı.... )tı l hıat ve tasarruf hakkın· tür. 
~ ı ant . 

ll'l'rıll'ı eınsıl \'e manzumelerin Halkevinin yardımı 
li,ft . ".aına başlamışlardır. 

~l'td~ •çınde miisamereler vere· 
lllt-... ır. Bu .. J . -~.... ınusamere erde çalı -
"ti&. ..l\l•ik. 
~ '"" lı\ ı parçalarına da bir ta 
~f li-.. \ıalJim Lutf iye, Ragıbe Se 

lh. ··•ırıı . ' ~ 
ol't'if ar hır taraftan da başta 
~~'-itt ~)~uru Hüseyin Ba~tuğ B. 

1_ lite1t•- e Gemlik genclerinden 
"d tS:tp b' ~ ~1-t ır grup ayrıca çalışmak° 
ı,, 

~•il h~ik Spor,, klübü gencleri 
t' 1) Yeti de o h ft · · b .~ .. k 

~~ t"oPt.ıaııd f l~ a .ıçın uyu 
~~.?~ leın . a aa ıyetme geçe -
) \i"tlt •ıl vermek hem de te· 
l't. ~'tla' bulunmak ü2ere çahşmı 
~l ~, ~ıtlardır. lıte Gemlikte ik 

)')e ha.. '
1
•arruf haftasına hazırlık 

! •rnıttır .. 
~ Kiraz Ali oğlu 

... ~i ... 
1 
Iınıirde 

..... llt.ı • v ekA l ' ._ ... ,~l a etı, afyon ekim 
~d arını t b' . 
•ı •rı , es ıt etmaştir. 

C)) onra af k' 
)~!"1l'•n yon e ım mınta-
l~~-~İl' Yerlerde afyon ekilmi-. D.. . t, "İli un Zıraat Vekale • 
~ it ""' Yete gelen bir emirde 
.""'ilca... Yetin· r . 
"- -... '-• • . •n a yon ekım mın-

~ldi .. ·rııc~l'lde bırakılmı~ oldu • 
1 rrıı,t . rı, 

Halkevinin bakım şubesi geçen 
sene himayei etf al ve maarif cemi· 
yellerinin himayesine almıt oldu -
ğu fakir ve kimsesiz talebeyi bu 
sene kendi hi:nı:ı.yesine aldı ve yar
dıma da hashıdı - . 

Şimdilik ilk mekteplerde oku -
yan fakiı- ta.' .!beden iki yüz çocuğa 
himayei etfo} hinasında hergün 
muntazaman öğle, akşam yemekle 
ri verilmekt~dir. 

Bayramda ela bu çocuklara birer 
kat elbise v~r\J,,.cektir. Kasket ve 
kunduraları da temin olunacaktır. 
kunduraları da temin olunacaktır. 

Halkevi kursları 

Halkevinin bakım şubesi orta 
tedrisat mekteplerinde okuyan 
kimsesiz ve fakir talebeden 25 ta-
nesini himayesi altına almıştır. 

Bunlar kiralanan bir evde iaşe ve 
ibate olunmaktadır. Kitapları ve 
defterleri de tedarik ve temin o -
lunmu,tur. 

Halkevi kurslar ve dershaneler 
şubesi F ranaızca, İngilizce, dakti
lo dershaneleri açtı. Yakında bir 
de çiftlik kursu açacılacaktır. Bu 
dershanelere de~ am edenlerin ye-

kunu çok kabarmaktadır. Bilhassa 
gençler büyük bir yekun t~~kil et
mektedirler. 
Hanımlardan claktiloğraf dersini 

takip edenler çoktur. 

Sebzeler dondu 
Son günlerde bütün şiddetiyle 

devam eden soğuklar bahçelerde -
ki sebzelerin donmasın mucip ol -
du. 

Bu yüzden de sebze fiatları yük
seldi. Yüksek fiatla. sebze tedarik 
etmeğ! alışmıyan Adanalılar bu 
vaziyetten çok müteeasirdirler • 
Bahçe "hipleri de soğµklann de -
vammdan endişe etmektedirler. 

Bir cinayet teşebbüsü 
Adananın kar§ı yaka semtinde 

oturan bir kadın kocasmı bir iple 
öldürmek istedi. Vak'anın lafsi -
latı şudur : Hayahnı hamallıkla 
kazanan Ali Osman, bundan. üç 
sene evvel Meryem ac.Jmda birisiy
le tanışıyor ve onunla yaşamıya 
başlıyor. Aradan çok geçmeden 
bu iki sevgili işlerin iyi gitmeme
si yüzünden biribiriyle çekişiyor , 
atışıyorlar. Meryemin eski koca -
sından sekiz ya~larında bir de oğ· 
lu val'dır. Bu da yük olmaja bat • 
lıyor. Kazanç azaldıkça, karın do
yurmak güçleştikçe bunl~r arasın
da münaferet son haddine ulaşı -
yor. Kavga ve dayak fasılları da 
başlıyor. Konu kom!u bu vaziyet
ten nefret etmeğe mecbur kalıyor
laı·. 

Ali Osman evvelki gece adam
akıllı kansı Meryemi dövmüş. 

Meryem de yediği dayakların acı
sını almak ve döktüğü göz ya~la -
rına nihayet vermek İçin gece ya
rısını beklemiştir. 

anlaşılacaktır. Bunun düğümleri 

şu bir iki gün zarfında tamamiy -
le çözülecektir. 

Bohça Münire kimdir? 
Adananın çok iyi tanı -

dığı bir Poça Müniresi vardır. Bu 
kadın düğünlerin neşesidir. Bu 
kadın, zevk, neşe ve hovardalık 
için yaı-atılmış bir mahluktur. Her 
düğünün baş darbukacısıdır. Bu 
zenci kadın, güzel sesile, neşe ve 
ren edasile, çapkm kahkahasile 
meclisleri şenlendirrneğe kafi ge • 
lir. Bilhassa darbuka da göbek 
atma havalarında, gösterdiği ma 
haret ve fıkırdaklıkla şöhret ka -
zanmıştır. 

Evvelki gün bu şöhretli zenci 
k:dını zil zurna ıarhot olmuş ve 
do~ı-uca polis merkezine gelerek 
kocaııı .delikanlı Mehmet hakkın • 
.:Ia şikayette bulunmuştur. Koca -
sındc.n yediği dayağı, çamurlarda 
süriindürüldüğünü adeta zevk du 
ya:·casına anlatmıştır. Ve ezcüm· 
le de.miştir ki: 

"Ben evvelce umumhanede ser 
mayP. idim. Delikanlı Mehmet 
338 de beni oradan çıkardı. Bir -
jikte Y•tamaia baıladık ve sonra 
da evlendik. Ve nüfus dairesince 
de tescil edildik. 

Evlendiğimizde, düğünlerde 

poçalılık yapabileceğimi, şarkı 

söyleyip rakı içebileceğimi kabul 
etti. Bu hal o tarihten bu ana 
kadar hep böyle devam etmekte 
ve ben de kazandığım paraları 

başka bir metresi olduğun~ bildi • 
ğim halde buna vermekte idim. 
Hatla kendisine bir ev bile yap -
tırdım. 

Başmüfettiş Talat Bey kadast .. 
ro hakimHği muamelatını da bak
mış, hakim Cevdet Beyi takdir et-... 
m~~. ı. 

Tc1.::~rruf deft~rl('rini ve kütük -
leri gözden geçiraaeemiş shr~he 
leri gözden geçiren Talat Bey, 
gördüğü intizam ve mükemmeli • 
yctten dolayı çok memnun kaldı -
ğını ve kadastro taammüm ettikçe 
adliyeye düşen hukuki ve cezai 
tasarruf nizalarımn ortadan kal • 
kacağım söylemiştir. 

Talat Bey müfettiş Sahihattin 
ve Sırrı Beylerle Nazilliye gitmiş
tir. 

Çarşıdaki barakalar 
Belediyemiz çarşı içinde bulu • 

nan bnrakaların kaldırılmasını sa
hiplerine tebliğ etmiş ve kanuni 
müddeti dün bittiğinden 31 ba • 
rakayı yıktırmışlır. 

Bu suretle şehrin intizam ve 
güzellieini haleldar eden çirkin 
manzaralar ortada._n kaldırılmış • 
tır. 

Sıtma mücadelesi 
Aydın sıtma mücadele mınta • 

kası çevresinde bulunan köylerde 
kı, muayenelerine başlanmıştır . 
Mücadele şube doktorları köy köy 
dolaşarak dalak muayenesi yap • 
maktadırlar. 

su projesi 
Aydın belediyesinin su projesi

nin yapılıp po:5laya verildiği mü • 
teahhit tarafından tel yazısı ile 
bildirilmiştir. Proje bir iki gün 
içinde gelecek ve işe başlanacak • 
tır. Çartamba günü gene bir düğü· 

ne gidip darbuka çalmış ve kon -
Ali Osman muayyen saatte ge - yakla da adamakıllı kafayı tütsü .. den ba~ka kims~nin bile~iyeceği 

lip yatağına uzanmış ve dalgın bir lemiştim. işte bu sırada delikan bir yere saklamıştım. Senin elin
uyku kestirmeğe başlamıştır. İste lı Mehmet eve gelmiş, beni ara - deki nüfus kağıdı sahtedir! Şim
bu sırada Meryem vaktin geldiği- mış, bulamayınca bağırıp çağır • di ıspat ederım. 
ni, intikam almanın sırası oldu - mağa başlamıştır. Biraz sonra Komiser bey, izin ver, şimdi on 
ğunu düşünerek evvelden tedarik eve geldiğimde bana küfretti. ları getirip yüzüne çalayım da 
ettiği bir ip parçasnı yatağının Döğmeye ve çamurlarda sürükle - görsün, utansın. 
kenarına getirmiştir. Yorganı meğe ba§ladı. Bin müşkülat ile Delikanlı Mehmet birdenbire 
kocası üzerine sımsıkı örtmüş ve kurtulabiJdim. Ve burayı güç hu• sararmış ve söylediğinin farkına 
çulJanmağa baıtlamışhr. Ali Os- lahildim. Size şimdi kocamdan sonradan varabilmiştir. 
man bu ağırlıktan biraz sersemle- . şikayet ediyorum. Yarım saat sonra darbukacı 
şerek bağırmağa başlamış, kom _ Uzun boylu, yakışıklı ve 37 k~dı?, .elinde nüfus kağıdile içeri 
şular tarafından bu feryat duyul- yaşlarında tahmin edilen Mehmet garmıştır. Bu kağıtlar tetkik edil
muştur. le zenci kadının bu sözlerine şu diği zaman birbirlerile evlı olduk .. 

Meryem Ali Osmanı iple boğ _ cevabı vermiştir: lan anlaşılmıştır. 
mak isterken komşular birden "Düfiünlerde paçalık ediyor. İç Delikanlı Mehmedın elindeki 
içeri girmişler ve muhakkak bir ö- ki kullnmyor. Fitil gibi sarhoş nüfus kağıdının da sahte olduğu 
lümün önüne geçmişlerdir. Hemen oluyor. Evde hiç oturmuyor .. anlaşılmış ve evlendikten sonra 
vak'adan polis haberdar edilmiş Bütün bunlara razıyım. Fakat di- alındığı tebeyyün etmiştir. 
vetahkikata başlanmıştır. lini bir türlü tutmuyor. Kavgacı ı Polis, Mehmedin elindeki nü • 

Meryem yapmak istediğini in • bir kadın vesselam.. Esasen dedi fus kağıdının nasıl alındığını, ne 
kar etmiş ve demiştir ki: ~i gibi ben:!ll resmi nikahlım da maksatla kullanıldığını tahkık et .. 

" T"' b 
1 

.. b . . değildir. Metresimdir. Kendisin mektedir. 
- ov e er lo\' esı.. Ustüme d d . . . _ . · en usan ım. Ayrılmak istiyo .. Poçacı Münire::in bu iıi baka-

ıyılık saglık .. Ben hır kadınım. E ı· 1 d - d · l b" k -
B

.. l b' . l rum. v ı o ma ıgımıza aır e - ım ır aç kişinin başını yiyecek 
oy e ır şeyı nası becerebilirim . l' d ·· f k . - d d d mı·'· ım e nu us ~gı ım a var ır 

Komşular ve Ali O~man bana ifti- B ·· · · k d d . D l k 
d

. l unun uzerme zevcı a ın a .. e i anlı Mehmet, bu artan 
ra e ıyor ar.,, k h J . , yanamıyara emen atılmış ve suç arından nasıl kurtulacak? 

Şahıtler de vak anın tarnamiyle clemictı'r kı" .. · B l Ad d "' u mese e ana a büyük bir 
doğru olduğunu iddia etmektedir- "Ne dedin, ne dedin? Karın alaka uyandırdı. Hele dün be • 
ler. değil miyim. Ben zaten senin lek, darbuka ile düğün yapanlar 

Şahitler mi, Meryem mi doğru böyle yapaca2,ım evvelden tahmin arasında günün mevzuu oldu. 
söylüyor? Bu tahkikat neticesinde etmi,tim de ikimizin nüfusunu ben • • 



Allo!. .. Beni yalnız bırakma !. .. 

Necip telefonu kapadı: 
- Zavallı kadın! ... İ!le sana 

bir atk kurbanı daha .. . Şu hayat 
ne berbat şey. 

Ve böyle söy liyerek, tereyağı .. 
na bulanmış reçelli bir parça kı· 
zarmış ekmeğ i göğdeye indirdi. 

Erteai ıabah, ayni aaatte gene 
telefon çaldı. 

- Allo !... Allo !.. Sen misin 
Raif?. Madem ki gelmiyorsun, 
madem ki bana acımıyorsun, ben 
de kend1.mi öldüreceğim .. 

Necip haykırdı: 
- Hanır.ıefcndi , hanımefendi, 

sakın böyle §ey yapmayınız. 
- Öldüreceğim, hiç olmazsa 

cesedimin ağırlığını vicdanında 

la§ı •.• Hem madem ki bana hanı
mefendi diye hitap ediyorsun, 
beni gözden çıkardığın belli .. Po .. 
Hs merkezine yazdım. Gönül ıoka· 
ğında kırk bir buçuk numaraya 
geliniz, orada bir ceset bulacaksı
nız dedim. 

Nakleden : Selami izzet 
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haşı 
arr f haftası yıl 
a rast getirilmeli .. 

[0 DÜN_Y A HABEıiLERi ~ 
anar dağlar da insanların elinde! 

'f asarruf eğlen~eye mani 
yılbaşı gecesinde 

değildir, para biriktiren de 
pek ala eğlenebilir 

Italyanlar fışkıran gazları toplıyarak elektrik yapıyorlar 

Son .. l h gun erde tasarruf haftası 
a2:rrlıkl d · w ba I arın an çok bahsedılmege 

t § ilndı. Her sene tasanuf haf -
aıı h 1 d"J azır ıklarmdan s:ok bahse -
ı trıe'" b 

•a l!e aşlanıldı. Her sene ta -
)'a'tl.'Ulf Ve Yerli mallar hııkkmda 
Pıan 

dar Propagandanın ne ka -
""' Çok faydalı olduğunu 
" .. ı;trı .. 
P aga hacet yoktur, Halkı az 
ara f 

b. 'ktsar etmeğc alıır.tırmah, para 
ırı · · 

l:e . ırnıeğe te§vik etmek milleti 
d ngınleştirmek demek olacağın .. 

an hu w d 
halk Ugur a ne kadar ç.a.lışılsa, 
&.td •nıız ne kadar tenvir edilse 
inı ır. Fransanın milli serveti da 
ta a halkımn biriktirdiği paraya, 
lı •arruf sa11dıklnrmdaki mevdua-

na · r b 11 ınat eder. Fransızlardaki 
le~ı:ali;ırruf zihniyeti birçok millet· 
içi r kıskt\nırl r ve kıskandıkları 
b 11

1 
de onu ek eriya mübalilgalı 

u Urlar. 

g l Bununla her her, ister mü bala .. 
ha 1 0 ltun, ister olmasm, tasarruf 
Jier hale ve her vazıycle göre mi) 
h 8~helin esasını teşkil etmesi iti
h e~1Yle biz Tü.rklerin de ona her 
'fa 0.e riayet ctme:;i elzemdir. 
llı~tt bir de,·let lmrduk, yeni bir 
}' 

1 
let yarattık, düny~nm bütün 

1t1iliklerini kenciirr.ize mal ettik. i.; ~c.yanda dünynnm en eski bir 
<l etını, ailelerde tasarruf fikrini, 
ı·~ kabul ve tııtbik ederek bir yen:
ı~ .. 

2 1
.goaterroek zamanımız çoktan 

t e 1P geç.miştir. Haıtal mnca dok 
Ot Parası bula.mıyan, ihtiyarlnym 

ta 3efalete düşen, ölünce çoluğunu 
iOtuğunu on parasız bırakan Türk-
el'İn de adedi asgari dereceye in

tllelid' s· d ıe . ır. ız e Avrupalıların ek-
~ tıyeti gibi düşünmeliyiz, elli ka· 

8~nıyo~sak knk, yüz kazanıyorsak 
o·· l'eyıp üıt tarafını bir bankaya 
~otur 
cı. Up yatırmalıyız ve o parayı, 
/

1
n sonunda parasız kalınsa bile 

n °\ bilnıeliyiz. Her ay ev kirası-
0~ akkal ve kasap hesabını nasıl 
t eyorsak bankaya yatıracağımız 
aıarruf d b' "d ll parasını a ır yere o e -
k ecek Porç imiş gibi götürüp ban· 

1 Clf\lıza tevdi etmeliyiz. Bu suret
e 1· 

"eti ır~ken, azar azar biriken ser • 
da. :ız, vclcvki damlıya damlıya 
tiad a~ar&a, her ay banka defte -
<itik ek, ~ekiinun yükseldicini gör-

~e bı,r çocuk gibi sevinmeliyiz. 
~ u tibarla her ısene tekrar eden 

aarr f h ~~ f u aftasını ve o bir hafta 
-.r ınd 
ke d' a Yapılan propagandayı 
lır: ~.kendime çok alkışlarım. Yal 
Ita.r ır nokta hakkında nazarı dik 
) 

1 celbetnıek isterim. O da bir 
aPıla 

i.iı . n Propagandanın halkımız 
erınde 'b' . b k w tetk:·k ne gı ı tesır ıra tıgmı 

der 
1 

eylemek meselesine temas c 
haklt Bir hafta zarfında tasarruf 
lan ında söylenen sözler ve yazı 
'bir tYa.zıJar halk üzerinde faydalı 
tın hsır .bıralnyor mu, yoksa onla· 
kulak~Paı bir kulaktan girip öbür 

b an çıkıyor mu! 
ou te .. kikat sırı anlamak için nasıl tct-

Su Yapılabilir diye soracaksınız. 
•uale ·ı laJ'd Verı eeek cevap çok ko .. 

haftır. Mesela bu defa tasarruf 
llun ası kanunuevelin 25 inden ka-

Usanin. 'k' . k d ~ltir·ı ın ı ısıne a ar devam 
ı se a . l b 

'İnde h ~. .. raya gıren yı aşı gece 
li\>et uyuk §ehirlcrimizdeki faa
tilen eİ.. arfedilen paraya, göste-

ukse bir nazar atfetmek ta-, 

sarrufa riayet edilip edilmediğini 

~nlamak için bir fikir edinmeğe 

herhalde kafi gelirdi. Bununla her 
kes yıl başı gecesi eğlenmesin, gi
yinip ku~anmasm, senede bir de.. 
fa cclen ve hayattan bir senenin 
daha eksildiğine işaret eden bir yıl 
başı gecesinin :zevkini çıkarmasın 
demek İstemiyoruz. Maksadım o 
gece eğlenenler ara$ında tasarrufa 

riayet eden olup olmadığını tayın italyanlaran gazlarından istifade ettikleri krater ve vücude getlrdiklerl tesisat 
ettirmekten ibarettir. Çünkü ta • ı 
sarruf eden de eğlenebilir, müsrif 

İnsanların deha11 müthiş vol - den geçirilmek suretiy e zaptedi • gazlar ve buharlar evvela boru • 

kanları da itaat altına almağa mu liyor ve bu suretle elde edilen e - lar vaaıtasiyle büyük depolara 
olan da eğlenebilir. O gece ha - ·· d ·1 k b d l k .. vaff ak olmuştur. İtalyanın (Tos- nerj i ile elektrik kuvveti istihsal gon erı me le, ura a on arın u 
nımlarımızın giyecekleri tuvaletler lcürt, Bor ve saire gibi kıymetli 
üc_ liralık kumaatan da dikilebilir, kana) eyaletindeki volkanik ara- olunuyor. Bütün (Piza) eyaletine 

!!' e kimyevi maddeleri ayrılmakta ve 
altı liralıktan ve on liralık kuma<ı:.. :zı'de (Larderello) da otuz delik - şimdi elektrik merkezinden cere - · k 1 k ·· · ·ı 

:r gerı a an aynar su enerJısı ı e 
tan da. Aileler arasında toplanıp ten fışkıran buharlar ve gazlar yan verilmektedir. günde 60.000 kilovat elektrik kuv-

ucuzca olduğu kadar eğelence ve karmakarı~ık bir boru şebekesin- Volkanik deliklerden çıkan veti kazanılmaktadır. 
zevkli bir yıl batı gecesi de geçi
rebilir. Beyoğlunun bütün eğlen -

ce mahalleri dolaşılarak sabaha ka 
dar yüzler« lira sarf etmek suretiy 
le de. Şayet o ıece eğlenenler, 

giyinen ve ku~ananlar ayaklarını 

yorganlarına göre uzatıyorlarsa, 

işçiyi meşgul etmek · çin Almanyada 
gayet mühim bir teşkilat kuruldu 

kadınlarımız fo.lan hanım şöyle bir ister işçi ve amele, isterse fabri
elbise diktiriyor, ben ondan aıağı ka, mağaza sahibi veyahut bunla -

bir elbise giyemem demiyor ve bi~ 
ribirlcriyle rekabete kalkışmıyor -
larsa, kendilerinin, kocalarının 

velhasıl kurdukları ailenin istika -
metini düşünüyorlarsa o zaman 
milletimizin tasarrufa riayet ettiği-
bir dereceye kadar anlaşılmış o

lur;.ı> 

rın müstahdemleri ve memurları 
olsun, el .ve kafa ile çalışan bütün 
Almanlara işten çıktıktan 5onra 

boş zamanlarını beyhude geçirme 
meleri, medeni, içtimai ve ilmi 
meşgalelerle vakitJel'ini doldura -

bilmeleri için Almanyada çok ınü -
him bir te~i]ii~ '.Vücuda getırilmiş
tir. "BoJ zaman teşklatı,, denilen 

ve "Alman iş cephesi,, tarafından 

düşünülüş bu teşkilattan milyon -
larca Alman büyük istifadeler te -

min edeceklerdir. Köylerde, şehir -
lerin sokaklarında, mahallelerde, 

fabrikalarda ve hususi hizmetler -
de medeni maksatların temini için 

vücuda getirilecek olan cemiyetler 
birleştirilecek, büyücek her bir 

şehirde bir "Alman iş evi,. kuru -
lacaktır. Pek muhteşem ve mü -
kemmel olacak olan bu evleri idare 

Bir de tasarruf haftasının yıl 

başı haftasına tesadüf ettirilmesi 

halkımızı en ziyade para sarfedil
diği bir zamanda ikaz edilmek de
mek olacağından, bunun da ayrı
ca bir fayda lemin edeceğine şüp -
he yoktur. Yapılacak ~asarruf 

propagandasında halkn, "Hayat .. 
tan istifade ediniz, fak at bir gece
lik eğlence için sarfedcceğiniz ve 
yahut sarfını düşündüğünüz para· 
nm yarısıyle de pek güzel bir va • 
kit geçirebilirsiniz,, demek ve bu
nu daima ve daima tekrar etmek 
hiç bir zaman hatırdan çıkarılma - etmek için bir kültür dairesi, bir 
malıdır. çevikleştirmek dairesi, bir seynhat 

Esasen tasarruf etmesini bilen, 
her fırsatta hayattan daha ziyade 
zevk almağa hazırlanmış demek • 
tir. Bütün dünyadaki musevilerin 
hayatını tetkik ettiğiniz zaman on
ların geçirdiği hayatın yukarıdaki 

sözümü teyit ettiğini görürsünüz. 
Museviler hem çok tasarrufa ria -
yet ederler, hem sırası gelince pa .. 
ra sarfederek eğlenmenin yolunu 

daires, bir karşılıklı yardım ve hi

maye dairesi ve bir de şöhret ve 
işte güzellik dairesi tesis olunacak 

' KONFERANSLAR 1 
Üniveraite hocalarından Muh -

lis Etem Bey tarafından bu akşam 
saat beşte Halkevinde Ergani is -
tikrazı htlkkında bir konferans 

bilirler. Bundan üç sene evel Av- verilecektir. Bu konferansa tica
rupanın meşhur sanatoryomlann - ret od;;.&ı, baro azalariyle bir çok 
dan birisinde bulunuyordum. Bir zevat çağrılmışlardır. 
musevi arkadaş birkaç eün istira .. -------==-------
hat etmek için beni oraya davet parayı biriktirmesini \'e onu yerin 
etmişti. Sanatoryomda tanıdığım de sarf etmesini bilenler ancak ya 

tır. Almanyada mevcut olan bütün 
cemiyetler yeni teşkilatın emrıne 

verilecektir. 

Bu sayede, aşağı tabakadan o
lan insanların yükselmesine lü
zum yoktur nazariyesi },aldmla -
cak, amele ve fakir olanlar İnsan -
ların hepsi kültür noktai nazarın -

dan halk cemaatine girmiş olacak
lardır. Artist olanlar hile, diğer 
her bir Alman gibi mesaisinin bir 

kısmını bo~ zaman teşkilatına tah -
sis edecektir. Amele ve fakir in -
sanlar akşam üstü işlerinden çık -

tıklan zaman hayatın güzelliklerin 
den müstefit olabilecekler, çalı

şan amelenin zihnini işgal eden 
kıy:.1etsizlik fikri ortadan kal dırı • 
lacak ve ameleler de boş zaman -

larmda i~ sıkıntısından doğan fe -
na fikirlerin önüne gesilmiş olacak 
br. Mezuniyet alan amelenin 

vaktini boş geçirmemesi için mem
leket dahilinde seyahat edebilmeşi 
de tahtı lemine alınacaktır. 

r · ':ırda ve dağlarda inşa edi
lecek kamplarda bütün Almanlar 
ahlaki kaidel~re riayet ederek bir-

Venizelosa yapılan 
suikast meselesi 

Atina, 6 (Hususi) - M. Veni • 

birlerile arkiidaş ve dost sibi 1:~çi 
nerek mezuniyet ~ınnanlarını ge~i -
rebileceklerdir. 

Bu te~kilah vücuda getireni r 
diyorlar ki: "Bütün Almanlar i§hm 
onra bot kal•n zamanlarında ha 
yatların bütün güzelliklerini ta -· 
dabilmelidirler. Kültüre iştirak 

etmek p~ra ve mal sahibi olmı\ğa 
ınütevakkıf değildir.,, 

Yeni teşkili.tın neşrettiği bil' be
yannamede kafa ve el ile İ§ gören 
bütün Almanlar teşkilata dahil ol -
mağa davet edilmiolerdir. 

iktisadi ve içtimai mevkileri r.e 

olursa olsun iş hayatı yaşıyan bil· 
tün Almanlar bu teşkilata girecek 
lerdif. ister fabrika sahibi, isterse 
o f ah1ikada çalışan amele olsun, 
he?si bir addedilecektir. 

Bundan sonra her sınıfın ken· 
disine mahsus cemiyetler kurma -
sına hacet kalmıyacaktır. 

"Mütekabil itimat ve cemiyet • 
ten cemiyete deiil, inıandan in -
sanrı olein münasebetler sayesin • 
de temin edilebilir,, denilmekte -
dir. 

Atinadaki Amerikalı 
muhtelis betnger 

Atina, 6 (Husuıi) - Amerika 

zelosa .suikast tertip ve icra etmiş hükumeti Yunanistana iltica etmiş 

olanların affı münakaşası günden ve iadesi talebi Yunan hUkiimetin

~üne §iddetlenmektedir. Muhalif- ce iki defa reddedilmi~ olan muh· 

ler, bu af tasavvuruna şiddetle telis banger Jasullın iadesi hakkın 
itiraz etmekte ve böyle bir şeyin da ısrar ediyor. 

suikaşttan daha ağır bir cürüm teş .. 
kil edeceğini söylemektedir. Mu 

Yunan hükumeti, muhtelis 

bangerin iade ve teslim edilmeme 
Vatın k · "d' M halı"flere göre sui kas lertı'p ve faı'l ze ısmı azamı musevı 1 ı. hndilerdir. USCYilerin hepsi bir- si, Amerikada yafıyan Yunanlıla-

T d w h ld t lerine af verilirse , dahı"li mu·· cade. amma ıgım a e sana oryam sa den bütün bir sene zarfında hiç bir 
l l d d l ki d 1 l d 'k b ·ı h rın vazıyeti üzerinde fena bir aksi on arın a o aştı arını gör Ü· tarafa gitmemcğe karar veı'Seler, e er e suı ast, meşru ir sı a 
w ·· ··ate 'l · d k · ti h'yet'ını' al 1 k 1 tesir yapması melhuz bulundugw u ci gum mu~ rı erın e e serıye e emin ol ki Avrupadaki müessescle ma ı mrş o aca ve mem e· 
musevi oldukları söyleniyordu. Ar- rin hir çoğu iflas ederdi!,, ketin dahili sükununu gayri kabi .. betle, kendisini Yunanistandan 
kadaşıma: "Burası bir musevi sana Sanatoryomdn a§ağı yukarı do· li tamir bir aurette ihlıil edecektir. uzaklaştırmak hususunda bir ted • 

toryomu mu,, diye sorduğum za - la!an insanların mensup olduğu M. Venizelos, hükumet maha· bir aramaktadır. 
man ondan şu cevabı almıştım: ırk, arkadaşımın bu sözlerini tas• ==:============~ filinde sui kast faillerine af bahşet 

"- Azizim, ~ö:v.·Ie bir di.LUnc d"k kA f' ldu'7 d h 0 ç ı"tı· _ • ı a ·n ı o ::.un an ona ı .. · h kk d h'"k"' ·· t 
l l h ·b· hh t w • • • mesı a ın a u um .suren asav· 

ce { o ur~an, u gı ı sı a ve eg - raz etmemıştım. Onun içm hnmm fk . . t .
1 lence mahallerinin hepsi musevi efendiler, beyefendiler, biz de vur ı rını . soran g~ze ec~ ere, 

müessescleıi demektir. Çünkü müş tasarruf etmesini Ve:! yerinde sarf et mesele tamık ve tenvır edılme.. 
terilen krsmı azamını daima mu - mesini artık bilelim! ı dikçe böyle bir şeye asla muvafa· 
seviler tc~kil eder. Kazandıkları l Dedik ducu kat etmiyeceğini söylemiştir. Hüku 

met bu meselede muhalifler tara • 

f mdan ta ki:' edilen şiddetli hattı 

hareket karşısında gayet mü§kül 

bir vazıyete dü§mektedir, 



ŞERLOK HOLMES'e 
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vinde faaliyet ltalyan 
nasıl 

tayyareciliği 
ilerliyor? 

KARŞI 
esasları 

ARSEN LÜPEN! Evvelce Genç Hıl'istiyanlar ce -
miyeti altında \'C aynı cemiyet ta-

VAKiT tefrikası numara: 35 

raf mdan tertip \'e tanzim edilen 
Beyoğlunda Meşrutiyet caddesin -

Uçuş tecrübeleri nadiren saatte beşyüz 
kilometreden az olan bir mektep 

llai büyük evin kapıları arasın -
daydı. Birdenbire sert bir sesle: 

- Sen kimsin? Ne duruyorsun 
orada?. 

neri saptıktan sonra kar9111na 
kişi çıktı. Durdular : 

iki deki 4~ mınıaralı bina Cüınhuı·i - .
1 

usert • 
vet Halk Fırkası tarafından alın- ltalyanın (Gorda) daki sahilin- bazlıklar esnasında pı otun 

- Ne var, ne oldu?. 
Diyince izzet Bey nefes nefese: 
- Şeytan, dedi. Kartıma fey -

~uş ve burada Halke\•İnin Beyoğ-, de (Desenzano) .ş~hrinde ~uaz - ne çö~en ağırlık yüzlerce kilo1" 
Ju kısmı açılmıştı: zam bir tayyarecılık mekt~bı var - tecavuz eder. 

B k f d 1 E . t l .1A t dır. Elı. mektep 1927 scnesmtle le-, B:-.zı makineler üç ton ajırhi.0: Diye seslendi. Cevap yerine da -
ha derin ve daha korkunç bir inilti 
ititti, müthit bir istıraptan gelen 
bu niltiye karşı kalbi parçalandı. 

yaklaflı, belli ki bu adam yaralı ve 
mustaripti, demek gene o meçhul 
katillerin bir kurbanı ... 

lzzet'Bey bu uzun boylu adamın 
omuzuna dokunur dokunmaz vah
fİ, yı;tıcı bir hayvan sesi duydu. Si 
yah bir cisim döndü. O zaman İz -
zet Bey iki kızıl fener gibi parlı -
yan nokta ile karşılaştı. Bu bir yir
mi betlik para büyüklüğündeki a -
tet parçaları, gözlerini kamaştırdı. 
iki adım geriye atarak başını çe -
virdi. Kendisine yaklaşan bu ateş 
parçalarını görmek birdenbire ona 
1uurunu kaybettiriverdi. 

izzet Bey gözlerini bu iki ateş 
parçasından kurtarınca kendine 
geldi. Bir saniye içinde iki adım 
daha geri atıldı ve birden elini sila 
hına attı, tabancasını çekti. Nitan 
aldı. Fakat niıan almak için gözle· 
rini çevirdiği bu iki ateş parçası 
sanki onu elektriklemişti. Tetiğe 

ilişen elleri çözüldü, silah yere 
düttü ve izzet Bey boş bir çuval gi 
bi dizlerinin bağı çözülerek yavaş 
ya\•at kendinden geçliğini hissetti. 
Karanlıkta bu iki ateş parçası bir 
lokomotifin fenerleri gibi gittikçe 
büyüyerek, gittikçe ateşlenerek 
kendisine yaklaşıyor, yaklaştıkça 
izzet Beyin iradesi kayboluyordu. 

Koca sokakta bir ses ititilmiyor· 
Clu. Uzakta bir köpek ulumaya baş
l&mıfh. Sükutu bozan bu uluma se 
sine sanki mukabele eden bir hırıl· 
tı ve boğuk bir uğultu uzun boylu 
bir adamın gözleri mevkiinde olan 
bu iki ateş parçasından çıkıyor, fa 
kat yalnız izzet Bey tarafından işi 
tiliyordu. 

İzzet Bey sol taraftaki evlerden 
birinin kapısına yıkıldı, kaldı. Göz 
lerini kendisine iki metreye kadar 
yaklatmıt olan bu korkunç ateşler 
den ayıramıyordu. Yalnız onları 
ıörebiliyor, hayatının tehlikede ol
duğunu dütünebiliyor, fakat kımıl
damıya, kendini müdafaaya muk -
tedir olamıyordu. Bir taş parçası 
ıfbi, bütün azası hareket ve eliıti
lciyetini kaybetmit; katılaşmıştı. 

J:laykınnak için ağzını açmak is 
tedı; muvaffak olamadı. Boğuk 
hırıltı ve artık ıözlerini kaybolmı
yan iki timtek kadar kuvvetle ka -
matbran aletler gene batında idi. 
Bu iki 4eıin altında bir parıltı se -
zer gib1'°oldu. Bir silah parıltısı ... O 
ıırada nasıl olduysa oldu, başı da
yandığı evin köıesinden kaydı .. , vu 
cudunun belden yukarı yarısı da 
bir külçe gibi toprağa düttü. Göz _ 
)eri initaf ettiği yeri katılaştıran, 
hareketten atıl bırakan bu iki ateş 
ten kurtulmuştu. Şiddetli sarsıntı 
onu uyandırdı. Vücudu birden ira· 
deaine tabi olunca batını çevirerek 
yerinden fırladı. İzzet Bey, eski bir 
aıkeri terbiyenin verdiği çeviklikle 
kotmaya başladı. Arkasına hiç bak 
mıyor, yalnız haykırıyor, hağırı -

~ 
- Yetiıin, imdat ... 
Diyerek koıuyordu. Köıedeki fe 

tan çıktı, beni de öldürecekti .. 
İki adam hayretle İzzet Beyin 

yüzüne bakıyorlardı. Biri: 
- Hangi şeytan? Dedi. Hani 'u 

mahalleye musallat olan katil mi? 
- Evet, üstüme geldi, elinde yıl 

dırım gibi parlıyan bir kama var -
dı. Ama ben kaçtım ..• 

Öteki güldü. Arkadatına: 
- O olmıyacak. Eğer ol olsaydı 

kaçamazdı. Beyin kartısına bir ça
pulcu çıkmış olacak .. 

izzet Bey ses çıkarmadı, biraz 
nefes aldr. Yolculara: 

- Siz o sokağa sapmayın da ge 
ne benim sözüme inanmayın, za -
rarı yok! dedi ve Parmakkapıya 

çıktı. 

Ertesi sabah erkenden Taksim 
merkezinden iki polis hadisenin 
geçtiği sokakta tahkikata memur 
olmuşlardı. Bu sokağa belki yüz 
kere giren her evden ayrı ayrı tah· 
kikat yapan polislerden biri ümit-
sızce: 

- Haydi bir kere daha kapıları 
çal bakalım, ne çıkacak? 

Dedi. Öteki: 
- İyi ama bu seferkilerle öteki -

ler arasında fark var. Şimdiye ka
dar katilin elinden canını kurtaran 
yok iken bu defa İzzet Bey ilk defa 
kurtulmuş, katil hakkında malU. .. 

n co av a ı ( · v) ın eR n a . . . . · . ·ı 1 ı . "k)etf 
f jı · . · f d .<l • .. sıs edılmıştır. Talebesı pı otu da dadır. Tayyareleran kanat sı . 

ve aa ıvetı etra m a ı are mu - • A f. . •1 · ·· · "k" us 1'1-1"" .. A ·R· .· B · •l k t l· Bi azamı muva tal'.ıy~l eu, gostermış metre murabbaı batına ı 1 y . 
c uru 

1
• cl~ıtl el.~ e onuş u \. .- olan en birinci sınıf tayyareciler - lodan fazladır. Motörlerin be1ı•' 

~ şun ar ısov ec ı: 1. .. k .. b k .. v ·ı . . .. , r 
• cır. Çun u u me tepte ogrcll en kuvveti ekserıya 2,000 ı tecavu . 

"Halkevi, kalplerinde ve di· şey tayyareciliğin nazariyatı değil, der. Bu sayede tayyarenin sür•tı 
mağlarında memleket sevgisini mu tatbikatında azami sürati elde et - saatte beş yüzden altı yüz kilolllet
kaddes ve ileri yürüten yüksek bir ı meğe çalışmaktadır. (Desenzano) reve, 650 kilometreye ve nih•Y't 
heyecan halinde duyanlar için top daki tayyarecilik tesisatı sayesin - yedi yiiz on kilometreye kadar .,t
lanma yeridir. Bu itibarla Halkevi l de 1talyan tayyareciliği hu vadide tırılmaktadır. Saatte yedi on kilo 
nin kapıları fırka ya kayıtlı olan ve ı en ileri gelen İngiltereyi geride hı- metre saniyede 200 metre deoıek: 
olmıyan bütün vatandaşlara açık - rakmıştn·. tir. 
tır. Ve azalığı bilaücrettir. Sürat ü~u~ları yalnız havalan - (Desenzano mektebinde bir "" 

mak ve yere inmek itibarile değil, f d 1 h t yar•• 
• Beyoğlu kısmımızda hususi su - h .1 A A ne zar ın a norma arp ay 

uçuş e~nasında da i pı ota azamı 1 ·ı 6600 .. f "t pıJ..,ıf 
tt 1 b··t·· "t . .. erı e mun en uçuf ya re e yapı mış ve u un vesaı ve derecede müşkül vazıfeler yuklet- k "b 

2 000 
t l ut 1• 

malzemeye malik mükemel bir sc.. · l k 1 l ve ta rı en • saa uçu D1 ' 
mektcdıı. Tayyare ere onu an ye-

1 

I ·1 d 2 IOO .. ,.. "' • 

tsisah, 
lapları, 

haneleri, 

juk ve 
soyunulacak 
muntazam 
eğlenceler 

k d . . rış tayyare erı e e , uç_. ~ 
sıca uş ni motör!cr, daima değışen ve ye - A et/J 

elbise do- 1 .1 k l"k ld ~ d pılmış ve vasatı olarak saatte 
nı e~en a sama ma ı o ugun an . . d" ki 

lisan ders 1• • ·ı t .. b d"I d" - · d kılometre uçulmuştur. Şım ıye ve nyın:ı c PCru e e ı me ıgın en . d'I ... 
tertibatı .1 tl h t dar yarış tayyarelerıle kate ı 

• s<'ı j uç•ış yapan pı o ann aya ı r . . .ı. 
tiyatro ve temsil için hususi ve d . - b" t h'"J . · d d" mesa e takrıben 300,000 kılonı 

aımı ır cı ıı 'e ı~ın e ır. . 
h ı ki h redir. sa ne, pansiyon o aca arama sus Bu mektepte yapılan uçuş tecrü-

mükemmel konforu havi yatakha - heleri nadiren saatte beş yüz kilo - Mektep her gün biraz daha ul" 
neler ve büfe ile her türlü beden metreden azdır. Havalanmak ve raşmakta, hergün biraz daha te~ 
bir kütüphane vardır. Bi - yere inmek tecrübeleri bütün gün ki etmekte ve hergün sürat i9i11dl 
lardo, pıng pong, şatranç, devam eder ve ekseriya bu çıkış ve bir kaç kilometre daha kazaftlll~ 
dama, gibi faydalı ve eğ _ inişler saatte iki yüz elli, üç yüz ki- tadır. Bu giditle cihan yakında al" 

1 1 ıometl·e su .. ratten aşa.,aı deg-ildir. En Iara hayret verecek bir sürat relıfl' lence i oyun ar, muntazaman yapı 
.lacak konserler ve aylarca mütale- büyük süratle havada yapılan can- ru karşısında kalacaktır. ,ı' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beden terbiyesi ilmi bir esasa is- şilir, nesil sağlamlaşır, gürbüz ço" 

tinat etmezse fayda yerine zarar cuklar, millet ve memleketi miidl" 
görülür. Binaenaleyh Halkevinde faaya kabiliyetli mukavim maddi' 

tın bütün teferruatına taalluk eden mütehaıHs beden terbiyesi muallim yat ve maneviyatı sağlam inaaall 

alar neticesi elde ediJebilccek neti-

celeri kısa bir zamanda alm:lğa ha 
dim fikri, bedeni, ve ahlaki. haya -

· ve insanı insaniyete memlekete na leı-inden öğrenilir. Onların daimi yetişir. mat ta vermıf... J. 

fi bir uzuv haline gelmeyi istihdaf nezareti altında ve bir muntazam Fikri sahaya gelince - Gene' - İyi ya iıte ... Verdiği malumat 
eden esaslar üzerine konferanslar program takip edilerek sporda en vimiz dünya terakkiyahnı takip ı" ile sanki cinayetler daha mı aydın 

landı, yoksa daha ziyade esrara mı yapılır. mühim gayeye doğru yürünür. Bun debilmek ve hayattaki muyaffdS-
saplandı? Sen ona bak. Şı"mdı"ye hırdan başka her gün mevcut olan yelleri arttırmak için lazım ıell' Beden terbiyesi kısmı - Hayat- ti 
kadar hiç olmazsa katili kurnaz sa soğuk ve sıcak su duşlarmda yıka- Türkçe ve ecnebi lisanlarını 111ii 

ta ve her bir şeyde muvaffakıyetin 1 b k l l 1 - A - .J " 
bıkalılardan, elebatılardan bile aa mlır. yi ir a sü ame i e umumı it zamanlarda tedris ve takip e11tl• 

birinci sırrı sıhhatte bulunmak ve b" hh d 1 G l b"" 1 nıyorduk. Şimdi artık mütarüniley ıı- sı at uyu ur. enç er ve u- bilmek fırsatını verir. Bu maki• 
hi cinler periler diyarında arama_ bunu idame etmektir. Bu da bede- yükler sağlam, çevik, mütenasip akşamları mütehassıs muallilOJ,t 
1 ni hareketle ugwraşarak beden ve vücutlu, şen, sinirlerine hakim, a - t f d d l ·1 kt -.Jit• ı.... ara ın an en er verı me ~.t 

Gülüştüler. Arkadan İzzet Bey sıhhati takviye etmekle kabildir. =imkar, dik ve seri yürüyü~lü, yeti Bundan ba§ka fenni, edebi, ablP": 

de yanında kayın biraderi olduiu içtima mevzular üzerinde mün ... 
• Ji .. 

halde geliyordu. şalar yapıln;. Türkçe ve ecnebı 1'il 
İki polis memurundan muavin, sanlarında kitapları ihtiva edell lr 

kaputunun yakası kalkık, elleri ce tüphane, mütalea salonunda Jlltl 

binde izzet Beye dönerek sordu: Tesis tarihi : 1888 telif gazele, haftalık ve aylık ... ~ 
- Beyim, bu in mi, cin mi, fey- mualar bulunur. fit 

tan mı? Ne ise .. Hanıi evin kapı - Sermayesi : 30. 000. 000 Frank Hulasa - Cümhuriyet Halk ... 
sında göründü size? kamızın şimdiye kadar melOlek .. 

izzet Bey, hali. bir aktam evvel Jdare ınerkezi : /81 ! l l\T BU]~ mizin her bir cepheden yük•ellO;it 
ki korkunç baskının tahtı tesirinde si uğrunda sarfettig~ i tayanı tak 

1 ·r• olduğu halde kagir büyük iki evin Türkiyedeki Şubeleri : ve hayret hidemat ve meaaiye ı • ~ 
önünde durdu. ten bütün vatandaıların bed-?1' •• 

- Dün gece, dedi. Öteden rel-ı lstanbul ( Galata ve lstanbul ) iz mir tim~i, -~ikri: ihtiya~larını tatı;oiJI .,ut 
dim. Tam buradan, sokaiın orta - Sanısun • Mersin • Adana tekamullerıni temın maluadıle ,, 
sından geçerken ıu iki evin arasın- Yuoanistandaki Şubeleri : çesinden azim masraflar ••'~arlı 
dan bir ses itittim, boğuk bir ıes... SeUinik. Kavı.la. A tioa • Pire tahsis ederek açtığı bu evlere ..,_-
İ,te burada bir karartı gördüm. Ar 1 _ genç ve büyüklerinin kenıal~·~hd" 
kasından iki elektrikli göz parla - Bilumum Banka muameleleri. Kredi me~dupları. Cari hesap· lükle koşması memlekette cu ~ 
dı ... • J L lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. riyet ve inkılap esaılarıo• .,_,il 

Muavin evlerin ikisine baktı. Ye gösterilen ferd alakanın da 

rinde bir ıavha vardı: ~ ~00 Jı 111 ~I 111 r 'ıı l il l !ı il :iıl Ilı lll lllilll ılllillll mıuı; . bir misalini te,kil eder. 
"Doktor Fredrik Noyman,, kes pencerelere üşüşmüşlerdi. Ha - dik. 
Yanındaki polis izahat verdi: diseden haberdar idiler. Gece yarı- - Babanız, kardeşiniz nerede· 
- Methur bir Alman doktoru - sı bir adamın haykırarak koştuğu dir? 

dur, k~ç senedir burada oturur. ertesi sabah şayi olmuştu. . - Dükkandadır. Akşama gelir-
Çok mütterisi vardır. Yanında bir 1 Kuyumcu Artin Efendinin evin· ler. 
U§ak, bir ahçı, bir de muavini ola- de kadınlardan başka kimse yoktu. j - Gelince merkeze bir uğrasın· 
cak.. Kızlardan biri muavine izahat ver- , lar ... Siz pencereye koştğunuz za -

- Ya öteki ev kimin? di: 
1 

man ses kesilmiş mi idi? 
- Bir Ermeni kuyumcunun evi - - Biz kardeşimle bu taraftaki 1 - Evet. .. 

dir, kendisi Ermeni, karıaı Rum - odada yatarız. Gece yarısından son - Şimdiye kadar sokakta bu ka 
dur. iki kızı bir oğlu vardır. ra kardeşim acı acr bağrıldığını dar adam öldürüldü. Babanız, kar 

Muavin evveli. bu evin kapısını duymuş. Beni uyandırdı. Pencere - deşin iz kork muyorlarmı? 
çaldı. Zaten polisleri rörünce lıer ye ko,tuk. Ama kimseyi göreme - (Ul·\ıımı ,·11 r> 

Doktor • Operat6r 

A1ımet Asını 
1 lıl•r• Doğum ve kadın hastı 1 

m üte has11ıı _________.. 

Doktor - Operıtö~ 

lff et Na~m !:;.. 
Cerrahi hastahkları mOl ö .:ıft o ıak v '1' 
\lu.l\crıe ~~tları 10·12 r j f 

YurJıı 15-18 Bern11-Ju fcıiklil ~ 
. ,.. "''~ - Telefon: 422~1 ~c 



A~j~i:l~l~~~I (ııııuuuıınınrııııuırıınıııııııuuııııınll" VAK.JET ·•-ııııııuıınıııuııırııııMınırııuıııııııınıı) 
l'eı. 

4 
en: KarakOy - Köprübaşı 1§ § 

.. - ... 
2
362- Sirkeci Mühürdarzadeo i3 G t M tb K aa t aa E. 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, l'elefon: 22925 

lMROZ YOLU 1<a;;d·:~i;7;010 ) a.ze e: _i1!_ __ ~~:= _ ~ upane \ 
l<aradeniz vapuru 7 ~ GAZETE - :Memleketin iç ve dışından eden ilavesi vardır . ::vıemleketin iç ve~ Ugur vapuru 8 birinci kl-
p Birinci Kanun Egelen bfüUıı haberler.i ınuntaz.~m surette ~e ga - dışındaki muhabirlerinin gönderdikleri mek • ~ 1 nun cuma günü saat 15 te 
... be,rşenıbe 

18 
de Galata g yet çabuk olarak yerır. Her gun.1 12 - 16 sayıfa tupları muntazaman ncşreuer. l\IUhim vakayi Ye ğ Galata r1htımından kalkarak 

·• 
1111 

d '§.olarak çıkar, haftada hır defa ayrıca ~ . f!ff g-idişte: Gelibolu, Lapseki, Ça-
c.oogutd " _ nakkal~, lmroz. Dönüşte bun-, _ ın an kalkacak. Gidişte _=§ 16 savıfalık muhtelif ... b. ahisle.re . ~allltk_·. cd.en h.ad_ıs:_atı en çabuk \'asıtnlarla okuyucularına ye - ~= 

1 Ordu ~.k. lnebolu, Samsun, ~yazıları ve bazan butun hır hıkayeyı ıhtıva tıştırır. ~ tara ilaveten Şarköye de uğ· 
ff • ıreson, Trabzon, Rize § - - - ---- - - ~ ~ rayacaktır. 
:ı.opa.'11.. Dönüşte bunlara ~ M AT B A A - Temiz, ucuz ve seri iş yap - nizi "VA K 1 T Y U R D U" her yerden çok u- ~ 
... ,ete p ~ tırmak için matbaamıza müracaat ediniz. Basıla- cuz yapmaktadır. Siparişlcrrle bulunmazdan ~ im••---•a _____ .. 
•ir n azar, Pulathane

1

ye § cak ldtaplarımzr, ~rnprlacak cetvel işlerinizi, mak- CV\'t?l matbaamızdan işlerimiz hakkında fiat al - ~ DO K TOR 
ta •Yac:ık, Zonguldağ'a uğ- §buzlarınızı, faturalarınızı ve baskıya ait her işi - mak alakadarların menfaatleri icabıdır. ~ 
~(6728) = = Hafız Cemal 

Dahili haatalrklar mütehassısı 

B i K ÜT Ü P AN E - Maarif V ~5.l~ini;; ~:im: ı:ıcliı~yoruz. Vilayet merkezlerinden f 
artın Yolu § bütün ilmi ve Pdcbi neşriyatı, Lis~, Orta. mektep arzu edenler oradaki hayilerimiz, vasıtasiyle ka- ~ 

blJRSA ~ kitaplarile ilk mekteplerin tarihleri ve diğer mü - zalar \"r. n·ıhivelerd~ bulunanlar da doğrud·rn ~ Cuma pazardan hatka günlerde 
O vapuru 7 g elliflerin eı::erleri l<i.itüpancmizde ~atılmaktadır. ~ · .~ • . . : ~ sabahları (9 - 11) Beyoğlu -
p Birinci Kinun ~ Mektep kitaplarına ait listeyi evvelce fiat- dogruya muracnatla bu kıtapları tedarık edebı - ~ Taksim - Altın bakkal numara 2 

· erşenıbe 18 de Sirkeci g lariyle neşretmiştik. Bugün diğer eserleri kari · lirler. g Telefon: 42519 öğleden 'lonra saat 

(6 2,5) lstanbul Divanyolu nu-~th11aın~an kalkacak. Gidişte ~ --- --========== =============- - - ~ 
8 

Çtftbır, Ereğli, Zonguldak, ~ mtnb111 adı Mllcllif Flatı Kitabin adı Müellif Fiatı Kitabın adı MUelllf 1-'latı ~ 
ltho A K . ~ A Hammer tarihi nu Ata 50 Ş ~ mara 118 Telefon: 22398 perşem-

Cide'" masra, urucaşıl e g_=-_ Adem Oğlu nu,cn Eşrl'f 120 llUrrlyct lliiscylıı ('ahit ıoo Şnrlmı ;\lasal Anaları Samlb Rllat 10 '§ be günleri sabahleyin Beyoğlunda 
~ Ye. Dönfişte Amnsra, 
"" ==- Aklı elim Abdullah Cc\'det 135 1 T k' k 1 k "k h d f k .. tuc:a ·ı ' - k ı •! ı ı ametga m a u ara 

fl eye ugramıyaca fır. = Armoni (Je,·nt lfomduh 80 iki (!an yoldaı:ıı Mefharet N;aznıl 65 

(6729) 
g Terblye'i oyunlar KAumNaml 2:5 ~ meccanen. 

--... ·. E Aşıl> Garlıı l\lf. Vekrıteli 12/l ilmin kıymeti Salih 'l.ckl SO = --- E, Teıırih \·e Flzlyolo)I Harun Re§lt 100 § 
----------1111 = Aııık ı erem ::ur. \'t•lullcti 1%,5 lllm w fııru1.lye Salih Zeki o:J =: 

ersı•n yolu ~ A\':n.lpa Coğrııfyuııı ~laeıt 116 tmlA LOgatı lif. \'ekllletı 110 Tlmurun Tünlli<Atı lluıtara Rahmi 10 §. 
E ttlm ve uıul Tubfel hattatın lbnWcmln M. Kemal 400 ~ 

t a=_ ~nupa coğrnfyaın Maclt 1'26 Salih Zeki 9S lSJ~ 1 
9" b 8 B" · · Türk tarihi il ,. 
ııe O]U va~puru lCIOCI - Avrupa Jr.dcbl~·ntı Tıırllıi Yusuf Şerif 46 İlim ve din lltlseylıı ('ahit 12J -

Kanun =§ Türk tarihili Rlm :Nur 1S3 ii C Ahlıil• Terbiye"! Hiise~·ln Cablt M K !i 

lh
• \llna onda Sı'rkecı' rıhtı- ~ Türk şiirleri CUz:ı Mahmut Kcmuli 120 ~ = B Kaptan Mago .l\luııtafa 80 = ıq~ k s Türk Şiirleri Cüz: U Mahmut 6 

-· ran alkarak. Gidişte iz· = nektaııl Şnlrlcri &ddettln :Nllzbt't 163 Kay~rl Şehri Halil Etem 50 = "?' Antalya, Men;:n, Payas'a. ~ Heyaz znmbnklar Kitabeler tsrn:ıil Hakkı sso Kl'rnall 
120 

\ 
Uv E mentlekctlnde Ali Ha.··dar "a· Kitabı Dede Korkut Muallim Rifnt 10 Türk Şiirleri CUı:: m l\lahmK~~•ı l"O = 
it Dllıte bunlara ilaveten A- • " .,..... • 

b"a K"ll'• k Ç kk l ı Blsmnrli Ali v-at 2"' Kumlarda o<'Uk oyunları Hilmi so 
11~ • u u , ana a e ye --=-===-- • H•·- " Türk Medeniyet Tarihi (CDt) ı 

4'1"1 k nugünkU Almanya &>Um Sırn 40 Küçük Erkekler l\leflıaret Nnzmi 11;; 
~ -Yacaıdır. (6756) Ziya Gök Alp no 

... .____ BulgarlAtanda Maarif Ali Haydar ıoo Klillıanl F.dlt>ln J."nzlı Necip 85 De • BUl Uk rurı, Uıg~tl clltli 1 •.ı ·"le- Kütahya Şe>hrl tıımnil Hakkı .J50 ':: 'ltirk Bdelılyata tarlbl Fuat 150 s nızyolları işletmesi ~== yln 1 mı 700 L ~ Türk (IDbl) Moeoı taribl \ 'm 

Doktor ve 8 ku··çu"'k Mutaıa Kalımı ıoo ~- BUyUk TUrk LQgatl Ciltli l lluse - Lllmartln Ahmet Refik 60 
~Lh l M ~ yln Kfl7.1m 6.50 Türk Tababet tarihi Osman Şevki 4:! 

q a emuru arıyor. = M 

~G.:,;;:~m~zo!t;or :~d;O ı!~ ·' : :: :: :·:::::- 100 ;;: .... :•lil ,,;,~;.";:.;ı. ,:: ::::::::·:. =m •• 
...:r tf - Ab-8 8eflk 1,3 

e e 8 kDçOk Sıhhat me· ~----_== - a.e Mut....ı maaıkı l'UD'et w 
... ıatu almacakhr. Doktorlarm C naııırı~ah Ahmet Muhtar 200 Terbiye ve ..,..... tarDd 

1 
Dr. BalD 

3'1bi tabibi Vesikasını ha·z Ol· \'els liO '.:\luhammcdln ha)Rtı Resnt Nuri 130 Fikret 80 5 

~lları YC sıhhat memurlar IDID Cihnn tarihi (bez) 1 \'elıı 205 l\luhnrPbe ı;ıızlnrı Or. ltefet 10 Tilrk edebiyatı Antolojlıl Ali Ca11Jp %00 § 
;uÇ6k sıhhat mektebinden me- Cihan tarlbl (meşin) 1 \'clı 223 Menakıbı Hünf'rwran lbn\lle>mln lU. Türk ~alrlerl cll:ı: 1 Mahmut Kemali 120 ~ 
L~l, ve 3 sene meslekleri da· Cihan tarihi 2 \'elıı 170 Kemal '20 Türk pirleri cüz: ! Mahmut Kemali 120 § 
q l:bd h Cihan tarihi (bez 22 \'C'lt 205 Mimari tıırihl 1 Ce.lıil t~s:ıt 100 Tilrk plrleri cöz: S Mahmut 1\enınli 120 J 
lall:t;4 e izmet ftmiş bulunma· = 1 Cihan tarihi (meşin) 2 \'els 2"....l ~lufa111al Türk tarihi 1 Şem!!ettiıı 110 Türkiye iktisat tarihi Mehmet Ziya 85 a 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 

vardır . . TalİPıJ 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

r.. fırttır. Talip olanların ida- ( "ili Cihan tarihi S \'ela 18:> Mufaıısal Türh tarihi \' Şenı!Wttlıı ı.ıo Tarihi b1Am VI Hlleelln Cnblt 100 

.... 'te rnUracaatları ilan olu· ıha M ıkı t ıhı •• ~ ... ı ' .... --== c n tarihi (bez) s ' '"la 223 UB ar • ' " nluhtnr ıs:; Tarihi blAm \ ' il Hü1eyln ('ahit 100 Askeri Fabrikalar ilanlara 
I'. (6755) <Jlb:ın tarihi (mf'llıı 3 \'ela HO Musiki tarihi 11 A. l'lluhtnr 200 Tarihi lal&m VUI HUJıeyln Cahlt lOO • 

~~-----~..-; =ğ __ = __ =_= ç N Tarihi lalAm 1 Hüseyin Cahlt 100 j 86kalem mukayese 
kiııı~ı· ~~iıu üçüncü ıulh hukuk ha.. Ç..ocuk bakımı Dr. Reşit Galip 12,.; Namık Kt>mal Ali EkN'm 30 Tarihi lllAm H8sevtn Cahlt ıoo E 

İlQdeo: Çocuk bakımı İbrablm AIAettin 100 Napolyon llll'>•'n r..,r('f 2%0 • '! k ı·k 
~~ '= Çocuklnr hakkında NebatJar Alemi İbrnlıim Hakkı 116 Vlctor Hllro ~r:ıhlru Aliettln Go _J mar a çe ) 

"'aı .. d etnemizin 931 1480 numa asri flkirla ııu 1 Uabl 9.) Ninni t'hl C('ın:ıı ıt 
.. ~-~-~-=-=---==-- SC) n t Notlar \"P. KülUphnıırle>r Celıil ı:~.·ıt ı:; y ~- Yukarıdaki malzeme ka-a.~ a tııukayyet Ahmet Numan Çocuğun bedeni terblyctıl Ali HaydarSOO 

~ ·" 'it hl' Çocıutun pılkoloJlııl Hlısc•·in Cahlt 15.'S Q Yunan edebiyatı ta • -~ pah zarf SUretile 1/2/934 ta• 
~d••IL dddeialeyha Kasımp~şada ,, 1 
i} .... ı. mezarlık sokağmdn ocuk rubu t. AI.ı.-ddln lM Otello Dr. IMet R.i rlbl amnil Halda JO ~ rihinde saat 14 te ihalesi İcra 
L lh-... . Çıocuklara tewanııl der~ınrı' ZAl<"ı '0 1"-m:ınlı tarihi IU \rlf 'n ,. A 100 Z -llİ~'il'ralı hanede mukime Mü- i .. ~' ' .. Vlt • ' ,,, !!Jlll - Ze)~k l'.1\"I C'emal 1% ~ edilecektir. Taliplerin şart-
"1iı 1( ·aleyhine ikame eylediği '=I n:ırvın D p H d R f i name için her gün öğleden 
k'. lllakıızda deg"irmen soka .. Dl·nlıaşırı n;:a~:~.~:· /s"'o Pu,.tör Dr. Calip .\tı\ 80 ay ar 1 at Beyin ==sı sonra münakasaya gır· mek 
... IJCI, 

8 
- l'ı•dagoji harlhl Nafi Atuf ;o 1 • 

t\i~ numaralı hanenin iza}ei i Dlrnnı Yahya Yah~·a 20 l'ı•st:ılozzl Dr. Halil Filirl't '!O eser erJ f İÇİD de 0 gün teminat İle mÜ
1
• 

ile..ı.. \1 davaaından dolayı mu.ma . - Dıbtıırnıım<'I Eııwri ı Mükrimin Pilerll<i\ltıır ur. İh!'!ıın Hilmi 2211 Ayni Haklar too = ti 
•- 111• lla ! Halil 100 Miras Meseleleri 100 --~ racaa arı. (6651) 
~ ı.:. 1 .l. mına gönderilen ve atik- lE. R 
L .._ lqll = Dlı\'C~li l!!lı\nıl~ e Tıırlhl JlaJil Et·tlwın 2~0 Şt-rbU borçlar kanunu 100 ~ 
Qld.. zır ikametgahı meçhul =-~- E Re 111111 Harltıılıl< 1 60 'E= .. lldu" E HE'ıılnıll Uııritalı Bo te\'lk .ıenıı 
t\iıı f JU anlatıldığından beher E EllslC'rl l'l'hbrrl bmııll H:'l,kı 80 So,·yr.tlzm 60 g 
~ ~lla ile ili.naat tebligat icrası ~ Epope Ali Cnnlıı 25 S Hol~\lkllk, dı~ Monıl 200 ~ 
ıı.. il? \'erı'l · · hk -=--===- •~'lilr ÇPh•bi se"nbatn:ımcsl 4.)01 ı;öarn~l:ırda nıCC'lllllll::ır Fnılı ~erip 80 llukümdar. Alakyıl\el 100 ~ ......... , ~ mı• ve yevmı ma e.. " = .... -..,. / :r Se<:nıe y:ızılnr M r. \ .. ı.rııcıi ;o \'ı•n;ııy, !lleşbur tarihti Luıh i~ 100 =~ 
)tt I 12 933 saat on be§te rüi- Elll.)11 Ç~lebi &>Jılhatname . _ 
ıL O~ .. === ___ =!§ \'111 KlllKll ıurut 440 '•-Sıh-lıat Turlhl \'ahit 90 Rismark N1111ıl dü'}tll ~ 1-~.,o·, ~=,...... 
~ ~ C&gı yevmi vakti mezkur Sh"Us l;'ehri H. ~ııfü, '" 1. llnkkı 180 l'ı•mnıu:ı IUJ.I v -

~ ~.... 91fte. Ye gelmediği ve tara. F • tık "'k, TurgeJJıt>r 
~ .... b f-"rnn51z edebiyatı Antolojlıl l Re- 8 
,. ... .t., ır Vekil göndermediği tak ııat :Surl 150 Kemal eyin Eseri lklimh·r. A. Moru\"ll 

}ıı;~ · l•Yabınd hk So11) .ıllzm .. ~ ol a ma emeye de- Fr ın"ln •'t:lebl~·atı Anto'ojıııı z Re • 
il.. '111 .. Ruddtl 
-.il ol •cagı makamı tebliğle ıııt Nuri '25 

11Qıto.. (10756) '' f• ~ıta:luh .. ::~l~~\ıt.,GTtıııııltıııtıov.''!iô Hor ı-· =-,... Fr:ımn:r. t>ıll'hl~atı, ı\n'·ılojiıl S Re - .. ~ .,.... •. "" -c. 

O 
1at ~rırı so , ' Yeni ~aktı. ıatı 25 kuruc oıüı 1 1 h t 1 1 ~~ _=s 

•'~u"•d • , 1 T er r.\ n n a ıra ıırı, Uıuıtıı• r\"lıkl :::~ 
il{ = rrııııi Zlraııt Yaşar SOO to t ve per k d • ar ıcra memurluğundan: E P an a en e Hf'ıı \ 'atan için! ııo§ 

lir bo ~ H satış merkezi Hep 111111 .. t ıçın! 60 ~ 
'İlle le l'Çlan dolayı paraya çevril ~ Halk f)llrlerlııln şekil . , ~ VA K J J y UR D U cına~et \"e C'e7.a 75 g 
'·· arar Verilen mahcuz iki ifi \'e llC\I Talwt 75 1 Lcnlııln ha~ntı JOO::, 

lt 
lr 10/ 12 93

3 
\.= Hnkikat romanı Ut·şat Nuri 200 I• • ~rm:ıyı~. K. ~nrkr.dan tl'llıi• 125 '§. d pazar günü saat •a "i 

tıt 12 ~ k . ııııııırııııııııııııııııııııııııııııııı 1111ııı:::ıııı111111ıııııııııı111111ı111ııııııııııuııııııııı111ıııı11111ıııııınııııı111111uıııııııı11111111111ııııımııııuııııııııııııuıııı11111ıııııııııııu111nııııı1111ııııu1111ıııııııııııııı 11ı 11ııııııııııııuıı' 
~ ,,e adar Üsküdarda At· 
~da >atılacağından talip 0 • 1 lstanbul Belediyesi ııônlaro 1 
~ _ llaalıalli mezk\irda buluna- F Ç b k d M h S ib ... ._ alih Belediye Şubesi Mildüriyetinden : Samatyada başı bo, u u çu za e e met ıtkı 
~ ~ı lira ınıttracaat t l . b 1 ı ... llllur. (I0

746 
e me erı u unan bir adet merkebin 8 gün içinde sahibi zuhur etmediği Beyin "Dikenler,, isimli bir eseri 

takdir llll'J.lacaa 'l.in o!un ...._ _______ LU,ı.:...ıo..1...-~-ı·~n~tM' ~r._,.,~w· 11.YJ. u_T avı· deriz. 

Dikenler 

kara'nın en büyü~ ,_ 

~ Kitap; ·g~;ete ve··· . 
. . 
J(ırtasiye ·. m~ ğ~zası 

a·, AK. B:·A 
kıtap evi ve kırtas 1 yecilik 

ı · An af artalar caddeıi 
·' ·, ,· Ttldon'; '33;7 

.. ' ı'' . . ' 

Her lisanda gazetc 
:~·: mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye eşyası 
. ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

. ·~ . ve amatör işleri 
• ~ ,. ~.. \ ; f 

Etem P~rtcv ıtriyatı 
; , ... 

Kütanya çinileri 
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Hakiki, saf, kati tesirli ASPİRİN, $ marka· 
sını faşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur,,. 13oııte\ "müstahzarı olmalıdır. 

. 
Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının m1Jtlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz 1 

10603 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden : 

Mubaf aza Deniz Vasıtaları için iki yeni Dizel motör satın 

a:mac:tktır. Evsafını öğrenmek ve fiat teklif etmek üzere Birinci 
Kanunun beşinden itibaren On ikisine !,adar her gün Batmüdü· 
riyet Deniz iş'etme Amirliğine müracaat edilmesi. (6694) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü illnlar1 \ 

1 - 120 7/J2/933 Perşenbe 
1 '21 - ila 9/12/933 Cumartesi 

Evkaftan maaş alan mütekaidin ve eytam ve eramilio Ki· 
nuouevvel/933 · Şnbat/934 üç ay'ı'.dan yu'<arda yazılı tarihlerde 
bizalarındaki numara sıralarına göre tediye edilece~i ilan olu-
nu~ (673~ 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilanları 

r;;:;;;~;.~~~:ı;;.J llkmektep tarlblerl c::::::::::;:::::::; 
~~ ~~ Maarif V.ekaleti Tarafından llkmekteplerin Dördüncü ve il 
U H Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Uzere 
:: :: ilı I •• •• 9 

ll ll T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii al 
!! I! "VA K 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen il 
!!!! T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. U 
g H Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir U 
:: !! :: 1 
~.;!.' ~.'ı.' surette yazılmış bü .. çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. fi 1 

Bir kartonla kaplanmış olan bu TARİHLER 1 N fiatları nefasetine rı 1 
il ~ ve sayıfalarının çokluğuna rağmen t 5 şer kuruştur. ı 11 

•• •• ~H .... 
:: :: 
g !i Satış Ve Tevzi Yeri : Istanbul Ankara Caddesi § 

illi V A K 1 T , Y U R D U 1 ........................................................................... : .................................................................... ,_, ........ J ....................................................................................................... ._........................................ . .... . 
:: :: : ::: :: : ::: :: : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : :: : ::: ::: :: : : :: : : :: ::: ::: : :: :::::: :::: :::: ::: :: ::: :::::: :_:::: :: ::: :::: ::: : :: :::: :::::::::::: :: : ::: : :: : :: :::: :::::::: :::: :: : :: : :: 

T~OKiVE 

Z:IRAAT 
BANKASI 

·DAoA 
\1 BiRiKTiREN 

ı ' RAı-lAT-t;Di;'2~ 
--------------- _.. . .. ............... ::::::::;., 

B "k . l ~ d . • ······································································:::: ............. ···!········ e•ı t"Ş ıcra m.nmur urun an. ,-············································::::::::::::::::::::::::: .•.•...•..•• ······;: ..•.• 
'J' u. - t:ı 1 ............................................. ························· ...... , ... . Mahcuz olup paraya çevrilmesi ..................................................... uPı 

kararlaş~ı~ılan 9.kuzu ve 11.koyu: m~ Büyük Tayyare Piyangosu trii 
nun dellalıye ve ıhale pul resımlerı :m • • • • d ~ 
mü§terisine ait olmak üzere 7/ 12/ ~m 16. ıncı tertıp 2. ıncı keşı e il!i 
933 perşembe günü saat 14 ten 16 ~m 77 vA evvel 7933 dedir i~' 

k d B .k h ı .... n.anunu 2 5) : ya a ar esı taşta pazar ma a • :::: k k • ( 
linde s~tılac;ğından talip olanla - m~ Büyü i ramıye 
rın o gun ve o saatte hazır buluna· :m 

__ _.. ________________________________________ ..a, __ 
cak olan memuruna müracaatları mı b. ı. d 
ilan olunur. (10749) !!!! ın ıra ır ıı'' 1 

Listeıi mucibince "34,, kalem eczavi tıbbiye satın alınacak
hr. Taliplerin Jiıteyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere % 7,5 teminatlarile beraber 11/12/933 pazartesi günü saat 
15 de Galatada Alım, satım kominonun<\ mi"racaatları. (6683) 

.. :. rra "' 
---Sa-b-,b-ı: _M_E_m_IE_T_A_snı ___ ~~~~Bu keşidede ayrıca 10:000, 4:000:. 3:000 :rd!!.~ 

fülikramiye ve 20.000 lıralık bır m~~'!:.f.'!:.~::~::::giii ·· .......................................................................... :::::.:::: ....... ••·::=--···: ···-
:::::::::::::::::::::::::::a::ın::::::::::::::::::::::w:::r::::::::::::=:::::-.::::::::: ....... . 

Ne~rlyut l\lüdUrO: R<'flk Ahmet 
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