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Aıütareke iptidasında 
lstan bul hükiimetinin 
daveti ve Gazi Hz. 

Ruzvelt'ten Bütün Dünyaya 
Sulh İçin Bir Beyanname 

. Milletler tecavüz arzusunda olduklarından değil, tecavüze 
uğramak korkusile lüzumundan fazla silahlanıyorlar 
Vaşington, 18 (A.A.) - M. Ro

osevelt tarafından bütün memle -
ketlerin hükumet reislerine gönde
rilmiş olan beyanname metni şu
dur: 

" Memleketim halkının derin 
)>ir ümidi, bu halkın hükumetinin 
reiıi ııf atile, benim ıize ve sizin 
vasıtanızla milletiniz efradına mü· 

· racaat etmeme saik oldu. Bu ümit 
de ıili.hlan bırakmak hususunda 
pratik tedbirler ıayeainde sulhun 
temin edilebilm~i ve iktisadi her· 
cümerce kartı olan mücadelemi • 
zin hepimiz tarafından zafere isal 
edilebilmesinden ibarettir. 

Bu maksatla millet iki büyük 
cihan konferansını içtimaa davet 
etmiılerdir. Bütün cihanda sakin 
erkelerin kadınların ve çocukların 
saadetleri refahlan hatti. hayatla· 
rı bile hükUmetlerinin yakın bir a· 
tide vereceği karara bağlı bulun • 
maktadır. içtimai feraitin teki.mü 
lü, ferdi hukuku beterin mahfuzi· 

Amerika .. ı.telmlaara •· Ruzvelt 

yeti ve içtimai adaletin terakkisi 
bu kararlara mütevakkıftır. 

Konferanslar 
Cihan iktısat konferansı yakın· 

da toplanacaktır. Ve neticesine de 
sür'atle varması lazımdır. Dünya 

Bütçe Müzakereleri Devam 

uzun uzadıya teemmülata intizar e 
demez. Konferans mevcut karga• 
§alık yerine paraların stabilizaı• 

yonu dünya ticaretinin tanzimi ve 
beynelmilel te~ebbüılerle fiyatla • 
rm yükseltilmesi yoluyla intizam 
tesis etmelidir. Kısaca konferans 
iktııadi iyiletme tarikindeki mün· 
f erit milli programları makul ve 
iyi dütünülmüt beynelmilel teteb· 
büslerle itmam ve ikmal etmelidir. 

Tahdidi teslihat konferansı bir 
seneyi mütecaviz bir zamandanbe
ri çalıJmakta olduğu halde, henüz 
memnuniyet bahş bir neticeye 
varmağa muvaffak olamamıttır. 

Muğli.k maksatlar hala tehlikeli 
bir surette çarpıtmaktadır. Bizim 
vazifemiz, en fazla adede en bü • 
yük iyiliği yapmak gayesine müs· 
tenit bir müttehit hareketle ame• 
li neticeler elde etmek istikıuneti • 
ne müteveccihtir. Bu büyük vazi • 
fenin amir Hitabı önünde küçük 

Dnawtı lklnd Sa11ılflfla 0 

Ediyor 

Nafıa ve ikhsat vekiletlerinin yeni 
bütçeleri kabul edildi 

Sırrı Beyden sonra Nafıa vekili 
Hilmi Bey kürsüye gelerek cevap 
vermit ve tunları söylemittir: 

- Efendim, Sırrı Beyin yüksek 
mühendis mektebi bütçesi müzake 

Devanaı Doku:unrn Sagıfada 
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Ruzvelt'ten Bütün Dünyaya 
• 

Sulh için Bir Beyanname 
Milletler tecavüz arzusunda olduklarından değil, tecavüze 
uğramak korkusile lüzumundan fazla silahlanıyorlar 

IJaştarafı /Jirinci Sayıfada 

manialar ortadan kaldırılmalı ve 
hasis gayeler unutulmalıdır. Hot
perstane bir zafer nihai bir mağlu 
biyel olmağamahkumdur.Neslimiz 
için dünyanın her tarafında devam 
lı bir sulhun temini en büyük gay· 
retlerimize layık yegane gayedir. 

Cihan harbinden alınan dersle· 
re ve onun fecayiine rağmen bugün 
her zamandan ziyade dünya hal · 
kına bar olan teslihatın neden neş' 
et ettiğini araştırırsak bunun iki 
sebebi olduğunu görürüz. 

Milletlerin korkulart 

Birincisi kardeş bir millet zara
rına arazisini tevsi etmek husunda 
hükumetlerin a~ikar veya gizli ar· 
zuları -ki yalnız ufak bir ekalliyet 
teıkil eden hükumet veya millet
lerin böyle bir arzu besledikleri 
zannındayım-. 

ikincisi de, miltetlerin istila edil 
mek korkusudur, zannediyorum ki 
milletlerin kahir bir ekseriyeti, 
kendileri tecavüz arzusunda ol -
0

duklarından değil, fak at kendileri 
ne karşı bir tecavüz hareketine ma 
rQZ kalmaktan korktukları içindir 
ki, lüzumundan fazla teslihatı ida
me mecburiyetini hissetmektedir -
ler.Bu korku haklıdır.Asri tecavüz 
silahları asri müdafaa silahların· 
dan kat kat kuvvetlidir. Hudut İs· 
tihJMmları, ._siperler, tel örgüler, sa 
hil müdafaası ·bir kelime ile sabit 
isHlikamat- harp tayyarelerinin, 
ağır seyyar topcunun, kara zırhlı -
larıntn, tankların, zehirli gazların 

taarruzuna karşı artık tut':lnamaz -
lar. 

Eğer bütün milletler muvaff a -
kıyetli bir tarruzu mümkün kılan 
&ilahlara malikiyetten vaz geçer -
ler ve bunların istimalini bertaraf 
etmeğe tamamiyle muvafakat e -
derlerse müdafaa tertibatı kendi -
liğinden gayri kabili fetih bir hale 
gelecek ve her milletin hududu ve 
istiklali tahtı temine alınmış ola -
caktır. 

Tahdidi teılihat konferansının 
nihai gayesi bilumum tecavüz si
lahlarının tamamen ortadan kaldı
rılmaıı olmalıdır. En yakın gayesi 
ise bu silahlardan bazılarının esas 
lı surette tenzili. 

Hükumetimizin kanaatine gör~ 
halen Cenevrede müzakere edil -
mckte olan tecavüz silahlarının he 
men tenzili hakkındaki program 
nihai hedefimize doğru atılmış ilk 
adımdan ha,ka bir şey değildir. 
Teklif olunan ilk adımların ise la
zı~ geldiği kadar geniş atıldığını 
zannetmiyoruz. Bununla beraber 
halen teklif edilen tedbirleri hüsnü 
telakki eden hükumetimiz tahdidi 
teslihat hususunda yapılacak mü· 
teakip diğer teşebbüsatın da mu -
vaff akıyetini temin hususunda nü
fuzunu istimal edecektir. 

Üç hatve var 

En açık bir ifade ile, hali hazır 
münakaşatında üzerinde ittifak e
dilmesi lazım gelen üç hatve var -
dır: 

1 - Makdonalt projesinde hu -
tutu eıasiyesi umumi bir tarzda çi
zilen gayeye doğru ilk kat'i adımı 
llbnalr. 

Z - Müteakip adımların zaman 
ve usulü üzerinde ittifak etmek. 

3 - ilk ve müteakip adımları rctile harp tehlikesi halinde diğer 
atarken hiç bir milletin muahede· devletlerle birlikte mutaarrızı ta • 

lerin vazettiği tahdidatın fevkin - rif etmek için yapılacak istişareye 
de olarak mevcut teslihatını tez - iştiraki taahhüt eyleyeceği zanno -
yit etmemesi hususunda ittifak et - lunmaktadır. 

mek. Amerikanın bundan başka ihti-
F akat cihan sulhunun bütün mal mutarrızlara karşı şimdiye ka

ref'i teslihat devresi esnasında da dar takip etmiş olduğu ananevi si· 
müemmen olması lazım geldiği i- yasetten vaz geçeceği rivayet olun
çindir ki, ben, yukardaki üç teşeb- maktadır. 

büsü sadıkane ifası devam edildi- Nihayet Amerika, intikal devre
ği müddet zarfında ve tamamile sinde hududu ötesine asker gön -
bunlara ve mevcut ahdi hukuka ta dermemeği taahhüt edeceği söyle· 
bi olmak üzeree bir dördüncü hat· niyor. Yalnız muahedelerin teshil 
ve daha teklif ediyorum: etmiş olduğu bazı ahkam icabatı 

Bütün dünya milletlerinin res- 1 müstesnadır. 

mi ve kat'i bir ademi tecavüz mi· Müsait cevap veren 
sakı akdetmeleri, ve silahlarını 10 Memleket 
tahdit ve azaltmak hususundaki 
teahhütlerini resmen ve tekrar te
yit etmeleri, ve bu teahhütlerin 
bilumum vaziulimza devletler tara 
f ından sadikane bir şekilde ifa e· 
dilmesi şartile, devletlerin, hudut
lerinin ötesine her hangi neviden 
olursa olsun müsellah kuvvet gön· 
dermemeğe münferiden razı olma
ları. 

Aklıselim gösterir ki, her han -
gi birkuvvetli devletin biri Lond
rada diğeri Cenevrede siyasi ve ik 
tısadi sulh için yapılan müşterek 

gayretlere hakiki bir samimiyetle 
iltihaktan imtinaı takdirinde, bü • 
tün terakkiyat manilara uğrıyacak 
ve nihayet akamete mahkum ola
caktır. Bu takdirde, her iki sahada 
da sulhu arayan medeni dünya, 
muvaffakıyetsizlik mesuliyetinin 
kime raci olduğunu bilecektir. Hiç 
bir milletin böyle bir mesuliyeti 
yüklenmemesini ve bu büyük kon
feranslara iştirak eden bütün mil· 
letlerin ilan edegeldikleri siyaset -
lerini harekete kalbetmelerini mu
sırren temenni ederim. 

Refah ve iktısadi sulhun yolu 
budur. Bu ümitlerin hakikate inkı
labı yolunda hükumetinizin zahir 
ve beraber olacağı kanaatindeyim. 

Anadolu ajansının notu: 
M. Roosevelt bu beyannameyi 

Reisicfünhur Gazi .Mustafa Kemal 
Hazretlerine de göndermişlerdir. 

M. Ruzvelt faaliyetine 
devam edecek 

Vashington, 18 (A.A.) - Ha -
vas Ajansı muhabirinden: 

Beyannamesinin gördüğü iyi ka 
bulden cesaret alan M. Roosevelt. 
silahları bırakma konferansının 

muvaff akıyetini temin maksadile 
mesaisine devam etmeğe hazırlan 
makta olup ameli bir takım teklif
ler hazırlamağa baılamıştır. M. 
Norman Davis, bu teklifleri mü -
nasip bir zamanda Cenevrede tev
di edecektir. 

M. Roosevelt, emnüselamet me· 
selesi hakkında Fransayı tatmine 
Çalışacak ve başlıca devletlerden 
taarruzi silahlarını tedrici surette 
azaltmalarını isteyecektir. 

Bundan sonra Amerika silahla -
rmı azaltmış olan milletlerin em - ı 

nüselametini temin edecek bey • 
nelmilel itilaflara iştirak edecek -
tir. Amerikanın silahları bıra)<ma 
mukavelesi ahkamına halisane ri
ayet edilmesini temin etmek mak
sadiJe beynelmilel ve daimi ve oto. 
matik kontrole ittirak · edeceği ve 
son istişari misakı imza etmek su -

Vashington, 18 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra 10 devlet, M. Roo· 
seveltin beyannamesine müsait su 
rette cevap vermişlerdir, ki şunlar
dır: 

İngiltere, İsveç, Felemenk, A
vusturya, Norveç, Danimarka, Lit 
vanya, Meksika, Küba ve Panama. 

Teklif Ankarada 
müsait karşılandı 

ANKARA, 18 - Reisicümhur 
Hazretleri, Amerika reisicümhuru 
M. Rooseveltin teklifini dün al -
mıştır. Bunun üzerine Vekili er he
yeti gece saat yirmi birde toplana· 
rak M. Rooseveltin teklifini tetkik 
ve müzakereye başlamıştır. Bu içti 
ma gece yarısından sonra üçe ka -
dar sürmüştür. Vekiller heyeti bu
gün de saat on altıda toplanmış ve 
geç vakte kadar teklifin müzakere 
sine devam etmiştir. 

Sulhçuluğun her fırsatta eserle· 
rile isbat etmiş olan Türkiye cüm
huriyeti merkezinde M. Roosevel
tin teklifi müsait karşılanmıştır. 
Bu teklife vereceğimiz cevap ha
zır lanmıştır. 

Barut inhisarı 
Bütçe yarın mecliste 

müzakere edilecek 
ANKARA, 18 (Hususi) - Ba

rut ve mevaddı infilakiye inhisa· 
rı işletme idaresinin 933 bütçesi 
basılmıştır. Bu bütçe; cumartesi 
günü mecliste müzakere edilecek
tir. idarenin varidat bütcesi 556 
bin, masrafı 330 bin liradır. İnhi
sarı işleten şirketlerin tasfiye mu· 
amelesi henüz neticelenmediğin
den ve kat'i idare şekli de henüz 
tesbit edilmemiş olduğu için mu· 
vakkaten inhisar işlerinin tedviri 
için bu bütçe hazırlanmıştır. 

Bütçe encümeni muzır hayvan· 
larla mücadele için avcılığın ya
yılması maksadile av malzemesin· 
de tenzilat yaplmasmı temenni et
miş ve yapılacak tenzilatı vekiller 
heyetinin salahiyeti dahilinde gör
müştür. 

Tütün ambarları 
yaptırılacak 

ANKARA, 18 (Hususi) - İn
hisarlar idaresi memleketin tütün 
yetişen muhtelif yerlerinde tütün 
ambarları yaptıracaktır. Bu iş için 
bir kanun layihası hazırlanarak B. 
M. Meclisine verilmiş, layiha büt· 
c;e encümenince kabul edilmiştir. • 

Hitler devletlerden 
teminat isteyip duruyor 

Hulcisası bu : Al~anya müsavi haklııl 
, istiyor . . Fakat sulhan ... 

BERLl.N'. 18 (.A.A.) - Başvekil · Çünkü iktısadi imar için ~il~: ti 
!\1. Hitler dün Rayiştag da büyük rakım! meselesinin halli ıaıı riV' b 
siyasi nutkunu söylemiştir. diği,1c kanidir. Birleşik A~:uıı~ a 

nm suh teminatı umu~~ ıll,llıtl,ı 1 Başvekil eYvela versay muahe
desinin siyasi ve iktısadi boşlukla
rını kaydetmiş \'C demiştir ki: 

"- Almanya müsavi haklar is
tiyor. Almanya,muahedelerin şart 
larını yerine getirmiş olduğundan 
bu talepte hulunmağa bir hak ka -
zanmıştır. Bir takım yanlış tefsir
lerle Almanyanın bu şartları yeri
ne getirmemiş olduğuna dünya i· 
nandırılmak isteniyor. Milliyetper
ver sosyalist teşkilatının Alman 
ordusile hiç bir alakası yoktur. Ve 
ordunun muallim bir ihtiyat kuv· 
vetini teşkil edemez. Bu teşkilatlar 
ne devlet ve ne de ordudan hiç bir 
yardım görmeksizin vücut bul • 
muşlar ve münhasıran siyasi bir 
ihtiyaca tekabül ediyorlar. Bunla
rın maksadı komünist tehlikesini 
ortadan kaldırmaktır. Talim ve ter 
biyeleri ise halk kütlelerini tenvir 
etmek ve komünist tethiş harek'e • 
tini izale eylc11Jek için propagan· 
da da bulunmayı istihdaf etmekte 
dir. Çelik miğfer teşkilatları da ay 
ni maksatla meydana gelmiş ve es· 
ki muharipler arasında müşterek 

arkadaşlık hatıralarına istinat et · 
mektedir. Muarızlarımızın pren · 
sibini ele alırsak spor klüplerine 
ve jimnastik cemiyetlerine de as -
keri bir mahiyet vermek lazım ge· 
lir. .. 
Diğer ordularla mukayese 

Diğer orduların kur'a efradı na· 
zarı dikkate alınmaksızın Alman 
siyasi teşekküllerine askeri bir ma 
hiyet verilmek istenilmesini şid -
detle protesto ederim. Alm~nya • 
nın elinde ancak muahedelerin der 
piş ettiği 100 bin asker vardır. İh· 
tilal üzerine kendisine ihtiyaç ha· 
sıl olan muavin polis sene nihaye· 
tinden evvel kaldırılacaktır. Al · 
manyadan istenen teahhütler mu· 
kabilinde kendisine ne gibi temi • 
nat verilecektir. Fransanın silahla 
rı, müdafaasız Almanyaya ken· 
di emniyeti için teminat istemek 
hususunda daha fazla haklra ver · 
mektedir. Buna rağmen Almanya 
beynelmilel mahiyette teahhütlere 
girişmeğe daima hazırdır. Ancak 
diğer milletlerin de aynı şeyi yap · 
ması şarttır. Fazla olarak Alman
ya bütün askeri teşkilatını kaldır· 
maya ve son tüf eğine kadar bütün 
silahlarını atmaya da amadedir. 
Diğer milletler de bu yolu takip e· 
decekler midir? Fakat diğer dev· 
letler silahlarını bırakmaya karar 
vermezlerse Almanyanm muame -
leyi istemekte haklıdır. ., 

Almanya İngiliz projesinde bu 
meselenin hallini mümkün kıla · 
cak bir esas görmektedir. Ancak 
kendisine keyfiyetçe müsaavt ve -
rilmeksizin mevcut müdafaa tcş -
kilatlamıın kaldırılmasını isteme -
mek şarttır. 

Almanya hazır, ya ötekiler 

Almanya aynı fikirle bütün leş· 
kilatlarını beynelmilel mürakabe -
ye tabi tutmaya hazırdır. Fakat 
diğer devletlerin de kendi teşkilat 
larını bu mürakabeye tabi tutma· 
yı kabul etmeleri lazımdır. Musoli 
ni projesini bir defa daha selam -
larım. Reich hükumeti M. Rosse
veltin teklifini kabule amadedir. 

avdetine yardım edebıhr. ilılf 1 
hükumeti büsbütün siyasi ~.e de' 
sadi meselelerde diğer bütıJllı,şf' 
!etlerle mutabık kalmaktan fı.~ 
, . . . A k Aldl' 
ıltr ~ev ıstemıvor. ncıı i~ 

aşağı vaziyette muvafakat el~> 
cektir. Binaenaleyh tehdit~e~ eJI 
man hükumeti veya milletı uı. Jf. 
de müessir olmak teşebbüıle~ ~ 
bir netice vermiyecektir. Ze"! (ı 
birler ise ancak muahedelerıtl if 
len ve hükmen sakit ohnaııoS ~ 
taç edebilir. Bu takdirde~' 1 
man taleplerinden gene farı~ 
yacak ve bütün konf er anıl ~ 
çekilmiye mecbur kalacktır·~ 
manya bu neticeye iıteıniye~ 
racaktır. Çünkü Alman . ~ 
Milletler cemiyetine dun b.~r it 
yette mensup olmaya güçlük 
vam edebilir.,, 

Hitleri~ ~u~ku ~ 
manidar görülüY 

ti' 
Rakamların ecnebilef 
rafında da anlaşılJ11P' 

matlup " 
BERLIN, 18 (A. A.) -~-~ 

kil M. Hitlerin söylemiş ~ 
nutkun siyasi maliafilde b Jll 
intibaı en ziyade nihayette".) 
takririn ittifakla }; ~bul edil1"

1

~ 
ması ifade etmektedir. . /~ 

Siyasi maha r;t bu nutku b•! 
nutku addetmektedir. ~ 

Siyasi mahafilde bıt ,ti'İ 
intibaı en ziyade nihayetl~ 1 it 
takririn ittifakla kabul edıl.-ı 
ması ifade etmektedir. 

Siyasi mahafil bu nutlc" 
sulh nutku saymaktadır. b'I 

• "' 1 Başvekil, ret ve cerhı .
1
e V 

m1yan bir mantık ile şiınd•"ııet 
dar takip edilmiş olan \J~"f'~ 
ne gibi neticelere varmış ol yel' 
göstermiş ve bunun için .. 1ttı~1 

h d . . , tesırı Jt 
mua e esmın meş um (ef" ı" 
da ekserisi iktııadi sebeP ... f 

. k' jJ11.. if 
olmak üzere 250 hın 1'·1<tet19 
surette ölmüş olduğunu ıı 

tır. Jcİi h·ç . 
Rayhiştağ salonunda 

1 1ıef1 
Hitlerin nutkunu d~nl~re~:ııı•• ,,J' 
canını zaptedememıştır. 

11 
,ııJi' 

nebilerin de bu raka.ınl~;~eJ<te 
sını anlamaları arzu edı .. .t ~ır 

l"'' ,, 

BERLIN, 18 (A. A.) -
111

11Ji
1

, 

.. a"" ·~ ler, Almanyanın mu• .1 • .,'f' 1 ı 
. h' b" "es•~ ,.~ devam ettıren ıç ır Alııt , 

. ~ · . tayel 1 1'' za etmıyecegını ve 0 r" t' 
yaya böyle bir vesikayı ı1' ol&J ,-1 

bul ettirmeğe kalkışılac"1,.rd"" fi• 
~a beynelmilel konefrcııı• e1'ile'e 
Milletler cemiyetinden ç 

ni beyan etmiştir. • tesif 
·· 3ıt / Amerikada ınus ,.J ,.. 

VAŞiNGTON, 18 (/'.·re•tı'.i"' 
daSlı _ .. ıl 

Hitlerin nutkunun e ıııii,..-
. h flinde d't• merıkan ına 8 1 1<te 1 lı' 

. 'lA f ddedilıne Jtiıt ~ 
ıtı a cuyane a "e '-· 

Diğer taraf tan M. ~bu:ııd" ..ii!J' 
'le cı 1tr-' yannamesi ~olayısı e1' ,... · 

k geleC d" mi surette vu ua ,,_rıJ'f 
mel hakkında beyaı 
binlik vardır. 
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Seyyar Terbiye Sergisinde : 11 ı 
§ 

Step Ş ehi'rle;lııd;~ 
Elektrikleşme 

Ot Sıva• ı 14 Maya• 1933 
onı ' ·ı lll.y 0~1 nıahalleler arasından l Orta Anadoluda elektrikleşme 

ti, kı_,~ ılerliyor ... Mahalleler bit tabii bir neticedir. Fakat bazı A-
B r •ıladı. nadolu şehirleri var ki elektrikleş-

l u kır Sıva ··b·· d b' .. t·· k'b d · ue~ . sın o ur taraflarına me ora a ır suı ur, ı ar esın-

'i&ç~lllıyor .. Y.emyetil bir düzlük, ler diye yapılmış bir harekettir. 
ltre ~ lerınlık, ilerde mor tepe- Size öyle tehirler sayabilirim 
!-.. •dtl ıııp &idiyor. Birden ağaç- ki, elektrikleşme namına yaptıkla
"-obil ;'tı ve Yarlar dikletti. Oto- rı hareketler bir hayli hazindir. 
fılcırdı urdu. Tatlı, ıerin rüzgara Elektrik elde etmek için ormanlar 
kanı. ~•n, bağıran, hoplıyan deli- dan odun taşıyan şehirlerimiz ( 1) 

1tkteıı ı:::U)'ıan .~e~.i karıştı. ~ük- olduğu gibi, mang~I kö~ürünü ya
tek e.tl kol kopurerek, kükrıye· karak (2) elektrık lambalarını 

ıy~ s 
)lrınk· b •u n•aaın yanıbapnda 
tıa dea~ olluiun tenıizliğin, raha
i&çlar k~)•nı anlatıyor. Sıra, sıra a 
tak "• ." Y•iını içinden fışkıra· 
· "'"nı teh · lçinde .

1
.. rın, akıam karanlığı 

C .. i
1
J
1 

Uetini seyrediyorlar. 
l ... •Yan 
"lnhaıka ~•ık ağaçlar, Sıvasa 

t ~ . hır renk veriyor. 
L ter ın f 
qtrkea la sızlık edip herkesin, 

'Ô)ledi;~ .. b~tü~ memleket için 
it ~ ~zu aoylemek lizımgel
~ ~öL~~~ beylik cümle ağzınız-

•• l(ulur• ....... t.t • • 
11ltlk l adenıki bu teli.leden alı • 
.... e elet 'ki S .... l')ol rı e ıvaı Kayseri de-
"''deın~~~ktrikle itletilebilirmif, 
'1tktr1• ... 

1 
Uradan t;lde edilecek 

h.~ 1 l•ıı le ·ı 
" ''llllıt 1 ovatı ( 1) kuruşa -
~ı\l)o:lllllayuı 40 paraya - mal 

~~İn l~ da lleden halk her aene 
~beu~ra Petrol paruı vermiı .. 

lia ile efendim, tembellik. 
l'a. Yır, L .. I d'' .. . . ,.. 

tutuşturan kasab~larımız var. 

Elektrik ışığının Anadoluda 
yerle~mesi ormanların yok edilme
si, yeşilliğin kıraç toprakların ço
ğalmasına sebep olmamalıdır. 

Anadolunun elektrikleşmesi bir 
keyif, bir emel, bir istek meselesi· 
değildir. Bir hesap, bir kazanç ve 
iş meselesidir. Memleketin elek • 
trikletme isteği en yüksek tevet· 
türdedir. 

Elektrikleşme iıini, iıtiyenin ya 
kalık, boyunbağı takması nev'in • 
den bol ve geniş bir müsamahayla 

görmek mümkün olamaz. Devlet 
vatandaşı ev yaptırırken, fabrika 
açarken karışıyor,· plandan bahse· 
diyor. 

Memlekette bir elektrikleşme İ· 
şi kımıldanır ve yer yer motörler 
kurulurken devletin de artık bir 
elektrik plinile işlere karışması ~- }' uoy e uşunmeyınız. ;:::,ı-

"-lı h •nıbaıındaki kuvvet kay • lazımdır. 
~llr•Lb >'•ınacında yedi kilometre Sadri Etem 
dif S '•nda .. 1 l lo '" agaç ı < yer seneler· 
.ı rTllft .. ..__ da bir impara-
.. h..._ ~ ._... .,,. 

~ .... lllUftur. B 11 1 damgalanmış 
(2) l\iaraş. 

12000 seyyah 
Gelecek aylarda 
lstanbula gelecek 

Temmuz ve ağustos ayları zar • 
f ında lstanbula 2000 kadar hal -
yan seyyahi gelecektir. Seyyahları 
Krakovi, Roma, Agoıtüı, Açenya, 
Oseana, Konti Grandi vapurları 

getirecektir. 

Limon kıralının itirazı 
tetkik olunuyor 

Limon kralı Diyamandi Efendi • 
nin limon kaçakçılığı davasına 
dün sekizinci ihtisas mahkemesin· 
de başlancaktı. Fakat mevkuf olan 
Diyamandi Efendi ile ortağı Milti· 
yari Çamis Efendi, katibi Arkiri 
Efendi tevkif kararına itiraz et
tikleri için bu itirazın tetkiki ağır 
ceza mahkemesine gönderilmişti. 

Ağır ceza dosyaların tetkikini 
ikmal edemediği için 8 inci ihtisaı 
mahkemesindeki kaçakçılık mah • 
keuıesi de pazartesiye tehir edil • 
mi~tir. 

Vali gidiyor 
Vali ve Belediye reisi Muhittin 

Bey bu akşamki trenle Ankaraya 
gidecektir. Muhittin Beye mezar • 
lıklar şubesi müdürü Süleyman ve 
umuru hukukiye müdürü Muhlis 
Beyler refakat ed.ecektir. 

Muhittin 8. Ankarada belediye 
bütçesinin mecliste müzakere esna 
sında hazır bulunacak ve bazı be
lediye işlerini takip ederek netice
lendireceldir. 

ıe bir rej' u. •rıııanın hikayesi 
ra ı.tnın t• 'h' . . '-t ~n siıe b h" '"frı ını verır. 

Beşiktaş cinayetinin muhakemesi 
r,treyinı. u •kiyeyi, kısaca an 

. '8· 
""" ır Varnııı h. Müddei umumi dün fo.:t t:ıtorl· k ' ır yokmuş, bir 

~'111111 b~ "•rnıı§ ! Bu irnpara· b• • • •d • t d• 
'·~ !a~rd Yali Patası varmış. ırının 1 amını ıs e 1 
ita ,:eı111i onuna binmiş, bura- . -----
it~ ~hı f loznıuı bir de bakmış K d d d •• •• 
Vl~)'r~etre ~Urabbaında ağaç 1 arşı an, pencere en a amı gormuş 
1•ıı~!' =~!Çınde de teli.leler.. av tüfegıv. ni indirmiş ve bir silah sesi h,,.. f, l'lJ• Z:ıradan pek hot· 

/ktısadi haberler 

Yumurta ticareti 
ve ihracatımız 

Muallimler 
Dün büyük bir 

Al .. ··kı , toplantı yaptılar manyaya az gumru e 
"h d ceg"' iz .. 1 lstanbulda mevcut orta mektep-] raç e e l . 'h 11· 1 . d" .. vı 

1 
erın tarı mua ım erı un og e • 

Holianda ile Almanya arasın<la den ıonra İstanbul lisesinde bü • 
9 mayıı 933 tarihinde bir muka~.e 1 yük bir toplantı yapmıtlardır. 
le yapılmıştır. Bu mukaveleye. ~o- ı Bu toplantıya Maarif vekileti 
re Hollancla yumurtaları tenzılat· ı tarafından tarih tedrisatını tefti • 
lı gümrük tarifesi ile Almanyaya şe memur edilen Hamit Bey riya• 
girecektir. i set etmiştir. Hamit Bey muallim • 

Almanya hükumeti bu mukave· 
1 

ferden şimdiye kadar yaptıklan 
leye en ziyade mazhara müsaade 1 tedr~sat esnasındaki tecrübelerden 
devletlerden gelecek yumurtala -1 elde ettikleri neticeleri sormuıtur. 
rın da ayni şartlar içinde Alman- Hamit Bey bütün muallimlerin 
yaya girebileceğini bildirmiştir. 1 fikirlerini öğrendiği için bunları 

Bu devletler araıında memleke· teshil ederek Maarif vekaletine 
timizde olduğu için Türk yumur • gönderecektir. 
taları da az gümrük tarifesi ile Al· ' ------------
manyaya ihraç edilecektir. 

1 
Zabıta teşkilatının teftişi 

Öğrendiğimize ıöre Almanya 
tenzilatlı tarif eye tabi olan dev • 
Jetlerden gelecek yumurtaların 
miktarını 6,718,000 olarak tahdit 
etmittir. Bu yumurtaların cinsle

rinin iyi olmaıma çok ehemmiyet 
verileceği için, yumurta ihraç ede 
cek Türk tacirlerinin bu noktaya 
ehemmiyet vermesi bildirilmittir. 

Avusluryaya ihracatımız 
Memleketimizden A vusturyaya 

Emniyet umumi müdürlüiünden 
gelen emir üzerine bütün zabıta 
teşkili.tının teftişine batlanılmıı· 

tır. 

Emniyet müfettişlerinden Cemi 
Bey Edirnede, lsmail Hakkı Bey 
Sıvasta, Hüsnü Bey de Anadolu
nun muhtelif yerlerinde teftiıler 
yapC\caklardır. 

Bükreş elçimiz 
Bir müddettenberi burada bulu· yapılacak Türk menıei ithalata mü .. . . 

11.k d" · 1 · t an tes nan Bukres orta elçımız Hamdul· tea 1 ovız erın mun azam l h S h: 
Yiyeai temin edildiği için Avustur- ~ . ~p ı Bey dün Romanyaya. 

il b d l 
.. 

1 
gıtm1~tır. 

yadan gelecek ma arın e e ını 
öderken Türk parasını koruma ka-

nunun 33 üncü maddesinin tatbik 
edilmesi lktııat vekaletinden bil • 
dirilmiştir. 

Antrepolar 

Rıhtım şirketi ile 0iı 30 
tenzilitta uyuştular 

Transit halı tacirleri Rıhtım şir· 
keti ile, antrepoların ücretleri me· 
selesinde esas itibarile anlaşmış • 
lardır. Dün görüttüğümüz bir halı 
taciri: 

Halk ve edebiyata dair 

Dün öğleden sonra lıtanbul 
Halkevinde lsmail Bey taraf mdan 
(Halk edebiyatının kıymeti) hak· 
kında bir konferans verilmittir. 

Konferans; halk edebiyatına ait 
bir çok numunelerden bahıetmit 
ve halk edebiyatının kıymetini u· 
zunu zadıya izah etmiştir. 

Kadıköyünde yangın 
Kadıköyünde Hasanpafa ma • 

hallesinde mütekait Hamdi Beyin 
dükanından yangın çıkmıf, kıı • 

h11 'Ilı Jc.ıı 1 Patanın bir de nazlı lstanbul ağır ceza mahkemesi, Sof adan iki el silah ıesisi daha i-
"•d •arını b · · · · f · · · · · 

men yanmıttır. 
- Rıhtım şirketi ile anlaştık. 

'lflı\l a ~''en . ': varsın kızım geçen sene mayısının eşıncı pa • şıtmıf. Bazı te errüat üzerıne göriıfuyo • 
~d.8oo lir •ın dıye fehrin koru· zarteıi günü Beşiktaşta Serence Sabri Efendi, etraftan konukom ruz. Neticeyi de tahriren odaya bil Atış talimleri 
d, >teıi ~ir.:; •atın almıf. Ne Bey yoku!unda 16 numaralı evin şuyu çağırarak, kanlar içinde min direceğiz. demittir. Önümüzdeki pazarteıi günün• 

Sa lılııt!.. !, ne de halka fay- ikinci katınçla bir odada işlenen derde yatan Şerafettin Efendinin Öğrendiğimize göre uzun müza· den itibaren Yetilköy Bumu ile 
lit ıa tıra eftnd' cinayetin muhakemesini, dün son y~rdımına koşarken, ev sahibi Oı· kerelerden sonra yüzde 30 tenzi • Aynarlı köyü kartıaındaki dalyan 
.\t._ '-'•n ~t ı~, gel zaman, :;afhasma getirmi~tir. man Efendi, ağır ağır merdiven • lat:ı mutabık kalmıtlardır. arasında ve sahilden itibaren bir 
~ •n J>e roJ tıcareti a b · lcri inmiş, sokak kapısından çık • buçuk kilometrelik emniyet aahaıı 
il' ~İtJca >'da olın t Y t7n ır Serence Bey yokuşundaki 16 nu· mış, en yakın karakola gitmiş ... Be hariç olarak bu iki nokta arasın • 1~".a ~ on b1• .. l~ş, opra ar o- maralı evin sahibi, Osman Efendi Ef 329 Dog" umlular 
Ilı ""'l f L ·• ıraya t ı ni kiracım Şerafettin endi öldür dan geçen hattan garba doğru bet 
l tı.L_ tqirde c! k . ~ 1 mıf, isminde biriıi imiş. Bu evi, kısım k d b · · ı· 
''" ~~ •• 1 '" o uz kıtı kuvvet , . . k mek iste::li. Fak at, en isi vurul • Eminönü askerlik §U eıı re ıs 1 • kilometre mesafe dahilinde tayya• 
L ''lil llçlıia h' k kısım kıralamıf. lkıncı katta en· du!

1
, clemic. Osman Efendi, kara· gv ı'·. 329 dogvumluların ilk yoklama re bomba atı•ları talimleri yapıla• \trıı Q&>'et h sa ıp çı mıt· . . . . d d k. 't :r 

b,~ el,, ile •Ikın malını, aklı disı, aynı kattakı bır 0 a a ıracı kolda nhkonulmuş, polisler 16 nu· sına 25-5-933 tarihinde tekrar bat caktır. Talimler takriben yirmi 
heı 'd. L· Petı-ol tac' · d Sabri Efendi, üçüncü katta da Şe· maralı eve ko.ıtmuşlar. Tahkikata lanarak haziran nihayetine kadar gün devam edecek ve ıaat yediden •d· Ql•aea· ırı, ne e :r 

'°lftt •te te· . 
1 01ınıyan ge b' rafettin Efendi oturuyormuş. başlamışlar. devam edecektir, henüz yoklama· on ikiye kadar sürecektir. Bu iti• rlJc ıaı haJL nç ır b . . 

S ol._ ~ verm · Geçen ıene mayısının eşıncı Po!iı tahkikatı, adliye tahkikatı sını yaptırmamrt olan mezkur do· barla her nevi sef ain ve deniz me-.. ..,, ıye mu-
ti, ~''ta el;Jc . pazartesi günü, Şeı-afettin Efend~, ve nihay ... t, ev sahibi Osman Efen· ğumluların pazar ve pertenbe gün rakibinin bugünler ve saatlerde ta• 
\iıu._. .. 11

"-ldat lrılc, Duraanın İpe- ikinci kattaki bir odada oturan dı· di, bıı cinayeti tasarlıyarak işledi- leri şubeye müracaatları. lim mıntakaıı haricinde ıefer et • 
dit, \iti~ ta~ lcöın\irii, lzmirin ğer kiracı Sabri Efendiyi ziyarete ~i kaydi!e, ceza kanununun 450 in· ı----=---.,---------ı meleri lüzumu vilayet vaııtaıile 

J\:. •atın bir zarureti· gelmi~. Misafir, açık pençerenin ci maddesine göre muhakeme edil- . t . I kten ceza kanunu ı icap edenlere tebliğ olunmuıtur. 
a.ı~)'a. ... ~ · S b · Ef d' 'l k mek u"zere, Anır ceza mahkemesi· emaye ış eme ' i.."'İs- Ol -....ı eıı Uc önüne geçmıf, a rı en ı ı e o- - ,., nun 448 inci maddesine uygun o- i ;" "' '"" '"""' "'" " ııııımıun "'' """""'a"'"'"'""""'"'-] 
~"·-... illi Sı•aı ua

1 
elektriğine nuşmağa batlamış. Bu sırada. ev ne veriliyor. Bu maddedeki ceza, 

1 
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q,.._ ""'-'-ı 1 Ya Ilı Ef :l' b ı'dam cezasıdır. larak ceza an ırı masını ve eger !"""""""'""'""'"""'"""''"""' "' '""'"'"'""'"'"""'"""""-"',." 
1, ... , ·l·L .o Qııı. .. c k z aydınlıgv a sahibi Osman en ı, u pençere· kd" · 

""'oq ,, ... • b tahrik, muhakemece ta ırı ceza- 19 Mayıs 1918 

'
1~ do rıJc 1c .. _ • • uhar ve ya- ye kartı bir vaziyette olan yandaki Şahitler, !ahitler.... Davacı ve 

1 
k 

1 "aıı • .-etın k yı azaltacak se~ep o ara görü Ür· • - l.ışc ml\dürlyı·tı umumiyHlncleaı ...... el ..... , U...e adar ge • odanın pençeresinden Şerafettin suç!u vekillerinin kar~ılıklı iddia· dd · b d "' _. __ , -'•ft .... _ 
--· -·• • !.e, 59 UnCU ma enin U ara a !>lnyuıın 011 dokuzuncu l'Unta~..-.., 11'-'un_,a 11- na .. ını d Ef d D d l ı hk'k d · -.. "'&"-- • Sebep ol n a can- en iyi görmüş. uvar a ası ı ve müdafaa arı, ta ı atın erın • . . d" ttıbarf'n bir .. ımwğln fl)atı elli pıara n ya-

"tl. __ "'-.!l'td &cakt d' · d ·1 h k düşünülmesinı ııte ı. nm Pkm .. l\-ln ıı.,atı da )lrmi bt'Ş pıaradır. ~· e d ır. av tüfeğini in ırmış, pençe;e en leştirilmesi .. Ve nı .1ayet, mu a e· " 
L.~ ı •-r 8 e elelct 'ki Bundan sonra, varislerin vekili • - 17 ına)ı11 öğlt·d•·n ıs ma)u öftı!" ~ita,. · . Un1and ~ eınıe ha- Şerafettin Efendiye nitan alarak, menin tahkikat safhası bitiyor. kadıır ıstıknazı dahlli haıHlatı 9-1.180 l'n 

' 1 lel'i)'e ~akı •u kuvvet- bir defa ateş etmİf. Sa~ri Efendi, Dünkü celsede, müddei umumi şahsi iddiayı bazırlamağa mühlet tutmu~tur. t:munıı ~rkQn bu mJktarlıa 
-.._, e ek; •. """UU be11· k -' · 1 rica etmiı, esasen suçlu vekili de 6,os~.060 lira~a baltt olmaktadır· ~... ""'"ille icaz. ır uvve- misafirinin birdenbire oturduğu ye Kasif Bey, esasa oaır müta easmı • _ roıı .. mlldurlyrtı umuml)t>Alnden bl.ı-& ~ıl~ ndınııııtrr. Kay re yıkıldığını görünce, şa§ırmış. A bildirmiş, \•ak'ayı hulasa, sebebi • dün gelemediğinden, muhakeme dlrtldl(faı• ı:-o.-r ~n mart ayı zarfında.-•

t fahriL_ olan P•ınuklu radaki açık kapıdan bakmı•, Os- ni ve neticeye göre ortaya çıkan ka !ahıi iddia ve müdafaanın yapıl • rımıuıe ·eıı Adi ıılrkat, H katli, 8S darp"' 
e ..a ~I h k · T et>rh, ı fiil rrıml 'r lr\iuta, 11 lzalel bikir, ~~. u UVVetten man Efendiyi elinde av füfeğile nuni vaziyeti, tahli1 etmi!tİr: ması için batka &üne bırakılmıt • '7 mukurn·ratı hUkftmete muhalefet. '7 lllUMr 

ıeçmiı, korkmuı, ıofaya fırlaml§. Neticede tehevvüren ve kaıden tır. vak'aaı olmuıtur. 

• 
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Kollejde beynelmilel 

atletizm müsabakaları
nın se_çm~leri hl!g:fin 

Fakülteler ve ıslah 
Cevaplar aynen gönderi

lecek, divanda okundu 
Fakülteler tarafından hazırla • 

nan ıslah projeleri dün Darülfü -
nun eminliği tarafından vekalete 
gönderilmiştir. Divan tarafından 

da ayrıca kısa bir mütalea yazıl -
mıştır. Bir akşam refikimiz divan 
müzakeresinin çok münakaşalı ce
reyan ettiğini ve bu münakaşala -
rın fakülteler arasındaki noktai na 
zar farklarından ileri geldiğini yaz 
mıt ise de bu doğru değidir. Fakül 
telerin cevapları esasen aynen gön 
derileceği için divanda yalnız o
kunmakla iktifa edilmiştir. 

Profesör Malşın bir kaç güne 
kadar şehrimize gelmesi ve Darül
fünunda hazırlanan dairede çalış
mıya başlryacağı haber alınmıştır. 

Kaçak Yunan ceneralı .. 
Marsilyaya ayak atta 

MARSlLYA, 18 (A.A.) -Yu -
nanistandan gelmekte olan Cene -
ral Plastirası Fransada bir müd -
det oturmak üzere Marsilyaya çık
mıştır. 

Plastiras her hangi bir beyanat
ta bulunmak istememiş yalnız şu 

Polis Haberleri 

Sarhoş bir arabacı 
Kasımpaşada bir arabacı evvelki 

gün sarhoş oldu;Bahriye caddesin 1 
de bir kahveye gitti. Kahve parası 
nı vermek istemedi. Kahveci kendi 
sine çalınca kavga çıkardı. Kah -
vedyi dövdü. Camları kırdı. Kırı
lan camlardan biri sarhoş araba -
cının elini yaraladı. Vak'a ~öyle 1 
oldu: ı 

19 Mayıs 
~4 Muharrem 

<.un do~ıı~u 
t:un ııtı,ı 

.S.ıhah nam:ız.ı 

O~lc nııııwr.ı 
lı.. ı ı alı ıı.1ııııv.1 

,u, nı n:ın .u:ı 

\"ııı-ı ı am.ızı 

lnı.,al; 

4 .l(i 

ı<ı •• ' 
400 

1 .ıo 
16. ıı; 

ırı.~4 

~ı.ı:-

2JI 
ı.ı•J 

J 
~. 

\ılın ı:cçcıı ı:iinlcrı 
lal.ııı ~JO 

Kasımpaşada arabacı Şükrü is- \ 

minde biri vardır. Şükrü içkiye - 11.\, A _ Yı-şDk\ı~ ıı"''~:: 
f ~ azla düşkündür. Son günlerde bi· ılndcıı \ Crilm ınııl\ııııııt.ı gorı· 
ra d d tl' 1 5··k ·· k d. · . nçıl, w ~ıl\ln ı l:ıcnktır. ı 1~ 

z a er ı o an ~ u ru en ısını 

1 

l>ünkli .. ,caı.ıık ''" rnzJ:ı 18, tn.; . 
bütün bütün içkiye vermİ§tİr. rrr,.. ham tar;~ iki ;02 mllfmcırr. 1 

Şükrü dün de gene bermutat ıa· 1 
bahtan ba~lıyarak akıama kadar R A D Y ~ 
kafayı çekmi§ ve gece Kasımpa~a
nın Bahriye caddesindeki Ali E -
fendinin kahvesine gitmiştir. 

Şükrü: z 
"- Bir kahve yap! 
"- Bir kahve daha yap! 
"- Ver Ali Efendiye! 
"- Ver Veli Efendiye! 
Diye bir sürü kahve ısmarlamış

tır. Şükrü kalkıp gideceği sırada 

bu kahvelerin paralarını tanıma -
mış ve vermek istememiştir. 

Kahveci Ali Efendi buna fena 
halde kızmıştır. 

Bugün 
l .S 'r A ~ U li L - 11 • 
18 drn lU ı,auar Gnrnıot oıı. l!I d:S 1 
• k . 1 ..... ııl ~·~ ıı. 

ıl;\r Alııtur ·ıı a1. (h.t·ııın •• ı~'l l" 
·ıı:ı knda.,ı.ıırı). 20 d en 20.SO lrndar :--. .ııl • ııP" 

Hnnını). 20,SO dan 21.SO ı.adar ııaıı ,.,p ,.,. ... 
hryctl. 21,80 d:ın 22 GrnnıofOll· ,.,. 
!):ırcn ,\ ıı:ıdolu Aj.ınııı, "\ f' ı;:,ınt n~11r1• 

,\ N K A R A ( 1443 m.) ı• 

12,30 - 13,SO Gramofon. 18 - ~ 
laturkıı ım:ı. Hl,.J:i - 1D,2:ı Kern.l11 .,, 

0"0 ( f. krem Zc·ld Rey tnnırıııd:ın). 1 "' ~ 
rnırı 17.nı d •rs. 19,50 - 20,10 ° 
20,10 - Ajans h:ı'Uerlcrl. 

\ 1 YANA (518,1 nı.) O 
12,30 Plftk - 13 tio nscr - ıs,t~ı# 

lG,40 Plak - ı;,.n Konser - !O 
21,IO Komooi - 2~.111 Uaııs. 

J, E 1ı•Z1 G (389,6 ııı.ı ıS sözleri söylemiştir: . 
"Yunanistanda yapılan intiha - Bu suretle arada ~.ira_~ ağız ~~-

' batm ertesi gün nskeri bir vaziyet ' nakkaşası olkmuş .v~ Şukru bu ~u -
alarak ve asker kuvvetine dayana- na a§ada endını tutamadıgm -
rnk ınüdahelede bulunmakta~ vaz dan Ali Efendiyi tokatlamıya baş-

ı , ı;; ,Jlıııılflslil> - i ,3:> Konser -
1>er - 17 Kom ... ı - :s,o.; , ıusnd • 

n t' K n Es <3111,2 ııı.ı •
0 

. b k't t · t lamııtır. geçınemı ana o va ·ı avsıye e -

ıs Pliil• -' ı.ı.ı .i ı·ıiıı• - ıs ~o· 
19, 11> Kon r r - 20,10 l'lllk - ıı ..
nlk kon ı•r - :!:?,ı.; ı{on~wr . 

ı: o 1\1 ı\ (4' 1 .'l ııı .) ~ 
n4 • 

11.-lllllll!!!İ ...................... ._ ___________________ ... J 
YaJrüifla'."' atatl1• - dofTiat -ceçeıl meneld ·xôlieJ .b.ayramiada bir çıkıf 

Rekordmen atletlerlmlzden baZJ.lan ve 800 metre koıalarken ... 

tiği yolunda l\1. Venizelosun ge _ Bu arada kahvenin camları da 
çcnlerde yaptığı beyanat doğru _ kırılmıştır. Kırılan ca.mlardan bi· 

d rinin parçası Şükrünün elini kes -ur.,, 

21 Pltıl< - 21.15 Şnrkı - ,.. 
konser - 23.l!i l\onııcr. 

R U O \ I' F. Ş T I'~ (0.)0,a 111·) ,,, 

7,tll ilimıı:ıstil< - ıs .o.; J{on~rr ~ 
,Jlmnıı!tlk - 18 Çl"nn ınmıil;isl - • 
lnlll\ kon!ll'T - 2-1,.'10 S:ı:z.. 

Her sene ilkbaharda lstanbulun Cihat, Sedat) sırıkta; (Fethi, 
tanınmıf §ampiyon, rekortmen Kenan, Sadri, Haydar) 110 da; Bir kadını dört gün dağda 
Türk ve ecnebi koşularına hep bir (Tevfik, Ziya, Sedat) güllede; alıkoyanlar 
arada yarışmak fırsatını veren (tbrahim, Naili Apa ve Yako Ba- lzmir 17 (Hususi) _ Buca'da 
ve umuma açık olan kollej atle • ki) diıkte; (Naili, İbrahim, Apa ve Fatma ~e Feride Hanımları dağa 
tizim bayramlarının dördüncüsü 2 Y ako) ciritte; (Fethi, Selim İbra· 

1 
kaldırıp orada dört gün alıkoyan 

haziranda Bebekte Amerikan kol· him) Beylerdir. koca kafa Mehmet, Hilmi, Mü _ 
leji sahalarında yapılacaktır. Beynelmilel müsabakalarda 

2 hazirc:m müsabakalarına ha· bayrak yarışları da olup en iyi ko
ber aldığımıza göre Ankaradan şuculardan seçilecek iki takım 
milli yüz m~trecilcrden Hakkı, ge- arasında yapılacaktır. Bizden mu· 
çen sene Kollej müsabakaların· vaffakıyetler .. 

min, Cemal ve kara Hasan zabı -
taca yakalanmış ve dün Adliyeye 
verilmiştir. Üçür.~ü müstantiklik -
te isticvaplarmdan sonra tevkifle
rine karar verilen suçlular hapis -

miş, yaralamıştır. Zabıta hadiseye 
vaz'ıyet etmiştir. 

§ Kuzguncukta sandalcı Nikoli is 
minde biri sarhoş olmuş; lcadiye 
deresinin yanından geçerken aya· 
ğı kaymış; dereye düşmÜ§lÜr. Ni· 
koli tedavi için hastaneye gönde · 
rilmittir . 

§ Beyoğlunda Meşrutiyet cadde
sinde bakkal Kenan Efendiye Os
man isminde biri bıçak çekmiştir. 
Oımanm bu hareketi bakkalla o -

\' A H Ş O \' A ( 111~ ın.) 0,. 
18,10 Plı\1{ - Hl.85 PL"\k - IS"" 

l>fln!§tr - 19 Komıı-r - :?1,1.> senf 

"'er • 

Yarın 
r ~ 'I' A ~ H u ı. : 

1
c!P 

18 dt·n 18.SO kı.ulıır Gr:ımofntl• ~ 1 
19 kadar Fmıısıc1.ıı ıil'rs ( .Müptıod 1 
sıı.., ı. 10 dnıı 20 l•nd ;\r Al:ıturlm .P 
'"l'rrr r Hanını) . 20 den 211.:ıo ımMr"' 

,,ı,r 

racı O•mıan Pl'hlinın . 20,30 dan -~ 
p,tütnı !IA7 heJı ti. 21,80 dıın 22 " 
nıoro~. 22 dl'n ltlbarı•ıı Anndotıı 11~ 
sa, \ (' sn ıt a~nrı . 

da çok muvaffakıyetli yarış ya
pan 800 cü Sait Beylerle Yunanis
tanclan Balkan 100 - 200 şam· 

piyonu (Kratfodis) Avrupamn en 
iy:. 110 mania kosucusu Yunanlı 

(Mandilms) Balkan yüksek a t la
ma rekortmeni (Papa Nikolav) 
ve 400, 800, 1500 Yunan şampi
yon arından Slavirtiyus ta iştirnk 

ViT • SA" haneye gönderilmiştir. 
Bugünkü futbol Mac;ları I • 

BORSA 

lan alış veriş münasebetin :len ve 
\ münakaşasından ileri gelmiştir. 

.\~KA U \ 1f. 
12,3!) - ıs,so Gnınıofon. ıs - . ~ 

c1• 
~·n<;ı-ticiimhıır fllftrmonll;; orJ;;l'ı;tr!" tıl,ı; 

ın ' 111 
A: ıw 1 f'r Synıph. 18, IO - 19. O/ 

cde:cklerdir. 
Gelmediklerini ele knbul etsek 

her sene olduğu gibi bu ıx:üsaba · 
kala:rın .mevsimin en iyi koşucu

la.-ım bir nraya toplaması ve bü -
yük intizamla idare edilmesi iti
barile atletizm mera~lılarına en 
iyi gün geç.irecek bayramclır. 

işte bugün, sabırsızlıkla bek
lenen bu beynelmilel bayrama iş
tirak edecek Türk ecnebi atletle· 
rin ıeçmeleri yapılacaktır. Yarın

ki koşular 100, 200 • 400 - 800 -
1500 - 3000 - 110 manialı, atlama· 
lar yüksek, sırık, bir adım, üç a· 
dım, atmalar gülle, disk, cirittir. 

Çalıtan Tü~k atletlerinin bu 
seçmeleri kazanarak asıl müsaba
kalara kalabilecekleri tahmin e
dilir. 

En kuvvetli atletlerimiz 100 de 
Semih, Turhan, Ahmet, Hilmi, 
İbrahim, Ferhat) 200 de; (Semih, 
Mehmet Ali, Füruzan, Faham 
Ferhat, Hilmi) 400 de; (Ziya, 
Mehmet Ali, Haydar, Früzan, Sa· 
lahattin) 800 de; (Ziya, Besim, 
Besim, Salahattin) 1500 de; (Be
sim, A. Rebii, Remzi) 3000 de; 
(Gabriı.i, Remzi, Amanol) bir a

dmıda; (Tevfik, Haydar, Salim, 
üç adım da; (Selim, Haydar, Tev· 
fik, Safa) yüksekte; (Haydar, 

Evvelki gür. yazdığımız gibi bu- ı 
gün T aks=.":Ilde lstanbulspor ile 
Fenerbahçe, Kadıköyündc de Vc- ı 
fa ile Beşiktn! kar~ıla~acaklardır . . 
Bunlar lig maclannın dere;::e tayi
nin·c yardım edecek çok mühim 
maç!ar olduğu için büyük alaka 
ve heyecanla beklenmektedir. 

Seyrisefain - Beykoz maçı 
Bugün Bey l:m: sahasında Sey -

risefain - Beykoz takımları kar
şılaşacaktır. Bu seneki lig maçla
rında bir hayli muvaffakıyet elde 
eden Beykozlular la Seyrisefain 1i
lerin maçı hayli meraklı olacc>.k · 
tır. 
ıunomrnıı•uııı•m11m11t1Rıı111ım11K1ınmnm111111111ı ıım111111111unıft1Ul'ftınıımunıım 

İran şahı geliyor 
Şark vilayetlerimizde bir 

mülakat yapılacak 
Tahran, 18 - İran Şahı Pehlevi 

Hz. ile Reisicümhur Hz. arasında 
bir mülakat vuku bulacağından 
bahsedilmişti. Hatta mülakat ye -
rinin ve zamanının tayin edildiği 
de söy)enmişti. Bu haber doğru -
dur. Y aJnız Reisicümhur Hz. Mil- 1 

Jet Meclisinin faaliyet içinde ol -

r ı lızalaıında ~ ıldız işaıcti olanlar üzer 
lrrindc 18 ,\ln\IStıı muamele olanl.ııdır) 

ll nkkanıl:ır kapanış fİ)ııtlarını 11.ii ıerir 

Nukut (Satış) 

1\ urıJ( 
• 20 ı. fran~ı.t ı. ı.-· • ı ~ilin ıh 
• ı Sttr'ın 7 O • ı Pezeıa 
• ı l>ırlJı tf',\ ·- • ı l\lark 
• .O l.freı 22.! - :+ 1 Znl1ıtı 
• 20 ı. Hclçik ı ı ııı _ • ı P•:n~o 
• 20 llrahıı ı "4 !\O • 20 l.cv 

• 211 llinaı 
• i'O 1 \ l"rc: •2ıı -

f( ur•< 

:l-1,
ı~.

-1<1 !iO 
24 -
2'\-
2..!. '0 
51 -

l 1 ren rınc~ 
• 20 l.eı a ~J :;o • ı Altın q,1.1 _ 
• ı flori ı ~ 6. • ı ~tccidiH • .•J -
• 20 ı-.urnn ı.;cı.. 122.- 1 • 1 Bankııoı ~2~ -

Çek fiatları (l<ap. sa. 16) 

• Parlc 12 0.1 • l'r. ııa ısı;; .. 
• i.ıındrn 714 - .,, \"t\ :ın, 4.48 •• 

• eı·) nr~ il :i~95 • \l.ıdriı ~ ~fı ·• * l\lilfınıı ',.,_ • Pcrlln 2111,0 
• Bı ıikseı :ı 4•1 

1 
*\ CH ın,ı 1 ı.ı ·~ 

• /\tin.ı lll . -· • l'cşrc -~ 74.!5 
• C'ent\lr <>;ıı; o-

1 

• 1 ıı~rc' 1'0 1 ı -
*'oha l!o\ .ı;- • flclı:rJI ~•4 :--:-:~ 

• .\m,ıerdan ı.ı:-sı l\lı 5kll\ il ( (1f)25 

Esham 

ı~ Rank:ıs 
•Anadolu 

l'cıı 
Şlr ll:tırl\ .. 

1 ranı11 '' 
{. ::-ıpmı 
Bomrınıt 

9 50 
i5-

4 •. l • 
15 

4.311 
IU,30 

isti!< r a 7.
1 ar 

1 
l'crkıı' 

• ~·ın e l"I \ı 
l "'on Dev 
'.ırk ile! 
!la 'a 
~.ırk nı. ce~" 

1 cldon 

<ıq 10 
I~ -

.ı.~o 
~.40 
2-
2.ı; 

1.1.-

Tahviller 

el l .1 . d. A k d ı-ı. dıı1tı1t ıı•ı. 
ması o ayısı e ~ım ı n ara a, ~ a•k , ·' ııll:ın 2.:ıı 

ı:ıekrrtı. 
l'r.ınn Jv 
1 unıol 
ltıhtını 

Şah Pehlevi Hz. de dahili işlerle ! • ıı.\lu\:ı1'IM te s~ 2~ 
l ı k T h d k l 1 <:un ru~lcı S .'h 

mcşgu o ara a ran a a ma.c "a\ ıh nıJh 4 ~s 
* .\n.ıu ılu ı 

$ \rıadıılu il 

4,'l t 

111,.!.'i 
4.1 ., ) 

... ı.c.o vaziyetinde bulundukları cihetle Bal!da• ı ı :s 
ı\•k r \ c: - • \ . \luırr•~I 54 rıo 

bu mülakat üç. ay için tehir edil -

mittir. Sonbaharda Reisicümhur KiRALIK EV 
Hz. nin ~ark vilayetlerimize ya - Aıılı:ır.ı caddt''linde ilti harndar oda, hir 

pacakları bir seyahat esnasında bu 'l(lfo, bir ınuUa!c, tir lıcl.a w bir t:mıç ııl:uı 

vili\yetlerimizden birinde vukua m lirl'idu•p bir l<at ı!!\rrl,H şeraitte O<'f'l .. 
klrıılıktır. F.IP! trlk, ltU. t;ıı.wt t.'U•İZ. ıuılhı.ıı.c· 

ge~mesi çok muhtemeldir. 1ıc~ıne mOrıu~at. 

Osmanı zabıta yakalamıştır. 

* Taksimde oturan otomobil ta
mircisi Dimitri otomobille Şişliye 

giderken eczacı Asım Efendin in 6 
yaşında çocuğu Gülhana çarpmış 
yaralamııtır. Dimitri yakalanmış -
tır. 

§ Galatada evvelki gün bir araba 
kazası olmuş ve kazada arabanın 

beygirleri ürkmü~, arabıcı yere c!ü 
şerck yaralanmıştır. Hadise şöyle 

olmuştur: 

Kasımpaş~cla oturan arabacı 
Sabri İsminde biri vardır. Diin a -
rabasına yük yükliyerek Galata -
ya doğru ilcde-:niye başlamıştır. 

Fakat Gnlatnda hayvanlar birden
bire ürkmiiş ve şahlanarak koş -
muşlardır. Bu arada arabacı Sab
ri dizginleri ve hayvanları zapte -
deme:ni~ ve arabadan düşerek ya
ralanmıştır. 

Sabri tedavi altına alınmıştır. 

Bey.oğlunda Asmalı mescitte 
Madam Hollerin evinin bahçesin -

1 
den kazan ca!an Mehmet hminde 
b:ri yakalanmıştır. Mehmet hak -

1 k:nda zabıtaca takibat:ı b~şlan · 
mıştır. 

19 ,ıo - 20,10 Dıııı "' muslk i5l.' ı:!O , I 
habt'rlr rl \t• hınıı raııoru • 

\' t Y \ N ,\ (.'ill!,1 nı.l 1 

1:?.:ıo l~onsı-r - 14.10 Ji o11..rr -;o 'il' 
11.ım l\••rrı - . ili :\fu .. 11<1 -

19 

- ·ıs , ır. Hnmı. 
1 

J,p; 1 I' Z t G (81!9.G nı.) r / • 
.r nsl' r 

7.lıi Jlmrı:ıstlk - 7,s:; ·~o ,ı 

l'liık - 1ı; l'l~k - 17 mın..rr -
ser - 28.0:i S.-ııronlk lrnn~rr • 

" 81~ K ıtF.:; (lrnJ.2 m .) f(Oıı 

u Plak - u.ı~ Plak -
18 / 

·oııstr 
19 Komıer :!O,•IO 1'11\k - %1 ti 

liorı"'r r • 
., ) _,rf 

H O l\1 ,\ ( U 1 ... nı. t!I , 
:o l fabt>r - 21 J'lftk - 21 ' 

23.ö:> Haber. -o "' fl'l.l / 
r. f ' [) ,\ 1' f: "'T Y. (5a •" ı-t'°trf' P 
7 . ı i ılim·ı"sfll{ - 1 s,o:; (lf çıj!i'ıı 

Kıınvr - IR l\mı~r - 19.~0 
t rıı. - :rn.:ıııı Oprra. ""~~ 

, . ,\ 't ~o, • .\ cu12 m.ı ,ıı ,.1 
1:ı.ıo l'l~k - rn s:> rlı\1' .,;0:11'0" 

20 ı "l '' ' ı!llltl - :: 1 lioncıl' r - ,.. ,- / 

:?ınaıııı. / 
IUlllBJllUllllllltllllftJJHlftUHHHH""tıntttmıılfn'nttll ............. 

OQKTOR ) 

Hafız Ce~~,s~~~ 
Dahili hastalıkları 111~ 11 : 't1' 

Oiv::---·ı--t., N 118 T,.!e 
0 

DIŞ ooKTORV tıi 
Mustafa Ze ,_ııl' 

. k··dar / Muayenehane: Us u 

§ Bülbül derede oturan 
Alinin kahves inde esrar 

tası No. 53 • ,,,..., 
h 

• .. mınu11nttııun11 ~ ka vecı •ıtnıımu ıuu111111nnun111ımmınnııınm ~' 

. d . b l nınu~tıır· dl" , 
icircli<Yi ' rın c eroın u u ı..,· "' 
• " cı 1• • il' , 

zabıta tarafından göriilmüş ve es· § Unkapanmda paçab·ritı'" I~ 
· · de 1 b" , rar içenlerden Halil ve lstcpan ya turan Hasan ısmın ~ .. 1cJı 

1 kalanmıştır. Halil ve lstepan elle- rinde kaç.ak sigara kag . ,1 
rinde bir de esrar kabacı bulun - muştur. f•b'j)ı l 
muştur. § Pangaltıda Mat.ara J-l~rfl 

:ı.: O~~mcydanrnda oturan Hayim da çalışan işçi f ikrıye ,e ' 
;:s ı t1rııı1t 

ile F cthi şüphe üzerine zabıta ta - elini makineye c:ap 
rafından çevrilmiş, Fethinin üze · lanmıttır. 
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3 MAYIS GECESİ .. 
Macar hazırlığı ! ıstaabal Celıeaaemi 

Gizli teşekküllere dair 
kontrol teklifi T ARİTHE BÜYÜK YANGINLAR 

Q·· k"' . . . CENEVRE, 18 (A. A.) - Or-
un U parçanın hulasası 1 Nahıde, 0 esnada olup ~ıten~e- du mevcutları komitesi, Macaris - - 16 - Yazan ~ niyazi Ahmet 

Nahidenin babası ölmüştü. U- tin ne olduğunu !arket~edı. Elm- i tandaki ordu harici teşekküller 
Yey o.nnesile üvey kardeşi onu ev- de tabanca oldugunu bıle unuttu. · hakkındaki dosyayı umumi komis· 

den koğınuşlardı. Gece sokaklarda Birdenbire bu adamı ~arşısı?da ı yona tevdi etmeğe karar vermiş - 1136 senesinde muhtelif semt-

Aptullah Paşa konağı nasıl yandı? 

serseıi dolaşıyordu. Taksimde bir görmek onun aklını y~rın~e~ .. oy~ l til'. !erde altı yangın zuhur etti .. Ağus-
tahta kanapeye oturdu. Polis kal- ııatmıştı ... Esasen Nahıde om~~nd' i Macar heyeti, kücük itilaf mü-1 tos ayında Cibalide çıkan bır yan-
dırdı N· h'd . ~ de eline tabanca almış degıl ı. ! . . J • • ·ı ld •

1
• · · ld · a ı e bır sokaga saptı. 33 . v messıllen tarafından komıtet!e ı e· gın tez bastırı ı.- eşrımevve e 

nurnar 1 b' . . lhtiyarca adam ona kım oldugunu ı . .. .. . . ·ı d B l' · M h 
a I 1r evın kapısında bır a- .. w n surulen hadıselerı tamamı e Bahçe kapı a osna va ısı u -

~nhtarıa bir çanta gördü. Çanta - sorunca cevap vermek uzere ~o:· izah etmiş olduğundan Fransız mü sin zade Abdullah Paşanın kona-
a lllÜcevher doluydu. Kapıyı aç- ruldu, 0 anda da ~a~anca pat a ı. messili bu hattı hare~<etin kontrol ğında kinci bir yangın çıktı. Ateş 

tr eve · ·a· n· Adam haykırdı hır ıskemleye yı • ·ıA d f d l v l k 
1 

t t t ş-, gu ı. ır odanın kapısmr ' teşkı atının ne derece e ay a r l:onagın a t at arını u uş urmu 
açtr. Orada ba~=nna ve boynuna 

1 kıldı. . olacağım göstermekte bulunduğu· tu. Uşaklardan maada kimse ka-
rrıavi b'. ~ - Beni mi öldürmek istıyorsu- .. 

1 
• . d 

1 
ı d 

b' ıı eşarp sarmış ve eşarpm nu soy emıştır. çamadı. Ka ın ar, pencere er en 

b~r. kısmıyla yüzünü yaşmaklamı§ nuz?.. Komitenin bazı azası, böyle istimdada başladı. Yüzlerce ha. Ik 
ll k d Bir uşakla iki hizmetçi koşarak f k k 

d . a ın gördü. Kadın ona soı' - bir münakaşanın bazı memleket · evin önünde birikmişti, a at ım· u odaya girdiler. Uşak, Nahideye n 1 
' ler için bir nevi hakaret teşkil e- se diri diri yanacak bu zava ı an S" d' hücuın etti: d · d 

dl oz ınlemekten ziyade, söz deceğini söylemişleı·dir. kurtarmağa cesarte e emıyor u. nl tın· - Alçak, sefil kadın~... Bırak l 
e ıye alışmış vakur bir sesle Fransız murahhası, Fransanın Can korkusile bağıran ses er, ye· &ord ..- o silahı elinden! l k 
u: "' hiçbir zaman kendi toprağında niçerilerden birinin kahramanı - s· k' · .. Tabanca yere dü~müştü. Uşak damarlarını kabartmıoı:. olacak kı·, ız ımsıniz f. G l v k böyle bir kontrolü hakaret getiri· T 

- Nah·ıdeyı'm. üzerine hücum etti. ırt agını 51 
• hemen biti-ik bı'r eve dalarak u • 

ci saymaınış olduğu için bunun di- :f 

- N h' h ınıya haşladı: zun bir halat ile dışarı çıktı. Son-. a 1de de kimdir?. Na ide- h ki tf. ğer devletler için de hakaret sa· 
nın b d Ni ayet parma arını geveş ı. ra konağın bitişiğindeki diğer bir 

'l!ra a ne işi vardı?. - Boğsaydım sana meheldi ! Se- yılamıyacağını söylemiştir. eve girdi. Halatı Abdullah Paşa-
L. - Kapının önünde şu çantayla · k ·1 · f 
Qır nı atı sem···· s·ı,., hl A ·k nın konağınm pençeresine fn·lat -h. .... anahtar buldum. Çanta sizin ı d t t ki ı a anma ve merı a 
..,. t .. Omuz arın an tutmuş ar a ı· tı. Korkudan baygınlıklar geçiren 

~ - Hayır, çanta benim değil. 
\>e naat) girdiniz? .• 

yordu. Hizmetçilerden biri, pen • VAŞiNGTON, 18 (A. A.) - kadınlara seslendi: 
cerenin önünde kımıldanmadı, u· M. Ruzveltin silahları bırakma _ Arvatlar, halatı mühkemce 
puzun yatan kadına haktı, sonra: konferansının mesaisi muvaffakı - bağlayın. 

açtım.... _ Beyefendi, dedi, hanımefen- yetle neticelendiği takdirde Ame· Kadınlar halatı bağladıklarını 
dinin başına bir felaket geldi ga· rikanm beynelmilel emniyeti temi- söylediler. Yeniçeri halata tutuna-

..\ - Kapıyı anahtarla 
l'lahtarr soktum, açıldı. 
~ -: Allah allah !.. Kendi kendi • 
y lllı açıldı?. Siz iceri girin baka
.. ını, ben gidip işin iç yüzünü anlı -
"'e.Yını .. 

Nahide oday• girerken, yaş
~akiı kadın rıktı. O cıktıktan son· re. N :r ~ 
h ' ahide kadında ACA YIP bir 
i a! olduğunu farektti. Sakin ve so
'~ırltanlı görünmeğe gayret etme• 'tte ~ I ra3'men. fevkalade heyecan -
l~dı. 

Na.hH 1 
pa-- .... -.e, 0 t anm ortasında, ne ya 
-cagırıı b'l 

rar Ye • 
1 ?heden, hiçbir ~eye ka-

B· rtn :- deı1 bekliyordu. 

1.b ne yardım etmegvi taahhüt eyleme- k k · d' ı a.. ra onağa gır ı. 
Adam emekliycrek gitti, kadı • ğe ne derecede mütemayil olduğu- Herkes hayretle yeniçeriye ba -

nın yanında diz çöktü: nu tal'if ve tayin etmeğe hazırlan- kıyordu. Onun büyük bir feda -
_Ne oldu?. makta olduğu söylenmektedir. karlıkla kadınları kurtaracağı an-
Kadm gözlerini araladı ve mı - M. Norınan Davisin bugün bu laşılıyordu. Fakat, yeniçeri odaya 

rıldandı: mesele hakkında Cenevrede beya- girdikten sonra büyük bir müşkü-
- Kız heni öldürdü. natta bulunacağı zannolunuyor. )alta karşılandı. O, kadınları hi • 
Biraz sustu, sonra her kelime - Reisicümhur tarafından girişile - rer birer koltuğunun altından tu • 

nin üstünde durarak tekrar etti: cek her türlü taahhüdün kongre tarak halattan indirecekti. Fakat 
- Kız ..... beni ... öldürdü. tarafından taavip edilmesi lazım Paşanın zevcesi de bu meyanda i-
Başka bir şey söyliyemedi. Göz- olduğu söylenmekte ve kongrede di. Paşa yeniçerinin karısını hu 

Ieri kapandı. Çenesi oynadı, göz Ameirkanm ecnebi işlerile alaka- şekilde indirdiğini duyarsa: 
k k d dar olmasına karşı kuvvetli bir _ Bre hain, sen benim karımı kapakları yu arı ay ı. 

ırnz e1·v l d d w • 

rıe-y ~li? B • e uy ugu garıp ses se~~ıe: 

Bul'?~~ 1u1 koku ne kokusuydu?. _ Oldü! Dedi. Amerikada İş porgramı 

muhalefet mevcut bulunduğu ila - kucakladın, diye kellesini uçurur-0 zaman ihtiyar bambaşka bir 
,.. ve edilmektedir. du. Yeniçeri ne yapacağını şaşır-

l ıyord~?a.r..Aı kadın bu odada ne ya - 3 - VAŞiNGTON 18 (A A) 
e'c'·t . ~: · Yak sesi işitince neden • · · -

.. tı')'ı sön,.. ·· .. , Od d Nahideyi yakalıyorlar M. Ruzvelt, kongreden umumun C:rtb ... tiurmuşlu.. a a a -
; Yalnlı mJydı?. Nahidenin gördüğü korkulu menfaatine dair geniş mikyasta 

\ ahide bu · d ~ 'ld' H rüya devam ediyordu. bir iş programını tahakkuk ettir -

gözleri parladı: 
- Burada yatak var mı? Diye 

sordu. Kadınlar şaşırdılar. Yeni
çeri, ne demek istiyordu?. Bir kaç 
dakika sonra ateşte yanmak kor
kusile titreşirlerken, tuhaf olduğu 
kadar küstahça bir teklif karşısın
da kalıyorlardı. Bu adam, bunun 
için mi buraya çıkmıştı? içlerin -
den biri yeniden istimdat için pen· 
çereye koşarken, yeniçeri devirdi
ği çamın farkına vararak kolun • 
dan yakaladı: 

- Hemşire, dedi, her birinizi 
yatağa sarıp sarkıtsaın gerek. 

Kadınlar, yeniçeriyi yatak oda
sına götürdüler, Yeniçeri döşekle· 
ri kucalHıyarak sokağa nazır pen
çerenin önüne getirdi. Evvela Pa
şanın haremini bir yorğana sardı, 
halat ile belinden bağladıktan son
ra pençereden sarkıttı. Paşanın 

karısı sağ salim yere indikten son
ra diğer hanımlar da ayni surette 
yere indirildi. Son olarak yeniçe
rinin yanında bir arap dadı kal -
mıstı. Fakat, zavallı yeniçeri bit· 
ki~ bir hale gelmişti. Ateş, alt kat· 
ları tamamiyle sarmış, bitişik ev· 
ler de tutuşmuştu. Dadının kor • 
kudan dudakları çatlamış, yeniçe· 
riye yalvarıyordu: 

- Ben yangundan şok korku • 
yor. Yorgan döşek istemez, heni 
endür. 

Yeniçeri, zenciyenin beline ipi 
bağlıyacağı sırada odanın döşe· 

mesinden alevle; çıkmağa başladı. 
Yen içeri, kendisinden ziyade bu 
kadını düşünüyor, ona acıyordu. 
Bu zavallıyı kurtarmadan kaçını • 
yacaktı. Kadını pençerenin yanı
na getirmişti, ki döşeme büyük bir 
gürültü ile alevler arasına yuvar· 
landı. Çatılardan kiremitler ak -
mağa haşlamıştı. Alicenap yeniçe
ri ile emektar dadıya Abdullah Pa
şa konağının enkazı ebedi bir me
zar oldu . 

(Devamı var) 
. ~ a.ksine e .nad emm egı ı. at- lki polisle bir komiser geldi. mek ve birçok işsizlere iş bularak 1.1~ b<\ı::ka ~!n. i. Birdenbire, od.a-
~ -:r hır b 1 d h ihtiyar adam onlara: iktısadi buhranı vücuda getirmek ••••••••••11111111, ....................................................... 1111111 .......... . 
~\\' ının u un uğunu ıs· 

ı. l., 04a d ) k - Bu kadın karımı öldürdü, he- İçin sanayi sahasında büyük bir . El • • • 1 p } t 

dı. Kadınlar ona bir bızır gibi ba
kıyorlardı. Yeniçeri şaşkın bir hal
de dolaşirken diğer taraftan ateş 
gittikçe yükseliyor, alt katlar tutu
şuyordu. Alt kısım yandıktan son
ra konağın çökmesi muhtemeldi. 
Yeniçerinin birden bire sevinde 

ttı~s - ay ın 1 tı, meydanda çının cenazesı arça anmış cese f..ıa.hi~ Yoktu. Fakat buna rağmen, ni de öldürmek istedi, dedi. hareket vücuda getirmek için 3 
~1'1 ... de ~dada başka birinin daha Polislerden biri yaklaştı. Bu milyar 300 milyon dolar sarfı için 

.... - . t . temistir B am Du'"n Istanbuldan Varşo- Bı·r ı"ntı.kam yüzünden ta-~ .. gunu hissediyordu. kadını ben bu gece gönnü§tüm. mezunıye ıs ~ · u progr -

.... \t 
0
dad b k Taksimde, kanapelerden birinde da iş haftası müddetinin de tenki- vaya gönderildi nınmıyacak bir haldeydi 'İltek . a aş a kim vardı?. si ve fakat ayni ücretlerin veril· 

......_ h ~hır sesle sordu: oturuyordu. Halinden, tavrından Bir kaç gün evvel ölen Polon_ Denizli, 17 (Hususi) - Çalşose 0tı d h l d d k ld mesi ve gayri meşru rekabetin ve 
c.. ra a kim var?. süp e en im, yerin en a ır • ya elçisi M. Kazimir Olşovski'nin sinden geçmekte olan köylüler yo· 

'"\'il d sonu felaket olan fazla istihsalin ll'ıc:ı.sttl )>çıkmadı. Odayı aramıya ım. d l . d d . l k cenazesi dün sabah Ankaradan lun kenarında otuz iki yerinden e.i l •<ı.rıra k Biraz sonra·, Nahide, iki poli • mene i mesı e erpıs 0 unma ta-
t l\tırı ' anape ve koltukların şehrimize getirilmiş, merasimle bıçakla delik deşik edilmiş ve ha • l>e... a bakını b ı d sin arasında odadan çıktı. Kapı - dır. l ·1 · b . 
••<:er .. ı ya aşa 1

• Sı'rkecı·ye götürülerek Konvansi- şı taş a ezı mış ır ceset görmüş • ıJ,. d '"erden b' · · ·· d nın önünde duran hiı· otomobile Reisicümhur, umumi menfaate 
... "r \l. P ... rd . l ıranın oni.in e yonel trenine ilave edilen bir fur- lerdir. Jandarma kumandanlığı; "\ · '" enın t d b. t b itip kakarak bindirdlier. Şoförde, dair işleri yapmak ınaksadile hü -

2'ôrtrı·· a ın a ır a an- kiJ ..... et--:e aktedilecek istikraz fa- gona konulmuıı, ve akşam üstü kal- cinayet faillerini meydana çıkar • dr. O Uftü. lğildi, tabancayı al- polise: ··• ~ :f 

\'el isi~~~an İ!i anladı; biraz ev· - Bu kadını, başka bir kadın- izleri için en azı 220 milyon dola- kan trenle Varşovaya gönderil- mak için derhal işe başlamış, kısa 
~h.d • ıgı Ra · la eve girerken gördümdü, dedi, ra ihtiuaç mevcut oldug~u mütale- miştir. bir zamanda maktulün ve katille -J i. Od rıp seı, tabanca se - J 

dr. Peki ~da da barut kokusu var- ne yapmış?. asındadır. Cenaze sabahleyin trenle An - rin kim oldukları tesbit edilmiş -
~11"1ııtı?.·~~· ~u tabanca kime a· !llevamı ı•ar) Avrupa gümrük birliği karadan Haydarpaşaya getirilmiş, tir. Katiller; öldürdükleri adamın 11
'

11
• diiğ·· uthı! hir korku gırtla- l=======H======1.==~ merasimle trenden çıkarılan hu- kim olduğu anlaşılmasın diye yü-

:\lltu. Pe~dın_,ıe_dkı·, dudaklarını ku • Keriman anım ge ıyor PARlS, 18 (A. A.) - Avrupa susi bir vapurla Sirkeciye getiril - zünü ve başını ezmişlerdir . 
... uı .. yı ld d y TINA (A A ) K · gümrük biı·liği Fransız komitesi i- d . tı Utı, ho"]u b a ır ~· erde, u • A ' 18 · · - en • miştir. Cenaze burada a aynı me- Maktulün Denizliye bağlı Kale-

Yo d ~ oy b. k d H l' h d b b le Briyan muhipleri cemiyetinin k l 
r u. una ır a m ya· man a ıe anım yanın a a ~sı rasimle vapurdan çı an mış, tre· köyünden Hamza oğlu Melimet A· ~ h oldugvu halde dün Mısırdan Atina- daveti üzerine dün hariciye neza- H d d k 

k .. la İde j;;1·Jd· h ne konulmuştur. ay arpaşa a i li olduğu tesbit edilmiş ve bir ku--.y a k 
0 ı ti k ya gelmiıı: ve gece lstanbula hare· retinde M. Pol Bonkurun riyaseti · d ·ı · 

de. od adına bakt a~re e ve or- T altında müteveffa M. Briand'ın ve Sirkecideki merasını e vı ayet zu meselesinden evvelce araların· ~tıırı. k ı. am bu esna· ket etmiştir. erkanı, İngiliz sefiri Sir Corç Klark d · .., N,,.ı..d apısı açıldı. .~ Birkaç ay evvel babası Halis milletleı· cemiyeti azasından olan da çıkan kavgadan ken isme mug 
• '411 e . (f ve lstanbulda bulunan diğer se- k d A f'den Itadı ierı döndü. Biraz evvel Beyle birlikte Mısıra giden 933 yı- 27 Avrupa devletine 17 mayıs her olan Armutarası öyün en r 

.:_n i.hti,,,.t~ iel.di sandı. Hayır, ge- lı dünya güzellik birincisi Keri- 1930 tarihinde bir Avrupa fede - firler, Polonya hsefarebti lve konso - navut oğlu Ali ile arkadaşı İsmail 
~~ ı. J"' "a. b losluğu erkanı azır u unmuşlar-c; lltt !?ecelik ~r adarndı. Üstün- man Halis Hanım bugün Seyrise- ral birliği vücuda getirilmesi hak- tarafından öldürüldüğü anlaşıl • 

lllıyctı. ırka.sıvardı; heye- fain postp.sile lıkenderiyeden şeh- kında tevdi etmiş olduğu teklifin dır. mıştır. KatilJer Denizlide çarşıda 
Sa ... 1 rimize gelecektir. } d" .. .. t ''t d'l · d R 

r" ·~i öltl .. üçüncü yı onumu es ı e ı mış - Konservatuar mütehassısı gezerken karakol kuman am ıza <>ı·ın.ellli ~Unde genç bir kadın t' d l · 
•e>,,...... 1 itb'1 Nah'd F b.. ··k elçı·51• ır. çavuş tarafın an tutu muş ve ıs· 

........ _ 1 e h k ransız uyu B 1 t d b" k F iZ Konservatuvar mütehassısı pro-
vvtdq: Ye a tı, u top an ı a ırço rans ticvaplarmda suçlarını itiraf et -

- ı,... K d hA h · ti b n fesör Marksınyol parası gönderil-~<> ~I!tıaini b Fransa büyük elçisi ont e ve ecne ı şa sıye er ve u meya mişlerdir. Vak'a failleri Adliyeye ~~~~rs:u~n~u~~1?--~ı,~u:r~a~d~a~n~e~~~:JJ~anıW::.w:ı...düıı...uıbi~d.J;reıDJ.c~.n:...J..J:llA...llll~ıu:....l.C.nr.~u.....ıı.s~~fCL-b!:ı!..!ı!.~-;.,uın~i ~t~ir~.~M~a~rk~s~o~n~u~·n~e::....:.:k~a~d~a~r-l~s-ta_n-.....~~~~~-
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• 
''lzmirden esen bir sam 1.' ye ı .,, 

Senfonik konser 
lstanbulun yekneaak olduğu 

kadar bot musiki hayabnda mes· 
ut bir hadise telakki edilebilecek 
ilk senfonik orkestranın konae - , 
ri Glorya sinemasında musiki 
seven aamimi bir halkın huzurun· 
da kemali muvaffakıyetle verildi.· 

Hüseyin Rahmi Bey, "Kadınlar Erkekleşince,, isimli 
piyesine; yapılan hücumlara cevap veriyor 

Çin san'atı 
Fransada Çin aan'atını ~ . o 

mak için büyük bir ıergi terl*Pp • 
lunmuştur. Sergi 12 mayısta • 
riste jödöpom müzesinde açılJOI" 
lir. , 

Bu muvaffakıyetin &millerinin 
batında tehrimiz Musikitinular 
Cemiyetinin azimle ve mutlaka 
muvaffak olmak emelile çalıtan 
gayyur heyeti idaresi var. Mülıa 
Mabeyin mızıkasının lıtanbul· 
dan aynlmasile beraber orkestra· 
sız kalan Türkiyenin en hüyük 
tehrinde ciddi muıiki dinlemek 
imkim kalmamıtlı• Mesleklerinin 
ltıkı müzisiyenler bu büyük bot • 
luğu doldurarak, açık alınla bal· 
ka kendilerini takdim ettiler. j 

Efkarı umumiye hatasız karar-
lar verir. Cemal Reıit Bey hakkı 
olan orkestra tefliğine bu müıiki
tinas kütlesi tarafından ıeçirildi. 
Çünkü: Muıiki edebiyatına bihak· 
~-..vakıf, taheıerleri ifade etmek 

!Wretini tam manaıile haiz Ce-
mal Retit Bey bu orkeatrayi mu • 
vaf f akıyete sevketr_ -:k için yegi· 
ne unsur olabilirdi. Nitekim böy· 
ı~ oldu. Mozarm inceliklerini, 
Mendelson'un kibar nağmelerini, 
D&büsi'nin girift armonisini, Sen· 
NDl'ın coşkun melodilerini kavra
mak, yeni toplanan ve bu sebeple 
henüz beraberliği temin edememiş 
olan bir c•!:e3traya ifade ettirmek 
Ynt'at"ln y-.ı';crıtıt:lmda bir ıefd orke3 
tr;ı ·an be,denirdi. Cemal P.cEit 
Bey kendiı:ni yüksek vasıflarib 
hem orkestray::ı hem de halka b · 
itin ehli olarak tanıttırdı. 

-.-..- ...,_. ="'- -
HU•eyln Rahmi Bey 

Geçen gün aabahleyin bana 
gelen ıazetelerin kufaklarım açar• 
ken bir de baktım ki kıyafetleri 
lstanbulda baıılanlara benzemi • 
yen iki gazete çıktı. Anadolu ile 
Yeniaıır ..• 

Kendi kendime dedim ki: 
- Ben lıtanbuldakileri okumı· 

ya yetitemiyorum, ıize ayıracak 
vaktim yok.. Fakat itte bir f evka· 
lidelik olduiunu hiuetmemek de 
mümkün değildi. Sayıfalara göz a 
tarken iki ok iıareti gördüm. Bun· 
lar bana "Bu sütunları oku!,, di • 
yorlardı. Okudum. Darülbedayiin 
Jzmirde ilk temsil olarak verdiği 

(Kadın erkekletince) piyesi aley· 
lİnde tatkmca, ama çok tatkmca 
1e::likodular. Piyesi kötülemek için 
·~mmıılar, ııkınmıılar, zihinlere 
"\Daat verecek bir ıöz bulamamıt· 

Se,., Sanı konsertosunu · büyi.' 
bir sanat dirayetile icra eden vi" 
loaiıt Davit Sirkini· lıtanbul~·, 
musiki sevenlerin hepsi tanır. Da Ben methedildiği zaman sevi • 
vit Sirkin yalmz birinci derecede ıen, yerilince üzülen kimseler • 
bir viyoloniıt değil ayni zaman • den değilim. Yalnız hakikati ört· 
da birinci derecede bir san' atkir- mek için kara ellerle ona sıvanan 
dır. çamurlara tahammülüm yoktur. 

Bütün mütkül yerlerini tane ta· Ben yazı havasında sabit bir ba • 
ne , temiz temiz çıkardığı konser- lon gibi yerimi tutmuıumdur. Se· 
tonun doğrudan doiruya ruha namzla yükselmem. Çekiıtirmele· 
hitap eden parçalarında bütün ha. rinizle alçalmam. Bugüne kadar 
zurunu ıarstı. bana edilen bütün hücumlar cıvık 

Programa Cemal Reıit Bey sokaklarda kalotlarıma bulatan 
kendi eserlerinden enstantane na· ~..amurdan fazla bir teıir yapama· 
mım verdiği üç küçük parça ili· dı. Yalnız dikkate değer bir nok· 
ve etmitti. Balıkçılar, Bot cami, ta var. Hali, yirmi yıl geriye hı· 
Eyüp ıüiercinleri, Müstakbel rakmıt olduğumuz (Şakaveti ede· 
Türk orkestra edebiyatına yol röı· biye) devrinde yapdığımıza tatı· 
teren birer iıarettir. yorum. Şebabettin Süleyman öl • 

Bestekar Cemal Retit Bey or· düyse mesleğini unutturmıyacak 
k halefleri türemiyor deg" il. eatra anuınnı kullanırken 
renkleri Türk ıüneıinin albnda Daha dün ben lzmir ediplerinin 
ıörmilf ve eserlerine farkın evsa· memduhu idim. Elimde davamı iı· 
fı mümeyyizeaini vermiıtir. Gele· pat edecek vesikalar var. Bugün 
cek sene bu orkestraya Pariste neden iğbirarlanna uğruyorum?. 
çaldırdıiı ve bizim dinlemediği- Böyle meselelerde determiniıte o
miz eserlerini, çaldıracağım Ü· lurum; sebep ararım. Çünkü kim· 

·ı ed k T be se kimseyi allah nzuı irin met • mı er en ürk stekarlarını "'S' 

gelecek mevsim iç~n faaliyete da· hetmez ve gene sebepsiz yermez. 
vet ederim. Bu dünyada en fazla methedilen· 

Alelacele tertip edilen heyeti lerin sonradan ayni tiddetle zem· 
muıikiyenin nokıan kalan tarafı medildiklerini çok gördüm. Bu 
kemanlann azlığındac:Lr. Birinci hal, zamana, havaya, menfaate, 
kemanlann hiç olmazaa sekize zarara taalluk eden büsbütün iza· 
ibliiı Jizımdır. Hava aazlan da fi bir teydir. insan denilen bu mü· 
üçlük olarak tertip edilmelidir televvin mahlUkun cilvelerine alıt· 
ki programlara lazım gelen vüs'at =m=a=kta==n=bq==ak=ç=a=r=e=y=o=ktu=r=.=== 
verilebilıin. daılan olan konservatuvar mual· 

Döbüsi'nin iki damında Ferdi !imler birliğinde pazar günkü, 
Fon Ştanserin piyanistlik kabi- Bramı konserinde alkıtlıyacaklar
liyetleri ıizli kaldı. Musiki ae- dır. 
venler ba yüksek aan' atkin arka- Ekrem B•lm 

Eier lzmir ediplerinin verdik· 
leri veıilelerden iıtif ade ederek, 
onlarla yarenleteydim, piyeıim 

o sahnede pöh pöhlerle alkıtlana • 
caktı. Mektupları geldiği zaman 
çok ajır hastaydım; cevap vereme· 
dim. Şimdi benden bu sükUtumun 
öcünü çıkarıyorlar. Okuyucuları • 
ma anlatmak istediiim teY met • 
hin, zemmin iddiayı tetkil eden 
maddenin hakiki mahiyetini tai • 
yirde hiç teıirleri olmadığıdır. 
Bu ancak aldananların gafletlerin· 
den istifade edilen bir oyundur. 

Aleyhimdeki bu menfi hareket 
daha ziyade hoıuma gitti. Çünkü 
onlar bu iibirarlarile ruhlarının 

alilliyetini çmlçıplak önüme 
koymuı oldular. 

Şimdi tahlile geçiyorum: 
Piyes lstanbuldaki ilk temsilin· 

de çok alktılandı. Belediye heyeti 
tarafından muharrir tebrik edil • 
di. Yeni bir eserin hazılanma11 
temennisinde bulunuldu. Darülbe
dayi bu takdirden heveslenerek 
turnesinde eseri diğer vilayetlere 
götürdü. Hiçbir memleket halkı • 
nın san'at zevkini incitmiyen bu 
oyun acaba neden lzmirde iki mu· 
harririn bu kadar tiddetle ıinirle· 
rine dokundu?. Dikkat buyurunuz 
yalnız, iki muharrir diyorum. Şu· 
urlu lzmir gençliğini bu çirkin le· 
cavüzden tenzih ediyorum. 

Hakikatin her hangi bir gara • 
za kurban edilmesi ahlakın en kö
tü taraflarından biridir. 

Bazıları benimle mektupl&J&n 
lstanbul, Ankara, Konya ve diğer 

mezlerdi. Bu nakiaayı siz kendi 
inaaf ve idrakinizde arayınız. 

Şatılacak fey; bu gazetelerin 
akıllı uslu sahipleri yok mu aca • 
ha? Naııl oluyor cln sütunlarını 

böyle mantıksız, muva;;:;cnesiz, şı • 
marık kalemlerin garezkirlıkları • 
na açık bırakıyorlar. l:ınattaki bu 
gülünç mübaligalarınız Darülbe • 
dayiin töhretini bozamaz ama iz • 
mir gazeteciliğinin ciddiyetini ıar· 
aabilir. Çünkü yapılan ıey sırf if
tira, kolpuım bulamamıt yara,ık • 
sızlayan dolandan ibarettir. Cid • 
di bir gazetenin halka kartı vazi· 
fesi bu deiildir. 

Ben eıerimin fevkaladeliğini id 
dia etmiyorum. lzmir seyircHeri • 
nin keyflerine pek uygun gelme • 
mit olabilir. Fakat oynıyanların 
töhretini, umum halkın aan' at zev· 
kini bozacağını isnada kadar ifti
rada ileri yarılması ıarazki.rların 
mübaligalarını berrak bir ayna gi
bi gösteriyor. Temsili ıeyred.en ko
ca lzmir tehrinin vicdanlı halkı 
içinde bu pek açık tecavüze kaf!ı 
seıini yükseltecek bir fikir sahibi, 
bir hakikat müdafii yok mudur?. 
Çünkü aldatılan ben değilim. On· 
lardır. Hakikat lehine bu tehadeti 
ben kendim için istemiyorum. Bu
na ihtiyacım yoktur. lzmir irfan 
muhitinin dimağını bu mübalaga· 
lan seçemiyece'lt kadar bılğulu 
farzeden muharrirlerin hataları· 
m yüzlerine çarpmak için istiyo • 
rum. 

HU•eyln Rahmi 
(Sonu yann) 

Şanghay beynelmilel güzel -' 
atlar ve fen enstitiisü, Naıtkin ~ 
kez milli darülfünunu, RcP • 
milli akademisi Fransız Çin ~· 
rülfünunu, Şanghay güzel ••11 •,t 
lar akademisi, Suçco güzel saO • 
lar mektebi ve Fransadaki f~ 
sız Çin darülfünun misyoollf 
ıergiyi himaye etmektedir. 

Genç Çinli artist M. Jükeo, ~ 
riıte böyle bir ıergi açılm~~: 
teşebbüste bulunmuş, bu ınu. 1' 
selerin yardımını temin etıllil 
bu suretle serginin açılması f/Jifl. 
kün olmuştur. 

Sergide Çinin eski ve yeni ~ 
çok san'at eserleri teşhir edilıor. 
tedir. 

Eski eserler araaında bilh_.
Oliyanse'nin kabartmaları, .tf~ 
lar devrine ait lahitler, tablCP'1 
vardır. 

Zamammız Çin 
dan yetmit alb artistin 
ıetirmit oldukları tablolar d• 
ıergide tethir edilmitlir. 

Eserleri tethir edilen Çinli 
samlar arasında bet Çinli 
resıam da vardır. 

Fransız aan'at gazeteleri 
te açılan Çin aan'at serı 

Garp halkına göstermekte ol 
orijinal aan'at ve teıhir ol 
serlerin çokluğu noktasındaJI 
kate liyik olduğunu yazm ._ .. ,_, ••• 

vilayetlerdeki nezih ıençlik, eğer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll""'" 

Tiyatro Tarihimiz hakikate, hakka, adalete tapım· 
yoraanız bunlann dütmanlan çok
tur. Bu perealitkirlığımz huebile 
bu tecavüzlerin yarınki hedefleri 
siz olacaksınız. 

Ben Şekspirin hailelerinden bi· 
rinin altına imzamı koymuı olaay· 
dım, bu efendiler ıene ayni teca· 
vüzle eseri dütürmiye uğratacak • 

Robertkolec san' atkarlannın 
halka gö~terilecek 

lardı. 

Anadolu ıazetesi muharriri 
kadın erkekletince piyesinin ne di· 
ye sahneye konulduğuna pek tutu
luyor. Rejisörün takdirine bu fu • 
zuli müdahale plünçtür. Piyee 
tenkidinde niçin sahneye konuldu· 
ğu bahisten büsbütün hariç bir 
meseledir. Fena bir eser sahneye 
konulunca halkın kayıtsızlığı ile 
kartılatır, adiliği anlatılır, söner 
gider. Niçin konulduiuna ıiz ne· · 
den böyle didinip, çırpınıp hırçm· 
lan~oraunuz? .• Çünkü muharrir 
bu eserile onu çekemiyenlerin ka· 
faların& bir yumruk daha indir • 
mittir. 

Sözüm ona Y eniuır münekkidi 
de fU cevheri yumurtluyor: 

"Bu üç perdelik, üç tabloluk 
komedi, Darülbedayiin güzel töh • 
retine adeta bir nakise tetkil edi • 
yor.,, 

-

Rohertkolec son ımıf taleheıi· 

Bu bozuk cümleyle yapılan ten· 
kitteki mübaligaya bakınız .. Böy· 
le iftiralı kalem oyunlarım tamam 
kıvamında becerebilmek için de , 
çok fazla zeki liznndır. Eier pi· 
yeı Darülbedayiin töhretine naki • 
se (etirseydi bu kıt ODU lstanbulda 
birbiri arkuına oynadıktan sonra 
temailini diler viliyetlere ıötür • 

nin geçenlerde mekteplerinde ilk 
devirlerinden zamanımıza kadar 
tiyatro tarihimizi yedi kısımda 

ıöateren bir revü oynadıklarını 

. .it~ 

1 
yazmqtı]i.. Gençler 1'~-ı ~ 
vaffakıyet kazanan bu~~ 
yü önümüzdeki hafta~~
tavauutu ile Tepebafı tı~it· 
da halb tekrar edecekledell ~ 

1 

Koyduğumuz reıiad':' orta_ o1 
de Robertkolec tal~&e-ı de ~, 
nu oynarken, ötekİl~e etiOİ ıı' 
Kemal Beyin Vatan pıY 
sil ederken göıteriyor. ~ 

-----~b·~ 
Azerbaycan ede 1 

demeii d~ 
.. · Rya aııa .,ovıyet uı ~ 

Maverayi Kafkasya fU 
but olmak üzere Az • 

~ tetil bir edebiyat derneı.-
tir. 
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s_~~'!:c!!J!'!... Şii Bey izalı ediyor 

Borçlar itilifı-ESBSiirlYe-Detice eri 
O!,nıa~l~ Ba~kasile henüz uzlaşılamadı, ishkrazdan haberi yok 
llİ l.::.L~ ~~leaı muzakerelerı• filen bu neticeye varıyor. Din kıymeU dllfmut lııe, bu istifade muvakkat k'Clmet günün birinde borçlannı kısmen veya 2 _Takriben 14 milyon Crank, IUlAfname-
L_.~etinıız n•-·na ı'dare ve Yen! tllla.tnamenin itfa cetveli eıklden mev olacak, her lklsl birden dU§tUğü takdirde da· tamamen Ö<ll''emlyecek bir halde bulunacak nl rl te gi . . 
~I .._. t dokan bl ' ., n me ye rme&l lçın ihtiyar olunacak tah llluQyelenam • • . cu r senelik ırtüddet yerine 50 se· imi lalttade yolu kendiliğinden açılmış bulu· olurııa, diğer aıacaklılanna yapacağı muame- vll tabı tebdili ve saire gibi asrallarda kul 
olaıı lz.n• , eyı ımza ebnıf ne eaasmı kabııl etmi§tir. Eııki itfa cetveUDin nacaktır. Buna mukabil, fransız frangının ya lenin aynını lıAmlllere de yaapcaktır, elverir lamıaca'ktır . m 
Şiilcrü Beır IDeb UIU Saraç oğlu 91 8eneat için olduğu gibi, yeni Ufa cetvelinin but diğer tediye akçealnln, veya aynı zaman· ki, bu vaziyette her hangi bir aalcaklıya gös 3 - Mutebakl 52 milyon frangm tekabW et 
aL.- 1 dün aabahki Semplon e111 senelik müddeti de ll!aalrm başabq ya • da her lklinln kıymeu filen yilkaellr, yahut terllen daha iyice bir muamele hl.millerden de Ufi ~.000 altın TUrk liralık meblA.f da, yu
--Pl'eaile Par· I pılması uuı üzerinden hesap edilmiş olup kanunen yUkaeltllirae, hAmiller bu kıymet esirgenmesin .Her ne kadnr hUkClmeUn bu hu icarda izah ettifim gibi TUrkiyenln ilk altı 
lllİflir. ııten ıtanbıala ıel • her ilet takdirde de mUddeUn vaki olacak mu- tezayUdtlnden lııUfade edemlyecekleri gibi tak auata diledlfi tedbirleri ittihaz hususundaki senelik tenzilAtıı laksit;erlnl tamamlama&& 

B bayaal&rm ucuzluğu nlııbetlnde, kısalması la sltte de 0 nlııbette tenzllA.t yapmak lbım ge· hakkını takyit etmek gayri kabil. 'lre diğer tahsis edilecektir. 

1 __ Q aJctanı Anka . d k bildir • lecektlr. Tediye akçelerlnde bu aureUe vuku alacakldara tatbik edilecek muamelenin hıl. • Guetelerde, ikramiyeli Rumeli demlryoll&n 
0-.a Saraç il Şraya 11 ece Yeni tahviller, faiz ve tahvili bwabiıecek muhtelit ıeukamettekt lhttzazıar- millere de teşmili tabu ıse de, nıhayet mev- lahvuıertnın bldaveten ıuwname haricinde 
PeraP&I O .u ükrü Bey dün düyun dan mUtevelllt laUfadelerlmlz lllllfnamenln cut bir mukavelename hU!<ilmlerl"i:t muvak· bırakılması tekarrlır etmf.f iken, hoııradan di· 
l'et aa otelınde kendiıini ziya• Yeni llllAfname mucibince eıki Osmanlı müteaddit maddelerinde sarahaUe tesbtt edil· :aten tatill mahiyetinde olan böyle ağır bir fer borçlara kllrl§tırılml§ olmaalrmdan Dafi, 

eden bir muh . . . . borçlan tahvilleri ortadan kaldınlacak, yeri· ınlıUr. tedbire hAmlllerln ıımcauen muvahkat etmiş bazı hl.millerin mutazarnr olduktan yazılDllf 
aı iİıeriaıe bo arrırımızm reca• ne Hlmlllere, dlfer borçlu devleUerin borçla· Müruru zaman mühletleri olmalan yeni IWAfnan enin ınilt<!l.arlz vuıt- tır. Vaziyetin bu aureue taevırt hakikate uy-
ea.ı1arı .. _._. rçlar mukaveleıinin rmı gÖ3teren birer aenetle, Türkiye cUmhurl· 1928 mukavelenamesinde mevcut muhtelif larmdan birin! teıkll elmel>tı?dir • gun defildir .lkranılyell Rumeli demlryollan 
l'e . -..atUnda uzun maliimat yetinin borçlarını göeteren 500 er franklık ye mUrurur zaman mUb1euer1 ıu suretle tayine· Meı'uliyet maddeıi tahvillerinin ıtıla.tnameden hariç bırakılmuı 
n..~ Yerm' • Şük· •• Be Dl tahvlller verilecektir. Bu yen! tahvillerin dilmiş bulunuyordu: Kuponlar için 6 eene .is· Yen! IUIMnamentn tatbikında il:I türlü mes biç bir zaman me\'ZUU bahis olm&m&lftır. BI· 
_"'."'~lı lftır. ru Y itibari re.Wınali 960,000,000 frank, yahut bu· tikru tahvilleri için 115 sene, ikramiyeli Ru· ullyet derp~ edilmiştir. Birinciai, ihzari sat- ilkle bu tahvillerin borç servisi için aenevl 
~ .~ı imtiyaz müdde· gtlnkU kıymetle, aeklz buçuk milyon altın meli demlryolları tahvilleri için de 30 sene. hada, eski tahvillerin yenl'erle tehdill eanum- 30,680 altın lira taksit verilmesi, ta&kt bwt· 
L_ UZ&tıbnaaı müzak l . . Türk llra.sıdır. Yen! tahviller senede yüzde ye Yeni ltllAfname, ınemteketimlzln mevzuatına da vukubul&büecek yanlışlıl<lardan mUtevel- larm yen! çıkarılacak tahvillerle detifUrilml-
...:Jliiı ıaeticel . ... . ere erının di buçuk faiz getireceklerdir. Blllyorum ki va uygun olarak, bizde mevcut müruru zaman llt meaullyet. İkincisi de alctıUak yen! llllAf· ytırek eıki tahvil olarak muhafazası tekarrQr 
lelellİıı ., enmedıımı, bu me• tandaşlanm arumda bu faiz haddini atıl' bu mUhletlerlnl kabul elmif ve böylece kupon· name ahk;mmı tatblkan 'liUkubıılacak tediye- etmişti. Nitekim, 14 blrlnclkA.nun 1932 larlhia 
l'İae • ~lizakereai için tekrar Pa- lacaklarm adedi çoktur. İtte bunun içindir ki lar için 5 ve alelumum tahviller lçln de 10 ae· ıer eenasmda zuburu mUmkun yanlı§lıklardan de imza edilmiş olan prensip tuıa.tı, dlfer lıı-
Le lldıp ıitıni .. . . h .. işin iç yllzünU kendilerine izah etınek iste· ne müddet tesblt olunmuıtur. Şu halde beş dof&cak meaullyet. Evvel~ tebdil muamele· tikrazlarm aen·lsl için 613,463, ikramiyeli Ru 

lli 01-d .. yecegmı enuz rlm. HA.millerin mUmeulllerl yUade altı faiz· sene içinde tediye lllaksadlle bankalara ibraz Binden mUte\'elltt ehr tUrfü ftıcauliyetten hüku meli demlryollan tahvilleri için de, yukarda 
S •ıını bildirmittir. den yukan çıkmak lııtemedlklerl halde, blz edllmlyen kuponlarla, 10 sene zarfında keza- met ltillfname ·ile tebrlr. cdilınlf bıılunmak- ııöylediğim gibi, 30,686 altın liralık daimi ııtr 

l'İtl-.~aç ojlu Şükrü Bey mubar - de yUzde dokuz faizden qağı L'lmek lııteml • lik tediyeye ibraz olunmıyan tahvillerin ka· tadır. Eski tahvillerin Yenllerle tebdill eanR· taksit tesbtt etmiş bulunuyordu. KUzakerele-
~"'lllZe tunla .. l . . yorduk. ÇUnkU, anl&fm& yolumuzda evvela., bul ettikleri meblAğlar hUk'Clmete iade oluna- lllllda vukuu mümkün her hııngi bir yolauz • rın son safhasında yegA.ne del1fen oey. veri· 

b..- ltor.;lar n IOY emıttır: TUrklyenin verebileceği ııenelik taksiti teıbit cakbr • Juktan dolayı, tebdil ile m•J,•azzat mail mU· lecek olan taklit miktarı defil, u.dece bu 
.~ .\ıı me99Jestntn müzakereleri hak· ettik, bundan sonra bu takslUn faiz ve resul Serviı maırafları esseııeler borçlar mecliline karşı meauı ola • miktarın adı olmuştur. ÇUnkn, prensip ltılAfı· 
~ ~a C9llp gittikçe, müteaddit ma!lnl bulmağa çall§tık. Nihayet yllzde yedi Bu isim altmda toplanan masraflar §Wllar· caklardır. Şu halde blltarz &lhte t..Jıvll sUrU- na göre TUrklyenln ikramiye ve amorti ol&-
ıı..':._~ buı ta bulunnıuttum. Şimdi gene buçuk faizde uyuştuk. Şayet yüzde yedi bu· dır: mu gibi aynı tahvilin iki rl."'" de~tlrllnıeli· rak verecefi miktar gene 30,686 lira ol&nlt 
~ -..ı \llımaktanaa, lmza!uıan lhlllAt· çuk faiz yerine bilfarz yüzde 3,715 faiz kabul Tediye ve müruru zaman llA.nlarmm, ve, ne yol açabilen her hangi bir yoJAU,.Juktan do kalllck, !aakt ikramiye ve amorti olarak et.
~ile 1 hattannı, uJd mukavelename elınif olsaydık, borcun derhal kendilerinden başaba§a lrlştiklert zaman, kur'&da çıkan tah facak mükerrer tediye endişeleri b1ziın için ğil, faiz olarak verllecektlr. İkramiyeli Rame
'1 -..:uvazı ve mukaye8eli olarak izah 17 milyon altm liraya çıkml§ bulunacaktı. vlllerln listelerinin tabı masraflan, bu iıt.ıı ve artık katiyyen varit değfüllr. 11 demlryollan tahvillerinin birinci pkta ala• 

8o f&ldelt IDW&hua. edlyonım. Gerçi bu \•aziyette bile yıl taksiti gene 700,000 listelerin nefir IDUrafları, kur'a masr&flan, İtilA.tname ahkAmmı tatbikan vukubulacak caklan ikramiye ve amorti miktarlarmm llda 
~ ana.1 taksitleri ve lira olarak kalacaktı. Fakat ilerde memleke· damga ve zimba aleUerl masrafları, tahville· tediyelerden mnteve111t ikinci nevi meml.lyeu et tıkla da faiz olarak tamamen verUfnNI mu 

• f ' . ' timlziıı lktısadl vaziyetinin lyl'eımestnden lt1 rln mubayaasına ınütealllk simsariye ve boru. de hUk'Clmet, diler bir nıadde Ue, üzerinden karrer oldufuna göre, bllhesap kıymete MU 

"ıa ıt & cetTelı barmm günden güne artmasından ve meselA vergtlerlle lalr ınasratıar, tediye edilen ku • tamamen almı§ bulunyor. Jillkftmetln tediye- 1efkll eden unsurda bir defillklik yoktur. Hat 
~ua kf, Oamanıı lınparator1utu yOsde 1 ny& 4 veya 3 faizle para bulmak im ponlarm ve itfa edllen tahvillerin nakil ve si· !erinden mütevellit ve her hangi bir vadeye tA. bu tahviller, 1928 mukavelenameslndeld 
t..~ ~ıtıaıı 111 mu,_ Uralık bir borç kA.nJan elde etmeslndon dolacak 1ııUfade1er gorta masraflan. alt tediye karfılıkları mecliJı hesabmda teeı- VUlyete göre de, diler 1ııtikrazlara nuaran 
~ lluııd&n TOrkiye Cllmhuriyetine mtlnhuıran tahvil hAmillerine teveccWı ede • 1928 mukavelenameai, bu euretle yapdacak alla ettifi dakikadan itibaren hUkQmet o va- hiç bir teY kaybetmemlflerdlr. ÇtlnkU 1928 
'~ lblktar, Fenerler Avanslarmdan ccktl. Halbuki ltillfnaınenin tatbikinin onun murat miktarını rakammz bırakmIJtL Bu de için h&mlllere k&rfl her ııırtu bo~tan kur- mukavelenamesinde ikramiyeli Rumeli demir
,._ lir. idi. -,.,ç olmak üzere, 107 buçuk mil cu ııenestnden itibaren konnırıılyoa (Tahvili yUzden senelik masat miktarı 24,ooq. altın tulmut olacaktır. Bu paraların gerek muha· yollan tahvillerine lahsla edilen meblt.t 
~ !:ter bize isabet eden bu borcu düyun> hakkımw earahaten mafua bulun • lirayı bulmuıtu. Halbuki yenl itilt.tıuune yeni taamdan, gerek kupon tediyelerlnde ve llfa 168,000 llra olup bu melA.t artmamak ve ek· 
~ ~ ~amesl ve ilk mukavelen& • durduğumuza nazaran, faizin yüzde yedi bu· tahvillerin buılınaat, ve eaki tahvUler De de- muamelelerinde kııllanılmasından, mUnhası • lilmemek §&J"llle 48 sene müddetle tediye e
- ... .., ~ clabwnde 6demek iktiza eyle- çuk olarak teablU neUceslndc, yukarda mev· ğlştlrllmesl gibi muamelelerin istilzam edeceği ran mail servisle muvazzaf olan mUeııseseler dilecekU. Bu lstikrazm tediye akçesi sadece 
:: ''fı 'Ve i~t hUkQnıetlnin her sene, yal zuu bahsettiğim ihtimallerden doğacak lııU· mP.Sranan nazarı ltlbare alarak, senelik ııer- mecllıe karşı mesul olacaklardır. Bu itibarla fraruıız frangı olduğu, ve fransız frangı da 
ııı,. ~ _.. & t.qılığı olarak, 5,300,000 al· fadc'erl tamamen hazineye inlsar ettirmiş O· vls masrafları miktarını, ilk dört sene için denilebilir ki mali servisle muvazzaf olan bU beş defa sukut etml§ bulundu.,.&\! l~ l.st.lkra· 
~ ._. WWmeat, ve buna aynca Juyoru.z. Şayet ilerde Türkiye mesell 3,7G ta- yalnız 10,MO lira ~ tulılt etmlt. ancak yQk bankalardan lıhi, her hangi bir vadeye zın ııenellk takslU, 168,000 llranm befte biri 

Dt ~ banka ve saire servlıı izle para tedarik edecek kadar kredisini .at· beflncl seneden IUbaren bu ıb,MO altın lira· alt tediye kal'fıJıklarmm ıee.tıaUnden eonra olan aa,ooo altın liradan ffı&tet blaıuntıyordd.: 
~ ~ 9119Qlem ı.t.zmı gelecek, ve lamlaştırıraa, sadece konverıdyon muameleal dan s,ooo inin her Mile btlk6mete iade oluna· ınt.s etse, veya hlmlller ber hangi bir sebep Bu defa ikramiyeli Rumeli tahvUlerlne mu-
~ azaıacaıc itibaren lıiD:>lunacak de· yapmak ve yllzde yedi buçuk faizli tahvilleri catmı aynca turiJı eylemlftir. teslrlle a'acaklarmı tahsil edemfyecek bir va· kabil verilecek olan tahvillerin yalnız faizi. 
'""lllletıe Ödebl 0laıı bu taıc.IU lam 91 Mile yl1zde 3,7G faizli yeni tahvillerle defi§Urmek Teminat zlyette kalsaalr, hllkQınet 0 Vadeye alt tedi· tam 30,000 altın liranm mukablll olan frank 
~ .,,_ "'4 icap edecekti. auretile borç taksitin!, konverıılyon tarlhln • 1928 mukaveıenaıneslnde, Oımıanıı borçla· yelerlnl tekrarla mllkellct tutulamıyacaktır. mlktandır. GörUyorııunuz ki, ikramiyeli Ru-
~UZuıı tedueQ 1123 mukavelenamesl den itibaren yarı yanya düşürmek lmkAnmı nna teminat olarak. İstanbul, Galata, Haydar Umum mahiyette tedbirler gibi, meaullyete meli tahvillerine, 1928 mukavelenameslle, ve 
~ 1114ece ~ biç bir tenzll&t yap • elde tutınut oluyoruz. Hult.sa, istikbalden da pap v eSamsun gtıınrUk dairelerinin varldab müteallik hllkUmler demaziye naazran ilk de· prensip ltillflle teablt edilen haklarda deli • 
'ıa ~ az 90k UZUn IUrekll tenzllltlı ha ucuz faizle para bulmak lmkAnmı madde· muUak m&hlyette bir rehin olarak göstertlmlf fa olarak yen! ltulfnamenln memleket lehine tiklik yapılmıı değildir. 
~ ~ ert kabuıu De ikU:a eyleml§U. ten ele geçlrdllfmlz günden IUbaren borç tak· bulunuyordu. Yeni mukavelename, bu sa.ha· kaydelUfi güzel neticelerden biridir. Eski tahvillerin yenilerle tebdili emumda 
' ilk ilet ::708 liralık borcun yıl tak· stUerlmtzde de, bir konwrıılyon ame!lyestle bu da da. maziye nazaran, bazı yenilikler arzet· Mecliı maddeıi her lııtikraz tahvillerine mukabil verilen 
' bet '9aıe i e lçtıa 1.eoo,000, bunu takip ucualuk nlııbetlnde tenzUAt yapmatı §imdi • mektedlr. Bu kabilden olarak evvela. Samsun 1928 mukavelenamest mucibince lıAmillerln yeni tahvil nlsbetlerlnde Jkramlyell Rumeli 
' .... ~ Çin 2,o00,000, bwtu takip eden den temin etmi§ bıılunuyoru.z. Halbuki faiz gtlmrUğU rehinden çıkarllDUftır. Bundan baş- temsili ve mentaatlarmm kaymlması iki te· tahvillerine 40 franklık bir miktar tayin edil· S. lcba 2.780 2::·o00, bunu takip eden beş yl1zde yedi buçuktan &f&ğı tutulmut olsaydı ka, bir de, rehin olarak g&ıterilen gtlmrilkler şekkWe hav&ıe edilmiş bulunyordu. Bunların mlş olmasma gelince, unutıılmam•hdır ki: 
4' ..._' ' • ve borcun tamamııe ~en bu tenztıa.t lmkA.n ele geçlrllemlyecek bir va- birbirinin ardmca Qç sene zartmda vuatt ola blrlnclııl elkl <>amanlı İmparatorluğunun lak· 1 - Diğer tahviller 500 franklık oıctutu hal 
~ ..İ~u takip eden seneler için zlyete girml§ o'.acaktı . rak, yıl taksitinin kilit TUrk llralarUe ifade ilme uİn,an Dllyunu umumtyesi mec11ııl idi. de, lkramı;ıeu Rumeli tahvilleri '60 franklık· 
~ 'l'Urk Uraaı olarak teabit e- Y d takıiti ve bunun tediye edilen mukabi'lnln yl1lde 100 llnden fazla va Buna kılaca borçlar meclisi denilirdi. tkinclsl tır • 
~' ~ Akçesi rtdat temin edecek olurlarsa, hUkdmeUn, bu de, eski Omnanlı İmparatorluğunun takalme 2 - Bu '60 franklık, 1881 tarlhU muhar-
~ ~ 1ıQı llbıuıertn mUmNlllllerlle tUJA.tııame mucibince hUkQmetlmlz eakl oa Uç gtımrilk dalresiDdeD bir veya lkJslnl re • ufrıyan Dllyunu umumiye.sinden Dllyunu mu- rem karamameslle 180,36 franta temU edil· 
~. ~~ 19nl IWt.faame mu • manlı borçlarından Ttlrklyeye intikal eden hinden lııUrdat etınell. ltillfnaıne ile kendisi valıhidfo i.J'- ikramiyeli Rumeli demtryollan mittir. Filvaki 1903 tarlhll tevhidi dUyun, ba 
~~ ~ l'enerıer Avanalarmdan ht.aenin servisi için her sene 660,000, bunun ne bir hak olarak tanımllJtır. Bu Uç gtlınrUfU· tahvilleri ~krazlarmd&n maada diğer istik· tahvillerin plyaaadan 240 franga kadar mU· 
~ ~ UbQ da dahD almak üzere, 8 masratıan için de 40,000 ki ceman 200,000 mllztln, vardat itibarile hiç te mUsatt blr 118• razlar ~ meclisi idi ki buna da kı· bayaa edllebilecefinl karar altına almlftır. ıra 
.... laeta-. ~ 'l'Urt Uruma. yıl taksit· altın TUrk liralık bir taksit öcıemeği teahhUt ne olmıyan 1931•1932 •neai zartmdald ha.il- uca hA.mlller meclisi lııml verlUrdl. kat Pariııte toplanlDlf olan taksimi dUyua 
'Oo.cıoo ~ aıtlnamak f&rtlle, ve etm1tUr. Ancak hl.millere ödenecek olan ak- lab takriben 24 mııyoa lirayı tuttuguna. hal· Borçlar meclisi, biri tngtllz. biri FruıaıZ. bl· komlııyonu, devletlerin ikramiyeli Rumeli de
.. ~ ...... ~ da dahD olmak tlzere çe kat'lyyen altın olmayıp bu altın m.lktarm· bukl aenelik taksit mlktan da 6lakrtben 6 rt TUrk, biri İtalyan, biri de <>amanlı Banka· mlryolları tahvillerinden mütevellit borçl&nm S'":!' e- '-bal datmu, buluıwJW. ll'akat, ca ted&rlk edilecek olan lıl'flll tediye akçesi· buçuk milyon kt.tıt TUrk lirası olduğuna gö- amca tayin edilen be§ audan, blmlller mecll· tayin ederken, bu vuiyetl muhafaza etmekle 
~ ~ 10r. İt1llf1wnenın tesbit dlr. Fllbaklka, yeni borcun iki çefit tediye ak reğ rehin o!arak göeterllen Uç gtlmrUk dal· ai lııe, Uçtl Franm, lk1ııl AJmaD, biri de Belçl· beraber, beher tahvW 180,36 frank heablle 
S lıata..._' ~ lam olarak çeal v&rd:ır. n·mlardan biri Franms frangı, di· resinden bir veya l)dslnln ne; eene aonra lııtlr· kalı olmak Usere altı azadan mUrekkep bulu- tesbit etmlftlr. Keza Dllyunu umumtyemls .. 
-.,.:_~altı -.UC btr latlkal devre teri de, borçlar mecUalııln lllzumun& hUkmet· dat edllecettne §lmcllden mUhakkaJc ııuarlle nuyordu. Yeni itfllfn&me bu lld meclis yerine raamda ikramiyeli Rumeli demiryollan tahvD 
-. ~ ~ 8Cıara bqlnndacaktır. ıu · Utt zaman, 8eÇeceti diğer bir tek akçedir. bakılablUr. bir tek meclia ikame etınlft1r· Yeni meclis, lerlnden Ttlrldyenln hiwal olan 6,302,761 U-
'-.... - 1- ....._ ıı..;. bil devre emıumda hazl· Haklkatta bu ikilik, di""er lııUkrazlard& oldu· 1 • blrl İngiliz, lk1ııl ırruı.ız. biri Türk, biri Al· ralık mebJAtm, 1928 mukavelenamesinde ta • ~ _'"""' ...,..,__ ö Aian meae eıı 11--...UO "11 lclıa 

9 
• ......., lklact 711 lç1n GSG,000, ğu gtlıl hlmUlerla arzu ve ihtiyarına bırakı· muı, biri İtalyan, biri <>amanlı Bankasınca ylnl de gene beher tahvil 180,36 frank ıı-. 

'-~· ~ _ ıo,00o, dördfbıcU yıl için lan, ve borca aynı zamanda blrlikte tatblld 1928 mukaveıenameai. rehin olarak g&ıterl tayin olunan, nlahyet biri de nöbeUeıe birer edilerek teabit olunmuotur. 
"'- ., .. , ... _ .... len varidata nezaret etmek Uzere, meclis ta- ktz a oı.ıı-er •-uk--' tedl ak"""' rt ,. 'ıl .._ ._. -.ı,000, altıncı yıl için kabil olan iki çefit tediye akc;est. mahlyeUn· 8ene Franms ve Belçikalı olmak Usere ae - e .. • ow.&&rm ye _.e me-$..ata ..... 1lra, tideınekle lkUfa edecek • de olmaktan çok uzaktır. Çllnktl, hlmlllerin ratmdan bir Ajan tayininl derpl§ eyliyordu. &&adan mute,.kkll bulunacaktır. Meclis, hU· yuımda norln, ve lııterlin gibi lqymeW yUk• 
.._..~ t._ n. ~ ft?en ödenecek mlk· her hangi bir vadede bu akçelerin her Jı&ngi Her batta gUmrUk idaremiz meclis ajanına, kQmetln üzerine a'dılt borCU her yıl eda et· ııek paralar mevcut olduğu halde, tkramlyell 
,~'&iti t&t.iu alan 700,000 Ura a· birisi ile alacakl&rmı tahsil etmeleri mevzuu rehin olarak göeterUen ::rrtdatm haftalık gay mekte olduğun11 blmlller namına kaydtl tea· Rumeli demlryollan tahvillerinin tedl,e akçe 
~ '°""-~u tefkU eden 4615,000 babU deglldlr. HAmlller aalcaklarmı, sadece rt san yekQnu ile, bir ~ evvel Osmanlı ' blt etınete, yen! tahvillerin servlıı ve itfasına si yalnız fransız frangıdır • 
'-..~ ~ ~ eUnde bulunup o Vade için, vadenin hululünden evvel meclin bankasına, borç için, yatm an miktarı blldlr· müteallik muamelelerle mefgUI olma.fa. IU • 4 - Diğer lııUkrazlarm, 1928 mukavtlena
~~.~kabul olunan p&ra1ardan taratmdan tayin edllml~ o'an akçe lle tahsil mekle mOkellef idi. Yen! ltilUııamede, rehin IAfnamenln latblkma alt her tnrın tedbirleri meatne tevfikan, ııeııeler geçtikçe, palye ltiba· 
~ ..... ~ lla&ada, Yen! tahvUlerin edebileceklerdir. HnkQmeUn verecetı taksit olarak g&terUen gOmrUk d:ılrelerinden clba· almap salAbiyettantn'. Keclia, her altı ayda rlle taksitleri artbtı halde, ikramiyeli Rumeli 
~ l2t '-IQı ~ hlılleıte delifUrDıuai, ile, hAmlllerin aalcaklan tediye akçelerinin yet olunan rn.umua pyrt 1&11 haaıl&tmı göe bir, borç .ervlsl için hllkQınetten aldıtı meb demlryollan tahvillerinin palyelerden 1ltUJe S hlae "1 ----~ 8&lre Ocret ve murat clnllerlnde mevcut farkın tatbikatla netice teren cetvel, aeWıtyettar daire taratmdan, lt.glann sureti tsUmallnl gösteren bir hesap etmeleri yolu kapalı bulunmakta idi. 
~ ~~ l&de8I kabul olunan ve faldelert fUD}ardır: aydan aya. doğrudan doA"nıya mecliae gönde- cetveli tanzim edip hllkQmete verecek ve hA.- ~ - 1928 mukavelenamesinde. tkramlyell 
~ ~~Ur. Yalnız bu eon Her iki tediye akc;est. kıymeUerlnl kaybet • rllecek, ve ajan namı altmdl\ hiç bir ecnebi millere U&n edecektir. Rumeli demlryollan tahvillerinden maada 

Ge ~~ lılr ~ klltt TUrk li· mi§ ola&l&r dahi, hUkQmet gene blmlllere memur bulunmıyacaktır. Buna mukabil hOkQ ıuıt.tıuunenln mertyete gtrmeal için kulla· frwız franklı borçların, daha ilk pa1yedım 
' 'h:... - lılaı~~t1bı bunlardan maada 700,000 altın Tltrk liralık taksili ödemete de- metin meclis nezdfndeki komr:erl baki kala· nılacak meblA.f: ltlbaren, yüzde 50 den bqlıyarak y11zde Hl 
~ •-. '.11-._~:--.uınua caktır . 
lbı....._..._ .;:,~ takatte-•- 8enen1n '60,000 vam edecektir. Fakat, IWnlllerln alacaklan İUIA.fnamenln merlyete girmesi için kul'&· veya 150 ye kadar tezyit haklan oldufU lıal· 
~-41tı ~ iki - de hazineye bı- mebllglar ftl! tediye akçesi itibarile kaUyyen Umumi mahivfltte te-:lbirler nılmak tızere, Türkiye Ue hlmlller arasında, de ikramiyeli Rumeli demtryollan tah'rillert 
1-. ~ ~ -.::: mutabık kal- artacak detlldir. Aradakl fark hUkQmet le- maddeıi c;e Türkiye ııe o.manlı borçlarından hl88C a- bundan mahrumdur . 
....._"' 9'llt ~ takaitıerlmizi hine bir tahCa ciheti bulacakbr. Vaziyeti bir Yen! lllllfnaıne, lııtikruıara müteallik mu· lan d:ıvleUer arasmda. münazaalı ve mUnaza- İ§te bUtün bu anasır nazarı dikkate alma· 
~~ U. .. -:·111tı1ıa ~ lA.zon ge misal ile izah edelim: Tediye akçesinin fran' kavelen:ımelerin biç birinde görUlınlyen bir asız, mevcut olan ve borçlar meclisinin e0 inde rak, ikramiyeli Rumeli deınlryollan tahvUle
~ '~ -~· dıettturıımea1 aıs frangı oldutu farzedlllne, bnkQmet tara· huaualyet göstermektedir ki, bu da umumi bulunup yukarda bahsi geçen ceman 113 kU- rlnln bulunduklan hukuki vaziyete lstin&deD 
' .... ~ lbasratıan gören, fmdan h&mWere borç •rvlsl için 660,000 al· mahiyette tedbirler maddesinin bilkmUdUr. Bu sur milyon franaız franklık bir mebllğ teşkil kendilerine diğer istikrazlar niııbeUnde hak 
'-._ ~ J: ~ 8eDenin takslU tın Türk lirasının mukabW olarak takriben madde aynen diyor ki: "Hllkamet. Türk dev- edllmlftlr. Bu melt.g IU unsurlardan mUrek- vermek iktiza et.leydi, yapdan heeaplara &'6-

, ~ lılt ~ lldl eden mebl&f. 74,000,000 fraıua frangı ödeaec:ektlr. Şayet Jetinin harici aa1caldılarmm cUmleslne tatbik kaptır: re. beher eski tahvil için 40 franklık detti. 
,_ .......... ~ ....... ~ altın llraya gllntln blrlnde framız frangı kıymetin! kay- edilmek üzere umumi mahiyette tedbirler it· 1 _ Ttlrkiyeye iadesi JAzımgelen 6.000,000 F . yalnız 16 franklık yen! bir tahvil vermek lA• 
~ ~ ~ ~ : mllYQDa bederde 660,000 altm Ttlrk lirut ile 74,000,000 Uhaz etme~ ııısum gördUtu takdirde, bnka- 2- Son Uç sene zartmda tediye zım ge!ecekti. Bu rakam pek kUçllk oldutu 
~ ~ ... ._~ ~ ~~~ame frank yerine bll.f&n 100,000,000 frank tedarik mele sırt banka avansı mabiyeUndıe yapılmıı ettl~mlz 1-3 lerden artakalan 69,ooo.ooo F. cihetle. ikramiyeli Rumeli demlryollan tah • 
~ ~---.. Ura tan.·•~ l'ö- etmek lmklnı basıl oluna ba miktarın yal· olan av&D.llarm alacakhlan hariç olmak Oze. a _ İhtiyat ve Trabhagarp vlllerl için bu hukuki vaziyetin lııtilzam etlltt 
'-~~ ~ l:ter bu alt lf- nız 74,000,000 u faiz ve norırı..: itfa kartılıtı re. yeni tahviller hA.n:ılllerl, w ve lstikba'ln akçeleri S8,000,000 F. cUz'I miktarı vermektense, bu tahvillere mu· 
....:_ eı--. ile lr.-~ tedlyaUa lfler1n olarak hA.mlllere tevzi edilecek, geriye kalan diğer harlc alacaklılan arumda en mllaalt 113,000,000 F. kabil verUecek yeni tahvillerin Jaym.etlnl, lld 
; -,._--. ~-.. ......... lfuı- 21,000,000 frank 1H fevkallde itfaya tah.lla muameleye mulıar olandan daha u mtlalt Bu mellfdan: tara.tın imzam altında bulunan premlp ttl1Aft 

"'ft ..._~ dettu ~ ~ olUD&C&kbr. Bu aureUe borç yekbunun Btlr- bir muameleye ta1ı1 tu~. tfa' I ı _ 415 milyon frank, h&mrnertn yeni ltf· nm tesblt etmlı oldufu 30.686 altın llranm .. 
--... oı.c.ttı ....,.... tJe mJmur gibi bay'ırh bir neUce temin e- de ltlbartle bayii ~Un olan ,. ,....... .. bat· llfnameye Dtlhaklarmı kaydOtublt etınek ti· saa lttlbllzı auretile. bulmak daha makUI .. 

ki. hakncat da dllecekUr. Tediye akçelerinden yalnız blrlal· taaırca aOren bu btlkmtln m...- .-ur kJ, bO zere, iltihak kuponu olarak tevzi edllecekUr. (LQtf en sayıfayı Çc?virinlz) 
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Kizııiı 
BCI§taraf ı Birinci Sayıfada 

şa olan ikinci ordu idi ki, Adana 
civarında bulunuyordu. 

Karabekir Paşaya Cevaplar 
hede bulunan kıtaatm Suriyede tarzda ibrazını idrak ve takdir ne
bulunmadığı telakkisine karşı İn · zaketinden muarra bulunduğumu 
gilizler bu geceki (5/ 6-16-334) arzederim.'• 

Bir PapaS 
Müsaadesiz nikahı.o 

muhakeme ediliyor 
"~( İstanbul birinci ceza ınah Yazılı askeri eserlerde gördü

gümüz vesikalara göre Leyman 
Fon Sanders Paşa, kumandayı 

tevdi ederken, Mirliva M. Kemal 
Paşayı ordular grupuna şöyle tak
dim etti: 

raporla tafsilatı arzedileceği veç- Yunanistanın sahai faaliyete 
hile Suriye kıt'asında bulunuyor çıkarılmasını temin ile İngilizlerin 
diye VII inci ordunun teslimini İskenderun ve (lskenderun - Ha· 
teklif eylemişlerdir. ' lep) yolu üzerinde yerleşmelerin-

İcap ederse bildirileceği irade deki münasebeti mantıkıyeyi an · 
buyurulan Kilikya hududunu sor· il layamadığım gibi bu hususta mü -
maktan maksadı acizim bu tarihi samahayı da bilakis pek mahzurlu 
ismi ve bunun hududunu resmen görüyorum. 

mekliğimi istirham ederim. Akibe
ti vatanla endişenak olmaktan mü 
tevellit ve sa.mimi olduğuna şüphe 
edilmemek lazım gelen işbu mü· 
taleatımın münakaşa mahiyetinde 
telakkisine temayül buyurulmama
sım hassaten rica ederim. Bilhassa 
zatı samilerince yakinen malum 
bulunmuştur ki acizleri her ne hal 
ve vaziyette bulunursam buluna
yı.m doğru olduğuna kani bulun· 
duğum ve icap edenlere arzeyle
diğim içtihadatıma tebeiyyeten 
meninefse kadir değilim.,, 

sinde, dün Konstantin flaÇO 
Efendi isminde bir Ruın P' 
muhakeme edilmiştir. b 

Mahkemede dinlenilen ~a bİ 
Berjanof Efendi ismindekı '~ 

"Yıldırım ordular grupunun e
mir ve kumandasını bugünden iti· 
haren, ınefahirle mali bir çok mu
harebafta temayüz etmiş bulunan 
1\1. Kemal Paşa Hazretlerine tevdi 
ediyorum .... " 

. f d . .. Efendı, 
ı a esme gore, papas . ·ıô 

kabul eden hükumeti seniyemizin Binaenaleyh keyfiyetin tarafı 
bu mıntakayı irae eden lngilizçe devletlerinden İngiliz Suriye ordu. 
Atlastan Kilikya mmtakasınm şar su kumandanına tchliğinrle delfı
kında "Suriye" şimal hududunun lette ma zurum. !skenderuna her 
Maraş şi.malinden geçtiğini naza· ne sebep ve bahane ile asker ihra
rı dikkate alıp almadığını anla- cma teşebbüs edecek İngilizlere 
mak idi. Çünkü acizler?nce Ada- ateşle mukabele edilmesini ve Ye
na ismi yerine Kilikya ismi tari · dinci orduya elyevm bulunulan 
hisini koyan İngiltere hükumeti- hatta gayet zayıf bir ileri kara kol 
nin Suriye hududunu da Kilikya tertibatı brraka rak kısmı küllisini 
şimal hududunun şarkına temdi- (Katma _ Islahiye) istikametinde 
dinden ihal'et kabul ettiğinde şüp- bittahrik l{ilikya h ududu içerisi -

na ve Marika isimlerindekı Z 
zından Matmazel Annayı ~ 
yo Efendiye nişanlamıştır· . 
disi Amerikadan yeni gel

1111 

Mensup olduğu mezhep, prote 
Adana : 31 - X - 933 

LEYMAN Fon SANDERS 
Mustafa Kemal Paşa bu ku

ma'ndanlıktan nasıl ayrılmıştır? 
Yazılı, resmi vesikalardan an

latıldığına göre, Ordular grupu 
lağvolunduğu için açıkta kalarak 
lstanbula gelmiş değildir. Sadra
zaın ve Başkumandan olan Ah
met İzzet Paşa ve erkanı harbiye 
sile aralarında çıkan ihtila f üzeri
ne, Mustafa Kemal, Ordular gru
pu kumandanlığından İstifa et
miştir. Ancak ondan sonra bu Or
dular grupu bir ordu haline konu
larak Nihat Paşanın emrine veril· 
mi!tİr. 

ihtilafın sebebi, izzet Paşa ka
binesinin yaptığı Mondros müta· 
rekenamesi muhteviyatı ve bunun 
takibatı yüzünden çıkmıştır. 

Vaktile intişar etmiş olan bu 
vesikaları kim bilmez? Fakat es
ki bir kumandan olan muhterem 
Kara Bekir Paşaya bunları hatır
latınak için yenic'.-en neşrediyo-

ruz: 

1) T oros tünelleri kuvvei işga· 
liyt!sinin mikdarı İngiliz kuman
danlığı ta~afından bildirilir, bu· 
yuruluyor. Bu kuvvet r.11esela: ka
bında bütün Anadoluyu tahh ~tik
müne geçirecek derecede dahi o
lurail" müsaade edilecek midir? 

2) Suriyedeki garnizonların tes
limi maddesi ihtiyaten yazılmış 

bir maddedir buyuruluyor ve mü· 
tr.;,kıp cümlelerle cephede bulu
nan kıtaatın hu hususla alakası 
olmadığı izah ediliyor. Acizleri
nin telakkiyatıma göre maddei 
mezldlrcnin İngilizler 'tarafından 
bizi işgal için yazdırılmış olduğu
na ve hükumeti seniye murahhas· 
larmm i.mzalarını vazettikleri mü
tareke şeraitinin tarafeynce baş· 

ka telakki edildiğine şüphe kalına 
nııştır. Çünkü ayni maddede cep-

bu istlkr~ hAmlllerl için de daha mUfit gö 
rUldU. Bunun en bUytik sebebi, bu istikraz hll.
m illerinin esasen 1928 nıultu·elenamcsinde lttl 
:n derecede fedakArlılt yapmı§ olduklarını tak 
dir etmiş bulunmaktan ibarettir. 

GorülUyor ki, diğer lstlkrıızlar lahvıllcrinc 

veril cek taksit miktarı uzun sllren bir pa
zarlık mevzuu olduğu halde, ikramiyeli Ru
meli demıryollan tahvillerine \'erilecek tak· 
Dit miktarı Uı:erlndc ll!"p.ğı yukarı hiç h!r mu 
nakaşa olmamış. 192 mukavelen:ımesinin bun 
tar için t nyln ettiği miktarın, prensip itila.!· 
rmm ve nihayet son IU!Clfnamenin tesblt et
tikleri miktarlar hemen hemen blrlbtrlerlne 
mll.!avf olarak kalmışlardır. 

itfU\fnıımenin mllzakeresl uzun sUrmUş. ve 
tanztml bir çok çQUn mUşkUllerln lktihamı ba 

"'1ıasma kabil olmuştur. Buna mıka.bil, il!H\f
name memleketin 1ktısadi ve mali lmblllyeti 
n.:ızarı ft.ıb&'a alınarak \'C bu l<abiliyetc uygun 
~'lrak vUcude gt'tirllmlş bulunmaktadır. Elde' 
-edilen muvaffakıyetin sırrı, hUkı'.lmctkn aı 

J~m talimatın harfi harfine tatbikmn rl:ıyet 
ıı~ıf§ omaklığımdnn ıbnrettır. 

Osmanlı Bankası müzakeresi 
Osmanlı Bruıkasmm mukavelen:ımcstnln ye 

7ııcnmesi için yapılan mllzakcrekr bitmiıs. bfi 
f.Un lhWli.flı noktaalr hallolunmuş, yalnız bir 
tek nokta lcalmıştır. Bu müzakerelerin vardı
ğı neticeyi, lhttl1fiı nokta ile beraber hUkO· 
mete ::&rzcdeceğlın. 

istikraz meselesi 

he yoktur. ne geçirmesini emrettim . 

Bu zan Irak hududunun lngi· lngilizlerin iğfalkfU' muamele, 
liz kumandanı tarafından VI ncı teklif ve hareketlerini lngilizler
ordu kumandanına gönderilen ha- den zivade muhik ve nazik göste
ritada Siirtten geçtiğinin irae edil- recek ve buna muka bil cemile ib
miş olması ile de teeyyüt ediyor. razım mutazamınm olacak eva-

lngilizlerin bir kaç gündenberi miri hüsnü tatbika yaradılışım mii
lskenderona asker çıkarmaları ve sait olmadığından ve ha lbuki Baş
Halepte milyonlarca erzak mev- kumandanlık Erkam Harbiye Ri
cut iken oradaki kuvvetlerini iaşe yas~ti celilesinin i çtihadına ta tbi
için erzak ihtarından bahsetrnele· k i hareket tabii bulunduğundan 
ri de lskenderonun Kilikya mm· kumandayı hemen teslim etmek ü
takasım gösteren haritada Suriye zere yerime tayjn buyuracağmız 
ve Kilikya üzerinde bulunuşun- zatın sür'ati emir Ye tebliğini has-
dandır. saten istirham ederim. 

P ek ciddi Ye samimi olarak ar- l\IUSTAFA KE;\IAL 

MUSTAFA KEMAL 

Bu vesikalardan anlaşılıyor ki, 
elinde henüz kuvvet ve az çok le
vazımatı harbiye mevcutken mem 
lekeli, parça parça dü~mana ken · 
di elile leslim etmeyi ve İstanbul 
hükumetinin bu yoldaki emirleri -
ni tatbik ve icra etmeyi şıarma ya
kııtırma.mıştır. En nihayet Ahmet 

İzzet Paşa ve arkadaşları, kabine
den ayrılacaklarını hissedince, 
doğrudan doğruya telgraf başın -
da görüşerek, müdavelei efk~r et· 
mek üzere, Mustafa Kemal Paşa· 

yı lstanbula davet etmişle .. di. İş-

te Mirliva Mustafa Kemal Paşa, 

hu suretle grupun başından ayrı
larak İstanbula gitmiştir. Onun, 

hiç bir vakit açık muamelesine ta
bi tutulduğu vaki olmamıştır. o 
halde, kolordu ve ordu kumandan· 

lıklarında bulunan her zat gibi, bu 
hakikati bilmesi lazım gelen Ka
zım Kara Bekir Paşanın mektu · 

zederim ki mi.it..ıreke şeraiti nıe- Gene 12·11-334 tarihinde sacla- bundaki "11 nisan 335 - Leyman 
yanında su~te~a~kiyatı d~ izal~ e- I rete çektiği bir telgrafnamede şu Paşanın hatası yüzünden mahvo
d~cek tedbır ıttıhaz edılınedıkçe mütalealar vardır: lan ve 75 bin esir ve 360 top zayi 

ordulan terhis edecek ve İngiliz- " - Mütaleatı mesrudeden mak ederek 14 günde 600 kilometrelik 
lerjn her dediğine boyun eğcc~k saclı acizanem şudur ki her ne se· bir ric'at neticesi"kaaro h~line in
olursak İngilizlerin ihtirasatmın bebe binaen olursa olsun Jngiliz- kılap eden Yıldırım orduları gru · 
önüne geçmek için im kan kalmı- lerle aktolunan mütarekenin imza pu lağvedilmiş ve bu suretle açık
yacaktır. tahtına giren §ekil mazbutu dev· ta kalmış olan Mirliva Mustafa 

Yıldırım ordular grupu kuman- leti aliyei Osmaniyenin hayat ve Kemal Paşa Hazretleri" sözleri. 

dam selametini kafi mana ve mahi- ni, imalarım hangi kelime ile ifa· 
:l\IUSTAF A KEl\IAL yette değildir. Mevaddı mezkure- de etmeli? 
H ar biye : 5 - 11 - 33 l nin mühim ve şamil medlulleri - ~-~~~~~"'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'""! 

Mütarekename ahkamınca İn- nin bir aıi e~vel tesbiti lazımdır. 
gilizlerin İskenderunu işgale hak- Yoksa İngilizlerin tekalifine bu
ve salahiyetleri yoksa da Halep güne kadar olduğu tarzda muka
civarındaki ordularını beslemek helede devam edildiği takdirde 
için İskenderundan istifade etmek bugün (Payas • Kilis) hattına ka
istemeleri de muhik bir talep ma · dar olan mıntakayı isti yen lngiliz
hiyetindedir. Mütarekenamede bir lerin teklifini yarın "T oros" a ka
hayli mevaddı tadil ederek vak • dar olan "Kilikya,, mıntakası ve 
tin darlığına mebni bize yalnız şi- daha sonra "Konya • İzmir,, hat
f ah en izahat ve teminat verebilen tının lüzumu işgali tekalifinin yek
İngiliz murahhasmın hu centil- diğeğini velyedeceğine ve binne
menliğine mukabil bir cemile ol- tice ordumuzun kendileri tarafın· 
mak ve Yunanistanm sahai faaliye dan sevk ve idaresi hatta heyeti 
te çıkarılmasını teshil ve temin et· vükelayı Osmaniyenin Britanya 
mek üzere lıkenderun limanından hükumeti tarafından lüzumu inti
İngilizlerin erzak ve saire nakli- babı gibi tekalifin karşısında da 
yatı hususunda istifade ve (İsken· kalmak müstebat değildir. Aciz 
derun - Halep) yolunu tamir ede- ve zaf ımız dereceıini pek iyi bi
hilmelerine müıaadede "!e hu bap· lirim. Bununla beraber devletin 
ta ordunun vaziyetince de bir mah yapmağa mecbur olduğu fedakar· 

Parlamentolar birliği kon
feransına gidecek 
murahhaslarımız 

ANKARA, 18 (Hususi) 
Madritte toplanacak olan beynel
milel parlamentolar birliği konf e
r ansına Türkiye Büyük Millet 

Meclisi parlamentolar birliği gru · 
pu namına Elaziz meb'usu Fazıl 

Ahmet ve Tokat.meb'usu Nazım 
İzzet Beyler iştirak edeceklerdir. 

Y akup Kadri Bey 
ANKARA. 18 (Hususi) 

Mardin meb'usu Y akup Kadri B. 
bu ak~amki trenle İstanbula hare
ket etmiştir. 

Altın araştırmak için 
ANKARA 18 (Hususi) - Me.m 

zur görmüyorum. lğın derecesini de tayin ve tahdit 
leketimizde altın araştırma ve iş · 

Bu limanda ve yoldan istifade- etmek lazım geleceği kanaatini 
letme hakkındaki kanun layihası

lerini temin etmekle İskenderun muhafaza ederim. Yoksa Alman -
liman ve ıehrini kendilerine ter· ya ile müttefikan sonuna kadar 

nı bütçe encümeni kabul etmiştir. 

ketmiş olmuyoruz. Liman ve şehir harbe devam etmek halinde büs- Encümen layihada şu tadilleri 
gene bizde kalacak. hükumeti as· bütün münhezim olunduğuna na· yapmıştır: İdareye ayrılacak tah
keriye ve mülkiyemiz ( ... ) her şey zaran İngilizlerin istihsal eyliye- sisat hazinece makbuz mukabilin· 
gene yerli yerinde bulunacak, on· bilecekleri neticeyi onlara kendi de verilecektir. ldarenin senelik 
lar yalnız limandan ve yoldan sırf ' muavenetimizle bahşetmek tarih- bilanço ve mürakıp raporu umu -
bir misafir sıfatile istifade edebi- te Osmanlılık için ve bilhassa hü· mi heyet tarafından değil bütçe ve 
leceklerdir. .. ki'uneti hazıramız için pek kara iktısat encümenleri tarafından tas-

Keyfiyetin tarafı aciziden ln· bir sahife vücude getirir. dik edilecektir. 

giliz ordusu kumandanına da ib- Şayet hükumeti seniyece İngi- Borçlar mukavelesinin 
l ağı mülemennadır. }izlerin ciddiyet ve samimiyetine tasdiki 

Sadrazam Başkumandanlık itimat olunabilecek bir ittifakı 

Erkam Harbiye Reisi hafi yapılmış veya yapılması ihti- ANKARA, 18 (Huıusi) - Pa · 

mezhebidir. 
Nişanlılar, dokuz ay kadar~ 

raber yaşamışlar, bir de çoc~ 
d. bıt 

olmuştur. Zaharya Efen ı, . 
raftan da evlenme muaınele 
yapılmasile meşguldür. Usule# 

lediyeye müracaat ediyor. '1' 
Tam bu sırada, işe patrı 1 

karışıyor. Zaharya Efendinin 
1
,

todoks olmayıp protestan bıJ 
masını. Amerikada ortod0 

aleyhine yazı yazmış olına51~1 

ri sürerek, papas efendiye, 
nın bu adamla evlenmesine 
ol. Mezhebimizin ahkamı, 

emrediyor!,, diyor. Ve aksi rf' 
de, baba, kız, ikisinin de af0 

dileceeklerini bildiriyor. Pal"' 
fendi de, kızından doğan ç f 
babasız olarak vaftiz etmek 
nu takip ediyor. 

"re· 
Diğer taraftan, iddiaya go J 

pas efendi, torunun maliırtl ~ 
babasını meçhul gösterdik~eıı _, 
ka, kızları için ayrıca vaftıı t_, 
ğıtları hazırlamış, bunlarl'_..~ 
nüfus kağıtları çıkarttırınıt~ 
suretle muhtelit mübadele 
yonundan etabli vesikaları 

geçirmiştir. JO t 
Papas Konstantin HaçoP .,tJ 

fendi, şimdi damadı olan t"b:I, 
har ya Berjanof Efendin in tD, 
ni kabul etmemiş, şu izahatı 

. . , 
mşıtır: ~1' 

- Zaharya Efendi, nit• ~ 
lan kızımı aç bıraktı. O da b/ 
bana iltica etti. Bu evlenI1le'd.Jl' 
resmen tescil edilmiş oJrıı• ';I, 
dan, torunumun babasını r~ 
tayin edemedim. Çaresi:ı, '/. 
yaparken. babasını me~h.ul ~i 
dim. Hakikati yalnız bııırtl·leı ~ 
miz, kafi değildi. Dolayı•1

1d~~ 
suretle harekete mecbur kil ;, 

Muhakeme, müddei 0~\J .,/ 
..... eı• 

dosyayı gözden geçır••· 

başka güne kalmı~tır. ~fi 
Diğer taraftan, ZaharY" ditİ ~ 

dinin anlattığına gör~, k~ııo'"t1 
cuğunun babasız vaftı:t e.. 1ii• ~ 
itirazla bu vaftizin hii~~1te 1 
yılması hususunda teşe ~e 
lunmuş, isteği, patrikh•" ' 
dolunmuştur. ,, Jıel'~ 

d. oeuıı• 
Zaharya Efen ı, Ç e1<te1 ·~ 

· · · · 1 · • iıtelfl et• ısınının verı meıını . \jS y.l 
isteğinin reddedilınetı}.~jdO tt' 
patrikhane erkanından ~e ~ 

'k po•• f tr manoc, Milon Polı ·ar ·1< 0 ~( 
policl Maksimos ve p~trıl<ar•' 
Efendileri dava etrnege 
eli ğini söylemektedir· 

tfit' 
Fransız h~dudund8pı1°' 

ra Y8 
o( !erciler manev ı,e ~ 

( A A·) _... ,oii ' 
METZ, 18 · . ·cıen _,,I' 

500 k•t1 al',.. ·~ rain gazetesi, un 1- .,• 
. H' 1 . kolon ıt' ı JI kep hır ıt ercı prııe ıfl 

burg hududuna yakı~ y--~~ 
d k . k " "k bir şehır ~ıı" e ı uçu ıdıı•-

İstikraz meselesinln ne olduğunu soruyorsu 
• uz. HUkCımetle bir fransız grubu arıı.sındıı. 
bir istikraz aktedilmek ilzere olduğuna dair 
gazetelerde txızı neşriyat gördUm. Hangi men 
bada.n ne suretle lstlhsal edilmiş olduğu ben· 
cc malQm olmıyan bu haberler hakkında ye
gAııe diyebileceğim şey, bunları sadece gaze
telerde okumu, olmaklığtmuan ibarettir. 

Mustafa Kemal Pş. mn 6-11 ·334 mali kavi dereceıinde bulunmuş riste hamillerJe aktedilen itilafna
tarihinde buna verdiği cevapla ez· ise bu hususun meçhulümüz kal · namenin tasdiki hakkındaki ka -

manevralar yapını! 0 ~I., 
maktadır. .. ullii it "· j., 

Hitlerciler, gon ·ıe tef,.;lı ciimle deniliyor ki: ması bittabi yanlış muhakemata 
"İngiliz murahhasasımn centil- sevkedebileceğinden mümkünse 

menliğini ve buna mukabil bu bu bapta imaen olsun tenvir edil-

nun layihnsı B. M. meclisine ve · 

riLmiştir. Layiha bu devrede mec· 
liste müzakere edilecektir. 

da yüzlerce Sarre'lı 1 

sai etmektedirler. 
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Bütçe müzakereleri pazar günü bitiriliyor 
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r ün Nafıa ve iktısat vekaletlerinin yeni bütçeleri kabul edildi 
~ Nafıa ve iktısat vekilleri tenkitlere cevap verdiler 

/Jcı1;taraf /J' · · 
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t • • 1 ırırıcı Scıyıl a<i<ı 
eııfld 

\'e A. e ınektep talebesinin bizde 
Yrupada h""kA 

oldu~ h u umete kaça mal 
d. gu akk d k" . 
derin ın a ı suallerıne ken-

~..... e teıekkur etmekle beraber 

nşık hususatını ke11di mühendisle
rimiz görmektedir. 

~eCjen sene bütCjesinin 
hesabı 

mişlir. Etütümüzü şu veya bu ar -
zuya göre şu mevzu daha mühim -
dir, bu mevzu daha mühimdir diye 
değiştirmek imkansızdır. 

Batakhkları kurutmak 
.. p ver Sırrı Bey, Nafıa bütçesinden hah 

fafla kıneyiıim, suallerin istih- Çarşanba bataldığı Ceyhan, Sey 
1 sedcrken geçen seneki sarfiyatın h" d ltıek d ca.rşı anmış olması de- handa mü ım ir. Kızılırmağın 

- l hesabını istediler. Bunu rakam ile ~lln .. egı dir. Kendilerini u _ yaptığı, bataklıklar da keza mü -
~llıunınd ucldet bekletmemek ar- ifade etmek icap ederse mütefer- himdir. Huzurunuza takdim etti -

and rikaclan, mefruşattan ve buna mü- h l 
• ..ı. ederek h ır... Tetkikata istinat ğimiz layi a ardan birisi de bu gi 
ıv ma!iil rakamlardan 3-4 bin lira ka 

u ltıa..tta .~Kun vereceğim mallı- t h bi bataklıkların kurutulmasına ait 
}' o tunk·· dar tasarrufumuz vardır. şe ta - tir. Cellat gölünün yaptıg~ı batak -
et ley't u maruzatımı niha - sis edilen kısım tamamile sarfedil 
htijL ı ıne.hiyetinde olacaktır. lığa münhasır olmak ve başta bu 

rtel'ldl miştir. Nafıa bütçesi 3 branş üze- l k 
Hat, S mektebi talebesl göl bu unma üzere 5-6 mühim gö 

t b rın-ıda k ld rindedir. Sular, yollar, köprüler lün kurutulması meselesi üzerinde 1 0 ey A a 13ına göre Sır - ve demiryollarıdır. Bir kaç defa he 
!ir t"I hvrupada Vt>ya Amerikada uğraşılmaktadır. 
. " e eni b" yeti celilenize arzettim. Seneler - y 1 f 

1
• t• 

tunu n ıze l<aca mal oldu • o yapma aa ıye ı ı0 .. rn l • denberi bir milyon liraya yakın su k· ı 
'tle""'lek • uş ar ve bunun her Nafıa ve a etinizin iş mevzuu .. , et tahs"satı almaktayız. Bu, üç dört 

ıdtDj,1·r b' e &'Öre her seneye go··re h 1 k k'f olmak üzere iştigal ettiği hususat-
" ı sene için mü im iş ere anca ı a-

'"1' ır rakam d v• . .. tan birisi de yollar ve köprülerdir. ı!tirn. arze cgım soy - yet edebilecek bir rakamdır ve ta-
la Arkadaşlarım, bütçedeki yol işi ü-•Yttihend' ahhüde ba~landığı için, bizi yeni iş 

l'a ıs k zerinde konulmuş mütevazi rakamı 
k l'\ la\ete . rne tebimizde oku - ler derühte etmekten ve yeni te -
a "J nın d görmüşlerdir. Bu 200 küsur bin li 
• c;~ rn,1 ld e o sene için bize ı şebbiislcre girişmekten menetmek radır. Bu 200 küsur bin lira 

20 
ki-

sl'ılldeki t,.k0 uğunu nihayet bütçe- : tedir. Bu işlerden birsi çıbık bara· 
~I .. arnJ 1 • lometrelik bir yolun tahsisatı, ya-

l 'ıtnı1n b' a ta ebe adedindeki jidir, 2,300,000 liralık bir taahhi.it-
an b· •rbirin • b , I hut mühim bir köprünün imal mas 
~· ır keyf' e nıs et.e an aşı - tür, ve çok sistematik bir şekilde rafıdır. Biz bu tahsisata vilayet ida 1

ftirn b •Yet olduğunu arzet - ralısılıyor cok yakındır arkadaş-
tek · 0Uıf· .. ~ • ' • ' rei hususiyelerinden aldığımız yüz ı fa.kat un de gene rucu ede - tarımın gidip görmelerini bilhassa 
~rı""' ta.karni b . . . ~e 15 }erin tutarını da ilave ede • 

··•ak İıte . il maruzatta u - tavsıye ve rıca ederım. Maksat ma l ·ı 
ı rı rek yol iş erı e uğraıı.maktayız. Eli-11 ·ı rn. IA ı C b k · "b S 't b· iı lered um,.ur, ~ 1 1 tan ıtı aren ıncan mizde olan işler Kütahya - Balıke-

1 ıt ~leı_ e, lsveçtc, Amerikada l 'töyüne kadar arazıyı iska edebil - 1 
~ 0 eye sir. Çanakka e yoludur. Bu bir iki 
l .... '°crj.,,

0 
llYda doksan sekiz do-

1 

mek, Ankaranın teşçirine hizmet 
\' J ruı B aya kadar tamamen açılmış bulu-

t• 
1Çre.ıe 

6 
· erlinde 63 dolar, edebilmektir. Ankara şehrinin iç-

\ır 1.t 3 A nacak yepyeni bir yoldur. ~ )''da. 54 ' "'lmanyada 60, Avus me suyu haricindeki ihtiyaçları -
0•\o ' Ma · d 5 C füinci mevzu Hopa-Borçka yo-hd "a~""'d carıstan a 4, _ e- na cevap verebilmek gayesile Çı-
'( cı 5 ,,.. a 45 ludur. 600 küsur bin liraya mal o-'-oı O, lt"I • Pariste 55, F ran ':ık çayını havuzlandıran bir bent-

a. ... Yad 5 lan bu yol da bu sene açılacaktır. 
,, r "eriy ... ru .. a. O, Belçilmda 45 ~ir. ln!}aat devam etmektedir, bit -
v "' ... - Üçüncü büyük mevzuuiiıuz Sırrı 

Ok eki) hey ··'i: ' mesi :keyfiyeti eğer tahsisatı ile B.in de tevakkuf ettikleri lran tran 
'"~ ll~an tai_ .. bınetı· endis mektebinde ölçülecek olursa 934 !enesinde ik -
,.., 

1 n - sitini bizim cihete çevirecek olan 
~,hll'ı•l olduğu ~n •enede kaç lira I mal edileceğini üm!t ediyoruz. 1 - Trabzon-Karaköse yoludur. Bu yol 

bj I'~: de hunun ~~~nda .suale ce · 1 kinci mühi.":Il iş!mi~, ~ursa ovası_- Uç milyon liraya yakın bir tahsisa
dj . aıı bir f u endıs mekte - mn ıslahı amehyesıdır, bu da, Nı- tımızı almıştır. Fakat takdir buyu-
ı,~'tıi \'e b Ortnül ile ifade edil- lüfer cayının ıslahı ve fazla suyu- 1 

"'J ~ll't una n . - w rursunuz ki aleminüt yo yapmak 
' ll\tl eden tn"k azaran her sene ı· nun yatagmdan bırakılması dola- imkanı yoktur. iki sene evvel ihale 

t.\~llikten ı tarın değiş!iğini ka yısile yatağın temizlenmesi, Deli edildiği halde cl'an yol yapılma • 
~ ~'ttc1· sonra demiştir ki: çay ve Serme bataklığının kuru - maktadır. Çok şiddetli çalışmalar-
' ,, el._ 

18 
talebesi Avrupa tu'masmı istilzam ediyor. Bu da iki ta kıymetli esasatı smaiye sayesin-

~61, ......_ t "1ı Okumali ? milyon 70Q bin liralık bir is mevzu ele mühim bir eser meydana gel _ 
~ tı 8 ""el . 
.• ~ ~y ,~ ce sövl ·· ~ · "b" S udur. Bunlar haricinde, Tarsusta mektedir. Jran transitine vermekli 
pr 'a.tifı' . &eı- "''t J eaıgım gı ı ır 1 ~ ı ıl ""y ltpad k" 1 b büyücek bir bataklık kurutulmuş - fümizi icabeden ehemmiyete ragv -r aıttıt e bi~j..... a ı ta e e ma -
' 11}' l'tıa, illa ... rnekte!Jteki talebe tur. Marmara gölü ve Manisa için men bu yol 934 de sari bir vazi· 

~~ A ltak b srafın 1 1 116 bin lira sarfı ile bir kanal açıl yette devam edecektir. Sırrı Bey ""'t \l taı b ne o duğunu an-
'i/ ~i ~Pada rn e eyi bizde mi yoksa mışlıı'. Üç clört güne kadar hesabi . İran transitinin ehemmiyetinden 

ı. l'letic 
1 

<>kut k 1 kat'isi rüyet edilecektir, buna, bit- bihakkin bahsettiler. Biz de hunu ''O' esin ma azım "'eldi 
tı\ı~t~i na.ıa~ Varıyorsa ben kendi miş na-zarı ile bakılabilir. istiskal ediyor değiliz. 

oj •11111 ·r d s·· h . f k" Ilı l ı· ı-ak ı a e ederek bu- utçeye mevzu ta sısat ev ın - Trabzon yolu 
'~"' . arn - ı · · v d ı · · d b ı 1 ı l ~lıtı .,~, .... ~,· •uese esı olmadı~ı- c e ımız e u unan e eman ara A •w • .b. T b l ~ .,, -~ 111. (B - :> - rzetıgım gı ı ra zon yo una 

llcı~~ e eene A.. ravo sesleri) Bu şu mevzuu üzerinde gördüğümüz verdiğimiz ehemmiyet İran ticare-
d~.- .tl\tı Çok d Vrupada okumağa işler, sularımızın umumi etütleri - tini Trabzon yoluna çekmek gaye
ttı11.'i:~ lıt rakatrı alha ucuzca mal ol - dir. Bu işler üzerinde bizde bire. siyldeir. Fakat Sırrı Bey transit 
t :t h aı·1a ·· 1 b" ·· l B 1 ~l' P.tab ' gostermiş ol • sas ı ır etut yapı mamıştır. u e- meselesini ele alarak orta asyayı ~· ~e~ er, <ı.y • h 1 
ı~~ eı·eı, rıı noktayı naza- saslı etüt er ıangi bir su işine gi- da ticaret noktai nazarından bize 

I· e "11 • ' llles) l • b k · k 1 d "'ıl} 1 A..vru e <ı terbiyenin re ilme içın ço azım ır. bağtamak gibi yüksek bir emel 
11: , 1 dır Pada 

•ı ot rne, .. ı . rnı yapılımı !:ı Su işleri gösterdiler. Bu, nihayet bir emel o ~ lllad .... esınin k 
}ıu3la ı~ını a(h·li'-·rab'I~~ mese Bir seendenberi Nafıa vekale - labilir. Lakin huzurunuzda Tür • 
''
1 d .. ;;.1l'aln .... -··hJ J e 1 ı:·ım. Bu kiye cümhurivetinin yol siyasetini ,-" ..... , tiniz, bilumum sular hakkında men ~ 

>i, h. ı 1' di!c' u endis mektebi - izah etmekligwim için icabederse ~ "itltk -·1 tnekteb" . bamdan denize döküldüğü yere ka 
~.::ıı ~,.i mektebi . ını, tıbbiye- dar iptidai etütünü hazıı-lamakla derim ki: Yol siyasetinden daha 

1lil'ı'.,. C\l!nı 11.e,•'ldnı ve sair mek • 1d M h d" 1 · · evvel memleket birliğini temin et-~ ~ •l me§gu. i.ir. Ü en ıs erımızi ara -
llıı t • i.ihen-1· e mütalea ede - d b mek, o-.dan sonra orta asyaya ka-~· -llcl uıs lllekt b. zı l:zerin e çalışa ilecekleri müd-

jt' '"- •rnaııı ·ı e ınin kem det zarfında etütler yapılm1ş ve kı dar yol yapmak sırası gelecektir. 'lı tıcl,llı ı e keyf' . 
ot tk ı· an ar ıyetten verdi ıı.ın arazi üzerinde çalııı.ılmayan an- (Doğru sesleri). Ilı · -:ıırn aaında. .. ~ ~ 
J,D( ı ~h~hd· ielirıe N /'02 

söyle • larda da burada olarak tersimata Yaş meyva ticaretimiz İCjİn 
· .k' tll!,i ıı)el'İrni · a ıa İflerinde çalışmıştır, ve etüt dosyaları elimi- Y aıı. meyva meselesi de ehemmi-

jfV, ~. der h :ıın liy k 1 :r 
.... r tö \l te et I a. at 1 vazi - ze gelmeye başlamıştır. ! yet veregeldigwimiz hususattanda -ev- ~ ı-rn ki rne tte ld 
~j~ t t\v0 e e İftih 0 ukları • Merkezde bunlar tetkik edilmek ı dır. Geçen sene Şark şimendifer -
ıt'~ı ~11ti ı, '~ıleıi). Dar edebiliriz. tedir. Her nehrin her suyun ayrı !erile bir iki vagon taze üzüm gön· 
t-' 1 

~ b· lııt bir y 1 aha evvel her ayrı dosyası teşkil edilmektedir. derdik. Fakat muvaffak olunama • 
\~r !beıeıe te;. llleıelesini karı Sırrı Beyin bahsettiği mi.idürnü su- dı. Sebebi yaş meyvayı sevkede -
'-ıt.~ '•tlt- b akki etrnek h 
.~ it "'11 u1.. zı • yu üzerinde hemen harekete ge - cek hususi vagonların bizde bulun 

İ') • 
8

PrUlerj u~. en Yüksek pa çilmemiş.ise bu suların ehemmiye- mamasıdır. Şark şimendiferleri 
erıııi bilh , tunelleri ve na-

aıaa. . ti ve menbalarından işe ba~lanma nisbeten kısa bir yol olduğu için 
•u ıılerinin ka- ki" d l 1 k d" h • b 1 sı ,e ın e tutulan usulden ileri ge en ı ayatı üzerıncle u vagon a-

rm bir menfaat temin etmediği i
leri sürüldü ve hususi bir müteşeb
bis bu emteayı Avrupaya gönder -
mek için müracaat ederse onu sa· 
mimiyet ve memnuniyetle kabul ve 
nakledileceği söylendi. Fakat dar 
bir çerçeve içerisinde masraf ma 
karşılık büyük bir menfaat temin 
etmediği için bizzat yaş meyva 
naklini yerinde bulmadı. Avdupa
ya kadar irsali faydalı meyvalan
mız vardır. Onun için biz devlet 
demiryollarile şark şimendifer ida 
resini anlaştırarak feribot tesisatı

nı vücude getirmek ve Haydarpa· 
şa ile Sirkeciyi birbirine bağlamak 
istiyoruz. Bu suretle frigorifik va
gonlarla Adanatlan, Dörtyoldan, 
Mersinden çıkan meyvalarımızı 
Avrupanın ortalarına ve hatta Lon 
draya göndermeğe imkan olacak -
tır. 

Demiryolu inşaat. 
Nafıa vekaletin izin üçüncü faali 

yet sahasını demir yolu inşaatı teş
kil eder. Heyeti celilenizin mallı -
mudur ki, senelerdenberi Nafıa 

bütçesinin en büyük vasfı demir yo 
luna büyük mikyasla tahsisat ayır 
mış olması keyfiyetidir. Bütçemi • 
ze mevzu ve son kabul buyurdu -
ğunuz dahili istikraz selahiyetile 
temin edilen mebalığm ilavesile 
meydana gelen parayı yapacağı -
mız işlere, elimizde bulunan işlere 
şimal, cenup hattı dediğimiz Fil· 
yos-lrmak hattı ile Feyzipaşa-Di
yarbekir kısmıdır. 

Filyos ·Ereğli demiryolu 
Filyos-Ereğli hattı üzerindeki bu 

seneki faaliyetimiz Bahkısıktan 
itibaren Eski Pazara gidecek olan 
kısmı ikmal ederek f erşiyatım yap
mış bulunmamızdır. 

yaldarı yapılmıştır. Fakat montaj
ları devam edecektir. Bir iki aya 
kadar muvakkat köprülerle hattı 

bağlamak kabil olacaktır. 

Fransızlardan aldığnİuz 
demiryolu 

Demir yolları üzerinde hükume
timizin son yaptığı işlerden biri de 
Fransızlarla cet'lup hattı üzerinde 
yapıian itilaftır. Bu suretle 142 ki
lometreden ibaret Adana-Fevzi • 
paşa hattı kısmı da devlet demir 
yollan şebekesine ilave edilmi§ 
ve 27 nisandan itibaren idare tara
f mdan işletilmeye başlanmı§tır. 

(Alkı§lar). 

Hükumetimizle Fransa hükume 
ti arasında münakit protokol mu • 
cibince geriye kalan bir kısım ara
zimizde işleyen T oprakkale ile Pa
y az ve F cvzipaşa ile Meydamak
hez ve Nusaybin ile Çobanbey ara
sındaki kısımların da bir Türk a • 
nonim şirketi teşekkül edecektir. 
Bunun teşekkülü hakkındaki esba
bı üzerinde çalışılmaktadır. 

Yeni işlerimizde, müteaddit de· 
falar hali müzakerecleyiz. Vazi
yette tebeddül yoktur. Şeklinde ar 
zetiğım esash hatlanmız,lan Sivas 
-Erzurum hattı üzerinde çok daha 
mi.ısbet bir vaziyete girmiştir. He
yeti celiienize bir layiha takdim 
ettik. I~ğer o layiha kabul buyuru
lursa ümit ediyoruz ki, meclisi ili 
tatil devresine girmezden evvel bu 
hat için müteahhide bağlanmış o· 
lacağız. Arkadatlar, ba,ka bir iza· 
hat arzu buyururlarsa arzedeyim 
(kafi sesleri, alkışlar). 
Nafıa bütçesi 10,046,000 lira o

larak kabul edilmiştir. 

lkbsat vekaleti bütfiesi 
ve bazı tenkitler 

Bundan sonra İktısat vekaleti 
bütçesinin müzakeresine geçilmi§· 
tir. Reis Kazım Paşa Hz. bütçenin 
heyeti umumiyesi üzerinde söz is· 
teyen olup olmadığını sormuı, 

müstakil mebuslardan Hüsnü Bey 
(İzmir) söz alarak kürsüye gelmiı
tir. 

Hüsnü Bey kontenjan usulünün 
aleyhinde olduğunu, kendi tetkik
leri neticesinde bu usulün çok fe
na neticeler verdiği kanaatini edin 
diğini söylemiş, bazı tenkitlerde 
bulunduktan sonra: 

"- Bankalara olan borçların te 
cili meselesinde bana "siz mesele
yi bir taraflı dü~ünüyorsunuz,, de
nilmişti. Hayır, ben bir taraflı dü· 

O halde sahilden itibaren 146 
kilometrelik bir yeri işletmeye ça· 
hşacak vaziyete gelmiştir. Arada 
kalan 92 kilometrelik yerin iş
letilmesi için de lsveçlilede uzun 
zamandanberi devam etmekte o
lan müzakere neticesinde muta -
bık kaldık ve programımızda 934 
senesi nihayetine kadar bitirmek 
esasını temin ettik. Cenup hath 
Fıratla Şefkatlı arasında çalışıl -
maktadır. Bundan başka Şefkatlı 
ile Ergani arasındaki 87 kilomet -
relik üç büyük kısmın ihalesini ic
ra ettik. Geriye kalan iki büyük 
kısımdan birisini 23 mayısta diğe
rini de 4 haziranda ihale edecek ve 
bu suretle Şefkatlı ile Ergani ara -
smda ihale edilmiş bulunarak 935 
senesinde bitmesi tahtı temine şünmüyorum.,, 

h·ı· · "k Demiştir. İktısat vekaleti büt -alınmış olacatkır. Da ı ı ıstı raza 
zamimeten ihalelerin emsaline na- çesi münasebetile diğer bazı me • 
zaran çok daha ucuz yapılması, bi buslar da söz söylemi~ler. 
~i İsveçlilerle bağlı bulunduğumuz Büt<"te encümeni reisinin 
55 milyon dolarla Dıyarbekire ka- cevabı 

dar götürmek fırsatını vermiştir. Söz alan bütçe encümeni reisi, 
Binaenaleyh programımıza göre hatiplerden birisi taı-af ından ken-
935 senesinde Dıyarbekire var - <lisine atfedilen bazı sözlere ce -
mak fırsatım elde etmiş bulunuyo- vap vererek şeker ve kahvenin bir 
ruz (Bravo sesleri, alkı~lar). İsveç clclen idaresi hakkındaki kanunun 
lilerin derühte ettiği hatların hari- müzakeresinde ne kendisinden ne 
cinde hali inşada bulunan hat U - de encümen aazlarından her han
lukışla kısmıdır. gi birinin söz söylemediğini kay-
Vakıa Köprü ile Ulukışla ara - delmiş bununla beraber encüme • 

sında bütün kış hemen hemen ça· nin mezkfir !c:ınuna iştirak ettiğini 
lışılmış ve ferşiyata devam edil - ilave eylemiştir. 
mşitir. Bugün aradaki acıklık do • Ha:!an Fehmi Bey, bakaya ka -
kuz kilometre kadardır. Fakat bu- ı lan 80 milovn vergiyi bir tecile ta· 
nun üzerinde bir kaç ay kadar dur- bi tutmnk veya taksitlendirmek 
mak lazımdır. Çünkü arada dokuz h:ık~mıdaki miit?.leaya cevaben de 
tane betonarma köprü vardır. A - (Ll'ıtfen ~ayıfayı Ç~Yiriniz) 



-10-VAKIT 19 Mayıs 1933 

vasıtalı vergilerden bakaya bulua Macarlarla G .. !-M-••nneıımmı-m.""""""'ıe_,.,k .... ,_eıııtı-ıımHnı-a11•11""""""b'e'mumuırı-111ıı .. e•11~1 
madığım, Vasıtasız Vergilerden ba- ,ur eş E ~ ,...ı 1 
kaya kaldığı söylenen so miflyodn ~ tıılUlllfUUllllltllllltllfttllllllllllltıtll•IJfUlllltllltl m11111tıımmı 11Uınuu111rt llllllHllllllllllllHllf;llllllllll1111llllllllll111111111 Hlllllllllf lllll Ull ll~k 
liranın da resmi kayıtların i a e y . . ı 

ettiği bir_ rakam.~lduğ~nu,. bütçe - edı müsabakadan üçiinü biz ı<azandık Bı·r dava vekı·11·n1• mes e 
de 40 mılvon kusur bın lıra olan d .. d •• .. d 1 k d } 
bu kısım ~erginin. içinde bu unu · I or unu e on ar azan ı ar yu·· zu·· nden 

0 
.• ldu·· rdu·· Ier '· lan sıkıntılı ve sarsıntılı senelere 

ra3men tasilatmın yüzde nisbeti-1 Macar güre!Çilerile ilk te,ması gibi tatlı bir güreş yaptı. İkisi de 
nin mükellefl~rin tabii senelerin • ı <lün akşam yaptık ve Macarların bir hayli tehlike · geçirdiler. Bir · d 
de Ödediklerinden dun olrnatl:ğmr 1 güreş sahasında nasıl yaman bi- keresinde Macar kendi oyunile Bu bir derebeylik zihniyeti yüzün e 
söylemi!} ve elemiştir ki: 1 rer üGtat olduklarını bir kere dah,.,. ı tuşluk bir tehlikeyi güç bela at · l JI 

"'-Bu bakaranın bir kısmı lfı.ğ ~fücliik. Yedi kat~gorinin dördünü 1 lattı. İkinci devrenin on sekizind İşlenmiş CİDa yettir, katiller yaka 3 
vedilen vergi!erdendir. Bir lusmı es 1 onlar kazandı üçünü biz ka;:andılt. dakil:~smda Macar ikinci defa o
kiden beri si.irüHenip gelm~~;:tet!ir. Maksim !alonu hemen hemen lnn1k keneli oyuni1e alta gitti. Bu Fats<'., 10 (Hususi) 

~i~er bir kı'lmı c!a henüz şc!tli hat'; ! lanııa.mile dclmuş sayı~.abilirdi. Sa · nunla be:aber ı~eti~.e üzerinde.ha· - Bir dohtorun, bir 
sını almnmış olan ve divanı mu'ın· at dokuzu on geçe Turk ve Ma- kemler hır haylı .munakaşa ettıler, ki.myagerin veya bir 
sebatın he~aplarmdan dolayı r.ıa· car eüreşç:leri ringle diz:ldiler. 1 Saim tuşla galip iliin edildi, bir mühendisin ilmine kur 
}iyece alacak görülen hesapla.re ır. Macarların boy, vücut ve tenasüp çok alkışlandı. ban gittiği çok defa 

lkt t , .1. . b 1 itibarile bizimkilere hayli faik ol- Orta l L k" b" 
ısa vei<l ının ceva ı ı görü müştür. a ın ar 

. .. dukları derhal belli oluyor, hatta Nuri ile Bobis karı:ılastılar. Ma- el k.
1
. · ) w · 

Hasan F ehmı Beyden sonra soz ·· 1 ~ "fb .1 d d h w b :r ~ a\'a ve ı ının mes egı 
sıh eı. ı ı an e e a a agır as - car ince uzun bir o-ençti Nurinin 

alan lktısat ve!tili Celal Bey mem· ı tıkları zannını veriyorlardı. ' .. . d h f .
1 

. 0 B. · 
1 

k M ı uirunda ölmesi, öldü -
] k · · d ·· d t" ·ı ı. · guresı a a aı ~tı. ır ara ı • a-e etımız e vucu e ge.ırı meı. ıs · E l A f d . . . Al # rülmesi pek az işit il . 
tenen pamu!< sanayii için Ruslarla vfvc a : Berasykon rebıs.ımız ık- car genci tuşla yenilmek tehlikesi· 
beraber Moskova:la çalı~mak üze- ~et ~tgerı ey ısaw ır nut~ le adam akıllı sarsıldı, neticede miş ve yahut hiç işitil-

.. d .1 h . f . . b 1 soyledı: Karşıla!}acagımız neslın Nuri hükmen galip geldi. anemiş hallerdendir. re gon erı en eyetı enmyenın u b" . k · l 
. 1 k b 1 ..ı w I ızım anımızı taşıyan ınsan ar Yarı ağır 
ış e meşgul olma ·ta u un;ıugunu ld w •• h d d ·· 
yakın bir zamanda p&muk sana•ıi · ; 0 ugunu, gureş ~a ~sın a a. us- Palotaş ile Sivaslı Mehmet kar· 
. . l .11 k " tadımız olduklarını ı~aret ettı ve l t l s· l M 
ının ne zaman ve ne şen :: e uru· b. b 1 h . . B d şı aş ı ar. ıva~ mm acara naza-
labileceğine dair tam ve sahih ma ır ayraK edı~e .et_tı. ~~ an ran cok çelimsiz olduğu ilk bakış· 
I A ·ı b"l w• . .. l . sonra Macar kafılesının reısı bu ta benı· oluyordu. Macar ikinci umat verı e ı ecegını soy emıs ve k k b l · y · 

· . k" · nut a mu ·a e e ettı. enı tanış· dakikada Mehmedi tuşla yendi. demıttır ı: d w 1 b. ·b· l 
"-Vekalet mütehassıslardan 

1 

~a. ıgım~z~, ata arımızın ~rı ~re- En zevksiz güreşte bu oldu. 
•• • 1. l d w•ıd· M·· h rını cok tyı tanıdıklarım, şımdı de Av 

muatagnı .t\a mış egı ır. ute as • . A • gır 
. genç neslm daha uJvı hır musaraa 

aıslarımızı geldıler. işe başlamak . . k k ld"kl . . .. Çoban Mehmet ile Kont karcı -·· b l l B .. ıç.ın arşı arşıya ge t erını soy- _ 'l' 

uzere u unuy~r _ar. u_nların mu. - ledi o da bir bayrak hediye etti. Bü }aştılar. ikisinin de ayni boyda ay-
talealarından ıstıfadeyı ayrıca bar .. .. I lk I l k I ni siklePe go""rünmelerine ragwmen ·f dd t kt . tun soz er a I! ar a arşı anıyor· ı. 
vaMzı e al k ettme eyı~. . k du. Bundan ıonra sporcular da bizim Mehmedin kuvvetçe Maca • 

em e e e sanayıe mı yo scı • • • • ~ I h l. f "k ld - d h l l . . w• bırbırlerını yaşalarla sele.miadı ar ra ay ı aı o ugu er a ana-
zıraata mı kıymet verılece~ı .ha~- ve birer birer halka takdim edildi- şıldı. Mehmet en güzel güreşlerin
kında suale cevabende demıtlır kı: 

Ziraatin memleketimizde bü - ler. 
Filiz sıklet 

Filiz sıklette Bauyas ile Kamil 
karşılaştılar. Macar çok teknik 
güretti, daima kafa kapmaca uğ
ra,ıyordu. Müsabakayı 8 dakika
da tu,la kazandı. 

En hafif 

den birisini yaptı Bir kere alatur
kaya kaçarak halkı güldürdü. Bir 

kere rakıbini tuşla yendi, fakat ha 
reket seri olduğu için bu galibiyet 

hakemler tarafından galiba iyice 

görüle.:n~mişti. Nihayet Mehmet 
çok haklı surette hükmen ve müt
tefikan galip ilan edildi. Dün Meh 

yük bir kıymet olduğuna hiç şüphe 
yoktur. Bugün her hangi bir dev
let adamı her hangi bir hükumet 
ziraatı ihmal etmenin kendi mev
cu:liyeti için ne kadar felaketli hat 
t\ memleketimiz için ne kadar leh 
lj• .=H olduğunu takdir etmiyorsa 
her türlü evsaftan mahrum oldu -
ğuna hükmetmek lazımdır." 

Tabiyan ile Abbas karşılaştı - medi çok iyi bulduk. Bilhassa yer-
lar. Abbası~ müsabakayı k_azan - ı de güreşirken hayli maharetle ça· 
ması beklemyordu. Halbukı Ma - lrşıyor. Sanayie verilen ehemmiyet 

Vekil bey beyanatına devamla 
memleketimizde esasen mevcut zi
raatin tekamül ettirilmesine lüzum 
o!duğunu, sanayia ehemmiyet ve
rilmesi gene ziraatin terakkiıi ile 
müterafik ve milli ihtiyaçlarımıza 
kat'iyyen cevpa verecek ıanayii vü 
cude getirmek hususunda icabe -
den isticalden ileri geldiğini söyle
mi§ ve mevaddı iptidaiyesi memle
ket içinde yetişen sanayia ehemmi. 
yet verileceğini ve bu ıanayiin hi
maye edileceğini ilave etmiştir. 

Buna ait kanunlarla tefviki ıanayi
a ait hükümlerde bu cihet sarih o
larak gösterilmittir. Bu kanunlar
la meclise verilmiş bulunmakta -

car boy ve kuvvet itibarile Abbasa İkinci müsabaka yarın akşam 
bariz bir faikıyet taşıyor ve Ab - saat altıda ene ayni salonda ya-
has ancak çevikliği ve tekniği ile 1 kt g 
buna mukabele ediyordu. Birinci 

pı aca ır. 

1111uunuwoımuuwmmmınu11mnmuunın111ınımmınıım•ııı1111u11rumı111uıtt•mnm 

devrede Macar hükmen galipti. Profesör Malş lstanbulda 
Abbas ikinci devrede daha gi-

rişken, daha iyi güreşti. Fakat 
T abyan neticeyi hükmen galibi -
yetle bitirdi. 

ANKARA, 18 (A.A.) - Pro· 
fesör Malş Maarif vekaletile bir 
müddetten beri yapmakta olduğu 

Hafif temasları bitirerek bugün öğleden 
Galambos ile lsmail karşılaş - sonra Maarif vekili Reşit Galip 

dır. 

tılar. Macarın vücut faikıyetine 

karşı İsmail cidden cesur ve atıl -
gan güreşiyordu. Birinci devre 
böyle geçti. İkincide. İsmail ayni 
hıznı ve çalakisini muhafaza 
etti, ara aıra kızışarak biribirleri • 
ni ringten atacak dereceye geldi • 

Celal Bey, kontenjan meselesi ler. Mü:Javi denecek bir güreşten 
için söylenen sözlere cevap vere • sonra neticede Macar hükmen ga
rek hiç bir zaman bu sistemin ku- lip ili.n edildi. 
sursuz bir şey olduğunu iddia eyle Yar1 orta 
mediğini ve bunu ancak bir müda- Saimle Hegedus karıılattılar. 
faa silahı olarak omuzlarımızda ta Bu çok fayanı dikkat bir güresli. 
şıdığımızı kaycietmiş vekalet mev· ı Çünkü Macar çok tehlikeli bir 
kiine geldikten sonra bu meseleyi rakipti ve Macarların en iyi güres
de takip etmit olduğu hareket tar-

1 

cisiydi. Saim çok iyi her vakitl~i 
zını izah ederek demiştir ki: · ' 

"- Mes'uliyet mevkiine geldi- umumiyeai üzerinde bazı hatiple -
ğim zaman ilk ifade ettiğim şey rin beyanatım müteakıp içtimaa 
ticari hayatta istikrarın lüzumu "h t ·1 · ı· · · 1 nı aye verı mıt ır. 
adı. fte onun üzerine yürüyorum. M ı· t · ·· ·· l . ec ıs cumar esı gunu top ana-
Kontenıantman üçer aylık tanzim 1 kt 
d ·1· d AI ca ır. e ı ıyor u. tı aya çıkardım. Fır· 

ıat bulursa.m bir seneye çıkaı:aca • Bütçenin müzakeresi 
ğım. Ve ilk fırsatta tekmeleyece- Pazara bitiyor 
ğim." Bütçe müzakereleri pa:zar gü · 

İktısat vekili şeker ve kahve nü bitirilecektir. Henüz müzakere 

1 
işinde takip edilen yolun isabeti - edilmemi§ olan bütçeler Milli mü· 
ni müdafaa etmiştir. dafaa vekaletinin deniz, kara ve ı 
Müteakıben fasıUara geçilmiş ve hava kısımları bütçelerile askc;·i 

lktısat vekaleti bütçesi 4.487.611 fabriicaiar umum müdü. lüğü Vf' 

lira olarak kabul edilmittir. harita umum müdürlüğünün bü•-
Ziraat vekaleti bütçesi heyeti l çeleridir. • 1 

Beyi ziyaretle veda etmiştir. Pro
fesör bu akşamki trenle lstanbula 
gitmiş ve istasyonda Maarif veki

li ile Maarif vekaleti erkanı tara· 
fından uğurlanmıştır. 

Profesör darülfünunun ıslahatı-
na ait kanun çıkmasına intizaren 
fstnbulda tatbikat hazırlıklarında 

bulunacaktır. 

F atsada geçen haf-

ta ika edilen hazin 

hadise Yakıt karileri - 4 - ı l - Necati, 2- Bqlr Fuat, 3 - Azmi, 

!erine emsaline nadir tesadüf e · Katiller i' başı.,d'. 
dilir bu vak'alardan birini bildir- B l F t on da1'1 u aman asaya . 
recektir. bir köydür. Beşir Beyin eft 

Dava vekili Mazhar Beyin vu- "llandadır. Necati de itiPİ 
rulduğunu geçen hafta yazmış ve ceye kadar Beşir Beyin hat 
vak'a etrafında yapılan tahkikat· 

ridir. " 
la mevcut malumatı bildirmİ!lim. ,. 

Necati planını çiziyor·~""' 
Bugün hadisedeki meçhuliyet sin~ kısadan Hoca oğlu "': 

kalkmış ve mesele bütün açıklı · · d k d" d birİ•1jll 
.".nın e en ı ayarın a 

ğile tebellür etmiş bir halde hu· j ı l k b ı l)ııJIJ ' avuz o ara u uyor. 
lunduğundan bu mühim cinayetin "b a fi 

. . . . ve uzun tertı attan sonr I 
bılınmıyen safahatını yazmayı .. . bit 
f d ı ·· d"" Mazhar Bey en musaıt ay a ı gor um. 

kapısı önünde öldürülüyor· •. J 
Mazhar Beyin vuruluşu aieia- fll':.ı 

Zabıta ilk iş olarak . 
de bir zabıta vak'ası değildi. Or- Beyin son nefesinde verdil' ~ 
tada bir hak ve hakka atılmış bir 1 ,,., 
kurıun vardı. Katil ele meçhuldü. üzerine Topal oğlu Ali-~ 

b J b tumu Beyler tevkif edilir' Günlcrdenberi aş dön.;ıürücü ir 
araştırmaya rağmen l<uvvetli bir Efkarı umumiye gal' f 
ip ucu bile bulmak imkanı yoktu. Zabıta ve adliye durmad.ıa 
Onun idn hakka tevcih edilmiş yor, mevkuflar yatıyor, I 
bu kurşunu atanın meydana mu mevkuf olanların aleyhiPdl 
hakkak çıkması lazımdı. pet hiç bir amare yok. SıJ 

liyet efkarı tamamile ka11! 
Mesele neden ~ıkıyor ? 

Mazhar Bey (Neft Sendikatm) 
vekilidir. 

Neft Sendikatın Ordu acenta-
sı Kıdem zade Tahsin Beydir. 

Tahsin Bey Sendi katla iş yapa
bilmesi için Neft Sendikata vak -
tile büyük bir garanti vermiş. 

Verdiği garanti de: Kain bira· 
deri Bulamnnlı Hazinedar zade 
Beşir Fuat Beyin emlakidir. Ara-

dan zaman geçiyor Kıdem zade 
Tahsin Bey Neft Sendikata borç
lanıyor. Sendikal alacağını tahsil 

için Beşir Fuat Beyin merhun 
emlakini satıyor ve bu işin hal ve 
faslına da dava. vekili Ma::.:har Be-
yi tevkil eyliyor. 

İcra yürüyor. Beşir Fuat Beyin 
bütün mülkleri Sendikal namına 

ihale ediliyor cünkü merhum Maz 

har Bey mesleğinin hakiki bir 
enmüzci ve fazi!e~in açık b;r tim
sali idi. İ~ini sür.atle bitiriyor ve 
vazifesini yapıyor. 

Bu sırada Beıir Bey Mazhar 
Beyi bilvasıta, bilavasıta tehdit e

diyor. Bittabi bu tehditler Maz
har Beyin yanında hep kuru sıkı 
birir blof mahiyetinde kalıyor. 

icra son kararını d.ı vermiş Beşir 
Beyin mallarım elinden almı~tı. 

Bundan şaşıran Bet ir Bey bir 
gün rakı meclisinde Orduda ha

mal Yusufun Necati isminde şerir 

bir adam ile Mazhar Beyi orla· 
dan kaldırmasını kaı-ar!aştmyor 

bunun için beş yüz liralık bir de 
mukavele yapılıyor. 

Kasabada ağır ve sıkıcı 
bır 

mevcut. ti 
Zabıta bir ip ucu buluY~r 

nun delaletile asıl katill~t1(Jt 
• 1 .JI 

yor. Katillerden NecatıY 
1
,_,,.r 

ile, meseled methaldar 0 

Beşiri Bulamanda kla~ıı• 
ile, mesele methaldar olaJI j,I 
kain biraderi Mazhari da 

• yakalıyor. J,ı' 
)at' '"'"ıJ Masum oldukları an .,,-

Bey ve mahtumları hcJllell Ki 
edil:yor ve hakiki katiller 

gırıyor. ,. ~ 
1 rııı 

Ali Bey ve mahturn a "' 
. k gere ·--' o-ecmı5 olsun derne . .cıi1" : ::. • • . ı.ı~pY 

Bu meselenin heyeti. )1~ 
Kat:l!erin şahsiyetler• 

. . fr' 
da malfımat vereyır.1 · ··ı1; 

. . ··rdlıl7 •• o 
Beşiri lise tahsılı go ifİ P" 

sız mektebinde ol:uıııul. •'ol 
bıt ·~ I" 

mrt bir aileye menıuP 1'Cfl1 

. Jere ., 
Ağalı1< zihniyetı, ~ııa•' 

ı A kk" . . bir ge .. ı,ıtJ'J ı 
\ . ısını taşıyan ıı bıJ'" iP P 

onun sözü, hükünı oJ1\l Jllitl İ~ " 

malı imi,. Bunları ~~şbf".-JJ'ı 
maiyetinde daima 

51 ı,r I' 
· · a~•ııı V so,-u sopu behrsaz ı 

rirmiş. . ·,e: f~/ 
•w k ·ı Necatı 1 

:,, JI Dıgcr atı 17,. ...11 
ineıı ., I 

adam vurarak geç ıı fi~ 
..w dii<te ·~ imiş, bunu ogren el 

111
,.. 

elikten aonra bu •
1
; bit ;,.ı~ 

fatı iıakkınd~ f a~rd~' Ş ,,,,'; 
topla.mayi zaıt 1 el 1--~~ w kal 1 
kadrr nas 1 pg de 
ettim. Bu, "ialık vede.Je" 
niyeti ile ~1:ıreket e 
bir dendir. 
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Hikaye MACERA rtakleden 
fa. 
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lLAN 
Mukaddema Boğaziçinde Ulu 

köyünde Hidivi esbak lsmail Pa
şa yalısında mukim iken halen Mı· 
sırtla bulunup mahalli mezkur· 
daki ikametgahları meçhul bulu
nan Cemalettin ve Celalettin Bey· 
ler ile mumaileyhimanın vekili 
umumileı·i olup evvelce Boğaziçin· 
de Göksu Nişantaşı caddesinde 
mükerrer 7 numaralı hanede ika • 
met etmekte iken bilahara Mmra 
gidip keza mahalli mezkul'daki 
ikametgahı meçhul bulunan Saip 
Beye. 

: ................................................................................................................ . 
Otornobil4 birdenbire yava§ladı - Müsaadenizle kendimi tak -

\'e Yolun kenarındaki küçük oto - dim edeyim: Riw.ar Barin. 
nıobT :ı-

1 ın Yanında durdu. - Benim ismim Leyla. 
~.~i-~ §eye ihtiyacınız var mı? - Ne biçim isim bu, ecnebi mi-

uçuk otomobilin yanından j siniz?. 
f:~1. bir kız doğruldu, elinde bir 

1

• - Evet, Türküm. 
11 ız anahtarı vardı: -Ya ... Türk mü? .. 

ih;- Evet, dedi, bir az malumata - Ne hayret ettiniz. Buraya aı-
•Yacrrn var. lemle beraber mevsimi geçirmeğe 

... ~k~nç otomobilden indi.- Küçük geldik. 
- ın · t eııne bir arıza olmuş olan o- - Doğrusu hot·· 

1°~0bilin motörüne baktı, bir kac - Evet.. Hem benim ıçın yep 
erıne dok d ~ C unu. 

l'l • enç kız, bir doktorun muaye· 
eıı ner .. 

&eal ıcesını sorar gibi titrek bir 
e l<>rdu: 

- Mühim mi?. 
- Eh ... Oldukça -T . . .. 

amır uzun sürer mi?. 
-lk• .. _ Y 1 uç saat sürer. 

,.. . a... Demek yemeğe yetiıe· 

yem .. 
- Macera mı?. 

- Evet .. 

- Böyle yapa yalnız nereden 
geliyordunuz?. 

- Arcachon da mektep arka -
daılarım vardı. 

- Korkmadınız mı?. 

- Neden?. Y alnızlıkatn mı? . 

65 inci liste 

i\~K.\R.\ 18 \ . . \. - TDT Cc-
mh·etindcn 

l\orşılıklaıı nı anacak :ıı apça 'e l:ırsça 

kclımclcıin ().'i nıım:ııalı li~tc•İ $llthır 

- Tanıinı 8 - Tcnaku~ 

2 - 'l';l\'Sİ f 9 - Tenasül 
J - Ta' iye 10 - Tenazur 
4 - Tıl\ ıih 11 - Tenezzül 
5 - Temelluk !'.! - Ten~ it 
ti - Temellük l ,l - Tcnl,ih:ıc 

7 - Temkin 14 - Tcnh.ıl 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
33 üncü liste 

50 inci mektep: 
Rı&Jıat: Dcrl11l1 - Jlcl.'a: l.'alrnrı'} - lW5-

H't: Jlartıl (Adana l'ii~lı-rlııdl') - Rin\~t·t: 

Söylen"n - JUuı: Co)uıı Pıtmc - Hııh: Cup 

- Ruhani: Candan - ltlil,ün: Bölük -
RUıtt: Ergt (reşit • ı•rgln) - Uütbt•: Sıra. 

48 inci mektep: 
... 1Yece~· 

gım. 

- Nereye gidecektiniz?. 
l Rahat:. Dinleımw - ttira: Yalvarma., unı· 

- Hayır .. Böyle yarı yolda ka • 013 - Hha.n·t: Aıılatış. du~'Ultu - nıı.ı: 
-Biy ·• d arıç e Annem merak e-

maktan. JloşnuUuk, istek - ıtuh: Yaşatma güciı, ya· 

'i e;ı k. Nerdeyıe de ak!am oluyor. 
·· ·· k } d oatıcı - Ruhsat: Bırakma - Rükün: Da -

- Goruyorsunuz ya ama ı~. yant - Rü5t: Erl~gı-nllk - Rütbı·: Ba"a -

nız ha il Ci tıma yo arda ... Gülüttüler. Otomobil büyük bır 1 mak, yüksdme. 

enç bir •aniye dütündü: süratle gidiyordu. Leylanın gözle· 33 üncü mektep: 

I>: En iyisi, dedi, ıizin otomobili ri ıur'at saatine ilitti. 105 yazıyor· Rahat: Dlnlı•nme - mcıı: l:'aJvarma, ıım-

-yltne b ~ l 11 tniz ag arım. k raıtgeleceği-
du. Bu aralık yolun ortasına iki ma - Rlvl\~·et: Anlatı... dunııtu - Rl7.n: 

Hoşnutluk, lıt~k - Ruh: Y~':Jltm:ı gl\ru. 
jandarma çıktı, itaretler, düdük • ya&atıcı - Ruhsat: nırııkma - mikliıı: Da-8i)' r.araja bırakırız. Sonra sizi 

arıce oo''t•• .... 
~ e ururum. 

== ~0rnobi] ne olacak?. 

lerle otomobili durdurmak istedi- yantı - nu~t: Erl~kı·nllk - Rütbl.': Bmı:ı -

ler. Fakat otomobil durmadı. On· mak, yUklM'lme. 

t;, Y ır ba!ka gün· gelir alırsınız. 
llin. ;l>alım baıka çare yok. Be-· 
ol'ttlad e Pek acele itim var. Gece 
0)1-l an evvel İspanyaya gitmit 
~ 'rn lizını. 

c1 b~nç kadın tereddüt etti. Yaban 
~ memlekette- tanımadığı bir 
Qıi)'d' Ye kendini emniyet edebilir 
li)i ı?. Cöz udle baktı, temiz, şık 
de ;:it bir gençti bu. Otomobili 
het h-• kıymetli olduğuna nazaran 

... de kibar b' ..• d. _ li ırııı ı ı. 

ay hay .. 
Deli kani 

bir zen . 1 kendi otomobilinden 
bili 'ba ~:r çıkardı, arkauna otomo-
~il birj~~~ı ."'e böylece, iki otomo-
~ k ııu Çekerek kalktılar. 

deltinin adın, otomobilinde, ön -
~ola111 ku7anevralarını bir elile 
0~lci elite lanarak takip ederken, 
'-lıt, t" hemen pudraHını çıkar· 

uvaler · 'Y ını Yapıyordu. 
d arım 
llrduı •aat sonra bir garajda 

tıL ar, bo k .. .... -., zu otomobılı bırak -
etrı Yan y ı er. ana oturarak hareket 

hı -.l .\ff ed · . 
ı ı ait erıınız madam, bir az 

totJt~ Qıek mecburiyetindeyim ... 
.._ O Yınız sakın .• 

"iQı, ··· liızlı gitmeği çok seve • 

ları çignerceıine ilerledi. 

- Ne diye durmadınız?. 
- Duramazdım da ondan. 
- Bir az yavatlaıanız. 
- Korkuyor muıunuz?. 
-Hayır. 
Biyariçe gelmitlerdi. ..._ 
- Nerede oturuyor ıunuz?. 
- imparator otelinde. 

Otelin önünde durdular. Leyla, 
başı açık, eğilmi! olan Rişa'a elini 
u~attı: , 

- Bana, dedi, aeyahatinizin iyi 
bittiğine dair yazınız. Adresimi bi· 
liyonunuz. Hem çok merak ede-
ceğim. 

Ritar, Leylinın elini uzun uzun 
öptü. Bir ııçrayıfta otomobile at
ladı, kayboldu. 

Üç gün sonra, Leyli lspanya -
elan bir mektup alıyordu. Zarfı 

açtı. İçinden bir gazete parçası 
çıktı: 

"Biritania bankasını soyan hır -
sız elan aranıyor. lzi Bayon da 
bulunmuş , tekrar kaybedilmiştir. 
Firari şüphesiz İspanyaya geçme
ğe muvaffak olmuştur. Yanında 
bir de kadın olduğu görülmüştür. 

Leyla, elinde kağıt, uzun uzun 
daldı. 

!, A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
~''••zın 

"-id·ı . en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 
r. Bır f 

'tlcuıı papazın evkalide heyecanlı, merakh, co,lcun "" ' ••n' atka b ·~ rane ir şekilde anlatır. 

\'eri: Ankara Caddearnde inkılap Kiltüphaneai 

Flatı 25 kuruş. 

Biiyük TAYYARE Piyangosu 
yeni T rtib" 2 · · k ·d · e ın ıncı eşı esı 

6\a ke,id 11 .~azirandadır. 
ede Buyük ikramiye 35.000 Liradır. 
M""k"f u a at 50. 000 Liradır 

4 üncü mektep: 
Rllhat: Bae dlnı;llğl - Hiea: Yalvarmak 

- Rlııale: lletlkçll - Rüş\·l't: Kaparoz. -
Rıza: Boyun itmek - Rllklln: Tt•mel -
RUtt: Ayırma - Rlltbe: Sıra. 

9 uncu mektep: 
Rahat: Dt~mc - Rka: Yah:nrma -

Risale: l'aulama - Hü-:!\l't: .\kça yedinne 
- Kı,·ayııt: 1ıtltllen, duyultu - Ri:ıa: İstek 
- tıuh: Öz - Rııh8a.t: l:'ol n•rme - Uii -
küıı : lrlıllmelik - Riithe: Basamak. 

44 üncü mektep: 
Rahat: Dirili;;, dlnlı-nmı• - nrca: Yalvar· 

mo. - Rlvn)·rt: Orı;mıı, ll\f - Rmı: A~ma, 

bo)ıın ı-ğ~ - RlikUn: Tcml'l - Riiı;t: Eriş· 

me - l<ütbe: Sıra. 

1 inci mektep: 
Rafmf'n: Tersino - Rekabet: ı.·arı~ma, 

güz altında bulundurma - ita kam: Sa~ ı -

Rakip: Göz altında bulunduran - Raı.ı: Kat
lanan, \"t'l'('ll - J{cfah: (iüz:PI ya 8.)"IŞ -

Uemz: Glıll gösterlıt - Renk: Bo)·a - Re -
slm: Tfil't', yaaa, \t•rıtl. ~·1kartma - ıtcsmi: 

8e,)11k - Rey: Söz, dU,Un~. 

34 Uncu liste 
Onuncu mektep: 

81\o'\det: Mutlu - Sarhoı>: Kendiııdı•n gt'• 
çı·n, baııı dumanlı - Satır: Dizi, yazı sırn!llı 
- S.·fahnt: .Eğleııreye dalı!J - SrfnlPt: Dü~
künlük - SclAm: (lstılııh) - 1'lt•lanwt: Kur
tulmak - 81'1Aeet: ,\çık yaıı - &>mt: Yı•r 
~-«'r - Senrt: tnandırl<'ı ktıı;ıt - Serbest: 
Bağ•ıı. 

On yedinci mektep: 
Sadme: Çarpma, sarsıntı - Saik: Yiırüh'n, 

götUl'f'n - Samlin: Dinliyenlı-r - Sebep: 
öt~rü - ~dl': Toplama, yere kapanma -
Seher: Tıuınkrıkı - Serap: Pusarık, göz nl
dntıın - Slcll: KlltUk B 81hir: Büyü - Si· 
pcr: Pl'rlk', saklıyacllk )·er - ısır: Giıll -
Sltuylı: Okü1t - Sitem: lllie<>ıımp - SUtnn: 
Dlttk. 

16 mcı mektep: 
~ıldmı•: RrpmR - :Saik: \'ürutl'n, J;iindı·· 

rl'n, dılrtrıı - Sumlln: Dlnlp~·enln _ S<>-bf'p: 
ÖtürU - Sf'cdt•: Yl'ttı kapanma - Sekn: 
Tan, erken - Serap: Algın, salgın - Sicil: 
Kütük - Sihir: Cordlllk - Siper: KnJkuıı _ 

Sır: Gizli - Sitayiş: Ökli~ - ="ltcm: Gü • 
(lt'nme - SU tun: J>lrPlt. 

14 üncü mektep: 
S!Mlme: Çtırpıtfflll• tokuşma, kakıftına _ 

Salk: SUrUcii, dürten - Saınlin: İ!Jitf'n, din· 
leJlr.llPr - !;ebep: Oturü C\lualllmin der8f' 
gt'lmeslndf'n öturli ı;ocııklar çok sevindiler.) 
~rap: Dgım, ııalgrnı - Sicil: KlltUk (İsmi
mi nüfu8 kUtUA"llnd•• gilrdüm) - Sihir: Bü
yü yapma - Siper: Knlkaıı, konıııma -
Sır: Gidi, saklı - Sltaylı: Öğü, - Sitem: 
Glke Kldf'Ot'k ı,. Söz (l'nptıtın 15 çok gül'Ü· 
me ııttı.) 

12 inci mektep: 
Sıtdm~: Çarpma - Saik: Sliren - Sn

mlin: İJltlcller - Secde: Yere kaııanmak -
Seher: Ön tan - Serap: Pusarık • ılgım -
3lt'll: KtitUk - Sihir: Gözbıt,tcılık, büvUcU· 
lllk - Siper: Glzgi - Sır: Gl7Jl - Slta)1,: 
Öğtne - Slft"m: Çıkı1'ma - Sütun: Direk. 

1 1 inci mektep: 
Sadme: Çarpma, Çatma, lilltımıtı - Sa· 

lk: Göndel'f'n, yedt"klcylcl - Samlln: Dlnle

ylcller - Secde: Yere kapanma - Senlp: 
Pusarık, ılgın - Sicil: Kütlik - Sihir: Bü
yllcWUk - Siper: Örtü - Sar: Gizli ıı -
81taJ1tı OYme - 81teaaı Gt ....... k - -
tun: Dfttk. 

18 inci mektep: 
:O-adml': ~'ıırpm:ı, \Urmn - S:ıik: Witll • 

re n - ·ıııılln: lşldeıı, diııll~ı·nkr - Sebep: 
nl'h:ıne, fılPt: Sc.wdc: İğilnw - seher: Şafak-
1.ı gıın doğrusu arfı'>I - Serap: ~'iildıı uzak· 
t:ın ı;u gibi görıint•n r:ı-.r - Seher Saklana • 
r:ık "''~ - Silılr: Gfü. b.ığl'llık, bii~· ül'lill\J.
!'iır: Glıll - Silnyi.,: örnıe - ~llı-m: ~·,. 
kışmıı. 

27 inci mektep: 
Sııdme: Çarpma, toku~ma - Saik: Sii· 

ri\t'll, l'Iİİrl'lı - Sami in: Dlnll.'l iclln - S."!C· 

de: Alnını ~ere koJm" - Sı-.her: Tan \"Rkti 
- Serap: OJ:"lm salgım - Si rll: Klltük -
!"\lhlr: Gll;r. bağı·ılıl•, hl\~ ücülü!, - :Siper: 
Kulkaıı - 'ır: Gizil kapalı - ~lta~i~: n~

ğ .. ıımel<. İİ\'nll'k - Sit~m : CİÜl.'t' gid•'ll ... ey -
Slitıııı: l>il't'I>. 

23 üncü mektep: 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Savmi Beyin Güller Ha
nımdan temliken aleyhinize istih
sal edilmiş bulunan lstanbul 
mahkemeyi asliye ikinci hukuk da
iresinin 21 - 3 - 927 ve 3 - 11 • Sadme: Ç:ırpma. \' umıu, ıuı.rsmtı - Sa-

ik: Gıiti\rPıı, ı>Url.'n - sıımiln: nınli~t>nln. 927 tarihlerile müverrah ve 927 -
diııl«'.lldln - S..bep: Oürtük, ötlirü - Scc· ı 106 ve 927 - 426 numaralı ilam· 
de: \'4•rıı kııpaıım:ı - :Seh4•r: Tırn ıığırııı:ı - larına müsteniden ve prenses F at· 
Skil: liUtllk, ılgım - Sihir: Büyü - :Slpt>r: ma Hanım terekesine izafeten bi
Korııııına, saklanın:ı - Sır: Saldı - Sitıı • 
~ ı.,: Oğliııme _ Sütun: Taş dire!•. hasbelverase zimmetinizde tahak • 

33 üncü mektep: ku~ et~iş olan <:180?) dört b.i~ 
Sadme: ~·arpma - Saik: l'iirüten, silrU· sekız yuz Mııır lıraaıle . masarıfı 

ı·ü, öturli - amiiıı: Dinh•)1c11Pr, ı~tt<>nl,...r-, muhakeme olan (238) lıra (56) 
Sebep: Otürü - ~de: Yüz sürmek - &•- kuru,un maa faiz ve o/o 10 ücre· 
dl: Kütlll• - Sihir: Bü) ü - Siper: Kolknıı , ti vekalet tahsili hakkında ve ala-
rıınıMJ - ~ır: Saklı, ı:lt.11 - Situyls• h~- ki ·1 h S · B · 
m~ - Sitem: (lü,...enildlk - Sütun.: ·I~lrt'k. ca ı mumakı ~ely adv~ı eye ~za • 

feten ve ve a eten aıreye mura • 
34 üncü mektep: caat eden avukat Ohanes Bey ta· 

Sadme: Çarpma, urma, çatına - Saik: rafından talep edilmesi üzerine 
Gotllrcn - Snnıiiıı: l>inleyıcııer - s..ııcp: olbaptaki maddeyi kanuniyeye 
Otürll - Secde: ı·,·re l•aı>aııma, yUzUnü yere 
!iilrmıı - Sehn: Güıı acına ı:nğı. ırgtin _ tevfikan tanzim ve berayi tebliğ 
&>rap: Pı.ıMrık, ılgım ımlgım - Sit'll: Kti • tarafınıza gönderilen icra emri 
tiil< - Sihir: Bi.l)ü, göz ~i"<·ılık - Sip.-r: hali hazır ikametgahızının meçhu
Jiıılkan - sır: Gizli, saklı - sıtoyış: ö,t - liyetine binaen tebliğ kılmama· 
nw - Sitem: ln<'ltnıc, ı;ıkı~ma - Sütun: Dl- k 

mıf ve bu husustaki tebligatı mu • 
~ d 1 57 inci mektep: taziyenin bir ay müd etle ve i i-

nen icrası suretile tebliği tekarrür 
Sadme: Çarpma - Saik: Dürten - Sa

mlln: Dlnleylrller - Sebt'p: ötürli - Sec
de: \'ere knpanma, tannya tapmnıa - 84"
rup: Slcll: KUtllk - Sihir: Rli)ii - SlpPr: 

Korunacak - SltaJ1ş: Oğü~. öğilnıııe - Sl
trm: Si)ı atma, glkeıınıe, darılma - Slltuıı 

dlkllldln>k. 

37 inci mektep: 

etmi§ olmakla tarihi ilandan iti • 
haren müddeti mezkure zarfında 
ve 933 - 1643 dosya numarasile 
daireye müracaatla mahkumubih 
borcun ödenmediği veya mal be· 
yanında bulunulmadığı veya haki· 
kate muhalif beyanda bulunul-

Sadme: Sarsıııtı - Saik: Götüren - Sa- duğu veya icranın geri hıra· 
mlln: DlnllJenler - Sf'bt-p: BUha5 '>11 - Se<·- kılmasına dair tetkik merciinden 
de: \'nı' kapanmak - Sehrr: G\in :ıı;ılmak ve yahut temyiz ve iadeyi 
- Semp: Pusarık - Slril: Gidi'}, :..-aıılı .. ı -
ı-;ıhtr: Gö7. bağrılıı{ı _ sı11,.r: :Saklaıulıuı mahkeme yolile ait olduğu mah-
)cr - sır: Glzlillk, ı 11ıt1cı boya _ Sitayiş: kemeden bir karar getirilmediği 
övme - Sitem: Çalıtma - SUtun: Dlrt.'k - takdirde müddeti muayyeneyı 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
dairesinden: Müddei Fatma ve 
Münevver Hanımlarla Hayri ve 
Fethi Efendiler vekilleri Sıddık 
Sami ve Ali Galip Beylerin mü
vekkillerini altmıt hiue itibarile 
otuz iki hiııeıinin mutasarrıf bu· 
lundukları Pangaltıda Safak so· 
kağında kain atik 11 ce-dit 43 nu· 
maralı haneyi altmıtta beş hisse -
sinde mutasarrıf bulunan Belkis 
Hanım fuzulen işgal ettiğinden 
dolayı iıgal ettiği kısmın ecri 
misli olan mahiye 60 liradan yedi 
senelik tutarı olan 2688 liranın 
tahsili talebile mumaileyha aley -
hine ikame eyledikleri davada 
müddeileri Fatma ve Münevver 
Hanımlara usulen gönderilen da
vetiye mumaileyhaları ika.metgah
ları meçhul bulunduğu şerh ile ia
de edilmiş olmakla müddeaaleyh 
vekilinin sebkeden talebi veçhile 
tahkikatın 14 - 3 • 933 günü ıaat 
1'3,5 a talikine ve müddeiler Fat· 
ma ve Münevver Hanımlara tarihi 
ilamdan itibaren bir ay müddetle 
yevmi mezkurun ilanen tebliğine 
tahkikat hakimliğince karar ve • 
rilerek keyfiyet ilan edilmesine 
rağmen yev.mi muayyenede iıbatı 
vücut etmediklerinden ıebkeden 
talep vechile tahkikat 25 - 4 - 933 
gunu saat 14 de tayin ve hakla· 
rında gıyap kararı ittihaz edile
l'ek bunun da ilanen tebliği karar
laştırılmış ve tayin ve ilan olunan 
günde dahi vürut etmediklerinden 
gıyaplarında tahkikat İc-ı'a edile
rek mahkemeye ıevkedilmiş ve u · 
ıulen ilan olunan yevmi muhake· 
mede dahi isbatı vücut etmedikle
rinden bu kerre yevmi muhakeme 
21 - 6 • 933 çar§amba günü saat 
13,5 a talik ve haklarında mua
meleli gıyap kararı ittihaz edil
mi§ olduğundan beş gün zarfında 
itiraz etmedikleri veya musaddak 
bir vekili kanuni göndermedikle· 
ri takdirde mahkemeye kabul edil
miyecekleri ve haklarında gıya -
ben muamele icra edilece~i ma
lumları olmak üzere keyfivet ı:ta · 
zete ile ilin olundu. (3521) 

mezkurenin hitamını müteakip 
cebri icra ıuretile ahkamı kanuni
yenin infazına iptidar ve teves
sül kılınacağı malumunuz olmak 
ve olbaptaki icra emrinin tebliği 
makamına kaim bulunmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

(3511) 

1 ci iflas Memurluğundan: 
Evvelce Galatada Bayezit soka
ğında 31 numarada Miner Zapiı· 
kiye ait fabrikası Anaataşyo ka-
ra v . p. cizidil kollektif şirketi 
iflas etmiş ve iflası 17 - 5 - 933 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi şe· 
kilde yapılmasına karar verilmif 
olduğundan: 

1 - Müflisten alacağı olanların 
ve istihkak iddiasında bulunanla· 
rın alacaklarını ve istihkaklarını 
ilandan bir ay içinde 1 ci iflas da
iresine gelerek kaydettirmeleri 
ve delillerini (senet ve defter hü. 
]asaları ve saire) asıl veya musad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 
2 - Hilafına hareket cezai mes'u
liyeti müstelzim olmak üzere müf • 
liıin borçlularının ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçlarım 
bildirmeleri. 3 - Müflisin malla
rını her ne sıfatla olursa olsun el
lerinde bulunduranların o mallar 
üzerindeki hakları mahfuz kal· 
mak §arlile bunları ayni müddet i· 
çinde daire emrine tevdi etmele· 
ri ve etmezlerse makbul mazeret· 
leri bulunmadıkça cezai mes'uli· 
yete uğrayacakları ve rüçhan hak
larından mahrum kalacakları. 4 
- 28 - 5 • 933 tarihine müsadif 
pazar günü saat 13 te alacakhla • 
rın ilk içtimaa gelmeleri ve müf • 
li:s ile müşterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül 
eden sair kimselerin toplanmada 
bulunmağa hakları olduğu ilin o-
lunur. (3510) 

GÖZ HEKiMi DOKTOR 

Süleyman Şükrü 
Birinci sınıf müteha1111 
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12-VAKIT 19 Mayıs 1933 

MÜHiM İLAN 
Maliye Vekiletinden: 
1-Türk harflerile ve yeni şekillerle ihzar edilmiş 

olan yeni damga pulları, 1 Haziran 933 tarihinden 
itibaren kullanılmıya çıkarılacak ve eldeki damga 
puHarı, o tarihten itibaren, istimalden kaldırıla

cakhr. 

2- Her mahal malmüdürlüğü, 15 Mayıs 933 ta
rihinden itibaren, tedavülde bulunan pulları yeni
lerile değiştirmeğe başlıyacakhr. 15 - 31 Mayıs 1933 
müddetine ait günlük ihtiyaçtan fazla elinde pulu 
olanlarla bayilerin, yenilerile tebdil edilmek üzere, 
malmüdürlükleri veznelerine müracaat eylemeleri 

lazımdır. 

3 - 1 Haziran 933 tarihinden itibaren bugünkü 

damga pulları kullanılmıyacağından 15 - 31 Mayıs 
933 mübadele müddetine rağmen elinde eski dam

ga pulu kalmış olanlarla bayiler, nihayet, 31 Ağus
tos 933 tarihine kadar mezkur malmüdürlüklerine 

müracaatla, pullarını tebdil ettirebileceklerdir. 
Malmüdürlüklerine müracaat zamanı saat 10 dan 
15 e kadardır. 

31 Ağustos 933 tarihinden itibaren eski pullar 

kabul ve yenilerile tebdil edilmiyeceğinden muh
• erem halkın ana göre hareket etmesi lüzumu ilan 
olunur. ( 1863 ) 
~ ............................... , 

Yeni Tarih 
Her sınıf tarih kitabının hulôsası 

f arih imtihaaını vermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
ı 00 kuru'" fi atla lstanbulda Kanaat Kütüpha:ıesinde satılır. 

lN fYİ ANKADAŞ/11/l KUHBAP~!N 

Sinop Viliyetinden : 
Sinop - Boyabat yolunun 3 + 830 ili 8 + 790 kilometresi 

arasında tedarik ve nakli icap eden "3078,, metre mik'ap ve 
"10070,, lira bedelli taş kapalı zarf usulile ve 27· 5· 933 cumartesi 
pnü ıaat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle 
münakasaya çıkaralmışhr. Taliplerin ve daha ziyade malümat al
mak jıtiyeolerin Vilayet daimi encümen reisliğine Yeya Nafıa 
Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilin olunur. (2203) 

' . . . . ~ . . 
! ·... .. - • . . . . 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 

VAKiT 
YURDU 
KİT AP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIYA 
BAŞLADI 
Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlarınızı ve T ahı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Yakıt Yurdu Ki-

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefase 
ve ucuzluğu bir 

yerdebulamazsınız 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı.-IAT-i;Di;Q ~ 

Devlet Demiryolları ilBntar'. .... ..J 
idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (37) l<alern ZıdJ: 

para taşı, Çelik çekme boru, Bağaj arabası, Travers tirfonu, ~~ 
naviçe, Elektirik malzemesi, Elektrot, Oksijen aleti, Asetat 93, 
kobalt, ve saire gibi muhtelif cins malzemenin pazarlığı 24·5· d 11 
tarihine müsadif çarşamba günü mağazada icra kı lanacağ•11 .. ~t 
taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan l 1 e kadar isbatı vu~,t 
ederek tahıiren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin oıüfr~ p 
listesi mağa7.a dahilinde asılmış o:up nümune getirilmesi 1''e, 
eden malzeme için pazarhk günü nümunelerin bera~er getiril~') 
si, nümunesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. ~ 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanlar1 

1 - Üsküdar, Gerede Yeni cami avlusunda 92 No. mağaza· 
2 - Kızıltoprak, Zühtüpaşa1 Bağdat 18·32 No. dükkan. 

3 - il " it 34 it " 

4 - " il it 43 it tt 

5 - il ti il 45 it " 

6 - ,, Tuğlacı Mustafa nğa 21 11 " 

7 - il " " 25 il " d pıt' 
Yukarda yazıla vakıf emlak 934 Mayıs gayesine ka .:·:de" 

zarlıkla kiraya verileceğinden talipler 16 Mayıs 933 tar~~irİfe' 
l 5 Haziran 933 tarihine kadar bir ay zarfında Evkaf ~~27~ 
tinde vakıf akarlar kalemine gelmeleri. ____l---- _,,JıJ" 

aıt 

Gülhane muallimlerinden - İstanbul ikinci tflas rrıe~01'1" 
Dr. Fuat Kamil ğundan: Müflis Rıza pa~: ttİ~r-

şunda Çavuş oğlu hanın d•)<i • , 
Yeni adres : Taksim meydanı, taj anonim şirketi haltk•lldi Jııl•",. 

· te" "" Şark apartımam. Tel. 43843 las evrakı dairemıze e ae ,. 
._ _______ (2S2l) mış olduP.undan tasfiyeY' jJ1tilı -
------------ ., ı rırı•11 ııaı1 

İstanbul ikinci iflas memurlu- edilmek ve idare aza a )<l• i" 
b ı k 

.. e alaca ı! te 
ğundan: Müflis lstanbulda Ha- ı yapıma uze~ . .. 583t J;, .,.r 
sırcılarda 36 numarada Leon S. 23 - 5 - 933 salı. gu?u haı•~~) 
Boton Efendi alacaklılarına kon·· kinci iflas daıresınde (3"'. 
gurdato teklif etmiştir. -Bu tekli- lunmaları ilan olunur· 
fin müzakeresi için ve ikinci top • 

1 
A••"' efil 

lanma için talik olunan 27 • 5 • 933 Sahibi: Mehıne t /. . ..ı 
pazartesi günü saat 15 te ikinci .. d .. ··. fikre .• d.,,-
iflas dairesinde hazır bulunmala- Ne~riyat mu uru. 1t1P" 

ı·ı ilin olunur. ,(3504) V AKIT Matbaası -


