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:1 lncı 
clöııüınu •a3 ıfada: Cllmhulryctın onuncu yıl 

a liııtjj hakkında bir teklif, son habrclcr • 
~t'- 8a) ıfnda: M. Truçkl Rusynyn dö • 

1\ tnl., E 
l'l)e 1i · · 'roin kaçakçılığı tahkikatı, Kad-

• llıılnıın da vaıı:ı. 
'Por ha:ı!Wl) ıfada: Ahmet H&§lm ihtifali, 

6 lıı erl • 
ı ırı d la)·ıtada : İktısat haberleri . 
1 1 cı layıfada : Dünya haberleri • 
ı 1"d 8",nfada: San'at eayıfası. 

'- ncı ııa 11t)'e . Ytfada : M. Musollnlnln nutku, hl· 

Nihayet • 
ı m z a 

Artık Fransa ile Italya 
BARIŞACAKLAR! 

ROMA, 8 (A. A.) - Dün ayan 

V enizelos lehine 40 bin 
nümayişçi ve kabine 

9 ıııı meclisi celsesinden sonra, Fransa, 
cu "-Y•fııda: Memleket sayıfası. 

Suikastten sonra başvekilin istifaya 
mecbur olacağı söyleniyor -""'~~~~!"!'!!!!!!!~~~ ...... ~~ İngiltere, Almanya sefirleri Vene-

[) •• } dik sarayına gitmi~ler ve 19,10 da 
Ort er misakının M. Muıolini ile beraber duçenin 

ATINA, 8 (Huıuıi) - M. Ve • 
nizeloıa kartı yapılan suikaıtten 
mütevellit heyecan ve asabiyet de
vam ediyor. Hariçte ve Yunanis -
tanın her tarafından takbih ve nef 
ret telgrafları geliyor. 

• 
ırnzası 

hususi yazıhanesinde dörtler mi • 
sakını imzalamıtlardır. 

Roma, 8 (A.A) -Dün aktam a 
yan meclisi içtimaından sonra, Ve
nedik ıarayının üzerinde toplanan 
halk Franıa, Almanya, İngiltere 
ıef irlerini alkışlan:ışlardır. 

Dün Madam Venizelosun teda
vi edilmekte olduğu Evangelismos 
haıtahanesi önünde toplanan ve 
nümayiş yapan halkın miktarı 40 
bin kadar tahmin edilmektedir. 

Mösyö Musolini halkın alkı,la • 
rına mukabele için iki defa balko
na çıkını§ ve haykıra haykıra ıun -

Nümayitçilerin ısrarı üzerine ları ıöylemişlerdir. 
M. Venizeloa haıtahanenin balko· - Bugün, siyah gömlekliler ta-
nuna çıkarak zevceıinin yaraları rafından yeniden canlandırılmış o-

lan ltalya için iy' bir gün olarak te hafif olduğunu aöylemiye ve ıü • 
· kanla dairlmalarım tavıiyeye mec. 

•1 • ta f d t kl"f d" likki edilecek!.. ' ler 111ı .. 1um haaırlıy- ltaı1ao . nı ra ın an e ı e ı- .. . . B .. vekuı bur kalmııtır. 
L. dit .-.ı_,. 1... d B k"l Bu aozler bır alkıt tufanı ıle kar-
"'IJ.. .. _ · 'f"ClUI ma um ur: u !e ı I ... ... Vaktiyle Haydarpafa tıp fa -
._ ~ külteain e emrazı bevliye mü -..: d-ı.~ Cemı'yet'ı Akvam rcrçeve- §1 anmııtır. . . . bloklaıı dag. ıttıgınr ilave etmiştir. d 

ili .. .J h d l . d ... . t' Bundan sonra M. l\fosolını mı - , •· Ma•ollnlaia ••tk• 1 a.cı d . 1. 1 d k 
~k •6Qe mua e e erı egıf ır- kı Fr tt l d k" errıa ıği yapmıt o an o tor Papa M. Veıalzelo•1111 bir kaç .... •YWeiM 

~ ~'-- d . 'hd f d" d sa n ansa ve a ya arasın a ı .. :rafacla J 'bqka 'bir .alkut tberhle --L 
d qa mı ııtı a e ıyor u. l. D o s f d 3 ....... 
-il • ~ evamı nuncu ayı a a olarak yatakta alınmlf 'bir rea•l 

~ • • •ıe doğrudan doiruya kü · ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

ti O:.':•vletWi ••n .... i. 01~- Yeni bir kanunla tef ci- Balık bolluğu karşısında 
ne Jc. '-o vakit miıakın ak - ı•k d k Id 1 
~~:·ı~:,:::1:~~~~ ~7 •• ~:~·~: I orta an a . ın mıştır Balkan harbinden evvel de son gün-
._ett et, :Yeni teklin8e esaslı bir . . lerdekı· gı·bı· balık bollug"" u 
tt.a e deti-· ı· O . . k.. ANKARA, 8 (Hususi) - B. M. pılan teşekküller bu ızın uıulüne V8rıDIŞ 
""it "ıt•ı,. ~•t ır, nun ıçın u-
t •~f el ı ı Meclisi bugün reis vekili Refet Be tabi değildirler. 't ev et eri itirazlarından 
llıll teçnıi,lerdir. Yalnız Lehiıta . yin riyasetinde toplanmııtır. Ödünç para verme itlerile uğra· 
--.:~ili tekle de muhalif olması- Ödünç para verme itleri ve halk şanlar bu kanunun meriyeti tari • 
\tJ~lnıca Almanyanın fark hu- bankası ve halk sandıkları kanun hinden itibaren üç ay içinde ve 
~ .... -il nı l . . b h layihaları ile borç için gayri men - bundan ıonra her sene ınayıı ayıi-~ eae eıımn mevzuu a s-

'- •r ihr l" d kul satışına ve muvazeaya dair ka çinde beyannaıne vereceklerdir. ''Iİ 1hla ı var ır • 
"a "'kın y • ki' . . nun müzakere ve kabuledilmiştir. Bu beynnamede borçlardan abna-

~~den .. e
1
m fe ını ımza et - ük k h dd" bo 

... vv Al Bu kam'.nlardan birincisine göre, cak faizin en y"' ıe a ı ve rç iit e . manya epeyce te- k 
' teç~ .. dı. Hatti. düne kadar faizden para lrazanmak için ödünç lulara tahmil edilece tartlar bil -
At~ etJııiye ~ · b"l 1 para verme i•lerile me•gul olan ha dirilecektir. Ödünç para verme it· • ~'n cegı ı e ıöy eniyordu. T % 

Yanın b d kiki ve hükmi •ahıalar hükumetten lerile me•gul olanlar beyanname-. .ı_ u tered üdü ıili.h - T T 

İlt "'~ ırn ·· 1 d izin alacaklardır. Anonim, limted, nin büyük harflerle yazdınıt bir ~ .... ~ tel' U3avat mese esin en 
-~il 11ordu. Zira dörtler misa _ kooperatif şirketi şeklindeki ban- suretini ticari ikaınetgi.ınlarında 
>\~· i~n ~~ni projesinde Alman- kalar ile huıusi kanunlar mucibin halkın görebileceii bir Yere asa • 

ııl .. hl ak ce yapılan te•ekküller bu izin uıu- caklar ve kendilerinden Para alan-
q anm ta müsavat Y 

~l, ~Z•ri olarak tanınmıt ol • lün:: tabi kanunlar mucibince ya- Devamı Onuncu Sayıfada 
Sııı oıı ıı;,er•her bunun tatbikatı i- •••••••••••••n••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••• 

~ 1co lenelik bir müddet geçme•i Dün Kara denizden limanımıza iki 
'" l\Qı\lf tur. • • 

)~ •i~~ddet ıeçmedikçe Alman- ltalyan denizalb ge~ısı geldi 
~e .,;rını arttırmak tetebbü • 

~")' ~unınıyacaktır. Fakat Al- ! 1 
'~l\ay on ıenelik müddeti faz-

1 
) ~ ~rdu. Bu müddetin hiç ol
. Q"d-. 1 f •eneye indirilmeıini iıti 
~· 1 • tte Al ı_; 1 acelld"l . ?'anların yeni pro -
" ı, -~ er_ı ıçin ki.fi bulmama -

"'-eler· 'b 1 111l2ada tereddüt göı· 
~ ~llta~l Utıdandı . 
.a. ı i-. a beraber Almanya mi -
111 I ta et.nı 
~ lltilt enıekte ıara edeme-

'

letler · e.re, Franıa ve ltalya 
•nın 1 -.L h.It. ara arında tam bir 

~ ia.aı t h•ııl olduktan ıonra mi 
\L~e )a. 1elırıeıneıi Avrupa ıiya • ra· a nız kalınaıını mucip ola 

~ ~tiıtı-ı . . 
t'ıttİııd~ı t•nıdiye kadar harici 

Alnıanyaya müzahe • 
Mehmet Aaım 

Oetıcanı, lldnci Sa11ıfada 

1 
\ 

.... ·-· % 

lnaan bu aon günlerde balığın 
bollujuna baktıkça: 

- Denizden çıkan babam olıa 
gene yerim, diyen canım bektati 
neredeıin? .. 
Avazı ile bağıracağı geliyor. 

Deniz anası inıan oğullarına bol 
bol balık ziyafeti veriyor da bu 
11imetin kadrini, kıymetini bilen 
yok .. Perakende ıatıf, palamudun 
üçü bet kuruşadır. Her balık yarım 
tar okka gelıe bir buçuk okka 
M'. demektir. Herkeı tekerin okka-
11nı hali. altmıt kuruta alırken 
lwılık ucuzluğunun bu derecesine 
adeta akıl ermiyor .. 
Şüphe yoktur ki her bolluk bir 

hayır alametidir. Çünkü her ucuz 
hayat için bir kolaylıktır. Bahusuı 
•klı bqında olanlar için balık bol· 

Pazarlarda •caslak ammatdlr 
luğundan yalmz bugün değil, ya. 
rın ve öbür günler de iıtifade et • 

Devamı lldncl Sayı/atla 
.................................................................................. 

Yecli§iniz ) 'fclmeAin parasını verirken 9areo1111 
unuttunuz Beyefendi! .. 

- Ben g.,..n" yemedim ki ••. 
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Dört er misakının 
• 
ımzası j A · a-
Başmakaleden Devam 

ret göstermiş olan İtalyayı darıl -
tacaktı. Hülnsa Almanya böyle 
bir vaziyetin mes'uliyetini üzerine 
aLmak istemedi. Nihayet misakı 

VA KIT' zn Hususi Haberleri 
ıGazi 1 z. nin tın 

ya telg af arı ~1• 
ANKARA, 8 (A. A.) -: 

11 
• 

.k t Jfl\111 

... --- - - - - - , .. --- - - -• • 
imza etti. il 

r e z y Venizelosa yapılan suı .as tletİ 
. ·ı . . .. h ha.zre se. etı e, reısıcum ur "p1 • 

Y . eisicU 
tarafından unanıstan r . elo5 Bugünkü vaziyette dikkat edi -

lecek bir nokta da şudur: Bir ta
raftan Cenevrede silahları azalt -
ma konferansı son müzakereleri· 
ni yapıyor. Diğer taraftan Londra 
da iktısat konferansı açılmak üze
re bulunuyor. Ortada bu kadar 
mühim meseleler ve müzakere mev 
zuları varken İngiltere, Fransa, 1-
talya ve Almanya devletleri dört
ler misakı diye karanlıkta hazır -
lanmış bir projeyi büyük bir telaş 
için de imzalıyor. Acaba bu devlet 
lerin dörtler misalnna yeni bir şe
kil ver,crek bunu imzalamkata te • 
liit göstermelerinin hakiki sebep 

u yıldönü ünde •• çg •• ay-= 
huru M. Znimis ve M. Venız·ş. 
eşa.ğıdaki telgrafları gönderJlll 

lerdir. "f 
h ti ~ı!• 

ası ı· e y • yo Yunanistan Reisicünı uı 
Zaimis Hazretleri. 

Yıl ö 
e ilece 

ümünün kut ulanması işleri için heye ler teşk·ı 
, res i, hususi n;ıüessese er iiç gün tatil ya acal{ 

vır ANA 
apıfstl 

Sabık başvekile karşı Y '/t' 
suika&t haberinden ve Madaıı:ıere· 
nizelo:;un aldığı yaradan son tetle· 
ce müteessir olnrak zatı de\' a • 

ANKARA, 8 (Hususi) - Gire
ı:ıun mebu'su Hakh.ı Tarık Bey ve 
arkadaşları Cümhuriyet ilanının 
onuncu yıl dönümünün kutluları • 
ması sekli hakkında Büyük Millet 

hayetinden sonra on gün söıınek ı lerin kara ve denizden ı:ıeyahat -
üzere hükumet kendi nakil vasıta- Ieri, hükumete ait nakil vasıtala -
ları tarif el erini indirebilir . rmda parasızdır. 

· d k d. ·· 1 'ne taııt• rm en en ı teessur erı ııı· 
·ı .. k ·~· ·n olııtB mı e şatıra etlıgıme emı 

rmı rica ederim. ı· .. jll 

3 - Kutlulmna işleriyle meşgul 7 - Bu kanun ne~ri tarihinden 
·ne ı.· 

Bu acı anlarda Türk mı 
1 0

·ti 
Y ,ınan milleti hakkında be5 ~ ~·ı • 

·sıı p 

muh~bbet ve do~tluk hislerı ve hikmeti nedir?. 
olmak üzere merkezde Başvekale- itibaren muteberdir . 

meclisine bir kanun t~klifinde bu- te bağlı olan bir yüksek komite , 8 - Bu kanunu tatbike icra ve- ze tekrar teyit etmek isterİJfl· I 
Gazi Mustafa l(eıtlıı 

Bu sebebi anlamak için Cenevre
deki silahları azaltma konferansı
nın son safhasını ve bu safhaya 
göre yarınki akibctini göz önüne 
getirmek lazımdır: Filhakika si • 
!ahları azaltma konferansını (3) 
Temmuza kadar tehir etmek kara· 
rı verilmiştir. Fakat bu kararla ha· 
kikatte silnhl rı azaltma konfe -
ransı iflasını ilan etmiştir. lngilte· 
re, Fransa ve İtalya gibi devletler 
bu \'aziyeti görünce şimdiden bir 
tedbir aram ğa koyulmuşlardır. 

lunmuslardır. vilayetlerde gene bu işlerle meş - killeri heyeti memurdur. 
Cumartesi günü Dahiliye encü

meninde ve bu devre mecliste mü
zakere edilecek olan bu teklif şu
dur: 

gul olacak komite ve heyetler tcş - Meclis tarafından bir af 
kiline hükumet mezundur. 

M. Venizelos Hazretleri· A 
ATIN .. ıe· 

1 - Cümhuriyet ilanının onun
cu yıl dönümü üç gün kutlulamr . 
Bu iiç günde resmi daireler tatil, 
hususi daireler v~ müesseselerlt! ti
caret evleri hakkında da hafta ta
tili kanunu tatbik olunur. 

Bu bayram günlerinde resmi da
irelerin dışları ve toplanılacak sa
lon bayraklarla donatılır, geceleri 
tem·irat yapılır. 

2 - Bayramdan on gün e·vvel 
başlamak ve bayram günleıile ni-

Bir ihtilaf 

En muvafık görülen tedbiri de 
dörtler miııakına yeni bir şekil ve· 
rerek imznl makta bulmu§lardır . 
Bu it1barla evvelki gün Romada 
Venedik şaraymda imza edilen 
dörtler misakı hakikatte silahları 

bırakma konferansmm muhakkak 
görülen ifl 4 

sına k rşı abnınış bir 
tedliiroen başka bir §ey değildir . f zmir kasaplar cemiyeti ve 

Yalnız dörtler projesinin imzası mezbaha şirketi arasuıda 
ile bir taraftan ltalya ve F ranse, 
diğer taraftnn Alman°ya ve Fransa 
ihtilaflarının yeni bir safhaya gir· 

İzmir, 8 (Hususi) - Mezbaha 
tirketile k saplar cemiyeti arasm· 

mis olduğunu l·abul etmelidir. daki ihtilaf devam ediyor. Şirket 
Na~ıl ki mi akın imzası tahakkuk 1 koyun ve kuzulardan okkada 121 

ettikten &<>nra ltalya bnşvekili M. sığırlardan 1~ ~uruş reı:im ve mas
Musolini "yan meclisinde beya • raf almakta ıdı. Cemıyet oktru -

natta bulunarak bu misakın akti vanın kaldırılması üzerine bunun 
ile ltalya ve Fransa arasındaki bu· yarı yarıya indirilmeıini tckiir et· 
lutların kalktığını açıkça ifade et· miştir. 

miş ve şiddetle allu lanmıştır. Şirket hunu kabul etmemiı, 

Bu noktai nazardan dörtler hariçten gelen etlerden a.ldığı ya· 
misakının Londra konfer nıı açıl- rı rüsumu da tam almağa başla .. 
mazdan evvel imza edilmesi Ame· mıttır. Kasaplar cemiyeti hüku • 
rik y kartı da büyült Avrupa mete müracaat etmittir. 
devletlerinin mü.terek bir cephe 
atması demektir. istanköy felaketzedeleri 

Bununla beraber imza edilen 
misakın tatbil<at sahasında ne de· 
receye kadnr ehemmiyeti bulundu· 
ğunu Londr konfer nsı esnasın • 
da cereyan eden müz kereler ile 
silahları azaltın konferansının 
varacağı neticeler açıkça göstere -
ccktir. 

Mehmet Asım 

v ar 
Trabzonda dün kış 

havası vardı 
TRABZUN, 8 (A.A.) - Sürek· 

lZMlR, 8 (Hususi) - lstanköy 
felaketzedelerinin Karaburun ve 

Kuşadasmdn iskan edilmeleri 
muhtemeldir. Çeşmeliler, bunla
rın kazalarında iskan edilmelerini 
temenni etmişlerdir. 

Tasdik edilen bütçeler 
ANKARA, 8 (Hususi) - Ço

rum, Sinop, Mardin, Gumuşha· 
ne hususi idareleri bütçeleri yük
sek taıdika iktiran etmiştir. 

lstanbul belediyesi bütçeıi yük· 
sek tasdika arzolunmuştur. tzmir 
bütçesi de Dahiliye Vekaletince 
tetkik edilmelctedir. 

4 - Bu komisyon, komite v~ 
heyetler; hükfıınet hususi idareler 
''e belediyeler bütçelerinde kutlu
lama masrafı olmak üzer~ kona -
cak paralardan hükumetçe tesbit 
olunaack hühiimler dairesinde 
sarfiyat yaparlar. 

5 - Kutlulama iı::leri için ko -
misyonların muhabereleri parasız
dır. 

6 - Asker, polis jandaıına ve 
mektep falebeleri ,izciler gibi, 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönii -
mü geçit resmine fatirak edecek-

lktısat Vekili 

Londraya gitmek Üzere 
yarın şehrimize gelecek 

ANKARA, 8 (Hususi) - Ik· 
tısat Vekili Mahmut Celal Bey 
yarın akşam lstanbula gidecek, 

oradan Londraya hareket edecek
tir. Kendisile birlikte Londra ti· 
carct mümessili Kurt oğlu Faik, 

lş bankası umum müfettişi Sami 
Beyler gideceklerdir. 

iki tevkif 

Atina polis müdürü sui
kastı önceden biliyormuş 

ATINA, 9 (Hususi, sabah saat 
2,30 da gelmivtir) - Atina polis 
müdürü M. Polihronopulos ve po-

lis müdürlüğü erkamndan Cama~ 
lokası ve Mnrknfos tevkif edilmiş-

lerdir. Ayrıca sekiz kişinin daha 

tevkifi bekleniyor. Polis müdürü • 
nün tevkif edilmesine sebep; M. 
Venizelosa suikast yapılacağını ev 
veldcn bildiği halde buna mani 

olmak için hiç bir tedbir almadık· 
tan başka kimıcye de bir ~ey &Öy· 

lememit olduğundan şüphe edil • 
me idir. 

Türkiye Başvekili lcmet Paıa 
Hazretleriyle Şülcrü Kayn Beyin 

M. Venizelc~a gönderdiği ıamimi 
teessür telgrnfla.rı burada çok iyi 

tesir hır kmrştır. M. Venizeloı go.· 
li devam eden yağmur, sis ve so • 19 kk ' o a esrar . zetelere bu husustaki memnuniyc-
ğuk, soğan, patetes mahsulünü 
paslandırdı. Fındık mahsulü için İzmir, 8 (Hususi) - Esatpaşa- ı tini bildirmiştir. 
de kararmak tehlikesi vardır. dn oturan Sabri ieminde birisinin ı<r• ____ d....,l--k . 

Y ... •tkb h . t d evı'nde 19 okka esrar bulundu. 1 ıcaret o a an ongresı agmur, ı a ar zerıya ına a 
tesir yaptı. Yaylalarda yağan kar, Sabri adliyeye verildi. 1ZMIR, 8 (Huau&i) - Bu ny 
sürij h yvanatıod telefat yaptı • r.--~.._..---.,,,,....,......,....-....,._..,.,....-.,....--=--..,--I içinde toplanacak olan ticaret o
Fazfa yağmurdan bir kısım dereler ladı, Yaöış biraz dah devam eder daları kongresine verilecek İzmir 
taştı. Yağış devam ediyor. se, mahsulat için cidi tehlike baş raporu hazırlandı. Mülhakattan 
Soğuktan sobalar yanmağa baş· gösterecektir. gelecekleri bekleniyor. 

kararı verilmesi muhtemel 
ANKARA, 8 (Hususi) - Cüm

huriyetin onuncu yıl dönümünde 
Büyük Millet meclisinde muay -
yen ci.irüm!erle mahkum bulunan
lar hakmda bir af kara1·ı vermesi 
muhtemeldir. 

lstiklfıl mahkemelerince mah -
kum edilenlerin g~riye kalan ceza
ları aff edilccek ve heyeti mahsu -
saca hakla11nda karar verilmiş o -
}anlarla adi ceraiın malfkurnları da 
af kararından istifade t:decekler -
dir. 

Zatı devletlerinin bir hii5Jl~Jıı'' 
sadüf eseri olarnk kurtuldll rJıı • 
suika:;Uan çok müteessir ve d•., 
dam Venize!oımn aldığı yarli 

1
,d' 

ziyadesile müteellim olarak 11e
0
• 

le~·inde derin teessürümün ter' 
manı olmanızı rica ederim· ıe • 

Kendilerine çnbuk afiyet .~e 
menni eder ve en samimi hiıleı1 
inanmanızı dilerim. I 

Gaz· MıJcıb.ıfa K~ , 

I. k b. · · t"f~ et~ spanya a ınesı ıs ı ~ b:~e 

MADRIT, 8 (A.A.) - J'~. ~' 
istifa etmiştir .. lttifanın sebeb;ıcıı 

Telef on Ücretleri ZI nezaretlerde yapılması, bPJ J.e 
tarafmdan toklif edilen hir !<~{ 1 

A 
. ~ -· ,ğ~şi!tliği cümhur reisinin knbıJ.All, 

nkarada bır Komısyon meden evvel cümhuriyctçiJer s~ , 
meseleyi tetkike başladı 

1 

puna danışmak iıtemiş obıttı51 
• 

·ıefl 
b I

ANl KfAR~,k(1:1u.susi) b'k lstank- Muhafızgücü bisikletC~~d· 
u te e on §lr etınm tat ı etme (AA ) _,., ı• ,,11 .. . f . I . Ko.stamonu, 8 . . 111' 

te olduğu ucret tara eın mese esı· h f .. .. b. ·ı ı t ·1 · bıJ ıjf · . .. . . h a ız gucu ısı c e çı erı 1.tt' 
nı tetkak etmek uzere ha.rıc1ye u· h . · d . t• h ti .... ıw 

§e rımız e ıs ıra a e '"' ·r 
kuk mü!avirinin riyasetinde Ma- · l rdı · 

makamları ziyaret etmış e , lf 
liye, Dahiliye, lktııat ve Nafıa Sporcular erefine Halke~lrd,sl 
Vekaletleri hukuk müşavirlerin - Jediye, erkek lisesi, ticaret :i1'' 
den ve Maliye V c!<nleti para işle- ve alay tarafından muhtelif 

ri müdüründen bir komisyon le - fetler verilmiştir. ./ ~ 
şekkuı etmiş, bugün toplanmış - Bal,ık bolluttıı ~i 
tır. Heyet, iki noktai nazarı tet- !J 
kik etmiş, Vekiller Heyetine ve -

rilmek ve karara esas olmak üze-
re bir rapor hazırlamıştır. 

Bursa soyguncuları 
Bursa, 8 (Telefonla) - Orhan 

eli yolunda soygunculuk yapanlar 

dnn yakÇllananlnrın sayısı üçü bul· 

mu§lur. Çe~eye yataklık ettiği 

anlaşılan iki itişi de yakalanmış • 
tır. 

((uşadası hakkında bir 
temenni 

karşısında dO 
• • 11ıf t1 ı.if 

Jlaştaralı Uırıncı ~ti flt'lı~·, 

m.ek lmbildir. Onun için °.
1

1< ~ı;ı 

balık bolluğunu gördük~e 1 f ı~': 
tıra gelen şey sevinmektır. tı1' b" 
çok garip değil mi ki biz ~ıı.iP d" 
lı·ğundnn dolayı böyle se"'~ı.Jııd'~ 
rnrl!en meğer öbür tarafta 

r ~ndişe edenler varmış! .. e g 
rııı •. . ' 

Balık bolluğundan insa celff' 
bi bir endişe gelebilir, dİ)'~ • I 

·ıııı· ' J\İZ. Anlatalım da dinleY' . eıfl 
D.. düf t'"' · ıniı: bır ot· un teıa et ıgı "riİ§uf 

iJc şuradan, buradan go . 

duk. Bu aralık: tı1'l" ~ 
l:::mir, 8 (Hu u i - Kuşadası· - Ne İyi değil mi, orttL K 

bk bolluğu var!,, ··ıe ~ıe nm lzmirden ayrılarak Aydına 

baclanmnsı ve Aydının ihrn~ iske· 

B eo .,, 
Demiş bulunduk. u. de fı; 

beklemediğimiz bir şekıl efl 
lc:ıi haline konulmaomı Aydın va· b" ld k ... et ır cevap a ı : vı•· },( 
liııi Dahiliye Vek"'lctinden temenni - Aman efendi, bu ~: jf W 
clm!ftir. bir şey değil. Bahk bollu ğıJ10 il I' 

nildir. Çünkü harp ç.~ke;.,0,.ıe 0tf. 

Matbuat umum müdürlüg"' Ü mettir. Balkan lıarbı c! iti< 1'0 
,. 

b. bfl .,, 
muştu. O zaman da ır rebe1'1 

ANKARA, 8 (Hususi) - Ye- i{u çıkmıştı. Fakat rnuhıı ı .fı\', 
ni teşkil edilen dahiliye matbuat . · ı f"' 

. nsı arkadan yctışta .,, . efe • • 
umum müdürlüğünü vekiileten ı · Bir zamanlar tarihİJl'l1ı 'ıbi ~ıl'I' IJ 

d 1 1 "lk' "f d "U C ;iıJl'I are etme de o nn mu ıyc mu et· if e harp aç..-.:-lar ol ug b01ıı.ıcı ııtı' 

tişlcrinden Ali Serv~r Bey müdür· eli ele denizdeki balı~ deJ1 ~şÇ 
lük teşkilatiylc meşgul olmağa ı haluu k harp iht;ın~l ~ 

d h?. • 
başlamıştır. lanı acaba ne eme · 



bin, dünya 
~k patrikhane 

anıhaneler de 
~llıııı d" •. 1 1 

ını ış er e meş-
~IUl olabilecekler 

tııı.. birer .. 1 1 • ~ "-b mueaae o ması azım 
~ ~lllhane ve patrikhane • 
~ ltlti1c1 ~ mevzuatımıza uygun 
~ e ıdaresini temin için, 
~. Yakında bazı kararlara· 

\ ~ ınevzuatımız mucibin· 
~· il-. dünya itlerimiz ayrılmıt· 
~ taaa, beynelmilel bir ahit 

~ tclU~zan muahedesi ile de ka 
~ ..._ 

11 bulunmaktadır. Hal • 
~~ d~l~ketimizdeki ekalliyet· 
~ _;:• müe11eselerin dünya 
~ katarı kabul edilmit bu 
a.~ ealci zamanlardan kalma 

t~ lo:z. letekkülleri mevzuatımı· 
~İt. il muabedeıine uygun 

~ lıu kanpk vaziyeti tan 
\~tt 11Yiik Millet Meclisinden 
f~•caktır. Saltanat devrin 
~ i ~ar ve nizamnamelerle 
\~ llaıtıyazlar kaldınlacak, e
'-~e .•it müe11eaeler üzerin 
~ etııı mürakabesi temin o-

§:ı Millet Mecliıinden bir 
~ ıa_ -ı~iı aallhiyete daya • 
.~ hld~~ı dini müeıaeıelerin 
~ •nı ve patrik, haham ba-
~ ~llllara nasıl intihap ya 

~~ nizamname ile teıbit 

ed~rinden 10nra derhal 
k ve dini müe11ese -

Sol&ralF faa iyette bu
.c_ıı bir 'ı:a:._• hastahaneler mu· 
~1 ~ zarfında tasfiye 
\~ • '~· Bu müesaeaelere ait 

~
...:Ye~ . 
ıi. ~ eler cemıyet • 

ıö~e letekkül edecek 
etleri tarafından idare 

\~ ir. 
~ h~ka muhtelif tehirler 
~~dt ~ın{ müe11eaeler arasm 
~~· lıt.a~~ ~ir rabıta kalmıya • 
~daki patrikhane ve 
~ \._ .e ~iğer bir yerde bu 
\' ~ llevı dıni müesaeae ara -ttS 0.: Yardım teklinde hiç 
~ di ~&cak merkezin alaka 

'-... 'ı llaı aabacla kalacaktır. 
,~. ~illl~lister de laivoluna 
~~ baueaaeaelerin mal sa· 
\~ el, b~e mala sahip olabil
·~ ;r telde bağlanacak, 

,: er ancak idarelerine 
Clit dar malasahip olabi -. 

~. °"'-.... "-iae.. ~ ne diyor ? 
i ....... UZerine dün Fener pat ............ 
·· .. uracaat ederek ne dü 

~ u ··ı ') "il._. 0 renmek istedik. 
~ c:e~ap ıudur: 

Jaiç l>it ~ın timdiki halde 
c:· •ıntiyazı yoktur. Pat 

~.._..ni meclis olmadığı 
etıeı-· . )olct.. .... ımız ve mektep-

·~ltıe "· Patl'ikbaneye men· t_' ~~p Heybeli ada • 
~h..· ça;tebidir. 

eıa 'Zce, bu mektebin pat 

~İt. t~~lmaaı da mümkün 
~ ~: P&pas yetiıtiren 

~ftaıı odur.,, 
... l>iae Papa Eftim E -
'-a lc.ıa f11Jılan söyledi: 
·~Ulı bizi ali.kadar et· 
'1ıi e düıünıün. Çünkü 
~etl•re ait dini müeeı -

~ dadır. Bia kendimi-
erd 
~n madut aaymıyo-

oka mezhebinde 

KadriyeH. 
Hikmet Bey aley

hine davada 

Dün şahitler dinlenildi 
dava kaldı 

Kadriye Hanım tarafından eski 
mustantik Hikmet Bey aleyhine, 
isintak ve isticvap esnasında ken • 
disine hakaret edildiği iddiasile 
açılan dava ilk muhakemesinde 
sukut kararile neticelenmit, karar 
temyiz mahkemesince nakzolun • 
mutlu. 

Bu meselenin tekrar muhakeme 
sine dün ağır ceza mahkemesinde 
baılanılmıttır. Celsede hukuku am 
me ıahidi olarak emniyet müdür· 
lüğü üçüncü tube komiserlerinden 
Hayret Bey dinlenilmif, phit hik
met Beyin Kadriye Hanımı tahkir 
ebnediğini söylemittir. Bundan 
sonra Ankara emniyet müdür mu· 
avini Şinaıi Beyin istinabe sureti· 
le gelen ifadesi okunmuttur. Şina 
si Bey ifadesinde Hikmet Beyin 
Kadriye Hanımı tahkir ettiğini itit 
mediğini bildirmektedir. 

Reis gelmiyen ıahitlerin ifadele 
rinin okunmasını isteyip istemediği 
ni Hikmet Beyden sormut o da: 

"- Hayır!.. Hepıi aıelıin, yüzü 
me kartı söylesinler.,, demittir. 

Muhakeme gelmiyen • şahitlerin 
celbine, tahit müstantik Nazım ve 
poliı müfetiti lsmail Hakkı Beyle 
namına yazılan istinabelerin teki • 
dine ve muhakemenin temmuzun 
on üçüne bırakılmasına karar ver 
İniıtir. 

Zeynep Kamil hastanesi 
Üaküdardaki Zeynep Kamil has 

tanesinin tamiri tamamen bitmit· 
tir. Elektrik tesiaatı yapılmakta • 
dır. Aletler ve lüzumlu etyalarda 
yalanda ikmal edilecektir. Yeni 
bütçe geldiği için hastahanenin 
temmuz ortalarında açılabileceği 

ümit edilmektedri. 

Hayvan dövüşü! 

Müsaade alınmadan dö
vüş yapılamıyacak 

Deve, koç, horoı döğilftürülme
sinin bazı kimseler tarafından bir 
sanat haline ıetirildiğ ve bazı tu· 
belerce bu gibi döğüttürmelere he 
men müaaade verildiği anlatılmıt 
tır. 

Belediye, merkezden muvafakat 
cevabı almadan hayvan döiüttü · 
rülmeaine müsaade verilmemesini 
bildirmittir. 

M uslihittin Adil Bey 
Hukuk f akülteai müderrislerin • 

den Muslihittin Adil Beyin idari 
ilimler kongreıine murahhasımız 
olarak ittirak etmek üzere Brükse
le gideceğini yazmııtık. Öğrendi -
ğimize göre Muslihittin Adil Beye 
Dahiliye veki.leti umumi müdürle 
rinden Sabri ve Naci Beyler de re
fakat edeceklerdir. Muslihittin A
dil Bey bu ayın on dördünde hare
ket edecek ve on sekiz haziranda, 
azası bulunduğu Brükael idari ilim 
ler enistitüsü umumi heyeti içtima· 
ına ittirak edecektir. idari ilimler 
konıresi on dokuz haziranda top· 
lanacalctır. Konıre temmuza kadar 
devam edecektir. 

Eroinciler 
T evkiflerine ve 
·muhakemelerine 
karar verilenler 
Geçenlerde meydana çıkarılan 

eroin kaçakçıları tebekesi hakkın 
da yapılan tahkikat ikmal edilmif, 
tahkikatı idare eden altıncı istin · 
tak hakimliği kararnameyi hazır· 
lıyarak ağır ceza mahkemesine sev 
ketmittir. 

Kararnamede, evvelce tevkif e· 
dilmif, bilahare bir kısmı serbest 
bırakılmıt olan 20 maznundan do
kuzu hakkında lüzumu muhake • 
me, diğer on bir manznun hakkın· 
da da men'i muhakeme kararı is· 
tenmektedir. Lüzumu muhakeme
leri istenilen maznunlardan M. Ber 
nar Blumental, M. Y orgi Camada· 
nis, Niko Camadanis, mühendis 
Kadri Bey, Kosti oğlu lstelyo, Oha 
nes oğlu Mircan mevkuf bulun -
maktadırlar. 

Maznunlardan T anaı oğlu Hari
leos, Kosti kızı Eleni, Dimitri Di
mitriyadis ise gayri mevkuftur. 
Bunların muhakemeleri gayri mev 
kuf olarak cereyan edecektir. 

Eroin yapmak suçu 
Cihangirdeki evinde eroin imal 

etmekten maznun Nuri Ahmet E
fendinin mululkemesi dün ağır ce 
za mahkemesinde baılamıttır. Dün 
kü celsede şahitler dinlenilmit, 
maznunun avukatı eroin yapılan 

evin müekkiline ait olnıayıp Ah • 
.met Nuri iaminde b•tka 1iirine ait 
olduğunu, itte bir isim iltibuı bu
lunduğu, müekklinin tellallık yap 
tığını aöylemiıtir. 

Bunun üzerine müddei umum: 
"- Tahkikat neticesinde ıuç • 

lunun Nuri Ahmet olduğu anlaşıl • 
mıttır. Suç mevhum bir tahsiyet 
üzerine yükletilmek isteniyor.,, 

Demiıtir. 
Muhakeme diğer ıahitlerin çağ· 

rılması için batka bir güne hıra • 
kılmı,tır. 

Üstünde esrar bulunan 
adam 

Haydarpatada istasyon e&dde -
sinden geçerken ıüphe üzerine a· 
randığı vakit 4 kilo esrar bulunan 
Cemal 6 ay hapse 100 lira Para ce
zasına mahkum edilmittir. 

VAK 1 T 
Gündelik, sıyul Gazete 

latanbul Ankara C&ddeal. VAKiT 1Urdu 

Telefon Nunt•r•l•rı 
Yazı işleri telefonu: 24379 
idare telefonu : 2437& 

reıgrat adresi: Iatanbul - ·ı AKJ'I 
Posta kutU.U No. 441 

Abone bedeller• : 
Türkiye Ecrıetı1 

Seneli'· 1400 Kr. 2700 Kr. 
8 aylık 7~ - HM -3 aylık 400 . 800 
ı aylık ııw . 800 

llln Ocretleri : 
Ticari llhların llln 11&blfelerlnde tıantl· 

mi 30 kuruıtao baflar, Uk .. hilede ıso 

kurup kadar çıkar. 

Büyük, faz.la, devamlı llAn verenlere alt 

ayrı tenzllAı nrdır. 

RHml UAnlann bir uhn 10 kuruııur. 

KUçOk lllnlar : 

Bir defası SO iki defaaı MI Uç cıetaaı "~ 
dört ılefuı '15 ve on defası 100 kuruttur. 
Uç aylık 111.D verenlerto bir def .. mec:ca
nendlr. Dnrt eatırı gec;en lll.Dlann ıuıa 

utır1an bet kun11tan heap edilir. 

M. Troçki 

3- VAMIT 9 Haziran 1933_. 

Geri kai-ar 
Hitlerin kadınlara 

verdiği emir 

"Rusyaya dönmem Bizim kadınlarımız tara-

h ld• fından nasıl karşılandı 
mu teme Ir,, Alman baıvekili Hitler iki ıün 

Diyor, fakat başka bir 
haber yok! 

Adada oturmakta olan sabık 
Sovyet Harbiye komiseri M. T roç 
kinin Rusyaya döneceği hakkında 

son günlerde bazı tayialar çıkmış 
tı. Evvela Fransız gazetelerinin 
verdikleri bir habere göre M. Troç 

ki ile M. Stalin arasında devam e

den muhabere ve müzakereler ne· 
ticelenmit ve Troçkinin Rusyaya 
dönmesi tekarrür etmiıtir. 

Bir Romanya gazeteıi de M. Sta 
linin siyasi rakiplerile barıtmağa 
karar verdiğni yazmakta buna de
lil olarak ta Zinoviyef ve Kamero· 

fin istif ai kusur ederek M. Stalin 
le barıtmalarını göstermektedir. 
Ayni gazeteye göre Sovyet amele 

sındıkalarının eski reisi Lomski' • 
nin ve Sibiryada bulunan Rimitir 
ve Sirozof hakkında da ayni vazi· 
yet mevzuu bahıtir. M. Troçkinin 

vaziyetine temas eden Romanya 
gazetesi M. Stalinin M. T roçki ile 
barıımağa karar verdikten sonra 
lstanbula huıusi memurlar bile 
ıönderdiiini ve onlar vasıtasile 
Toçki muhabereye giriıtiğini ilave 
etmektedir. 

M. Stalinle M. Troçkinin barışa 
cakları ve M. T roçkinin Rusyaya 
döneceği haberleri ıehrimizdeki 
Sovyet muhaf ilince tekzip edilmek 
ledir. 

Diğer taraftan (A. T. J.) "Agen 
ce Telegraphiquel Juive,,'in latan· 

bul muhabiri M. Troçkiye müraca 
at ederek bu haberler hakkında 

malumat iıtemittir. M. Troçki mu 
habire kıaaca: 

• "- Yakında Rusyaya dönmek· 
liğim muhtemeldir.,, demit, sözle· 
rine baıka bir ıey ilave etmek iste 
memittir. 

ihracat ofisi 

Ankaraya taşınmasına 
dair haber yoksa da •• 
Ankaradan verilen haberlerde 

timdiye kadar lstanbulda çalış • 
makta olan ihracat ofisinin tem • 
muz batından itibaren Ankaraya 
nakledileceği bildirilmektedir. ih
racat ofisinde ileri ıelen memur • 
)arla temas ettik. Dün akıam geç 
vakte kadar ihracat ofisi müdürlü
ğüne bu hususta hiç bir haber gel
mediğini öğrendik. 

Mamafih Ankaradan gelen ha • 
berlerin doiru olduğu ve ofisin 
muhakkak ıurette Ankaraya nak • 
led ileceği anlatılmaktadır. 

Seyrisef ain müdürü 
Seyrisefain umumi müdürü Sa

dullah Beyin bugün Ankaradan 
ıehrimize geleceği haber alınmıı· 
tır. 

Sadullah Bey yeni merkez inhi • 
sar kanunu üzerinde lstanhulda tef 
kilit yapmaia memur edildiğin ı· 
den yarından itibaren bu huıusta 
çahtmaia baılıyacaktır. 

ötrendiimize göre Sadullah B. 
evveli. Seyrisef ain idareıinin yeni 
tekle uygun kadrosunu yapacak 
bundan aonra deniz inhisan itleri· 
ne ait meeelelerle çabpcakbr. 

evvel netrettiği bir beyannamede 
çalıtan bütün kadınların derhal e
ve dönmelerini emrediyor ve evle
necek çağdaki kızlara da münaıip 
miktarda cehiz parası verileceğini 
bildiriyordu. 

Bu cezri kararın, Almanyadaki 
işsizliğin önüne geçilmesi için ve
rildiği de ili.ve ediliyordu. Kadın
lar birliğine uğrıyan bir arkadaıı· 
mıza birliğin hemen bütün azala· 
rı Hitlerin bu kararını ayrı ayn 
protesto ettiklerini söylemitlerdir. 
Birlik namına da reis Latife Be • 
kir Hanım demittir ki: 

"Alman baıvekili Hitlerin verdi 
ği bu karar hiç bir zaman doğru 
değildir. Dünyanın her tarafmda 
kadınlara yeni haklar verilirken 
böyle geri bir kararı tabiatile hiç 
bir kadın iyi kar,ılamaz. Kadmla· 
rın eve dönmesile itsiz erkeklere 
belki it bulunacaktır. Fakat halen 
çalıtmakta iken kimsesiz ve muh
taç kadınlara kim bakalacak, kim 
karınlarını doyuracak? Sonra ka· 
biliyetaiz erkeklere it bulacağız di 
ye kabiliyetli kadınlan evlerine 
dönmeye mecbur etmek te ne dere 
ceye kadar doğrudur bilmem.? 

Bildiğim bir §ey varsa bu karar, 
çok geri bir karardır.,, 

Kazım Paşa Hz. 
Şehrimizde bulunmakta olan Bü 

yük Millet Mecliıi Reiıi Kizım 
Pata Hazretleri bu akpmki tren • 
le Ankaraya döneceklerdir. 

Başvekilimizin refikalan 
Ba§vekil ismet Pata Hazretleri· 

nin refikaları Hf. dün Ankaradan 
ıehrimize gelmit ve Baıvekil Pa
~anm biraderi Hasan Rıza Beyin 
Heybeliadadaki kötküne miaafir 
olmuşlardır. 

Vali dün tekrar Anka

raya gitti 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey dün aktamki trenle Ankaraya 
gitmiştir. Muhittin Beyin bu aefer
ki seyahati uzun sürmiyecektir. 
Bazı döviz ve takas itleri ile mec• 
lise sevkedilmit olan latanbul su· 
)arı umumi idaresi teıkili layihası 
hakkında izahat verecektir . 

Plajlara hazırlık 

Belediye, tarafından ıubelere 

ıönderilen yeni bir tamimde pli.j
lara açılma ruhsatiyesi verilirken 
noksanları olup olmadığına bakıl • 
ması, tamamlamıyanlar ruhaat ve
rilmemesi bildirilmittir. Plajlara 
sıhhi şartlara riayet edilmesi için 
müf etlitler sıkı bir surette teftit· 
ler yapcaklardır. 

Oktruva resmi 
Bazı tacirler okturva resminin 

yeni gümrük tarifeıine ilave edil • 
meıinden dolayı evvelce mallann 
okturva resimlerini verdiklerini id. 
dia etmekte idiler. İstanbul ıüm -
rük idaresi mayısın son ıunane 

kadar okturva resimlerini vermit 
olanlardan makbuzlannı iatemit 
buna göre muamele 7apacajmı bil 
dİnllİ • 



Haşim günü 
Hamdi Beyden sonra Güzel 

sana'tlar akade,misi talebcsind'?n 
Necdet Bey şairin "O belde,, isim
li şiirini okumuş, şairin eıı yakın 

dostlarından göz doktoru Nuri 
F chmi Bey bazı hatıralarını anbt-
mışlır. 

Bu arada Ahmet Haşimin dört 
senedenbcri çektiği kalp ve böb
rek hastalığından öldüğünü, vü -
cuduna göre harıkulö.de bi. başa 
sahip olduğunu söylemi=? ve sene· 
de bir gün Haşim günü yc\pılarak 
aziz ölünün hatırasını anmayı tek
lif etmiştir. 

Talebeden Hasan Refik Bey 
şiir okumuştur. Yusuf Ziya Bey 
nasir, şair, konuşan Haşim diye 
üc Hasim tamdığmı ve konusan . . . 
Haıimi de dost ve düşman olarak 
gene ikiye ayırdığını söylemiş ve 
demiştir ki: 
"Haşim Bağdatta doğmuştur. 

Onu arap Haşim diye kızdırırlar -
dı. Ha~im derdi ki : 

- Muharebe oldu mu Arap 
Haşim sen Türksün .. del'ler. harp
ten sonra is istedin mi: 

- Bak, bak, Arap Ha~iın iş is -
tiyor diye yi.iz çevirirlerdi. Rasim 
e!rafmm dii~anlarla <;evrildiein~ 

---------"' 
=!:=li-=S=P=O=~' T A K V i l'd. 

C Cunıarte•• Apollon- Beşiktaş 

5 - Bu maçlarda temiz sporcu· 
Haşime talebelik etmiş gençlerden larımızın sükiineti muhafaza ede • 
ve büyk şairin hayranlarından bir 
çok ~dmseler vardı. 

rek iki memleket gençlerinin sinir 
lenmeden güzel bir oyunu temin e· 
decekleri m.;hakkak olmakla lü • 

uma . 0 
9 l O J-laıır• 

Mayıs 

15 Sefer 16 Sef~. 
Gün doğuşu 4,~9 19·'' 
Gün ı atışı 19,39 s,sı 
Sab:ıh namazı 3 .~ 1~ıS 
Oğle nam:ızı ı ı,13 ı6.1' 
kindi namazı 16,13 19·'' 
Akşam namazı J'l,39 21.~ 

\'at ı namazı 21,41 ı 
lnı•ak 2. il 
i'ılıo geçen günlen 160 

kalan 208 

[Hizııl:ınnda yıldız işared otaııl" 
!erinde 8 Haziran mu:ımcle 0 

Rakkamlar kapanış fiyatlarını 

Nukut (Satıf) 

Is Ran'tası 
•Anadolu 

Reji 
Sir. Hayriye 
Tramvay 
U. Sigorta 
Bomontl 

istikrazlar 

lst. dahili Q6 l\O 1 Elettrfl1 1933 ft ,, 19,40 Traın# 
•"nrlc il.yollan 2.SO • Ergani 
' ~ !{ıhtıll' 1 * ll.Mu\·ahh:ıde 53.75 ı * Aoadolıl il 
Giimrülc:lcr :; 55 A dolıl ~ 
Sa}·di m:ıhı 4.35 * na ,.,,, 
Ba~daı 11 75 • A. MU 

İhtilas değil _ 

~,, 

Çatalca tütün inhisarı .1, 
iken ihtilas ettiği iddia•~~ 
meye verilen Refet Efeııd, lf 
hakemesi dün ağır ceıa 

Halil Vedat Bey, edebiyat komi· 
tesi namına toplantıyı açtı. Şairin 
büyüklüğünü, ölümü karşısında 
duyulan acının neden bu kadar u · 

zumsuz yere bağırmamaları hassa 
ten rica olunur. miştir. ·htiJi.' 

Neticede mahkeıne 1 ,, J 
'J111e~ Romanya 1, Yunanistan O yıp cleftere para geçı "' 

mumi oluşunu şairin mısraların • b ttı "' 
BÜKREŞ, 8 (Hususi) - Bugün nu sıı it görmü§ ve a 

dan ve eserlerinden iktibaslnr ya· karaı vermittir. 
parak anlattı. yapılan Balkan kupası maçlarında· ----~_,,.._ 

Behçet Kemal B. Haşimin çok Romanya milli takımı Yunan mil- Komünistle! " 
beğenilen bir iki şiirini okudu ve li takımını sıfıra karşı bir golle yen 1 s s v1ıd' ;i; l'f an elim ırrı, rt 
Haşim hakkında mutalealarmı miştir. Maçta Romanya kralı da .' · · ı · de do .., zamettın ısım erın lıt , 
söyledi. hazır bulunmuştur. nistlik maznunun ınııh• ,itJ~ 

Enver Behnan ve Yahya Sami dün ağır ceza ınabkeıııe..,.,., 
B ı H · · .. · h ı· d Yugoslavlar Bulgarları ısıııfP" Jl' ey er aşımın tercumeı a ın en palı celsede bnflanı d'1"'-
ve şiir kıymetinden bahsetilcr. yendiler ilk muhakemelerinde 

1 
t t (, 

Behçet Kemal Beyin teklifi üze- BOKREŞ, 8 (A.A.) - Bugünkü hapse mahkum olınUf ;,,~ 
rine Hcşimin neşredilmeşi kuvvet· B.:lkan futbol müsabakasında Yu mahkemesi bu kararı 
li nükte ve fıkra ve nesirlerinin gosfavya takımı, birinci devrede VL ' 
toplattırılarak kitap halinde neşri 1 iki, ikinci devrede de gene iki sa- r.:a::::::::::::: İST ANB c:.ı·r1'. ~~ 
kararlaştırıldı ve bu iş Ankara yı kaydederek Bulgar takımını 4 ff azı "l ,,
Halkevi edebiyat şubesine havale -O mağlup etmiştir. Havanın mu· g avag 11,ttf' 

1ıl 
edildi . halef etine rnğmen oyun 10 000 se· g 1 O Haziran Colfl 1t't• ~ ... ı' 

•. d Bey•' il"' ,J 
yirci tarafından takip edilmiştir. i~ saat 14,30 8 ·ı cek 0 .ttr: 
'"'""""""''"nft!!rnırı:r.ı•tmmmın mu tttn:t1tUrmııumıuıuıın111nm•ırmnıuınımm• :: t, i k Evinde .-e '' e t• I" ~:.J 

:: pa• ıAI"" BURSA, 8 {Telefonla) - Bu sa bir hitabede bulundu. Lise ta· :: meli yemek •C ..,err 
ı l h h .. - ti•"' akşam Halkevinde (A 1met Ha • lehe eri mer .umun ayatmdan, ~ dersine ~fitun ~ı 

şim) in hatırv.smı anmak üzere bir san'atından ve kıy.metinden hah - fi davet eaer. '' 
toplantı yapıldL Halkevi edebiyat scttiler, eserlerinden parçalar o • :: ·····:11=-
§ubeıi namına Rıza Ruşen Bey kı· kudular. ::::::::::::::::::: •••••• 

Bursadaki ihtifal 
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~ AKIT'ın Tefrikası : 23 
-=----------··---··········· .. ····· Dilimiz 

• 
- Tll I' Ce-3 MAYIS GECESi .. 86 ıncı liste 

A:'\l\ARA 8 A. A 
mİ\etındcn 

l\ıırşılıı..Jan aranacak aıapça \ ' C t:ırsça 

hriıi de ayağa kalktılar. Müfit, taptı. Kitap müzeye gitti. Orada, ı,eJımeleıın 86 numaralı listesi şudur 
llplcaıını giymiye hazırlandı. Ce- bazı Mısır antikalarını tetkik elli. l - ~Hıhim 7 - l\histch:ıse 
~il kazım ıinirli sinirli bir kağıt Bir mumyaya, dikkatli dikkatli 2 - l\luhl::ı 8 - :\lü tcsna 
as;ea ... • l b-L k b b ld' B 3 - lühlct 9 - l\1üşahade ecegıy e oynuyordu. &Kar en, atına iri ge ı. u 

4 - i\li.ıhüı mihı· 10 - l\hışahhas 

lstaabal CebeDDeml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

- 37 - Yazan: rtlyazl Ahmet 

Son yangınlarda tulumbacılar .. Bu iş 
bir spor mahiyetini almıştı 

.. - Dün gece ıeni rüyaıında Hasan Sıtkının uıağıydı. 5 _ l\Ji.ıhcndis ı ı _ l\Jü~ıcrnilılt 
1°rınü,.. Müfit bey, müzeyle hiçbir ala- 6 _ :\hı:.tahzeral 12 _ l\lı.i\c:ıc;cr Bugüne kadar yazdığımız yan- da ve bilhassa ıeçit yerlerinde at-

- Ya ... Nahideden bahsediyor kası olmıyaıı uıağın orada bulu - Muhtelif mektep mual- gınlar, tarihe mal olmuı, tarih ıa- tıklan naralar da ıöyle idi: 
'Un değil mi?. Aferin ona.. 1 nuşuna hiç ıaşmadı. limleı inin bulduklan yıfalarına geçecek büyük yangın· Gatataıaraylılar: Askeri ıimen 
. - Rüyaıını bilıen, pek hoıuna _ 18 _ }ardır. difeı· Beyoğlu zaptiyeli. 

hrııez. karşılıklar Biiyük Beyoğlu yangınından AJLıncı daireliler: Aakeri me • 
iki erkek, göz göze bakıttılar. Aşk 56 ıncı nste sonra, bir parça daha imar edil - tin Beyoğlu daireli. 
- Rüyaıında asmıya götür - Anenin hiç keyfi yoktu. Bütün 5 inci mektep: mit ve kıyafetini değiştirmit olan Voyvodaldar: Her yerde fUll 

'-ütler. Sen oradaymıısın .. Kurla· gün gezmif, fakat kimaeye teıadüf Samimi: tçt.fln grlc-n, ıç11 dJ~h -San'at: htanbul ıon büyük yangınlardan 1 var Galata zaptiyeli. 
ttbil• etmemiıti. t•sııwk - S:ırfl)at: Harcanınlc, hıırcanı - mahvolmuıtur. C'b ı·ı·ı İ b d ,._ 
l ır miıain, fakat kurtarmak ia- lan_ Sıhrt)rt: &y sop ynlunlığı _Sınıf : H b' A ku b ı a ı ı er: ıte u ur arap '-CI" 

ı:_nıenıi91in ... Gülmütıün.. Öyle Gece de kimıe gelmemitti. Bötak - Sulp: Katı - Suret: Kılık. ar 1 umumıden sonra vu u zayirli. 
'-r iınıı. lf ki, gelip uyandırmış - Baloya gitmiı, orada da kim - 10 uncu ımektep: l~~ yangınları latanbhlar pek iyi Edernekapılılar: Zemini yübek 

ıeye tesadüf edememİ§tİ. itin uıl Sallhlyet: G<'nı, bu)ruk _ Sıımlmi: YU- bılırler. kapılı. 
- Peki, ıonra ?. garibi, iki kiti onunla evlenmiye rekten gelen - San':ıt: rııt:ıhk - Sarfiyat: Tefrikaya nihayet verirken aon lğrikapılılar: Cihana fan veren 

1• 1 B' · d d 1 k ııarcumak - 81'•t; YUz. dııtan gör".lnU!J - senelerin tulumbacılıg~ınd hah 
- Bu ru"yayı go'"rdu"kten sonra, ta.ıp o muıtu. ırı anse er er en 8hrhrt· Yaknlık s ' s kw ı an • Karakut tepeli! 

O 1 
1 

· • - ını : dra, 0 na rer ıetmeii faideli buluyorum. 
tllnız kalmaktan çok korkuyor. açıktan açığa teklif etmiıti. teki - Sulp: Kııtı - sun•i Yu~durma - suret: Vezirtekkeliler: Rüzıi.rla Y&nf 

A b Ş d l'k sabahleyin, Büyükdere yolunda Kılık • Gerçik Davidin kurduğu tulum· eden çilekar derviıler ! 
~ aa i bir buhran.. im i ı yanına gelmiı, kur yapmıya bat- 14 üncü mektep: ha ocakları artık tamamile değiı -

nıüaaade. lamış. Sizinle evlenmek ne büyük Trtsır: Açma - Te&>nnl: Aşalaınıı, ~· mişti. Artık yeniçeriler yoktu. !ki Ayvanaaraylılar: Dumanı bol 
L __ Giilünıaiyerek odadan çıktı, fa d d . . ma, grrDeme - Tedrici: ı·a,·at ~a\laıt - yu"z kiloyu mütecavı'z tulumba ıan kalafatçılar! 
~ t..._L. saa et emıflı. Terbiye: Yeti ttrıne - Terct\melbal: Sıı~lık 
.l_ çr&QU&n sonra artık gülmedi. Halbuki o evelnmek istemiyor· kAtıdJ - Terfih: Bolluk - Tt'rt>ttUp: "Cze· c~ıkları 44 kiloya kadar indirilmiı Şimdi hala bizim Ankara cad• 
~acı diifündü: du. Bu fikrini abluına söylemi - rlne alma - Terhis: Bıralana - Tertip: Sı· ti. desinde, yani matbaalar mahalle-

- Acab d d ... . raya komıı - Teııblt: '\'rrlr!}tlrme - Te7.ek· &inde seyyar §erbetrilik etmekte 
11111;_ a uy ugum onun ıeaı yordu. Çünkü Nerimanı onu ev- kür: Anma -Trzeııuı: Küçük göriinoıe. Tulumbacılık bir gün 0 hale 7 

--.rdi? E t · d' Bö' 1 J d' k · · d B f'k · · kk il olan Ömer reiı o zaman Menoe • 
1 · ve, onun aesıy ı.. Ye en ırme ıstemıyor u. u ı rım 16 ıncı mektep: geldi ki bu leşe ü erin yangın -
•Yritabii hislerden pek ürkerim.. ablaıına söylemiyordu. Çünkü Ne- SaUlhlyet: KanşıLbllmek _ samımı: tçıı- söndürmek için kurulduğuna ade- nel:ierin reisiydi. Mengenelilerin 

•.iL O IÜn Ane, davette, Müfidi rimanın onu evlendirmek iıtedi • ıı dı&I - sun'ııt: tıı - Sarfiyat: Elden rı - ı ta kimr.c inanamaz oldu. Gerçi ge. bir aralık çok parlak bir devirleri 
-r9111ed· karma - Slhrlyet l'nkınlık - Sınır: Bölük olmu,, lstanbul cihetinin bütün 

'· diğini biliyordu ... Fakat evlenen • _ ulp: Katı - Sun•ı: Yapma_ Suret: Kı _ ne yangınlara koıuyorlardı. Fa • 
..._ ~iifit, yazıhaneden çıkbktan lf'rin her zaman meı'ut olmadık - tık • kat bu koıut 11rf göıterit için bir diğer sandıklarına bir hayli za • 
~~· dotru eTİne gitti ve odasına larını gördüğü için, evlenmeye 17 inci mektep: koıuı oluyordu. man parmak uırtmıılardı. 
~·bir takım eıki evrak ka- cesaret edemiyordu. SaJAhlyet: Kan,~bı:mek - · SRmlnü: Yll· Hiçbir zaman birinciliği ba, - Tulumbacılığın lıtanbulda en 
~ı, okudu, tetkik etti. Bir fey daha canını sıkıyordu. rekten - San'at: u,1:ı1ıı, - Sıırrı:-..t: EJdı•ıı Jcaıma kaptırmamak ı'-•iyen Ga • revaçlı ~erıeleri 318 ile 324 aenele-

çıkarına - Slhrtf•·r.: l.Lkınhl' - Smır: !Jö- .., • d J 
Bunl t d k ·ım· Safa Beyle Nerimanın arasında ne lllk - suıp: Katı, ""rt _ Sun't: Ya-na, u•- lataaarayblar albncı daireliler, rı arasın llt ır ki, bu zamanlarda 

ıı•- ar ıaze e en eıı •t ,ya- d .. E k.d 5 f be k suret· Kılı ... J lstanbulun hemen her ıemı'tnde de li IQI', lbektuplar ve resimlerdi. Re var ı r · s ı en a a Y ço iyi durma - • k • her sene ıampiyonluğu temin için 
Qı~ • k"... ı adamdı. Neriman onu çok seviyor- ................................................. - ... -. elden geleni yapıyorlardı. ğil, her mahalleıinde birer 1&ndık tafQı 11 rengı uçmuş, agıt ar sa- d O d N . d' .... b l • : ve her sandığm da birkar takım 

it• 1ttı. Bu kolleksiyonun çok eı· u. nun a erımanı ıev ıgı e i iktisadi Haberler ! Galatasaray tulumbacılarımn 3' 
1 oı.:.utu l 1 d lı'ydı' lkı'sı· de mes' tt )ar S : ....................................... ---··· .. ·-····· · Ah tulumbacısı vardı. Takım demek 

Q an aşı ıyor u. · u u · onra reısi met, altıncı dairenin reisi 
.>4\ifit bey bütün bu kağıtları, birdenbire Safa bey değİ§mİ,t.i Amerikada Türk ipeği Ihsan beylerdi. Bunlar ocakları ıı- dört kişi demektir. Ve her üç takı-
~-~, çok dikkatli tetkik elli .. _.Çekilmez, linet bir adam olmut • la b' . . . . . mı olan aandık yanrına kalkabi • hiç yok gibi •. ır dıııplınle ıdare edıyorlardı. lirdi. Fakat Galataıaraylılar, Al • 

Qıiyo d11 ziyi canlandırmak iate- tu. Hayır, e.lenmiyecekti... Nevyorka 1933 martına kadar Galataaaraylılarla altıncı dai • tıncı daire Voyvoda Çiçekpazan 
>'&ıılr •Bir ıey arıyor, yazıları reli.lerden sonra ikinci sınıf takım 

1 

gı'bı' •'"lek y'crlerı'n ··n' dıklan u--'· ltla k d" 0 d Bu aralık hizmetçi odaya girdi. 43,817 balye İpek ithal edilmittir. :r - -. 
, . . ınu. ayeıe e ıy r u. b l lar !Unlardı: yanoınlaı·a ~kserı'ya yed'ı _ı..:_ 'llQ b Müfit beyin geldiğini haber verdi. Bunun 38 bin a yesi Japon malı ·-. " -•a. 

diiıa.-;_ 1 
itirdikten ıonra derin bir d T k . i' h' Voyvodalılar1 Hendekliler, Çe~ hath 00 ı'kı' takunla bı'rd- '--' • 

'""ile~ clald Deuanıı Var ır. ür ıpe ı JÇ meaabeıinde - vaa &111 
ec • ı. memeydanlılar, Çiçek pazarlılar, kar.'ı • 

.. i? au itin içbae.ne diye ıirdiii - c di~skiden Nevyorka ithal edilen Mengeneliler, Kadirgalılar, Cibali (Devamı yar) 
,~·Çılgınca bar te7 7aptığımı eSUr kan koca ipeklerin mühiın bir Yekunu Türk liler, Edirnekapılılar, Fatih daire- '"" ___ ._,,._, __ ....., ______ _ 

anlıyorum. Cemil kbuauı l · 1 
~•1 olacağım da anlamalıydım.. Müthit bir kaza atlath malı iken timdi en az vaziyete düı 1 

er... ihtikar yokmuş! 
-....._ h meıi üzerine alakadarlar tetkikat Bunlardan arasıra Voyvodalı -
..:_ .. er ne olursa olıun ben ese- V AŞINGTON 8 (A A ) 1 1 H d kl'l · ç 
:::-'dİlcınal etmelı'yı'm. Gece bı'r , . . - yapmağa batlaınıthr. ara en e ı erın, içekpazarlı • 
...,.. Tayyareci Mollison ile zevcesi, sa- lann da birinciliği aldıkları olur • 
-.__:tid~ diye, yolumdan dön· at 15,30daNevyorka müteveccihen Fransa ve kömür du. 

1' 1Ulı... Creydon'dan havalanmıılardır. Ni- Fransanın köınür iıtihsalatı 931 Fakat Galatasaraylılarla altın-
t'iita • l&l'ip feY· iki gündür bana yelleri oradan Bağdada kadar aeneıinde Sl ınilyon ton iken 932 cı daireliler hemen daima 0 bi • 
.. ;._ d._l&tıyorlar ... Dün Ayte, bu merhaleıiz doğruca uçmak rökoru nan 000 rincilig-i onlardan kaparlardı. ..... e N-L ıeneıinde 46,=7VV• ton dü§müı-

11t1İde... idi. Birincilik demek, yani efradın 
ı._ ~er hiri muazzep olacaksa, Tayyare 100 yarda kadar mesa- tü~u sebepten 932 senesinde 17 çoklufu, düzıünlüğü, k09ularda 
lal l»en lele Ayte olmalıdır .. Filva - fe kattikten ıonra kapaklanmıı, ar bin ton ithalat yapmağa mecbur intizam ve sürat, ıonra o sene baı
"""-- Fde bundan muazzep olu•o· ka kıımı kendi üıtüne dönmüatür. l I ka hiçbir sandığa yakalanmamak .-..... aJc J f :r o mu§tur. Fransa; meın eketimiz -
L... ~ el L at öteki muazzep olursa, ki alt kanat kınlmıttır. İçindekiler · d demekti. 
"' 

0 
den de (930) aeneıın e oldukça 

..... a • fazla muztarip olaca • ıağ ve salimdirler. Bir haftadan mühim kömür ithal etmiştir. Efradın çokluğu, düzgünlüğü 
.... evvel tekrar uçabilmelerine ihti - ve kotulardaki intizam ve aürat ,;n .~enıil Kazım, daha dün mal verilmemektedir . F ransanın ticareti en ziyade geçit yerlerinde belli o-

~. ıordüiü bir kızı kurtar • Franıanın 1933 ıeneıi ilk üç a· !urdu. Bu ıeçit yerlerinde biriken 
tt.c11=: ufraıırsa, ben senelerdir Avusturya başvekili Roma yındaki ithalatı 7 milyar frangı iki keçeli ve çok meraklı seyirci • 
'$al bir kızı kurtarmıya ne - seyahatinden döndü bulmu,tur. ihracatı iıe 4 milyar ler önlerinden ıeçen her takıma 

J.t ... ı_~lllıyayım?,, VİYANA, 8 (A.A.) _ Bqvekil franktır. İhracatın azal111a1ı bil • ııumara verirlerdi ki. bu meraklı 
"-:-~ların içinden bir tane • M. Dolfuı, dün Romadan tayya. ha11a mamul eıya üzerindedir. ve heyecanlı ıeyircilerin aruında 

4tt\_ ı,_tekrar okudu: reyle Viyanaya dönmüştür. M. Dol. birçok eaki, mütekait, ihtiyar tu -
~ ~arund b' · · k Ç 1 klar cernı" tı• ! lumbacılar vardı . ....._ ~...... an ırının ızı ü • fuı, Romaya yaptığı ıeyahatin ne· 1P a ye 
~eıat.resan bir tecrüb~ ya- ticeleri hakkında cumhur reiıine Geçit yerlerinin tadı ve en be-
iP~ O, bunun farkında deiil. izahat vermiıtir. Bir zat böyle bir teteb· yecanlı zamanı dönüılerdeydi. 
O... - a 0111ladıiı da ayn· · bet G 1 b bUste bulunuyor ! Her 1&ndık, an.-•k yanom yer-L:"'-~ ı ıaa · azete er, üyük devletlerin A· '! • ._ • 

Ticaret müdüriyetinin 
kontrolü bu neticeyi 

verdi! 
Yemeğe ve ıiymeie ait etyalar 

üzerinde ihtikar yaptıkları haber 
verilenler hakkında tetkikata de • 
vam edilmektedir. Ticaret müdü • 
riyeti dün ıene piyasada ııkı bir 
kontrol yapmıf ve bu kabil madde 
ler üzerinde ihtikar yapılıp yapıl • 
madığını araflırmııtır. 

Bu ııkı kontrol neticeıinde 8f )'& 

f :atleri üzerinde hiç bir tereffü ıö 
rülmemiıtir. 

M. Hitlerin bir gözdesi 
M. Hitlerin erkanı harbiye reiıi 

binbatı Roehm dün tehrimizden 
geçrek Almanyaya aitmiftir. Bir 
aeyahata çıkmıı olan binbatı Ro • 
ehn Hitlerin en ıüzide adamlarm. 
dan birdir. Dün Diyenna vapurile 
limanımızdan ıeç•ek TriyiateJ&. 
gitmittir. Oradan Almanyaya di
necektir. 

""' ettıı· a, uyanıkken tel • vusluryaya ödünç para verımeleri 
1 

Öğrendiğiınize göre latanbulda !erinden dönütte buralarda ken -'Fak: birçok 'eyler yaptır • hususunda ortaya çık:ın zorlukla. İ bir zat "çıplaklar cemiyeti,, kur • dilerini ıöaterirler, en yanık nara
~~ her zaman muvaffak nn yenilmit olma11ndan ve İtalya- ı· mayı düıünınüt ve bu hususta te - larını dönüılerde atarlar, en kuv -
~ • Biraz rahabız oldu • nın bu ikraz muameleainde hiaae - ıebhüsatta bulunmak üzere hazır- vetli takımlarmı dönüşlerde kot • 

au. d'-• lar u..Luıund d .a ·· · d B tururlardı. Otomobı·ı plikalan ~ ..... ~.. a a zu- sıne üşen 30.000 00 tilini verme· f ;anmıya başlamıtlır. İr eıi Alman 
~~~~;d. le hazır bulunduğunu bildirme - 1 yaJa bulunan ve hayli dedikodula- O zamanın meıhur geçit yer - Bazı resmi dairelere ait iken et 
~ ~ ıne söylendi: sinden çok memnun görünmekte. ra sebebiyet veren böyle bir cemi !eri turalardı: hasa satılan otombil plikalarmm 
~ kadar hipnotizmaya dir. yetin kurulmasına ali.kadar ma - Eminönü, Taksim, Tophane, ıatın alanlar tarafından kullanıldı 
' • A~ba? •· M. Dolfuı, İtalyan milletinin ve kamların müıaade verip vermiyece Unkapanı, Defterdar, Edimekapı ğı görülmüttür. 

::;:. .:;- reaımleri tekrar çek- M. Muıolinin Avwturya için iki ğini tabii bilmeyiz amma böyle Acıç<fmesi, Saraçhanebaıı, Aksa- Belediye, tııbelere ve Sepisehl 
JcuÇ~u. ~~ kütüphane- değerli ve samimi dost olduğunu bir cemiyet kurulsa acaba kaç aza ray, Yedikule, Betiktq, Çqme • merkezine emir vermiı, bu ıibi o-
'-ldı bar kıtap çıkardı. l ıazeteilere yaptılı beyanat ııra • toplar, bunu merak ediyoruz doğ· meydanı. 1 tomobillerin hemen çemlerek pll-

ikbima dair Mr ki· ımda ıöylemittlr • n.ıu. O zamanki sandıkların yollar • kalarımn almmaamı bildirmiftlr. 
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28 Mehmet Efendinin 
Paris Seyahatname~i 

-17 -
Ertesi gün şehrin §arkında Mad 

li ismindeki saray ve bahçenin 
seyrine arabayla gittik. 

Oraya bir saatte vardık. Pek 
giizel ve pek cazip bir saray gör -

dük ki emsali olamaz vesselam, 
hele bir bahçesi vardı ki bana so-

rarsanız hepsine faikti. Buradaki 
ağaçlar ÖY.fo b:r sıraya konmuş ki, 
parmağımız ağzımızda kaldı. 

Mesela iki taraftaki ağaçların 
dallarını biribirine bir suretle as-

mışlardı ki yeşil bir kemer peyda 
olmu§. Eğer hava yağmurlu olur
sa bunun altında duranın ~emsi -

yeye ihtiyacı olmaz. Eğer bu ke -
" .. . ·-merin b:r tarafında durur&anız ta 

gözün göre bileceği kadar ağaçla -
dan ve dallardan bir oluk görülüı·. 

Sonra ağaçlardan kapısı, dehliziy 
le öyle odalar yapmışlar. Ağaçları 
istedıkleri şekle koymuşlar. 

Sonra da bir merdiven yapmış
lar ki on adam, yan yana yürüye
bilir. İki tarafına beş on basamak· 
ta bir fıskıyeler koymuşlar. Bu 

merdiven koca bir havuzun içine 
iniyordu. Sular akmıya başlayın -
ca merdiven sanki camdan yek · 

pare bir mermer gibi görünüyor -
cİ~. İnsan bu manzara karşısında 
aynlmak ıJl< m t 7. Yirmi b~.- basa· 
maklı yerden sular öyle şiddetli 

akardı ki köpükler içinde kalnn 
rnudivcu bir dalg~lı deniz halini 
alırdı. 

Bunun ela emsalini görmedik. 
Hulasa birçok havuz ve şadırvan· 
l~r var ki bunların sularını temin 
iÇin ~en nehrinden istifadeyi kur

muşlar. Halbuki Sen nehri bu hah 
çelerden daha alçak olduğu için 
t<uh•.rı yukarı çıkarmak üzere bir 
hııyli hileler etmişler. Nehri kapa
tıp on iki büyük ç.arh yapmışlar. 

Her çarha bir tulumba koymuşlar. 

Suları yukarı çıkarmak için uzun 
ve yokuş yukarı giden künkler 
dizmişler. Bu künkler yokuş yuka
rı durdukları için çarhlar dönüp 
tulumbaları tazyik edince su künk 
lerden yukaı ı çıkmıya h&Jlar. 

Hulasa bir hale ki insan gör • 
dükçe parmağı ağzında kalır. 

Velhasıl Versay dört sarayla 
dört bahçeden ibarettir. Hepsinin 
dolaşılması yedi saat kadar sürer
miş. Versay sarayının kubbesi pek 
ferah ve hoşnümadır ki ancak o • 
lur. 

Divanhr..nenin iki tarafına ga -
yet ~la f;O."ll~kiden işlenmiş, büyük 
kavanoslar dizmişler. Bu kavanos
lara görülmedik ve muteber ağaç
lar dikmişler. 

Bir tarafında koca penceı·e'er, 
ve bu pencerdcı· bahçeye nazır, ' 
öteki tarafında serapa ayna. Her 
ne tarafa oturulsa bahçe seyredi
lebilirdi. Öyle san'ath odalar var
dı ki, tabir olunmaz. 

Bu frenkler odaların duvarla • 
rmı mahsus kağıtlar, yahut halılar 
ve kilimlerle örterler. Bu sarayın 

pek çek odaları sırma ile nakışlı. 
işlenmiş kilir:ıierle süslüydü. 

hele kralın iki yatağın• gör 
dük ki pek ziyade san' atlı ve işlen
mi§ti. Ve bir saat gördük ki bir 
horoz yapmışlar, saat başları gel
dikçe hpkı horoz gibi üç kere ö -
terdi. V-:. topuzla dört çey~· .:i;i ça-
1 p g~ · ı <le.merdi; kapılar 1-..apanır
dı. Sonra da saatten bir kral çıkıp 
ve üstünde bir kap açılarak guya 
bir melek alnında bir taç He orta· 
ya atılırlar; tacı kral n başına ko
yardı. 

Bu esnada saat de tamam olun· 
ca cümlesi geriye dön~ ·ferdi. Bu 
tuhaf ve garip halleri se/rederken 
hepimiz hayretten dC'n~1l kalmış • 
tık. 

( Deramı uar) 

Istanbu posta işlerinde 
değişiklik var mı ? • 

Bu değişiUlil<ler henüz proje halinde
dir, yeni kadro bekleniyor 

Bir g~~ctenin verdiği ma • ı Bir kiloya kadara olan küçük 
lumata göre, İstanbul merkez ve paket işleri paket postahanesinden 

pa~ct ı:ost'ihanelerinde mühim alınacak, İstanbul postahanesine 
y~niliMer yapılmaktadır. Bu yeni - verilecektir. Postahanenin modern 

lildcrden en müh~mi bir kiloya ~a: bir !ekildc çalışması için icap eden 
dar olan paketlerın mektuplar gıbı yeni malzeme ve tesisat ikmal edil
milvezzilcr tarafından sahiplerine mek üzered' B · · · b. k b' . . ır. u ış ıçın ır aç ın 
tcslım edılecek olmasıdır. ı· •arfed'l · t" 

Merkez pastahanesinde bu ye -
nilikler içi rı mühim teşkilat yapıl
maktadır. Yeni teşkilatta şimdiye 
k-ıd::ır ayrı ayrı çalışan harici mer· 
tule, dahili m ersule, harici mev • 
rudc, da h ili mcvrude ve şehir da
ireler i bir!cştiril~ek, sadece bir 
r:cvrude. b ir mersale dairesi ola -
caktır. 

!ki daire arasında mektup se -
pztleri hattı havai ile ve el sürül • 
mcden gidip gelecektir. 

Çantalara mektup ayırma ma -
s~lan ve kutuları yeniden yaptırıl-
mrştır . 

Mektuplar makine tarafından 

mühürlenecek ve postahaneye gel
diği tarihler saatlerile kaydedile
..-,~. 

ce.ınır. 

ıra ., ı mış ır. 

Yeni teşkilatta itleri çok arta -
cak olan İstanbul postahanesi mü
dürlüğüne müfettişlerden Ahmet 
Bey tayin edilmiştir. 

İstanbul posta baş müdürlüğü -
ne ikinci bir muavinlik ilave e -

dilmiş ve bu vazifeye müfettişler
den Rahmi Bey tayin olunmuştur. 

Gaita postahanesi müdürü Tayyar 
Beyin de terfian paket postahanesi 

müdürlüğüne tayini muhte.meldir . 
İstanbul postahanesi havale daire

sinde olduğu gibi paket postaha -
nesinde de paketlerin sahiplerine 
teslimi işi kolaylaştırılacak, defter 
mühürleme usulü kaldırılacaktır. 

Dün hu hususta malfımat al -
'İnal< üzere posta baı müdüriyetine 

!_- -llftHIUllRJllUIJHnınnmHllRllKIWUllJIJllfJIMDlllUlflllUllUJJllttJJt:I 

! Dünya Haberleri I 
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Amerikada 
bankalar 

V AŞINGTON, 8 (A. A.) -
Ayan bankalar tahkikatı esnasın -

da, demiryollar karşılığı M. Van 

Sveringin kendisinin, kardeşi ile 
beraber demiryollar imparatorlu -

Kurt, Kuzu, Kartal 
Kavgası 
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Ertesi gün Markus, Meryemin 
bahçesine geldiği zaman üç Essen 
biraderin bahçede oturduklarını 

.. R a Muharriri: Omer ız 

Diyordu... •v' bir 
Markosun dikkat etmedıgı . 

d' gr şey, (Kalip) in de onu bir ke _1 •• 

ğunu feshetmek üzere işe, yalnız görerek sormuştu: 
bir milyon dolar sermaye ile 1916 - Bunların da modelleri mi 

bi takip ederek koyu gölgeler ıçıtı 
den kendini sakladığı idi. 

. d'k soıtr<l senesinde başlamış olduğunu söy
lemiştir. 

Bu suretle, yalnız bu gaye için 

teşekkül etmiş olan bir şirket va -
sıtasiyle 44 milyon dolar kıyme -

tinde eshamın nakli suretile Van 

Averingen kardeşler, irat vergisi 
kanunu mucibince verilmesi la -

zımgelen sermaye tezyidi vergi • 
sinden kanuni bir şekilde kurtul • 
muşlardır. 

Alman komünistleri 
Prağa taşındılar 

BRÜKSEL, 8 (A. A.) - lşçi 

fırkası heyeti umumiye toplantı -
sında umum katip Alman sosya -

liıtlerinden gelen ve Alman işçi 

fırkasının merkezinin Prağ şehri -

ne nakledildiğine dair bir mektup 
okumuştur. 

M. Otto Vells'in sosyalist işçi 

beynelmilel bürosundan istifası 
tekzip ediliyor. 

Heyeti umumiye, ayan ve meb
usan meclislerinin derhal fes he -

dilmesi hakkında bir takriri kabul 
etmiştir. 

Dünyayı dolaşacak tay
yareciden hab,.,er yok! 
MOSKOVA, 8 {A. A.) - Çita 

istikametinde Novosibriskiden geç 

tiğinden beri Mattern hakkında 

hiçbir haber alınamamıştır. 

Yol üzerinde hiçbir yerde gö -
ı·ülmemiştir. 

Ruhani dua! 
ATlNA, 8 (A. A.) - Dün met

ropol kilisesinde M. Venizelosun 

kurtuluşu için ruhani bir ayin ya

pılmıştır. Hiçbir hadise olmamış -
tır. Ayinden sonra, hazır bulunan

lar, madam Venizeloıun tedavi e
dilmekte olduğu hususi hastane ö· 

nüne gitmişlerdir. M. Venizelos, 
alakadarların suikastçileri bula -

bilmeleri için halkı sükfüa daveti
ni tekrarladı. 

Bir patlamada 10 ölü 
TOKYO, 8 (A. A.) - Hama -

matsuda hava kuvvetlerine ait ha 
rut mağazalarında olan 3 patlu -

mada 1 O kadar ölü ve yaralı ol -
muştur. 

Birçok binalar yİkılmıştır. 

Ölülerin sayısının daha fazla 
olmasından korkuluyor. 

İngiltereden Amerikaya 
LONDRA, 8 (A. A.) - Molli

son ile karısı Kroydon tayyare is-

tasyonundan, Nevyorka bu sabah 
saat 5 te uçmağa karar vermiş

lerdir. 

müracaat ettik. 

Henüz kadrolar tebliğ edilmedi
ği için böyle bir değişiklik olma -
dığını, posta işlerinde yapılacak 
yeniliklerin de henüz proje halin • 
de bulunduğunu öğrendik. 

Maamafih yeni kadro tebliğ e • 
dildiği zaman vaziyet tamamiyle, 
anlatı1mıt olacaktır. 

alınacak?. 

- Hayır, bunlar benim münak
kitlerimdir. 

Markus hemen yerine oturdu ve 
Meryem çalışmağa başladı. Mar· 
kus her gün geliyor, sanatkar ile 
konuşa konuşa çalışıyorlardı. Mar 
kus, hayatından ve iştirak ettiği 
harplerden, ziyaret ettiği memle -
ketlerden, Meryem hayatından ve 
Essenlerin köyüne nasıl geldiğin -
den bahsediyordu. Çok geçmeden 
ikisi dinden ve itikatlardan da 

Markos bahçeye gır ı ten . 
· erı 

(Kalip) te sese çıkarmadan 1~ • 

athyarak ağaçların arasına gı: 
lenmişti. 

Meryc.m, Markosu bekliyord~ ; 
Onu görür görmez hemen soı 
başladı: d 

- Sizi rahatsız ettiğimden ,: 
layı beni affediniz! Fakat ı<a.liP 1 

işi ne olacak?. . 
g~ıı·· - Onu adalete teslim edece . 
k ı•· - Ben de buna mani olma . 

tiyorum. Sizin ona dair elde etli • 

bahsetmeğe başladılar. Meryem ğiniz netice nedir?. t, 
ona hıristiyanhğ ı anlatıyordu. Fa· - Onun oklarını muayene e ıı 
kat Markus hıristiyanlığa yanaş - tirdim, bu oklarla yahudiye atılş 

11 
madı: ok, biribirinin aynidir. Sonra oJl~ıJ 

- Doğrusunu isterseniz ben bu kayalar arasında saklanarak o ·ıı 
dinde hiç bir ameli kıymet gör - attığını gören de var .. Onun jçı e 
müyorum. Ben Yunanilerin, Ro _ yarın onu tevkif ettirerek kode• 

malıların, Mısırlıların, Finikelile - göndereceğim. . bıl 
-Olamaz, olamaz.. KalıP . rin, yahudilerin dinlerini tetkik ·ıı 

işte haklıdır. Çünkü müteca.f1 

ettim. Birinden de hoşnut olma-
dım. Sizin dediğiniz dinde de fay- tecavüzle karşılamıştır.. ,iit, 

- De.mek ki Kal ip, , size da görmüyorum .. 
münü itiraf etmiş bulunuyor. , 

- Öyleyse biraz kımıldama da 'ıı' 
- Hayır bunlar benim tahtıı1 

btununu yapayım ! . 
tım. " 

- Peki, bir şey söylemiyece • _ (Kalip) le alakanız nedir··. 

ğim ! - Benim çocukluk arkada~ııı' 
Eser ilerliyordu. Model bittik - d ır.. . • 

ten sonra Meryem mermer üzerine - O halde benden ne istediSt 
Çalışmagv a başladı. Bir gün kalıp · · .. 1 · · _ nızı soy eyınız.. . , 
onun mesaisini ihlal edecek1ha:te' -
ketlerde bulundu. , • ı '~ ' , 

Zaten bu genç Romalı zabiti 
3ördüğü gündenberi ondan nefret 
etmişti. 

Bunun tehlikeli bir rakip oldu -
ğu besbelliydi. (Kalp) ın bu dün
yada sevdiği yegane varlık Mer • 
yc.mdi. Onun için genç yahudi, 
Romalı rakibine hep tehditkar göz 
lerle bakıyor, ve Romalı genç bu
na dikkat ediyordu. 

Hatta bir gün (Markos) Mer -
yeme (Kalp) her gittiği yerde 
gördüğünü ve bu delikanlının ona 
fena fena baktığını söylemi~ti. Bu 
sözler Meryemi için için ürkütmüş· 
lü. 

Bir gün Meryem gene çalışı • 
yor ve üç Essen bir kenarda otu· 
ruyorken, Markos Meryeme anlat· 
mıştı: 

- Size havadisim var. Baş ka· 
hinin gönderdiği hırsız yahudilcr· 
den birini öldür. Ben caniyi bul -
clum. Bu senin (Kal ip) tir!. 

Meryem birdenbire rica etti: 

- Aman susunuz! Bu meseleyi 
sizinle konuşmak isteri.m. 

- Ne zaman İsterseniz hazı • 
rım! .. 

- Guruptan bir saat sonra bu • 
rada !.. 
Güneş battıktan sonra Essenler 

köyünde huzur ve sükun hükümfer 
ma oldu. Bahri Lutun soluk sula -
rı ve çölün kül gibi benzi, yarı ışıl
dıyan kamerin ışıkları altında gü· 
müşten bir levha gibiydi. 

Ortalığa çiçeklerin baygın koku· 
su yayılıyor, portakal ağaçlarından 
altın toplar sarkıyor, ve sükuneti 
yalınız havlıyan bir köpek ve be, 
yabanlarda uluyan bir çakal ihlal 
ediyordu. 

Markos bahçeye doğru gidiyor -
ken kendi kendine: 

- Ne güzel gece! 

. ,u 
- (Kalip) i kırtcu•manızı ' 

yorum. f 
- Siz beni vazifemden ah1'0 

mak mı istiyorsunuz?. "( 
- Yanılıyorsunuz, Kalip'i ~~t' 

dük diyenler yalan söylemişler tı' 
- Ben böyle zanetmiyc7ı1'!' 

Anlaşılan Oalip sizin aşıkınıı 8ıı 
- Bunda da yamlıyorsunuı· 

na kat'iyyen imkan yok.. . 1'' • 
- O halde onu ne diye bu • 

dar hararetle müdafaa ediyot
511 

nuz?. 
&r) 

(Devamı~/ 
:.:::;;;.::;;;_.;;;;========.;.;;;;;;;;;;;~==;,;;;:..--~9~ 

Sındırgıda bir evlat ,... 
basını öldürdü 

b
. cit>' 

Sındırgı, 8 - Burada ır lı'i" 
yet olmuş, Mustafa ismiııd~ JJll 
bir evlat babasını öldürıni.itlı.Jr~fıt' 
baba katili 16 yaşındadır. 60 10ıd' 
daki babası Süleymanı gece ~-•'" 
beklemiş, biçare adam köY 

0b,.ıı'' 
dan evine avdet ederken Ul yetiJ1 
ile vurup öldürmüştür. Ci~& r.1"' 
sebebi henüz malum dcğildır·esli"' 
tafa yakalanmış ve adliyeye t 
edilmiştir. 

Müessif bir öliiJ11 0,.ıı 
l ~ ıtl 

Erkanı harbiye mir~laY ~~t,.lı>'~ 
mütekait Osman Senaı, 10<1•'1 

meb'usu Rasim Beylerle ·
1
rW' 

ııı 1' 
fırkası kumandalarından. 91b1 

Faik Pasa Hazretleriıı10 • .. d•"' . rıı•·· ·ıc 
Bursa jandarma alay ku. 'f e'1f1 

kaymakamlıktan mütel<aı~ · ,.,1'e' 
B . . l . ··t kaidıııı be • 
eyın enışte en mu e 

1 
... 

• s.J1 " tı• riyeden Rüştü Bey }laıır eti t• 
· · · · ralı!!l şıncı pazartesı gecesı 

k 
.• ,ıe 

mana avuşmuştur. ~eı•ı .. rııt&6' • 
Ahlakı basene ve ırııı . J<•ı'" , 

bb tiıı• 'ti 
tanıyanların muha e edh'ete J 

mış olan merhumun eh . tir· e 
'k l d' . .. .. ırıuc•P ~ 

tı a e ışı teessuru 1,r•b' , 
. l a~ "et Kederdide ailesıy e rıet 

ırıet• 
taallükatına sabr ve 
meıini Allahtan dileriz· 



~ 
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Brahms'ın aşkları 
Olünceye kadar seven, fakat bir 

türlü evlenemiyen 
1 ~hısiki tahsilini AJmanyanm Ko 
~~Ya konsenratuannda yapıp 
d t~leketimize gelen ve geçenler
lee 1' stanbul Halkevinin teşebbüsi
Vaf epebaşı tiyatrosunda pek mu -
, e fa.kıy etli bir taganni konseri 
(• llnış olan Celile Enis Hannn, 

·san'atkar 

•'an' 
1 at sayfamıza musiki yazıları 
c ~rak vadinde bulunmuştur. Ge
~rı n erde yüzüncü yıl dönümü her 
'te~nı~ekettc tes'it edilmiş olan bey
lı llıılel şöhretli musiki üsbırlt ·ltah 
'la· llls'ın hayatına ve aşklarına. 
l'\l ır olan ilk makaleyi bugün ko -

Yoruz· y . 
lr)Q tıhannea Brahma uzun hasta -
k lrdan sonra 3 4 1897 tari -
b1ttde Viy d .. 1 . . k d 
.rıu .. ana a goz erını apa ı. 

Brahma 

le konserler verdiği zaman, bir 
profesörün genç ve ateşli kızı "A
gathe Lirebold,, ile tanıttı. Neteli 

'.l~k Üstadın ölümü ile, musiki 
~o 11 •on senfonileri yaratan bir 
~:~ıitörü ve yeni parlak bir yol 
'4İ) "1

.nde Yürüyen romantik bir tah 
,t'\a~~ kaybetmittir. Vagner, List, 
titre ner gibi musiki dahileri ye -
ü, ~n o devir, Brahms'ın ölümü -ıun zaman seviştiler, mektupla! • 

Q Pandı. tılar ... Fakat Brahma evlenemedi. 

kızın İpek gibi siyah saçları, mi -
nalı gözleri ve güzel ıeıi Brahmı'
ta kuvvetli bir alaka uyandırdı. U· 

h.t tı tinıal Alman üstadının ha . Parasızlığı, kendisini korkutuyor -
~tı~~ ı-.hiren sakin geçmiş gibi gö- du. 
li~l'orıa. da, yakından tetkik edi- Viyanada fevkalade bir istidat 
)ttler· •.nlatılıyor ki, muvaffakı - gösteren piyano talebesi Elisabeth 
>i'tk ~~1 \'e bugünkü Jöhretini bü- Stockhansen'e, sonra da Ren hava 
~ti. IS lıtadeleler neticesinde elde Jisinde bir musiki bayramında te -
)"tı\~tr:ıı'm bir çok eserleri an- tadüf ettiği güzel sesli muganniye 
d•n ao" •larından halk tarafın - Hermine Spiea'ye a,ık oldu. O za· 
~ör p. &tık karıılanmıf hatta re mi- man Brahma 50 yatında idi. 
\it td•.~a~o konaertoıu ıalıkla tah- Üstadın en son atkı siyah saçlı, 
~ti Ai 1111

ttir. Yalnız, üstat bir ti· halyan muganniyesi Alice Bari ol
'lt i tr:ıarunın enerji ve gururu cfo. Bir gece, konser salonunda mu ' •tıte. 1 . 
lı\a} P arını, ıçinde kopan fır- u,anniyenin sıcak ve güzel ıeıHe lrı k' b' ,., 

"ııt · . ıa ın ır tebessümle gizle· 
l •ın ı. · kendi ıarkılarını dinlerken, ateı ·~ı .. d 1 Qtlirdi. Rakiplerine muka -

.,. b ve heyecanla sahneye kotlu ve: 
~leli"~ . ulunmadı. Hakkım, yük - "- Bu aktam ilk defa olarak ,ar
~ ,~'Ilı ınüdafaa etmedi. O ıus • 

• ve kılarımı dinliyorum,, dedi, eserleri. ~tıt·· eserleri konuıttu. O eserler 
• '\l'll h'l' 8 ,. ınin bu kadar güzel olduğunu bil-
' d ~ a, rahmsi, ruhunun en mezdi.m. Ah ketke genç olsaydım !i1' t. erınliklerini, müeaair ve ıa • 
1 ll1r l' ıla yalnız aşk şarkıları yazsaydrm ! 
'tr.... 

1 
11&nla ruhlara akarak an -. ,,.or ar 

ar,h . 
~i. b. bıa Bethoven gibi evlenme . oır D •• 'k .un arkadatına: "Eserle -
tı~llaer ıalonlarmda ıalıkla kar 
'-tl)tı~r. E\'leneceğim kadının, 
'~it . "'.hana acıyan, beni teselli 
._h,'.~1Ye11 gözlerle bakmasına 

ah. .~· edemem.,, demiıti. 
~'lı~n ~e muganni Hen,elin 
)'tr"d egılerek: "Ah timdi on 
,,_ : hir oğlum olmalı idi. Evle· " '{ ~---~dil gllrıda iken evlenemedim, 
~ttt. rtdc: Çok geç!,, diye dert yan 

ı, !!"'hın, 
ta ita Ç0cukları çok sever, on· >, l"fı h 

~ l'clr. ''E:. ep acı bir hasret du -
,.'dil', "°bediyet, saadet, çocuklar 
l ' 1 uerd' 8 ,,~o}lbaa '· reslav orkestra şe-

. tnı ri.... tt'kl . 
~ '"' . ....,. e ı erı zaıman, 

dllıı ~ıdi"acıb gibi ıiz de geç 
"tf ı. Be 
) 

1de'l\ h n artık yuvasız bir ser 
~ l'~t ~ -tk. bir §ey değilim!,, di

l...llr,h \tabı &Önderdi. 
"'ir "'' kend · · d \~ \ilt olan " ısın en on dört yat 
,_ hil' id klara Şumana,, yük-
'Ql\ eaJ 'b· 
~ ' lc:a.da gı .. • ta~tı, hayatının 
ı.,. lt ~"<li.. B r aonmıyen bir ateıle 
'' ltar11 rahnı~ bir çok kadın -
~ ~~lele kuvvetlı meyiller duy -
~:: 111t •e enkl~r~ Şumanı unutama 

" buyuk atkı Klara kal· 
~ttin 

lfen,, ıehrinde "Joalinn,, 

Celile Enis 

Sergi binası 
müsabakası 

Ankarada iktisat ve T aıarruf 
r.emiyeti tarafından tertip edilen, 
~ergi müsabakasına 22 eser iştirak 
etmit neticede Mimar Şevki Be · 
yin eseri ile ltalyadan İ§lİrak eden 
Mimar Sinyor Paolo Viyoli'nin e -
11erleri sona kalarak ayni rey almıt 
lardır. 

Mükafat bedeli olan 2500 lira 
her iki mimar arasında taksim e • 
dilmittir. Bu iki eseri satın almış 
olan cemiyet, Mimar Şevki Beyin 
P.aerini tatbik etirecektir. 
Şevki Bey inşaat resimlerini tan 

:r.ime batlamıştır. 

Kubilay abidesi 
• 

Kbilay abidesi için, memleket 
içerisinden, ve dıtından yirmiye 
yakın eser teklif edilmiştir. İzmir 
viliyetince, Menemende yapıla • 
cak abidenin mevkii tayin edilmiş 
ve müracaat plim tanzim edilerek 
Ankaraya gönderilmiştir. Haber 
aldığımıza göre Kubilay abidesini 
lıeykeltrat Ratip Bey yapacaktır. 
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Afiş 
Nasıl olmalı? 

Afif, tıpkı Mısırlıların manidar 
ve genif cümleli tek bir hierogli -
finin tqıdığı ifadeyi, kendi plastik 
vurtalan dahilinde, basit deseni 
ile, en göze çarpacak halde göst,. 
ren bir sokak resmidir. . 

Buna daha sade bir ifade ile ide 
ogramm moderne de diyebilirz. 

Bugün İyi bir afitç.i olmak için 
güzel tekiller yapan bir reaaam ol
mak veya paletinde tabiatin bütün 
renklerini taınnak kifayet etmiyor. 

Afiıçinin makine, ıima.namıe, fo 
noğraf, tayya.re, sinema ve ~imen -
diferlerin doğurduğu günün "Ly
risme,,ni herkesten evvel hiaaetmiı 
olması ve Y~ni bir hamleyi, yeni 
bir tekamülü ondan daha muvaf -
fakiyetli yepyeni bir ıekil dahilin
de göstermesi li.zım. 

Harpten evvel sokak adamı, a
iır adımlarla itine giden, ve yolda 
raıgeldiklerile uzun uzadıya, aile
den, ırhhatten, hatta ilimden, fen· 
den bahseden kaldırımlar üzerin • 
de saatlerce durabilen, bakabilen 
bir insandı. Ve onun memnuniye
tini şu cümlelerden anlardık: 

Filanca Beyin bir afiıini gördüm 
eh .... Ne göz Yapmıt efendim! Kir· 
pikler, top top ltUlfallah .. 

Bugün o insanın dimağı, akıam 
üzeri göreceği sermaye yekunile 
meşgul. Kaybetmek veya kazan -
mak enditeıi onu itine, biran evvel 
koıturuyor. Bunun için bir taksi 
lazım .. Ve itte ... Böylece araba ile 
giderken göz ucile filanca madde 
nin .. piyasaya çıkarıldığını anlama 
ıı görmesi lazım .. 

Hiç vakit kaybedilmek iıtenmi· 
yor. Panolar resimli sergilerinin bü 
tün renklerini tatımıya gayri mü· 
tehammil ! .. Devasa; adresi, açık 
bırakılmıt büyük bir kitap ve oku· 
nur pratik bir iıim. Giden, kotan, 
bu insana; haykıran, ıade bir ifa
de .. Eıaaen bir afiıte düJünülecek 
en mühim şeyler de bundan ibaret
tir: Renklerin basitliği ve hudutla
rının gayet kat'i olması \'e mevzu
un ruhu .. Pederden mevrua güzel 
kadın tipi, bu hadiseler içerisinde 
ak-tık tamamen ölmüttür. Onun ye 
rine, podrasız, rimelıiz, kendi gü -
zelliğini hiç bir zaman kaybetmi -
yen P§ya kaim olmuttur. 

Bir tek kelime ile, artık "artisti· 
que,, afit kalmamıfhr. 

Onun yerine, m\lntazanı kanun· 
larile bedii bir afi§ aan' atı kaim ol 
muştur. Bu mesai iledir ki, eıkile
rin: Toulouıe Soutree, Cheret, 
Gıiin, Capiello'ların açtıkları aanat 
teli.kkilere yeni bir veçhe verilmit 
tir. Bugün bir afif ibdaında - ıamar 
lıyan kimsenin • tuhaf zevkleri, haı 
ıaıiyet kat'iyyen mevzuu bahoıla· 
m: z. Afit sahiplerinin bu mühim 
ka~iyeyi unuttukları anda, düttük
leri vaziyet tayanı terehhumdur. 
Çünkü birçok vakit ve birçok para 
kaybedilmiş demektir. Afit bir 
teknik meıeleıi ve ticari bir ittir. 

Bu itte halka tıpkı edvarı iptida 
İyede tat üzerine resimler yapan 
primitif bir heykeltrat gibi hitap 
etmesini bilmek, Mıaırlıların o ba
sit ve manasız Truquelerini yapan 
bir na.kıt gibi renklerini sade ifade 
etmek ve Yunan kadimin çanak, 
çömlekleri kadar da ıerbeıt desen 
ler göstermek lazım gelir. 

Bu itibar iledir ki, günün a~iJi on 

111Jatto. - _____,. 

Rusyada bir artiste me-
rasimle verilen unvan 

Milli saıı'a.tkir Sobonov'un otuzbeşinci yıldönümü 

MÖskovada arti•t Sobonov İc;in · yapllan merasim 

Mayısın 24 üncü günü Moıkova 
hüyük tiyatrosunda aan' atkir L. 
Sobonov'un otuz bet inci san' at 
faaliyeti yıl dönümü kutlulanmış· 

dilmiştir. 

Sobonov' dan bahsederken, met· 
hur orkestra şefi Arthur Nikich di· 
vor ki: 

- Bir taraftan orkestrayı idare hr. 
Sobonov opera artisti olarak fa- eder, bir taraftan da onu dinler -

r.liyete 1897 de başlamış ve daha ken, gözlerim yaşlarla doluyor, 
sahneye ilk çıkıtlarında sesinin kendimi ağlamaktan tutamıyo -
fevkaladeliği ile nazarı dikkati rum. Ben, Sobonov'u dinlerken 
çekmiştir. duyduğum kadar derin ve artistik 

Sobonov sade güzel sesli bir ar • '>ir his, hayatımda hiç duymadım. 
tist olarak kalmamıştır, o, ayni za Sobonov'a 1923 senesinde, milli 
manda bir cok sahne tipleri, kon • artist sıfatı ve son yapılan mera -
pozisyonları yaratmıştır. :ıim münasebetile kızıl bayrak İ' 

Sobonov Rusyada olduğu gibi, nişanı verilmiştir ve Kalenin yol • 
Paris, Berlin, Varşova ve daha bir daş kendisini re~.men tebrik etmit
çok büyük şehirlerde de takdir e · •ir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Iar kadar basit ve onlar kadar Syin ı ı t b ı 
thetique ol~uştu.r. Af~şte. bitme -

1 
S an U 

miş ve tcmdıt edımemış hır kompo 
ziayon çok kuvvetaizdir. BHikis, Pi A 

basit ve hendesi eşkali havi bitmiş an 1 
bir kompozisyon, nazarJarı, üzeri· 
ne daha kolayca cezbeder. Bu ıe -
hepten dolayıdır ki, afişin, kısa bir 
müddet zarfında, temaşağere ken 
diıini derhal gösterebilmesi, an -
latmaaı icabeder . 

Bu keyfiyet, doğrudan doğruya, 
mantıkımıza hitap etmeden evvel, 
gözlerimizle, sinirlerimizle hisset· 
tiğimiz teeaaürler gibi olmalıdır. 

Elimizde yegane kuvvet plastik 
çarelerdir. Bunlarla vücude gelen 
eserin temaşagere, telkin edilme • 
si icabeden tesiri ani göstermesi 
lazım. Ve tıpkı bariz bir endaht 
merkezine atılan mermi, gibi, hal· 
kın nazarlarının, o merkeze fırla • 
tılmuilerdir ki beklenilen netice 
elde edilmit olur. 

Bugün ticaret aleminde işe yara 
mıyan, demode olmut bir takım 
mevat vardır ki günün en lüzumlu 
bir eıyaıına niıbetle daha ziyade 
revaçtadır. Buna yegane saik de 
onu halka bir zümrütanka gibi gös 
teren afiştir. 
Avrupanın yeni telakki sahih; 

afiıçileri arasında: Caaaandre, Je
an Carlo, Sepo, Coulon, Loupot la
rı zikretmek bir vazifedir . 

Afitçiler ayni zamanda yazıya 
da büyük bir ehemiyet atfediyor • 
lar. Resimlerin yazı ile harikulade 
bir alikasr olmalıdır. Artist yapa· 
cağı kompozisyona vereceği ehem· 
miyet kadar yazı için de ayni eme· 
ği aarfetmek mecburiyetindedir. 

- "Mimar ,, dan -

Edip Hakkı 

Türklere 
Yaptırılamaz mı? 

Şehrimizde her ay mesleğe ait 
dolgun münderecatla ve güzel re· 
_,imlerle intişar eden Mimari ınec -
muası ıon sayısında lstanbulun 
planı meselesinden h3hsediyor ve 
diyor ki: 

Bir kaç ecn'!bi san'atl .. ara ısmar· 
}anacağını öğre•ıdiğimiz lstanbul 
şehir planının tanzimi, musabaka 
usulü ile yapılmasını, Dahiliye Ve
kaletinden temenni ediyoruz. 

Bu suretle Türk mimar ve mü -
hendis arkadaşlarımızın da iştirak 
etmek arzusunda bulundukları bu 
işte hiç olmazsa netice yerli ve 
Türk sanatkarının şehrimiz hakkın 
daki mahalli ve kıymetli fikirleri 
ve projeleri bulunmuş olacaktır. 

Bu şehir için bir kazanç olacaktır. 
Mevcut ve tarihi bir şehir olan 

lstanbulun yeni planı, umumi bir 
retuş olacaktır. Bir ecnebinin ne 
kadar kıymetli bir sanatkar olursa 
olsun bizim için güzel bir plan yap 
masına imkan yoktur. Çünkü tehri 
tanımıyorlar, kendileri de bunu iti 
raf etmektedirler. Ve gelip tet -
kikat yapmak istiyorlar. Fakat fe

hircilikte le!:!'Übeler göstermittir ki 
bir kaç aylık bir tetebbü kafi de
ğildir, bir fehri yapmak için o ıeh 
rin adamı, o şehrin yaşarı olmak 

1 lazımdır. 
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Hikaye Kaçırmıya gelmez! 

Tramvo.y ne pek tenha, ne de 
pek kalabalıktı. Ben arka sahan -
hlrtan bindim. Kapıdan içeri gir -
dim. Gözlerim, dolu sıralarda otu
ranların başlarını çiğnemeden a -
yakta duranların sırtlarına ba~ma
cl an birdenbire en öne geçiverdi. 
Bir kadın vatmanın olduğu tarnf -
t'lki kapıdan çıkıyordu. Şu kadar 
~örebildim: 

Mütenasip bir omuz, bu omuzu· 
nun üzerinde kumral kıvır kıvır 
snçlı bir ba4 .. 

Benim aklım kimyahane değil ki 
lıirdenbire neler hissettiğimi uzun 
uzun tahlil edebileyim .. İtte kısa • 
en, içme şeytan emir verdi: 

- Haydi!.. 
Hemen ön tarafa doğru yuru -

düm .. Ama nasıl yürüyüş! .. 
- Beyefendi ilerde yer yok!. 
Diyen kondüktöre bir omuz vur 

rlum. 
- Nasırım, eyvah kör gibi bası

yor •.. 
Diyenin yüzüne bile bakmadım. 
Bu arada, dikkatle on ikinci ilan 

" yf asının son sütununun alt satı
rında matbaanın ismini okuyan bi
rinin çarşaf gibi açtığı gazetesi or
tadan ikiye böliindü. 

Çantasından çıkardığı ruJ 
batonile, dudağının yirmi bir 
hölüğünden birinde bozulan boya
yı tamir eden bir 2&rafet düşkünü 
hcnımın ruju elinden fırladı. 

Nihayet ön k pıdan çıkabil -
rlim •• Yeni hareket eden tramva -
yın basamağından a§o.ğı atladım. 

O, yürüyordu .. Sakın şimdi: 
-O da kim? .. 
Diye sormayın .. Kim olacak mü

t~nasip omuzlu, kumral kıvırcık 

s.açh kadın! •. Ben de yürüdüm. 
Artrk çok iyi görebiliyordum. 

(;üze) bir endamı vardı, güzel de 
Rİyinmişii, hele ne güzel yürüyor -
nu. Hafif rüzgarda liafifçe kıpır -
chyan saçlarının büklümleri yürü -
yüşüne tempo tutuyorlardı. 
Adımlarımı bir parça sıklaştır -

1'r.m yüzünü de görecektim! Kal -
him bir leylek gagasının lakırdısı 
v,ibi, tak tak tak tak sesler çıkarır· 
ken, yanında, yok hayır tam kar -
Msındaydım. 

- Felaket!.. 
~ ~ . 

Ben.im, tatlı dilli, güler yüzlü, 
İyi huylu okuyucularım sakın bu: 

-Felaket!.. 
Kelimesinden sonra hikayenin 

sonunu okumadan kendi kendini • 
7e: 

"Bir de ne göreyim; kara kuru, 
çiçek bozuğu, gözü şaşı, dudnğı 

sarkık, burnu büyük bir kadın,, 

tümlesile tamamlamayın.. Hiç te 
<'yle değil .. 

Nasıl anlatayım .. Öyle güzel bir 
yüzü vardı ki üzuinde bir tek pü · 
rüz bulmıya imkan yoldu. Hele 
r,özleri, sanki insanın gözüne bak· 
tığı zaman gözünden k lbine akı -
yomıuş hissini veriyordu. 

Bu yüz cennete açılmış bir pen -
cere kumral saçları da bu pencere· 
nin üzerine konulmuş zarif bir ka
n?.rya idi. 

- Felaket! .. 
~ ~ ,,. 

Evet felaketti, çünkü bu kadım 
sevebilirdim. Ve onunla beraber 
hayatımın sonuna kadar yaşamak 
jstedim .. 

:ıı: 

Bütün bunlara rağmen, biraz 
daha fazla yüzüne bakamadım.Bir 
kelime öylemiye kendimde ce -
saret bulamadım. Melul, mahzun 
gerı döndüm. 

- Neve? .• 

Çünkü çok güzeldi, ben sipsivri 
boyum, sırtımdaki kamburum, bu
ruşuk yüzümle kendimi ona hiç 
yakıştıramazdım. 

"" :(. :(. 

Bir otomobile atlayıp matbaaya 
r:eldim. Vak'ayı olduğu gibi yazı • 
yorum. 

Hikayemi §İmdi mürettiphaneye 
r.öndereceğiım, dizilecek basılacak 
ve okuyucuların yani sizin· elinize 
gelecek.. 

Kıvırcık saçlı güzel kadına Os -
roan Beyde tesadüf etmiştim. Ya • 
yan Taksime doğru yürüyordu. He 
sap ettim ayni yürüyüşle yürümek· 
te devam ediyorsa siz bu satırları 
okurken henüz Fatihle Edimekapı 
Arasındadır. 

Eğer benim gibi, bir çirkinlik 
ı'ümunesi değilseniz otomobile, 
tayyareye neye olursa olsun atla • 
yın pesinden koşun, yeli§in, elden 
Jcaçırmıya gelmez çok güzel, pek 
c;ok güzel bir kadın! ... 

1' arar ve tevkif 
Bartinli İsmail oğlu Hüseyin tü

tün kaçakçılığı yüzünden dokuzun 
cu ihtisas mahkemesinde muha • 
keme edilmekte idi. Mahkeme dün 
kararını tefhim etmiş. Hüseyin al
tı ay hapse 3705 kuruş para cezası
na mahkum etmiştir. Ve kararı mü 
teakip Hüseyin tevkif edilmiştir. 

Sirkecide Ralli han 11 numara
da Oturakçı zade Hi.isnü Hami ve 
kardeşleri ile Sirkecide Köpriilü 
handa Mehmet Bey zade birader -
ler taraflarına: 

lstnnbul 3 üncü icrasından: 
Türkiye İmar Bankasının zim -

metinizde matlubu bulunan 550 
liranın maa faiz ve komisyon ve 
protesto masrafı ve masarifi icra· 
İye tahsili hakkında vaki takibi Ü· 
zerine taraflarınıza ödeme emri 
gönderilmiş ise de mezkur mahal· 
}erde olmadığınız ve elyevm ika -
r.netgahlarmızın meçhul kalması -
na binaen ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiştir. Tarihi ilandan i· 
tibaren 30 gün zarfında borç ve 
masrafları ödemeniz ve borcun ta· 
mamına veya bir kısmına ve yahut 
alacaklının takibat ic."3sı hakkına 
dair bir itirazınız varsa gene bu 
30 gün içinde istida ile veya şi -
fahen 933-1873 dosya numarası 
ile icra dairesine bildirmeniz la -
zımdır. Ve bildirmediğiniz takdir· 
de ayni müddet içinde 74 üncü 
madde mucibince mal beyanında 
bulunmanız lazımdır. Beyanda bu
lunmazsanız hapisle tazyik oluna· 
cağınız ve hakikate muhalif be • 
yanda bulunursanız hapisle ceza -
landırılacağımz mezkur öde,me em 
ardaz·a inu cm fah rdlsh rdlahrod 
rinin tebliği makamına kaim ol • 
mak üzere ilan olunur. (4300) 
~~~-~----~ ~---------

Bt>yoğlu 6 mcı tıotc-rliğlne: 

Efeııdln1, 

8-Hazlran 938 tnrlh ı \ 'P. 45 R2l 1G8 nu -

ın:ırnlı dair<'I nll)<'nlzoo musaddak rc"scn 

tanzim lcılınnuıı olan senP-tle B<'l lc.rbc-~1ndc 

lığıı alt c~yrımı Beyoğlu Te -,·ıı.tyo lhlıımıır 

C'3dc1esl l 1 numaralı lııınrde muldm hzı•t E

fcııdlytı ıı:ıtmış \'C rı:ır:ı.,1111 t:ımnıncıı nlmıı: 

'" mı'Zl>fır cmuui k<'ndlslno t~llıu l'hniş ol · 

duğum clhctııı kr.)11.) etin blllıım<'si ıçuı 1s -
tnnbul gnzl't<'lerlnd<'n Ynl.ıt gıızctcslnılı• in -

tı.ınrını talep ('derim efendim . 

Bl'~lr.rbc~1ndıı Arabacılnr oka~ındıı 27 

numarada mukim ı:ecep oğl ı F uı .. 

(4343) 

İstanbul ikinci iflas memurlu -
ğundan: Müflis lncilli damadı Ma· 
cit Mısırlı masasına mürcaatla 
120 inci sıraya kaydolunan Piyer 
Logoplo Efendinin kaydettirdiği 

2895,55 lira alacak 6 ıncı sıraya 
kabul edilmiş ve sıra defteri bu su
retle düzeltilmiş olduğu ilan olu · 
n r. 4329 

• • 
ı a 

e 
Muahedelerin yeniden gözden geçirilmesi esası da vardır 

. t7 
ROMA, 8 (A.A.) - M. Musoli-ı intibak me ele i ı mülhem olmuştur. M. Hitlerırıricİ 

ni, ayan meclisindeki nutkunda Ş . h t" . 1 v 1 .. k mayıs tarihli nutku cesaret ve ge· 
,.. l . 1 f"k , . tl 1 u cı e ı gız emege uzum yo • . d .. "d" M Hitler, 
cıort er ım~n,·r ı nmn ne sure e 1 t k" h b" h"t d b . ve tatmın e ıcı ı ı. . ·ıııi 
tekevvün etmiş olduğunu hulfısa · uhr d 11

1 
~r ~n 1 atmıhn aln erı ~tu niş bir görüşle misakın uı.n~'yıe 

. . . . a e e erın mevcu a va ve şeraı • . . . . k uretı 
cttıkten ve bu fıkrı bılhassa Avm- 1 . t"b k tt" .1 .. 1 v 1 mesaısme ıştırak etme 5 • W>I . . .. .. e ın ı a e ırı mesı ı e ugra§ı mış . di v jpı, u" 
pa sıyesetınde gonılen kaı:xşıklıkla b . b .... k .. 1 ··ı·t. . . d Almanyamn harp ısteme g ·çte 
rın ilham eylemiş bulunduğunu be ;e 

1 
u 

1 ~ ~Y~. ~uş:u .af ıçe~sı~ e ki gerek dahilde ve gerek h~rığır 
yandan sonra demiştir ki: ~~rb~~~kş, .t1? ışta e mlış ır. ha u- ihyakar bir sulha taraftar 01 ... ~· 

"B . k 1 k . k b ğ ı uyu ı ıma ve an aşma avası . b . . AI a ~ 
u mısa o arno mısa ına a .. d b .. k""ll b k d nu ıs at etmıştır. many 1 dır· 

hdır ve onun mantıki ve zaruri bir hı~ın el u md uş u er u a ar va- panın merkezinde hulunınal:t• tııtı 
. . d" ım o maz ı. 5 h h f t f o 

netıceıini istıhdaf eylemekte ır. Silahları bırakma meselesine mü ul un mu a azasına ma u 11• 
Lokarno misakının aktinden sonra hakiki bir Avrupa siyaseti Alıtış ~ 
ki seneler zarfında Avrupa siyaıe· teallik olan üçüncü madde hakkın yasız olamıyacağı gibi AlınanY~~· 

da bir itilaf elde edilmek için uzun 1 aı....-
ti, dört devletin teşriki mesaisi si- müddet uğraşmak lazım gelmigtir. leyhine de müteveccih 0 a fıı': 
yasetinin yollarından batka yollar Kabul edilen formüle göre dört Çünkü Alm&nya,· beynelmilel 1'i ç 

takip etmiştir. Fakat artık bu si· devlet silahları bırakma konferan- liyelirıi M. Hitlerin nutkunda e~ 
yasete dönmek zamanı gelmi!ti. ff k saslar dairesinde inkisaf ettire' 

sının meıaısmı muva a ıyet - . - . 
Bu nokta, misakın esas noktasını l t" I d" k h d k" lır. et' 

e ne ıce en ırme ususun a ı a- B l "k . k k b ı etıtl . 
teşkil eden birinci maddesinin te • . l . . k k . e çı anın mısa ı a u ·'r 

zım erını te rar etme tedırler. Hu . h • b" dır· il' 
yit etmekte olduğu bir teahhüttür.,, k k .. .. . nm ususı ır manası var . ıe 

u musavatına mutealhk bulu • k I d b . k diJerıf 
Başvekil bir taslaktan ibaret o- 11 k~ 1 1932 "hl' sa , sene er en erı en bel' 

. nan anunuevve tarı ı . A h k"kA d l k ·· .. se 
lan ilk projeden başlıyarak misaka . A • • • samımı a ı ı ost u mun.... ' 
ait bütün müzakerelerin safahatını beyanl~tınl fılı l~ır ehdemmşıyet vel ı !f'rinde bulunmakta olduğLI~:. 

şumu u o ması azım ır. ayet A d l l . d v d d w ya ıı 
hatırlatmış, demiştir ki: .. ev et erı ogru an ogru ~e 

manya, tamamen muse!lah olan k d '- d. B d Jetler 
"Miıak aleyhinde yapılmıt olan A d . . • a ar ctmeıde ır. u ev ·ıe 

vrupa a ebedıyen sılahsız kal • T h d A t yıı. 1 

muhalefetler, ancak hissi mahiyet v • b d"l . . una avzasm a vus ur . et 
maga ıc ar e ı ecek olursa zıkrı M . k. Akdetııı 

te bir aksülamel olup ıeniyetlerin geçen beyanatın hukuka ait kısmı T.~~~nst~ln yve ~a~ ı d 
derin bir tetkikinden mütehassil k b l d"l . ld w •• urt1.ıyc ı e unanıstan ır. b' 

nın a u e ı mış o ugunun soy - M" k 1 d k d" iyle 
bir kanaat eseri değildir. Mevzuu J .1 . d b" . "h l V ısa , geçen er e en ıs j ao 

enı mesı a eta ır ıstı za o ur. e . h d . k · 0ftıtl 
bahsolunan mesele,devletler arasın l . . . ticaret mua e esı a tetmış d'' 
da bir silsilei meratip kabul ve bu Ah mk anyanın mılletler cemıyetınde muz Sovyet Rusyayı da alak3 

u ukan müsavi olarak mevki al-
nu tevsik etmek değildir. Avrupa· ması bir hayalden ibaret kalır. iti· eder. )eti~ 
n b "nd k" d"" t d l t · · b Dördüncü madde, dört de1' . ~ ın gar 1 e 1 or ev e ıçın u !afname herkesin menfaatini mun A .. k fatıll ,. 
silsilei meratip filen ve tarihen me sifane bir surette hesaba katan bir vrupanın mu~tere men ·~'-
vcuttur ve hatta milletler cemiye • ,iktısadi salahı namına bütün~ ... ~ 

vesikadır, bu vesika, sulh i~in, is- tı ..... 
ti mukavelenamesi bunu tannnııı - di meselelerde yekdiğerile 1fl \Jı 

:r- tikbal için vücude getirilmiştir. Bu JdıJ" 
tır. Çünkü bu mukaveleye göre, rede bulunmak arzusunda o 

misak, hiç bir devletin aleyhine d" 
garbi Avrupanın dört devletinin rını beyan ve teyit etmekte ır· 1r müteveccih değildir:. Misakın ga- eıı 
konseyde d imi azalıkları vardır, Şurasını kat'i surette beye.l1 ı.'f 

yesi, her devletin menfaatlerini mu - Jl" 
bin enaley'H ve tlogru<Jan doğruya hafaza ve bu menfaatleri sulhun rim ki, bu madde de kat'iyfe ~f 
ve devamlı surette hareket ve faa· bir müttehit cephe fikri f 0 '<' 

tarsinine müteallik yüksek menfa- rle 
1. b l k "mk l k Büyu .. k küçük bütün devletle .1 h ıyette u unma 1 anına ma i atlerle telif eylemektir. Daha ilk i S" ,.. 
Oldukları gı"bı" erek kendı"l · müw.areketi olmaksızın siyas 1.'11 

g erme ve andan itibaren İngiltere hükumeti x ·ııt"111: 
gerek bütün dünyaya karşı büyük ve iktısadi itila tasavvuruna. 1 tt'fl 

misakın akti imkanının tehakkuku t ' 
m 1. ti · d d D'ğ d olmıyan Birleşik Amerika ı e. fi) esu ıye erı e var ır. 1 er ev- na çalışmıştır. lngiliz hükumetinin - k ııt 
(etlerin asude bir halde ya,amaları daha baılangıçta bu suretle müsa- ki mesai, bizzat misakın ha 

1 

ve muslihane bir tarzda inkişaf it bir hattı hareket ittihaz etmesi, ridir. ş'I 
etmeleri onların arasındaki müna· misakın akti hususunun muvaffa _ İtalya hükumet, bu misııl<•" ~- 1 

ıebtlerin az veya çok dostane ol - kıyetini intac eylemiştir. tini teklif etmekle Avrupı.ı~:~i>": 
masına bağlı bir şeydir. İtalya ve ~İngiltere Avrupanın rışık havası içinde salim bı l< jste 

Mamafih bu silsilei meratip, ira muvazenesindeki vaziyetleri itiba _ 1 si realizm hareketi yapr11ıı 1.J-' 
desini diğer devletlere zorla kabul riyle lokarno m· k "b" mİ§tir. Fakat hiç bir zar11e.rı l el' 

b d 
, ısa ı mucı ınce . ·ılı" ,. 

ettiren ir direktuvar emek değil hususi bir vazife ifa etmektedirler. nameye huııusi meselelerı 1 tı« ~11, 
dir ve diğer devletlerin fevkinde Bu mı.sak onlar b "f 1 . . mek niyetinde bulunmamı§ ,,_ et , m u vazı e erının ·hd"" 
olmak manasını tazammun etmez. bir ifadesidir ve bunu ifa etmele- sak yeni bir siyasi hava ı. bıJ b'(f 

Siyasi maddeler ri için yeni imkanlar hazırlamakta meyi istihdaf ediyor, ta~~ af• fle ~ 
Misaktaki siyasi maddeler üç • dır. içinde vukuatın tabii in ış hıJ5ıJ 

tür: Birincisi dört devletin teşriki ticesinde ortaya çıkacak. fşr'~ 
Fransa muhalefet etmedi 1 1 fk" ı·k arı 0 

( mesaisine mütealliktir, ikincisi, mese e er, tara ır ı ten ere' 
milletler cemiyeti mukavelename- Fransa hükumeti bu misakın ak tetkik olunabilsin. Misakın ...,bil:ifl' 
sinin 19 uncu madedsinden bahis- tedilmesine hiç bir zaman muha • ği neticelerin bu misakın tııt "'"' '( 
tir, üçüncüsü, silahları bırakmak lefet etmemiştir. Yalnız ihtimam - hakim olacak zihniyete göre siıdi'' 

ı 1 ··phe ~' meselesinden bahsetmektedir. a tetkik etmek istemiştir ki, bu da ya çok seri o acağı şu ·ı;ı:ıi ş 
Muhadelerin yeniden gözden ge gayet tabii bir ~eylir. Fransa hü - Millet cemiyeti konseyi d~~i tıı~ 

çirilmesi meselesine gelince, bu kUmeti, bu misakın Avrupaya uzun sının metodik suretle te~rı cJB e 
mesele milletler cemiyeti mukave- bir sulh ve asayiş devresi temin e- ide bulunmaları gibi bit ~~ b~t~ 
lenamesinde münderiçtir. Dörtler debileceğini l;abul ve teslim etmiş de edecek ve büyük kilÇ~" ..:e ~
misalcı, milletler cemiyeti mukave· tir, Avrupa misakı dolayısiyle Fran meseleler huzur içinde tekı , 
lenamesinde ve onu takibeden mi- sa te~riki mesai sahasında bir mi- ledilecektir.,, )( jel 

ki d d · b 1 b l t k"I t • t" B · · f M M 1. · · olatıı ' 1'ı1' sa ar a mün erıç u unan ütün sa eş ı e mış ır. unu ıtıra et - . uso mı netıce ,,,jslJ &• 
prensipleri tevsik etmektedir. Ve mek lazımdır. beden merasimden sonr~hnifet <e 
gayesi mezkur mukavelenamenin Dörtler misakının vücude geli - mülhem olduğu ruh ve zı c.ağıtt' ıi~ 
bütün maddeleri arasında bir a • receği daha iyi hava içinde İtalya iresinde vacibülicra ola 6eı1e t 

ı F . oıı ...,ef 
henk vücude getirmektir. i e ransa arasında ihtilafa bais o- bu mısakın Avrupayn ~·~ .,. 11 

Bazı memleketlerde muahedele- lan ve M. Herriot tarafından biran bir sulh ile mühim ve J<ar~rı et~~jf 
rin yenibaştan gözden geçirilmesi evvel halledilmesi hakkında te - le!erin halli imkanını te~ cteıı11§ 
aleyhinde yapılan münakaşalarda menniler izhar edilmi§ bulunan lazım gelceğini, söylerJll§ı ıeJ 
M. Benesin muahedelerin yeni baş hususi meseleler halledilebileceği ki: . f"-flti)'et ~e 
tan gözden geçirilmesi aleyhtarı ol gibi Almanya ile Fransa arasında "Misakın aktine aıt tii.1'"' ile 1ti' 
madığının anlaşılmış olduğu, yal· mevcut münaziunfih olan meseler bütün memleketlerde;. e j)e t~ıl• 
nız mumaileyhin bu hususu umu· de hallolunabilecektir. Ve bunlar hatta bazı yerlerde eP ~:01ı.ıttıı11ti~f 
mi sükiın ve asayiş, mukabil taviz misak zihniyetinin hudutları dahi bedilmiştir. Misakın a ·rı lı~ .,ıd' 
ler ve rnuhadelerin yeniden göz· linde vücude getirilecek iki taraf- bilhassa tarihi hadiael~tJ htı)<J.-ı it~ 
den geçirilmesinin fili bir ehem· lı itilafnamelerle yapılacaktır. şumul ve ehemıniyellll< tcit1:ıı' 
miyeti olması gibi bir takım şart - Almanya ve M. Hitler tabii bir sezişi olan ~:ııe ~"'~ 
lara tabi kılmış bulunduğu unutu - Almanyanın hattı hareketi de ay tarafından memnunıY 
luyor. nı veçhile uzlaşma zihniyetinde nacktır.,, 
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~ıo~VAKIT 9 Ha~ran 1933 ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~I 
Venizelos lehine 40 b·n iza Yeni bir kanunla tefecı 
nümayişçi ve kabine Dün limanımıza i ortadan kaldırılmıştı_! 

faza eylemektedir. Müddeiumu - gelen gemi er !!aştarafı Wrfoci Sayıfada için bu faiz yüzde dokuz uıe /Jaştarafı Birinci Sayıfado 

muvaffakıyetli bir ameliyat neti -
cesinde Madam V enizelosun vü -
cuduna saplanmış olan kurşunları 
çrkarmıştır • 

Kurşunlar, tabanca ve yahut 
manliher kurşunları değil, mitral· 
yöz kur§unlandır. Bu hal, suikast
çiler arasında askeri mensupları -
nın da bulunduğu zannını uyan -
dırmaktadır. 

Suikastin çoktanberi hazırlan • 
mış olduğu ve ani bir hiddet ve in
fial eteri olmadığı anlaşılmakta -
d!r. 

Reisi cümhur M. Zayimis, has
tahanede M. Venizelosu ziyaret e
derek suikastin akim kalmasından 
dolayı beyanı me:.:nnuniyet etmiş , 
zevcesinin de bir an evvel iadei a
fiyet etmesi temennisinde bulun -
muştur. 

M. Venizelos, siyasi düşmanla· 
rı tarafından aleyhine kurulan hu 
caniyane pusudan dolayı Reisi -

cümhur nezdinde şiddetli protes -
toda bulunmuştur. Suikast haberi, 
memaliki ecnebiyede çok fena bir 
tesir uyandırmıştır. 

Siyasi mahafil, bu suikastten 
aonra Çaldariı kabinesinin mev· 
kiini ıarsılmış telakki etmek -

tedir. Maliye ve Hariciye na • 
zırlarmın istifa edecekleri aöy -
lenmektedir. 

Dün kabine meclisi bir k~ defa 
toplanarak vaziyet hakkında müza 
kerelerde bulunmuştur. 

Dün gece muhalif cümhuriyetçi 
fırka reisleri toplanarak ba,vekil 
M. Çaldarise müşterek bir mektup 
göndermi§lerdir. Muhalif fırkalar 

reisleri memleketin geçirmekte bu
lunduğu bu \·ahim dakikalarda ken 
disinin Londra ikbsat konferansı· 
na gitmemesini tavsiye eylemekte 
ve böyle bir zamanda memleketin 

haıvekilsiz bırakılmasından hü -
kiimete büyük mea'uliyetlcr teret· 
tüp edeceği hcıtırlat:lmaktadır. 

Başvekilin bu müracaata ne ce· 
vap vereceği malum değildir. Ma
mafih başvekil büyük bir heyecan 

içinde bulunmakta, suikast faille
rinin muhakkak surette yalmlan -

maları için mütemadiyen ait oldu
ğu makamlara şiddetli emirler 
vermektedir. 

Tehir kararı 

ATlNA, 8 (Husuıi) - Başve
kil, M. Çaldariı, muhalefet fırka
farı reisleri tarafından kendisine 
~ "k veki olan müracaat üzerine suı ast 

tahkikati tavazzuh edinciye l ~~!ar 
hondra iktısat konferansına hare· 
'tetini tehire karar vermiştir. 

ATINA, 8 (Hususi) - Giritte 
Venizeliıtler tarafından bir '' ';fal 
liareketi vuku bulduğuna, maliye 
..Je hariciye nazırlarının istifa ettik 
lerine dair haberler asılıızdır. 

Suikast~llar kimler 1 

ATİNA, 8 (Hususi) - Suikast 
tahkikatı kat'i bir safhaya girmİ§ • 
tir. Zabrta, suikastçilerin M. Veni-

zeloıa karşı yaptıkları tecavüzden 
-*"' 
sonra geceyi hangi evde geçirdik -
terini tesbit eylemiştir . 

Hatta suikastçilerin hüviyetini 
de tesbite muvaffak olduğu söyle· 

niyor. Suikaatte methaldar ve ya
hut ıuika.stin yapılacağını evvel -
• 

den bilen iki kndm tevkif edilmit· 
tir. 

Zabıta tahkikatın mecrası hak· 
kmda büyük bir kütumiyet muha-

milik, ~a'Zetelerin tahkikat mecra· Delfino ve Tricheco i:;imlerincle hıra verdil:leri paranın miktar ve den yürütülecektir. . l ıııit 
sr hakkında .malumat ve tafsilat ki İtalyan denizaltı gemileri dün !?artlarını gösteren imzalı bir \'esi· Her sene nihayetinde 1~ ede 
vermelerini ve suikasta dair fotog- sabah saat sekizde Karadenizden ka vereceklerdir. izin tamamı ve borcun yuı 
J:afiler neşretmelerini menetmiştir. limanımıza gelmfolerdir. Gemiler Ödünç para verme i§lerinde ko- misi ödenecektir. . g~ 
Muhalif gazetler, lıükumetin bu limana girince it~lyan konsoloslu- mbyon ve hesap masrafları dahil Harikzedcler tarafından ~f 

· etini hakikat" ke~ e ma olmak üzere en çok yüzde on ikiye !;;:melde olan meskenler I 
memnuıy ' • 1 .m - ğu eı-ltan! suvarilcrini ziyaret et - bu de 
tuf addederek tenkit ediyorlar. 1 mişlcr, gemi suvarileri de biraz ton kadar faiz almalrilir. Bundan fazla da da şu tefsir fıkrası ka )a:ı 

h 1 f 1 alınan faiz1erden bir nisbet dahi- · ~· .... 
Mu a i gazeteler, Atina emni - ra konsolosluğa giderek konsolosu h mı .. ır. 11at1 di 
ı· mumiy .. d .. ·· p rh lindeki miktarlar vH5.yet ususi HülcOmeie ait rna r. 

ye 1 u . e .mu u .. ru . 0• 
1 rono-1 ziyaretini iade etmi~lerdir. İtalyan "'k 

ı k t tt b l ı idarelerine ait olup bu idareler ta· işgal edenler ~ pu osu suı as ın mure ı ı o ma t • 1 .1 • • .1 ••• ~ı d 1 ~ 

1 "th d" 1 gem: erının suvarı .. erı oc e en ev • rafmdo.n takip ve tahsil olunr. 1771 numaralı kanunuıı l' 
a ı am e ıyor ar . ı . ,. . . . .. .. .. ,J '- . 

Hattô. kardesi vasıtasiyle M. Ve- vel Vala l\:mhıttın Beyı ve uçuncu ;üz~c 12 den 15 .. e kad~r ~ima· maddesinde münde~iç .itS ld '1.Yı 
nizeJos hariçte. dolaşırl:en takip kolor~u kuman~anı Ş~krü .. Na.~li Pa Cc.K fa1z farkmın yuzde yımu beş, J mesi mutlak zikredılınıŞ 0 

ettirdiğini de yazıyorlar. Dahiliye ı şa.yı zıya-ret etmışierdır. Şukı·u Na- yüzde 15 den 18 e kadar alınacak dan kanunun neşri tarihind~tİ' 'ttt! 
. . . .. d.. .. ili Pasa ve Muhittin Bey de öğle - faiz forkmm yüzde 91 i, yüzde yir. fuzulen ve gerek teffiz ve t't·ıte ı.111 

nazırı, c.mnıyeb umu::m}'e mu uru - . k f · f e "!' 

l h. d h" b" ...ı ı·ı ld d"l den sonra gemilere gitmişlerdir ı mı beşten yokarı almaca ~ aız nr· ya isticar ve satın ahn.a surd·" ıı .. _ 
a ey ın e ıç ır ae ı e c e ı rne- · 1 t 1 l çv ~ 

• w. • • • v. • • anın amamı a mır. kfımete ait mebani ic:ga e f 
dıgı cıhetle nzledıldıgmı ve h:ık - ltalynn bahriyelileri akşam ::a- ı B ti h A 'd l t ~ il 

• 1 u sure e ususı ı are erce op kene muhtaç harikzedeler ..... ' 
kır~a hic bır m:.ıamele yupılmıya· at on ye~Jide Taksime gitmişler ve 1 k 1 d · · b de -.ıı - onac para ar an ızın eyanna· nun hükümlerinden istifa d ıı._Y 
cağını söylemiştir. CumhuriyP.t abidesine merasimle · ı ı .ı h ı k e ,... 

1 
mesıne uygun o an aruan ası o· ler şu kadar ki, bu hari ı - J 

Emniyeti umumiye müdürü, sui- bir çelenk koym~lardır. ha!yan lc.cak mebaliğin yüzde 25 i ve izin kanunun nesri tarihinden effV 
kastin jandarma mıntakatı d hi - konsolosu M. Salerme Mele gec~ bcyanname!:inde hilafında olup ta sikalarmı hUkumete verıııit 
linde y pıldı<Yını ve kendininin bun saat yirmide Scrkldoryanda ltal - borçlumm 'ihbarı üzerine tahakkuk ları ve hükumetçe de bu t.,,, 

dan mes'ul olmıyacağını söylemek yan bahriyelileri şerefine bir ziya - ve tahsil edilenlerden yüzd~ 50 si evvel veya sonra bu vesika1~' 
tedir. fot vermiştir. bu faizlci·i ödeyen borçlulara iade kiki neticesinde harikzedeO•~~ 

Denizaltı gemileri yann İtalya- olunacaktır. kt:ne muhtaç ve hak kanıJl1 
Dört suikastçı daha ! 

ATİNA, 8 (Hususi) - Muhalif 
gazeteler, muhalefet erkinma kar
şı daha b~ı suikatötler yapılacnğı· 
nı, hatt5. Fransada bulunan !>abık 
diktatör Plastre.~ı vurmak için 
dört şahsın vapurla Marsilyaya ha
reket eU"i'rlerini ynzıyor!ar. 

Yedi kişi ! 

ATINA, 8 (Hususi) - M. Ve • 
nizelos~ suikastte bulunanların iki 
ole.mobile binmiş oldukları ve ye
di kişi oldukları tesbit edilmittir. 
Bun1ann anbean tevkifleri bekle • 
nıyor. 

Şüpheli bir otomobil 

ATİNA, 8 (A.A.) - Atinadan 
40 kilometre uzakta bulunan Mal-

caıaa ormanında ya~ bir halde 
bir otomobil bulunmuştur. 22,165 

numarada mukayyet olan bu oto -
mobil, M. Vcnizelosa suikast te -

şebbüsünde bulunan adamların 

binmi~ oldukları arabadır . 

Efkarı umum iyede 

sükunet 
AT1NA, 8 (A.A.) - Bazı gaze

telerde görülen Ye M. Venizelosa 
karşı yapılmış olan .suikasbn siya· 
si neticeleri olacağına dair bulu -
nan iddiaların zerre kadar aslı ve 
esası yoktur. Menfur suikastın ha
sıl etmiş olduğu ilk nefret intiba -

ından sonr~ e .. karı umumiye sükü 
net bulmuştur. 

M. Venizelos, gazetecilere be -
yanatta bulunarak hükumet tara • 

fından mücrimlerin meydana çıka 
rıfmaaı ve tevkif edilmesi için alın
ını§ olan tedbirlerden memnun ol
duğunu beyan etmiştir. 

Otomobil içinde birçok tabanca 
ve makineli tüfek kurşun ve ko -
vanları bulmuştur. Bunların suikas 

tçılara ait olduğu zannolunmakta
dır. Suikastçılar tesbit olunmuştur. 

Tevkifleri çok yakındır. Bazı ha -
berlere göre Chacisde bir şahıs tev 
kif olunmuştur. 

M. Çaldaris, her kim olursa ol
sun hakkında en ufak bir şüphe 
uyanan şahıslan tevkif edere ~o -
nuna kadar vazifesini ehemmiyet
le takip etmesi için adliyeye yeni
den ~idcletli emirler vermiştir. 
Zabıta mutaarrızları ortaya çı

karıp yakalıyacağını ummakta -
dır. 

ya hareket e·1cccklc ·ciir. Halk bankası ve halk iz olduğunun kabul eclilrııİt . 
sandıklar1 ması şarttır. Kanunun J1el 

o 

Türk Mecliste; 
dostluğundan 

bahsediyor 
SOFY A, 8 (A.A.) - Meb'usan 

meclisi haric isiyasete müteallik 
müzakereleri bitirmiştir. Başvekil 
M. Muşanof, bütün hatiplerin bü -
tün devletlerle sulh ve anlaşma si
y~eti takibedilmesine taraftar ol
duklarını gördüğünü ve binaena -
leyh bu aiyaset bütün milletlerin 
siyaseti olduğunu. söylemiştir. 

M. Muşanof, akalliyetler misa
kının Bulgaristnmn komşuları ile 
bilhassa Yugoslavya ile olan mü -
nesebatındaki mana ve ehemmi -
yetten bahsetmiş ve Balkan memle 

ketleri arasında son zamanlarda 
yapılan ve mütekabil takdir ve 
dostluk hislerini takviye etmekten 
hali kalmıyan ziyaretle:r! doğru 
'bulmuştur. 

Bilhassa Türkiye ile olan müna
sebetlerden bahaeden M. Musa -
nof şöyle demiştir: ~ 

Türkiye ile olan münasebetleri
miz, çok samimi ve çok dostane .. 
dir.. Yalm~~ rnevtut muahedeler de· 
ğil, aynı ='!amandu ve belki daha zi
yade mütekabil hisler ve müşterek 
menfaatler iki memleket arasında 
devamlı bir dostluğu adeta bir za
ruret haline sok.muştur. Aramıza 
husumet sokmak temayülünü bes
liyen bir takım mahafil mevcuttur. 
Gene bir takım bedbahtlar \'ardır 
ki hu gibi tesirlere kapılarak biı 
takım gürült::!eı- çıkarıyorlar. Fa
'lmt bütün ba iıı;ciiscler aramızda
ki doatluğu sarsmıf olsaydı hu hal 
teesıiire şayan olurdu.,, 

M. Muşanof, bazı kimselerin 
Türkiyeyi mutaan·ızın tarifine da
ir olan maruf beJinci maddeye ımü
zaeret etmiş olmakla müahaze et
melerini ve Türkiyenin bu müza
harette bulunmkala Bulgaristan a

leyhinde bulunmuş olduğu suretin
de.ki iddialarım reddetmiştir. 

Basvekil, Türkiye Hariciye Ve -
ldli Tevfik ~ü~tü R0 • efendi. Tür
kiye bu tarife müza~aret eclerl:en 
başka hudutları kastetmiştir, de· 

Halk bankası ve halk sandıkları twve hükumetçe bankalar•. 
hakl:ındahi kanuna göre de: ctilmiş olan mebani araya b~ 

Merkezi Ankarada olmak üzere salisin hakkı girmiş olmak ~ıt· 
le bu hükümden müstesna üç milyon liraya kadar aermz.yeli 

haik bankası namile biı- şirket teş

kil edilmesi huıuıun~a lkbaat Ve· 

Harbi umumi senelerin~ 
met tarafından imar veya ı-' ~ 
na yapmak maksadiyle yJa .; ~ lmletine mezuniyet verilmektedir. Jr ~ . 
naların sahiplerine verileC~.Jİ "Cll 

İcabında bu miktar arttırılacaktır. ~. ~ 
minat hakkındaki kanun il~i l Maliye vekaleti bu bankaya bir 

milyon lira sermaye ile iştirak ede
cektir. 

Bu banka icap eden yerlerde 
halk sandıkları namı altında ve a-
nonim şirket halinde küçük kredi 
müesseseleri teşkil ve bunlara yar-

dım ve bu sandıkların terakki ve 
inkişafını temin için lazım gelen 
muameleleri ifa ve tedabirj ittihaz 
eder. Ve mevduatı koruma kanuna 

göre halk bankası ile halk aa;J;k: 
lan sermayeleri ve ihtiyatları ye
kun esas tutularak veher bir ıerma 
yesi ne olursa olsun mevdu kabul 
eder. 

Borç için gayri menkul satııına 
ve muvazeaya dair kanuna naza • 

ran da, bu kanunun netri tarihine 
kadar ödenmesi lazım gelen borç
lardan dolayı ipotek veya haciz yo 

lu ile yapılan gayri menkul satııla
rmda artırma bedeli, icra ve iflas 
kanununun 129 uncu maddesinde 
gösterilen 15 gün nihayetinde ye
minli üç ehli vukuf tarafından tah 
min olunacak kıymetin yüzde yet-

miş beşini tutmazsa satıt geri bıra
kılır. Ve haciz yolu ile satışı geri 
bırakılan gayri menkul dahi alacak 
h ve hacze iştirak edenler için ka-

nun'İ İpotek olur., Ve borç a9ağı da 
yazılı şartlar dairesinde beş sene 
tecil olunr: 

Satıtın geri bırakıldığı tarihteki 
hakiyei zimmet ·ana faiz ve mu • 
raf yekunları- üzerinden yüzde ye 
di buçuk faiz yürütülür. Eytam ve 
Emlak bankasile Emniyet sandığı 

miştir • 
M. Muşanof, ticari müzakere -

lerde bulunacak Türk heyetinin 
yakında geleceğini söylemiş ve da
ha bir çok Türk - Bulgar dostlu
ğu tezahürleri derpiş edilmekte 
bulunduğunu ilave et.miştir. 

Mumaileyh netic"'" olarak B- · 
garistana yapmış olduğu hizmet 
ve yardımlardan olyı Türk hükü· 
metine teşekkür etmiıtir • 

ra tabi şeyleri satanlara inb' ı< ) ~ 
relerince verilen ve asılın-"~ 
buri olan levhaların ilan dJ 

tinde olmadığına ait tefsir ~ 
tası kabul olunduktan saııf'i 
birliklerinin ihtiyaçı olaıı ,/' 
işleri için gelecek senelere ~ 
mak üzere iki milyon lir•1:-~' 
taahhütte bulunmak buıu• · 
lahiyet veren kanun kabtıl 
tir. 
Diğer bir kanun ile de~· 

Konya ve Merzifonoun • '(I 

yaçlar dolayısile alınacak · 
lacak binalar için 200 b~ 
f aizaiz bono çıkarılmatı 
mi§tir. 

Bundan sonra matbua~ iP 
ııun muvakkat B maddesiJS 

M b'ııtd hakkında Gireıon e ~1" 
Tarik Beyin teklifi ve j,11 
biliye encümenleri mazb.ı-
zakere edilmiıtir. 01, 

Müzakere esnasında 1':~.1' /. 
busu Refik Bey; gazeteci 

1 
t 

leğinde bulunupta nıat~.,, 
nunun neşri tarihinde bır 1'ib9W 
dolayısile nıuvakketen ç.e ., .. ~ı ~~ 

rf n ıtlP:..I lj 
lanlarm da bu tek ı te •f 1"11" 
melerini istemi§, bu tekh 

' lunmamıştır. ~ 
• JIJ1l• 

Netıcede kanunun 9&1 
maddesi tatil olunnıu!tu~·t~;b' 
le nazran kanunun netrı )it 1 
gazete ve mecmuaların.~ri ~ 
olan sahip ba" muharrJf · , :ı • terı , 
mum müdürlerile ya~ı ~~~ 
leri bu kanunun tahsıl ·ııere 
tasından koyduğu k•Y' .J 

d -·1d· ,,,. 
eg1 ır. . :• toP . üıt ... 
Mec!is cumartesı g 

caktrr. ~ 
-----~ .. Jc-v ' Çekirge siifll ()I_,,-_ 
Marmariıin ~aY'~'· 1et;l :jİ~ 

Orhaniye köylerınde ~1 ;4 e 
ge tamamile, Hısar ar ,ı;ıd' , 
de ki mağribi çekirke ~~ 1 
keza Hısar ardının koe;e ti"~ 4 
kiindeki yeşil çekirl~.c#d,ılf' 

· • t • t'r J\1&1 mı temız enmıt ı · 
vam ediliyor. 
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- 2 - 1 Şeklinde hulasa edilebilir. dilmesi kabul olunmuştur. (Ba:ıka 
t'2~ nıart 1932 tarihli tevhidi mes S?n nenelerin hesabı kat'ileri kar.unu madde: 6, 8). 
d ükat kanununun birinci maddesin tetkık olunursa, Devlet maliyesinin Banka, banka kanununun 6 ve 
e, Devletin usulü sikkesinde, mik seneden seneye tam bir tevazüne S inci m~ddeleri mucibince tediye 

~~81 kıymet, altındır denilmekte· doğru gittiği nazarı dikkati celp vaki oldukça, deruhte ettiği evrahı 
ır. Şukadar ki, fili vaziyet evrakı etmemek kabil değildir. Bu teva • nakdiyeyi imha etmekte ve diğer 

d~diye tedavülü şeklindedir. Te· zünün devamlı olması için hüku • taraftan yeniden yaptığı emfoyon· 
a\ı'"'Jd . k k ''d' M l k • la .u e kıymetini istikrar kanunu metın ·nrarı at 1 ır. eme etın ları tammen elde ettiği altın muka· 

, Yın eyliyecektir. (Merkez Banka. iktısadi randimanınm artması i · bili nisbetinde icra etmektedir. 
1 kanunu madde: 12) çin derpiş edilen tedbirler, Devlet (Madde: 35-39). 

!ürkiyede milli paranın gerek 1 tD.hhüdatmın bütçeye büyük bir Türkiyede evvela istabilizasiyo-
~ıllı gerek beynelmilel menfaat • yük teşkil edecek mahiyet ve mik· nu temin edip müteakiben banka· 
"at hesabına istabilize edilmesi ka tar arzetmemesi, fevkalade mas • mn teşkili muvafık görülmemi§, 
~1~ti hakimdir. Milli ha"·atta en· rafların tedrici ve devamlı bir su- b'l. . ij J sta. ı ızasıyon tedbirleri taalluk et· 
ıı.·asyon usulüne gitmedik. Ve git· rette tenkisi cereyanı ve bilhassa •v· h~d· 1 • "l tı~ı a ıse erın vüs'at ve şümulü 

I 1 - VAKiT 9 Haziran 1933 -

1 3 K. O. Satanalma Komisyonu iUinları 1 J.----------Ankara Merkez Kumandanlığı j kasaya girmek için o gün ve vak • 
Satınalma Komisyonundan: tinden evvel teklif ve teminat mek 

1 

Üç yüz bin kilo un ve üç yüz bin ı tuplariyle lzmirde Mst. Mv. Sa. Al. 
koli arpa kapalı zarf usulile müna· komisyonuna mürace.atlarr. (3086) 
kasaya konulmuştur. lhaleıi 25 ha· (2628) 
ziran 933 pazar ve arpanın ihalesi lf. lf. lf. 

26 hnziran 933 pazartesi günleri İzmir Mat. Mv. SA. AL. KOM. 
saat 14 te yapılacaktır. Şartna - dan: İzmir Mst. Mv. Kıt'aları ihti· 
melerini görmek için İ!tanbulda yacı için 145,200 kilo nu kapalı 
Fındıkl:da Üçüncii Kol ordu satın zarfla münakasaya konmu~tur. 1-
alma komisyonuna müracaatları halesi 1 Temmuz 933 cumartesi gü 
ve ihale günleri vakti muayyen in· nü saat 16 dadır. lsteldilerin şart
de teklif ve teminat mektuplarım namesini görmek üzere her gün ve 
makbuz mukabilinde Ankara Mer- münakasaya girmek için o gün ve 
kez Kumandnnhğı Satmalma Ko • vaktinden evvel teklif ve teminat 
misyonu riyasetine vermeleri. mektuplarile tzmirde sMt. Mv. SA. 

(3074) (2457) mektuplarile lzmirde Mıt. Mv. Sa· 
lf. "' lf. Al. KOM. nuna müracaatları. 

İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. dan: 1---------------
F k 1 

• • , • lstruıbul A Uyc 1 inci tJr.aret mahkeme -

ır a merkez kıt aları ıhtıyacı ırın :r slndt"n: btnnlmlda Sultıınham:ımmda 2-81 

85,815 kilo sığır eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi numaralı Altıntop mnnlfııtura mnpmsı &a-

26-Haziran-933 Pazartesi günü sa· bipleri \'nhrnm &>rglsynn ve mrltor l\lilhn • 

at 15 te yapılacaktır. isteklilerin faznelynn Efendiler alncaklılnn ile konkorda
~Y~eğiz. (Merkez Banhası kanu mazide yapılmış olan taahhüdatın 'b ·ı b. d .. 

11 

itı arı e, ır evlet işi addedildiği 
llıadde • 11) nisbeten uzunca taksielerle ve hat· 'b' k ı:.artnamesinı' go··rmek u··zere her l' gı ı paranın ıymetini mu haf aza :s' 

11 
\irk parasınnı altına nazaran ta bunların ihracat mallarımızla gün ve münakasaya girmek için 0 

to yapmış \e bu b:ıptn komiser tarafından 

truı:ılm olunan mutalcanamc ve btltUn erı-nk 

tctltllı: edilmek llrere mubnkememlz:e \'E'rll 

ml~tlr. Bu I~ bir luanır ,·r.rllmck için 17 ha

ziran 19SS tarihine mll dll cumartesi günü 

:ınt 14 te bir ccl!!e yapdncnk ve 1tl.raz:ı olan-

re h.... "d . 1 d k etmelde gene doğrudan dogwruya J.~1 ·" eti istikrar kanunile tayin e • 0 enmesı yo un a tatbik etme is gün ve vaktinden evvel teklif ve ııı d' · · 
1 

b h devlet şi olarak ele alınmış bulun· 
fi) ece 'in:icn, günün mevzuu bahs te ığımız usu , u usuı;ta kanat • d b teminat mektuplnriyle lzmir kı§ • 

an aict l · h .. f'l · !erimizi takviye edecek birer un • duğun an ankaya bu tedbirlerin ııı· em erme enuz ı en gır. ittihazmda ancak iştirak vazifesi }asında Mst. Mv. Sa. Al. Ko. na 
1§ değiliz. surdur. müracaatları. (3077), (2514) 
"' h tahmil olunmuıttur. 
\lold S d d) · Türkiyenin arici harp borçları :s' ::. ~ it· l, tan ar tnsteminin har· T" k' d k tar bnklnnnı mlldafna l"ln bu ceı::~ .. e h~·ır oı ı.ı kt ur ıye e anuni istikrar, he - • """ -~ h llıumiden evvel olduğu gibi tat yo ur. .. ima l ki lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM- bulunnbllecırklcrdtr. Keyfiyet icra ,.

6 mas ka 
lıt d Para k t• tt k • . nuz yapı mış o ma a beraber "'.! T" k ası · .k : zmır S • • arı ı ı· nununun %96 ıııcı mndcslne göre ıınn olunur. 'ttı'b e. ilmesı'nı· dahı'lı" vazı'yetı'mı'z ıyme 1 ar ırma ırın ' dan l • M t MV Kıt'al 'ht' 

ı T 
.. k' d h'l" b l h ur par nın ıstı rar yolunu aça 

h.· 11.rı e olduğu kadar dünya umu ur ıyc, a ı 1 orç arını emen yacı için 341,000 kilo un kapalı (o&S27) "l" · k" ·ı ··d · h · • b 1 cak çok mühim maddeler merkez 

tı;... n .. zıyeti ve altın stoklarının bu amı en ° emış ve arıcı orç arı· k zarfla münal<asaya konmuştur. 1-'"'•k d 1 k . d bankası anununa sarahen girmis-
DOKTOR 

afız Cemal ı.... u sureti tevezzüü itibarile de nı n mem e etın te iye kabiliye • " halesi 4-T emmuz-933 sah günü sa-
"ij • • 'k d b tir. (Madde: 8, 11, 12, 20). ı~ ?nkün göremiyoruz. Altın sistem tının ve ı tısa i ünyesinin taham at 15 tedir. isteklilerin şartnamesi 
.• , .... d mu") edebı.lecegwı• bı'r s et' t · (Devamı var) · k h Dahili hastalıkları mütehas•ısı d," en (G-·' exehange Stan· ur ı esvıye- nı görme üzere er gün ve müna· Divnn·•olu N. 118 Telefon: 2'2:ı98 
td) · t · · · 

1 
. . ye bağlamak üzere bulunmu!l:tur. ----------------

t' sıs em n ış emesının ge • :s' 

til'dj~· . 'h T Hük\ımet Türk parasının muay· 
~·'! ın ıstı "·'' _r ve son hadiseler b " a. yen ir kıymet ifade etmesi için bir 
~~ Yıaile, bu ~emin de, buhran .. 

1 
taraftan kambiyo, nukut, esham ve 

• b • evvel old.ığu gibi, geni• mik- h ı ~ ta vilat alını ve satımını müraka-
• a. tatbikatına devam olunması l beye tabi tuttuğu gibi para kıymeti 
la. 0 unmaz. Maahaza milli piya. üzerine kat'i tesiri olan harici tica 

l'ı 2aif olan memleketlerin bu J l" ret muvazenesin,jn temini için de 
J ~ ll, sıkı bir kontrol altında, bir ihtiyaca göre alastiki bir mahiyet 

~U dd~~ daha idame ettirmeleri arzeden emtia kontenjantöman ve 
~e ttıkun ve beynelmilel iştiraki kompanassyon tedbirleri almakta· 
it :~ide bunun faideli biı· merha· dır. Kontenjantöman tedbirlerinin, 

l\::ak Atelakkisi de caizdir. gümrük tarifemiz günün telakki ve 
ltlt.n um Amevhzuatımızda, altın e- ihtiyaçlarını karşılayacak halde ol 
r~ azarı ma iyette de olsa- mah madığından, ne derece daraltılma 
)(!1/ı.ıtulmu olduğundan bunun sı mümkün ve lazım olduğu işini, 
~b 1 tertipler dniresinde filen de iktısadi emniyetimiz ve paramızın 
ıli i\kkuk ettirilebilmesi gayemiz· kıymetile birinci derecede alaka • 
'· 4\ d b isİtl h n:a~ bu gayeye vasıl olmak ar ir mevzu olarak telakki ediyo 

~~ı· ı arıcın yardımına ve uzun va ruz. Maahaza, tedbirlerimiz bey -
~~ 1 !ttedisine ve ikrazatma muh • nelmlel ticareti tanzim edici ma -

·~. hiyette değildir. Bu tedbirleri itti -
i)~ra hazda hedeflerimiz: 

ve kredi po!itikası l'u k A) İthalat ve ihracat arasmdald 
:~ k:t'~Ybe' para sistemlerini, dar kıymet tcvnzününü temin eylemek, 
lllll 1 ır makanizmn olarak ka B) Milli mahsullerin memleket 
~ ~etmez. Para sisteminin tecrü • dahilinde sürümünü temin etmek 
b:ı~ etatbikat ile tekamül eden bı'r C) M'll" .. k ı· b' ' ~a ı ı sanayn uvvet ı ır su-
t '-'ek d' ı· 'k ·ı · ~il' l re ı po ılı ası e ve dnıma rette himaye etmek, 
lit~ 1~ eyen iktısadi şeraitin icaba- D) Milli para kıymetinin düş • 
~ıtl\ ernahenk olarak mütalaası la mesine mani olmak 
" eeld·~· ' 

1.~ iktı .. ~~~ıne ve. memleketin mali 1 E) Ve mübnyaa ettiğimiz mal 
ı~ irıt; 1 organızasyonunun (par 

1

. bedellcl'ini muntazaman ödeyebil· 
'tur~~rantP )ı olduğuna knnidir. mek endişelerine matuftur. 

~~ai11 • .dıy~ para'lın bubünkü sevi • Cümhuriyet merkez bank tıı ı an . d. · ı . ası 
- ·~a,111 i in. m~ .•lrı. mes~ v~ya çıka· Türk parasının i:;tabilize edilme 
ı..1-ıtlt ed ş nbı'. m,,Jı hakımıyete ta - , &İne ait tedbirler cümlesinden ol -
'"il. en tr h. lt .. .. B ~ L l>ta d ma ıye e gorur. u mak üzere merkez bankası teskil 

ı i"h~ıij a~a ev·H.I knt'i bir ka·c!e edilmiştir. Benka Jcanunu :. 
~ -.ıı· nıunakaıt. b.. .. k b. na gore, 

d 1Yatta k ·asını uyu u· banknot ihracı imtiyazı m-tık Iıü-
'~ ~~l\ Öyle ~r§ılnr.' .Mu~haza, §İmdi kumetin elinde olmayı~ münhası

rf~ee) y enebılır kı, (monnaie ran bankaya verilmis banka yal • 
-... e tar f t d w T '"' ~ ~· • İ.ir)( • a ar egı 1z. mz kendi ihraç edeceği banknotla-

'~i ta~Ye, ıst~hilizasyon tedbirle rı değil, hükumetin şimdiye kadar 
b·~ilkta. ~nıcn ıktısadi bir sahada ihraç ettiği evrakı nal·diyeyi de de 

• 1rler: evarn etmektedir. Bu ted, ruhte eylemi~tir. Hükumet, banka 
1 ~ f\) Sa ~ 1 1 mn deruhte ettiği (158 748 563) Ji 

~~'ltaiJe ~ am bir devlet maliyesiı ! ralık evrakı nakdiyenin imhası için 
~ \i '-'e dn)evaınlı bir bütçe tevazü- I yüzde 1 faizli bon!ar verdiği gibi 
1 f b· ll) İat"hgalı borçların tahdidi, 11 (500 000) atim lira kıymetinde al· 
e ı~ . ._ l sal kudr r . . l . . ı l jf '~tısat l" . e ını genış etıcı 1 tm tÜ çesi veya altın lirasile r, ~ t) Mut PO ı~ıkaııı takibi, 1 (116 497 925) franklık tahvilat 

" ~\> evn2ın bir h . • . . tıı azene . . arıcı tıcaret vermış ve ayrıca bu itfa için umu· 
~,· aının hedef 'tt•h d'l h ı, ı ı az e ı · mi, mül ak, ve hususi bütçelerinin 

yüzde 1 ninin de bu cihete hasre· 

iV 

,6T 
• 

1 

... 



Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
- en küçük bi r heyecan sonsuz bır ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bı r gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar ,,~''. Adalin tabletrerinin si
nirleri teskın ed ici tesi ratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel·cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

__ ·alin 
ECZANELERDEN REÇETE İLE AL INABİLfR. 

-------... SEYRiSEF AiN 
t\lcıkczl idaresi Galata l.;oprü ı aşı 13 2623 
SubcA, Sirkeci :'\lühiirdar zade ifan 22040 

Mudanya Postası 

ANTALYA 
9 HAZiRAN CUMA 9,30 DA 1 

idare rıhtımmdan kalkar. 
(2633) 

SATILIK HANE - Erenköyün· 
de Suadiye hat boyunda 47 nu • 
maralı derununda iki kuyusu ve 
vasi bahçesi bulunan sekiz odalı 

köşk sahibi elinden satılıktır. Ta· 
lip olanların ittisalindeki köşke 
müracaat eylemeleri. 

................ Yeni çıktı ················ 

Basubadelmevt 
Tolstoy'un meşhur eseri 
Haydar Rifat Beyin terdmesi 

•• 600 küs ur sa.,· ı fa 175 1-\uruş g .. :: 
ii Şafak kütüohanesi :: .. .. 
:: :: : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : : ::: : : .: : : : : : : :::: :: : : :::::::::::: 

ZA YI - Su şehiri askerlik şu • 
besinden aldığım terhis vesikasını 
zayi ettim. Yen isini alacağımdan 

hükmü yoktur. Pendikte vapur is· 
kelelesinde Çımacı Musa yanında 
Osman. ( 4321). 

"-, 

BÜTÜN AVRUPAVI 
EVİNİZDE DİNLEMEK 
ve Radyo istasyonlarının 
neşriyatına muntazam ta· 
kip edebilmek için, tek 
bir duğme ile idare edi· 
len ışıklı otomatik ıskala 
ite mücehhez T elefunken 
ahizeterini tercih ~diniz. 

, -·········-··································································· ··············································································::::: :=.-:::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 

Öl~münü teessürle haber aldığımız mektebimiz mualJimlerin- ·=:~=.~.:;:.!·.::~::~.:::~::KOD AK -VELO 
Yüksek iktisat ve Ticaret 

Mektebi Müdürlüğünden : 

den Avukat lsmail Hakkı Beyin cenazesi bugün "Cuma günü,, 
saat 10 da Maçka Palas karşısında Emine Zeki apartımanından 

kaldırılarak Eyüptcld aile l<abristanına defnedileceğinden mua!lim ::=!:.··!:.~:::! ''VELOX,, Amatörler için tip _ kağıdıdır. 
arkadaşlarile talebesinin cenaze merasiminde bulunmaları rica 

olunur. _____________ <
2
_
6

_
14_>_ m~ ''VELOX,, Üzerinde yapılan kopyalar, bozulmaksızın ve sa-

=m rarmaksızın ebedi olarak muhafaza edilir. 
ac:.w~:DI ~m 

·Fnıı::::ı:· m~ Kopyalarınızı her vakit 
•• • Eno• •••• 

~:;;u~~ im ' 'V E L o x,, tabrik•n·· E M 0 .. 5 ==== al.im eti r ı ı::: 
, tarıus ıdır. :m 

FRUIT SALT mJ kağıdı üzerinde çıkartınız 
llii Resimlerinizin sureti daimede aynı hali muha· .Sicaklarda, damar agrisln· 

dan, bulanbdan, yarim bat 
agrisindan ve suihazimden 
mlltevellit rahatsizliklardan 
masun kalmak isterseniz ; 
tatli müleyyin, tabii tuzsuz 
müshil olan şekersiz E:ıo's 
·• Fruit Salt " gazözlü mü.s· 
tahzarindan sabah ve akşam 
bir bardak su derununda 
b~ kahve kaşigı mikdarinda 

m~ faza edeceğine emin olabi!irsiniz. 

ifü Her kağıdın arkasında ''VE L O X,, 
ği~ 

aliniz. 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 2 inci keşi desi 

11 Hazirandadır. 

Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 
Mükafat 50. 000 Liradır 

Ziraat Vekaletinden : 
Aokara•da Yüksek Ziraat ve Baytar mektepleri c:varıoda 

inş~ edilmekte bulunan talebe p:ınsiyonu, rektörlük binası, teş· 

rih ve teşrihi marazi binalarının elektrik tesisatı 'l. 1 gün müddet

le kapalı zarf usuliJe münakasaya çıkarılmıştır. 

Mezkur tesisatın münakasa evrak1 30 lira mukabilinde ve· 

kalette Yüksek mektep ve enstitüler bürosu Müdiirlüğünden alı
nacaktır. 

TaJiplerin münakasa şartnamesinde yazılan vesikalarla kendi 

tekliflerinin % 7,5 nisbetinde muvakkat temioatlarile birlikte iha· 

le günü olan 1/Temmu7./933 tarihine müsadif cumartesi günü 

saat 15 te Vekalette müteşekkil inşaat komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. Teminat olarak nakit ve çek kabul olunmaz. (2624) 

kelimesini arayınız. 

~il Dikkat : "VEL o x,, kağıdı münhasıran K odakıaralından imal edilnıiflİ" 
a.. ................................................................................................... -........... ············-··-- (43 32) ····-:::=j ~mm::::::mmmmm:::::::::::::::::::::::::::m::::::::mm:::mm::m:::mmm::::m:-=:::::::m:m:::.:::::= mm:::::::=·· , 

111ııt 
İstanbul 2 inci iflas pıe 

Devlet Demiryolları ilanları 

110000 ton kömürün havzai fahmiyeden muhtelif limanlara 

nakli münakasası 24·6·933 tarihinde Ankara•da Devlet Demir· 
yolları işletme Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. Fazla 
malumat Haydarpaşa ve Ankara• da idare veznelerinde beşer li-

raya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. \2508) 

110000 ton kömürün münakasası 24· 6-933 tarihinde Anka· 
ra'da Devlet Demiryo!ları işletme U cnu ın Müdürlüğü binasmda 
yapılacaktır. Fa:zla malümat Haydarpaşa ve Ankara'da idare 
veznelerinde beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı-
dır. (2509) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (38} kalem Cı
vata, Amerikan maskap kalemleri, kömür küfes;, zımpara taşlan 
kösele, tazyikli nikelli su musluğu ve saire gibi mubtelifülcins 
malzemenin pazar!ığı 1416/ 933 tarihine müsadif Çarşanba günü 
mağazada icra kılıoacağın :.ian taliplerin yevmi mezkiirda saat 9 
dan 11 e kadar isbatı vacut ederek tahriren fiat v~rmeleri, bu 
baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış 
olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü 
nümunelerinin beraber getirilmesı nümunesiz tekliflerin kabul 
ediJmiyeceği iıan o:unur. (2634) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden : 

lstanbul Paket Postanesi dahilinde pazarlıkla bazı inşaat 

yaptmlacaktır. Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin muvakkat te· 
minatlarmı hamilen 13/6/933 Salı günü saat 14 de Başmüdüriyet-
te müteşekkil Komisyona müracaat eylemeleri. (2626) 

luğundan: ·ı ~·: 
Müflis İncilli damadı Ma~; jtlc;ı 

sırlı masasına müracaatla k 11~ 
sıraya kaydolunan Ferit .. e i#ı 
Beyin kaydettirmiş oldugıı ,r" ' 
12,9 İngiliz lirasının Türk rr,.tt'" 
siyle tutarı olan 2075,35 \.eril' 
6 ıncı sıraya kabulüne ka~ar it ol' 
miş ve sıra defteri düzeltıl~30) 
duğu ilan olunur. 

. biritl' 
İstanbul asliye mahkeııı~•'ıatıd; 

. ci Ticaret dairesinden: ~1ııd' ., 
Kuledibinde Yazıcı sokat~•i)'e'~, 
numarada Matbaa ve kır zeliç b', 
lik ticaretiyle iştigal eden ·yle JcO~, 
raderler !lirketi alacaklılardı ,,0ıı'! 

:r 1 .,. iJ' 
kordato yapmış ve bu yo 011aıı ıı'i~ ser tarafından tanzirn ol k teıl' , 
taleaname ve bütün e\fra iıe "·İ , 
edilmek üzere mahkerneJl'l v-e'~.,e 
rilmiştir. Bu işe bir karar t3rilı1 S 
mek için 17-6-933 .. 

11
,,t 1 ~; 

l · .. nu 5 'r'' rast ıyan cumartesı gu k "e it1 1'" 
30 da bir celse yapılaca f 

3 
jçİf1 dit· 

olanlar haklarını ınüc1~ı:ce1'le'ııııt1 
celsede hazır bulun.ah• k ııı.ııııJ J&I • 
Keyfiyet icra ve iflas ·.·ıi.t' 0 

.. re 296 mcı maddesine go 
nur. (4325) 

,.. •• rıı 
Sahibi: Mehınel f l-

rJI s> 
Neşriyat müdürü: 1LJ-1}. .,_.J 

J•t"' -V AKIT Matbaası 


