
l ikinci defa tekaüt edi
ı e~ler hakkında mecliste 
.~Uzakereler oldu. 

Bu senenin ilk beş a., 
yındaki varidat geçen se· 
neden 5 milyon eksik .. 
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lürkiye Yugoslavya M ahe 
a7) 1933 Sayısı 5 Kuruş 

Balkanlarda sulhun takviyesi yolunda .. 

Esaslar; dostluk, ademi tecavüz, 
uzlaşma ve hakeme müracaattır 

• e ı 

Galatada kanlı bir hadise · 

On altı yerinden .. 
Bir ayrancı eski karısile kaynanasını 

bir çok yerlerinden bıçakladı 

HadlMnln cereyan etti§i ev, yaralanan Cemile 
Hanımla Hanife kadın 

Evvelki aktam Galatada bir 
vak'a olmuf bir ayrancı kansını ve 
kayın anasını ağır surette yarala
mııtır • 

Vak'a Galatada Lüleciler so-

kağmda 18 numaralı evin altında -
ki dükkanda olmu§tur. Kepenkle -
ri daima kapalı duran bu dükkan, 
içinde oturan ayrancı Abdülbaki 

(Oe\•amr l1 inci 11apfacla) 

Fransa-Suriye muahede- Fransada kabine buhranı bitti 

sinin esas noktaları M. Şotan yeni Fransız 

Mehmet Asım 
(Devamı 4 üncU uyıfacla) 

Bu hafta, Fransa ile Suriye J Gelen haberlere ıöre muahede 
araımda Fransa - Suriye muahe- "Sulh, daimi dostluk ve anlat· 
desi imza edildi. Bundan sonra ma,, muahedeaidir. Bu muahede 
Franıa, Suriyenin akvam cemiye 
tine girmeıine çalııacaktır. 1930 
da, naııl İngilizler, lrakı cemiye· 
ti akvama ithal ettilerse, Franıa 
da Suriyeyi ithal ettirecektir. Mu .. 
ahedenin eıaıı budur. 

4 sene sonra meriyet mevkiine ko
nacaktır. Metnin eıaı noktaları 
ıunlardır: 

~"~ etler kendilerini nasll 
tenkit ediyorlar? Çinli 

Korsanlar 
Adam 
Kaçırıyor 

lki memleket, harici siyasetle 
rini, biribirleriyle temas ederek 
çizeceklerdir. Fransa, Suriyeye 
askeri yardımda bulunmağı taah -
hüt eder, ihtiyacı olacak teknik 
müşavirleri temin edecektir. 

Stuiye de, cemiyeti akvamın 
umumi prensipleri dahilinde akal
liyetlerin hukukuna ve diğer man -
da altında bulunan devletlerin ik
tısadi menfaatlerine riayet edecek 

kabinesini teşkil etti 
Kabine sola miiteveccih ve ekseriyetle 
Radikal sosyalistlerden müteşekkildir 

Paris, 27 (A.A.) - Fran~ız ka
'binesi M. Chautempsin riyaseti 
altında k~ti olarak teşekkül etmiş
tir. Kabine hemen hemen munha 
sıran radikal ıoıyaliatlerden mü -
rekkeptir. M. Chautemps yeni 
ıoıyaliıtlerden batlıyarak ıol ce -
nah cümhuriyetçilerine kadar bü .. 
tün grupları toplıyan bir hükumet 
tetkilini dütünımüt iıe de yeni ıoı· 
yaliıtlerin d~ğrudan doğruya hü -

kumete girmek istememeleri yü • 
zünden bu fikri terketmiş ve radi· 
kal sosyalistlerin bütün cümhuri -
yetçilere hitaben vaki müzaheret 
davetine müıtenit bir hükumet teı 
kil eylemiştir. 

Kabinede kimler var ? 
Paris, 27 (A.A.) - M. Chau • 

tempa, saat 2,50 de kabineyi kati 
olarak şu şekilde teıbit etmittir: 

(Devamı 11 lncJ uyıfada) Hongkong, 27 
(A.A.) - Çinli tir. ---------------------------
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korsanlar Fran,. 
aız Henri Riviere 
vapuruna hücum 
etmitlerdir. 

Hontikongdan 
Haihonga gitmek
te olan Fransız va 
purundan konan 

lar 4 zengin Çinli
yi fidye almak ij .. 

zere kaldırmıılar · 
dır. 

Gemiyi ele ge
çiren konanlar 
Chilanga ıetirmit 
ler oradan esirle -
ri ve gemiden &fır 
dıkları öteberiyi 
alarak kaçmıılar 
dır. 

Naıyonaliıtlerin muhalefetine 
(Devamı il tncl •yıla.da) 

~ 

Almanya ve 
Avrupa 

devletleri 
Almanya ile ne şeraitle 

anlaşılabilir? 

Avrupada son gUnlerln 
alyaaf cereyanlaranı ita· . 
ret eden bu 'yazımızı bu· 
gUn 10 uncu aaylfamızda 

bulacakS1nız 

Edirnemizin kurtuluşu merasiminde , 

lı..; gün c,·vcl kurtuluş gününü kutlulayan Edirnemizde yapılan merasime dair 
hususi muhabirimizin gönderdiği tafsi l :\tı bugün memleket savıfamızda bulacU.. 
nız. Resmimiz merasimde hazır bulunınludan bir kısmını gö;tcriyor" 



Bu seneki 
var·dat 

ilk beş ayda 932ye 
nazaran noksan 
Ankara, 27 (Hususi) - Maliye 

vekaleti 933 mali senesinin bütçe 
varidatını teshil etmek üzere tet
kikler yapmış ve bu seneki varidat 
la geçen seneki varidatı mukave
seli bir şekilde gösteren cetveller 
hazırlamıştır. 

Bu cetvele nazaran 933 yılının 
ilk beş aylık varidatında 932 se. 
nesine nisbetle beş milyon lira ka 
dar bir eksiklik vardır. Bu ekıik· 
lik arazi vergisinin geçen sene in
dirilmesinden ve gümrük ve inhi .. 
sarlar varidatının azalmasından 
ileri gelmektedir. Diğer ufak te· 
fek eksiklikler diğer varidatın 
artmasiyle telafi edilmiştir. 

Muhtelif vergilerden 932 ve 933 
mali senelerinin ilk be§ ayları, ya
ni hazirandan kanunuevele kadar 
müddet zarfında e1de edilen va• 
ridatı mukayeseli bir şekilde gös· 
teren cetveli bildiriyorum. Kere 
içinde olan rakamlar 933 senesine 
aittir: 

Arazı vergisi: 977000 (812000), 
binalar vergisi: 1359000 (1 mil -
yon 214000), hayvanlar vergisi: 
8683000 (7876000), kazanç vergi 
si: 4956000 ( 5045000), veraset 
verglsi: 210000 (170000), gümrük 
vergisi: 16994000 (13811000), 
muamele vergisi: 4779000( 4 mil· 
yon 965000), dahili istihlak vergi 
si: 801000 (1698000), av vergisi: 
116000 (96000), nakliyat: 338 
bin (237000), damga: 2331000 
(2411010), tapu: 597000 (48000) 
mahkemeler: 396000 (377000), 
pasaport: 204000 (253000), mül -
ga vergiler: 122000 (25000) inhi .. 
sarlai': 13510000 (12100000), dev 
let ormanları: 697000 (837000), 
satılacak emlak: 939000(397000) 
fenerler idaresi: 263000 (283000) 
askerlik bedeli nakdisi: 809000 
(667000), cezalar: 433000 
(477000) müteferrika: 644000 
'( 431000), fevkalade varidat: 
71000 (250000), sair varidat: 
2803000 (2799000), buhran ver -
gisi: 3206000 (3324000), müvaze
ne vergisi: 4945000 (5405000), 

932 senesi ilk bet aylık varidat 
yekUııu 71.197.000, 933 senesı 
ilk beı aylık varidat yekunu ise 
66.518.000 liradır. 

Şeyh Fahri 

14 Avenesile birlikte 
ölü olarak yakalandı 

Ankara, 27 (A.A.) - Şeyh Sait 
isyanı ile alakaıoından dolayı istik
lal mahkemesince mahkum olup 
tecil kanunundan istifade eden 
ve hükumetin bu iyiliğini takdir 
etmiyerek oturduğu Silvan kazası 
nın Mollagir köyünde b~şına topla 
dığı muzur ve müsellab adamlarla 
sık sık baskın ve soygunlar yap _ 
mak suretiyle o havili halkına pek 
çok fenalıklar yapan §eyh Fchri bu 
kere yapılan takibat neticesinde 
on dört avenesiyle birlikte ölü ola
rak elde edilmiştir. 

Üniversitede ecnebi 
doktorlar 

Ankara, 27 (Hususi) - lstan -
bul Üniversitesine mütehassıs o -
]arak getirilen ecnebi, doktorlar 
hakkmdaki layihayı bütçe encü -
meni tetkik ve kabul etmitşir. 

G 
.. .. . ~-eti 
unun sı~ 

-fra~~~;e Suriye 

Büyük Millet Meclisinde muahedesi 
Fransanm Suriyeye teklif bet 

muahedenin imzalandığı h• , 

riliyor. Muahede ~zuP ~~ ı,a 
müzakere olunmuş bır ar• 111~ 
yük bir muhalefetle knr§ıla~ll 

ikinci defa tekaüt edilenlerin maaş
ları hakkında münakaşalar oldu H . . S . ecliıin• 

tı. atta urıye rn ,_ 
seriyeti de, ekalliyeti de bu eri 
hede aleyhindeydi. Ek• 

111
' 

muahedenin bir şey teınİP et 1' 
ğini, ekalliyet muahedenİP pe 
ri git'.iğini iddia ediyorlar. 

Ankara, 27 (A.A.) - B. M. tekaüt kanununun yedinci mad - Bundan sonra müzayede ve mü-
Meclisi bugün reis vekili Refet Be- desinin hükmüne tabi tutulacak - nakasa ve ihalat kanununun mü -
yin ı·iyasetinde toplanarak askeri ları ve mezkfır kanunun 18 inci zeyyel kanun lıiyihasiyle hayvan -
tekaüt kanununun 18 inci mad - maddesinde yazılı rütbe terfilerin lar vergisi kanununun 19 uncu 
desinin tefsiri hakkındaki mazba - den münhasıran harpteki hizmet maddesinin ikinci fıkrasının de -
tayı müzakere etmiştir. Usul üze- münasebetiyle vuku bulan rütbe ğittirilmesi hakkındaki kanun la
rinde açılan müzakerede bazı ha - terfilerinin kastedildiği şeklinde yihasının ikinci müzakereleri ·ya -

Muahedenin gayesi, f r ~ 
Suriye mandasına nihayet ~· 
&i için zemin hazırlamakta 'J 
zemin dört senede hazırl~' ~~ 
ondan sonra Suriye devlellı I~ ı 
letler cemiyeti azalığına te1'dil 
lunacak ve azalığa kabul e 

tipler meselenin hükumetten ka - idi. pılırarak kabul edilmiştir. 
nun layihası ~eklinde gelmiş olma Bu tefsir fıkrasının leh ve a - Hayvan sağlığı büyük sıhhiye 
sı dolayı11iyle ruznamenin iki defa leyhinde geçen uzun bir müzake - memurlarına verilecek yem bedeli 
müzakereye tabi maddeleri arası- reden ıonra verilen bir takrirle hakkındaki kanunun birinci mü -
na konmnşı lazım geleceğini ileri tefsir fıkrası reddedilmiş, hükfı - ıakeresi yapılarak perşembe günü 
sürmüşlerdir . metin teklif ettiği ve kanunun tat- toplanmak üzere içtimaa nihayet 

·· d .t.h F rıı•" gun en ı ı aren ransız 

nihayet bulmuş sayılacaktır ' 

Fransanın Suriye ile y•Ptı~ 
muahede ile İngilterenin lr• 
yaptığı muahede aynı esaıl•'' 

Bu yolda verilen takrir kabul e- bikinden evel mütekait zahit ve verilmiştir. 

dilmiyerek tefsirin müzakeresine memurlardan muvazzaf 11mfa J 
geçilmiştir. Bütçe encümeninin nakledilmiş ve hazerde rütbe ve Ş kanunu muhtelit 
mezkur kanun layihaımm 7 ve 18 sınıfları terfi edilmiş olanların encümende re kurulmuştur . . der' 
inci maddeleri için heye'ti umumi- tekrar tekaüde sevkedildikleri za· Ankara, 27 (A.A.) _ B. M. 
yenin tasvibine arzettiği tefsir f ık- man evvel ve ahir hizmetleri mec- Meclisinin bugünkü içtimamda is
rası mülki ve askeri mütekaitler - muuna ve yeni rütbe ve sınıflarına kin kanununun Jktısat ve Milli 
den tekrar maatlı devlet hizmeti - göre yenden tekaüt ma·aşı verilme· Müdafaa, Hariciye, Maliye bütçe 
ne alınanların isler iptidadan eski sini gözeten kanun layihasının ve Dahiliye encümenlerinden, i~ 
rütbe ve dereceleriyle alınarak bil- nazarı dikkate alınması kabul e - kanununun da f ktısat, Sıhhat, Ad
ahare terfi edilmiş olsunlar, ister dilmittir. liye, Dahiliye, Maarif, Milli Müda
iptidadan eski rütbe ve dereceleri- Bu takririn kabul edilmesi dola- faa ve Nafia encümenlerinden se· 
nin üstünde bir riitbe ve dereceye yıaiy)e kanun layihası tetkik edil - çilerek üçer azadan miitetekkil 
tayin edilsinler tekaüde irca olun- mek üzere alakadar encü • iki encümende tetkik edilmesi ka-

Muahede, Suriyelileri bı~ , 
ceye kadar memleketlerinıJ1 ·1'. 
kadderahm idareye teşrik ed~· J 

··ıı•·"' sa da yalnız Suriyeye ınu ti', 
kalarak Lübnana şamil ~ulu~ 
makta ve Dürzüler dağı ıle . ~ . .,,r 
yanın muhtar ve ayn idaret1 

hafaza etmektedir. ~ 

duklan zaman askeri ve mülki menlere verilmiştir. rar altına alınmıştır. 

Halbuki Suriye vatanpe~ 
rinin en çok umdukları şeY• ,il 
da altında bulunan bütün s~ 
arazisinin birleşmesi ve bir Jf 
gelmesiydi. Bu sayede "1 "' 

değişecek ve Suriye parçalıırf 11 
niden birleşmi~ olacaklardı. , 

Balkanlarda sulh ün takviyesi yolunda .. 
(Un, ~rııfı l inci aayıtamı1.anı 

erkanı, hariciye nezareti müdür -
leri,· Yugoslavyanın Ankara sefi.. 
ri Yankoviç ve hariciye nezareti -
nin diğer erkanı hazır bulunmuş -
tur. 

Muahedenin metni 
Belgrat, 27 (A.A.) - Türkiye 

ile Yugoslavya arasında 9 teşrini 
evelde iki memleket hariciye na .. 
zırları tarafından Cenevrede pa -
rafe edilen dostluk, ademi teca -
vüz, adli sureti tesviye hakem, 
uzlaşma muahedesi bugün saat 17 
de Türkiye namına hariciye ve ki.• 
li Tevfik Rüştü Bey ve Yugoslav -
ya namına da hariciye nazırı M. 
Yevtiç tarafından imza edilmiştir. 

Muahedenin birinci maddesine 
göre, akitler · Türkiye ile Yugos -
lavya arasında adi diplomasi usul
leriyle makul •bir müddet zarf mda 
halledilemiyen ihtilafların musli -
hane tarik ve muahedede yazılı 
usullerden başka bir suretle halli
ne tevessül etmemeyi mütekabilen 
deruhte etmektedirler. 

Akitler biri birlerine karşı har. 
be milli siyayetlerinin bir vasıtası 
olarak müracaat etmemeyi ve üçün 
cü bir memleket tarafından teşeb
büs edilen herhangi bir taarruzu 
veya taarruza İ!tiraki ve yahut 
memleketlerinden biri veya her 
ikisi aleyhine tevcih edilmiş her 
türlü taarruzi anlatmayı takbih et 
meyi taahhüt" etmektedirler. 

Birinsi fasıl, muahedelerin tef 
sirine, her türlü beynelmilel hu -
kuk mesailine dair muhtemel ihti .. 
laflar için hakem usulierini derpif 
etmektedir. 

İkinci fasıl, beş komiserden 
terekküp edecek daimi bir uzlaı -
ma kcmisyonununun ihdasını ta -
zammun etmektedir. Bu beş aza .. 
dan ikisi akitler tarafından ve di -
ğer üçü bilitilaf değer devletler te
baası meyanından intihap edile .. 
cektir. 

Muahede, musaddak suretle -

rin teatisinden itibaren beş sene 
meri olacaktır. Bu müddetin in
kızasından altı ay evvel feshi bil • 
dirilmeaiği takd1rde mu hede beş 
sene için kendiliğinden tekrar ınu. 
teber olacaktır. 

Belgrat gazetelerinin 
neşriyatı 

Belgrat, 27 (Avala ajansı) 
Yugoslavya matbuatı Tevfik Rüş
tü Beyin Belgradı ziyareti dolayı .. 
siyle bugün imzalanacak olan 
Türk - Yugoslav misakma uzun 
makaleler tahsis etmektedirler. 
Gazeteler hu miaakm Balkanlarda 
sulhun tarsini, Balkan milletleri
nin mukareneti ve nihayet mevcut 
muahedelerin tadili ümitlerini ka
ti olarak ortadan kaldırmak husu• 
aundaki mühim manasını kaydet· 
mektedirler. 
Hariciye vekilimizin beyanat. 

Tevfik Rüştü Bey Yugoslavya 
matbuatı mümessillerini kabul e -
derek Balkanların umumi vazıye
tinden bahsetmif, Yugoslavya 
Kralı Aleksandr Hazretlerinin 
yüksek teıebhüslerinden mütevel
lit mesut neticeleri ve kralın İstan 
bula yaptığı ziyaretin Türkiyede 
bıraktığı derin intibaları ehemmi
yetle kaydetmiş ve "Gazi Hazret· 
lerinin ve Türk milletinin Yugos • 
lavya hükümdarına kar91 duyduk 
ları büyük muhabbeti Belgratta 
ifade edeceğim.,, demi~tir. Tev 
fik Rüttü Bey Türk - Yugoslav 
misakının imzasından başka iki 
memleketi alakadar eden bü -
bün meseleler hakkında da Yugos 
lavya hariciye nazırı ile noktai na· 
zar teatisinde bulunacağını söyle -
mi~tir. 

Macar sefiri 
Ankara, 27 (Hususi) - Başka 

bir vazıf eye tayin edilen Macar 
sefiri M. Tabi bu akşamki tren· 
le Ankaradan ayrılm19, istasyon· 
da hariciye vekaleti vekili Şükrü 

Kaya Beyle sefaretler erkanı tara
fından uğurlanmıştır. 

Bulgaristan 

Romanya hükumetine 
mühim .. bir muhtıra vermiş 

Londra, 26 (Hususi) - Tay • 
._;•.=;jlu_~esinin Sofyadan aldığı 
habere gore, ül<re teKı ı>uıgar 

sefiri, hükumetinden aldığı tali . 
mat üzerine Rumen hükumetine 
iki memleket arasında mevcut mu 
alli.k meseleler hakkında bir muh 

muahede bunu temin ctfll 

çok uzaktır. ~ 

Muahedenin müz korelerl {ti 
ında Suriye va anoeru .... ıctf,' .J 
sanın tevkalaCle komiserini sı~ 
ederek bilhassa bu vaziyeti ~ 
to etmişlerse de anlaşılan f ~' 
Latakya halkının Alevi ol ~ 
rını, Dürzüler dağı halkınırı . / 

tıra vermiştir. Bulgar hükumeti bir mezhebe mensuibiyetlerirt~· 
bu muhtırasında Dobricedeki Bul- alarak bu hattı hareketini 111 if. 
gar mektep ve kiliselerinin faali.. faa etmiş, bununla beraber saı:.r 
yetine müsaade edilmesini ve Tu - fevkalade komiseri bütün ~~ ;' 
na üzerinde iki memleketi doğru- de tek bir hükumetin tesıiitü ·ıı/ 
dan doğruya bağlıyacak büyük bir selesinin ileride, Suriyenin ~~ ,ı 
köprü inşasını ve Romanya ile ler cemiyetine kabul edilecei

1

1
" .,,,, 

Bulgaristan arasında havai posta• rada nazarı dikkate alınac•g .. ,1 
lar tesisini talep eylemektedir. detmiş, yalnız Latakya ile ~~J: 

Bulgar muhtırası, Romanya ve ler dağınrn mahalli ve m•h .fiJ 
· · h · l 1 · ett• Bulgaristan kralları arasında vu - tarıyetı aız o ma arı ıcap 

ku bulan mülakat esnasında mü - söylemiştir. df>' 
şahede edilen samimiyet dairesin• Suriyenin bir çok kanlar / 
de, iki hükumet arasında cereyan mek ve bir çok fedakarhkl_,., ,ı' 
edecek olan siyasi müzakerelere ğüs germek mukabilinde eld• 1._ 
mevzu teşkil edecektir. tiği bu muahede, onun rnillf e 1 

lerini tahakkuk ettirmektef1 f ı· 
uzak bulunuyorsa da iki t_,.;ı,' 
rasmda anlaşma zemini h-' Gümrüklerde 

B h . h d' .1 mış sayılabilir. -· 
a şış ve e ıye ven e- ~ 

memesi hakkındaki layiha ftllUUllUIHlftlllUlllfllllhftlltnllmntl"1111fll1111UlllttllU1JUlll""11' 

1 
-· 

1 

zibat komisyor.ları kararı)'~ 
Ankara, 27 (Hususi) - Adliye murluktan çık:-.nlmaları 

encümeni, 1920 numaralı gümrük kabul etmiştir • ~f' 
memurları kanununa müzeyyel la Hediye ve bahşi' vereP ··tı• ~ 
yihayı tetkik etmiştir. Encümen bir menfaat gözeterek teahh~,r'-" 
iş sahiplerinden, komisyoncular - Junan gümrlik komiıyoncU ~' 
dan bahşiş veya başka adlarla pa· da inzibat komisyonu lı~ık ~I' 
ra alanlar, veya herhangi bir men- komisyonculuktan ve gülllruP ~ 
faati kabul edenler hakkında ce- misyoncuları yanında ç~lıf~~iW 
za kanununun 212 inci maddesi - menedilır.elerirıi münasıP 1 

• I 

nin tatbik edilmesi hükmünü layi- tür. ...ııt1 ..... r 
hadan çıkarmış ve cezaları adli Encümen hu kanun hülc~sst", 
tetkikleri müstelzim olanların za- ni yalnız gümrük amir ve ~ 
ten haklarında takibat yapılaca - ları iizerinde tathikjni do~~'~ 
ğım kaydederek hu gibi memur - mı yarak mu haf aza ıniid~ J 
ların vazef elerini yolunda ve za - mu haf aza :-1emurların1J1 ~ 
manında yapmış olsalar bile hak· tekilde takibata maruz b~r 7-. 
larında 1920 numaralı kanun hü- fl lan hakkında layihaya bır 
kümlerinin tatbik edilmesini, in - ilave etmiştir. 
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ı k· upada sulhu 
h~ın koruyor ? 
•nılletler 

ceın· 
ıı en belli ba ıyeti harp sonrası-
ttıay sulh.. ..ılı meselesi oldu. 
:ılerinin b~nun ve V ersayın kar-

~ 1lletı Yuna tekrar tt w er ce . e ıgı 

ı 'liplerj · lllıyeti hakikatte 1918 
ııı nın çııd w d'· 

e 1 olduw ıgı unya harita -
tj,, gu gibi h 

• "Ordu. Fa tnu afaza etmek 
ı "a !atafal}k~t _Prensip büyüktü, 

I t">-a.cak h 1 ıdı. Sulhü burası 
llt-ktı 1 arpleı·e burası mani 

lia.k:k 
~I\ d ı aten h 

ihıh arpten sonra bü • 
. l p nın .,.Öst d'w• b l . 

ı baıarlara. ~ ber ıgı eyne mı 

Avrupa damgası 
altında sürülen 

mallar 
İstanbul piyasasında, şimdilik 

meçhul olan bazı eller tarafından 
bir kısım yerli malların Avrupa 
damgası altında sürüldüğünü dün 
haber vermiş ve İstanbul mıntaka 
ticaret müdürlüğünün meseleyi bü 
yük bir ehemmiyetle nazarı itiba
ra aldığını, ticaret odasında bir 
tetkik komisyonu teşekkül ettiği · 
ni kaydetmiştik. 

Kara liste 
meselesi 

1 Uyuşturucu mad
dele-re konan 

fiatlar 
Ticaret odası, bir kara liste Uyuşturucu maddeler inhisarı, 

tertip etmek kararını vermiş fa ~ 
eski mahsulün alış fiatlarını art -

kat evve1a oda huh:uk müşavirliği · 'b tırmıştır. Bu ayın 23 ünden ıtı a-
nin mütaleasım aldıktan sonra 

. - . . . . ren eski mahsul inhisar idaresi ta-
lakı bata geçmegı tercıh etmıştı. f el . f' l l t l n 

• • • w. ra ın an yenı ıat ar a sa m a ı -
Hukuk mi.Jşavırlıgı, mahkeme I w b l l h. 'd e . . . maga aş amıştır. n ısar 1 ar • 

karan olmadan hıç kunsenın kara 1 
• • b. tt' w. • "k k f·at 

• w • • .. sının tes 1t e 1g1 yem yu se ı -
lısteye yazıla.mıyacagını ılerı sur-

1 
I d 

. l . ar şun ar ır: 
müş, oda ıdare ıeyelı de bunu _ f' 

1 
. 

k b l t 
· t. 11 ,-> mor ın ı 

cı u e mış ır. 
__ ,.___ morfini 62 kmuştan , •e ~tleı- ve eynelmilel mü . 

, :r te>:rıiyeet a.çclrna arzusu millet - Öğrendiğimize göre komisyonu Ticaret odası idare 
•ıı a ltıın .. f h etı" d t' "tttrrını nu uzunu, itibarı • teşkil edenlerin isimleri şudur: ey n e ~an ım. 

rnck üzere okkası 

mallar; he her 
hesnp edil 

914 kuruş 6G 

I F,kat ;a. Vesile oluyordu. Zahire borsası komiseri Akif, Ticaret odası idare heyeti dün 1 ~ morfinli mallar; beher mor 
~~~Pek kısa"~~Pada duyulan arzu· sanayi müdürü Refik, avukat toplanmış, odanın yeni sene büt- fini 61 knl'llştan hesap edilmek Ü -

1 ~a.n? 1 ır zanıan sonra ha - Methi Sait, ticaret odaı;ı azasın • çesini ha~ırlamıya deva.m etmiştir. zere nkkas1 98 l kuruş 575 santim. 
""[)'"'lettara a.rınr aldılar. dan Rıfkı Beyler. Teavün sandığı için odaca tahsi - 12,G morfinli mallar; beher 
·11a. ı er 'il d k l ,... 'ıteıi "ll hlı etler bırhğmm K · f sat verilmesi c ararlaştın mış · morfini GS knıı.ıştan hesap edil -
~'~d f .. ında. k d. d omı:5yon, ctra tan yaptığı e- . lO !l k r! )-

l'tı' a aa ed . en 1 avalarmı saslı tahkikatla bazı mühim neti - tır. mck üzere okkası ·uı·u'.5 v:..o 
dııÜ!letJer ce:~ılcl.ikleri müddetçe celer elde etmi!tir. Avrupa damga C p santim. 

e "''Yet d k f ramvayda Ölen emal ş. 
) r, ha.tt • h ıne sa 1 görün • sı altında sürülen yerli · malları; 18 morfinli mallar; beher mor -

a. b·ı a u b k d Al Askeri mütekaitlerinden Cemal a·ı k 1 e A.. a •m an man - kumaş, ayakkabı, futbol topu, fini 61 kuruştan hesap e ı me 
~ı~di, F' a.k VruPa.nın yeni konserine sabun, parlatma cilaları gibi mad Paşa isminde bir zatın tramvayda üzere okkfün 1116 kunış 625 san-
~'tılar111 a~thhü:'ük buhranlar, buh dclerdir. kalp sektesinden öldüğü zabıta tim. 
u~lı'I t etı <l I ti · k d. raporundan alınarak yazılmıştı. 

• 
1 il'rı · · ev e erı en 1 K · d · lnhı·sar ı·daresi fiatları bu şekil-

·ıı~ b ıc::ın k. omısyon azasın nn sanayı Bu haber, muhtelif Cemal Paşa 
: t 'l.şl:\r - e çe ılmcyc, ve yal - d R de yükseltmegw e, ihracatçıların 
tııa. ın.111 I mü ürü efik Bey Ankaraya git· ailelerini alakadar etmiştir. Ölen 

t etti Çare crını aramıya . . . . . mühim transit 'merkezlerini kapa• 
?.lt d · mıştır. Komısyonun tetkıkah hır zatın Büyük Millet Meclisinin ilk 

t~l evir k t' b ~ l b'l . . . R malarmdan ve netice itibariyle 
d
, tnj ... ı. ' artı milletler cemi • ne ıceye ag ana ı mesı ıçın e- devrelerinde mebusluk etmiş olan '' oid 1 oralarda stok fazla mal bulunaca-
ı. • 'ln kanattan clü~mesiy ı fik Beyin dönmesi beklenilmekte· Mersinli Cemal Paşa olmadığı ai • ~ . . . . . . 
J l · f d b·ıd· ·ı · d" gı ıcın ılerıdekı taleplerı azaltma· 

'n ~ı:ıoı1)•a b dir. ~~ı tara ın dan ı l ırı mış Ö~ u~ - ! ları-~ın önüne geçmiştir. Bu suret 
) tld1, ak u tnaksi\L)a birlikten Mmtaka ticaret müdürlüğü de ku sayımız a yazı 1mış1tı. . en ~ le hem müstahsil korunacak, hem 
()l\ıl'l\l t r •aoından Almanya onun kom~syonun varacağı neticeye gÖ· mal Paşanın, eve s;e zmır havalı d h .. . b. f' t h' b" llll . . . . . de a a musaıt ır ıa ıç ır 
S u. re bir karar verecektir. ı sınde ve Hıcaz kuvveı sefenyesı ' . . 

ı· 0tı ı d ] v d b l l ihracatçı tarafından verılemıyece-

4
h.,,l ene:lerde bütün iktısat ve kuman an ıgın a u unmuş o an b k' h l" . h' 

en.. l .. k 't k .... k C l p 1 g-i icin ütün es ı ma su u ın ısar 
lıtJ .. ıe l · Adi• k · ı · ırnute aı uçu ema aşa o ma · . 

1 il.rı i . erı sadece kendi hu - ıye ve ı l d _ d d" t . b t idaresi satın almış olacaktır. Yanı 
1 ~il Çıncle ke d'l · k'f Şehrimizde blunan Adliye ve - ıgı a un gaze emıze u za ın · l ı. •tıır d n ı erıne ı aye- .1 . t f d b'ld' .

1 
. t' keli.menin tam manasıy e, uyuştu 

"tı · e in d ı l · ı k k'l' S ş k B b aı esı ara ın an ı ın mış ır. . . 
1 ıatik en ev et erın a dı - ı ı aracoğlu ü rü ey ugün , rucu maddeler inhısarı bugün pı -
·'~\ıt ~~illet Avrupa birliği, ve olmazsa yarın ak~am tedavi ıçın Bu.yarlarda yapılacak yasaya hakim bir vazıyette bulu· 
fi~.;~etıı t~etler bırlığı fikrine en Viyanaya gidecektir, • 
tııı ı •eııeı kllleleri indirdi. Birlik ilan kuleleri 
bi 'ı·bit b er vardır ki, senemle • Anadolu Ajansı afiş ve ilan işi- Sebze hali 

nuyor. 

bt t~· aldedi B ·· A mi~'en Almanya bulunmaktadır. ni yeni mukavele ile üzerine esas- . . . ıı. ' 1 Yı .. r. ugun vrupa K t 1 d b h l n 
ı~"tk~ bi:· anınış bir nazariyeden Nitekim aynı davaya taraftar 0 • lı bir şekilde aldığı için teşkilat eres ecı er e se ze a ını ya-
~~ llril.t''k §ey clcğıldır. Çünkü bü- lanlar daha evvel dörtler misakını yapmış ve lstanbulu muayyen mm 1 pılmakta olduğu sahanın kenarı 
~ İ!le1 • f a.aliyet1er bırlığın aley- aynı maksatla ortaya sürmüşlerdi. takalara taksim ederek müfettiş - saç levhalarla kapatılmış, burada 
tıı ~ 11\ ik~ektedir. Bugünkü Avru- Dörtler misakma karşı da mukahli ler tayin etmiştir. ı durmakta olan arabalarla otobüs
~:ıı de"' ~&adi bünyesi bir orta za- taraf küçük itilaf ve Balkan an - Bu müfettişler mmtakalarında - lere başka bir durak yeri gösteril-
11! '&tt t:.1• Yaşamaktadır. Kapanık laşmalarım mukabil set olarak ile- ki ilan ve afişleri sıkı bir kontrola miştir. Sahanın etrafındaki bir 
'dc~ll Jı.~i bir bırlık, bir anlas- ri sürmüşlerdi. tabi tutarak muayyan eb'atta olup iki ufak arsa da istimlak edilmiş -

) .()lltı r~ll\a:ı.. ~ Harbe cesaret edemiyenler, olmadıklarını, belediye vergisinin tir. 
J~1tlitı ~ tçin artık milletler cemi.. şimdiki halde milletre cemiyetini tam verilip verilmediğini tetkik Hale giden kaldırımın yeniden 

bıl' t anzarası son nefesı'nı' a _ ll .. h f l edeceklerdir. yapılmasına hal inşaati bittikten 
rıa su lUn mu a ız ığını yapamıya -

stanın halini andrrırıyor. cak bir halde bile olsa, faaliyetle· Bulvarlarda yapılacak ilan ku - sonra başlanacaktır . 

~İl! lı'· ~ 11- rini diplomasi yolunda ilerletiyor- leleri hakkındaki tetkikat ta pek 
fa.t~ etler · yakında bitecek ve lesbit edilecek Bir haftalık piyasa lı. '\ell b ceınıyetı bu hali ya - lar. 
l~ttı~~ e~i .tarafta da kendilerini Şüphesiz Avrupanın sulbünü yerlere kuleler yapılacaktır. 
'il .. t he ı~tıyen galipler ve mağ - bütün bu karşılıklı tertipler, dip • Ocak kongreleri lif maddelerin vasati kilo fiatları 

Son bir hafta zarfında muhte • 

~)' tl.\lz h 
~İJ>lt Ceaar arp davasına el sür.. lom:ısi oyunları, kabaran kinlere 

l)ı... et e d . k . l . ''tıd ·•ıaai enııyere ış en rağmen muhafaza eden şey Avru-
~ '-dırı Yoluyla halletmek dava padaki sulh emeli değil, Avrupa -

l'ıl>.leh .... akr. İtalyada toplanacag-ı · d w b k b h ·~.. nm geçır ıgı üyü u ranın ver-
ıt· Onf . a l ftk earns muahedelerın diğ.i dermansızlık ve cesaretsizlik-

"' rını rn··d b; l\la_b.... u af aa edecektir. 
~' ~"·•anı b il~ t~}' ka n a!ında, harpten 11, 2:anın d 

l'J>te d a an çıkan İtalya 
a.~asını kaybeden mil-

tir .. 

Türk için sulh her şeye rağmen 
devam ediyor. 

Sadri Etem 

Cümhuriyet Halk fırkası ocak şudur: 

ve nahiye kongreleri önümüzdeki Arpa 2,19, yumuşak buğday 

cumartesinden itibaren başlaya - 3,37, sert buğday 3,07, ka -
caktır. Vilayet idare meyeti kon· buklu ceviz 10,59, kabuksuz 
gre günlerini tesbit etmitşir. idare 29,40 kabuklu fındık 19,13, kabuk 
heyeti azaları ve kaza reisleri kon- suz fındık 41,65, susam 9,24, 
gerelerde hazır bulunacaktır., afyon 639,57, kuş yemi 3,92, pa
Kongreler kanunuevvel ayı zarfın- muk 34, 71, sade yağ 120, yiyecek 
da bitecektir • : yağı 113, Trabzon 87,5 tur. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

VAKll 28 2.nci teşrin 1933-
SOJ/lJE1 LER 
_. ......... ···············--
yanlış hesap 

llk tahsil çağı yedi yaştır. Bef 
yaşında yuvada oynıyan çocuk, 
yedi yaşında birinci sınıfa girer. 
12 yaşında ilk mektebi bitirir. Or· 
ta tahsil 15 yaşına kadar sürer, 
18 yaşında lise biter ve doktor ol
mak istiyen 18 yaşında tıbbiyeye 
gırer. 

Tam yedi yaşında ilk tahsile 
ba~layıp, .lisenin son sınıfına ka • 
dar, dönmeden gelen ve bakalor· 
yasını da muvaffakıyetle veren 
bir genç, tıbbiyeyi de hiç bir sene 
sınıfta kalmamak şartiyle bitirir· 
se, 24 yaşında doktor çıkar. 

Doktorların bir sene stajları, 

leyli tıp talebe yurdundan yetişen 
\erin üstelik üç sene mecbri hizmet 
leri vardır. Bunları ikmal edinciye 
kadar doktor 30 yaşını da ikmal 

eder. 
Bir buçuk senelik askerliği de ila• 
ve edersek, bir doktorun 32 yaşın 
dan evel asistan olamıyacağı gün 
gibi meydana çıkar. 

Halbuki maarif vekaleti, son 
bir kararla, asistanların yaşını 
tahdit etmiştir: Asistanlar, 30 ya 

şmdan küçük olacaklar. 
Yukarıdaki hesaba bakılınca 

"Asistanlar 30 yaşından küçük o • 
lacaklar,, demenin, hiç bir erkelt 
doktor asistan olamıyacak ve an
cak bu imtiyaz kadın doktorlara 
verilecek demek olduğu anlaşılır • 
Çünkü sade kadınların mecburi 
hizmetleri ve askerlikleri yoktul'. 

Bu karar çok haklı olarak, staj 
ve mecburi hizmetlerini henüz bi. 
tirmiş ve bitirecek olan doktorları· 
mızı telaşa düşürdü. 

Bizce telaşa mahal yoktur. Ma 
arif vekaletinin hesabı yanlıştır. 

Bu karar yanlış bir ~esap neticesi 
verilmiş olacaktır. Ta Bağdattan 
geri dönen yanlış hesap, on altı 
saatlık yol olan Ankaradan dön -
mez mi? Herhalde, maarif veki .. 
letinin, bu kararı düzelteceğine 

kani iz. 

Selami izzet 

Yumurta tiatlan 
Geçen hafta içinde iri yumurta 

lar beher sandıkta bir, ufaklar 
iki lira kadar yükselmişti. Bt;ı haf 
ta iri boylar eski fi atını muhafaza 
etmiş ise de ufak boylar üç lira 
kadar düşmüştür. 

Geçen hafta zarfında 937 san 
dık ltalyaya, 565 sandık Fransa • 
ya, 313 sandık ispanyaya ihraç e
dilmiştir. 

Almanya ve yumurtalarımız 
Almanya, yıl başına kadar de 

vam etmek üzere yumurta konten· 
janım genişletmiştir. 

Tüccar, yumurtaların evsafı• 

nı tasnif hususunda güçlük çek .. 
tiği cihetle henüz bu müsaadeden 
yumurta tacirlerimiz istifade ede
memiştir. ihracat ofisi alakadar • 
lara kolaylık göstermeğe karar 
vermiştir. 

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

Kadınlar da erkekler gibi 
tramvayın arkasından girecekler, 
önfö.iden inecekl~r ..• 

..... V c İçeride her tarafa otura
bilecekler.. Demek ki kadınlara 
tramvaylarda da müsavat hakkı 

verildi. 

1 ı 
{ 
1 

Dehri Efendi - Evlat, tramvay
larda esasen her tarafa oturuyor -
lardı. Yalnız erkekler ilk ön sıralar 
bo§ olsa da ayakta duruyorlardı. 

•.••• İşin doğrusu bu defa 
müsavat hakkı kadınlara değil 

erkeklere verildi. 
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Acaba Sofyadan ----G-Ü•.•N---Ü-N __ .. H_A __ B_E_~_L_E_R_t __ -...1 icra meınurl ııl 

d·? l rına tayin edile niçin geçme ı. • ıırtııkl 
Adliyede Polis haberleri Belediyede İstanbul icra ıneın GüliıJf 

Başmakaleden Vevam 

da. giderken Sofyadan geçmedi 
diye tarzı hareketinden mutlaka 

Bulgariıtana karşı bir dargınlık 
veya husumet manası çıkarmak 

doğru değildir. 

Fakat Bulgar gazetelerinin asıl 
sormaları icap eden bir sual var ki 

bunu asla dütünmek bile istemi • 

yorlar. Bu sual ismet Patanın 
Sofyayı ziyareti esnasında Bulgar 

başvekili ve hariciye nazırları ta • 
rafından verilen sözlerin tama -

men tutulup tutulmadığıdır.. Hal

buki Tevfik Rüştü Beyin Atina a -

jansı vasıtasiyle neşrettiği ıon be
yanat bu hususta Türk efkarı 

umumiyesini çok haklı olarak şüp. 
heye düşürmüştür. 

(Vakrt) ın muhterem karileri 
pek iyi hatırlarlar. Bir sene evel 

hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey 
Türk - Bulgar dostluğunu kuv -

vetlendirmek için elinden gelen 
her vasıtaya müracaat ettiği aıra -

larda başta Trakya cemiyeti oldu• 
ğu halde Bulgaristanda bu dostlu
ğu kundaklamak için bir fikir ce
reyanı ba§lamıştı. Biz o vakit gene 

bu sütunlarda bu siyasi suikast ter 
tibatını ifşa edince bazı Bulgar 

gazeteleri ve hükumet ricali (Va• 
kıt) ı yoktan mesele çıkarmağa 

çah,makla itham etmişlerdi. Bu 
tarzı hareket adeta Bulgar efkarı 
umumiyesının Türk - Bulgar 
dostluğunu bozmağa çalışan müc
rimlere yataklık ebnesi gibi bir 
§eydi. 

Bir senedenberi cereyan eden 
hadiselerin inki!af ı bizim Bu\ga-

ristandaki Türk düşmanlığı cere " 

yanına karşı gösterdiğimiz hassa 
siyette n.e kadar isabet ettiğimizi 

göstermiştir. Bununla beraber 

Bulgar gazeteleri ve Bulgar hüku
met ricali işi safderunluğa vura -

rak bizi hala bir bardak suda fır .. 
tına çıkarıyormuşuz gibi vazıyet 

almaktadır ki bunun karşısında 
hayret etmemek mümkün değil
dir. 

Mehmet Asım 

Urologi cemiyetinde 
Türk Oroloği cemiyetinin son 

toplantısında şu münaka§alar ya• 
pılmıştır: 

Doktor Ihsan Arif Bey husye -
den menşeini almı§, ameliyat 

mü:nkün olmıyan otopsiyle elde 
edilen bir kilye sarkomu ve pre • 

parat göstermiştir. Dr. Eşref Bey 
iki haip taşı ve bir piyonefroz va
kaları ile kilye kanserlerinin erken 
teşhisi hakkında bir tebliğ yapmış 
tır. Münakaşalara Cemil Paşa, 
Beh~t Sabit, Ihsan Arif, Ali E~ 
ref, Besim Beyler iştirak etmiş -
lerdir .. 

Halkevinde lisan kursları 
Halkevinin lisan kurslarının 

açılması bütçe vazıyeti dolayısiy"' 

le mümkün olamamıştır. Birçok 
talebe ve kurslara geçen sene <le . 

vam eden kimseler Halkevine mü .. 
racaat ederek kursların açılıp açıl 

mıyacağını sormu~lardır. Kendile
rine idare heyetinin yakın bir za -

m:ında bu hususta bir karnr vere-
ceği cevabı verilmiştir. 
muhakkak açılacaktır. 

Kuralar 

hukuk mezunlarından . r.1 
Yıldız sarayı eşyaları Bir facia 934 Bütçesini en- mmla Naci, Ziya Nu~~dılı 

davası cÜmen hazırlıyor Ekrem, Salahattin, .. kiidır 
Yıldız sarayından alınan eşya.. Bı·r amele derhal kömür met Arif Beyler, Us 11ııl Belediyenin 934 bütçesi daimi l - h k k ıneı dan olduğu şeklinde bir ihbar üze memur uguna u u eıll haline geldi encümen tarafından hazırlanmak- d N ·1 İ b ı 'cra Jfl rine, eski Kerbela mebusların- an aı , ılan u 1 01ıı• 

1 1.. b h 11 · d tadır. Bütçe c.ubata kadar son şek ... f' · eınur dan Nuri Beyin evindeki leğen, ib Eyüpte s am ey ma a eıın e "$ guna ter ıan ıcra Il1 . jet• 

Oturan Mehmet Lu"tfı· Ef. du"n elek lini alarak c.ehir meclisine verile· Al' K ı tt' Edreınıl rik, örtü kabilinden bazı eşyanın "$ ı ema e ın, eJll 
k · k · · B t k 'n cektir. Yeni bütçede, oktruva - l ... l b ı icra tıl emaneten saklanılmak üzere mü • tri şır etının ayazı mer ezı • mur uguna stan u . t/ llr 

k 1 k 'k dan hasıl olan 800.000 liraya ya - d H · K drı ~ zeye gönderildiği ve bu eşyadan de çalışır en e e trı cereyanına rm an üseyın a , cıtİı 
l d h l k .. ·· h l·ne kın açık göz önüne alınarak mad· 1 · 1 - na Ne dolayı hazine ile Nuri Bey arasın· kapı mış, er a <>«nur a 1 se ıcra memur ugu t 

1 Z h .. d deler tesbit edilmektedir. Oktru - · ı - fua' da be§İnci hukuk mahkemesinde gelerek ö müştür. a ıta ve mu - sa ıcra memur uguna .. vıl 
·1 k k h kk d t h va açıg"' ını kapatmak üzere Ankara · l ... C:.ükrılı bir dava açıldığı yazılmıştı. deiumumı ı aza a ın a a - ıcra memur uguna -s 'f l 

b l da toplanacak olan belediyeler l ... H til Rı il ' Bu davanın tetkikine dün beşin kikata aş amııtır. ra memur uguna a rJi.il1iı 
ci hukuk tahkikat hakimliğince • b• h l k kongresine bazı teklifler yapıla - ağaç icra memurluğuna li 
d 1 M h k Garıp ır ırsız 1 caktı. Kongrenin geri bırakılma· re 1·cra memurlug"' una Sil h evam o unmuştur. u a eme-

h d Beyk,,., z civarında garip' bir soy- sı üzerine yeni varidat bulmak me lzmı' r 1• cra m""murlug~ una nin ta kikat safhası bitmiş, ava .... "' d 
hk ·1 · · gunculuk v~k'uı olmuştur. selesi de ortadan kalkmıştır. Bu mezunlarından Ferhun e' .. ma emeye verı mıştır. b ıı 

Beykozcb fabrikada çalışan vazıyet üzerine daimi encümen şu icra memurluğuna fa r 
Müstehcen neşriyat 1 b l d 1 'h · ı· t 1 · · n• Galip Efendi ismi:'df' birisi evve - e er en ge en 1 tıyaç ıs e ermı Ankara icra memurluğu I 

Yeni çıkmağa başlıyan "Cere - k ·· · · d b'r tetkik ederek en müstacel ve mü.. N C ı · eıııııt ki gün a şam ~ızm ı o c.1var a ı eşet, _ata ca ıcra ın "" 
Yan,, gazetesi aleyhine, müddei · \l İlh h' l 1 rmakta merkez Al' "'e,,... kahveye gıtmiş ve . ..mel a - ım 0 an arını ayı ' Gediz icra memuru ı ~ 

umumilikçe müstehcen neşriyat mi, Yakup, Mustafa :5!rr.lerinde di şubeleriyle de temas ederek ihti - caeli icra memurluğuna bıJ e 
davaıı açılmıştı. ğer dört ki~i ile ber:ı~er rakı iç - yaçlar üzerine muamelelerini al - zunlarından Halim, Edir~s 

Neşriyat müdürü M. Ragıp meğe başlamıştır. Bt-ş arkadaş sar maktadır. Belediye bütçesinin memurluğuna Vasıf, Geo 
Beyin muhakemesi için, dosya, hoş oldukları sıra:la İ>m.!ardan Ga 934 senesinde açık vermemesi için memurluğuna Çatalca jet&"' 
İstanbul üçüncü ceza mahkemesi" lip Efendi bir aralık <lı~anya çık_ esaslı tetkikler yapılmaktadır. ru Mehmet Beyler ve Hatıl ... 
ne gönderilmi§tİr. H k• h t · d mıştır. ase 1 as anesın e yin edilmişlerdir. 

Zorla· para almıya Aradan uzun bir zaman geçmiş yeni paviyon Ankara, 27 (Hususi) 

teşebbüs davası ve Galip Efendi bir daha dönme- Belediye, Haseki hastanesinin icra memurluğuna Ankşr; r 
İstanbul ağır ceza mahkemesin miştir. Bunun üzerine kahvedeki - etrafındaki binaları alarak yeni düncü icra memuru HaY 'r 

de, dün Yunus Ef. is.minde biri- lerden llhami dışarıya. çıkıp Galip bir pavyon yapmak için evelce temyiz mahkemesi raportôt. 
Ef d . . - b 1 t . "dd . . . 5,btl si zorla para almağa teşebbüs et . en ıyı aramaga aş amış ve o tetkikat yaptırmış ve bir proje ha• zmıt mu eıumumısı 

tiği iddiaıiyle muhakeme edilmiş• civarda. bir hendeğin içinden Galip zırla.tmıştı. Bütçe darlığı dolayı - tayin olunmuşlardır . 
tir. Efendinin iniltisini duymuştur. siyle bu sene yapılmasına karar J 

iddiaya göre, Sultanahmette llhami hendeğe inerek kıvran - verilemiyen bu pavyon iş! önü- Rum baş papazı~ 
bir yapıda iıçilik eden Yunuf Ef., makta olan Galip Efendiyi çıkar - müzdeki ıene zarfında kati suret• daveti meseJeS1 

usta baıı Latif Ef. den dokuz lira mıştır. te halledilecektir. Şimdiden has - Bir müddet evel Zah•r1~ 
alacağım zorla almağa kalkmış. G ... •.lip Efendi ayıldıktan ıonra tanenin yanında bulunan büyük nof Ef. isminde birisi tıat1 J 
Latif Ef., kendisinin hiç borcu ol cebini yoklayınca c~binde bulunan bir ev satın alınmıştır. Bu evde bir vaftiz meselesinden . 
madığını söylüyor. kırk lirasile bir altın liraıının aşı - hastanenin erkek ve kadın hade • rum papaslnrmdan Kostıa111 

Dünkü muhakemede, bazı rılmıı olduğunu görmüı ve polise meleri yatacak ve bunlardan boşa aleyhine dava açılmıştı. 
şahitler dinlenilmişler, bir kısmı, müracaat etmiştir. B' fk' . b JIJ 
Yunu• Ef. n·ın zorla para a\ma~a . . • lan hastanedeki koğuşlara da yeni ır re 1 ımız, u 

.. ı> ilhamın.on, Gallp l::fendtyı hen - b h d k b 
bb .. · - · · b'l d'kl · · . . hastalar yatırılcaktır. a se er en, rum aı P 4ı 

teşe us ettıgını ı me ı erını dekten çıkarırken cebındekı ı>ar_~ı~-~ • yos Efendiyle vekilleri ~ e~ 
anlatmışlardır. ları aşırdığı anlaşılmış ve paralar - Otom.atik. kantarlar -~ __ ... -v,...,fü rmıKsımos Ef. \ 

Muhakeme, başka birkaç şa- İlhaminin üzerinde bulunmuştur. Mezbahadaki otomatik kantar- rinci ceza mahkemesince ~ 
hidin daha çağırılması için, bir Sarhoşluğundan istifade ederek ların işlemesi için belediye daimi sıfatiyle celpname çık•t 
kanunusaniye bırakılmıştır. arkadatmı soyan bu adam adliye - encümeni bir talimatname hazırlı- yazmıştır. 
"Feyziati,,Llsesi talebeleri ye teılim edilmiştir. yacak ve kantarlar yeni sene başın Bize verilen malumat• 

"F eyziati,, lisesi talebelerinden D . d b• f . dan itibaren işleyecekti. Encü - mahkemeye davet, ınaııı~. 
enız e ır acıa CJ bir kısmı, dün öğleden sonra mu- men 934 bütçesini hazırlamakta tiyle değil, şahit sıfafiyle 

allimleriyle beraber İstanbul adli.. Sandalcı Ahmet, Mersine ıide - olduğundan talimatname ile meş- ğer taraftan bu dava, e•' 
ye dairesine gelmişler, bazı mu - cek olan Hacı Mehmet, babası Sü- gul olamamıştır. Talimatnamenin kanununa tabi olduğund~"' 
hakemeler dinlemişlerdir. Bu sı· leymanı almış ve Millet vapuruna hazırlığına ancak bir buçuk ay hakeme, dava edilmiş ~ 
rada kendilerine izahat verilmiş.. götürmek üzere açılmı,tır. b 1 b'l k h. pas Ef. nı'n evelce ınahk I 

~ sonra aş ana ı ece ve §e ır mec 
tir. Ahmet vapurun merdivenine Hainden geçtikten sonra kat'i olmadığının tahkikine k• 

Ayasofya kubbesinden 
bir sıva düştü 

Dün Ayaıofya camiinde öğle 

namazı kılınırken, kubbeden bü
yükçe bir sıva parçası kopmuş ve 
yere düşmüştür. 

Bu ani dütüJ, oldukça gürültü 
lü bir ses çıkardığından, cemaat 
arasında bulunanlar, birdenbire 
telaşlanmışlardır. 

Evlenme raporları için 
para alınmıyacak 

Sıhhat ve ki.letjnden vilayetle
re ıönderilen bir ta.mimde bazı vi· 
li.yet ve kazalarda evlenme mu· 
ameleleri için rapor almak üzere 
müracaat edenlere Himayei Etfal 
cemiyeti tarafından neşredilmiş 
kitabın, bir hazan iki liraya ve 
adeta zorla ıatılmnk istenildiği ve 
müracaat sahiplerinin buna mec -
bur kılındıkları bildirilmiştir. 

Evlenme mua.meleleri raporları
nın meccanen verilmesi hakkın
da kanun hükümlerine rağmen 
velevki hayir cemiyetleri menfa
atine olsun halkın arzusuna bak • 
maksızın zorla para istenilmesi 
katiyen caiz olmadığı tamim olun
muıtur. 

kanca atarken kanca elinden kur - şeklini alacaktır. O zamana ka _ lunmaktadır. 
tulmuş ve kendisi denize düşmüş - dar kantarlar işl~miyecektir . 
tür. Ahmet, pervaneler altında ka
larak çok feci bir şekilde parçalan 
mış ve cesedi de bulunamamıştır. 

Elbise f)alarken yakalandı 

Ayaspaıada Ankarapalaıta o -
turan Bor is Efendin in odasına 

İnegöllü Rasim oğlu Şakir girmiş , 

Dilenciler belediye hiz
metlerinde çalıştırılacak 

Son zamanlarda şehrin her 
semtinde gene dilenciler pek fazla 
laşmıştır. Bunların onune geç
mek üzere yeniden tertibat alın-

bir kat elbise çalmış ise de kaçar- mıştır. 

ken yakalanmıştır. Belediyenin müracaatı üzerine 
~~-~!!""""'......,......,"""'!!'_~,.-~.-..... _""'_......,......,~ her polis merkezi kendi mıntaka .. 
lwmuıı1s*y"'inwııE•nnn•ik'i"ıu"VAi("i!f"'""~ı ları dahilinde dilencilere karşı ta· 
Bm ... m ... ftıııuıuıııuu ...... !"'m"'"':"~""''""lll"'"""'"'"IU"'"'""'lll""'' ki batını şiddeti endi rm iş tir. 

28 ikinci teşrin 1918 
- ta.e nazır \'Cklli 1\1117.ııftrr ne~ ı .. tıra 

c•tnıl,.tlr. Srb(-bi i!ltifa bu 11ırnda la ~ meıe· 

lı-sinln P'k \nhlm bir ~rkll alma~ıdır. 

- ltilar dnnaıım:ı..,ı Karıulenlzde bulu • 

nan ,\iman ve :\vu<ıhır~·a vapısrlarını :rJlpt vr. 

ınüaad!'re rtmi,tl1r • 

- Dün ~l'hrinılw cı-neraJ !"lr Corc 

)llln'ln rlyn etinde bir tngllb: eyrti ı;-elml1 , 

l'ı-rapulıt'I otl'llnr. nıu.il olmu,tı1r. htanbul 

muh11rı1-1 ,\hmt>t Fenl ı·a~~l Pf'!rapala otelinıı 

a1imetll' !':ir l\flln'i zl~ aret r·tml'J.: istrnıJ,'11' d 

nııımnile~ h dl~ı•r lnglllz znbltaniJI" mi.i1a • 

knl'dtı hıılunduğundan muhaf11: pa,a kartını 

lı1raknmı, a\'dct etml~tlr. 

- 82 tevrlludündl'n 300 frwlludüne- ka • 

d:ır olan efradın tcrhiı muamrlAtı il.mal c•dil· 

m!'k füere oldufundan SO tevl'llUdünde-n SIO 

ten•lliidıinP. luıılnr olım efnıdın da tuhlslne 

b~laıım:ı111 tekarrıir l'tmittlr , 

Son iki gün içinde bu şekilde 

on iki dilenci yakalanmıştır. Bun-

lar Sultanahmet sulh mahkemesine 
teslim edilmişlerdir. Bu dilenciler 
boğaz tokluğuna belediye hizmet
lerinde çalıştırılacaklardır. 

T opkapı sarayı 
Topkapı müzesi müc1ürlüğü 

T opkapı ıarayı dahilinde bazı ta
mirat yaptırmı~, en son olarak ta 

sarayın tarihi kulelerini tamir et
tirmeğe başlamı§tı. Kulelerin da -
hili tamiratı bitmiş, harici tami .. 
ratına başlanmıştır. Tamir heyeti 
asliye aynen ipka edilmek su~etiy
le yapılmakta, eski şekil noktası 

noktasına muhafaza edilmektedir. 

İlk tedrisatta Istsıt 
birinciliği alıY01 

M .f .. d .. l"'.., .. SeYO 
aarı mu ur ugu .

1 Azapkapıda yeni bir 
1 d~ 

acmak için- bina araınaklş - ' takada da bir ilk mekteP 't 
takarrür etmistir. Müfettıt 

. " Bey Çatalvacaya gide.re biıı' 
yapmış ve münasip hır bİ 
muştur. Bu iki ilk rnek~; 
tan sonra İstanbul ınaarı 
lüğü mıntakasında ilk :ııı;ıı 
rin adedi 411 olacaktır. .ı 
teplerdeki ilk mektep tJlıl' 
dedi ise 1826 yı bulrnuştıı.;i 
bul vilayeti ilk tedrisat 

1 

11 
Türkiyede birinciliği }<aJş 
dır. 

EVLENME 
'------------. ,:si'f' 
btanbul kız lisesi rıY " 

·ıı .. 
allimi Osman Nuri Be~'1ı1'l~ 
han Hanımla defterda ·rı 
lekait Feyzi BcY~r , 
"Millivet gazetesi tahtı ı - ,, . e" 
den Reşat Feyzi BeY10• e d 
leri dün Beşikta~ belechY t 

de yapılmıştır. Saadet 
ederiz. 
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_ B . VAKIT'ın yeni Tefrikası : 26 Yazan: A. MiL 

:...""1·u.:::::~;.:~~;:~·~a::,~ ~~--gördüğüm Margörit Gotye ol· Arşakı serbest bırakın kendisini 
aer~' ~.dıiınız ıibi tınlatmakta Yanındaki genç arkadatım ta - f' 

~ını~, I nıdı, ismini söyledi: t eeb J z · 
Qeıa, attıgı hazin macerayı ay. -Şu güzel kadını görüyor mu ecru e eue ını . ""; 
ı:~. ~alııız bir iki kelımeıını de - tun?. dedi. 
•'tllrıp 
~Yazıyorum. Bu eınada Marıörit hızım ta • 

ıı. d an başını koltuğun arkası- rafa bakıyordu; arkadaıımı gör -
ayıyarak: dü, gülümıedi ve iıaret edip ça • 

clı. ~~~~t, dedi, böyle bir alqam• ğırdL 
Caat utun günümü, arkada!ım - Şunun yanına gideyim, de -
da 0~ R .. ile beraber Paris dıtın· di, biraz ıonra gelirim. 

·~,._. r k G l)acatn.ı '! 1 • ece geldik, ne ya "Ne mes'utsun,, demekten ken• 
lİ)l 121 bilmiyorduk, Varyete dimi alamadım. 

troıuna gittik. 

ek Pe~e ara11nda çıktık, koridor
dan ar da!nn uzun boylu bir ka

ı 1el&11ılac11. 
SordUlll: -.,. 

l\.lftl bu ıelam verdiğin?. 
; Margörit Gotye, dedi. 

- Neden mes'udum?. 

- O kadınla konu9tuğun için. 
- Atık mısın?. 
Kızardım .• 
- Hayır, dedim, ama onu tanı· 

mak isterdim. 
- Benimle gel, takdim ede • 

ı ...... •raz IOnra anlarsınız, heyecan 
~Q-: y~. 

b .... - tok dejışmıı dedim, tanı -
.. "lllldrnı. 

1,.::_ Ha.taydı, biçare kadın, çok 
._.1Yacak. 

lil>~ IÖzler, ıanki dün söylenmit 
' Q&brımdadır. 

ti, ~nq biliniz, ki ıkı senedenbe· 
"- kadını her ne zaman ııör -
d1I, bende garip bir tesir bırakıyor 

'tr Sebebını anlamıyordum ama, 
la, "'Yordum, kalbim atmıya bat
~· Benim fala meraklı bir 
,..-;el. vardı, ona göre bu bir si -
~; 'ben sadece, Margörite aıık 
~~ınu zannediyordum; bu atk 

lf ıçı'1 mukadderdi. 

' lıalile onu ıörunce heye -
-._ .•Jordum; buna arkadaşları 
~ birçoju ıahittiler ve beni he-
1-41 1cJ l&rıdıranm kim olduğunu an 

1 arı zaman aüldüler. 

~Orıtı ilk defa, Suase kapısında 
ıc..;' llleydamnda aörmüıtüm. 
cf-. •da. açık bir fayton duruyor -

dt ; .!»eyazlar giymit bir kadın in • 
• l\.eftd· • tat ita ıııni karıılıyanların, ona 
~d dar :hayran oldukları halle • 'il .a~laıılıyordu. Ben, o dük
._ rırıp çıkıncaya kadar ,oldu-
... _~ 1•rde kalakaldım. Camekan-
-il, alaca... 1 • l'tc(• I• teY erı ayırııım aey -
• •Yordum.. c· b'l' d' lbaa ıre ı ır ım, cesare-

"'- :.~ktu. O kadının kim olduğu· 
~· 1 •1ordum, dükkana girmek -
tat,' .~ak.adımı anJar da, izzeti 

11 ırdır diye çekiniyordum. 

llaıı_Co1. k zarif ııymmıştı. Volanlı 
... lll b' •ta.. ır elbiıeaı vardı. Uçları 

11.._ ~~~~tın .. itl~nmıt bir Hint ıa
lai., l'\iıunuıtu. Batında hasır 

Mplca L•1 "'Oda. • uı eiınde o ıenenin son 
ıilc 1 kalın altın zincir bir bile

•&ı-dı. 

~·na bindi ve sıttı. 
il.ete el •ılardan biri kapının eti· 
ıa_.lllı ~rclu,. tık müfterinin ara • 
~zlerıy~e takip etti. Ona 
·~ ve aıden icadının ismini 

da.ı~ ~tınazel Margörit Gotye """'· ' 
.\cireıın t._. 1 ıoramadım, uzaklat -

tiı!~~~al b.ir daha ıözlerimden 
)tJi la 

1
' " hır laayaldi ve bu ha· 

lerde 'tıcı:e~a dal.a ıördüm: her 
lı tc..ı' nkulide güzel beyaz-

BI 1111 U!Jordum. 
-..;lrte r~. tün sonra Opera - Ko
tiıaı. AltG~uk hlr temıil verildi. Git 

atta localardan birinde 

- Evvela izin al. 
- Yok canım, ondan. çekinil· 

mez, gel. 

Bu tarzda konutmaaı beni 
mütee11ir etti. Marıöritin, ona bes 
lediğim duyguya layık olmadıiını 
hissedeceğim diye korkuyordum. 
Alfonı Karrm "Am Rauchen,, i· 

simli eıerinde, bir akıam, bir kadı 
nın petine düşen bir adam vardır. 
Kadın o kadar güzeldir, ki adam 
bir görütte i.tık olmuıtur. Bu ka • 
dının elini öpebilmek için, her te-

tebbüse giritecek kuvveti, her ,e • 
yi elde edecek azmi, her feyi ya • 
pacak cesareti kendin.de bulur. Bu 
ıürünme~in d°iye biraz ka14lırdıtı 
eteklerinin altında, ııüzel bacağı • 
nın çoraplarına bakar. Bu kadına 
malik olabilmek için neler yapa • 
bileceğını tasavvur ederken, ka -
dm kö9ede yolunu keser ve odası• 
na ıelmesini teklif eder. 

Adam batını çevirir, yoluna 
devam eder ve mahzun mahzun e 
vin.e gider. 

(Devamı nr) 
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KONGRELER 
Hukuk talebesi cemiyetinden: 
1 Birinci kanun cuma (iinü Is -

tanbul Halkevinde ıaat 14 te top. 
lanacak olan ıenelik kongreye bü
tün azanın ittiraki lüzumu ilan 
olunur. 

Türkıücü idman yurdundan: 
Umumi heyet karariyle bir haf 

ta sonraya bırakılan konaremiz 
30/ 11/ 933 perıembe aünü aktamı 
saat 18 de toplanacaktır. Yurda 
yazılı azanın gelmeleri rica olu • 
nur. 

1 DAVETLER 
lıtanbul vilayetinden: 
lıtanbul vali ve belediye riya -

ıetinden: 30 T. aani perıembe gü-

nü ıaat 14,5 da Dolmabahçede eı· 
ki has ahırlarda açılacak olan ehli 

hayvan ıergiıine; lıtanbulda bu -
lunan muhterem mebuılar ve tehir 
meclisi izaıının te9rifleri rica olu· 
nur. 

lıtanbul müddeiumumiliğin-
den: 

30 lira maaılı İstanbul icra me
murluğuna tayin kılınan ıabık as
liye birinci hukuk mahkemesi za • 
bıt kitiplerinden Muıtaf a Sala. 
hattin Beyin acilen memuriyetimi· 
ze müracaatı.. 

"Bu fÜpheli adamı biz f imdi Er
zurum& gönderecek oluraak onun 
gibi bize hizmet etmek iıtiyen di
ğer eşhası da korkutmuş oluruz. 

Halbuki bize casusluk etmek iıti -
yenleri ürkütmek hiç doğru değil
dir. Onun için bir kere daha üçün
cü ordu kumandanlığına müracaat 
ederek vaziyeti anlatalım. Müsaa
de edilirıe Ar!akı serbest bırakıp 

kendisini tecrübe edelim. Ruslar i
çin casusluk yapmak makıadile 
gelmiş bile olsa, herhalde bu defa 
hududa kadar gelerek bizimle ko
nuımaktan batka bir şey yapmağa 
muvaffak olamadığı için dü,man
larımıza hakkımızda ihbaratta bu
lunabilecek kadar malumat edine
mediğine füphe yoktur.,, 

Bunun üzerine doktor Bahaettin 
Şakir Bey o zaman Erzurum vali 
vekili olan defterdar Cemal Bey 
vasıtasile 10 Eylulde atideki tel -
grafnameyi çekmişti: 

"Kumandan Paıaya gönderilip 
cevabının itasile (Hadlik) e gön -
derilmesi müsterhamdır: 

Aıiret beıinci alayda Sadık Be
yin evvelce malumat verdiği Ar,ak 
Ermeni ile bu gece elimdeki tali -

mat mucibince harfiyyen görüşül
dü. Alınan malumatı Erzurumda 
takdim edecejim. 

Kendisi pek kolaylıkla harita te 
darik edeceiini ıöylediği için içe -
ri sömaek istiyorum. Eğer zatı a -
JilerincP. mutlak bu defa görülmesi 
matlup değilse ki, tekmil maluma
tı aldım, göndermek için telgraf 
batında müsaade buyurulmasma 
intizar ettiğim maruzdur.,, 

Vali vekili Cemal Bey bu telgraf 
nameyi derhal atideki derkenar ile 
üçüncü ordu kumandanlığına ıön
dermitti: 

•'Bu baptaki mütaleai aliyei ku
mandanilerinin inha buyurulmaıı 
istirhamile üçüncü orduyu hüma -
yun kumandanı atufetlu Hasan İz
zet Paşa Hazretlerine takdim kılı -
nır.,, 

Telgrafname gece yarısı kuman 
danlığa gelmit ve ertesi sabah, 11 
Eylul 1330 tarihinde, gene berveç
hiati bir derkenar ile ordu kuman· 
danhğının bu baptaki kararı vali 
vekaletine tebliğ edilmitti: 

tedarik etmek üzere Rusyaya iade\ gerekse Rusların hattı ric'atlerini 
olunmuştu. kapayacaktı. Vaziyeti arziye o ka-

Zannedersem Arşak bugüne ka- dar müsaitti ki, bu küçük çete, 
dra daha hiçbir harita getirmemiş- mevcudiyetini hiç belli etmeden, 
tır. Çünkü bilahare tebeyyün et . o vazifeyi ifaya ziyadesiyle ki fi 
mitti ki, o ilk ifadesinde itiraf et· görülüyordu. 
tiii ıibi, Türkiye deki ermenilerle ( Milo) tarafındaki çete orada
temaı etmek iıtiyen bir casuıtu. ki hudut bölüğüyle teıriki mesai 
Sonraları ruı orduıu oraları istila ederek {Artvin) üzerine akacak • 
ettiği zaman Arıak dahi ermeni ıü tı. 
variıi olarak Ruslarla beraber (Ho (Götek) rnmtakaıında bulu • 
lik) e gelmıt, ilk defa oraya cel • nan küçük süvari çeteıi, harbe gir
bolun.duiu zaman Ruslara casus - diğimiz takdirde ordudan alacağı 
luk yapmak makıadıyle gelip tel· emir üzerıne hareket etmek üzere 
kikat yapmaktan baıka bir şey ia- yerinden kımıldamıyacaktı. Bu çe 
temediiini açıktan açığa ıöylemit te jandarma yüzba!lll Emin beyin 
ve oradaki köylülere birçok iıken- ku.mandası altında bulunuyordu. 

celer yapmaktan da ıeri durma • Van mıntakasındaki teıkiliba, 
mıştı. Onun için ilk ıstıcvabında şimdiye kadar yazdığımızdan an
Rusya ahvali hakkında verdiği ma !aşılacağı veçhile daha kuvvetli ve 
lumatı, hiçbir kıymeti olmadığın· vüı'atli olup o teıkilitm vücuda 
d11n dolayı, yazmayı fazla buluyo- g~tirdiği çeteler lranla Rus arazi
rum. si arasında icrayı hareket edecek-

Erzurumdaki teıkilitı mahıu - Jerdi. 
sa, daha doğruau Kafkasya ihti • Erzurum cephesi bu suretle ha
lil cemiyeti, bu suretle hazırlıklar 2ırlıklarını ikmal ederek harbi 
yaparak eylul ortasına doğru, ya- beklerken dahiliye nazırı Talit 
ni umumi harbin zuhuru tarihin - beyden doktor Bahattin Şakir be· 
den bir buçuk ay sonra, çete teş- ye gelen bir telgrafnamede denili· 
kilatını ikmal etmiş ve harekete yordu ki: 
hazırlanmış bulunuyordu. Çetele - "Bizim harbe girmemiz daha uzıya 
rin kabiliyet tecrübeleri, gittikle· caktır. Erzurum vilayetinin veki.~ 
ri yerlerden getirdikleri sığır ve Jetle idareıi seferberliğin sürat)e 
koyun ıürüleriyle taayyün eyledik · ıcrasını mütkülleıttirdiği için ora• 
ten aonra, artık harp esnasında ya 1 
pacakları vazifelerin tayinine bat-

ya asa eten bir vali tayin etmek 
istiyoruz. Siz orada teıkilitı mah

lanmışlı. Bu vazifeler şundan iba- susa vazifeleriyle mi ittigale de • 
retti: vam etmek yoksa vilayet umurunu 

(Narman) mmtakasmdaki çe - mu deruhte eylemek istiyorsunuz? 
te hali harpte (Pitkir) üzerinden Vilayeti arzu ettiğiniz takdirde 
geçerek (Olti) nin arkaımda ve ben Van valisi Tahsin Beyin Er • 
garbında bulunan dağlık araziye zurum vilayetine tayinini dütünü
istinat eden ~oğazı, Ruslara görün yorum. Kararınızı ıerian bildiri • 
miyerek ve daima dağları atarak, nız,., 
tutacak ve gerek Rus sevkiyahnı, 

Yunanistan da 
vaziyet 

<~vamı var) 

son 

Muhalif fırkalar mecliste söz serbes
tisine hürmet ed!lmesini istiyorlar 
Atina, 27 (Hususi) - Sabık 

baıvekil M. Venizelosun Yuna -
nistan daihili vaziyeti bakında -

"Mahremdir, ki beyanatı dünkü gazetelerde neş 

lan suikast tahkikatının tamikı ne 
ticeıinde, hususi emniyet mü
dürünün bu İşle methali bulundu. 
ğunu İspat edecek deliller elde e • 
dildiğinden müstantiğin müzekke· 
resi üzerine tevkif edilmittir. Bun 
dan başka müstantiğin emriyle et
kiya reisi ve ıuikast ele batısı Ka· 
ratanaşın da Kumbaros Bazyotai 
de yakalanmıştır. 

Merkum Ermeni Artakın verdi- redilmiıtir. 
ii malumatın ıifre ile inbası ve ber M. Venizelos bu beyanatında 
mucibi talimat Kars, Sarıkamıf, Ba muhalif mebusların parlamentoya 
tum, Erivan, Ardahandaki Ruı dönmeleri için muhalefet f ırkala. 
kuvvetlerinin miktar ve alelhuıuı rı tarafından ileri sürülen müddei
kıtaatın numara ve sınıflarının nok yatın doiruluğunu hükumetin laa -

Mil cihtlerinin tekrar tahkiki ve dik ve kabul edeceği ümidini 
yalnız iki ventlik Kafkaı haritası- izhar etmittir. Muhalefet fırkala -
nın da tedariki mümkün olabildiği rının batlıca talebi, mebusan 
miktarda tedariki huıuıunda mer· meclisinde söz ıerbestisine hür· 
kum Arıakın Rusyaya gönderme· met ve ri!yet etmektir. 
l~r~nin .tebl~ği ~ımnınd~ Erzurum 

1 

Polis umu~~ müdürlüğünün M. 
vılayetı celıleııne takdım. Garezoıa tevdıı de M. Venizelosa 

imza: Üçüncü ordu kumandanı ı göre muhalefet fırkalarının parla-
Haıan izzet mentoya avdet etmelerine bir ıe • 

Üçüncü ordu kumandanlığının 
verdiği bu kararın hemen o gün 
hudutta buluan doktor Bahattin 
Şakir beye tebliğ edilmesi üzerine 
Artak ıerbeıt bırakılarak harita 

bep teıkil edecektir. 

Hususi emniyet müdürü 
tevkif edildi 

Atina, 27 (Hususi) - M. Ve
nizeloıa kartı evelce yapılmıt o • 

Yeni bütçeleri 
Atina, 27 (Huıuıi) - Yunan

hüku.meti 1934 ıenesi bütçesini 
mütevazin olarak meclise tevdi et 
miştir. Ecnebi hi.millere bu aeneki 
bütçe taksiti ödendikten ıonra ye

ni bütçenin mecliste müzakereai. 
ne başlanacaktır. 

Yunan maliye nezaretinden ve
rilen malumata göre, harici borç
lar meselesinin halledilmesi ve bu 
seneki mahsulün bereketli olması, 
bütçenin tevazününü temin etmit
tir, 
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Edirne kurtuluş bayramı 
nasıl kutlulandı? 

Gündüz yapılan geçit resmi, söylenilen 
nutuklar, gece yapılan şenlik 

Edirne kurtuluş bayramında ge~it resmini bekliyen halk 

Edirne, (Hususi) - Bu ayın 

yirmi beşinci günü Edirnenin düş
man boyunduruğundan kurtulu -
§unun yıl dönümüdür. Bu müna -
sebetle her sene büyük şenlikler 

yapılıyorsa da bu seneki bayram 
emsali görülmemiş bir şekilde ol -

Bunlardan sonra geçite iştirak 
eden ilk mektep yavrularının bü -
yük bir intizamla geçnleleri ve 
bilhassa kurtuluş mektebinin 270 
talebesinin milli kıyafetlerle geç -
meleri herkesin dikkat nazarım 
celbediyordu. 

muştur. Mektebin mevcudu ayrı ayrı 

Kahraman Edirneliler bu hayra- gruplara ayrılarak her birisinin 
mı kitabına uysun diye değil, an - mücadelei milliye bidayetinden 
cak hakiki bir aşk ve iştiyakla nihayetine kadar yapılan müda -
kalplerinden kopan galeyan ve he- faa ve taarruzlarını temsil eder 
yecana yo )verilsin diye yapmış - mahiyette temsil edilmiş olmaları 

lardır. şimdiye kadar görülmemi§ birer 

Filhakika o gün yapılan teza- tablo halinde idi. 
hürat Edirnenin bağrından gönül - Bu manzara meydanları doldu -
lere doğru bir heyecan buharın°ın ran seyircileri hüngür hüngür ağ -
nasıl yükseldiğini ispat için kafi }atmıştır. 

idi. Lalapaşa nahiye müdürü olup 
Atılan ilk topu müteakip Sul - mücadelei milliye zamanında bil

tanselim camiinin minareleri ara- fiil Edirnenin müdafaasında bu -
sına çekilen uçları parçalanmış lunmuş olan Osman Beyin teşkil el 
büyük ve tarihi bir sancak bütün tiği 150 atlıdan mürekkep bir çe -
nazarları kendisini çevirdi. tenin havaya yaylım ateşler yapa-

İğne atılsa yere düşmiyecek ka- rak geçmesi pek ziyade alkışlan -
dar kesif olan bir kalabalığın orta mıştır. 

sındaki kürsüde evvela belediye Geçit resminden sonra bütün 
reisi Ekrem Bey bir nutuk söyle - heyetler Gazi heykelinin önüne ge
miş ve onu müteakip. söz alan lerek çelenkler koymuşlar, kız 
meb'us Şeref Beyle erkek muallim muallim mektebinin son sınıfın -
mektebi talebesinden Şaban Efen- dan Sabahat hanım bizzat kendisi 
dinin söyledikleri pek parlak ve tarafından kaleme alınmış olan 
candan kopan nutukları alkış sağ- şiiri büyük bir heyecanla okumuş, 
nakları ile karşılanmıştır. Şeref Beyin yüksek bir hitabesiy-

u- ·· ·· k l d ku d le merasime nihayet verilmi•tir. çuncu o or u man anı ':' 
Şükrü Naili P-1şa ile İstanbul Halk Yağmurun kesilmesi ve bütün 
f k 'd • · C d gün şehrin güneşe kavuşması da ı ası ı are retsı ev et Kerim B. 
lstanbuldan aelmişler ve Ankara- herkesi memnun etmiştir. 
dan da Edirne meb'uslarından Kazalardan ve köylerden ve 
başka Cemil (Tekirdağı) , Recep her taraftan merasime iştirak için 
Zühtü (Sinop) 1ktısat vekili sabı _ gelen halk o kadar çoktu ki otel -
kı Rahmi, sabıh tütün inhisar mü- lerde yer kalmamış ve bir kısım 
dürü umumisi Behçet, , Mazhar misafirler kahvelerde sabahlama -
Müfit, Ali (Kocaeli), Hamdi ve ğa mecbur kalmışlardır. 
Yaşar (İstanbul), E§ref (Anka _ Şehir bayrak ve elektriklerle 
ra), Rüştü (Bursa), İsmail Hakkı donanmış, bir çok taklarla süslen
(Şibin'karahisarı) , Şevket (Kırk· mişti. Selimi ye camii ne kurulan 
fareli) Beyler ve fırka kumandanı elektrikle mahya gök yüzüne asıl
Akif Paşa ile mevkii müstahkem mı§ bir zafer levhası halinde göz _ 
kumandanı Fuat Paşa ve Kırklar _ lere çarpmakta idi. 

eli valisi Faik Bey ve daha bir çok 1 Saat k 1 . . . k d . . . . . u esının tepesıne a ar ya 
zeval merasıme ıştırak 1çın gel - ' pılan elekt "k t · k d ' I .. • rı en.vıratı pe ı ru -
mişleı·di. ba idi. . Kız muallim ve erkek 

Bir buçuk saatten fazla sürc:n muallim mektepleriyle un fahrika
geçit resminde kız muallim mek - sının bir gemiyi tanzir eder mahi
\eb;yte, muhtelit orta mektep, lise yetteki büyük sahada yaptığı ten _ 
ve er~ek muallim mektepleri ta - virat cidden görülmeğe seza idi. 
lcbesi !:aslarmda izcileri olduğu inhisarlar idaresinin kurduğu 
halde rıııe!labetle geçmişlerdir. lakı zaferin yıldızları arasındaki 

Sıtmaya karşı 

Ankara mıntakasında 
neler yapıldı? 

Ankara, 27 (A.A.) -Ankara, 
Çankırı, Yozgat, Kırşehir vilayet -
!erinden mürekkep olan Ankara 
sıtma mınlakasının bu yıl içinde 
yaptığı ve yapacağı işler etrafın -
da şu malumatı aldık: 

Bu yıl sıtma mücadele mesaisi 
çok iyi geçmiştir. Bilhassa mer
kezde ve Ankara şehri ve civarın
da çalışan ve aynı zamanda sivri -
sinek mücadelesi yapan grup şehir 
içinde kat'iyen sivrisinek çıkması
na, üremesine ve hariçten nakliye 
vastıaları ve bilhassa şimendifer 
organları ile gelen binlerce sineği 
oldukları yerde imha ettirerek 
şehre girmelerine imkan bırakma
mışlardır. Hariç teşkilatı bir ta
raftan sıtmalıları tedavi etmekle 
beraber diğer taraftan da en çok 
sinekli ve bataklı sahada yeni u -
sul ilaç dökmek suretiyle sıtma 
nakleden sivri sinek mücadelesine 
çok ehemmiyet vermiştir. 

Haymananın Sındere nahiyesi 
dahilinde Özboyu köylerinde vak
tile sinekten barınmak ve uyumak 
imkanı olmıyan yerler bu mücade
le usulü sayesinde bu yıl mesire 
adolunacak kadar sakin ve şirin 
bir hale gelmiştir . 
Çankın merkezinde Çankırı 

kasabasını ve civarını sıtmadan ve 
sinekten yaşanmaz bir hale koyan 
ve besliyen ve Somaki bataklıkları 
da. \a.mauı•n kYnı~lm.ı.ıt buralar

da da sıtma tahribatının önüne ge
çilmi~tir. 

Gelecek sene için mücadele şek
li mınlaka dahilinde daha geniş 
ve daha şumullü bir şekilde tatbik 
edilecektir. 

Marttan birinci teşrin nihayeti -
ne kadar mıntaka dahilinde 
75.703 kişi muayene edilmiş ve 
bunlardan 6647 dalaklı tedavi e -
dilmiştir • 

Bunların tedavisi için de 700 ki
lo bedava kinin ve diğer sıtma ilaç 
lan dağıtılmıştır. Bu mesai devre
sinde 40 bini mütecaviz kan alın -
mış ve devre nihayetine kadar 
35.500 muayene yapılmıştır . 

Zonguldakta kok fabrikası 
yapılacak 

Zonguldak, 27 (A.A.) - Zon -
guldakta bir kok fabrikası inşası 
için iki mütehassıs geldi. Mütehas
sıslar tetkikata başladılar. 

Gazinin resmi şayanı takdir bir 
manzara arzediyordu. 

Bir aydanberi Trakyada devam 
eden ve bu kıtayı haftalarca nur -
lar ve şenlikler içinde yaşatan 
cümhuriyet bayramlariyle kurlu -
luş şenliklerinin sonuncusu olmak 
üzere yapılan Edirne bayramı 
binlerce halkın kalplerinde unu -
tulmaz hatıralar bırakmış ve Türk 
tarihinin dönüm noktalarında 
parlak ve muhteşem kavisler res -
mey lem iştir: 

Gece fener alayları yapılmış ve 
belediye dairesinde tertip edilen 
baloda sabahlara kadar zevk ve 
sürur içinde vakit geçirilmiştir. 

Merasime iştirak etmiş olan 
meb'uslarımız bugün öğleden son
ra hep beraber şeker ve ispirto 
fabrikalarını ziyaret eylemek üze
re Alpulluya gitmişlerdir. 

Ragıp Kemal 

Çanakkaleliler 
nasıl karşılandılar, Balı kesirde 

nasıl vakit 
Ezine, (Hususi) - Çanakkale· 

lilerin ve Ezinelilerin Balrkesire 
yaptıkları seyahatin ve Balıkesir · 
de geçirdiğimiz ilk günün intibala 
rını bundan evelki mektubumda 
yazmıştım. Ertesi günü at yarışı, 
spor maçları seyredildi. Yarı~ 

yeri, spor sahası çok himmet sar
f edilerek yapılmış. 

geçirdiler ? 
·yetirı 

tanıştık, anlaştık. Cünıhurı 0~ 
yaptığı şoseden ilk faydal~na~ ıe. 
mak şerefini biz aldık. Guıe gi. 
yahat bitti, gidenler menınu0• 
demi yenler kederli. 11 • 

Balıkesire gidip geldikte~.::.,,. 
ra cümhuriyette bu çok ınu ,:ıı' 
mel eser için sayfalarla yazı ~·Jef• 
labilir. Yol üzerindeki köprll ti 
daimi amele konak yeri, bil~~:el· 
büyük çe~meler ne kadar go dit 
Bu büyük yolda çalışan ıniihe1' ~
gurubunda reis Hilmi Bey "e '~1 • 
daşları vazifelerini tam rnan•:ri~ 
le başarmışlardır. Candan te 

Şehirde istasyon ve Gazi cadde 
leri çok muntazam. Kübik apart· 
manlar, bilhassa yenı sınema, 

H. Fırkası, mualEm mektebi, 
zabitan yurdu görmeğe ve övme
ğe değer birer varlıktır. Büyük, 

Pderiz. muntazam mağazalar süslü çarşı • c. tf-
sıyle Balıkesir koskoca mamur bir , 

şehir. Kolordu, başta kumandan MuğJada istihsafat . , 
Ali Hikmet Paşa Hazretleri oldu· ~ VTYetı 
ğu halde Bahkesire can vermi~. .l\~ugla, 27 (~.A.) - . 1 ~ rıı;t 
F k · · T f'k F"k t H I , m;zın 933 senesı kat'i ıstıh· 111 

ır a reısı ev ı ı re ve a - lY 
kevi reisi Esal Adil Beylerin her miktarı şudur: 11 milyon t20· !' 

si\h1\da gösterdikleri faaliyet çok kilo buğday, 9 milyon 990.107d:r. 
yerinde ve değerlidir. pa, iki milyon 226.972 ça"--"' 

191,512 kızıldarı, üç nıib• Zabitan yurdunda Ali Hikmet 
bu .. g" riil" ~ Paşa Çanakkaleliler şerefine bir 505,376 yulaf, 231,000 .. 

balo verdi. Balo çok neşeli geçli, 123.775 mercimek, dört .ınil1°S 
zengin büfe, dans, caz, zeybek o .. 783.170 mmr, iki milyon 194,~ 
yunları milli rakıslar Naşide Ha - burçak, 159,895 fasulya, 8.00o fi 
nım ile doktor Nihat Beyin zeybek lez, dör milyon 981,587 akd~~ 
oyunları alkışlandı. Paşa misafir 618, 725 bakla, 186,470 nohut• , 
lerine çok ikram ettiler. Saat 4 e milyon 135,921 tütün, 51,396 ~dfl 
kadar süren balo tam bir zevk ve muk, bir milyon çuumıpı 1ufY1 

doyulmaz liir tat ıçinCle' geÇti. 132,286 patates. • 

Ertesı guuu 9-··-.&·-•- L-... -•: A ı.,.": ... --1.l-a Musolitı1 
döndü. Biz Ezineliler, Balıkesi - buğdayı ekecekler 
re doyamamıştık, valimizden izin 0Iİ' aldık. Şehrin her taraf mı gez• ltalyada başvekil M. Mus• ~· 
dik. Ali Hikmet Paşa da akşam ni tarafından ıslah edilen ve ~ııf 
zabitan yurdunda Ezineliler şere • 
fine büyük bir ziyafet verdi. Paşa 
nın çok tatlı müsahaheleri, güzel 
şarkılar, milli oyunlar ziyafetin 
sonuna kadar hakim olan iki şey 

vardı: Samimiy~t ve neşe. 
Balıkesir doktor, dişçi ve ecza

cıları bizim kafile deki doktorler 
şeref ine güzel bir ziyafet vererek 
çok sa.mimiyet gösterdiler. Doktor 
Fahri, Nihat Beyler Balıkesirli ar 
kadaşlarına teşekkür elliler. 

Pazar sabahı Balıkesirden çık
tık. Bize üç gün misafirperverli -
ğin en son derecesini ibraz eden 
Balıkesirlileri selamlıyarak şehir -
den ayrıldık. Gene yol, yol, yol... 
Menfez, köprü, orman .... 

Toplu seyahat çok zevkli olu -
yor, bilhassa bu topluluğu biribi
rini seven ve anlıyanlar teşkil e -
derse... Otomobilden neşe taşı .. 
yor. Herkes gülüyor. Eğleniyor. 

Otelde leyli mektep hayatı yaşar 
gibi zevkle eğlene eğlene, çocuk -
lar yolda türlü türlü taklitler yap
tılar. Dönüşte Balyede az kaldık. 
Çan pazarında birer kahve içtik ... 

Balabanlı çeşmesini çerçeveliyen 
güzel ormanda gün batımında gö
rünüşü ne kadar cazip. Deniz ko 
kusu, pırıl pırıl parlıyan Çanak · 
kale .... 

Ezine - Çanakkale yolunda 
hızla ilerliycn otomobilimiz daha 
az yorgun ... Yüksek derbent te -
pesinden Ezinenin ışıkları görün • 
dü. Üç günde ne çok yerler gör · 
müştük. Üç gün bize faydalı iş -
ler gösterdi. Gördük, tamdık, 

Mussolininin ismine izafeten ( , 
solini buğdayı) namını alan tO, 

ıı· 
humluk buğdaylardan Akhisar' , 

raal bankası memuru ishak se 
yin teşebbüsiyle, zirai kred~ )(~ 
peratifi ortaklarına tevzi edılrfl., 
üzere; 220.000 kilo buğday celbi 

ne karar verilmiştir. 

Hanya köyünde ilk mekte~ 
Gördüsün Hanya köyü ahtı1~'1~ 

b
. 1 

köylerine beş dershaneli ır . .,, 
mektep binası yapmışlardır. sı , 
maarif planına uygun olarak 'f' 

pıLmıştır. .. ~ı 
Mektebin yapılmaunda ko: Iı~ 

yeti ihtiyariyesi büyük f edak"r fi 
göstermiş, köylülerden Muıl'de 
Beyle Osman ve Etem Ef. Jet /r' 

ıı 
maddi yardımlarda bulunmut ıl' 
dır. Mektepte tedrisata baf taıı 
mıştır. 

Giresunda liman , 
jf 

Giresun belediyesi bu sene, ıe 
. ıetırıe keleyi esaslı suretle genıf , 

bşrı 
ve mavnaların. kayıkların Iİ' 

·ıı 
nıp kolayca İŞ görmeleri i~I t • 

man haline getirmeğe karar -;e 

miştir. dif 
Yakında mütehassıs ıniih~J1 

lerin gelmesi beklenilmekteclıt• 

Kütahyada .,K ow· 
Kütahya, 27 (A.A.) - J<Oı" 

huriyel halk fırkası ocakları Jı' 
... J<eı 

grelerini ycpmaktadır. ıner 
0

1,J' 
zanm 11 bin azası C. H. f · 11e J<l'' 
çözülmez bağiılığını gösterıııe 
dirler. 



IJi,. b 
1 

oşama sahnesi 
•lanb ı 

l'a Di" hu dan giden bir kumpan· 
., a.rı ek· d • . 

l'ordu. Pi ır e bır pıyeı oynu -
~e .. b' Yeate kocaıını çıldırasiye 
'L ·• ır k 111arıet •• adın onun tarafından 
l'et rn,~~tüyor, terkediliyor, niha -
!•l..ıı" ernede talak davasile kar 

.10rdu. 

t Ark, 
lıat tr •ıra.da oturan e§raftan 

'ırıd, · i<adının hazin hali kartı -
ki, d,; derece müteeaair olmuıtu 
'-ll1Yl '111lnııyor, ikide bir batını 
dı.ı. tak .•öyleniyor, l<üfrediyor -

Nih, 
tııl'\ 'Yaket ıahnede kadın kocası -

larına. kapanıp: 
'Aff ll\ı\t\ •. et, beni bırakma, ben aç -

olurunı 
f:' Diye . 
lıat t Yah~armağa ba,Iayınca 
....._ f. arkadan haykırdı: 

lOoo ~Ae adam, ben bizim karıya 
bo1,d ağıdı bir tahtada saydım da 

~ok,, 1~ Senin 150 kağıdın da 
0detaj n vereyim, vaktin olunca n .. 

Balık avı 
k ~\lıip h' 
~leaind ~r balıkçı, Kadıköy is-

lrtt l'1 e bırbirinin arkaımdan 
l'a.kıl!l. larken bir meraklı yanına -,rn,,: 
t ' '\'ah 
~\ıl'or1\ln.,u, arn~a yaman balık tu 
lltt tn Agın ucuna taktığın 
....._ u, Yoksa midye mi? 

li N~ ku . . 
l 
el'aı h. rt, ne mıdye beyefendı. 

'-r L ır kuru ·ı· .. 
Qltı • • § ı •ttırıyorum, on -

'
11lla.r iıaınj canları isterıe onu al-.. 

--

- Gazetede okadutun 
- Neden ao.arıcıt.m? .. 
- Eve geç vakit ıteldiğln zaman ketfettlklerlnl dDnyada biç bir 

k&f1f ketfedememlttlr de •• 

yanında biç kalır .. 

~1111111111111111ııı111111lllflllllll11111111ıt1ını11111111111ıı111ıuı11111111rllllllllffnııı•dUllllllı11UM11rıtlllllllluwııtıtlllllUıtı1111ııırlftll11111111t1lllllllll1111111ı1 

I Yeni Hizmetciler \ 
ı i Hanım hizmetçi ile pazarlık edi- ı ı meği ben pjşireceği~'. . v • i 
~yordu: - Ben de o yemegı yıyecegım E. 

~ - Ayda on bet lira olur mu? öyle m i? O halde yirmi liradan a • ~ 
~ Sen sade ortalığa bakacaksın. Ye· §ağı gelemem. ~ 
= = 

-~enin için de çok gGzel bir kravat bulduıu, 

ama beğenmluln diye almadım kocacığım .. 

~1ıırıııııı111111111ııııırıııııuııırrrıııııı11rıııııııırıııııı111ırııııııııııııırı1111urırııı111ıııı111111ııı11111ıı111111ırıH'"ıııı111ıu11rııııııııır1111111ııııııuır11111111ııııııııı11~ - - ---- -- - -

Kund~~:!~:~.~~~ bir maı- Yeni s~==~:~!~;rı ::.:.:s:P. - ı M!!~ s:~~.~~:::k~i ça-
mazel alınmııtı. Fakat bu mat- Ku landıgı hır grupta memleketm ğırttı. Karıııına aldı: 
mazcl dikkatsiz ve beceriksiz idi. r Q genç ve hoş sohpet şairlerinden bi- : _ Şakir Efendi dedi. Arkada _ 

J 1 

Efi d 
rı: 

şın Avni seni .şikayet ediyor. Sen ra l - Burası, demif. Periler köıeıi ona aptal, eşek, ahmak demişsin • . 

Bir gün bir müşteriye ıskarpin ve
rirken patron farketti, hemen ıs -
karpini elinden aldı; haykırdı: 

- Sana 36 numara diyorlar, sen 
38 veriyorsun, bu ne dikkatsizlik, 
bir değil, iki değil bu .... 

galiba .... Hepiniz bir melek kadar 
Marsilyadan Pariıe getirilen - Evet efendim .. güzelsiniz. 

Kız boynunu büktü: 

kur'a efradının künyeleri kayde -
Baıka bir kötede bu sözleri işi

diliyor. Birer birer hangi memle -
ten bir hanımefendi kalkmış, gel -

ketten oldukları soruluyor, içlerin 
den bir tanesi: 

- "Efendim: ben Parisliyim,, di 

mıt: 

- Ya ben şair Bey? 

yor. 

- Hödük demişsin .. 

- Hayır efendim, onu unutmu -
şum. 

Terbiyenin derecesi 
- Ne yapayım efendim, alıımı

tım .. Bundan evvel telefon memu
reıiydim ya .. 

Poker bahsi 

Şivesi Parisliye benzemediği i -
cin mülazim efendi buna inanını -
yor. Nefer ısrar ediyor: 

Diye sormuş. Şair burnu biraz 
basık olan bu hanımefendi ye döne 
rek: 

Bu toplantıda bahis hizmetçile -

re intikal etmişti . Herkes kendi 
- Siz de,,hanımefendi, demiş. 

Siz de gökyüzünden arza düşmüş hizmetçisinden bahsediyor, kimisi Şitli mehafilinden iki hanrm ko 
nuf uyorlar: methediyor, kimisi zem eyliyor. Ki 

- "Kocam poker oynamaımı 

hiç bilmiyor.,, 

- Efendiıxır ben ~ariste doğ -
dum. Fakat babam Liyonlu, an -
nem de "Boraolu: , diyor. Müla:zim 
efendi kızıyor: 

bir meleksiniz. Yalnız siz galiba 
burnunuzun üstüne dü§müşıünü:z.. mi zeka'Sından, kimi aptallığından, 

dem vuruyordu. 

Amerikada içki Bir hanımefendi kendi hizmet -- Öyle ise memnun ol karde • 
tim!,, 

- Bilikiı, bilmediği halde oy -
nadığı için mütemadiyen kaybedi
yor!,, 

- "Be adam, diyor. Bir kedi ha 
lıkçr dükkanında doğurursa çıkan 

yavrular palamut balığı mı olur?,, 
'Malfımya, Amerikada içki ya • çisinin zekasını, terbiyesini, uslu - ' 

Ağır uyku 
Gayet çıtkmldmı, tık ve nazik 

bir efendi geç vakit bir otelde oda 
arıyordu. Otelci tertemiz, ferah bir 
odayı yeni mü§teriıine arzetti. U • 
yuftular, otelici çekilirken müşte -
rı: 

- Yalnız, dedi. Yarın ıabah er 
ken kalkmak iıtiyorum. Halbuki 
uykum çok ağırdır .... 

Otelci hemen sözünü keıti: 

- Öyle mi efendim, o halde si -
ze daha sağlam bir karyola hazır • 
la tayım. 

saktı , yerli reisicümhur içki yasağı 
kalksın mı, kalkmasın mı diye hal 
kın reyine baş vurdu. Kimisi kalk
malı, kimisi kalkmamalı diye rey 
verdi. 

Bu sırada bir çok konferanslar, 
nutuklar Amerikayı yerinden oy -

nattı. Büyük hatiplerden biri içki 
yasağı lehine konferans verirken 
demi§ ki: 

- Amerika içkiyi yasak ettikten 
sonra delilik o kadar azalmıştır, ki 
timarhanelerin yarısı boşalmıştır. 

Birisi hemen cevap vermiş: 
Pey efendi, çok rica edeıfm, 

plyea' m timdi batJad•ga için ayak- - Çünkü delilerin yarısı şimdi 
Janna:un ucuna baaaıak içeri giriniz. serbest olarak dolaşıyor ve içki a -

- Neden? Ahali hemen uyu- l d 
mı ya mı ba,ıadı ? ey hine rey veriyorlar da on an ... 

w.rıı1111ıırı111ıııı11111111ıını1111uııııııırııtlllfltıı11111ıııııııın1-.,,aıtıllllflln11111~-llllntn-"'"''""'"''ınııı111111111ıııııııııı11111111ı~ me 

İ Doktor, kunduracı Nişan meselesi \ 

)

I_ Bir doktor ıskarpinleri bir kağıda Küçük Perihan casusluk edi -1 
sarılı olarak muayenehanesinin yordu. Annesine daha sabah ka - ~ 
yanındaki kunduracıya girdi: ranlığı gözlerini açar açmaz de - E 

d" k ' = ~ - Şunları tamir eder misin? 1 1
: %, 

iE - Anne, dün gece siz misafir - ~ 
' Diye ıordu. Kunduracı paketi lerle otururken ablam küçük oda • ~ 1 açtı, ııkarpinleri muayene etti: da Kerim Beyle ÖpÜftÜ. ~ 
\ - Tamir etmeğe değmez, ama Annesi güldü, Perihanın yana -1 
~ iki lira vereceksiniz. ğını okşıyarak: ~ • = 1 Doktor hayret ve hiddetle: - Zarar yok kızım, dedi. Ah - ~ 
i lanla Kerim Bey öniimüzdeki haf -Ş 

0 ' f - ~ahu, hem tamir e~~e~e ~eğ ta nışanlanacaklar, sonra da evle -~ 
~ ~ ~ez dıyorsun, hem de ıkı lıra ıs - necekler.. ~ 

§ sıyorsun. Bu nasıl şey? . . § 
§ Bu söz üzerine Perıhanı hır dü - '§ 

~ ~ - Geçen hafta ben ıize geldim, tünce aldı ve dedi ki: ~ 
~ ~ muayene ettiniz ve bir ~eyin yok - Peki, öyleyse babamla yeni~ • = = 

luğunu methede ede bitiremedi.Bu 

kadar methe kimse inanmak iste • 

miyordu. Hanımefendi: 

- Ah karde,Ier nasıl anlatayım, 

o kadar terbiyeli, o kadar nazik 

ki .. Midyenin kabuğunu bile üç de 

fa vurmadan açmıyor. 

Evlilik ve belaları 
iki serseri yakalarını kaldırını§· 

lar, elleri pantalonlarının cebinde 

köprüyü geçerlerken biri ötekine: 

- Yarın evleniyoruz, dedi. Bari 
bugün hamama gideyim yahu! 

- lıte, evliliğin belalarını şim -
diden başına dolamıya başladın. 

' --\ - . --
'~ 

,ı ~ dediğiniz halde benden iki lira al- dadım ne zaman nişanlanacak - ~ 

~ madmız mı? lar? €§ - Fotoğrafını Deden yakıyorsun? 
§ E - Snhcylaya benimle c"•lcnmc:uen kendimi 

jİİllllHlllllOllfllllllllllllllllllllflllllllııııııııtlllllllllUııt ıtllllllllllUıtıııııılflllllllllllllllllllllllllUıtlllltlllflllllllllllllllllllllllQııııııııtllllllllllflllllillllllllt~ mahvederim demlıtım de .. 
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fi . .. f[O· _D-= ÜNY A--HABERLERI arp sanayıı erbabını ~ 
Cenevrede ipe çekmeli! Dalgıç vazifesi gören yeni ve mühim 
8ilihl . d . it ·ı . l Ct:ye arı bırakma işinin müsbet neti- enıza 1 gemı erı yapı ıyor 

. Varması için en faydalı çare budur 
Sıı·b 

1 19 l ları b • 
~ 34 ıeneı· I< ~rakına konferansı 

11ldl t kı anunusanisinin ıon -
len e rar t l 
dt e dlğıldı i ~p anınak üzere 

f 
•lbı ed g ttı. Senelerden beri 

lt en konf .. Opllnd ~ eransların kaç de 
~ı:rıı lÖt" 

1~ 1~.11 kaç defa dağıldı -
'll!'a.. ı_ Uınuzun .. . . 
. .....:, 0 k 0 nune getirecek o 
~~it ~kı· onf eranslardan hala bir 

1Yen ırL varsa onun aklına 
l\lllanıız l. 

ş· azım gelir. 
~llltdiye k d 

fer,11 1 a ar silahları bırakma 
1\1 'arı · • 
k 'rı hir ker ıçın harcedilmiş pa-
~hilir ~ heıap edecek olsak 
~ıltl- ne kah 
L. ·O Yek" arık yekunlar hasıl 
~le ~ra~nlar dökülen alın ter
d ~\ir ner r havaya uçup gitti ve 
'· l<:e meydana çıkarılama-

~~da. nı "th. 
~l bti} u l§ bir harp sanayii 
~ ıc_dary~~larla, akla sığmıya -

ltrı ile Yuksek olan para mik -
~ k 0Yııarlarken silahlan bı-
:"ll <>nf er an 1 •• 
L"'.~iiıbet . s annın mesaısın -
~ ~ hır netice beklemek 

~·' "fdilli~rllllda, en hafif tabiri -
it, en ba,ka bir !ey değil-
n.._ . 
ıi..~ ıçin 

~~· 'bır ne U.ınan gazetelerde 
~ li'"'-d~ konferansma da 
""lttııd· . . 1' okusam ona gülmek 

, .' ecı.ı .. llbı alamam ve derim ki: 
~endu 

!'uııttı ~:~ yanlış hareket e -
~:'~le · Sıiahlarr bırakmak i -
hı~ ttiıÇaltşılmaz. Sarf edilen pa 
~ t eklere ktır B''t·· ~. e, letj yazı • u un 
h:-~· ~~ bo~ Yere oyalamanız a -
b~~g'at d C.ene\Tede biribİrinize 
~San e~.1 venneğe çalışırken 
b• tJtuhf\ a~'lı denilen o müthi~. 
il' '·::r j" J 

~ ~ekefren~ _cjd~r~a en ufak 
~altını hı ıle sızın butun mesaini-
~ o bin ~kryor. Sizin bir sözünü 
l'ı ili tt.'lı:r Zdan v~ kendisini hiç 
,. lııtıı.ıın· en ccv~p Yeriyor. Efka
"'te1 ''1'Yen · tı er v ın tercemanı olan ga-
d e ~tıy a.~ıtasile milletleri hiribiri-
eı-k or. Siz ·ı. 

~ , eıı SİJ. h sı ahlan azaltalım 
~:taıry0 a lar çoğalıyor, gittikçe 
%t r. Ve 'h karş nı ayet bugiinkü va-
~a,, ısında kahvoruz. 

tq .ret s·ıA ~ 
s0f"ısıtıda 

1 ~.hları bırakma konfe -
"sq,_ nıtıc.-l)et 1· l .. k . . 

h-ı· •!iz ". ş er gonne · ıstı-
'•l!ı "'lll} 1 · 
h~ Oldtl':- ' 1Ye k:.ıdar takip et -
'l &Un·· 
~~· &'·seı·ek ~;z .'l~nlı~ hareketten 

ılıqtı d' ıerHm ''.!e vereceğim 
buıı • ınıeyiniz: 

~lbet ~anın h 
~ le a0 arp sanayii erbabı 

l', h .. 1 40 kiş'ıd f ı 1 ~·1 iNi 0ı.ııı,, en az a < egı -
.'ll letı "aYI ,, . h.. eı1· .. "erıııdcn ovnntan 
...:~e 1llut • ' 
~ can içinct enıadiyen korku ve 
~.<t.tı bıı ot e sars.an, ka.C\ıp ka -

lt b· 1ız kırk k' . 
taı.. ır d ~ ışı ye gayet ın ü 

<\fll!>.... t:J'S Verın k . A 

liı~ q&'a ~ıa e , sılahları bı -
~~ 1 . zırlanı k . . de e zellı na - 1çın yapıl -
'ta~ o kaa!l olan ilk tedbirdir. Bu 

\{arı qr te . ı· ta h· binle sır ı olnw.hdır ki a-
ıı rce se · t~. e tarih · ne g:.çtıkten son -

}leri .. le en bil .. 1 · 
~~d Ur'>e>->· . Yll '· en zıvadc ed· • • ~ıcı l · · ıln-ıeJid· Jır hadise olarak 
tli ır. 

t,ı. llıak 
lıa"·· Sadnı t . . . 

tı "11 eı·b b enımı ıçin harıl 
l tlıeı· a r Ce 
1111 ldir l\ ne\·reye davet e-

tıq·ı · uav te 
~~ 1 enıe sw e sebep olarak 
~~e edile a~hınma işlerinin mu 
i~~ l\ hQJ>s'cekg-ı gösterilmelidir. O 

:a..tı• l os k 1 • 1~t dU .a oşa gelirler Bu 
tr...: §ma l . 
-,,,, "~!1 . n an, beşerivct ha 

evıeye A • 

Vasıl olur olmaz, 

Sorguya filan çekilmeden Cenev -
re gölüniin kenarrnda kurulan 
darağaçlarına birer birer asılrve -
rilme1idir. 

Ondan sonra maslupları:n 

top, tüfek, zırhlı yapan fabrikala

rı ait oldnklarr deYletler tarafın -
dan musadere edilmeli ve o gibi 

fabrikalarda beşeriyetin ve mede
niyetin terakkisne yarayabilecek 

şeyler imal edilmeğe başlanmalı -
dır. 

Harp sanayii erbabının ipe çe -
kildikleı; gün "beynelmilel mede
niyet bayramı,, olarak kabul edil -

meli ve her sene o gün dünyanın 

l1er tarafında bi.iyfü: merasimle tes 
it edilmelidir. Asılan harp sanayii 
erbabının isimleri, onlann meş'um 
hatıralarını şimdiki nesle Ye gele -
cek nesillere unutturmamak için 
di.inyanm her tarafında, her şeh -
rinde en kalabalık mahallere asıla 
cak olan kara Uıhtalara al boya i-
le yazılmalıdır. Bu suretle onlaıın 
akıttırdrkları al kanların dünyayı 

karalara bürüdüğü sembolik bir su 
rette anlatılmış olur.,, 

Bu satırlarımı okuduğunuz za -
man belki benimle alay edeceksi -
niz ve diyeceksiniz ki: 

'Bu dedikoducu adam galiba ak 
lını kaçırmış! Dünyanın en nüfuz
lu adamlarmdan addedilen harp sa 

Alman mühendiılerinC:len biri
si bir dalgıç tahtelbahiri inşa et • 
miştir. Bu deniz altı gemisi saye
sinde şimdiye kadar yapılma11 ka
bil olmıyan denizaltı işleri yapıla• 
bilecektir. Bu işler tahtelbahirin 

nizin 'dibinde yatmakta olan her -
hangi bir vapura kendisini bağlı -
ya bilmesidir. Vapur çelikten ise 
tahtelbahir elektrik mıknatıslarla 
gidip o vapurun gövdesine yapış 
makta ve tahtadan ise dahilden 

içinden gözle görülecek ve idare işletilen hususi burgularla tahta 
olunabilecektir. Tahtelbahirin vapurun gövdesinde delik açarak 
pencereleri hükülmeğe müteham· takılmaktadır. 
mil olan camlarla kaplı olduğun- Dalgıç vazıfesini görecek olan 
dan hariçten gelebilecek herhan • bu tahtelbahir şimdilik 120 metre 
gi bir kuvvet veya tesir onları kı· derinliğe kadar inebilecektir. Bu 
ramıyacaktır. Tahtelbahirin içe - tahtelbahir sayesinde deniz altın• 
risine su girerse bunları hemen ha- da yatan vapurları muayene et
rice atmak için kuvetli tulumba - mek, sefer halinde bulunan va -
lar konulmuştur. purların teknelerini temizlemek, 

Hava değişti~e aletleri sa - havuza çekmeden rahnelerini ka· 
yesinde be! kişi 22 saat su pamak, batan vapurların deniz 
altında kalabilecektir. Tahtelba- altında yerlerini tayin etmek, bü -
hir denizin dibinde iken hariçteki yük rıhtımların; dokların vazı
işçilere lazım gelen alet ve edevatı yetlerini tetkik etmek, deniz al. 
veri! alabilecektir. tında perçin yapmak, vidalarını 

Şayanı hayret olan mühim bir sıkıtlırmak ve gevşetmek, batan 
nokta da tahtelbahirin çelikten vapurları yukarıya çekmek için 

nayii erbabı hiç ö;le uluorta Cenev veya tahtadan mamul olan ve de. gövdelerinde delik açmak, onların 
reye davet edilir de ipe çekilebilir 

den.iz 'dibinde iken bölme liapıla • 
rını açıp kapamak kabil olacaktır. 

Şayet askeri bir tahtelbahir ha• 
tarsa mürettebatı deniz altınd~ 
iken kolaylıkla bu hür dalgıç tah. 
telbahirin içine geçebilecektir. Dal 
gıç tahtelbahir süratle kaza mahal 
!ine sevkolunabilecektir. Adi bir 
dalgıç ancak altı saat su altında 
kalabildiği halde bu tahtelbahir 
22 saat kalabilecektir. Adi bir 
dalgıç ancak 0,7 mil süratli cere • 
yanda çalışabildiği halde bu tah • 
tel bahir üç mil süratteki cereyan .. 
da bile iş görebilecektir. Yeni 
dalgıç tahtelbahiri otuz altı dalgı
cın aynı zamanda görebileceği İ§İ 
yalnız başına yapabilecektir. Dal
gıç tahtelbahir dört dakikada alt 
mış metre derinliğe inebilecektir. 

Asırlardanberi deniz altında 

kalmış olan ve kıymetleri milyon
lara çıkan birçok hazineler bu ye· 
ni dalgıç tahtelbahir sayesinde 
kurtarılaacğı ümit olunmaktadır. 

., 
mı.,, 

Şayet yukarıda yazdığım teklifi 
okuduğunuz zaman benimle alay 

ediyorsanız bunda bir hata i,le -
miş oluyorsunuz. Çünkü emin o
lunuz ki bugünkü devletlere silah
ları bıraktırmak, hatta azalttır -

Kalif orniyada iki katil linç edildi 
San Joze, (Kaliforniya) 27 (A. san dalgasını göz yaşartıcı gazlar -

A.) - San Fransisko körfezinde la beyhude durdurmağa çalışmış-

hr. Birkaç defa geriye itilen halk, 

nihayet hapisanenin kapılarını 

bilmiyecek bir halde ağaca ç1ka .. 
rılmıştır. 

Hadis olan arbede esnasında 

birçok polis yaralanmı§tır. 
mak için gösterdiğim çareden bat
ka bir imkan yoktur. Amma onun 
tatbiki kahil değilse orasını bil -

mem. O zaman silahları bıraktır
ma konferanslarının da hiç mana
sı yoktur . Gazetelerde bu gibi 
konferanslara dair gördüğünüz 

9 - 11 tarihinde iki Gangster ta -

rafından öldürülmüş bir delikan. 

lmın köpek balıklarının parçaladı 
ğı cesedi bulunmuştur. 

Bu iki Gangster 9· 11 de o deli-
kırmağa muvaffak olmuş ve•katil- kanlıyı öldürüp, cesedini San 
ler civarındaki umumi bahçeye ka- Fransisko körfezine attıkları hal • 

Bu keşif üzerine, takriben üç 
bin kişilik bir kalabalık iki katilin 
r?tahpus bulundukları hapisaneye 

dar sürüklenerek orada bir ağaca 

asılmışlardır. .Bunlardan bir tane 
si nevmidane gayretlerle boynunu 

hücum etmişlerdir. Polis bu in· ipten kurtara bilmiş öteki kendini 

de, kendisini salıverecekleri va• 
diyle, ailesinden 40 bin dolar fid 
yeyi necat koparmak te§ebhüsün· 
de bulunmuşlardır. 

haberleri hiç okumadan geçiniz . 
Eğer okuyacak olursanız onlarla 
alay ediniz de benim yukarıdaki 

tavsiyemle istihzaya kalkışmayı -
mz. Çünkü ben bunları alay 
o!sun diye yazmadım, dedikodu 
tarzında olmakla beraber, millet -
lere rahat ve huzur verdirmenin 
yeğane çaresi budur diye fikrimi 
bildirdim. 

Sibirya ekspresi yoldan 
ölenler çok .. 

çıktı, 

Halbuki konferansları tertip e -
denler aşikar bir surette sizinle, 
bütün dünya efkarı umumiyesiyle 
alay ediyorlar, hem de "pek karlı 
bir tarzda,, alay ediyorlar. 

Dedikoducu 
mırumml!tltm11nmmnnm11111ınnunnu•nn11nınmm11u1111tttuu .. 1'*'1nmn"lffltltlft• 

Harbin, 27 ( A.A.) - Şakiler 
Sibirya ekspresini Tsitsikarm kırk 
mil şarkında yoldan çıkarmışlar • 
dır. Trende 600 yolcu bulunuyor
du. Tren doksan kilometre ilerler 
ken yoldan çıkmış ve hendek içine 
yuvarlanmıştır. Birçok ölü ve ya· 

ralı vardır. Şakiler sağ kalanları 
rehine olarak alıp götürmüşlerdir. 
Ekspres şarktan garba doğru gidi· 
yordu. 

Londra, 27 (A.A.) - Harbin -
den gelen telgraflar, bazı haydut 
larm (Tsi. tsi. kar) yakınında 

Tiyatro bir san'atkir 

Transiberyen ekspres trenini yo] .. 
dan çıkarttıkları ve adedi altı yüz 
olan yolcuları üzerine ateş açtık• 
!arını haber vermektedir. 

Birçok ölü, yaralı veya kaçırıl
mıt insan bulunmasından korkulu 
yor. 

kaybetti 
Japonlar Çin şakilerile Paris, 27 (A.A.) - Eski milli mıer, tiyatroya çok ileri ve zevki- Gemier, 1869 da doğmuttur. 

harbettiler Odeon tiyatrosu müdürü ve Troea selim sahibi olduğunu gösteren Legion d 'Honneur nişanı vardı ve 

Tokyo, 27 (A.A.) _ 30 Japon deno mjlli halk tiyatrosu müessi· teknik vesait getirmiştir. Ve bu. eserini bütün dünyaya yaymış o

askeri Mançuride Uupin Jkai ci _ si facia artisti Firmin Gemier, dün günün tiyatrosunun bir mübeşşiri lan dünya tiyatro cemiyetini o te· 
varında bir köye sığınan 2()() kişi- akşam kalp hastalığından ölmüş - sayılır. sis etmiştir. 
lik eşkiya çetesine üç kamyon tür. 
içinde hücum etmiş ve fakat şid • Shakespeare ile bugünün en iyi 

detli bir müsademeden sonra mü _ tiyatro müelliflerinin eserlerini oy 

himmah tükendiğinden geri çekil- namış olan Gemier, orijinal ibda -

Meksikada tiY.atronun tavanı çöktü 
Meksika, 27 (A.A.) - Bir ti • 

mittır. Japon askerleri 9 ölü ve !arından başka aynı zamanda tek· yatronun tavanı çökerek 12 kişi -
11 yaralı vermişlerdir. nik buluşlarıyle de meşhurdu. Ge- nin ağır, 70 kişinin hafif yaralan· 

masına sebep olmuştur. 

rın çoğunu kadınlar ve 

tetkil etmektedir. 

Yaralıla• 

çocuklar 
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L~ı'~il gösteren tair ve bestekar Nazim 

VAKiT tefrikası Numara: 

- Birbirimizi yeniden darılt • ler mi? Fakat bunlar da gayri ta -
.n 'Ya lüzum hissediyorsanız tecrü .. bii ne var? 
be eJehiliriz, fakat biraz evvel - M. Brenştaynin seni odasına 
anlaşmış gibi idik: Benden ıöz götürmesi, içerde işittiğin sesler, 
istiyordunuz; artık sizin meseleler kapının açık bırakılması, Arsen 
le meşıul olmıyacağnnıza, vasi - Lüpenin seni bu vasiyetnameyi çal 
yetnameyi hamil oldukça lıtanbu • makta serbest bırakması .. Daha ne 
lu terkedeceğimize ıöz vere bili .. istersin? Hiç, şu kağıda o kadar e
rim. hemmiyet veren bu adam seni ken 

- Tamam. Bir lngilizden fazla di odasında rahat bırakır mı? Beı 
teminat istemeğe lüzum yoktur. belli ki hazırlamış, kurmuş, bizden 

Arsen Lüpen ayağa kalkmıştı ... kurtulmak için bu tertibi dütün -
Elini uzattı; gülerek: müş. 

- Odamı alt üst etmediniz ya .. 
Rahat bir uyku uyumak istiyorum, 
artık Şerlok HoLmesi dü§Ünmiye -
rek .... 

- Emin olabilirsiniz. 

- Te§ekkür ederim, dostuma 
çok aelam söyleyiniz, Paristeki ıon 
mülakatımızdan sonra uzun müd -
det görüşememiştik. Beni bu kadar 
bekletmemesini rica ettiğimi de 
ilave ediniz. 

- Vesileleri siz icat ettikçe Şer• 
. lok HoJmes sizi bulmaktan gerı 
kalmıyacaktır~ 

Arsen Lüpen gülerek Vatsonun 
elini sıktı ve odasından çıktı, ken -
di odasına gidip kapısını kapadı. 

Vatson sevinç içinde hemen 
odasını kilitledi, sokağa fırladı ve 
işte üstadına vasiyetnameyi getir -
di. 

Şerlok Holmes vasiyetnameye 
bir kere daha göz altı, ıonra ma .. 
sanın üstüne bırakarak: 

- Dostom, dedi. Anen Lüpeni 
bir kere daha elimizden kaçırdık. 

- Ne çıkar? Vasiyetnameyi 
bulduk ya? .. 

Holmes güldü: 
- Beni de aldatacağını sanmış 

galiba ... Bu vasiyetname bir tak -
littir.. Aslı gene onun yanında ... 

Vatson çıldıracak gibi, bir çığ -
hk kopardı. Vaıiyetnameyi aldı, 
evirdi, çevirdi.. Damgalara, mü· 
hürlere, yazılara baktı. Mükem -
mel makine yazısı, mükemmel dam 
ga ve mühürler ... 

Fakat Holmes son derece kat'i 
ve emin idi. Şüphe ve tereddüde 
mahal yoktu . 

Vatson son derece füpheli: 
- Nasıl olur? Ben bunu yorga

nın arasında çıkardım. Lüpen geri 
almak istedi., 

- Şimdi veya yarın sabah Tom 
tom sokağındaki pansiyona gitti -
ğin zaman ne Arsen Lüpeni, ne de 
M. Bren,tayni bulamıyacağın için 

sözlerimi sana bizzat ispata mec -
burum. Vasiyetnamenin yazısı üs
tüne baş parmağınla dokun ve si -

ler gibi yap. Göreceksin ki yazı da 
ğılıyor. Halbuki bu ~asiyetname 
hakikisi olsa en aşağı dört ıene ev-

vel yazılmı' olacaktır, yazısı çok _ 
tan kurumuştur, silinmez, dağıl • 
maz, leke yapmaz. İmza.ya dikkat 
et: Bu bir imzanın taklididir ve iti 
na ile atılmıştır. Daha bir çok delil 
ler bulunabilir. Fakat bana en bü. 
yük delili bu akşam senin başın -
dan geçen hidiıeler verdi. 

Vatson büyük bir muvaffakıyet 
sevincinden, dehşetli bir inkisarı 

hayale düşmüıtü. 
- ~ediyorsun üstadım? Benim 

bu ak§am baırmdan geçen hadiıc-

. 
Vatson kanapeye yıkilıverdi. Ar 

tık karanlık hiç bir nokta kalma -
mıştı. Holmes devam ediyordu: 

- Senin kendisine komşu geldi
ğini ya ilk gününden öğrendi, ya -
hut seni ev sahibinin odasında gö-
rünce sezdi. 

- Kim? Fakat Ar sen Lüpen be
ni ev sahibinin odasında görmedi 
ki!.. 

M. Bl'enştaynin de Arsen Lüpen 
den hRşka birisi olmadığını hala 
anlıyamıyor musun? 

- Ah ... Belki adamlarından bi
ri. .. Fakat kendisi olamaz. 

- Gözlerinin rengini düşün. 
Vatson durdu, Brenştaynin göz

lerini pek İyi hatırlıyor, Lüpenin 
gözlerine benzediğini pek iyi bili -
yordu. 

- Fakat yüzü, vücudu, sesi ..• 
- Ehemmiyeti yok. Hepsi uydu 

nılabilir. Brenşlayn, Lüpenin ta 
kendiıi idi. Buna şüphem yok. Se

ni odasına çağırdı. İçerde bir ada
mı vardı. Ona ya işal'etle, ya bir 
kağıt parçasile talimat verdi. Sah
te vasiyetnameyi bizim buraya gel 
diğimizi duyar duymaz hazırlat -
mıştı. Onu yatağa yerleştirtti, Son 
ra kapıyı açık bıraktırarak a~ağı -
ya iner gibi yaptı, belki de indi. 
Sen odasına geçince çıktı. 

Vatson yerinden fırladı: 
-Hepsi doğru üstadım. Ben se

nin çırağın olmaya layık değilim. 

Karşısında bir saat oturduğum a -
damın Lüpen olduğunu farketme -
dim. Onun aynada gördüğüm ha -
zı işaretlerinden şüphelenmedim. 

Onun hatıra defterine yazar gibi 
bir takım notlar aldığına dikkat 
etmedim. Demek bu kağıdı benden 
gizli içerde!:i ~damına uzattı. Kar 
~unda geçen bu hidiıelerin hiç bi
rini benim kör gözlerim görmedi, 
ıcnin zekan farkediyor. 

HoJmeı susuyordu. Yerde, halı
nın üstünde bir noktaya gözü takıl 
mış, kaşları çatılmış, dalgın düşü -
nüp duruyordu. Böyle zamanlarda 

onu düşüncesiden ayırmamak la -
zım geldiğini pek iyi bilen Vatson 
belki on beş dakika hu süklitu ih • 
lal etmedi. Neden sonra Holmes: 

- Lüpen vasiyetnameyi bize ya 
hayali tehlikede kalmadıkça, ya -
but hapisle tehdit edilmedikçe, ya 
hut sevdiği bir şeyi kaybetmek Ü -

zere olmadıkça teılim etmiyecek -
tir. Bunlardan en yakınını bulaca -
ğız. Şimdilik uyuyalım. 

Mütekait katip .. 
Ertesi sabah ilk İ!i Ayaspaşada 

Ferah apartımarunın 3 numaralı 
dairesini işgal eden zatın kim oldu 
ğunu öğrenmek oldu. 

- M. Simon Gerden, dediler. 

hakkında güzel bir tetkik eseri 
neşretmiştir. Otuz büyük sayı
fadan ibaret ve büyük bir emek 
mahsulü olan bu eserde Nazimın 
hayatı, tahıili, muıikitinaslığı, e -
serleri hakkında muhtelif vesika -
lara müstenit malumat verilmek -
tedir • 

Kitaba, Nazimm eserlerinden 
altı nota aynca ili.ve edilmit bu -
lunmaktadır. Kitabın kıymeti eJli 
kuru§, tevzi yeri muallim Ahmet 
Halit kütüphaneıidir. 

Ruıen Feridi tebrik eder, ese -
rini bütün edip ve musikitinaalara 
tavsiye ederiz. 

" Haftalık Sinema ,, 

Uzun müddet Holivutta bulu -
nan ve orada bulunduğu sırada 

(Son Posta) gazetesine ıinema 

hareketleri hakkında mektuplar 
yazan Turan Aziz Bey, geçende 1ı

tanbula gelmiş ve burada (Hafta -
lık Sinema) isimli bir mecmua çı
karmağa başlamıştı. 

Holivutta film hareketlerini ya
kından tetkik eden Turan Aziz 

Beyin neşrettiği bu mecmuanın ye
dinci sayısı da muhtelif yazılarla -ve film yıldızlarının resimleriyle 
çıkmıştır. 

" Zehirli Cjiçek ,, 

Genç muharrir Naci Hidayet 
Bey, (Zehirli Çiçek) isimli küçük 

bir hikaye kitabı neşretmiştir. 
Bunda sade bir yazılışla hazin bir 
macera anlatılıyor. 

Göz Hekimi 

~üleynıHD ~ü~rü 
(Babıali) Ankara cad
desi No. 60 Tel: 22566 

İstanbul birinci ticaret mahke
mesinden: 

Serkiz Sakayan Efendi avukatı 
Meleti Bey tarafından Hacı Recep 
zade Bekir ve biraderleri İstanbul 
vekil ve mümessili ticarileri Orta
köyde Çevirmeci sokağında 7 nu
maralı hanede mukim Levon Pa
mukciyan Efendi aleyhine 33-25 
dosya numaraıiyle ikame olunan 
davadan dolayı ilanen vuku bulan 
tebligata rağmen cevap vermedi -
ğinden H. U. M. K. 39 uncu mad
desi mucibince hakkında gıyap 
kararı itihaz olunarak tahkikat 
28-12-933 perşembe 13,30 ola
rak tayin kılınmıştır. Mumaileyh 
Levon Pamukciyan Efendi mez -
kur günde bizzat ve yahut bir ve -
kil göndermek suretiyle isbah vü
cut eylemediği takdirde gıyaben 

tahkikatın icra kılınacağı ilan o -
lunur. 10392) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

li arşı en müe~sır <le,·a SERVOIN hap 
landır. Depo~u lstanhul'da ~irk eci'de 

Ali Rı :ı.a İ\ lerkez eczanesidir Taşraya 

150 kuruş posta ile ::onderilir. lzmiı
0

d1t 

lr~at r.Azanndaki, Trabıon·da Yeni Fe 
r.ıh l'C?anclerinde bul unur. l 'l.t'-\5 ı 

F ranıız sefarethanesi katiplerin -
den, fakat eski Fransız asilzadesi, 
çok zengin, bit de kızı var, karm 
ölmü§ .• 

( l>euıııı var) 

• 
Almanların silahlanmasına ınanı 

olmak için neler yapılmalı? 
Son hir kaç gün zarfında gelen 

haberleri hulüsa edecek olmsak 
Almanya etraf mda dönen hadise -
}erden doğan Avrupa vaziyeti şöy
le bir şekil alıyor: 

Fransa matbuatına bakılacak o
lursa Fransızlar iki muhtelif ecre • 
yan içinde çalkanmakta ve henüz 
pek kararsız bir vaziyette bulun -
maktadırlar. Cereyanın birisi Fran 
sanın Almanya ile doğrudan 

doğruya müzakereye girimesi ve 
silahlanılacak mı, yoksa silahlanıl
mıyacak mı meselelerini halletme
sidir. Yalnız burada müşkül olan 
bir nokta varsa o da F ransanın 
hangi esas dahilinde Almanya ile 
bir müzakere kapısı açabileceği -

dir. 
Fikirleri ikiye ayıran nokta işte 

buradadır. Birinci cereyana ta -
raflar olanlar doğrudan doğruya 

anlaşmanın bir fayda vereceğini 

ileri sürdükleri halde ikinci cere -
yan taraftarları doğrudan doğru -
ya müzakere edilmesine taktik bir 
vesika nazariyle bakıyorlar ve bu 
müzakere esnaıında Almanya ile 
anlaşmanın kabil olamıyacağı ve 
Almanların silahlanmak istedik • 
!erinin ve fütuhat peşinde koştuk· 
larının meydana çıkmış olacağını 

beyan ediyorlar. 
Biribirine zıt olan bu iki cere -

yan (Hitler) in Fransa harbjye na
zırı (Daladier) in adamlarından 

olduğu bilinen gazetecilerden 
Brinon'a verdiği mülakat üzerine 

bir kat daha fiddetlenmiştir. 

Sol cenah gazetelerinden ( Oeuv 
re) mezkur mülakatta Almanya 
ile Fransa arasında bir müzakere 
kapısı açılmaaı için gösterilen im· 
kandan istifade edilmemesi bir 
cürüm olacağını yazdığı halde ra
dikal soıyalistlerin naşiri efkarı 

olan (Republique) gazetesi, bir 
Fransız - Alman anlaJmasınm 
ancak teılihatın kontrol edilmesi 
esasının Almanya· tarafından ka -
bul olunduğu takdirde mümkün 
olabileceğini bildiriyor. 

Bütün milletlerin müaavi dere· 
cede müsellah olmaları esaıı ka -
bul edilmedikçe teslihatın kontrol 
edilmesj yalnız Almanyanm silah
lanıp silahlanmadığının müraka -

anlsttrl 
bir Alman - Fransız tibİ1 
taraftar olduğunu en se -itti• 

.h ·1 · eylea•• ağızdan c1 ana ı an il 

F sarıı 
İngiltere ile raP 1 

F anırı 
son zamanlarda ran• ··ıdt 

d wu yo 
eşyasına karşı koy ug ·· ıde 
be! gümrük zammı ile ): e)"' 
iskele ücretinden dolayı pbıJ 
çılmış olduğundan frarı5•_ 1111 
didatı yakında kaldırac~S pd.
dettiği halde kaldırmadı~'did'I 
lngilterenin de aynı ta ., e -' 
Fransaya mukabele etrneS1 ,,,Uı 
bur kalmasından dolaYJ 11e 

lerin Fransızlara AlmanY~ıı b 
. Jerit11 

laşmayı tavsıye etme 
si bir ehemmiyeti vardır. erİ 

. d el<• Belçıka matbuatı a _,ıl 

Fransanın Almanya ileeeı;t· 
sına taraftar görünrnekt ' 
Soir) gazetesi, AlmanY8 ?JJl

1 . ııı -" lanma.sına mani olmak ıç 1t•· 
üıV' 

çare derhal (Hitler) le J11 
ye girişmektir, diyor . 

(Le Soir) in fikrine gör~ 
yayı sıkıştırmak için f r .,ıı 
Belçika ordularına (Ren) l 
kadar Alman arazisini it~jl 
meden evel, Fransayı ve 

0 f d" .. d Al yı zayı uşurme en . dUf 
bazı imtiyazlar verilmesı 

melidir. bilİ" 
Mesela (Saar) havz~s~ .,ı (~ 

viz Almanyaya iade edılır ·df'. 
nelmilel bir müstemleke J.! 1 
vücude getirilerek bura.1" .ı~ 

ııt ~ ve Almanya da. davet olo" l~ 
suretle eski Alman müsteıO ı/ıı 
iJe eski Osmanlı imparator ';J 
dan kalan mandalar bu ~!Jeti' 
milel müstemleke idaresı) 
f ından idare olunahilirmİf· JJf 

Nihayet Umumi harpteıı ~ 
yanın mes'ul olduğunu I<•~ 'I 
(Versay) muahedesinin 2~~ 
maddesi tashih edilerek .>..

1
"/ 

ya manevi bir taviz de vetı ' 
mış. 1' 

Fransız hükumeti, AIJ11'ııe; 
doğrudan doğruya müzal<e~/ 
meğe yanaşır ve Belçika I tl 
taraf mdan ortaya atılan bıJ ~l 
lcre yakın esaslar dahilinde ,.i 
şulmağa · başlanırsa, yakı".\ı li 
da dünya efkarı umumiyeti~~ 

... 'f11 
raz geniş nefes alabileccJ' 
etmek imkan dahiline girer· 

besi demek olacağından Alman - ···~-~ 
lar bu fikre hiç yanaşmıyorlar. 

Nasyonaliıtlerin naşiri efkarı o
lan (Echo de Paris) gazetesi Al -
manya il~ doğrudan doğruya mü
zakere fikrini esas itibariyle red • 
delmemekle beraber hundan Fran 
sa için şayanı kabul olabilecek bir 
netice çıkmıyacağına şüphesi ol -
madığını yazıyor. 

lngiltereye gelince Londradaki 
resmi mahafil Almanya ile F ran -
sanın doğrudan doğruya anlaşma

larını samimiyetle karşılayacağını 
söylemekten çekinmiyor. Hata İn
giltere hariciye nazırı (Sir John Si 
mon) iki gün evvel avam kamara· 
sında vuku bulan beyanatında İn
giltere hükumetinin silahları hı -
rakma meıelesinde Almanya ile 
doğrudan doğruya anlaşmasının 

şayanı arzu olduğunu Fransaya 
bildirdiğini söyliycrck lngilterenin 

olanlar 

caat 





Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

. ' 

AKTiF 

23/ ı ı I 1933 vaziyeti 
PASiF 

Kase: Lira 

Alttn: safi kilogram 12.068 -379 1 r_ J 6.973.890 3 r 
Banknot ..................................... ,, 13 581 .9~4. -

Ufaklık ............................. .. . .. ..... ,, 653.803.60 31.209617.91 

Dahlldekl Muhabirler : 

Altın: Safi "g .. · .... 1 788-943 L 2 516.290 27 
Türk lirası ...... . ... . ,, 1.222.762 52 

Hariçteki Muhabirler : 
• \ltın: San kilogram 3.296- 819 
Altına tahvili kabil Seı best dö\'izler 

4 637.24Q !56 
3 647 083 4C) 

3.739 052 79 

8284333.05 

Sermare . ...................................................... . 
lhti\'at a~çesi ····················································· ·· 

TedavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen c\'ral\ı nal\ tiye L. J 58 748 56:l -
l\anunun 6 ve 8 inci madde· 
ferine te,·fikan \"aki ıccHyaı 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
lıaluyesi . . . . . ............. . 
Karşılığı t:ı.mamen altın olarak 

• 6575 563. -

152 173 000 -

111111~1111ınıııııııııımııııwıııınııımııııııııııımııımıooııınııııııooımwmmıı 

Tayyare Yılbaşı 
PiYANGOSU 

Büyük ikramiye Yarım Milyon Liradır • 
Numara adedi (25.000) olduğundan isabet 

Lir• ihtimali geçen seneden çok fazladır. 
15 ooo ooo oc> Yeni plim Mtidiriyet gişelerinden ve bayilerinden iıteyiaiz. 

349 11020 ...___ 

,,.~ııınıııımıı~ıııı~•ıııı11•111mııooıı11111111111nıııım~ııımmıııııımıımııııııııııoomııırnıınıımımm 

1 latanbul Evkaf MUdUrlUAU illnlar1 
------~ 
Kıymeti 

Mubammeneıi 
Lira K . 
100 00 ----Hazine Tahvlllerl : tedavüle \'azcJilen ..........•...... ~L. 8 688.000. - 160 861 000 -

Tahminen 250 · arşın mıktarında bulunan Kli't~~~ 
Köyünde Dayebatun camii şerifi imamına 111ep·

arsasıoın tamamı. Mevduat: Deruhte edilen e\ rakı nakti\'e ~ 
karşılığı . L. ! 58 748 563. - 784 Türk lirası ............................ ~ 18 220.593.59 
Kanunun O ve 8 inci mad
delerine tevfikan vaki tcdiyat ,, 6 575 563. - 152173 000.00 

Dö\'i7. . ·········-······· ......... il 7.70132-ı49 ~592 1.9 1608 

4:1521.65 l.15 

00 Saraçhanebaşm'da Haydar Huıeyin dede camii ,r 
. ta" rifi ittisalinde bulunan imam metrutabanesiaıd 

mama. JP 
CUzdan: 

Sen edat 

Esham\"e}Deruhte edilen evrakı 
tabvilAı nnktiye !.arşılığı (iıi-

L. 5 705.317. 28 

"'27.125825 . -bart kıymetle) ...........•.............. 
Esham ve TahvilAt .......•.......... .. ı. 521. J :"3 .30 !'34.352 315 58 

Altın ve döviz Uzerlne avans ·········-··· 
Tahvilat Uzerine avans 
Hissedarlar................................ .. ........... . 
Muhtelif r · · 

40.55422 
1:"8 501 86 

4.500.000 00 
ı 1 . 176~02.08 

Muhtelif .......................................................... . , 175 

4200 

814 

74 87- küsur arşın mıktarında bu1unan Kadirga'da e 
Dizdariye yeni Eminsinan mahallesinde Kltipıi-" 
yokuşu sokağmda meşruta hane arsasının tam~_,,ı 

00 700- metre terbiinde bulunan Kasımpaıa'da Suru'" 
Mehmet Ef. camii arsasının tamamı. 

Yek On YekOn 245.653.67 7.49 
588 

00 Tapu kaydı mucibince 407 · arşın mıktarında ~· 
nan Topkapı'da Beya:ııtağa mahallesinde kiliıe _. 
kağanda eski 6 yeni 1 O No. Ju ersanın tamamı. • 1 00 Kumkapı'da Kazanisadi mahallesinde eski- 3 ye!'t• 
iJi 17 No. Ju arsadan Müfrez 490- arşın mıktı.,.r' 
daki arH. 

Sablbl: MEIDIET ASIM 

U.5.65;3.677.49 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Iskonto haddi % 5 112 - AJtın üzerine avını % 4 1/2 

Tl:JRKiYE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

' 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~Ol;Q· 

.Nearlyat MüdürU: Belik Ahmet 
~· A K J T Matbaam - btubal 

-
Yukarda yazılı emllk satılmak fizere 20 gün müddetle iJ~ 

konmuştur. ihalesi Kinunuevvelin 13 üncü çarşamba gilntl ..,,.. 
lS tedir. Taliplerin pey akçeleriJe beraber lstanbul Evkaf ... ~ 
dGriyeti binasında mabliilit kalemine müracaatları. (b'l"'9'' 

............................................................... ···············-········=-,r.:::n:n:::m::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::~~;;:::~.::;::::s=:::r-== 

il Büyük Tayyare P!ya11gosu 

16. ıncı tertip 2. inci keşide 
11 Kanunuevvel 1933 dedir 

.:. 

1 
Büyük ikramiye 

bin liradır 
(25) 

IBu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralılı 

t::~a::::;,H;:~~:::.::::rdır• ' 
lstanbul Milli Emlak Müdürlüğündell' 

Kadıl<öyünde Zühtü paşa mahallesinin Fener sokaiında 51 
No.lu Gazino bir sene müddet ve senevi (240) lira kira Oze~ 
den 18 · Kiounuevvel - 933 Pazartesi günü saat 12 buçukta a9" 
arttırma uıulile kiraya verilecektir. isteklilerin pey akçelerile 1118" 
racaatlan. (65~ 1 ... --------1.--F ARUKI-~ 

Deniz Yolları işletmesi 

ACENT ALARI: 

lüraköy l<öprüba~ı reı. 42362 '\i rkc:ı.:• 

~lühürdar zade ham: Telelon 22740 

Do§ru izmir SUr'at postası 

Konya Vf!puru 28 ikinci teş· 
rin sah 1 l de Galata rıhtımın· 
dan kalkarak doğru lzmire 
gidecek ve dönecektir. (6560) 

Birinci iflas memurluğundan: 

Evvelce Sultanhamamında Şu

raskj mağazası karşısında icrayı 

ticaret ederken iflası ilan olunan 

J. Yakomisi Efendinin icra ve if

las kanununun 182 inci maddesi 

mucibince iflasın kaldırılmasına 

13 - 11- 933 tarihinde muhake -
mece karar verildiği ilan olunur. 

(10360) 

G Ü Z E L Kokulat 
Fabrikasının deposu: Jıtaobul' 

d•" da Sultanhamamı meydanın eli 
dır. Beyoğlunda Karlman reç~ 
Ankara'da Moda Pazarı, lılll:,';. 
c'e Şen:si Hakikat mağııız•91 

baş'ıca satıf yerleri~i~: rılef 
Ba~ka şehirlerden alıp satın:ı.k ıstı} e ~ 

~ulıanh:ımamınclaki merkeze buyursurı 
........ ISl'lnlmlll'llll .. 11~ 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar müteh•"1

:.. 

Cuma pazardan başka ıüııle """ 
sabahları {9 - 11) Beyojld J 
Taksim - Altın bakkal nuao-'~ 
Telefon: 42519 öğleden ıoıır• 1'. 
{ 6 2,5) lstanbul Divanyol~ 
mara 118 T ~Jefon: 22398 ~ 
be günleri sabahleyin Beyoil~_... 
ki kıtlık ikametgahında f&JP".~ 
meccanen. 


