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Qarülfünunun 
Yeniden 
!._esisi 

Jl!:r kaç ::nedenberi darülfünu • 
»ıJı.ı \lıun ıılahı, yahut yeniden ya· 
L laı hakkınd d .. ·· ·· t 

4 Devlet 
Misakı ne oldu ? 
F ransanın derece derece 

artan muhalefetinden 
dolayı geri kalıyor 

~ niba a utunu en §ey • 
~ .. Yet tahakkuk ıahaaına gir· Londra, 20 (A. A) - lngiliz 
'1tlı ~zeredir. İıviçreli Profesör gazetelerinin ortaya lioycukları 
dıır •tanbulda bu it le meşgul • fikre göre F ran· 

• M "f .... lt aarı Vekaleti de bu hu· sanın 4 devlet 
Şiı.ıd·e'-ılı kararlarını vermittir. misakına itiraz 
~ 1 artık bu yolda yapılacak it· ve muhalefeti 
air~ahiyeti eyice anlatılmıttır.. derece derece 
~ t.r~·re Büyük Millet Meclisi artmak suretile 
'~ne girmezden evvel bir sürüp gidecek-
'1ı,. ~~ edecektir. Bu kanun tir. Halbuki res· 
(31) .'hc_e onümüzdeki temmuzun mi mabafiller 
' : 1 IÜnü latanbul darülfü - bir uzlaşma for· 
~ (l) lanı, bulunacaktır. Son - mülü bulunaca· 
""'-.. • •iuatoı 933 tarihi ile (1) ğını ummakta-
• ·~ 9":11.1 dırlar. 
'li)c V'9 tarihi aruındaki bir 
İl. ~I &!'ada muvakkat bir kadro Hariciye nazı· 
~cak bir (üniversite) ku. rlnın beyanatı 
~ r. Bu üniversitenin içine Lon d r a, 29 
"'-tiı.i" le!ecek üniverıitenin te- (A.A) - Hari-

... ,L.!~kıl edecektir. laslllz haricice-- ciye nazırı Sir 
l. ~, 11111 L__ sın Slr Coa Slmoa j b 5· 
............ _ uuıünkü darülfünunda 0 n ımon ' 
~ ~ bıiiderris ve muallimlerin avam kamarasında harici siyaset 

"-lll hakkında yapılan müzakere mü· 
'a.1.L 1_ (1) ağuatoıtan itibaren 
~ nasebetile beyanatta bulunduğu 

' olarak kurulacak, bir sırada silahları azaltma hakkın· 
~~ katt teklini alacak olan daki lngiliz planını mUzakere 
·~ ~e yer bulamıyacaktır. esası olarak kabul eden ltalya, 
~ •uretle hariçte kalanlar Fransa, Amerika ve Almanya 

Galataaaray 
·······················•·· lisesi sui istimali 

···································· 
Bir idari yaranın 

teşrihi 

Fethi Bey müdürlüğe 
nasıl tayin olunmuştur? 
Galatasaray, liıe dereceainde bir 

mekteptir. Fakat böyle olmakla 
beraber memleketimizin irfan h-
yatı içinde diğer liıelerden yükıek 
bir mevkii haizdir. Bunun iki se
bebi vardır. Bir kere bu mektep
te tedrisat Türkçe ile olduğu gibi 
Fransızcaya da ayni derecede e
hemmiyet verilir. Sonra mektebin 
batına geçen müdürleri ve yetit
tirdiği talebeıi noktaımdan iyilik· 
le töhret almıt bir ananesi vardır. 
Nitekim mektebin geçmit müdür • 
leri aruında tarihçi ve idareci Ab
durrahman Şeref Beyler, fizik mü
tehassısı ve ilim Salih Zeki Bey
ler gibi zevat bulunduğu gibi mek
tebin yetittirdiği talebeler içinden 
bugün Dahiliye Vekaletini i91al e
den Şükrü Kaya ve tair ve aanat-

--~her hanıi bir ecnebi dili· hllk6metlerinin beyanatından çok 
~.._.olanlar ve ilmi telif ehli- memnun kaldığını söylemittir. 

1,~ ıı bulunanlar ayrılacak, Sir Jobn Simon, bir harp zu· 
(t.\it ,. Q" Uu.iversll.: luu i"lııde Llc huraada Amerika hükumeti ta· 

Galatasaray ıı...ı 

-.., ~ !erciime heyeti) ne ben- rafından alınacağı bildiriJen ve 
~ ~ bir ilim müeaaeaesi vü- iki devlet arasında gUnOn birin- 1 
~ ~ecekti.r. Bu heyet ip- de çıkabilecek ihtilafları karşı· 
"'in .... ~ alckat bır surette tetkil sında intizar siyasetinin terkine 
~ ~!•olaa bile ıonradan daimi muadil olan yeni vaziyetin ehem-
,... :"'"'il 't miyetini cie kaydettikten sonra 

kir Tevfik Fikret Bey gibi zatler 
çıkmıttır. i~ı: llıahiyete konacaktır. demiştir ki: t' bu ikinci ilmi heyete .. Cenevrede elde edilen haki-

, ~p edilmit olanlarda gene ki terakkilerin tersine olarak en· 
,, ~rinde daimi olarak va- diıe uyandırıcı bazı belirtiler 
~ &caklardır. vardır. Bu alimetler, bütün bir 

tG!ıii.::ı- beraber bugünkü da _ miJletin adalete uygun bir mu· 
~,1-t .~ .ınüderris ve muallim amele görmek hususundaki bak-

'

tit-_ lçıııd de gelecek üniversite_ h ve makul isteğinin uyandırdı· 
-.. -.ıe ikt ğı tilpbe ve endişeleri göster· 

~ heye ı. en bqka telif ve ter- mektedir. ' 
lı.....~ ~ tıne de kabul edilecek İngiliz hükümeti emniyet ve 
~~ 1 

1 01ınıyanlar bulunursa sel&met hususunda bütOn dev... ~ :ne bütün bütün açıkta Jetlerin hukukça milsaviliğinin 
~ İçi.a eiillerdir... Bunlara bir tanınması hakkındaki müzakere• 
l..:"tı 'çdctan timdi almakta ol- leri ıona erdirdiğinden ötürO 
~ ~ ~ları verilecektir. Şa- biiyük bir sevinç duymaktadır.,, 

Onun için ıabık müdür Fethi 
Bey Galatasaray lisesine müdür o

larak geldiği zaman bu tayin mu
amelesi etrafında bir takım dedi 
kodular olmuıtur. Ye bu dedi ko-

t-ı. t dif l)ette olanlar bir sene • • 
d·ı~~ h\la er bir devlet dairesinde, Reısıcümhur Hz.nin güzel · 
~~ ... IQ~t b~r müe11eıede ken· duygulan ve teşekkürü 
''°"')"' l~Daaıp b~r it bulurlar Ankara, 29 (A.A) Reisicilm-
1-a.:."~ Jı· ~klerdır. Bir sene bur Hz. Erzurum·Sıvas ve Fil· 
~1-r \.hır tarafta bir it bu· yos-Ereyli demiryolJarının yapıl
": tclteelc il' sene sonra tefek - masmın kararlaşmasından ötürü 
•I~. İle ~~n. Yeni ünivenitenin yolun oğraj-ındaki yerler halkı· 
·~-~ ~rbkte t~kaüde ıevk nm belediye ve fırka reisleri 
''1... ~--- I>' 11t kendılerine darül- vasıtasile Cümhuriyet hükümeti 
~· 8uaı il' aYl'ılıt tekli buluna- ve kesdileri hakkında bildildik· 
L. ~ İ:te ıc_;ı' İçin de kendilerinin leri gilzel duygulara teıekkürle 
~ •'ı ar aeçnı· l sevinçlerine iştirak ettiklerinin \ ı._ öııiiııde ıto ~n hizmet- iletilmesini emir buyurmuılardır. 
t't leri)l.t Ve ~utulacak, her hal-
• ' · bıaı.-ı · . k igb -. ' arllna .,...." erını orumak 
~ llleı..l ~. •e. bulunacaktır. 
~ h~dar e~J e~ın ırfanı için bu
~ .•ıı.ıet e..:~nden geldiği ka
~ ~ 'Utetle •t ~lan kimıelerin 
\ ~~1 t ~ıdur edilmeme-
" ~ etlıın ı ") el'riıler . . o unacaktır. Bir 
'~a....ııu1cıa~çıııde çok yqlıolup 

Sadullah Bey yerine .. 
Hava müste

şarhğına tayin 
edilecek olan 
Seyrisefain mü-

-
Fethi L 

dular ·tayin karannın yerinde ol .. 
madığı noktasında toplanmı,trr. 
Acaba niçin?. 

Fethi Bey eauen Galatasaray 
liıeıi mezunlarından idi. Behçet 
Bey maarif eminliği ile beraber 
Galatasaray müdürlüğünü deruh • 
te ettikten ıonra mektebin ikinci 
müdürlüğüne getirilmittir. Behçet 
Bey mebus olup eminlikten ve 
mektep müdürlüğünden çekildiği 
zamana kadar bu vazifede kal .. L~':' Profe::e~~uu bahaolan

~ileri • r unvanı verile
ne tlllldi almakta bu-

dürü Sadullah 
Beyin yerine 
Bahriye akade
misi sabık mü· mıttır. 
dürll Yusuf Zi- Ondan sonra mektebe müdür in
ya Beyin tayini tihabı mevzuu bahaolunca Maarif oeca!'!•hınet Aaım 

lldncı Sal/lf ada kararlaıtırılmııbr· Devamı ikinci Sagılada 

. Balkan Hafrtas~nın .Bugün Sonu. .. 

DUn murahhaslara verllen ziyafette [St1acı .. y11ammta) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Güzellerden iki devlete bir ders 
~~~~~---~~~~~ 

Yeni Avrupa Kraliçesi Rus güzeli olmuş 
Dün anadolu ajanıı lıpanyada 

yapılan müaabakada Avrupa kra
liçeliğine Rus güzelinin seçildiğini 
bildirdi. Evvelki gün bir batka 
membadan kraliçenin Danimarka 
güzeli olduğunu almıttık. Belki o 
belki bu doğrudur. Fakat bütün 

tU ıüzellik müsabakaıında bu ıe· 
ne en çok nazarı dikkati celbeden 
Alman ve F ranaız güzellerinin 
doıtluiu olmuftur. 

HükUmetleri yıllanmı§ düşman
lıkla biribirlerine diş bilerken bu 

iki güzel Pariıte bulUfllluşlar ve Yeal AYr11pa ~ .._ ._ ...... 

birdenbire o kadar dem olmutlar •• Fnua--. Almaa shellerllilii llplpi..a 

ki aynlamamıtlar, öpütürken re - küçük bir ders vermitler .... Güzel 
sim çrkarmıtlar ve hükumetlerine değil mi?. 
.................................. ~ .................................................... .... 

Vapur seferleri devlet 
inhisarına alındı 

Seferleri bir müdürlük işletecek, 
vapurcuların da çalışmağa 

hakları olacaktır 
• 

ANKARA, 29 (A.A.) - B. M., cut posta seferleri yapan Türle ar
Mecliıi bugün reiı vekili Hasan Be matörlerinden bu kanun meriyeti 
yin riyasetinde toplanarak deniz tarihinden itibaren on bet gün iç~ 
yollan itletme kanun layihasını de iktıaat vekaletine bir beyanna· 
müzakere ve kabul etmiftir. me vermek suretiyle tirkete ittirak 

Kanuna göre Türkiye aahillerin talebini bildinnit olanları iht9'a 
de muntazam posta ıeferleri iti eylemek üzere üç ay zarfında te • 
devlet inhiaarına alınmııtır. Bu in t ekkül edecek bir Türk anonim 
hisar, (Deniz yolları itletme mü· ıirketinin de deniz yolları işletme 
dürlüğü) tarafından itletilecektir. müdürlüğü ile birlikte muntazam 
Eshamı nama muharrer ve Türlde· posta seferleri içinde çalışmaya 
re münhaıır olmak ve halen mev· Devamı ikinci Sayıfada 

··············································~············································ 

- Bir pantalonu kac;a UtUIUyorsun ? 
- Yirmi bet kuruta 1 
- Öyleyae bir baca§ını UtUletmek 

kiti, yandan bir r•lm c;ıkartaca§ım. 

İzmir mektep
lilerinin t 

• 
yaresı 

lzmir, 29 (A A.) -
İ zm i r mek teplilerinln 
satın aldıklan tayya· 
renin ad konma şen
liği 2 Haziranda Gazi 
Emir ta) yare meydı· 
nında ~ apılacaktır. 

Tayyarenin adı(lzmir 
mekteplileri tayyaresi) 
olacak tı:- 2 Haziran 
sabahı mektep talc· 
heleri iki hususi trenle 
Gazi Emire gidecek· 
ter ve merasim& ba· 
lunacaklardır. 
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Galatasaray Iise5' Darülfünunun 
Yeniden 
Tesisi Yugoslavya, muahede

lerin tadiline muarız .. 

Yunanistanda 

Kralcılar 

sui istimali 
• . . ~ayıf(J(IO 

llaştarafı IJırıncı ., f,t" 

HaŞmakaledcn Dcl'Unı 

lundukları aylık tahsis edilmek 
suretile tekaüde sevkolunacaklar -
dır. Nihayet yeni üniversite teşkil 
edilirken yalnız muallim ve mü- , 
derrislerin vaziyetleri değil, tale -
benin vaziyetleri de nazarı dikka
te alınacak, darülfünun talebesi -
nin daha iyi terait içinde yaıayıp 
çalııabilmeleri imkinları arana -
cak ve bulunacaktır. 

Vekaletine ikinci müdür ~laJI ~ 
hi Beyi münasip bir ınüdur 0 f ,~ 
hatırlatanlar olmuştur. fakat ol• 
hi Beyin tahsili lise mezunu lr 
maktan ibaret idi. Gal~taı•~~:bil• 

Belgratta, muahed~lerin tadili lehin- N~~ırlar.la beraber ::~ %~=~:~üf,:::0.ı:r;~;.~ ~ 
deki hareket protesto edı.ldı· numayış yapblar sil derecesini haiz olmak ı•:.or 

. BEL~~~· 29 (~~9.) .-Aavala j hangi . b~r ecnebi . müdahalesini 
aJanaı bıldırıyor: Dun tıyatro mey reddettığı ehemmıyetle kayde-

Görülüyor ki yeni üniversite teı- danında 50 bin !ki,ilik bir halk küt dilmektedir. Kararda hüku -
kil edilirken bu yüksek ilim mü- lesinin ittirakiyle muazzam bir mi met daima ve her fırsatta sulh ve 
eaaesesine girecek olanların hakika t:no yapılmıt ve mn•hedelerı'n ta· b • - eynelmilel te,riki mesaiye müza-
ten eh,liyetli olmalarına azami de- dili lehitıdeki hareket proteato e - harette bulunmağa Ye ancak ekıe· 

riya siyasi entrikalar gizliyen söz· 
leri değil ef'ali nazarı dikkate al
mağa davet olunmaktadır. 

recede dikkat edilecekitr. Fakat dilmİ§tİr. Aralarında Romanya par 
üniversite teşekkül ettikten aonra lementoıu reis vekili Grouea, es -
bunlar gene kendi haller!ne bıra· ki Aomanya müateıarlarından A
kılacak değildir. Yeni üniversite- tarcescu ve Praı parlementosu aza 
ye giren müderris ve muallimlerin sn.dan Puti'nin de bulunduğu bir NOVISKAD, 29 (A.A.) - (A • 
mütemadiyen iyi çalışmaları ve bu 1 çol !ıc:ılipler tadili istenilen bugün vala ajansı) Naayonal demokrat 
üniversitenin zamanla kendi ken- kü üç hükumet hudutlarının ne gi- f ırkaıı dün 40 bin kişilik bir halk 
dini tasfiye edebilmesi için tedbir- bi şartlar ve ne kadar fedakarlık- kütlesinin iştirakiyle ve meclis ve 
ler alınacaktır. Bu tedbirler biri larla elde edilmit olduğunu ehem fırka reisleri de hazır bulunduğu 
ecnebi tedris şefleri vasıtasilc mü- miyctlc kaydetmişler ve yüz bin- halde büyük bir toplantı yapmış· 
derris ve muallimlerin gündelik lerce çocuklarının kaniyle kudsi - hr. Nazırlardan Kramer ve Radi -
faaliyetlerini kontrol etmektir. yet kesbeden bu hudutlara doku- vizoviç ıöz alarak hudutların tadi
Sonra, her sene baıında her mü- nulamıyacağmı söylemiılerdir. line kar,ı tiddetle protestoda bu .. 
derris ve muallimden kendi ihtisa· Mitingle kabul olunan karar su- lunmuşlar ve ayni saatte Beugratta 
sına dahil olan ilim ve fen şubesi- retinde Yugoslavyanın bütün dün· Bükrefte, Kraislava, Bmo ve Koc· 
nin bütün dünya üzerinde geçirdi- ya sulhunun müdafileri arasında hitze de mümasil protesto miting
ği yeni terakkiyat ve tekemmülat birinci safta bulunduğu ve menfa- leri yapılmakta olduğunu kaydet • 
hakkında birer konferans teklinde atlerini müdrik olduğundan her . mişlerdir. 
hakkında bir konferans §eklind~ 
mesai hülisaları istenecektir. Ni
hayet üniversite müderris ve mu
allimleri asgari iki, azami dört se
nede bir defa orijinal bir eser vü-

lzmirde 
cude ıetirmek, yahut böyle bir c- 9 Eylülde bir pa-
ser üzerinde muayyen bir noktaya 

gelmi! bulunmakla mükellef tu. na yır kurulacak 
tulacakyı. JZMl..,. .K, 29 (A.A.) - 9 eylül 

I@'- ~riUfijnunun ilğası ve ye- .. . 
. . . .. . . . . kurtuluş bayramı munasebetıyle 

nıden tesısı uzermde takıp edıle - G · h k ı · · k f d k' . ı azı ey e ının ar a tara ın a ı 
cek hattı hareketın esasları bun - 17 b' l bb 1-ı- ah d 
d 

ın me re mura a ıa s a a 
an ibaretti. bir panayir kurulmaıı için son haf 

Mehmet Asım talar zarfında lzmir belediyesi ta-

Vapur seferleri 
devlet inhisarına 

alındı 
Baştaralı JJirinci Sayıfada 

hakkı olduğu gibi kanunu meriye
ti tarihinden itibaren üç sene son· 
ra asgari bir milyon lira tediye e
dilmit sermaye ile teşekkül edecek 
olan Türk anonim firketlerinin de 
bu müesseselerle birlikte çalıtma
ya haklan olacaktır. 

Tapu har~lar1 
Tapu tahririne dair 474 numara 

lı kanunun sekizinci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun kabul e-
dilmittir. 

Buna nazaran verilecek tapu se
netleri için harç namile hiç bir şey 
alınmryara:k, yalnız kıymetlerin -
den bir def aya mahsus olmak üze
re binde bir tahrir resmi alınacak -

rafından vukubulan teşebbüs fili
yat sahasına intikal etmiJ bulunu
yor. 

Fon Papenin 
makalesi 

Hükumeti Mutlakanın 
yeniden tesisi zamanla 

kabilmiş •. 
BUi)APEŞTE, 29 (A. A.) - · 

M. Von Papen yar reami Budapeı
ti Hirlap iazetesinde yazdğı bir 
makalede "Kaidesi milletin irade-
si olan bir ehram ucu olarak Al • 
manyada hükumeti mutlakanın ye 
niden tesisi zamanla kabildir,, 
diyor. 

Mösyö Von Papene göre milli 
inkılabın neticesi içtimai sınıfla -
rn siyasi rejimini serbestçe seçmek 
hakkına sahip olmak suretile bir • 
le~meleri olmuıtur. 

Mösyö Von Papen, Alaace Laur
raine meselesinin halledilmit ol • 
duğunu söyledikten sonra: 

- Polonyaya kartı, diyort mü· 
tecavizane bir niyet bealemiyoruz, 
mevcut muahedeler kadrosuna hür 
metkarz. Anschlu11 vaaıtaıile A -
vusturyay ıilhak fikrinde deiiliz, 
fakat Alman ve AY\dturyadaki 
Alman milletlerinin, ırk birliği 
mucibince, istikbale dojru, ayni a· 
drnlarla yürümelerini iatiyor. 

Möıyö Von Papen lnıiliz ef • 
kin umumiye.inin milli inkılabın 
manasını yanlıt tannnaıına tees -
siif etm•~·tedir. 

' liyordu. Bununla beraber fethi 
Atina, 29 ( Hususi ) DJn luğa bir çare bulunmuştur: . ı;k

Atinada ve P.rede krallık ta- Bey bazı emsali olduğu gı~• 1 go 
raftarları, Bizans.o so:ı impara- k h ·1 · "h 0 Atır· Re ta sı ımtı anı verını:f .,.. 
toru olan Ko!tantin Paf,o'o~!o- suretle eline bir şahadetnanı~ı'~ir 
sun vefatı yıldönümii müna!e1'e- h k k h 'k yerı ... ut yü se ta sil vesı ·ası l•" 
tile yapılan ayini ıubauiye siya- tir. Bu vesikaya istinaden Ga ıır 
si bir şekil vererek kralcılık ve d l · lunJll 
müteveffa kral Kostantin ile oğ-

saray mü ür üğüne tayın o 

tur. •)1.0 
lu sabık kral Yorgi lehinde nü- F h" B . d' Y• b joıtl 
mayişler yapmışlardır. Kralcılar et 1 eym ver ıgı u fi' 

ve aldığı bu şahadetname yey• ,.i. 
evveli meçhul Yunan askeri a· kJJl1 '' 

sika etraf mda da hala bir ta .ı. 
bidesine giderek büyük bir çe- · yeır 
lenk koyduktan sonra Atikon vayetler vardır. Fakat bu ~ı•~ 
tiyatrosunda bir içtima akteyle rin sıhhati derecesini tetkık fJj 
mişlerdir. Kralcılar açık mevdan- ayrı bir meseledir. Yalnız . ·fiti 
da toplanmak iıtemitlerse de Beyin Galatasaray müdürlill~ 
cümhuriyetçiler mukabil bir nü· tayin edildiği zaman bu hu•"'Jf 

h l d ki kararı veya tezkereye sabık-. !~ 
mayış ıcrasına azar an ı arın· ,... 
dan bundan vaz geçm·ş~erdir. müsteıarı Kemal Zaim Beyan bİ' 

lçtimaa iştirak edenlerin kol- za koymaması kayde deie:.,.ı 
larında Bizanıın arması olan hadisedir. Rivayete göre 1' d 
Kartallı kurdeleler ve ceket Zaim Bey bu tayin kararını-~ 
iliklerinde de kral Kostantin ile fık görme.mi§, buna fikren itt ~ 
Yorginin rozet ı eri bulunuyordu. etmek istememiştir. Bunuıal~ 

içtima, bahriye nazırı ile dört raber Fethi Beyin Galat~ ;J 
nazır, hükumet taraftarı fırkalar mektebine getirilmesi ernrı 15'' 
rüeıası muvafık ayan ve meb'- olmuştur. Ondan aonra dedi fit 
uslardan bir çoğu gelmitlerdir, dular bir müddet durmu§t.u~· ltJ' 
Hatipler krallıktan ve kral ta- arif Vekaletinde de deiıtıkl fıl 
raftarlarınm ümit ve emellerin· vukubulmuıtur. Kemal Zai:.,,, 
den bahsederken halk "kralımı· mebus intihap olunarak mil•~~ 
zı isteriz., diye bağırmaya ve lıktan çekilmit, Maarif Ve~i' 
şiddetli alkıtlara ba,lamııtar. En den Cemal Hüsnü Bey çek• tır;r 
ıayaoı dik&Cet otan cihet, bahri· ,-erine; ... ı,.,ı ..... e1.a c .... ıı .. ,.. o,. 
ye nazırı Had Kiryakaiun da tir. ,# 
alkışlayıcılar arasında bulunması Bundan sonra bir aralık f ıJ!I 
idi. içtimada bulunanlar, mille- Beyin Galatasaray ilesindeki ·fi" 
akiben mahallelere dağılmışlar resinden Maarif Vek!lell~, 
ve kralhk lehinde tezahürlerde memnuniyet izhar olunrnaı~~ 
bu uomuşlardır. Zabıtanın mü- lamıı, o kadar ki sabık ~ 
dabalui kralcılarla cümburiyet- Vekili Esat Bey bir gün Jıl~J 
çiler arasında bir takım müsa · geldiği sıralarda burada . ~ 
demelerin önünli almışlardır. maarif memurlarından nıil~ 

vukubulan bir içtima e~f' ~ 
Fethi Beyin idaresini takdır 
bütün bu yüksek memurlara:i 1., 

Kükürt tacirleri 
mahkemede 

IZMlR, 29 (Hususi) - Kükurt 
aatıtında ihtikar yaptıkları zanni · 

le haklarında takibat yapılan altı 

tacir Sulh ceza mahkemesinde mu 
hakeme edileceklerdir. 

Üzüm rekoltesi 
IZMIR, 29 (Hususi) - Üzüm 

rekoltesinin bu ıene fazla olacağı 

tahmin ediliyor. 

iskan işleri 
IZMIR, 29 (Husuai) - Viliye· 

timizde iskan itleri bitirildi. Yeni 

seneye hiç bir iskan muamelesi bı· 

rakılmadı. 

- Fethi Beyi size nü.rn1111~,pi • 
tisal olarak gösterebilirılll· .~tll 
niz onun gibi çah,kan .,e dı 
olunuz.,, 

De.mittir. Jttl -
. k ..... ..:o 

Esat Beyın şahsen ço . .JI""' 
rem bir zat olduğu, sui istıJ.11 

1 
,_fr 

h. b' · · · e kaı1 _.t ıç ır nevıne ve cmsın J_,,,' 

tır. Bu resim vergi ile birlikte ve 
müsavi taksitlerle alınacaktır. Ev
velce tahakkuk ettirilip henüz tah 
sil ohmmıyan tahrir resimleri de 
bu niıbete tabidir. Tahrire esas o-

Bugün öğleden sonra belediye -
nin içtima salonunda vali Kazım 

Pa4anm riyaseti altında belediye 
reisi, Ticaret, müdürü, Ticaret oda 
sı reisi ve erkanı ve daha bir çok ze 
vatın ittirakiyle bir içtima akte
dilerek Türkiye iktısadiyatında 

mühim bir mevkii olan ıehrimizdc 
bir panayir kurulması kararlqtı
rılmışhr. Panayir yeri projesinin 
tanzimi, tribünlerin in§Clsı, eğlence 
yerlerinin tayini ve buna mümasil 
işleri tesbit etmek üzere faal bir 
komiteye belediye mühendislerin
den Hurtit ve Hilmi, Ticaret odası 
istihabarat müdürü Zeki, Ruscuklu 
Fahri, Sanayi birliği umumi katibi 
Mehmet Ali ve tüccardan Asaf B. 
ler seçilmişlerdir. Bu heyet pana -
yir yeri hakkında esaslı tahkikat 
neticesini ve projelerini birkaç gün 
sonra heyeti umumiyeye arzedecek 
tir. Batumda Italyan deniz İzmir Belediye reisi 

gemileri seyahata çıkıyor 

samaha iÖstermiyeceği nıal-:,~ 
Fethi Bey hakkında böyle;-.,. 
vecci.ih eseri izhar ederken~ 
olduğuna da asla tüphe eı,.t,,, 
lazım gelir. Bununla ~f,&llİf' 
radan anlatıldığına gore bal ~ 
yin Esat Bey taraf ınd&JJ .,J' ~ 
le bir çok marif erkirB Y~1 ,,il' 
lenen takdir edildiii ,ani •1 ~ 
dürü bulunduğu Galatal~~_.,
tebinde idari ve mali •111 1 t,1119~~ 
rin her türlüsü pervaııSC--~ 

lan beyanname ve diğer bütün ve· 
sikalar vera.et senetleri ve heyetin 
vereceği kararlara ait ili.mlardan 
bir aüna harç ve kaydiye ve dam
ga resmi alınmyacaktır. 

TUrklye - ltalya muahedesi 
Türkiye Cümhuriyeti ile ltalya 

arumda akdedilmit olan bitaraf
lık, uzlatma ve adli tesviye mua -
hedenameainin temdidine dair pro 
tokolun tasdikine ait kanun layi
han müzakere ve kabul edilerek 
yann topla•mak üzere içtima& ni· 
hayet verilmiıtir. 

Panayıra İştirak edecek firma
lara, panayiri ziyaret edeceklere 
nakliye ücretlerinde mühim tenzi
lat yapılacaktır. Panayirin cazip 
olması için eğlence mahallerine 
müstesna bir ehemmiyet verilecek 
tir. 

Kastamonuda yangın 
havuzu 

KASTAMONI, 28 (A.A.) -Be 
tediyenin yaptırmakta olduğu dör 
düncü yangın havuzunun İn§aaaı 
bitmi§tir. Yeni havuz yüz tonluk • 
tur. Kasaplar çartısında evkaf i -
daresi tarafından ahı dükin inıa· 
ama batlanmıttır. 

BATUM, 29 (A.A.) - İtalya - IZMIR, 29 (Hususi) - lzmir 
nın Moıko-va elçiıi cuma bünü Ba· belediye reisi Behçet Salih Bey ha 
tuma ıelmiı ve bir aün evvel lima ziranm on yedisinde Avrupada bir 
na aelen Frichero ve Delfioo atla seyahate çıkacak, iki ay kalacak -
ltalyan denizaltı gemilerini ve bu tır. 

ıemileri kartılıyan Kraani Kavkas M h f .. •• b" "ki t ") • 
· · dek" 5 t k .. ·· ·· u a ız gucu ısı e çı erı ısınan ı ovye ruvazorunu gez 
miıtir. Kruvazörde elçi ukeri me SAMSUN, 29 (A.A.) - Muha • 
raıimle kar,ılanmıftır. Elçi, kru - f ız gücü bisikletçileri dün Samau· 
vazörden ayrılırken 21 para topa- na geldiler. Sporcular vilayet ve 
tılmı§hr. Cümhuriyet Halk Fırkuı mümes • 

Sovyetlerin iktidar mevkiine gel silleri ile deniz kumandanı Sam • 
dikleri tarihtenberi ilk defa ola - ıun sporçuları tarafından karıılan 
rak bir ecnebi gemiıi Ruı limanla- drlar. Bisikletçiler büyük turneye 
rmdan birini ziyaret et.mit bulun- ba~lamak üzere 1 haziranda Baf-
maktadır. raya gideceklerdir. 

etmekle imiı ki bunlarıD 
nı sıra ile yazacağız. 

Tevfik Rüştii se1 
_,,,,,. 

Avrupadan bu t!f. ._;-.j 
şehrimize gele~ai' ~ 

Hariciye Vekili 'f ev;~ 
Beyin pazar akta011 ~ 
hareket ettiği Viya~ 
Hamdi Bey taraf ı~dallJt 
bildirilmittir. Tevfık I 
bu sabah şehrimize ge 
layet namına karıılaO 



Sergiler 
Bursa dördüncü 

'(erli mallar sergisi 
Jergilerin memleket iktisadi-

Trende 
~ında d v . v 

hiz oyna ıgı rollerı, yaphgı 
metleri tt•v · f •tl . e 121 sayısız men a· 
erı göz .. .. T 

c" onune alan Bursa i· .. ret v S 
biisilc e anayi odasının teşeb-
25 t Bursa da 1 O temmuzdan 
ii~e eınrnuza kadar devam etmek 

re bür· · ı 
dördün . un vı ayetlere şamil 
•çıl cü yerli mallar sergısı 
hıe:caktır. Sergi, seyyahlar, za
ler ' kaplıca müşterileri türist· 
Bur "e civar halkın tehacümile 

sarıırı k 
bir en alabalak bulunduğu 
bera~ınarıa tesadüf ettirilmekle 
klupt e~ ayrıca seyahat ve tevzi 
de t erı Vasıtasilc züvvar celbine 

tdec:teb~üs edildiğinden iştira'< 
bını Tıcaret ve Sanayi erba· 

ızırı b· k 
Ço'c • ırço cihetlerden pek 
llıubaı~~~ifadeler temin edileceği 

• "ıc;aktır 
lstanb . 

~ 1 , ı.ıl mül'Ssesat, tüccaran 
kıtı 8? atkirlarının nazarı dik· 

Serı cefbolunur. 
er · 

"ıat gı hakkında fazla mallı · 
ikttaa alrna\c istiyenler milli 
1ıt811~ ve tasarrruf cemiyeti 
Caat ~I şubesi riyasetine müra-
~ e ebilirl~r. 

~Ya ikinci milli sanayi . . 
~'-'·ı · sergısı 

. .1'11 fı .k 
~ti 1( ı tısat ve tasarruf cemi-
lettip 0 n.ya şubesi tarafından 
'•ııar edılen Konya ikinci milli 
latibi~dscrgisi 20 - Haziran 933 
933 t açılacak ve 5-Temmuz 

St R~cesj kapanacaktır. 
, tgıd . 
~ il>~ e Yalnız yerh 

tdiı -'nuat 

Stct~tir, Ctg· 
~ttlj ,..

1 8atışlıdır. Sergiye yalnız 
"t ..,aı, . 1 f b I •an . ıına eden a rikalar 
ttdi ilyıhaneler iştirak edecek· '· 
1 -.;:~1g· 
~ \t 'Ye iştirak edecek firma· 
~I c . 

tiler t tı~aretçiler ıçın ucuz 
~bilin CIJıın edildiği gibi sera-i 
't ~d/ .büfe ve lokanta da ila-
~ llıı4tir. 

t' lanb 1~~lor ut erbabı sanayi ile fab-
qı~ı_ "e t•· 

ıtaller· uccaranın nazarı 

I talla 
1 

Cclbolunur. 

:~ ltıilı· ~rnlaınat almak istiyen-
'111~ 1 ıkt f tti I ısat ve tasarru ce-
tııGr~C\aıttanbut şubesi riyasetine 
~ebilirler. 

İki kaza 
~. --
d~ !a~--an_c_a ateşile 
l' tı odun attın
s;~k can verdiler 

~nd· t li n b• 
qt fc otrn a 1Yesinde iki feci 

l\lust f uştur. Sayalı köyün-
'' a a • ı 
.,

11
' ~lrı t og u Musa tabanca-

'lt"1 ş •rırk 
)' ı4 "e k en tabanca ateş 
ta~'tıda d çı an kurşun Musanm 
-..tg uran Ar . 
iı cıllliştir . ı oğlu Halıle 
hranın t • ~ıçare adam aldı· 

'~1.1 bi . tsırıle ölmüştür. 
lL rınci h. d· 

l "İtı,.· h a ıse. 
'\ " 1 id• 
S t~~sirıde ısc de Gümüşpınar 
) ''-i isrn· olmuştur. Rami ve 
'ı>ırıak 1 ·ç

1
?dc iki adam kömür 

~ ın · · 
\~"•111 y k ıstıf ettikleri odun 
"ltı a rnak ·· 

l, • gir-· 
1 

u~ere odunlaran 
'it, ... ış er d 
tl Yıkıt ' 0 unlar birden-
''t ınca alt d 

'!. Fena hald ın a . kalmışlar-
~.llf. R . e e:z.ılen Sabri 
l "'ltb· •mı d . 1

• bir b ld e gliçhaUe yarı 
• e kurtarılmıştır. 

imdat işareti var 
mı, yok mu? 

Ligorun ölümüne sebep 
olan kaza 

Bakırköy ile Zeytinburun ara -
sında Yeni mahalle denilen yeni is 

tasyonda bir zavallının tren altın

da kaldığını yazmıştık. Bu adam -

cağız dün ölmüştür. 

Dün Bakırköy yolcuları Rumeli 
katarlarında imdat çanı olmadığı· 
nı iddia etmişlerdir. Hatta bazı 

zevata göre evvelki günkü hadise 
olmsaınnı en büyük sebibe de ka -

tarda imdat çanı olmamasıdır. Gö· 
renlerden bazıları diyorlar ki: 

"- Sirkecide peynir ticaretile 
uğraşan Ligor ismindeki genç her 
nasılsa trenden atlarken trenin al 
tında kalıyor ve imdat çanını çekin 

diye görenler bağırıyorlar. Fakat 
içeride imdat çam olmadığı için 
haber verilmiyor. 

Dün bu hususla malumat almak 
üzere Şark §imendif er idaresine ve 
komiserliğine müracaat ettik. Şu 

izahat verildi: 

- Şark şimendifer katarlann -
da bfüün tertibat vardır. Fakat ev
velki giinkü atlama hadisesinde 
imdat çanının çeknıcğe lüzum ol
manuştır. Bu sebepten kullanılama 
mıştır. 

Kontenjan 

Bir aydan beri mevcut 
memnuiyet hala vardır 
Dünkü gazetelerden birisi kon • 

tenjandan sonra memleketimize 

başka şekillerde ithalat yapıldığı
nı ve kontenjanın fena neticeler 

1 verdiğini yazıyordu. 
Dün yaptığımız tahkikata göre 

vaziyet şudur: 

Kontenjan kararnamesinden 
sonra bütün ithalat tahdit edilmiş
ti. Fakat açık göz tacirler konten · 

janın bir maddesinden istifade ede 
rek bir kiloluk paketlerin içinde 

istediği kadar mal getiriyordu. Hü 
kumet bu vaziyet üzerine tetkikat 

yapmış ve bu vaziyet karşısında 

memleketimize bir kiloluk ye§il e· 

tiketli paketlerin ithalini menet • 
mişti. Bir aydanberi devam eden 
bu memnuiyet elan mevcuttur. 

Binaenaleyh gazetenin yazdığı 

gibi ithalat yoktur. Bilakis bir bu
çuk aydanberi bir kiloluk paketle· 

rin memlekete girmesi kat'i suret· 
te memnudur. 

İskambille fala bakmak 
iskambille fala bakmaktan suçlu 

Madam Takohinin muhakemesi, 
İstanbul Ağır ceza mahkemesinde 
dün bitmittir. 

Müddei umumi, Madamın fala 
baktığı sabit olmadığı kaydile be· 
raatini istemif, mahkemede beraat 
kararı vermiştir. 

Kulakları iyi ititmiyen Madam 
T akohi, hakkında neye karar veril 
diğini anlıyamamış, müba§İr ku • 

lağına doğru eğilerek, "kurlun · 
dun!,, diye bağırınca, fevkalade 

sevinmi§, te§ekkür ve dua ederek 
salondan çıkmııtır. 

······································ 
Son Gün 

Dün gezintiler ve 
ziyafetlerle geçti ' 
Bugün Balkan haftasının son 1 

günüdür. lstanbula gelmiş olan 
Balkan murahhasları dün öğleden 
evvel müzeleri gezmişlerdir. Öğle 
üzeri, Balkan ve İstanbul ticaret ve 
sanayi odalarının reisi Nemlizade 
Mithat Bey tarafından T okatliyan 
otelinde murahhaslar şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette Nemlizade Mithat B., 
bir nutuk söyliyerek bu seferki top 
lantılarm Balkan birliği ideali için 
çok faydalı olduğundan bahsetmi~ 
tir. Nemlizade Mithat Beye sırasile • 
Romen murahhassı M. Manesku, 
Yunan Baş murahhassı M. Kofi -
nas, Arnavutluk murahhassı M. Pe 
yef birer nutukla mukabele etmiş· 
!erdir. 

Ziyafetten sonra murahhaslar 
Seyrisefain rıhtımında toplanmış
lar ve hususi bir vapurla Defterda
ra giderek F eshane mensucat fab
rikasını gezmi§lerdir. 

Murahhaslar bu sabah ta müze· 
leri ziyaret edecekler, öğleden son. 
ra "ipek filim,, stüdyolarile "lüks,, 
bisküvi fabrikasını gezeceklerdir. 

Mahkemeye zorla geti
rilecek adam ıneğer ölmüş 

Tütün kaçakçılığı ettiği iddiasi
le adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde dün Yusuf Elendi 
isminde biri muhakeme edilecek -
ti. Geçen celsede hazır bulunmadı
ğından, mahkemeye zorla getiril • 
mesine karar verilmişti. 

Dün ihzar müzekkeresine gelen 
cevaptan, Yusuf Efendinin İznik 
Memleket hastahanesinde öldüğü 
anlaşılmış dava düşmüştür. 

Kavun ~e karpuzlar için 
vagon hazırlığı 

Şark şimendifer idaresi; mey
ve mevsimi geldiğinden Rume
liden gelecek kavuo, karpuzlar 
için şimdiden vagonlar hazırla
mıştır. 

Nakliyatta çok şikayet oldu
ğu için şimendifer idaresi bu 
şikayetlerin bu sene tekrarJan· 
ması için tedbir aldığını bildir
mektedir. 

VAK 1 T 
Gündelik, Slyaııt Gazete 

Iııtanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 
Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2•3iG 
idare telefonu : 24370 

reıgrat adresi: latan bul - ·ı AKn 
Posta kutusu No. •6 

Abone bedellert : 

Türkiye Ecnetıı 

Seneli': 1400 Kr. 2iOO Kr. 
6 aylık 7~0 .. 14:10 .. 
3 aylık fOO .. 800 • 
1 aylık 1:10 .. 300 • 
ilan Ucretleri : 
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Yılan ışı 

lstanbulda bir zat 
yılan alıyor 

Bunlar ihraç maddesi gibi 
gönderilecek 

Yılanın Avrupa piyasasında çok 
para ettiğini evvelceyazmıştık. 

lstanbulun tanınmış tacirlerin· 
den bir zat çok yılan almağa başla 
mıştır. 

Bu yılanlar Türkiyenin ihraç 
maddesi olarak pek yakında Avru 
pa piyasasına satışa gönderilecek· 
tir. 

Fransız başkonsolosu 
Fraıısanın yeni lstanbul baş 

konso!osu M. Paul Dubois dün 
sabahki ekisperesle şehrimize 
ıelmiştir. 

Bugünden itibaren yeni vazi· 
fesine başlıyacak olaz M. Dubo
is Paris yüksek ticaret mekte
binden mezundur. 

Şar.ghay. Cenevre, Edirne 
konsolosluklaranda bulunmuştur. 
En son vazifesi Brem başkonso
losluğudur. Lejiton Dönör nifa· 
nanın şövalye ünvanını haizdir. 

!Fransanın Peru elçiliğine tayin 
edilmiş olan tski konsolosu Jo· 
uan M. de Saint birkaç güne . 
kadar yeni memurİ}'et yerine 
gidecektir. 

Gümrükle rıhtım 

Depolar tamir olunma
dığından gümrük dava 

ediyor 
Evvelce hükumetle rıhtım şir

keti arasında yapılan mukavele· 
de nhtım şirketi bütün antrepo
ların depoların inşa ke tamirini 
yapmıya mecburdu. Fakat uzun 
senelerdenberi rıhtım şirketi de
poları tamir etmediğinden bir· 
çok depolar harap olmuştur. 

Gümrük idaresi de bu vazi· 
yeti üzerine "Tamiri müstacel,. 
o!an depolara tamir ettirmiı ve 
parasını ödemesi için rıhtım şir· 
ketine müracaat etmiştir. 

Öğrendiğimize göre rıhtım 
şirketi parayı vermek istemedi· 
ğinden gümrük mahkemeye mü· 
racaata karar v~rmişitir. 

Eski kararda ısrar 

SOJ-IBETLER 

Şehirliler ve Yaz 
Kışın Bevo ·,ıu caddesi, Kara· • > 

köy meydanı ne kadar kalaba-
Jıksıı, Cümhuriyel meydanmdan 
sonra, bütün yolJar o kadar ten· 
hadır. Kışın, D.vanyo'unda, Lan· 
ga bostanlarında in cin top oy· 
nar. 13una mu1<abil Şehzadebaşı 
kalabalık o lur • 

Yazın bunun , aksi görülür. 
Cümhuriyet meydanından sonra, 
Ş şli sonuna kadar uzanan kal
dırımlar insandan geçilmiyor de· 
mek; Langa bostanlarına akın 

başladı demek, yaz geldi, de· 
mektir. 

Güneşli havalarda, açık bava• 
da gezmek, açık havada otur
mak, ciğerlere açık hava doldur• 
mak insani bir ihtiyaçtır. Beşer 

kendini bildi bileli, bu ihtiyacını 
gidermiye uğraşmıştır. 

Açık havada bir bahçede otu· 
rup bir kahve içmek, çalgı din· 
lemek de medeni bir ihtiyaçtır. 
insanlar, medenileştikçe bu ihti· 
yaçlarını da gidermenin yolunu 
bulmuşlardır. 
Ne yazık, ki htanbullular ancak 

insani ihtiyaçlarını giderebiliyor· 
lar. Yaz günleri, kaldırımlarda 
piyasa edip, kırlarda yan geli• 
yorlar. Fakat medeni ihtiyaçları· 
nı gidermiye muvaffak olanlar 
ekallikalil bir zümredir. 

Ciimhuriyet meydanından, ta 
Hüriyet tepesine kadar uzanan 
büyük yol üstünde birçok bahçe 
vardır. Fakat bu bahçelere gi
rip oturmak, herkesin harcı de
ğild ir: Çünkü pahalıdır. Oradaki 
meşrubat o dertce pahalıdır, ki 
bu fiat yüksekliğini· ihtikar sözü 
ile de anlatmak kabil değildir. 
O bahçelerdeki pahalılık, ihtikar 
sözünün de "üstünde bir pahalı• 
hktadır. 

Istanbul tarafının mesire yer
leri de ucuz değildir. Oralarda
da, ihtikara kaçan bir fiat yük· 
sekliği vardır. 

Kışın, çalgılı kazinolarda içi
len kahve 25 kuruşadır. Yazın 
bahçelerde bir fincan kahve 
altmış kuruşa veriliyor. Gar~on 
bahşişi ile bir fincan kahve 70 
kuruş ediyor. 

Sokaklarda, arabalarla üç ku· 
ruşa satılan Y edikule marulları, 
Linga bostanında 5 kurufa ye
nilir. 

Bunun sebebi, hikmeti nedir? 
Belediye tarife komisyonunun, 

her nedense bu2-ibi mes;re yer· 
lerinin fiatlarını tespit etmek 
ist~memesi, halka kırk paralık· 
kahveyi, yetmiş kuruşa içiriyor. 

Belediyenin mazereti şu: "O· 
raları lüks yerlerdir. Saz Yar, 
çalgı var. Parası olmıyan oralar· 

Silah kaçakçılığından dolayı da oturmaz.,, işte bizim itiraz 
hapse mahkum edilen Yako, ettiğimiz nokta da budur. Kışın 
Aziz ism'n:leki şahıslaran hak· hiçbir yer bu derece, paba'ı de-
kmdaki karar temyiz tarafından ğildir. Çünkü kışın, kazinoda 
nakzedilmişti. oturmak mübrem bir ihtiyaç teş· 

Nakzen başlı yan davada eski kil etmez. Fakat yazın , teıniz 
karar aynen kabul edilmiştir. bir bahçede oturmak, söyledıği· 

-uııı 1111111111 1111 111 1111u111111ııuıın1111111At11uımıuıı mnımuı "'""'""''il miz gibi medeni bir ihtiyaçtır. 

İ 15 Yll Evelki VAKiT J Eu ihtiyacı bildikleri için, kazir.o 
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30 Mayıs 1918 l sahipleri balkı istismar ediyorlar • 
- ıı;manettı·ıı tı-bıııt oıuııdu_tuııa göre;! Gece, saat dokuzdan sonra 

bundan ııonra 11ıılluuwlcrde zephlJııl lalnız 1 ı b. b h d · · k 
. . ·ktı . 1 saz o.an ır a çe e yırmı u· 'J'lc~ıri ll!lnl:ırııı il;\n alıifrl<'rindı> santl- hartanın diirt güniındt• km NlllC<'t r. Ka- 1 . . . • 

1 ilk 1 ·r ) ıı:>p <hikfınlıırında !llllı" her ('lın M'rb4-ı;ttir. tuşa bır fın can kahve ıçılmezı mi SO lmru:ıtıın bn:: ar, · ıa u l."de :..~o ·• ' 1 
ı.urn,a kadar ı;ıkar. - .,ıaııyc n:u.ırı <'1" 1ı Bt>~l'fendi. taratııı- 1 Fakat akşam beşten sekize ka· 

dan ~rkl dor~anda bir 7.lya!Pt keşıdr. olun- 1 dar da hava alma'- dı.nlenmek Büyük, fn7la, de\ nınlı lıtın \"erenlere alt K 
muştur. ;\tnkflr 7Jyafcttı· Sadra1.anı Talat 1 • • • 1 , 

Paşa llar.retınllc harklye nazın Ahmet :-,·"'· ıstıyenlerden de bır fıncan kah• 
filmi Bt>y, nafıa nazırı Ali l\ltinlf, ıiraat na- veye 70 kuruş alınmaz. f 
zırı "'nd, mcdlııl nıebu an birin<"! rl'iıı vekl· B 1 d• •• d- t 

KUçUk illinlar: kili ;IıiSl'lln C:ahit ?K>~IPr "e Anıııtunıı. ııe- e e ıye, gun uz ve gece a• 
Bir dc!ası 30 iki defası 50 uç de!aııı fi~ tiri, bankı o~manl mlidilr!i Mös~·ii kartaıı. rifelerini ı;yırmalıdır. 

ayrı tenzilllt \'llrdır. 

Rcsınl ilAnlarm bir s:ıtırı 10 kunı~tur. 

dört c/efası 75 ve on defası 100 kuruştur. dü~ıınu ıımumlyı> Arnııturya cla~tnler wklll Ayda 25 lira kahve parıll 
Uç aylık llM verenlerin bir defaM mecca- hnT.Tt" bnlıınmn .. tardır. veremiyenleri, kaldırım t'pmiye 
nendir. Dört satırı geçen llltnlaruı fazla - Çay ve kahve ll:rerlne me""!ll olan 
~ satırları beş kuruştan hesap edilir. ~I narlı. meni lhfikflr tır~f'tinrc rliinrlen itibaren mahkum etmemeliyiz. 
~ ,, kaldırılmııtır. Sellml izzet 

• 
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~?..~!.~ ..... !!.'!.~.~~.~~~~ ' B O R S A ' ' T A K V İ fA Bir esır yurttaş 
22 sene vatan hasreti içinde Yemen 

çöllerinden Hindistana ve oradan 
kaçarak buraya geldi 

Mehmet umumi harbin bir ce· j bakamıyorduk. Ç~nkü içimizi sız· 
henneme çevirdiği Yemen çölle - ]atıyordu. Açlıktan, susuzluktan 
rinde esir düşmüş, Hindistnna götü 
rülmüş ve oradan iki sene evvel 
firar ederek ayakla geze geze bir 
hafta evvel şehrimize gelmiştir. 

Mehmet macerasını şöyle an
latıyor: 

- Seferberlikten çok evvel as
kerdim. Çerkes AptuUah pa~nın 
yedinci orduaunda San'ada lngi -
lizlere esir olduk. İngilizler bütün 
orduyu esir etmişlerdi. Bizi Hin -
distana sevkettiler. Ben bacağım
dan yaralı idim. Uzun müddet 
hastanede yattıktan sonra serbest 
bırakıldım. Oralar bana ıstırap 

veriyordu. Hiç kimsem yoktu. 

.h .. ı•Dl-'t • f. 

M~nıleketim için, milletim için har 
betmiştim. Onlardan ayrı yaşıya
mıyacaktım. Memleketimde öle -
yim istiyoı·dum. Kaçmak istiyor • 
dmn. Fakat senelerce uğraştım, 

bir fırsatını bulup kaçamadım. 
~lindistnnda 5000 kadar Türk 

"ardır. Bunlar hep mnumi harbin 
burnlara fırlattğı zavallılardır. Ek 
serisi evlendi. Çoluk çocuk sahibi 
oldu. Ne yapsınlar kimse onları a
rnmı};Jr, kimse ha1dtırını müdafaa 
etmiyordu. Benim gibi kaçmak is· 
tiyen ve daima bu fırsatı okllıyan
lar da çoktu. 
Gizliden gizliye firar yollarını arı· 
yan otuz arkada!l bir araya top -
lanmıştık. Hintlilerden vasıtalar 

bulduk. Ve bir gece hepimiz bir 
semiye dolduk. Gemi bizi sakla -
mak için sureti mahsusada hazır -
lanmııtı. Hepimiz :-eminin amba -
rına girdik. Üzerimize kalın tah -
talar, çivilediler. Y cdi gün gemi -
nin içinde, canlı bir halde mezara 
girmiş gibiydik. Yedi gün sonra 
Dall)ar limanına çıktık. Yol da ge
mimiz aranmış fokat biz hiç şüp
heyi celbetmemiştik. 

Hindistanın Babelyemen körfe
zinden beri üzerimize aldığımız 
hir miktar yemekle karnımızı do· 
yurduk. 

Buradan tonra önümüz niha -
yetsiz çöllerdi. 

Berber kalesinden, Cebelyezi -
de, oradan Filvadi devasie'ye gel
dik. Bu yollar aylarca sürmüştü. 

Kerbela çöl~eri ondan fazla arka
'daşımızm mezarı oldu. Gündüz 
bir adan yürüyemiyorduk. Kızgın 
1nmı e.yaklarrmızm derilerini ya -
bjror, beynimizi kavuru;rordu. Bir 
damla ıu bulamıyorduk. bir !ok -
uıa ekmet\miz yoktu. Otuz ki -
tl-d• dlSrt ı:rkadat kaldık. Bir a -
daiı i'eri bJa.n, bacakları titriye • 
"ek kumlann arasına yuvarlanan
lua bakmıyorduk D- ı.:ı. do2nısu 

ölmek hepsinden acıdır. 
Suriye içlerine gelmiştik. Artık 

bir şehre gidip her ne pahasına o
lursa olsun çalışacaktık. Hiç ümit 
e!mediğimiz bir anda önümüzü 
kestiler. Bunlar yedi fellahtı Biz
den para istiyorlardı. 

- Par~.mız yok! .. Biz uzak yer
den geliyoruz dedik. Dinlemedi • 
\er. Benim üzerimi aradılar. 30 
İngiliz lirası buldular .. Arkadaşla
rımda para yoktu. Fakat onları 

inandırmak imkansızdı. 

Üç kişi arkadaşlarımdan Ahmet 
ismindekini yere yatırdılar. Biri, 
belinden sıyırdığı eğri hançerini 
karnına baştan başa sapladı. lş -

ı kembesini .deşti. 
Ahmedin karnından kup kuru 

barsaklar çıktı. Kan bile akmadı. 

l 
Artık damarlarımız açlıktan ku • 
rumuştu. Araplar Ahmedin kar • 
nından para çıkmadığım görünce 
Mustaf ayi yatırdılar.- Araplardan 
biri korkudan ölü rengine giren 
Mustafanın kamına kulağını da -

ı yadı. Diğeri arkasından tüfeğinin dipçiğile vurdu. Bu suretle Musta
fanın midesinde altın varsa şakır-
dıyacaktı. Kulağını Mustafanm 
aç midesine dayıyan arabm gözle
ri parlamıştı. 

- Vardır, vardır .. Diye haykı
rarak hançerini çıkardı. Sapladı, 

Mustafa inliyerek ayaklarının al -
tında yıkıldı. Araplar tabii bir 
şey bulamamışlardı. 

Araplar bizi öldürmediler .. Bu 
merhametlerinden değil, bir şey 
bubmıyacaklarını anladıkların • 
dandı. I-bnçerlerini kana bula • 
mak onlcr için bir .zevkti. 
Yanımda kalan Vanlı Mehmet

ten de bundan sonra ayrıldım.. 
Mehmet burada hiç bir akraba

sını bulamamıştır. Yimni iki se
ne evvelki ailesinden hiç kimse 
kalmamıştır. 

Arabistanın, Hindistanm kavu -
rucu hararetile yanan Mehmet ls
tanbulda üşüyor. Fakat bu, onun 
iç.in bir mesele değildir. 

- VatL".mmm sevgisi beni ısıtır 
diyor. 

Hilaliahmer Haftası 
Hi nliahmu haftası münasc· 

betile Heyoğ u merkezi Şiş 1 i ~u· 
besi tarafından tertip edilen 
kon:er pek muvaffakiyetle ba-
şarılmış ve Yükse'< Tıcaret mek· 
tebi mezunlarından Vedia Rüştü 
H. tarafıddan hitabe o!rnnarak 
pek ziyade alkışlanmıştır. 

Türk tababeti akliyesi 

Ttirk Tababeti Akliye ve Asa
biye cemiveti Mayıs içtimaını 
Beyo~lunda Saka çıkmazındl\ 
aktetmiştir. 

Dr. Ihsan Şükrü B. ahiren iş· 
tirak etmiş olduğu Vurzburg 
Alman emrazı akliye ko:ıgresin
deki intibaiarından bahsetmiş 

ve orada tebliğ dtiği rapornnun 
hülasasım nakletmiştir. 

Dr. Rasim B. biri Ansifalitten 
mütevellit gözsar'sı diğeri erken 
husule gelmiş sahaya frenkisi 
vak'ası göstermiş ve izahat ver
miştir. 

l!u mevzular etrafında HCse· 
yin Kenan, Nuri Rüştü, Fahret
tin Kerim, Ihsan Şükrü, Rasim 
beyler tarafından münakaşalar 
aicra edilm'ştir. 

Beyaz Ruslar arasında ıııb• 
bir kavga [1 liıalaıında yıldız işareti olanlar üzer· Salı Çarşa yıt 

!erinde ~9 ;\Jn)ısıa muamele olanlardır} 30 Mayıs 31 fda 
Evvelki gün gece saat 11 de Be- Hakkaml:ır kap:ınış fiyatlarını ~osterir 5 Sefer 6 Sefer 

yoğlu Küflü sokakta 8 numaralı ev 
Küflü sokakta sekiz numaralı ev -

Nukut (Satış) 

de iki beyaz rus arasında su me - Kuru~ 
*20 r. l"rıınsıı 1,fJ,-· 

l{ıır •~ 

* ı ~ilin Av ~.ı.su 
scleıinden bir kavga olmuştur. •ı Sterlin 717 _ • ı Pezet,ı ıı.-

•ı ;\1ark Kavgada bir tarafın kadn olması •ı llıılnr ıs2.-: •.i!O Liret 220.~ 

:;o •• 
•ı Zolııtı 23 50 

hadiseyi uzattıkça uzatmış netice 1 •20 r. 11elçlkıı 115.-
• • •20 flrnhnıl N ,50 

* 1 l'enl!'.r) 27 -
*l!O f.cv l!J.· -

de kadın başına yedığı kova dar- •20 15,·ıçre ıı19,- •20 llinaı 56 -
ı çervonı:~ 

besinden sonra ancak susmuştur. •20 ı.c,·a ~.ı.-
• ı Florirı 6.-

* ı Altın 93~.-

Hadisc şöyle olmuştur: •20 Kuron çek 122.-
•ı 1\1 ecldlve 33.-
•ı Banknot 2J.J, -

Saat 11 de beyaz ruslardan ma 
dam Kalina gene mülteci Ruslar· 
cian Vasile ait sarnıçtan bir kova 
su çekmek istemiş. Kovayı doldu· 
rup gideceği e!nada Vatil ense -
r-inclen yakalamış ve bağırmI§tır: 

-- Sen kime sorup buradan sı: 

Çek fiatlara 

• Pari~ 
*f.ondra 
•1"cv-York 
• l'\lilı\nn 
•llruksel 
• Atlnı 
lfCcnevır 
•.'oly:ı 

12.06 
7·17 50 
ti 55/5 
9. fll7~ 
3.40:') 

(kap. sa. 16) 

' •Pr:ı~a 15911iS 
* Viyaaı 4.3425 
*:'11adriı ~56-
• Rerlln 2.02-

ı * Varşo,·a 4.2t7~ 
•l'cşce :l.74:'5 
•Riıkm 80.2ll 

J5.0925 

J • ı • t\ m•ıcrdam çc cıyorsun. 
Kalina şaşırmış. Bir kova su· 

s.ı - · · 
!.!. :53750 

6R.21J.!5 
ı.ııı-

• Uclgr.ıı 
1 •:'\lnskO\•a 

Esham 

1090,75 

yun bu kadar izam edileceğini tah 
min etmediği için, gayet sakin 
bir tavırla mukabele etmiş: 

- Asabileşmeyiniz efendim. 
Yarın sabah size iki kova su iade 
ederim. 

Fakat Vasil bu cevaptan daha 
çok kızmış olacak ki: 

- Cevap ver, ne diye benim 
sarnıcımdan su çekiyorsun?. 

Bu esnada komşular gelmişler, 
Vasili teskin etmek istemişler. Fa· 
kat Vasil gittikçe köpürmüş ve ko 
vayı madam Kalinnnın elinden a· 
)arak suyu boşalttıktan sonra kal
dırıp kafasına indirmiştir. Madam 
baygın bir halde çğhğı basmış ve 
Vasilin üzerine atılmıştır. Etraf -
tan araya girenler Vasili uzaklaş -
hrmışlar ve hadise kapanmıştır. 

. Şile talebesi 
Şile merkez ilk mektep tale • 

heleri dün sabah lstanbula gelmiş
lerdir. Talebelere Başrnuallim Sa· 
dık, muallim Basri, HulUsi, Ziya, 
Yümni beyler refakat etmektedir. 
kasını ve diğer bazı yerleri gez • 
Talebeler Topkapı sarayını, lş ban 
mişlerdir. Talebeler on ikide mat
baamıza da gelmişlerdir. Kendi • 
lcrine bir gazetenin ne şekilde ha
zırlandığı hnkkında izahat veril -
miştir. Talebeler akşama Şileye 

d önecekl erdir. 

• iş nankası 
+Anadolu 

* ncıı 
.Slr. 1-faHl)•t: 
Trıım\•;ıv 

l'. ~lı:orın 
'* Ronıontl 

9.50 
25 15 1 

Terkos 
4Çimenco Aı 

3, ·!i ı C'uvon De~ 
15, 1 Şark ne~ 

sı.so Balva 
10,30 Şark m. ceza 
21,10 Telefon 

21J 30 
2 15 
ıı.:-o 
~35 
2-
2.35 
13.-

istikrazlar Tahviller 
-------

lst. dahili 96 l'iO Elektrik * 19:13 .. ,. 10,45 Tram\·:ıv 51,.~o 
* ~arlı: 11.yollan 2,80 1,,'uhnel 4,2 ' 

D 1\I 1 h . ı 53 ,ı tım 18,2~ * ·. 1
" 

8 1 aue · * ;\nadolu ı H 60 
Gumrükleı 5 SS 1 
::-ııvdi nıahı 4,35 *ı\n:ıdolıı il •14.t.ıO 
Baj!daı ı ı 75 * ı\. :\lümessil 55,70 \... _________________ __ 
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Yeni Neşriyat = 
~mu1111a11111unımmınnnnrnmıııın1111mnınmnımıııım111nınnnııu nıınnunnnııı~ 

Küçük Durmuş 
Edirne Muallim Mektebi Mu

allimlerinden Cemal beyin haki
katen yaşanmış bir vak'ayı tas· 
vir eden kıymetli bir eseridir. 
Burada Anadolu köy hayatının 
ıyı ve fena noktaları ile ana 
şefkatinin kudreti çok güzel 
tahlil edilmiştir. Reıimli Ay 
Matbaası Türk Limitet Şirketi 
tarafından fevkalade itina ile 
basılan bu kitap ancak elli ku
ruş bir fiyatla satı!maktadır. 

Demir Elli 
Goethe'nin en meşhur eser

lerinden biri olan bu kitap Ah· 
met Adnan Bey tarafından 

Türkçeye tercüme edilmiştir. 60 
kuruşa satılmaktadır. 

Çandarlı Halil Paşa 

B• b" l • • Mehmet Cemil Beyin bu ta-
ır ır erıne gıren ribi eserini tavsiye ederiz. 

arkadaşlar Fiatı 30 kuruştur. lnkilap ki-

Beykozda gezmeğe giden Şük- taphanesinde satılır. 
rü, Mustafa, Ali ve Hasan aralaN Resimli Şark 
rmda çıkan bir münazaa yüzün - 30 numaralı Haziran nühası 

den kavgaya tutuşmu~lar. Dört üç renkli gayet güzel bir kapak 
arkadaş biribirlerine girmiş, biri- içinde : Türklerle Sumerlerin 
birlerini döğmüşlerdir. Kavgacı - münasebeti, Sen ve Ben, Fenni 
ların hepsi yakalanmış ve hakla • terakkiyattan doğan ızhraplar, 
rında tahkikata başlanmıştır. Dünya şimendiferleri, Aşk ko-

§ Beşiktaş odun iskelesinde Meh meclisi, Edebiyat ve Şi'r, Topal 
hortlak, Gorillerde aile teşkiıa· 

met isminde biı·i sarhoş olarak her 
tı, Kız kardeşçe bir plau .. 

ke:;i rahatsız ettiğinden yakalan - ---------------
mıştır. 

§ Çeşme meydanında, Arapca -
mii mahallesinde oturan Behçet e
fendi Mustafa tarafından ölü.mle 
tehdit edildiğini iddia etmiş Mus
tafa yakalanmıştır. 

§ Y eldeğirmeninde oturan bakal 
lbrahim efendi ayni sokakta otu • 
ran Tekbire banma yakışık alını -
yacak söz söylediğinden hakkın • 
da takibata başlanmıştır. 

§ Küçükpazarda sebzeci F eridin 
19 lirası Yusuf isminde biri tara • 
fından çalınmıştır. Yusuf yakalan
mıştır. 

s Tophanede Aynalı kahvede o
turan sabıkalı Şükrü, Tepe başında 
Yemenici sokağında Liza apartı -
manmın kapısından ampul çalar
ken yakalanmıştır. 

P Kızıltoprakta uzunçayırda otu
ran Arnavut Alinin sebze bahçe -

·sindeki kulübesine hırsız ginnit 

KiRALIK EV 
Aııknru aıddcsiııdc lkl ha\'lldar oda, bir 

<ıorn, bir ıııutrolı, bir hel.'i ve bir tarnı:.:ıdnn 

mUrekkeıı bir kııt el\'erl3ll ı;eraltle B<'l'l~ 

klralıl•lır. Elel<trlk, su. Anknm caddesi 52 
num:ırayn mürac•a:ıt. 

bir kat elbise bir manto çalmıştır. 
Hırsız aranmaktadır. 

§ Ka.sımpaşada Dere içinde otu
ran Petro komşuları Cemal, Şev· 
ket ve Mehmet tarafından döğül -
düği.inü iddia etmiştir. Tahkikat 
yapılmaktadrı. 

~ Okçularbaşmda piyango itimat 
şubesi mührü ve Bürhanettin im -
zasıyla aldığımız bir mektupta 
piyanko bayii Bi.irhanettin Beyin 
tahsildar Ali Rıza efendiye haka
ret ettiği hakkındaki haberin yan· 
Iı, olduğu bildirilmektedir. Bu ha 
beri zabıtadan almış olmaklığı -
mıza rağmen Bürhanettin beyin 
itirazını da kaydetmeyi bir hak • 
şinaslrk bildik. 

Gün do~uşu 
Gun 1 atışı 
S:ıb:ıh n.ınıaı.• 

Öğle namazı 
liindl rının:ıı.ı 

4 ,,:? 

19,33 
:ı 40 

1 ,il 
10.I ı 

4,J 

19 

,~ı-

16.i 

19 
.\kşın nnnı:ız.ı 10,.13 ~ı.' 
\'aısı namıızı ~ı.:ıo ~. ı 
imsak l!.18 ı: 

\'ılın ı.:ı:çc:n günlen 150 ~ı' 
kalan , ~18 ı 

1 
\._ iL\ VA - \'eşllküy as~ 

.. e bUr.- .JL 
:rJndPn 'erilen m:ılClınatn gor ' fi r" 

J.ısmcrı bulutlu ve milfrh:l\·vll ola~~ 
gtnlı ol:ıt'aktır. l"uC,'tntır ibtıınnll ) eıı ı' 

Dilukü ıcııklık ı•n :tıızla ıs. ıdl
dı•rccP, hava tıızylltl 75S ınUlrıır.tre 

Bugün 
1 S T A N 8 U L - 18 

18 - 18.SO ı;ramofon. ıs.::o - ,,,. 
J9 .ı 

.ıı.ça dC'r& (İIC'rleml:ı olarılnra)· 1,.-
:ıl:.ıturlm saz (l.\lnkbulc Hanım)· 
20.SO ııl:ıturkıı snz (Hikmet ıuııı Jf' 
:?0.80 - :?l nlııtıırl'n suz (üstUd311(?İ 

1 yeti). 21 - 21.SO tılaturlm 5llZ '' 

1 
Hnııım). 21.SO - 22 grnmofon· 
bor a rnııoı-u, saı:ıt nyarı. 

1 
A~KAıtA 

8 .... 
12.so - ıs.so gramofon. 1 ,.r_ 

Hlyn!letl cumhur orkestrası: ııae1~ ı ı 'e ~ ı \'Crture Uı•rolk llııydcn Fanta sı rr' 
baııd Y.gtogur.. ıs.ıo - ıo.ss n1:1~0 
19.Sa - 20. ı o dıını musikisi. 20· 
lıabcrlt•rl ,.e lın nı raporu. • 

v l YA r-; A (ulH,l m.) ~ 
ı,Jo f 

12 ı.mıs<'r - 13.40 pl:.ıl< - ,,,. 
er _ rn.ı;;; ırnn er - ':?O lton!ler 

J>l:ık. 

L E l P Z 1 O < 889.6 m.) 
1
, ,,. 

7 jimnastik - ·:.ıs konsrr - oP 
17 orl,C'stnı koıı!!erl- 20 opera kO 

Vlynnndnıı - 28.SO plal~. 

8 tl K n E ~ (S9l,2 m.) ~ 

ıs plal• ~ ı.ı.ıs plak - ıs 15 l 
20.20 plak - 21.20orkestrn - :zı. 
tra - 28 musiki. / 

it O l\I A (441,2 m.) '6 
21 hııbt•r - :?1.15 şnrkı - 21· 

BUDA l' EŞTE (550,5 ııı.) JS ~~ 
7.45 Jlmıııı~tllt - 11 ıılnk - ti' 

lrnn"l'ri - 1 ı konser -21.10 kontl!r 

VARŞOVA (ı412 m.) ,ıt/ 
ıs.ıo plak - 18 SPnfonlk s-o:,,ı / 

orkr.stra konseri - 2S.I~ &olo ıco 
dans. 

Yar1n 

1 S T A N 8 U L ı ,ı 1 
18 - 19 gramofon. 19 - ~). ı• f. 

im ı;:ıı. (l'\Iuıarrrr Ucy, lncl Jl:ıJI ıııl· ~ 
t 1111111 ,. 

20.20 ulaturlrn saz (Hamiye .,ı)· , 
· ıııın' , 20.5:> ııl:ıtıırka ıı:ı;ı; (S:ınıye pı)· 

uaııı ~· 2 l.:JO ıılahırlia sa;ı; (l\lııhmurc bl'rll' 
22 ı,:raınofon. 22 nJ~lll", borS~L Jıtl 
ııt ııyıırı. 

A r\ K A R A ( lHS ın.) 

12.SO - 13.SO graınofon. ..JAll • ,, • dl 
nh·ıı eti ciimhur orrltcst rnsı • .,rttıı ıf 

• ~~p 
Oııvcrturc llebrldcıı Orltcstrn dllp)· 

man konseri (E. Zeki B. tarafın ~ 
r 1 

.. 
1

,. _ 2o.ıo ,., 
18.15 grnmo on. "' a h ,11 
J,;lsi. 20.1 O ııj:ms hatwrlC'ri ,·c ıı 

~ 
V t l' A '=" A (518,ı ın.) ı.ı.10 

O pl:ık - < /) 
12.30 ırnııstr - lS.4 ıo·'" 

ııcr - 17.0~ ı•lak - 20 şurkı -
23.15 ııaıııı. I 

LE t I' Z t O (SSIJ,6 nı.) _ ti I' 
"0 ı.on!lcr 7 jimnastik - 7.N 

21.10 l.;onı;er - 2s.ııs operet. 

RtllUtEŞ (S9l,2 ırı.) s "'o";tf' 
• ıaıc - J .,,J~ 

13 Jıluk - 11.l·• P ı - " )ion'irr 
20.20 pl;ılt - :? 1 l.:C'nuırı . 
'ilki - 22.15 ıılyanol<011serı. ) 

ı ~s " ROMA (4-lt,2ın· --
•1 ı.onscr 

21 hııbl'r - 21.•• 

%3.SO ınıı lld rtı ) ~ 
c 5:;o,ıı · .,,. 

8 U U AP EŞTE 1<cl19cr ••. ıp 
ı s.ı o ırıu•ll"'.J.I 

7.41 jimn:ı tll< - tıııtn ıtl ~ 
balıı"luı konseri - ıs.30 .ç ınu'1" 

• "3 o~ çıgtıtl 
20.10 lrnnsl'f - ,. ..,. 

/ 
caı.b:ıııt. ) p1ıı1' ,J 

VA it~ OVA <1 112 ot· • - Jtl .,5 I"' 
• ~ 40 plııl· jS·· 

18.IO plnlc - l •· ıılki~İ -
Hl lllll'IİI\( - 21.Ju odıı JTIU 

:H dans. ti 
d'"' ;(ı ,,,,, r 

C H f. Şicli oca~• . rJ~ . 
• • T • eSI O (l' 
C H F ŞişlinabıY etif1 e ııO 

• · • beY 1 ;; 

rutiyet ocağı id~e toPıııııt•:ş9ısı 1 

Ocag-ımızın aylı n • tı' 
1 gii" ,pı 

Mayıs 1933 Sa 1 d• Y 0tı11 
.... ·ı 21 arasıl1 h , 

saat d ı e y•"1 tDP 
cağından Ocağırıuıa 11 btJ it•' 

1 mııı o 
fırka arkadaş arı ıoı.&ı'° 

1 al arı lan tada bu unnı 
olunur. 
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3 MAYIS GECESİ .. 
O ıece, Hanımfen dinin biz

::tçiai de izinliydi.. Beyefendi
t._ eanı ıılnldı. Karası hem bas· 
1 ~em de rabatuzdı. Hanım· 
~Y•tatından ıeslendi. iyice 
8e Du~ uyuyacaiıaı söyledi. 

Jefeadı de bunun lizerine oda· 
:::. çakıp yattı. Saat on birde, 
isi. berkea uyuyordu. Bunun 
~ Haıumfeadiyi, giyinmiı bir 
ta ' Yerde serili gördtıtümüz 

OlD .çoı< t•thk. 
"'9 ıerınde mantosu vardı. Göz

de bir mektup bulundu. 
- Kim buldu? 

,.,,7 Ben buldum. Kendisini so 
"c:t •rken gözüme ilişti. Hemen ..... 

- O!cudun tabii! 
--.. Okudu n efendim. 
"- Sonra? 
._ Beyefendiye verdim. 

.,_ "4tfıt bey uıatı dinlerken, 
"r ~lclarile ma tanın üzerinde 
..... o ça!ayardu. Likaydane 
·•th.: 
li;-: O mektupta ne vazıh1dı? 

ll111a bitfey 'farmiydi? 
~tık batını kaldırdı, manasız 
'fa •rle avukata bakts, sonra sa-

bir ıesle cenp verdi: 
~ Bu mektup bir Beyden ge· 
aı;::- du. Hanımefeadı keadisile 
~"9ya niba,et muvafakat et· 
~· Bunun için çok mesut ol· 
~11 ya11yor Ye randevuya 

zamanında geleceğinden, 

İaiai ço!c bekletmemea:ni ri· 
•diyordu. Haaımefendiyi kol
'"' ın ar11ında sarmak için SJ· 

tı.nıyormuı .. Bunun gibi da
, .. ~ylc •••• 

' imza varmiydi? 

\' Hayır. r.tza yt rinde fÖyle 
t81n1e vardı: "Dünyada ıizi 
tok seven 

" 
..: 8 yefendi mektubu-:1 kim· 

te dıjini biliyor mu? 

'°"" S zden zanae~iyor. 
' Aınrua yaptın? Sabi mi söy
rıu.,? 

~ s~bi aöyliyorum efendim. 

'- Peki amma, melltupta im· 
Yo <muş. 

' •undaa tlpbeleadi ya .S zin 
çtlr&k tahtaya ayak baa naz 

~ lllektaplerma bile imza at
, ... çekinir diJor. Hem ya· 
~da tanımıt- Sizin bir yerde 
lıı...._..lla eJe geçirmek iıtedi, bu· 
~ •. Eier ben bulacak olur· 

• l».11a iki yDı lira verecek. 

'• 11., te•ekkeli değil, bana 
~dq~t birıey yazdırmak iıti-

Yaıdınıı mı? 
~~yır. Neye o derece kız· 
' liauli anb1orum. Henüz 

'-'•mamıf. 
De--•- · eli • -a flal yazıp UDH 

'-Is: ba "9k iki yüz lira ede· ... 1111erde ıayet aakin bir 
p-:11-li. 

N t Mlfit bey daralaclaı 
De demek ialiyoraun? 

' lit •laa dotruıu iki yb aek· 
!i, ,.:. edecek. ÇiDkll Beyefea
~a 1•rı mukayese ettikten ..:--.!''• çeki tabii verecektir. 

ltbi ber, biran, anlamıyor-
~-· balrt., ıonra rtHdO: 
~ •kranaoı 
lte tewazala cnap •erdi: 

~=· .. · eleadim, re· 
Di.- .. tekin , ..... 

11tacabın? 

'.Gir ....... taka detil, 

j iki yüz lira alacağım. 
- Pekey, ya ben mani olur· 

sam? 
Uıak cevap vermedi. Bap 

önüade durdu. 
- Maai olursam? 
- Evet efendim, mani olur· 

sanız ... 
- Bu çeki iade etmeden, se· 

nin bu odadan çıkmana müma· 
naat edersem l 

- Ezer evin içinde yaln1z bi
le o?saydım, paramı size çaldır· 
mazdım. Sizinle başa çıkacak 

kuvvetim var •. Hem odada yal· 
naz değilim. Eöyle birşey si:ıin 
için fena o'.ur. 

u,ak, ikinci sefer olarak ba· 
şmı kaldırdi, Müfit beyin yOzU-
ne b:ıkll. 

Avukatın bu muha•ere botuna 
fitti. Gene güldü. 

- Hayalta ne garip tesadüf· 
ler var!. Senin bu derece kurnaz 
olduğunu bilmiyordum. . 

- Sabi mi efendim, halbukı 
bendeniz, daima sizin kurnazla· 
ğınızın hayranı idim. 

- rlu çeki geri almak ıçm 
sana iki ytız l•ra vereceğimi mi 
ıannediyorsun? 

Drvamı Var 

-· 411 

İngiliz büyük elçisi 
Evvelki gün Romanvadan ls

tanbula gelen lngiliz bOyDk elçi· 
si Sir George Clerk dOn ak,am· 
ki trenle Ankaraya gitmittir. 

Sir Cıerk lnriliı k1ralının do 
ğım ydd6n0m0 mDnasebetile 
Haz'ranın OçOnde Ankaradaki 
logiliz elçiliğinde yapılacak me· 
ra_., baıır bulunacak, bükü· 
metin1iı ertllnlle vedalıttıktan 
aonra BrGkıele t idecektir. 

Bir beraet kararı 

Geçenlerde lıkenderiyeden 
gelen Berj ılay kumpanyasının Re
fah vapurunun fiçOncil kaptanı 

ile bat makinisti Mehmet Şakir 
Beylerin Oıertnde k11çak eşya 
bu:undutu yazılmıtb. ihtisas 
mahkemes nce görülen mubake· 
meleri neticesinde gerek üçUncli 
kapl8DID Ve ferek baş makİDİat 
Mehmet Şakir Beyin kaçakçılık 
itlerile alakaları olmadığı anla
tddıiından beraetıerioe karar 
verilmiştir. 

İhtiyar heyeti muhakeme 
ediliyor 

Gebzenin Orhanh köyüııün 1929 
Hbeai ihtiyar heyetini tetkil eden 
Huan, Ali, Muıtafa, diier Muata· 
fa Efendiler, dün latanbul alır ce• 
aa mahkemeainde muhakeme edil 
mitlerdir. 

Gebze de Şerife Hanım isminde 
bir kadın senelerce evvel öldüğü 

halde, kendisinin daha evvel öldü· 
ğü teklinde ilmuhaher verdikleri, 
davanın mevzuunu tetkil ediyor. 

Suçlular, hakiki vaziyete uymı • 
yan ilmubaber verdiklerini inkar 
elmitler, mahkeme, ölen kadmın 
ölüm tarihinin ve bunun ne ıuret• 
le kayde geçtitinin tahkikine ka -
rar vermit, mahkemeyi bqka ıü
ne bırakmıftır. 

Arap harflerile ders 
Evinde Arap haflerile dera ver -

diii aoktatından muhakeme edi -
len Mehmet Remi Efendi aleyhin
deki dava, latanbul birinci ceza 
mabkeme•inde diiD bitmittir. Meh 
met R•ul Efendinin derı verdiği 
abit olmallllf, beraati kararlatta • 
nlmqtır. 

Dilimiz 
78 ıncı liate 

A~K \R~\ 29 1 A. A. ı - T D.T. Ce
miyetinden 

Karşılıkları aranacak arapça ve larsça 
kelimelerin 76 numaralı listesi şudur 

ı - inhisar 6 - intikam 
2 - in ı- illlp 7 - intisap 
3 - inikat 8 - intişar 
4 - intiba 9 - inzibat 
5 - intihap 10 - inziva 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
48 inci liste 

4 üncü mektep: 
Şekavet: Soygunculuk - Şehadet: Ta -

mkhk - Şehir: Ay - Şek: Kestirmemek -
Şf!kil: Bl!:lrm, tUrlll - Şenaat: Kötülük -
Şevk: Oönlildl'n iMt.t'k - ~vket: BUyUk • 
lük - ŞlkAyet: Dert yanmak - Şik: Bö • 
•Uk - Şuh: Uyanık - Şükran: İyilik bil • 
me. 

48 inci mektep: 
ş.ıuvet: Haydutluk - Şehir: tnu yort-

Şek: hkll, keatırmenıe - Şekli: Bl!:lm, 
benzer, beniz - Şenaat: KötlilUk - Şe\•k: 

istek, 1tık - Şevket: BUyllklllk - Şık: Be
ıılzll, a\Wll - Şuh: Oynak - ŞUkrao: ı,ı • 
ilk bllıne - ŞUmuı: Kaplama. 

ilk tedrisat müf ettiti Ziya B. 
Şekavet: Haydutluk - Şehadet: Dtizle

Rlf'k - Ş..blr: Ulu yurt - ~k: tşkll, kes
tirmeme - Şekil: Biçim, benser, beniz -
Şenaatı KöWIUk - Şevk: letek, 11ık -
:; .. ,·ket: Bü~UklUk - ŞlkAyl't: Sıtlanmak
Şık: Ber.t'nll, sU•IU - ı,ob: Oynak - ŞUk• 
ran: 1yillk bilme - Şümul: Kaplama. 

14 üncü mektep: 
Şakavet: Alçaklık, hırsızlık - Şahadet: 

<JlrdlltunU ıılylf'ıne - Şehir: Büyllk U, tııılil 
- şek: 8anma - ŞekU: Biçim - Şf'naat: 
KötilliU< - Şevk: Çok istekli - Şevket: Bll
)"Öklllk - Şlklyet: YolauzluJu ııöylemf! -

Şuh: Oynak - Şükran: Jylllk Mime - Şü -
mul: Kaplama. 

13 üncü mektep: 
Şakavet: 8oyrunculak - Şahadet: Gör• 

me~lk - Şehir: Bllytık yer - Şek: Keıt • 
tlnDP.me - ~kil: Blçtm - Şenaat: Çlrklıt 
11 - Şelk: B~Uk bıtt-k - ŞeYkat: Yllk • 
M'kllk - Şlkflyf't: Slalanmak, çektirmek. 
Şık - Şııh: Hoppa - ŞUkran: iyiliği unut
m&ıuak - ŞOmul: İt-ine alma.; 

39 uncu mektep: 
Şakavet: Y......-Zldl, llaJ'dutıuk - ı,& • 

hadtıtt: Gördüğünü ııö71eme, )'Urt için ölen
Şeblr: Yeni ay, çok bllytlk köy - Şek: Du
raklık - Şekil: 81çlın - Şf'naat: Kitlllllk
Şe,·k: tattok, ıtık - şevkat:: Ululuk. bUyilk 
patırtı, kUttırtll - Şlklyet: Çeklttırme. ko
vucu - Şık : tk14en ldrl - Şala: Oynak -
Şükran: 1) ilik bilme - Şümul: Baplama, I· 
!:ine alma. 

23 üncü mektep: 
tekant: TP.skbıcl, allydötluk - Şalla • 

det: Görme - Şek: Kllfku - Şekli: Bl!:lm
Ştıtnaat: Fenalıklar - Şevk: latek - FVket 
BllyUklUk - ~lkAyet: Çf!kl,tlrme - Şık: 
Yol - Şuh: OJnak - Ştlkraa: 1ylllk bU • 
me - ŞUmul: içine alıll&o 

33 üncü mektep ı 
U llnctı : J ;T 

ŞakaVf't: Yol keeme - ı,ehlr: Balık - Şe 
badet: Kınında ölmek. 'blldljial llÖJlenaek
Şek: Kufku, 11a11ma - ŞekU: Biçim. taıılak 
- Şenaat: Kötlilllk, aJ~aklık - Şevk: t.tek 
- Şevket: BUyUklilk - Şlk&yet: Köttull • 
ltıntı eöylemek - Şak: parça - Şuh: Hop
pa, oynak - ŞUkran: iyilik bilme - şı • 
ntal: Ya)"llma, ka,...... 

36 ıncı mektep: 
Şaka\'et: YaramıUJdr, haydoUuJc - Şeha

det: Görc1tltllnll 116ylellfe, 1Urt ~in ölme -
Şelı:: Kqku - ŞekU: Biçim, talllak, llenlz, 
çe,lt: - Şenaat: KötWtlk - Şevk: btek, 
~ık - l)n'kf't: UJuJuk, HyUklllk - Şlk: 1· 

kiden blrt - !Jab: OJ1l&k - Şllkran: 1y1Uk 
blbne - Şllmul: Kaplam&• içlne alma. 

44 ünçü mektep: 
Şek: lıkll - ~naat: Kötillllk, ft'llalık, 

lllfakhk - Şnlu btek - Şevket: Baytk • 
lllk - Şlklyet: ı· ........ 11 - Şua: O)'ılak 
- ŞUkran: tylllk bilme - ıUmul: Kaplama, 
yayma. 

42 inci mektep ı 
Şakavet: Haydutluk - Şekli: Biçim -

Şeaaat: Fenalık - Şevk: Ano - ıtk - Ya 

lstaabal Cebeaeml 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

- 27 - Yazan: Niyazi Ahmet 

Fişek pazarı ateş alınca kimse 
yanına yanaşamadı 

Fakat, kimıe onu kurtarmayı 
düşünmüyordu. Kurtarılmasına da 
imkan yoktu. Kadıncağız vaziye • 
tini kavrayınca diri diri yanmak· 
tanıa kendini sokağa atmayı eh • 
venter aaymıt olacak ki, tiz ve 
korkunç bir çıilrkla pencereden 
kendini fırlattı. 

Sokaia boylu boyunca uzanan 
odacı kadın hurdahat oldu. 

Ateı hanı tamamile yaktıktan 
ıonra Kantarcdara, ıonra Kun -
dakçıları boyladı. Burada da "Bü
yük Van hanı,, nı tutufturarak yak 
tı. Bu meyanda birçok dükkanlar· 
da yanJyordu. Ateıin bir ucu fitek 
pazarına doğru uzanmıftı. Bu hal, 
yanımın batlangıcındanberi uğ • 
raıan tulumbacdarı da korkuttu. 

Fişek pazarı dükki.nları ateı a· 
braa, kimse yanatamıyacak ve bel· 
ki de çok büyük kazalar olacaktı. 
Vaziyet hakikaten korkunçtu. A • 
tef, her saniye pazara bir parça da 
ha yaldatıyordu. Burada da yeni -
çerinin biri imdada yetitti. 

Kalabalığın bulunduğu yerde 
yüksek bir yere çıkarak; alet iler· 
leyinceye kadar pazarın yağma e

dilmeaini söyledi. 
Fakat hayret, en küçük, en fa

kir clükkinları talan etmekten çe· 
kinmiyen seı:aeri güruhu bile bir 
adım atmamııtı. Zira ateş, tam 
pazara bitişik dükkan! CJelmiş • 
li. Yüzde yüz olan bu •- .. ike de 
teıadüf ün lutfu ile bertaraf oldu. 
Akıi i•tikametteli eıen bir riiz -
ıir fitek pazarını kurtarmııtı. 

Ho.capafa yangını 
lıtanbulun en itlek yeri Hoca 

pata idi. Hatta kırk aene evveli· 
ne kadar Boğaziçi, Üsküdar ve 
Marmara havzasındaki iskeleler • 
den gelen kayıklar, küçük yeeten· 
tiler ıimdiki ıümrük ambarları 
mahalline ya.natırdı. 

Burada "Melek girmez,, deni • 
len bekar odaları vardı. Sultn 
Mahmut devrinde basıldı. Gizli 
f ahite ve mü•kirat bulundu. Son
radan buraya Hidayet camii inta 
edilmifti. Melek ıirmez sokağı 
hili unutulmamııtır. 
M11ırdan gelen pirinçler burada 

botalblır ve satılırdı. Bir va.kit 
havalarm müsaad•izliği yüzün • 
den pirinç ıelmemiı, ahali pirinç 
kahatlığı olacak diye hücum et • 
mif. 
Kasımpa9adan takım takım başı 

hotuzlu, eli matah kadınlar ka • 
yddarla lstanbula ıeçerek ıamata 
yapmıtlar, bir kadın bir pirinççiyi 
yere yatırarak dijeri feracesinin 
altından palaıını çlkannıf, ıöisü
ne dayamtf, dükindaki pirinci 00. 
taltmı9lar. Yeniçeri ajuı Vefalı 
kıtbiı olacak diye hücum et w 

mıf. 

1754 Hocapaıa yangınında lutr 
dikai haaaa yandıktan sonra Ho • 
capaıadan bir de yanıın ocaiı ıe
tirilmiıti. 

1766 da memleketin çok karıtlk 
bulunduiu eınada çlkan yancın, 
f evkalide bir tehalükle butınldı. 
Bu ıene Kara valiıi ahali tarafm • 
dan katledilmit, Teke sancajı ver
gi memuruna kıyam etmif, Gürcü 
Ali isminde biri cebren M111r vali· 
liiini istihıal ederek Ruayadan 
muavenet iıtemiı, Ruı donanması 
Berutu topa tutınuıtu. 

Halk Hocapqa yanıımnda 28 
sene evvel yanan Bibıiliyi kurtar
mak için bir çok ıaray, cami Ye 

mabet feda etti. Ateı Babıili7e 
kadar olan bütün mebaniyi yaktı. 
Fakat yapılan gayretler BabıaliJi 
kurtardı. Bu ıefer, daha müt•1ak• 
kız davranılmııtı. Babıi.linin bii • 
tün evrakı ve kı1111etli eı1aıı bo • 
ıaltılmııtı. !llM 

Kızıl Bayram 
1780 ıeneıi Cibaliden yedinci 

defa yangın çıktı. Bu yanım bü
tün lıtanbulu kül ve duman hali
ne ıetiren bir yaqındır. Ramaza
nın on üçünde bir perıembc aünil 
çıkan yanpn tam 64 sat devam et· 
ti. Ramazan olması balkı miifkül 
vaziyete ıetiriyordu. Y ansm aa • 
atlerce söndürülemeyince "nakzi 
aiyam,, caiz olduğu hakkında fet
va verildi. 

Y aqın, çmpraldı dejirmen it
tiıalinde mavnaci Alinin evinden 
çıkmııtı. 

Selinikli Ata efendi tarzı ka • 
dim üılubu ile yanıınıa tasvirine 
fiiyle ba9hyor: 
"- Ate9i ıüzan narullabi mu • 

kade ıaduile velYele aa.zı uiiman 
olup bir dilberi atq rulıaar ıibi 
Atık P&f& canibine hiraman ilih •• ,, 

Atık Patadan Kaaap batma ıe
len ateı O.küplüye kadar bütün 
ıahayi yaktL Burada iki kola &J• 
nldı. Biri Fenere dijeri Kadı ba· 
mamına oradan Kadı Çetmeaine 
ilerledi. Kadı çepDeaİDe ilerle • 
yen kol Küçük Muab.f a pqayi ki• 
mil en yakarak F atib camiine da • 
yandı. 

Haydardaki kol, Efraziyetla 
Fatihin türbesini ziyaretten aonra 
küçük Ye büyük karamanı yaka • 
rak Saraçhaneye ıeçti. Ateıin ta• 
kip ettiii istikamette buluan bü· 
tün mahalleler enkaz haliae ı.Wi. 
Yanımın bir kolu da At pazarını 
aarmııtı. 

Oıküplüden yürüyen bir kol 
Küçük pa:ıar da dahil olduiu bal· 
de Un kapanına ilerledi. 

Haydar yanıını Zeyrekte çinili 
hamama girdikten aonra: 

Asiyabı dehre geldik bis de 
nevbet bekleriz.. 

n - !Jah: &eVlndl - ('llkraıı: İJDllı: - to - ===~~=~=~=~=-=~ F ehvuınca dejirmenleri de 
boylamaktan bili kal.inadı. Bil • 
tün bu kııımlar, ıece aabalaa ka· 
dar devam eden yansın eanuıntla 
yanmıştı. Zeyrekte ababluMlı. 

Atet, bir an bile tiddetini kafbet• 

mul: Kaplamak. 

12 inci mektep: 
Şakavet: Yol kMlclllk Şahadet: BeUrtUlk 

3·01 1'19tf>rmek, kar dfll1lm - Şehir - tebr
Yeke Mide - ft4c: lıJkll - lf'k!I: Kıbk tas
lak - Şl'naat: ~ötaU* - Şe\k: OönlWU ı .. 
tek - Şevket: Ululuk - Şlk&yet: Kıskan· 
mak .m.amaıc - fak: hd bölltktea biri, iki 
ola'°andan biri - Şuh: Oynak - Şllkran: 1· 
~lllk lıllılM!ll - .,._.: ~e l!:hle alma. 

56 ıncı mektep: 
~: Glrtlttlall ııtiy1emrk - ~ı BI 

çim - Şenaat: Ft'nalık, alacaklık - Şolıı 

Ş&kralr -
18 inci mektep: 
Şalravd: t!oy~neolulı: - ff1r: • ...,.. -

feldl; Biçim - l}e\'k: &mao - Şala: Bot-

Ukran: Borçluluk - Ştlmlll: Genişletme. 

27 inci mektep: 
Şf!bvet: RıNullk - Şehadet: GördUğU

aD lılylealflk - ,,...,: BU)1U< kaeaba - ll}ık 
iki &&raflı - IJeldl: Biçim, kıbk - Şenaat : 
Alç.aklık - IJevk: Sevinç - Şevket: Yüce • 
ille - flklyet: Yohamltuno 116yleme - "ık: 
Bir parça Jkrblrl - Şub: Şen, •:>'llalc - !Jlk memi9tİ. 
raa: a-ç - Şllmul: Ka)llama -

54 üncü mektep: 
pkavet: Haydutluk - Şaluuletı OörBne

nl lıılldll'lllt'k - tettır: Karaata - Şek: Bı
CUll. IMlalC - .... , Bitim. ..... - ...... 

Jt! 

Akın arkadaşımız 
Dün "Akın,, atlı bir ıuete ~ • 

a&: KötDIW.. .._. - fleYk: ı.Wc - ~ mata baılamıftır. Yeai arlmdap 
ket: Büyllklllr - flk&yet: derU lllyleylf - J--11.luJ ml-'--a.- f dab -'--
pıh: Oynalr ---t .,-1ı181tw Şlnal: IRIU ar.-~ &J ........ 
EaU - Ka~ ~ llDI dileriz. 
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2'8 Mehmet Efen dinin 
Paris seyahatnamesi 

Limon Kralı 
145 sandık limon 

kaçırılması 
_ 8 _ "Limon kralı,, Diyamandi Efen· 

. di aleyhinde evvelce açılan ve iki 
Bi:a kendimız yanımızda beş at l lisimizi doldurup bocaltıyorlardı. j d f b tl t. l 145 

~ e a eraa e ne ıce enen san· 
g.,:~rmİ§tik. iki beygir daha la • Bahusus yemek yediğimizi görme- d k ı· k k l w d . . . . ı ımon aça çı ıgı avasının 

zımdı kı hırı yedek tam ola. Bı- 1 ğe can atarlardı. T · t k b ld w l , eınyızce e rar ozu ugu yazı · 
rine biz binecektik. Altı dane de Mesela §Öyle haberler geliyor -
atımızı çeken yedek gerektir. Kırk du: 
ıekiz nefer de mükemmel atlarla - Falan zat in karısı yemek ye· 
süvariler lazımdır, diye deftere menizi görmek üzere izninizi rica 
kay.dettik. ederler. 

Pot.zar günü olunca oğlumuz di
V8111 efendisi için bir murassa gem· 
li kısrak, kahyamıza mükemmel 
bir hayvan, diğerlerine de rütbe -
ler'ine göre münasip atlar getirip 
dağıttılar. Sonra mareşal Dimitri 
"antro doktor,, ile beraber kıralın 
arabasına binerek geldiler. Biz de 
istikbale riayet ettik. 

Yüze yakın süslü, ~atafatlı ara· 
ba gelmişti: 

- Kralımız sizin için kendi a
ra'basım gönderdiler, bütün ricali
miz kendi araba!arını sizin için ik
ram ettiler. 

Diyorlardı. Sonra ikinci teşri -
fatçı: 

- Hayırlı vakittir, izniniz olur
sa a1ayıyürütmeğebaşlıyalım. 

Deyüp ayağa kalktı. Evvelce 
kralın kendine mahsus atlı asker· 
inden bir bölük yürümüş, ardınca 
da bizim adamları atlara bindir • 
miş, bir miktarına kürkler geydi -
re: ek süsleyip ellerine tüf ekler 
vermiş, yollamıştık. Onların ar -
kr.~mdan ağa makulesinden sa -
kallı olanlar yürüyor, sonra imam 
efendi ile kapucular kahyası, son
ra da oğlumuz ile kahyamız arka
larından altı adet yedek atımız ile 
müzeyyen atlarda gidiyorlar, en 
sonda kralın mirahoru, tercüman 
ve kendimiz de pek süslü bir ata 
bin~rek samur kürkle sağımızda 

mare~l, solumuzda te§rjfatçı yü • 
rüyorduk. Arkamızdan bir bölük 
atlı dizilip arabalar mertebe mer
tebe sıralandılar. 

Paris şehrinin sokakların gayet • 
geniştir. Yan yana beş altı araba 
gitmek mümkün iken bazı yerler
de halkın kalabalığından üç süva· 
ri g~'çlükle geçebilirdi. Yanımıza 
altı adet cuhadar almıshk. Etrafı-- -
mızda gidecek yer bulamadıkla· 
rından önümüzde gidiyorlardı. 

Sokaklarda iki tarafta piyade 
askeri, süvariler takım takım dizi
lip Fıalk ta onar on beşer kat di -
zilmişlerdi. Guya şehirde olan bü
tün halk alayı seyretmek için so
kaklartl atılmışlardı.. 

Parisin evleri dörder beşer kat 
olup pençereleri sokaklara nazır • 
dır. Her pençereye hatten aşırı 
genç, kadın, kiz, çocuk atılmış, 

seyre dalmıştı. Bunların osmanlı 

görmedikleri "acep osmanlılar na· 
sıl adamlardır?.,, diye bakındıkla
rı anlaşılıyordu. Kral, amcası ve 
vasiai Dük dor lean, bütün devlet 
ricali, şehrin kibarları birer eve 
yerleşm", bizi temaşaya dalmış -
lardJ· 

Bizler ise deniz tarikile geldiği
miz için alay tertip etmek üzere 
her 7eyimiz hazır değil iken: 

-Paris şehrinde böyle müzey -
yen alay olmamıştır. Diye itirafta 
bulundukları işitilmiştir. 

Bu tertip ile hazırlanan haneye 
endik. Selama duran asker de ter
tip sırasile hanemizin önünden 
geçti; ~lareşal da veda edip evi
ne gitti. 

Gene erkek, kadın seyretmek Ü· 

zere bir kalabalık geldi. Sere • 
monya ve kornplimenteler ile mec· 

Bu haberlerden sonra kimini 
defedemeyüp naçar ruhsat verir -
dik. Meğer perhizleri varmış, ken· 
dileri yiyemedikleri için sofranın 
etrafını sarıp seyrederlerdi. Bu 
hal alışmadığımız bir manzara ol
duğu için bize pek ağır geliyordu. 
Hatır için sabrederdik. Onl:ır ise 
taam seyrine alışık imişler. Mese
li kralın yemek yemesini seyret -
meğe talip olanlara izin verilir i· 
mış. 

Daha doğrusu şöyle ki kralın 

yatağından nasıl kalktığını, nasıl 

geyindiğini seyretmeğe bile giden
ler olurmuş. Onun için bize de 
böyle teklifler yaparak ağırlık 

verirlerdi. 
iki gün sonra te~rifatçımız ge -

lerek: 
- Cuma günü kral sizi davet 

eder, inşaallah gidersiniz. Size ik
ram ve tazim için Prens Lanskiyi 
tayin etmişlerdir. Beraber geliriz 
ve evvelki gibi gideriz. Bu ane ka
dar elçilere mareşal ve prens tayin 
olunduğu vaki değildir. Lakin 
kralımız size pek ziyade hürmet 
gösterdiğinden tazim ve tekrim e
diyorlar .. 

Deye bir çok komplimenteler 
etti. 

Eskisinden daha dehşetli bir n · 
lay tertip olun:nu~tur. Padişahını· 
zm mektubunu verince cevabını 
kralın lalası verecektir. Kralımız 

karşınızda ayakta duracaktır. Siz 
de dcttluğa layik muamele ne ise 
öyle edersiniz.. 

Dedi ve gitti. 
Cuma clun:a P rens Lanski ile 

teşı-ifatç.r.mız geldiler. Eskisi gibi 
maiyetimiz halkını sıraya koyup, 
fakat kılıç kuşanmayıp, tüfek ve 
mızrakları da vermedik. 
Oğlumuz divan efendisi maka -

mında olduğu için namei hüma • 
yunu eline verdik. Ona mahsus 
murassa dizginli bir kısrak getir
mişlerdi. Ona bindi ve önümüze 
alup kendimiz de ferace ve samur 
kürk ile mükemmel eğerli kendi 
hayvanımıza bindik. Prens Lans· 
ki sağımızda, tt!şı·ifatçı solumuzda 
yola çıktık. 

Kral biz~ seyrettirmek için bazı 
etraftaki kış1akls ki askerini de 
şehire g'.:tirmi~. Piyade ve süvari 
çoğuna y.e .1i elbi::eh•r geydırn; i ~ I C' r. 
Otuz binden fazla asker toplan -
mış, oturduğumuz evden saraya 
kadar dizilmişlerdi. 

nrr;amı J'ar 

Yol kesme davası 
İstanbul Ağır ceza mahkemesin

de, dün bir yol kesme davası gö -
rülmüştür. 

Yunus ve Raşit isimlerinde iki 
arkadaş, Nazif isminde birisinin 
yolunu keserek, kendisini soymak
tan suçludurlar. İkisi de şu cevabı 
veriyorlar: 

- Yol kesip soymadık. Nazif~ 
bize borcu vardı. Yol da rast gel • 
dik. Paramızı istedik. O da çıkar
dı, verdi ve yanımızdan ayrıldı. 

Davacı ile şahitlerin çağrılması i · 
çin muhakeme kalmıştır. 

mıştı. 

Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 
mahkemesi, bu meseleden dolayı 

haklarında tahkikat yapılan güm -
rük memurlarına ait tahkikatın ne 
netice verdiğini gümrükteki seki • 
zinci ihtisas mahkemesinden sor -
muştu. Gelen cevapta, mahkemeye 
bu memurlara ait bir dava verilme 
diği bilidirliyordu. 

Diğer tarfatan, memurlar hak -
kmcl.,.kj dosyanın vekalete gönde· 
rildiğ i anlaşılmış, neticenin öğre -
nilmesi için muhakeme 12 hazira
na bırakılmıştır. 

Diyamandi Efendi, aleyhine ye· 
ni dÇılan ve gümrükte!ci sekizinci 
ihtiı;as mahkemesinde bakılan da
vadan dolayı mevkuftur. Dünkü 
muhakemede yoktu. Yalnız vekil • 
leri gelmişti. 

Eski eserler araştıran 
bir Amerikalı heyet 

Suriyede eski eserleri araşhr
ma işine nezaret eden yedi ki
şilık Amerikalı heyet Londraya 
dönmek üzere Suriyeden Istan· 
bula gelmiştir. 

Madam Colt isminde Ameri· 
kalı bir kadının riyaseti altmda 
bulunan heyet otomobille seya· 
hat etmektedir. Yanlarında her 
türlü levazımı havi bir de kam
yon bulunmakta, ıssız yerlerde 
durmıya mecbur kald,kl2rı u

man bu lrnmyo::ıdaki yataklarda 
yatmaktadırlar. Amerikan heyeti 
bu sabah gene o!omobiHerle 
Londraya doğru yola çıkacaktır. 

Tramvaydan düşerek .• 
Şişli - Tunel arasında işliyen 

tramvay dün öğleden evvel Ga
latasarayda İngiliz < czabanesi 
önüne gelince bir çocuk tram
v1 ya atlarken yere düşmüş hafif 
surette yaralanmıştır. 

Yapılan tahkikatta gencin 
avukat Muhtar Beyin oğlu Ga
latasaray ı isesi talebesinden Mu
rat Ef. olduğu anla~ı ' mıştır. 

Murat Ef. çocuk hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Belediye reis muavini 
Dün çıkan bir gazete belediye 

reisi muavini Hamit Beyin valilik 
lerden birine tayin edileceğini ·ve 
belediyede müdürler arasında hay 
li değişiklikler olacağını yazıyor • 
du. Hamit Bey kendisi hakkındaki 
haberi tekzip ettiği gibi diğer te • 
beddüllerin de mevzuu bahis ol -
madığmı söylemiştir. 

Karadenizde bir rekabet 
Karadeniz· Bartın hattına işli· 

yen vapur kumpanyaları arasın· 
da bu hafta müthiş rekabet ol· 
muştur. Kumpanyalar müştt:ri 

celbetmek için fiat kırarak 50 
kuruşa kadar indirmişlerdir. 

Dökmecilik san'ah 
Dökmecilık sanatı son günler· 

de inki~af ettiği için birçok mü· 
eseseler Suriyede, Mısırda, dök· 
me işi yaptıracak müşteri bul
malarını ihracat ofisinden rica 
etmi~lerdır. 

Kurt, Kuzu, Kartal 
. 

\'~-
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Yol da binlerce yahudi hacısı ka j hürmetsizlik etmedi. Bilakis, 
1
•

1
; 

fileye iltihak' etmiş, yeni hareket natın hakkını tanıdı. RoJ1la~ , 
hakkındaki rivayetler her tarafa askeri teşkilatı hala hayretle ;e Jl1' 

yayıldığı için ortalığı heyecan kik olunuyor. Onun büyük 8 .. ;rel 
kaplamıştı. ları, daha sonra yetişen ve t 0 

0 
Mesih Kudüse girdiği zaman kazanan saf saf rakiplere rağ~~. 

şehrin halkı onu: büyüklüklerini muhafaza edeb• ,,. 
- Bizi kurtar, bizi kurtar! seıy- diler. Buna rağğ.men Roma ne ~it 

halarile kartılamış, o da mabede man bir Roma, ne korkunç 
girerek mabedi İfğal etmiş, taraf· 
tarları mabedin kalesini ele geçir· 
miş, kendisine taraftar olanlar o -
nu yahudilerin kıralı . ilan etmiş, 
fakat yahudi kahinleri yeni dava· 
ya hiyanet ederek Romalılara ilti· 
ca ettikleri için bunların askerleri 
de yetişerek müthiş bir katliam • 
dan sonra mabedi istirdat etmiş, 

Mesih ile beraber arkadaşlarının 
başlıcaları yakalanarak mahkum 
edilmişler, fakat ele geçmiyenler 
kaçmıf ve dağılmışlardı. 

Bu dağılma, yeni hareketin kı -
sa bir zaman sonra canlnamasına 
kafi idi. Kaçnalar ve dağılanlar, 
ötede beride gizli cemiyetler tef -
kil ediyor, fikirlerine ve kanatle
rine ittirak edenleri bu cemiyetle· 
re alıyor, fakat bu gibi teşkilat li
dersiz kaldığı için, Mesihin tekrar 
gP.l?p itin başına geçeceği akidesi 
viicut buluyordu. 

Bu yeni cemiyetler gizli olmak· 
la beraber takipten kurtulamamış· 
h. Hükumet bunların mevcudiye· 
tinden haber alarak faaliyete geç· 
rniş ve bunları tek tek ele geçir· 
meğe başlamıştı. Ele geçenleri 
en müthiş cezalara çarpıyor, ya 
taşlanarak öldürülüyor, yahut a
sılarak idam ediliyordu. Çünkü 
yahudiler de, Romalılar da bu ye· 
ni fırka ya, bu yeni mezhebe aman 
vermek istemiyorlardı. 

Ara sıra yeni mezhep taraftar -
ları bir tilmiz ve ya müridin ku • 
mandası altında ısyan bayrağı aç· 
mağa muvaffak oluyor ise de bu 
ısyanlar kan içinde bastırılmakta, 
fakat bu isyanlar bastırıldıktan 

sonra asıl yahudiler kıyam ederek 
Romadan kurtulmak için didiş • 
mekte fakat bir netice elde ede • 

canavardı. ·~ 

Romanın bütün harabeleri ef;ıİ 
diğiğ halde bir tek hastahane. • 
bulunamadı. Romanın cihan~ıt, 
liği devrinde öksüz bırakıla0 : , 

rın, yoksul kalanların sayısı Y~e, 
tu. Fakat öksüzleri himaye e ı. 

·w cek, yoksulları koruyacak bıt . ., 
müessese yapılmadı ve efrad10•

1 
, 

trrabı hiç bir vakit umumun "
1
' 

danında bir makes bulamadı· 

Sanki Roma vicdansızdı. Ro~ 
yırtıcı bir kaplandı. Sanki R0111 , 
nın haşmeti, Romanın dehat1ı ;,J 
nun vahşet ve vicdansızlığını 
kat alevledi ve körükledi. 

Roma böyle idi .. Ona uyarıl~ 
da onun gibi oluyorlardı. 0"~
içi~ gerçi kral Agripa yahu~ile~, 
hükümdarı idi. Fakat hakık' -
Romalılaşmış bir şarklı idi. 0 1111

, 

her işte örneği Roma idi. Ro~~ 
nın mefkureleri onun da mef1'".~ 
si olmuJtu. O da Romalılar gı , 

f . . d ill an ıtıatr yaptırmıf, ora a ·~~ 

sanları kurbanederek eğlenı1'; ti 
Agripa da zaiflere zaif oidokı'tl 
için zulmeder, onların ıztıraJ' ~ş' 
ona ve onun etrafında toplaJJ"'ıı 
ra neşe verirdi. , 

M . k ld w • • 5eı' 
evsım sıca o ugu ıçın ıet 

rın terefine yapılacak eğletıc;ebit 
şafakla başlıyacak ve öğledeO rl' 

saat evvel bitecekti. Halk geee ~i • 
rısından itibaren akin akın "'~ ıııi 
tiatra doğru koşuyordu. Y•',,r 
bin ki~i sığan bu bina dolııP ~.~ 

•• siJ 
tıktan başka dışarısı, sürll 111~ kalabalıkla kaynaşıyordu. > ~t 
tiatrda boş kalan yerler, yalrı'~b' 
ral ile misafirine ve mümtaı 
siyetlere ait olanlardı. • 

d JJ ef. 

memekte idiler. 
Flistin mütemadi bir kavga 

arbede sahnesi olmuştu ..• 

Mahpuslar sevkolunma a ei' 
vel kendilerine dağıtılan e~~)etı 

ve yemişler, sonra yola düzü}J1lllfitİ' 
dar sokaklardan geçerek aJ1l 

Kıral Ağripanın m';'hteşem met
buu imparator Klot şerefine yap· 
tığı ihtifaller yahudilerin Mesih 
taraftarlarından intikam almaları 
Mesih taraftarlarının yahudilere 
ve Romalılara karşı kinlerini art· 
tırmaları için yeni bir vesile teşkil 
dm işti. 

-2-

Beşeri bir ilah 
izleri ve eserleri her müteteb -

biin gözü önünde olan medeniyet· 
ler içinde Roma medeniyeti tezat
larile insanı şaşırtır. Hiç bir yer· 
de, eski Meksikada bile, yüksek 
bir han, en adi bir barbarlık ile 
bu derece imtizaç edememişti, bu 
derece biribirine bağlı yakın yaşa-
ya.mamıştı. 

Romanın doğurduğu zekaları 

kim takdir etmez?!. Onların kar· 
şısında kim eğilmez? !. Belki Ro
manın doğurduğu dehalara pek 
nadir tefevvük edilir. Roma kanu· 
nu hala Avrupa kanunlarının en 
belli başlı, en esaslı membaıdır. 

Roma gerçi sanatını başkaların· 
dan istiare etti. Fakat sanata 

atrın önüne varmışlardı!. C)tt' 

Güneı henüz doğınarnışllf ııd" 
de beride, kıralın tahtı etr~j;iattl 
meşaleler yanıyordu. .Aır: J1 gli ' 
işğal eden büyük kalabalıg~:t bit 
rültüsü, ortalığa, esrarengı 

11
,yot" 

gulgule gibi dalga dalga yaY gide" 
du. Mahpuslar, önlerinde ıeri' 

d n yer 
bir meşalenin arkasın a . 11e.f' 

aM1 
• ne vardılar. Bir azdan v bll bl" 

b·teıı 
vanlara atılacaklarını 1 eırıı"" ' 
çareler, son bir gayretle c k istt' 

·1 . euııe l' tin merhametine ı tıca ., JcS. 
b .. ayag• .,. 

diler. İçlerinden ırı 5ef' 
.. }eı1lek, di· 

karak bir kaç söz soY k dile 
cileri hallerine acınd~~~tii5ii, P': 
Fakat seyircilerin guru ıter tıı. 
tırdısı onu susturmuştu. 

raftan: 
_ Sus, mürtet, sus!. 1,,.ııı 1' 

..k liyor, 1,,.r•' Sayhaları yu se bıı:tI 
l rın ' beklemekten bıkan a ıtJeııe 
. de eo 

- Bırakın söylesın 
w }ardı. .11ıt 

lim, diye bagmyor b y)c\J' 
bir a ""tı1"' 

Tam bu sırada cı çıS "ı'P 
taht üzerinde dö~.e~~ k:JabahS 
lar koparması, bu~u . oiıııı.Jtt&J. 
içine haşyet salar gıbı yar 

oevart" 
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ıııtt" I! ıaı~~~mııııııııııım~~ ııımım~ııınıı~u~mııım~ııınıııın~mınııınımıııı ıııınıııınıımıııımmı~mınıım1~mmııımııınm~mııı~ Beş k 1 Darülfünunda 
o Meml~k.elt IHiabelf Ileıri o j işi .. . . . 

--....:uııı:sı::ı;ıııılilllUıJlııl'! ı ı•mı~ooııın ıım ım ıı ııooııııı ıw '11illll!~l~lll~illllllllllIT!llllllilillllllill@IOOlllffiillll~lıınımıı 1~m ııııı ııııı ıııı ~m 1111 11ır111~· .ıım 1ıımııııru]!1.V E . k. k l v Profesor Malş ın tetkıklerı 

H. d 1 s· k d ··ı·· .. roın aça çı ıgın- devam ediyor 
ızana emı•ryolu aA zım •• lf ha llllll 0 USU dan mahkemeye Profesör M. Malş, dün sabah 

ı d darülfünunda toplanan müderris • 

1\Jr u un u veriliyor lerden ve hastahane baş doktorla-

ıvıoğul Çadırlarına benziyen yeraltı Aydında Köşk nahiyesine bağlı rından müteşekkil komitenin top· 
d Bir şebeke halinde eroin kaçak· lantısına girmiş, bir gün evvel gez· 

1 . d k• h Şeyh köyün e Emir Ayşe isminde ev erin e ı ayat k çılığı yaptıkları kaydile hakların· diği hastahaneler hakkında mü • 
1 bir kadın aybolmuştur. Yapılan 

liiıan (H A) H' .. .. . ~· 1 araştırma neticesinde köy civarın· da tahkikat yapılan ve içlerinden şahede ve tetkiklerini söylemiştir. 
r "d· ' Ususı - ızan ne· yuktur. Fakat amır degıl vasıta- d k. d vd d .. d .. 1.. l k bazıları tevkif olunan muhtelif Profesör akşama kadar mesai oda· 
eaı ır n l d a ı ag a ere ıçın e o u o ara hk"k 

Bunt ' ası yerdir, ne haldedir?. ır kimseler hakkındaki ta ı at, e- sında meşgul olmuştur. ar b '. . . A bulunmuştur. d. 
b 1 

undan evvelki mektu- Hızanın başlıca ıstıhsalatı: Hay V k h 11. .d .. dd . pey zamandanberi devam e ıyo .. ~.· j >t- 'f. 'f. 
Utnda. l a a ma a ıne gı en mu eı- ld -

q l an atnııştmı. Bugün Hi - van beslemek, arıcılık, fındık ve . . . ş··kr·· . d Tahkikatın son safhasına ge ıgı Profesör M. l\lalş dün bina me-
n •nın yaıı .. h . d B 1 d d ·ı· umumı muavını u u, Jan arma 1 1 k d D yakında 1 . d·~ 1 h kl h;:kA :rayışını ve cum urıyet meyva ır. un ar an a ı ım ve k d N . h··kA t an aşıma ta ır. avanın se esı ve ıger ça rşmaları a - \In-

.. uın r . . v .. .. uman anı ecatı ve u u.me ld · 
ın .. k . ~ ının_ hu yaşayışı düzelt - teknık yoklugu yuzunden pek az d k K l B l f d mahkemeye intikali, muhteme ır. da şunları söylemiştir: 

" ıy l . . . . . . . . o toru ema ey er tara ın an k f b 
Jtı ... '. 

1 eştınnek için sarfettiği e- ıstıfade edılebılmektedır. pınnç, k k . d k E . Bu işten dolayı şimdi mev u u "- Şimdiye kadar 100 kadar 
eg1 ani . . gere va a yerın e gere mır l B l d f b I 
11 atacağım. buğday ekıyorlarsa da zerıyatm A . d" .. . d l unanlar, beş ikşidir. un ar a a sa on gezdik ve hepsinin vaziyet· 
ourad h l . . A yşenın cese ı uzerın e yapı an 

1 
y . 

c·· a akın nasıl yaşadığını ıptıdaı olmasından ve vasıtasızlık· hk.k t t• . d k d k rikatör Bernard Blumenta , orgı terini tetkik ettik. Bu yerlerin işi-
"or~ek · . . . . . ta ı a ne ıcesın e a ının aza N k l 
le .. · •sterseniz; evvela mesken· dan ıstıfade edılemıyecek hır hal- .. .. d .. 1d·• w.. 

1 
l .. ve i o Camadanis kardeş er, mü- mize yarayıp yaram1yacak olanla-

•ıne · d d. yuzun en o ugu an aşı mış, go - h d l f 
""'o"' l gırınek icap eder. Halk·, e ır . . . en is Kadri Bey ve stelyo E . is· rını ve bunlar hakkındaki noktai 
.. , g 1 • mülmesıne ızın verilmiştir. 
"e 

0 arın değirmi ve tepeden Ekmeklikleri darıdır. Patlıcan, E . A t I d v d minde bir gençtir. nazarımızı Maarif Ve~aletine bir 
"' tıçer l• mır yşe op a ıgı un ve o u- D 
,.,... b·e ı çadırlarının yere gömül- bama, pırasa, ıspanak, marul gibi avanın mevkuf bulunmıyan rapor halinde bildireceğiz. Bina 
"'Uf ır .. nu yükletirken ayağı kayarak düş-
\>• nunıunesi olarak karanlık yeşilliklerden haberleri yoktur. İk· suçluları da vardır. hakkında son kararı Maarif Veka-

'" tut b müş başı taşa çarpmış, ölmüştür. ko u etli yer altında öküzlerile, lim geri ve çok karışıktır. leti verecektir. Bina meselesi hak· 
a:un Ve keçisile yan yana oturur. Görülüyor ki derebeğlik ve im· Yeşil örtülü şeyh Bakırköy baskını kında bizim tarafımızdan karar 
~.·ı ltıes. kenin kapısından insan e- tiyazlı mütegallibeler mecmuası o- A verildiği doğru değildir. " rn d Çorum ğırceza mahkemesi A -
t~kı·e 1~Çe geçemez. Bir kaç di - lan padişahlık devri, bu öz yurdun masyah Mir Sait Efendinin mu_ Bakırköy civarında incirli kö • Müdeı-ris ··c· müderritt muavini 
.. 1 .... 

1
' hır kaç gözden ibaret bu e- bir kısmını pek bakımsız bırakmış. yünde gece baskınına uğrıyarak so ve mualHmle::- kendilerine dağıtı _ 

• ., t hakemesine başlamıştrr. Mir Sait, 
epe pen · d h f

0

f b. t yulan ve yaralanan Davit Efendi 1 fı0 şl cevap vermekted" 1 ''d çeresın en a ı ır ır. na'&.şibendi tarikatına mensup ol • an ere , ır er. 
ı... ınJık girer, kö!leler tamamile S_ imdiye kadar acı bir hayat ya- hl"k ile madam Liyanna' dan, kadının iki gün zarfında bu cevapların so-1{,.r 1 s- ır..ak, şey ı yapmakla maznun -
t•tıan ıktır. Çamur ile rast gele şıvan bu öz yurt kardeşlerimiz an- B ·h . hastahanede öldüğü yazılmıştı. Da nu alınacaktır.,, 
"Y • J dur. u ı tıyar Amasyada pek meş 

\>"t]~tda.n örülmü$ sıvasız kara du· cak cümhuriyet devrinde dertleri· .. vit Efendi, iyileşmektedir. Profesör Malş ve komite azalan .. ~ - burmuş, yuzünde daima yeşil bir 
dl .. tın oyukları haıtarat yuvası • ne derman olacak, kendilerile a. - ··1·· d Yaralılar, vak'adan sonra yaka· bu sabah Haydarpaşaya geçerıık , :r örtü örtu u o arak gezermiş. Ken· '" 

·· IS.kadar hükumet adamlarının hu· lanan ik adamla hastahanede kar· fakülte binasını ve hastahaneyı· O disinin yüzünü görmek için kur • 
llıuı cak durnanmdan sim siyah ol· rala~~ ge~di~lerini ~~.rd~ler. . banlar kesilirmiş, adaklar adanır • şılaştırıldıkları zaman, eve baskın gezeceklerdir. 
tı ta\'a.n nıerteklerinin aralıkla· Vılayetımıze geldıgı gundenberı mış. Yüzünü görmek istiyenler Sa· yapanların bunlar olduklarını söy -----------
'~dan daima toprak dökülür ve .memleketin imar ve ihyasını ve it Efendinin evine 10 dakika kala lemişlerdi. Ancak, bu teşhisin, di· Danzİg İntihabatı 
g,t b• h h il ·1 l . . . . d 1 il ı d 0 d0 1 .. "1 ır ava ile dolu bu evde ı1u a umızın ı er emesını ıstıyen ve yere diz çöker, sürtüne sürtüne o· ğer e i er e e teyı ıne uzum 
re.lle Yerleşilmiştir: :. muntazam bir plan dahilin~e de: nun ayaklarının dibine kadar ge • görüldüğünden, gerek müddei u -
8ıt-in · d. · - l" çalısması0 le nazarı dıkkatı ki mumilik, gerek ,·andarma, ehem • }} cı ırek arası, ınsanlara, ger 1 

• • • • • lirler, aya arının tozlarını öper • 
1 }'eteğe k - .k. . .

1 

celbeden kıymetlı valımız Mıthat lermı· !l. miyetle tahkiat yapmaktadır. 
llll)' ve ya aca~;::.; ı ıncısı B ,. 

"anlar .. .. .. .. t Bey kaymakamımız Yahya ey, il Evden çalınan şeyler, henüz ele 
~ l a; ucuncusu o ve sa · ' l .1 h l Bu cahi erin ihtiyarı allah ad· 
~l> s . a sus ur. o~enıe, o· .. .. .. ..1d .. rm.. özle- deyledikleri anlaşılmaktadır. Mu· 
ı_ tı ığa, m h -t o··., d l ' hakikaten özlü çalışma arı e a - geçmemiştir. 

111~1 edır gibi bir şeyler aramayı· k.ı~ızın ~uzunu gu u .. u!, g hakeme esnasında Sait Efendi: 
· Zeınin halis toprcktır. rını emnıyet ve veren umıt ve te- Bina sahiplerinin birçok 

ı l\ıfın b· d f sellilerl dolu hayata çevirmişler - - Bana "Allah, sebebi mahlu - itirazları var 
oir 1 ır tan ır etra ına ·"\·arsa· . kat .. ,, demelerinden ben nıesul ola 
.. fteçe ·ı· .. .. b. k'l · dır. l 011 .. 1 serı ır, u~tune ır ı ım . . . d .. .. d f marn. Beni öy e zannediyorlar. de· 
t ı.ı Üt~ E h Ik b k"l" . 1 Şimdı herkes ışın e gucun e e- Duyduğumuza göre, yeni tahrir 

muamelesi dolayısile bir çok bina 
sahiplerinin takdir edilen kıymet· 

1l'ld v a ı, u .1 ımın a • kt k d·ı · · miştir. Muhakeme şahitlerin din • 1 a ko k l k rah ferah çalışma a, en ı erını 
ar, Yun oyuna çıp a yatar· karişlerine daha yakın ve emin bir lenmesi için başka güne talik edil-

1 J\a.d1 l mahreç bularak zengin olmağa, i- di. 
Q.ı... n arla erkekler hatta ya - . · - "' k t 30 000 k• ·ı·k ·· ·· ıı •• 

lere itiraz ve şikayette bulunduk· 
larına dair yapılan neşriyat Mali· 
ye vekaleti tarafından ehemmiyet 

""'tcı nı· ' yı ve ınsanca yaşamagag '!vuş u- , ışı J gonu u 
haıd ıaafirler de dahil olduğu k 1 D. .b k. !llJ· mend"ıfe- d 
• e, bir d it d . raca o an ıyarı e ır "S" amele or usu 

Slrirler ,. • . am. a 1? a geceyı ge· rini dört gözle beklemektedirler .. le nazarı dikkate alınmış ve bu hu 
l) ~e k. ınısafırlerın yanında ka· Halka sefik muamelelerile hak 
~t Oca ayrı bir gözleri yoksa ve vazifel;rini iş başında bildiren 
l~l'i ~Ulat kendi keçeleri ve kilim- nahiye müdürü Ekrem Beyin de 

1\ a. tında yatarlar. halkçı hükumetimizin halkçı bir 
t~;.~~? bu hayatta iktısadiyatm memuru olduğunu göstermiştir. 
teced 

1 ır. lstihsalatta birinci de -
~U i .e lnüessirdir. Evin her gün· Oğuz 

!•nd v 
~a~ en nıaada hayvanatı sag· 
\>e ı;/a.ğ ğve peynir yapmak, şal 
~&.dın)ıtn dokumak, çorap örmek 
de erk &.ta. aittir. Tarla işlerinde 
har\r ~k~ere yardımederler. Onun 
lul'l~ a. tı Yoktur. Hiç bir işi bu· 
•a.shkısa. iplik büker, kuşak ve 
dü~ Yapar. Çocuğun beşiği gün· 
~ha&.nahsının sırtındadır. Gece, 
.. Us 
~ıd a.zırlanmıı bir toprak yı· 
t.. ır. Bu ... o k ·· .. d .. kt " dil. t ~ cu yuru u en son· 
de rır;:b 0Prağğın üzerinde ve için· 
J "" tel"kl Clt]ll. h 1 erde tavuklar, dana -
da.t\ 

8 
era.ber büyük. Altı yaşın· 

11ttı ~nra da vazifeler alır: Dana· 
, .ıtuı l 

l\ad u arı otlatmak •.• 
da.t\ ın, ağır görünen bu çalışma· 
d · ıe\'k l · alnla. a rnıştır. Bınaenaleyh 
S.. neşeli d. 
ijl'ttıe k ' ıma §uhtur. Süsü: 

~t'tna 't :;:a_: Yüzük, bilezik, saç -
lrla b a ıgı gümü§ para ve top· 
(\l&tı) ;Y\ı.nlarına taktıkları ve 
~ı edıkler· .. .. l . ! k· .. 1 gumuşten yapı -
1ki ,1;ç~k ~alıklardır ki: Bunlar 
~'"i ~ ıplık üzerine dört uf ak •-t oncukt . ' Qbad an Yapılmış hır mu-
~etiriJi an sonra dizilerek vücude 
~U!ki:lr~ Kadın, hayatın, tabiatin 
~~ -. at ve . dd . . 
t "llİ•t• fi etıle de ünsiyet 
oı :r ır. Tab· · 

l" ku . •atın ve her hangi 
ftı...._ \'\>etın ta 'k• k 
-~-~ h zyı ı ar§ısında ıa-

• ayatta kadınm t . . b .. 
eıırı u-

7 ,5 luk bir mermi 
patlayınca .. 

Aydında Bey köyünde bir mer· 
mi patlıyarak iki kişinin ölümüne 
'Sebebiyet vermiştir. 

Bey köyünde, Hasan ve Ahmet 
isminde marangozluk ve demirci -
E•kle iştig:ıl eden iki kardeşin dük 
kanına tamir için bir kağnı araba· 
~ı getirilmiştir. iki demirci, a raba· 
nın tekerleklerine kurba geçirmek 
için milli mücadele zamanından 

kalma yedi buçukluk bir Yunan 
mermisinin boşaltarak kovanın -
dan tekerleklere kurba yapmak is 
temişler, bunun için de mermiyi 
mengeneye sıkıştırarak çekiçle ta 
pasına vurmağa başlamışlardır. 

Bu darbelerden mermi patlamış 

Hasan ile Ahmedin kol ve bacak· 
larını koparmış, kafalarını paçala· 
mı,, Orada duran Süleymanm da 
ayak parmağını koparmış, komşu 
Mehmedin de alnında derin bir ya 
ra açmıştır. 

Mehmet on beş dakika sonra öl 
müştür. Hasan derhal Aydın mem 
leket hastanesine kaldırılmış ise 
de, hastanede ancak üç saat yaşı· 
yabilmiştir. Süleyman ve Mehme· 
din yaraları tehlikeli değildir. 

Orduda 2000 kişilik bir halk ki.it susta İstanbul Defterdarlığına ba· 
lesinin iştirakile bir kongre yapıl • zı tebligat yapılmıştır. Bir taraf
mış , memleket işleri konuşulmuş • tan Maliye müfettişleri bu işlerin 
tur. Kongrede Ordu • Mesudiye yo, tetkiki ve teftişile meşgul olurlar· 
lunun tamamlanması ve haziran İp l ken Defterdar Mustafa Beyin re • 
tidasında faaliyetin haşlanması te isliği altında mal müdürleri de ay· 

karrür etmiştir. Bu yolda mükelle· ni mevzu üzerinde me§iul olacak· 
fiyet harici olarak çalışmayı kabul lar, muamelatı tetkik edecekler ve 
eden 30 bin gönüllü amelenin iaşe neticesini Maliye vekaletine bildi· 
ve tütün masraflarını temin etme- receklerdir. 

yi halk kabul etmiştir· Defterdar Mustafa Bey bugün • 

F ethiyede iki köprü den itibaren tahrir heeytlerinin ça 

Yapılacak hştıkları yerlere giderek tetkikata 

MU~LA, 29 (A.A.) - Köyce· 
ğiz ve Fethiye yolları üzerinde hu· 
lunan Namnam ve Dalnıa çayları 
köprülerinin inşası unıunıi muva -
zeneye alınmıştır. 

Dalman köprüsü bu sene yapıla· 
caktır. Namnam köprüsünün de is· 
tikşaf bitmiştir. Bu köprüler yapı· 
lırsa yaz, kış Fethiye ile Köyceğiz 
arasında muvasele mümkün ola • 
caktır. Bu köprülerin yapılması ka 
rarı halkı, çok sevindirmektedir. 

Denizlide ilk arpa mahsul Ü 

DENlZLl, 29 (A.A.) - Bugün 
zahire borsasına yeni nıahsul ar • 

başlıyacaktır. 

Fransızların mukabil 
taarruzu 

PARIS, 29 (A. A.) - Schla • 
geterin hatırası için yapılmış olan 
Alman tezahüratına mukabele o • 

larak, Renani ve Rüh eski muha • 
ripler federasyonu, Almanyada su 
ikastlere kurban olmuş Fransızlar 

namna, takızaf ere giderek eski 
muhariplerin de iştirak ettikleri 
bir merasim yapmışlardır. 

M. Litvinof 
MOSKOVA, 29 (A. A.) - Tas 

pa getirmişlerdir. Borsa binası do- ajansı bildiriyor: 
natılmış ve muzik çalmıştır. Köy • M. Litvinof silahları bırakma 
lüler tarafından zeybek oyunları konferansı işlerinde hazır bulun -
oynanmıştır. Yeni arpa 4,5 kuruşa mak üzere Cenevreye gitmiştir. O· 
satılmıştır. rada Londraya dünya iktısat kon-· 

Yetitiricisi olan çiftçiye arma • feransma gidecektir. 

ğan olarak bir demir pulluk veril· Hariciye komiserliği işini ve · 
miştir. l ki.leten M. Kretiuaki görecektir. 

Milliyetperver sosyalistleı 
büyük bir farkla 

kazandılar 
DANTZ1G, 29 (A.A.) - Diyet 

meclisi intihabatının muvakkat 
neticesine göre milliyetperver sos· 
yalistler genç Almanya fırkasiyle 

müttehiden 109,296 rey almışlar -
dır. Diğer bütün fırkalar ise bir a• 
rada 105,839 rey toplamışlardır. 
Bunlardan sosyalistler 38,210 ko • 
münistler 14.800 siyah - beyaz- krr 
mızılılar 13,601 merkezciler31,504 
ve Lehliler 6726 rey almışlardır. 
Geçen 16-11-30 intihabatında ise 
milliyetperver sosyalistler 32,457 
sosyalistler 49,965 komünistler 
20, 194 siyah - beyaz • kırmızılılar 
25,938 merkezciler 30,250 ve Leh· 
liler 6377 rey almışlardı. 

İspanyada karışıklıklar 
BARCELONA, 29 (A.A.) - Sin 

dikacıların bir toplantısında anar· 
şistler gürültü çıkarmışlardır. Üç 
kişi yarlanmış ve dört kişi tevkif 
edilmiştir. 

LISBONNE, 29 (A.A.) - Milli
yetperver sindikacılardan 25 kişi 
Otokar ile Bragoya giderken Por
todan gelmekte olan muarızları -
nın hücumuna uğramışlardır. Za
bita bunları himaye mecburiyetin· 
de kalmıştır. Bir çok yaralı var· 
dır. 

Sulh tezahürah yapılırken 
RUAN, 29 (A. A.) - Sulhper· 

ver tezahürat yapılırken bir komü· 
nist propagandacsı polisin müma
naatna rağmen başına adam topla 
nıak istemiş, polisle mücadele ol
muş, bazı kimseler tevkif edilmiş· 
ler, sonra serbest bırakılmışlardır. 

M. Bonkur nikbin 
gorunuyor 

P ARiS, 29 (A. A.) - M. Pol 
Bonkur, gazetecilere verdiği beya 
natta Cenevre müzakeratmnı iyi 
bir cereyanda olduğunu söylemif, 
bununla beraber kat'i surette bir 
şey söyliyemiyeceğini ilave etmİ§• 
tir. 
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Define Adası 
ELMAS ARAYICILAR 

lp hazan geriliyor, neredeyse 
kopacak zannediyordum. Yüzü -
me ııcak bir şey damladı. Elimi 
götürdüm. Bu, çamurla karııık 
kandı. 

Nihayet yukarıdan bir ses, T o -
ni'nin sesi duyuldu: 

- Bu tamam, öteki mortiyi 
gönderin ... 

Ameleler, ikinci yaralıyı da yu· 

karı çekerlerken, ben de yukarı 
çıkmı~tırn. Yukarda güneş ortalığı 
yakıyordu. Fakat, bana, orası, a
deta Çamhcatepesi gibi serin gel
mişti. 

Toııi yüzüme baktı: 
- Yavrum, dedi, görüyorum 

ki kuyunun içerisi ve böyle hadi -
se!er sana hiç te yaramıyor. Sura· 
hnı bir görsen .. Kireç gibi. 
Göğsünün bir kısmı ezilmiş o -

lan yaralıyı yere uzatmışlardı . 
Arkadaşları bir paçavrayla yü

zünü siliyorlardı. Toni seslendi: 
- Onu şöyle bir kenara hıra • 

kın .. işte öte~isi geldi. 
Cözüp onu da yatırdılar. Toni 

üzerine iğildi, muayene etti, doğ -
ruldu ve: 

-Bu, dedi, gitmiş.. . Hem de 
çoktan ... 

Sonra bana dönerek ilave etti: 
-- Yaralıyı İngiliz hastahane -

sine göndereceğim. Fakat onda da 
ümidim yok .. 

Ameleler ağaç dallariyle he • 
mencecik bir tezkere yapıverdileı·. 
ölüyü içine koyarak götürdüler .. 
Yaralı da gönderilir gönderilmez, 
T oni bağırdı: 

- Haydi bakalım, bu kadarlık 
yeter. l, batına .. 
Yukarıya çıkarılan ilk küfeler -

de, adamların ezilmiş olduğu top
rağın illemaıı vardı. Bunun için, 
yeryer kan pıhtıları görüpüyordu. 
Sordum: 

- T oni bu küfeyi ne yapaca • 
ğız?, 

- Hangi küfeyi?. 
- İşte 'unu .. lçinde kanlı ille -

ma olanı .. 
- Ha .. Öteki küfelerin yanına 

dökeceğiz. Belki içinde kıymetli 
bir taş vardır .. 

8-ftmı önüme iğdim, sanki hiç 
bir şey olmamıı gibi çalışmakta 
devam eden ameleleri boş gözler -
le seyre daldım .. Onlar, kanlı ille
mayı çoktan boşaltmışlardı bile .. 

Öğle paydosundan sonra, aşa • 
ğıda, kuyunun dibinde çalışan a• 
meleler, yukardakilerle yerlerini 
değiştirdiler. Şimdi, artık onlar a· 
şağıda çalışacaklardı. 

Saat dört buçuğa doğru, adam· 
cağı:r.lar adam akıllı yorulmuşlar -
dı. J.rtık, sabahleyin olduğu gibi, 
istirahat :zamanlarında gidip neh· 
re atılmıyorlardı. Oldukları yerde 
çömelip kalıyorlar, kolları dizle -
rinde bö1bön önlerine bakıyorlar· 
dı. R:raz sonra T oni geldi: 

Nakleden : fa. 

- Doğru söylemi§im, dedi, he
rif hastahanede can çekişiyor. • 
Doktorlar kurtulmak ihtimali ol • 
madığını söylemiıler. Aileıi de ge· 
lip almış, evine götürmüşler, ve 
şeytan köçeklerine haber gönder -
mitler •• 

- Şeytan köçekleri mi?. 
- Evet .. Hem bunlar bir nevi 

de üfürükçüdürler. Doktor artık 
bir hastadan ümidini kesti mi, bü
tün yerliler hemen bunlara koıar
lar ... Bunlar şarkıları ve feci oyun
ları ile hastayı yatağında çivili -
yen habis ruhu kovrnıya çalııırlar. 
Ekseriyetle bu tedavi, hastayı bir 
an evvel öteki dünyaya gönder -
mekten ba§ka bir şeye yaramaz 
amma, ailesi, onun için ellerinden 
geldiğini yaptıklarına memnun -
durlar ve buna inanırlar. 

- Böyle kazalar sık sık olur 
mu?. 

- Bereket versin hayır .. Yoksa 
çalııacak adam bulamazdık .. Son 
kazayı size anlatayım. Bak nasıl 

oldu .. Gene böyle bir gün kuyu -
nun dibinden bir adamın ezildiği
ni haber verdiler. Ötekisi, beraber 
çalştığı arkadatı kurtulabilmişti . 
Yukan çıkınca anlattı. Toprağın 

yıkılmağa başladığını görünce ya
na sıçramış, kurtulabilmiş bu sıçra 
mak meselesi bana tuhaf geldi.~. 
Sen de gördün ya, bu kadarcık bir 
yerde sıçrayabilmek herkesin ki. -
rı değildir. insan pire olmalı ki 
SJçrayabilsin.. Maamafih, adamın 
üstü başı çamur içindeydi ve o • 
muzundan yaralanmıştı. Olabilir 
ya, diye düşündüm, sesimi çıkar • 
madım .. Fakat, cesedi yıkarken, 

herifin ensesinde garip bir yara 
gördüm .. Kurtulanın gözlerinin İ· 

çine baktım. Sesini. çıkarmadı. Ö
lüyü kaldırmıştım ve herifi göz 
hapsine aldım.. Akşam üzeri, i~ bi· 
tince, herkes nehre yıkanmağa 

gitti. Hepsi soyunup girdiler, fa • 
kat herif peştemalını çözmeden 
suya girmişti. Yaklaştrım: 
"- Çıkar fUnu, dedim. 

"- Niçin?. Dedi, ve kartı sahi
le geçmek üzere suya atıldı. He
men ötekilere yakalamaları için e
mir verdim. Yakalayıp getirdiler .. 
Hiç öylesini yutarmıyım ?. Heri· 
fin bir kıymetli taş bulup sakladı • 
ğı muhakkaktı. Bazıları bu ta~la • 
rr ağızları~a, bazıları baıka yerle
rine, bazıları da, peıtemallarma 
saklarlar. Bu da sonuncu şekli 
tercih etmişti. Peştemalında hı>.

rikulıide gi.izel bir pembe taş bul
duk. Taş o kadar ıeffaf idi ki, 
karanlıkta bile görünebiliyordu .. 

" - Ha, dedim, arkadaşını sen 
öldürdün, hem bu tat için değil ., 
mı .. 

Herif cevap vermedi, götürüp 
polise teslim ettik. Ne katı yürek
li herifmif. Çalmıı olduiu taşa, 
kazma11nm ucunda bu1unan saç 

Kız talebe 
Kadınlar birliği 
bir yurt açıyor 

Kadınlar birliği eylülde Şehza· 
debaşında bir kız talebe yurdu aç· 
mıya karar vermiştir. Yurt, Ferah 
sinemasının arkasındaki büyük ko 
nağın bir kısmında açılacktır. Ta
til devresinde, birlik idare heyeti 
icap eden hazırlıkları yapacak ve 
mekteplerle birlikte yurdu da aça· 
caktır. Yurda AnadoJudan gelecek 
ve lstanbuJda yüksek tahsillerini 
talcip edecek olan genç kızlar alı· 
nacaktır. Bu kızların tahsilleri ve 
hariçteki yaşayışları kadınlar bir
liği tarafından sıkı bir kontrol al
tında bulundurulacaktır. htanbul
lu yüksek tahsilde bulunan fakir 
kızlardan bir kıamı da meccanen 
yurda alınacaklardır. 

Birlik, yurdun kadrosunu ve ya• 
tak adedini henüz tesbit etmemiş
tir. Müracaat edenlerin sonu alın· 
dıktan sonra kat'i bir karar verile
cektir. 

Belediyede masraf 
Sene sonu münasebetile beledi • 

yede hiç bir masraf yapılamamak
tadır. Benzin de bittiği için bazı 

vesait iki gündenberi işletilcme • 
mektedir. Buna da sebep benzin 
tahsisatının bitmesidir. Belediye 
bütçesinin haziran haftasına doğ -
ru tasdik edilebileceği ümit edil • 
mektedir. Bu takdirde benzin gibi 
sair ihtiyaçların temini uzamıya -
caktır. 

Domates tozu 

Bir otomobille tren ara" 
sında acıklı bir çarpışı11S. 
Parçalanan ceset, parçalar nehre 

düştü, yolcular ağır yaralı .. 
--------· ., 

b· ı· b" · · "latır 11 Sofya, 28 (Hususi) - Dün ls
tanbuldan gelen ekspresle bir sey
yah otomobili arasında feci bir 
çarpıtma oldu. Bir Fransız seyya -
hı öldü, üçü ağır yaralandı. 

Çarpışma saat tam 11,35 de Kos 
tenets Banya istasyonu ile Sostri • 
mo istasyonu arasında olmu!tur. 

Trenle çarpı§an otomobilde iki 
kadın ile iki erkek bulunuyordu. 
Seyyahlar lstanbuldan otomobille 
hareketetmişler ve bu suretle Pa • 
rise gidiyorlardı. Seyyahlar 42 ya· 
tında Parisli Hanri Burje ile 42 ya 
tında Madritli Jorj Jülive isminde 
ki iki erkek 38 yaşında Monpelyeli 
Aklamta Rozan 25 yatında Mad -
ritli Manoela Ortavo isminde iki 
kadındı. Otomobil tren yolunu ka
teden şose hattını katetmek üzere 
idi .Kaza yerine yarım kilometre 
kala yol çavuşunun karısı, iki da • 
kika sonra trenin geçeceğini söyli· 
yerek muhtemel bir kazanın önü • 
nü almak istemi§tir. 

• Direksiyonda bulunan ve oto -
mobilin sahibi olan Hanri Burje o-

Bulgaristanda 

Türk - Bulgar 
münasebatına dair 

tomo ı ı ır an ıçın yava.,. . bıS 

bi olmuşsa da sonra birdenbıre y<I 
laştırmı~tır. Otomobil taın treD '1 
lunu geçerken tren bir yıldırıaıı P', 
ratile yetişmi!, otomobile çar dtf 
rak önüne takmış 300 metr~ ~ 1' 
sürüklemiştir. Müsademe 8!" P". 
şiddetli olduğu için otoın.obı! ııol· 
ça parça olmuş ve direksıY0 'ldc" 
lanan Hanri Burje de otonıobı 

1
• 

ııou daha ziyade parça, parça o f' 
tur. Diğer üç yolcu ağır surette e~ 
ralanmışlardır. Kazadan sonr• ~ 
pres hemen dunnu§, yarahl~~boit' 
prese a!marak Sofyaya getır 

lerdir. tf 
Klomantiniska hastanesinde,) 

davi altına almmı§lardır" c~ •. 
parçalanan Hanri Burjenın bıJdl 
nabilen parçaları biraz iler 

nehire atılmıştır. k; 
Kazaya uğrıyanlar rner.rl 

M"'.dritte olan bir sanayi ıirk8~1 ~ 
· cssis ve hissedarları i~i .. 'fiit )ı1 

yede bir fabrika kurmak ıçın bili' 
kaç ay evvel Madritten otoııı~ İ 
İstanbula gitmişlerdir. 1şferı d•· 
matlığı için Parise dönüyor/ 

1
3UncU Kolordu Setın4 

Komisyonu lllnb~ 

Ankara Merkez Kumand_.Jd' 

Satınalma Komisyonundan:.. bİ-

Sermayedar bir grup lstanbulda • 
domates tozu yapmak için tekik .. Başvekıl Muşanofun nutku 

Üç yüz bin kilo un ve üç yiil ao" 
koli arpa kapalı zarf usulil~; ~ 
kasaya konulmuştur. lhaleıı ~ 
ziran 933 pazar ve arpan.•11 ":", .. ti' 
25 haziran 933 pazartesı ı;;, • 
saat 14 te yapılacaktır. Ş• ~'' 
melerini gö'?11ek için ht•P .. ~ 
Fındıklıda Uçüncü Kol ordu tl•ıt 
alma komisyonuna mürac-:.,iJI' 
ve ihale günleri vakli muı-.111,rsıı' 
de teklif ve teminat mektllP fd''' 
makbuz mukabilinde Ankar• 1'D' 
kez Kumandanlığı Satınal~ 
misyonu riyasetine vernıele(~451) 

lerde bulunmaktadır. Bu tetkikata SOFY A, 25 (Huıusi) - Baş· 
göre, grup .bu İ!le uğrA!IP uğraşa· vek!l Goıpodin Matanôf bu gün 

mıyacağı hakkında bir karar vere- belediye gazinosunda kalabalk bir 
cektir. Netice mü•bet çıkarsa Al • 
manyadan getirilecek makinelerle 
domates salçaları kunıtularak toz 
haline getirilecek ve bu tozlar yaz, 
kış yemeklerde domates gibi kul -
lanı la bilecektir. 

Mezbahanın baskülleri 
Mezbaha için getirilen barkülle. 

rin dün mezbahada tecrübeleri ya 
pdmışhr. Tecrübelerde iy neticeler 
ahnmıttır. Basküller etleri tel üze
rinde geç.erken otomatik olarak 
t&rtmaktadır. Etler bugünden iti -
haren yeni baskülJerle tartılacak -
hr. 

Belediye memurları maaşı 
Belediye memurlarının maaıı 

perşenbe günü verilecektir. Yeni se 
ne bütçesinin tasdik edilmemesi 
mani teşkil etmemektedir. Me -
murlarm maaıı avans olarak veri -
lecek, bütçe gelince mahsubi yapı
lacaktır. 

Konservatuvar binası 
Şehzadebatında konservatuvar 

binasınnı yapılacağı arsanın bele -
diyece satın alınması işi bitirilmit· 
tir. Arsa sahiplerine paraları veril
mİ!tir. Konservatuvar binasının in 
~aaı hakkında konservatuvar mü • 
tehassm M. Marksın vereceği ra · 
por beklenmektedir. 

parçalarına rağmen üç ay inkar 
etti, nihayet mahkemede itiraf et· 
ti. Beni de şahit sıfatile çağırmıt· 
lardı. Yerli hakim ona: 
"- Yarın, sabah saat 9 da ası· 

lacaksın. 

Dedi ve burada adet olduğu Ü· 

zere elindeki hükmü imzalıyan 

kalemi kırdı. 
( Dcı·amı var) 

dinleyici kütlesi kart11ında mühim 
b!r nutuk söylemiştir. Ba§veiklin 

bu nutku radyo ile Bulgaristanın 

her tarafına verilmiştir. 

Gospodin Mu§8nof dahili va • 
ziyet hakkında uzun boylu izahat 
verdikten sonra Bulgaristanın 

kamıularile olan münasebatna 
geçmiştir. Diğerlerinden kısaca 

bahisle iktifa eden başvekil Tür
kiye - Bulgaristan münasebatı 

üzerinde bilhassa durarak şunla • 
r söylemiıtir: 

- Türkiyeyle münasebatımız 

gayet samimane ve dostanedir; 
ve bu samimiyet günden güne de 

artmaktadır. Gerçi hu dostluğu 

çekemiyen dütmanlarımız paralar 

sarfetmek suretile aramızı bozmı· 

ya çalı~maktadırlar. Fakat bu fa. 
aliyetlerinin boşa gideceği ve mu • 

vaffak olamyacakları muhakkka· 
tır. 

Bizden evvelki lzgovor hüku • 
meli Türkiyeyle yaptığı bir mua • 
hedeyle Türkiye hudutları dahilin· 

de kalan Trakyalıların emlakini 
Türkiyeye terketmit bulunmakta-

dır. Biz onların yaptığı bu halayı 
da tashih etmiye çalı§ıyoruz. Buna 

yaknda muvaffak olacağımıza e • 

mınız. 

(3074) 
1(. 1(. :(. _,,. 

M. M. V. SA. AL. KOMİ;.~111d°,ıı 
Yerli fabrikalar maIJ>U Iik iı1' ' 

70.000 metre kışlık elbiıe 
1
,. JıO~ 

mat kapalı zarfla münak~ aJI 9'3 
muştur. ihalesi 28 hııZ~ir· ~~ 
çartamba günü saat tS ~-

11
.,,., 

teklilerin şartname ve ııulll ıtJaıı' 
ni görmek üzere her güıı .~e ..,. •'' 
k . I . . ıuO .,,,t 

asaya gırme c ıçın o t.SO' 4J 
atinden evvel teklif "'~• fd· ' 

d ı~·· .• ,. 
mektuplarile Ankara a -·•" 

"tll~4-t 
SA. AL. KOM. nuna ıııu (2...,.. 
rı. (3075) 

~ ~ l(o d-1': 
AL KOrd· d•" M. M. v. SA. . uıatıP 1 

Yerli fabrikaları rrı:~iıeli1' ~, 
535.000 metre yazlık • Jıo .. 1 

k f 1 .. kas•Y 9;,., 
apalı :zar a muna h ı;irıatı J , 

muştur. ihalesi 26 s~edir· ~ııi 
· ·· ·· aat 1 .. e•1 

pazartesı gunu s ııUrıı&J•· ,. 
teklilerin şartnanıe ve ,. ıııii"~ .... 

.. n 91~ t11' 
görmek üzere her gu .. .,e ııa• 1, • 

l . guıı -e~ 
saya girecek erın ° •pıd .... ~~ 
den evvel teklif ve terrıı k•b;lırı J• 

b ıııu .t01'" 
Vilayet idare heyetinde tuplarmın maMk ;z SA· Aı p 

Ankarada M. · · } 
Vilayet idare heyeti dün toplan- ı · "~.::1 nuna verme erı. (~"" 

mı' memurlar& ait bazı evrak üze· l l•••••·~(3~0·7~6~)~-.......
rinde meşgul ol.mu§tur. Galatasa- IJ 
ray lisesindedi hesaplara bakan Qöz ttekllllİ .. 

tali komisyon henüz iıini bitirme· D S Şiikf'!,ıı r, . tefi• 
diği için, bu lisede işten el çekti- Birinci Sınd ~~esi No. ,,O 

rilen memurlar hakkında henüz '1-~(l~\ıı~b:ı:\~li)~A~n~k;a;rnıcliaİlll ..... : 
karar Terilememiıtir. IJ 
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72 Milyon Kiğıt Paralık Borca Mukabil 100 Milyon 
11o Kıymetinde Demir yoluna 

~e~larh.~~sele~i hakkında ha - vatan için bundan daha fena bir muahedesinde ve Balkan harbin • ları faiz ve amortismanları için ls- ı düyunu umumiye müesaesesi liem 
ttilaın: U~umetımiz arasındaki mirası ister istemez eline alarak den sonra olduğu gibi Lozanda da tanbula l-ikim olmadan evvel in- müekkilleri olan hamillere ve hem 
'İnde ~enın Büyük Millet Mecli- halletmek çarelerini aradı. yalnız senelik mürettebatın tefri • giii:t lirası h~sabiyl~ tevzi edilmit j de Türklere hizmet mi etti, yok • 
llldc.ıı:~keresini tafsilatmr, A - Düyunu umumiye imtiyazatına kiyle iktifa edilmit olsaydı bugün ve üç senehk mürettebatın Anka- sa vazifemi yaptı.. Hatti bu 150 
d\bı la aJansı geç verdiği için, dokunmak Türkiye için harabiyi Türk vergi mükellefleri aleyhine ra itilitnameai mucibince hesabı milyon mark henüz kıymetini mu-
~ •0Ia~~k dercedememiştik. mucip olacağını söyliyenler de ek· Mısır vergisi istikrazları da dahil frank esasına teptil edilerek tevzi haf aza ederken tevziatta bu para• 
~ F'' b.utçe encümeni reisi sik değildi. Fakat o Büyük Gazinin olmak üzere 161,5 küsur milyon edilmit olan para farkını itliyecek yı kullanmayıp ta o devrede üçse 
' ehmı Beyin sözlerinin ma açtığı istiklal nurundan istidatları borç senedi ecnebilerin elinde mah seneler faiz ve amortismanlarına ne zarfında İstanbul piyaauından 
~ır:e Saraçoğlu Şükrü Beyin derecesinde hiaae alanlar gene en fuz bulunacağından şimdiki meaut mahsup edilmitti. 3 milyon lngiliz ve 54,5 milyon 

Sahip Olduk 

S......, O dercediyoruz: muğlak ve çetin meselenin da di· neticeler daha çok mütkül ve belki Gene bu cümleden olarak, tev • frank mübayaa etmeleri Türk pa.· 
"-t b-.,L~an.lı Bankasından met ğer İ!ler gibi hallini mukaddes e· de daha ağır olacaktı. ;dine Onnanh Bankasının mutavas rasına ve piyasasına kasit deiil mi 
.ı_ ~ uı C&nden batka iki defa mel addettiler. Senelerce çalıttı. ikinci mühim mesele: sıt bulunduğu bir kısım iıtikrazla- dir? Bizim vergi ve resimlerimiz• 

811QJ buçuk nıilyon liralrk avans. lar, uğraştılar bugünkü hale getir· Düyunu umumiye müesaeıeıinin rın 1914 senesinden beri müteda· den topladığı paralardan ve henüz · 
"it 't)lrırı ka~ılıiı kısmen ıatıla· diler. haiz olduğu imtiyazat adedi ıayıl- hil kupon ve tahvil bedellerine ban himillere tevzi etmeden evvel la-
'-dt. a.bedelınden ve mühim kıs Nasıl hallettiler? mıyacak kadar çok olan mukavele ka emrinde bulunan mebaliğin tev tanbul itgal kuvvetleri kumandan-
lıb..~_lltita-az dahili kuponları için 1 - Birinci mesele, düyunu umu nameler terk veya tahsisan tevdi ziinJe Franıız frangı ile hesap e • lığı emrine yüzde 2 faizle bir defa 
~~~.olan altınları rehin ver • ~iyenin takı imi: edilmit olan kartılıklar bunun en ı dilmP.ıi ve ati yen ham illerin bu he da 7 milyon ikinci defa da 3 mil· 

1 1•1le. Bu taksim iti Berfin muahedesiy mühimmi muharrem kararnamesi sap için hiç bir fark iddia etmiye· yon Türk lirası ikraz ettirmek seli. 
~ . ~İkrazı dahili kuponları le Balkan harbi üzerine Londra meseleleri. ceklerinin teahhüt ettirildikten hiyetini nereden almııtı? Türk 
~ IÇ11ı Oınıan]ı Bankasına bı· muahedelerinde Türkiyeden ayrıl· · Ankara idaresi kendi emrinde ısonra tevzi edilmesi hususundaki hükumetinden mi yahut adedi 250 
"--:!olan 460 bin altından 80 mıt yerler için impartaorluk borç· bulunan vilayetlerdeki düyunu u· israrlarımız muvacehesinde iıtedi- bini tecavüz eden ve 'bütün Avrupa 
~ ~ rehin fazlası addedile- larına isabet eden senelik müret· mumiye teıkilitını bir müdürü u- ğimiz teahhüdü mübeyyin üç kıta ya yapılmıt olan himillerden mü 
~ lcunıandanla':'ının talebi tebattan hiaae tefriki teklinde ol- mumi ile maliye vekaletinin rapte· itilifname banka umum müdürlü· müsade almıttı? Bu misaller sayıl-
~~) •e düyunu umumiyenin de madı. Çünkü bu taksim ıeklinde derek bütün hasilatrnı eline almak ğünün 10 tem.muz 1339 tarihli tez· mıyacak kadar çoktur. ~ 

lablarak tutarı Damat borçlu olan Türk devletinin resül- suretiyle kıımen emri vaki ibdaı kereıiyle hazineye gönderilmiıti. Esasa avdet ediyorum: .. ı_.. 
' Verilmiıtir. male ait tahvili hamilin yedinde eylemitti. Düyunu umumiye mec • Fakat düyunu umumiye müessese 1928 mukavelesi yapılmazdan 
~ . 3:80 bin altını elden kaçır kalacağından senelik mürettebat- liıi bunu geçici zannetmekle bera- &İ bu kabil muamelelere asla yak - evvel bize ayrılmış olaıi borç mü
lıL~ lÇin Ankara hükumeti la· ta hisse ayrılan diier devlet hiaae· ber müteaddit protestolar ebnek • latmadı. O mütemadiyen hariçte, tarak im faizleriyle beraber ıo7 
~laede't&ziyet etmeden evvel re- ıini vermediği takdirde Türk hazi·· ten de geri durmadı. dahilde gürültü çıkardı. milyonu tec~vüz ediyordu. Esas iı 
~ ıııı...ı._ ~~i vererek altınları be neıi hatta hazineye ıormaksızm Gerek muharrem kararnamesi Düyunu umumiye müeasesesinin tikraz mukavelelerine ve mubar • 
~..J.~l11ıde almıt ve Ankara· duyunu umumiye müeaaeaesi ken • ve ı,:c.rek diğer mukavelenamelerin imtiyazlarına ıüvenerek yaptığı rem kararnamesine göre senelik 
~.:-;:-İttir. dine mevdu vergi menbalanndan mahfuziyeti hakkında Lozan mua· muamelelerden bir iki miul zik • mürettebat düyunu umumiye maaı 
"'~ ~ '-at Ferit lstanbulda bu bunları da ödemekte devam edi - lıedesine bir ıey dercedilmemeıi • relmek memleketimiz için bu mü - ve masrafları hariç olarak 5 mil • 

"'-t n __ .. yordu. k dı'kkat ecl·ld""'· d b ·· e11eıenin nasıl hareket ettig"'ini ef· 300 000 ı· U&DKası merkez vez - ne ço . 1 ıgın en u mu yon , ırayı gemiriyordu. Bu 
~)oJ..a-'1dıiı 1,500,000 lira, kar Genç Türkiye idaresi mazinin him mesele hamiller ile Türkiye karı umumiyenin takdirine bırak· esasa göre 86 sene müddetle ve 
I."-~ Ve latanbul idaresi bu düttüğü hatalara dütmedi. Borcun arasında muallel bir vaziyette kal· mı§ olacağım. 210,221,000 lira ödemek üzere ted 

&;;ni vermemittir. aslının yani resülmalinin takaimiy mıı olması temin edilmiıti. 1337 senesine ait olmak üzere ricen azalmak suretiyle borç ka • 
~,. llluamelelerin yekWıu le hine ayrılan diğer devletlere Cümhuriyet hukünıeti her sene düyunu umumiye meclisinin o za • panmı' olacaktı. 1928 mukavelesi 
~ S, Avusturyalılardan alı • isabet edecek miıktlr için Türkiye emri •akileri l:;ila'z dalia tevsi ede· man neıreylediii aenelik raporda ilk senelerde iki milyon mürette. 
,.ooo'°OQ hariç olmak üzere nin sureti katiyede ve mutlakada rek bir kaç sene içerisinde düyunu ellerinde kalan lstanbul ve civann battan bathyarak tedricen yüksel-

' L_ • ınilyon liradır. Sah • ibrası iıtedi. umumiyenin elinde ve emrinde hiç dan düyunu umumiye idaresince mek ıuretiyle en çok 3,5 milyona 
~~-~elleri hariçtir. Bu tabii talebin gayeıini ıezen bir varida" bırakmadı. 1928 itilaf cibayet edilen 12 milyon küıur li- baliğ oluyor ve itfa edilen miktar-
a ~ .__1 düyunu mumiye müeaseaeıi kürei namesi de bu mukavelit ve imtiya ra varidata unıkabil üç milyon 100 larına göre azalmağa bathyordu • 

.... erden aonra .. ı · B 
~ arz yerinden kopmuı ıibi vaveyla zatı hukukan ipta etmıt oldu. küıur bin liralık masraf yaptıkları u mukaveleye göre de takriben 
~ ~~ulıarebeleri büyük za- kopardı. Hariçte ve dahilde dedi- Üçüncü cephesi kuponlar mese- nı ve bu da ,·aridatın yüzde 25 niı· 120,000,000 altın ödemit olacak. 
~' z.aıan büyük Gazinin kodular batladı. Bu nevi sermaye lesi: betinde olduiunu netrediyorlardı. tır. Müzakere edilmekte olan yeni 
Ç'tt iı Türkiye düyunu u - fennen kabili taksim değildir di. Türkiyeye ayrılnııt olan 107 mil Halbuki bu varidattan 6,803,000 mukaveleye göre senelik mürette-
~ ~ teplıeainden timdiye ka • yenler oldu. yon liramn hangi para ile hesap e· küsur lirayı gümrük resmi mun - bat 700,000 altın heaabiyle ve aza-
\ ~.!cli.~l~İiinı bulatıklığın i • Bin bir mütkilit içeriıinde ka • dileceği meselesi idi ki, buna ku • zamlariyle tütün reji tirketi vari· mi 50 senede hesahen en çok 
.. ~ .. dartci borçlardan o tari· bili taksim olsa bile Türkiyeye mah ponlar meıelcıi deniliyordu. datından ve tütün itirından ve 35,000,000 altındır. Bundan evvel 
ıl_ ~..._, ... 

0 ennıit olanlardan gay· ıuı yeni tahviller ile mübadele Türkiye bunun Türk evrakı nak tenbeki resmi olarak dig"'er tetek· ce verilip de henüz tevzi edilmi • ~ •era· . 
ltı '"- d 111Yle alınnııt paralar masrafı aekiz on milyon lira ola· diyesiyle hesap edilmesini istiyor, küllerin yani ruıumat idareleriyle yen takriben yarım mfiyon altm çı 
~~Asa aı-rıda olmak üzere cağını ve buna ne lüzum olduğunu alacakhlar namına hareket eden - reji tirketinin toplıyarak nakten karıldığı halde memleket 34,5 mil 
-.;:: f'İıle lira ~at paradan müte iddia edenler de bulundu. Bunla • ler de o zaman altın veya altına ya duyunu umumiyeye teslim eyle· yon verecektir. Bu dahi kat'i deiil-
ı~)e İti)'~den ıbaret düyunu u - ra rğamen selihiyetli makamat ıer kın olan lnıiliz lirasiyle hesap e- dikleri meblağ için düyunu umu • dir. Kambiyo farkları bq para a• 
~ '1tııa e lcartılaıtı. mayenin takıiminde iarar etti. dilmesinde israr ediyorlardı. Lo • miye hiç bir masraf ihtiyar etmedi mortismanlara tahsis edileceğin. 
~ cl'biitçe olan 1330, 2914 ReaUlmalln takalmi zan müzakeratının hatladığı gün· ğine ve bakiye kalan 5,300 küsur den elli ıeneden daha çok evvel 

l.fı. 1~ Umumiye bütçesin • den son dakikasına kadar en çetin bin liranın da mühim kısmı damga borç hitam bulacağı ve bu suretle e ile Sarsılmaz kaya şribi metin olan 
AA.. lllürettebat faiz ve müzakere ve münakatalara bu me hasılatı olup bu da yalmz yüzde bir sülüsün kazanılması ihtimali · -vu ar ·ı bat murahhasımız lıniet Pata Haz 

tt.- •""-- 1 e idare masrafı sele etrafında oldu. 5 beyiye ücretiyle kol•vca elde edi mevcut bulunduğunu kaydederım· • ~ ''°"" 'it d retlP.rİ bu talebini isrrala tekrarla· -v fh._.""1 ıa.._ •n ır. Bu sene devle Nihayet müzakereyi bitirebil - lir. Para olduğu nazarı dikkate a· 1928 mukavelesi iki mühı·m ne-
~ ••rid dı, muvaffak oldu. Resülmal fU ıu 
.L~ atı 32,600,000 al. mek için o zaman 16 ıı bir Türk lınru düyunu umumiyenin mas· tice ifade eder: 

l.:'"~ retle taksim edildi: 
""'~ltt leo.ıare.i • Mısır verıiıi kartılığiyle akte _ evrakı nakdiyeıi olan Fransız fran rafı topladığı paranın yüzde 65 ini Biri emri vaki haline gelen düyu 
~ "--. ..._.llld Ilı~ halledeceği bin dilmı§ istikrazlar tamamen Mııır gı ile hesap edilmesine temayül ey tecavüz etmektedir. nu umumiye müessesesiyle vergi 
' '""-ıa ._ a.oir de bu dev cüs lediğimizi !l.imdi arzedebilirim. Bu Türkiyeden topladıg"'ı paraları · l -ıuın hiaaeıine tefrik edildikten aonra x ve resmı muayyen erinin hazineye 

' ıye itleri mevcut· bakiye kalan bat para ve faiz nun tutarı ıenede 9, 10 milyon ecnebi parasına tahvil etmek için intikalini hukukan da tesbit ede • 
-._I Türk evrakı nakdiyesi idi. Alaka- her aene latanbul borsaJı kambi· k d '" eni... 161,5 milyon lira muharebelerin re uyunu umumiye müeueaeıİ• 

t : ·• iiç büyük yu··zu·· darlar asla y"'natmadılar. Nı'ha • f. ....::ı.. "'· •• • d ......_ hatladığı bir evvelki aene varida· "' yo ıyatının en , .... ıegı uzerın e nin ebediyen denedilmit olmuı. 
'il~~ yet tarafeyn ayrıca ani.atmak üze- bir aenelik muamele hesap olundu-

• 1llı asi tına göre hi11eler tefrik edildi. Tak 1 h . Diğeri de borç miktarını v•••tt 
~ , 1 ve naııl taksim re mese e müzakere arıci bırakıl· iunu cetvellerinin tetkikinden an· h -
'ilii ....._ ıim tarihine kadar teraküm etmiı d esapla yarıya indirmesidir. Haki -.... l>ij f 1 ı. lqılıyor. Aceba bu azim meblağ k 

L"" ~, ""'" 11_ • • aiz er de nazarı dikkate alındı. Bu atte bizim idealist fırka ve hükU· 
~ ıı Otııa.ı L_. -..11nııye müe11e • suretle faizler de dahil 107 milyon 700 bin altın senenin bir gününde ve fiyatların m f . . . d 
t... '-e l..ıı -· .._ıı old ... . en yük" ıek bulunduan oiinlere mi e ımız ıçın e bir konak batı ol-
-~ ""llıiJJe ugu ımtiyaz • lira Türkiye Cümhuriyetine ve 54,5 Hemen arzedebilirim ki, faiz nis ·- ·- muştur. Bu konak başından sonra 
tl \ ~, taJı.· r 911lrine bu idareye ·1 ı· d Balk d I I . d tesadüf etmittir? Bu maddeten .k. 
tl t.. • ıae .. t• d' . mı yon ıra a an ev et eriy· beti ne olursa olıun tım i kabul d 1 ı ınci müzakere hu""ku'"'met reıa· 1·mı'z l ....;:••ı111 - •• "'"" 1 edılmif ver· le Surı·ye, Irak, Arabı.stan devl-t • mümkün mü ür · • b. d >...a'9tt' ... enı,.ı .. edilen senelik mürettebat 700 bin ızzat ütünmek ve açmak iıtira • . °' •l\ler keliııı ~rı, bunları ha- lerine ayrıldı. Türkiye hiaaesi di - altın o zaman isteyip te kabul et - DUyunuumumlyekaaalarmnda rında kalmıı ve bunu çok büyük 
" clı. eaıyle ifade edi· 1 · · b k ı .. ı nk h H b. " 1 · d d •......_ Se ger erıne nıs eten ço görü ürse ae tiremediğimiz fra eaabmdan ar ı umumı ıene erın e üyu- muvaffakıyetle idare etmiftir. Taf 

lle)iJc nı·· bunun sebebi gene idarei ıabika • daha ~ok aıağıdır. Bu meseleyi al nu umumiye kasalarında toplan - silatını evvelce selihiyetli zevat 
el• ile heaa "rettebatın hangi dır. Çün~ü vergileri sakin ve muti 1 tın veya İngiliz lirası heubından mıı olan parları veraay muahedesi defatla izah ettiler. Burada en çok 
·~-bir İfa~ ol~acağı meae olan Anadolu halkının üzerine yük çıkarmak için idareıi düyunu umu aktolunduktan, Almany"1ın talii alacaklarımız olan kadim Fransız 
l)di. e 

1 
e kuponlar lenmesinden dolayı ayrılmıt olan miy•· haricinde kalan bazı muame- ve markın mukadderatı anlqıldık dostlarımızın da gösterdikleri büa 

'-ulıarebeı memleketler az verıi verdikleri İ· leler üzerinde fırsat düıtükçe em- tan sonra lSOmilyonluk mark satın nüniyet ve :::21Dimiyeti kaydetmek ""-it hi erde ıençliiini çin borçtan da az hiue isabet eyle rivakiler ihdas etmekten geri ka • alarak Alman bankalarında depo dahilii borçlarına gelince 18 mil-
~.~ lllillet istilalar al- mit oldu. lımnadL etmek suretiyle az bir zaman sonra yon olan dahili istikraz vaktinden 

haı-ap olınuı bir Cene tekrar ediyorum, Berlin Mesel& HltGn reJi tirketi avans· mark kıymeti sıfıra dütıneıinden (Lutfen sayfayı çeviriniz) 



- 10 - VAKiT 30 M:ııs 1933 . 
evve_l tam faiziyle başabaş ö~ed~k: ı:an ş~urlu v.icdanlı maksat~ı şefle- . ması'.~~a~volması gibi ihtimallerin l 460 bin altına maledildiğin~ ifade bir i.ki ke_li~ecik s?yliY-~b~ 
Hazıne alacakları~~ d~ nakıt gıbı rınde ~daresınde ~emleketı kur - verdıgı msbet veA yek~n ne olurs~ buyurd~lar. B~ rakam dogrudur. , .. Fılvakı bız ve bızde!l e ~~ 
kabul etmekle bugun pıyaaada tak tarmaga azmetmış ve buna mu - olsun bunların kaffesı se.ğ tahvıl Ben denız de bır kaç kere rast gel · yuk bırakmış olanlara kar'\,ıs t 
rihe~ iki milyon kndarı l~~lmış~~r. ~dfak olmuş bulunna Türk mille- olur.ık mu:c~bili için 10 sene tayin miştim .. Bu defa b~zim borcumu - ı m~zde bir infial duy~uk, Y:ycır· ~ 

Zıraat Ban.ltsama ve dıger mı.:eı; tı naıal Osmanlı saltanatını yıkmış olunduğu ıçın son senenin hitamın zun eskı Osmanlı borçlarından ay mm Aslan Beyefendı kork 1ı t' 
sesata olan muhtelif borçları taınn I sa, Osmnnlı borçları seltanatmı da ! da tebdil davetine icabet etmemiş rılarak yeni bir Türk borc:.ı olarak tikbalde.ci bizim çocuklsrııı'biıiıl' 
men :~rmiş bulunuyoruz. Ha~~l~ 1 o. g~i~.clen bu~~ne ka~a~ öbürünün olanların yekunu mukabili üzerin- 1 tevh~~i ve bu tevhit. !çin tadilat ~~cuklarımızı~ ~ocuklar~ :~at· eeD 
olan ıtızamsız borçlardan tekalıfı gıttıgı yere gondermışlır. (Alkış- den berhayat kuponlarla beraber tevzıı masrafının y~.ı;unu o zamnn .çın ele uym hısjı duyma..,ı . ı,OY~ 
harbiye ve vesaiti nakliye iase, ma lar.) 1. kAl t' l d' d'l k kabul edilmis olan m&araf yekunu ı kendilerini temin ederiın )(ı, ul . • ma ıye ve a e me ev ı e ı ece - · • k ~e ııw 
~' masraftan takrıben 45 milyon Bu meııele hakkında muhtelif ve tı'r B'ınaenale l b d 1 mm bizimki haddi azami bir mil • bir his onlara gelmiyece. ·r 
. k' 'd . y ı ura a yazı mış I ekli • 
lıralık es ı ı are borçlarım tasfi . silelerle ııi:zlere arzı malumat et - ! 

9 
... 

2 
.
1 

f ki l b yon Tiiı k lirası tuluyorclu ki, eski- de maklu:en bir his ge ec 
d l d. h . . . . o an ;, mı yon ran ı t orcun . . . . 

~ ye e ere ~le ıyeye ma sup ve mha mı~tım. O meseleler üzerıne yeni l k ff . b h h 1 hA .11 'd den bu mıktar 14 mılyon ıdı. Büt · 72 milyon ı.ıı 
5 ·ı 1 • • .. w• • x e&ı e eme a amı ere gı e erP"' 

yet, 1, mı yonluK tasfıyeı duyun b!lştan avdet edece!: degılım. An- 1 d W'ld' Ü I . d b' k çe enci.imcni reisi Ha!':~:ı Fe:ımi B. E · A 1 B ·n 1öyl f ~ · 
h T ki . . . . w• . ce ~ cgı ar. zer erın en ırco " .. .. . . . . mın • an eyı • ı~ 

ta va ı verme e bıtırdık. Karşılık cak fon verdıgım ızahatia bugün- ı . . · GJmuşanc,, yam on beşte bırıdır. hakh vardır HMan Bey tsr .ıt1 
sı- aldıgw ım z k kd' . d k" k b ) .. .. . t . w. • • ·ı > f seneler, bırçok harp senelerı geç - Ş"' .. B d l b' k . • rıl"' ... ı evra ı na ıyeyı e u ·a u unu r&ca e tıgımız ıtı . - . 

1 
b . . h . uıtru ey evam a, &on ır no ta ..ı l d w ., .. 1 en bu p!l ı 

t ... d · A d h' 1 w A mış o an u tahvıllerın ta mm e - .. .. . "'an a m .. ıgı .,oy en ')e'e' 
~ rıcı a ı o sa saglam esaslara name arasında mevcut olar ufak d'l L'l' k' .. olmak uzcre bu muzakerenın ır.ulı 1 k'ld sarfedı 1 

b wl k j ı e.oı ar ı yuzde oldukca nazarı nereye ve ne şe. ı e j}ıJ 
ag ıyaca tedbirleri ve teşkilatı tefek farkları arzetme8e çalısaca· • • telif safhdarmda insanı tabiatilc · b .. d" .. k bı'le hale ı.: 

~ d'kk t' lb d k k d b" 'k nı ugun uşunme f•" yaptık. fiım. 1 a ı cc e ece a ar ır mı - zevk duyduğu, istirap duyduğu an • ... .. • . . ., . 'r Yek• f 
· · . tarı noksan çıksın. Bir kere tahvil l , , w • • ı buyul. hır ı .. tırap verı · d't• 

Büyük Reisimiz ve Gazimizin Bılayon;unuz h daha bundan ar o.c~u..,unu arzcrıeceg.m. Ecmm d" d . l b" hiyette ı 
, .. , • ' . A ler verildikten sonra di <Yer iki ce. · . · ddA b · k f ı ki on ure::e t ır mn ... ıJ 

kürcluğu C. H. Fırkası ve Meclis aort oeş ay evvel sızlere malumat . . 0 
• • ıc_.m ma 1 ır ıymc 1 o.mama 11 lrnt bizim üzerimize aldıgılll ~ 

•w• şıt mesulıyet mevzuu bahıs olmak ı · .. b ~ 1 ı ı d' ·ı · ·" ..at• hükumeti açık almmızla ve iftiha- arzetlıgım zamah borcumuzun ye .... ra er, rn.mt mese c en ırı mış -'·"' • 72 ·ı kag"ıt r-' · d' d B 1 el b' · . . . .. . yıc:Aun,, mı yon "eÇ 
rımızla miJlete ve tarihe divcbili • kı'.inunu 9S2 milyon frank oldugwu- ıcap e ıyor u. un ar an ırıGı, bır mevzu o'mak uzcre nazarı dık k' b ]· b'I la'ınize •. 

J b' b • l hA ·ıı . . . . . . ı, una mu ~a ı e • iı 
riz ki, çok fena mirasları dahilde 1 nu ve hunun 8,5 milyon altın lira ız parayı anKa ara, amı ere katınızı cclhetmek ıslerım. 1928se 1Ba1'dat demir olunun bıli 
ve hariçte tamamen hallettik ve a- ettiğni ilave etmiştim. Bu meblağ tev ı e ı me ~z~rc te~ ı ettı ten ne~ı mu :tave. ~~mı ı ı mec ıs .d~rp~ş kıymeti bin kilometre ol ,!Jd 

1 

d. d'I k .. d' 'k . 1 1 . · 'k' l' · c y dııi11 

zami menfaatmızı da te~in~ mu - ı ee~: m~l.;:a~~~enamenin .. s~n .~e~.a s~nr~ heAr ~anuı ~ır ~aka, ~~r han :dı~or~u .. Bırı bor~l~r medısı, dı- göre J 00 milyon lira.ya ço~ 1 i' 
vaffak olduk. Bütün varıdat men- tetı.ak edıldıga zaman gorulmuştur gı bır hadase netıcesı hamılm bu gcrı hamıller meclısı. dır. Bu işte hissedarlar hı~ 
balarmız hiç bir kayıt ve şarta bağ ki, takriben yüzde yedi milyon lira parayı almaması ihtimali var. Bu Borçlar meclisi 5 kişiden mü - den başkaBağdat meselesi d~~ 
lı olmıyarak elinize ve emrinize ha bir borcun istihalesi mahiyetinde ihtimal kupon için ve imha edile- re!~kep .bul:muyordu. Bunlar ara - meslc kalmıyor. Elyevın 1 . . 
zırdır. Borç işlerinde hiç bir imti- görülüyordu. Bu borcun tediye ak cck amortisman miktarına tekabül smda bır tane de Türk aza \ardı. Cümhuriyetinin toprakları ~, 
yaz kalmamıştır çesi Fransız frangı veyahut intihap eden tahvil miktarı için mevzuu Hamiller meclisi bulunan kısmı 1000 kiloınett' 

Alacaklılar yalnız 8 r.ıilyon altı cdilecch diğer bir paradır. bahistir. Bu gibi vakayi karşısında cavüz etmektedir. _.ı Hamiiler meclisi, 6 kişiden te - ,.,. 
nı sizin mert sözünüze ve dürüst Bu para istikrazlarda olduğu gi- da memleketi, çünkü bir kaç misa- rcki.cüp ediyoı·. Aralarımh•. Türk Bir de Konya ovası isti~r bİ/ 
harekatınıza bıraktılar. bi hamillerin arzusuna intihabına li vardır, bu misallerde parasını k nilen bir istikraz vardır kı, I ..J yo hı. 1' 

bırakılmış, arzu ettikleri zaman verdiğimiz halde borcumuzun ö - yon altın liraya maloln1ut b&JC; 
Vatan sağ olsun. Bunu da öde

me~e çalışaca[;ız. 

Basan Fehmi Beyin beyanatım 
ı1iüteakip kürsüye gelen Emin 13. 
Eski~ehir müz:ıkereleri iyi bir su -
rette neticelendiııniş olan Saraç
oğlu Şükrü Beye teşekkür etmiş ve 
dün He bugün arasmdaki farkı bil 
mek için her Türhiin Hasan Feh -
mi Beyin izahatlarım okumasını 
tavsiye etmic::tir. 

Bu defa emiriamme, harici mu- ası 
denmemiş olmasile bizi karşı kartı h bu işir alacak senedi elye\' -Ati 

arrem kararnamesi, dahili ve ha- ~ ı 
ya bırakıyordu. Bu acı tecrübeler huı·iyet Merkez Bankasın~P · / 

rici diye istikru.z kalmad:. Bu iki 
ı . ·ı. . d' k . den bir kere daha ders alma:ıını smda bulunuyor. Ona ın 

1
.t" ve enın ı tı neva te ıye a çesı var· meclism bir tek meclise tahvili ka· .,. r 

dır. Bu tediye akçesi altı ayhk tak tatmış bulunuyorduk. Bankaya ya- bul edilmesidir. Fakat, aza yekli- verdicimiz mütedavil boPO~~ 

her hangi birinden tediye ettirecek 
leri bir para değildir. Yani muka-

sitlerin hululunden mukaddem ma tırdığımız günden itibaren altı aya nunun 11 veya 5 olması lazımdı. rek lrak, gerek İtalya ve ge t". 
isabet eden müddet zarfında dev- riyenin borçlarını §U veya bıJ Jj 

liye vekaletine tevdi edilmek su - Bu mesele münakaşa mevzuu ol<lu. ··ıı 0 ; 

rdiyle sureti kat'iye ve nihaiyede leli tamamen borçtan ibra edilmiş Kendi aralarında daha ziyade mü- de halletmiş bulunan bü~~d--
1 b 

telakki edilecek demiştik. Bunu nakaşayı mucı'p olan bı'r mesele let!erin verecekleri rneblaSd.t ~ 
o semestr yani a tı ay için tes it e- k k~., 

da k b I •t'I E k' k ) b mış üsur bin altın lira 
dilmi1 bulunacaktır. Eğer ikinci a u eL 1 er, s a mu ave ena- una memleket mümessillerinin o 

mede bir de Ajan maddesi vardı. meclise alınması iktiza ettı'gwı• ı'dı'. meblağ sadece merkez b isı ~ 
para intihap edilecek olursa bu da 'fb f t'I b k elel2 .. .1 

Samimiyetle huzurunuzda haysi - 8 sandalya ve 9 azalık bir mevcut ı ı ar sı a ı e u mu a'V 'b"-
Bundan sonra Saraçoğlu Şükrü vaktinden evvel haber verilecek . . 

1 
bi katiyet ettiği tarihten ili 

B . yetme ve ızzetin nefsine taalluk e- a geldiler. Yani 8 aza yedi sandal-
ey ızahatta bu1unmustur. provission bununla yapılacak, te - girecektir .. t' 

~ elen mesailde gösterdiği büyük has ya vardı. Sekizi bir Fransız, bir · f" 

S diye bununla olacaktır. Sonra arzu B' ·ı ı· b ınısS •j' ara cog"' lu Şükrü Beyin sasiyet artık hudutlar haricinde de Belçikalı tarafından birer sene mü ır mı yon ıra orcu,, . od 
eJildiği zaman birinci cins, arzu e d Al ki b' ld k Y erPr·~ 

M ı • k" b 15.yik olduğu ehemmiyetle takdir navebe ile işgal edilecektir. De _ ı. aca 1 ız 0 u · _it ~1 

ec ıste l eyanatı dildigw ı zaman ikinci cins para iste d'I b l miz 962 milyon küsur fraP" 1,P c ı meye aş anmıştır. Bu mevzu m~kki şu şekilde 8 sandalya ve 9 jrıl" 
...._'KA"A 2,0 (AA ) B M nilmez. Zaman zarfında bir tek pa de onları isabet edenler do . ..il' AI~ ı\ , :.o • • - • • üzerinde uzun münakaşaya lüzum azalı yeni meclis terekküp etmişti. 'w t". 

Meclisi borçlar itilafnamesinin mü ra vardır. Ve o zamanı tahdit eden hasıl olmaksızın TürK milletinin Bu meclisi bir yarım azalık hak - dogruya merkez bankasıns 
zakercsi sırasında Pa'riste alacaklı aynı cins para başka cins para ile ı kımız oldugwunu anarak mu··dafaa cektir. 

1 
.... eli~~' .1aysiyetine hürmet göstermek za - •· 

larla itilafı imzalamış olan Adli- ikame edilmiyece'ktir. Bu geçen 1 ·1 ettik. Bu müdafaamın verdı'gwı' ne _ Bunun haricinde mec ısı ,1 rureti tes im edı diği için Ajanın · deJI ' 
Ye vekili Sararor>lu Şükrü B~y ı;u dört beş ay içinde mukavelede en tice bize her •ene 1000 altın lı'ralık Lot Türklerin C. serisan t9 ~ u - • - - nrtık mukaveleden tayyedilmesi e- .. ısr ( 
b-ryanalta bulun t 1 d'kk t' lb d k b' bı'r mebla~ gw ın orada okuyacak Tu"rk oldukları mütedavil bono t ~ , muş ur: ço.< nazarı ı a ı ce e ece - ır sası kabul edildi. (Alkı~lar). 'kl•' .t 

Muhterem arkndaşlarım, Os- şey mes'uliyet maddesidir. Muhte- gençlerine tahsisi sureti!e bankaya kabiline isabet edecek ına h,ıiJI' 
manlı borçları meselesi haklnnda lif vesilelerle neticenin ve hesapla Tediye ak~ası tevdi edilmesini bir mektupla ne - zalik maliye vekaletine .;e 1 

k k l Mukavelenamede Hasan Fehmı' tice.len dik. Bu haA dı'se benı· mem _ ye ait olarak verecekler. ..., ... ı 1 
dah;l bir i i e ime söylememe mü rmı tahmin edildig~ i veyn görüldü- ı.ı• .. •· ı B" .. b 1 b' . rrı lıt' 
saaoe buyurmanızı rica edeceğim. ğü gibi çıkmaması ihtimaline kar· Beyin ufak bir münasebetle işaret nun etmiştir. Sizi de memnun e - ulun un ara ızıın k•YbO ·~ 

buyurdular. Bendeniz o zaman deceğini umduğumdan bu küçük man münasebetile veya 'tibl'1 

Hasan ~,.eyefendi bu borr lar şı derpiş edilmesi icap eden mesuli h k 1 ası ı -"' 
:ı 1 mevzua bir kere daha avdet ede- avadisi idaelist olan büyük mec- aı, yanması, ya ·ı m .1 ~erv 

meselesinin Emin Beyefendi tara - yet er bulunuyordu. ı d 1 yııı e ı·J1 ceğim tediye akçesi denilen para lis az~larma büyük kürsiden ver- mevcut o maması 0 a b" 
fından ifade edildiği veçhiyle tari Birincisi şu idi. Şayet eski tah - w · · 'k d bir rrıe ıı' elyevm mevcut olan franktır, veya mek cesaretinde bulundum. yecegımız mı tar a .. "i 

viller yeni tahvillerle tebdil edilir bağlanacak olursa görüroıd't O hi mahiyetinin memlekete yaptığı 
fenalıkları derin ve ciddi bir teteb 
bua istinaden bizlere anlattılar. 

Bendeniz bu mevzu üzerine yeni -
den avdet edcek değilim. Ve Ha -
san Beyefendi tarafından söylen -

miş olan kelimelere ilave edecek sö 
züm yoktur. Yalnız o sözlerin bir 
kere daha sizler tarafından hatır -
)anmasını rica edeceğim. O sözler 

hatırlanınca görülüyor ki bu mem
lekette yarım asrı tecavüz eden bir 

müddet zarfında iki devlet yan ya 
na yaşamış Türk milletinin ve Türk 
topraklarının üstünde yan yana ya 
şamağa başlıyan bu ikinci devlet 

onun yerine ikame edilecek olan Emin Aslan. Bey "Denizli,,: d "il a · J 
ken defterlerde yazılmı§ olan ye - is istirap cephesinde eg pfıe4" 

her hangi bir tek paradır. Mukave- Maalesef bu itilafnameyi kabul ~ . · b. ce ;f 
kı'.inu fazla bir yekun çıkarsa ne o· dukça mutedil ve ıyı ır. ..,ıı)ı" , 

le sarahaten derpiş ediyor ki, eğer ve tasdik etmek temayülünde ol - 1 bır •·· ... 11 

lacaktrr. Fazla bir yekun çıksın ve bulunuyoruz. Ve böy e 
1 

pllyo1: 
Fransız frankı sukut ederse veya duğunu bize böyle bir ağır yük bı- I . . . . t ic. bu u ·r.1' 

ya çıkmasın Üzerlerinden 30, 40, k • eye aşımızı rapte ın s 1.Y' h 
resmen kıymeti kaybettirilirse ha- ra tıklan için ecdadımıza gücen • l kh ~ Jı 

50, 60 •ene.gı'bı' mu"hı'm zamanlar k l kı' devlet ı'çı"n de a aca ._..,1• e" 
.. sıl olacak menfaatin yekunu umu- me azım geldiğini söylem istir. 1 

' r v geç.mi~ bulunan ve hatta bir kısmı de saadetin başlangıcı te a 
misi tamamen borcun imhasına Saraçoğlu Şükrü Bey, tekrar kür 1 

makbuz halinde bulunan 1914 ıs- h B siye kelerck dedı' kı"·. lebilir. (Alkışlar). il ııitı>el' 
t 'k b 

1 
d ta sis edilecektir. orcun anasını 1 "Ruıne 'J o 

ı razı u cüm e endir. Bu mukave eye h'I olııP . 

Borcun hepsi hamillere 
girecek de~il 

Bunların hatta umumi olarak 
taklit edi!miş ve doğrusundan eğri 
sini tefrik etmek müşkül bulunan 

vaziyetlerde dahi istedikleri dev -
letin üzerine bir mesuliyet terettüp 

ödemeye tahsis edilecektir. Bilmu· Efendim, maruzatım arasında · · da ı ıı' 
k diferi,, meselesının lan bir • lı 

kavcle yukarı çıkar veya çıkartılır- üçük bir notum vardı Onu arzet- d 0 ru ıJtı 
meği unutmuşum. Şimdi söyliye· madığı hakk1n a swlu şut<rii el' 

sa bundan bize hiç bir mes'uliyet 
isabet etmiyecektir. Verilece!t olan 
Frank miktarı tenzil edilecektir. 

Binaenaleyh, iki çeşit tediye akçe
sinin yukarıya doğru çıkma:nn::lan 
bu memleket için borcun sür'atle 

le cevaben Saraçog uk .,eJeY' 
cecrim. 923 mukavelesi için Osman d ın a• Bu meselenin c . 
lı borçlarından bize isabet eden 'ştır ' hiJ olduğunu söyle1111 •• rrıiiı' 
borçların yekunu umumisi halledi IV'"t k'ben ınaddelerın dilaııif' 
lirken bu borç bunların içinde kal- rn ea ı .

1 
k kabul e 

b 1 ı V keresine geçı ere . ı.ıJ 
mış u.unuyoruu. e onun haricin 11 

t ·ıı· • aıt 

etmesin. Eski tahviller ye:ı~erile ödenmesi yolunun tutulması de -
cJe kalmış bulunuyordu. Bunnula · . tasdil:ine i ef 

ltilafnamenın ·· .. akere• rJ•' . ınu.. . P tebdil edilirken herhangi bir ~ekil mektir. Bu son bir nokta da 928 nyrıca bir itilaf zarureti vardı. Fe
nerler avanslan denilen avans, Lo. 

diyeti, tıerveti birbirine nakletme- de hatalar vaki olursa bunbrın mukavelesine göre tanzim edilmiş ~:an muahedesinde geri kalan ve 

her sene geçtikçe birisi ihtiyacına 
binaen diğeri parasına istinaden a 
ralarındaki varlığı, hukuki mevcu mukavelenamenın . · rei•a .

1 
ıı 

ucenı rı e 
nasında bütçe enın de.Jl "le ;• 

. B t rafın ıır 
g~ e ba•lamı•lar ve her gPren sene mesuliyeti katiyen Türkiye hüku • olan banka komisyon ve masraf - b h 

:r s -3' e emehal bir müzakere neticesin 
hunlardan birisi mütemadiyen kuv metinin ve Türkiye milletinin de - larınm bu mukavele ile tertip ve ele bir şekilhalle raptedilmesi ikti-
vetipi attırmış diğeri de mütemadi ğildir. ikinci mesu)iyet maddesi de 

1 

tan?.im edilen muhtaç ve yüzdcle- ~a eden bu borç dahi bu defa 928 
yen zafa giriftar olmuştur.Öyle ki, bu tedbirler hitam bulduktan son· ri arasında hükumet lehinde büyük mukavelesinin içinde yeri olmadı
bu iki kuvvetten bu iki saltanattan, ra ve borcumuz haddi azamide tes bir fark vardır. Yalnız, bütün bu ğı halde yeni mukavelenin içinde 
bu iki devletten hangisinin daha bit edildikten sonra tesbit edilen rakamlar arasında heyeti celile - yer almasıdır. Ve sizlere arzedilen 
kuvvetli olduğunu bulmak için çok nisbet olduğu tebeyyün ettikten nin büyük bir fark üzerine nazarı mukavelelerin içinde vesaik te mcv 
dütünmeğe ihtiyaç kalmamıştır.Fa sonra bu münasebetle şurasını ar - dikkatlerini celbederim. cutur. Bunu böylece arzettikten 
kat istiklal zevkini tammış olan ha zedeyim ki, eski tahviller yeniler • Ha::.an Beyefendi vaktile yapıl - sonra müsaade buyurursanız, E -
yat hakkını bütün hakların üstün - · le değişirse çok ümit ettiğimiz gi· mış o!an tevhidi düyun muamelesi min Aslan Bey arkadaşrma cevap 
de bulunduğuna iman etmiş bulu-1 bi eski tahvillerin yanması, yakıl - bu devlet hazinesine bir milyon 1 sadedi değil hasbihal sadedinde 

tan F ehmı ey n . ye borç 1ar1' 
izahatın aynen neşr.ı etlerile ··1' 
. d 1 . "k k faalıY biifJ 

§m c .:ı yu se . dasın• olP' 
milleti memleketı faY affak b" 

.. klc J11ll.; oıı0 hizmet 3orme . ve t' 
.. 1 ... ınetıne il ı 

hmet Paşa hu cu tel1'1 g. 
ff kıyetle a.ef' 

meslede muva ~ şiikfii v . fi'' 
mit olan Sa:cıçoglu. 

1 
rinİP .1~ 

kdır e '1'1 
M. Meclisiinn ta verileJl 1 

edilmesi hakkınd~ 
rir kabul edilıniıtıt• 



-
~ 

~ .. 

Hikaye Bir telefon Nakleden ı 

fa. - ' 

Leyli., kendi yatındaki kızlar 
~~h .. tehe gidip bir müsellesin me· 
ıa · 

L aı sathiyeaini, sekizinci padi -
taı;;ın '· S 
.. 

4-;ıın, 04 H2 nin ne oldu-
gunu ög:r~ end"kl · b" d b .. b.. .. ı erı ır sıra a, us-
.. ~tım haşka ve daha pratik şeyler 
ogrennıekle meşguldü. 
l leyli., hiçbir "arüHüı-...:.ında eşi 

0 ıt:ryan profesörler.in karşısında, 
•e d" k ~ 1nneden bir cÜ'zdanın nasıl 
da d1tılabileceğinia dalgın bir ka -
k~ın Çantasının tünele girerken 
~adırılnıak usu11erıini, 1kilitlerin a· 
h tarsız açılmaısını, bir .anahtarın 

er kilide uydurulmasını öğreni -
Yor, hocalarını kendisinden mem
llun b _,_ 

ıra.ıuyordu. 

r" ~ihayet, bir gün, Leyla bu ga -
~l>. darülfünundan tehadetname -

:ını ld 1 a ı, ve babasile beraber ÇA • 

~~~a baıladı. Babası, polis mü· 
ırıyetinin dosyalarından olduk -

S\ tn''h• 
r d .~ ını bir ıahsiyet olduğu te • 
ıe dutsijz anlatılan birisiydi. Kı -
r.~' !ehadetname aldığının ertesi 
ııoUn" 

u Çağırdı ve: 
li - Leyla, dedi, san bir şey söy 
iyeceiinı. Beni iyi dinle. Meı!e -
,~n~e mühim i§lcr göreceğinden 
• Pııe tm• Fak . . Sitı .. e ıyorum. at ıenın ı -
lik huyük bir tehlike var. Bu teh
Po~' tasavvur edebileceğin gibi, 
liJc" tehlikesi değildir. Asıl teh -
, .. ~· bıyıkları henüz terliyen, ve 
"Ilı l.. l" 11nr defa yakaladıktan ıonra 

h' ~ elinden bırakmıyacak olan 
t~ delikanlı şeklinde kendini gös-
4{.· Polisin elinden kurtulunur. 
t'' ın onun elinden kurtulmak 
Uçtijr z· . 1 . l ' • ıra, o, senın a ın terın e 
~ ltdıklarım da yer. Buna dik -
~ '*·Sonra, bir §eY daha tavıi· 

ed- ğ. . • • L"l" ~'-~e 1m, senın ısının ı ı .. 
~ . · zavallı annen bilmit gibi 
ti ''tni l<oymu§, onun için gecele
~\> Scflı!, fakat sokaklarda değil .• 
leri~ari it gör .. Bilhaua otel -

i_. ~alı, ... 
~i ılı, babasının sözlerini dinle -
Sık~ karar verdi, ve mektepten 
~ 1!•n1n ilk tatilini, adada geçir -

Ye k.... d" B" k'" .. k b \>~l .. -. ar ver ı. ır uçu a • 
"-,.' l'üzıne elbiselerini koyarak 
~ \lra •bindi, adanın en yüksek, 

~~alı oteline gitti. 
Gund·· l . L IA St.\a uz erı, ey a mayosunu 

~y tınıyor, cildini tunç haline so
iJ ... <>tdu. Fakat geceleri de mayo 
.. t~· 

'ltlı d' 1Yordu. Yalnız, geceye uy-
ti}'~ 'Ye nıi, niçin, siyah bir mayo 
~tk ~r: her halde jimnastik yap -
dtrt ~1~ olsa gerek, pencereler • 
lt\ıı~ırıp çıkıyor, tehlikeli hare -

Yapıyordu. 
Q; .y. 1(. • l', ... r Rece, Leyli., gene siyas ma-

'"'lllu • • 
~l)a 8•Ynıış, yazın açık bırak -
•seri ~echur ettiği bir pencereden 
t ıırın. r Od d . ~. 4 .. 11 ı. a a kımseler yok 
tek Yla, bir gölge gibi yürüye -
ı. 'Çekın l 
~,t t. e eri açmıya başladı. Fa· 
t,t '<>~hu arada kapıya bir anah
llitt a~k Uldu, ve Leyla, bir perde -
\it buı ~~•na çekilmiye ancak va • 

ı a ıldi. 
~· Seriye . ligrn . trırcn adam, elektrik 
tıl eııni r • d" ttnc :-evır ı. Oda aydınlık 
a a, leyi ' 
t\\akinl. a, Perdenin arasından 
s,\>irnı· \~enç bir adam gördü. 

1 ır delikanlı olan bu a • 

dam, doğruca bir masaya gitti, o
ur:du, bir şeyler yazdı. Sonra, ma 
sanın çekmesinden bir tabanca çı· 
kararak şakağına dayadı. 

Lili, onun bu hareketini görür 
görmez (ay!) diye bağırmaktan 

kendini alamamıştı. 
Delikanlı hu .sesi duyunca dur· 

du. Döndü, perdeyi çekerek siyah 
mayolu !kızı gördü: 

- O!.. dedi, maşallah .. Bura • 
da ne arıyorsunuz?. 

- Şey .. Odamı şaşırdım da .. 
- O halde perdenin arkasına 

niçin saklandınız. 
- ??!... 
- Haydi bakayım, çabuk bu -

radan çıkınız, ve odanıza gidiniz .. 
Herke.sin de işine mani olmayınız. 

Lili, delikanlıya tuhaf tuhaf ha· 
kıyordu. Ne biçim adamdı bu? Ne 
kadar soiuk kanlılıkla söz söylü • 
yordu. Daha bir saniye evvel in • 
tihara karar vermiş bir adam?. 

- Hayır, dedi, buradan git • 
miyeceğim .. 

- Ne o?.. Po!isi çağırmamı 

mı istiyorsunuz yoksa? .. 
- İsterseniz çağırınız, fakat 

gitmiyeceğim. 

- Niçin?. 
- Kendinizi öldürdüğünüzü 

istemiyorum da onun için .. 

Adam, Liliye baktı: 

- Şuna da bakın hele.. Şöyle 
biraz daha aydınlığa gel de yüzü
nü iyi göreyim. 

- Hayır .. Daha önce bana rob 
dö ıambrınızı veriniz. insan mayo 
içinde çıplak bir vaziyette olmak
tan daha fena ... 

-Peki. 
Delikanlı kızın istediğini ver -

di. Sonra karıısına geçerek elile 
çenesini kaldırıp gözlerinin içine 
baktı. 

Düşünüyordu. Son lirasını da 
oyunda kaybetmişti. Amcasının 

bütün ısrarlarına rağmen, baba -
sından kalan mirasın hepsini al -

• 

mış, oyunda bitirmiş, o gün ayın lı9'•••••••••:ım::ıı1m•• 
on biri olduğu halde, aylığını da SEYRİ SEFA İN 
son meteliğine kadar vermişti. 1------.:-:-:-:-:~":"-----UI 

Merkezi ldaresl G:ılıırn köprü. aşı r.ı 2<>23 
Artık yapacak bir §ey yoktu. Ka • ŞobcA, Slrl::rcl Mühürdar zade ilan 22640 
rarı kat'i idi. Fakat işte karşısına •-.;.._-__ T_r_a_b_z_o_n __ P_o_s_t_a_s_ı __ .,.n 

garip ve cici bir hırsız çıkmıştı. 

Onun ölmesini istemiyordu. Ne ya Cumhuriyet 
pacak?. 31 MAYIS ÇARŞAMBA 18 de 

Tam bu sırada telefon çaldı. Galata rıhtımından, 
Delikanlı açtı: 

Alı S. N lzmlr • Mersin postası - o... ız mısınız usret 

be~ Evet.. ÇANAKKALE 
- Ben "Milyar,, piyango gişesi 2 HAZiRAN CUMA 10 DA 

idare rıhtımından kalkarlar. bayii. Müjdemi isterim, büyük ik -
ramiye size çıktı. Üç saattir sizi f 2456) 

arıyorum, nihayet adada olduğu - Fatih Malmüdürl üg" ünden: 
nuzu öğrendim de ... 

Nusret telefonu kapadı, Leyla~ Fenerde tevkii Cafer mahalle -
ya döndü: sinde Ulah kilisesi sokağında 36 

- Kararımdan vazgeçeceğim, No. lı arsanın beher arşınına kıy-
dedi, fakat bir şartla?. meli 3 liradır. 21 mayıs 933 tari-

- Neymiş o şart?. hinden 14 haziran 933 tarihine ka· 
- Gel kul.:.ğına söyliyeyim. dar 25 gün müddetle müzayedeye 

:f. :r. ~ konmuştur. Taliplerin 14 haziran 
Leyla mesleğinden, Nusret öl· 933 tarihine müsadif çarşamba gü

mekten vazgeçtiler. Bilmem evlen nü Fatih malmüdürlüğünde müte
diklerini söylem iye hacet var mı? şekki! ıntış komisyonuna müraca· 
Fakat söyliyelim. Evlendiler, ço - atları. (2290) 
cukları olmadı, ve mes'ut oldular. 

Birinci iflfı'J Mem•ıriuğundan : ,.. __ , 
. - . . . ' •'. . • ..... ~. . ,. .... Buryi}n icrası mu :<arrer o'an 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
,. 

ikinci top!anmada müf .is Hafız 
zade Bedri zabit kollektit şirke
ti azaları tar.,fmdan konkort.la
to teklif e:!ilmiş olduju için 
toplanma 6 · Haziran· 933 Sa.
Jı günU saar 14 de bırakılmış 
olduğundan teklifin müzakeresi 
için alacaklıların yevm ve saati 
mezk6rde dairede ha2ır bulun· 

Yeni Tertibin 2 inci keşidesi 

a 11 Hazirandadır. 
u keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 

Mükafat 50. 000 Liradır 

maları ilan olunur. (3924) 

Tl:JOKiYE 

Z:I QL\AT 
BA KASI 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT--ı;oı;Q 

Deniz Levazım • Satınalma 
Komisyonundan : 

3000 Ton Lavemarin kömürü: 7 · Hc:ziran - 933 çarşamba günü 
saat J4 te ''Kapalı zarf,, 

Deniz kuvvetleri ibtivacı iç;n kapalı zarf usulile mübayaa edi
lecek olan 3000 ton Lavemarin kömürüne ait şartnameyi gör
mek istiyenlerin her gün ve itaya talip o!!lnlarm da hizasında 
yazılı gün ve saatte Kasımpaşadil Deniz Levazım satınalma ko-
misyonuna müracaatları. (2182) 

Devlet Demiryolları ilanı~ 
Ham Manyezit nakliyahna tenzilat 

1. 6. 933 tarihinden Ağustos 9B nıbayetine kadar Derince 
veya Mersin istasyonlarına miirettep olmak ve ton başına alma· 
cak ücret 500 kuruştan n olmamak şartile iıer hangi bir istas
yor.dan D. D /46 numaralı tarifenin şartları dahilinde yapılacak 
manyezit nakliyotına C baremi üzerinden ~o 40 tenzilat yapıla· 
caktır. istenilen tafsilat istasvonlardan öğrenilebilir. (2471) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Cerrabpnşa HAstaba

nesi bahçesindeki hanenin Marsilya kiremitleri tuğla ve t~mel 
taşlan ve ittisalindeki küçük kısım hariç olmak üzere diğer an• 
l<azı bilmüuyede satılacağından talip o!aolarıo yüzde yedi buçuk 
pey akçesini yatırmak i;zere her gün daireye müzayedeye işti
rak etmek için de 19 · 6 933 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 de Daire Encümenine müracaatlara lUzumu ılan o'unur. 

(1468) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

Mü'gn Etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki konunun 1 inci 
maddesı mucibınce yapma'da mükcl:ef olduğu mecburi hizmeti 
yapmaktan çekinmesi üıerine mezkür kanunun 4 üncü maddesi 
nıuktczasınc 14 · 4- 1928 tarihinden it.haren beş sene müddet~ 
le icrayı san'atındnn men o'unan Tıp Fakültesi 1341 senesi me· 
zunlarından lbrahim oğlu Dol.tor Abut Hayyat Beyin mezkur 
müddeti bitirmiş o'masına binaen ha'<kındaki l<ararın kaldırılmış 
ve serbestçe icrayı san'alına müsaade edi 1m·ş olduğu ı'an o!u· 
nur. (2450) 
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"1iş Bankası kumbara ikramiyelerini bit 
misli çoğaltarak 10,900 liraya çıkardı 

Altın Mekik 

İPEKLİLERİ 

Zarafetin Timsalidir. 

Maroken Ejipsiyen 
Maroken Venüs 

Dünyanın en iyi boyalarile 
boyanmış son moda renk· 
lerde çok zarif kumaşlardır 

Kat'iyyen Solmaz 

Fabrika Fiatına 

· YerliMallarPazarı 
Beyoğlu : istiklal Caddesi · 1 Istanbul : Bahçekapıda 

(3851) 

10:00 

f, 
4,ı\> 

J. 

KAHVENiZi ----Kurukahveci hanı altında 

Kurukahveci hanı sahibi 

KURUKAHVECi 
Osman Efendi Oğlu 

A. 1 H SAN 

9:40 16:30 
16:10 

11:10 15:00 

Her keşidede " 207 ,, 
Kumbara sahibi ikrami
ye alacaktır. 

Mükafatlar 
( Her keşidede ) 

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

175 ,, (10ardan)7750,, 

SOOOL. 
( Kuralar eskisi gibi 1 nisan 
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde 
çekilecektir) · 

Kasa: 

~!~~~~:{.~.:~~~~~: .... ~--~.'..~.~~-~-~ 1 r: ;~:~~~-~~~ .. 87 
Cf:ıklı k . ...................................... ,. 687.104 .ô I 

Dahildeki Muhabirler: 

~~~~: s~~rası:g.~:::::::::.:~.'..~-~~~ il r: ~:~~~:~~~ :;~ 
Hariçteki Muhabirler: 

Altın Safi kilogram 3.218-943 n 4.527.7 10 .91 
Altına tahvili kabil Se rbest dö\'izler ı: .268.35245 

Hazine Tahvilleri : 

35.201.592.48 

Sermaye .........................................................• 
lh tivat akçesi ········································-·············· 

TedavUldekl Banknotlar: 

j Deruhte edilen evrak ı naktiye L.. 158.7 48.563.-
1\anunun 6 ve 8 inci madde-

7.219.202. 76 )erine te,iikan vaki ı eıliyat p 5.754.563.-

Deruhte edilen evr:ık ı nak tiye 
bakıyesi ......... .... .... .... ....... . l 52.994.000. -

4.796.053.36 Karşılığı tamamen altı n olarak 
tedavüle vazedilen .................... L. 8.688.000. -

,ı 

Mevduat: Qcruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 

Ankara Kanunun 6 ve 8 inci mad-
L.158.748.563.- ı Türk l irası ............... - .......... . 

i Döviz .............................. . 
19.239.128. 23 
7.386.870 .35 

,., 5.754.563. - 152.994000. -Tafhandan saat 14:30 hareket edecek olan hava hattına ait hu-

1 
<lelerine tevfikan vaki tcdipt 

susı otomobil "Ankara Palas,, oteline uğrıyarak yolcuları ücretsiz Cüzdan : Muhtelif -·························································· 

~·--- olarak Tayyare meydanına getirir. (2408) -- Scncdat ............................... _ 
Ksham ve 1 Deruhte edilen e\-rak ı 

---------------~--------~ ~rilbj n~tiye k~~~a~ 

L. 4.308.810 .42 

,, 27.125.825 . -Milli Müdafaa Vekaleti Hava bari k ı ymetle)·· .. ··················· 
Esham ve T ahvilat .................. .. " 1.154.769.11 32.589.40-1'.53 

Levazım Müdürlüğünden : Allln ve dövi z Uzerlne avans .............. . 
Hisseda ı lar ..................................................... . 
Muhtelif 

Yek On 

13.707.19 

4.500.000.-
7.023.899.25 

24-1.337.869.57 
Yek On 

Hava müsteşarlığında arzu e dilen mahalde istihdam edilmek 
üzere bir fen memuruna ihtiyaç vardır. Ücreti 100 liradır. T a
liplerin fen mektebi alisinden mezun ve askerlikle ri olmamak 
şartile Yesikalarile birlikte hava müsteşarlığına müracaat eyleme
leri ve adreslerinin sarih olarak yazılmasını, fazla talip olduğu 
takdirde müsabaka imtihanına tabi tutulacakları ila n olunur. (2234) 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : ı/2 
% 4 

Iskonto haddi % 5 1/ı - Altın üzerine avans __.......-~ 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

10 • 5 • 933 tarihli ilin mucibince 27 • 5 • 933 tarihinde müza
yedeye konacağı bildirilen 928 senesi nihayetine kadar Gümrük· 
lerde toplanıp satılığa çıkarılan eşyalardan mülga tarifenin 4ün
cil faslına ait 455 lira 80 kuruş kıymeti mubammeneli 81 kap 
muhtelif meyva ve sebze konserveleri talip zuhur etmemesine 
binaen 8 - 6 · 933 perşembe günü tekrar müzayedeye vazedile
•kür. 

Taliplerin kıymeti mubammenenin yüzde yedi buçuğu nisbe· 
tinde pey akçesini hamilen yevmi mezkurda saat 14 te Başmü-
dürlükte müteşekkil satıı komisyonuna müracaatları. (2443) 

---------:--iiirt••'~I SA TJLJK DEPO 1 Askeri Fabrikalar uda• 
A • l uınufll ~ e' 

Emniyet Sandığından: 
Galatada Kemankeş Mustafapaşa mahallesinde Kıhnçalipaşa 

sokağında h er türlü depo ve fabrika tesisatına elverişli ve dük
kanları müştemil eski "A E G,, deposunun yarım hissesi satı
lıktır. 

Yirmi bin lira muhammen kıymetli bu hisse 1- Haziran · 933 
tarihine müsadif perşembe günü saat on beşten on yediye ka
dar müzayed e ile satılacaktır. 

Müzayedeye iştirak edenlerden yözde on nisbetinde pey akçe· 
si alınır. (2433) 

Askerı Fabrıka ar . ·hdı.111 
1 de ıstı ,.. 

lüğünden: Kırıkka e ııJıt1 
· k'ınY"ger ı,.· 

dilmek üzere hır 1 eıik" 
· · ·da "'e "' ııı• ('&.ktır. latekhler ıstı ·hil1e 

933 tarı . t"' rile birlikte 15-6- itter1 

M ··d·· )ük :ı:al 4(J'J) dar Umum u ur S) (Z 

b · ·· atları ( 467 ' esıne muraca 
-------==--=----~ et ~ıı"dl dil 

Sahibi : Mehın . ret ~ J 
.. .. .. . fık ,,.. 

Nesriyat muduru- Jtl•ıı 
- -V AKIT Matbaası 


