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Başvekil Paşa Dün Mühim Bir Nutuk Söyledi 
'[arihlerinde misilsiz bir hadise ANKARA Uzun dedikodulardan sonra netice 

imanlar bugün "evet,, hukuk mektebinde Muhalifler nerede~. ken
dil erini göremiyoruz? veya "hayır,, diyecekler! 

lleisicümburluğa Vilhelmin oğlu mu ge
tirilecek ? - Bitlerin planı •• 

lttu •rln nutuk aöylerken aldıtı muhtelif Yazlyeller (ort•da Hltlerln 
vaktlle hayatını kurtaran kasap) 

Başvekilimiz, memleket 
meselelerine dair görüş

lerini anlattılar 
Ankara, 11 (Huıusi) - Anka· 

ra fakülteıi altıncı yılı mezunları -
na, mektebin büyük salonunda 
ve birçok davetlinin önünde, diplo
maları dağıtılmıştır. 

Mezunlar 114 tür. içlerinden 

onu hanımdır. 
Meraıime profesör Cemil Beyin 

güzel bir nutku ile ba'!lanmıştır .. 
Cemil Bey İsmet Pa!a Hz. nin vak
tiyle "Bir yerin geniş gelııneıinden 
memnun olmamalıdır,, suretindeki 
bir sözünü hatırlatmış, mektebin 
artık dar gelmeğe baıladığını ıöy· 
lemiştir. Bundan sonra lımet Pa
şa Hz. mezunları birer birer tebrik 
ederek diplomalarını venniılerdir. 

Mezunların birincisi Bunadan 

Tayyare piyangosu 
16 mcı tertip Tayyare plyııokoımnun ı

lnd l<e~ldc.slııe dUn Uğlcdcn sonra ba§lanmııı -
tır. En lıliyUk ikramiye ~0000 lira dlin çıkma· 

ı· Bu~İin Al d · · · ~·~ı · h ı ·.., d'l k' f k l mııı, bugiino lmlmıştır. ~Tllln 8000 lira 15022 rıaba,~ manya a yenı mh - ı a are agve ı en es ı ır a ara 
/\t t yapılacaKtır, tmdıye aQ&f mensup olup bugüne kadar henüz nullUtrDJa, d(irt bln Jlra 18938 numaraya l;'lk· 

inan . 'h 1 ler ıntı ap arı büyük gürültü _ Nasyonal sosyalist fırkasına gir _ mıştır . Kt>Şldrye sabah aaat dokımfa de • 

hir arasında gelip geçerdi. Çünkü miyen zevatın isimlerine de tesa - vnın ı-dlleccktlr. Kar.anan numaralar ıı 
llıaJtç~k· fırk~l~r~ fa~la rey ~azan- düf edil~ektedir. tnrı Ulıfanuzdndır. 
}'ekd·~ın ?ırıbırlerıne gırerler, Tabıi bunlar Almanyada nas- =-::=-:-:-=-:=. ==.==. =-==== ===== 
d .. 

1 
tgerlerınc karşı mücadele e - yonalizm fikrine hizmet etmiı: 0 _ Zıncır/ıkuyu cinayeti 

"r erdi . :ı' li 
1 

· lan cskı fırka mensuplarındandır. 
l'o a buki Hitler ile beraber Nas- Bu suretle Almanyada intihabat AJaettİn 
te ?lal •osyalistler iktidar mevki ine c ·~~ıımı ı '"'"' ıoayıfada> 

B. tekrar 
tevkif edildi Çelidenb · b .. ·· f k 1 · l 

l'inde erı ut un ır a ar' ıç e- ıııııınınıııı1111111ııııı11ııı1111111ııııııııııı1111111ııııı11ıııı111111111nııııııı1111 
li\n lllazzam teşkilata malik o • 

Hindenburg aosy ı· d <>ld .. a ıat emokratlar da dahil 
Şi Uğu halde eriyip gitti, 

rı12 ~i bugünkü intihabat için yal-
liat . 6 naınzetli tek bir intihap Dün gece neler söyledi 

esı n d' l r. ~rlin, 10 (Rndyo, hususi) - Almanl'a ha.kk eşre ıyorlar, ntihaba 
la.r ki olanların adedi 42 milyon o- rcl ı;kimıhuru, bu akı;:ını lillllt yedide radyo 
hina.k' t~abit edildiğinden ve 60 vasıtn l~ l ıı Almıın milletine hltııben bir nu • 
den ~fıye bir mebus isabet ettiğin hık Irat ederek Alman milletini müttehit bir 
~eb ayştag için seçilecek olan kütııı hnllnde bugünkü intihabata ı,ltap etme· 

Liat Us.ların adedi 686 yı buluyor , tn da\et rytl'mı,ur w drmıştlr ki : 

..... }'enkın baı!Inda b'ızzat H'ıter ı'le "1· "•• ~ arın (Bugün) ,\tmnn milleti lstil,ba . 
a ın · hulu lf arkada9ları ve nazırlar ıını , .o taııını kendlııl tayın edecektir. sene • 

tr tınıaktadır. ı •"1 t'rdrnberl dıwam edı•n nifak ba'jveklU Hltlr-
hir ~ ne kadar namzetlerin büyük rln azim \"e m<'t.anrtl aaycslndı• ortadan lml • r 

ısnıını 1 ' 
t~!ki} . nasyona sosyalistler (De,·amı ıo uncu .. n.rıfada) Ali.ettin Eey 

Dün doktorlar toplandılar ve )eni 
idare heyetlerini seçtiler · 

DGnkll lntlbabatta az rey alan Kadri Raılt Pqa, operat3r Emla 
Eey, Mazhar Oaman eey 

On beş gün evvel ekseriyet ha
sıl olamadığı için neticelenemiyen 
üçüncü mmtaka Etibba odası ida
re heyeti intihabı dün yapıldı ve 
idare heyetine, haysiyet divanına, 
asli, yedek azalar seçildi. 

Etibba odasının yeni aldığı bü -

yük binanın geniş salonu intihaba 

gelenleri almıya ancak yetebiliyor
du. Günlerdenberi süren müna
kaşalardan, ihtilaflardan sonra, 
intihap çok hararetli olacaktı . 

Bütün gözler, hekimler birliği 
ismiyle bir teşekkül vücude geti • 
ren 650 kişilik muhalif grubun u • 

(Dc\'amı 10 uncıı ım~,fııdıı)' 

•• 
Universitede yeni unvanlar 

Emine Rektör denecek 
Müderrisler Ordinaryos, fakülte reisleri Do kan, mua

vinler Doçent unvanlarını alıyorlar 

Açılması yaklaşan üniversitede [ Hariçten getirilen ecnebi pro • 
dikkati çeken bir faaliyet göze fesörlerden bugüne kadar otuzu 

çarpmaktadır. Kadro da kendi· ile mukavele yapılmıştır. Bu mu -
lerine yer verilen zevatın adres - kavclelerin müddeti 3, 5, ve 10 ıe 
lerine tebligat yapılmıştır. Üniver- ne olmak üzere değişmektedir. 
sitenin yeni kadrosunda bir müd- Üniveristenin hangi tarihte açı-
dettenberi hasta bulunan umumi lacağı katiyetlte belli değildir. 
felsefe müderris muavini Orhan Açılma merası'mı'nı' Maarı· f Ve • 

edıyorıa da bunların içinde Grçenlrrılo bir , ece Zlnclrll.lmyuda oto . 
lflltnnnıııımııııı11111ııııııııııııı1111111ıırııııııı1111111ııııııınııııaııııınıı m obil kaı.ım ııcticeı;inde Jandarma Haaanın Sadettin Beye yer verilmemiştir. (Devamı 10 uncu ısn~ıfnd:ı) 

ctt, Efe111dlm bu d 
~•d' •oaıra k • • •m bana evveli. bir yumru< 

l1:1ıı, eaıdı•ladea bir CçGncG ) amruk daha 

Bugün 
Ciençlik 

sayı fası 
- 7 lnclde-

"Dedikodu,, 
- 9 uncuda -

Tayyarecilik 
bahisleri 

- 6 ıncıda -

"Teşkilat. 
Mahsusa 

- 5 incide -

Şerlok Hol· 

ınümü~Mbep~~w~~~~o~rakbk - ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~ 

lcınıJa tahkikat ~·apılan kll5l'Ci Allettln Bey, 

tmkif rdllmi:J, bu tp\·klf kararına itirazı ağır 

C"cza ınahkı·nıl'sl re l ı;liğlnee kabul olunarak , 
ı;rrbcııt bıralulmı,h. Fakat, bu lll'rbest bırak· 

ma l•ararını mliddf'hımumilll\ temyiz ettlıfln
den, ıalıvı>rml' l~lnln, trm;ylz mahkrmrıı.lnrcı 

;özdı•n gı•ı;lrilnıesl lllr.ını J;Plmlştl. 

Tı·myb; dl' lılr kaç gün en·el aıtır c:PT.a 

rl'isliğlnln ı.ararıııı bo1.m11,, bu huımııtakl e\·

rııl<, tel•rnr lııtanbul adli~·r.ıılne göndı>rllmi~tl. 

Tem) h:in bozm:ısiyle ıerbeııt bırakma 

kararı ortadan kallıtı~ı için, ağır ce:ra re14' -
liği nin lmrıırıııdan enclki va:riyf'tte alıkonul-
maııı icap eden AlActtin Bey, dün tekrar 

Kamelyalı 
kadın! 

"S LA • 1 e amı zzet,, in güzel 
TUrk-.e ile yeniden hazar

ladığı bu şaheseri 

mese karşı trvldf etınl:ıtır. 

Bir kaç güne kadar 
takdim edeceğiz 

Res:mde, bütün dünyanın hayran· 
lığını kazanan bu gönül macerasını 
sahnede yaşıyanlardan meşhur 

"Sara Bernar,. ı Eglot rolünde 

: ~~ba lklacl yumruk diyecektin ? 
ır, lklaclalnl ben ona atmıth-. 

Arsen Lüpen Dün ge(·e~ı tı>vld"1anede geçirPn Attıet-
- 10 uncuda - ı . görüyorsunuz. 

~~h.hkı~W~~~~~~·~----~--------------~---------------------~--~~ 
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Alı~~~!~~:!,~!hap Bs O N;H AB ;E-RL E-R-Yeni kral d~ 
meselesi çok sadeleştirilmiş olu - tehıı· l-ede Jlll 
yor. Alman milleti bugün ilk Ankara Hukuk Fakültesinde .K 
defa olarak tek bir namzet listesi 
le karşılaşıyor ve buna "evet,, veya 
"hayır,, kelimelerini yazmakla ik

tifa eyliyor. 
Hatta onu bu kelimeleri de yaz

mak zahmetinden kurtarmak için, 
eline sıkıştırılan listenin altında 

bulunan biri "evet,, ve diğeri "ha-

yır dairelerinden birine bir zait ,, 
işareti koymak suretiyle işin için -
den çıkıyor. 

ismet Paşa Hazretleri memleket me
selelerine dair noktai nazarlarını ifade 

eden mühim bir nutuk söylediler 

Nadir Hanın katilleri ..• 
· sı) -Londra, 11 ( Royte~. ~~an 

10 
.. 

LondradalH Efgan elçılıgıne dit 
·· Na bilden gelen haberlere gore 

1 

1 ··ıd·· d yak takıJll lam o uren a am a . f.f· 
sınıfından Abdülhalik adlı hır hte 
ganlıdır. Bu adam saraya sa 
bir kağıtla girmek yolunu bulınoş· 

Bugünkü intihabın vereceği ne
tice Avrupa için fevkalade bir e -
hemmiyeti haizdir. Çünkü 66 
milyondan ibaret olan Alman mil-

(B~ tarofı 1 inci 1ayıfam11.dıl) 

gelen Mazhar Beyle hanım mezun
lardan Semiha hanım birer nutuk 
söylemişlerdir. 

ismet Paşa Hazretlerinin 

leti Hitlerin politikasını tasvip e - Başvekil Paşa Hz. nin cevabi 
dip etmediğini, milletler cemıye - nutku kırk dakika sürmüş ve muh
tinden çekilmesine ve silahlanma telif memleket meselelerindeki 
işlerinde müsavat istemesine razı noktai nazarlarının ifadesine ze· 
olup olmadığını cihana iSbat ede -

nutku 

cektir. 
Nasyonal sosyalistler tek bir lis

te ile ortaya çıktıkları ve karşıla
rında baıka bir rakıp fırka bulun
madığından bugünkü intihabın ve 
receği netice timdiden malumdur. 
O 686 namzet tamamen intihap e
dileceklerdir. 

Bu netice tahakkuk ettikten 
sonra ve Hitler, bütün Alman mil
letinin arzusuna istinaden hareket 
eylemekte olduğunu cihana ispat 
eyledikten sonra onun harici ve 
dahili siyasette daha ımetin bir su
rette hareket eyleyeceğine şüphe 

yoktur. 
Bu daha metin harekete karşı 

Avrupa hükumet adamlarının a -
lacakları vaziyet yakın istikbalde
ki Avrupa mukadderatını tayin ey 

leyecektir. 

Tabii Fransız ve İngiliz matbu
atı daha §İmdiden propngandaya 
geçerek bugünkü intihabın verece 

ği neticenin bir kıymeti olamıya -
cağını , çünkü onun büyük bir taz
yik altında yapılacağım ileri sür -

mektedirler. Bunclan anlaşılıyor 

ki Alman intihabının neticesi alın 

dıktan sonra, Almanyaya rakıp 

olan milletler, Hitlerin o neticeyi 
koz olarak ortaya atmauna lüzu • 
mundan fazla ehemmiyet vermiye
ceklerdir. 

Hitterin hayabnı kurtaran 
kasap 

Bun elan on sene evvel, Teşrinisani 
1923 te, (Hitler) Münihte ilk defa 
meydana çıkmış ve Bavyera hükU

metini ele geçirmek maksadiyle 
binleTce kişiden mürekkep olan 
taraftarlariyle Münih üzerine yü
rümüştü. 

O zaman muvaffakıyetsizJikle 
nel~celenen bu yürüyüş esnasında 
büyük müsademeler de olmuştu • 
İlk müsademede kurşunlar atılma 
ğa ve bütün silahlar (Hitler) e 
çevrilmeğe başladığı zaman kasap 
usta-sı ( Ulrich Sraf) hemen reis -
lerinjn önüne geçmit ve o anda 
yediği bet ikurfunla yere yuvarlan 
mıftı. 

(Sraf) bu suretle (Hitler) in 
hayatını kurtarmış ve kendisi de, 
uzun seneler hastanelerde tedavi 
edildikten sonra iadei afiyet ede -
bilmitti. 

Köylüye arazı 
Ankara, - Smutulu Nümune 

köyünde 45,000 dönümlük arazi -
:.1in yarından itibaren köylüye da
.. lmuına başlanacaktır. Kadasl -
ro ve iakA.n memurlarından mü -
rekkep bir heyet Smutlu köyüne 
gitmişlerdir. 

min olmuştur. 
Başvekil Paşa; fakültenin ye

tittirdiği gençlerin daima daha iyi 
daha yük.sek hizmetleri deruhte 
edecek değerli vazıyette oldukları
nı işitmekten doğan memnuniyet -
terini bildirmişler, mezunların 

memlekete hizmet için bu kadar 
derin bir kanaatla yetişmiş olmala 
rının İstikbal için hakiki bir temi· 
nat olduğunu söylemişler, alkış -
lanmı§lardır. 

ismet Paşa Hz. bundan sonra 
nutuklarına devam ederek şöyle de 
mişlerdir: 

Arkadaşlar, büyük Gazinin mil 
Jete hitap eden ve her l:>irimizin 
aklında ayrı ayrı nakşolunması 

icap eden sözlerin de bilhassa teba 
rüz ettirilmiştir ki, yaptığımız İş· 
ler mühim ve luymetli olmakla he 
raber, yapacağımız işlerin bunlar 
dan elbette daha çok olması, daha 

mühim olması talep olunmuştur. 

Arkadaşlarım, gittikçe milli hayat 
ve memleketin yeni nesillerinden 
talep ettiği işler daha çetrn Te da
ha mühim olmaktadır. Memleke· 
tin kuvveti, vazıyeti tebarüz ettik 
çe gerek milli ıahada ve gerek bey 
nelmilel sahada vazıfeleri o kadar 
artmakta ve o kadar ehemmiyet 
kesbetmektedir. Türkiye, takip 
ettiği siyasetin ana hatları, memle 
ketin medeniyet ve fen yolunda ka 
teltiği mesafeler itibariyle millet -
ler ailesinin esaslı bir rüknü olmak 
mevkiini her gün daha ziyade al -
maktadır. (Alkışlar) 

Böyle bir vazıyet yalnız övünü
lecek mağrur olunacak bir mevzu 
değildir. Aynı zamanda böyle bir 
vazıyet tabiatiyle tevcih ettiği va· 
zıfelerin ehemmiyeti itibarıyle dik 
katimizi celbetmelidir. 

Arkadaslar, takip ettiğimiz 

siyasetin ana hatları birçok def al ar 
resmi nutuklarda, ve mesuliyet 
mevkiinde söylediğimiz gibi kısa 

olarak yurtta sulh, cihanda sulh 
kelimeleriyle izah olunabilir. 

Siz hukukçular bilhassa vatan
da sulhun vatandaş!ar arasında 
iyi geçinme §ekillerinin ne kadar 
müşkül feragatli vasıtalara muhtaç 
olduğunu iyi takdir edersiniz. Ko
lay tahmin edebilirsiniz ki beynel
milel sulhun cihanda sulh denilen 
ülküde vücude betirilmesi kolay 
bir şey değildir. Bilakis bu yolda 
her müşküle rağmen sebatla, yıl
mıyatak ve öne çıkacak müşkülle
ri bertaraf ederek herhalle her 
müıküle bir çare bulmak lazımdır. 
Biz beynelmilel sulh için kendi mu 
hitimiz ve kendi vazıyetimız dahi· 
linde uzun senelerdenberi rast gel 
diğimiz bütün müşkülü iktiham e
derek çalıştık. Ve muvaffak ol · 
duk. Bugün aöyliyebiliriz ki kom 

şularımızla münasebetlerimiz ve kuvvetlerimizi sarf etmek imkanım 
komşu olmıyan diğer devletlerle muvaffakıyetle tatbik etmek isti ·
münasebetlerimiz emniyet ve yek- yoruz. Bu hususta aldığımız neti 
diğerimize kar~ı sulh ve iyi geçin· celer büyüktür. Bu hususla alın -
me istikametinde iyi h1&lerle çok 1 mış neticeleri muhafaza etmek için 
teralcki etmiştir. kuvvetlerimize, maddi ve manevi 

tur. (1llŞ 
Abdülhalik hemen yakaları 

Jırı· 
ve Kabilde muhakeme altına n 

mıstır. .. 
Efganistan<la her şeyin yolu~ .. 

da gittiği de haberde bildirilıll1' 
tir. Beynelmilel siyasette em- kuvvetlerimize layik olduğu ehem 

Yolcuların anlathkları 
Peşaver, 11 (Royter ajansı) -

niyet hissi miyeti veriyoruz. Henüz sulh va· 
Arkadaşlar, beynelmilel siya - sıtt'.aı olarak insanların haklarını 

sette emniyet hissi bir çok konfe - , müdafaa edebilmek için müsellah 
ranslarda ve birçok resmi beyanat- olarak ordu ile silahla maddi vazı

. l larıtı Efgamstandan gelen yo cu 
. kralı" anlattıklarına göre yem . 
., ·ıdır • ta her vesile i'e söylenilmektedir. 

Bu kadar söylen':'lliş söze ben de 
temas etmek istiyorum. Tecrübemi 
ze göre, görüşümüze göre öyle 
anlıyoruz ki beynelmilel münase -
betler içinde en mühim amil, gerek 
siyasi gerek psikolojik noktai na -
zardan emniyet hissidir. Herhan· 
gi bir sulh muahedesi ebedi olarak 
yapılır ve gayri kabili ihmal bir 
sulh vazıyeti ihdas etmek istenir. 
Muabedeler binlerce ve binlerce 
senedenberi milletler arasında bu 
fikirle aktolunurlar amma bütün 
bu muahedelere ve bütün bu söz -
)ere rağmen o muahedeler bozulur, 
yeni felaketler zuhura gelir. Bir ta 
kım yeni akitler ortaya konur. 

Verdiğimiz sözlerin kıymeti 
Ar•iHM.t Ml'lııi•• be,..elMi • 

Jel münasebetlerde aldığı söıİerin 
derecei emniyetini samimiyetini 
mütemadiyen ölçmekle uğraşır • 
Yani fertler arasında olduğundan 
ziyade milletler arasında samimi· 
yet hissinin kuvvet ve münasebat· 
taki samimiyet ve emniyetin ehem 
miyeli daha ziyade müessirdir. Bu 
sözleri huzurunuzda bılhassa zik
retmekten maksadım, beynelmi • 
lel münasebetlerde söz verdiğimiz 
7aman ne kadar mühim bir şey yap 
mış olduğumuzu dü.şÜnerek ve bi
lerek maddi veya manevi bir taah· 
hüde girdiğimizi tebarüz ettirmek· 
tir. Şüphe yoktur ki aldığımız 

her sözün maddi ve manevi her ih 
timale karşı kıymetini ve kuvveti· 
ni anlamak için de dikkatli, hassas 
- bu kelime1er az gelir - vesvese 
li olarak hadiseleri takip ediyoruz. 
(Şiddetli alkıtlar, bravo sesleri). 

Bizi.m harici siyasetimizin ana 
haltını iyi anlamak için söz verdiği 
miz ciddi ve samimi olduğumuzu 

iyi bilmek lazım olduğu gibi bize 
söz verilirken de verilen sözün cid
di olmasından başka çare olmadığı 
nı, bu hususta gösterilecek herhan 
gi bir tezelzülü daha vukuundan 
evel, daha tasavvur halinde iken 
tamamiyle farkettiğimizi (Alkış -
lar) ve farkedeceğimize göre bir 
icap ederse on tedbiri birden ala
cağımızı düşur..mek lazım. (Bravo 
sesleri) 

Harici siyasette ve dahili 
siyasette iyi ge~inmek •• 
Arkadaşlar, harici siyasette ve 

dahili siyasette iyi geçinmek, sulh 
içinde yaşamak fikri samimi olun· 
ca müşkülat ne olursa olsun dava
yı ortaya koymak onu takip etmek 
her münakaşaya girmek meselesi 
kolaylaşır.. Biz öyle bir siyaset 
takip ediyoruz. Sulh mücade'.esi 
yapıyoruz. Memleket dahilinde 
gerek cümhuriyet!.mizin ve gerek 
milletimizin inkişafı için bütün 

mevkii pe'K te sağlam degı yette bulunmak mecburiyeti mev · k r· 
cuttur. Biz beynelmilel silahlan - ikinci bir suikast olmasından o 

ma yarışından çıkmak için, silah ı kulmaktadır. ulllt 
lanma yarışına girmiyecek vazıyet Ef ganislandan relen yo)C 1<111· 

ler ihdas etmek için azami derece· Nadir hanın katli hadisesi ha~ a. 
de gayret sarf eden bir milletiz. da hudut boyunca bir çok rı~ 

11 
· · ti · kt d Suikastı Bız bu hususta esas olarak emmyet ye eı yayma. a. ır. . . fııt 

hissini artıracak her amili her fak- Nadir hanın bır hızmetçısı tara ki 
dan yapılmış olduğu hakkında törü son derece kıymetle takdir e· . 

3
de 

diyoruz. Amma bizim iktidarımız rivayete umumiyetle daha zıY 
dahilinde olmıyan bu kadar ihti - inanılmaktadır. . 
ımalat dünyanın mukadderatına Başka bir şayiaya göre Nad•~ 
hakim iken biz ülkümüzü ve mev· han bir kaç yüksek tahsil talebe
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cudiyetimizi ve inlcı;abımızı her tarafından öldüıülmüştür. 
ihtimale karşı muhafaza etmek Amanullah Hanın kainpe-
için daima kuvvetli bulunmak mec deri ne diyor ? 
buriyelincleyiz. Bu hususta hiç bir Sabık Efgan kralr Amanull'~ 
ihmale sapmamak vazıfclcri.mizin hanın kainpederi Mahmut farı• 
en mühimmi olarak kabul olunma- Han şehrimizde Nişantaşında 0 • 

turmaktaclır. Son hadiseler hak 
işlerimiz kında mal mat alma&i üzere aaıı 

pek çoktur. Bilhassa hayata ah· kendisini ziyaret ettik. MahJUut 
lan genç arkadaşlarımıza bu nokta Tar:i han bize şunları s5yledi: 
yı tebarüz ettirmek isterim. Bu "- Katil hadisesi etraf ı11dıı 
memleket ba~tan başa lier ferdin Kabilden hiç bir haber almış de • 
aza.mi gayretle çnlışmıya mecbur ğiliz. Hadise bizi müteessir et: 
olduğu bir memlekettir. Memlekc rnİştir. Bir adamın öldürühn~•• 
tin karşısında bulunduğu asrın ta· tabiidir, ki bizi sevindirmez:. s~. 
lepleri ihtiyaç'arı böyledir. Arka· zim istediğimiz Efgan milletini~ 
daşlarımızm söylediği gibi fırsat - ve Efgnnistanın ileri gitmesi, yert•; 
lar fevtolunmuşlur, zamanlar ka· liği benimsemesi, istiklale sahip 0 

Tr•e çırılmıştır. Bunları telifi etmek masıdır. Bunu kim yapabı 1 

mecburiyetindeyiz. Türkiye en o bizim için muhteremdir. Arfl". 
· d··rıiiP büyüğünden en küçüğüne kadar ka nullah han, Efganistana o .. 

dm erkek baştan başa her gün. bu dönmiyeccği hakkında ıarih olıJ 
memleketi imar etırtek, terakki et- rak fikrini söylemiJtir. Buna be .. 
tirmek için aza.mi derecede çalış · nim ilave edecek sözüm yoktur: 
ması lazım olduğunu düşünecek Efganiatanda dahili vaziyet:" 
bir memlekettir. Biz böyle bir va- nasıl olduğunu bilmiyorum; bu fıı· 
zife almış olan bir nesiliz. (Alkış· susta haber almadık. Yalnıı. 
lar). gilterenin Hint - Efgan hudııcl"11: 

Bu memleketin işlerini, en kü- daki yegane yol olan Hayber ıe i 
"d' k ~ ı·· ··rıJJele' çüğünden en büyüğüne kadar, ya çı mi apatmaga uzum ıo . • 

pacak 6izsiniz. Memleketin san . çok manalı bir şeydir, kan••tıJ1 
ati, sıhhati, ilmi için bütün lü - deyi:n.,, ,,,.,
zumlu vasıtaları memleketin içinde """"'""'"•uıuı ıuı•mmuınmı111u1111q111111• ... ....,, __ ..,,...,...,..., .. ,. 

bulacaksınız. · Scbatsızların elinde Gençlerimiz çetin ıerait içinde ~ 1' 
bu nevi mü~külat fasit bir daire · 
dir; ''Para olmalıdır ki kurayım, 
kurmadan para kazanamam,, der. 
Mevcuttan istifade etmesini bilen 
kimselerin elinde bu, salim bir da 
iredir. (Alkışlar) Bizden eve1ki 
devirlerde memleketin yolu 
yoktu. "Ne ile yapayım? Yol yap
mak için para lazım. Para bulmak 
için yol lazımdır.,, gibi efsaneler 
ve saf sa talar içinde zihnimizi yıp· 
ratıp harice baş vurmak aklLmıza 

gelmez. Mevcudumuzla işi yapa • 
rız. O randman verir. 

fi 

Ben söyliyeyim ki bu memleket 
te muvaffa kalmak için lazım olan 
hassanıh başında bilhassa taham
mül, sabır, fedakarlık gelecek -
tir. Vesaiti bol olan memleketler· 
de bile iş güçken nerede kaldı ki 
böyle memlekette kolay olsun. 

lışacaktır. Bununla elde edileC~e· 
muvaffakıyetin zevki bir ömre 
ğil bin ömre bedeldir.,, ıe ar Başvekil Hz. nutuklarını § 

bitirmişlerdir: _ 
·1 pıe 

Arkada~lar, bir kelime ı edile · 
zunlarımıza muvaffakıyetler ,,. 
rim. Ne kadar ilerilesek daifllıl ıı· 
yısız ihtiyaçları temin etınck ... "~ıl 
yetinde kendimizi bulacagr , • 
için genç arkadatları bekliyeıı ~~· 
yısız ihtiyaçları onların elind: }ıİf' 
zeltmek bizim için bahtiyarlı ede 
lerinin en yükıeğidir. Tekrar .tıı' 

b' '{r 
yim ki, yapılmakta olan ır oıı" 
nın yapu;ına iştirak etmek ~e "~i· 

k b. 111e'/C mamur ve en yükse ır dııt" 
ı· efra yet haline =:::?tiren nes ın ı11ıı.' 

nan almak mezun arkadaşlar; . ..ı
bahtirarlık olacaktır. (Sürek ı 
kışlar.) 
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SOIIBE1LER .................................. 
Timsali tediye 

Süzan Hanımın öldürülmesi davası Amerika reisi cümhurunun ba -
şmdaki binbir gaile içinde bir de 
harp borçları vardır. Alacaklıla • 

1 rından birisi de, dünyanın en zen· Şahit silihçı, suçlunun kendisinden 
bir tabanca aldığını ve ismini 
Hayri olarak yazdırdığını söyledi 

ı 
gin memleketlerinden biridir: İn
giltere .. 

Amerika, hiç değilse İngiltere 
ile olsun, bu meseleyi tatlıya bağ
lamağa uğraşıyordu. Bu hususta 
iki devlet arasında konuşmalar o
luyordu. 

l)'· ~ "' :(. 
do~. Unya. liberal demokrasilerin 
l ""l'duv 

İstanbul ağır ceza mahkemesi, 
bir müddet evel köprü üıtünde A
nadolu ajansı daktilo!arından Sü
zan hanımı öldürmekten suçlu a -
jans telsiz memuru Ali Fedai Ef. 
nin muhakemesine dün öğleden 

sonra deva.m etmiştir. 
Dünkü muhakemede, birkaç 

şahit dinlenilmif tir. Bunlardan 
silahçı Oı1man Ef., suçlunun vaka 

tarihinden on beş gün kadar evel 
kendisinden bir "Hoçkins,, taban· 
caSI aldığını, on beş lira. verdiği -

ni ve müıteri aıf atıyle adım defte • 

kızı yerde gönlüm. Bu :::.ırada yü
zünü ~cçcmediğim paltolu lıir a -
dam, kac;ıyordu. 

Aynı tramvay arabasında vat
man Osman Ef, va kaya dair bil
diklerini aşağı yukarı biletçi gibi 
anlattı. Ve kaçan adamın paltosu 
nun rengiyle beraber, başındaki 

şapkanın rengini de bildirerek o a
damın, suçlu mevkiinde oturan 
adam olduğunu söyledi. 

Ali Fedai Ef., Bu ifadeye de 
şiddetle itiraz etti, "Hayır, ben 
değildim!,, dedi. 

re "Samsun icra memuru Hayri,, Motörcü 1lyas kaptan, Galata 
olarak kaydettirdiğini söylemiJtir. "Seyrüsefer,, idaresine giderken, 

Fedai Ef ., bu ifadeye itiraz yol- sivil bir adamın kendisine hızla 
lu " Hayır, ben bu adamın dükka- çarptığını anlattı. O da, kendisi
nından tabanca almadım,, demiş- ne çarpan adamı, suçluya benzeti
lir. yordu. Ali Fedai Ef ., gene itiraz 

Tramvay biletçisi Niyazi Ef ., etti. 
bildiklerini fÖyle an'atrnıştır: Sonra ajana memurlarından 

- Ak~am üzeıi, saat on ~·etli Ahmet Milat ve Muzaffer Beyler, 
sularında, tramvay arabası, Gala- dinlenildiler. Bu iki şahit, saat on 
tadan Eminönü tarafına doğru köp yedide balkonda bulunduklarını, 
rüclcn geçiyordu. Köprünün Hay - Ali Fedai Ef. nin sokağa ~ıkıp git
<larpaşa iskelesi tarafında iken, bir tiğini, a:tıya doğru döndüğünü, 
ses işittim. Bir silah patlamıştı.! kendilerinden sakin bir tavırla cı
Tramvay durdu. Sonra i:>ldüıiilcn gara istediğini anlattılar. 

Umumi harp mütarekesi- / 
nin yıl dönümü 

Dün, umumi harp mütarekesi -

nin on beşinci yıl dönümüne tesa -

düf ediyordu. Bu münasebetle 

ıehrimizdeki Fransız ve İngilizler 

tarafından merasim yapılmıttır. 

Fransızlar sabahleyin, F erikö -

VAK 1 T 
Gilndellk, Siya.at Guete 

fıt.azlbul Ankara Cadde~. VAKn yurdu 

Telefon Numaraları: 
Ya.u l~lerl teıetoou: 24379 
idare teıetonu : 24378 

fel~aJ adresi; lstaD bUI - '/ A.KJ1 
Poata kutuau No. •& 

Abone bedelleri· 
'~tla.rdgu, ve içinde kıvrandığı 
tlı"dur. 0~n ~o.lay~ hastadır. yor _ yündeki Latin mezarlığında top -
d,Qıok rnıtsızdu. Artık liberal !anmışlardır. Fransız elçiliği 
tu tib·r~•ının XIX ıncı asırda oldu maslahatgüzarı Mösyö Barbier ile 
l,r, k:n;•a.nları inandırma, insan sefaret ve konsolosluk erkanının 
~1ttır. t·'rtna. kabılıyeti kalma - ve Fransız kolonisinin bulunduk -
•tt, 1·kt ıberal demokrasinin siya.-

Seneli': 
6 aylılc 

a aylık 
ı aylık 

'l'ürkJye 
HOO Kr. 
7!W • 

Ecnebi 
2700 Kr. 
HM ,. 

1!00 

d ıı t ları merasime saat onda başlan -
oi, ... ba • hukuk bünyesinden 

, ... ._ ·• UD" k mış, mösyö Barbier bir nutuk söyle 
~o"li"""J e>un ü ıstıraplar, iktısadi 
1, ·"'u tr · • 1 · stı' r 

t d" • ııya11 an aşma.mazlık- mı. · 
tı. Unya.yı d . . ,.~'tiı ve muasır me enıyetı Bundan sonra Kırım harbinde 
Cıtt h 1• llla.ya tutulmuş aJil bir vü- ö!en Fransız askerleriyle İtalyan 
'k.t1,: '~e koYmu!tur. Bütün dik · askerlerinin mezarları ba~mda bi -
~L t, thf T 

400 • 
ı~o • 

ilin Ucretleri: 
soo • 

Ticari UllnJarıu UAo enhlft>lerlode uııtt· 

mı 30 kuro~tan bafl:ır, Uk aahllede ısa 

kuro,a kadar çıkar. 

BUyilk, faz.la, devamlı llb venootere alt 

ayn tenıllAt vardır. 

Ketimi UlnJarm blr •hn ıo kunıftur. 

Klf çUk illnlar: 
fllrdetaSl:iÖ!kı <.1erUİ W Oç defaSl fi~ 

dört (,efaın 73 •e on defuı 100 kuruetur. 
Uç aylık UA.n nrenlerlo bir defası mecca· 

Diğer şahitler gelmemişti. Müd Son günlerde bu müzakerat 
deiumumi Ahmet MuhUs Bey, Taym:s nehrine düştü, yani suya 
gelmiyen şahitlerin tekrar çağırıl- 1 düştü demek ieterim. Sebep mi?. 
masını, suçlunun sabıkası olup ol- lngilterenin teklifini, Amerika kati 
madrğımn sorulmasını ve bir de surette reddetti. 
suçlunun paltosunun mahkemeye İngiltere borcunu, sembolik, 
getirilmesini istedi. timsali bir surelte vermek istiyor. 

Öldürülen Süzan Hanımın varis Timsali tediye!. 
ferinin vekili, suçlu evelce suçunu 
açıkça ve katiyet!e itiraf etmi, 
olmakla beraber, şahitlerin ifade
lerine göre suçun sübutu noktasın
dan az, çok ehemmiyeti olan pal
tonun da değiştirilmemesi için, 
müddeiumumilikçe hemen polise 
telefon edilmesi ve bir polis memu 
ru tarafından paltonun suçlunun 
evinden hemen aldırılması lüzü -
munu ileri sürdü. Müddeiumumi 
Ahmet Muhlis Bey, bunun fer'i 
bir delil mahiyetinde bulunduğu -
nu, bununla beraber alınma şekli 
nin tayinini mahkemenin takdirine 
bıraktığını söyledi. 

Reis Aziz, aza Kemal ve Sa
kıp Beyler, müddeiumuminin bü
tün isteklerini isabetli görerek, 
karar şeklinde tesbit etti]er. Muha 
keme, 25 teşrinisani cumartesi ı 
günü saat on dörde bırakıldı. 

Gazeteciler arasında 
Matbuat Cemiyeti, gazeteciler 

ıı.rasında, bir teavün sandığı teisi -
si için çahşmağa başlamıştır. Bu 
maksatla seçilen komisyon muhte
lif memleketlerde teşkil edilen bu 

gibi cemiyetlerin teavün sandıkla
rı nizamnamelerini tetkik edeck • 
tir. Bilhassa Yunanistanda ya
kın zamanda kurulan ve gazeteci
lere mahsus olan teavün sandığı 

nizamnamesi Atinadan getirtil -
miştir. 

Bu tabirin manası, mali maha -
filde her ne olursa olsun; bize es
ki bir fıkrayı hatırlattı. 

Adamın biri ahçı dükk~nına 
girmiş, yemeklere bakmış. Çıka • 
cağı esnada ahçı yakasına yapıf -
mış: 

- Ver paraları! .. 
- Yahu yemek yemedim ki pa. 

rasını vereyım. 

- Kokusunu aldın ya .• 

iş Kadıya aksetmiş. Kadı da
vacıyı dinledikten sonra, suçluya 
dönmüş: 

- Ver bana para keseni .. , 
- Buyurun efendim! .. 

Kadı paraları fıngu·datmı§ ve 
davacıya sormuş: 

- İşittin mi?. 

- İşittim .. 

- Eh, al paranın sesini git .• 
Amerikanın kat'iyyen reddetti • 

ği bu tismali tediye de böyle bir 
~ey olacak.. 

Selimi izzet 

NOrr - Son münakaşa üzerine 
birkaç okuyanımdan ve dostlarım
dan mektuplar aldım. Musolini 
nin söylediği sözlerin aslım yaz • 
mamı istiyorlar. Münaka~a netice
sinin tamamiyle tavazzuh etmesine 
yarayacağı için, avdet etmek iste -
mediğim bu bahse son bir kere da· 
ha dokunuyorum. 

Mösyö Musolini diyor ki: 

''Le. plaisir, c'est un souci, c'est 
esas fikirleri alınacak ve Türk ga- unc rcchcrche de vieil homıne .. ,, 
zetecileri teavün sandığı nizam - Tercümesi şudur: "Zevk eski 
namesi bu suretle hazırlanacaktır. adam kaygusudur, onun aradığı 

Bu nizamname tetkik edilerek 

şeydir.,, 

ltalyan krahnın doğum yal 
dönümü mUnasebetile 

Peyami Safa Bey, harfi harfine 
yanlış olarak şöyle tercüme etmit

ltalya kralı hazretlerinin doğum tir: 
l{ii}'or H1.hl~mlara rağmen gemi rcr dakika susulmuıtur. Bu mera

)o~. tıı h. ıçbır tedbir kar etmı -
j;._ "U la.rın ·h . simden sonra da Saint - Louis 

nendir. Dört ıatrn gcçeo llllnlarm fazlı yı] dönümü münasebetiyle dün sa· 
e&t!l'lan ~ş kuruşt.&n hesap edilir. 

"Zevk yaşlı adamların endişesi
dir, yaşlı adamların aradığı şey • "'fll~r· ı tıyarlaması, re - ı 

~İdit, ın çökrnesi artık bir emriva· kilisesinde bir ayin yaprlmıttır. 
" İngiİiz kolonisi de Beyoğlunda-

fer,11~~~ka, Avrupa kah şu kon- ' ki tnr~rnz kıhsesinde toplanarak 
' ah bu müzakereyle, kah ! umumi harpte ölen İngiliz asker -

1 

l leri için yapılan ayinde bulunmuı-
lardır. 

DEH R i 

ill••••••••••••llıil hah Beyoğlundaki Saint - Antoin 
kilisesinde dini bir ayin yapılmıt dir.,, nıııuııınılllllHU11111111ıııııııııııı11ınııılHKllU1tıııı11tfltltlttıııKıııllllll 

Ciünün Haberlerinin 

devamı 4 üncü sayıfada 

111 ttııııınıııı1111111ıııııı11ııınıı111ınıınıııw11111ıııııHt1nuııııı-ııınıı11ıa 

Efendi 

tır. Musolini gene diyor ki: 

" p 1 Ayinde İtalya sefareti ve kon- · · • · our preparer cette ot 
solosluğu erkaniyle şehrimizdeki des corporations, je sollicite moi 
İtalyan kolonisine mensup zevat -meme tous les avis, j'accueille 
bulunmuşlardır. (LOtfrn a~ ıfayı ~e\ irlnt:r.) 

Görüyor? 

••••• Ç-0k ter, çok göz ) aı:ı dukUl.. 
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Düçenin veliahtı ~ Pazar Pazartesi 

İtalya baıvekılı Sinyor Muso -
lini hava nazırlığından istifa edip 
ve Libye valiliğıne tayin olunan 
Mare§al Balbodan, bahriye nazır
lığından çekilen ve demir çelik fab 
rikalarının başına ıeçen amiral 
Sirianniden inhılal eden nazırlık _ 
ları da uhdesine alarak kabinesi -
nın 14 makamından yedisini ida -
reye başlamıştır. 

Sinyör musolini maıyetınde ça
lıfan zevatın ~ym mevkide uzun 
zaınan kalmalarına muhalif olçlu -
ğu için bu iştifala.r hayretle karşı· 
lanmamış bulunuyor. 

Eaaıen Sinyor Musolini g~en 
temmuzun ıonlarına doğru harbi -
ye nazırlığını uhdesine fl.ldığı ıza -
man harbiye, bahrıye, hava neza -
retlerini birleftirerek mi'li mü ,. 

dafaa nezareti vücuda gehreceği 
ve bu nezaretm ba~ına, mare§al 
Badoglioyu getireceği şayi olmuş· 
tu. Sinyor Musolini bu programı -
nı tahakkuk ettirmek yolunu tut -
muş bulunuyor. 

Mareşal Balbonun Libye valili· 
ği de geçen sencnın temmuz ayın
da mevzuubahsolmuş, hatta kendi 
ai nazırlıktan istifaya davet olun -
muşsa da mareşalın valiliği reddet 
mesi üzerine mesele istikbale talik 
olunmuştu. 

Mareşal Balb:>, Sinyor Musoli
niden sonra bugünkü İta'yanın en 
nüfU2lu ricalı arasında aayılıyor ve 
hatta kendısme Duçenin Veliahti 
deniliyordu. Mareıal Bıılbo, bu de 
rece nüfuz ihraz ettiği ve fatist 
fırkanın en ıözü i'eçen erkanı ara
sına geçtığı için İtalyanın mukad -
dera.tına ait işlere, ltalyamn hari
ci siyasetine sık sık müdahale c • 
diyordu. 

Siyasi mahaf ılın telakkisine· 
göre mareşalın Romadan ıızaklaı ~ 
maaı, onun hu müdahalelerine ya 
nihayet verecek, yahut onları a -
zami derece tahdit edecektir. 

Bu hidiıeler Sinyor Muııolini . 
nin halyadaki mutlak hakimiyeti ~ 
nin kati bir delili olarak te 'akki o· 
lunabilir. 

ö. R. 

İnhisarlar Vekili 
Bir kaç gün evvel tehrimize ge· 

len Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey Ankaraya dönmÜ§ ~ 
tür. 

:············· Mı"rar geces·ı ·············• ::············ , ············:ı 
;: İstanbul Müftiliğiı;ıden: g 
ıl T . . . . b :: :: eşrınısanının on eşıncı çar - :: 
h •amb ·· .. R b' =i :: :ı a gunu ece ın 26 sı ol - h 
H mak'a yevmi mezkur akşamı H 
!i (Perşembe) gecesi leylci miraç E.

1
• 

I! olduğu ilin olunur. :. 
=················ı······· :: • .. • • • • • .... •• •• • • • •• • .::: :: ::::: :: :: ur:: n: :ı :::: u ı :ı:: 
touteı leı theıe, mais loraque 
ma decision ıera prise, je n'ad 
mettrai plus d'autre oppoıition que 
celle de l'experience et des faits . ., 

Tercümesi şudur: "Korporas _ 
yonlar kanununu hazırlamak için, 
herkesin fikrini söylemesini bizzat 
ben istiyorum, bütün tezleri kabul 
ediyorum, fakat kararımı verince 

' ondan ıonra vakı'aların ve tecrü-
belerin muhalefetinden başka mu
halefet tanımam.,, 

Peyami Safa Bey diyor ki: "1-
talyada aerbeat tenkit ve münaka -
şa vardır. Musolini bu tenkitlerin 
tecrübe ve vakıaya en mutabık o -
lanına itibar edeceğini söylemi~ 
eluyor.,. 

Musolininin böyle bir şey söyle
miş olmadığı da meydandadır. 

Selami izzet 

_Po_ı_is--ha_b_elllKr!:.i Vapurcu)ar Adliyede 12 T.uni 1 ~ r.ııPi 

K K k 22 Recep 23 Recer 
amyon altında aça esrar 6 ;ı1, .,,,. 

Ş• k ''d .. •• Al• R Clio do~uşu t~59 
Gcçım gün Topkapı J1aricindc ır et mu uru ı ıza Dün Gemlikte 25 Orhangazide C:ün ı au,• ı;-,oı ., • .sv 
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•l 
Takkeci çecmesi önünde öküz arn- T k 1 · · muştur. ~lndı naınıııa J4,4J 16,§~ '$ ür vapurcu arı anonım şır-
b · l k'' ·· 't ı ı c Maznunlar yakalanarak mah- A~unı ııamw ı;-,oı ı·"'· asıy ~ oyunc gı me;cte o an _ a - k · • f ı· k 1 "' ·etmın a.a ıyete geçme üzere o - k 1. d'l . l d' \'aısı nanıa1.ı ı.-ı,35 •. ~• 
talcanm Boyalık nahiyesine tabi emeye tes !t.n c 1 mış er ır. lm~•k .c,56 "'
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, 

duğunu dün yazmıştık. Ankarada ~, 
Ayazma köyünden İdris oğlu 33 350 bin dosya \'ılın ı:rçen ı:llnlın :ıı~ $} 

bulunan vapurculuk şirketine da- Yılıo kalan" ı-.ı. 
yaşl!lrınd~ Hacı ioimli şahıa l~i - hil azo. ile aza olmıyanht.r dün An- lıtanbul icra dairesine müraca- L ________ ,...__ 
reç yükiylc 1stanbula gitmekte o - karadan gelmişlerdir. atların günden güne arttığı kaydo- r 
lan Mehmet oğlu fe)zinin idnre Dün aynı zamanda lktısat Ve .. lunmaktadır. Bütün jcra da\rele -
eUiği Juımyon çarpmış ve hncının kaletindcn Ticaret müdüriyetine riylc ayrıca icra itleriyle meşgul BORSA,r 
mecruhiyctine sebebiyet vermis: ~ sulh mahkcmelerinpe 350 bine ya· ıı- ayrıca bir de emir gelmiştir. 
tir. Mecruh Gureba h.ıstancsinc kın dosya bu'unmaktadır. 

Bu emre göre Anonim şirketi 
yalırılmıı ve tahkiknta başlanmış- Alhn karakrıhgw ından beraet sermayesini arttırarak hariçle , , 
lır. !talan vapurcular da şirkete dahil Altın kaçakçılığı ile maznun 

Bir muşamba yüzünden olduktan soma şirketin resmi mu- Yusuf Dano Ef. nin dün sekizinci 
kavga amelesinin ikmali ve bunu mütca _ ihtisas mahkemesinde muhAkeme -

Dün saat ondn Haydnrpa!n rıh· kip faaliyete ~eçmesi bildirilmek .. Ji görülmüş ve ben.etine karar ve-
hmında. molördi Ali ile Mehmet tedir. rilmiştir. Müddeiumumilik maka

bir muşnmba yüzünden kavgo. et- Bu emir üzerine vapurculuk Türk 
mi~lerdir. Motörcü Ali yumruk - anonim şirketi müessisler mecli:;i
la Mehmedi yü::ünden yaralamış ni fevkalade olan içtimaa çağıra _ 
ve yakalanmııtır. caktır. 

Ka fp durmaı:;ından ölüm lçtimam olabilmesi için nizam-

Beıiktaşta Ayasağa mahalleşin· nameye göre 15 gün evvel gazete
!e otyrım bahriye yüıbaşıhğmdan ferle ilan edilmesi lazımgelmek
mütekait Behçet Efendi dün Kı _ tcdir. Bu takdirde içtima ancak 15 
lıçalide ıahip olduğu bakkal dük. giin sonra yapılabilecek bundan 
k5.nını açarken kalp durmasın .. sonra ~irketin yeni vaziyeti teshil 
dan ölmüı ve ıömülmcıine izin ve edilecektir. 
rilrni§tir. Bu vaziyetleri müteakip şirket 

Tramvayın arkasında asıhp faaliyete geçece!dir. 

giderken.. Dün geç vakit öğrendiğimize gö 
Dün saat 12 ele Ortaköyde otu_ re vapurculuk Türk anonim ~irke

ran sekiz ya§larında Hayım ismin

deki çocuk tramvayın arkasına 

asılıp gitmekteyken arkadan gelen 
şoför Burhanettinin idaresindeki o 
lomobilin sarpmaaiyle yaralanmı:: 
hr. Şoför tevkif edilmi~tir. 

Kac;ak et bulundu 

Dün sabah Neslişah mahaile:ıin

dc oturnn Durmuş oğlu Barutçu 

Mehınedin hanesinde kaç.ak et ke
silip satıldı~ı haber alınarak bir a
ra~tırma yapılmış ve bulunan bir 
miktar et mi.isadere edilmiştir. 

ti müdürü Ali Rıza Bey müdürlük 
ten istifa etmiştir. 

Yerine kimin tayin edildiği he -
nüz belli değildir. 

ı · ····:::·ıı····· .. ···-·········· - .. ····•nn·•-111•11· ı!···· • • ••••••••••••••• -............. ...... 1 

H Ticaret ve iktisat U .. .. 
:: :: ::: ::: ::::::: :: :::: :::::::::: ::::::::::: ::::::: ::: :i 

Ticaret odaları ve posta 
ücreti 

Ticaret odal<\rı f imdiye kadar 
hususi müesseselerden sayıldığı 
için bütün muamelatı posta ücreti
ne tabiydi. 

Dün iktısat vekaletinden gelen 
Dönen Bulgar talebesj An· bir tezkerede Türkiye dahilindeki 
karaya bir heyet gönderdi bilumum ticaret odalarının u.mumi 

Üniversite Diş Tababeti şube -
ıinde Teırinievvel imtihanlarında 
unıf ta dönen 25 Bulgar talebesi 
Ankaraya bir heyet göndcrmİ§tİr. 

mı bu kararı temyiz ehniıtir. 
Af kanunundan istifade 

edenler 
8 inci ihtisas mahkemesinden 

af kanunundan istifade edenler -
den 33 ki~i tahliye edilmiıtir. 

Sürp Agop davası 
Süı-p Agop mezarlığı deı.vası hak 

kmda hukuku asliye mahkemesi • 
nin verdiği kararın temyiz mahke
mesi tarafından bozulduğu yazıl -
mıştı. 

Hukuk mahkemesi mezarlığın 

Beyazıt Veli vakfından olduiunıt 

karar vererek patrikhanenin davll
sını reddetiği halde temyiz mah -
kemesi Ermeni patrikhanesinin Er 
meni cemaatini temsil ederek da -
va açmağa salahiyeti olmadığına 

ve bu davada patrikhanenin mu -
hasım bulunmıyacajına karar ver 

mişti. 

Şimdi hukuk mahkemesinde bu 
da.vaya yeniden bakılacaktır. Mah 
keme ya eski kararında ısrar ede
cek, yahut ta temyiz mahkemesi -
nin bozma kararına ittiba edecek· 
tir. Her iki Jıkta da netice beledi • 
yenin lehinde neticelenecektir. 

Siirp Agop davasına 22 Te~rini
aanide asliye mahkemesinde de • 
vam edilecektir. 

Bunun üzerine belediye mezar· 
lık arsasının tasarruf senedini ta -
pu idaresinden alacak ve uha -
yı ifraz ederek satılığa çı~aracak -
tır. 

LI liz ılarında yıldız işnretı olanlar ü~at 
l~ı inde 11 il ci rc~rin muamele ol~:~ 
dı r.1 Hak aınlar kapanış fi yarlarını'" 

~ .. 
* 1.ondra filJ, -· • vı~~na ıı." * Nn~ork ırı6,..,. • !\1adrlı Şl' ... 
* rırl ~ 103f. - * Bt rliP 2"1. 
• !\li lAno 224, - • \'aışo~·a 'IJ, I 
* RrLıhel ııs, - * Budapışt• ; 

~· • Atlna 24, 50 • Rfi~reş ! .. ... 
• Cent\•re E:!4. - * Bclgrat ,f.4. ... 
* Sof\a ~,,. -. • Yoloham• ftl.; 
* .\msıcrdam ss. - * Altın 3' ~ 
• Praı 12~ - • l\Jc~ldlyc ~ " 
• Sıo~ho m :;g, - • R: nknnt !· 

• i'\CV) ork Viyana 
* Paıls 12.06 • :\ladrit 
* t\lildnn 6.965'1 • Rcrlin 
* rıruı.:sel :ı.:ısı \'ıır~l)\'a 

J\ılnı. 53,06- • Jlı11Jape~tf 
* C:enene ~,4.\50 - Rtitrcş 
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ISTArtBUL BELEDi1. 
Şehir Tiyatrosu TeD1siJler• 

1 ~:t a ;~ 3 : e i"' ııııııııııııııı 
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Bir Kavuk 
Devrildi 

Yazan : Musa· 111111111 

Talebeyi H. Hronev ile Ve:ıelin 
Stanev temsil etmektedir. 

katipleriyle ticaret ve zahire borsa 
sı umumi katiplerinin iktısat vcki.
ietiylc bu daireler arasında irtiba
tı temin eden yarı resmi mahiyette 
memuru olduğundan bu makam -
ı~rdnn gönderilen mektupların pos 
la ücretinden muaf olduğu bildiri! 
mi~tir. 

bip zade Celal ~e)' 
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Dönen Bulgar talebeleri arasın • 

da memleketimize iltica eden Bul

garistanlı Türkler Kadırga Maa -

df Cemiyeti Talebe Yurdunda 
meccanen ibntc edilmektedirler. 

Talebe Yurdu nizamnamesinin 

Bu husustaki muafiyet kararı 

esnscn hükumet tarafından ittihaz 

edildiği için posta idare~ine de teb

li~at yapıldığı bldırılmektedır. 

11 inci maddesi mucibince sınıf Ancak btanbul posta ve telgraf 
tan döndiikleri için Bulgaristanlı müdüriyetine bu hususta henüz hiç 

Türklerin de çıkarılacakları ken _ bir emir gelmemiştir. 
dilerine bildirilmiştir. 1 İspanya ile muahede 

İzpanya ile hükumci:imiz arasında 
Hapisanelerde nizamname yeni bir ticaret ır.uelhedeai yapılma 

İstanbul tevkifhane ve hapisha

nesinde mevcut fgardiyanlar ara -

smda bir tasfiye y<ıpılacaktır. Tas

nesinde mevcut gardiyanlar ara· 

niden bir takım aardiyanlar alına
caktır. 

Mevcut gardiyanlardan okuyup 
yazmak hilmiyenlerle ilk tahsil 
şehadetnamesi bulunmıyanlar tas
fiyeye tabi tutulacaklardır. 

sı iç.in Mndrıae maslahatgüzan.mız 

la İspanya ticaret nazırı arasında 
:m üzakc:·ata başlunınıştı:-. 

Birinci teşrf nde kömür 
is~ihsali 

Zonguldak, Kozlu, Ereğli, 

Kilim·i, Amasra ocaklarından bi
rinci teşrin ayında 162,543 ton 
kömür istihsal edildiği tesbit edil
miştir. 

Özdi!ek gazetesi 

Bugün 
1 S '1 A N H U L -: 

18 - 19 Gramofon. rn-20 orl<!:!lt ra • 

:.rn. - 21 tumbıırl n"m' ne~· w arkadaılıırı. 

~ 1,30 - 22 ırnmofıın. 2:! ılrn itibarc.-n ujaııs, 

horı;ıı, nat • 

A ~ 1\ ı\ il A: -

12,:rn - 13.30 ı;rnnıofon. ıs - ıs.ı:; or-

1\cstrn. 1,10- 20 nl;ıtnrl•n ıını:. ~O ajan& • 

\ tl'A:\'Aı &lll.1 m. -

13,20 koıııırr. 13,.in - ı;ı lrnnııcr. ıo.:ı:> 

otla ınıı!lilıhd. 18, 1;; konser. :?Z,30 O(l<'ru. 

UUU \l'E::'TF. ı 6ı10.ft m -

13,23 Macar "ll!J\l'kili Juli~ uıı GömbCi -

.. un nutlm. 11 oıırra orkr~tra'iı. 16, ı,; kon -

ısı•r. 10,30 kon&l'r. 21,'!0 (Lili) İ!'!İnıli opl'rı•t. 

UUKH~Ş· sııı.~ m. - / 
1:! plftkla ı;rnfvnllcr. ı.ı p!Ak, 11 .1 ... ~,, 

nıııslld. 21 ıınrkı. 21,20 konıoer. "" 

22, I~ musll•l. 

\'Al<ŞO\',.\: IU2 rn. - ~ 1 
13,1.; Ciliırmonil\ kon~r. 15,25 P ,/ 

···'' .ı J,oıı,,crl. Hi,20 .'.\la"ar bı•stclr.rl. ,,f r 
r , 

bcsfrlı•ri. 10,10 lll'li'~ n~rici ~°'rıul• 
0

0
,1 

hal ır rnıı~i!-l!;i, 23.10 \'iyana ıııuıUd•1• 
'furnı~~· ~:ırlq 'IİİJIİJJor. 

HEl.(iK,\I>: 4:11 m. - el,., 
" 

, ,... 1 

12 ıır.nfonlk l;;onıır.r. tG,SO plA • /) 

·•'' go lıt\' şarl.llurı. 18 dans plAklart• "' ' 

fred Korto, pi) ano • 

rmMA : 4&1.% m. - ,,_I 
1s.so pm1<. 14 nıu .. 11<1. ıs,11J 

10 - 21,15 kOllS('f , 

,------~Sinema yıldızlarının kraliçesi_.-.--

M AR LENE DIETRICH 
Pek yakında 

MELEK sinemasınd9 
KIRIK MABUD~ 

• 
filminde bütün gönülleri teshir edecektır· 

Öğrendiğimize göre mevcut ha· 
piıhaneler dahili nizamnamesinde 
de bazı tadilat yapılmak üzere tet
kikat yapılıyor. Nizamnamede e -
saslı tadilat yapılamsı kararlaştı -
rılmıştır. 

Kırca Alide yeni Tiiı'k harfle -
riyle ve Türk dilinde çıkan "Öz Di
~ck,. arkadaşımız iki yaşına girmiş-
tir. Tebrik eder, devamını dileriz . ..... _____________________ _ l9736 
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Zonguldakta 
Yangın söndürme makinesi 

işe yaramadı, çünkü .. 
Zonguldak muhabırrmız yazı -

yor - Geçen salı günü akşamı sa
at 18 aularında, Ereyli şirketi tah
mil ve tahliye işlerı müteahhidi 
Mevalizade Ali beyin limanda bir 
çatı altında bulunan malzeme am
barıyle ekmek fırını gecenin ka -
ranlığını gündüz gibi ay -
dınlatan alevler içinde ya· 
nıp kül oldu. Yangının, fırın 

ve ambarda elektrık cereyanı bu -

lunduğu halde her nasılsa ampul 
konulmıyan bir köşeyi ışıklandır
mak için konulan gaz lambasından 
dökülen gaz yağından çıktığı söy
leniyor. Fırındaki hamur yoğur -
ma ve sair işler makina vasıtasile 
mihaniki bir şekılde yapılıyormuş. 

Ambarda fırına ait birkaç yüz çu· 
val on da mevcutmuş. Yangın dö -
§eme üzerine dökülen gazden o ka 
dar ani ve çabuk büyümüştür ki, 
hıçbır §ey kurtarmak imkanı ola -
mamıştır. Maddi zarar beş on bin 
lira arasında olduğu tahmin edil · 
mektedir. insanca zayiat yoktur. 
Yanan bina müstakil olduğundan 
biraz ötesinde bulunan ahçı pav -
yonlarıyle kahve ve dükkanlar yan 
gından kurtulmuşlardır. 

Yangın yerine valımız Halit ve 
fırka reisimiz Mithat Akif bey
ler de gelerek vazıyetı yakından 

tetkik etmışlerdir. Binlerce halk 
da ya.ngın yerinde kaynaşıyordu. 

Belediyenin bir iki sene evvel bin

lerce liraya satın aldığı yangın 

iöndürme makinesi hiçbir işe ya -
ramadı. Yangın vukuunda telefon
la derhal beledıyeye haber verili -
yorsa. da, yangın mahalline, hay -
van yerine yahut motörlü araba ye 
rine i111an kollarıyle sürüklenerek 
getmlen koskocaman motörlü tu
lumba ancak yarım saatte gelebil
di. Gerçi müteaddit insanlar kol 
kuvvetleriyle motörlü tulumba ara 
basıı:y yangın işareti veren çanını 

da ~alarak bağıra çağıra az za -
manda getirdiler. Fakat kafi talim 
gör~miş itfaiye efradını bulup 
mak.meyi hazırlatıncaya kadar ara 
<lan yarım saatten ziyade çok bü -

yülC bir zaman geçmış oldu. Motör 
~ 

lü tulumba makinesi yangın yerine 

geldı~nde yangın cehennemi bir 
al;v,yığını halinde gökyüzüne doğ 
ru kudunnuşçasına yükseliyordu. 

yordu. Bununla beraber yangm 
durmuyor bütün hızıyla devam e· 
ediyordu. 

Birkaç acemi tanzifat arabacı
sının eline bırakılmış bir makine 
nasıl iıler ve nasıl yangın söndü

rür?. Bu yangın bir mahalle ara • 
sında çıkmış olsaydı bütün mahal
lenin baştan başa yanmaması için 
hiçbir sebep yoktu. En iptidai ~l 
tulumbaları kadar da bir varlık 
gösteremiyen bir aleti koca şehrin 
yegane bir yangın halaskarı ola -
rak saklamasında ne mana vardır! 

Eğer bu karı§ıklık ve acemilik 
böyle devam ederse günün birin
de çıkacak bir yangın memleketi 
bir harabeye çevirecektir. Yangın 
işlerinden anlıyan, evelce itfaiye 

de çalışmış değerli bir iki kışının 

vazife başına alınmasıyle diğerle
rine de ara sıra yaptırılacak yan • 
gm talimleriyle epeyce muvaff a -
kıyet elde edilebilecek sanıyoruz. 
Yoksa bir yangın çıkmayınca ga -
rajından çıkmıyan bir motörlü tu· 
hımbanın mat ederek itiememesi 
gayet tabiidir. 

Burada şehrin kesafeti gün -
den güne, yıldan yıla artmaktadır. 
Seri ve fenni yangın teşkilatına 

bir dakika evvel ihtiyaç vardır. 

Belediye başka yerden tasarruf e
derek veya bir yolunu bularak 
meımleketi ve halkı umulmıyan bir 
anda gelmesi melhuz bulunan bu 

gibi afetlerden korumak ve en 
fenni tedibrleri almak için bütün 
kuvvetile harekete geçmelidir. 

llyas Rami 

Muğlada yeni bir Halkevi 
binası yapılıyor 

Muğlada mevcut halkevi bina-
sının ihtiyacı temin edememesi 
yüzünden yeni bir bina daha ili -
vesi uzun müddettenberı düşünül 

mekte idi. Bu binanın yapılması 

için kafi miktar para muhasebei 
hususiye bütçesine konduğundan 

ve bütçede tasdik edildiğinden, ye
ni bir bina daha yapmak üzere te-

mel atma merasımı bayramın bi • 
rinci günü yapılmıştır. Merasim
de vah Ömer Cevat Bey, fırka vi -
]ayet ve kaza idare heyetleri reis 

Devletler arasında müthiş yarış ! 
"Fransa lngiltere 

Avrupa devletleri arasında harp 
tayyareleri yarışı azami şiddeti 

buldu. Bunun sebebi artık istikbal 
harplerinin havada yapılacağına 
dair hüküm süren kanaattir. Ueri
de bir harp vuku bulduğu takdir • 
de tayyarece daha kuvvetli olan 
devlet, zayif olan memleketin bü
yük şehrine taarruz edecek, halkın 
manevi kuvvetlerini zedeliyerek 
kat'i bir neticeye varacaktır. 

Hali hazırda tayyarece en kuv -
vetli Avrupa memleketi Fransa -
dır. Fransanın harp tayyareleri 
(3,000) e varmaktadır. 

Sıra itibarile onu Amerika takip 
ediyor. Çünkü Amerikanın tayya· 
releri 2826 dır. 

sahillerine bir tek asker çıkarmadan 
ve donanmasile 
laşmadan in -
giltereyi istila 
edebilir,, ~ 

. -~ 
~ 

karşı-

\ 

İngiliz donanmasile çarpışrıııd~ 
İngiltereyi istila edebilir. . 

Amerikadan sonra Japonya ge - ·111 
" Almanya, sivil tayyareler• 

liyor. Japon tayyarelerinin sayısı - ' 
2200 dür. Bunları müteakıp 1507 

1 
teslih ettiği takdirde bir gün içiıt 

tayyaresi olan İtalya ve 14$4 tay. '\ de lngiltereye karşı tefevvukılıı: 
yaresi olan İngiltere geliyor. f temin eder. Ve Londrayı iki .,, 

lngilterenin, tayyare kuvveti içinde bombardımana tutar. oııııl' 
noktai nazarından, diğer devletler için tayyare kuvvetlerimizi 5()()0 

1 

den geri olması, Londra gazetele- çıkarmak iztırarındayız. İngiltere' 
rinden bir kaçının bu kuvveti art - nin mazisi denize istinat ediyord"' 
tırmak ve hiç olmazsa lngilterenin atisi havadadır., , 
harp tayyarelerini(5000) e; vardır İngiltere matbuatını dohhl~ 
mak için harekete geçmelerine se- bu çeşit neşriyatın tesiri görüleCe~ 
hep oldu. Bu gazetelerin neşriya - ve İngiltere hükumetinin tayf•tf 

tına göre artık denizlere hakim o • teslihatını azami dereceye varclıt'' 
lan İngiliz donanmasının İngiltere ~ıllllllllll~ cağı muhakkaktır. 
yi taarruzdan korumasına imkan • bd 
kalmamıştır. Çünkü bizzat bu do_ Belki İngiltere matbuatının 

1 

nanma da tehlikeye maruzdur. O- neşriyatı, İngiliz efkarı umumiye 
nun için şayet İngiltere varlığını sini, yeniden ihtiyar edilecek rıı•'' 
korumak istiyorsa, dünyanın en bii rafları kabul ettirmek içindir. 
yük tayyare kuvvetine malik ol-te _ ,-

0
E Şüphe yok ki lngilt~renın -yJ 

mak mecburiyetindedir. · i ~:~~~~,:;.~ tayyare inşaatına başlamasile eli' 

İngiliz muharrilerinden Lord 
4 

) ~ ğer devletler de geri kalmamak j 
1 

Rothermese bu münasebetle yaz - · · \ çin var kuvvetlerile iştirak ede'~ 
dığı bir makalede şu sözleri söylü- ı rine bir tek asker çıkarmadan ve J ve harp tayyaresi azami şidd~ti b~ 
yor: 41Bugün Fransa, İngiltere sahille lacaktır. 

yük tayyaresi 
Geçenlerde Berlinde (T empel • taları idareleri tarafından işletil • 

hof) tayyare meydanından ilk Al- mektedir. Tayyarenin yük anbarı 

man yük tayyaresi kalkmıştır. Bu otuz metre mikabı hacminde
tayyare Alman demiryolları ve pos dir. Tayyare üç motörle işl«:mekte-

dir. Akşam üstü postaya verilet1 ef 
ya ve paketler ertesi sabah (1'Ö' 

nigsberg) in ilk postasına yetitti' 

rilebilmektedir. 

Fransızlar uzun bir sefere çıkıyorlat 
edecek tayyarelerin sayısı 30 dur. 
Tayyareler, Marsiyla civarında
ki lztres istasyonunda hazırlanmış 

15.500 mildir. 

Belediye tanzifatçılarının büyük ve azaları, belediye reisi ve erka 
bir ?elvele ve gürültüyle sürükli • nı, bir çok müessesat rüesası zabı
yert!k yangın yerine sevkettığı mo- tan beyler, gençler, sporcuları • 

törn1 tttlumba nedense darılmış, mız ve daha birçok zevatla, kala
gücetımi§ naz ediyor ve itlemiyor- balık bir halk kitlesi hazır bulun-< 
du. Orada toplanan binlerce kala- muştur. Temel atılmazdan evel Gelenler, gidenler 
balık Ye birçok ecnebi mühendis_ halkevi reisi bey tarafından bir •••••••••••-' 

Fransa hükumeti, İtalyanın 
Amerikaya yaptığı hava seferine 
benzer büyük bir sefer hazırlamak 
tadır. 

Bu uzun hava seferine iştirak 

bulunuyorlar. 
Yapılacak seferin uzunluğu 

Fransız tayyareleri, F ranısıı•", 
Amerikadaki müstemlekeleri uıe, 
rinde uçacak ve tayyarelere ce~e 
ral V uillemin kumanda edecektır· 

lzmirde bir cinayet 
ler ve saire bu gülünç manzarayı nutuk irat edilmiştır. Nutkun hi - Yugoslavya elçisi Mösyö Yan -
hayretle seyrediyorlardı. Maama. _ tamından sonra çamuru temele at- koviç dün Ankaradan lstanbula 
fih motörlü tulumla. işlerse bile mış, sonra fırka idare heyeti reisi gelmiştir. lki gün sonra Anka -
artı1c onun hiçbir faydası olmıya- Cemal, belediye ve halkevi reisle raya dönecektir. 

lzmirde E§refpaıada bir cina -
yet olmuş, bir gencin üzerine atı
lan dört el silahtan yaralanmadı

ğını gören hasmı biçareyi bıçak 
la müteaddit yerlermden ağır ıu -
rette yara!amıştır. 

caktı ve netekim olmadı. ri beyler de birer mala çamur ata- ------------
Yangın yerinde üç çeyrek saat 

1 
rak merasime nihayet verilmiştir. Türk - Yunan ticareti 

kadar bir :zaman motôrü işletmek 
için zahmet çekıldı. Seyırcılerden Uyuştular evleniyorlar 
her.fı'angi birisi motöre yanaşarak lzmirde Narlıdere köyünde Mu-
meharetını göstermek istiyor rad - sa kızı on yatında. Ümmü isminde 
yatiirü açıp kapıyor, İngiliz anah- bir kız çoban Himmet tarafından 
tarı arıyor, ve bir şeyler yapmak kaçırılmış, kızın babası Musa ağa 
istiyordu. müddeiumumiliğe bir istida vere-

Bu motörlü makinenin ve yan- rek kızının on yatında değil, on 
ım söndürmenin başında ne baş yedi yaşında olduğunu •e çoban 
belliydi, ne ayak, her taraftan bir Himmetle evlendiğini, kendisinin 
lif çıkıyor, ne söylenildiğinin, ne de buna muvafakat ettığını bıldır -
yapıldığının kimse farkında. olmu- mıştır. 

MemleketimiZle Yunanistan ara 
sındaki Ticaret muahedesi bu ay 
içinde bitceketir. Öğrendiğimize 
göre muahede müddeti bitme· 
den Yunanistan mürahhasları An
karaya gelerek muahedenin uza

ikinci Süleymaniye mahallesin
de oturan Arap Sait oğlu Mehmet 

Ali Eşrefpaşada dola§makta iken 
ötedenberi aralarında husumet 
mevcut olan Deli Hasan oğlu Aliyi 

tılması üzerinde müzakerede bu- ~=============~ 
lunacaklardır. arasındaki telefon muhaberatını 

temin için çalışmaktadır. İzmir -

İzmir - Istan bul telef onu Balıkesir üzerinden temin edilecek 

lzmir - İstanbul posta ve tel - bu muhaberat ancak beş altı ay 
graf idareleri İzmir - İstanbul sonra kabil olabilecektir. 

~ 
görmüştür. Bunu görür görıne~)İı 
lindeki silahı çeken Mehroet t• 
Alinin üzerine dört el boşaltın1f11 i· 

Ne olduğunu şaşıran Ali 
0 ;l' 

varda bir dükkana kaçmıştır· . ,. 
tığı dört mermiden hiç birinin ~:111 
bet etmediğini ve Alının k~çtıg}ıitl 
gören Mehmet Ali muınaılef ,, 
arkasından kaçtığı dükkana l<

0!a· 
•. ıJO 

rak bu defa bıçakla Aliyi \TUC ııJ 
nün müteaddit yerlerinden ağır 
rette yaralamıştır. . e 

e••" Yaralı memleket hastan ,ıııt 
kaldırılarak tedavi altına alıll 
Ye carih yakalanmıştır. ı,ef 

Sulh hakimlerinden Kerıı•1 ·1'I' 
mahalli.hadiseye giderek tah~' 
ta vazıyet etmiftir. 



~ençlere Faydalı Bilgiler: 
.ri'"""'""""""""'""""""'"""'"'"'"'""""'""'"""'"'""""""'""'""""'"""" 
Ünqanın en uzun tüneli nasıl açıldı 

Şişli Gençler Birlifi 
Şişli gençleri halka mahsus bir kütüphane açtılar, 

kuvvetli amatörlerden mürekkep bir caz heyeti 
teşkil ettiler böylece çalışıyorlar re!i~lon tüneli. 20 kilometre ıü için na11l kuvvet bulduklarına fll!· 

24 d !er altı yolunu timendifer mamak kabil değil.,, 
·.ı 1 1akıkada katediyor. Böylece "' "' "' 
~P&rü ·· .. 
edil . çuncu defa olarak mağlup Beklenilmedik ne kadar müşkül, 
do" ltıı~ oluyor. Arzın içerlerine batarılacak ne mania, ne kadar 

ıru 1nıan ·· · . curetının açtığı bu yo can sıkıntıaı. 

1 
Bir tUnelin açıhncıya kadar geçirdi§i manzaralar 

::•P1~a.k için, batın üıtünde 1500 Evveli. ıu. Malum olduğu veç-
..,.~re ık b" ı_ ha.)d v ır Kaya yığını olduğu hile yer yüzüne düten sular dahile 

ıır;: e bogucu bir hava içinde ve doğru süzülerek toprağı yarıyor, 
..,,.n ıtıv d 
~ gın an kilometrelerce uzak- oyuyor bu suretle kendisine mecra 

ça)ıt"""ak · · I · d" E d f 
8.. 4&• ıcap ettı. ar temın e ıyor. ğer tesa ü en 

'llı\l 0r~ olduğu halde 12200 metre bu mecralar kesilecek olursa sular 
lle)'n Ugundaki Mont - Ceniı tü - birikiyor ve bir sel halinde önüne 

l 13 15000 1 h 1 ki S . ' metre uzunluğunda ge en erteyi a ıp götürüyor. Ge • 
lled a~nt - Gothard tüneli 11 se· ne bu tahtelarz su cereyanlarıdır 
lilt ;. azıldığı halde 20 bin metre· ki yer yüzündeki membaları ve 
de .;:nPlon tüneli takriben 8 sene nehirleri yapıyorlar. 

Ilı •Yet buldu. Bir gün İtalyan ıathı maillerin-

I> • "' • 
l") net 1 arı delmek hususunda bu 
erakki 

ı;1 ~ont ~ Ceniı tüneli baılanıldı
~ Zt.tn 
F.aL an kazma ve barut vardı. 
"qt-ı,· 

fetr • •terken Sommeiller'm keı -
hir ~ti •e, tazyikli hava ile çalışan 

Urgudan istifade edildi. 
Sa.· 

na. _1nt - Gothard kazılırken di
tnıt \' B 

ın,,1 öve ~a~lt burgusu kullanıl • 
dii ırenıldı. Bu burguyu dön • 

l'llıek 'ı • t ·kı· h · laıyik . çın azyı ı ava yerme 
l lı •u kullanılıyordu. 
tle bu 'k" ·1 d' k. Sim l •on ı ı vasıta ı e ır ı 

Pıld p on ıeçidi gibi bir harika ya-
ı. 

ı Uerliyebi} k . . .. . ~f 
lrd me ıçın muaaıt tara -
de an açılan iki tünelil'! nihayetin 

•ıra.la d" hu nan ort burgu kayalara 
turn d' ar, .. e ıyor, çelik gıcırdıyarak 
nıtı oyu b" . . 

•ine d' :or ve ıraz sonra ıçerı 
tı IQ.anııt fiteklerinin koyula.ca 

oyuklar açıyordu. 
l\aya)a · te1\'. r, tazyıkle parçalanıyor, 

h~ı· ıye edilecek toprak yığınları 
•ne geliyordu. 

Bu çalı·- . 
8 

'J'•••ayı tasavvur edın: 

l'in1:' ~etre genitliğinde bir gale· 
lti}

0 
nı ayetinde ve gün ıtığından 

ltıetrelerce uzakta. 
İtte b' 

henn ır •eyYah bu tabtelıirz ce • 
enıe nasıl . d' "'. . l ccl(.. ın ıgını an atıyor: 

d. ukürt koka b' lb' . . ıkt n ır e ıseyı gıy· 
en •on b 

tıttını. De ra ~~ de amelelere ka· 
)'iı l' hıetlı ıs çıkaran zeytin -
Olijy anıbaları yanıyor, lokomotif 

or tr 
)or, ö' .. en Yuvarlanır gibi ilerli-
. nunıde t" l" · •ı dik·ı· une ın granıt antre· 

1 ıyor 8• • 
ır iı •üt k 

de Mone - Leon da dakikada 
1200 lire ıu botaltan böyle bir mec 
raya tesadüf edildi. Ve tünel baş • 
tan bata su altında kaldı. Bütün 
amele süratle kaçtı ve suyun akma 

sı nihayete erişinciye kadar bekle· 
nildi. 

Su cereyanı bitmit ve amele tek 
rar ite ba,lamıttı. Fakat ayni za -
manda tünelden 700 metre irtifa • 
da olan ve 12 Tetrinievvel 1901 
den beri dakikada 600 litre gibi 
mühim miktarda su veren Nembro 
membaı da tamamile kurumuıtu. 

Anlatılıyor ki bu membaı besliyen 
sular tünel tarafından cezbedilmiş 
ti. 

tı. Filhakika bu batı bot ve gayet 
sert akan sular muharrik kuvvet 
ve elektrik istihsalinde kullanıldı. 

Bu sularla kayaları oyan burgu· 
lar harekete getirildi. Gene bu su· 
lar devrilen iri kayaları parçala • 
makta, ezmekte ve harici methalle 
re kadar sü•üklemekte kullanıldı. 

Bu suretle beyaz kömür, zama • 
nımızın en büyük kuvveti, Simp -
londa işçilerin en belli batlı bir 
yardımcısı olmuttu. 

Gene su idi ki burada, ezeli düş· 
manları olan atet ve hararete kar
şı yardıma çağrılıyordu. 

Tepenizde 1500 metrelik bir ka· 
ya yığını olduğu halde toprağın 

10,000 metre içerlerine sokulmak 
bile bile tehlikeye atılmak demek 
değil miydi? Hele hararete gelin • 

ce: 
Malumdur ki muayyen bir de· 

rinlikten sonra toprağa nüfuz et· 
tikçe, derinlik niıbetinde arzın i -
çindeki hararette artar. 

Mont - Genis de azami hara • 
ret 29,5 derece, Saint - Gothrad 
da takriben 30 derece idi. 

Simplon da iıe sıcak membalar 
dolayısile bu hararet 42 dereceye 
yükseldi. 

Böyle bir hararette, rütubetle 
metbu ve zehirli gazlarla dolu bir 
havada çalıtmak değil, hatta ha
zan hayat bile imkansızlaşıyordu. 

Hararet 29 dereceye yükselince 
ameleler tuhaf bir hastalığa tutu • 

Resmini dercettiğimiz gençler 
Cümhuriyet Halk Fırkası Şitli na

hiyesi himayesindeki Şitli gençler 
ıbirliği idare heY.eti gençleridir. X 
iıaretli genç idare heyeti reisi 

Mümtaz Beydir. Mümtaz Beyin sa

ğında oturan genç umumi katip lb 

rahim Osman, a>:akta duranlar sol 

dan sıra ile muhasip Tahir Şevki, 

Mutemet Recep ve idare müdürü 
Bülent Beylerdir. 

Birliğin idare heyeti şimdiye ka 
dar bir çok konserler, müsamere • 
ler, çaylar ve gezintiler tertip et• 
mit ve azalarına azami surette fay 
dalı olmağa çalıımıttır. Bundan 
baıka halka mahsuı büyük bir kü· 
tüphane açmıt, iyi ve kuvvetli a • 
matörleiden müteıekkil bir caz he 
yeti tetkil etmİ§ ve nihayet spor 
şubesini de açarak bütün faaliyet· 
lerini tamam etmİ§ bulunmakta • 
drr. # 

C. G. M. Kış temsillerine 
muvaff akiyetle başladı 

luyorlardı: Cümhuriyet Gençler mahafili 1 ları itibariyle daha canlı oynadı • 
Kansız kalıyorlar, iıtahları ka - geçen cuma gününden itibaren bü- lar. 

panıyor, kuvvetten düıüyorlar hu· 
1 d A tün kıtlık faaliyetlerine batlamıt - Bacak Cemal rolünde Nurullah 

lasaten çalııamaz oluyor ar ı. y· 
ni zamanda ameleler çahttığı müd tır. Kazım Bey bu temsilde bildiğimiz 

Temsil şubesi her sene olduğu bir çok tiplerine yeni bir tip daha 
detçe işliyen büyük vantilatörler 

gibi mutat on beş günde bir kıtlık ilave etti. Biz şimdiye kadar Nu
tünele saniyede (50) metre mika -
hı taze hava sevkediyordu. Diğer temsillerinden birincisini geçen rullah Kazım Beyi bu türlü tipler-
bir takım makineler de kızgın ka • hafta Halkevi Beyoğlu kaza mer- de hiç görmemiştik. 

kezi binası dahilindeki salonunda 
yaları serinletmek için Üzerlerine Ümidin fevkinde ve son derece 

varmittir. muvaffak oldu. 
Evvela Mücteba Salahattin B. 

mahfilin bu seneki faaliyetinden 
bahıetmit ve bundan sonra pro -
fesyonel artistlerimizden birinin 
mahfile hediye ettiği bir komedisi 
oynanmıştır. Eser, o kadar mizan
senlerle süslenmiı idi ki seyirileri 
iki saat hiç sıkmadı. Roller mah· 
filin on, on beş senelik en tec 
rübeleri amatörlerine verilmiş, 
bilhassa teferrüata çok itina edil -

mitti. 
Rol sahiplerinden Nezihe Ha -

nım mafilin temsil şubesinde gi
ren yeni bir aza olmasını da na -
zarı dikkate alacak olursak göster 
mit olduğu muvaffakıyeti bir kat 
daha takdir edilir. 

Hele makiyaj ve kostümüne 
azami surette itina etmitti. O kadar 
ki en ufak bir teferrüatı bile ihmal 
etmemişti. 

Nurullah Kazım bu sene sahne
ye çıkışının on beşinci yılınını teı
it ederken bize yepyeni bir karak • 
ter ve tip yaratmıştır. 

Cem rolünde Ali Zühtü Bey bi • 
zede l<endisinin tam bir komedi 

artisti olduğunu bu oyununda is -

bat elti. Ali Zühtü Bey bilhassa 
genç rollerde çok muvaffak olu • 
yor. 

Uşak rolünde Adnan Baha Bey 
bir harıka idi. 

Mimar Hüsnü ve ka . Umumiyet itibariyle tam mana· 
rısı rolündeki gençler de muvaf - siyle bir eser seyrettik. 
fak oldular denebilir. Yalnız her Gençleri candan tebrik ederiz. 
ikisi de eserin temel direği olma - Melih nazmi 

hiı )" ,_ unu ubbeleri yalıyor ve 
'ınoa) · k 'Ydınl arın tıtre ziyalarının 

Da§ nasll delinir, tünel nasd açıhr 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111s:ııııııııııısı~ıısııııııısııııı 

naden ceıim dağlara karşı açtığı lenlerin hatırasını yad etmek için 
bu cidal bütün gayretlere rağmen tünelin methaline konan bir lavha 
çok defa korkunç ve öldürücü ne· üzerinde bu zavallılarm isimleri 

atanıad "' k l Ye ti . ıgı aran ık bir gece 
lerj k~~Yoruz. Sıcak bir buhar göz
I>e.k 'kor ediyor ve boğazı yakıyor. 

ı alarca t d len bo.. er en ve nef eaaizlik-
lltenıh l ıuluyorsunuz. Hariçteki 
rece,. ' ~~ın hararetinin bile 55 de 
da bue ~kıeldiği böyle bir hava -
hi . a anıların böyle öldürücü 

r lfte . 
' Yevnnye 8 ıaat çahpnak 

Son zamanlarda İsviçre sathı 

maillerinde f ıfkıran 60 derecelik 
ııcak bir membaın suları tattı ve 
tüneli yakıcı buharlarile doldurdu. 
Binnetice muvakkat bir zaman i • 
çin itler tatil edildi. 

Aııl mühendisliğin sırrı bu can 
sıkıntılarına galebe çalmak, hatta 
onlardan iıtif ade yolları bulmak -

buhar haline gelmi, su serpiyorlar 
dı. Bütün bunlara rağmen hararet 
gene mühim bir surette yükseliyor 
ve çok defa bu yüzden itler tatil 
ediliyordu. 

insan kütlelerinin, bilgi ile mü • 
cehez mühendislerine mükemmel 

ticeler verdi. yazılmıştır. 

O kadar ki bu iş her ne kadar Bu liste, devrilen bir kaya yığı • 
muvaffakıyetle neticelendiyse de nının altında kalarak ezilip ölen 
insan, para ve zaman itibarile he- mühendis Alfred Brandt ile baılar 
sap edilemiyecek kadar pahalıya ve daha bir çok ezilen, sıcak bu • 
milyonlara, senelere ve yüzlerce in barlarla ka.";7Ulan, boğulan, hasta• 
sana mal oldu. lıktan ölen amele ve mühendisle• 

makinelerine, evvelki ameliyeler • Simplon tünelinden geçen sey - rin isimlerini ihtiva eder. 
den elde ettikleri tecrübelere isti· yahlar bilirler ki bu it uğrunda ö • Bedi rturi 



ı~~ ı•~ H Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade 

~~B~a~l~zk~ç~z~~1llzzet Fuat ~ş.nın h~ır~an 
Hi 

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNak/eden: IZZETOGLU lıınıııınııı~mınııMın~mr.mınııır~~ ı~nıı11wııım~ıııınııımm~m~~mmnımm~mmmımrııınıııll'mımımmıınııııııııır:rım ıııra~ın ü~~' ınıffiıınııır ı~ ı oo ~ ~ 1ın ~ı ıı 111~m ~ 
ilk işimiz şehri temizlemek ve Her yerde olduğu gibi, bizde de ı nım kız çıkardı. Şükiif e hanım şe· 

ava gidip eli boş dönen amatör av- ker gibi bir kızdı. 
er, balığa çıkıp tek bahk tutamı • 
yan amatör balıkçı vardır. Fakat 
ben bir amatör balıkçı taınırım, ki 
bir kere bile balıktan eli bo§ dön· 
memııtır. Bu zat Ali Hurşit bey -
dir. 

Ali Hurıit bey Bebekte, sakin 
bir ömür sürer. Daha doğrusu sü
recektir ama, sırtında ağır bir yiik 
vardı. Hayır, hamal değildir. ·Ağır 
yükten kastım karısıdır. 

Karııını iriyarı bir kadın san -
mayınız. Bilakis ufak tefektir. Ak 
sit lanet değildir. Kocasının aö~Ü
nü dinler, onu hiç sıkmaz. Şimdi . 
sız: 

Peki ama, bu kızla bulu!«J)ak 
için Ali Hurşit evden nasıl çıka -
caktı?. . "' 

Atk insanı uıta eder. Ali Hurıit 
bir babk mer~kı tutturdu. Bir ka
yık aldı, bir de olta .. Eh, Cavidan 

~ 

hanım kocasının bu arzuauna, bu 
masum e'zvkine bir ıey deyemezdi. 

1'Ali Hurıit hazan sabahları er
kenden, hazan akıamları geç va
kit sandalına binip açıhyor ve ö -
hür iıkelede sandalı bağlıyor, sev
gılmyle bulufuyor, dönüıte bahk
çıya uğruyor, yarım okka, yüz dir
hem balık alıp evine dönüyordu. 

Ali Hurtidin keyfine payan 
yoktu. Hayatından memnundu. 

"Bunun neresı· agwır bı·r yu''k? 
" Şükiifeıiyle her gün doya doya 

d iyeceksm ız. 
gezip dolaııyordu. 

Anlatayım: / Bu keyif böyle sürüp gidecek-
Ali Hurıit be~ meteliksizdi. ti, ama. bir akıam.,. 

Cavidan H. la evlenqikten ıonra Bakınız bir akıa.m ne oldu. 
zengin oldu. Çünkü Cavidan ha - . Ali Hurtit geç. vakıt Şükufeden 
mm çok par ah bir kadındı. anıldı. Balıkçıya uğradı: 

Söylemeye hacet yok değil mi? - Paketim hazır mı?. • 
Para kimdeyaeı hüküm ondadır. - Hazır efendim. 
Cavidan hanım da kocasına hiik· - Ver. 
mediyordu. Onu ya~a, hunu et - Ali Hurtit paketi aldı, evine 
me diye değil. Hayır, sadece koca .geldi. Karısı sordu: 
sının ça,pkt\llıiına mani. oluyordu, · - , N~rde kaldın? 
Ve liararı çok kat'i idi: - Geciktim. ÇQk balık vardı. 

- Bana ihanet ettiğini duy.ar -
sam, al!ıhrım ! 

Haydi bakalım, haddin vana 
çapkınlık yap. CJ'vidan hamm ayrı 
Iacak olurs~ meteliksiz kala.çağı -
nın rea~ıyaı 

Bunun için Ali Hurşit uslu akıl
h oturuyordu. 

Fakat şey~an tek durur mu? Ali 
Hurşidin karşısına çıtıpıtı bir ha -

- Nerede?. 
- Al, pakette. 
Cavidan hanım paketi aldı aç

"t1. İçinden ne çıksa beğenirsiniz? 
Dılınmış, yıkanmış, temizlen -

mış kılıç balığı! .• 
Bire ıu.an! 
Meselenin amana zamana daya 

·Dır tarafı yoktu. Cavidan hanım 
mahkemeye istidayı dayadı. Ko -
casından ayrılıyor. 

ayıplarını örtmek oldu 
- 29-

Bana aynı muharebe tatbikatı • 
nın Viyanada da yptırıldığını söy
ledi. Dedi ki: Almnlar aynı mu -
harebe tatbikatını bir saat içinde 
ikmal ettiler. Fakat ... Avusturya kı 
taatı beş saatte bu harp oyununu 
bitiremediler. Bu kadarcık bir mu-
kayese Alman ordusunun mükem
meliyetini çok iyi İspat eder. 

Bu sözlerim, hiç askerlikten an 
lamıyan Abdülhamidin bile nazarı 
dikkatını celbetti. 

Berlinden dönüş! .• 
Berfin otelınde heyetımıze edi -

len fevkalade ikram; bilhassa ye -
mekler; mideJerımızde türlü türlü 
ve alay alay yemek!er resmigeçit 
yaptıktan sonra müthit bir mide 
fesadına uğratmıştı. Evlerımızede 

ancak bu suretle gelebılmıştık. 
Berlinde yapılan büyük temas 

lardan sonra Almanya imparato -
runun lstanbulu ziyareti kararla§· 
mış ve heyetımız tarafından impa 
ratora gönderilen (ali Osmani) ni 
ıaru da merasimle verılmqtı. 

Artık Almanya İmparatorluğu
nun geleceğı günleri tesbit etmek
le meıguldük. Bu vazife ikmal e -
dilince biz derhal lstanbula dön • 

imparator geliyor .. 
Artık Almanya imparatoru -

bulda gezdirmek ve Osmanlı salta
natını göstermek üzere emir almış
tık. 

Bu maksatla hemen bir mih -
mandar heyeti teşekkül etmiş ve 
tertibat komisyonuna da beni ta -
yin etmışlerdi. 

tık iıimiz imparatordan evvel 
(Şehri şehiri Kostantaniye) yi te -
ımizlemek ve ayıplarım örtmek ol
du. 

Bunu nasıl ve ne suretle yapa -
bilirdik. Koskoca şehir baştan ba
şa pis bir manzara arzediyordu. 
Bilhassa Berlini gördükten sonra 
lstanbuldaki feci vazıyet karşısın
da ürkmemek, korkmamak elden 
gelmiyordu. Derhal düşündük, ta
tındık. İstanbulu muntazam bir 
tekle ıokmıya karar verdik. Fakat 
verdığımız kararın ertesi günü 
menfi taraftan tatbikma başlan -
dığını görünce az kalım çıldırı • 
yordum. 

tarihi kıymeti olan eserlerin yabıJ' 
temizlenmesine nezaret ettİ:nJ• fJ' 

İşlerımız aünden güne arUY 
du. Bir taraftan §ehri hazırla~ 
diğer taraftan sarayda İmparato. , 
ve İmparatoriçeye daireler tahfllt 
siyle uğaşmak mühim bir ıneıe 
idi. )J 

Fakat biz sara~da lmp~~ato;;. 
İmparatoriçeye daıre tahsısıne , 

1 k.. k ·ı . gelell 
zım o an o§e arar en ı erı . 
ler (?) derhal Almanya hükiiJll, 
darlarına Şale köşkünü tahsiı ,t 
mi§lerdi. Ne zaman?. , 

Nasıl kimsenın haberi olrıt• 
dan iradeyi de bize tebliğ ettilet• 
Biz de tabii sesimizi çıkamıadı1'· 

Nihayet bu Şale kö§kü bazJt' 
landı dediler. Biz de gezmeye 11 

görmeye gittik. , 
Bağdat kasrından, Mustafl!l ~ 

şa köşkünden o T opkapı dairetl~ 
deki emsalsiz binalardan bu Şa. 
köşküne düşmek bir kepazelikti,. 
ma kime söylenecek?. 

Bu, saray karikatürü )(ıt' 
dar çirkin hır manzara tasa vvıı1 

it 
olunamaz. Yaldıza boğulmuf b 
saray ... Tabii göz kamaştıracak·• 
Giiya kibarlık, azamet, asalet yttl• 
dız ve alayişteymiş ... Bu yeni zeıY 
ginlere layık haleti ruhiye dairede 
. l . l te ımparator a zevcesıne ayrı an .. 

··rir müt olcluğu büyük ik-ram ve ilti - mıı yazıların, mu:cayiklerin üstüne hazırlanan yatak odalarında ga 

Birdenbıre a.yıp1arı örtmek için 
badanacılığa müracaat edilmişti. 

O Türk mirnarısının şaheserleri o
lan Y enicami duvarlarıwn ertesi 
gününden itibaren badanalanınıya 
başladığını görünce siz olsanız kız 
maz mısınız?. San' atkarane yazıl -dük. Heyetımızın. Berlinde gör -

falın sebebi gayet tabii olarak si- birer badana tabakası geçırılmek- lüyordu. 
yasi ıdı. teydi. Bu vazıyetı görünce derhal Giiya ... alafranga ... üçüncü de' 

Bilhassa o zamanın vazıyeti bunu menettirdim. recede kokotlara mahsus tarzd' 
bunu icap ettiriyordu. Fransa ile Derhal Yıldıza giderek hünkara döşenmi~ bayağının adisi odal~t; 
vazıyet biraz §eker renkte olduğu bu vazıyeti bir pusla ile bildirdim. Tenkit edılecek olsa saray yadıg 

• için Almanya~a teveccüh etmek Hünkarın iyi tarafına gelmiş ola - ları derhal: 
Yunanıstanda neler oluyor icap ediyordu. Bilhassa kütük Sa- cak ki bu gıbı iılerin men'ine beni - Mal sahibi öyle isliyor .. ,,.Jt' 

it paşanın entrikaları da günden memur ettı. Ben de lstanbulun ne ... derlerdi. iki tarafta "af istemiyor! =:· çoğalıy.ordu. dörı bir köı• bucağını doı.4arak c:'~"'' ~ 

:Atina, 11 (Hususi)-Yunanİ•· et::.ini İ•lİyorlar ve bu yolu ta. Türk inkılibı niçin beynelmilel oldu? 
tanda· dahili vazıyet son günlerde kıp etmek istemiyen hükumete ve 
epeyçe karıtmıştır. Sebebi de, 6 bilhassa başvekile §İddetle hücum 
mart darbei hükumetinde methal - ediyorlar. Hükumet, bu vazıyet 
dar olmuı töhmetliler divanı aliye karşısında meclisi mebusam dağı -
sevkedilmek istenen sabık başve - tarak yeni intihabat yaptırmak ve 
kil M. Yenizelosu, başvekilin af- milletin reyine tekrar müracaat et
fehneğe karar vermesidir. Başve- mek niyetinde bulunmaktadır. 
kilin hu af kararı hükumet fır - Maamaf ih bu hususta hükumetçe 

1 

kasında ikiliğe sebebiyet vermiş . verilmiş kati bir karar yoktur. 
tir. Muhalif fırkalara gelince, bun -

M. Venizelosun divanı aliye 
sevki takririni veren ve hükumete 
timdiye kadar müzaheret eden 
müstakiller fırkası lideri M. Me -
taksas, baıvekilin M. Venizeloıu 
affetmeğe karar verdiğini öğern -
dikten soma kabineye müzaheret
ten vazgeçeceğini ilan etmiştir. M. 
Metaksasın hükumete müzaheret . 
ten vazgeçmesi, kabineyi parla -
mentoda müşkül bir vazıyete düşü
recek ve belki de akalliyette hıra -
kacaktır. 

Hükiimet fırkasında bu ikilik 
baş gösterirken, Venizelistler de 
reislerinin affedilmek istenmesin -
den memnun görünmüyorlar. Çün
kü Venizelistlere göre sabık başve· 
kilin medarı itham ittihaz edil • 
mek istenen darbei hükumette hiç 
bir dahil ve alakası yoktur. 

Bu itibarla Venizelistler aftan vaz 
geçilmesini ve reislerinın bıtaraf 
bir mahkeme huzuruna sevkedile
rek muhakeme huzurunda beraet 

lar meclisin feshedilmesini ve yeni 
intihabat yapılmasını istemiyorlar. 
Çünkü yeni intihabat neticesinde 
bugün mecliste haiz oldukları meb 
us adedini temin edemiyeceklerin· 
den Korkuyorlar. Bundan birkaç 
gün evel Sakız adasında münhal 
bir ayan azalığını doldurmak için 
yapılan intihapta, muhalifler, öte
denberi Venizelist olan bu mmta -
kada kazanmamakla beraber, es
ki intihahattaki iki bin reyden faz
la ekseriyeti temin edememiıler ve 
hükfunet namzedine karşı ancak 
347 rey fazla kazar..mıılardır. 

Hükumet mahafili, Sakızda 
kaybetmekle beraber, muhalefe· 
tin eski intihabata nisbetle 1700 
noksan rey kazanması efkarı umu· 
miyede hükumet lehinde vuku bu
ian kayıtla bir delil olarak telakki 
ediyorlar. Muhalifler ise, Sakız 
intihabatında eski intihabata nis -
betle daha az rey kazanmalarını 
hükumetin tethi~ ve tazyik siyaseti 
ne atfediyorlar. 

(Baş tarafı S üncü sa~1tadıı) 1 maktan kurtardı. 1 kara geçit resminde ayak atan il~ 
şu kanunla inhilali durdurmak isti- Hindistan, Çin ve ÜE.manlı lm- ferlerın ökçelerindcn gelen sesler 
yor. Fakat inhilalın önüne ancak paratorluğu a!ağı yukarı iktısadi de kurtuluş marşının mısrall'rııı• 
taze bir ruh geçebılır. Bu taze manasiyle müstemlekeleşmeye baş okuyorlar. 
ruh Ankara kalesinde teneffüs e • lamalar_~ a!nı t~rihler~ t~sadüf e· Müstemlekeler kımıldanıY0;j 
diliyor. Bunun. iç.in liberal demok- der. 'Furkıye cumhurıyetı memle- Çünkü müstemlekeler daha e1'1 

rasının tezatlarına düşmiyen, ya - keti yarı müstemlekelikten kurtar- şuna inanmışlardı: 
ratıcı, taptaze ruhu özliyerek be - dı. Çin bir yarı müstemleke olmak- İstila ordusu geldiği yerde' 
nimıiyorlar çünkü yarının örneği- tan ayrılamadı. Hindistan hali ha dışarı çıkmaz. 
ni orada görüyorlar. lis muhlis müstemlekedir. Fakat l t•ıA d k 1 ...... eı1'cı· 

• k lAb s ı a or usuna arşı gc ın 
Sosyalist alem Türk ın ı a ın- Balkan1ar gibi batı Avrupasının Jc'' 

da sevinecek münuebetler bulu - bankalaıilna, atelyelerine, ticaret İstilacı silahça1 fikirce, ak• jıt 
yor. Diplomasi münasebetler bir evlerine haraç veren memleketler iradece üstiindür. Müstemleke~O' 
tarafa bırakıldığı zamanda bile, Türk inkılabında kurtuluşun for - hafızası istilacının korkusuyla 

ludur. Türk inkılabının anti emperyalist, mülünü buluyorlar. Danzigden d ıtf 
anti klerikal, laik, etatist, cüımhu- Mataban burnuna kadar esen ha - Kurtuluş harbi bunun zıd 1 

riyetçı, inkılapçı vauflarmda be - vada birr kurtu'uş davasının iktısat meydana. çıkardı. 
şeri bir hamlenin geri tetekkülle - la,mı§ formülü vaı·dır. Nasıl haçlılar seferi h1riıti1-': 
re karşı aldığı cephede tarihin Mağluplar muahedeleri boz . akiclcle ·mm yıkılr.1ası için bir eledi 
şaşmıyan rolünü yapan yeninin mak, muahedelerin maddelerını lil o'muşsa, Türk l<urtuluş harb• ... 
zaferini görüyorlar. düzeltmek için Allahtan medet müstemlekelerde emperyalizst'' 11 

Marks bakımından Türk inkıla beklemiyorlar. yenilebileceği hakkında bir iJ11•.: 
"-Ankara ne yaptıysa biz de bir akide uyandrrmı']tır. Bunll11 ~-hı ileri bir hamledir. Klerikalizme 

dayanmıyan, saltanatı inkar eden, 
mazi kıymetlerini tasfiye eden, Ü· 

topiye saplanmıyan bin muyona -
Jizm hangi ilerı felsefe bakımın

dan bakılsa yeninin ve ilerinin 
• 

safında yer tutacaktır. 
Yarı müstemlekeler inkılabı -

mızın ha~ranıdır. Çünkü Türkiye 
ciio.thuriy~ti y,arı nıü3t~mleke olan 
Osmanlı fmparatorluğunu müslem 
leke olmayı kabul ettiği için yıktı. 
Fakat memleketi müstemleke ol-

onu yapalım diyorlar. çin TürkiY,e cümhurıyetının °11 d' 

1918 mütarekelermm sırtlarını cu yılı esir milletler a::-ası.nda 14 lp.r' 

kamburlaştırdığı, 1919 sulhlerinin mut, ve kurtuluş bayraını ?·1;1t1 

kendilermı zincirlere vurduğu mil- Türk inkılabı bütün bu te,;ler'. ı.ı· 
letler cesar.etlenmek istedikleri za dığı isin beyne'mileldir bıJ '" 1' 
man istik'il harbı maceralarını o- labın §uurunu veren şefler de':, 
kuyorlar. nelmilel mikyaaların üstünde r' 

(Ren) boyunda Sakaryanın üs- sap edilecek başlardır. Onun~ 1"' 
tünlüğünü görmek için yıllardır bayrammır- dünyadaki akisler~ -ti 
kütleler saffı harp nizamında top· hakikah bir kere daha kaf• • 
lanmış, aralarından bir tef çıkar- kaklı. 

ınııya çalışıyorlar. Mağluplar An • Sadri Eteffl 
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'!!edilıodu 

Can kurtaran eteklik! ((~ DüNYA 
''E . tnın 

runı. 
olunuz ki mübalağa etmiyo
Pilavdan yapılan bu dağ .... ,, 

C~en .. b' • 
liydUıı, H~un 1~ cemiyete davet-ı bal ve böyle bir ikram hiç hir vali-
d'Ull. Anı ıç le gıtrnek istemiyor - ye yapılmaım:::. Kimbilir kaç bin 

,, nıa bana dediler ki: okka piıinç, kaç yüz okka yağ sar-

bir -h Mutlaka git, orada uaslıca fiyfo öyle bir pila'' dağı vücude 
anını .. .r .. t' ·ı 1 ·ı . . ? .,,·,. d gorecek~in \'n ın p0ı,. ge 111 c )1 mıştı .. ,, ... a e "h .. . '· l ... 1. 

{ılı 
0 
.. §Ol ret kazanan mübala _ Hanımefendinin, acem müba -
z e · · · (, rını dınleyerek eğlenir _ !ağasını bile gölgede bırakan bu 

.Ehı ta" · 
tö11 .ı ııye heni anıya kadar 

.. erınek · · 
duc~ ld ~ ıçın kafi idi. Dediko -
ltr 1·~:1°t Ugurn ;ç.in gü:tel mevzu -

l' ec,~· 

mübalağalı sözlerini hazırun keyf 
ile dinliyorlardı. Ben ilk defa din
lediğimden gülmemek için dudak
larımı ısırıyordum. 

k gitrı-. ıırn diye hemen ko§a ko-
•4• Biraz sonra söz poker ve biriç 

~übaı· v oyunlarına intikal etmi•ti. Böyle 
··t agah .. l .. l ki l' 

töqret k soz er soy eme e bahisler açıldığı zaman ekseriya 
l)~ıtın:z;n:ı! olan hanımefendi olduğu gibi, herkes, bir oyun hatı
tnıd, a ındı. Halinden, tav- rası anlatıyordu. Ben, hanımefen-
111 .. I n çok &'Ün .. .. ld v 

~ lttl gormut 0 ugu dinin bu mevzu hakkında ıöyliye-
ltk ırı:~:~u. Merhum zevci yük - ceği sözlere sabırsızlıkla intizar e
~11rıd rıyetlerde bulunmu§ ol - diyordum. Hakikaten aradan 
d, Ço\: :n hem memleket dahilin - çok geçmeden hanımefendi söze 
"6ddet ~latnııt, hem de uzun atıldı ve dedi ki: 
~~ b vrupada yafamıttı. Türk " - Zevcim1c bir kere (Havr) 
t\iaeı k •tka Fransızcayı da pek limanından bir Transatlantik va -

Ctııı .onutuyordu. puriyle turistliğe çıkmıştık. Va pu-
'ı ıy~te, bir taraftan çaylar, rumuz Akdenizde dolaştıktan son 
llfta tr ıkranı edilirken diğer ta- ra lstanbula da uğrayacaktL Biz 
~d: fundan bundan konutulu - lstanbulda vapuru terkedecektik . 
ltttll ' Tabii söz dünya haber - Vapurda bit çok ecnebilerle 

ede İnt'k l "-•tııd, b' 1 a etmi§ti. Hazırun a dost olmuştuk. Bir akşam poker 
"lat ır de Bağdatlı zat vardı. oynadık. O oyunda tali bana o ka
ıı.11 t. ltıerhurn kral Faysalı yakın- dar yardım etmişti ki altınları o -
lllJl ,. :•Yorrnuı. Sabık Irak kralı- vun masası üzerinde duran küçük 

8\l e 'tr mevzuu bahsoldu. bir gümüş kiirekle toplryordum ! 
"'·- •ralık h f d · .. k 1 -..,. .. ,k anıme en ı soze a- Ertesi sabah Napoliye gelecek -

''......_ dedi ki: tik. Vapur açıkta kaldığından 
lar \·aı~?n Bağdadı çok iyi bilirim. sandallara binerek sahile çıkacak 
rerken 

1 ık. ~tm~şti ... Ba~~ada gi - ve şehri gezecektik. Ecnebiler ba -
~l't İstj~eılılerm hızını ıçın yaptık- na karşı daima çok nezaket göste
tarnanı hal merasimini hala unu- ıiyorlardı. 

0 
· Vapur <lemir attıktan sonra san 

~d·ı·zan1an Bağdada kervanlarla <lala binmek üzere aşağıya doğru 
ille 

11~0rdu. Şehre bir saatlık sarkıtılan merdivenden inmek üze 
at.Ir~fe kainııştı. Baktık, uzahian reyken fr~nk do~tları.mızdan ikisi 
teu , e develi bir çok istikbalciler k?lm~ıa gırmek ıstedıler. Ben ken
~~or. Bunlar bize yaklastıkları dılerme: 
. an atıa ~ · "- Zahmet etmeyiniz, kendi 
ıııdile nndan, dcYelerinden 
\' r. B . kendime inerim.,, dedim. 
: onun . eyı aralarına aldılar Keşke hunu ~öylemeseydim ! . 
~~le Çek takıp .olduğu deveyi elle- Çünkü tam bir iki basamak inmiş
tııtdu"ı erek bızi bir suba§ma gö -er. ken ayağım kaydı, denize dü~tüm. 
~u'""d Bereket versin o zamanın mo -

~· ·« a de 1 · · d · d'k lıhtı · . ve enmız en ın ı · dası beni boğulmaktan kurtardı . 
l~rtıı§:Çın büyük bir ziyafet hazır Yoksa yüzmek bilmediğim için 
Sa\ı\>ur 1

' Aınma ne ziyafet! Ta - muhakkak boğulur, giderdim. 
t'tııda b:deınezsiniz. Suyun kena - Bakmız ne oldu: O zamanlarda 
<liUtıişrır Ye~e bir pilav dağı inşa e etekler kabarık dursun diye bir de 
~~ ı. Enıın olunuz ki müba13.~a hafif kolalı iç etekliği giyilirdi.Ben 
d Yoruın p·ı· ..., 1 'bat denıe~ 

1
. ı avdan yapılan bu c enize diişiince içine hava dolan 

lletrıen heJe ıın. ~c. tepe deyelim .. kolah iç ctekliğim bir tayyare pa
Seklifi nıen ıkı rnsan boyu yük- raşlitü, bir şemsiye gihi açılıverdi. 
~e ~es ~de idi: Tepenin üstüne- Kulalı' keten bezinin içine su g-cç
~w ı oca hır deve bütün olarak mediği i~in adeta ayakta imişim • ~ı ıp ' G Yatırılmıştı. gbi suyun üstünde kaldım, batma-

tikba.~:k bizim heyet gerekse is- rlnn. Bu esnada sandallar yetişc
etraftrı gelenler bu pilav tepesinin rck beni kurtardılar. tnanır mrsı -
,, a toplana k " nrz, denize diistüg'"'üm halde yalnız "eme" ra : A"-uc 'n'Uç • -
h~lage başladılar. Hademele~den kunduralaıımla çoraplarrın ve bir 
" rı elleri d k' de arkamdaki elhisenin etekleri ıs-
e lt14rt n e -ı kancalara de- lanmıştı. Çünkü ancak dizlerime 

~aral'ak ~ı.ası~dan e~ parçaları ko- kadar suya batmıştım .. ,, tt 
~dr '· ısaf ırlere ıkram edi uoı· -" Hanımefendinin buna benzer 
. 'rabii T' hikayelerini daha fazla dinlemeğe 

l'i.hirletj ?1 ~v yeyenlerin hepsi bi- tahammülüm yoktu. Belki kahka -
hır ltısnı ili ~o .. remiyorlardı. Çünkü halarlıl gülerek, bir kabalık yapa -
1rtıda k ; Pılav dağının öbür tara - rım deye hane sahibesinden müsa
liiinıi ... a •Yorlardı. O zaman isit-<-e nazaran b" 

1 
b' . : ade alarak gitmeğe mecbur oldum. 
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e:!ok Holmese karşı Arsen Lüpen l 
rlkanuzı bugünden itibaren 10 nuncu g 

.........._ •ayıfamızda bulacaksınız ~ 
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Bütün Faşist liderler evlenecek! 
-

Bu emir Musolininin emridir. Faşistler aile ve 
nüfus işlerinde birer nümune olacaklar 

ROMA. - Musolini, fafist fır
k asma mensup olup da mühimce 

mevkiler i§gal edenlerin ve yahut 
yeni intihabat ıçın nazırlıkları i -

lan olunanların ya evlenmelerini 
yahut vazıfelerini bırakmalarını 

emretmi§tİr. Musolini tarafından 

sadır olan bu emir, fatist 
f a,ist fırkasına mensup bulunan -

larm, İtalyada aiie tesisi ve nüfu -
sun arttırılması için bütün ltal -
yanlara nümunei imtisal olmaları
nı istihdaf eylemektedir. 

Musolininin bu emri üzerine 
bundan sonra bekar olanlar faşist 
f ırkaamda mühim vazifelere tayin ·ı Roma da Santa Marya klllaealade yedl y6z; elli çiftin m6ttereken nl• 

edilmıyecekl.erdir. Haber. ~lınd~ğı- kAh mer.aal~I yap•.'.'~or •. Her.çift Muaolfnfnln bnaad kHaaln 8!0 liret almı,tır. 
na göre bekar olan bu gıbı faş11t· ler kendılerıne munasıp bırer zev- 1 ce aramıya başlamışlardır. 

Hayfa kadınlar·ının protestosu 
Filistinde vuku bulan son kı -

yamlar ve iğtişaılara kadınlar da 
iştirak etmişler, ve bir aralık İngil
tere fevkalade komiserine de mü
racaat ederek arzu ve emellere 
tercüman olmuşlardır. 

Aydınlığa bile henüz kavuşmı -
yan ve sımsıkı kapalı' gezen bu 
kadınların çifte çifte esaretlere 
rağmen milli hareketlere iştirak 

etmeleri lehlerinde derin hisler U· 

yandırmış bulunuyor. 
Bu müdrik, fakat zavallı kadın

lar, evvela, kendilerini esaretten 
kurtaracak ve içinde boğuldukları 
kaim örtüleri atacak olurlarsa , 
fÜphe yok, milletlerine, daha mü -
kemmel hizmetler yaparlar. 

Fevkalade 
komisere 
müracaat 

ettiler 

Pariste büyük bir banka soyuldu ! 
Pariste, Şayanı dikkat bir soy- ı karışıklığı görünce, i!in içinde j deliğin~ geni~letilmesine .başl~nmıf 

gun vakaıı olmuştur. Gece, hır- soygun olduğunu anlamışlardır. ve aşagıdakı adam §emsıyeyı açıp, 
sızlar Lyon - Almand bankasının Hırsızlar, bankadaki bütün çek- düten sıvalar gürültü etmesin diye 
şubesine girmişler ve iki kasadaki meleri açmıılar ve biri büyük ,di- sıvaların altına §emsiye tutmuştur. 
paralarla kıymetli madenleri çal - geri küçük iki kasayı kırıp muhte - Bundan sonra haydutlar banka-
mışlardır. Çalman §eylerin mec - viyatını çalmışlardır. ya girmişler, evvela büyük kasa-

muu kıymeti. 660.000 franktır. Müddeiumumi meseleye vazı - k" k l b .. yı, sonra uçüğünü ırmış ar, u-
yet etmiştir. Bankanın ortasında 

Sabaha karşı, yol bekçisi, ban- tün çekmeceleri karı§tırmışlardır. 
bulunan bir §emsiye, hırsızların 

kanın kepenklerinin, yarı açık ol- içeri nasıl girdiklerini meydana Çaldıkları paranın miktarı, 
duğunu görerek şüphelenmiştir. O k muhtelif memleketlere ait 400.000 çı armı§tır. 

radan geçmekte olan iki polıs me- Tavana, bir adam sığabilecek altın frankla 260.000 franklık gü-
murunu haberdar etmit ve polısler bir delik delinmitlir. Bir iple bir müş madendir. 
bankaya girmitler, ve etraftaki adam inmiştir ve şemsiye açarak, Polis !iddetle hırsızları arıyor. 
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Çatalca icra memurluğundan: bedeli muhammen kıymetinin yüz 
Tamamına yeminli ehli vukuf de 75 §İni bulmadığı takdirde iki 

marifetiyle 2000 lira kıymet tak - bin iki yüz seksen No. 1ı kanunun 

Deniz Yolları lıletmesi 

ACENT ALARI: 

dir olunarak Kabakça karyesin - hükümlerine tevfikan geri bırakı - Karaköy Köprüba~ Tel. 42362 ';irlı:eci 
de istasyon civarında mevcut de - lacaktır. Müterakim vergi ve Miıhür<lar zade hanı; Telefon 22740 

ğirmenin nısıf hissesi ile aynı köy- vakıf icaresi telliliyesi müşteriye •--------------• 
de ve tamamına 400 lira kıymet aittir. ltbu gayri menkulün §art Karadeniz Aralık Postası 
takdir olunan dükkanın arttırma - namesi 6-12-33 tarihinden iti - Sakarya vapuru 14 ikinci teş· 
ya vazedilmiş olup 16-12-32 haren herkes tarafından görülebil- rin salı 18 de Galata rıbh-
tarihine müsadif cumartesi günii mek üzere dairemizdede acık bu- mmdan kalkarak Zonguldak, 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemiz - lundurulacaktır. İpotek sahibi ala- Inel:olu, Sinop, Samsun, Fatsa 
de birinci artttırması icra edile -
cektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muham."llinenin yüzde yetmiş be· 
şini bulduğu takdirde mczktir de
ğirmen ve dükkan müşterisi üstün
de bırakılacaktır. Aksi surette 
en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak §artiyle arttırma 15 gün 
temdit ile 31-12-933 tarihine 
müsadif pazar günü aynı saatta 
keza dairemizde yapılacak olan i
kinci arttırmasında dahi arttırma 

caklılarla diğer alakadarların Ordu, Giruon Vakfıkebir, 
gayri menkul üzerindeki hakları - Trabzon, Rize'ye dönüşte bun-
m hususiyle faiz ve masrafa dair 

tara ilaveten Sürmene' ye ug· • 
olan iddilarmı evrakı müsbitele -
riyle 20 gün içinde icra dairesine rar. (6206) 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu secillerile sabit olma 
dıkça satış bedelinin paylaşma -
sın dan hariç kalacaklardıd. Fazla 
malumat almak istiyenlerin 933-
! 75 dosya No. sile memuriyetimi -
ze müracaatları ilan olunur. 

ı•-----------------~·~-----· 

İzmir Sür'at Postası 

iz mir vapuru 14 ikinci teşrin 

salı 11 de Galata rıhlıa:mdan 

kalkarak doğru lzmire gide· 

cek ve dönecekti:-. (6207) 



ARSEN 

Uzun dedikodulardan 
sonra alınan netice 

İstanbul mmtakası futbol heye- . ki : 
. d (llaıı t:ıru fı ı inci &a~ı!a1:ı) l leyelim .. Murat Bey dıyor . \ 

tın en: . . . .. . . O . Beyil\ 
1 _ Müttefik k)üp)erin genç ta- · zuv!annı arıyordu. Herkes bırıbı- - Ben, Hayrı mcı tııll 

kımları müsabakalarına ait fikstür rine muhalif gruba mensup olup ' eğcı~ ''.ars~: ıyfeka~ını~ı : ttl~ııese 
VAKiT tefrikas ı rtumara: 4 tanzim ecli'rnek üzeredir. Bu maç· olmadığını soruyor. Fakat menfi tasvıbıne ıklıran etmı) en sıııı 

. ,• • . . .. . larn da 17 - 11 - 933 tarihinde cevap alıyordu. 650 kişilik bu mu- leler iizcrincleki ısrarlarını ~n]:3ôİ 
Hemen ekmekçıa .. n ayrıldı. Ge- tkı dusman arasında tabtat fark I k 1 l· '"ld l 1 1.l sız o·örüyo"Ulll Jh '\Ti önıeı ..... ı . . . . . • baslanaca · tır. azzam teşe .< \.U en nası o mu, \1 ~ , b ı · • .ı 1101 .. 

n çekıldı, dıvarın rlenarınua sıper 1 hırı bıl!1assa şu sırada ne kadar ba ·G k 1 .. b k 1 a d b' t 1 k' · b' l gelmemı' ı:. t 'ı' lıt"itt'in is•ckleri koııg·tc lerdc l' dıl· . .. . . .. .. .. . . enç ta ım ar musa a a arın a ır e < ışı ı e :r · · · ' ~ dde 
aldı. Genç kız tekrar gerıye ko§ke rız bır surette gorunuyordu. Bırı : . . k k . . "tl f'k S 1 h h d ld d ktor ~ülınü~ münakaşa hatta re .. .. . . . . . . ı ştıra etme ıstıyen mu e ı a .onu ınca mç o uran o ·, .,, , 
donunce bu bahçeden ıçerıye gır - Holmcs elh yşmda, 1:nf hı r komıs· I 1 .. 1 • 1 k"I k u·· 1 M h d t · tı"ne mcn•up 1111-stı"r d'ı .. . . '" up.crın numara ar çc ı me - ar u a ene cemıye ., • · . t 
mekte tered~u~ e~~edı. Bır . ı.c~ yoncu hal \'C kıyafef nde kırmızı, zere 13 _ 11 _ 1933 pazartesi doktorlardı. O halde bu 650 Heyeti idareye ve ha~sıyeı:. tıtl 
soracakmış, ıkı koıkten hangısını yunrlak yüzlü mntruş, orta boy - .. .. t 18 de mıntaka merkezi- doktoru, muhalif grubun bayrak - vanma hakkı h uzur vcrılnıCSl , .. 

d ... d d .. . . gunu sa.a 1• n1e 
a~ a ıgın a tere dut edıyormuf gı- Ju, çok keskin bnkışlı bir ndamdı. ne salahiyettar murahhaslarını tarları Hayri Ömer ve Süreyya :::.usi madde olarak kanun< a i~t~~ 
hı yaparak kızm el attığı kiremide Lüpen ise daha genç, kırk yaşında göndermeleri . Kadri Beyler nereden bulmuşb•r _ cuttur. Bu hakkı huzurun ın. rııif 
doğru gitmek istedi. Fakat bira - kadar uzunca boylu, her hareketin 2- Bu da davete murahhc.s gönde dı?. Salonda herkes biribirine ilk hüvlik kongrede tesbit cdıl 
yak ıeıile durmıya mecbur oldu. de çeviklik, atildih cörünen, kıya- rem iyen veya kendisini ter.nail ettir aynı şeyi söylüyordu: tir.,, • fi 

Beyaz kö§kten birisi çıkmıf, ağaç- fetini değiştirmiş olmasına rağ - miyen klüp'erin i~tirak arzusunda -(Hekimler birliği) uydur - İntihabat saat 14 te başl3ıı'I'' ~ 
larrn arasından dıvara yaklaşmış· men mevzun vücudu, diizcün çiz - bulunmadıklart anla~1lac.:ık ve hak ma bir~irliktir. Vilayet tc, polis te 16 ela bitmiştir. Tasrada bııhı~ · 
tı. Eğ~ldi, dı~.a~~n a.rkasınd~n ge - gileri ile "rıiizel adam,, denebile - ları sakıt olacaktır. böyle bir cemiyet tescil etmemiş - 150 doktor reyini ~ektu.p~a :o~ 
len aaama gorunm•yecek bır va - cek kadar tevimli şeytan ve hile - 3 - Bu müsabakalara ait şera- tir. . dermistir. Reylerin taanıhnd ' 
ziyet ıı.ldı. Üç dak'ka bekledi. kiir bir Fran:azdı.. it ıçhmadn tebliğ edılecektir. Gureba hastanesi sertabibi Ö - netice~ hasıl olmuştur: . ,ç 
Başının iistünde bir kiremidin oy- Birbirlerile mücadeleleri esna - mer Lfıtfi Bey, bir dosluna dert On beş gün evvel 150 kiti>''~· 
nadığını hissetti. Kiremidin altı- •• yanıyor.:ıu.· miyen intihaba bu sefer 685 o J1 

smda üçüncü defa olarak ynlacı T Tnl·versifede Ünvan a P' 
na &aklanan ka,ıt alınmıştı. iki dost gibi kar~ıla~ıyorlardı. Hol V ~ "- Muhalif gTubun en çok sini- tor iştirak et...""lliştir. Jf' 

~Ayak sesi uzaklaşınca kalktı. mes: (t~ ı.arotıı ı ıııc.ı ,.._,.ı .ıuıızl1'lı r.ine dokunan, Etibua odasının kc- Ziya Nuri Pa§a 658, Niyaıı J~' 
Agaçların arasından bu boyasız - Yalnız Su~diyeye değil, Is - kili Hikmet Bey yapacaktır. lcpir denilecek kadar a§ağı bir fi - met Bey 6Gl, operatör Mur•~ 
köşke doğru yürüdü. Tam kapının tanbula bile sizin ic;in geldim. Sizi İşittiğimize göre Üniversitede atla aldığı binadır. Bu zevatın de rahim Bey, 672, Gureba ha• f 

zilin.\ çekeceği sı:ada kapı açıldı. ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. eskidenberi kullanılan tabirlerde eliğine göre bina, Bizans zanıanm- sertabibi Ömer L\ttfi Bey 611~1 
Ve karşısına aynı ~enç kız çıktı. Lüpen güldü: bazı değişiklikler yapılmıştır. Bun dan kahnaymL5 .. Bizans zamanın - peratör Nazım Hamdi BeY ·ı· 
Temiz bir Fransızca i"e Holmese d .. . .t · · erı'ne elan kalılla olnıuş olsaydı, r,'tı'l)l>a reyle idare heyeti azalığına •~

1 

- Lfitufkar dostum ... Sizi gör _ an sonra umversı e emım Y ~ • il'.; 

ne iıt·e· d.ı.'ği·n· i sor.du: Holmes bu kı Ü k .. f k""lt d l h k' l k l mi•lerdi~. . ., . J mi yeli ... Manmafih burada ayak 1 ni.versite re loru···· .a.·u e r~ısı o ası c a a ·ar r çı ·nuş o maz T J K 
zın yuzunu tetkıke ve tanımıya d I 1 b I l Deği•enler Tevfik Salım ...o 

üstü neden konusuyoruz. Köskün yerme Dokr n, mu ern11 yerme mıyc I?. Binayı ::tan u a ge en :r il''" 
çalıtarak: .. ·· d · ı t • . b h d~ Ordinaryos, muallim yerine profe- turistlere gezdirirdik. V~rdiğiıniz ve Neşet Osman Beydir. 8"~.1_,ı -Acaba yanlııı mı geldim, mat onun eyız. s eraenız a çe e o - D 

1 
. .k. f l k yerını Zı'ya Nurı' Pa•a ve 1"'1 

mazel ? Ah t B:r . ko"•ku"'nu·· arı tururuz. isterseniz ireride ... Bir de sör, muavin yerine oçent unvan- parayı m· ı ·ı sene zar m< a çı ·a - 1 B l l" 

.. me eyın ır ::- 1 k · d'k I • t'f 1 ~ f } · smet ey a mı«-tır. l"' lan kul!anı aca tır. nverır ı ·. ,a, ı c l\Jh~ra , nn:.ı. T P 

yorum. Maamafih ... Durunuz ba - kahvemizi içersiniz. Yeni Üniversite kadrosunda is· hakikaten keleı•irdir. Altında dört Mustafa Hayrullah B. 653," , 
kayım. Boyasız köfk demitlerdi. Şer lok Holmea, beyaz köşke gir l k <l 

60 
•an Samı' Bey 670, prof eaör P~ 

lam tetkikleri enstitüsü müdürlü- dükkan varc ır i ay a en az 0 
- tv 

Belki de öbür taraftaki olacak. A mekte tercdüt etmedi. Bahçede çi- mal Cenap Bey, 644, Rıza JU.i•.J,· 
caba burası mı matmazel"· kl . d b" k . ğü lağvedilmiştir. lira varidat getiı·iyor. !ştc, oda 1 ıP 

çe erm arasın a ır rmıerıyeyc Eskiden bu va~ife kendisine tev idare masrafının bir klSmı çıktı de Bey 65l, Vasıf Bey 499 rey e~I' 
H b b. b T h !?İrdiler. l ı ı ·1 H k re heyetı' yedek a· zalıg~ına • - ayır, urası ın aıı a • - di edilmiş olan zmir i amaı a mekti. Sonra, bina pek te 

sin Beyin köıküdür. Ahmet Bey Şerlok Holmes piposunu çıkar - kı Bey hadis tarihi ordinaryosu eski d ğilrlil'. Nihay t 40-50 y1l -
kimdir? Bilmiyorum. dı, yaktı. Kahve içmediğini söyle · unvanını almıttır. Acemce hocası lı k bir ömrü varclrr. Burayr yap -

-Affedersiniz Matmazel .. Aca di. Lüpen fesini çıkararak: Baki Beye Farsıra lektörü, Arapça tıran adam henüz herhayattrr. Bu 
ba Tahsin Beyin kendiıile görÜ!C· 
bi: ir miyim? Aradığım zat hakkın 
da malumat almaya mecburum 
da .... 

- Tahsin Bey latanbulda değil 
dir. Karısı da kızları da, oğlu da 
daha uyanmadılar. 

- A, öyleyse rahabız etmiye -
yim, teşekkür ederim matmazel .. 

Ho!mes çekildi, bahçenin kum
lu yolunu yürürken bu kızın sima -
ıını hatırlamıya çalıttı. Zihninde 
saçlarının tupvaletini, rengini de -
ğiıtirdi. Yüzündeki boyaları sildi. 
Aklına bir isim geldi: 

Antuvanet ... Arsen Lüpenin sa
dık dostu Antuvanet •. 

Fakat bu acaba o mu idi? 
Bahçe kapısından çıktıktan son

ra beyaz kö~ke doğru değil, gene 
geldiği istikamete yürümek için 
iki adam atmıfh ki arkasından biri 
omuzuna dokundu: 

- Aman dostum, bu ne vefasız 
lık. .. Buraya kadar gelesiniz, be ,. 
nim evimi öğrenesiniz de beni gör· 
meden gidesiniz ha ... Bu ne vefa -
ıızlık ... Şimdi ekmekçi beni ara ,. 
dığımzı söyleyince ne kadar sevin 
dim. 

Holmes ba~ını çevirince karşı -
unda kırmızı uzun fesli, gözlüklü, 
esme~ yakın kuru bir adam gör • 
dü. Öptü: Arsen Lüpen ... 

İngiliz polisi bu dir'et karşısın ,. 
da bir lahza hiddetle hayret ara • 
$ında bocalamaktan kendini ala • 
madı. Fkat d erhal kendini topla -
dı. Elini uzattı. 

Bu iki yalancı dost olanca kuv • 
vetlerile ellerini sıkarlarken Arsen 
Lüpen: 

- Dostum, dedi. Muhabbetiniz 
parmaklarımı koparmaya sebep o 
Jacak gibi ıörünüyor. Hala ne ka· 
dar canlısınız!. .. 

. - Üstadım , eğer hakikaten be • hocası Kilisli Rifat Beye Arapsa zevat diğer itirazlarında da haksız 
nim için bu büyük seyahati yaptı· lektörü unvanları verilmiştir. dırlar: 
nızsa şarkın güzel şehrini görmek- Bu unvanlara uygun mühürler 1 - Etibb.a muhadenct c.emiyc-
le iktifaya mecbur olacaksınız. ve plaklar hazırlanmaktadır. tinin namzet listesi, dedikleri gibi 

- Bir c ~ Kont Dora Vadorun Bir hafta kadar Ankara.ya ıit - 15 kişilik bir aza huzuriyle değil , 
vasiyetnamesini elde etmekle... miş olan Üniversite rektörü Neşet 45 azanın iştirakiyle tesbit edilıni§ 

Ömer Bey Ankaradan dönmüttür. tir. 
- Demr.k bu vasiyetnnmenin 

bende olduğunu biliyor6unuz. A .. 2 - Aidat mese lesine gelincl! ; 
la ... Az kaldı unutuyordum. Dos - Sultanahmet sulh mahkemesi etibba odası bu ciheti çok evvel -
lum Vataonun sıhhati nasıldır? 1 inci hukuk hakimliğinden: den düşünmüş, icnbcdenleri yap _ 

Davacı Hüseyin Efendi ile Na - mıştır. Bugün hiç hekimlik et -Kendjsini görmek isterdim. 

İngiliz bu alnycı Fransız hırsızı
nın 6Özlerinden ne kadar kızdığı -
nı belli etmemek için piposunu diş 
lerile mrıyor, gözlerini ba~l .. a ye • 

re çevirerek lakırdıyı değiştiriyor

du. 

- lstanbula geleli 15 gün oldu. 
15 gün sonra vaıiyetname ile bit· • 
Hkte Parisc döneceğim. 

- O kadar çabuk mu? Maama -
fih üstadım, vasiyetnameyi benim 
çaldı~ımı ispat edecek hiç bir de -
!iliniz yok. Benim bu yabancı şe -

birde tevkifi icap edecek hiç bir 
harclı:etimi bulnmıyacaksınız . Bina 
enaleyh vp.siyetnameyi elimden an 
cak 200 bin frangı vererek, yahut 
gırtlcğımı sıkarak alab:lirsini z. 

zif a hanım taraflarından Beyoğlun mi yen, senede 3, evlerinden çağrıl 
da Ağacamiinde Rumeli hanın - dıklarr zaman hastaya gidenler 6, 
da di~ doktoru Ha!ıan Zeki hakkı:n muayenesi olanlar 1~ lira ver iyor -
da ikame olunan iıalei ıüyu dava- lar. Bu aidat alınmaz~ı oda nasıl 
sı iizerine müddeialeyhe ilanen iclarc edilir?. Şimdi yi.iz lira aylık 
tebliğ kılman davetiye üzerine alan muhasebeci, tahrirat katibi be 
yevmi mahkeme olan 11 -933 ta- dava çalışrrlarmı?. işlerini güçle
ri hinde mahkemeye gelmediği an- lini bil'akıp idare heyeti içtimala -
!aşılmakla mumaileyh hakkında rma gelen kimselere vesaiti nakli
gıyaben muhakeme icrasına karar ye parasr diye ve hakkı huzur kav
verilerek icra kılman muhakeme • diylc ufak bir para verirsek ç~k 
de evrak okundu. Ve muhake - mudur?. Bunlar bu işi g-örmeğe 
me hüküm derecesine gelmesine na mecbur mudurlar?. 
zarnn müddeialeyh Hasan Ze- 3 - Hayri Omer Bey hazı dok
ki Beye muameleli gıyap kararı torların müteaddit vazife alışma 
tastirine karar vermi~ ve muha- da füraz ediyor ve geçen idare 
keme giinü dahi 9- 12-933 tari - heytinin bu zeminde hiç çalr~ına
hine r.lilsadif cumartesi günü saat dığrnı ilcı'i süıiiyor. Yanı açıkça 
14 e talik lcılınmış olduğundan sı ayri Omcr Bey fazla p:ıra alan
yevmi rnezkurdn mahkemeye gel- lara hi.icumda bulunuyor; bir smıf 

- Ya şu kıyafet;niz, şu evdeki mcdiği tal<dirde hakkında Hukuk mücadelesi açmak istiyor, idare 
vazjyetiniz? u~ulu muhakemelerı· K. 402 ı·ncı' l t' · h _ 1eyc mırı u zeminde çalışmağa 

- Ha, demek ki yeni mcvkiimi 1 mad desi mucibince muamele olu- s<>lahiyeli olmadrğını k endisinin 
merak ediyol'sunuz. lzah edeyim: nacnğı ilanen tebliğ olunur. de bilmesi lfızım. 
Ben şimdi Mısırlı b:r zenginim. ls· (9721) 4 - Muhtaç doktorlara ve aile-
m im Abdülbnki Bey Haldundur. lerinc yardıınr da Etibba odası ida 
Bu ev Şadan Bey isminde eski bir .tf6>:;m"I~ ~ Yeni çıktı ~ , ' re heyeti pek evvelden düşnmi.iş -
mabeyindnin ailesine, ynni karısı· tür. Bulgaristandan, YunaniR -

na aittir. Bir de kızı var. Bunlan 1 Cinayet ve Ceza tandan buna dair talimatnameler 
Maksimde bir baloda tanıdım. Mü j l{uı ihtılilc:ilerinden getirmiş, tetkikat yaptrıınış ve 
kemmel Fransızca biliyorlar. Ta - Dastayevski'nin bir (yardım sandrğı) teRisi için ha-
bii Arapça bilen olrnadJğı için be· H d R"f t 8 · zırlanmrş1r .. , ay ar ı a eyın 
nim h:ıl<:ihnt~n Mısırlı olup olmadı terdim esi Ömer Lu.tfi Beyin dostuna söv-
ğımı lahkika i~k:'.'~n bulamadılar. .Şafak Kütiip'rnr.esi, 75 kuruş ledikleri daha uzuyor. B1:r., bir ele 

(Ucmnıı ' "nr) j W:ii'iil•R•-iDi•mJılll!l••••i l operatör Murat İbrahim Beyi din -

mitlerdir. 
11

, 

Heyet divanı asli azahğıil• ~. 
allim Neşet Osman Bey 650, ~,-ı 
cuk hastaneıi sertabibi Rifat -" 
di Bey 662, diş tabibi Mu•~. 11a 

. ~il· Bey 619, eczacı Hüseyın Uill' 
Bey 619, yedek azalığına m~ b~ 
Süreyya Hidayet Bey 669, ~~el 
İsmet Bey 643, diş tabibi Me g' 
Rifat Bey 618, Müeyyet lh••" 
reyle intihap olunmuşlardır· 

1
, 

· te 
Bu arada ·muhalif partının .,e • 

bit ettiği namzet listesine reY teri" 
rildiği de görülmü~tür. Bu re'/ ft,.lif 
sayısı topu topu 21 dir. Mil to' 

. . l . d oper-
partının namzet erın en sef 
Emin Bey 21, Mazhar Osoı•0 ı.ı· 
9, Kadri Ra§it Paıa 8 rey alJlllf 

dır. l•, 
Bu suretle, liderlerinin Jıar-'b•' 

rına ve iddialarına rajmen J1l".,,Jı 
lif partinin de intihabata itli f' 

· ~· h l'f ti ı.r• . etıgı ve gene mu a ı par l Jıİf' 

tarlarının 650 değil, ancak 2 
olduğu meydana çıkmıttır. -"" 

:z s 

Hindenburg 
z~) ..Jt (llaıı tarafı l lncl .sıı,rıtarnı & ııv 
utte.Jl1 

dırıl;ırllk Alman ınlllcU tekrar Dl 

kıitlc hııline gctirllınl~tlr. ıJlll"" 1 

Almım milleti tekrar kcndisiJıl b tat " 
tur. Şimdi bıitün dünyııya anla~ pJ • 

uııavat 
o dıı diğl'r milletler gibi ııJnl ın 

resinde mııamdo gömıck lstl.)or. JJlill'tJıııl 

lfü:lın iııtcdlğlnıiz ~ey diğer ,.P-
gibl UJnt hukuka nıalil< ol:u~l• tıald~,_., 
idame etnwktlr. Harp l!tcdlflnılı: 11 

'-' • 

" ııııa•re' ıt ortayn tıkarılan l alanlar artı ,11 
ld~,,. 

malıdır. Almarı.)ada biç bir ~ 

ııörml'k ııiyctiııdc değildir. Bfl! •--" 
lre6ı·cte milletler gibi aynı müsavat da 

mau 1 tlyoruz • , .. ,.. 
• uıct1' -

Dünyada 1;1lAhsır; \ 'e ıiıthlr "1 -ptııt' ,,,rs 
hlrindl'n a;rırt edilmrdcn 11l1Ahl..-

,.1"" 
dl 11-ınl ,·e .41 

Alman milleti. bıınu i5tc i: ıs ,_.,r 
ti oıdul1111 

mlllctlnlıı yrk\ ti<' ut lılr kU c 

Ildır , 

<'!hana llAn cdccclitlr.,. 



Dünk ·· Keşidede Kazanan Numar ar 
Begazıtta Okçular Başında Yeni ikbal Gişesi Sahibi M. Hamdi Bey ve yine Beyazıt ve Fatihteki ltinıaf 

Bürhanettin Gişeleri Listemizdeki Numaraların ikramiyelerini Verirler 

lira 

30 
30 
30 
50 
30 
ıoo 
ıoo 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
ıoo 
ıso 
30 
so 
ıoo 
so 
ıso 
30 
30 
30 
30 
ıoo 
30 
30 
50 
so 
ıso 
30 
ıoo 
30 
30 
30 
so 
30 

SOo 
1so 
100 
30 
ıso 
30 
30 

soo 
30 
50 
50 
ıoo 
30 

soo 
50 
30 
so 
30 
30 
30 

soo 

No: 

45 
53 

141 
169 
175 
181 
193 
201 
222 
237 
267 
365 
376 
470 
474 
529 
535 
547 
548 
561 
580 
586 
666 
688 
689 
752 
802 
843 
886 
891 
910 
957 

1059 
103 
111 
129 
144 
204 
215 
245 
258 
347 
356 
392 
445 
535 
553 
629 
645 
675 
754 
826 
839 
859 
919 
933 
996 

2027 
205 
228 
282 

. ·. : . . . :~ 

Lira 

150 
100 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 

100 
100 
30 
30 

150 
500 
50 

150 
50 
30 
30 
50 

500 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
30 

No: 

296 
339 
341 
458 
535 
536 
632 
635 
872 
888 
920 
926 
942 
965 
998 

3109 
125 
145 
207 
208 
268 
334 
371 
388 
390 
428 
461 
534 
705 
777 
793 
964 

4029 
164 
310 
338 
373 
388 
394 
440 
446 
457 
531 
601 
647 
654 
688 
906 
909 
948 
991 
997 
908 

5009 
58 

114 
142 
146 
175 
331 
508 

Lira 

30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
30 
50 
so 

150 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
50 

150 
500 
100 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
30 

100 
100 
30 
50 

100 
100 
30 
30 

100 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
1000 

No: 

513 
524 
532 
537: 
578 
608 
639 
668 
709 
737 
745 
805 
861 
936 
940 

6028 
93 

164 
174 
210 
25'7 
281 
420 
422 
432 
460 
534 
671 
676 
693 
809 
828 
833 
874 
938 
989 

7034 
155 
159 
189 
194 
237 
348 
452 
454 
467 
472 
543 
623 
634 
664 
689 
796 
803 
832 
928 
953 
969 

8015 
32 
62 

Lira 

50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

100 
100 
100 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
50 

100 
100 
30 
30 
30 
50 

100 
100 
100 
50 
30 
30 
50 

100 
2000 

30 
150 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 

150 

No: 

103 
170 
270 
323 
486 
537 
611 
693 
835 
875 
946 

9016 
26 

207 
208 
305 
511 
680 
683 
722 
756 
766 
808 
863 
941 
971 

10001 
13 
27 
36 

139 
146 
258 
292 
358 
371 
378 
385 
399 
429 
455 
471 
541 
591 
665 
666 
737 
747 
790 
796 
832 
850 

11032 
91 

138 
- 336 

343 
367 
430 
431 
437 

Lira 

30 
30 

500 
30 
50 

100 
50 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 

150 
100 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 

500 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 

No: 

493 
528 
534 
741 
783 
798 
898 
981 

12043 
98 

293 
307 
346 
348 
360 
426 
428 
552 
665 
578 
612 
640 
644 
696 
697 
766 
787 
792 1 

886 
904 

13014 
. 69 
71 
87 

123 
190 
226 
312 
340 
355 
405 
406 
536 
650 
653 
685 
708 
769 
793 
927 
943 

14022 
34 
40 
50 

133 
140 
233 
271 
294 
305 

Lira 

30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
30 
30 
30 

150 
30 
30 

8000 
100 
100 
30 
30 
50 
50 
50 
50 

500 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
150 
30 
30 
30 

150 
30 

150 
30 
30 
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Hafız Cemal 
:::ı::::•....... Satanalma komisyonu ilanları U 

...... h::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::ı:::::::::::::::ı::::::::!i 

~o~l. l\I. V. Satın alma kon1is- 'konmuştur. !halesi 16-11 
~llnda .. n:. . . --933 perşem?e _günü saat 

Dahili hastalıkları mütehas~ısı 
Divanyoh• N. 118 Tclefor: 2239Eı 

llIDJl!fUUI ınmwıaııııamıutııunmı IHIUHllUllUUtlilUtnıııHl ftlll;.ımıtt:UUıl!UIUllllW 

No: 

395 
434 
518 
557 
577 
579 
669 
719 
768 
775 
796 
819 

15017 
22 
53 

146 
189 
191 
203 
239 
280 
328 
335 
430 
452 
513 
519 
567 
588 
620 
715 
848 
942 
962 
981 

16041 
58 

124 
134 
186 
203 
224 
316 
321 
336 
414 

16472 
635 
653 
682 
711 
788 
852 
866 
928 

17061 
87 

110 
130 
141 
196 

Lira 

50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
3 

100 
30 
30 
30 

150 
100 

4000 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
150 
50 
30 

100 
50 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

100 

No: 

201 
214 
250 
297 
327 
362 
364 
402 
474 
528 
563 
576 
679 
682 
871 

18048 
68 
78 

131 
153 
241 
243 
276 
429 
461 
473 
534 
551 
659 
675 
703 
822 
883 
925 
941 
958 
959 
e69 

19060 
119 
122 
155 
225 
272 
279 
280 
326 
337 
355 
364 
403 
407 
434 
556 
633 
660 
782 
900 
963 
978 

20014 

Lira 

so 
30 
30 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 

150 
50 
30 

100 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 
30 

1000 
100 
50 
30 
50 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
100 
50 

500 
30 
30 

150 
30 

500 
50 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

No: 

77 
80 

128 
197 
198 
212 
221 
271 
356 
380 
411 
563 
571 
575 
595 
619 
627 
730 
837 
840 
852 
856 
867 
985 
895 

21058 
59 

107 
155 
191 
374 
380 
387 
474 
677 
678 
680 
740 
757 
786 
859 
865 
874 
897 

22022 
100 
132 
148 
183 
208 
212 
236 
248 
253 
357 
468 
474 
510 
524 
648 
762 

Lira 

50 
30 . 
50 • 
30 ' 
30 
30 l 
50 
30 
50 
30 . 
30 
50 
50 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 ~ 
30 
30 
50 
50 50 , 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
500 
30 
50 

150 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 

1 1 lstanbul Belediyesi ilanları 

No: 

ı 841 
t 862 

886 
880 
893 
949 

23009 
66 

ı 73 
\ 92 

123 
144 
164 
191 
200 
305 

~ 345 
l 396 
l 492 

630 
659 

t 710 
' 771 

814 
841 
955 
966 

24029 
52 
77 
98 

103 
119 
123 
147 
161 
174 
183 
189 
205 
276 
356 
405 
435 
458 
526 

• 531 
608 
636 
647 
663 
704 
721 
737 
815 
819 
828 
940 
998 

Cihangir caddesile Tavuk çıkmazının raptedecek tebdili mecra 
inşaatının 15 teşrinisani 933 senesi çarşamba günü pazarlık sure· 
tile ihalesi icra edileceğinden talip olan ların yevmi mezkfırda 
yüzde yedi buçuk teminat akçelerini "Muhasebeden alacakları 
irsaliye ile,, bankaya yatırarak saat 14 de daire encümenine 
müracaatları ilan olunur. (6201) i~i skerı kımyahane ıhtıyacı 16 dadır. Talıplerın şartna -

Jia~ 221 kalem alat ve edevat meyi görmek üzere her gün 
~ol\ alı zarfla münakasaya ve münakasaya girmek icin 
,9:iınuştur. l~1al.~s~. 18- 11 l~ildirilen :akitten evvel tek -
te.ı· cumartesı gunu aat 15 lıf ve temınat mektuplariylc 
li t~r. Taliplerin şartname, birlikte İzmir kı_şlnsında ~iis 

kasaya girmek icin bildirilen 
vakitten evvel teklif ve temi
natlariyle birlikte İzmir kış -
~smda~htM~Safin ~ma -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

komisyonuııa müracaatıaı:ı. Bandırma mal müdürlüğünden: 
(3362)' 5851) On teşrinisani 933 de ihale edilmek üzere miiıayedeye ko-

l(. =f.. -ıı: l nulan 15 bin ira bedeli mubammenli Manyas gölünün tuzla 

iı... \re katalokların" g ·· k i\1. l\f. V. Satın alma Komı"s -"(;e ' & orme ~ 1ahkem mevki satm alma ko-
l'a f~.her g·~1•1 ve münakasa- misyonuna müracaatları . yonundan: 
"ak ş. ırak ıçın de o gün ve l{apah zarfla münakasaya 
lttill tınden evvel teklif ve te- <33Gl), <5SSO) konuJan tcsvi~·e aletlerine 

binası ile birlikte iki senelik rtsmi miri ve balık avlamak hakkı 
iltizamına müddeti müzayede zarfında talip zuhur etmediğinden 
18 teşrinisani 933 tarihine müsadıf cumartesi günü saat 15 de 
ihale edilmek üzere müzayedenin bir hafta müddetle temdit edi-
diği ilan olunur. (6180) l'a.d at nıcktuplariyle Anka - .v. ~ "' teklif edilen fiat ı>ahah göriil 

tllı'c.a, ~. l\J. V. Satın alma ko. lzmir Miistahkem mevki düğiindcn pazarı ğa kon - --
~so tı ) k · d ZAYi -- Beyogvlu malmüdürlü- •••m•••••ı••I! llUna miiracaatları. sa n a ma ronusvonun an: ınuştur. İhalesi ıs~ıı. ...... 933 ao··z Doktoru - ğünden 4- 10- 931 ve 20- 3-

(3363) (5861) 27,888 kilo sadeyağı kapalı cumartesi giinii yaınlacaktır. 932 tarih ve 587987-1867 ve 
t 1(. :(. ~ zarfla miinakasaya konmuş - Taliplerin pazarlığa iştirak 616288 - 6168 numaralı altı yüz Süleyınan Şükrü 

~abnlllir ıniis~ahkem mevki tur. İhalesi l&-11- 933 cu- için tayin edilen giinde An - elli liralık bedeli nakdime ait iki (Babıali) Ankara caddesı 
81 ~hn~ komisyonundan: ıartesi giinü saat 15 tedir. karada 1\1. 1\1. V. Satın alma kıt'a makbuz zayi eylediğimden ~~n~o•.•6•0'-T"e•l•ellfo•n•:ll21ı2•5ıı61ı6-· i 

kail ,l O kilo yer1i malı pirinç Taliplerin şartnameyi gör • komisyonuna müracaatları. hükmü olmadığını ilan eylerim. lı 325 tevelütlü Esat oğlu Mehmet. 

--~a-•~_za_r_O_a~ı_n_ü_n_a_k_a_su~)~ra~m~ek~u=·z~e~re:....:..:h~c~r~g~ü=n~v~e::....:.:m~lı~·ı~1a~-~~------~(~3~3~82~)~,~(~6~1~91~)~.~-B=e~y~o~ğ=lu~a~s=k~er~li~k~ş~u:he:s:in:d:e~k:a~y:ıt-=-_~~~~~~_;__2(9732) 



Ağrılar!, ve so~~kalğ'inli§in~ geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu· sözleri ha• 

..... - .. ... k 1 1 tırlayınız~ Alacağınız mal, haki i o ma ı. 

9463 

Afyon Vilayetinden : 
"7415,, lira 13 kuruş bedeli keşifli Afyonda dikilecek Gazi 

Zafer abidesi kaidesi ioıaatı 18/10/933 tarihinden itibaren 20/Ki-

nuouevvel/933 tarihine müsad:f çarşanba günü saat on beşte ka· 

palı zarf uıulile kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin mezkur 

gün Ye saatte şartnamede bildirilen ve ibrazı iktiza eden vesaik· 

le birlikte Vilayet Daimi E!lclimeni.ne ve bu bapta izahat almak 

ve şartname, proje ve evrakı liıimeyi görmek isteyenlerin Encü· 
men kalemine müracaatları ilan olunur. (5~_41) 

Istan bul maarif 
müdürlüğünden: 

Villyetimiz kazalarında atide gösterilen mekteplerde Millet 
ve Halk dersaneleri açılmıı ve kayıt muamelesine başlanılmııtır. 
Taliplerin .. derhal .. müracaatları ilan olunur. 

Eminönü ka"zas~-:· Kadirga 3, Süleymaniye 7, Sirkeci 48 ci 
~· mektepler: 

Fatih kazası: Eyüpte 36, Ramide 35, Çarşamba 15, Kara· 
gümrük. 27,""Ci~ali 14,· Saraçbanebaşı 56, Cerrabpaşa 24, Koca
mustafpaşa 28, Davatpaşa 25, Samatya 30, lstanbul Maltepesi 
32, Yedikule 43, Aksaray 45, Yedikule Kazlıçeşme 58 nci mek-

tepler: 
Beyoğlu kazası: Fındıklı 13, Feriköy 17, Tünelbaşı 35, Ka

sımpaşa 9 ncu mektepler: 
Beşiktaş: Beşik~taş 19, Ortaköy 23 ncü mektepler: 
Beykoi kazası : Beykoz 40, Anadolu Hisarı 34 ncü mektep· 

ler!<e köylerinde: 
Üsküdar kazası: Toptaşı 15, lbsaniye 19, Atlamataşı 23, 

Beylerbeyi 27, ÇeÔgelköy 28 nci mekteplerle köylerinde: 
Kadıköy kazası: Gazipaşa 35, Kurbahdere 9, Erenköy 4 JICÜ 

m~1depler: 
Kartal kazası : Maltepe, Pendik, Kartal merkez mekteplerile 

köylerinde : 

Bak'Uköy kazası: Birinci mektep ile Osmaniye mektebi ve 
köylerirTd;: 

Sari'y'"er kazası: Sarıyer 14, Büyükdere 30, Yeniköy 33, Ki
re~au~~"'36 ·ncı: mekteplerle köylerinde: 

Y ıllova, Şile, Silivri, Çatalca : Kaza merkez mekteplerile 
!,2Y.IeT~- (6205) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
• . .. .. , 

Al!..m, Salım Komisyonu ilanları 

Nivo de pecbe 
"A,. P" markalı pergel takımı 
Gönyömetre 

~!1!arıd.a 1 yazılı ni'~!Ümeden pazarlıkla birer adet satın ah· 
nacakhr. Taliplerin % 7,5 teminatlarını hlmilen 18 - 11. 933 

""'*,.,qot. · ··"" ·• t 14 d G 1 'd A cumar. esı gunu saa e a ata a lım, Satım Komisyonuna 
m racaatları. (5978) 

Galatada inhisarlar Umum Müdürlüğü binasına muttasıl ( 7) 
od~ı hane bir sene müddetle kiraya Yerilecektir. Pazarlık için 
\S - 11 - 933 çarşamba günü saat 15 te taliplerin verecekleri ... 
li.~~n % 7,5 teminat akçelerini hamilen Galatada Alım, Satım 
)omisyanuoa müracaatları. (6068) 

T~OKiVE 

Z:IRAAT 
BAN~~51 

jilnhsarlar Istanbul baş müdürlüğündeıt; 

Kı 
• l k ikinci taksitleri alınarak milskirat bey'iye ruhsatiyelerinin bİ" 

ıra l rinci kinun iptidasında değiştirilmesi kanun iktizasındandır. 1<0" 

laylık olmak üzere bu muameleye 15 Tetrinisani 933 taribindeO 

O D A L A R 
itibaren baılanacaktır. Eski teskerelerin nufus ve esnaf cüzdaO" 
tarının ve birer adet fotografın beraber getirilmesi icabeder• 
Dar vakta tesadüf ederek kimsenin zarar görmemesi için ~lJ 
muamele birinci kanun 5 inci gününe kadar devam ettirilecektır• Ankara caddesinde 

matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 
vardır. Talip 

olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

1 Askeri Fabrikalar iUlnları 1 

1868 Ton Lave 
Marin gömürü 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf suretiyle 29/ 11/ 933 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartname için her gün 
öğleden sonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat "ve teklifat,, 
ile müracaatları. (6092) 

SahJbl: MEHMET ASIM 

Ne5rlyat Müdürü: Relik Ahmet 

V A K 1 T &tatbanııı - lıtanbul 

işbu giinün saat 24 dünden sonra yapılacak yoklamada teskere: 
siz içki sattığı görülenler hakkında kanuni muamele yapılacak 

t6t06) tır. 

Evlenecek Genç Kızlara 
Nışanlınızın cihaz takımlarını sipariş vermeden evvel mutlak• 

Beyoğlunda Galatasaray karşısında 178 numarada 

DAV i D Gömlek Ticarethanesini 
ziyaret ediniz. En son moda gömlekler, pijamalar, ipekli :J"e 
yilnlü rop dö şambrlar, dahili garnitürler vesaire bulacaksırut· 

118. Adrese dikkat.. (67~ 

Emniyet işleri umum müdürlüğündeJ1: 
6730 

1 - Zabıta memurlarının elbiseleri ıçın lazım olan le 
metro kaputluk, 6650 metre ceketlik ve 4650 metre paltoloP~a .. 
kumaşın ima.li kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle ınnna 
saya konulmuştur. ErP · 

2 - ihale 26 ikinci teırin 933 pazar günü saat 15 de 
niyet işleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. , 

3 - Taliplerin muayyen o!an gün ve saatte tchlifnarnele~)' 
teminat akçelerile birlikte müracaatları. (~ 

Devlet Demir yolları ilAnıa;cf 
15 • 11 - 933 tarihinden itibaren cuma pazartesi çarşaro:; 

günleri Haydarpaşadan saat 18 de kalkan Anadolu sür'at ka 00 
randa Kayseri Sıvas ve Samsun yolcuları için bir yalaklı va: 
bulundurulacağı muhterem yolcu1arımııa ilan olunur. (607 ) 


