
~~erikada yeniden mali 
ır buhran baş gösterdi 

- ikinci sayı/ amızda -

Sovyet Rusya - Amerika 
anlaşmasının esasları 

- Beşinci sayıfamızda -

,,._, Yıl * Sayı : 5704 
Yazı işleri Telefonu : ~43:"9 S~yısı 5 Kuruş Perşembe, 23 ikinci teşrin c ıı lacı •1 » 1933 -IJaı e Tdeluııu : 24370 

A adenci/er iileminde:3 T.RÜştÜBey 
. ~elenin vaziyetini ıslah Bugün Atinaya 

ıçın düşünülen tedbirler gidiyor 
l) Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 

oirtar f t d : · ı • • d • .... f Bey bugün Vienna vapuriyle Ati -a anma en iŞÇi erini, ıger tara - naya hareket edecektir. Tevfik 

tan tnadencilerİ İstismar edenler Var Rü~tü Bey Atinada birkaç gün kal 

a·. 
d ııırn ireı· ı· . . d'- · . en % sme gır ıgımız ma· 
k ocaı~ıarı da v ı b .. w .. d f i " g arın ogrun e u 
8u t;ııy) elte açılma! tünellerdir. 
· en leri.n d · l' kl · h l. f hr. ı l . .,.. erın ı erı mu te ı 

d ç erınde b' k .. ı·k crinlikt ır aç yuz metre ı 
taa.tl e olanları bulunduğu gibi 

arca.· . 
dır. 1tnlıdat edenleri de var .. 

Fakatb .. .. 
bu ~k·ı Ulun mıtden ocaklarının 
dir .: de olduğu zannedilmemeli 

t ı•ıeg l A 

Yan • k c a (Kozlu) da bir ltal-
tır er t f . . te ol 1 ara mdan ışletılmek· 

kuy an ocaklar iptida şakuli birer 

~ hıl; ieklinde açılmıştır. Bu ku -
dikt SQ metre kadar derinlere in 

en ao da.] b nra ufki olarak etrafa 
d, h:udak salar, adeta yer altın -

ır 1 A b' 
l'iiı a ırent halini alır. Bu 
bir elli nıetrelik derinliğindeki la-

ent i · d . 
lıtır çın e hm kadar amele ça-

bir alem vaziyetindedir. Bu 
yer altı aleminin hariçle münasebe 
tini temin eden tek bir vasıta var -
dır ki bu da asansörden ibarettir. 

İçeriye giren amele bu asantör· 
le inip çıktığı gibi kömürler de ge 
ne bu vasıta ile çıkarılır. Yalnız 
aşağıya inen her şeyin tekrar yuka· 
rıya çıkması o kadar kolay olma· 
<l: ğ ı için makineler ve vagonlarla 
beraber yer altında çalıştırılacak 
bir diizine katır orada bırakılmış 
tır. Bu suretle maden ocağına in
dirilerek on, on iki senedenberi o· 

rada yaşıyan katırlar vardır. Bu 
katırlar uzun seneler yer altı ale -
minin karanlık dehlizlerinde yaşa-
mak neticesi bir takım uzvi hususi
yetlerini bile değ: ştirmişlerdir . Bil · 

Mehmet Asım 

dıktan sonra Selanik yoluyla Bel· 
grada gidecek,. orada Türkiye -
Yugoslavya ademi tecavüz, hakem 
ve uzlaıma muahedesini imza ede 
cektir. Hariciye vekili Bey per
şembe veya cuma günü Semplon 
ekspresiyle şehrimize dönmÜ§ ola
caktır. 

Tevfik Rüştü Bey dün gazete
c.i! •~ şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Bclgrada, metn! üzerinde 
Cenevre de mutabık kaldığımız a -
demi tecavüz, hakem ve uzlaşma 
muahcclesi - evelce takarriir etti
ği veçhilc - imza için gidiyorum. 
Aynı zamanda senelerden beri do~ 
tane konu~malarla karşılıklı bir 
hal çaresi aradığımız emlak ve rek 
lfunasyon işlerini de intaç etmek 
için çalışacağım . Belgratta iki 
gün sürecek olan ikametim esna . 
smda iki devleti uzaktan ve yakın 

ıı>e\llnıı ' unriı "'·' · ·ıı ; ı ı dan alakadar eden işler etrafında 

--------------------- fikir teatisi tabiidir. 

~ Burası tamamile hususi 

Hukukçular arasında bir anket Bütün çaltşmalanımzın ancak 
milletler 4U-asındaki ahenge ve sul-

Sabıkalılar ve ceza (Denrm ı lııcl uytfada) 

,------=""2-,...,&www:& --:.-.-~---~ 

~vdet F ~rit Bey; Alman tetkiki ~eni ~~~ u g u :~~ 
~.~sas dıye ortaya atılmamalıdır,dıyor İl)İ 16 l\li 

tı.iy . ' Almanyada umumun em s:s~ ==== 
etı için d · " hl'k k ' l ~e aımı te ı e te§ ı e -

tı.~: •abıkalılara kar§ı yeni bir ka· 
ha.L-llefredilnıek üzere olduğunu 
~\'e • 

~ltını rmıı, Almanya adliye na. 
ft,, n gazetecilere olan dikkate 

"'n , .. 1 . ~, oz erıni kaydetmiştik. Al -
"naz b lılar ırı u beyanatında sabıka 
ın en . 

hitird'kt zıyade hapis cezalarını 
c:Ul'i;~l en ıonra kendilerine yeni 

-'4.Ql er · · 
)İl RÖrd .. ıçın. faz.la cazibe ve me ~ 
~ki . .uklerıne ıfaret etmiş, hu 

ıntıza:nıa . . . 
)eti tehi' rıayet etmıyen, cemı 
leri bı'll ı~eyc düıüren bu gibi fert 

ı etın d . .. k d' r'••nd aımı surette en ı a-
'lltlik a~ uzaklaştırmak hakkına 
redile~ duğunu ileri sürmüf, neı.. Cevdet Ferit Bey 
hla.rıra ~ ~anunla mükerrer sabıka Almanların neıretmek üzere ol 
h,l>iaa ~ ebentliğe mahsus olan dukları bu yeni kanunun hukukçu 
'~tliy ~ ~rde kaydı hayat şartiyle }arımız arasında uyandırdığı tesi
dil'ıttiı~· a hna alınacaklarını bil • ·ri öğrenmek istedik. Dün, sabık 
'-=-~ --~ (Devamı 11 lnd Aayıfnda) 
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Sayı/ alık ilavemizi 
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Cazip ve merakh yazı
larla dolu bu ilivemiz 
.. PARASIZDIR .. 

~----- --~ 
Aptülhami· 
din veresesi 
Iraktan 200 Milyon 

altın istiyorlar! 
Kafilenin İCjinde bir de 

Viyanah eski güzel var 

Londra, (Hususi) - Abdülha
midin 9 karısile 13 evladı, Filistin 
ve lraktaki malları, mülkleri muka 
bilinde 200.000.000 İngiliz altını 

istemektedirler. 

Davanın arkasında solmuş bir 

Bir aile faciası oldu 
Bir polis memuru kayın validesini 
dört yerinden yaralıyarak öldürdü 

Bir evde iki ölü .. 

Facianın olduğu ev, Galip Ef .nin vak'adan eve iki 
ve sonraki resimleri 

Evelki akşam Fatihte Hırkai- cinayet hakkında bir muharrimiz 
şerifte Akşemsettin mahallesinde dün facianın işlendiği eve gitmi§, 
çok acıklı bir aile faciası olmuı, tahkikat yaparak etraflı malumat 
bir ihtiyar kadın ve bir genç bu almıştır . 

faciaya kurban gitmiılerdir. Cinayet Akşemsettin ml\halle • 
Facia iki katlı ahşap küçük bir sinde Hurremçavuş caddesinde 17 

evde olmuştur. Fatih ve civarında numaralı evde olmuştur. Evkafa 
günün dedikodusu halini alan bu (Devamı 11 lnrl uyıfadal 

Şehir Meclisindeki Karar 

Tramvayda kadınlara 
yer ayrılmıyacak 

Şehir meclisi dün ilk defa gizli celse 
yaptı, bugün kapanıyor 

İstanbul umumi meclisi dün bi
rinci reis vekili SadettinF erit Be
yin reıalığı altında dört celse sü
ren uzun bir toplantı yapmıtır. 

Birinci celsede yeniden yapıla
cak binaların projelerinin beledi-

yece tetkıkı ve hına yapıldıktan 

sonra oturulabilir ve kullanılabilir 
vazıyette olup olmadığırunın tes -
piti için belediye fen ve sıhhat me 
murların tarafından muayeneleri 

( Oenmı 11 inci ııayıfada) 

Viyana güzeli vardır. 1909 da--- --------------------------

- 8e"ı b - " u hale koyan karımdır !.. 
-. &.. • Oldu? Seni ölJUrmek mi istedi ? 

.,.,., be - •• 
' n onu oktan1ak istedım •• 

Solie Metz adını taşıyan bu ka - F k b • • • 
dm, bugün lsviçrede Madam And ra DSJZ a JDeSJfi)fi 
re ismile tanılıyor ve çikolata sat -

makla geçiniyor. Eski hayatının e k• • v 1 deg...., )•ı 
bir çok hatıralarını evinde saklı - m v ı ı sa g a m •• 
yan Solie Metz, Ebülhüdanın ta -
vaasutile saraya girmi~ ve gü -

zelliğile Abdülhamidi teshire mu
vaffak olmuştu. Abdülhamit, o -
nun nüfuz ve tesiri altında idi ve 
onun sözünden çıkmıyordu. Salie 
Metz, Abdülhamidin bütün ve -
resesini harekete geçirmiş bulu -
nuyor. 

PARİS, (Hususi) - "Sarraut,, tir. Fransız parlementosu ile (Sar
kabinesinin mevkii günden güne raut) arasındaki ilk ihtilaf, Fran • 
sanılmaktadır. iktidar mcvkiine sız bütçesinin iki kısımda değil he· 
gcçel;dcrıberi henüz iki hafta geç· yeti umumiyesiyle birlikte parla -
mediği ~.?.!dP. ka';)inen;n böyle az mcntoya verilmesi hakkında mali
bir zamnrda ırü~ki:i bir mevkie ye encümeni tarafından yapı1an 
girm~si FrRn!l~r.ın tlnhili siyasetin talebin "Sarrout,, tarafından §İd -
deki karışıklıklardan ileri gelmiş - · (Devamı ıı inci aayırada) 
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Havalar· 
Memleketin her ta
. rafında soğudu Amerikada para meselesi 

M. Ruzvelt'in takip ettiği siyasete 
aleyhtar olanlar git gide çoğalıyor 

Hazine müsteşarının istifası . heyecan uyandırdı 

Ankara, 22 (A.A.) - Ziraat 
vekaleti meteoroloji enstitüsünden 
aldığımız malumata göre, dün 
gecedenberi memleketin hemen 
bertarafında havalar birdenbire de 
necek derecede soğumu_Jlur. Bu 
sühünet düşüklüğü en ziyade Trak 
ya ile orta Anadoluda ~endiıini ( 
hissettirmiştir. Vaşington, 22 (A.A.) - Hazi- ı Spraguenin istifa mektubunun 1 lednde zamanın en iyi teknisyeni-

n.. , ec Ed d .. b.. ne mali müsteşarı M. Sprague, İs· memlekette derin bir heyecan u . dir. Aynı zamanda büyük bir tec-
un g e ırne e su unet sı- . . • . ı w .. · · 

fırdan aşaw .. L'"l b d 'k' tıfa etmı~tır. M. Sprague takıp e yandıracagı şuphesızdır. Bu mek· riibe ıahibidir. 
gı uç, u e urga:ı a ı ı, 

h dilen siyaset neticesinde inflation tubun bilhas!a son kısmı efkarı u - M. Sprague'nin bu vazıyeti A· Küta yada, Etimesut, Ankara, 
Yozgat'da sıfırdan aşağı bir de .. olacağını haber vermittir. mumiyenin henüz kararsızlık için- merikanın sağle.m para esasına dön 

M. Ruzvelte yazdığı bir mek· de bulunan kısmı üzerinde kuvvet mesi için uğraşıp cabalıyan ve gitreceye dü§müştür. 
tupla M. Sprague, $On zamanlar- li bir tesir yapabilir. Mektubun tikçe çoğalan kuvvetleri kendi et · 

Orta Anadolunun dig" er ~erle • 
~ da kabul edilen para ıiyasetine ta. son kır.mı şudur. ı-afmda t;>playabilecek mahiyette• 

rile Anadolunun tarkırula sühünet 
mamen muhalif olduğu için iıtifa "En akıllıca tavsiyelerin niha. di~-.. 

sıfırdan a~ag"ı inmemi~tir. Ko - · .... · b'ld' kt d k d' s·· ·· 1 M S ' 7 
;' ettıgmı ı ırme e ve eme le ır ı yet i.istün geleceğini her şeye rağ _ ulun gazete er . prague -

caeli, Eğe, cenubi Anadolu ve k' nin iıtifası hakkında bol bol müta-ı: men ümit ederek haftalarca vazi -
Karadeniz !kıyılarında da ıühünet ''Amerikayı gayri mahdut bir f b k ld h lea ve tefsirler yürütmektedir. em aşında a ım. Ni ayet şu 
umumi bir düşüklük göstermekte • inflationa ııötüren cereyana karşı neticeye vardım ki hudutsuz suret Gazeteler bu istifanın efkarı umu .. 
dir. Sabahları kır"gwı husule gel- durmak ı'rin ye"aAne rare efka-rı miye üzerinde büyük bir tesir yapa 

'" 
7 

• .7 te inflationa doğru kapış hareke-
miştir. Karadeniz kıyılarıruln umumiyeyi ayaklandırarak tanzi:rn tine kar§ı gelmek için teşkilata cağı fikrindedir. 
faıla mıktarda yağı§ olmuttur. etmektir. Böyle bir harekete ba~· bağlanmış ve harakete geçmiş bir Bu cümleden olarak Nevyork 
Sıvaa, Gümüşe.ne, Jneboluya kar- lamak üzere vazifemden ayrılıyo- efkarı umumiyeden başka vasıta Herald Tribün gazetesi diyor ki: 
la karı§ık yag"mur ıı.eklı'nd ;:.. rum "Sprague'nin hazineye deg~i], ~ e YBo 1§ .,, ve çare yoktur. Böyle bir harake-
olmu~tur. Türkiyenin her tarafın M. Sprague hariçten altın al- te, kendi vesaitim dairesinde, iş- fakat ustalığı ve nüfuzu milli itiba-
da rüzgar poyr ı Vf! yıldız istika _ mak suretiyle yapılan doları kıy· rın bozulmasının önüne geçecek 

tirak ve hizmet etmek içindir ki de metlerinden esmektedir, metten dütürmek siyasetinin fiat- harici sahada daha faydah olacağı 

T. Rüştü Bey 
(Bıııt tnnıfı l inci s:ll ılndn) 

hun tak,,iyesine matuf olacağı şüp 
he götüremez. 

BeJgrada Atina taıikiyle gidiyo 
rum. Bu suretle Atinadaki dostla 
nmızla göıiişnıek fırsat ve zevkine 
nail olacağını. li'ırsat elverdikçe 
hundan da)la tnhii bir şey olamaz.,, 

Hariciye vekili Bey, Balkan mi
sakı etrafında Türkiye ile Yuncr • 
nistan, Yugoslavya ve Romanya 
arasında müzakereler cereyan et . 
melde olduğuna dair Balkan mem 
balarından çıkan haberler hakkın
'da ıorulan bir euale: 

"- Böyle bir şeyden habcl'dar 
değiliz. Atina ve Belgrada bu hu
susta bir teklifle de gitnüyorum. 
Bahsettiğiniz mesele hakkında bir 
teklifte de bulunacak değilim. Fa
kat bu hususta müsbet bir teklif 
karşısında kaldığıımz takdirde ona 
göre fikirlerimi söylerim.,, 

Cevabını venniı, Belgratta dört 
Balkan devleti hariciye nazırları -
run toplanacakları hakkındaki ha .. 
berler etraf mda da malumatı olma 
dığını ıöylemiıtir. 

Beş vilayetimizin şeker 
ihtiyacını temin için .• 
Ankara, 22 (Hususi) - Sam

ıun, Amasya, Tokat, Sıvas, Kay

seri vilayetlerinin !eker ihtıyaçla
rını temin etmek üzere teşkil ede· 
cekleri bir anonim tirket tarafın
dan Turhal'da kurulacak şeker 
fabrikası için lşbankasına yirmi 

beş sene müddetle imtiyaz veril -
mesi Vekiller heyetince kabul 
edilmiştir. 

Beş milyon kazanan 
kömürcü 

Pariı, 2 (A.A.) - Milli Fran • 
sız Piyangosunun ikınci tertip bi -
letlerinio keşıdesı dün akşam ya • 
pıI.nı§'.11'; T rocadere' de yapılan bu 
l:e§idede büyük bir kalabalık ha -
zır bulunmuştur. 

Bet milyon lirahk ikramiyeyi 
Avignon'li bir kömür satıcısı ka -

rin bir ümitaizlik içinde idarenizle 
ların tıüratle yükıelmesi için mües· hususunda biz de kendisiyle bir fi. 

her türlü münasebetlerimi kesiyo .. sir olamıyacağı kanaatindedir. kirde bulunuyoruz.,, 
rum.,, 

Değişiklik olmıyacak •• Diğer taraftan Nevyork Herald 
Nevyork, 22 (A.A.) - M. Ruz.. Bu meldup Amerikan tarihinde 

veltin mümesaillerinden biri M. mü6leına bir vesika te§kil etmekte, 
Spraguenin istifasınm para husu· yalnız M. S?'::ague'in değil, vuku
sunda hüku.metçe takip edilen siya. atın seyir ve cereyanına bakarak 
sette hiç bir değişiklik yapmıyaca korkuya düten birçok yüksek me • 
ğını söylemİ§lİr. mur]arm vicdanında beliren facia• 

M. Ruzvelt bu hadise hakkın~ ya da makes olmaktadır. 
da hiç bir mütalea yürütmek iste -
memiştir. Bununla beraber, M. 

Nevyol'kta ehemmiyetle kayde 

dildiğine göre M. Sprague para iş-

Silihlaı-ı bırakma konf e
ransı ne halde? 

Büyük devletlerin mümessilleri, tebliğ 
üzerinde bile anlaşamadılar 

Cenevre, 22 (A.A.) - Dün saat ı tayin edilmesi hakkında bugün 
17 den 19 a kadar yeniden toplan konferans bürosuna yapılacak olan 
mıt olan büyük devletler mümes - teklife nihayet iştirak etmittir. 
ıilleri M. Henderaon tarafından Cünkü M. Paul Boncour, bu 
bugün konferans divanına veril - vaz;yeti, konferans mesaisine de~ 
meai mukarrer olan tebliğin met - vam olarak telakki etmektedir. 
ninde mutabık kalamamıılardır. Esasen M. Paul Boncour, bu -
Bütün bu görüımelerin temel taşı- gün hangi sebeplerden dolayı 
nı konferans meaaiıinin devamı Fransa ve milletler cemiyeti namı 
veya inkıtaa uğraması meselesi na mesaiye devam hususunda ıs -
teıkil etmektedir. rar ettiğini alenen bildirecektir .. 

M. Paul Boncour, konferans M. Paul Boncour'u bazı dev -
mesaisinin devamını istiyen Fran- !etler ve hu arada Polonya, teyit 
sız noktai nazarı üzerinde 11rar et
mittir. Diğer devletler mümeı
silleri meseleyi bugün öileden son 
ra büroda görütmeğe karar ver -
mitlerdir. 

M. Henderson 
Londra, (A.A.) - Röyter ajan 

sının Cenevreden aldığı malumata 
göre M. Hendenon, 15 gün daha 
Cenevrede kaLmağa hazır olduğu· 
nu ihsas etmi§tİr. 

M. Hendersonun bu sözü, silah 
ıarı azaltma konferansının devamı 

hakkında Fransızlarla İtalyanlar 
arasında bir anlatma elde edilmesi 
mümkün olduğunu sezdirmektedir. 

Cenevre, 22 (Havas ajan$ı) -
M. Paul Boncour, mesaiye hangi 
şerait altında devam kabil olacağı
nın komite reisleri, reiı vekilleri 
ve umumi raportörleri tarafından 

edecektir. 

Küçük sıhhiye memurları 
Ankara, 22 (Hususi) - Bütçe 

encümeni; küçük baytari sıh-

hıye memurlarına yem bedeli ve· 
ri1mesi hakkındaki kanun layiha
sını müzakere ve kabul etmiştir, 

Lahiyaya göre; bu memurlara. 
yem bedeli olarak ayda maktuan 
on lira verilecektir. Mezun bu 

lunanlara mezuniyetlerinin üçer 
ay fazlası için ve hayvanını elden 
çıkaranlara yeni bir hayvan le -
darik edinciye kadar yem bedeli 
verilmiyecektir. 

Fuhuş nizamnamesi 
Ankara, 22 (Husuıi) -

fuhş nizamnamesi dünkü 
gazetede neşrolunmuştur. 

Yeni 
reımi 

gazetesi de şunları yazıyor: 
M. Sprague'nin istifası M. Ruz 

vcltin para hususundaki siyasetine 
indirilebilecek en kuvvetli bir dar• 
hedir.,, 

M. Ruzveltin ihtiyatıızca itti
haz ve kabul ettiği projelerin var· 
mak bt dikleri gayenin aksi bir 

hedefe ulatmaları zaruridir. 

Balkanlarda kargaşalığa 
müsaade edi!emez 

Yunan gazeteleriBulgarlarla 
yapllan müzakerelerden 

bahsediyor 
Atina, 22 (Huıuıi) - Atina 

matbuatı, iki memleket arasında-

ki mualli.k meseleleri halletmek 
için Yunaniıtanla Bulgariıtan ara· 

sında baıhyan müzakerelerden 
bahıederken, Akdenizde Bulgar 

mahreci meaeleıinin taıliyesi nok· 
tasında 1srar ediyor. 

Yunan gazetelerine ııöre bu eli· 
kenli mesele ortada durdukça, ve 

ikide bir kurcalandıkça iki mem • 

leket arasında dostluk ve samimi -
yetin teessüsüne imkan yoktur. 

Sofya mahaf ili, Makedonya 
üzerinde emeller besle.mekten vaz 

geçtikleri cihetle bu meselenin 
biran evel halli burada zaruri ve 
lüzumlu görülmektedir. 

Bu münasebetle Yunan gazetele 
ri Sof ya hükumetine, Diğer Bal· 

kan devletlerinin Balkanlarda kar 
gaıalıklar çıkarılmasına müsaade 

etmiycceklerini hatırlatmakta ve 
bu arzularına delil olarak Balkan

larda sulh ve huzurun takriri 
için aralarında cereyan eden hum 
malı müzakereleri göstermektedir. 

Başvekil ve lktısat 
vekili Ankarada 

ANKARA, 22 (A.A.) - Ba~
vekil İsmet Paşa Hazretleri lkti -
sat Vekili Celil Beyle birlıkte bu 
sabah tetkik seyahatlerinden dön
müşler ve istasyonda Büyük Mil • 
let Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz
retlerile vekiller, mebuslar, An· 

Ankaı-a-----

tasyonu civarında ve 

lsmetpaşa mahal!esinde biret_,.... .. _ 
mektep yapılması dütiniibll 
dir. 

memurları ~ 
Ankara, 22 (Huıuai) -11 " 

idareler ve belediyeler .a. 
rından tekaüde sevkol 
bu idareler teaküt aand ~ 

verilecek tahsisata müteallik A 
kın divanca tesciline deY&lll 

edilmiyeceği hakkında bir ~ 
lmması hakkındaki Divanı 

sebat reisliğinin müzekkeresi 
Meclisine verilmi~tir • 

Sovyet Rusya - Ame 
m üz ak er el eri 

Vatington, 22 (A.A.) .
yet - Amerika müzakerel-' 
<l i tamamiyle siyasi ve tktı .. 
ad~mi tecavüz misakı~ 
reyan etmektedir. 

Uzak şark vaziyetiyle 
muahedelerin .muhafazası 11 
ton hükftmetinin ycgine 111 

ıini teşkil etmektedir. 

ve vekaletler erkidi 
kar§ılanmı§lardır. 
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_. n 
için düşünülen tedbirler Afyon işi tık mektepte.a~d içme Kovu_la_n _k~pta 

merası mı s 
Maarif müdürlüğü tarafından Kapıdan çıkar çıkt11 Başmal.-alcrıerı IJt•t u111 denciler kendilerine daha fazla 

farz bu hayvanlar bir gün asansör yevmiye verebileceklerdir. Amele .. 
le yer yüzüne çıkarılmı~ olsa ka ". nin medeni seviyesi kendi kendine 
ranlıkta yürümeğe ve görmeğe alış yükselecektir. Simdi her türlü fc. 
mı§ oldukları için güne§in ziyasiy,- nalığı tabii bula~ köylü o zaman 
le temasa gelir gelmez yarasalar ocağın çamurundan kendisi şika . 
gibi kör olurlarmış! yet edecektir. 

Gerek bu ocakta, gerek diğer Amele noktai nazarından hükfı. 
ocaklarda çalışan bir takım amele- metin dü§Ünceleri arasında alına . 
)erle görü!tÜm. Bunların içinde cak ilk tedbir şudur: Zonguldak 
yevmiyelerinin azlığından şikayet valisiyle maden ocakları umumi 
edenler görülüyor. Fakat yaşayış müdürü Reşit Osman ve Türkiş mü 
§artlarmm ağırlığından bahseden dürü Esat Beyler amelenin vazıye 
olmuyor. tini ıalah ve refahını temin için 

Bu hal şunu gösteriyor ki maden yapılmaıı mümkün olan şeyleri 
ocaklarında çalışan amele esasen tetkik ederek bir rapor hazırlıya -
kendi köylerinde bile daha iyi caklardır. Bunu hükumete vere • 
bir hayat içinde bulunmamakta .. ceklerdir. Hükumette ona gö· 
dır. Yahut bu amele maden ocak re icap eden kararları alncaktır. 
larındaki ahval ve şeraiti ıslah et- Esasen bugün sıhhi teşkilat hakkın 
mek imlcamnı hatırlarına getirme- da mahallinde bir rapor vardır. 
mektedir. Havzadaki bütün sıhhi teşkilatı bir 

Ereğli havzasında çalışan mu· lettirmek maksadını istihdaf eden 
vakkat ve daimi amelenin yekunu bu rapor da öteki rapora ilave olu 
on bin kadardır. Acaba bu on bin nacaktır. 

amele içinde ölüm nisbeti nedir? Ereğli havzasındaki amele va
Şimdiye kadar bu yolda bir istatis zıyetinden bahsederken bir de 
tik tutulmamış olduğu için hunu (Çavuşlar meselesi) bulunduğunu 
anlamak mümkün değildir. Yal• hatırlamak lazımdır. Vaktiyle E. 
nız bütün havzada kaza neticesin- reğli havzasında maden işletmek 
Cie ölen amele senede altmış, yet - işiyle imparatorluk bahriye neza . 
mişi buluyormuş. reti meşgul olurmuş. O zaman hah 

Yugoslavya ile 
itilaf 

yapılan 

Uyuflurucu maddeler inhisarı 

idare meclisi dün öğleden sonra 
fevkalade bir toplantı yapmıştır. 

Toplantıda Yugoslavya hüku -
metiyle inhisar idareıi arasındaki 
afyonun bir elden satı,ma dair ya
pılan itilaf görüfülmü§ ve kabul 

" edilerek vekalete gönderilmesine 
karar verilmiıtir. Vekalete verece• 
ği karara göre Yugoılavya hükume 
tiyle birlikte derhal afyon satışına 
ba!lan.ncaktır. 

Bu suretle afyon ıatıtınm mu · 
ayyen bir f iatta olmıyacağı ve da
bna yükselerek memlekete fay da
lı olacağı ileriye sürülmektedir. 

Yugoslavya ile ticaret 
işleri 

Memleketimizle Yugoılavya a· 
rasındaki ticaret muamelesi gün -
den güne azalmaktadır. 932 sene 
sinin ilk altı ayındaki Yugoslavya .. 
ya ihracatımız 4 milyon dinar iken, 
bu miktar 400 bin dinara düş. 

müştür. ithalatımız ise 2,5 milyon 
dinardan 300 bin dinara düşmÜf -
tür. 

Bu vazıyet karşısında alakadar 
bir zat şu malUımatı vermiştir: 

- Yugoslavya ile aramızdaki 

büyük ticari v:--ıyet olmamaktadır. 
Bunun sebebi Yugoslavya ile mem 
leketimizin aynı şekilde ihracat 
yapan memleketlerden olmasıdır. 

Maamafih diğer bazı maddeler 
vardır ki bunların Yugoslavyada 

Son zamanlarda havzada bir riye askerleri köylüleri cebren a
amele birliği yapılmıştır. Bu bir .. mele olarak maden ocaklarına ge
lik ameleye fay dalı yardımlarda tirirlermiş. İşte ta hu za.mandan 
bulunmağa başlamıştır. Kazaya kalmış olan bir anane bugün çavuş 
uğrıyan amelelerin ailelerine geçen lar meselesi şeklinde devam edip 
sene ellibinliralık yardım yapıldığı gitmektedir. Bu meselenin mahi
tedavillerine çalışıldığı gibi has - yeti de şudur: Eregwli havzasında - sürümünün arttırılması için çalış .. 
ta .olup ta işliyemedikleri günler maden itleten şirketlerin mühen - mak lazımdır. 
için de kendilerine yarım yevmiye disleri doğrudan doğruya ameleyi 
verilmiştir. Binaenaleyh bu teşek tanımıyor. Ocaklara çalışmak için 
kül ikmal edildiği takdirde istık .. gelen amelenin bu işi yapıp yapa -
halde kendisinden hizmet beklene mıyacağı hakkında üçi.incü bir şah 
cek demektir. sın kefaletini ve şehadetini arıyor. 

Vakıa kaza hadiselerinde şirket Kefaleti ve şehadeti de bugün 
lerin taksiratı görüldüğü surette (Çavuş) denilen adamlar yapıyor. 
laz.minat verilmek için kanuni ah- Bu vazıyeti bildiği için amele de 
kam vardır. Fakat amelenin hu - doğrudan doğruya maden idarele· 
kukunu müdafaa için hükumet, rine müracaat etmiyorlar. Daima 
yahut amele birliği gibi bir teşek.. bir çavuşun himayesine sığınarak 
kül tarafından mudahale edilmez- bilvasıta hizmet arzediyorlar. Bu 
.se ekseriya bu tazminatı tahakkuk suretle (Cavuslar) bir taraftan ma 
ettirmek kabil olamadığı anlaşıl den amelesini, diğer taraftan ma
maktadır. Zira bilhassa ecnebi dencileri istismar etmeğe imkan 
§irketler hesabına davayı mahke buluyorlar. 
mede takip edenler kanunların a Netice: Bugün Ereğli havzasm
lfıstikiyetinden istifade ederek mes daki madenlerde çalışan a.mele o · 
uliycti münhasıran ameleye yükle nar, on beşer, yirmişer gruplara 
mek çaresini lcolayca bulabilmekte ayrılmıştır. Her grupun başında 
air. amir olarak bir çavuş vardır. Bu ça 

Onun için geçenlerde bir inhi vuşlar amele gibi iş görmedikleri 
C:Iam neticesinde ölmüş olan dokuz halde sırf nezaret hakkı olarak 
amele hakkın da yapılan himaye ) evmiye, sonra fazla olarak neza -
kar müdahalenin tesiri görülmüs ret ettikleri amele başına da ma • 

);I 

bu sayede ölen amelelerden her bi den idarelerinden birer, ikişer ku· 
rinin ailesine biner lira verilmesi ruş almaktadırlar! 
için mahkeme kararı alınabilmiş . Eğer Ereğli havzasında bugün 

Bu sene buğday az 
Dünya buğday rekoltesi hakkın 

da hnzırlanan bir istatistiğe göre 
Rusya hariç olmak üzere bu sene 
dünya piyasası 41 milyon tondur. 

Bu miktar 1ıeçen seneden 165 
boşel yani 4 milyon küsur ton da · 
ha fazladır. Maamafih bu miktar 
dünya ihtiyacına tekabül etmekte
dir. 

Bu hususta 257 milyon buşel 
buğdaya daha ihtiyaç vardır . 

Yumurtacılar birliği 
Yumurta tacirlerinin bir birlik 

yapacaklarını yazmıştık. 

Y u.:nurta tacirlerinden bu husus 
ta teşebbüsatta bulunanlar birliğin 
esas nizamnamesini hazırlamağa 

başlamışlardır. 

Nizamname bitirildikten sonra 
ticaret odasında bir toplantı yapı· 
lacaktır. 

E~asen ticaret odası da bu birli 
ğin bir an evel teşekkül etmesi için 
çalışmaktadır. 

Birlik bilhassa tacirlerin arasın· 
daki tesanüdü temin edecek "e ih-

bütün ilk mekteplere dün bir ta - düşüp öldü ~i 
mım gönderilmiştir. Bu tamimde, Cibali tütün fabrikası se"d• 
sabahları ilk derse girildığı zaman müteahhidi Hüseyin kaptanı St 
bütün talebenin hep bir ağızdan · k' • · · M zaffer 

nın sev ıyat amırı u el~ 
and içme merasimi yapmaları bil - bir sevkiyat işinden kavga 

111 
dirilmiştir. And §udur: lerdir. Muzaffer Bey, kapt~ıı 

"Ti.irküm, doğruyum, çalrşka- dasmdan kovmuş, kapt~n ° 0~ mm. Yasam küçüklerimi korn - pısından çıkar çıkmaz yer.e 
mak, büyüklerimi saymak, yurdu - .. 1 .. t" H d' u" ddeııı11' o mu§ ur. a ıse m 
mu, budun umu·, özümden çok 1. w b'ld' ·1 · t' 

ıge ı ırı mış ır. 
111 sc,·mektir. Ülküm yükselmek, ile- Neden bağırıyordu ac• 

ri gitmektir. Varlığım Türk var- b 
Iığma armağan olsun.,, Y eldeğirmeninde otura~lll 

Bazı ilk mektepler bunu beste- gezer takımından Yusuf og k 
!emişlerdir. Bugünden itibaren vat sokakta bağırıp çağırar• ı61 
bütün ilk mekteplerde and edil- zerken yakalanmı§, merkeıe 
meğe başlanacaktır. rülmü~tür. rl• 

Cevat burada da rner11\l 

İnhisarlar vekaleti yeni 
bir kan un hazırlıyor 
lnhisarlarda tetkiklerde bulu

nan Amerikalı mütehassısların ida 
redeki müfettişlik teşkilatının kal
dırılmasını teklif ettiklerını bazı 

gazeteler yazmışlardı. 

Biz, öğrendiğimize göre böyle 
bir teklif mevzuubahs değildir. 

Mütehassıslar mükerrer teftiş ve 
murakabe usuJlerinin basitleştiril -
mesini teklif etmışlerdırı 

Mütehassısların lüzumsuz gör
dükleri teftişler inhısarların mül
hak bütçe ile idare edılmesınden 

doğan kanuni zaruretlerdir. Bun -
ların değişmesi de kanunun tadi -
lat yapılmasını icap ettirmekte -
dir. Bu noktayı nazarı itibare 
alan inhisarlar vekaleti inhisarla -
rın idare:si ve lel}kilatı hakkında 

yeni bir kanun projesi hazırla -
maktadır. 

Tedavülden kaldırılacak 
Alman paraları. 

Borsa ve Osmanlı bankası komi 
serliğinden: 

Üzerlerinde 11 birinci teşrin 
1924 ihraç tarihi bulunan (On) 
rayşmarklık rayşbanknotlarının 31 
ikinci kanun 1934 tarihinden iti • 
haren tedavülden kaldırılacağı ve 
o tarihten sonra resmi tediye vası
tası olmak evsafıl).ı kaybedece~i 

Rayşbank müdürlüğünden bildiril 
miştir. 

Verilen mütemmi.m izahata gö
re mezkur on marklık banknot sa
hipleri 28 şubat 1934 tarihine ka -
dar ellerindeki bu banknotları Ra· 
yşbankın bütün şubelerinde diğer 
tediye vasıtalarıyle değiştirebile · 
cel:lerdir. 

Bu tarihten sonra bu banknot
lar tedavül vasıtası olmaktan çıka
cak ve Rayşbankın bunları değiş -
tirmek mecburiyeti de kalmıyacak 

hakaret etmıştır. Hakkında. 'ı•t 
memura hakaretten dolaY1 tı1• 
tutularak takibata baılanı1l'~ t! 

ıtr 
Emine Hanıma otobüs~ JJ 

Tophanede Karabaş Jl1t 

leıinde Ali bey caddesinde 0 e 
Selanikli Emine hanım, S~~ .. ~ 

··ıı\)" 
paşa mensucat fabrikası o ·d•r' 
geçerken şoför Mustafanın 1 .ı! 

"t v 
sindeki 3262 numaralı otobıJ 

u<· parak ayağından yaralaroı~ 

Yarın yapılacak mi.i' 
,. 

bakalar f . ·• İstanbul Futfol Heyeti R1' 
tinden: 

24 - 11 -1933 Cume. ~· 
yapılacak mıntaka resmi J1'I 

bakaları: ı' 
Taksim Stadında: Saha ~o 

seri Salahaddin Bey. fi J 
Süleymaniye - Be;,lkLat 

1 
~r 

kntıları saat ı ı Hakem Ke018 / 

lim Bey. Kasımpaşa - Altı~/ 
1 inci takımları saat 12,45 h ~ 
Sadi B., Süleymaniye - BeJ ~ 
1 inci takımları saat 14,30 }1~ıe 
Kemal Halim B., yan hake~(. 
Ahmet, Adem ve Ekrem Be'fsl 

Fener bahçe sahasında: 
komiseri Nüzhet Bey ef 

Galatasaray - F enerbe.~ç ~ 
takımları saat 11 hakem Nllr~I' 
Anadolu - Eyüp 1 inci tak' 
saat 12.~5 hakem Cafer Bef1 .ı . ,,cı 
latasaray - Fener bahçe 1 1 

• 

kımlan saat 14,30 hakem f'llll
11 ~ 

Halit Beyler, yan hakmeleri: 

nan ve Halit Beyler. . : 
Beşiktaş (Şeref) stadıııdıJ• 

ha komiseri Necmi Bey. l3 
Kasımoaı;a - Altınord\l ·dl • ~ ıt y 

kımlan saat 15 hakem Adııa ~ 
. t8 Eyüp - Galatasaray genç pr 

lan saat 11,15 hnkem Adn'111 G' 
tstanbulspor - FenerbahÇAIİ ~ 
takımları !!aat 12,30 hakerJl -6" 
za Bey, Topkapı - Vefa ~ 1 ~ 
kapı genç takımları saat 

tir.. senede ancak biı- kaç ay çalışan mu 
Havzada amelenin hayati vazı· vakkat ameleler yerleştirilir ve 

yetini ıslah için düşünülen tedbir _ bunlar daimi ve mütehassıs cı.':llele 
lcrin başında muvakkat emeleyi haline getirilirse tabii olarnk ça -
daimi ve mütehassıs amele vazıye- vuşlarm vücutlarına da sebep ka1

-

tine getir.mek fikri vardır. Bu fi- mıyacak, bugünkü (Çavuşlar sal· 
kir talıakkuk ettirildiği takdirde tanatı) nihayet bulacaktır. Ocakta 
maden havzasında ~imdi bir dok- çalışan her amele kendi hakkım tn 

Ali Rıza Bey. _JI raç esnasında yumurtaların fiatm- tır. __,,,,,- _ 
da istikrar temin ede-:e'ktir. -~liiimliiliiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. ~ ~·.z=--_:::ıı: ____ · eti 

tor varsa o vakit on doktor koy- mamiylc alacaktır. 
mak mümkün olacaktır. Amele . Mehmet Asım 
nin cocukları ic:n muntazam mek 

~ ~ 

tepler açılacaktır. O zaman amele 
mütehassıs hale geleceği için ma -

--... -------------------~ nişknr davranabiliriz. Fakat "E
debiyat,, dediğimiz zaman, sadece 
bir iki edip, bir iki muharrir, bir 
iki şairden bahsetmek huyunu bir 
tarafa bırakmalıyız. 

Selami izzet 

- """""' ... "~""' .......................... -.. ~- = 
Toplanmalar ~ 

i 
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Vefa Lik Birliğinden: 
Eski ve yeni bütün Vefa me· 

zunlarının iştirakile birlik teşktlı 
ıçın cuma günü öğleden evvel saat 
onda Halkevinde bir toplantı ya -
pılacaktır.. Vefalılar bu içtimaa 
davetlidirler. 

Devlet matbaası Fen 
memurluğu 

Devlet matbaası fen memurlu· 
ğuna, matbaanın çınkografi dai
resi ~efi Ali Rıza Bey tayin olun-
muştur. 

Ali Rıza Bey hükumet hesabına 
Viyana matbaacılık mektebinde 
tahsil etmiştir. Tahsilini bitırdık 

ten sonra muallimlerinin dikkatı· 
nı celbetmiş ve Viyana matbaacı -
Jık mektebinde bir seneden fazla 
bir zaman asistan olarak vazıfc 

almıştır. Sonra memleketine dö 
n~n Ali Rıza Bey Maarif vekaleti 
laraf ından Devlet matbaasına ta -

< ' matmelerden itib•' Gelenler, gidenler ~ 

Bir kaç gün evvel T ekirdağına 
gitmiş olan inhisarlar umum mü -
dürü Hüsnü Bey dün lstanbula 
dönmüştür. Hüsnü Bey Tekir -
dağında şarap fabrikasını ve yeni 
yapılmakta olan levazım deposu -
nu teftiş etmiştir. 

fftıırnıııuuımı111111rg1110111tnııııb11uııı11mmmm1111t11tt111ıuı...uumıuutmnıııu111ıuııı• 

yin edilmiş ve kıymetli eserlerile ,e~ 
B ·· t' 1 d 'tib9 

müteaddit defalar Maarif vekale· I gu n ma ıne er en 1 d' 
tinin takdirlerini kazanmıştır. ' ELHAMRA Sinemasırı 

Matbaanın çinkograf tefliğine 
de Tipo dairesi şefi kıymetli çin -
ko~raflnrdan Kemal Bey tayin o -
lunmu!tur. 

1 Sahte Fahiş~~' 
ıı"l 

Henri Garat · Meg Lem
6
° 

\.. .... 1019 
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Yı 
8

.. ' ancısı oldugu bır acı - yordum. Fakat o satıştan berı ıs .. 

ll~ 
Yazan: A. MiL 

uç teselli ediv B "' .. ) k · · · t' b · · bu .Tor, una rııgmen, mıru oy e sı ışıtmıf anı ve u ısım 
Patf ence knrşı bende öyle bir sem- le beraber, öyle büyük bir acıya da 
anı ;Yanrnıştı, derdini öyle açıkça ahit olmuıtum ki, hayretim, mera
mı 'Yordu, ki sözüme lakayıt kal :kımı çoğaltarak arttı. 

Yacağın L· • l l b l -Ak ı nıssettım, dedim ki: Artık arkada§ arım a u uşh:m 
Yok .,rabalarınız, dostlarınız mu, o zamnna kadar hiç bahset -
edeın lu · Onları, bulun, sizi teselli mediğim halde, soruyorum: 

r er ben· ı· s· M .. . G · . d llıak •. ım e ımden ancak acı· - ız argorıt otye ısınan e 
gelır. bırmı tanıdınız mı?. 

dı:kalktr, odada dolntmağa başla- - Ladam Okamelya mı?. 

-- Do"' ruın M Bru, dedi, canınızı aıkıyo-
2İ i~k ıur görünüz, derdimin si
llled'a Mar ctmiyeceğini dütüne -

ırn s· . et-· · ızı kat'iyen alakadar 
···ıy cek b" 

ruın. ır _eyden baluediyo .. 

-s .. l oz erı' . •t · ı . . ai2•1 • t d' ını suı evı etmeyınız; 
ıa e 1 ..... nıı d . &•nıı kadar dinlerim, yal 
erdın' . h f·fı nelıne ııı a ı etmek elimden 

nirn d ı. Eğer benim muhitim, be • 

l oıu r• h' ' · . . e.nd .mın mu ıh sızı oya • 
ıtıraa .. b 

Yarsa, ' :c~r ana ihtiyacınız 
6.mııd ~ınrınıze maalmemnuniye 

eyıın. 

- Affeder . . d d ' h' . Yat1 tn" sınız, e ı , acı ıssı· 

kik~ d ubalağalandınr. Bir kaç da
Yaır kuııha oturayım, gözlerimin 
lcr b rusun, sokaktan gelip geçen 

, u koca - ~ 1 d ... 
QC>rnı • ÇQcugun ag a ıgını 

İ&in heaı?ler, Bu 1,itabı verdiğiniz 
~ı.ın~ c~ı nıes'ut ettiniz. Size med ~ 
Öd' fukranıın ve bu borcu nasıl 

1Yecnt;' • b'J . l> "9llnı ı emıyorum. 
edim ki: 

-. B . 
ııi;cj enımle doştolarnk ve elemi 
der; 6~~eplcrinj anlatarak. İnsan 
._ın, aökerse t selli bulur. 

aiiJ Hakkınız var. Fakat bugün 
.. anıak 'h . 

liye ı_ 1 tıyacmdayun, size söy-
ce,..ı · . 

€Un b ernnın onu gelmez. Bir 
" u h'k "' ~'~a. 1 aycyi anlatırım, zavallı 

duıtı ~cıınakta ne kadar haklı ol _ 
..\. Ugu görürsünüz. 

t l'naya bakt .. l · · ~ta ı ve goz erını oğuş-
l"e.k devam etti: 

lı.::: Beni budala yerine koymadı
c.l 'Ve • • 

tlliia sızı tekrar geJip görmeme 
a.a.de ett"" · ~ . ıgınızi söyleyiniz. 
Un ıs 

dı, aı k ' cana yakın bakışları var 
O alsın Öpecektim. 

nun .. 1 
t ,tketti .. ~o~ eri gene yaşarıyordu. 

gırnı ·· d" b ..._ a· gor u, aşını çevirdi. 
traz metin olunuz dedı'm -An ' ' 

V aha ısmarladık, dedi. 
d• e tekrar ~ 1 
ıni g·· ag amamak için ken-

deta. 1 uç 28Plederek, gitti değil a-
~açb, ' 

Perdey· 
ill'aba bı .açtıın, kapıda bekliyen 
,..,. Ya •nd' b' ·••eııdı'I' . 1 ve ıner binmez 

•nı y"' .. 
tlla.~a b 

1 
uzune kapıyarak hıckır 

aş adı. ~ 

,, -5-
vıun b· 

'edildi~· ~r zarnan Armandan hah 
,. 1;:;ın1 du. d 
ltıe l\i .. . > ma ım, bunun ak -

"-ı argorıt k k """ du 51 sı nıevzuu hah .. 

a·ıaı tıı~d ı enı dikkat tt• . . 
~ a t e ınıı mı yanı-

cf ' anını d .. , 
'tr olrn d .. a ıgınız veya alaka .. 

!ıit-ıe ha . •cınız birinin ismi söyle-
v ' u ısının t f 

&.§, l>irçol e ra ına, yavaş ya-
-hhaı>J c şey toplanır ve bütün 
d 'k arınızın . 1 lerj h · . ' sıze, hiç bahsetme 
ıı ırınden b h 
t tııı, O a settığım duyar 
rıj,_ d zarnan b h d'l . . 
ı/' e Yaban a se ı enm sıze 
ıJe Varın d ~ı olmadığım, farkına 

ıa ka:rı-.nı a ıglınız halde hayatını .. 
tıj,. LY ;:; 1§ o du" h" . ... ~ad' 

1 
gunu ıssedersı . 

g ıse erd k . 
esenlere b : 1 endı başınızdan 

!eyler bul enzıyen, onlara yakın 
ta. ursunu \.c. 

tlıaıniyJ z. uen Margörite 
b" e Yab ne , ~·ıd· ı::.0tnıU§tü ı <ıegı ım. Onu 
g,.h ın, ona te d'·f . . ·" sen t sa u et.mıstım 

anıyord . , 
um, huyunu bili -

-Evet. 
-Çok. 
Bu: Çok! lnrı söylerken gülüm

siyorlardı. Ve bu gülümseyı§ın çok 
kere manası üstündeydi. 

Ben devaım ediyordum: 
- Bu kadın nenin nesiydi?. 
- lyı bır kızdı. 

- Bu kad r mı?. 
- Diğerlerıyle arasındaki fark 

biraz daha akıllı, biraz daha iyi 
k ipli olmasıdır. 

- Onun hakkında ha kabildi
ğmız yok mu?. 

- Baron dö G .. yu ifl&s ettir-
di. 

- Başka?. 
- ihtiyar dükün metresiydi. 
- Metresi olduğu muhakkak 

mı?. 

- Öyle diyorlar. Her halde ona 
çok para veriyordu. 

Hep aynı ~eyler söyleniyordu. 
Ben, Margöritle Armanın mü

nasebeti hakkında bir şeyler öğren 
mek istiyoı·dum. 

Bir gün, tanınmı§ kadınlarla 

mahrem görüşen birine ras geldim. 

O.nu sorguya çektim. 
- Margörit Gotyeyi tanıdın 

mı?. 

Aynı "Çok,, sözünü duydum. 
- Ne biçim kadındı?. 

- Güzel ve ıyı birkadın dı. Ö-
lümüne çok acıdım. 

- Arman Düval isminde bir 
aşıkı yok muydu?. 

- Uzun boylu sarışın mı?. 

-Evet. 
-Vardı. 

- Bu Arman kimdir?. 
- Elindeki az bir parayı onun 

uğruna sarfettikten sonra ayrıl -
mak mecburiyetinde kalmış. Mar
göriti deli gibi sevdığmı söylüyor
lar. 

-Ya o?. 

- O da guya seviyormuş ama, 
öyle kadınlar insanı ne kadar se -
verse .. Onlardan ellerinden gelmi .. 
yen şeyi istememeli. 

- Arman ne oldu?. 
- Bilmem. Onu pek az tanıdık. 

Margöritle beş altı ay sayfiyede 
yaşadı. Margörit buraya geldiği 

zaman o gitmı~tı. 
- Ondan soma bir daha gör

mediniz mi?. 
- Hiç görmedik. 

Ben de Armanı bir daha görme 
miştim. Düşünüyordum. Margörit 
ölür ölmez bana geldiği zaman, a
cının tahtı tesirinde, Margörite 
karşı olan aşkını mübalağa etme .. 
miş miydi?. Aynı haleti ruhiyeyle 
Acısını da mübalağa etmiş olacak
tı .. Hem öleni, hem de bana verdi
ği sözü unutmustu bile .. Cünkü ba 

~ -
na, tekrar geleceğini söylemişti. 

Başka biri olsaydı, bu hal varit 
görülürdü. Fakat Armanın t~essü
rü çok samimiydi. Derdinden has
talandığını tahmin ettim. Gelme • 
diğine göre ya hastaydı, ya ölmüş-
tü. 

(Dc\·ıımı nır) 

u /arın fesat ô.mili olan bir şeglı 
maigetile beraber qaka andı .. 

Çete teşkil etmek şüphesiz düş- riliyordu. Mazul vali vazıyetinden 1 Necati bey dahi Van valisi beyin 
man topraklarına gizlice duhul e- ve akıbetinden çok korktuğu için ı' yukarda verdiği haberleri teyit e
derek eline geçen sığırları ve ko- azil haberini alır almaz, derhal ma derek Bnı zan şeyhinin dehaletini, 
yunları sürüp içeriye getirmek ve· halli Rus konsoloshanesi ne iltica 1 Seyyit (Taha) m Türk iyeye temayü 
ya yolda tesadüf edilen bir iki d~ş eylemışlı. Tabii o zamanlarda İran ı )ünü. ~rzuruma bildi~.mekl_e ber~. • 
man neferini öldürmek ve yarala- hükumetinin Şücaüddevleyi konso her 1lave olarak Bedırhanı Abdur
mak değildi. Böyle yapılacağına Ioshaneden çıkartmasının imkanı ) razzakın dn itlaf edıldığıru mevsu-
Azerbaycan rüesasiyle temas edip yoktu. kan haber aldığını yazıyordu. 
orada, Talat beyin dedığı gibi, bir Tahran hükumeti, gene Van va- Bu Seyyit (Taha) denilen kürt 
ihtilal hazırlanmış olsaydı bu ihti- lısının şifreli telgrafnamesine na - reisi eski a yan meclisi azasından 
lal, Rus orduları Kafkas cephesin· zaran ,Rusyaya karşı hamıane bir şeyh Abdülkadirin yeğeni idi. Ah
de bizimle harbederken, bütün şid 1 vaziyet almış olacaktı ki, Şücaüt - dülkadir Abdülhamit zamanında 
delile zuhur edivererek düşmanın 1 devlenin yerine, Rus aleyhtarlığı J Hicaza nefyedilmişken ilanı meş -
geri hatlarım tehdit etseydi, o za- ile şöhret kazanan Azerbaynamn .l rutiyeti müteakip İttihat ve terak
man Kafkas teşkilatı mahsusası va sabık reisi askerisı meşhur Reşit 1 ki cemiyeti tarafın~an _kurtarılıp 
zifesini hakkıyle ifa eylemiş olur- hanı tayin etmişti. Van valisi İran ayan azalığına tayın edılmıştı. 
du. Fakat teşkil olunan çeteler bu- ahvali ve hududumuzda vukua ge· Kürdistanda o zamanlarda bü -
nu yapacakları yerde adeta şaka- len hadiseler hakkında fazla ola .. yük bir mevki demek olan şeyhlik 
velle vakıt geçiriyorlardı. rak atideki haberleri de Erzuru - Seyyit (Taha) ya intikal etmişti. 

Talat hey bunu bıldığı ıcm ü- ma bildiriyordu: (Taha) Şeyh olunca Abdülkadir 
midini Rumiye havalisinde ;uhur "Barzan §eyhi Abdüsselam 1 - bir müddet sonra yeğeninin mena
ettiği Naci bey tarnfından bildiri • ran kürtlerini yakalayıp bize tes .. bii servetinden ve mevkiinden bilis 
len isyana fazla ehemmiyet verer• lim etti. Gulamları da teslim olmak tifade kendisine kanuna muhalif 
rek o ihtilal harekatının tevsiine üzeredir.,, bir tarzda menfaatler teminine kal 
çalışılmasını tavsiye ediyor ve bu Seyyit (Taha) butarafa dehalet kışmış ve fakat "ittihat ve terak -
sebeple lran koJunun bir an evvel teşebbüsündedir. İran aşairinden ki,, hükumeti onun bu emellerine 
harekete gelmesini istiyordu. elli hane Arusanh, elli hane Celali mani olmu§lU. Abdülkadir de İtti. 

Doktor Bahatttin Şakir bey Is _ dün gece bu tarafa geçtiler. hat ve terakkiye taraftarken men -
tanbuldan mütemadiyen silah ta • Rumiyedeki Rus bankası kapa - faallerinin ihlal edildığını görün • 
lep ettiği halde Talat bey telgraf- narak Kafkasyaya naklolunmu! - ce cemiyetten ayrılarak hürriyet 
namesinc.le: "Ayrıca silah tedarik tur. Azerbaycandaki ecanip ve tüc ve itilaf fırkasına intisap eylemiş-
edildilcçe o mmtakalar ıçm gönde- car hıristiyanlar gam etmektedir. ti . 
rilecektır.,, demektedir. Milis fır • Özer taraf aşairi hilafeti isla - Büyük Arnavutluk isyanını mü~ 
kası tetkilinden ziyade Azerbay.. miyeye merbut ve hükumete kar§ı te.-\kip Balkan muharebesinden 
can teşkilatırun ati için çok mühim tamamiyle münknt bir vaziyette - biı·az evvel İttihat ve Terakki hü -
olduğunu anlatmıya çalı§ıyordu. dirler. Her hususta iyi bir halde - kameti düştüğü zaman iktidar mev 

Doktor Baha bey dahiliye nazı- yız. kiine itilaf hükumeti geç.İnce Ab • 
rı Talat beyden bu talimatı hemen Nizamiye fırkası , süvari alayı diilkadir gayrimeşru emellerini o 
o gün Va~da Ömer Naci beye şif- semti maksuda hareket emrini al.. zamanki hükumet vasıtasıyle tat -

reli telgrafla atidekı surette bildir- dılar.,, bik ettirmeye muvaffak olmuştu. 
8 k d 1 (Oentmı var) 

mi§ti: eyazıt mınta asın a ça ı~an 

Mahremdir: Sol cenah kuvve - ------------------------

Amerikalılarla Sovyetler timiz dahile müteaddit kollardan 
n.üfuz ederek hafi teşkilatla ve bi
lahare yapacağı icraatın mukadde
matmı ihzarla meşguldür. Siz de 
bir an evvel hududa takarrüp ve 
peyderpey hulul eaerek ihzaratı 

iptidaiyede bulunmanız muvafık -
hr.,, 

Ömer Naci bey esasen hareke 
te hazır olduğunu bildirmıştı. Dok
tor Bahattin Şakir beyden yukar
daki telgrafnameyi alınca hemen 
İran hududuna doğru faaliyete ge
çilmesi emrını vererek Erzuruma 
da atideki şifreyle vazıyeti bildir 
mişti: 

"Talimatınız veçhile huduttan 
Rumiye havnlisine doğru faaliyeti 
İptidaiyeye başlıyoruz. 

(Mnnliher) fişeklerı geldı iae 
serian daha iki yüz tüfenk gönde .. 
rinız. 

Meşhur Barizaleyh §eyhi ı .. 
ran dahilinde hududa civar bir ma 
halden geçerken bizim asker tara· 
fından maiyetiyle beraber bilmü .. 
sademe tevkif olundu. Buraya ge -
liyor. 

Bununla Ruslar en mühim bir 
amili fesadı kaybediyorlar.,, 

Hakikat halde garbi lranda ey
lulün ilk günlerinde bazı mühim 
hadiseler vukua gelmı§tı. Van vi • 
)ayetinden Trabzona gelen mah -
rem işaretli şifreli bir telgrafname 
de Rus taraftarı olmakla §Öhret ka
zanmı~ bulunan Azerbaycan valisi 

1 ücaüddevlenin azledıldığı bildi .. 

Hangi esaslar üzerinde anlaştılar? 
Vaşington, (Hususi) - Ruzvelt ya, her iki memleket tebaasının 

ile Litvinof arasındaki anlaşma i - Rusyada ve Amerikada dini serbes 
lan edilir edilmez Ruzvelt dinlen - tiye malik olacakları şartını, dör -
mek için (Warm Springs) e hare - düncü dosya konsolosluk muahede 
ket etmiştir. Litvinof ta hemen Va sini ihtiva eylemektedir. 
şinglondaki eski Rus sefareti bina Be,inci dosy~da Litvinof Rus -
sını teslim almıştır. yada yapılacak iktisadi casusluğun 

Amerika ile Sovyetler arasında cezayı müstelzim olduğunu kaydet 

1917 senesinde münasebatın kesil- mektedir. 
meıinden beri sefaret binası Çar • Altıncı dosyanın ihtiva ettiği iti 
Irk Rusyasının emin bir eli tarafın lafnamede Amerikanın Sovyetler 
dan muhafaza edilmekte idi. Bina nezdindeki talepleri ve sovyetlerin 
nın üzerinde "Rusya imparatorlu- Amerika nezdindeki istekleri kat'i 
ğu sefarethanesi,, diye yazılı olan surete halledilmeden evvel Sovyet 
lavha hala yerinde duruyordu. lerin kendi metalibi hakkında A -
Vaşingtondaki siyasi mehafilde merikaya karşı kanuni bir hüküm 

itilafnamenin Amerikan par]imen istihsaline leşcbüs eylemiyecekle -
tosu tarafmdıın mü§külatsız tasdik rini taahüt ettikleri yazılı bulun • 
olunacağı kuvvetle ümit edilmekte maktadır. 
dir. Çünkü Ruzvelt, demokrat fır· Yedinci dosyada Sovyet idaresi 
kasının büyük bir kısmile (Borah) nin 1918 senesinde Amerikan as -
nm riyasetindeki müstakil cümhu- kerlerinin sebep oldukiarı zarar ve 
riyetçilerin itili.fname lehinde rey ziyandan dolayı Amerika hükume 
vereceklerini hesaba katmaktadır. tini mes'ul tutmıyacağma dair 

Ruzvelt ile Litvinof arasında im (Lilvinof) un beyanatı vardır. 

za.~anan iti~nfname ekiz dosyadan 

1 

Sekizinci dosya (Kerenski) zn -
murekkephr. manındaki eski Rusya devletinin 

Birinci dosya her iki devlet ada- Amerikaya olan borcundan bahis. 
mı arasında taati edilen mektupla tir. Gerek h:~ borç meselesinin, ge
rı, ikinci dosya, her iki memleke - rekse muaH.akta kalan sair işlerin 
tin biribirlerinin dahili işlerine ka- en yakın bir zamanda halledilmesi 
rı mamaları ka dini ü üncü dos • arzu edilmektedir. 
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Bir Amerikan gazetesinde çıkan yazı 
Gazi'mize duyulan hayranlığı anlatıyor 

da Faşistlik ilk mühim maç 
Bir taahhüdün ayaklar 
altına alındığı yazılıyor Galatasaray,Fenerbab'f' Tribune Nevyork Herald ismin

deki Amerika gazetesinde Büyük 
Gazi ve Türkiye hakkında intişar 
eden bir yazının resmi kısmını 

eden bir yazının biıinci krsnıınr 

dünkü sayımızda takdim etmiştik. 
Bugün de bu yazmm sonunu neşre 
diyoruz: 

"Yunanlıların İzmire çıkışlarına 
ve bir yançın hararet ve süratile 
bunu takip eden hailevi vakayie 
bir çok Amerikalılar da şahit ol -
dular. Bunlar meyanında Ame -
rika fevkalade komiseri Amiral 

Mark L. Bristol, hayatını yeni Tür 
kiye davasına ve Türklere bağış -
lamıı ülkü sahibi bir insaniyet -
perver ve "Türkiye'nin Amerikan 
Dostları,, cemiyetinin müessisi o -
lan müteveffa Asa Jeninngs de bu 
lunmakta idi. Amiral Bristol ve 
Mr. Jennings Keınal'in üç senelik 
bir zaman zarfında vücude getir -
diği, dünyayı hayretlere garke -
den mucizelerin bitaraf birer mü -
şahidi oldular. 

O, Cihan harbinden en fena şe
kilde mağlup olarak çıkmış bulu
nan bir milletin, bıtmış, tükenmiş 
erkek nüfusundan, döğüşehilecek 
bir ordu çıkardı. Yokluktan, silah, 
makinah tüfek ve top buldu. Köy
lü kadınlardan nakliye ve levazım 
koJJarı teşkil etti. Aynı zamanda 
biribirini müteakıp kongreler top
luyor, onlara riyaset ediyor, on
ların mukadderatını sevk ve idare 
ediyor; istiklal ilanını, misakı 

.,.,miJliY,i, y~ni.}>ir teşklatı eıasiye 
+-~~J:lunun\l t'btı temine alıyor, ve 
İstanbul hükumetini keenlemye -
kun addediyordu. 

Mucize adamı... Şu tarihlere 
bakın: 

16 mayıs 1919 - Yunanlılar lz
mire çıkıyor. 21 haziran 1919 -
Kemal, vatanperverleri kongreye 
davet ediyor. 8 temmuz 1919 -
padişah Kemal'i ordu hizmetin
den tardediyor. 

Yirmi üç temmuz 1919 - tekmil 
Şarkın müttehiden ecnebi müdaha 
le ve ifgaline mukavemet edece -
ğine karar veren Erzurum kong -
resine riyaset ediyor. 4 eylul 
1919 - "Türk şerefi için harp et -
menin karargir olduğu, Sıvastaki 
ikinci bir kongreye reis intihap 
olunuyor. Teşrinievvel 1919 - Ke
mal'n tazyıkı altında padişah hü
kumeti intihabı kaybediyor. 16 
mart 1920 - İngiliz kıtaatı lstan -
hulun işgal ediyor. Nisan 1920 -
Kemal padişah tarafından medeni 
haklardan ıskat ile idama mah -
kum ediliyor. 23 nisan 1920 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lanarak Kemal'i reis intihap edi -
yor. Türkiyenin Magna Charta'sı 
olan Misakı Milli kabul ediliyor. 
Mayıs 1920 - padişah millicileri 
tenkil için halife ordusunu Anka • 
raya müteveccihen gönderiyor. 
Kemal hu orduyu lstanhula ricata 
mecbur ediyor. 23 haziran 1920 
- Yunanlılar Anadoluyu istila
ya baılıyorlar ve Kemal bir mü -
dafaa ordusu teşkil ediyor. 10 a -
ğustos 1920 - Sevr muahedesi, 
Osmanlı İmparatorluğunu parça -
l.:ıyarak, Avrupa devletleri arasın 
da taksim ediyor. 13 eyliil 1920 
- Kemal Yunan ordusunu Sa -
karyada durduruyor. 26 ağustos 
1922 - Dumlupınarda, Kemal, 
ordulara: "Ordular, ilk hedefiniz 

Akdenizdir. tleri .. ,, emrini veri
yor. 

Bir kaç gün sonra Yunan ordu
su denize dökülüyor. Teşrinievvel 
1922 - Türkiye için ikinci bir za
fer demek olan Mudanya muahe
desinin imzalanmasına müsaade 
ediyor. 1 teşrinisani 1922 - Sal 
tanat lağvediliyor. 17 teşrinisa

ni 1922 - padişah bir lngiliz ge
misile kaçıyor .. 20 teşrinisani 1922 
- Lausanne' da sulh konferansı 
açılıyor. 24 temmuz 1923 - Ke
mal, kendisini kudretle temsil e -
den zeki meşlekdaşı İsmet Paşa
nın yardımile Lausanne' da siyasi 
zaferini itmam ediyor. 29 teşri
nievvel 1923 - Kemal Türkiye 
Cümhuriyetinin ilk Reisi intihap 
edıliyor. 

Mucize adamı ... Bu yalnız bir 
başlangıçtır. Kemal bundan sonra 
ki on senede neler yaptı? Rus ya
da Stalinin "Beş senelik plan,, ının 
ne şekilde yürüdüğüne dair olan 
dair en nikbinane raporları 

alın, ltalyada Mussolininin Faşist
lerin başında Roma üzerine yürü
yüşündenheri başardığı büyük e -
serleri alın; bu ikisini biribirine 
ili.ve edin ve şunlarla mukayese e
din: 

Gazi, dinin hükumet üstündeki 
nüfuzunun dünyanın her yerinde
kinden fazla olduğu bir memleke
te, dinle devleti ayırdı. Taaddü -
dü zevcatı kanunla ilga ederek, 
kadınlardan peçeyi kaldırdı ve on 
lara intihap hakkı verdi. 

Dört yüz seksen harf kombine
zonundan terekküp eden eski A -
rap alfabesi yerine yeni Latin al -
fabesini koydu. Dini ananeye mü 
nafi olarak kuranı Türkçeye tercü 
me ettirdi. Okur yazar ade -
dini takriben yüzde ondan, yüzde 
elli sekize çıkaran bir halk mektep 
leri sistemi kurdu. Bugün 45 
yaşına gelmemiş herkes kanunen 
okuma yazma bilmiye mecburdur. 

İsviçre medeni kanunundan, 
ltalya ceza kanunundan, Alman

Atina, 22 (Hususi) - Hükume
tin ilan ettiği aftan askeri şahısla
rı istisna etmesi burada derin bir 
iğbirar uyandırmaktadır. 

"'1uhalif gazeteler, M. Venize -
losun affedilmeğe mühtaç oldu -
ğunu, çünkü kendisini zan altına 
aldıracak hiç bir harekette bulun
madığın 1 yazmaktadır. Mussolini 
askeriyeye ve bilhassa 6 mart 
darheihükumetinin mürettibi olan 
ceneral Plastrasa gelince, bugünkü 
kabineye iktidar makamı tevdi 
edildiği zaman hükumet bunları 
affetmeği teahhüt etmişti. Bu te
ahhüt ise hükumet tarafından a
yaklar altına almıştır. Vazıyet, 

karışıklığını muhafaza ediyor. 
Bundan başka muhalefet ma -

hafili, mensubini askeriyenin zap
tırapt bahanesile cezalandırıl -
masını da hükumetin itilaf girizli
ğine delil olarak göstermektedir. 
Bilhassa bu meselede Harbiye na
zırı ceneral Kondilisin hattıhareke 
ti takbih edilmektedir. 

Atina, 22 (Hususi) - Sabık 

Başvekil M. V enizelos, bugün 
neşrettiği bir makalede; makamı 

iktidara geldiği zaman memleke -
ti bir harabezar halinde buldu
ğu hakkında Başvekil M. Çal -
daris tarafından ileri sürülen id -
diaları cerhetmektedir. 

Atina, 22 (Hususi) - Bu sa -
hah muhalefet fırkaları reisleri M. 
Venizelosun riyasetinde toplana -
rak meclisi mebusan müzakerah -
na iştirak edip etmıyeceğı husu -
sunda kat•i bir katar verecekler -
dir. Muhalif fırkalar reislerinden 
bazıları parlamentoya avdet le -
hinde, bazıları da aleyhinde bu -
lunmaktadır. 

Bundan başka bugün öğleden 

sonra Venjzelist mebuslar da aynı 
mesele hakkında bir toplantı yap
mışlardır ve Venizelistlerin me-
busan meclisi müzakeratına işti

rak lehinde karar verecekleri 
muhakkak addedilmektedir. 

ya ticaret kanunundan istıfade ve Atina 22 (Hususi) - Merkezi 
onları kendi memleketinin ihtiya- Selanik şehri olmak üzere Make -
cına göre tanzim ederek, kavani- donyada Ellas namında birce -
ni tamamile tadil etti. miyet vardır. Bu cemiyet milli -

Merkezi Ankara'yı memleketin yetperverdir. Faşist teşkilatına 
her köşesine bağlıyacak olan bir ı tabidir. Gayesi Makedonyayı Yu
yol sistemi vücuda getirmek üzere nanlaştırmak Bulgar akalliyeti .. 
bütün erkek nüfusu bu. hususa hiz nin iftirafcu harekatına manı 
met için seferber etti. 

Demiryolları, limanlar inşası, 
ıska ve bataklıkların kurutulması 
için bir nafia programı yaptı. Hem 
ilmi gaye için, hem de iyrat temi
ni maksadile posta, telefon, telg
raf, radyo gibi amme hizmetleri 
için inhisar vücuda getirdı. Kapi
tülasyonları ilga ile, ticareti Türk
ler eline geçirdi. İyi teçhizatlı has 
tahaneler, hamamlar, fıkara ev

leri, darülacezeler tesis etti. İn
san suretinin temsilini meneden 
islim yasağını. meydan okuyarak, 
Güzel San'atlar mektebinin kapı -
larını, kadın ve erkek her iki cinse 
de açtı. Arzu olunan neticeleri 
doğurmak, maksada tevafuk et 
mek itibarile hatta, Nevyorkun 
Taınmany Hall'una ibret teşkil e -
debilecek bir siyasi tetekkül -
Halk Fırkası - vücude getirdi. Fa 
kat bu teşekkül halkı emecek yer
de ona hizmet ediyor. 

Ankara' da bir yığın yassı dam
lı, çamur kulübeler yerine modern 

olmak ve komünizm ile mücadele 
etmektir. 

Bu cemiyetin takriben yüz elli 
hin azası vardır. 

Bu cemiyet şimdiye kadar fır -
kaların fevkınde bir teşekkül idi 
ve fırkacılık ile meşgul olmıyor -

du. Fakat şimdi bu milliyetper -
ver cemiyet, siyasi bir fırka ha -
linde teşekkül etmeğe karar ver -
miştir. 

Yalnız cemiyet, fırka reisi va -
zıfesini görecek bir adam ara -
maktadır. Bu reisi bulduğu gibi 
Alman faşist fırkasının proğramı -
nı bazı tadilatla kabul edecek ve 
hu suretle yunanistanda fa~ist fır
kası resmen teşekkül edecektir. 

bir şehir bina etti. Son zaman -
da, afyonun yalnız mualece ol -
mak üzere, İmalini tahdıt etb; ve 
hu hususta diğer bazı develtlerden 
daha diğerkam ve insani davrana 
rak, onlardan çok ileri bir adım 
atmış, oldu. 

maçı yarın yapılacak 

Yarın karfılafacak Galatasaray ve Fenerbahçe tak•~ 
Yarın lig maçlarının ikinci haf takmı haline girdi. itin bu ~ 

tasıdır.'. ~alatasara! Fenerbah~_e müsbettir. Sonra, planlı o,_-.; 
Kadıkoyunde, Beşıktaşla da Su· temine yürümiye haıladı. f~ 
leym~niye Taksim s~adında, yeni bu, henüz takibat ıahaıınd• . j, 
şampıyona yolunda ılk karşılaşma nuyor, bu itibarla müıbet d~ 
larını yapacaklardır. dir. t,in en büyük karar•'· 

Gatalasarayla fener bahçenin doğuran başka hi~ tarafı da.":• 
ilk maçlarında biribirlerinin kartı- mın hen.üz istikrar bulmut bit 
larına düşmeleri hayli garip bir te zıyete girmiı bulunmasıdır. 'I 
ıadüfün eserdir. Evvela kuvvet - Ben kendi hesabıma ıüs.ı ~ 
ler arasındaki tezadın kaybolmut ma görmeyi temenni ederin~ 
bulunmasına rağmen bu karıılaı .. maçın lıuauaiyelini de diifünd • 
manın cazibesini hali. muhafaza · · d r ..:.ı J için maçın netıcesın e ua •. ~ 
etmesi dolayısıyle. Sonra da Sarı rayın bugünkü hakiki kuv~~ ti.. 
kırmızılıların henüz tam kadro ve rinde doğruya yakın bir fık~ I 
forumlarını bulamadıkları bir sıra- miş olacağımızı pek te tahosiıt' 
da tam form halinde bulunan en mi yorum. 
tehlikeli rakiplerinin önüne düşme· A 
leri dolayısıyle. Beşiktaf - Süleymaniye • ~ 

na gelince; hu maç ta bir .. h• .. 11~~ 
Bu vazıyette, böyle bir karşı • oilr .. 

kat ve alakaya değer goru~ 
}aşmanın neticesi ne olabilir. Bu- l Be 

çünkü her ıeyden eve f ~-.Al 
nu sıhhate yakın bir şekilde kes· l~ 

rın nasıl bir takımla lig maÇ. tirmenin zannediyoruz ki pek im .. il 
batlıyacakları ciheti pek be 1 

kanı yoktur. Rivayetlere göre lz-
gihi görünmektedir. • ..,, 

miraporu 8 - O yenen Fenerhahçe I'. 
lig maçlarına buna benzer bir ra· Beşiktaş birinci takımiyle ~ 
kamla girmek tasavvurunda imiş. heyeti arasında 'çıkan •e ~J 
Formları ve tempoları yerinde ol- bahsedilen ihtilafın henüz he,, 
duğuna göre Fener bahçelilerin hu miş olmadığınJ, bu itibari• .,.. ı' 
tasavvurları, gayri tabii görülemi- taş klübünün Hakkı ile~~ 
yeceği gibi oyun heveslerinin yerin dilmiş ikinci takımiyle lig 111 11 
de olduğuna delalet etmesi dolayı· na gireceğini ıöyliyenler ~arcl~ 
siyle dikfcat ve alakayı daha çok hakkukunu hiçte temennıe~ 
çekici bir mahiyet hile alır. miz bu rivayet eğer doğru ~ 

Galatasaraya gelince; Sarı - vazıyete acımaktan batk• y ·b-t" 
bir iş kalmıyacaktır. Bu iti .. J 

Kırmızılıların hu mevzu etrafında ,.çı ur 
d .. ·· d""kl · k heli' d v'ld' Beşiktaş- Süleymaniye ın .,..;f' ne usun u erı pe ı egı ır. ·rir 

Bunu~.la beraber hiç bir Galatasa· rinde de bazı tahminlere gı 
raylı bu karşılaşmanın ağır bir fark imkan bulamıyoruz. . ~JI 
la bitmesi ihtimalini aklına hile Türkgücü idman yurd\Jsr" 
getir.mez. Galatasaray her maçta d 

11
d"9: 

h h . .1 Türkgücü idman yur u :ı' Fener a çenın karşısına yem me - . ti• .:J 
mek azmiyle çıkmış bir takımdır. İdare heyetinin ekıerıye f'!'. 
Bunun içindir ki en umulmaz gün· ti fası dolayıaile perıeınbe ~, 
lerde bile Fener bahçeyi kazandığı (bugün) saat 18 de yenidtll ~' 
olmuştur. Bununla beraber biz Ga hap yapılacaktır. Azaların. 
lata.saraylıların yarınki maçı da sa meleri rica olunur .. ~- · 
dece "Azim., le kazanabilir bir va- · 

tt l d v • d d · d k k 1U1111111111UllHllllU111U1lllllfflltttı111Hlflll ' 
zıye. e .o .. u~un~. ı ıa e -~ce .. a - . ,( 
dar ılerı duşunmuyoruz. Çunku ka- c .. u 1 c•" ..,_,,., 

k . b'· .. k . . uma gun yapı a ı•· zan.!lca azının en uvu ıstınat t k I U .... ~ 
k 1 d b ... d d a a resm m sa.... il no ta arın an ırısı e oyun ur. 4 Ufl' 

G 1 b .. 1 b' h' nın programı a at .. saray oy e ır oyun vere t• d dit 

'
• ·• sc~ıfamız a . -~ 
ırmı. ~ 

Galatasaray beş altı aylık bir nlllflllllllluuı-'lllttM......... 2 
çalııma neticesi evvela nefesli bir 



,.l@R[;!ü~EL 
~· 
'~ 

Be; Jonson 'un • 
eserı 

• 
CdeSiıµır 

Mektup yazmak san'atı 
ne oldu? 

- Volpon; Komedi 5 Perde -
'-t.nbul Ş h" T" l f h 

Eskiden mektup yazmak, güzel 

Şimali Kafkas san' atı 
beqnelmilel sahada rrıe\> • e ır ıyatrosunun ret gemi erinin servet ve re a ta-

dar t•ını ?atından heri şimdiye ka- şıdığı Venedik, zenginlik, musiki, 
eınııl etti .. · l hu g1 eserlere bakılırsa, eğlence ve sefahat şehri o an Vene 

leneki ier" .. repertuvarının san'at de dik böyle bir vak'anın cereyanına 
Yeı}• .. YUdkıek, olgun ve kıymetli pi - elbette en iyi bir dekor sayılabilir. 

.. r en ·· d Yor. vucu e geldiği anlaşılı - Volpon, uzak denizlerin üstün -
den geçip Venediğe gelen, orada 
yerleşen, zengin olan, zenginlik ve 
yalancılık ilmini en iyi bilen, ver
meden alan, daima alan ve doymı
yan şeytanetkar bir zekanın sahibi 
bir hasistir. 

Per c·· , .. 
bir unt un sahnemizde üstüste 
tiy,~; <>yn~n1?ası, tiyatromuzun ve 

0 •eyırcıl · · · · ··k ıe,-ı· ... erımizın sevıye yu -
" tgın· ·· led" 1 gosteren sevinçli bir hadi 

ır, On doku b'" "'k 
~ek" J zuncu asrın uyu 
tüı~: ~~.en'i hararetle kabul eden 
bir 1'i urk tiyatyo seyircisine Şe-

Yatroıu · d" d"" . edeb' • şım ı unya tıyatro 
1Yatın b k b' )etin· ın aı a ır muvaffakı-
ı tanıtıyor: 

Volpon. 

On altıncı • . d' ~. 1 tili asrın yelıthr ıgı n -
ı nıuha . 1 . \ln rrır erınden Ben Jonson 
eıer]e · . . dili . rı, f ımdıye kadar bizim 
tnııe çe ·ı . . 

tetı" ·ı vrı memıs, sahnemıze 
rı rne . . 

r01ll mıştı. Son senelerde tiyat 
Ut;ı ter ·· · · · çin cume eser yetııtırmek ı-

harrg~Yretle hizmet eden genç mu
IXl rır Bedrettin Bey, hu eksiği ta 
•tnlarnı ld . . &on\l • f o u. Fılvakı, Ben Jon-

1. n hır eıe . . d'l" . . 
ıp &ah • rının ı ımıze çevrı -

Ya r nernızde de oynanması dün-
1 'Yatro edeb" t t·· I" d . erin ıya ının ur u evır 

hir t~ \re Çetitlerine örnek veren şe 
di. 'Yatrosu için lüzumlu bir ıey -

Q 
lca ..,eıı J'onıon, dünyanın sayılı ze-
1,n Şe '-n'at harikalarından biri o

ek · · tih· •pırın arkada§ıdır. Onun 
l •kt·· l"'k . )'tr or u etmıı, onun gibi ti -
0 llluh · 1.... · tlınd l .arrır ıgı etmıı ve zama -

kaı a ngılterede töhret ve rağbet 
)'~l •nınııtır. Bu töhret ve rağbetin 

lltı; Za 
dığ, rnanına münhasır kalma-

' eserle .• 
bıen k" rının geçen asırlara rağ 
ketle"; ıt vakit muhtelif memle -
'dil~ ~, nıuhte)if dillerde temsi] 

eııle sabittir. 

Ben Jonso h Ş k .. 'tictd n, ayatta e spırın 
değil il§ıdll", fakat san'at yolunda 

"• kah ~eıııı• r8.Jnanlarını hayalin 
J .ın ve 'h· ı· h '''P k 11 ır ı azineıinden top-
k\ide ~r aran, eserlerinde hiç bir 
Serç anırnıyan, mevzu ıekilJerin 

'"esi i · ıttırı r Çıne aığmayıp taşan co•-
"'· oınantik Ş k . k s •On;... e spır arıısmda -.. .roruz k" B 
''hıa•.. 1 en Jonıon, eserinin 

·"'tını d .. d l'ttt.... 1 ogru an doğruya ha • 
. ·• a nıı t 1tİ l'okt f ır. Onun efsanelerle 

Ut, 

Şek•Pir k .. 
"' ilen J <>rnedııındeki tiirli ha-
h\ltıun c··o~aon'da eksiktir, fakat 
'f'e hici\rduınk·elere ııkı§tırdığı tariz 
d e ı .. 1 
'tt bir h ~uze kuvvet, hoşa gi-
Jı· uıuııyet ıayılabilir. 

h ır Çok 
ll'rirj . eaki eserler gibi bu mu-

ll'I n Pıyeıl · ·· · ~ın t erı uzerınde de za -
l>o aaarrufu .. ··ı·· nun 

0 
goru uyor. Yol _ 

cl.,ada on altıncı asır başında Lon-
lerd Ynanan ki' b" e bir fe ı, ır çok yer -
ten ıon Çok defalar tekrar edildik 
d ra eak" . 
i l'rl .. •mış, bırakılmıştı. ye 

b '""Ve} y· . 
ll eaki . ıyanalı hır muharrir 

Ilı.... eaerın . b" , 
t -ıu Ya Yenı ır adaptasyo -
Q Pınıt y· 

Volponun dalkavuğu, nedimi ta 
lebesi ve yardımcısı Moska fikri, 
güzel cümleyi, nezaketi servetin 
eğlendirilmesi uğrunda satıp para
ya çeviren bir zeka tüccarıdır. Bü
tün eser, vak'anın bu iyi kahrama
nından çıkan ve etrafa dağılan ya
lan havası üstüne kurulmuştur. 

V olpon, hayatının muvaffakıyet 
tarihini teşkil eden bir çok dalave
relerden sonra, nihayet daha ko -
lay ve az zahmetli kazanmanın yo 
lunu bulmuıtur: Kimsesiz ve ço • 
cukıuz bir adamdır. Kendisini ö -
lüm halinde hasta gibi gösteriyor. 
Dostları bu zengin adamın büyük 
mirasına sahip olmak için gönlünü 
almaya, hatırını hoı etmeğe uğra -
fırlar. Her biri varis tanınmak için 
vaat almıştır, tabii kimisi para, ki
misi hediye getirerek, hatta kimisi 

de karısını .... 

Ben Jonson, bu eserde hasisliği, 
yalancılığı, aldatıcılığı, insanların 

para uğrunda alçala alçala ıçıne 

dü~tükleri iğrenç çirkefin derinli • 
ğini hafif bir mizah rengi altında, 
fakat kuvvetli bir hicivle teşhir edi 
yor. 

Fena adam, hilekar, -V olpon
nihayet kazdığı kuyuya düşer. Ye
tiştirdiği müthiş talebe, Moska, o -
nun bütün servetini elinden alır. 

Eserin ustalıklı vak'ası eğlence 

ile takip ediliyor. Konuşmadaki 

ince güzellik, tarizlerin tatlılığı di
mağa buruk fakat güzel bir lezzet 
verıyor. 

Sahneye konuluş şekli iyidir. De 
korlar, göz için gene bedii bir zi -
yafet sayılabilirdi. He!e Venedik 
evlerinin biribirinin içini gören, te 
rasları, kanal ve evlerin önündeki 
dar sokak sahnesinde dekor pek 
güzeldi. 

Volpon rolünde İsmail Galip Be 
yin, Moska'yı temsil eden Hazım 
Beyin birbirinden aşağı kalmıyan 
ILuvaff akıyetleri bilhassa göze 
çarpıyordu. Hazım Bey, bu rol için 
biraz alaturka olmakla beraber 
kendisine verilen vazifeyi pek ala 
iyi yapıyordu. 

bir san' attı!. 
Acaba bu san'at ne alemde? 
Öldü mü, kaldı mı? 
Uzun mesafeleri kısan vasıtalar, 

telefonlar, otomobiller tayyareler 
bu güzel san' ata kastetti mi? 

Buna bugünden hüküm verile -
mez. Hükmü, evlatlarımız ve torun 
larımız verecek! Belki bugün de 
güzel mektuplar yazanlar var 
da biz bilmiyoruz. Ancak bunları 
yazanlar öldükten sonra belki bu 
eserler de intişar eder. Hakikat o 
zaman anlaşılır. Bununla beraber 
bu çeşit mektupların yazılıp ya -
zrlmadığını da bilmiyoruz. 

Bana kalırsa, bugünün medeni 
vesaiti bu sana'tı öldürmemiştir. 

Fakat; telefon, eskiden yazılan ve 
her biri mini mini bir şaheser olan 
kısa davetnameleri ortadan kaldır
mış, süratli nakil vasıtaları, mek
tup yazmak ihtiyacını azaltmııtır. 

Yarım asır evvel birbirinden 
kırk elli kilometre uzakta yaşıyan 
insanlar arasında, geniş bir uçu -
rum vardı. Bu mesafe kolaylıkla 

geçilemezdi. B~gün, otomobil sa -
yesinde hemen her vakıt hu çeşit 
mesafeleri tayetmek mümkündür. 

Bütün bunlara rağmen insanla -
rın hala güzel mektup yazmak san' 
atını bırakmadıklarına kaniim. 

Mektup yazmak ayrı bir mevhi
bedir. Onu haiz olan mektup yaz -
madan duramaz. Telefonlar, oto -
mobiller onu bu mevhibeyi kullan 
maktan alıkoyamaz. Bunlarda mek 
tup yazmak, içten gelen bir sevkin 
ifadesidir. 

Zaten böyle bir sevkin tesiri ile 
mektup yazmıyanlar, muvaffak ol 
mazlar, Kendim de bunlardanım. 
Telefonsuz bir inziva hayatı geçir
diğim halde, bütün mektuplarımı 
son derece kısa yazarım. Arkadaş
larıma nisbetle mektup yazmayan 
bir adam sayılabilirim. 

Dediğim gibi mektup yazmak 
ferdi bir mevhibedir, bir mizaç 
meselesidir. t 

Bir çok muharrirler müellifler 
mektup yazmaktan da yorulmaz 
adamlardı. Mesela Dick~ns ar -
kadaşlarına durup dinlenmeden 
mektup yazardı. Keats ile Byrin, 
en güzel mektup yazanlar arasın -
da sayılırlar. H. D. Laurencı yüz -
lerce mektup yazmış bir İngiliz 
muharriridir. Cariyle, Balzak, 
Şehelly, Mattew Hrnold gibi şa
irler ve muharrirler de böyle idi
ler .. 

Fakat mektup yazmak, şiir yaz 
mak gibidir ve mektup yazan, sa -
yan sanatkar şair gibidir. 

~ 'f. ~ 

Şimali Kafkasyalı Halil Bey 
Mussayasul isminde bir genç san'
atkar, son zamanlarda garp san'at 
aleminde mühim muvaffakıyetler 
kazanmıştır. 

Halil Bey, Günip'te doğmuş, bü 
yümüş, Almanyada Münih'te tah
sil etmiştir. Halil Beyin f ırçasile 

canlanan resimler, 
Dağıstanın mahalli 
rengini taşımakta -
tadır. Genç san'atka 
rın tablolarında gö -
rülen şey dağlar, pa
paklar, Çerkes elbi • 
seleri, silah, büyük 
bir ciddiyet ve sami
miyet timsali olan 
dağlı kadın tipleri -
dir. 

Halil Bey Alman
yada resasm profe -
sör Greber'in ve Ka
berman'm talebesi ol 
muştur. Ecnebi bir 

muhitte tahsil edişi 

umumi yaradıcıhk 

yolu üzerinde mües
sir olmamış ve milli 
mahiyetini kaybet • 

ve takdirle bahsetmişlerdi. · · r 
Halil Beyin yaradıcılığını karaK 

terize eden ve "Völkischer Beo -
bachter,, gazetesinde Alman mü• 
nekkitlerinden Dr. S. Şmelb tara. 
fmdan yazıla"n bir makaleyi hüla • 
saten zikredelim: 

Halil Bey kendine malisus bir 

tirmemiştir. Yaradı- Halil Beyin tablolarından biri 
cılığı ancak Avrupa teknikini ve teknik yaratıyor, fevkalade büyük 
incelmiş üslubunu almıştır. Milli kıtada sulu boya resimler yaparak 
Kafkasya mahiyeti, şark ruhu, ate- doğma yurdunun hayatını, gayet 
tin ,ark muhayyelesi aynile kal - heyecanlı savaş manzaraları, vata· 
mııtır. nının tarihi dövüş hayallerini çizi-

Halil Beyin yaradıcılığma Av - yor. Fırçasından çıkan tipler, hep 
rupada büyük bir alaka gösterili - karakteristik, çehreli eski yurt a -
yor. "Ulustrierte Rundschau,, ve şinaları, bir hayal kadar latif, ka. 
daha bir çok garbi Avrupa mecmu ragözlü, yumuşak elli şark kızları· 
alarmda Halil Beyin eserlerinden dır. Halil Beyin fırçası Avrupalı 
bir çok nümuneler neşredilmiştir. kadın ve erkek çehrelerini de ayni 
Ahiren Pariste yapılan son "Salon nefaset ve mükemmeliyetler ya • 
1933,, resim sergisi dolayısile Fran par.,, 
sa matbuatı Halil Beyden sitayiş "Tabloları seyredenler yeni ve 

lerine her şeyi söylryebılmek ım -
kanını haiz olan aşıklar, birbir -
lerine durmadan aşk mektupları 
yazarlar. Çünkü mektuplarda her 
şeyi söylemeğç cesaret buluyor, 
ürkeklik ve utanğaçlık yüzünden 
söyliyemedikleri, yüzyüze anlata -
madıklarını, güzel güzel yazı -
yorlar. 

Zaten sevgilinin insan karşısın 
da bizzat bulunması, İnsanın di -

kuvvetli bir ton kar§ısmda bulunu 
yor; renklerin ahengini, geniş de
koratif hatların mevcudiyetini se • 
ziyor ve kompozisyonda bir aza • 
met görüyorlar. işte Halil Beyin 
eserlerini bugünkü san'atın umumi 
karakterinden ayıran cihetler hun 
lardır. Renkler ve şekiller ifadeye 
tabi kılınmıştır, her parçasında ka 
rakteristik bir ifade vardır. Dağla
rın tersiminde, sujeıini Dağıstan 

lini tutması, sesini kısması için nağmelerinden alarak çizdiği min 
kafidir. yatür kızların hayali çehrelerinde, 

insan, kendisi gibi insanla kar
şılaştığı zaman, muhayyelcnin iş

lediği pırıl pırıl idealler, havfe 
uğrar, halbuki ihtirazın asıl ga -
yfl!s;, hayalin renkleı-i, ışıkları ve 
süslP.ri jçinde yaşamaktadır. 

Onun için aşık yalnız başına 
kalıp, eline kalemi alınca sevgili
nin mefkurele~miş hayalini gö -
zünün önüne getirir mi, fiziki re -
alitenin kusurlarından zerre ka
dar müteessir olmıyarak düşünür 
ve yazar. 

kanlı intikam dövüşünden sonra 
barışmağı gösteren büyük tabloda 
ki erkek simalarında son derece 
mükemmel bir ifade kudreti mev
cuttur. İnce kadın ellerinde, han. 
çeri tutan kemikli erkek yumruk • 
lnrında bir hayatiyet, kanlı bir ifa 
de göze çarpmaktadır. Efsanevi 
sahneleri gösteren resimleri -hat
ların çizilişi, renklerin gayet ince 
işlenişi ve ahengi itibarile- kadim 
İran minyatürlerini andırıyorsa da 
renklerin kullanışı ve şekilce onlar 

:;. 'f. :,. dan hnıa~en aı·r•~tr. R; .. b·ı~ün • c~ Yeni Voı , ıyanada oynanan 
1.ıll)e ed') ~on Fransızcaya da ter 

le.... . 'mı, F 
··••ıl ed"I ' ransız sahnesinde l'· ı en .. h 
lirk,.e nua adan da şimdi 

'\' Ye "e ·ı· \1 :ı- vrı ıyor. 

ak•a Ven d"k 

Volpon'un mirasından hisse u -
man ve insanlığın kirli hırslarını 

ve iç yüzündeki türlü çirkinlikleri 
temsil eden Vasfi Riza, Behzat, 
Mahmut Beylerle para için bizzat 
kocası tarafından getirilen kadın 
rolünde Bedia Hanım, Volponla 
evlenerek çocuğa asalet teminine 
uğraşan umumi kadın rolünde Zeh 
ra Hanım, Volponun rezaletlerine 
tahammül edemiyen yüzbaşı rolün 
de Hüseyin Kemal Bey, hakim E -
min Beliğ Bey iyi idiler. 

Bundan başka nazarı dıkkate 
alınacak noktalar da vardır. Me
sela öyle bir takım hususi şerait hu 
lunur ki onu mektup yazmakla 
l;arşılamak, telefonla veya !carşı 
karşıya konuşmakla karşılamak -
tan hayırlı olur. Utangaçlık, bi -
zi bir çok, sözlerimizi, güzel gü -
zel söylemekten meneder. 

Halbuki bu sözleri yazmak da
ha kolaydır. 

Aşk mektupları yazmanın çok kü garbi Avn•palılar Halil Beyin 
derin pisikolojik sebepleri vardır. resimlerinde gördüğümüz kuvvetli 
T clefonların her yeri kaplaması, 1 ruhi ifadeye ve şayanı hayret te • 
otomobillerin sokakları doldurma messül kabiliyetine hayranız. 

RefikAhmet 

lltıt dört b• e 1 te geçer, dünya • 
ır tarafından gelen tica· 

Aşk mektuplarını doğuran da 
budur. 

Birbirlerile buluşan ve birbir -

sı, bu çeşit mektupların yazılma- O, becerik itibarile bir Avrupa
sına, hiç !,ir vakıt mani olmıya- lı, süje, ifade h!s ve hareket itibari 
caktır. A. H. le de Asyalıdır. 



Cürümler Neden 
Azalıyor? 

(Baş tnrnfı S Uncli sayıfo.d:ı) 

yeni telakkılere sahip olanlara kar 
şı tecavüzden, beylik tabiriyle cü
rüm işlemekten çekinmeleridir. Bu 
şunu ispat eder. 

şey yeni rejımın askerlik usulünün 
pek hoşlarına gittiğidir. 

Bütün değı§en h yat telakkileri 
kütle taraf mdan benimsenmiştir, 

ltalyada, Altnanyada rejimlerin 
yerleşme hareketlerı ıüratli ve di -
siplınh olmakla beraber sarsıntı .. 
lar ,ıosyal aksülameller çok feci 
olmuştur. 

xıx inci asırdan hiç bahıetmek 
istemiyorum, çünkü bu asırda Os -
manlı devletini devlet vaıfı ile ta· 
rumak pek müşküldür. Ne Rumeli .. 
de, ne Anadoluda emniyet tesis e
debilmitti. Devlet hakimiyetini 
mesul hükumet dcğl, düveli muaz
zama sefirlerinin tanzim ettiği bir 
yer cürümden misal getirmiyelim 
daha iyi o]ur. 

Türkiyede hayal şartlarındaki 

değişmeler Türkiye halkının nley
hine değil, lehinedır. 

Bunun en güzel misali Türki
yede geniş halk kütleleri arasın • 
da yaşamak için yapılan soyguncu 
lu~ adi yok kesicilik, eıkiyalık ha
diselerinin birdenbire kesilmesı -
dir. 

Seneli'.: 
6 aylık 
3 aylık 
1 •>1ık 

'rtlrklye 
1400 Kr. 

760 • 
tOO • 
150 . 

Ecnebi 
'2700 Kr. 
lt~ . 

800 . 
800 . 

r 
TAKVİM 
Perşembe 
:l3 T.sani 
5 Şaban 

Gün doğuşa 
Gün l•atışı 

Sabah namaz.ı 
ocıc aanuız.ı 
hindi nama1.1 

6,57 
16,45 

6.SO 
12,00 
ı -t.3 1 

43 

CUMA 
24 T.sani 

6 Şaban 
6,51 
16.4) 
6,SJ 
12,0J 
14,3 1 

16,45 
18,2 l 
S, l ll 

:124 
4i 

-

1 ~[;!Jnımınıınıııı:ınınıııııllilll Aptülham!din Yaveri 
' KEÇECi ZADE 

_J 

I_ 
1 

1 izzet Faat Paşaaall 
""- HA1/RALARI 
\.lınıımooıı ıruRlll ınmım.ınıımmnıı mıınıııınımmıırnnıım '~'illınııınııııı,~ııunı ıın~m ılll'l~mıııım·mı 1R111nıı ını 'l 
Tiryaki kahvehanesinin sahibi, n:1 

olduğu Alman liraları mukabilinoe 
Osmanlı heyetine pek mühiın 

bir hizmet de etmişti 
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Avrupada tahsil 
ŞERLOK HOLMES' e Müsabakada kazanan 

K A R Ş l talebenin isimleri Eskişehir Fransızlar 
---11111!9'"---~~~~~.~~~~L~~u~· .. ·~·ı:ı:?ı ... ~p~-~-~-E~~N~:;=o;!ur.,. Avı·;:;:if ta~::;aıeıieım:~mı~ü~ Şeket fabrikası işlemiye İzm;rde yeni_rle_n haf~ytl 

[ _ 

, ı il ·ıı '1' ,.,. il . ı ~ ıı !I ı r. 1 .,.ere müsabakaya gıren lı - ı b I d yapnlak ıstıyor Ja 
l ıı 1

1 
• 

1 
1 , 1ı 11

1 ıı • - aş a ı .,. 
U ı ıl ! ı .!I! nf. • 1 se mezunlarından kazananlar şun· . . • r•.-• , 

1-.aumara· 21 1 d R' · d H" · Mail Eskışehır, 21 (Hususı) - Seh- İzmir (Hususi) - F feti' ~ · ı ar ır: ıyazıyc en; useyın ı .~ • .... ptO 
- Hayır ... Bir başkasi]e konuş- ı Leonidayı biraz ll.\rassut etmem mut (Galatasaray), Ali Riza Ham ı ~·imiz de. :~nılan şeker . .fabrılrnsı 

1 

keoloji cnst~tüs.ü ~üdu~u İ" ft ~ 
· · B · · h d k Ah ımal ettıuı sekcrlerden ıkı varcnu· Gabr'ycl "~hr.mıze O'CıP1 :s t&i' malarını dmledım. u adam onu ıcap edıyor. Ba usus yanm n, a-

1 
di (Kal;alas), Ü!:man H. met " · . . . "' 1 ' ı 

1 
.. - •0 .. Salih' 

· · ·ı h' d t d ~ . R' (1 nu bu hafta ıçınde pıyasaya çıkar 1 rı atika müzesi müduru ~ dükkandan aldı, mahallebıcıye gö- sa başında pek nazı t ır os u a (lelnnbul erkek), Mezıyet ıza z . b . 'ka 111sıt ., 
.. d" M"lt" d'd b h d' l'b . K ) S d K. ·ı (G 1 t mıştır. Fabrıka toz ~ekerden aş Beyle muhtelıf ?.sarı atı r.bfl tur u. ı ıya ı en a se ıyor, var ga ı a... mır ız "- un amı a a a!a- v b f "r u.-

. d" b' · · · d •. ı.ı· . (D .. f l ) ka küp sekeri yapmaga da aşla - larmı gczmü:tir. Pro e!O _t.r" tehdıt e ıyor, 3 ın lıra ıslıyordu. Leonida odnsınm camın an e • ray), Ber.cı -ıamıt aruşşa a ~a #H b' . , b' . . · .. F . nsJJJ-
. . . . . . (K mıstır. emen ır aya ya.Kın ır ye!ın ız:ıhntma gore ıa .. ld' Leonıdanm korku ve heyecan içın j ğildi, baktı. Fılhakıka ş ışmanca Hasnn Memış onya). • d h .... 

1 
l· 

1 
f J.. • , w "h" l · oııoıv-, 

"k"d b" k d I . d . 1.. h .1. . zaman an erı ı,,..eme ~te o an a... kıuen oldugu gı ı zınır 'at.' de ı ı e ır endini kaybettiğini zat Leonidanm basın an ayrı mı - Riyaz.ye te rıs usu u ta sı ı ı - .
1 

k" . . k b h . ınak •·-..of 
• . Al' N . O (T b ) f rı -ca, uşat resmını anca azı e - smda gene afrıyat yap ı>J' 

gördüm. 3 bn lirayı vermek istemi yordu: . ç~n; kı. acı . ~mAanı· Hra zdon Hı hemmiyetsiz fakat resmi sebepler mektedirler. Bunun içiıı ~.tir· 
vor tehdı"tlerde k • 1 al - K'm bu adam? Tanıyor mu zık ve ımya ıçın ı ay ar · .. .. . b l l . teJIJI 
J 

1 

n ur,Lu maya ç ı· . l . k l ) N h"f N yuzunden gen bırakmış u unma < vekaletinden .müsaade ıs _Jfl' şıyordu. Fakat bu tehditler neye is sunuz? Avnı ( zmır er e < ev ı ec - d . w"rı11C~_Js 
11 h (ı · l k) G · H 1'1 ta ır. Fransızlar vaktıyle Degı .. iil"': tinat ediyor, anlıyamadım. - Hayır, f akRt ortağınızın pek mu a zmır er <e , anı a ı F b 'k · k d .. . . . b ı· kof . ...t 

( İ . k k) R . M t f (1 a rı a \İç güre a ar zurra - nahıyesının Ahmet ey ı h frİJ .. 
- Acaba hu Leonida Araen Lü- hoşuna gilmiyen bir zat.. zmır er e asım u& a a z- daki p"'ncarI.wın te!ellümüne tek- k d' Ki b d'nde • ~ 

. k k) S" A L •tf <K ... a ım aı·os ma e ı frİ7" penle tanışıyor mu, dersin? - Sakın Arsen Lüpen dedigwiniz mır er ~ • ureyya · u ı ay rar baş'ıyac<'ktır. Fabrika umum I d G ada h• 
seri) Sermet Halil (Adana), Meh- - yapmışka'r ı. kende" 0

1
r - Henüz belki tanışmıyor. Fa· bu olmnaın? müdürü Kazım Bey Turhal şeker t me te ır er 

met Sa it H. Yahya (Pertevniyal) yapma ıs e · .. "' kat yakında karşılaşacakları mu - _ Hayır, Arsen Lüpen zayif ve fabrikasının tes:satı için de sık sık tarı~ 
h l ı . M l · d ı efendiler. Selçukta yapılmakta 0 t fi a <r.aktır. Arsen Lüpen İ tıya i- Z"'rİf bir adamdır. Ankara ve Turhallıya gitmektedir. "h•Ye ,.J 

.. Fizik ve Kimya tedris uıulü için: asarı atika hafriyatına nı .... 'J' ye o mektubu ancak Leonidanın M'lt' d" f d' Ş l k H 1 Turhal fabrikası da bu yıl içinde B k' h f iy•u- it 
. . . . ı ıya ı e en ı er o o me· Muz.ı.ffcr Mustafa (İzmir kız), u- l rilmiştir. u sene ı a r JJ1 ışı ıçın yaımı!I olacaktır. . . t d'w" . k b l tf O yani 1933 scnlarmda i~ ".-nef;c açı· k T" d k" old• ..lıİ' 

• sın ıs e ıgını a u e ı. na nere· Iumu tabiiye için Salahattin Hüse- lacaktır. çu ile ıre arasın a ı Y ,., .. 
- Nasıl işi? !erde gizlenebileceğini, bekçiye bi- yin (Ka,ıamonu), Baha Asım (iz·. vi köyü yanında Yanıkkale ~~ 
- Kimbilir. Burası biz:e meç • le görünmeden ;1erhangi odada ve mir erkek) Saadet f erhat (lzmir Ayşeyi kaçıranlar inde bir daft üzerindeki b& Jıl 

hul... ya mağazanın herhangi bir köfe - kız) M. Asaf Ali Riza (İzmir er • yakalandı asarı atikadan iki cenaze tıt• 
Şcrlok HoJmes için Arsen Lü • sindeki konu~mayı nasıl dinliyebi- kek), Bedia Eşref (Erenköy) Ö - Balıkesir, (Hususi) _ Taşpı- (Lürbe) meydana ç1karılrıı•t , ~ 

pene dair, Altın kemer mağazası - leceğini anlattı; Sonra kendisinin mer Fevzi Ali (Bursa) Suavi Dur- nar köyünün Sepetçi mahallesin- Bunk..r Elenistik de:\·rine '~ 
na dair meçhul olan daha bir çok de bu gizlenmeye iştirak etmek İs· sun (Sivas), Recai Şevket (Kaha- den Halil kızı Ayşeyi kaçıran Ta· Üzerleri tezyinathdır, ikisi oıe ~ 
hakikatler vardı. Leonidanın ma - tecliğini söyledi. taş) hanım ve efendiler. yıplar köyünden Ali oğlu İsmail ile den mamuldür. Vak~iyle b•••. fi 
zisi, Mercan Ali cinayeti, Ar!en Akıam ıaat sekizde herkes ma • Antrepoloji için: Muzaffer Sü • arkadaıları tutularak şehrimize selerin bu mezarlara airdikl•;'.,ııı 
Lüpenle Leonidanın münasebeti, ğazadan çıkınca Leonida ile miaa- leyman (lzr.ıir erkek), getirilmiı ve mevcuden adliyeye içlerinde bulunması mulııenı;ııı' 
hiç biri malum değildi. firi kasanın batından ayrıldılar. ilim tarihi için: Abidin Ahdür • teslim edilmişlerdir. kıymetli aşyayı alClıldarı 

Bu hakikatler Şerlok Holmesin Asma kata, Lconidanın odasına rahman (Ankara). lsmailin arkadaşları Keıirven edilmektedir. • 1' 
ertesi günü Altınkemer mağazasın çıktılar. Orada oturmaya bile va - Kütüphanecilik için: Fikret Ha· köyünden pomak Halil, Arap Ra Selcukla ~sarıalikadan ca~ 
da geç vakit gizlenmesi üzerine kit kalmadan Leonida çenber sa. !it (Kabataı). mazan. lsmail oğlu lımail ve A - nında bir sarnıç v~rdı, be• Jlil' 
meydana çıktı. kallı adama 1000 lira saydı, verdi. Dlt'.lER ŞUBELER dem oğlu İbrahim isminde dört ki- eski vaziyetinin ne olduğu be, ,, 

Şerlok Holmes bir gün evvel Sonra: Bunlardan maada Ziraat Veka • şidir. Ayşenin kızlığını bozan İs· ğildir. Euratla yapılan hafrı1 I 
r.uhallcbici dükkanında Leonida _Bu sondur, dedi. Artık on pa leti hesabına imtihanı kazananlar: maildir. Diğerlerinin kızın kaçı - muamma halledilmiş, sarnı~~ 
ile karşı karşıya oturan şiımanca, ra veremem. Biraz da Mercan Ali· Toprak bilgisi için: Retat Fer - nlmasına yardım ettikleri anl~fı!- ki bir Bizans ldlisesinin rıı• f: 
orta yaşlı, çenber sakallı adamın nin batına. gelen §eyi düşününüz, hat (Adana), Su mühendisliği için maktadır. Adliye tahkikata vazı· üzerinde kurulduğu anlatıl~_:\i' 

v · d'v• · .. d"' B" ' · b t"k t · · Ali Bekir (Konya), yot etmiştir. 
1 

Y magnzaya gır ıgını gor u. ıraz 1enım sa nmı u c meyınız. Bu kili senin Senjan Aynysıı Jit• 
sonra çıkacağım sandı, bekledi, Çenber sakallı adam güldü: Harita umum müdürlüğü namı- SiJo makineleri Balı.. sesi olduğu tah~in cdilıneld':~ 
çıkmadığını görünce hemen içeri- - Peki ama biz Mercan Ali gi- na kazananlar 'unlardır: Odüs i . kesire geldi ' 
ye girdi. Milti'"•adinin odasına" çık· bı' sizin katil Dimitro oldugwunuzu çin Numan Mehmet (Kabataş) Li- Eslci İzmir hafriyatma 1 _,,., 

J - Balıkesir, (Hususi) - Ziraat b · ı.:ı f • t ah•,...• tı: h h ı toğrafya: Fethi H. Şakir (lstan _ aşıanmıştır. -ıa rıya ı ~ 
apis aneden rnçtığınızı tehdit gi vekaleti tarafından bu2day silola h d d k d "'.,...-D bul). - ccnu un a şim iye ·a ar •7 .wl - ostum, dedi. Bana bir iki bi ileri sürerek paranızı almıyoruz rına vazedilmek üzere Avrupaya fıtfl1 1 sal!t müsaade ediniz, ~imdi herkes ya ... l<t göriiyoruz. Size yardım e _ HANtMLAR mış olan k1snr.da hafriyat ·.J4' 

'!l' :ır o·' K 'ıU sipariş edilen ve bir müddet cvel L d' 1-4•"" ~ mağazadan çıkınca burada kal •
1 

diyoruz. Bunlardan maada ti devllm elm~ıde ır. . ..,,, 
İzmire gelen makineler şehrimize h I'- gı ,. mak istiyorum. Ortağınız Mösyö (Devamı var> San'al mektepleri için Avrupa - mnsrafını a 1:1evi müze !er 

da kadın meslekleri tahsil etmek ü getirilmiştir, M:ıkinelerden hiı-i tesi derulıte elm"st;r. 
Satınalma 
Komisyonundan ; 

45,000 kilo Kuru Fasulyıi: Pazarlı 1da miioakasası: 24 • T. Sani -
933 Perşembe günü saat 14 de. 

25,000 kilo Nohut 

l 0,000 kilo lrnru üzüm 

: Pazarlıkla münakasası : :l4 · T. Sani . 
933 Perşembe günü saat 14,5 d-ı. 

: Paıar:ıkla münal<asas ı : 24 T. Sani · 
933 Perşembe günü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 16 ·Teşrinisani· 933 tarihinde 
~apılan n:ünakasasında tt>klif edilen fiatları ko:nisro:ıumuzca ga· 
lı görülen yukarda cins ve miktarı yaıılı arzabn pazulıkla mü 
nakasaları hiza!arındaki gün ve saatlerde yapılacağından şarlna· 
melcrini görmek istiyenlerin her gün ve itasına talip o!ac ıklarm 
<la yevm ve vakti mezkiirda muvakkat teminat ma 1:lrnı ar ile bi:-· 
Jikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satına!ma Ko:n'syonuna mii
rncaatları. 16 J8 ! , 

lstanbu] Posta T. T. Bas 
~ 

Müdürlüğünden : 
l - Kırklareli, Tekirdağ, lstanbu ', Bakırköı, Ya ov.:ı, hmıt, 

Sapanca Adapazarı mıntakaluı için kestiril ec~~< mu'ıtelif eb'at· 
ta beşer yiiz cem' d'" t b" 

an or ın "det telgraf d ıreki her mınta'rn 
için ayrı teklif kabul ed'l k .. k f · · 

. . ~ . . ı me. uzerc apalı zar us · ılıle '2!. teırı· 
nısanı 9.>3 tarıhınden itibaren "ls'a b ı d · .. '-
k 1 t n u .. a mev oı m :ı:ıaı<as:ıya onu muş ur. 

2 - ihale 12 Kanunuevvel -,33 tarihine :ııüsadıf eden s ı'ı 
günü saat 14 de lstanbul baş müdür:yelinde müteşwl<kit a<om s 
yonda yapılacak ve müteahh ti ere talep ettikleri ta'{dirde m:ı'<a. 
velenio aktini müteakip ihale bedelinin üçte biri n·,·letinde avan~ 
verilecektir. 

3 - falip olanların şartnamesir.i görm!!k ve kanuna u ıgu 
1 

o!mak şartiyle ıbzar edece'deri teklıfnamelerini verm!k v~ beııer 
mınt~ka iç.io yüz elli liradan iştira '< cdec~'deri mınta'<a adedine 
g8re teminatı muvakkatelerini yatırma'< üz~re lstanbu1da kom;

5
• 

yon riyasetine Ye Kırklareli, lzmit, Adapazarı, SJpancada P :nta 
telgraf müdüriyetlerine müracaatları rıca olunur. (6126} 

şehrimizde yapılmnkta ohı.n siloya zere müsabaka imtihanını kaza -
vazedilecek diğerleri ait olduklan nanlar §unlardır: 
yerlere göndeı·ilecektir. Bir ceset Biçki dikiş (Melahat Cemal) Sel 

çuk Hatun kız san'at mektebin. Define arayıcıları hala kidl 
den, Nezanat Mehmet Ali Bursa faaliyette l(iiçük Gülizarı 
Necati kız san'at mektebinden, Mo Urla, (Hususi) -.lki ay e- öldürdü? 
da ve çiçek için Umran Fehmi, An vel Urlanın Altınla• mahal • Balıkesir, (Hususi) - _r.o~ 
kara hm~tpa~a kız enstitüsünden, lesinde mütegayyip n:.mlardan hi· n::.m nahiyesinin Bcrcl;ctlı k ~ 
Leman Bekir Ankara lsmet paşa rinin hanesinde mühim miktarda den geçen dere~c b:r çocuk .. clil'
kız enstitii&ünden. Mesleki resim allm, gümüş olduğu tddia edilmiş di bulunrnu~tur. Nahiye ~~1',cl' 
tahsili için: Saniye M. Recai Bur -1 ve baytar Zeki beyin ikamet ettiği i!U tarnfır.dan yapıhın tahk .. .,de' 
sn Necati Bey kız san'at mel<tebin bir hanede taharriyat yapılmış, fa. bu çocuğun Kt·~l:aya kÖY~daJjlJ 
den, Nimet Riza (Üsküdar), ev İ· kat hiç bir şey hulum.n:ı::mıştır. Zeynel ağanın kızı Gülizar·~e ~,., 
claresi için Saime Saffet Yılmaz Bu definenin mevcudiyetini ic!M ;mla~ı!~ra!: m:l ddei:ur.urr.ilıl: 
( Bursa Necatı' Bey) Müceddet A. dia eden iki zat Yun~nislana git b ·ı · t" 

u vcrı m. ~ ır. J~· 
saf (İsmet paşa kız enstitüsünden) miı:.ler ve ~imdi Urlaya ellerinde ... d~.:I 

_ T T G··r r . . , .. şı·· ,,. 
Leman Abdülkadir Ü3küdar kız bir kroki olduğu halde döm:ıü~ler- u ızar yet 1 s eım: ~" "' ' ' 

d" Ölü clarak :m:l::rn ç.ı.:~rıidıgıJelİ ti' s ::m~t mektebin~en, hanımlar. ır. , e" ~ 
Buna rağ''TI.en, iki gündcrberi bc;·un ve dm!.aklarmcta Y ter r. Ço:uk bn.kımı ic .. in: Hatice Kam " l. · b. t k b .. re -.ı 

hafriyat '"apıldr.,:Yı hd<le a 1trn b r .. ım:u ıycsı.:ı: e lr a · ım d~ bir Jı~ 
ber Bursa san'at mektebinden, Zc- " ·ı ·· ı b l c .ııf• 

dan henüz bir eser bulunamamış - riı muş c u.- ~ı ll ırcse e rııiJ"" 
kiye Mehmet Ali (Üsküdar kız bulundufiı! ~üphcsini hasıl ~l 
san'at mekiebinden). lır. Ta1ıkik:-.~ c1cvam ct:T.ektcdır• 

Çarna~ır t:>.hs"li iç·n: Cemile ~rı- Metsinclr: "Tüıh:çe kcr.u~- r··ı .. , .. ... deJl 
1 k (sel k H t ) S ··ı ı· K · 

1 
· . k . . utau .. ~ ':uzl'Ii '

1 
•• ç.~. aun uıeya a- turnıacem~)el•,, UtUCU • ~ 

1 mıl (Uskucıar) hanımlar. u . . ,.,2 (" " ) M .• · el ~ hı r C11iayet .
1 

.J 
• • 1'/1Cl sın, " . .:1.: L. - .Cl ... r. .. ,. r., 

Beyi'.z ıı. ve şekıller nakış: Şeri - T"' , d'l' k , . t ' İzmir ( Iiuıusi) - Keçe .tt) . · .. ını( ı ı onuşLurma cemıye ı r. :-.- • J .., 

fc Nafız (Üsküdar). · • b' · l 1 t C bı' ı· • '"k ·a o'ımuı:.tur 5 ... ı·aÇ ı·~ mıy ıe lr Cem;yct <Ul'l1 muş Ul". C • ~ T " ~ • , tf. r 
San'at t'.!h:ı;li için: Erkek san'at miyelin gayesi lıe.- ti.'rlü k~mıni oğlu E ;Jhor isminde bin~:rslı ~ 

mc!dc.olerinden kazananlar şunlar 1 d 1 • 1 l ' l• d ba el le ,.. 1Kan .P iif \"a: ı~a ar un is:ifa:.e euere.c c ı .. n zı m es e r ~' .. ..,,- ,.,.. 
elli: 1 • w• J ı· . .. .. tul<" ,.. 

mh:i Meninde tamamen hak=.-n kıl j 1~~r orp~ \ ının yuzune Ali, ~ 
M:lrnngozluk içjn: Salahattin M. mak ve temiz dil=mizi, konu~mıyan 

1 

tur. G.:> y:ıl}ın:la b .,!unan e1''1Jı 
Avni (İstanbul) Adil H~Iit (Bur· larn, konu~!urm2'ktır. Cemiyet bu lnkm·c~ ü-:crinc bıc~LJını ,_~J' !, 
sn) Mehmet Ali (İzmir). "'Ün val!liğc mürac::.atla beynnna • B"hor:ı r !clırr.:uş \'c :;ol b ~~ 

Demircilik tahsili için: Akif Ah me ve niz~mn~mesini vermi~tir. k"burr"s·r :.. .., ~·nrnlntn'!itt;dıtill'J. 
dül!nh (Ankara) Mürsel Mehmet ır.cm 'c!~et h.-.ıh·n~s:r.e k3 ,ıı 1" 

I 
(Avdın). man Ozmir), Muzaffer Suat, Hnk •te i! fr·~r ',~u ... nl ya1.~l~r.<ıl" 

Döki.imcülük iç.in: Hasan Süley kı (Burııa) efe;.ıcliler. !iyeye vcriimiştir. 
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Şehir meclisindeki karar Sabıkalılar 
(ita. ta 

llıukab J tıuı ı tnc.ı ayııanuı.cın) 
1 ı ınde al k .. 
tai ttıü k ınaca ucret mese-

ıa ere d.l . . 
~ncum . e 1 mıştır. Mülkiye 
İf] 111.: e~ı reisi Refet, belediye fen 

.... mudur .. z· 
dür tnu . . u ıya, muhasebe mü 
hi:tznetl••dını Nail Beyler, bu nevi 

er en .. 
daf.... ucret alınmasını mü 

- etın· 1 ~ •• 
1! er, Rafet Bey alı-

'nat.L ducretin en büyük apart-
-ıtlr a. y· . 

~ÜÇ\ik h· ırnıı, yirmi beş lira, 
da old ~na.larda daha az mıktar -
b Ugunu ·· ı · ~Yİn aoy emı§, Feridun 

Yaptıg'" h 
~ ft,d 1 esapta bu rakamın 
le.fı:rB &2. olmadığı görülmü~tür. 
ll'&ıl b· ey Yeni binalar kanunu -
lttıc kır llladdeaini okuyarak bu 

ı ın iicr t . 
ltldig" · . e •ız yapılması lazım 
S ını .. l 
leli be . soy emiştir. Netkede, 

"İııe Yın (Beylcoz) teklıfı üze -
llıeaeıe d h 

tttıcı'k d'I . a a esaslı şekilde 
tililıne~ .~ dıkten sonra meclise ge 
enci.im ~zere mülkiye ve iktisat 

en erıne havale edilmiştir. 
l'akainıdeki tesisat 

" 1Ciln sökuı·· ? 
"'· l'aJc•itnde C.. h u.yo~ 
'"" Yıld" .. um urıyetm onun-
\._. onum.. b 
~ile I u ayramı münase-

, e ekt 'k . k . ' . teai rı şır etı ve su•ar ıda 
tarafı d 

~har . n an yapılan tesisatın 
~11\d:~~~,' Şehir meclisinin devre 
1-ft.rd 1 ılk toplantısında karar -
-..•ele~ltfı. Dün Necip Beyin bu 

~el•· a.kkında verdığı takrir o -..... N • B 
'Olciilın kt ecıp ey, bu tesisatın 
lelerde e e olduğuna dair gaze -
l't>r çıkan haberleri öne sürü -
1-' • bıakanıd . h . . d 
ttıi~ı . an ıza at ıshyor u. 

~ : erı tn"d·· z 'tdi u urü iya Bey cevap 
· ' elekt 'k · ııte"' rı ~ırketj meclisin bu 

de'ft~ltlı ita.but ederek Takıim -
deJıj 'Ydrnlatma tesisatım be -
~~:. olarak ve bütün teferrüatıle 
~et11ı~Y~:ye bıraktığım, sular ida
llta ... ~t teıiaatın muvakkat za --. 1 • 
~~ Çuı Y&pıldığından ipkasrna 

l'etj~ olrnadığmı, fakat bunun 
il t da.inı" . toj~· . ı lesısat hazırlanıp 

'i>itd~ntn ıneclise getirileceğini 
ı. 

lra-
't ·••VaYtarda kadınlar 

""- r-.ın" l ~ i~ ay arda kadınlara ay-
~, ol lll'anın tefrikında bir mi.-
h llladıg" ın . . ,. h 
lıtiilılc ~· ıçtıma1 ayatın 
'hıltı u &eyrıne göre kadın erkek 
l,td 1 bl111adığ1 ıçın tramvay -

'da le d 
)' a ın erkek herkesin her 
bıı.. -· otQrabilec .. ·· ı 
. ~l' J egını soy ıyen ve 
~ı :u-:U~d.~ kadınlara yer ayrıl
lı)eQ t•'- ~nun kaldmlmasım is
l ~tı • k ~ •e l rı '<> undu. Lehte. aleyh 
~- 1 er iıit ld' ~ ,ı_.. 1 ı. Nazmi Nuri Bey 
~'ll:ıea· ~.hu takririn kabul edil -
., ını ıat d' 
·ı~ı_,. e ı, tramvayda ha -
ihtil'ar: a Yer ayrılmasının çocuklu, 
ll~lt f • \'eya hasta kadınlar için 
lii- '-Ydalı ld .. 
~ h'-n ° ugunu, esasen bü 

bL rınJara ka h·· 
~t .. t§ı urmet ve ne-
~~ ioaterın k d 
''lll~li e emek olan bu-
h. "a'l.iyer d 
lt ~ ın evam etmesinde 
~\>det I<. 2u~ olmadığını söyle.di, 
~,}'da 1t derını Bey söz aldı, tram -
ı-ıı ..... - a •nlar b·· ı ·k d ~ının b ... ~ ~ye 1 i sıra ay· 

1
1L.ır uyijk hır faydası olma 
•r, dıt;~'••en erkeklerin hanım -
l' ~ah·· 
1 tı- 2Öaterdik u~e.t .":e ne~aketle 
lta l'e;r a lerını soyledi, kadm-

}'rılnıası mecburiyeti ikal 

kınca hanımların tramvaylarda ge 
ne eskisi gibi yer bulabileceklerini 
söyledi. 

Tramvaylara yalnız 

arkadan binilmeli ! 

ve Ceza 
(lla:t tarafı :ı lncl ııayıfarııu:aaı 

darülfünun ceza müderrisi avukat 
Cevdet Ferit Beyle görüştük. Bu 
husustaki düşüncelerini tesbit et· 

Cevdet Kerim Bey bu vesileyle tik. Aynı usulün memleketimizde 
tramvaylara binip İnme meselesi -
ni de mevzuu bahsederek pasolu 
ve üniformalı zahitlerin de herkes 

gibi arkadan binip önden inmelerı 
lazım geldığmı makamın bu hu -
susta da te~ebbüııte bulunmasını 

söyledi. Birinci, ikinci mevki far -
lnnın kaldırılması yolunda bir fi -
kır de ılerıye sürülebilirse de bu 
hususun tctkıke muhtaç olduğunu 
ilave etti. 

Mustafa Beyin takriri ve Cev -
det Kerim B. in temennileri kabul 
edildi. 

Darül:lcezedeki eksikler 
ikinci celsede mülhak bütçele

rin 1931 yılı hesap kesimine ait 
tetkiki hesap encümeni mazbata -
larının müzakeresine başlanıldı. 

Darülaceze hesapları tetkık olun -
du. Darülaceze müdürü Cemil 

de tatbikına imkan olttp olmadığı
nı sorduk. Cevdet Ferit Bey diyor 
ki: 

- Alman nasyonal sosyalistle
rin mevkii iktidara geçtikten son 
ra biitün hukuki mevzuatı değ~c;tir 
mek için çalıştıklarım ve hatta 17 
teşrinisani tarihinde gelen Alman 
gazetelerinde bu maksatla gerek 
hukuku medeniyenin muhtelif şu -
heleri ve gerek hukuk'U ceza ve a 
mele hukukuna mütedair ahkamın 
değiştirilmesi zunrunda muhtelif 
komisyonlar toplaudığım, bu ko -
misyonlardan ceza ve ceza usulü 
muhakemesine ait olan kısmınm 
Alman ve Prusya adliye nazu·laıı
nm iştirakiyle toıılanacak bir ko 
misyonda tetkik edilmek üzere bu
lunduğunu ve iki ay evel Layipçik 
te toplanan Alman hukukçular ce 
miiyetinin müzakeratmda hukuku 

Bey, suallere cevap verdi. Da - cezanın büsbütün yeni bir ~ist.eıu 
rülacezedeki çocuk bakım yurdun dahilinde ted\rin edilmesi zaru -
da mütehassıs hekimliğin münhal reti kanaati hasıl olduğunu gör-
olması münakaşaları mücip oldu .. 
Oradaki yavrulann evvelce maz -
har oldukları ıefkat ve ihtimamın 

azaltılmaması yolunda Galip Bah
tiyar, lsmail Şevket Beyler beya
natta bulundular. 

Muhasebe müdür muavini Nail 
Bey, kreşte bir hekimle bir asiı -
tan bulunduğunu, fa2laıma Sıh -

hat vekaletince lüzum cörülmedi -

ğini ve müteakıp yıl bütçesinde de 
bu hekimliğin kaldırıldığını söy -
Jedi. Evvelce Şehir meclisi aza -

sından bir heyetın Darülacezede 
yaptığı tetkık neticesinde tespit et 
tiği noktaların tamamlanıp tamam 
lanmadığı Mehmet Ati Bey (Bey
oğlu) tarafından soruldu. 

Darülaceze müdürü Cemil Bey 
bu noksanların ikmal edıldığım 

söyledi. Hesap tetlukı mazbata
sı kabul ve muhasebenin zimmeti 
ibra edildi. 

Bu sırada Vali Muhiddin Bey, 
sular idaresi meselesi hakkında ge 
çenki içtimadaki beyanatına. ili -
veten izahatta bulunmak istediği -
ni, bunun içın de gizli bir celse 
yapılmasını istedığmi hildırdı. 

Ciizli cetsede 
Samiler, zabıtkitipleri, ha -

demeler salonu terkettiler, kapı -
lar kapandı, Vali Bey lerkosun 

belediyece nasıl alındığı yolunda 
uzun boylu izahat verdi. Müza -

kere kafi görüldükten l>Onra celse 
aleniye çevrildi. 

Açık olarak yapılan dördüncü 
celsede, Reis vekili Sadettin Ferit 
Bey, mezbehanın ve belediyenin 
1931 yılma ait hesap keıımi bak -

ınüştür.Layipçik konferansında bil 
hassa fui olmıyan (Bundan mak -
sat yahudilerdir) kimselerin ahla 
iki cürümlerine karşı ağır cezalar 
konulduğu ve Almanların gayıi fıri 
bir ırka mensup ·kimseyle jzdhraç
lanıuıı menedilmek ve bunların 
hilfıfma hareket edenler hakkında 
da ağrı· cezalar tatbik edilmek js
tcnd iğini ılc lJilyoirdnm. Gazete 
nizin bugün menaıu rnıhsettiği mü 
him mesele, ötedenheri ltalyan 
mektebinin ve bunun mi.iessisleri 
olan Lombrozo ve sairenin telkin 
ettiği esaslardan hiridir. Adli suç 
istatistikleri tetkik edilecek olursa 
görülür ki sirkat, yankesicilik 
gibi mali cüri.imlerden suçluların 
en az on, on heş sabıka kaydı mev 
cuttnr. Bu vazıyete göre verilen 
cezanın bu gibi sahıkalal'a hiç bir 
tesir yapmadığı, yani ıslah haHe
l·ine ~1ardıın ctıınecliği ve pnlann 
cemiyetin huzur ve rahatini ibliı.1 -
de dc\•am ettikleri bir riyazi haki 
kat gibj katidir. Lombrozo da bun 
larr cemiyetten çıkarmak istiyor -
du. Abnan tetkiki, bu esasa isti 
nat etmekte olmasına göre yepye
ni bir esas diye ortaya .atılmamalı 
dır. 

Cemi~retc fenalık eden ve fena 
lıkta devam etmek istiyenleri cemi 
yete umzir olnuyacak hir şekle 
sokmak hiitün cezacılaıın gayesi -
dir. füvel'ir ki verilecek ceza ve 
tatbik olunacak uc;;ui ebedi şeklini 
almasın. Projenin henüz hututu 
esasiyesi hile hazırlanmamıştır. 
Şimdilik bundan fazla bir şey ~öy
lenemez. Yalnız, sızan malfınıat, 
bu gibi ınahkumlan diğer mah
kumlardan ayırarak kendilerine 

kmdaki tetkiki hesap encümeni mal1sus hapisaneler<le tecrit etınek 
mazbataları müzakere edilmek ü - esasının <lüşünüldüğiinU gösteriyor 
zere perşembe günü (b:.ıgün) sa.at 
14 tc toplanılmıya knar verildiği
ni bildirdi. İçtima bitti. 

ki, kabul olnnacal' hu 1ısuli.in bü -
yük faydala'!.' temin edeceği ınuhak 
kaktır. TIHhassa. kendileriyle ha 

- pisanelerde teması mümkün olan 

Bir Aile Faciası 
(U~ tararı ı ıncı s:ıyıfllmmıaı hattin Ef. ile hayli atıştıktan son-

ait olan bu evde Akşemsettin ma - ra elini tabancasına götürmüf., bu 
hallesi ima.mı llyas Ef. ve ailesi ef sırada Nezihe hanım oğianu kur • 
radı oturmaktadır. 1lyas Ef. dört tarmak için <iamadmın üzerine all• 

ay evci vefat etmiş, ailesi ve ço - larak ellerini .tutmuştur. Sali.hat
cukları maddi imkansızlık yüzün" tin E.f_ fırsatı :ganimet bilmiş, oda 
den bu evi terkedip başka bir yere nın arkasındaki küçük pencerenin 
gitmiılerdir. camını kırarak ıkendısını mutfağa 

llyaa Ef. nin zevcezi Nezihe H. atmıştır. Salahattin Ef. nin pe -

konu komşuya yardım etmekte, az şinde11 kız kardeşi Hayrunnisa ha. 
kazancıyle kendisi geçindiği gibi mm ela pencereden a't\amtşbr. Sa 
17 yatındaki oğlu Salahattinle kızı lihattin Ef. sokağa tınlaymca 
Hayrünnisaya bakmaktadır. Sata:- "Yangın var!,, diye :feryada hafla· 
hallin Ef. orta mektep talebesidir. mış, tam bu sırada içerdeb.-1 oda
Hayrünniıa hanım ise 18 yaşında- da dört e1 silib ahld1ğm1 iş.itmiştir. 
dır. Geçen sene polis memuru Ali Salahattin E.f. 1<apıyı tekmeiiye • 
Galip Ef. is.minde bir gençle ta .. rek ;içeri girıinoe annesinin b.ınlar 
ıuımış, bir müddet sonra da nişan içinde yere serildiğini ~örmüştür .. 
lanmıştır. Nişandan sonra Galip Elinde tabancası, gödcri dönmüş 
Ef. nöbetçi olmadığı geceler eve bir ha.\ de etrafına bakınan 'Galip 
gelerek misafir kalmıya başlamış- Ef. :kain biraderini ıoda kapısında 
tır. Bu suretle aylar geçmiı, bu görünce hemen tabancasını çevir • 
vazıyet üzerine Galip Ef. evlenme miş iki el de Snl8.hattin Ef. ye sık
memurluğuna müracaat etmiı, ni - mışbr. Fakat tali eseri ola~ak an
ki.h muamelesinin bir an eve1 biti· cak kur{'unlar.dao biri Sali.hattin 
rilmesini istemiştr. Ef. nin belindeki k~ağı parçala -

Garip Ef. bu sırada nedense ni- mış, ve belini de hafif .surette $1 -

şanlısmm kardeşi Salahattin Ef. yırmrştır. 
nin -evden ayrılmasını ve bir daha Sali.hattin E.f. kurşunlardan ısa• 
uğramamasını :istemiştir. Bu yüz- kmmak .için eğilmiş, yere -düşmüş, 
den Galip Ef. ile nişanlısının Te a" 1 sonra kalkıp sokağa kaçmıştır. Bu 
ilesinin araları bozulmuş, Hayrün- sırada Galip Ef. ınin yanlış hir ha:

nisa Hanım: rekeli üzerine tabanca elinden dü-
- Beni karde!imden mi kıska- şerek patlamış, cıkan kurşunlar • 

ruyorıun? Demiştir. Galip Ef. bu dan biri kaza ile Galip Ef. ye :İsa -
sarih ıauale sarih ve kati bir cevap bet etmiı ve ölümüne sebebiyet 
verememi! yalnız: veı·miıtir. Nezihe hanım da aldı-

- Beniım dediğim muhakkak ğı dört kurşun yarasıyle ölmüştür. 
olmalıdır, diye ıarar etmiştir. Bun-
dan başka bir rivayete göre iki ay 
evvel Galip Efendi nişanlısına bir 
yanlışlıkla zehirli bir madde içir -
miş evdekler yetişmişler, iki genci 
muhakkak bir ölümden kurtarmış 
lardır. 

Evelki akşam saat dört buçuğa 
doğru Nezihe hanıma Hoca hanım 
ismindeki komşusu misafir gelmiş, 
alt kattaki odada konuşmıya baş
lamışlardır. Yarım saat sonra da 
Galip Ef. kapıyı çalmış, nişanlı .. 
sı Hay.rünniıa hanım yukarıdan 

inerek açmıştır. Galip Ef. nin gel 
mesi üzerine misafirle kain valde· 
si üst kattaki odaya çıkmışlar, ni -
şanlıları yalnız bırakmışlardır. On 
dakika sonra ise alt kattaki odadan 
bir takım gürültüler ge!.miye baş .. 
lamış, hatta hu sırada Nezihe ha
nım komşusuna: 

- Bak komşu aşağıda hırıltı 

gene başladı! 
Demiştir. Gürültü fazlalaşınca 

komtu evi terketmiş, Galip Ef. 
nin kain valdesi Nezihe hanım da 
atağıya inmiştir. Nezih'e hanım 
kavganın önünü almak için dama
dına: 

- Galip Bey sinirlenme! Sofra 
kur.alını da yemek ye. ..• 

Demi_ş, Galip Ef. karnının tok 
olduğunu söylemittir. Nezihe ha
nım damadının hiddetini teskin 
için bir kahve pişirmiş, Galip Ef. 
kahveyi içerken kapı çalınmış,kain 
biraderi Salahattin Ef. içeri giı·miş 
tir. Galip Ef ., kain biı·nderini gö
riince gene çileden çıkmış, birden 
biı·e ayağa kalkara!~ oda kapısını 
kilitlemiş, kavgaya haşlamıştır. 

Galip Ef. kain biraderi Sala • 

Fransız kabinesi
nin mevkii 

t lfaş tur.ıh l 'inci 11,yıı ınaaa) 

detle reddolunmasından çıkmıştır. 
(Sarraut), encümenin bu teklifini 
ıreddederken bu teklifin Fransa 
maliyesini kuvvetlendirmek için 
kurduğu planı alt üst edeceğini 

söylemiştir • 

Bundan sonra, haftada kırk sa
at çalışılmasına ve iş tedariki prog 
ramma ait kanunların müzakeresi. 
ni de (Sarraut) bütçe kanunun -
dan sonraya bırakmak istemişse de 
sol cenah, bilhassa yeni sosyalist 
f ır1tası o kanunların derhrıl müza -
kereye konu1masmda ısrar eylemış 
tır. 

Bu suretle (San-aut) lcabinesi • 
nin ekseriyetini lemin eden fırka -
larm adedi günden güne azalmıya 
başfamıştır. Sol cenah radikaUeri 
bütçenin heyeti umumiyesine bir -

den rey vereceklermı kaei olarak 
söylediklerinden ve maliye encü • 
meni tarafından buna göre hazırla 
nan kanun layihasını hükumetin 
bilakaydü şart kabul etmesi imkan 
haricinde bulunduğundan dolayı 
(Sarraut) kab.inesinin pek kısa bir 
hayata malik olduğu tahmin edil
mektedir. 

(}t"niz Levazım Satına ima ve bir defadan fazla mahkum olım .,...-~=~~~=~~-----

Hatta (Echo de Paris) gazetesi 
kabin.enin can çekişmekte olduğu· 
nu ve esasen de hiç yaşamıya baş • 
lnmamış bulunduğunu yazmakta -
dır. Bu gaczte (Sarraut) ya halef 
olarak (Chautemps), (Bonnet), 
(Herriot) ve (Daladier) nin isim -
!erini zikretmektedir. Fakat yeni 
kabineyi teşldle memur edilecek o
lan bu zevattan herhangi birisini 
parlamentoda tutabilecek olan fır
kalar, (Sarraut) :kabinesini tutan 
aynı fırkalar olacağından bunla -
rm da ş1mdiki gergin vazıyeti l<ur
taramıyacak!;<rm muhakkak na • 
zariyle bakılmaktadır. Çünkii buh
ran bugünkü parlamentodaki teşek 
kiillcrden ileri gelmektedir. 

yan kimselere hımlann fenalıkla -

K • d . n sirayet cttirilemiyeeek demektir 
80J T omısyon Utl an • ki cezacılar icin düı;üniilen gaye 

on Rekompoze Kömürü: Pazarlıkla münakasası: 25 Teşrini le;·den de biri ~ldu!::runda ~üı;he 
Donaunı . . . . sani 1933 Cu!Tiarlesi günil saat 14 de. yohiur. 

~•a edi!e,. ~- ıhtıyacı ıçın lüzumu olan kömür pazarlıkla müba· Bu usulün bizde tatbikında ne 
,.__ -.egınden ş t · · .. '- · · ı - h ·· -..._a tali 1 ar namesıoı gormeK ıstıyen erın er guo ve fayda beklersiniz? 
~at terrıın p 

0 ~caklarm da münakasa gün ve saatinde muvak- _ lınparatcrluğun cümhuriye -
S•tınaı 111a a~com~kbuzlarile birlikte Kasırnpaıada Deoiı Levazım k fena hir miras olarak bıraktığı 

mısyonuna mnracaath:m. (6404i hanisanc ve tcvkifhanelerimizin 

vnzıycti hazırası hu usullerin biz -
de tatbikma henUz imkan Ycreme 
mektedir. Hapi~nelerde mahpus 
lar umumi koğuş şeklinde ya~adık
huı ve ayrıca ağır cezalılar ve mü 
ken·erler için mahsus mahaHer yap 
mak imkanı, hfüç.? ınülfıhazatı do
!ayısiylc, mümkün lmlunmadığı 
için şimdilik bn usullerin tatbiki 
meselesini (lü~ünmek faydasızdır. 



Deniz Yolları işletmesi 

ACENT ALARI: 
Tl:JR.KiYE 

Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkecı 

Mühürdar zade hanı; Telefon 22740 t.IRAAT 
Mersin SUr'at Postası 
Çanakkale vapuru 24 ikin· 

ci teşrin Cuma on da Sirkeci 
rıhtımından kalkarak lzmir, 
Antalya, Mersin, Payas'a. Dö· 
nü§le bunlara ilaveten Alan· 
ya, Küllük, Çanakkaleye uğ· 

~ANKA51 

rar. (6439) 

Karadeniz SUr'at Postası 

Gülcemal vapuru 13 ikinci 
teşrin Perşembe 18 de Gala
ta rıhtımından kalkarak ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö
nüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Pulatane'ye uğrar. (6440) 

Karadeniz Arahk Postası 

Vatan vapuru 25 ikinci teş· 
rin Cumartesi 18 de Galah ı ı 
rıhtımından kalkar. Gidişte 

lnebolu, Sinop, Samsun, Gi· 
reson, Trabzon, Rize, Hopa'ya 11 

dönüşte ilaveten Pazar, Sür· 
mene, Fatsa, Üoye'ye uğ. 
rar. (6477) 

Osmanlı ban kası 
!LAN 

% 3 faizli, 1911 tarihli Mısır Cre
Clit F oncier tahvilllerinin, 1 kanunu 
evel 1933 tarihinde icra edilecek 
itfa keti desi üzerine başa bat te
aiyesi tehlikesine karşı Osmanlı 
Bankası Galata merkeziyle Yeni -
cami ve Beyoğlu !ubeleri tarafın -
dan pek müsait şeraitle sigorta e -
dileceği mezkfir tahvilat hamilleri 
nin malumu olmak üzere ilan olu
nur. 

,., 
FARUKI'nin 

Nermin Suyu 
Kuıurauz ten güzelliğinin 'ı i' 

tılısımıdır. --!J 
~~~~~~~ 10014 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAİ-IAT-I;b~Q 

lstanhul Aı>liye Mahkemesi Bi -
rinci Ticaret Dairesinden: 

Milanoda mukim Daniyela Bel · 
lavita ticarethanesinin Hason ve 
Kastoryano iflas masası sendikle· 
ri Ali Nihat ve lsak Hazan Beyler 
aleyhine 689,17,4 İngiliz lirasının 
Hason ve Kastoryano masasına 
kaydı kabulü davasının cari muha 

Devlet Demir yolları ilanları 

Mubayaasına lüzum görülen 80,000 adet kayın traversin ka
palı zarfla münakasası 11/17/933 pazartesi günü saat 15 te An
kara'da idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde onar liraya sa-
tılan şartnamelerde yazılıdır. (6396) 

kemesinde müddeialeyhlerden Da- Haydarp:ışa limanı eşya tahmil ve tahliyesi i~inin kapalı zarf-
niyel Bellavita firmasına ilanen !a münakaıaıı 14/12/933 pcrıenbe günü saat 15 de Ankarada 
tebligat ifasına karar verilmiş ve idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
yevmi muhakeme olarak 23-12- veznelerinde beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (6474) 
933 Cumarte · t 13 30 t · kı , ........................................................................................ ---·-······· ı ı saa , ayın - ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lınmıı olduğundan yevmi mezkUr· •·•••····•··•••··•·•·••·•••••••••••••···••••••••••••·••·•·•••••••···••••••·•••••···•••··•··••••••·•··• 

da Daniyel Bellavita firmasını tem ;::: B • • • • k T p• ~:ii 
silen bir vekil göndermediği tak- m~ uyu ayyare ıyangosu m~ 

1 Askeri Fabrikalar illnlar1 1 

Muhtelif kimya 
malzemesi: 

Yukarıdaki malzeme kapalı 

zary suretiyle 20/1/934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin şartname için her gün 
öğleden sonra münakasaya girmek 
için de o gün teminat ve "Tek lif at,, 
ile müracaatları. (6351) 

DOKTOR 

Hafız Cemal dirde gıyabında muamele ifasına :::: 6 2 k • d ···· 
!karar verileceği ilan olunur. m~ 1 • JnCI tertip • İnCİ eŞI e ~m Dahili hastalıkları mütehassısı 

••·· • Cuma pazardan baıka günlerde 
_________ ·<_938_

7
_) i:~:~:.~.~.:. 11 Kanunuevvel 1933 dedir ~m sabahları (9-11) Beyoğlu -

Bartın icra memurluğundan: B .. .. k .k . (25) m~ Taksim - Altın bakkal numara 2 
Bartmın Sancakdar mahallesin- HH uyu ı ramıye ~m Telefon: 42519 öğleden sonra saat 

den Halil Ömer oğlu Mehmet mi ~m (6 - 2,5) lstanbul Divanyolu nu-

efendiye: füi hı•} ı.ı ıı•radır m~ mara 118 Telefon: 22398 perşem· 
ipotekli senetle yedi yüz sek _ iji! & ~fü be günleri sabahleyin Beyoğlunda 

sen lira borçlu ve halen nerede i~H . • ~m ki kışlık ikametgahında fukara 
ikamet ettığı bılınemeyen Bartı - ggBu keşıdede ayrıca 70.000, 4.000, 3.000 lıralık m~ meccanen. 

nın Meclis mahallesinden Geri! fü~ikramige ve 20.000 liralık bi;· mükafat vardır. ~EH 
1 

. A .. 

Kovan oğlu Hacı Ömer kaptan •· · "' ZA Yl - stanbul ıthalat gum-
. . . rügw ünden aldıgw ım 11 - 6 - 933 mdıdumu Hasan efendının ı4tbu ·········• .. ····································-·················-·······················"········: 

~~::~ii~=d~:·iı:n::·:.~·ı~!! :~ : zi;;:;;"V:k~I:ti"Z:U;i~~immmımmm;;, ::~~i. i~~:~~ .:::kb!3:::j :~ : 
pılmasma ka?'ar verimi§ olmakla M •• d •• } •• ..., •• d • ı muştur. Suretini çıkaracağım -
ilan tarıhmden itibaren otuz gün • U Ur Ugun en 

1

1 
dan eskisinin hükmü olmadıgwı 

Zarflnd ... Bartın ı'cra memurlugwu - 929 S d h ilan olunur. (9396) • senesinde anoesi, irfan bey mu~allakası Ayşe aa et a-
Galata, Hrdıroğlu han Moiz nıt. şifahen veya tahriren müra - mm ile beraber gaip olup şimdiye kadar kendisinden bir haber Aseo 

caat etme~i, aksi takdirde kanuni alınamayan Ziraat Vekaleti Ziraat işleri Umum Müdürlüğü Mü-
teltli,at yapılmt§ gibi müteakıp meyyizi iken vefat eden Ali irfan Beyin oğlu Nejat efendinin 
muameleye devam olunacağı ilan babasından tahsis edilen maaşı almak üzere Ziraat Vekaleti Zat 
olunur. (9368) işleri Müdürlüğüne müracaatı lüzumu illn olunur. (6443) 

Sahibi: MEBl\IET ASDf 

l'ôesrtyat l\lüdilrU: Refik Ahmet 

V A K l 'l &latb:ıası - t.tanboJ 

Göz Doktoru •• 

Süleyman Şüktll 
dd•'1 

(BabdUi) Ankara ca 
56

6· 
rto. 60 Telefon: 22 # 

--~' 


