
alatasara.vdaki suiistima-· 
lin iç yüzü nedir? 

'• llcU •aylfamızdaki yazıyı okuyunuz 

' 
et 4 galibiyeoo1iz Yar 
, 

sil O! 6 ıncı sayıtada) 
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~orçlar itilifı mecliste tasdik edildi 
\_I 

İınkanın Hududu? _Bügilk Millet Meclisinde Tıp Fakültesi Istanbula 
~thur .Alman Batvekili Bis. Son borçlar itilifı müza- nakledı·ıı·rken "-r •aktife ıiyaaet kelimesini fU ••• 

ltiin etle tarif etmit: " Siyaıet müm· kere tasdı•k edı•Jdı• '-rif ~l~ı Yapmak ıanatidrr.,, Bu ve 
tece.· ·~ unki.n hududunun ıon de· 
Mı:_ lllı &önnek ve bunu tahakkuk 
-"'ll'eb • ı "ele .• mek maksadını ifade et • 
il. ıatemittir. Şimdiki Alman 
~tekT ~ 1 ı Hitler ise son zamanlar· 
~ lcilletrettiği (Mein Kampf) isim .. 
tir :hında bu tarifi tenkit etmit -
~d u kaidenin olsa olsa "imkan 

Hasan Fehmi Bey düyunu umumi yenin tarihçesi 
Saracoğlu Şükrü Bey de yeni mukavele 

hakkında esaslı izahat verdiler 

Profesör Malş dün hastan,Ieri gezip 
tetkiklerde bulundu 

Udunu h' k' · · ed "1i ıç ımsenın tayın e-
~tceğini kabul etmek, f&l'liyle 
F~~l~bileceğini aöylem~tir. 

lı.ıı 1 
114l1Clka Hitler'in ıiyasi haya.
~ bu hayatın iıikipflarmı göz 
teti 

1 
ıetirenler bu tenkide hak 

~ra: er~ Hitler Ahnanyada on ÜÇ 

litc1· ey,,el bir "Almaiı fırkası,,na 
~~· 8~ fırka o zaman bet, altı 
~baretti. Kendisi fırkaya 
~ Yedincisiydi. Hitler bu 
'1uJl)a &Za olduktan sonra admı 
'itct· ~n aoıyaliat fırkuına çe
.__ ~· arkanın parası yoktu. Vası· 
~ 1oktu. O kadar ki ilk za· ttaaan Fehmi Bey 
\•eti da Hi.tler . içitmalar için 
tt ....._ 1~1eı; kendi elile yazar, aza· ANKARA, 28 (A.A.) - B. M. 
"~1 •li ile ıötürürdü. Bir de- Meclisi buıün reİI vekili Eaat Be-

leo) -- d t• "nderildi. yin riyasetinde toplanmıttır. Sey-ave ıye ıo • b" 
• to,._tı11nda yedi kit iden risef ain Hlareıi.nin ~ 932 ~ıı ut 

~-·~lnıaa iıtirak eden bulun • çesirHı 34 bin 900 I~ talııttat .. ko
-.e~t bu vaziyet Hitler'i J4ulman hakkınclakı lraaun muza
"lt· . tlQıiyorclu. Niha.yet hu y- J&.a.a ve kabul edildikten soma Tür 
°" 'tılJ« fırka on üçe daha sonra kiye Cümhuriyeti ile Omıanlı borç 

)edh. ' 1 h- 'JJ • d • ed'J t "l"e, yirmiye, otuza çıktı. arı amı en arasın a ımza ı en 
~ 01l üç sene evvel böyle bat itilafnamenin ve ilitiklerinin tasdi 
~ ba1ıe büyük miifkülit ile k~ne. a~ kanunu~. müzakere.~ ıe 
' lop1-nııt olan fırkdaır ki bu çılmı§tır. Bu munaaebetle ~utçe 
'-t, ~ı on ıekiz milyona çrkmıt· encümeni rei.i Hasan F ehmı Bey 
' ~ha Yatının ilk zamanların· şu izahatı vermittir: 
~ ~ 'bo1acılığı yapan Hitler DUyunu umumiye meaeleal 
11, lai; 

4
.,. '1tmı1 altı milyon nüf~ı ne idi ve ne oldu ? 

lalı oı.a. 1-an1anın mutalak bakı· Türkiyeyi takriben aekHJn sene 
. J.i~"Mur. müddetle tazyik altında tutarak 
~1' ~· 0rı üç sene evvel altı ki· mevcudiyeti maliyeıini, iktısadiya 
'-t t~ flJ\aya girdiği zaman: tını tahrip eden bu istismar müeı
~~ ben bu fırka ile bütün ıesesinin anahatlarını anlamak ve 
!:"-' 0~1l nıukadderatına hi· Türk maliyesini çenberi içine na -
~ ~ '6a lllll.,, demit ol5aydı aca· ııl aldığını tayin edebilmek için ay 
~ i,.:_ e kaç kiti inanabilirdi? rıldığı dört dene üzerinde ayn ay 
~ .4.lanan Batvekilinin bu· rı tevakkuf etmek icabeder. 

Mehmet Aaım Birinci devre: 
"-.. 1)"1cuıu ikinci Sagılada Abdülmec:idin devrinde batla -..... 

°Y;;i .. :fii;ki;; .. M;kt;bi~d; .... u ....... 

yıp 299 hicri senesinde neıreclilen 
muharrem kararname.ine kadar o 
lan kııım. 

ikinci dene: 
Muharrem kararnamesinin net· 

rinden 1324 senesinde metrutiyet 
inklabma kad.r olan kııım. 

Oçüncü devre: 
Meırutiyetten umumi harbin zu

huruna kadar olan kııım. 
Dördüncü devre: 

Harbi umumid• Mondoroı 
mütarekeıine ve Cümhuriyetin lı
tanbula hakim olduiu ıüne kadar 
olan zaman, tabiri diferle Saltana 
tın ilıaıına kadardır • 

Brinci devre: 
Abdülmecit devrinde hariçten 

ve Galata banke~nden bqb -
yan istikrazlar Abdülizizin zama
nında vüı' at tümulünü artırmıf 93 
muharebesine kadar takriben 36 
ıene zarfında t~ ittillNsl& • 
rın yekanu 30& ~ora .ttmı teca
vüs eylemit idi. o zamanlar dev • 
let.in varidatı borçların faizlerine 
dahi kifayet etmediğinden kupon 
bedellerini ödemek için yeni yeni 
istikrazlar aktiyle hasılının evvel· 
ki borçlara tahıiı eylemek en ta • 
bii itten addedilirdi. 

lıtikraz yapılmadığı zaman bir 
kaç ıene sonraki vergiler Galata 
bankerlerine iltizama verilmek su 
retiyle para alınırdı. 

Bu iıtikrazların itibari kıymetle 

'ehlr ha~tanelerlnd-en : Cerrahpqa h..tan•I 

Darülfünunu ıslah müpviri Prf.. Dün yaptığımız tahkikat dünkü 
Malı, dünkü aayımiz~a . haber aa~zda . ver~iiimiz. haberi 
verdiiimiz ıibi dün alakadar bp teyıt edece1' mahıyettedır. Tıp fa
profeairlerile beraber hastahane • kültesi için münuip aörülen ~"i 
Jeri ziyaret ve tetkik etmiıtir. bina vardır: Birisi timdiki darül-

Bundan mabat, lstanbula nak- fünun binası diieri de lıtanbul li
ledilecek olan tıp fakültesi talebe- aeıinin bulunduiu binadır. FaJiat 
sinin tehir hastahanelerinden isti- komisyon tıp fakültesi İçin tİlllfli· 
fadeti tekillerine ait teknikiılerin ki dariilfünua 1Mmtm1 41aha mu
hal ve teıbitidir. Hutahanelere vafrk lnılmuıtur. Edebiyat T~ Jiu.. 
ne kadar y~tak iliveıi lazım ıel- Dnxımı ikinci Sagılatla 
diği ve bu yatakların hastahanele- ==========~== 
re nasıl takıim edileceği bu tetkik-
ler neticesinde iyice anlqılmıt o • 
lacaktır. 

Yarım asırlıl< 
iki ahpap ! Profesör bu tetkikatla metıul 

olurken müıavirlik heyeti de da· 
rülfüıfunda metıul olarak bina ~aftdonalt'le Snovden fena 
meseleıine ait tetkikat neticesinde h~lde bozuıtular 
vanlan neticeyi, Maarif Vekaleti • 
ne bildirmek üzere, bir rapor ha· 

rine nazaran ihraç kıymetleri yüz· __.--....-..... ----.-...... ----•ı 
de 46 ya satılmıt olanlar da mev-

linde teabit etmiıtir. 

cuttur. Açık ifa.de ile yüz lira borç 
)anıp mukRbiHnde 46 lira para 
almak ve ayrıca da komisyon ve 
ihraç masrafını vermektir. Bu ta • 
ribe kadar yapılmıt istikrazlann 
üstüne vasati hesapla hazineye ge 
len para borçların nııf ı derecesini 
tecavüz etmez . 

32 aaydahk "Topaz,, 
illvemlzle birlikte . 

16 Bugün 
Sayıfa 

Omer Rıza Beyin 
1293 tarihine kadar tediye edil- yeni romanı 

mit olan miktarlardan bakiye ka- Yahudi dU,manh§ı naadJ 
lan borçların bir kıımı üzerinde bafladı ? fosili• bqvekDDe eeld • .n,.. ..... 
faiz ve ikramiye cihetlerinden cü· (Altıncı aaydamızda) nDID bir arada çekllmlt ....._._. 

zi bir tecil yapılmıf ve buna rama· [Yazısı 6 ncı sayıfauaazda] 
zan karam•-eıı' unvanı verilmit· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••&• ı; -..A• ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ti. ı Seyyar 
1296 tarihinde ıultanlık hazine· Terbiye 

si ne borçlara ve ne de m&af&l ve Serglalnde 
Devamı Dokuzuncu Sayıfada Samsun,28(A.A.) 

' Hariciye vekilimiz 

AvusturYa başvekilini 
ziyaret etti 

VIY ANA, 28 (A.A.) - Tevfik 
Rüttü Bey dün Viyanaya gelıniı, 
Türkiye eefaretinc inmittir. Sa -
bableyin yanında Türkiye sefiri 
Mehmet Hamdi Bey olduiu halde 
bapeldl M. Dolfouıu ziyaret et -

· miıtir. Buıün Mehmet Hamdi Bey 
•bindeki e§lencelerden ('Foto._ J !Tevfik Rüttü Beyin ıerefine bir 

[Yuıu a illıeü ~ atı. •İJ.afeti verecektir. 

- Kocan aana hlCj itlerinin naell git• 
ttiinden bahsetmez mi? 

- Bahaeder j elblae latecllilm vakit •H 

-Seyyar T er .. ye 
sergisi dün Sam
suna. gelmitlk' • 
lataıjondti villyet 
er kim, .fırka :ve 
bl!lediye · hvet
lerile muallimler, 
Halkevi ve kala
balık bir halk 
klUleai tuafından 
bliyük tezabliratla 
karplan•fbr. 
Sersi 4 HeslraDa 
kad• S.mAiıcla 
blacakbr. 
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İmkanın Hududu 
Başmakaleden lJeı:am 

günep kadar yaptığı i~ler bundan 
sonra girişeceği davalarda fazla 
cijretkar görünse bi1e gene kendi
sini ma.zur. gösterir. 

Zonguldak ve 
halk • 

sevınç 

Ereğli de 
içinde .. .Siyasetin tarifi hakkında Bis· 

mark'ın ~özlerini, sonra Hitler'in 
bu husustaki tenkidini tekrar eder 
ken bizim Milli mücadele tarihimi 
zi. hatırlamamak mümkün olmı -
ror.. Çünkü Damat F eridin anlayı· 
ıına 1ıöre siyaset denilen şey, mil· 
l\ 1;ürkiyenin idam kararını tetkil 
eden Sevr muahedesine imza koy· 
ma:ktan ibaretti. Halbuki Mustafa 

---~--· 
Ereğli limanının yapılması ve Filyos demiryolunun 

Ereğliye bağlanması kararı üzerine bayram yapılıyor 

EREGLl, 28 (A.A.) - Ereğli 1 son büyük kongresince kabul ve 
limanının yapılması, filyos demir· programa ithal edilen bu liman ve 
yolunun Ereğliye bağlanması sure. 1 demiryolunun yapılması ve bu su -
tiyle Zonguldak maden kömürleri· 

KÇ,malin dehasi ve kahramanlığı nin yeni bir inkişafa mazhar edil
bu muahedeyi yırtarak Lozanda mesi hakkında B. M. Meclisince ve 
yeni bi~ kurtuluş muahedesi imza ı rilen karar üzerine Ereğlide beş 
etlirmeğe imkan bulunduğunu if· gündenberi devam eden bayram 
batetti. Bundan sonra da gene şenliklerine iştirak etmek için bü
büyük Türk inkılabında elde edi · tün halk tarafından izhar olunan 
len.mqvaffakıyet safhaları ile pek istek ve arzuya binaen Zonguldak 
çok. kimseler için imkansız sanı • valisi Halit ve Halk Fırkası reisi 
lan bir çok itlerin nasıl yapılacağı· Mithat Beyler dün Ereğliye gel . 
nı gösterdi. mitlerdir. Vali Bey hükumet kona 
; Bina~naleyh bugün artık kabul ğı önünde toplanmış olan halka 

etmek lizımdırki,siyasi hayat sa - Cümhuriyet idaresinin havzanın 
hasında imkan hudutlarını tayin inkişafı için verdiği bu kararın 
etmek hakikaten imkansız bir !ey memleketimiz iktısadi terakki ve 
dir. Çünkü bu hudutların vus'ati itilası ile olan alakasını izah ve 
b~an milli deha güneşi ile sonu Ereğli ahalisini tebrik etmi§tİr. 
görilnmiyecek kadar genitliyebi • Halk bu hitabeyi şükranla -karıda· 
Iir,, yarak büyük münci ile sevgili baş-

Mehmet Asım vekilmiz 1smet Pat-ayı ve Büyük 
.. ''"""" """""'""""""""'""""'"'""'".,ııı"'"'"""'""mıuıııı•ııııımıı••• Millet Meclisini candan gelen al -

-~_ıp fakültesi Is- kışlarla tebcil etmişlerdir. 
- Mithat Bey d'e C. H fırkasının 
tanbula nakle- · · 

retle memleketin terakkiye ve mil 
lelin refah ve saadete mazhar edil 
mesi yolundaki kararının tahak
kuk etmesinden dolayı duyulan se 
vinci izah etmittir. 

Mithat Bey Ereğlinin bu tarih • 
ten sonra petrol ışrklariyle değil 
elektrik}~ tenviri için lazım gelen 
tertibatın hükumetçe alındığını da 
halka tebşir suretiyle halkın sevin 
cini bir kat daha arttırmıştır. Hal· 
kın şukranının Ulu Gaziye, İsır.et 
Paşaya, B. M. Meclisi yüksek re · 
isliğine bildirilmesi kararlaştırıl -
mıştır. 

Bu gece de gençler birliğinin 
bahçesinde Gazi Hazretlerinin A
nadolu ve Trakya seyahatlerine a· 
it filimler gösterilmiş ve on bin • 
den fazla halk taraf mdan mütema 
di alkışlarla seyredilmiştir. Bay • 
ram tezahüratı elan devam etmek
tedir. 

· amrken . . · K ü ç ü k itil af 
liaştarafı /liri~ci Sayıf ooa 

kuk fakülteleri İstanbul lisesi bi -
naaına taşınacaklardır. 

~aaı.ifı ;v..ekiletinin bu kararı 

ı.ıt.WP ~eceği tahmin edilmekte -
dir. 
Jl~biyat fakültesine gelince; bu 

ftllültenin talebesi pek azdır. Bu 
~Hbarla lağvedilerek bir enstitü 
ıekl:nde edebiyat f akülteıine bağ
lanması ihtimali kuvvetlidir. Lağ
vedilmese hile bu fakültenin İstan
bul lisesi binasına yerle§tirilmesi 
mumkündür. 

Öğreddiği.mize göre, yarın da
rülfünunda alakadar doktorlar he
ye~nin de ittirakile Profesör Malt 
in riya.telinde umumi bir toplan -
ma daha yapılarak klinik itlerine 
dair varılan kanaatler üzerinde 
~onuıulacak ve bunlar madde ha
liMe tesbit edilecektir. 

MUderrislerin vaziyeti 

film.in müderrisler ve muallim -
ler kendil~rine verilen fi§leri dol -
durarak ıslahat mÜ§avirliğine ver· 
mi§Terdir. 

Bunlar tetkik edilerek neticele
ri Y ekal~te bildirilecektir. 

Otinkü sayımızda fakültelere ec 
~bi profeıörler ve muvakkat bir 
müddet için de ecnebi reisler ge· 
tirilıııesi için bazı tasavvur mevcut 
olduğunu da yazmıştık. lşittikle
rimİJe eöre getirilecek profesörle-
1\n 9yısı az olmıyacaktır. Dartil
fünunun §İmdiki kadrosunda bulu
nan ,müdçrrislerden en az yarısı -
nın vazif'elerini muhafaza edemi -
yeceileri de tahmin edilmektedir. 
Bundan maada tıp fakültesinde 
dahili ve harici seririyatlar için 
mevcut ikiter kürsünün birere in-

" dirile_ceği de rivayet edilmektedir. 
Talebenin fazlalığı dolayisile bu 
kürıüier ikiye iblağ olunmuıtu. 
Dahili ıeririyata ait kürsülerin mü
derrisleri Netet Ömer, Süreya Ali, 
harici aeririyata ait kürsülerin mü 
de~~sleri de Kerim Sebati ve Or-. ~ 
han Apti. Beylerdir. 

Dörtler · misakını nasıl şartlarla 
' kabul 14 

\ 

' " . P ARİS, 28 (A.A.) - Havas a· 
jansı bildiriyor: 
Maten gazetesinin Cenevre muha
biri dörtler misakı müzakereleri -
nin son safhası hakkında tu malu· 
matı veriyor: 

Dün ak,amki hakikat küçük iti
lafın dörtler misakını kabul ettiği
dir. Çünkü itilaf bunu çok çetin 
bir mukavemetten ve M. Paul 
Boncourdan bir nevi teminat pro
tokolu aldıktan sonra yapmııtır. 
Bu protokol misak imzalanır im
zalanmaz, Romanya, Çekoslovak -
ya, Yugoslavya, İtalya, Almanya 
ve İngiltere arasında bir tliploma
tik nota haline inkılap edecektir. 
Mezkur protokol şu üç noktayi ih
hiva etmektedir: 

1 - Roma itilafı Fransayi müt· 
tefiklerine bağlıyan muahedeleri 
hiç bir surette müteeasir ettniye -
cektir. 

2 - Fransa arazi tadilatına mü
teallik hiç bir meselenin ileri sü • 
rülmesini kabul etmiyecektir. 

3 - Maamafih, usule ait mese
leler derpiş edilecek olursa Fran
sa bunların milletler cemiyetine 
tevdiini temin edecektir. 

4 - Milletler cemiyetinde Fran· 
sa alakadar devletin de reyini al
mak suretile ittifaklara prensipini 
müdafaa ve .muhafaza eyliyecek -
tir. 

Bu son noktadan anlatıldığına 
göre Fransa, milletler. cemiyeti mi· 
sakının 19 uncu maddesinin tadi
line mumanaat edecektir. Çünkü 
itilaf kati ve hukuki teminat elde 
etmi§ olduğundan üç gün içinde 
Pragda bir beyanname neşretme -
ğe karar vermiştir. Bu beyanna -
me 23 - 3 tarihli tebliği hatırlata
cak ve şu suretle nihayet bulacak· 
br: 

• 
Küçük itilaf memleketleri mu -

ahedelerin tadili meselesinin mev· 
zuu bahsolmıyacağına dair temi • 
nat almış olduklarından kendileri
ni alakadar etmiyen bir siyasi ha· 
rekete engel olmamağa ve ancak 
akitleri ali.kadar eden meselelerin 
görüıüleceği bir teşebbüse karıı • 
mamağa karar vermiılerdir. 

Misak yakında parafe 
edilecek 

P ARiS, 28 (A.A.) - Maten ga· 

zetesin_in verdiği haberlere göre 
İngiltere sefareti müsteşarı M. 

Kampbell, dün akşam M. Daladi

er yi ziyaret ederek şahsi bir no -
ta vermiştir. 

Bu notada İngiltere hükumeti -

nin dörtler misakının cezri tedbir

lere müteallik 16 ıncı maddesinin 

de konulmasını kabul ettiği bildi· 
rilmektedir. 

Maten gazetesi, artık mezkur 

misakın pek yakında parafe edile

bileceğini yaz.maktadır. 

Şikago sergisi açıldı 
ŞlKAGO, 28 (A. A.) - Ame · 

rika posta nazırı M. F arley, dün 
Şikago cihan sergisini açmı~tır. 

Mumaileyh bu münasebetle i · 
rat etmiş olduğu bir hitabede mil· 
Jetler arasındaki rekabetlerin sebe 
bi olan giimrük tarif el erinin itidal 
le kullanılmasını iltizam etmiştir. 

Ruzvelt lngiliz hariciye 
nazırile konuşmamış 

Va!ington, 28 ( A.A.) - Beyaz 
saray M. Rozeveltin cuma günü 
öğleden ıonra telefonla Sir ~imon
la görüşmüt olduğu haberini tek
zip etmektedir. 

Atinada 

Almanyanın borCd 
ne kadar? 

se"'' 
BERLlN, 28 (A.A.) -rd· 1,d~ ht'ın daveti üzerine A}ınall 

11 
ı;dt 

d )ar• . 
alacaklı olanlar, me yun d• ;dl' 
me kabiliyetsizliği karşısın . kJ' 
haz edecekleri hattı harekel\J' l 
rarb.ştırmak üzere yarın ser 
toplanacaklardır. ıt'ııı t 

Alman yanın harici borÇ~ıoil' 
ATINA, 28 (Hususi) - Yortu mecmuu 30 eylül 1932 de .1 .. b1'fıl' t 

münasebetile kıraliyet taraftarları yar 528 milyon marka bah8 ıt ~ t 
bugün bir ayini ruhani icrasına 1 b' ı·batı111 

Kralcılarla Cümhuriyet
çiler gene birbirlerine 

giriyorlar 

ma 'ta ve ecne ı mat u _ı,· 1,r karar vermişlerdir. Ayine iştirak 'b 5 ·ı Al dv1 Lil rı en mı yarı manya il" 

edecek olanlar, kollarına kartallı ri menkul emlake yatırılııı1t 
bantlar bağlıyac!lklardır. Kırali - h ld 'd' a e ı ı. ,..., • 
yet taraftarlarının bu açık ve talı· o<JJ.fY a 
'k . h k ti . b'lh h''k. Uzun vadeli borc, 10,t81, . ~ı 

rı amız are e erı ı assa u u- 1 ~ b J1 ıÇ a 
· b h 'kA k .. t d' marka cıkmış olup unu 1--•' metın u ta rı ata arşı gos er ı· 1 ~ 'b lan }. fil'. 1 

-· ·· h .. h · t · h 
1

3,601 ,000 dan ı aret o ı ... ,.iııi# 
gı musama a cum urıye çı me a· . Al h''k·-etP' .. 
f · · · · d yanın saır man u u... dl' 
ılde derm bır tesır uyan ır.mıştır · ı .. . . d ulll~ ; 

ve komunıstlerın uyunu 'b"", 
Kıraliyetçilerin bu hareketi üze- yesi ile 1,405,000,000 dan • -

rine. cü~hu~~yetç~ler de. b~gün mu- bulunan banka borçların 4,7~t 
kab~l b_ır ~~ma~ış ter.tı?ıne kar~r yona çrkan sanayi, ticaret, -;J~ 
kabıl hır numayış tertıbıne ve mıl· yat işleri ve ziraat borçları 
letin ekseriyeti azimesinin cümhu- U 

1
. 

1
• b ot.-"' 

· ı · · h zun vade ı mat u atı~ rıyete o an sadakatmı ız ar ve te- b .
1 
~ 1 

· k · · aşta 5 118 000 mart ı e yıde arar vermışlerdır. Maama • ' ' . f el 
f 'h b' t k h~ d. 1 d 1 .868,000,000 mark ıle J ·~ ı ır a ım a ııe ere mey an ·ıe ıf'f' 

k · · b k b'l .. İngiltere, 1,096 milyon l ·ı-"' vermeme ıçın u mu a ı numa-
46

1"! •
1 

.
1 

F t61 ııı• 1~ 
· b .. d d'l · " mı yon ı e ransa, 0 ,. 

yı§e za ıtaca musaa e e ı mıyece· .
1 1 

.
1 

l 
1 63 111;ıyo 

w • h · d'I kt d' ı e sveçre ı e ta ya, 
gı ta mın e ı me e ır. B 1 'k d 

Selanikte belediye intihabı 
yapılmıyor 

ATINA, 28 (Hususi) - Hüku· 

met, Selanikte münhal olan me -

busluk için intihabat yapılmaması 

ve efkarı umumiyede hüküm sÜ -

ren şiddetli galeyan ve asabiyet 

hasebile, belediye intihabatım te • 

hire karar vermiştir. Muhalefet 

fırkaları, hükumetin belediye inti· 

habatını tehire karar virımesini 

protesto edeceklerdir. 
.,. 1-;;1; t.ııııı'lf -,,ıı~ nov~l\-:ı~b:ı 

Hava silahları 

Silahları bırakma 
konferansında 

CENEVRE, 28 (A. A.) - Dün 
sabah silahları bırakma konferan· 
sında İngiliz planının hava silah· 
larına dair olan müzakereleri öğ • 
leden sonraya kadar devam etmiş 
lir. 

Murahhas heyetlerin ekserisi 
ve bilhassa küçük itilaf, İsveç ve 
Lehistan heyetleri açıkça askeri 
tayyareciliğin ilgası ve sivil tay • 
yareciliğin ve hava zabıtasının bey 
nelmilelleştirilmesi lehinde bu • 
lunmuşlardır. 

Pravda ne diyor ? 

MOSKOVA, 28' (A.A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Pra vda gazetesi, Cenevre de mü
tecavizin tarifi hakkındaki Sovyet 
teklifi aleyhinde İngiliz murahha
sı M. Eden in beyanatını ele ala • 
rak diyor ki: 

"İngiliz murahha11 teklif olu • 
nan tarif ıeklinin son derece kati 
olması aleyhinde bulunmakla har
bin müıevviklerini nerede aramak 
lazım geldiğini ifşa etmi9 ve bun· 
ların ecnebi topraklarındaki ser -
best hareketlerini tahdit edecek 
en uf ak bir teşebbüse kar§ı nasıl 

mücadele ettiklerini göstermiştir. 

İngiliz murahhaaı, daha alistiki 
§ekli tercih etmektedir. Sovyet 
heyeti murahhuasının istediği de 
esasen bu alastikiyetin kaldırılma
sıdır. O alastikiyet ki, emperya • 
list devletlere tecavüzlerini menfa. 
atlerinin .:ıüdafaası lüzumu ile 
muhıl< gö~tei=mek imkannı vermiş-

. 'l "' 
tır.,, 

e çı a ır. 

Diğer memleketlerin 
yekunu 267 milyondur. JI 

On iki aydan a~ağı kı•• ~fd' 
borç miktarı 9 milyar 247 ifl~ 
~arka baliğ olup 3,861 ~~11°3171~ 
ıbaret banka teahhütlerını, Jleİ" 
milyon sanayi kredilerini ,1 
bankın 814 ve Almanyanııı~o# 
Alman hükumetlerinin ye .bJ' 
müngerin 622 milyondan 

1
.Jdl' 

olan teahhütlerini ihtiva etJllP" 

dir. Jrf.~ 
BERLtN, 28 (A.A.) .-- V~~~ 

janımdan r Amerikanın' attın ._'i 
-.....,.....~,::.-::t 'le •' ' yasını lerKetmesi dolayısı ~ 
yettar mahafiJ, Amerika 1~ 1"' 
dan ittihaz olunan bu tec:lbt ~ 
zr noktalardan Almanyan~ ıl 
nü tahfifletmekte bulundui1' 
taleasını serdetmektedir. ,t" 

F'l k' R . h k it~_ı• ı va ı eıc mar ın it "' 
bu tedbir yüzünden ınüteefl 
marn ıştır. 

Almanyanın giı:li 
silahlanma•• ., 

>.111' . 
LONDRA, 28 (A.A.) :-:bla~, 

yanın gizliden gizliye sıl~ l~ 
sı meselesi bazı gazeteler• •r ,

d' o . ı.I 
dar etmekte devam e 

1

1
1 •'"''ow •1 u .... I 

meyanda (Renolde 1 
.,· .. e i0 

ld' dig•·· ~· nevs) gazetesinin bi ır. ~ b fıb 
re Holanda ve İsviçre sıla ıııii1'el 
kalan Almanya hesabına 
mel silah yapmaktachrlar· ,~ 

ı lef' .dı 
Silahlar harp stoklar 1 •• dvr ' hu".. ,. 

larile beraber Alınan ırıı•~1• l duru ~P' 
yakın bir yerde bu un )<ıJıl I ' 
dır. O suretle ki harP 'f\l da /. , 

b · ıaıııa.O ~ bunları en kıaa ır b"I al• 
.. d ınek ka ı manyaya gon er fi 

t ~· ır. .111'1~ 
Almanya ile AV11 d• ... .r 

arası a.;ıl >l"l • 
ViYANA, 28 (A.A·) .-ıoı•f 1 ıJi 

karf1 a ·dd' 
ların Avusturyaya da t• 
duğu tedbirler Viyana d• 

ınııtır· '1' aksülameller yap j\fu•"' ~ 
Neue F eie presse ıııı••'.,ı a 1 

nazi fırkasının kal dırı t ,.ı~d • 
R · hıP0' .. 11 

!emektedir. eıc •I er 01 • 
k•r, ~..ı•f -

yanın Avuıturyaya ıcull•,_ '1' 
det harp vasıtaları ~ f/lJ't"dı"' 

'k. t ve 1 • masından ~·. aye ıık•be • 
1 

mn ayni ıılahla ın JI ı' 
ğini temin ediyor. cııııibt' ti: ,-

t n• lı' 1-... Viyener neues e . ·Jill' t.t•"'" . . · bır 1 ..... ,..,. 
zetelerı vazıyetın . .,ıa'IP" 

d·~in• ~ ref esine benze ıg 

lar. 
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Gece gelen telgraf 
Nazım Hikmet Beyin komünistliğe 
teşvikten muhakemesine başlandı 
':Gece gelen telgraf,, isimli ki· 

taptan dolayı açılan komünistliğe 
tetvik edici neşriyat davasına ait 
muhakeme, dün öğleden sonra ls
tanbul ağır ceza mahkemesinde 
başlamıştır. 

Dava edilenler, kitabı yazan ta· 
ir Nazım Hikmet, basan "Ankara,, 
matbaası sahibi Ali, tevzi eden 
kütüp,hane sahibi muallim Ahmet 
Halit Beylerdir. 

Celse açılınca, muhakeme ka
rarnamesi okunmuştur. Bunda, ki
taptaki bazı ıiirlerin komünistliğe 
teşvik yollu yazıldığı kaydedili
yor, Nazım Hikmet Beyin ıuçu, 

ceza kanununun 82 ve matbuat ka 
nununun 40 mcı maddelerine, di-

. ğerlerininki de matbuat 'canunu· 
nun 40 ıncı maddeıine uygun gö· 
rülüyordu. 

Reiı Aziz Bey, hüviyet tesbiti i· 
çin sorgu yaptıktan sonra, müddei 
umumi Ahmet Muhlis Bey, dava 
mevzuunun dahili emniyete temas 
etmesi itibarile, muhakemenin u· 
sulen kapalı celsede yapılması li.· 
znn geldiği mütaleasında bulun • 
muftur. 

Mahkeme heyetince bu istek ka· 
bul edilmi§, salon botaltılmı§ ve 
muhakemenin bundan sonraki aaf. 
hası kapalı cel~ede devam etmit" 
tir. 

Dün mahkeme salonu hayli ka • 
1abahktı. Polis memurları, intiza· 
mı temin için evvelden tedbir al • 
mıılardı. 

Muhakemeye başka bir gün de • 
vam olunacaktır. 

Asım Beyin rahat&ızh§ı 

İstanbul ağır ceza mahkemesi a· 
zaaından Asım Bey, dün öğleden 

sonra muhakeme esnasında birden 
bire rahataızlanmıı, muhakeme 
durdurulmuş, salon botaltılmış • 
trr. 

Derhal salona davet edilen adli· 
ye ~oktoru Enver Bey, kendisini 
muayene ve tedavi etmiı, Asım B., 
m:.•1keme heyetine mahsus odada 
bir müddet istirahat ettikten son • 
ra, evine igtmiştir. Asım Beye 
geçmiı,, olsun,, der, afiyet temenni 
ederiz. 
Asım Beyin rahatsızlanması üze 

ı·ine, yerine azadan Tahir Bey geç
miı, muhakemelere bu suretle de • 
\'am olunmuıtur. 

Bir kaza davası 

Mlr~k~it çarkçı Ahmet Efendi, 
dün İstanbul ağır ceza mahkeme • 
sinde yaralanmıya ve malul kalma 
ğa sebep olmaktan muhakeme edil 
miıttr. 

Davaya göre, "Bebek,, motörö 
tamir ediliyormuş. Bir tecrübe y&1· 
pılırken, motörden kopan bir 
demir parçası orada duran on al· 
tJ yafında Mehmet Efendinin sağ 
bacağına isabet etmiı, yara açmıı, 
ne!ıicede bacağın kesilmesi lazım 
gelmi§. 

Ehli vukuf raporunda, demir 
kopmasının, makineye fazla yağ 
dökülmesi dolayııile olmadığı, ma 
kine demiri tertibatının fenalığı 
buna sebep olduğu anlatılıyordu. 

Mahkeme, kazaya suçlunun se • 
hep olduğu anlatılamadığından, 
Ahmet Efendinin beraatine karar 
wrildiğini bildirmittir. 

Beraet ettiler 

Bahçekapıda "Ertoğrul,, ma -

ğazası sahibi Nihat Beyle "Altın 

çizme,, mağazası sahibi Onofli ve 
terzi Hıristo Efendiler aleyhindeki 
sigorta parasına tama ederek, kas 
ten yangın çıkarmak davası dün 
İstanbul ağır ceza mahkemesinde 
bitmiştir. 

Müddei umumi, kasten yangın 

çıkarıldığı sabit olmadığını söyli
yerek, beraat kararı istemiş, mah· 
keme, ayni esastan dava edilenle • 
rin üçü hakkında da beraat kara· 
rı vermiştir. 

Bir Cjürük yumurta için 
Kendisinden satın aldığı bir yu· 

murtayı, çürük çıktığı için geriye 
vermek isteyen Halim Efendiyi 
öldürmekten suçlu bakal Hamdi 
Efendinin muhakemesi, İstanbul 

ağır ceza mahkemesinde dün ne· 
ticelenmittir. 

Bakal Hamdi Efendi, on beş se
ne ağır hapse, öldürdüğü adamın 
varislerine bin lira tazminat ver • 
meğe mahkum edilmiştir. 

Bu cinayet vak'aıında alakası 

llulunmkatan suçlu Hayri Efend~· 
nin, suçta alakası görülmemi§, be· 
raatine karar verilmiıtir. 

Limon Krahnın muhakemesi 

Gümrükteki, ihtiaaa mahkeme • 
sinde dün limon krah Diyamandi· 
nin muhakemesine devam olun • 
muttur. 

EYVeli. şahit olarak mavuaciılar 
ve tüccarlardan bazıları dinlen· 
mittir. 

Katip Ergiri Efendinin 800 san· 
dık aldığına dair vermit olduğu 
vesika okununca Diyamandi E
fendinin avukatları bunun tesel -
lüm muamelesi olmadığını bilakis 
mavnadan samya olduğu söle • 
mi,lerdir. 

Mahkeme bu hususta liman §ir· 
ketine sormağa karar vermit ve 
mahkeme salıya talik edilmi§tir. 

.u11nınmutıımntttıNıuıım111ııu11111tiınnı111ıt111111111ımuıııutıtnıu11111uıııuHUıımuııuttt 

Fakir talebe tatilde 
yemek yemez mi? 

Mektepler tatil olunca fakir ta · 
lebelere yapılan yardım da kesile
cektir. Buna göre, haziran başın· 
dan itibaren belediye lokantasın· 
da yemek viyen 150 ye yakın tale · 
beye de yemek verilmiyecektir. 
Halkevi gelecek ders senesi ba§ın· 
da daha fazla talebeye yemek ye· 
dirmek için tadil devresinde calısa 
ı·ak teıkilat yapacaktır. ~ 

A~i evleri açılması da düşünül
mektedir. 

Bu§day fiyatlara 

Ticaret ve zahire borsasında 
dün buğday üzerine çok hararetli 
muamele olmu§tur. 

Maamafih, son günlerde yağ -
murlann fazlalaıması üzerine şeh 
rimize az buğday geldiğinden fi. 
atlarda 10 para zam olmuş ve 7 
kuruttan 7 kurut 10 paraya çık· 
mıştır. 

Mezbaha baskülleri geldi 

Geçen ıene Avrupaya ısmarla • 
nan mezbaha baskülleri gelmiştir. 
Bugün mezbahada belediye erkanı 
huzurile tecrübeleri ve kabul mu· 
ameleleri yapılacaktır. Bu baskül· 
ler, kesilmi! etler havai telle soğuk 
depolara nakledilirken otomatik 
olarak bu basküller tarafından 
tartı lacaktır. 

Polis Haberleri 
········································ 
Trene atlarken 
Tek eri ekler altında 

kaldı, öldü 
Dün sabah Bakır köyünde feci 

bir tren kazası olmuş, bir genç a· 
yakları kesilerek ölmüştür. 

Dün sabah 6.57 de Sirkeciye 
gelmek üzere Bakır köyünden kal
kan banliyo trenine Yeni mahalle· 
de Ligor isminde 27 yaşında bir 
genç atlamak istemiş, muvaffak 
olamıyarak trenin altına düşmüş • 
tür. Ligorun düştüğünü görnler 
hemen feryada ba§lamışlar ve tre· 
ni durdurmuşlardır. Etraftan ko
şuhnuş, Ligor trenin altından çı· 

karılmıştır. Fakat bacakları diz 
kapağının yukarısından kesilmi§ • 
tir. 

Hemen bir otomobile konularak 
Yedi I.ule hastahanesine kaldırıl • 
mak istenmit ise de bir kaç daki· 

ka sonra ölmüştür. Bu yüzden tren 
20 dakika kadar gecikmiıtir. Za· 
bıta hakkında tahkikata devam et· 
mektedir. 

Kurşun boruları Cjalmış 

Ziba sokağında oturan İspiro 
oğlu Y ako Sen Antuvan kilisesi a
karetlerinde kurşun borularını sök. 

müş çuvala doldurup götürürken 
yakalanmıştır. lspiro bu hırsızlı· 

ğı evine kurtun boru lazım olduğu 
için yaptığını söylemiştir. 

PenCjereden içeriye sırık 
uzatılarak 

Kızıltoprakta arnavut Eminin e· 
vine açık duran pençereden sırık 

uzatılarak elbiseleri çalınmıştır. 
Bu hırsızlığı yapan sabıkalı Emin 

kaçarken yakalanmıştır. 

Gemi azıya alan atlar 

Arabacı Mehmedin idaresinde .. 
ki yük arabası atları, Balıkpaza • 

rından geçerken birdenbire dolu 
dizgin koşmağa batlamıtlardır. 

Deli dlar yüklü bir hamala çar· 
parak yere düşümıütler, ayni hız· 

la devam ederek İzmitli Ömer ça· 

vuı isminde birine çarparak yere 
sermi§ler bundan sonra da Öme • 

rin kayın biraderi Aliye çarpmış· 
lardır. Bu esnada her taraf kaçış • 

mış,, etraf tan bağrışmalar başla • 
mı§, atlar ancak Unkapanında 

durdurulabilmiştir. 

Yaralılardan Ömerin yarası a -
ğırdır. Hastahaneye kaldırılmış • 
tır. 

Kalbi durdu 

Cereyanın yağan yağmurların 
tesiriyle kesildiği söylenmektedir. 

Trabya eczahanesi önünde 0 • 

turmakta olan 70 yaşlarında Arfa· 
tidi, yere düşerek ölmüştür. Bü • 
yükderede Yusuf sokağında otu • 

ran Aristidinin kalp sektesinden 
öldüğü anla~ılmıştır . 

Beş kişiden dayak yedi 

Topkapı civarında bir vak'a ol· 
muştur. Hakkı isminde biri yanın· 
da bir kadınla bir bostanın kena • 

rında oturmuşlar. Bu esnada iki 
bostancı yanlarına yaklaşarak bu· 

H i · d t · 1 Pazartesi Salı ar cıye e ayın er 
30 

M•Y'5 

Hariciye vekaletinin iktııat ve 29 Mayıs S fer 
4 Sefer 5 e .~~ 

ticaret şubeleri birleşerek bu fube· •" 
C:un do~oşu 4 .ı.! 19)1 

nin umumi müdürlüğüne ticaret Cun ı atışı ı9,33 ,_40 
şubesi müdürü Bedi, zat işleri u· Sabah namazı .ı 40 1 ııl 
mum müdürlüğüne Agah Beyler o~ıe namazı 1 •11 16.1

1 

klndı namaJ:ı 16.1 ı 19,13 
tayin edilmiştir. .\kşıım nanıw ı<ı,.~3 oı,So 

Kahire sefareti başkatipliğine ''ııtsı nama7.• ~ı .. ıo • ıt' 
1 k 2 ı 1!1 

Paris sefareti sabık ikinci katibi m~a · • \'ılın ı:eçen glinlerı l4'J \I~ ) 
Cevdet Bey tayin edilmiştir. ı.aıan ~l'l 

Paris sefaret müsteşarı Tahsin \... ________ ----:;;~ 
B k d b. • HAV.\ - Yc,ill>Ö~ ac,kcrl rtl lif ey mer ez e ır memurıyete b••lroıı ...t# 
naklolunmuştur. Haziranda ihdas :r.inin wrdi~I m:ılümllta gorı~urlıı ıes-· 

bulutlu ve tı.u11lalı olarak yu,.·-
edilecek hariciye umum katiplik , 

tır. .s ıs 
bürosu şefliğine Moıkova ıef areti Dün en ı;ok bıcakltl• tıJ. en di· ı'' 
müstefarı Cevat Bey tayin edilmiş rt'('l', hava. ta7;)1kl ı:ı-l mıtiınctr~ 1 11~ 
tir. at zarfnıda ;\ağan ya:mur 111 

ı.ı-tafl 

ltalya ile itilaf 
olarak ol millmı•tredir. A 
---=~~~--- ı 

RADYV 
BugUn 

l~lA!'llHlJL. ..,,,~ 
g.SO 'I 18 - 18JIO ~ramofon. l ıJI)' ~,j 

l'nını;nça dnı. (~lüptedllcre nıahj it'...' 
lD.l:; alaturka ımı. (\'eıfüı lUzB ~~ • ,·el 
19.45 - 20.so nlaturka ıını l...cr -

İtalya ile mali itilaf müzakeratı 
kat'i bir safhaya girmiştir. İtalya • _ 
dan alınacak paranın üçte biri, İ· 
talyan fabrikalarına olan borçları 
mızın ödenmesine tahsis edilecek, 
üçte biri nakten, üçte biri de eşya 
olarak alınacaktır. 

halyadan alınacak malzeme ile 
Ankarada 150 kilovathk bir telsiz 

20.SO - 21.SO alaturk:ı saz. csameofoll' 
ve ıırkada•ları). 2l.SO - 22 ,raıı> 
ııjanıı, borı;:ı hnbl'rh•ri, ı;aıı1 ıı~·ıır1 • 

istasyonu tesisi dütünülmektedir. i 
ASKA it A (!US m.) 1f 

E h tt ıs""'~~ rzurum a 1 12.30 - 13.SO gramofon. 04ff'~ 

E S d 
. J ıtiyasetl cUmhur orke trası: 5aJfe 1'~ 

rzurum • ıvas emıryo unun urı • n' Dlı> Zlr.gıın~rln Fr.tres PotP0 
1 

1 
infaıına muktazi malzemenin te - s1ııeı~ ıo;trauı \'alo.o Ro es du l\tld ~ ., ıJ -
dariki için Alman sanayi konsor • ıs.to - t9.ıo gramofon. 19·~1• ı•,, 

gitar olo ( ~adrcttin Bey tarafın tıtı~ 
siyomu ile cereyan eden müzakere _ 20.10 ı.onreran5• 20.10 ajan• tııı 
itili.fla necilenmit ve mukavele hava raporu. 

parafe edilmiıtir. Hattın ın,aıına v t v ANA (.mı.ı m.> .JJ~ 1 • .ıo r. ı 
talip olan Abdürrahman Naci Be· 1'!.30 plak - 13 konsl'r -

1
'" 5 pı.-' / 

U .10 rtal< - 18.SO konıı~·r - 16~ ,_0,.,el 
yin kar det i Nuri Bey ile ortakla • ıs.'!:ı plak _ ::o.:ı:> kon!ler _ :zı.so 
rından Nafıa vekaleti bir milyon 23.15 ajan • 

liralık teminat mektubu istemiştir. ı. E ı P z t G (889,8 m.) 1 f; 
Bu teminat mektubunu verirler 7 Jlmna~tik - 7.15 konser ,,,.. ""' ıı 

ise, vekalet kendileri ile müzake· 
reye girişecektir. 

HükUmet hattı sekiz yılda yap • 
mayı düşünmekte ve yolu yetmi -
şer kilometreye ayırarak her yet • 
miş kilometre için bir fiat serisi tes 
bit etmektedir. Uk tesbit edilen 
kısmın Hatlarına Malatya • Ergani 
yolu üzerinde son serbes münaka· 
sadaki ihale fiatleri esas bulunmak 
tadır. 

Muallim maaşları 

Muallimlere maaş vermiyen vi· 
!ayetlere Maarif Vekili Reşit Ga -
lip Bey tarafından bir tamim gön • 
derilmiştir. 

Bu tamimde "vilayetinizde mu
allim maaşlarının muntazaman 
tediye edilmediği malumunuz ol -
sa gerektir. Bun'!- göre: 

Diğer hususi idare memurların· 
dan her zümrenin maaş vaziyeti, 

Muallim maatlarını tesviyeye 
muvaffak olunup olunamıyacağı, 

Bu işin ne zaman intizama ko • 
nacağı noktaları hakkında bizzat 
kendinizin, hatta yalnız bir ay ma· 
a! alamadığınız zaman şahsen ve 
ailece duyacağınız mihnet ve ızh· 
rabı gözde tutarak süratle cevap 
vermenizi rica ederim.,, denilmek
tedir. 

Oöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınıf Mutehassıs 

(Babıali) .\nkarıı cadde.~i No. tıO 

nutlk - ıs l<onser- U.15 plal< 
muı,ikl - 23.03 senfonik kon~cr. 

I 
R U K RE Ş (391,2 m .) ıco"ııtt I 

13 plak - 1us plak - JB ıt·'-' " 
20.:?0 plak - 21 oda muıılkl,J -
ıcr - 2:!.l:S dan • 

ROMA (4.U,2 m.) 

21.ı~ togannl - :?S 
haber. , 

8 UDA PEŞTE (550.S nı.) J.~~ 
7.IS jimna!'ltlk - 11 plak - ; 0 I' ,t • 

gıın orkestra~ı - 18 kon!ler - ti'' 
konseri - %1.80 konııcr - '.?S.40 ç 
keııtraın. 

I 
V .\ J{ Ş O\' A (UIZ pı.) JOO~p 
ıs.ıo plak - 16.30 ııLak -

19 

% l plak - 23.SO d:ın'I. 

Yarm 
t S l' A N 8 U L - 18 ~ 
18 - JS.30 ı:ramofon. ıs.so -;, .,,.. 1 ı 

'111.ÇB der'! (1tcrlem1$ olaıııara)• 1~·~~ 
aluturl•a S:lt. (:\lal>hulı~ Ua1111ıı)• Jt• ,, 

t ıtı:ı:S •' ~~ 20.:>o al:ıtıırkıı saz (Hlkıııc d,.0 fi,-,. 
20.SO - 21 nlaturka ıız (U.tU • ı-:ıl ~ 
yeti). 21 - 21.SO alaturka 53z ,~ 
Hoııım). 21.30 - 22 granı0f0'1' 
borsa raporu, ııııat n~·orı. 

ı\ NK A U .\ 
,.~ 

ıs .,,.. er' 
J ., 30 18 30 "rnnıofı>ll• ı:ıctt' J -· - . ,, ıt•' " ,.. 

Rlnıırtl cümhur orl•utraıo: "ıı•1 11' 
. taltlll • ... :.J 

vcrturP. Herolk HayıJrn Fan ıııııtıı'"' ıaY" 
bau.ı E:;Ioı:ue. ıs.ıo - 111.s:ı .oJO 
J!),3;; - 20.10 dans mu"'lkf!il· " 

habt'rlerl Ye havu raporu. · <1' 
\l I \' ANA (518,l ırı.) 14.10 ~j.sf 

1 1' - ....... 12 kon<1cr - ı:un P u rr 
"0 ı-011!1 

ıırr - Hl.ö;ı konser - " 

~~. ~ 
r. iı; t r z t o (389,6 111.> J"·'' ~ 

8rr - ııı 
7 jimnastik - '1.15 kol'I rll fiOP' 

1 i ork~str:ı lwn.,cri- 20 otlf' 
\'lvıtnnd·\n - 28.SO plııl•· / . t 

8 tl KREŞ (391,2 rtı·l J! ıco11~İıf' 
1s plak - ı.ı.ıs ptafi -:_ ı~.ı& 

20.:!0 plak - 21.2oorfic.'lt11& 

tra - 23 mıııfül. 

R O k'll A (Hl.2 nı.) - ,ı . .f 
"" o t'f 

21 haber - 21.1."I ıtıırl'1 111-> ..ı•"~' 
~~o.~ • r '' R U U ,\ 1' p: Ş T E «' ıı _., l ....- jf• 

raad niçin oturduklarını sormuş • ı~===~=~~~~=~~~~ 7.4."I jimnutlk - 11 plıt 100ııtt' .. ,.ıo 
kon crt - 11 ı.onser _,. 

lar .. 
Hakkı Efendi dinlenmek için o

turduklarını söylemişse de bostan· 
cılar küfür etmişler, Hakkı Efen -
di sustalı çakısıyla bostancılardan 
bir tanesini yaralamı§tır. 

Bunun üzerine civardan gelen 
üç bostancı da bunlara iltihak et • 
mi!Ier, be~ bo:s•ancı Hakkı Efen· 
diyi sararak iyice dövmüşlerdir. 

Hadiseden haberdar olan jan· 

darma vak'a mahalline gelerek ı.oMr.r. 1• / ıl 

b t l k 1 1 d (l •J'!"''' 1111 ... rr J' os ancı arı ya a amış ar ır. v .\ rt şov A .. - •• ' 
(0111" ıttf' 

Sarho,un tecavüzü 13•10 ptnk -
18.,:;~ ııoı0 1<

0 

orkrstra lrnnseri - ,.;,. 

Tophanede oturan İstiklal lo • dall!ı. 

kantası garsonlarından Suphi po - f,V -'' 
lise müracaatla yanından neren K1RALl1< ~ ,-~ 

• 3' ...... •-'' "" 

Eıtref isminde bir sarhotun bıçak • Ankara c.adcietinde 
1
"

1 
. ııır ' tf :r T il \6 ıll .JJ 

la üzerine saldırdığını ve ceketini st•fa, bir mutfak, bir ~r ıı ,ef'l'
1 
,,,

mUrekl•ep bir kat ~herlJ i'ı:ı"',-
yırttığrnı iddia etmi4tir. klralıl.tır. F.tektrllı:. ıı. 

Polis Eşrefi yakalamıştır. numaraya ıniiracaot. 
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~~T'ın Tefrikası : 12 
•-... ..................................... . 

3 MAYIS GECESİ •• 
Dilimiz 

75 inci liste 
A~fi:ARA 28 (A.A.) -T.o:r. Ce· 

mi yetinden. 

lstanbal Cehennemi 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

- Evet efendim. 
- Ne vakit söyledim? Be .. tvk yefendi, Hanımefendiyle, 

.. nıneden evvel sizin iyi tanıdı· 
Rınızı idd' d' 
zanıa .. ıa e ıp, kavga çıkardığı 

n ıoyleınistiniz -H ~ . 
de . afı:zan kuvvetli!. Tebrik e-

rırn. 

- Teıekkür ederim. 
- ıı- h l nin d :-r a de sen de beyefendi-

se!ı olduğunu görmÜ§sündür. 
- 12 .. l M.. . oy e diyorsunuz efendim. 

ufıt gen d"'-'- l .... .. ler' . ' e t.K.Kat e u§agın goz· 
ının .. 

ıçıne baktı: 

dı;; __ Şinıdi deliliğini nereye var -
lJ tgını biliyor musun? 

§ak cevap vernıedi. 
- Karıı b ··td" .... ını en o .uımı:.ıum. 

- Sa.hi nıi ef ene! ilT'? ~ 
-Bu ·· .. b der ıozun, u tasavvurun ne 
ece tn k ld ... '-re, 1.. •ntı sız o ugunu teıua-

tnuh\!~l'll görmüyor. Deli olduğu 
Ye.p ~ kak, Esasen delice şeyler 

IYor E" t b . k . ele 1. • ger a ancayı va tın -
?ec:k~den almasaydım, beni öldü

l. 

li~ Beyefendinin eski huyudur. 
en •ili.ha sarılır. 

b ";" Bu fikir ona nereden geldi?. 
Q\l•ıu b·ı· 1 ıyor musun?. 

._Biliyorum efendim. 

..t.. S" l ~- .,. oy e bakalım. Şu on lirayı 
'' cebine at. 
·-~ lit. &zur görünüz efendim, ıöy· 

.rec ... :ı:.· 
de --.ırn §eyler on misli fazla e. 

?. 

ttt~~fit taıaladı, fakat belli et • 
ı. 

._ Edeceğine enıin misin?. 

.._ E:rninim efendim. 
Ş;;.Yanıında o kadar para yok. 
kep ırtni lirayi al, kalemle mürek
~ıp .\ter, seksen liralık bir çek ya· 

ıın.. d . .. a. e eyım. 

:: ~U}'urımuz efendim. 
lbür••~u nıasa hanımefendinin, bu 
til ~~t;epli kalem de onundu de -

1 •• 

~~ Evet efendim... Yazabiliyor 
t_,~nu~ efendim ?Kalem altındır. 
'ltırıdrı hanımefendinin her §eyi 

ı. 

. ......_Ya- E b k l fı~d· ••Yorum... y a a ım. 
ı •öyle. 

~ tfettd' . . .. .. ''1\if' ım, ıızı gormuı. 

~erit,~ ıt Bey oturmu§tu. Bu söz Ü· 

doğruldu· ...... !! . 
....., E eni görmii! mü!. 
....._ S \'et efendim, gördüm diy~r. 

dırnı1 enin efendin tcı..mamile çıl -
l)aekıel ... Beni iÖrdüğünü iddia el· 

-._ ~ ~e ıöylemek isliyor. 
-.., l\l~' 

~tın ef :.ıaa.ade ediniz de anlata • 
endı-

-...~ .... 
llla&a nlat, anlat. Ben de anla· 

~alıta.yı ..... ......... o .... 
f~ndi ~ ien~ kız ateş etti, Beye -
I· l .rarala. d . . , birıd n ı.. Az hır şey daha 
r en v· l llıın1 1 

d uru acaktı. Doktor ya· 
}'aln12 :r •kta.n sonra odasında 
bir nn ba~nıak iıtedi. Evin içinde li ) lt 

Crkcs g' . çok insanlar vardı. 
'!ağ1Ya. . ıttıkten sonra, beyefendi 

ınt!te-k . ......... y ıatedi. 
,, araa .. 
- ......... lı ı agır d ... 'l - d"? .. cıayır egı mıy ı .. 
6

&1r olaayd Pek ağır değildi. Hem 
"r" ltoydu'" 

1
' beyefendi gene aklı· 

e · l\.ın · l\:linin u Yapardı. Hanıme • 
töt;: Ceıed i · b ~?nıiiılcrd' nı yatnk edasına 
.:ı 'Y~Eendi .1 

1
• O zamnndanberi, 

qe.d' 1 e han f a Yatın ıme endi ayni 0 -

-.. Bili IYorlardı .. Biliyorsunuz. 
~e d • Yorsun 

r eıı~bile • ~z ne . demek?.~. 
......... B·1·' Yını .• 

) 
1 IYor ..,, 

tfe,..:ı· •unuz za '-:.. . B 
I?~ "..""•, lıanını ,...., ~~ıtım... e-
t" l'lneJc iıti efendının cese<lini 
l.l.._ h Yordu Ben .. .. 

lL •• ~an · ıormut -
~ef-.:1· llllefendi hala et~ ldl -·llQı h ~ • b~ze • 

' &ıınnefendiyi çok se -

verdi .. Hani kendini ateşe at de· 
se atardı. Birinci katın sahanlığı
na indiği zaman bir pıtırtı duydu. 

- Etrafta. ışık var mıydı?. 
- Hayır efendim... Beyefendi 

usul usul iniyordu. Aşağıda bir 
gölge gördü. Bu gölge kapıyı a
çınca, dışarının elektriğinde sızı 

tanıdı. 

- Rüya görmüş olacak. 
- Bunu bilemem efendim. 
- Benim evde saklanmış ol-

marn lazım. 
- Saklanmış olabilirdiniz~ .. 

Çünkü hanımefendiyi o genç kız 
öldürdü diye kimse evi ara§tırma
dı... Size, saklanabileceğiniz iki 
üç yer gösterebilirim. 

- T eıekkür ederim, hacet yok .. 
Heh halde efendinin hayal gördü· 
ğünü ıöylemeğe haçet var mı? O
nun hayal gördüğünü isbat etmek 
de pek kolay... Bu hayale kapılıp 
karısını öldürüdüğümü zannedi -
yor. 

- Sizi görmesi kafi değil mi? .. 
- Değil ya.. Göımüş hile olsa 

ne çıkar? F arzediniz ki eve gir -
dim. Beni gördü. Cinayeti neden 
ben işlemiş olayim ? .. Ama görme
di, buna emin ol. .. Ba~ka bir ıe· 
bep yok mu?. 

- Onca var. 
- Demek başka bir sebep da· 

ha var?. 
- Var efendim, anlataynn 
" Beyefendi, Hanımefendiyi u· 

yuyor sanıyordu. Belki sofraya in• 
memitti. Başının ağrıdığını söyle· 
mişti. Saat on da yatmıt olacak
tı. ' O saatle beyefendi odaıına 
gitti. kapıyı kilitli buldu. Hanım
efendi de kapıyı açmadı. Y atıyo
rum, kalkamam, dedi . 

- 26 - Yazan: Niyazi Ahmet Kar~ılıklan a.ranacak arapça ve farsça 
kelimelerin 75 numaralı listesi şudur: 

J - T eall ül 8 - Takrir 
2 - Tcamm iim 
S - Tcammüt 
4 - Taassu p 

9 - Tak~it 

10 - TaL:vim 
l I - Talili. 
12 - Tamir 
13 - Tatil 

Rum meyhaneciyi ateşe 
atmışlardı ? 

• • 
nıçın 

5 - Takdir 
tı - Taı.,fü 

7 - Taklit 14 - Tazim 

Muhtelif mektep mual
limlerinin bulduklan 

karşılıklar 
47 inci liste 

54 üncü mektep: 
Saadl't: Kutıu~uk - Srahot: tçkJye dl..ış· 

idin - Satır: Yaz1 ııruı - Satvet: Zorlu
Sefahat: EA'len<".-ıle dütkilnJüJ< - Sefal~t: 
A"ağılık, alçaklık - Seı•m: Say&"ıhk, dU -
:r<"nlik - Sel!met: İJl \·erlm - Selbet: Söz; 
de atıklık - Semt: Taraf - Senet: Kartı· 
lık - St>rbeat: Batlı olmıyan. 

15 inci mektep: 

Samatyada öir meyhanecinin 
dükkanında çıkan bu yangın, mey 
hanecinin ate§te yakılmasile ne -
ticelendi. Ateş, birkaç evi tutuştu
runca, korku arttı. Yeniçeri ağa -
11, yangının bir meyhaneden çık • 
tığını duyunca: 

- Kefereden midir?. diye sor· 
du. 

Birkaç ağız birden cevap ver· 
di: 

- Hem fecereden mel'un. 
Ağa burnundan solumıya baş· 

ladı. Şikayetçilerin ardı arası ke -
silmiyordu. Meyhanecinin "fıskı 

fücur ehli,, olduğu, her gece ma • 
ha.lleliye aaklu çengi oynattığı i· 
li.ve edildi. 

Saadet: Mutıu - Sarhoı: Kalası duman
h - astır: Yazı dlz.i•I - Satvet: Atılma., 
onlü olma - Sefahet: Etleneeye dü1kttnlü.k 
- Sf'faJ1>t: Sıkıntı, -eafıJık - S.-llm> Say -

&'' - Sf'IAmr.t: Kurtuı1ı' - SelAlet: Açıklık Ağa fazla dinlemiye tahammül 
- Serbeıt: Batı bu,Jnık. 

27 inci mektep: edemedi: 
Saadet: Muthılu.k _ Sarhot: Uwtına. Bulun şol mel'~nu ... 

baş du01anlannıa11 - Satır: Tazı aınaı - Emrini verdi. 
Satnt: Ahlmak, C-b<"il anılmak - S.fo.hat: • Mahalleli etrafa koştular. Bir 
Etlenf'ttk Y&f&ınalc (htr vunıp haım- aa • 
,,ırmak a- SetaJet: Dütkünlllk _ Selim: meyhaneden ibaret olan serveti -
Tanıtıklık &-ötıterme - St'IAtt't: Dil dib:glln- nin mahvolmasından ne yapaca -
liıtil - Sellmet: Genitllfe tıkmak - ~mt 
ı·er - Serbest: Başıbot _ Senet: Bat~nb ğını şaşırmıt bir halde bulunan 
yazısı. zavallı adam ele geçirildi. Onun -

18 inci mektep: la zevklenmek istiyen bir yeniçeo-
8aadet: Muthıhııc - Satm: Yaııı 111raar - rı: 

Sefahat: Lüsuıneus yere para ll&1fı _ Sefa· 
l~t: Aıağılık - &llh: Atlnaldc _ Stılf. _ 
met: Sel'9H: Açık - Semt: Serbeet: Bir 
ı~yle baflr olmıyan. • 

56 ıncı nıektep: 
~arhot: Çok lçnııı, k8yftl - lat..t: Yök 

ıekllk, büJıiklük - Sf.faJP.t: Yokıuzlnk, dllt· 
kilnlük - 84-Jbet: Dtıı:J'ÜJI]lik _ Sforbeat: 
b~ıboş. . 

12 inci mektep: 
Saadet: utlvlak - lerhoı: llatıbula • 

nık matiz; - ~trr, 11atr: 'l'ar;r aıraaı - Sat
vt!t: Saldırma - Sefahat: Akılaldık, •ovar • 
dalık - ~lalet: Dtll)cünlük, yoksulluk _ 
/ô\elAm: Sııyl'Jlı olmak - SelAnıet: Kurtul • 

- ~ğa, dedi. Seni bizim ağa • 
mız çağırdı. Sana yeni me~hane 
kurduracak ... 

meyhanecinin üstü başı parçalan • 
mı§h. Bir külhanbeyi haykırdı: 

- Ulan yezit, mel'un. Güna • 
hıncfon mahalle yanıyor. Tiz ateşe 
gir. Yoksa, ayağına taş bağlayıp 
salacağım. 

Yeniçeriler, mızraklarla mey -
haneciyi ateşe doğru itiyorlardı. 

Fakat adamcağızın vücudu mız -
rakların ucuyla kana boyandığı 

halde girmiyordı • 
Bir yeniçeri bitgin bir hale ge

len meyhaneciyi kuvvetli kollari
le belinden kavrıyarak enkaz ara• 
sına fırlattı. 

Haliçten Marmaraya .. 
1755 senesi martında Ci • 

balide yahudi evlerinde çıkan yan 
gın otu:z: dokuz sene evvel tamıim 
ettiğini yaptı. Haliçten Marmara: • 
Y.a kadar uzandı. 

İstanbulun Y.angın yılları Cliye 
anılan ve bu yangından üç sene 
evvelki yangında Cibali hali bir 
arsa lıaline geldikten sonra üç ae -

ne 2arf ında eskisinden daha mü • 
kemmel bir surette evler yapılmıf· 
tı. Cibali bir an bile liali lialmJY.&n 

muhittir. Müteaddit felaketlerin 
sökmediği bu "tiyadı, !buranın yan 
gın yüzünden meş'um tanm· 
masına mukabil halkın mukaddes 
bildiğine atfetmek lazımdır. 

Der:amı 1' ar • ma - Selbf't: Arıklı - Rt>mt: Ylln _ ~-

Meyhaneci, akibetinin ne ola -
cağından habersiz, kendisine mu· 
avenette bulunacaklarına inana -
rak sevinçle ağanın huzuruna çık
tı. Aja, hali hitjldetini t~skin ede
memif ti. Karşıunda büzülmüı du· 
ran meyhaneciye, çatırdıyarak ya 
nan evleri ve meyhanenin bulun· 
duğu sırada kara bir iskelet yı • 
ğmı halindeki yanmış evleri gös
tererek: 

1755 senesinde çıkan yangın 
ilk anden itibaren akılları durdu· 
racak süratle ilerliyor, müteaddit 
kollara ayrılıyordu. Şaşkın bir ha· 
le gelen halk, ne yapacağını, ne • 
resini söndürmiye çalışacağını ta
yinde aciz !kalJY.ordu. Bir kol Unka 
pamna kadar ilerledi. :Vefa meyda 
mnı bo~lJY.an diğer kol Şehzade 
camii ve eski Odalar kapısına da
yandı. Saraçhane, '.At meydanı, Ak 
saray, Yeni odalarda bir kaç kıtla, 
Atratpazarr, Davutpaşa, iskelesi, 
diğer taraftan Sultan Mehmet, Sul 
tan Selim ve Ali paşa çarşısı ke -
enlemyeküı.ı oldu. 

:::c::=============:c=== Mt: Kla\"Oz, kandrnk - 8erl>Nt: Batı bot· 

ihtiyat zabitleri 
Yoklama başlıyor 

Eminönü askerlik şubesinden: 

1 - Kanunen her sene yapıl-

makta qlan ihtiyat zabitan yokla -
ması bu senede 1 hazirandan 30 ha 

zirana kadar devam etmek üzere 
her haf tanın cumartesi, pazartesi, 
salı, çarşanba günleri yapılacağın . 
dan ıubem~zde kayitlı olupta Is· 

tanbulda bulunan tekmil ihtiyat 
zabitanının mezkur günlerde saat 

815 ten 17,5 kadar şubeye müra -
caatları. 

2 - Şubemizde kayıtlı olupta 
berayi maslahat muvakkaten ta~
raya gitmiş olanlar şube riyasetine 
sarih ikamet adreıılerile beraber 
mükemmel ve ı:nuvaz:ıah künye, 
rütbe, sınifı ve kayıt numaralarını 
gösterir birer mektup yazarak mü
racaat edecekler ve zarflarda ihti· 
yat zabitanının yoklaması içindir 
ibaresini yazacaklardır. 

3 - Y o1clama bir ay devam ede 
ccği için ihtiyat zabitanının bu 
müddet zarfında behemehal şube
ye müracatları aksi takdirde bir 
ay müddetin hitamından sonra 
müracaat edenler haklarında ah -
kamı kanuniyenin tatbik edileceği 
ilan olunur. 

Bir Çekoslovak muharriri 
geldi 

Çekoslovakyanın tanınmış mu • 
harrirlerinden M. Alfred Ncuwald 
dün şehrimize gelmiştir. 

Mumaileyh Türk hayatı hakkın 
da tetkikat yapacaktır. 

13 üncü mektep: 
8aadf't: Mutluluk - earhoı: Batı bozul

muş - Satır: Yazı dlzlıl - Sefahat: .Çok 
efl4'h<"fl - Stollm: Tanıtma - ll4!Jlın~t: JCur 
tulo'1 - Sel .. f't: A.cıkld' - lSemt: Tan _ 
Serbest: Ba,ı bo.f· 

14 üncü mektep: 
Saanı.t: İylllk, rnotluluk - ~arho~. ac-r _ 

ho, - Batı donll)Üll - 8atır: Yuı aıruı -
Satwt: Sı~rama, ululuk - Set&het: r .. uz 
- Sf'falet: Dü~kUnlük - ~llın: Günıin kut
lu olsnn, gUn aydın - ~llmet: tyJUte f'r· 
mf', Jnıtlu olma, arkıııtıdan l<ıırtulma _ Se· 
JAııf't: O!lırün 8'iz: - Seınt: 1'ün - Sf>nf't: 
l"a:r.r da~·a41, borç koruma. - Serbest: 111 • 
tlkelz:. 

41 inci mektep: 
Sa.adııt: )futlul~ - atnt: Güç_ s. . 

11met: Kurtuıu, - St>Jfı"l't: ..\çık aö:rJ\ilük -
Semt: l.'ön - Sf'rbest: Baııbot. 

44 üncü mektep: 
Saad1>t: 1~1Jik - Sarhoş: İçkili _ ~atır: 

Ya7.l dlz!JI - ~tvrt: Sıt.ldırm-, atılma _ 
Srfahet: Çok para yem,. - Sefalet: Datı • 
nıklık - S<>lAmet: Dl\zfil.n ıöyleme - Sf'mt: 
ı·er - Senet: Deıt~k - fierbeıt: Bllfıbo,. 

23 üncü mektep: 
Saadet: Kutluluk - Sarhot: J\s'ndlnden 

ırçen - ~ıtır: l'uı dldıl - llatvf't: ~81 • 
dırma, 'll'rl atılma. - Sefahat: ı:tı,.ncf!ye 
cııı,me - Sr.fııll't: Bitkinlik, dii~künlük _ 
St'llm: Kotfilükttn kurtulma - ~11mf't: 
Ko.-kusuz; olma - Self.lflt: Tatlı okuyu1, "o
lay oku:ı-·uı - St>mt: l'on - ~ntt: Boro 
7.lnclrl, desttk, doJnı soz - S..rbest: Enfl'l· 
ab:, takmtııız:. 

39 uncu mektep: 
l'laadet: Mutluluk, kutluluk - arliot: 

B~ı dumanlı - Satır: l'azı dJı.lıl - Satnt: 
giıçfü aıçray ıı,, aaldırı' - :S.-fahat; Atatı -
lık, dütkünlük - kllm: Tanıtıklık, dliş • 
kUnhik - Sf'lAmt>t: Kurtulma, iyi ıon _ 

Selbet: Sözakıntııu, kolaylıkll\ sö~Jeyı, -
~mt: Yan, yt'r, yön - ~ntt: Dayanıklı, 

tutunma lnl - Serbe t: Batın:, ll19lkılr. 

48 inci mektep: 
Sa.adet: Mutluluk - 3atır: l'ar.ı aıraın -

~atwt: Atılmak - Sefahat: Çılrmlık - Se
falet: Dü,künliik - ~llmf't: Kurtulut -
Selllf't: J>üzrü.nlılk - Semt: Yer: lkrbt'st: 
Ba,ıboş. 

9 uncu mektep: 
Saadet: Kutluluk - Sarhot: Batı duman· 

h - Satır: Dld - Sah'et: O~ - ~fahat: 

Bay&'mhk - Sefalet: Yolıt0ıduk - IW&met: 
Kurtuluş - 8el1ııet: Atıklık - &ımt: Yan, 
l·öıı - Semt: Yu, ~· - Senet: Borç k• -

- Bre mel'un, dedi. Bu fela -
ketin sebebi kim?. 

Meyhaneci, ağanın hiddetini 
gayritabii buluyordu: 

- Ağam, pasam .• 
Diye yalvarmak istedi. Faknt 

ağa: 

- Sus, yezit, dedi. Söylemiye 
hak ararsın. Ve etrafında neticeye 
intizar eden yeniçerilere emir ver· 
di: 

- Tiz şu yezidi nara ilka edin .. 
Yeniçeriler, bunu bekliyorlar -

mıt gibi meyhaneciyi yaka paça 
sürüklemiye başladılar. Zavallı 

adam, yalvarmanın kar getirmiye
ceğini çoktan anlamıştı. Yanan 
bir evin önüne geldikleri vakit 

ğıdı - Serhe~t: Ba,ıbo,. 

19 uncu mektep: 
~adl't: Mutluluk, J..utlulul' - .. ıırhoı: 

Başı dumanlı - ~atır: l'azı di;ı;lııl - ~nh ı'I : 
Güçlü, ım;ra)ı'l, ııı:ıldırı~ - St'!ahat: l ' !I yı•i:

nlllfl - tkfalf!t: ADftlrlık, dil5kUıılllk -
IYlAm: Tanı,ıklık, tıınıtl'l13 lğlli-ıi - !"!'la • 
ml't: Kurtulmıt, iyi son - ~elbet: Silr. ııkın
tııır, kolay·lıkll\ ıöJlryt' - Semt: l:'nn, :rn, 
;\ iin - ISı•nrt: Dayanıltı, tutunma ~·eri - l:icr 
best: Baf-.11, lll•lli ... i1 .. 

4 üncü mektep: 
aadP.t: ly·I yasama - arho::o: Jla ıboıı 

Satır: l'aııtııılsl - Aahl't: '\'ılk.,rk ıtüç -
Sefalet: Dıı,küııliik - Sı>fahl\f: Baynğ'ılıl<

~lAmet: Kıırhılu - Selbet: Düıı;lin fitiz
Sf'ml: l. er - Serbest: na ıbo • 

48 inci mektep: 
!llnndf!t: Kutluluk - Satır: 1'11L1t;lrglsl

Sarho!J: Kl'ndinl ka)bedl'n - Sat\'et: ısnı • 
dırml\ - ~eraıct: A}ıığılık - Selamet: Jiur· 
tu.Imıı - 8,>mt: \'c-r - Serbf'ı,t: Başlıba,mn. 

47 inci mektep: 
Saadet: Kutluluk, iyilik - Sarhoı;: Bs ı 

dıım.ıtn!ı - ~atır: Dizi, bir ısıra ya11 - ::;at
n•t: Ylkf! süç - Sl'fııhat: Ta~ı:ın d<lentl -

S..lnkt: Aıağılık, alçaklık - el.Amct: Kur· 
tulut - Selbet: Uf dil7.ıtlnliiğU, ya\atlık 
- Semt: Yol, yön - Senı~t: lnanma kfı,i;"ı -
dı - ~rbe9t: Ba~ı'bo!J. 

48 saat devam eden bu yangın 
hakikaten bir faciaydı. 8,00Ö 'den 
fazla ev, 580 büyük !değirmen, 70 
hamam, 200 cami, ve birçok büyük 
hanlar yandı. 

İki gün ve iki gece mütemadi • 
yen devam eden yangın Marmara 
denizinde can verdi. 

"Matı,, isminde bir şair bu yan• 
gının tarihini: 

"Parlayınca luşm odu mati de
di tarihin 

".Narı kahıı geldi hakkın yaktı 
hep 1stanbulu,, 

Beytini söyledi. 

Fişek pazarı yangını 
1761 miladi senede :xyloporta 

denilen odun iskelesinde uçuncü 
defa yangın çıktı. Ateş1 ilk anda 
büyük tahta hana geçmişti. Muaz· 
zam hanın her tarafı bir anda tu -
tuşarak cehennemi alevlerle yan • 
mıya başladı. Çok zengin olan hi· 
nanın e~yalarmı kurtarmak ıçın 

bütün eşyalar, pencerelerden so -
kağa atılıyordu. Ateş, tehlikeli 
bir vaziyet alırken can korkusun • 
dan kimse malına bakmadan ıo • 
kağa fırladılar. Zavallı örücü ka· 
dm tamamfie ateşin ıaı·mıı oldu • 
ğu bir odada kalmııtı. Pencereden 
bağrıyor, istimdat ediyordu. 

Deı·amı J'ar 
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28 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

-7 
Canımız istedikçe arabadan çı -

kup bu hayvanlara biniyorduk.Kra 
im mirahosu gayet kibar bir bey
zade idi. Hiç yanımızdan ayrıl -
mayup arabaya biner ve arabadan 
inerken elimizden tutar idi. Kıra

lın kaftancısı olan beyzade de 
cümleden muteber ve mihmanda -
rımı:ı: olan beyzadeden de terbiye
ıi yüksek imiş. 

Bordo' da akrabası olup onları 
görmek için mezun olarak gelmiş. 

Bu bahane ile guya bizim istik ha
limize gelmiş gibi bizimle gelirler· 
di. Paristen beyzadeye mektuplar 
gelir, bize hangi saray hazırlandı
ğı, nasıl alaylar tertip, olunacağı, 
bizi istikbale kimlerin geleceği 
her hususta ne tedbirler al.ındığı 
yazılı idi. Beyzade de bunları bi
ze beyan ederdi. 
· Her ıehir ve kaleclen girişimiz· 

de olduğu aibi çıkıtınıızda da top
lar atılır, tenlikler. yapılırdı. Salı 
günü Potyeden çıkıp yedi saatte 
Şatelro. ıehrine geldik 

Bu şehir hayli güzel olup çakı 
ve bıçak yapıcı ustaları ekseriya 
buradan çıkarmış. Buradan diğer 
kuaba ve köyleri de geçtikten 
aonra Orlean nam büyük tehire 
vaııl olduk. Bu tehir F ransanın 
m4!thur diyarlarında.ndır.' Kalesi 
köhne<lir. Hatta topları bile yok· 
tur. Parise 24 saatlik bir yerde o
lan kalesine hiç ehemmiyet ver -
memişler. Kıralın funpanya İt -

mindeki muhafı~ kıta11 burada 
bulunurmu§. 

Herkes alayla selama durmuş -
lar. Süvari alayının kumandanı 

hatada hizmetimize tayin olundu. 
Buranın etrafı da peri çehreli ka
dın ve kızlarla gelip odamımızı 

çin nigarhanelerine çevirmişlerdi. 
Bir gün durup erte•İ Çat'famba gü
nü yola çıkıyorduk. Nihayet Şran
tuıl kasabasına vardık. Bu ka
ıaba hakkında merhum Katip Çe
lebi bir kıssa yazar: 

Bu kasabada bir yer varmış ki 
orada bir adam bağırsa ses ayni 
ile on üç defa işitilirmiş. 

Bu garip hali ona b una ısrar ile 
sorduk. Kimse bilmezdi. Bunu 
ömrümüzde işitmedik dediler. 
Varmışta kesilmiş mi? Anlaşılma
dı. 

Paris şehri kenarında hazırla -
nan saraya cemaziyelevvelin doku 
zuncu günü vardık. Bu sarayda 
bir hafta kaldık. Saraya gelip gi
denler o kadar çoktu ki kabili ta
rif değil. Dü~ün evine bu kadar 
kalabalık toplandığı görülme.miş • 
tir. 

Erkeğin, kadının kibarı kimi 
tebdil gelir, kimi kendi kıyafetin
de gelirdi. İkinci gün bunlara 
mahsus bir rütbe varmış ki sahi • 
bine antrodoktor derlermiş. Ecne
bilere hoş geldiniz derneğe, alaya 
bindirmeğe, kırala götürmeğe me· 
mur imiş. O da gelip kral tara
fından "hoş geldin,, dedi. İki gün 
sonra gene gelip: 

- Kralımız pazar günü öğle · 

yin zisi şehire davet eder. Mahsus 
hane hazırlandı, güzide askerleri 
sizi selamlamak için ayırdı. Sizi 
götürmek için baş mareşal tayin 
edilmiştir. At ile alaya gelemez. 
Çünkü kendisi hem ihtiyar, hem 
de sakattır. Onun için ikinci ma
retal Dimitri tayin olundu. İnşa -
allah pazar günü kıra} araba ile 
sizi bulacaktır. 

Ertesi günü bu adamın bir di
ğeri de elinde defterle geldi: 

- Alayıruzı tertibe geldim. Kaç 
adamınız var? Kaç kişi alaya. iş
tirak edecektir, kaçı ata binecek? 

Ona göre kralın ahırında beygir
ler tedarik edelim. Ne tertip ile 
alay yürütmek arzu edersiniz. Be
yan buyurun ki ona göre hazırlık
lı olalım. 

Deı·amı l ' ar 

Snowden, Makdonalda 
şiddetle hücum etti 

"M~kdon'ald, tehlikeli bir adamdır ; her söz söyle
dikçe cehaletini ve kabiliyetsizliğini teşhir ediyor!,, 

S't!ıt posa ile gelen İngiliz gaze- J mitler, nihayet Lort Snovden bir 
telt:1i Lord Snovden ile Mister 1 kaç kelime ile bir ömürlük arka -
Makdonaldın da bozuıtuklarını ve daşlığı öldürmüttür. 

b;.ı ömür süren arkadatlıklarına 
nihayet verd iki erini haber veriyor. 

Lord Snovden .on derece tiddet 
li ve dokunaklı ıözlerle Baıvekil 

Miıter Makdonalda hücum etmiş, 

Lordlar kamarasında bütün Lord

ları hayrete dütünren, hepsini sus· 
turan ıözlerle yarım asırlık arka -

dafı ile arastndaki bağlarını kes -
miltir. 

Mcl.kdonald ile Snovden 1906 
da ayni günde İngiltere parlamen-

to•~a azi olmuşlar ve İngiliz a -
melesinin tezahürleri arasında 

mecliıe girmiılerdi. lkisi o kadar 
dost idiler ki iki hatlı bir insan 

aayılırlardı. 1931 de ikisi de, a -
mele trrkaaından birlikte ayrılmıt-

lar ve gene yan yana kalmıtlardı. 
F ~kat bu iki siyui, biri birine bu 
kadar doıt olmakla beraber, biri-

Lord Snovden irat ettiği nutuk
ta hükumetin cihan iktısat konfe

ransında tutacağı yolu anlamak 
istemiş ; Başvekilin bu mesele üze

rinde anlaşılabilecek bir söz söy

lemekten uzak kaldığını, onun bu 
mevzu üzerinde yalnız kekelediği-

ni, onun memleket için tehlikeli 
bir adam olduğunu ve her söz söy

ledikçe ya cehaletini, ya kabiliyet
sizliğini teşhirettiğini söylemiştir. 

Lord Snovden Mister Makdo • 
nald ile Mister Rosevelt tarafın -

dan maali müşterek olmak üzere 
vuku bulan beyanatın bir şey ifade 

etmediğini de ilave etmiştir. Lord 
lar kamarası, bu hücumu sükunet
le kartılamıt, hükumet namına 

söz söyliyen Lord Stanhope hüku· 
metin bu hücumdan müteessir ol
madığını, bilakis Lordu dost tanı-

Fransada Kurt, Kuzu, Kartal 
Hükumetin siyasetinden Kavnası 

şikayet ediliyor 6 · 
Paris, 28 (A.A.) - Fransa cüm- Muharriri : Ömer Rıza 

huriyetpeı-ver federasyonu kongre f 2 -
si, dün Mösyö Maren in riyaaetin-1 DU kU k h il G R 1 b' d b' kıldı· 

ı 
n ısmın u sası enç aşe ır en ıre yı 

de toplanmıştır. ~- ın· M ·· .. B f 
1932 

M ~urı~ e ı1ahlliııdeı..ı Ka~ııerı ,ı>hrlnde~ ız. Nu onu taşıyarak avlunun or...,.• 
osyo onne au ayıs : Şehir on binlerce misafirli' dolu. daki şadirvana götürdü, yüzüne ı\I 

intihabatı neticeıinde vücude gel • ! ı·ahudllnrin kıralı Aa-rlpa etendlıı l ve serpti ve ayılttı. 
miş olan ekseriyetin menıleketin l metbuu Roma imparatoru ıerdlne ihtlfaUf'r 1 ve 

· Hapishanenin kapısı açı ınıt . 
heyeti umumiyesi tarafndan izhar 1 tertip t'!tmlttlr. • tı 
edilmiş olan temenniye mukabele F.ilt'!nt'elı-rln ı-n ba~lıca11 uhşl hapan- içeriye yeni bir kafile girınıf ' 

k ld 
tarm in•anıarı mı.1111 par,.ıt1adıkt:ırını ae.~ ret· Bunlar da ihtiyar kadınlardan ve 

etmeme te o uğunu söylemittir. ~ B 
mektt. çocuklardan müteşekkildiler. \IJ1• 

Mumaileyh, Fraıuaya mülki ta • 
Bu o~unlardll oldurtillen ln•aııların bir lar da, yahudilere göre, kapı k•P1 

mamiyeti iade etmiş olan muahe • 
k11mı hırlli, turlu curihnler ~lemi' )ahudi· dolaşan ve herkesi kandıran prO • 

deleri müdafaa etmek arzuıunu ıerdl. Haplshanderde eııı altmış ki,illk bir pagandacılara uyarak yahudilik • 
izhar etmit olmakla beraber, silah kafile daha nrdı kl bunlar yarım aıır kil· ı 
ları bırakma lehindeki fafkıncaıı- dar evvel ortala çıkarak ~enı bir mrtlırp ten çıkmışlardı. Onun için bun ar 
na. bir mücadele ile bizi her türlü kuran "~tl'ıdh,, in tara!tarlarıJdı. 1 ya akrabalarıi tarafından hükuaıe• 
tehlikelere maruz bırakan marazi Roma imparatoru Klod 15erefiııe ~ apılan 1 te ihbar olunmuş, yahut hükuıııet 
harp zihniyeti beslemekte parla - eğlcncrlerde de otuz kadar kadın erkr k hl· tarafından yakalanarak zindaJI• 

rl!ıtl)· an aç 11.11\anlara atılacaklardı. O za • k 1 l d 
mentodaki sosyalı.st hı"zb'ıne ı·stı'nat tı 1 mış ar 1

• manm ln~anlık tellkklı.1 bu harekete mü, :\· 
eden hükUmetleri tenkit etmİJtİr. itti. Klmlft nhşl hayvanların önüne atılan İçerdeki mahbuslarJa yeni ie • 

Hatip demiştir ki: Biz bir şey is- ını.anların ır.tırabını dlitünmü~·ordu. lenler karşı karşıya oturarak biri• 
tiyoruz. Manevi teslihat ile hazır - Hapishane avluıunda oturan birlerine dert döküyor, yanıp ya· 
lanmıt mütekabil bir emniyet. kadınlar arasında bilhassa iki ka- kılıyor, her yeni mezhebe girenler 

Mebusan mecliıi maliye en- dm, son derece mahzundular. gibi mezheplerine mutaaasıbal1' 
cümeni yeni re111 Mösyö de Bunların biri yirmi bef yaşlarında sadakat gösteriyor, hepsi asüınaO· 
Sasteni memleektin mali siyaseti • sevimli, fakat pek nahif, koyu ka- dan medet diliyorlardı. 
ne ait olan raporu okumuı ve ev • ra gözlü bir kadındı. Pek nahif Bu itisaflar, bu işkenceler elli 
veli enflasyon tehlikesinden koru- olmak yüzünden ite yaramazlar a- altmış senedenberi devam ediyor' 
nulmaıını tavsiye etmittir Muma· rasında bırakılmıftı. Kendisi, ya- du. Hepsinin sebebi "Mesih,, dİ· 
ileyh hükumetin içinde çırpınmak hudilerin en muteber tacirlerinden Yahudi kafasının, yahudi havıal•• 
ta olduğu mütküllerin bir tablosu· birinin kızıydı. Onun kocast olan sının kavrayamıyacağı bir adaıo111 

nu yapmı,tır. yarı Süryani, yarı İbrani Demo da içi ilham dolu fakir bir dülgeri11 

Demiştir ki: Memleket bütün iı- ha evvel yakalanmış ve vahşi hay- meydana çıkmasile ezilenler, çii• 
tihsal kuvvetleri, hazine teklifleri· vanlara atılarak ölmüftÜ. Yahudi- neneler, onun etrafında topla11 • 
nin yukü altında ezilip mahvolur- lere ıöre sebebi, onun da aklını mışlardı. KendisiniMuıa kavıninİ11 

ken ,imdiki ekıeriyet yeniden iki bozarak "sa.hte,, Mesihe inanma • halaskarı olarak ilin eden bll 
milyar vergi tarhetmekte tered • sıydı. Demosun ölümünden sonra "Şahi geda,, meni mukavemet tt• 
düt etmemittir. Fakat hidematı u- onun karısı Ratel de cariyesi Ner· raftarı idi. Ona uyanlar bir kidl' 
mumiyeden külliyetli miktarda ta· lr. birlikte yakalanmıf, ve zinda • ıeye fenalık etmiyecek, hiç bir fi' 
sarruf yapmaktan imtina eylemit· na atılmışlardı. Raşel üstelik ha • nalığa mukabelede bulunmıyac~ 
tir. mileydi. Kendisi ne kadar zayıf zalimlere el kaldırmıyacak, be8't 

Mumaileyh, Möeyö Heryonun fU ve nahifae siyah cariyesi o nispet- d ı· ı · k lb f' b•' e za ım erın a ini bu men ı 
sözünü hatırlatmıfbr: "Nakit en - te zinde ve kuvvetliydi. Trabhıs- k'~ reketle fethedeceklerdi. Bu fC ' 
flaıyonu ile bütçe enfli.tyonundan garpten atırılan bu yarı barbar, de onun etrafında toplanacak o• 
birini intihap etmek lazımdır.,, Ha zenci cariye uzun boylu, güçlü lanlar, nelere nail olmıyacaklar • 
tip 1926 yılının feci senelerini de kuvvetli fakat iyi kalpli ve sadık dı? !. Bunl;r cihangir Roınatı'" 
hatırlatmıt ve oralarda Franıayı bir kadındı. Korku nedir bilmez • c.fıı 
ancak millt birliğin kurtarmıt ol - di. Yalnız yanındaki genç kadı - cihangir tesirinden halaı bula 

içlerinde fa.kir olanlar zenginle11~ 
duğunu ıöylemit ve demittir ki: nın ıstırabı onu enditeye duçar e- 1 

Şimdiki buhrana kartı koymak diyordu. cek, açlar doyacak, geriler j}er ı• 
ve onu izale etmek ancak bu Genç kadın cariyesine bakarak yeceklerdi. ııı· 
birlik ıayesinde mümkün olabilir. mırıldandı: Bu Mesih, başında toplanan 

P ARİS, 28 (A. A.) - Dün Sen - Yarın aslanlara atılıyoruz! file ile programını hazırlamlf• ~ 
departmanı mükellefleri federas- Değil mi?. kada,larından on ikisini israilı" 

"k' k b'J ' ·· d .-.İfr yonu tarafından tertip edilmit o· lriyarı cariye cevap verdi: on ı ı a ı esıne gon eı ..... 
lan mitingde binlerce kiti bulun - - Hanım merak etme. Aslan- yetmit ikisini dünyanın yetnıit ilı: 
muıtur. }ar bize dokunmaz! milleti nezdine elçi olarak yoll~ 

Bu mitingler, verıi fazlalıkla - - Neden?. mıf, ve bütün bunların kendi••"' 
rını protesto etmek ve idarelerin - Çünkü, hanımcığım, ben on- itaat ederek ilahi melekiita gir.O" 
ıslahını ve umumi maaarifin tenki- )arın arasında yeÜttim. · Babam lerini istemişti. I• 
sini talep eylemek makıadile ter - onları Libye çöllerinde yakalar, Fakat bütün bu nakipler, b\I ;. 
tip edilmittir. köpek gibi insana alıttırırdı. Ben çiler bir şey yapamadan dönd d• 

Avusturyada 

Hududu muhafaza 
etmek için 

VtY ANA, 28 (A. A.) - Die 
Stunde gazeteıi, iyi bir menbadan 
istihbar etmit olduğu beyanile hü
kumet ma)ıafilinin hududun hima 
yesi için bir kuvvet teşkil etmek 
tasavvurunda olduklarını ve bu 
kuvvet efradının muavin zabıta 

kuvveti efradı gibi Heim Vebren
ler ve devlete ıadrk yeni teıkilat 
arasından alınacağını yazmakta • 
dır. 

Bu kuvvet müıtakil bir gönül
lü halini alacak vazifeıi hududun 
muhafazasına münha11r kalacak -
tır. Bu te,kili.tın orduyla alakası 
bulunmıyacaktır. 

Bu projenin emniyet nazırı M. 
F r:y tarafından ve ıon günlerde 
sık 11k anlatıldığt Teçhile hudu • 
dun kafi derecede himaye edil -
mekte olmaıı sebehile tanzim edil 

onlara yem verir ve oktardım. E- leri için halaskar da yeni bir t•~, 
min ol ki arslanlar beni tanır ve bir almış ve herkesi fedakirh~ 
bize dokunmazlar.. davet etmitti. Herkes, her teY~,ıı 

- Fa.kat bu arslanlar ... Seni ta- vaz geçecekti. Herkes anaıın .... 
'"t"" nımaz ki.. babasından, evlatlarından, ~u 
I•. 

- Nasıl tanımaz. Kan kanı çe- mallarından, evlerinden, tarla v 
ker, hanım!. Onun için emin ol ki rından, hatta Arzı mevuttan "rt • 
arslanlar sana da bana da dokun- geçecekti. Herkes, yersiz, Y"d,ıı 
mıyacaklar. suz, malsız, halaskarın arka•111 I' 

- Dinle, dinle arslanlar kükre- hürriyet yurdu olan çöle hicret at" 
yorlar!. decek, eski yahudiler nasıl M•• ti 

Nu, çölde aslan sesi dinliyen dan çıkarak Tih çölüne düttiil•~ 
avcılar gibi kulak kesildi. Aslan- bunlar da ayni izden giderek f 1 • 

lar, kah kııa kısa, kah uzun uzun rar hüriyete kavutacaklard1
• Jıi'" 

kükriyor, ve bu korkunç, bu ürper kat madamki eskiler Mısırdan S" 
tici musikiye ittirak eden bütün ret ederken sili.hlanmıtlard•'. 1 • 

aslanlar, aeslerinin kesafetile feza müsale~et peygamberini t:kı ~i~ 
yi kaplıyor, ebadı titretiyorlardı. derek çole çıkacak olanlar• ~ıt' 
Nu bir müddet dinledi, sonra an- lahlanmaları lazımdı. On°

11 
"''' • 

lattı: f Mesihin taraftarları ıilahl•\,,i.,. 
- Bunların çoğu ihtiyar. sesle- f lar ve yahudilerin haç nıe~•• Uf" 

rine kulak verirken gençliğimi ha- 1 d.en is~.if~d~. eder~k ~~dü;U;.ıjl : 
tırlıyorum. Çölün kokusu burnu- ı rıne yurumuşlerdı. Çunk dili" 
ma ıeliyor. Babamın çadırların - ı karlar, orada, bütün yabll ~ ~ 
dan dumanlarm tüttüğünü duyar kendini takibe davet ede(: dr 
ıibi oluyorum. ı hepsi birlikte hicret yollarııs• 

- Aman ıus !. içime fenalık ge- kiileceklerdi. . "'1} 
livor !. (DerJOlld 
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( M em leke f . ff.~.~~ .. ~ ... !:: ... ~ .. ~ ... ~ ... ! ................................. ! 
""'U-;~~ ... ·~·;;ı;·; .. ,. ..... kö';·;j;;j'·"""""""'"""'B'i';·~·kö;iii ·~ Amasyanın derdi ne ? 

Hizan neresidir, nasıl yerdir, 
ne haldedir ? 

Arkadaşını taban-iNüfusazalıyor-Elma ucuz-Bamyaya 
cayla yaraladı 1 gelince .. - Belediye ne halde? 

Hizan, (hususi) - Van - Be
Ya.ııt - Muş vilayetlerini tarkın 
1ıınirffle, Diyarbekire bağlıyan A
lla.yolun birlestiği noktada ehem · 
ll'ıiyeUi bir a~bar vazifesi gören 
Bittia, şehrinin cenubu şarkisine 
d " . ogru bakılacak olursa toprakları 
'Ptidai bir şekilde düzeltilmiş mun 
t,ıam denebilecek bir patika gö -
tülur ki; Bitlis - Hizan yoludur. 
~ kilometre uzunluğundadır. iyi 
I ıt hayvanla takip zaruretinde ka
k~ta.k olursanız, sağ ve solunuzda 
h 1 manzaranın, tabii arızaların ni · 
h ayetsiz çalışmaların ve geçirilen 
'Ya.tın hiç değişmediğini yekdi -

itrini takiben uzayıp gittiğini gö
!'iiraünüz: Bitmek tükenmek bil -
1'liyen dereler, tepeler, büyük ka • 
Yllar, çıplak dağlar; içine giril
~tdikten sonra anlaşılmıyan köy· 
r~.Moğolların tepeden pencereli, 
tgırıni çadırlarının yere gömül -

"1iit bir nümunesi olan evler; tal 
kpik denilen tiftikten mamul bol 
~~~lı don, üzeri velense gibi tüy· 
~I{ onü açık koca salta, ~eçe kas -
Ol giymiş, gömleğinin uzun kol
t-rının uçlarını biribirine bağlıya
t~ ensesine asmış koyun ve keçi
~.~i._önüne katını§ erkekler; arkası 
lltun yandan yırtmaçlı, önü açık, 
~.1-risinin üzerine belinden ,&p.rdı -
k•-.1 ku ajın arkadan lıverilen \\ .. 
~llesvari ucuna kadar u~anan 

titçlıklarm uçlarına taktığı gümüş 
llll.ra. ve toplarla başına geçirdiği 
''~.ıklı büyük külahile etrafa haş
lllet ıa.çarak ayağındaki erkek ye· 
~tnisi, sırtındaki çocuğu ile kapa
~ tlinde ip örekesi çevirerek ko -
~ il ıağmıya giden kadınlar; kuzu 
) t Uilağmı dere kenarındaki ça -
t"1•ğa salıvemıit, kestiği söğüt 
t:lla.rından yaptığı düdüğünü öt
t',(1ekle mefgul, üzerinde her ta
h 1 Yırtık bir gömlekten baıka bir 
,: olrnıyan çıplak çocuklar; hay· 
litı~la.rına yiyecek tedariki için e· 
tid e nacağı, omuzunda ipi dağa 
ı~ tnler; sırtı yüklü dağdan gelen 

r. D . 
r,f" aıma karımızda, daima et-

1111:zdadır. 

~ $9 uncu kilometreden sonra 
~ tıda iki şah tepenin yamaçları· 
t01l Yaslnamı§, kısmen harap bir 
ku~._k Yığım, ve bir gübre kal af ı 
l\, e 2Örülür ki, itte burası Hizan 
r4,'"a.audur. 45 evi, 300 küsur nü -
~ ... ~Vardır. Nahiye halindedir. 
~t(leb· 

tıea, .. ı, telgrafhanesi vardır. Ay 
'İ" curnhuriyet halk frrkası ve 
Jt~ ' 

~ilaı~ olrnıyan teşekküllerden de 
l~li •ahıner ve tayyare cemiyet -
~~r !ubeleri mevcuttur. Hilaliah • 
ı.· tubeıi k' k l. . . •1 ırı h· es ı ve ıymet ı reısı· 

~~ k•rnnıetile faaliyetine devam 
e ley d ilidir b se e tayyare şubesi ye -

~ti~' u sene nisan ortalarında a · 
11lır. 

~ .. !:'ırka b · . oyli . ınası, aynı zamanda 
llılttı nkrnısafir odası olarak kulla
l' a. tadır. 

(ı .. tihi b' h' 
il k'l ır §e ır olan eski şehir 

b· 1 oınetr 
it h e garp cenubumuzda 

ı. a.rabe h ı · d · 
.._~d'n a ın edır. Burada tuğ 

Yapılmıa ve o t d "k' ~ h :r r a an ı ı sıra 

tabe yeri mevcutsa da kitabesi kal
dırılmıştır. lki kat olan bu binanın 
üst tavan kısmı harap olmu§ türbe 
halinde olan kubbeli alt kısmında 
ise beş tane mezar taşı tepesi gö
zükmektedir. Bu tepeler bildiii -
miz taşlar gibi kavuklu külahlı ol -
mayıp kürevi müselles şeklinde -
dirler .. 

Alçıdan yapılmış olduğu anlaşı 
lan ve emirlere ait olan bu mezar· 
lar ve taşlar müruru zamanla ka -
milen toprakla dolmuş ve görülen 
kısımların bir taraflarında "Emir 

Aksehir köylerinden birinde fe
ci bir cinayet olmuştur. 
Doğanhisar nahiyesinin Cuma 

mahallesi muhtarı olan Süleyman 
isminde bir genç, köylerde testi, 
bardak sattıktan sonra geeeyi ge -
çirmek üzere eski ve samimi arka
daşı Güneş köylü Abdullahın evin 
de misafir kalıyor. Konuşma ara -
sında Abdullah fuhşa alıştırdığı 

kocalı bir kadını evinde ve ailesi 
efradı içinde beslediğini anlatı -
yor. Bundan müteessir olan Süley
man, arkadaşına nasihat ediyor ve 
onu tevbih ediyor. Süleyman Ab· 
dullahm evinde geceledikten sonra 
sabahleyin Abdullah ve Abdulla -
hın bacanağı Mehmet ile birlikte 
Akşehire gitmek üzere yola çıkı -
yor. Yol da geceki münakaşaya se
bep olan kadm mevzuu üzerinde 
tekrar münazaaya ba§lryorlar. Mü 
nazaa büyüyünce Abdullah, ta ban 
casını çekerek Süleymanı kalbin· 
den vurup öldürüyor. 

AMASYA, (Hususi) - Amas · 1 sadece işi benimsemek manasına 
ya şimendifer geldikten sonra ken alırsak aldanmış oluruz. Amasya.· 
di hayatı için yeni bir ~afhanm baş nın çalışkan ve sevimli bir hal~ı: 
ladığını hissetmiştir. Hububat, el·\ temiz, dürüst ve iş bilir bir valısı 
macılık, ve sebzecilik işinde de • var. Birinci büyük millet meclisin· 
miryolu Amasya için pek faydalı de meb'usluk etmiş olan vali Kad
olmuştur. Fakat Amasyanın son ri bey şehirle aliı.kadar olduğu gi· 
yirmi senelik hayatı şöyle tetkik e-· bi, belediye reisi vekili olan Dok
dilirse Amasyanın refah devrine tor Refet bey ve belediye azası da 
ermek için daha hayli çalışmıya işi başarmak için çırpınmaktadır. 
muhtaç olduğu anlaşılır. Amasya- Ancak Amasya belediyesinin is 
nın 15 senedenberi devam eden 
öyle dertleri vardır ki, bu dertler 
ortadan kalkmadıkça ne refah i • 
çinde bir şehir, ne de imar işi ya· 
pabilecek bir belediye ortaya çı -
kacaktır. Kısaca sebepleri saya -

tenilen şekilde faal olmamasının 
sebebini mali vaziyette aramak la-

Kasım, , "Fatma hatun,, gibi isim -
ler, diğer yüzlerinde tarihler okun· 
maktadır. 

Bir dıl'ı ibadete, diğer dılı ap
teste ve tabii ihtiyaca tahsis edil -
miş. Üzeri münhani ve kargir sa -
tıhla örtülmüş camisindeki kitabe
de yerinden kaldırılmıştır. Hama
mındaki kurna ve taşlardan da e
ser kalmamıştır. Ehemmiyetli tah
ribata uğrıyan bu tarihi şehirde 

eski bir Türk medeniyeti pek va -
zıh olarak göze çarpmakta, kıs -
men harap olmuş kalesindeki aza
met, tarzı mimarideki üslup, ziya· 
ret edenleri hayrete düşürmekte -
dir. 

Kale haricindeki mezarlar mer 
merden y'apılmış, yazıları &ii~el . . " .. ' 
bi i.il\~le ~ılmııtır. 

Emaret merkezinin 1250 ye doğ 
ru Hizandan kaldırılıp Hizan na
mı~e Karasuya nakledilmesi üze -
rine tarihi Hizan tarihe kar.ışını,, 
son emir Şeref beyin zamanında 
Osmanlı hükumetince beyliklere 
nihayet verilerek Karasu, Hizan 
namile bir nahiye halinde Siirt 
sancağına raptedilmiş, 94 te de ka ' 
za halinde Bitlis vilayetine bağ • 
lanmıştır. 

Tarihi Hizanda bulunan yazılı 
köyler, asar kitabeleri Bitlis ve 
Hi:.!an hükumet reisleri tarafların· 
cian birer birer başka taraflara 
naklolunmuş, şehir civar köylerin 
kasabaların taş ocağı olmuş, koca 
bir medeniyet asarı, yıkılmış, git
mi~tir. Buna mukabil bugünkü Hi· 
zanda bakımsızlıktan terakki ede-

Abdullah ile Mehmet cinayet -
ten sıyrılmak için aralarında "Sü · 
leyman tabancasile oynarken ken
disini vurdu,, derneği kararlaştırı
yorlar. 

Fakat vak'a ·mahalline yetişen 
müddei umumi Nabi Bey dolam~ 
haçlı suallerle beş on dakika için • 
de evvela şahit vaziyetinde bulu
nan Mehmetli'; tia'lia sonra katili 
aöylettii-iyor, Abaullaha sakladığı 
tabancasını bulduruyor. Katil tev· 
kif edilmiştir. 

Dipçikle 
Bekçinin kafasını 

parçaladı 
Adana, (Hususi) - Burada A

bidin Paşa çiftliğinde feci bir cina

yet olmuş, Kani isminde bir adam 

Nurettin oğlu Ahmedi başına dip· 
çik vurmak suretile öldürmüştür. 

Abidin Paşa çiftliğinin bütün iş· 
lerine Hamit Bey bakar. Hamit Be 

yin bir de Şahin isimli yeğeni var· 
Jır. 

miştir. Çiftliğin bekçisi, Nurettin oğlu 

Derebeylerin elinden kurtulan Ahır.etti. Ahmet, efendisinden al
halk, Osmanlı hükumetinin cahil dığı emir üzerine çiftliğe kimseyi 
ve idaresiz reisleri eline düşmüş, sckmamaktadır. Para tahsilatı ve 
rahat yüzü görememiştir. Şimdi saire gibi işler hep Hamit B.e ait
cümhuriyet idaresi halkın derdi • tir. Şahin de kendisine bir pay çı · 

ne derman olmıya çalışıyor. karmak için evvelce bu çiftlikte 

Oğuz bekçilik yapan, fakat sonra Ha

mit Bey tarafından kovülan Y ah-

Diyarıbekir hapisanesinde 
Diyarbekir hapishanesinde bir 

kavga olmuş, Şahin isminde 15 se 

neye mahkum bir adam Hamman 

ya oğlu Kaniyi yanına almış ve bu 
işlere memur etmiştir. 

Ahmet buna razı olmamıştır. 
Bu yüzden çıkan kavga büyümüş 

isminde bir adamı bıçakla üç ye· ve nihayet Kani Şahinin teşviki 

rinden yaralamıştır. iddiaya göre üzerine elindeki tüfeğin dipçi
Şahini mahkumlardan Molla Ha- ğiyle Ahmedin başına vurarak ye
san isminde birisi Hammanı öldür re düşürmüş, ölmdegini görün -
miye teşvik etmiş ve bu iş için ken ce ikinci defa var kuvvetiy -
disine 20 mecidiye ile bir sustalı le vurarak kafa tasını parçalamak 
çakı vermiştir. Hamman hastaha· suretiyle öldürmüş, kaçmıştır. 

lım: 

A) Amasyanın nüfusu bundan 
15 sene evvel 28 bindi, bugün ıeh· 
rin nüfusu ancak 12 bindir. De -
mek ki Amasya şehri çalışacak 

nüfusunun yüzde (55) şini kaybet 
miş demektir. Bu nüfus azlığı re· 
fahsızlığın ilk işaretidir. 

B) Amasyada evvelce araba ve 
at nakliye vasıtası olduğuna göre, 
bir ticaret hayatı teessüs etmişti. 
Buna göre Amasyada günde 50 -
60 arabanın gireceği, bir o kadar 

da arabanın çıkacağı bir menzil· 
di. Bu ticaret menzili hanlarile, 
kahvelerile, ahçı dükkan)arile, 

hayvan yemi ~atan tacirlerile bir 
teşekküle sahipti. Amasya, ayni 
zamanda Yozgat, Zile ve Çorum i
çin mutavassıt bir merkezdi. Bu 
kervan iktısadiyatma göre kurul -
muş olan müesseseler sermayele -
rini yeni işlere koyamadıkları için 
sermaye azami faydalı sahalarda 
işli yemiyor. 

C) Amasya elmacılığı ile meş -
burdur. Vakıa Amasyanın elmala
rı sarfiyat itibarile azalmamıştır. 
Satış aynı miktardadır. Fakat fiat· 
lar düşkündür. Bu itibarla refah 
derecesi alçalmıfhr. Üç senedir 
elma meselesinde hükumet, büyük 
bir alaka göstermektedir. Hususi 
muhasebe elma ağaçlarına arız o· 
lan kurtlarla mücadele için terti -
bat almıştır. Son aylarda Amasya· 
ya bir ziraat mütehassısı gelmiştir. 
Bir hayli vasayada bulunmuş ve 
halk fenni bir surette elmacılığa 
başlamıştır. 

D) Gene All}asyada en mühim 
işlerden biri de bamyacılıktır. Ev· 
velce okkası 180 - 200 kuruşa ka 
dar satılan kuru bamya bu gün 15 
kuruşa düşmüştür. 

Sebebi Amasya bamyalarının 

en har müşterisi olan Mısırın bam· 
yaları almamasıdır. 

E) Amasyada en ileri faaliyet -
lerden biri de kozacılıktı. Amas • 
yada her sene 25 bin okka kadar 
koza istihsal olunmaktadır. Sene -
den seneye istihsal hem artıyor, 

hem de fiatlarmdan kaybediyor. 
F) Tren ve kamyon nakliyatı 

sebze işlerine bir inkişaf seyri aç
mıştır. Seneden seneye Amasya -
nın sebze ihracat faaliyeti art -
maktadır. 

zımdır. 

Büyük harpte Amasyada büyük 
bir yangın olmuştur. Bu yangın -
dan sonra yangın yerlerini beledi

ye 70 bin liraya satın almıştır. Fa
kat bu arsaları o gün bu gündür 
kimseye satamamıştır. Diğer ta -

raftan şehre temiz bir su celbi için 
de 30 bin lira sarfetmiştir. Bu za -

ruri masraf da ortaya çıkınca ~ 

lediyenin artık çalışma sahasında 
sarfedebileceği bir santim bile 

kalmamıştır. Bu sebepten bütün 

hüsnüniyetlere rağmen Amasya 
belediyesi memurlarına altı aydır 

maaş dahi veremiyecek bir hale 

girmiştir. 

Finike açıklarında 
On tonluk bir motör 

parçalandı 

Finike açıklarında on tonluk bir 
motör kayalara çarparak parça -
lanmıştır. 

On tonluk (Hüdaverdi) motörü 
Antalyadan Finikeye gitmekte idi. 

Çıkan şiddetli fırtına yüzünden 
motör yoluna devam edemiş, sa -

hile yaklaşmıştır. Fırtına yüzün -
den bocalıyan motörün batmak 
tehlikesi baş gösterince kaptan mo 

törü sahile iyice yaklaştırmııtır. 

Motörün batmasına mani olmak i

çin her türlü tedbirler alınmış iae 
de motör kayalara çarpmış, parça

lanmış, hayatları tehlikeye düten 
kaptan ve tayfalar denize atılarak. 
yüze, yüze karaya çıkmışlardır. 

Bir inek kudurdu 
M. Kemalpapda Azatlı köyün· 

de bir köpek kudurmuş, bir ineği 
ısırdrktan sonra öldürülmüştü. laı-

rılan inek te kudurmuş, sahibinin 
parmağını ısırmıştır. Kuduran i • 
nek hükumet baytarı tarafında it -
laf edilmiş ve köyden süt; yoğurt 

ve yağ ihracı menedilmiştir. inek 
sahibi ile ailesi kuduz tedavihane 
sine sevkedilmişlerdir. Ayrıca bir 
inekle bir de buzağı kudurmuf, 

bunlar da itlaf edilerek tedabir a
lınmış, kasaba dahilinde ve civa -
rındaki bütün köpeklerin öldürül
mesi için tertibat alınmııtır. 

Trabzonlular ne istiyorlar 

Amasya belediyesi ne halde? ~~)in :v~i r.enk cilalı tuğlayla 
~•tıt 1 dılmıt, kenarlar: değirmi 
)t ı a.rla .. il 
"' bir . guze ettirilmiı bey-

bına. enkazı var. Bunun ki· 

neye nakledUmişti~. Şahin tecrit O civarda oturan göçebeler bu
edilmiş, münfçrit bir, od~ya konul nu görünce arkasına düşmüşler, 

muştur. Hadisenin ~~~aiına ad caniyi .yakalıyarak jandarmaya 
Amasyada belediye faaliyeti 

hemen hemen pek azdır denebi -
lh·. Fakat belediyenin bu vaziyeti 

Trabzon ticaret mıntakaıına ta 
bi şehirlerden gelen murahhaılar 

kongre neticesinde fındığın takasa 
tabi tutulmaması için lazım gelen 
teşebbüslerde bulunmıya karar 
vermitlerdir. liyece vaziyet. edil111.~t\u>ırr teslim etmişlerdir. 
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Etti B. M. Meclisi Borçlar itilafını Müzakere 
liasan Fehmi B. Düyunu umumiye meselesinin bir tarihçesini 

yaptı. Saracoğlu Şükrü B. yeni mukaveleyi izah etti 
?rı lJaştaraıı /Jfrirıcı Sauılado 8 - Tönbeki rusumundan sene· Esasen kapitülasyonlar dolayni· lan sair varidat menbalarını rehin Muharrem karanamesile düyu • 
aıarıfat 

dı .. a verecek para bulama - de 50 bin altın . le Ti.irkiyf! gümrük resmini arzusu ala1 al{ saltanat idaresine para ver nu umum iyeye terkolunan yerler • 
gında\1 t d' k 

~e..: e ıyatı tö..clil eylemesi ü- 9 - Berlin muahedesi mucibin gibi tezyit edemiyeceğinden ve şa mek ecnebiler için çok arlı ve e· den maada mahallerin balık rüsu-
• •ne harn ·ıı . ' S l ta '- 1 erın vekilleriyle Is - ce Sırbıstan, Karadağ, Bulgaris - yet her hangi bir taviz mukabilin· ·1 min bir i~ olmuştu. a tanatın da mu ve posta gibi resimlerle, tenba-
nı:ulda ik" 

l'ede 1 sene devam müzake· tan, Yunanistana 93 harbiyle ge - de tezyide muvaffak olsa varidat · doymak bilmiyen ihtiyacı karşısın kü beyileri, ipek aşarından düyu -
rrı11h n sonra 1288, 1299 senesinin çen yerlerin imparatorluk borcun· fazlasının düyunu umumiyeye da· da tarafeyn istikraz i~lerine de · nu umumiyeye terkedilmemiş olan 
tarn:en:ı ayında "muharrem ka - dc:..n isabet edecek hisselerden tah ha evvelden terkedilmiş olması vam ettiler. mahalJerin koza aşarı ve lzmir 

Mllh esı neşredildi.,, ail olunabilecek meblağ ekseriya devlet için bu hususta uvez olarak İkinci istikraz devresine geçme- sancağı hububat aşarından senede 
tih:rı ,arreın kararnamesi neşri ta tahsil edilememiştir. fedakarlığı icap ettirmiyeceğ~nden den evvel imparatorluğun dahilde 30 bin altın damga resmin tabi ev 
1 ' ' e Kadar riJ · 1 ikta d 8 d "h · ı · ' k k k · d ıtrda h ve mış o an m r - d. Muharrem kararnamesi zahi yüz e en ı aret olan gümı·ük ı cı oüyü mali teşebbüsüne ısac:ı ra ın tcvsı e ilmesinden hasıl ola 
İstik n aşka 159,489,980 liralrk rPıı borç miktarını tenzil etmişse resmi haliyle kalarak Türkiye Av· işaret edeyim: cak tezayüdü rüsumunun hüku -

taıatı urn · b' f b 'k l h B l d b h b h" · d lılily urnıyeye ve otuz ır de memlekette dev ağızlı bir ej - rupa a rı a arının açık pazarı a un ar an iri Kırım mu are e met ıssesı üyunu umumiyeye tah 
l'olu 

0

t:~~:OOO lira Rumeli demir der yaratmıştır ki, bu da ahalinin linde muhafaza edilmiştir. Make· sinde çıkarılan kaymeler ile bu har sis edilmiştir. 
lıli] \rılatı olarak ceman 191 devlete vereceği vergi ve resimleri donya ıslahatı gibi siyasi sebepler hin dahili borçları muharebeden 6 - 1904 istikrazı 2,950,000 iti 

Yon ln ·ı· . d }'orı 1'·· gı ız lırası yahut 210 mil doğrudan doğruya hamiller he&a· zuhurun a muvafakat ettikleri sonra bu borçlar için ittihaz olu • barı kıymet karşılığı Konya ve Ha-
l'in ed urk lirası borç bakiyesi ta - bma cibayet yani tarh tahakkuk, yüzde 3 zam doğruca düyunu u - nan kararda yüzde ellisi hazine he lep vilayetlerinden ve Urfa sanca· 
1 erek M · · k l · h ·ı k b h 'I l k · k l 'd b k •1 ' · d"l k d' ~ d ~ • d k e Ya I ısır vergısı arşı ıgıy- ta sı , anı iyoya ta vı , a aca · mumıye asa arına gı er ve ora - sa ına ayı~ arı ter.cm e ı ece ı· gın a aşarın an ısmen mürettep 
d Pı mı . ikr d .. ·1 ~ . d en h;u; § ıst 'zlar bu yekün • lılara irsal ve tevzide tamamen an uç vı ayetın ıslahatına sarfe • ğer yüz c 50 için de alacaklıların mahaller, 
~llln' ç, bundan istikrazatı u· serbest olduğu gibi bu işler için İs· dilirdi. Bu vilayetler Türkiyeden vergi borçlarına mahsup olunmak· 7 - Bağdat demiryolları 3 ter -
İ~ler~~: k~~rnından müterakim fa. tediği teşkilatı arzu eylediği maaş ayrıldıktan sonra bu resmi mun - tan ibarettir. Bu formüle, "Darülfü tipte istikrazlan 13,064,000 itiba • 
~iktar d 1 ramiyelerden ve bir miktarlariyle yapmakta müstakil zam düyunu umumiyenin varidatı nun kaidesi,, denilmekte idi. ri kıymet kar~ılıkları, 
~ 

8 
a resülmalden tenzilat ya bir düyunu umumiye meclisi ve mü esasiyesi meyanına girmiş ve gene Diğeri, 93 muharebesinde çıka· 1908 senesine kadar yapılmış is 

d~. 2
,225,827 liraya ve şark esı.esesi de doğurmuştur. bu cümleden olarak muharrem ka rılan kaymeler ile nakliyattan iaşe t~!<:razlar için cibayet düyunu umu 

") ıryoll k . d 
<;}] h' arı ısmını da 14 milyon Terkolunan varidatın kanunları rarnamesın e 4 numara ile ifade den ahaliye olan borç!ardır. Bu miyeye terk veya tahsisen tevdi e· 
L, lrt 407 (" • d' k b d ~'ld' 1 t tt" b } b' ') d f l kJ ~"rıurı ıraya ın ırere ye - nı tadilde devlet ser est egı ı. 0 unan eme u vergisinin tezyidi orç ara ır şey verı memiş kayme i miş olan karşı ı arın ait olduk 
lira ol un 96 nıilyon 437 bin 234 Düyunu umumiyenin muvafakatı- halinde fazla olacak varidatın' dü- lerde bir tertibe tabi tutulmadığm ları borçların senelik müretteba -

lıt::a.lc tayin etmiştir. nı almaksızın bu vergi resim nis - yunu umumiyeye ait olması bük - dan kıymetleri sıfıra İnmiş ahali tın fazla kalacak hükumet hisse -
l ı &.zatı · k betlerini artırıp eksiltemezdi. Faz miyle de maliye nezaretini temettü ellerindeki kag-ıtlar yaktılar, iki se leri, 

• Q, c d umumıye ısmını, 

teftik' ' naınlariyle dört tertibe la varidat daima onun elinde ve vergisinin ıslah ve tezyidi hususla ne sonra yalnız yüzde 25 inin ver· 8 - 1905 techi zatı askeriye is· 
libi Ödelrniıtir. Ve sırasiyle her ter emrinde kalır. Hazineye iade edi· rında teşebbüs ve enerjisini takyit gi borçlarına mahsubu için de ls- tikı-azı 2,640,000 itibari kıymet, 
~lııla entele üzere faiz ve amortis lecek kısım da daha evvelden yük- ederek zaten kapitülasyonlar dola tanbuldaki sarraflar ile ortakları karşılığı va cıta•ız vergiler üzerine 
~lan ~nı tediye şartlarını lehleri- sek faizlerle avans edilirdi. yısile 0 zaman bu vergiden muaf istifade etmiştir. Hakiki alacaklı· ilave edilen techizatı askeriye ke· 
lilrd1, :tını \re emniyet altına almış· Masraflarına ve maaşlarına hiç olan ecnebi ticarethaneler meya • laı her şeyden mahrum kaldılar. sir münzamları ile gümrüklerden 
~ müdahele olunamazdı, hatta 1324 nında ticareti ellerinde bulundu. Dikkate şayandır ki harici borç mürettep bir kısım. 

t~rl~~ \rergisiyle aktedilmiş is _ meşrutiyet inkılabı üzerine millet ran ekalliyetlerin de yarım asır bir larınn karşı en mühim vergilerini 9 - 1901, J 905 istikrazı 
~ill'e>nlt 1855 tarihinde beş buçuk meclisinde dahi düyunu umumiye müddet devlete pek cüz'i bir temet ecnebilere terkeden o idare kendi 5,306,661 Türk lirası itibari kıy • 
l'<> \re o ak' bütçesinin umumi bütçeye ithali tü vergisi vermelerini ve bu suret- halkının alacakları için hiç bir su met karşılığı Menteı:.c, Antep san-

• t\ 3oo b' nu müte ıp 3,3 mil - - ~ 
~ lil'aJ kl~ le~ ceman 8 milyon 800 bir şekilden ibaret idi. Düyunu u· le bu ekalliyetlerin servetlerini ha reti tesviye düşünmiyerek hakları cakları ile Cuma, Serf içe, Ünye, 
ıc~ ~der ık ıatıkraz olduğu gibi İp· mumiyenin yalnız maaş ve idare zine aleyhine takviyeyi temin et - nı iptal etmiştir. Cümhuriyet ida- Terme kazaları aşarı ve düyunu u-
~'•illde: b\'e kar§ılığını Mısır ver- masrafları senesine göre bir mil • mişlerdir. resiuin dahili borçlar ile harici bor mumiyece cibayet edilen' aşar üze- t 

·ıa~,ı~ it aşka gümrükler üzerine yon ile 700 bin altın arasında cere· (5) numaradaki Bulgaristan e· çlar üzerinde ne yaptığını da neti- rine mevzu yüzde yarım ~ zamtar. 
:d'l'eJc .d~idesi suretiyle de tefrik yan ederdi. Düyunu umumiye me- mareti vergisine yukarda işaret et cc.de göreceğiz. dan hasıl olan farklar, 

ı 1 ares· · il · l l murları devlet memurlarının haiz miştim. Hiç alınmamış mukabilini ikinci devre Yukarıda söylenen istikrazların · ını e erıne a mış ar· 
tft._.. oldukları bilcümle hukuk ve imti- bizim vergiler ödemiştir. 1299 dan meşrutiyete kadar ~ - idaresi ve karşılıkları düyunu umu 

ilrrern k yazı aynen haiz ve maliyeden teka Rumeli Şark vergisi kısmen alın lan Abdülhamit zamanı istikrazla- miyeye verilmiştir. l'llli • ararnamesinin k b' 
1 

a. t. . h1rn noktaları üdiye maaşı almak hakları temin mış, ısmen gene ızim vergilerle rı: 10 - 1893 tenbakü istikrazı 
Qll> 11lltrıill .. edilmiş olmakla beraber fazla ola ödenmiştir. Bu11Jarın 62,173,090 lirası hariç 1,000,000 itibari kıymet karşılığı 
~t l'edid er tarafından munte - rak ta düyunu umumiye müessese Muharrem kararnamesinin 9 nu ten uzun vadeli istikraz ve altı Bağdat, Yemen vilayetlerine ithal 
iq t' bir d: altısı ecnebi olmak ü- si dahilinde açılan sandıkların bü- mara ile ifade eylediği Sırbistan, milyon 452,335 lirası da dahildeki olunacak tenbakülerin resimleri. 
l't~~eai \'li::~nu u~uı:ni:e 5mel~lhi~i yük sermayesi metruk varidattan Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan müessesattan avans şeklinde ola • 11 - 1894 gümrük istikrazı, 
a ltl~tı k . getınnıştır. a a ı- ve yahut aşar cibayet masrafı na- düyunu umumiye hisseleri bunlar rak ceman 68,625,425 Türk altı • 8 ,600,002, itibari kıymet karşılığı 

l"id · l\ir~i' l~aresi müstakildir. miyle her sene hazineden ayrıca borçların taksiminde kullanılan mna haliğ olmuştur. Bu devre müd Aydın, Hudavendikar, Berut, Se
'tı~~ harrırı~e~ınpa~atorlud~u 'u va- verilen 50 bin altından idare mec· sistemin yanlışlığı dolayısile bor • det itibariyle kendisinden evvelki lanik, Edirne gümrük başmüdüri
la~ f}'e trı" emnne uyunu u- lisi kararı ile tefrik edilen hisseler cun resülmali Türkiye uhtesinde devre ve sonrcl<:i meşrutiyet zama yetleri hasılatile gümrük emaneti 
'tıiı~al'~er ~essesesesine kafi ve den terekküp ederdi. kalmış yalnız senelik mürettebat nma n:sbeten miktar itibariyle da· varidat umumiyesinde ayrıca sene 

J il', Varid rnak kaydile terket • Gerek muharrem kararnamesi - hisseleri tefrik edildiğinden bu ha az istikraz yaptığı anlaşılırsa de 390 bin altın , 
İh '1'iir· at şunlardır: ne ve gerek terkolunan varidata memleketler borç hisselerini ekse · da bu istikrazların şeraiti meşruti 13 - Konya ovası irva ve iska ia 

l'ts ha.kkun, tuz, inhisarları, imal yani düyunu umumiye müessese· riya vermediklerinden Türk hazi- yet istikrazları şartlarından daha t ~krazı , 858,000, asli, ikinci defa 
~~~)Da.~ da dahil. sinin imtiyaz ve istiklaline en ufak nesi bunları da ödemekte devam ağırdır. Teminatları daha kuvvetli bir miktar daha zammedilmiştir. 
~a Sarı ile ga resrni ve ruhsatiye bir muh::ılefet edildiği takdirde etmiştir. olmasına rağmen ihraç kıymetleri Karşılığı demiryolları kilometre 
haı~a.ra ha. lstanbul ve tekmil 1299 tarihinde borcun esası olan Balkan harbinden sonra da Lon daha eksiktir. teminatiyle istikrazlar için tahsis 
'"tık tUautn "zası ve Manyas gölü 210 milyon altın tenzilatsız olarak dra muahedesinde ayni hataya dü Müfredatı şunlardır: edilmiş olan aşarlardan mürette • 
~, S l' 0 kat, ~ Ed;rne, Bursa, Sam talcbetmek suretiyle mahfuz bu - şülmüş ise de istiıklal harbinden 1 - 1890 senesi tahvilahı osma hat fazlaları. 
C{\b a~han a~ala, Yenice, Eski.. lunduğu taksitsiz silahını karama- sonra Lozanda borç taksimi için niye 4,999,500 Türk altını itibari Bu sahada hasıl olacak aşar faz 

~e ..._ ' Şıle l . K l 1 b 3, ' ua.rı . ' zmıt, arta · r.ı~ye dercetmediği de unutmamış· kullanılan yeni sistemle hunların kıymet karşılığı düyunu umumiye ası ve u civarda sulanacak arazi 
~ilt·' l'i ca ıJ>ek aşarı. tı . da nasıl islah edildiği aşağıda izah ye tahsis suretiyle devredilen va - esmanı, 
''tı~l\de e:e~. ınuabedelerinin tet . - Türk hamillerini temsilen ;.. olunacaktır. ridat, Bursa, Karahisar, Kır.şehir , Bu son dört kalem istikraz ecne· 

4 lltı ha.8ı1 ~k resrninin artma • dare meclisinde bulunacak bir aza İ Garp sermayedarlarının Türkiye Yozgat, Kayseri, Sansakları aşarı bi müessesatı maliyesi yapılmıştır. 
~i İc~ Patente ac~ fazlalar. intihabı hakkını da ellerine al • ye kapitolasyonların yanındaikinci bunlardan başka gümrüklerden se Bu devre ait belli başh 
~ttt··a}'a. "a~ed~ııarnnamesi mev· mak için düyunu umumiyenin ihti· ve birincisinde daha geniş bir usul nede 80 bin altın. avanslar 
ile~ "etgisi . ıldiği takdirde te • yat parasiyle ve muhtelif namlar- ile istismar esaslarını muharrem 2 - 1896 istikrazı 3,272, 720 1 - Fenerler idaresinden iki de 
lida.t )!atan h:ı~ 0 tarihteki geliri- la açılan sandıkların paralariyle kararnamesi programlaştırmıştır. Türk altını itibari kıymet karşılık fada 35,000 Türk altın karşılığı 

S . sı olacak fazla va - bor!alardan satın aldıkları Türk Maliye nezaretleri kendilerin _ ları: Aydın, Hudavendikar, Sela - fenerler idaresinden hazine hisse -
\ot"ti': 8ulga.ri tahvilatına düyunu umumiye mec· rlen daha kudretli ve nüfuzu mali- nik vilayetleri, Agnamiyle Bursa, sı. 
L . 11• 8 stcın arn ' nıakt ı · ' l" d k d" . . h h .. . "td, h ll Ver . aretı u ısı e m e tutara ort senede hır sı er cep ede muessır gördüğü Karahisar, Karesi, sancakları hu • 2 - Buratlı maden şirketinden 
ll\... l' er gı tahsil d'l' · d f h · d I • • d.. · "d · f 80 "\I bi se~ .. e ı ıncıye e a şe remanetın e yapı an ıntı- uyunu umumıye 1 aresıni para İ:· bubatının öşrü, müte crrika aşarı, 00 altın. 
L G ll altın &.tr.. tutün aşarından hapta istediği zata reyini vermek çin bir melce telakki ederek onun tzmir, Saruhan, Menteşe, Denizli, 3 - Köstence kablo şirketinden 
ll" ı -....... 1( J•ıca ·ı lil(\l~ ıbrı1 \re • ~erı ecektir. suretiyle mutlak bir ekseriyet te • vesayeti altında para tedarik ede- Biga sancakları palamut, afyon ve 17,335 karşılığı posta telgraf hası-
~i et t h rgısı Bu · · · d k T '" k h A '11 • • b' b'l k · · k · v A A l d )e~ a sil d" · vergıyı mm e ere. ur amı erının ır ı me ıçın ayıtsız ve şartsız tes- zeytın yagı aşarı. atın an. 
~li~ e tesfiın e: ıp düYUnu umu- aza intihap hakkını da bu suretle lim olduğundan meşrutiyet mali • 3 - 1891 istikrazı 6,948,612 iti 4 - Eytam sandıklarile mülki-
~.'1 ~ &.Yt erneıse h l' al · d · k k l ~ ~~ 1ca 130 b" er sene e ıne mıştı. yesı e dahıl, kırk usur sene dü· bari kıymet arşı ığı: Mısır vergi· ye tekaüt snadığından muhtelif ta 
i •!t !! "erecekt· ~altın lira ha Düyunu umumiyeye terkedilen yunu umumiyede aza, ekseriya re- sinin bakiyesinden. rihlerde 2,000,000 mütecavizdir, 
~~~d'rı ~garistanır. e .t?tün aşa • varidata müteallik mühim nokta- is olan bir ecnebi İstanbul tahtıma 4 -· 1894 istikrazı, 9,033,574, iti karşılığı yoktur. 
~~ akiye ka.J\'ergısı karşılı - ları da arzedeyim: lisinin hakiki bir kralı olmuştu. bari kıymet karşılığı Mısır zeyla 5 - Ziraat bankasından muhte-
l~ llflıuırıiye aca~ kısmı da Muharrem kararnamesinde 3 nu Saltanabn doymak bilmi- vergisi bakiyesinden. lif tarihlerc!v beş milyonu müteca-
, ,........_ rr. ernrınde rehin mara ile gösterilen gümrük resmi· yen ihtiyacı 5 - 1903 saydimahi istikrazı viz iken 1340 senesine kadar muh 

ş._l'k Rurne}i a.kt ; • nin artırılması halinde haıil olacak Bu §erait hasıl olduktan sonra -2,640,000- itibari kıymet karşılı· telif hesapla mahsupten sonra kR-
ırı u vergı&ı. fazla varidat: henüz Türklerin elinde kalmıf o - ğı. (LUtfen aayıfayı c;evirlniz ) 
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lan bakiyeyi bütçe encümeni dört hazien için karlı bir İ§ olma.mııtır. 
milyon lira tesbit etmiştir. Cümhu- Tevhidi dUyundan evvel 
riyet hazinesi de tamamen ödemiş Tevhidi düyundan evvel bu ter 

tir. tiplerin sıraıiyle borsalarda kıy • 
Gene Abdülmecit devrine ait de metleri daha çok aşağı olduğun -

mir yollan işletme kilometre temi- dan dolayı kolayca itfa ediliyordu. 

natı: Faizleri 299 tarihindeki tasfiye-
işletme kilometre teminatlarının de yüzde 1-3 yüzde birden üçe ka

senelik müretteba!ı azami 890,000 dar oldukları halde tevhit muame· 
Tliı-k altınıdır. Düyunu umumiye - lesi her tertip müsavi yüzde 4 fa. 
ye cibayeti devredilen karşılıklar izli kabul etmemiştir. Çok sonra it 
ıunlardır: fasına başlanacak olan s. d. tertip-

1 - Haydarpafa - Ankara hat- leri daha evvel b tertibile beraber 
tı, kar§ılığı İzmir, Ertoğrul, Kü- muayyen miktarlar üzerine itfa e
tahya, Ankara sancakları emari. sası kabul edildiğinden mühim bir 

2 - Selantk - Manastir hattı, ispakülasyona zemin hazırlanmış· 
karşılığı Selanik - Manastir san -
cakları aıarı. 

3 - Dedeağacı . Selanik hattı, 
bu hattın geçtiği yerlerdeki san -
cakların aşarı bunlarda Dedeağacr 
Gömülcüne, Drrama, Siruz sancak 
)arı aşandır. 

4 - Eskişehir - Konya hattı, kar 
şılığı Trabzon Gümüşane sancak· 
!arının her nevi varidatı uşriyesi 

ve hattın geçeceği yerlerin aşar 

farklarından mürettep. 

tır. 

4 - 1914 istikrazı 22 milyon 
itibari kıymet Türk altmr karşılı -
ğr 1914 senesine kadar aktedilmiş 
bilcümle istikrazların karşılıkları 

olan varidatın mukaveleleri muci
bince kendi tertipleri alındıktan 

sonra artacak mebaliğden ve aıar 
üzerine mevzu hissei iane İptidai 
mektepler için zammedilmiş ida -
rei huıusiyeler ait hissedir. Hissei 
ianenin düyunu umumiyeye tahsi
sinden ve reji şirketinin maliyeye 
ait temettü hissesi, reji avansları 
kar§ılığı tefrik olunduktan sonra 
kalacak bakiyelerden. 

5 - Hüdeyde - Sana demiryo
lu istikrazı. Bir milyon on lira iti· 
bari kıymeti karşılığı Hüdeyde ve 
Cidde gümrükleri hasılatı. 

6 - Havuzlar ve doklar istikra
zı.. 1.210.000 itibari kiymeti kar· 
şılığı Sivas vilayeti aşarından. 

7 - 1908 Bandırma - Soma 
hattı istikrazı. 1. 712.304 itibari 
kıymeti İzmir - Kasaba demir 
yolları hasılatından hükUmet his -
seleri ve demiryolları işletme kilo
metre teminh kar!ılıklarından ar
artacak miktarlardı. 

8 - Hazine tahvilleri: Yüzde 
5 - İzmir • Kasaba hattı karşı

]ğu, Trabzon, Gümüşhane sancak 
larmın her nevi varidat uşriyesi ve 
hattın geçeceği yerlerin aşar fazla 
larnıin mürettep hissesi. 

Bu tev~it muamelesi için bir mil 
yon 460,000 bin Türk altını masra 
fı hazine deruhte etıniş ve banka
ca düyunu umumiyenin akçesine 
300 bin ilaveten vermiştir. Bu mu
kavelede tevhit harici bırakılan 
Şark demiyolları tahvillerinin sene 
lik mürettebatı 27,000 altın tesbit 
edildikten sonra tahvilatı mümta· 
ze karşılığı olan 430,000 lirasında 
430,500 lira müreltebtaın tahvilatı 
mümtazenin tamamen imhasında 

duyunu muahhideye tahsis edilme 
bir altı faizli tahvilat 3 milyon. si de ilave olunmuştur. 

1906 tarihinde tahvilatı mümta· 2 - beş faizli tahvilat 5.500.000. 
zenin dü~nu muvahhide evsafın- Bu tahvillerin beş buçuk mil -
daki tahvillerin mübadelesi başta yonluğu Alman bangerlerinin ve 
düyunu umumiye olmak üzere ali. üç milyonluğu da Periye bankası 
kadarlar teklifi üzerine 1,367,970 yüzde vaa-- ti seksen seksen beş he-

6 - Alaıehir - Afyonkarahiıar 
hattı, kar~ılığı işletme hasılatından 
hükumet hisse ile o tarihe kadar 

lirahk fazla tahvil çıkarılmıştır. sabile satı "•nmıştır. Bunlardan 
imtiyaz verilmiş olan hatlara temi başka Balkan harbi nihayetlerinde 

1 ak h · d"l A Mübadele kararnamesi n.at o ar ta sıs e ı en aşarı mü- dahilde de iki buçuk milyon lira-
rettebatı fazlalarından, Mübadele kararnamesinde ağır Iık ayrıca hazine tahvili satılmış -

7 - Konya Ereğli hattı, karşılı· kayideri düşünmeksizin kabul e • tir. Bu son kısım yukariki yeku
ğı, hattın hasılatından hükumet dilmi,tir. lstikrazlarda olduğu gi- na dahil değildir. 
h. ·ı ·· d d .. f · ı· b" · "k bi tevhit ve mübadelelerde komis~ ıssesı e yuz e ort aız ı ır ıstı Meşrutiyet devrinde uzun ve kı-
raz a!<tedilerek bu istikraz hasılı yonlar sair masraflar hazineye tah sa vadeler ile alınmış avanslar ve 
karşılık olacaktır. mil edilmittir. karşılıkları ıunlardır: 

8 - Hama-Rayaık hattı, karşılı· ! 1299 tarihinden evvelki borçlar 1 - Bank de Fransez 1911, 
- 1 S m Aka· Ha kl A dan Mısşr vergisi aktedilmiş olan· 
3 a , , ma sanca arı a - 1912, 1913 senelerinde. 
ş:lr: :-w hariç olmak üzere bakiye kalan Üç defası 1.320.000 Türk lirası 

9
1

- Bağdat ikinci ve ~~::ne "i kı . larh i~in kı~k ~ü~ur milyonl~ yeni karşılığı İstanbul vilayeti gümrük-
( K Ad ta vıl verılmıştır. 299 aenesı son-

sım arı onya - an .... ~.~nrı, k" b l b h . . d d" leri. 
kartılığr, Halep vilayeti A"nam ru r~. 1

' orç ar unun arıncın e ır. 2 - Bağdat demiryolu şirketin-
sumundan tazminatı harbi~e karşı U~üncü ~evre: meşrutiyet den 1913 te 510.059 Türk lirası. 
lığından bakiye kalacak miktar. ıstıkrazları karşılığı düyunu umumiye fazlala-

lO _ Alpullu, Kırkkilise, hattı Meşrutiyetin ilanından harbi u- rından ve hattın hükumet hissesin-
ile Haydarpa§a _Ankara_ Eskişe· mumiye girdiiimiz tarihe kadar den evvelki teahhütlerinden kala
hrr • Konya hatlarında Seyrisefer 1908 senesi meşrutiyet, arzı izah cak kısımlardan ve sair mahsubat
seri katarları tahkimatı için düyu. olunan ağır ıerait' altında devir tan. 
nu umumiye varidat fazlaları üze· aldığı maliyeyi düyunu umumiye 3- Türkiye milli ve Selanik 
rine açılan avanslardan temin o- cephesinden en ufak bir değişik - bankalarından 1912 de l.650.000 
Iunmuştur. liği dahi düşünmeksizin, düşünse Türk lirası. Karşılığı Edirne, Ay~ 

Kilometre teminatı karşılıkları de hiç bir şeye muvaffak olmaksı- dm, Hüdavendigar Beyrut vila -
da senede azami 890 bin altın ol _ zın zaten hazinenin maliyeden çı- yetleri gümrükleri hasılatından ev
masına ıöre bu hatların işletmeye karak düyunu u.mumiyeye intikal velce düyunu umumiyeye müret-
açıldığı tarihten itibaren otuz se • eden varidat membalarınadan tep miktardan artcak bakiyeler. 
neden evvel istimlak veya işletme- mahrum kaldığından gene istikraz 4 - Türkiye milli bankasından 
ye de ~vcut olmadığına göre bu siyasetedaha ziyade vüsat ve re - 1911 de 2.054.806 Re,adiye zırhlı
tediyatın asgari müddeti otuz se • vaç vermiştir.. Me!rutiyet ilanın- sı için. Karııhğı hazinece varida
rııe devarn eden mecburiyeti nazarı dan harbi umumiye girdiğimiz ta- tı umumiyeden ve donanma cemi
dikkate ~lınır~a 0 zamanın cari fa rihe kadar yedi sene zarfında yeti hasılatından ödenmek üzere. 
izine göre yüzde beş faizli ve otm: 48.633.442 liralık uzun vadeli ha- 5 _ Selanik bankasından 1914 
senede itfa 13.700,000 altmm sene; rici istikraz ve sekiz buçuk milyon te 6.000.000 lira. Karşılığı hazi
lik mürettebatı olur bu sermayeye hazine tahvilatı ihracı ve dahil ve ne tahvili rehnetmek mukabilinde. 
de Abdülhamit devrinin istikraı . hariçteki müesseselerden 19 mil- 6 - Osmanlı bankasından 1912 
larına ilave etmek icap eder, gene yon 731.286 liralık uzun ve kısa 1913, 1914 senelerine meşrut he
bu devrin mühim muamelatı mali vadeli avana muamelesi yapılmış- sabı cari haricinde olarak altı de
yeıinden biri de tevhit düyun me . tır. fada beş milyon 6220. 200 Türk 
selesidir. Yekun 76.864. 728 liraya baliğ- altını. Karşılığı düyunu umumi • 

1903 tarihinde muharrem karar dir. yece cibayet edilmekte olan ağ -
namesine tabi borçlardan a. tertibi Bunların miktarlarile karşılıkla- nam ve aşar fazlalarından ve tü
hita.m bulmuş, b. tertibinden de bir rrnı arzediyorum: üş ürü ile Bağdat, lskenderun, Hay 
miktar ödenmişti. 1 - 1908 istikrazı 4.411.212 dar paşa da dahilolduğu halde 

b. tertibinden kalan bakiye ile Türk altını itibarı ve karşılığı rü- gümrük varidatından bu tarihe 
t., d, tertipleri a~ağıda söyliyece· sumat emaneti hasılatı umumiye - kadar düyunu umumiyeye muta -
ğim şekilde birleştirilerek düyunu sinden ve düyunu umumiyeye mu- hassas mürettep mebaliğin temi
muvahhede namı altmda yeniden havvel kilometre teminatı, aşar nindcn sonra kalacak miktar ve 
çrkanlan yüzde dört faizli 45 a • haaılatı faz laları. harp vergisinden hazineye ait kı· 
mortismanlı tahvil ile mübadele e- 2 - 1909 istikrazı 7.000.004 iti- srm ve Sivas aşarından düyunu u
dllmiftir. Bu mübadele ameliyesi ri kıymet Türk lirası, karşılığı kıs· mumiyeye mürettep kısımdan ba
b. tertibi 100 yüzü 70 ve t. tertibi men SiTaa, Konya, Kastamonu, A- miye kalacak miktar ve Diyaribe
.rQziı 42, d. tertibi yüzü 37, hesa - da.na vilAyetleri ftmarlarrndan ve kir, Sivas, Trabzun, Kastamonu 
btyle ,.ıf tahvil ile değittirilmiş - Kalecik kaza.ar atarmdan. Şam, Musul, Karesi, Bolu, Hü -

ta. 3 - 1911 iıtikrazı iki tertip davendigar, Erzurum vilayetleri 
~ umumiyeni.n talep ve 11 milyon itibari kıymet Türk al - ağnamından. 
~ dofmut borç ye- hru. Karşılığı lstanbul vilayeti 7 - Tütün reji şirketinden iki 
C6nunu Ozımlnden ta.nen tenril gümrükler hasılatından senede ı senede ve beş defa 1.860.000 Türk 
vaW obmı,.. cS. t.ocliye cihetinden 1 550 bin altın. altını. Karşılığı reji şirketinin te -

mettüıiden hazine hissesiyle İzmir lir.Bu devreye ait olan ıııilr 
aşarınôan bu tarihe kadar düyunu ma §U iki noktayi da ilaY• 
umumiyeye gösterilmiş karıılıklar te fayda görürüm: 
dan bakiye kalacak kısım. 1914 istikrazından harbi a 

8 - Anadolu demiryolu ıirke - minin zuhuru üzerine pari• tı>' 
tinden 1914 200.000 altın. Karşılı- sesatı maliyesinden henüı a 

1 h 
ğı gümrükler hasılatı umumiyesin yan bakiyelerin araştırılrıı••11 t . d,. 
den. bi umumi içinde Bağdat ınr. . . ııı 

9 - Düyunu umumiye meclisin- ketine T oros kısmının tesırt .11 d 1 1914 l . d . . ı · _J ·ı 3 J!ll en 913 ve sene erın e on u ıçın ma ıye::ıen verı en 
beş defada karşılığı gümrük resmi 
munzammı düyunu umumiyeye 
mevdu 2. 951 ,167 lira müteferri · 
ka aşarının hissesi ianeleri Aydın, 
Hüdavendigar. ağnam bakiyesi, 
Sivas aşar bakiyesi, kısmen de ev
velki istikrazlardan satılmayıp ha· 
zinede kalan tahvillerin terbini ta-
rihini ve sair karşılıkların fazla -
lan .. 

10 - Doyçe bankan 1911 - 1912 
senelerinde üç milyon üç bin lira. 
Karşılığı kısmen gümrükler vari -
datının evvelki karşılıklar temin e . 
dildikten sonra bakiyesi de bir se
ne sonra tadat edilecek olan ağ -
nam hasılatından hazine tahvili 
rehin mukabilinde. 

11 - Fenerler idaresinden 1913 

liralık avans heıabı. 
· le"' Gerek Berlin muhadesıY ~ 

rek Balkan harbinden sorır•le 
dra muahdesiyle başka 111eJ!l 

fere tefrik edilen düyunu uııı 
ye mürettebatı hisselerini t eD 
vermelerinden bizim vergi ~1 
larımızın ödcmit olduğu rııe ~ 
de alakadar devletlerden jsl 't 

icabeder. Bunları, imkan .,eh 
man ile araştırmak maliye "e 
ciyemizin işidir. 

Dördüncü devre 1' 
Harbi umumiye dahil oJdı.ı ) 

Mondoros müterakesine kad~i 
pılan muameleİer ile C~utd 
idaresinin lstanbula hakıI1l 0 

• 

gv u güne kadar lstanbul idare• 
marifetleri: senesinde beş yüz bin altın. Kar -

şılığı fenerler idaresi hasılatından 1 ..- 1915 ıeneıinde A"1l do 
hükumet hissesi, bu hisse on altı _ Macaristan bankalarının " · 
da yedisi hükumete ait olduğun - avans 5 milyon altın lira h~ 
dan ajanlarının yalnız faizlerine risinde Almanların harp I1l 

kifayet teme resülmali imha için na ve bilhassa lrak Filiıt:. ~~e,. 
kar,ıhk kaldığı hesaben anlaşıldı· lerine yardım olarak ve~ 1~_.~d 
ğı halde fenerler İ!letme imtiyazı- lar muahede ile ibra edı!a:el' 
nın bu avanslar hükumet hisseleri- bunlardan fzala bahsetrıı•Y 
le itfa edilinceye kadar - ki ebe- Dahilf muamele .,e 
diyet ifade eder - temdit edildiği neticeleri . 
bu mukavelede münderiçtir. Muka 1 - 1914 ila 1917 senel e 
velede münderiçtir. Mukaveleyi muhtelif tertiplere çıkarılaııf e 
meclis encümenleri senelerce tet - rakı nakdiye 158,000,~· .s".., .. 
kik etmediğinden tasdiksiz kalmış kı nakdiye harp masraf ıçııı d'' 

hii iJ bu suretle meşrutiyetin yedi sene- fiklerden bir yardım teah . J{ 
lik istikraz işleri 76 milyon sekiz maksızın harbe girildiği i~tf! }. 
yüz altmış dört bin küsur liraya k k t• d 1 yııile 

çı arma zarure ı o a ııl<'"e 
baliğ olmuttur. rr.anlarla aktedilen mali 1Jl ııtı • 
CUmhuriyet idareside dev• lerle mezkur meblağın su~ 

redilen avanslar tinden altı ay sonra bu e,, 
Avansların bir kısmı uzun vade diye ham illeriyle mübadele ~i 

li istikrazlar ile kapatılmış ise de. üzere lstanbulda düyunu ~Ol oii 
bir kısmı kendi karşılıklarıle de - idaidaresine teslim edilın•fı" j. 
vam ederek Cümhuriyet idaresine tertiplerin karşılığı da sulh~ble' 
devredilmiştir. tinden sonra muhtelif tarı h 

Bu avansların alınmasına başlı- bedeli ödenmek üzere Alıll;:, 
ca sebep istikraz karşılıkları geniş zine tahvilatı gene düyun~ eefe 
mikyasta düyunu umumiye idaresi ye emrine verilmiştir. NetJC ı\ 
ne tahsis edildiğinden sene niha - rek bu altınların ve gerek biliJıİ 
yetinde karşılık fazlalarını istirda- hazine tahviUerinin muk~bed 
da kadar tahammul edilemiyerek zun vadeli istikraza k• (;de 
daha evvel yüksek devlete ait pa- Türklerin hunları asırlar~ ~ 
rayı avansı ıeklinde alarak seneni ıi mukadder idi. VersaY ııı.~eıı , 
hayetinde mahsup edilen düyunu si Almanları bu teahhütle~~ı-iiııt' 

. } b h" h h. "11 • İ hU.. • umumıyeye avan.s arı u ma ıyet· ra ve azine ta vı erın . gıl•" 
tedir. Diğer kiıa vadeli İstikraz - bırakmıştır. lstanbulun ıf ııfl' 
dır.. muhasim devletler düyunu. bifi 

d. eıı Gerek Abdülhamit ve gerek meş yede Türk evrakı nak •Y b .,-
rutiyet istikrazları yüzde 70 den tertibi hamillerinin besad~Y' 
başlıyarak yüzde 85 e kadar muh net bulunan altnları Lon. e de 
telif kıymetlerle ihraç edildiği, ko Jetmiş ve düyunu uınurıııY 
misyon, tabı ücreti açıyor ve sair işe seyirci kalmıştır. d' e 1'' 
masraflar da nazarı dikkate alınır Bu suretle evrakı nak 1[ rill 0 

sa bu iki devrin yaptığı istikrazla · lıksız olarak yalnız 'fürk e 
rın hasılı yüzde 30 noksaniyle he muzlarında bırakıldı. ,~ 
sap edilebilir. H b inin iJ~ilfl 

B k l 1 d . ik h ar ıumum . 
azı mu ave e er e ıst raz a· muameleSI ~~ 

sılndan eşya mübaya etmek ve o . inin ıJıi 
memleketin fabrikalarına sipariı- 2 - Harbı umuın daJl " ; 

1 . t daşlar ..:.1e, ler vermek ve istikraz dahilde ya· ı mwame esı va an .. ıı~'' 
k A l"f" h b" esaıtı ··dıt pılacak bir iş için ise o işi behme· te ~ ı ı ar ıye : teahh" ii,_, 

hal toptan ve götürü bir bedel mu· şar ıaşe emsallerı ve f tef.Jı . ; 
. d il . l ınasra et•" kabilinde parayı ikraz eden mem- e erıy e maaş, eı.•r ..,. 

1. Jl 11 , ... leketin teahütlel'ine vermek şart - ı-i bu meblağ ma ıye ıı Ji,- j4)1' 
h b .. 45 ıniJYO ... lar vardır. esa ına gore ,.\Il5'' ıf 

Gene bir kısım istikrazlarda im- tecaviz idi. Bu he.abı itib',.~ı1itl 
tiyazlı şirketlerin haksız taleple - releri 1336 ıenesindell f<Ö1Je ti11' 
rini lehlerine olarak kabul ederek habı istihkakının v~:uP •"~ lı' • 
imtiyazhalletmek imtiyaz revekoh vergi borçlarına ın ıı~ p f' 
hemen halletmek veya yeniden ve sonra da mhaıubU J11,Jı'" ti' 

• "kyasta • ,Je . ..k 
imtiyaz vermek ve yahut mevcut nuniyle genit mı kiye11 ed'rv 
imtiyazlar lehlerine olarak geniş- parak kalan cüz'i ba r•P' ~ • 
lettirmek, taraflarnı artırmak ka· fiyei düyun tahvilin;ııtı'rıı' . 
yit ve şartlarına ve teati edilen mehmaimkıin vataJl ·ctir· .J.J 

rtJl" ır mektupla;a ve karara istj.kraz mu- luplarına cevap ve. -~~· 
kavelelerinde çokça tesadüf edi - (Devamı 11ir1'1 
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BorÇlar itilafı Mec-
liste tasdik edildi 
(10uncu sayıfadan devam) 

3 - Dördüncü muamelesi on ıe· 
kiı ınilyonluk istikraz dahili aktet 
~İf bundan yalmz bir buçuk sene 
~ faizi vermiş resülmal ile diğer 
~aiılerini olduğu gibi bırakmıştır. 
. il iatikrazın faizi altın ve karşılı· 
~ı da ağnam hasılatından razineye 
alan kısmından olacaktı. 
I>anıat F eridin düyunu umumi· 

Ye'den aldığı avaru ta:kriben iki 
~İlYon lira. Bu para ile kuvayi in· 
~iba.tiye teşkil edeceğinden işgal 
lltnandanlarının muvafakata ve 
~ltdınılariyle alınmış. Karşıyığı as 
h~ti demiryolları anbarları da da· 
ıl olmak üzere btanbuldaki an • 
~larda devlet malı olan eıyanın 
~t~ muamelatı satrlmıt ve para. ve 
l'ıltniştir. 

(Borçlar itilafı etrafındaki mü
~ker~lerin tafsilatını, Anadolu a
~~~r. gec~ geç vakte kadar ,·erııı~
ıgı ıçin, gazetemizin bugünkü sa 
hsına yetiştiremedik. Mabadma 
~al"In devam ed~ceğiz. 

l3. 1\f. Meclisinin dünkü tarilıi 
ee sesinde Hasan Fı?hmi Bevin be 
~ . 
anatından sonra Eski~ehir rnebn-
6~ Emin Bey ki.irsiye gelerek Snr:ıç 
~glu Şükrü Beyi ve hükumeti borç 
l~ nı:selesi mm1affakiyetle hallet 
Ş .. len için tebrik etmiş, Saraçoğln 
\' llkrij Bey de yeni borçlar nmka-
elesi üzerinde izahat veııniştir. 

Çin de-
Mançuriyi geri almak 

için uğraşıyorlar 
ŞANGHAY, 28 (A. A.) -

F eng • Yuh - Siang, '~milletin J a 
pon aleyhindeki kuvvetlerinin,, ku 
mandasını deruhte etmiş bulundu· 
ğunu ve hunun gayesi Mançuriyi 
istirdat etmek olduğunu bildir • 
miştir. 

Mumaileyhin emri altındaki kuv 
veller nispeten azdır. Mumailey • 
hin girişeceği harekatın Çin de va· 
ziyeti karşıtırmasından korkul -
maktadır. 

Çiiı Türkistanın
daki kıyam! 

(Taymiı) in verdiği malumata 
göre Çin Türkistanında Küban ve 
Kaşgar şehrini istihdaf eden kı • 
yam, _Kaşgarın kıyamcılara geçme. 
sile nihayet bulmuş, vuku bulan 
hareketler esnasında şehrin eski 
kısmı mühim hasarlara uğramış İ· 
se de yeni kısmı hasardan kurtul· 
ıMU§ gibidir. 

Ka~garın şimali garbisinde olan 
Yangi Hisar deki çinlilerin malla
rı yağma olunmuştur. y carkanttan 
haber bekleniyordu. Fakat hiç 
bir haber gelmemİ§tİr. 

1

3UncU Kolordu Sabnal?'al 
Komisyonu illnl3rı 

lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM. 
Dan. 

At~eticede borçlar itilafı BüyUk 
~ilet Meclisi tarafından tasdik e

miştir.) 

F ransada kar yağıyor 
~ l>ERPINGAN, 28 (A.A.) -

1 Uhtelif mıntaklara kar yağmı~ -
il', 

120,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 
17 / Haziran/ 933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şartna
mesini görmek üzere her gün ve . 
münakasaya girmek için o gün ve 

DOKTOR vaktinden evvel teminat ve teklif 

[)' ~ .. afız Cemal mektuplarile lzmir Mat. Mv. SA. 
l)· ... hıh hastalıkları mütehassısı AL. KOM. nuna müracaatları. 
~olu N. 118 Telefon: 22398 (3066) (2332) 

~ı Fatih sulh ÜCjüncü hukuk hakimliğinden : 
~kerde Hastane ismi Tarihi 'efatı l\Jahalli ,·efatı 

; o. ~o. 
32/ss 'i 445 5-5·932 Cerrah Pa;a 1 Jasrnnesi oğlu ;\Jehmct 
., 1402 

J\anber 
Ali Ahmet 

Ali 
l o ' ,, 
17 " .• 

" " " 
,523 ıo~ Ruhi 
2145 i\lustafa ,. Ya,in ,, " 2·7 

" 
21)2 Ali Riza ., Zeynel 6 , ,, " 
2145 IHısnu .. Nuıi 13 ,, ., " .. 
1714 i\lehrnet Mehmet 3-b ., .. 

2761 156 Ahmet , Hamıt .l\:emali)C 2-1 Gural'a ., .. .. 185 .J7 l lalil ~ i\Jehmr t Biga 
2885 24Q i'\uri , .. \lehmet ;\Jalatra 13 14 ,, 

.. 

.. .. .. 
308 171 Ali ,, Süleymanl\ireçlıurnu 22,, ,, ,, 

., 

454 1 t. Seyfeuin ,. il yas 1 lııyrcbolu 28 , 
7'47 20 l lü•eyin ,, ~ülc~ man .Kl'lkııt 1 ).5 
95'( öl J mail .1 Mehmet l'l:ınhul 20-5 

.. 
,, 

" .. .. 
1559 55 Rıza .. !\leh met \"ıd'n 9·S .. 

16 196 ::\nzifc Reşat 16·1 l lascki ~adınlar , , 
l 11 .ıO;> AHe Ahmet 6-3 ,, 

?~73 Ahmet llamdi l~uşen 2-9 Ccr11h l'a;a .. 
264) ,\ !emiş \ khmet 5 ,, , ,. .. 
' .. '=-44 1 .., la-an Şakir 13 • ,. ., .. .. 

,, 2941J Fatma Zrhra 11. hmet 20 , ., ., , . 
931,

101 
lô5~ llasan !\lusıala l'J .. . . .. 

i\Jufti .\h l\I de mimar çeşme caddesinde atik 44 cedit 52 :\o lu ha· 
g~~, 14') • :de 25·4·9 ~ô taı ihinde 'cfat Zeliha 

ı\k ar 3) d;ı !\uçuk langada ıram\'ay caddesinde 156 'o lu 11. 'cfat 
ı,~ ioı e.dcn :\J. Pııparonya 

Şehremininde lbrahlm ç:n uş ,\1. de dibek :. da 13 i\o. lu H. de \C· 

faı eden Hahçe\'3n Murat dendi 
{t'\likııpı \alı l\I le \e S. da 25 :\o. lu J ianede \·efat eden Aru~ya" 
':ı:ıhte 1 ,ender Paşa ~1. de Em·er be\' l lanında ~akin \'cfat et.kn bah 

933, ıs ~~\·an :\lehmet ağa • 
,; atihte lskcnder Paşa l\1 de Ahmed \'C caddeı.inde 40 No. lu diıkkan· 
ı: 'h~fat eden Çangırı Yihh·etinin Baslama haıiyesindcn ı\hmet o~lu 

r~ ını aıı-a 
Balad '' " · 

Cc \ a .\Q ta \'e ' ' h .. [I' 1 k . h . . ·:ııiyct cd') : esam·sı mu arrcr mute\ e :ı ann tere ·esme ma !<emcmız· 

~J 'il\( idr!ia •
1 mı~ olduğundan taı ihi ildndan itıharcn alacak 'c borçluların bir 

ı-.~}'an ,.c' b\ı \craset edenlerin üç av zarfında mahhmeve müracaatları lüzumu 
"' u Ilı"' dd • . 11 lfa.1.ine du . et .1.arfında müracaat ,·uku bulmadıJ.\ı tahtirde tereke mebalı· 

\ c C\ ır •d'I . . c ı ecc~ı ıl:ln olunur (.38Rtı ) 

Yeni Tarih 
1 ~er sınıf tarih kitabının hulasası 
•rıb iıntib . " -

lOO kuru ~nını Yermek ısteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
-...... ..... 1'1.lalt~lı~Iıtanbulda Kanaat Kütüphanesinde sahin. 

Beyoğlu dödiincü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Beyoğlunda Müeyyet zade ma • 
hallesinde yazıcı sokağında cedit 
28 numaralı Bronştayin aparhma· 
nmın ( 4) numaralı dairesinde sa
kin iken 15 kanunuevvel 1931 ta· 
rihinde vefat eden llyas Bronşta
yin kızı Mari Bronştayin'nin tere-
kesine mahkemece vaziyet olundu
ğundan ilan tarihinden itibaren a· 
lacaklıların bir ay zarfında Beyoğ
lu dördüncü sulh hukuk mahkeme
sine müracatları lüzumu ilan olu· 
nur. (3888) 

İstanbul asliye mahkemesi bi -
rir.:i hukuk dairesinden: 

Müddei Beyoğlunda Pangaltıda 
Büyük dere caddesinde 187 No. lu 
dükanda mukim kömürcü Halil e· 
fendi tarafından müddca aleyh 
Panganltıda Feri köy caddesinde 
137 No. lu dükc\nda kömürcü Vey
sel efendi aleyhine ikame olunan 
alacak davasından dolayi berayi 
tebliğ gönderilen dava arzuhali 
suretinin mumaileyh Veysel efen-
dinin ikametgahı hazırınm meçhu
liyeti hasebile bila tebliğ iade e· 
dilmesine binaen: hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141, 142 
144 üncü maddelerine tevfikan i· 
lanen tebliğine karar verilmiş ve 
tarihi ilandan itibaren 20 gün ce-
vap müdeti ita edilmiş olduğu teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (3883) 

Zayi - Liman idaresinden al· 
dığım 5 - 447 numaralı sicil cüz· 
danımı zayi ettim. Yenisini ala -
cağım, hükmü yoktuı·. 

(3880) Bahaettin 

\Tl:J Q K iYE. 

Z:IRAAT 
BANKA51 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT .. ~ D~Q 

H s t e ri li s e ue ~ r u M e t t e p ı e r e 
lole~e alınıyor 

1 - 1933.1934 ders scnesı ıçın lstanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Vselerite Eursa'da lu'unan Eursa Askeri Lisesine 
Konya ve Erzincan'da bu unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
ahnacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "l, 2, 311 üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 ' 'l , 2, 3,. öncii sınıfları muhlev:dir. 

3 - Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflnına iyi Almanca bilen talebe· 

ler ahnacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihsnmı da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
ve Fen memuı u yetiştirmek üzere Almanya)'a gönderi!ecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
cerek zabit çıkacaklardır. 

6 - Mektt'pler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydirilmesi, techizatı ve kıtapları hükumete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Vseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü
sabaka imtıhanına giterek kazandıkları takdirde Beşinci madde· 
de olc'uğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine 2iderler. 

8 - Bütün mektep'erle kaydü kabul mekteplerin bulunduk. 
lan yerlerde l/Temmuz/933 tarihinde başiar ve Ağustosun bi· 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
sem sinin devamı müddetince sivil ı ise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe alınmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde askeri Jise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1/ Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. · 

1 O - Mekteplere girmek için laıım olan şartları muhtevi 
kaydfi kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele
rinde mevcuttur. T aıip'er as '< erlik şubelerine ve ask eri lise ve 

' orta mekteplere müracaat ederek mezkür şartları öğrenmelidır· 

Jer. (2232 
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Milli Mildafaa Vekaleti Hava Müsteşarlığından: --• 
Kısım: 1 

Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba 
Şarka doğru ı• S Garba doğru 
lstanbul·Ankara T ASYQN Ankara·lstanbul 
Hareket Muvasalat Hareket Muvasa!at 

8:30 Yeşilköy "lstanbul,, 17:40 
9:40 16:30 

10:00 Eskişehir 16:10 
11:10 15:00 

Ankara 
Taşhandan saat 14:30 hareket edecek olan hava hattına ait hu· 1 
susi otomobil "Ankara Palas,. oteline uğrıyarak yolcuları ücretsiz 

._ ___ olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) --

lstanbul Tramvay Şirketi Evkat Tarifesi 

Bundan sonra her 
keşidede 5,000 lira 

ikramiye verilecektir. 

1933 Senesi Mayısın 25 inci gününden -. --.ıaı,..a.;;----. ........ __...~ 
itibaren ilanı ahire kadar muteberdir Her keşidede "207,, 

Kumbara sahibi ikrami
ye alacaktır. 

Fasıla ilk Son 
No. HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

saat 

lO ş· l' T·· I {Şişliden - Tünele 3·10 
ış ı - une T.. ld Ş. r - une en • ı' ıye 

12 Harbiye - Fatih 
1 Harbiyeden - Fatihe 5-7 
l Fatihten - Harbiyeye 9 

15 T k . s· k . f Taksimden • Sirkeciye 5 
a sım - ır ecı I S. k . d Tak . 8 ır ecı en • aıme 

16 M k B t f Maçkadan - Beyazıda 5·8 aça - eyazı \B - eyazıttan - Maçkaya 14 1 
,.8 M k E . .. .. f Maçkadan - E. Önüne 
~ - aç a - mmonu \ E. Önünden - Maçkaya 
.... 
~ 17 ş· I' S. k . ( Şişliden - Sirkeciye 

ış 1 
- ır ec!..-\ Sirkeciden - Şişliye 

18 Taksim - Fatih (Taksimden - Fatihe 
l Fatihten • Taksime 

19 K rt l B t 1 Kurtuluştan - Beyazıta 
__ u_u_u_ş,_ ---e~l Beyazıttan • Kurtuluşa 

K t l · E · .. .. f Kurtuluştan • E. Önüne 
- uru uş- mınonu ·\E Ö .. d K rt l . . nun en - u u uıa 

f r B. Taştan - Bebeğe 
4, ,, -E. Önüne 

4:. l 22 B b k E · .. .. Bebekten - ,, 
~ e e - mmonulE ..... d B b v -; mmonun en - e ege 

..g Bebekten - B. T aıa 
Vtı E. Önünden - ,, 

~ 1 23 Ortaköy_ Aksaray f Ortaköyden- Akaaraya 
~· \ Aksaraydan. Ortaköye 

CQ ı 34 Be ikta _ Fatih ( Beşi~taıtan - Fatihe 
ş ş l Fathıten - 8. Taşa 

7 
12 

7 
10 

12 
13 

5-8 
14 

7 
16 

7 
15 

9 
14 

7 
14 

5.57 
6.18 

6.00 
5.58 

7.38 
8.00 

6.29 
6.40 

6.08 
6.36 

6.20 
6.52 

6.58 
7.36 

6.00 
7.15 

6.11 
6.42 

5.32 
5.45 
6.05 
6.05 

5.39 
6.24 

6.30 
7.11 

saat 

24.10 
24.30 

1.00 
24.52 

20.38 
21.00 

24.24 
23.42 

20.01 
20.28 

20.05 
20.401 

19.48 
20.27 

23.49 
24.31 

19.59 
20.30 

24.22 
24.30 
24.52 

1.00 

21.19 
22.04 

22.00 
22.44 

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

Birinci mükafat 1000 L. 
İkinci ,, 250 ,, 
10 kişiye (100erden)1000 ,, 
20 ,, (50şerden)1000 ,, 
175 ,, ( 10ardan)1750 ,, 

5000L. 
(Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) 

SEYRiSEF AiN 
l\leıkezi idaresi Galata l:öprlllia,ı il 2623 
ŞubeA, Slrlı:ccl l\Jilhürdar zade Han 22640 

İzmir • Pire • iskenderiye 
Postası 

EGE 
30 MAYIS SALI 11 DE 

Trabzon Postası 

Cumhuriyet 
31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 de 
Galata rıhtımından kalkarlar. 

(2419) 

: :: : :::::::: : :::: :::::::: ::: ::: :::: ::::: :::::::::::::: :::::: 

~~ ::~ ~f :~ il S!BHMffill .. .. 

f 
A. saraydan -T. kapıya 

32 T k S · k · T. kapıdan - Sirkeciye 
':M op apı - ır ecı l Sirkeciden - T. kapıya 
" T. kapıdan - Akaaraya 

j { Aksaray dan- Y. kuleye 5 H KARADENiZ POSTASI H 
24.00 :: :: 

24.32 H Erzurum ii 
~ 33 y edikule _ ~irkeci Y; kul~den • Sirkeciye 
:; Sırkecıden - Y. kuleye 

5.45 
10 6.01 
15 6.34 

.g Y. kuleden - Aksaraya 1 04 :: :; 
, ~ L .. .. 

~ • - 1 
Aksaraydan- E. kapıya 

37 Edirnekapı • Sirkeci E. kapıdan - Sirkeciye 

l Sirkeciden • E. kapıya 
E. kapıdan - Aksaraya 

6 
12 
14 

.. .. .. .. 
25.55 ~~ 29vaMpuru Pazartesi ~~ 
24 24 :: ayıs :: 

5.37 
6.00 
6.29 

24:51 ıii günü akşamı Sirkeci'den hare- ~i 
·------------------------ ii ketle (Zonguldak, İnebolu, A- H 

1 t A 1 ı ~.~. yancık, Samsun, Ordu, Gi.resun, •. L.~ s anbuı Belediyesi ilan ara 
-------------------------' :: Trabzon, Sürmene ve Rıze)ye :: 

ii azimet ve avdet edecektir. H 250 lir'\ kıymetinde olan Kasımpaşada Seyit Ali Çelebi ma· 
hallesinde Mahmudiye nam diğer Nisa mektebi binasının enkazı 

.. .. 
ii Fazla tafsilat için Sirkeci ii .. .. 

SATILIK MALZEME 
Usküdar • Kadıköy ve Havalisi Halk TramvaY1"'' 

TUrk Anonim Şirketinden : 
b-

Çelik tanklarla akümiılatör kavanoz ve plakları, asi~ . 111' fi 

Julü, gaz ve elektrikle müteharrik ıriotör, hurda bakır, pırıoÇ ar
demir malzeme iJe kullanılmış elbise ve saire satılacaktır. G lı 
mek ve satın almak istiyenler, tekliflerini kapalı zarfla ver~t 
üzere 29 Haziran akşamına kadar Cumadan başka her gün ° at 
leye kadar Şirketin Bağlarbaşında idare Merkezine ınür•~; 
edebilirler. ~ 

Istanbul Gümrükleri 
BcışmüdürlüğündeJl: 

lı' 
lstanbul gücırükleri için 11 12., lira asli maaşlı ve sırf ~ati" 

tiJoda çalışmak üzere müsabaka ile üç daktilo alınacaktır. ''° 
han 5/ Haziran/933 pazartesi günü saat 14 tedir. dde" 

Orta mektep mezunu ve memurin kanununun 4 ncü ın3 ,tt• 
sindeki şeraiti haiz olması lizımgelen talip!er o gün ve ~~al•' 
Başmüdürlüğe müracaat etmekle beraber daha evvelce vesı35) 
rını getirmelidirler. ~ 

Kiralık kagir Hane ve Dükkaıt 

satılmak üzere açık müzayedeye konulmuştur. Satın almak isti
yenlerin şeraitini anlamak üzere her gün Levazım müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için de 18,5 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 115/933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi 

H Yelkenci Hanındaki acentalı- g 
H ğma müracaat. Tel: 21515 H .. .. 

Beşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden : 
291

sj 

Beşiktaşta Akaretlerde 43 numaralı hane on altı aY bire' 
numaralı hanelerle 7, 28 mükerrer 28 numaralı dükkanlar jlİ" 
sene müddetle kiraya verileceğinden 29/Mayıs/933 tarihi~de:ııa"' 
haren yirmi gün müpdetle müzayedeye çıkarılmıştır. TalıP ııad'' 
larm Haziranın OD dokuzuncu pazartesi günü saat on uçe yefıtJİ 
mahalli mezkfırda 54 numarada Mütevelli kaymakaınlığıP3 f oıO-
mezkfırun saat on üçünden on beşine kadar lstanbul E\'~:36) 
diriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. ( 

erlcümene müracaatları. (2114) 

Zonguldak Vilayetinden: 
Zonguldak Mıtat Paşa mahallesinde Gazi Paşa caddesinde 

kiin (11840) Jira kıymetli idarei hususiyenin çıktığı kendi bina-
11 7 - 6 - 933 çarşamba günu kapalı zarf usulü ile saat 15 te da· 
imi encümence ihale edil111ek ve bedeli 933 senesi içinde üç 
taksitte alınmak üzere satılığa çıkarıldığı ilan olunur. (2312) 

:: •••••••••••••••••••••••• (3 7 65) •••••••••••••••••••• :: 
···················~······ ······················ 

-• Dr. IHSAi't SAMI -· 
Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo \'e Paraıifo hastalıklarına tutu\. 

mamak için tesiri çok kac"I muafiyeti 
pek emin bir a~ıdır. (2793) 

Sahibi: Mehmet Asım 

NeJrİyat mürlürü: Refik Ahmet 

l V AKIT Matbaası - İstanbul 

Büyük TAYYARE Piyangosıı 
Yeni Tertibin 2 inci keşi desi 

11 Hazirandadır. . d•'' 
Bu ke~idede Büyük ikramiye ~5.000 Lıt9 

Mükafat 50. 000 Liradır 


