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meğe karar vermesi üzerine şöyle 
bir telgraf çekmişti: 

HEYETi TEMSILIYEYE 
raya, hatta Sivasın garbına bile 

" Kuvvayi Milliyeyi temsil e- Mehmet Asım 
den heyeti aliyenin değil Anka- Devamı ikinci Sayıfada 

Cenazeler için narh .................................................... 

Mezar, mezarlık ücret eri 
Edirnekapıda gusülhane-Mezarcılar 
narh fiyatınıda kırıyor, 4 lira alıyorlar 

ıııımZ!lllllml'!!"~"!""'!~--'!"!!11!!!!!!!!!!"!!!!!!'!!~ • dir. Necati Efendi ayni zamanda 

Edirnekapı mezarlıkları şimdi 

iki mezarcı grubu tarafından ida -
re edilmektedir. Bunlardan biri 

isteyenlerin mezarlarının etrafına 
çiçeklerle küçük tarhlar da yaptı
racaktır. 

Bu mezarcı başı bugünlerde 
narktan da tenzilat yapmıya baş -
lamıştır. Mesela birinci Beyazıt 

dairesinden gelen cenazeler için 
mezar başına altı lira ve ikinci Fa
tih dairesinden gelen cenazeler i
çin beşer lira belediye narkı kon
muşken şimdi bütün dairelerden 
gelen cenazelerden belediyenin 
koyduğu fiatten ucuz olarak dör -
der lira almaktadır. Fakir ve kim-
sesiz eczaneler ise ellişer kuruşa 
kadar gömülmektedir. Bu mezar -
lıklarm arasından geçen Eyüp 
Münzevi ve Nişancı yoHarının bu 
sene tamir edileceği de beklenmek 
tedir. 

da bazı tesisat yapmıya karar ver- ============== 
mi§lerdir. Mesela bunlardan sol 
tarafı idare eden mezarcı başı Ne
cati Efendi kendi idaresi latında
ki mezarlık için oraya büyücek bir 
güsulhane yaptırmaktadır. 

Bundan sonra isteyenler ölüleri
ni doğruca buraya getirip burada 
yıkatacaklardır. Mesela bazı apar
bmanların ölü yıkamanın imkan -
uzlığı kar§ısrnda kalan kimseler 
gusulhaneden istifade edecekler • 
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Vali Mnhittin Bey 
Ankaradan bir çok 
kararlar alarak geldi 

idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Serasker Paşanın oğlu tarafından ... 
·························································································· 

Şair Nazım aleyhine dava 
Mevkuf komünist şair mahkemede 

T oplahlan eserinde davaya sebep 
olan şiir hakkında izahat verdi · 
latanbul üçüncü ceza mahkeme

si, eski İstanbul mebusu, Serasker 
Rıza Paşa zade Süreyya Paşa ta • 
rafından şair Nazım Hikmet BeY, • 
aleyhine açılan davaya ait muha· , 
lemeye dün sabah ba§lamıştır. f / 

Evvelcede yazdığımız gibi, Sü- \ 
reyya Paşa, "Gece gelen telgraf,, 
isimli kitaptaki bazı satırlarla §e • 
ref ve haysiyetini kırıcı neşriyatı· ' 
yapıldığını ileri sürüyor. Kendisi, 
mahkemeye vekil gündermişti. Ko 
münistlik meselesinden mevkuf bu ' 
lunan Nazım Hikmet Bey de tev • 
kifhaneden getirilmişti. Ayrıca ve
kili de vardı. 

~ 

~Yukarıda Nazım 
Hikmet B. Sağ• 

1 dac Vekili irfan 
1 Emhı B. Solda ı 

Dava istidası ve dava mevzuunu ~.!;;;;~~.:...:===~ ' Davacı Sfirey-
ya P,. 

te§kil eden yazı okunduktan sonra, 
d -'•-·ı· kitaptaki bu yazı a ' Davacı vekili, yazıda Süreyya 
avacı vex;ı ı, Y ·1 b b . "hd f d'ld' 

işaretle, Süreyya Pa§a ile babası ~.a~a 1 ek al ası~ın.kıstlı a .e .1d
1
!"
1 

h S k R P h k gını te rar a, ıntı a ve ıstı a 
mer um eras er ıza aşa a - . . . 
k d k k l k ı noktalarım bıldırdı. 

m a ya ışı a mıyaca §ey er 
k Suçlu vekili, buna karşı bazı ce-

yazıldığını anlatmış, suçlu ve ili -
vaplar verdi, yazıdan yanlış ma • nin, davanın açılma şekline dair 

j

' bir itirazı, mahkemece reddedil - na çıkarıldığım, esasen bunun çok 
eskiden yazılmış olduğunu, altın

miş ve Nazım Hikm~t Bey sorgu-
daki tarihin bir tertip yanlışlığı 4ya çekilmiştir. 

• ifade ettiğini kaydederek, "Bu ki-
Nazım Hikmet Bey, sanata, şi· tap, başka bir meseleden dolayı, 

ire dair düşündüklerini izah ede - toplattırılmıştır. Neşredilmiş sayı -
rek, bu yn'zısında sadece eski dev- lamaz. Müdafaamızın aksi kabul 
rin kötü işlerini ortaya koyduğu - edilse bile, suç teşkil etmez.,, de
nu, ne davacıyı, ne de onun baba- di. 
sını kasdettiğini, esasen yazıda Neticede, müddei umumi, göz • 
bunlardan bahsedildiğine dair se- den geçirerek mütaleasını söyle -
rahat bulunmadığını, böyle zan - mek üzere dosyayı istedi. Bunun 
nedilmesi doğru olmadığını söyle- için, muhakeme, on mayısa hıra -
di. kıldı. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Telefon şirketi 

Türk memurlarına yol . 
verıyormuş •• 

ANKARA, 8 (Hususi) - Bura
ya akseden haberlere göre, lstan • 
bul Tetefon şirketi otomatik tesi -
sat yapıldıktan sonra memurların
dan çoklarına, hiç bir tazminat 
vermeksizin, izin vermiştir. Fakat 
işin asıl garip olan ciheti fazla gö
rülerek çıkarılan memurların hep 
Türkler olanlardan seçilmesidir. 

İskan işleri 
IZMIR, 8 (Hususi) - lzmirde 

iskan işleri bu ay sonunda bitiri
lecektir. 

Kadından sefir 
Kadmların devlet memuriyet• 

!erinden girme• 
dikleri bir kaç 
hizmet kaldı. 
Mebusluğa, na
zırlığa çıkan 
kadınlar niha
yet sefir olmı
ya da başladı
lar. 

Amerika hü
kümeti Kopen
bag sefaretine Mis Bryan 

Mrs. Ruth Bryan Osven'i tayin 
etmiştir. ilk kadın sefiri olan 

Mrs. Ruth Kopenhaga hareket 
etmiştir. 

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

Çalgı neden bu kadar gürültülü ~ahyor ?. 
Soyulan müşterilerin feryadı işitilmesin diye •• 
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Kazım Kara Bekir 
Paşanın davası 

ON HABERLER_............ 
VA KIT' ın Hususi Telgrafları 

Başmakaleden Devam evvel görüşmediğine ne ile kanaat - - ~ --· ~'-- ~ ,,,_. .-. --
geçmemesi fikrindeyim. Çünkü getirmiştir? 
şarki vilayatın Kuvvayi milliye- Hakikat şudur ki Milli müca
sini teşkil eden heyetin bütün bü- dele hareketi ordu kadroları için-

Sanayi Hava yolları idaresi 
ti.in uzaklaşması, dolayısile bu de batlamazdan evvel memlekette B k }l } k 
memleketin teşkilatsızhğım mucip bu mücadeleyi düşünen değil, u işte u anı aca 
olacağr gibi şimdiye kadar pek filen harekete geçenler bile var- malzemenin 
meşn1 ve mantıki idare edilmekte dı. Aydın ve İzmir cephesindeki 

Bu husustaki kanun layihası büt, 
encümeni tarafından kabul edild1 

olan harekatı milliyenin öteden - Yörük Ali Efelerin, Mehmet Efe - •• •• gv •• 
beri daima her teşebbüsümüzü fo- lerin başlarına topladığı çeteler gumru U ANKARA, 8 (Hususi) 
na gönnek ve göstermek istiycn ANKARA, 8 (Hususi) _ Sa- Memleketimizde hava seferleri ya-ile yaptıkları iş bundan başka bir 
düşmanlarnnızca sabıkı misüllü d ld · .. elerı'le mlis.temilatı- pılması için ihdas edilecek olan şey eği i. Memleketin her tara- nayı muesses 
bir yerde muhafaza için heyeti fında milli müdafaa yolunda i- nm tesisi ve inşası için lazım in- hükmi şahsiyeti haiz "Hava yol -
temsiliyenin Sıvastan garbe geç- cap ederse hayatlarını feda etme_ 

1 
şaat malzemesi hakkındaki güm - lan idaresi,, hakkındaki kanun 

memesi mütalcasında bulunduğu - ğe hazırlanmıs bir çok kimseler 1 rük tarife teklifi, hazırlanan cet. layihasını bütçe encümeni tara-
mu arz~ylerim • ld k' ı · k fından kabul ve tasvip edilmiştir. . ,, ve teşekküller baslamıştı. Esasen ve en çamaşır ma me erı çı a-

KAZJM KARA BEKiR böyle olmasaydı Milli mücadele nlmak suretile, kabul edilmiştir. Bütçe encümeni layihada bazı 
T kl.f d tadiller yapmış, birinci madde Bu telgrafın tahlilinden çı- hareketini vücuda getirmek belki e 1 şu ur: 

kan hüküm şudur: Gazi Paşa Si· de i.mkansızdı. " Tarife 462: Litoğraf taşı 481 ile iki muvakkat madde layiha-
dan çıkarılmıştır. 

Hava yolları idaresi 933 
yılı başlangıcından itibaren 
liyetine geçecektir. 

mali 
faa-

Bütçe encümeninin tadilen ka
bul ettiği maddeler şunlardır: 

Madde - 2 - İdare; sivil o
lup Milli Müdafaa vekilinin tek
lifi üzerine Vekiller heyetince ta-

vasa gelmiş, orada kongreden son- fakat şunu da itiraf etmek la- c, ateş tuğlası ve kiremidi 648 a, 
ra Heyeti temsiliye ile beraber zım gelir ki Mustafa Kemal Paşa buhar kazanları borulu nim boru· 
Ankaraya gidip orada çalışmağa, Ankaraya giderek ve orada Millet lu ve sair tertibatlı 648 b, buhar 
teşkilatını orada merkezileştirme· Meclisini toplıyarak memleketin kazanları, kalorifer kazanları ha -
ğe karar vermiş. Fakat Erzurum- her tarafındaki milli kuvvetleri riç 649 b, yalnız lokomobil ve ak
dan ayrıldığı sırada bu yolda biı- ı bir merkeze topladıktan, milli bir samı 649 d 1 - 2, sabit nim sabit 
karardan haberdar olmıyan Kara irade ile bütün bu kuvvetleri mu- buhar makineleri ve türbinleri 
Bekir Paşa bunu muvafık bulma - ayyen hedeflere tevcih ettikten, 651 a b c d h v, su, hava, petr<>l, 
mış. Kendi düşüncesini tavsiye bilhassa Yunan taarruzlarını Sa- benzin ve petrol müştakkatı ve 
suretinde Heyeti te~siliyeye bil- karyada kıracak, Dumlupınarda sair kuvvetler ile elektrik müstes
dirmiştir. Bu tebliğ tarzı Kara düşman kuvvetlerini imha edecek nadır. Müteharrik motörler (ku - fzmirde bir Yunan takımı 

ayyün ve tebdil edilen ınüdiil t 

rafından idare edilir. 

Madde - 4 - Hava tıJ 
nın istilzam ettiği teşkilat; , 
Erkim Harbiye reisliğinin 1

, 

kile tanzim edilerek bütçe I' 
sına raptolunacaktır . 

Madde - 7 - İdareni" 
ve satım muameleleri ınü J 
ve münakasa kanununa t 

mayıp Vekiller heyetince t-' 
olunacak esasat dairesinde 
hr. 

Madde - 8 - ldareniıt b" ı 
yatı ve hesabatı; muhaft 
mumiye kanuni hükümlerio• .. 
olacaktır. Ancak Divanı ıı1 

batın mürakahesi sarf iy•~ 
kuundan sonra ifa edilecektİ'' e 

Ankara da brtıl 
Bekir Paşanın kendisini Mustafa bir ordu vücuda getirdikten ve bu rulmuş kurulma.mış) 652 a h c d 
Kemal Paşadan biraz da yukarı ordunun yüksek kumandasını h v, elektrik motörleri (elektro 
tuttuğunu gösterecek bir delil gi- kendi eline alarak bu büyük milli motör) dinamo (alternatif, kon-

lZMIR, 8 (Hususi) - Etmikos ANKARA, 8 (Hususi) _,,. 

bi kabul olunabilir. muvaffakıyetleri ka::=andıktan son- tinü) transformatör komitatör, 
Bununla beraber Kara Bekir radır ki millet için halas imkanı rezistans, bobin, manyeto, buji, 

Patanın çektiği telgraf nazarı dik- hasıl olmuştur. konvertisör, vantilatör, aspira
kate alınmamıştır. Binaenaleyh Kazım Kara Bekir Pa§anın bir tör ve mumasilleri, kurulmuş ku-

isimli Yunan takımı per§embe gü- karada ve civarında tırtıl h 
nü buraya gelecek, üç maç yapa- görülmüştür. Bunun üzerine 
caktır. . müdürlüğü dört koldan ıniiı? 

Maarif Vekilinin yarınki 1 ye başlamışt~r. 
ziyafeti al ·mlerin 

Heyeti temsiliye Paşanın tavsiye· çok idari ve siyasi hatalarına rağ- rulmanıı§ 653 a, akümülatör ve 
· - S t k d k A d k l"'kl 656 k~ - t · l"' ANKARA, 8 (Hususi) - Maa - tZMlR, 8 ( Hususi) -',J, sıne ragmen ıvası er e ere n- men şark cephesindeki hizmetini, ye e p a arı agı ıma a-

karaya gl'tmı· ı::t" Orada yerleş t h fh h mal'ı· rif vekili Reı:it Galip Bey yarın muallı'mlerı· cuma gu"nu" K ır ır. - dediğimiz gibi, kimse inkar etme- mm er sa asına ma sus .. • ır 

miştir. Bu tanı hareketiyle ne miştir. Fakat Pa~a iddia edebilir neleri. Aksamı, kurulmıı§ kurul- ak_şam ismet Pata Kız Enstitüsün- ~anın Ören köyüne bir gej~ 
kadtn" isabet•etmiş olduğunu da mi ki şark cepliesinde Ermenilere mamış 657 kabili nesc mevadC:lı iş- de İsviçreli profesör M. Malche şe- pacaklardır. 
sonradan Milli Mücadele tarihinin karşı olan muvaffakıyet kendisin- liyen makineler ve aksamı, ez- refine 25 kişilik bir ziyafet vere • 
safhaları göstermiştir. den başka hiç bir kimse tarafın. cümle tarama atma veya didikle- , __ .tir. 

Eğer Mustafa Kemal Paşa ile dan elde edilemezdi? Kendisi Er- me koza ve çekirdek ayıklama ip- Ziyafette Maarif Vekil~ ve ens· 
arkadaşları o vakit Kara Bekir ı menistan meselesini halletmemiş lik hükme, dokuma, cilalama, ku- titünün talebeleri bulunacaklar • 
Patanın çektiği telgraf üzerine Si- ı 1 d h . d S k rutma, boyama ve saire makinele-o say ı garp cep esın e ne a ar- dır. 
vasta kalmış olsalardı garp cep - ri kurulmuş kurulmamış 658 a ıııııııııııııııııııııııı11111ııııııınııııuıııııııııııııııııııınıı 
h . d y 1 l .1 b .. 1 .. ya, ne Dumlupınar olamazdı ve b d d b 
esın e unan ı ar ı e oy o çuşe- c, torna, estere, ren e, zım a, 
k S k d Y memleket ecnebi istilasından kur-

ce , a arya a unan taarruz- l d hadde ve çekiç makineleri, çivi 
1 k k b. .11.. d tu amaz ı. 
arım ıraca ır mı ı or u leş· l . teneke, ve kutu makineleri, cam 

k 'l"'t 1 ı b"l' d"? S k ( kınci makale yarın) 
ı a ı nası yapı a ı ır ı. a arya imaline ve camcılıkta müstamel 

muvaffakıyeti olmayınca Dumlu- 1 Mehmet Asım 
pınar zaferi nasıl elde edilebilir, 

Yunan orduları nasıl Akdenize 
dökülebilirdi? Binaenaleyh bu
gün biç bir itirazdan korkmaksı· 
zın iddia edebiliriz ki Kazım Ka
ra Bekir Paşanın (SıvastP.n Anka
raya gitmeyiniz) diye çektiği tel -
graf tamamen hata idi. Eğer 

Mustafa Kemal Paşa ile arkadaş -
ları hu tavsiyeyi dinlemiş clsalar
dı Milli Mücadelenin akıbeti da -
ha o günden tehlikeye girmiş ola
caktı ... 

Acaba §İmdi Kazım Kara Be
kir Paşa hunun aksini iddia ede -

ı ı m muınu nıuuuuu ıuımınu 11nrı111mmnnımmımnrrr.ıu::ı111nnmın11mmım 

ve oruç 
Hintli reise karşı kadın
ların gayreti boşa gitti 

Telgraflar, Hindistanın milli 
lideri Mahatma Gandinin üç hafta 
devam edecek oruç tutacağını ha
ber vermitti. 

Oruca başlıyan Gandinin de
vam ettiği takdirde öleceği mu
hakkak olduğundan bütün mürit
leri onu bu teşebbüsten vazgeçir
mcğe çalı~.maktadırlar. 

bilir ml? " O zaman benim sözüm Bu müritlerin en mühimlerin
tutulsaydı, Heyeti t~ı:ı.ıiliye Anka- den biri Alman Yahudisi olan ka
raya gidecek yerde Sivasta kalmış dm doktor Margaret Spiegel'dir. 
bulunsaydı Yunanlılar daha ev· Doktor Margaret, Gandiyi oruç 
vel perİfan edilebilirdi. Memleket tutmaktan vazgeçirmek için uğ
daha evvel kurtarılabilirdi.,, Diye- raşmış uğraşmış, muvaffak ola
bilir mi? mayınca, o da Gandi ile birlikte 

Kara Bekir Paşa memleketin oruç tutmağa karar vermiştir. 

Gandinin Amerikalı kadın mü-felaketten kurtulması için milli 
tetkilat yapmak lüzumunu düşün • ridi Mis Nila Cook da, Gandiyi o· 

mÜf. Bu fikrini lstanbulda iken 
Mustafa Kemal Paşaya da söyle

mipnİf. Acaba Kara Bekir Paşa 

Mustafa Kemal Paşaya milli teş -
kilit yapmak lüzumundan bah
setmezden evvel böyle bir fikir 

ruçtan vazgeçirmeğe çalı§ıyor. Şa
yet vazgeçmezse o da yemekten 
içmekten tamamile kesilerek ha
yatım tehlikeye koyacak ve bu su
retle Gandiye orucunu bıraktrra
caktır. 

Gandinin geçen seferki orucu 
altı gün devam etmitti. 

Gandinin orucu 

makineler, çimento makine ve ka· 
lıpları, taş kırma makineleri ve 
madenden, topraktan, ağaçtan eş
ya imalinde kullanılan sair ma
kineler ve akGamı, kurulmuş ku
rulmamıt 659 deri yarma, yıka-

ma, kazıma, fırçalama makinele
ri ve kayış ve sırım makineleri, 
taban ökçe çivileme makineleri, 
ayakkabı imalinde kullanılan sair 
her nevi makineler ve aksamı, 
kurulmut kurulmamış ayakkabı 

dikiş makineleri müstesnadır. 661 
tipoğraf ya, litoğrafya, mücellit 
hurufat <lizme ve dökme makine· 
leri ve matbaacılığa mahsus sa -
ir makineler ve bunların aksamı 

666 a b c d h v, değirmen maki
neleri ve hamur ımakarna şeker 

sucuk ve sair mekulatın imal ve 
ihzarına mahsus makineler, buz 
makineleri, taktir ve tebrit maki
neleri, şişeleri yıkayan ve doldu
ran makineler, vinçler, kavurucu 

ve öğütücü makineler, ütü maki
neleri ve tarifede zikredilmiyen 
sair bilumum makineler ve aksa -
mı, kurulmuş kuruJ.mamı~. 
1mııuımıımmmm11mmmııtunıuuı11 nıu nu m m unmıı.nuııwuıuınınıuıuıu 

bugün 12 de büyük orucuna baş -
lamıştır. 

Gandi bundan evvel hiç bir şey 
yemeyeceğini ve 21 gün oruç tu
tacağını söylemişti. Gandinin 
haşlamıt olduğu oruç büyük oruç-

Mmtafa Kemal Paşanın hiç hatı

rına gelmemiş midir? Ayni fikir -
ler üzerine Mustafa Kemal Paşa.· 
nın birçok arkadaşları ile daha PUNA, 8 - Mahatma Gandi, tur. 

Dün Büyük Millet Meclisinde . .................... ··-··-··········..,,········ ......... --·· .•............. ' 
Teşrii masuniyetleriıı•~ :~. 
kaldırılması istenenle' t: 
Yeni iki mebusun tahlifi yapılclı 

·t~ 
ANKARA, 8 (A.A.) - B. M. 

Meclisi bugün Refet Beyin reisli • 
ğinde toplanmıştır. Celsenin açıl • 
masını müteakip söz alan Muhittin 
Paşa (Kars) buldukları bir top 
mermisile bir bombayı karıştırır -
ken patlaması neticesi Çanakkale • 
de iki ve Adanada üç köylünün 
parçalandığı hakkında bir gazete
de çıkan haberleri okumuş ve sık 
sık vuku bulan bu gibi kazalara 
karşı tedbir alınması temennisin -
c1e bulunmuştur. Yeni seçilen me
buslardan Tnhsin (Konya), Ali 
Seydi (Trabzon) Beylerin intihap 
mazbataları okunarak tasvip edil -
miş ve her ikisinin de tahlifi ya -
pılmıştır. 

Sabık Gaziantep ve Kars me • 
busları Remzi ve Ağaoğlu Ahmet 
Beylerle lsparta mebusu İbrahim 
Beyin teşrii masuniyetlerinin kal -
dırılmasım istiyen Ba§vekalet tez
kereleri ve bunlar hakkında muh -
telit encümen mazbataları okuna
rak kabul edilmiştir. 

Muhtelit encümen mazbataları 

Remzi ve Ağaoğlu Ahmet Beyle -
rin halen mebus olmadıkları ci -

hetle bunlar hakkındak•. ~ l"'ı 
lerin Başvekalete iad.ele:ı, 
him Bey hakkmdakı t ;/ 
devre sonuna bırakılI11811 j 
mekte idi. "-J lt 

Bundan sonra DahiliYe 'fi~ fi 
tarının tahdidi sinleriııe el /. 

dersiam maaılarına, s0.", ~ ~ 
·ııte f'~ yada bulunan Ateşeın• tP ~ 

avinleri tahsisatlarına :ı• b~ ·~ 
masına dair kanunlarl• tıt' I )' 
milerinin tamiri için y•~; J ~ 
liman ve tersane ile oıtı:.e ~...il >ii 

. . . b' udcle .... ~i· gısının ır sene nı ııarı· il"' 
ması hakkındaki kan°

11 -1' 1'" ~ 
ci müzakereleri yapıl•r ıl. 
dilmiştir. 111ıf ~ t{I 

Tababet ve ıuabatı".~tt' 'iP ;/ ı. 
· kaıı~ ·p ~ı 

tarzı icrasına daır t••"1 ~ 
yel kanun müzakere "'e ~ 'd 
miştir. 1" ~ t 

A kar• ,1J ") ~ı 
Buna göre: . n görıt' ;,,, 

hastanesinde vazıfe e1' ~e?' 
rıda hekimlik etnıe01 ~.,,eıı · 
müddetleri bef yıl~ g J<tOt 
ecnebi mütehassıs 0 Ji' 
cektir. ·· ıtl 

b gii"iJ 
Meclis perfeill e 

caktır. 
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[ Ik t ı s a d i Ha b e r l e r ] (KISA HABERLER) Sabıkalının cesedi r T A K V J 
Telgraf memurlarının Mevkuf hapisanede yat- Sah Çarı~ 

Kömürsatışınıçog""' altmak maaşlarına zam yapılıyor mış ve çıkmıştı.. 14 ~uh~;r~~ ıs ~ub 
PoAta. ve telgraf idaresi yeni Bundan üç gün evvel Kadıköy ourı du~uso 4,51 • 

ıçın 
• 

Ç ar e l er kadrosunu, son ilaveye göre yeni- iskelesinden denize dü~en birinin Gun ı atışı ıo.12 
k' h l Sabah oamaz.ı ~.os den yaparak encümene \fermittir. cesedi evvel ı ıün u unmuttur. ogle nAmatı 1 ,ıo 

Yeni kadro Barem esasına göte Ceset bit sabıkalıya aitir. ikindi namım 16, ı:ı 
Türk kömür satııını çoğaltmak / odasına müracaat ederek şikayet· 

:için çareler arayan Ticaret odasın· teJ>ulunmuşlardır. 
daki kömür komisyonu tetkikatını Oda tetkikata ba!lamıştır. 

bitirerek raporunu hazırlamıttır. 
Bu raporda: 

1 - Maden kömürlerinin kolay 
sevkedilecekleti mmtakalardaki 

fabrikalarda gaz ve benzinle mü • 
teharrik makinelere izin verilme· 
mesi. 

2 - Kömür ocaklarının daha 
fennt bir şekilde İ§letilmesi. 

3 - Ecnebi memleketlere sev
kedilecek komürlerin ucuza mal 
edilmesi için nakliye ücretlerinin 

indirilmesi veya kömür vapurla • 
rınm temini, istenilmektedir. Ra • 
por lktısat vekaletine gönderilmit· 
tir. 

Tuna nehri açıldı 
Gelen haberlere göre kı§ müna

sebetile donmuş olan Tuna neh
rinde tekrar nakliyat baflamıştır. 
tik vapurda Viyanadan hareket 
etmiştir. 

l.stanbuldaki stoklar 
May11 haıında lttanbulda 5406 

ton arpa 26 bin ton buğday, 945 
ç.uval çavdar, 650 çuval kuş yemi, 
2593 çuval susam stoku olduğu 
tutulan istatistiklerden anlaşıl -
mıştır. 

Üzüm komisyonu 
Kabzımallar 50 okkalık bir çu • 

val üzümden 90 kuruş komisyon 
almaktadırlar. 

Bu suretle okkası 25 kuruta sa· 
tılan üzümlerden muhtelif masraf-

~ar çıktıktan sonra müstahsile an

cak 6 kuruıu gitmektedir. 

Müstahsiller bu vaziyet karşısın 
da Ticaret odasına müracaat ede
rek ıikayette bulunmuşlardır. 

Ticaret odası tetkikata haşla -
mıttır. 

Üzüm, İncir, fındık 

d h Akşam namazı l'l,ı2 
yapılmıştır. Yedi memur beş hin Bu cesedin denize ü9me ve u· \'aısı namazı 2c,st 
beş yüzden yedi bin kuruş asli lunmaıı hakkında bizim yaptığı - imsak ~" 

f d ı ' t hk'k t' • · \ılın ı-:cÇen günlen 12'1 maaşa ter i e i mıştir. mız a ı at şu ne ıceyı vennış • 
2

J
7 kalan .. 

Bunların üçü mühendistir, di • 
ğerleri Ankara kadrosundadır . 

Bundan baıka on dört lira asli 
maaşı olan yüz yetmiş üç memu-

run maa§ı on altı liraya, on altı li· 
ra alanlardan dokuz otuz altı me· 

mumurun maaıı on yediye, 817 
memurun maaşı yirmiye, 330 me· 
murun yirmi ikiye, 48 memurun 

maaşı da yirmi bet liraya çıkarıl-
rnı~tır. 

Ba§ )angıç maaşı bu suretle on 
altı lira olmaktadır. 

Yumurta tacirleri vapur 
tuttular 

Ecnebi memleketlerine gön • 
derdikleri yumurtaların nakliye 

masrafım indirmek için yumurta
cılar aralarında birleşerek (İnö
nü) V\lpurunu kiralamışlardır. 

Vapur bet hin sandık yumurta
ile ispanyaya ilk seferini yapmı • 

tir: 

Ka.dıköyde sabıkalı Mahmut İs· 
minde biri vardır. Bunun sabıka • 
ları cerh, darp, kavga gibi muhte

lif vak'alardır. Mahmut evvelce 
hapishanede de yatmış ve çıkmış • 
tır. 

Son defa yaptığı bir vak'adan 
dolayı zabıtaca Mahmut bundan 
üç gün evvel yakalanmıştır. Mü • 
düriyete getirilmek üzere Kadı • 
köyden vapura bindirilmiıtir. 

Her mevkuf gibi müdüriyetten 
adliyeye verilecektir. 

Fakat sabıkalı Mahmut vapur 
biraz iıkeleden açılır açılmaz de
nize atlamıştır. Mahmudun mak • 
sadı yüzerek buradan ıahile çık -
mak ve bu suretle kurtulmaktı. 

Fakat Mahmut bu emeline mu· 
vaffak olamamıf; vapurun perva 
nesinin altına gitmiştir. Bir müd • 
det burada mücadeleden sonra 

zinden \ ı•rllcn oı:ılCımatıı göre 

krsmcıı bulutlu \c mUtl'hn\"\'ll 

cJcıı rü:ıgftrlı olaculUır • 

Dlln ıııcuJ<lık ı•n frı:ı.13 18, en ,s 

ce, hı\\a tuz~ iki 760 milimetre ıdJ. 

RADY~ 
BugUn 

1 S 'l' A :-t B U L -

18 den 18,4~ kadar Saz 

ııını). 18,45 ll'ıı 19,80 kudur orl' 
dan 20 kudur ı~ramuzca dcnı (Ut 

lara). 20 den 20,45 kadar :ız ( -' 

Hruıım) . 20,41) ten 21,80 lmdnr;;, 

Ahmet &yı. 21,:ıo dıııı 22,so 1' 

ton, Ajans, Borsa lwberlcrl ve ,,,,ı 
/\ N K A it A ( IGM ro.) 

12.30 - 18.SO llramoron. 
,, 

Sanayi bankasın1n Anka· 
raya nakli 

İstanbul Ticaret odaaı, memle- ya başlamıştır. Ecnebi vapurları • kendini kurtaramıyan Mahmut bo 
ketin her tarafında kuru üzüm, in- mn istedikleri 320 kurut ıandık ğulmuş ve vücudu hurdahaş ol • 

RlyascUcUmhur Filarmonik or" d 

ilini Ouvertüro Semlrııml • ıuort1 

lJ f'St (Jharm:ıııt. ~ .. hcnlngcr J• 

lr:ıde D'ıımour. 18.40 - ıo.s5 
Hl.85 - 20.l O \ 'lyolonscl konseri 

tarafındun). 20.10 ııj.ıns hnb<'rl ~ 
r:ıporu. 

Sanayi Kredi Bankasının Anka· cir ve fındığın nasıl harcandığını 
r.nya. nakledileceği haber almmı§ - bütün ticaret odalarına sormuştur. 

tır. Ticaret odasına muhtelif ticaret 
Ticaret odası bu haberi alaka • odalarından malumat gelmeğe baş 

dar tacirlere bildirmiıtir. lamı,tır. 

Bazı tacirlerin isteği Gelen cevaplar bir tetkik rapo· 

Bazıtacirler getirtmit oldukları ru halinde toplanacaktır. 
maUara ait konşmentolar muka- Zirai kooperatifler 
bilinde ordino almak istemekte-

Ankarada tetkikatta bulunan 
dirler. Fakat acenteler buna mü-

ticraet mümessilleri ve ticaret mü
manaat ettiğinden tacirler ticaret 
=====~-===~=====] dürleri içtimalarında zirai kredi 

koperatiflerinin memlekette ço • den geçirmemek çok mu güç bir İf· 
tir? Talebenin, mektebe gitme ve 
mektehinaen gelme zama~ların 
da, vesikalıları tramvaylara, va
purlara, trenlere bindirmemek ne
den imkansız olsun? Bu çok basit 
bir İnzibat meselesidir. Otomobil 
ve arabaların, taksimden Beyoğlu
na inmeleri yaıak edilebiliyor da, 
sekiz on ahiftenin, üst sokaktan 
alt sokağa atılmaları hususunda 
güçlük mü çekiliyor?. Galata so -
kaklarındaki kadınların, baldır· 
ları çıplak, hazan üstlerinde bir 
gömlekle, terliklerini sürüyerek, 
akşam üstleri tünel meydanında, 
Voyvoda caddesinde dolaşmalan
mn meni neden imkansız olsun? 

Teklifimizi nazarı dikkate almak 
lazımdır ve tatbiki çareleri de dü
fiinülmelidir. 

Bu münasebetle, Abidin Daver 
Bey, erkeklerden tikiyet ediyor, 
Diyor ki: 

Galiz, iğrenç ve utanmazca kü
fürlerle biribirini söven, en müs
tekreh ve müstehcen sözler ve işa
ı·ctlcl'le ~akalaşa.n erkekleri ne ya
palım? Onları da Selami İzzet Be-

yin teklif etiği madde ahkamına 
tabi tutamayız ya, o halde ağızla
rına kilit mi vuralım?.. Evet, kilit 

ğaltılmasma karar verilmiştir. 
•unnm1111111t111Jmuuıamrnmmmnn:nm111111ıuınmnııtttumrıı11ı.mımmnımnmııı11 

Mektepliler bayramı 
Mektepler spor bayramı mayı· 

un 19 uncu cuma günü öğleden 

enel Fener bahçe stadyomunda 
beş bin talebenin iştirakile yapıla
caktır. 

Halkın bu şenliklere iştiraki i
çin 15 bin bilet baaılmı§tır. 

Biletler 15 mayısta Maarif mü
düriyetinde dağıtılacaktır. 

Keresteciler birliği 
Türkiyede orman müteahhitle

ri ve kerestecileri birliği umumi 

heyeti senelik toplantısını yapa· 

rak yeni idare heyetini seçmiştir. 

Askerlik 
Üsküdar. Askerlik şubesinden: 
329 doğumlular ve bunlarla mu· 

ameleye tabi ve senci atiyeye ter-

kedilen efradın ilk yoklamlarma 
15 may11 933 te başlanacaktır. 

Hangi mahallenin hangi gün 

yoklamalasını yapılacağım mahal

le muhtarlarına tebliğ edilmi,tir. 

Tayin edilen günlerde mükellefle· 

rin hüviyet cüzdanlarile yoklama· 

da bulunmaları, bulunamıyacak • 

ların akrabaları veya ihtiyar heyet 
Muhterem arkadaşım, şikayet 

leri taraf mdan yoklamaları yapı· 
ettiği şeyden kurtulmanın en doğ-

vurmaktan başka çare yok. Fakat 
mekteplerde yapılan edep ve ter -
biye kilidi. 

ru çaresini gene kendisi söylüyor. 
Bu nihayet bir terbiye ve seviye 
meselesidir. Fakat fuhuş zabıta 

meselesidir. 
kadınlar!. 

Bunun için evvela 

Selimi izzet 

labileceğinden nüfus cüzdanlarını 

akrabaları ile yoklama heyetine 

göndermeleri aksi takdirde yokla· 

ma kaçağı olduklarından hakla

rında muameleyi kanuniye yapı • 

lacağı ilan olunur. 

ücreti hu suretle iki yüz kuruşa in· 
dirilmiştir. 

Kahve mukavelesi imzalandı 
Kahve mukavelesi lktısat Ve • 

kaleti ile lş Limited ve diğer fir -

malardan mürekkep olan teşek -
kül arasında imzalanmıttır. 

Bu teşekkül üç sene müddetle 
kahve ihtiyacını Berezilyadan te .. 
min edecek, ithalata mukabil 
Türk malı ihraç edecektir,. Muka
vele mucibince kahve fiatında ds 
okka başına 30--26 kurut arasın· 
da bir tenezül olacaktır. 

Üzüm fiyatları üzerinde 
Ala~ehir, Salihli ve Kasaba 

bağcıları üzüm fiatlarında baş 

gösteren tenezülün önüne geçil -
mesini Baş vekaletten telgrafla 
temenni etmişlerdir. 

Ecnebi mektepleri ve 
Türk ~ocukları 

Bundan sonra ilk tahsilini resmi 
bir mektepte bitirdikten sonra 
dnhi Türk çocuklannın ecnebi 
mekteplerinin ilk kısmına giremi -
recekleri tebliğ olunmuıtur. 

Ankarada yapdacak 
yeni binalar 

Maarif Vekaletince hazırlanan 
pro;eler üzerinde yeni inşaata 

Ankarada Haziranda başlana -
caktır. 

Bu sene yapılacak binalar ara -
smda bir temsil akademisi, bir li
-se binası ile Jsmet Paşa kız enı -
titüsüniln leyli kısmı vardır. 

Darülbedayi baleti 
Darülbedayi Balet heyetinin on 

be.'} Mayıstan itibaren T epebatı 
sahnesinde revülere başlıyacağı 

haber alınmıştır. 

Kadıköyüne tramvay 
Üsküdar Tramvay Şirketi Ka

dıköyüne ve Modaya uzatacağı 

hatlar üzerinde meşgul olmakta -
dır. Bu hatları şirket bir istikrazla 
yaptıracak ve hu istikraza beledi
ye kefil olacaktır. 

Ayna fabrikası 

Cam tacirlerinden mürekkep bir 
grup büyük bir ayna fabrikası 

kurmak iç.in teşebüsata girişmit • 
tir. 

muıtur. 

Vak'a üzerinden üç gün geçmi§ 
ve Mahmut epeyce aranmıştır. 

Bugün sabahleyin sular Mah -
mudun cesedini sahile atmıştır. 

Mahmudun cesedi tanınamıyacak 
kadar paramparçadır. 

Kendisi buradan morga getiri
lecek ve oradan da defnine ruhsat 
alındıktan sonra gömülecektir. 

Gümrük hırsızları 
Galata gümrüğünde damdan gi· 

rilerefc yapılan hırsızlığın failleri 
henüz bulunamamıştır. 

Tahkikat hırsızlık dahilden ya· 
pıldığı hakkındaki tahminleri kuv· 

vetlendirmittir. Tahkikat henüz 
bitmemi§tİr. 

BORSA 
(Hi7.a1anndıı yıldız ış:ucıi olanlar üzer 
lcrinde 8 i\1:ı~·ısıı muamele olnnl:udır 1 

Rakkamlar kapanı~ fiyatlarını gösterir 

Nukut (Satış) 

Kuru• 
•20 r. Fransı7. 111.-- • ı Sflln ,\v 
• ı Stcrlln 11 :ı.. - •' J'ezeta 
* I l>nlnı ı~ı .-- • ı f\lark 
•20 l.lreı 220.- • ı Zolrıtı 
•20 f. Rclçlkıı 116. - • ı Pcnı:I\ 
•20 llrııhnıl 2~.~o •20 f..cv 
•20 IS\'IÇre 20 - * 21 °çDinaı enııncç 
•20 l.cva ~3 50 ı • ı ı\lıın 
• ı Floıirı ~o.- • ı Mecidiye 
•~o Kuron Çek 1~2.- l •ı Bııoknm 

Çek fiatları (kap. sa. 

•Parls 12 06 1 •l'ıııj!ı:ı 
*T.ondra 71-1 - *\'tyııu 
•..:c\•-Ynrk ıı:ı6- • r.tıdrlı 
•:'ITllAno Q.10 "'J\erlln 
•Rrük el 3.4125 • VU$0\'I 
• ı\tlna 800~- •Peşt! 
•Cenevre \!.. ;6;-5 ·~ilkTC\ 
•Sorva 68.fıJ- •Bclj?'r.ıı 
•Amsterdaın us;o ı • t\ lnsli:ov& 

Esham 

I~ Rankası Q,!'\O 
Anadolu 25 25 

4.~· 

ı.:ıırı• 

.!5,-
18.,, --
~150 
2Q-
23.
.<:4 -

r.31,-
83,-

230, -

16) 

IS!H-
4,4fı50 

!i 5.J-
201 -
4.~165 

3.:'4 l:'!ıO 
79:.7-
!\S 
W7ı.co 

!9 so 
I.! -

v ı r A N A (518,1 m.) 

12.so plak - ıs konser -

14.111 plak - 16.55 konller - ıs.9 
20.3.) konser - 21 .55 orı.estrıs 

23.l!S b::ır muslld5l, 

1. E t P Z 1 G (38 ,6 ın.) I 

'7.15 Jlmnustlk - 7.SS koJU!(" 

ııer - 17 konser- 21 konser "" 

er -

B 0 it r. E Ş (89-1 2 m.) 

ıs plıılı: - 14.11 plak -

19.1!> konS('r - 20 pl::ıl" 

it o l\J A (441,2 m.) / 

%0.10 habı>_r - 21.!0 ko~ 
slk'I - %8.:>5 musiki. 

ı' H C V A P E Ş T I~ (6~0· / 

7.15 jimnastik - 18.05 ~ 
18 şnrkı - 19.20 konS('r. 

1 
V ı\ R Ş O V A (1412 11ı.J ıf 
ıs.ıo pl k - 16.50 pını. ..,,. yrtt 

konser - 19 koııs~r - 20.SO 
0 

Yarın 

A N H A it A (1:;5B ıtJ•) / 

1 J2ı3D - 13,SO Grnnıofoll· J~~ 
3 ıısetiell.mhur filArmonlk orl'rf 

Ouwrtouro \'ııbcl. Orl.cstrn ti' ıf 
nmn lcons •rl (Ele rem 7.<•1'1 J~· V' 
19,1 i Grnmofon. 19,Hi - zo,ıO 

111
, 

ısi. 20,IO - Aj:ıns batwrtrrl ,-c 

V 1 Y A N A (ll18,I fJ1.I / 
pll'ıi' A 

l !,S•J Konser - l s . .ıo ; r 
ııd ! !Ak - 1G,5S 111'ık - 21 l}fUS 

ser. 

L r, 1 P "I. t U <!lh'9.fı fJ1-l t / 
]tcıtl"° ; . ırı .Jlmıınstlk - 7 .:ıs p,11' 

&Cr - 21,la Konser - ' 3•
15 

;' 

~ l' it ı: ı.:;; ıs:..ı.ı r ı.l ıs 
~~ .... 

J3 PUık - }4,15 Pi .,1,"9 

20,40 1'1111< - 21 l\onsrr -.,,; 1, ı; 
kons"r - 22,ı;; l\orı!f'r -

siki si. 

it o 1\1 1\ '441.~ 111" ••• JfJ ' _ ... 
%0 Haber - ~l Pll'i" 1 

~ 
:?1,tS Opf'r.ı. # ·,.ı .. ( .,, 
UllU,PEŞ 1 '....JJ" 

13.0:l l\Nllllll - j 
8 ç.ııo-

Konser - 2.ı MusiKi· ı ..,.ı 

\ ' A it '°' O V il <' 4' ıl•,0 ;' 
.. • ı\H ...,, " ,15 

13,10 J'l{lk - J7 J il ~ 
J'l'ııııo 

' 19 Kon!lcr - 22,ıo · 
il c\l 24.--
Şir. ltayrlyı: 15, 
Tramvn 4.SO * [ J. Sij!Ortıı 10,30 
Bom on ti 2•.<ı~ 

istikraı:lar 

lst. dahili QP, I r.ıeımıı. 
"art 1 • ~·olları 2 w 'f'rnmvı~ ' ., . T 1 

• O.!\lu\·ıhhadr SS 25 :+ n~hnt~nı 
C.ilmrükleı 5 5~ •A ad 1 1 Saydı mahı 435 " rı u 

llakd11 ı ı ;5 * nadolu il 

:4.51 
4.20 

IA,l\ ı 
44 40 
4ı,40 

!'li, o A~l:ı ıl) e - • A. l\10me<<ll 

~-~~~--~~~~~-
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Mezat idaresinido-
9 Mayıs 1933 ------- rtakleden: Sel3mi izzet } d kt ı 

Sustu Av l h f l d·-· . h' 1 an lfffia an SUÇU 
d' .. gacın a tına gelmişler· den çok da a az a sev ıgımı ıs- K } h d b• M h • • 

TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 
-6 

a ··~Ali Bey, karısı, Didar Hanım sediyorum.,, • • A urşun u ma zen e ır ısır azınesı 
Y taydılar.. Şadiye biran düşündü, bu mek- 10 rakamını bır 16 ılave- k d d 
Didar Hanım sinirlenmitti: tubu kapadı, başka bir mektubu sile 1610 yapmakla 3 ar eşya yan 1 •• 

d - Nereden kaldın Seniha? Ne- o~mınağa başladı: Asker Şama avdet edceg-i es - "lkinci yangın yılı,, l>ile denilir • en b" 1 maznun .. 
1 . oy e ortadan kayboluyorsu? "Nasır Beyin bizim kötkten çık- nada kralın müsaadesile bütün di. 
erbıye d 'l k H h b h l' Sandal bedesteninde bir müza - l d ? enı en şey yok mu sen - tığı yo . emen er sa ·a ge ı - kıymetli eşyaları bu mahzene dol- Fakat stanbul halkını aman 
e., yor. Beraber geziyoruz. Akşamla- yede kağıdındaki lO rakkamının durarak kapısını mühürlemişler .. vermeden cehennem azabı içinde 

k Seniha, 0 öz bebeklerine kadar rı klüpte beraber oturuyoruz. Ni- yanma 16 ilavesile bunu lGlO lira Bilahare burada bir de cami yapı- kıvrandıran yangınlar, o kadar 

0 ııardı .. F nkat, büyük annesinin nem onu gece yemeklerine de da - şekline s9kmaktan ve bu suretle larak ismine "Kurşunlu cami,, çok, o kadar müthiş oldu ki yan· 

rınu terbiyesizlikle itham etmesi - vet ediyor. mezat idaresini dolandırmaktan gın yıllarını saymağa İstanbul hal-
e ra~ suçlu Ayetullah ve Fuat Efendile- denmiştir. 

Ofk ~ın.en, terbiyesizlik etmedi •. "Sen burada olsan çok daha faz- k k dd dd di kının hafızası kısa geldi. 
es b rin muhakemesine, dün İstanbul a- Bu cami ço mu a es a e -

SÖ 1 ını elli etmedi.. Bir şey la eğleneceğim, ama eğlenemiyo- lirdi- Cami hakkında bir çok ri - 1 24 saat ateş 
Y eınedi H k · l' · k S · k 'ki'~· · d yo g~ ır ceza mahkemesinde devam o-
Biraz .... d er esın e ını sı tı . rum. enın e sı ıgını uyu - vnyetlerde vardır. Bunlardan bi - Eyüpte bir kebapçı dükkanın • 

dan çıkan yangın, bütün çarşıyı, 

yaktıktan sonra üç sene İstanbul 

yangın görmedi. 1692 de Cibali -
de ikinci defa çıkan yangın üç 
senelik rahati İstanbul halkının 

k ote e Nasır d d"k rum ... Dünyada yegane sevdiğim lunmuştur. d · d 
atle S . ' urmuş, 1 

- rini Birinci Mahmut evrın e 
enıhaya b k d sens'ın '· .. ,, Dünkü muhakemede, Ayetullah lialA a ıyor u.. Samdan gelen Şeyh Murat zade 

a Çocul- d k k ş el • • · k · k Efendi, evvelki celselerde dinleni- ~ dın}aıı.nıı • dmuy u, yo sa a - a iye ıçını çe tı ve gene me - şeyh Mehmet Efendi pederinden 
l' s ınıy ? H h ld f · d b k b' kA ~ l len sandal bedesteni memurların-kaıA d • ı.. er a e ev - tup destesın en aş. a ır agı naklen kaydediyor. Şeyh Mehmet 

'ka ı:ı. e akıllıydı. Bu çocukta, ze • çekip aldı: dan Suphi ve Avni Beylerin ken- Efendi diyor ki: 
ti.' Yaşıyla bernber inkişaf etmi~- "Sakın benimle alay etme. fa - disine dair ifadelerinde uygunsuz-

"Pederim alemi manalarında gözünden çıkardı. • 
D· d kat seni temin ederim, Nasır Bey luk bulunduğunu ileri sürmüş, bun 

NA 
1 

ar Hanım gülümsiyerek benl'mle lüzumdan fazla meşgul ların yüzleştirilmesini istemiştir. müsahede ederler ki Üsküdardan Karanlık Mesçit mahallesinde 
Gaİata canibine bir köprü vazo- tüccardan Ahmet Efendi isminde 
lunarak ruhaniyan ubur ederler · birinin evinden çıkan bu yangın 

asıra döndu" ·. 
LY oluyor. Hayır; "A§ağı yukarı elin· Müddei umumi Ahmet Muhlis B., 

- rıer halde .. .. .. .. d -·ı . 
rtıi?. goruşuruz egı de büyüdük, elbette senı sever,, buna karşı, dinlenilen her memu- Sebebi teveccühlerini sual eyle - o kadar ani çıkmıştı ki ... Y eniçe • 

- Enıred · · h 8ir .. ersınız ammefendi .. 
lhın ı· _ P ge ır rahatsız ederim. 

tıe b '-el rı~mbe günü öğle yemeği
e.,. erını .. 

- Enıredersiniz ... . 
Ali . · · 

Bey sordu: 
- Sen·· sır B ? •nayı naıal buldunuz Na

c-y .. 
Nasır 

~or""' ' latlı bir rüyadan uyanı -
-...aU! 'b· _ C ~1 1 silkindi, gülümsedi: 

diiE .. 0 ·-t ~ .. 1!.ntrer tesa-
-.:rıııen l .ızlr.rdan ... 

1 
Si,. •o b -3-

arı '- " n nhar yağmuru cam -
l{~lb l 

Çama d çı 1Yordu. Şadiye, başını 
Bir a~~~ış, sokağa bakıyordu. 

durdu S u .. det kımıldamadan 
·· onr · · ıının b~s· a ıçıni çekti.. Masa -

E•· . • •na oturdu 
''tlı şak ... .. 

nın Üzer· .dagına dayadı.. Masa · 
Ilı' ın e d ın .. b l uran Senihanın res· ... a al> dü .. 

.. Burriink" ~unmeğe başladı . 
ku S<>cu" u genç kızı değil, dün
ki ilk 

2
;u düşiinyordu. O çocuk, 

ıo illan la d ~ra •ok l r on an kaçmış, 
!lıı!ti. u ınu~, kendini sevdir -

Cekttı 
dest ecelerden b' . . k . b' e - k ırını ce tı ır t ··~e tu ~ ' 1

••• P çıkardı. Birini aç -

d' n ... nlar s . 
1Yel'e " ' enıhanın, Adadan Şa· 
O ,,azdı~ 

kud . gı rnektuplardı. 
··ş u. 

ği adiYeci -i . . 
8 Ilı, tıed g rn, tnınık anneci -
l erıi ken:? bdenden uzak kaldın. 
em ın en n 

eııill . eye ayırdın?. Bi-
ee}di senı ne kad .. ~. 
:t-.. t. • Go''zl . ar gorecegım 
"ı erıne b k 

l l'lt \' .. b ' a ı~larına has-
tf '" u h 'ı:tı ıeh· nsretle burada gün -

S ır oluy 
C)tıra b or .. ,, 
''s J aşka b" d·· ~ildi . ... ır mektup aldı: 

lıllı b Yecıgıın b .. . 
d·· ileın . ' ugun kımi gör-

lıı:tı ı ezsın ı N~ B d ... liat l ... asır eyi gör-
~~ Nasırı~ ad~n değil mi, arl-s:a-

"U ey .. 
ı:rı· ıgarlı b' h 
tu'ttiltı. B· dır avaydı, pilaja in· 
y.: ait hey ır ~nbire şapknm uç • 
d uıutıden tYa .aladı. Bana verdi. 
~r:1.. anıyacakmış gibi ol -

tı t:l"lesi t::'' 
taal takdim uetnt'Ali Bey amcam ba -

td· ı D v 

lcı.d ını etti · ogrusu beni ona 
ıttı, -Ve ta'nodznı:nan derhal hatır-

''O ı ıın 
kın -v tıunıa arkad.a 
n ·· atrn1ıı. • • f olmakla hak • 
<>U~el ı= rnınL1< . 
O \'e kib anne, cıddcn 

ıanı ar adarn ı s · 
lırı an eski · cnı sordu. 

O.dını t.:r ' Reçen bir gün .. h 
~·ok · rıani b' u a -
~ı nıu ! .. O .. ıze veda ettiği gün 

ettilatn gun hafızaında b"t" 
cc 1'l e can) u un 

~ ~ ealci .. andı .. 
tlı.a hissed' gunler minik anne' 

1Yoru . ... 
nı, senı, o günler-

deme. Onun benimle meşgul oluşu 
tamamile başka türlü .. Sana bunu 
izah ederim. Ama bugün değil, 
müsade et te, başka bir mektupta 
Nas!r Beyden daha uzun bahsede
yim. 

Seniha, bir mektubunda da, Na.
sırdan şöyle bahsediyordu: 

"Şadiycciğim, canım annece • 
ğim, bana, Nasır Beyi musikiyi 
hem seviyor, hem de çok güzel pi
sr.nno calıyor. 

"Bunu geçen gün ke-şf~u.Un Bak 
anlatayım, ninem, akşam dörtte, 
nasılsa sokağa yalnız çıkmağa ra -
zı oldu. Ben köşl~te kaldım. Piya
nonun üzerine resmini koydum, 
karşısına geçtim, çalmağa başla -
dım .. 

"Bilirsin ya, yalnız başıma piya
no çalma.tına bayılırım... Hem ça· 
lıyor, hem de var sesimle şarkı 

söylüyordum. Bu huyumu da pek 
iyi bilinin. 

( Dcı:amı var) 
nmrmı umıuuınnımuunumuıı:ıntım tıınnnnn11111mnn111urı11nnm111umıumınuın 

run idarenin kendi çalıştığı kıs- dikteKurıunlu mahzen derununda riler gelinciye kadar Zeyrekten 
mından suçluların vaziyetine dair f d 

tabiinden bazı zevat met un ur.. At pazarına kadar olan sahayı 
gördüğünü, bildiğini anlattığını, bi Anleri ziyarete azimet üzereyüz.,, yutmuştu. Bütün evlerin ahşap 
risinin bildiği ile diğerinin bildiği cevabını vermişler .. Bazı tarihlere olması yangının şiddetini kat kat 
arasında eksiklik yahut fazlalık göre camide hakikaten ne vakit artırıyordu .. Söndürmeğe uğratıl • 
olableceğini söylemiş, bu isteğin defnedildikleri bilinmiyen bazı dıkça ateş tevessüi ediyordu . 
yerine getirilmesine lüzum gör - mezarlar varmış... Vefa meydanına ilerliyen ko-
memiş, mahkemede yüzleştirmeyi işte bu mahzende çıkan yan - lu Şehzade camiine dayandı. 
reddetmiştir. gın günlerce devam etti ve halk Zeyerekten Atpazarına ilerli • 

Neticede, gösterilen mürafaa bir türlü söndürmeğe muvaffak o· yen kısmı da Saraçhaneyi yaktık • 
şahitlerinin çağrılması için muha- lamadı .• Yangın mahzenin için - tan sonra Sofulardaki 'Yeni oda,, 
keme, yirmi beş haziran on üç bu- den çıkmıştı. Bir gün sonra küb- denilen yeniçeri kışlasına kadar 
çuğa bırakılmıştır. Bu suçlular a- belerden çıkan siyah dumanlar - gelmişti. Yüzlerce yeniçerinin can-

' leyhindeki, vaktile Emniyet san - dan sonra farkına varıldı. la başla didinmeleri müessir ola -
dığma yapılan bir dolandırıcılığa Yüzlerce yeniçeri mahzeni mıyor, ateş odalara sirayetle ısrar 
ait dava, evvelce neticelenmiş bu- söndürmeğe memur edilmişti. fa- ediyordu.. Buradan ayrılan bir 
lunmaktatiır. kal yapılan bütün gayretler bo~a kısım arkasında kül ve enkazdan 

Polis Haberleri 
···································· 

:> Fındıklıda bir kavga ve bir 
cerh hadisesi olmuştur. Bu kav -
gada ötedenberi biribirine kızgın 
olan Ethem le Fan ta boğaz bağa -
za gelmişlerdir. Kavga neticesin -
de Ethem elindel<i çakıyla Fanta -

gidiyordu .. Mahzenin büyük de - bir iz bırakarak Dikilitaşa ilerle -
mir kapısı açılamıyordu. Ve yeni- di. 
ceriler gece gündüz mahzenin ka- Bu yangın, müthiş surette hal • 
~ısında, etrafında bekliyorlardı . kın sinirlerini bozmuştu. Hiç kim
Beşinci gün mahzeni örten kur - 1 se ateşi söndürmek için küçük bir 
şunlar erimeğe ve kubbeden alev- teşebbüste bulunamıyordu. Gö -
ler fışkırmağa başladı. ğün bir ucuna yükselen alevlerden 

Tiranlı Recebi yarala.. yı sol kolundan yaralamıştır. Za -
bıta suçlu hakkında takibata baş· 

maktan suçlunun laınıştır. 

Bu vaziyet daha çok tehlike _ sıçnyan kıvılcımlar bir kaç ma -
liydi. Ateşin harice tevessuu halle öteye düşerek tutuşturuyor • 
mümkündü .. Son gayretle kapıyı Burada da bir yangın çıkarıyordu. 
kırdılar.. Fakat bu da aksi tesir Bir çok kimseler yangın~an ka -

muhakemesi § Balata evelki gün bir yaptı .. Günlerdenberi bir buhc>.r çırdıkları eşyaları bu şekılde aıç
rıyan kıvılcımla çıkan yangında 

1929 :;enesinde, Çenberlitaşta kadın bir çocuğu dövmüştür 
"İstikamet,, eczahanesi önünde Buna sebep çucuğun ken -
arkadaşı Hasanla birlikte duran disine musallat olması, alay 
Tiranlı Recebi karadağ tabancasi- elmeğe kalkmasıdır. Çocuk 12 
le yaralamaktan suçlu Arnavut yaşındadır. lsmi Arslandır. Alay 
Mustafanın muhakemesine dün Is- etmek istediği kadının ismi Mari

tanbul Ağır ceza mahkemesinde 
devam olunmu~tur. 

Dünkü muhakemede, şahit polis 
memuru Hasan Bey dinlenilmiş, 

kendisinin vak'adan sonra yaralıyı 
cczahanede gördüğünü, "Seni kim 
yaraladı?,, diye sorduğunu, "Mus
tafa yaraladı,, cevabını aldığını, 

fakat, bu sözilc suçlu mevk!.indeki 
Mustafayı nıurat edip etmediğini 

bilemiyeceğini söyledi. 

Suçlu mevkiinde bulunan Arna

kadır. Marika evvelki gün Aslanı 
yakalamış bu huyundan dolayi a
damakıllı pataklamıştır. Zabıta 

tahkikat yapmaktadır. 

§ Küçük Çnmlıcada Emin Beyin 
çobanı Mustafa zabıtaya müraca -
at etmiştir . Bu müracaatinde 
Bulgurluda Külhan sokağında o -

turan rcncber Sükrünün kendisi· 
~ ~ 

ni dövdüğünü ve başından yara -
!adığını ı;öylemiştir. Zabıta suç -
lu bakında tahkikata başlamıştır. 

vut Mustafa, "Recebi yaralıyan § Evvelki gece saat 1 de Aynalı
ben değilim. O, ben orada yokken çeşmede kahveci Hüseyin Necatile 
yaralanmış. Sonradan bir çok kur- arkadaşı kasap Osman kavga et -
şun atılmış!,, dedi. l mişlerdir. Bu kavgada Hu .. ,..,yin 

Muhakeme; batka şahitlerin ! Necati bir demir parçasiyle Os -

çağrılması için on dokuz hazirana! smam başından yaralnmışhr. Hü
kaldı. j seyin Necati zabıta tarafından ya

t kalanmıştır. 
Londra konferansında 

kazanı gibi içten içe kaynıyan 

mahzen, kapı açılır açılmaz bo -
şandı. 

Her yer dumana boğuldu. Bi -
rikmiş halk biribirini ezerek, çığ
lıklarla muhtelif semtlere yayıldı. 
Ateş bitişik binalara da sirayet et• 
mişti. 

Tarih Kurşunlu mahzende bir 
Mısır hazinesi kadar eşya yandı • 
ğmı kaydediyor .. Emeviler zama
nından kalma çok kıymetli eser -
ler son zamana kadar orada sak
lı kalmış .. 

Kurşunlu mahzen bu yangın -
dan sonra kuru bir dıvar halinde 
kalmıştı.. 1166 Hicri senesinde 
Sultan Mahmut burasını tamir et
tirerek cami şekline soktu ve mü
teaddit defalar namaz kıldı. 

1170 senesinde de Midillide 
katledilen sadrazam Mustafa pa
şa, mahzenin ve camiin diğer bü
tün noksanlarını ikmal ettirdi. 

Kurşunlu mahzen 1223 büyük 
Tophane yangınından sonra tama
mile tarihe karıftı ... 

murahhaslarımız 

Londra lktısat konferansı için 
Hariciye vekaletinin hazırlıkları 
bitmiştir. Konferansa tarafımız -
dan Hariciye vekilinden maada 
İktısat ve Maliye vekillerinin de 
gidecekleri tahmin olunmaktadır. 

: § Ortaköyde Hamidiye sokağın
da oturan arabacı Süleymanla Ne· Üçüncü yangın, Ayazmakapı -
cati ve Kamil Efendiler arasında sında çıktı. Bu yangında 1000 den 
kavga çıkmıştır. Kavgada Necati fazla ev yandı .. Arka arkaya çı -
ve Kamil Efendiler, Süleyman E- kan bu yangınlar halkı mütihş 
f<..ndiyi dövdüklerinden yakalan - korkutmuştu .. Bu yıla "Yangın 
mışlardır. Zabıta suçlular hakkın· yılı,, denmek adet oldu. Hatta bir 
ela takibata başlamıştır. 1 müddet "Birinci yangın yılı,, ve 

yandığını görünce "gazabı ilahi 
vaı .,, diye duaya başladılar. 

Herkes eşyasını kaçırmaktan 
vaz geçti. Binlerce ev dükkan ya
kan bu yangın 24 saat devam et· 
ti. Yangın devam ettiği müddet • 
çe bir çok dükanlar kırılarak talin 
edilmişti. 

Bilhassa gece, sekiz on külhan
beyi birer grup olarak muhtelif 
semtlerde kargaşalıktan istifade 
ederek mağazaları talan ettiler. 

Cibali yangınından sonra ikinci 
defa Ayazma kapısında bir yan
gın çıkarak Süleymaniyeye kadar 
ilerledi. Bu meyanda veziriazam 
Ail Paşanın muazam sarayıda kül 
oldu .. "Artık lstanbulda bilkülliye 
emnü huzur münadim olmuıtu. ,, 

Şehremini yangını 
Son Cibali yangınından sonra 

altı sene sonra Bezcilerde çıkan 
lcüçük bir yangından maada ateı 
görmiyen İstanbul halkı bir parça 
rahatlamıştı .. Eski yangınları u • 
nutur gibi olmuştu. 

Bu tarihi şehrin amansız düş • 
manlığını her defasında izhar e • 
den kızıl ejderha 1698 senesinde 
hir daha ziyaret etti. Şehreminin• 
ele çıkan b: yangın, hamile ka • 
dınlara çocuklarını düşürtecek 
kadar korkunç oldu .. 

( Deı•amı ı·ar) 
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Seyyar Terbiye Sergisinde : 8 Amerika ve Avrupa devletleri •........................................................................... Lütfi Simavi Bey ·---.. ·····················-·-········· .. ··················································· 
Stepte asırlar gibi birbi

rinden ayrılan günler 

Kalp sektesinden öldü 
Dün acıklı bir l!ll!!!'l!'llim!"'~'"'!""'!!""-1 

haber aldık. Lüt
fi Simavi Bey öl

mÜ§. 

Reisicümhur M. Rozvelte göre 

İşler biraz düzelmiş,f ak 
refah umumileşmeli •. Stepin günü gününe benzemi- larak gidiyorlar.. Sarıoğl!lnda bir 

Lütfi Simavi 
Bey, Yakıt kari -

lerinin pek iyi 
hatırlıyacakları 

yor. köylü bana şunları anlattı: 

Yalnız Amerikanın işlerini yolun• 
koymasile refah devamlı olamaz 

Haftalar, haftalardan, aylar · " - Tren yokken biz huğda· 
aylardan, seneler senelerden bi- yın şiniğini Kayseriye bet kuruşa 
rer asır ayrılır gibi uzaklaşıyor. taşırdık. kıymetli bir im -

zanın sahibiydi • Bir gün evvel kervan, bir gün son- Şimdi trene yüz para verıyo-
Tarihi tetkikler, mız başlıca dört büyük gayefİ 

t ihdaf ediyor: 
ra lokomotif... Bir hafta evvel be- ruz .• VASHtNGTON, 8 (A.A.) 

Reisicümhur M. Roosvcld dün ak
şam radyoda söylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

zir lambası; bir hafta sonra elek
trik, bir ay evvel han, bir a~ son
ra gar ••• 

Stepteki bu kımıldanma, ste
pi insan iradesine itaat eden bir 
Arap ah haline koymak istiyen 
insan enerjisinin eseridir... Bilir
siniz step aslında korkunçtur, 
ele avuca sığmaz bir engin deniz 
gibidir. Stepte medeniyetler yut
muş, step kahramanlıkları çocuk 
oyuncağına çevirmiştir. Stepte in
aana her §eyi zorla, mağlup olma
dan vermiyen düşman tabiatla tek. 
nik kavgamız bitmemiştir. 

Nice köylerimiz yaylalarının e
linde bir kurbanlık koyundur. 
Zaman, zaman coşan dere, ker
piçlerin üstünde bir baskın ordu
su gibi dolaşır. Zaman, zaman 
kuraklık köyleri sıtmadan uçuk
lıyan dudaklar gibi çatlatır .•.. Fa
kat düşman tabiata karşı Anado -
lu stepinde ilk zaferi kazandık. 
Bu zaferin adı lokomotiftir. 

Gerçi aklınıza gelecek, diye
ceksiniz ki: 

" - Bunu da tekrara ne lü-
zum var biz bunu bilmiyor mı
yız? 

Müsaade ederseniz, biz şehir -
liler lokomotifin Anadolu stepin -
deki manasını pek iyi anla.mıyo

ruz. Hatta stepin ortasındaki ka
sabalar ve şehirler bile bu loko -
motifin manasını anlamakta güç
lük çekiyorlar. Hatta biraz da 
anlamamazlıktan geliyorlar. 

lf. "' "' 

Lokomotifin geçmesi sade, 
yaylıların günlerce ardından 

koştuğu fışkıların üstünde bir 
mantar gibi tünemiş hanların, 

dünyayı, vatanı ancak kervansa
rayların sayisile tanıyan heybe 
konforuna bir çift atının sekiz 
nalıle hız veren arabacı kaybol
madı, dava büyüktür. 

Kaybolan az değildir. Kaza
nda~ küçük değil ! Stepi dolaşan 
trene çiftçi köy bakımından, pa
zarcı şehir bakımından bakınız 

o zaman Orta Anadolunun stepin
deki kaynaşmayi manalandırır

ıınız. 

Yol üstünde köylü treni tar
lasının eteği, çiftinin öküzü, ka -
rısr, çocuğu gibi seviyor. Step 
köy psikolojisinde bir deği~me
nin alametidir. Çünkü köylü, çı -
karını bilir, fikre inanmaz, reali
teye can verir.. Köylüye göre göz
le görülen az menfaat, gözle gö
rülmiyen sınanmamıı milyon
luk bir kazançtan üstündür. 

Onun için köylü lafa kanmış 
gibi göründüğü halde ınanmaz. 

Kollektif hareketlere girmekten 
çekinir, çünkü köylünün malı 
gözü önünde olmalıdır. Bunun i. 
çin köylerin birleşmesi çok güç o
lur. Ama Anadolu stepinde köy
lü ,imendiferi bu çerçeveden aşa
rak seviyor. Karakterlerini kay
bettiği için değil, işine elverdiği, 

hesabına uyduğu için... Malla
rını trene yükleten bir çok köylü
le~ JCendileri pazar yerine yaya o • 

" - Neye trene binmiyorsu· 
nıız? 

tetebbüler, hatı • Lütfi SimavlB. 

ralar hakkında yazdığı bir çok 
makaleler seenlerce gazetemizde 
intişar etmişti. 

" - Bir de onun için mi para 
verelim, biz eskidenberi yaya gi
der geliriz. Öyle çabuk, çabuk Yakıttan başka gazete ve mec - "Bundan iki ay evvele nisbctle 

1 - Silahları umumiyetle . 
tarak müsellah bir taarruz ve 
la korlmsunu ortadan kald 
ve bu suretle silah masrafl 

yapılacak işimiz yok ki ... 
Stepte ray döşendiği 

beri köyün vatan ufku 
di. 

gün den
gen işle-

Fakılı köyünde (bu köy An
kara Kayseri yolu üstündedir. 
Ankaradan (290) kilometre uzak-
tadır) bir köylü alıf veriş mesele-

mualarda da muhtelif bahislere biraz daha iyi gitmediğimizi zan
dair yazıları intişar etmiş olan netmelı:te haklıyız. Sanayi kalkm
Lütfi Simavi Beyin adabu muaşe• mrtşır. Şimendiferler daha fazla 
ret hakkındaki kitapları meşhur - eşya taşıyorlar. Ziraat istihsalatı -
dur. Ölümü bir kayıp sayılır, aile· nm fiatleri artmı~br. Fakat icabın
sine ve yeğeni matbuat arkadaş - dan fazla nikbin bir emniyete ka -
larımızdan Sedat Simavi Beye ta- pılmamız icap eder. Çiftçilere 
ziyetlerimizi bildiririz. yaı·dım ka.:ı~nunda:ı elimden gel

tasarruf yapmak. .. 
nu tasan-uflar hükumet b\l 

lcrinin muvazenesine yardırll 
ccktir. 

2 - Gümıiik manialarını 
rcrck milletler arasmda zahire 
ya mübadelelerini yeniden 
etmek. 

§ Esbak baş mabeyinci Lütfi diği kadar i::tifodc edeceğim. Al -lerinden bahsederken: ı 3 - Dövizleri istikrar etti 
suretilc Yad.eli mukavelelerin 
pılm:ı.sına imkun veııuek. 

Simavi Bey kalp sektesinden dün tın esa::mdan ayrılmalt mc::elesinc 
" - Biz, dedi, malımızı şimdi 

gece vefat etmiştir. Cenazesi bu - ge!ince, bundan maksat milli ihti -ta Eskişehirde satıyoruz. 
.. .. gün saat on birde Taksim de Sıra- yat al:ç:ımnm memleketten çık::ıa -

(Eskişehir Fakılı koyunden 4 - Milletler arasmda d . 
münasebetleri ve büyük bir i 
tesis eylemek. 

selvilerde 120 numaralı haneden sı üzerine te'lelH.it edebilecek pn -
553 kilometre uzaktır, yaya yürü - k ld 1 k T ·k· .. d 'k · k · · · d a ırı ara eşvı ıye camım e nı ve sanayı ma anız.r.esmın ur 
yüşle aşağı yukarı 15 - 20 gün·! öğle namazı kılmdrkt~n sonra Fe- masma mani o!mnktı. Hükumet fi. 
lük yoldur.) Bu söz, köylünün a- riköy mezarlığına defnedilec..cktir. atlerin yüksdmesi için ~ok gayret 
lış veriş işindeki görgüsünün de Cenabıhak rahmetine garkeylesin. gö~terece~tir. Taki is!ikraz akde!
hududunu çizer~ Size böyle ni • (3046) m:ş olanlar borç arını ödeycbilsin
ce köyler sayabilirim. 

lcr. 

E~nebi ziyaretçilerimiz, bll 
üç hafta zarf mda bu mak••. 
karşı iyi temayyüller gösterOI .. 
dir. Dünyanın diğer kısmile • 

Bunların top yekun anlattık-

ları şey tren bize kar getirdi sö -
züdür. 

Köylünün malını ucuza taşı
mak köylüye gözle görülen, elle 
tutulan bir hakikati tanıtmak de
mektir. Şekerin tatlılığını ağzına 

bir parça şeker vererek tattırmak 
gibi ..• 

Stepte şimendiferden hoşlan

mıyanlar da var. Bunlar kimler? 

Caddelerdeki yapılar 
işlek ve birinci sınıf caddeler-

de İnşaat ve tamir yapılırken bina
nın etrafına tahta perde çevrilme
si mecburiyeti vardır. Son günler
de yapılan teftişlerde bazı yapı 

sahiple:-inin bu mecburiyete riayet 
etmedikleri görülmüş, şubelere e
mir verilerek tahta perde çekilme
yen inşaatın menedilmesi bildiril -
miştir. 

=--------------------------~ Köylüler değil! Kasabalarda ve -nümunelerile karşılaşılıyor. Sıvas• 
şehirlerde yerleşmiş bir kısım in- la Kayseri arasında demiryolu 
sanlar. Buna niçin hayret ediyor- işlemeğe başlayınca bir Kayseri 
sunuz. Hiç hayret etmeyiniz. Step grupu Sıvasa gelmiş ve ticarete 
içinde vaktile kurulmuş kervan başlamış, Kayserililer toplanarak 
pazar yerleri vardı. Bunlar bü- şirket yaptıkları için küçük ser
yüye, büyüye buğun tanıdığımız mayeli dükkanlara karşı müthiş 
kasaba ve eski manasile şehri vü- rekabet yapmışlar, bunu bana 
cuda getirdiler. Mesela, Kayse- anlatan diyordu ki: 
ri, Sıvas böyle birer kervan şehri " - Eğer, timendifer olma
idi. Kervan devrinin transit mer- saydı Kayserililer böyle bir teşeb
kezleri kendi teşkilatını heğbe büste bulunmazlardı. 
ve kağnı nakliye vasıtasile idare Sivasın eski usul transit tica
ediyor. Ve bu suretle kendisine retine sermaye koyanları şimdi 
bir kar kaynağı temin ediyordu. Sıvasın fabrika şehri olmasını 

Bu kadar değil, buralarda istiyorlar. Şeker fabrikasının 
lonca devrinden kalma el san' at- Sivasta açılması yegane kurtuluş 
ları da yerleşmişti. Bunlar tren - hareketi olarak tasavvur ediliyor. 
siz, vasıtasız yerlerde yaşayıp du- Sivasın 3ÔO kilometre etrafın
ruyorlardı. Halbuki tren gelince, da pancar yetiştirmek için hazır
ilk iş olarak bunları silip süpürü- lıklar yapılıyor. 

yor. Trenin gelişi bu iki eski şehre 
El san'atı yerini zaruri olarak birdenbire yeni sanayi merkez· 

şirketle,miş sermayelere, fahri- leri olmak sevgisini verdi. Stepin 
kaya terketmeğe başladı. karakteri böyle eskiden yenıye 

Kayserinin sermayesini §İm· geçiyor. 
diye kadar kervan ticaretine ya- Tren, stepte iki öküzü, bir a
lırmış olan sermayedarları ser- vuç toprağı açamıyan köylüler i
mayelerine yeni bir mahreç bu- çin de iş oldu. Köylerin toprak
luyorlar: Kayseriyi sanayii eştir- sız adamlarından stepte tren yol • 
mek ! Nitekim bu ihtiyaçtan do- larında çalışan işçi alayları teşek
ğlın şirketler var. Kayseri Elek- kül etti. 
trik tir keti. Kayseri zenginleri Tren yeni, yeni madenleri or
Kayseri de açılacak ku.maş fahri- taya çıkardı stepte şimdi tuz, kö
kasmı şehrin iktısadiyatını kur• mür, mermer madenlerile uğra
taracak bir çare sayıyorlar,. Stepte şan bir sermaye ve kazancını step 
değişme seyri böyle devam edi- madenlerinde çalışarak kazanan 
yor. insanlar var. Steplerde eşkiyalık 

Şimendifer küçük, iç pazarı tarihe karı§mış bir hadisedir. Step 
sahillere, mübadele denizlerine kaynıyan bir iş yuvasıdır. 
sürüklüyor. Stepte ağrılar yok değil, fakat 

Şimend~fer küçük sermayeli bir doğumun habercisidir. Çölden 
kasaba ticaretini de ortadan kal- medeniyet doğuyor. 

• dırıyor. Sivasta bunun en güzel Sadri Etem 

le teşriki mesaide bulunmak 
Ecnebi nazırlarile yaptığım gö - reli vardır. Harici vaziyet 

rüşmeler, s:lah bırakm:mın ve ik- bütün milletlerin şartlarına 
tısat istikrarının terakkisi ıçın ve önüne geçilmez bir halde 
müttehit bir hareket yaratmıştır. lanıı tır. Belki biz kendi keıı 
Beyne milel konferans muvaffak ze memleketimizde refahin 
olmalıdır. Dünyanın istikbali bu- 1 sini elde edebiliriz. Fkaat bu 
nu emrediyor. Bu uğurda bütün ancak dünyanın her tarafın 
gayretlerimizi birlc~tirmeyi hepi - det ettiği takdirde devamlı 
miz taahhüt ettik. Konuşmaları - lir .• 
................................................................................. 

13 Komünist suçludaıt 
üçü daha bırakıldı 

Almanyadaki komünist Türk dokt~ 
runun talimatile hareket ediyorlarJ11 

~ 
Son günlerde, komünistlik tah- düşüncesile de hareket eti~ 

rikatı yaptıkları için yakalanan ve ancak müsait zemin bulaısı•~ 
adliyeye verilen on üç kişiden üçü, rı, burada kendilerine yüz 
dün serbest bırakılmıştır. Bunlar, çıkmadığı anlaşılmıştır. ·1ı1" f 
Şerafettin, Yahya oğlu izzet ve Bu suretle hazırlık tahk1 ~ 
Ali oğlu Mehmettir. Diğer Mehmet mamlanarak, ele geçen }<odJdll 
le lsmail Hakkı, Ali, Hü~eyin, Ra- liğe dair kağıtlarla birlikte• f'(, 
mazan, Kadri, Halil, Hüseyin, Ya- ye verilen mevkufların J01~1J' 
şar ve Münire H. mevkuf bulu- kilmesine, tahkikatın derı d~ ~ 
nuyorlar. rilmesine devam olun~~;f" ..,t 

Serbest bırakılanlardan Şer af et- Yedinci istintak hakuııı ~ 
dün de sabahtan akşarıı• tin, Münire Hanımın oğlu ve ev -

velce komünistlikten mahkum edi
len doktor Hikmet Beyin kardeşi-

dir. 
Mevkuflardan Mehmetle lsmail 

Hakkı ve Ali, bu tahrikat işinde 
ele başı vaziyetinde bulunmakta -
dırlar. Rusyada Şark darülfünun • 
da bir müddet kaldıktan sonra ls
tanbula gelen bu üç kişinin, Al -
manyada bulunan doktor Şefik 
Hüsnü Bey ile alakadar bulunduk
ları, ondan talimat aldıkları neti
cesine varılmış ve bunlar hakkın -
daki takibat, bu noktadan yürü -
tülmüştür. Bunların vaziyetleri, 
Şefik Hüsnü Beyden aldıkları tali
mat dairesinde tahrikat yapmak, 
para vererek bazı çingenelere be -
yanname dağıttırmaktır. 

Ayni zamanda, bunların burada 
bazı kimseleri kandırarak Şefik 
Hüsnü Beyin delaletile Rusyada -
ki Şark darülfünuna göndermek 

bunları isticvao etmi~ti~ 

152 defter kaçB~: 
Fatihte Malta çarııısıııd• ~~ 

H.. . d"kA d ceJeP 
useynın u anın a . ~ ,1 

kalı 152 defter kaçak •,'' ;;vı 
dı bulunmuştur. Hüseyın 
mıştır. 

1 -" jıJ Roçilt gefece ~·~· 
Meşhur zengin Bar011 • ,t~ /.. 

de Rotschilde bugün psr~ Jt tı' ' 
tanbula gelecektir. BarO lijıl _rıtf 
hilde lstanbulda bir k~Ç tPİ,,. 

• '11111 lacak ve Fransa elçııı 
olacaktır. ~ 

-----~· ...... ---~ iP' I Romanyanın b$r ~ 
Yarın Romanyaııın ıt~ 

mıdır. Bu münase~et!:btıl .:~ 
konsolosluğunda bırrd >.,,,J'' 
yapılacak, konsolos · Jıl_,.
lstanbuldaki RoınaııY~it• 
riklerini kabul edeee 



r -Don Kişot'u .uapanlar öğrensinler • __ V_A_R __ Y_E __ T_E __ .ı-. 
iki Türk Artisti 

Türke hakaret 
eden bu film 

burada 
oıınamamalıdır ! 
~~r 

tt.-.n6pı" 
d ~ ıca, evrnde tavuklanna, kollartnı yel 

. P.\aıs et.•r1r1enı gibi c;evirerek yem veriyor "' -
htri . , Nıaan (H .. 
ltı ~•zden) _ " . ususı muba • Burada benden daha iyi bildi-

1 ,, ın öl- , Mıguel c~rvan· ğinizde şüphe etmediğim o meş -
'tır ·-.ez 'D K )' •t rejisörü on işot,, u At· bur masalı tekrar edecek değilim. 
d~~lldedildi tarafından sinema- Hayır. Evvela · gözüme ve kula
rtı 1 htlde F ' Senaryosunu §İm - ğmıa çarpan filmin bazı sahnele -
.-,"harrirleri::nıarun en kredili rini anlatacağım. Sonra ayrıca 

Ut ile Al en olan Paul Mo- düşündüklerimi ilave edeceğim: 
~!ltrdır. ~andre Arhoux yaz· 1 - Don Kişot düıman ordu· 
l ~ '<>k.1t1 otoyu, bizim "1stan • sunun askerleri zannederek otla -
e1111 • arın da 
l' 1 Çeke N' " nın iç sahne· yan koyunları kılıçtan geçirip u· 
ıueııelce zır~ı ~kola F arkaş almış. :zaklnşırken çobanlar avazları çık· 
)'ilde hirk 1 

eli kahraman ro- tığı kadar bağırıyorlar: 
erle aç zaın d Ch l~iı ı, l an ır Pariste - Hınzır haydut! Türk! 

tli u Unan R 
ted 'ı>irıe 

0 
us şarkıcısı 2 - Vak' anın bundan tam 

.\ le rolle dYnuyor, İkinci dere· 4 - 5 asır geçmiş olmasına · rağ-
r ett t e de "D 'il d 'dı e ~archal . . orvı e,, ve men "Don Kişot,, un dama mm 
~ Çrkı.ı1 • " gıbı nispeten saçları son moda kesilmiş, gözün-
f le İtl1' ! artıstler Var Y · d d d b 1 ki 'lct,. Yoruın . · anı e- e e ağ göz ü er var. 
\.... .... et lca kı, bu film muvaf. 3 - Umumiyetle filmde mü-
~\ltı l Zaıunak . . 1 
rtı,11 e ~ l ıçın azLm olan kalemeler bugünün dilile cereyan 
~an -a_r.ı.n .. k ~•,ndinde topla- ediyor. Hattii aptal Sancho Pan-

~ ~ ıa efendisini bugünün gündelikli ---------'-'2 ~ .-, ,_.ZWWWZ..-,.-2,_, 

"Don Kişot,, a fazla 
yakışmıyor! 

ciddilik 

A. Fuat - - -

Perihan hanım ile Esat · · 
Bey numara yaparken 

Beyoğlunda, Bursa sokağında 
büyük bir musiki cemiyeti vardır. 
Geçen hafta bu cemiyetin her haf
ta azalarına ve yardımcı azaları • 
na verdiği danslı çaya gittim. 
Danstan evvel evvela cemiyet a • 
zalarının teşkil ettikleri orkestro 
ile güzel bir konser verildi, sonra 
d::lns başladı. Dans arasında bir 
de, numara yapıldı. Ben, burada 
bu "numara,, dan bahsedeceğim. 

Numarayı Perihan Hanımla 

Esat Bey yapmaktadır. Esat Beyi, 
bütün okuyucularımız tanırlar. 

Vaktile (Tanin) gazetesinde (Bir 
Türk gencinin hatıratı) ismi al· 
tında inkılap harbinde yaptıkları· 

nı anlatmıştı. Ayni zaman.da da 
boks ve birçok sporlarla uğraşan 

Esat Bey, son zamanlarda Akro
batik dans numaraları yapmıya, 
memleketin bu vadide de bir çok 

artistlere ihtiyacı olduğunu göre • 
rek, kadın artist yetiştirmek üzere 
çalışmıya başlamıştır. işte Peri
han Hanım onun hem talebesi, 

hem de beraber oynadığı ilk ka • 
dm artisttir. 

Numaralarını seyrettikten son· 
ra, dostum da olan, Esat Beyle gö
rüştüm. Perihan Hanımı takdim 
ederken: 

- Daha, dedi, bir buçuk aylık 
bir artsit. 

Hayret ettim. Perihan Hanım 
vakıa, olgun artistlerin hareketle· 
rindeki emniyete sahip olmamak· 
Ja beraber, hele bir zamanlar or• 
ta Avrupadan buraya ihracat ma· 
lı gibi gönderilen ve son küçük 
san' atlar kanunu n~ticesinde önü 
,alınabilen artist kadınlar nazarı 
itibara alınırsa, bana, bir iki se • 
nelik sahne mazisi olan bir artist 
gibi görünmüştü. 

Perihan hanım henüz pek genç 
tiı·. Fakat bütün kalbiyle çalışmak
tadır, böyle devam ettiği takdirde 
pek çabuk bir zamanda muvaf • 
fak olacağından şüphe etmiyo -
rum. 
- - --wcw- -

Marlene Dietrich yeni 
bir rekor kırdı 

-
Paramuntun bu kıymetli artis· 

ti son filmi "Şarkıların şarkısı" 

nda 26 defa tuvalet değiştirmiş • 
tir. Bütün bu roplar 1907 mode
lindedir. 

Holivut ve sahne koyu
cuları neler görmek 

istemiyorlar ? 
"Y ack Oakic,, i silindir şapka 

ile, 

"Maurice Chevalier,, yi Mek
sikalı kıyafette. 

"Carol Lowbard,, i ev tuvale
tiyle. 

"Richard Srlen,, i eldivensiz. 

"Miriam Hopkins,, i bisiklet 
üstünde. 

Menedilen bir film 
Fritz Laug'un "doktor Mabüz

ün vasiyetnamesi,, filmi Almanya
da yasak edilmiştir. 

1., .:::~sil~. ~K~:..I ~S~A!....~H~_:.A:!_~B~R~!:L~E~R~-....3QIE 
ıJt.. ınt M . 

tllll l>e.lıdır. y ourıce stüdyo-
•ı~ct Pa.rj, !Uhes·akın~a Paramun
dece filmle . ı Yenı sene F ran. 

§ lctir. l't Programını ilan e-

(l!a. Sol il Relen ha he 
dit ~ ~i) fil . rlere nazaran 

taııttir, mı Suriyede menne • 

J/. Paramuntun Fransız stüdyo· 
larmda çevirdiği filmlerden yakın 
zamanda çıkacak olanlar şunlar • 
dır: 

Bir Reveyon Gecesi, Simon, iş· 
te Böyle! Vakitsiz Baba ve Eris 
perdu et rethouv. 

* * * - lngiliz muharriri "H. G. 
W ells,, İn romanından naklen çe
kilen "Doktor Moro adası,, şimdi 
Parisin üç mühim sineması olan 
"O "B "A pera,, onaparte,, ve gu· 
culteuis,, de birden gösterilmekte
dir. Bu filmin başlıca kadın ro· 
lünü kaplan kadın ismini kazan • 
mıı K. Bruk oynamaktadır. 

- Geçen gün Paris muhabiri
miz Ufanm Paris acentesinden 
çıkarken genç bir adama çarpmıı· 
tır. Kim imiş biliyor musunuz? 
Prejean değil mi. Sormuş: 

- Nasılsınız Mösyö Prejean? 
Onlara doğru ilerliyen iki genç 

kadını göstererek: 
- Şunlardan başımı kurtarmak 

için acente müdürünü ziyaret e
deceğim. Dedi. Yarım saattir ne· ' 
reye gitsem arkamdan geliyorlar. 

Dünya tersine mi döndü aca • 

- Kaliforniyadaki toprak sal
lantısı Paramunt ses mühendiıleri 
tarafından zaptedilmittir. Joan Crawford ile Clark Ciable "Satllık afk,, filmlnde 
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Kadınlara BAll.I• 
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. ' ":··. ,. Nakleden • fa • -
Esrarengiz adam, alelacele e -

lektrik lambasını söndürdü, bü -
yük bir koltuğun altına saklandı. 

Elinde yedi mumlu bir şamdan 
ta§ıyan bir adam, gizli kapıdan i
çeri girmişti. 

Bu adam kont Villano'ydu. Ar
kasından ilahi yüzlü genç geli -
yordu .. 

ihtiyar adamın yüzünden bü -
yük bir heyecan görülüyordu. Ga
rip bir sesle: 

- işte, diyordu, mütefekkir a -
dam hayatımın en kıymetli daki -
kası .. Anlıyor musun?. Kadın es -
rarının. en son müdafaa kalesi o -
lan bakire, hiç bir mukavemet et
meden arzularıma ramolacak .. 
Artık şimdi, hepsini mn.ğlup etti -
ğimi iddia edemez miyim?. Ken
dime kadınlara hakim unvanını 

veremez miyim?. 
Delikanlı ba~mı önüne iğmiş , 

susuyor, dinliyordu .. 
İhtiyar gözlerini kapadı, düşün

rneğe başladı .. Acaba ne düşünü -
yordu?. Biraz !Onra başını kaldır
dı: 

- Bak, eledi, şimdi ne yapacak
sın ! 

Delikanlı başını kaldırdı. Endi
şeyle ihtiyara baktı .. Kont devam 

hoşuna gidiyor galiba ... 
Delikanlı ilerledi ve sordu: 
- Beni daha henüz dün gör -

düğü halde hakkımda beslediği 

hislerin aşk olduğuna emin misi -
. ? 

nız .• 
- Şüphesiz ... Esasen benim u

sulum hiç yanılmaz.. Bu hususta 
yaptığım tetkikatı ve aldığım ne -
ticeleri bir fiş üzerine teıbit ettim. 
Bu fişleri görebilirsin.. Kendisine 
dün sormuştum: "Onun uzun bir 
seyahate çıkacağını söylerlerse ne 
yaparsın?.,, Cevap verdi: "Çok 
müteessir olurum., Bir daha sor -
dum: ''Ya öldüğünü haber verir -
lerse?.,, Durdu ve cevap verdi: 
"Ölene kadar mahzun olurum .. ,, 
"Ya, dedim, birisini sevdiğini ve 
onun tarafından sevildiğini söy -
lerlerse? ... ,,.Bu sefer cevap verme
di .. Fakat yüzünden büyük bir ıs
tırap duyduğunu anladım • De -
mek aşkı duymuştu, ve artık mü • 
dafaasızdı .. . 

- Ya .... Demek atkın manası , 
hakiki manası budur demek muh
terem rahip ... 

Kont, bu sefer, manevi evladı
na hayretle bakmıfh.. Müstehzi 
sordu: 

- Don Juan bu hususta sualler 
etti: sormağa salahiyettar mı?. 

- Şu şamdanı al, ve git kapı - Delikanlı acı acı cevap verdi: 
sına vur .... Yavaş vur ki birden • ı - Don Juan aşkın ne olduğunu 
bire, sıçrıyarak uyanmasın .. O, i. - bılmiyor ki! .. 
çerden soracak "geç vakit kapıya lhtiyar omuzlarını silkti .. 
vuran kim?.,, sen cevap verirsin (Devamı var) 

"ben erganun çalarken gördüğü -

nüz kimseyim. Papas efendi beni Eroı"ncı·lerı"n muhakemesı" 

Almanyada 145 bin 
kişi önünde 

Hitlerin bir nutku 
KİLE, 8 (A.A.) - Şimal Al -

manyası milliyetperver sosyalist 
hücum kıt'alarının toplantısı mü -
nasebetile dün Başvekil Hitler 
büyük bir nutuk söylemiştir. 

Hücum kıt'alarına mensup 45 
bin kişi ile 100 binden fazla bir 
halk kütlesi bu nutku dinlemiştir. 

Başvekil, 1918 ihtilalinin Alman 
milletine kartı i~lemit olduğu ci • 
nayeti gösterdikten ve bu ihtilali 
yapanların nasıl vaitlerinde dur -
madıklarını ve milletin maneviya -
tını bozduklarını anlattıktan sonra 
demittir ki: 

"Şimdi uzun bir çalışma ile mil
leti tekrar yükselterek devleti ye -
niden kurmak lazımdır. Biz bun -
dan sonra aıiık tek bir Almanya -
nm mevcut olduğunu ve eskisi gi
bi aramızda vatan hainlerinin yar
dımını bulmanın imkansız olduğu
nu dünyaya göstermek istiyoııız. 

Bayrağımızın şerefini muhafaza e
deceğiz.,, 

Alman talebesi 
Avusturya ile Almanya

nın birleşmesi için 
Berlin, 8 - Alman talebe ce -

miyeti, bir beyanname neşretmif • 

tir. Bu beyannamede Dollfuss hü
kumeti protesto edilmekte ve hu 

hükumet, lnnsbruck'daki Alman 
talebe cemiyetlerini feshetmek ve 

Cermenlik birliğinin senelik kon -

mı~lllJIUIUJUtQJIUUUflUltUIUllflUlllBIUatımmııMttırJllUh llfllf nııuuı ... ıwww .... ı -,.-

1. . --· "". ~~-~~' 
Ankarada insan ve a 

sporları sahaları 
Ankara, 8 (A.A) - Bize veri - ı lokanta ve matbuat için odıa 

len malumata göre şehrimizde ya- nacaktır. Bunlardan başka 
pılacak olan insan ve at sporları resmi geçitler için ayrı ve 
sahalarının inşasına yakında baş - bir saha yapılacak ve bu 
lanacaktır. Bu sahalar için B. M. riyaseticümhur tribünü b 
Meclisinden istasyona giden cad - caktır. 

denin sağındaki meydanlık tahsis İnsan ve at ıporları için 1 
edilmiştir. insan spor sahası cad - lacak olan sahaiar ileride g 
denin hemen yanından başlıya - tilecek surette inşa edilece 
cak, at spor sahası da bunun geri- Bu tesisat için şimdilik bit 
sinde olacaktır. yon lira temin edilmiş inşB-

lnsan spor sahası şimdilik 20 parayı geçmemes esas tutıı 
bin kişiyi alabilecek kısmen açık tur. 
ve kısmen kapah bir stadyom ile Bu sahaları yapmak için 'I 
dört adet futbol antreman sahası, talyan bir Macar bir Almatı 
bir kaç tenis yeri ve bir yüzme ha- teklifte bulunmuştur. Bu I 
vuzunu ihtiva ile sfön tribünün al· yukarda yazılı esaslar dair 
tında resturanlar, banyo mahalle- Hazırlıyacakları plan ve P 
ri, klüpler için toplanma odaları Mayısın yirmisine kadar •e 
bulunacaktır. lerdir. ~ 
At sporu kısmında da riyaseticüm Bu proje ve planlar teşe ,1 
bura mahsus bir tribün ile şimdi - decek bir komisyon tarafıııd .. 
lik yirmi bin kişilik birinci mevki kikten sonra en muvafık go 
tribün, kapalı ve açık ahırlar - ihale edilecektir. 

Bu seneki koşular ço) ~i. 
parlak olacak 

Ankara, 7 (A.A) - Y arıt en -
cümeninden salahiyettar bir zat en 
cümen mesaisi etraf mdan bize 
şunları söylemiştir. Bu sene koıu
ları bundan evvelkilerle kabili kı-

ıç 

yetiştirme noktai nazarınd~ ~ 
dat ve kabiliyetlerine göre ~ 

gresini Klagenfurth'da akdetmesi- yas değildir. Memlekette yetiten 
uzun bir seyahate gönderiyor. Git-"°' l "All h İstanbul Ağır ceza mahkemesin- ne dair olan daveti geri almakla yerli yarımkan lngiliz Jenerasyo .. 
meaen evve size a a ısmar-

d d .. c k lf A "Al muahaze olunmaktadır. nu üç yaıı.ında oldug"' hald b 

mıştır. Mesela cenup vili d' 
miz ıaf kan Arap yetiştirıO 
sait olduklarından bu viii 
koşular daha ziyade saf 1'~ 
atlarına tahsis edilmiıtir. f 
dun öbür tarafında ve çöldf ladık,, demek isterdim.. Giyini - e, un e zacı a ası ram, - :f u a. u $e-

niz hem~irem, sizi burada, hu mu- tın Makas,, terzihanesi sahibi A- Talebe cemiyeti, bu beyanna • ne kofu meydanlarını dolduracak-
kaddes odada bekliyorum .. ,, Bun- ristidi, İtalyan tebaasından inşaat mesi ile bütün Alman talebesi A • tır. Bunlar lzmirde kotmıya hat -
)arı tatlı bir sesle söylersin ve o mühendisi Armando Efendilerle vusturyada Alman milletinin bir - !adılar. Gelen taylar hemen bilaiı· 
da göreceksin ki gelecek.. Dimitri Efendi isminde birisinin leşmesini istihdaf eden bir siyaset tisna muvaffak olmuş tiplerdir.iz· 

_ Ne bı"lı"vorsunuz?.. eroin bulundurmaktan muhakeme- k. d'l . . . il . d mirden başlıyan koşularda at ka-.; ta ıp e ı mesı ıçın e erm en ge -
_Bu akşam .. Kendisiyle gö _ lerine başlanacaktı. leni yapmıya davet etmektedir. labalığı geçen seneden fazla oldu· 

~üctüm .. V, onu istedig"'im vnzı'yete Bunlardan Aram Efendi aley - ğunu gösteriyor. 
:ı- Beyanname, ayni zamanda A -· d' hinde, ayni mahkemede gene eroin 932 senesinde Türkiye koşu sa· 

~etır ım... vusturyadaki Alman talebe cemi -
Delikanlı titredi: meselesinden iki dava vardır. A- balarına altı yüz at girmişti. Bu a-

yetini Avusturyada büyük Alman· 
_ Ne? ... Bunu yapabildiniz de- ristidi Efendi de böyle bir mesele- dedin bu sene sekiz yüzü bulacağı 

d h k d ·1 · f k t b ya birlig"' ini vücude getirmiye ve · d'd · d"l b'l' B 1 rnek.. Arkanızda mukaddes bir en mu a eme e ı mış, a a e- şım ı en temın e ı e ı ır. un ar· 
t t · t" lnnsbruck' dakı" Alman talebe ce - d d l k t d ... elbise olduğu halde, bu masum raa e mış ır. an ma a gene meme ete og -

çocuğun emniyetini suiistimal et- Dava edilenlerden Dimitri Efen- miyetinin yeniden açılması için hü muş saf kan lngiliz tayları iki ya • 
tiniz ... Bu ihaneti yapabildiniz de- di mahkemeye gelmediğnden, zor- tün kuvetile çalışmıya davet et - şmda oldukları halde koşulara 

mektedir. b 1 ki d r.oek? ... Vakıa ben hıristiyan de - la getirilmesi, sonra iıticvaplara a§ ıyaca ar ır. 
ğilim, fakat ne de olsa.. başlanması kararlaıtırılmış, mu - Beyanneme, umumi bir iane top - Bunlar da evvelki senelerde 

ihtiyar omuzlarını silkti, kısa • hakeme, 19 haziran pazartesi gü- lanmıya ha,lamlmış olduğunu ve doğmuş olanlardan çok daha mü -
ca: nü saat on üç buçuğa bırakılmış - hasılatının Avusturyalı ve Dantzig kemmeldirler. Bu taylarda görü -

şen hakiki saf kan Arap ' 1., 
celbetmek için Diyarbekird~ 
selı ikramiyeli ve kazanall ıa 
kumet tarafından damı:zt~lıbit f 
satın alınması şartım ha~ .

1
_f 

tiştirme koşusu tertip ed\~ 
tı, 

Gene saf kan Arap atı ye eP 
ye cok müsait olan Gazi•ııt '.'-' 

~ .~, 
de yalnız bu atlara mah•" j 

lar tertip edilmiştir. Hal:ıt• 
telakki edilen ırk ve ef/ _ııl~ 

yetiştirmek ve ana kıtr 1'11" 
doğan taylarını iyi bir ba 1' 
idman rejimine tabi tutııı' 
.. l -1, 1' . ı 
uç sene sonra yapı ac~ ·tdJif 
şartları şimdiden ilan edı el 
yetiştiricileri bu koşut•r;,if; 
için büyük ikramiyeler taJ 

- Benim için asıl; sadece ese • tır. li arkada~lar tarafından açılmış 0 - len tekamül koşuların nesli ıslah 
k d miştir. ' 

rimdir... lan mücadeleye müzaherete tnh - no tai nazarın an yaptığı esaslı • Jdefl 
Dedi ve devam etti: Kemer Burgazda bir sis edileceğini ilave etmektedir. tesir göstermek için kafi bir delil· ltalyanlar çe ·tef 
- Sana gelecek .. Eminim .. Zi- yaralama Beyanname, bu maksatla her Al dir. futbolde yendi -~ 

ra seni seviyor.... rnan talebeden mecburi olarak 10 Hariçten gelmiş saf kan İngiliz uıa11'.I 
D l'k 1 h f"f h k k Kemerburgazda mühim bir ya- atları da bu sene daha fazla adet· ROMA, 8 (A.A.) - ,? fJ 

e 1 an ı a 1 çe ay ırara F ening aidat alınacağını bildir - Jıır• ~ 
geri çekildi. Benzi sararmıctı, lh • ralama hadisesi olmuştur. Çatlak tedirler. koslovakya milli takıJ11 .... ,.~, 

- :ı- mektedir. •·· 
f iyar farkına varmadan devam e- sokakta oturan Kasım oğlu Rama- Bu sene yarış programları mem- da Florenceda yapılal'l ur· 
ıliyordu: zan yanaşmasını ağır surette ya - leketin muhtelif vilayetlerinin ltalyan takımı kazarıJ11•f '# 

- Seni seviyor, fakat haberi ralamı~tır. Henüz ismi tesbit edi- Bir köylüde 80 eski .. jd~· 
c•lmadan seviyor.. Bana senden, lemiyen yanaşma söz söyliyemez •• •• Mezar taşları çalınıyor j Çok döğüldüğiirıtll&J 
lıir hayalden bahsedilir gibi, göz- bir halde hastahaneye kaldırılmıı, gumuş para eden bı·r 51.lÇ :i~"J 
1 

Bazı mezar taşlarının ev ve sair ...... 
eri kapalı olarak bahsetti. lçini hadisenin sebebi hakkında tahki- JY ·~ 

GiRESUN, 8 (A.A.) - Piraziz inşaatta kullanılmak üzere çalın - t b 1 ··"'Ü b•f e"' olduğu gibi önüne döktü. Eğer kata başlanmıştır. stan u gümrug cie1'i 11 
kurnaz bir kız olsaydı, hislerini mahallesinin Elmalı köyünde çok dığı anlaşılmı§hr. Belediye, tuhe Seyfi Beyin Göztepe _.,,,ıı: J 

eski metruk bir kilise harabesı"nde d ı · b h · ) ••11 ı..ıt ı. saklamağa kalkışırdı .. Fakat ma • jeplin gı" diyor mü ür erme u usugta emır ver - hizmetçi olarak ça Is"'" .. 1,.ıı., ,,ı 
ek 

bir köylü eski devirlere ait tarihi d" ... . 'b' b d lA r .. " Y sum mel , (atk) ın ne olduğunu ıgı gı 1 za ıtaya a ma ı:mat ver yarete gittiği sırada, o ,~l" .. ~I' ' 
bilmediği için düşündüklerini ol • BERLlN, 8 (A.A.) - Cumarte- kıymeti haiz bir torba içinde 300 miştir. Mezar taşlarını çalanlar ce k" k' 1 aktal1 ~ .. '* 

si günü saat 20-40 de cenup Ame- d' h ... ı d 80 1 I~ ma ınesi ça m ri-' ı1 duğu gibi söyledi .. Zavallı, saf saf ır em ngır ığm a acet gümüş zalandırılacaklardır. k · öıııe · ' 
'k b · 'lk h t' · b l k h' d ranholulu ekme çı . 1:1ııt1 bana sualler soruyor, verdiğim ce- rı asma u senenın ı seya a mı para u ara na ıye pazarın a b l ıP 

\'aplara hayret ediyordu.. Mesela yapmak üzere hareket eden zeplin pek cüz'i para ile satmak istemiş- kemesi, dün 1stan u. tir· .:ııJ"' 
b b 1 d .. t 14 20 d L" t' H Ik · d"I t 'h d b ' Bir alacak yüzünden•• mahkemesı"nde bit111•! 1c;f"' ~,ı~ ana senin için "onu düşünmek a onu un saa - e ıyone ır. a evı ı arı ve e e ıyat )c o " 
fena bir şey mi?.,, diye soruyor .. 15-15 de Devalence üzerinden geç- şubesi bunu haber alınca zabıtaya Çamlıcada mütekait Emin Be - Ömer, karakol dil ç:&Jııst,Jı ,if' 
Ve "bana öyle geliyor ki kardes miştir. malumat vermiş, yapılan tahki - yin çobanı Mustafa ile Bulgurluda ğünü, daykatan k~r. ,ı;f 

d'"'ıll' "" sıibiyiz,, diyordu ... ı CEBELlTAR1K, 8 (A.A) katta bu paraların mihridat devri- rencber Şükrü alacak yüzünden "Ben çaldım,, de ,g ,-ı 
- Demek böyle söyledi ha?. Zeplin balonu sat 17-20 de Cenubi ne ait olduğu anlaşılarak elli beş kavga etmişlerdir. tir. b' ,etı1 1r 
- Evet ... Böyle söyledi .... Bir Amerika istikametinde buradan tanesi elde edilmiştir. Bu paralar Şükrü, Mustafayı bıçakla baca- Neticede, ömer, 

papasa yaptığı itirafları öğrenmek geçmiştir. İstanbul müzesine gönderilecektir. ğından yaralmıştır. . mahkum olmuştur· 
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dl~p mekteplileri Kediler 

~ınirde şehit düşenzabıta 
e~ nıemurlarına abide 
ıPd" A 

nkaradaki gibi bir emniyet abidesi 
. .\rıkarad . ----

Çın y • a Dahiliye k.1 t'. 1 B .. d . l\ı enı inıa ed'l ve a e ı ı · unun ıçın erhal faalıyete ge -
l il· kartııınd ~.rnekte olan bina - çilmittir. Pllnlar hazırlanarak tas-

Mersinde bir yangın 
çıkardılar 

Mersinde Kiremithane mahal 
lesinde bakkal Hasan oğlu Hacı 
Hamdoya ait evde bir yangın çık
mış, bastırılmıştır. 

Hacı Hamdonun karısı komşula 
ra gezmek üzere gitmiş ve masa 
üzerinde bir gaz lambasını yanık 
olarak bırakmıştır. Odanın içinde 
bulunan kedi yavruları oynaıırken 
masanın üzerine çıkarak lambayı 
devirmişler, bu suretle yangına se· 
bebiyet vermitlerdir. 

Burnovada tutulan kuş 
İzmirde Burnovada Kars mekte· 

bi talebeleri tarafından geçen gün 
kanadından yaralı bir kuş yaka
l~mmıştr. Memleketimizde bir eşi 
daha olmıyan hu kuşun Amerika 
yahut ~frika kuşlarından olduğu 
zannedılmektedir. Çok uzun ibikli 
olan bu kuş bir §ey yemediğinden 
öli.ime mahkumdur. Şimdilik mek· 
tep müzesinde muhafaza e.dilmek
tedir. 

t!~) inıa ola ır (Emniyet ahi - dik için Dahiliye vekaletine gön-
ı.. ~hiliye V ukn~aktadır. derilecektir. Antepte iplik fabrikası 
"tlıtrd e ılı Şük ·· K · B 1 · rrıe e bulund .. ru aya ey zmırde umumi harpte düşman ANTEP 8 (A.A.) -Şehrimiz • 

de kurulan iplik fabrikası dün me· 
rasimle açıldı. Fabrika bir yılda 
2500 balya yapılacaktır. Fabrika 
elektrikle işlemektedir. Ekinciler 

ve dokumacılar fabrikanın kurul • 
maaından dolayı sevinç içindedir. 

ir· lllleket \'e ugu aırada lzmirde tayyarelerinin şehri bombardıman 
J·"' "111 " • "•tanda• h f . . . . o~ ~ L •ııfe e ~ mu a azası ettıklerı sırada vazıfesı başında 

e 'Q,.., •nasında h't d" h' e J ı.ı "'lın1 t k fe ı uşen şe ıt düşenler polis Mehmet, Fer-
ıtr , "rlar er eden b ta h "1' lh'd 111\ıı 

11 
za ı me - at, Hazım, Osman, Mehmet Sab· 

el' İt~ eti) İçin ~rnı~a bir (Emniyet ri ve Hasan Efendilerdir. Mütare -

8
et etlllitti. aalı~ete geçilmesini ke esnasında da lzmirde bir nü -

ıJ J. den u?' dair 1) h. . mayi! olmuş ve polis memuru Ham Fındık fiyah düştü .ti I lit, ~diyete bi;d ılyıe .vekaletin - za Efendi, Ur lada da polis lhsan 
d• ~İr Unda (E .e tahrırat gelmiş· Efendi feci bir surete şehit edil - Trabzonda okkası 27 kuruşa ka· 

t.ıı e rnnıyet b'd .) . . l 8 \>\rel in a ı esı nın mış erdi. dar satılan kabuklu fındık 24 ku-
u ~ faıı bild' 'l . . l~re eıele ile ırı mıştır. Bu memurlarımızdan başka Yu· ruşa düşmüştür. 

9 - V AKIT 9 Mayıs 1933 -
Hususi Haberlerimiz .................................................... 
Bütçe kanunu 

Bütçe encümeninde kabul 
edilen maddeler 

ANKARA, 8 (Hususi) - Bütçe 
encümeni, bütçe kanununun üçün· 
cü maddesini aynen kabul etmiş -
tir. Madde şudur: "933 yılı zarfın
da vilayetle husi idareleri nam ve 
hesabına olarak umumi vergiler ü· 
zerine, husui kanunla tayin olunan 
}ardan batka, kesir munzamlar 
tarh ve tahsil edilmez.,, 

Tadilen kabul edilen dördüncü 
madde de şudur: "933 senesi zar· 
fında Osmanlı bankasile olan ha· 
:ı:ine hesabı carisinden mada kısa 
vadeli avans ve hesap carile akt ve 
küşadına ve azami altı vadeli ha
zine bonoları ihracına Maliye ve
kili mezundur .. Ancak hususi ka -
nunların verdiği selahiyetler hariç 
olmak üzere tedavülde bulunacak 
hazine bonoları hiç bir: zaman beş 
milyon lirayı tecavüz edemez. Ha
zinede mevcut milli esham ve tah
vilat karşılık gösterilmek suretile 
temin edilecek krediler veya bun • 
ların satış bedellerile uzun vadeli 
devlet tahvilleri gene bu milli es
ham ve tahvilattan on be! bin lira· 
lık miktarı satılarak bedelile Bur
sa kaplıcaları tirketi tahvilleri mü
bayaasına Maliye vekili mezun • 
dur., 

İhtilas 
İzmirde dört memur 

tevkif edildi 
IZMlR, 8 (Hususi) - Mal mü· 

dürü Ragıp, tahsil memuru Hüse-

Ati nada 
Yunan hariciye nazırının 

Atinada beyanab 
A TlNA, 8 - Hariciye nazırı M. 

Maximos, dün Cenevreden buraya 
gelmiştir. 

Mumaileyh matbuat mümessil • 
lerine beyanata bulunarak hali • 
hazırda bozulmuı olan beynelmi • 
lel kredinin yeni baştan iadesi i • 
çin en esaslı unsurun itimat oldu
ğunu söylemiştir. 

Mösyö Maximos, demiştir ki: 
"Ekseri Avrupa devletlerini bi· 

ribirine dütüren ve istikbali ka • 
ranlık bir hale getiren büyük si • 
yasi meseleler ayni zamanda hal • 
}edilmedikçe iktısadi sahada sar· 
f edilecek gayretler hiç bir netice 
vermiyecektir. 

İktısat vekilimizle Yunan 
hariciye nazın görüştüler 

ATlNA, 8 (A.A.) - Hariciye 
nazırı M. Maksimos bugün Türki· 
ye lktısat Yekili Mahmut Celal 
ve hariciye müsteşarı .Numan Ri .. 
fat beylerle uzun müddet görüt .. 
müştür. 

Gazetelerin verdiği malUınata 
nazaran, konuşmalar 'doğrudan 
doğruya iki memleketi ali.kadar e· 
denbütün meseleler ve Y.eni Tür1C 
- Yunan ticaret mukavelenanıeıi 
üzerinde cereyan etmittir. 

Japon sefırinin oğlu 
teşekkür ediyor 

ANKARA, 8 (A.A.) - Japon
yanın büyük elçisi M. Y oıidanın 
vefatı dolayısile Hariciye vekaleti 
vekili Şükrü Kaya Beyefendi ta -
rafından çekilen telgrafa, mumai· 
ley hin oğlu tarafından aıağıdaki 
telgrafla cevap verilmiıtir: 

Hariciye vekili Beyefendi 
Hazretlerine tltıııi' 'li. k:i:ıırn n;,~gul olm~ ~v : nan. iıga~i sırasında karakollarda ..... 111111111111ıqım .. ıııımnıııı11111111mnıııımunnmmııınııuııımnıııın1111nıııııuıınan• 

yin, veznedar, muhasebe katibi 
Şefik Beyler ihtilaslarından şüp· 

helenildiğinden tevkif edildiler. 
Haklarında tahkikat yapılıyor,. 

~itr a bır korn· tanın reıslıgı vazıfelerı başında bulunan komi - Ceset yakılacak 
t ır. B k 1'Yon te!lk.l d'l · · Al' vl H" · E 'Qid . U ornia ı' 1 e ı • ser muııvını ı og u useyın -

"Babamın ölümünden dolayı ta
Bundan başka ihtilas meydana 

MARSILYA 8 (A A ) 22 • rafı devletlerinden beyan edilen 
tıı)n· Yonda (E · t f d' ·1 l' F '~d ın Çorakk mnıye en ı ı e po ıs memuru ahrettin, ' · · - nı· çıkması üzerine kaçan Burnova 

san Ankarada o"len Jap ıamimi taziyelerden fvekalide mü 
onyanın belediye tahsildarı Ali Rıza Bey oı,"''(ı>&rk hali .apı mıntaka • Recep, lzmirli Hüseyin ve Mustafa 

., k: ne ıfra .. d'l k f'ıı ~kapı g e ı me te Efendiler de §ehit edilmişlerdi. 
Türkiye elçisi M. Yushidanın na•i tehaaais olarak zatıdevletlerine bü 

G 
T bugün tevkif edilerek adliyeye tes· l l raga posta vapuru ile Marsilya- tün ai emin şükran his erini arzey· 

lllu\' f k ıneıarlıgv ) d . E . b'd . . . a ı Do·· .. 
1 

ı n a ın- mnıyet a ı esı çok yerınde hır 
.. ru rnü r· 

}im edildi. 
ya gelmiştir. • }erim.,, S ---... ! ur· eser olacaktır, 

alllsunda M. Yushidanın cesedi Marsilya- İzmir nüfus müdürü 
T rabzonda köylere atlı da ~akıla~ak, külü Japonya ya gön IZMIR, 8 (Hususi) - Nüfus M. Makdonald'ın beyanatı v B Yumurtacılar 

rtı' .. '· e elediye 
& hı,ı Un beled' 

O~ ttı,1 'rının ıteh_ıYeıi Yürnurta ma
ın, '· ı- ır ha . . lıl'Q l(lrar rıcıne çıkarıl· 

ıııif Rtlenl Vererek keyfiyet. l. 
ef Sa ere tebl'v ı a-

.
l J ~ rtlıurıd ıg etmiştir. 
f I" rt, . il mevcut 'k· h 

,ı de h ftrker ı ı üyük yu-
Ulu 1 tehrin t 'h '.tbi!\ llan ,.. a nı ayetin • 
trd· .. rı rn v 1 lt.cı1 ı. •r. ~Üf . aga:ı ara naklet-

" ı.,. " erıt su t "''r "'ı>anl re te yumur-
\ıl)' ar ve y t,d, )' ih urnurta alıp 

ı,t . rtı,i,~ raç edenler henüz o 
•d a tutrn • 

lt ol \r~•i g aınışlardır. Bun-
. ltı l' ayet na:ıik k· 

"'}'et urnutt. ve arı çok 
litil\ .' .. '•ındll acılıkla bu ınecbu • 
\r •tleri .. hasıl olan dev. 'k 
t il:! \lıerind gışı -

l~ri .'•tlfı h e yapacağı farkı 
l\ı o eıap ed k di llt. g·· ere hareket • 

l I', ~·· ore tanı· 
'\\t, \ınf Crit . nn edecekler -

r )" . ış Yapa .. 
'°'~ llılİnd n tuccar bu 

• • derılecektır. ..d .... H'k t B k l d b' LONDR, 8 (A.A.) - M. Mak 
gezıntıler yapılıyor mu uru ı me ey aza ar a ır teftiş seyahatine çıkacaktır. Donald avam kamaruında fu be-

TRABZON 8 (A.A.) - Halke- f ·1· l" • d b" kl•f yanatta bulunmuştur: 
0 

•• ' • • • ngı ız mec ısın e ır te ı UHnıınnm111tm11J11tt1HllllllllDtllUDllllllWllR1DlUDllllUlllllllllllllRllUIUllluıumtfllUlllH 
vı koylere atlı gezıntıler tertıp et- F • t •kr "Silahları azaltma konferansına 
miştir. Şeksen atlı bir kafile beş LONDRA, 8 (A.A.). - Avam ransız ıs ı azı avdet edip etmediğimi tayin me-
mayısta Kireçhane köyüne gitmi§· kamarasında M. Ellıott ecnebi Paris, 8 (A.A) - Bazı gazete • selesini şimdiye kadar asla tetkik 
tir. Atlılar arasında ziraatçı, dok- memle~etlerde istihal edilen ba - lerin iddialarına rağmen Fransız etmedim. Bu meselenin nazırlar 
tor ve baytar gibi mütehassıslarda lıklara olan ihtiyacın temini hus~ hazinesi tarafından İngilterede ak meclisinde müzakere edildiği yo • 
bulunmakta idi. Kireçhane köyüne sunun kemiyetçe bir nizama bağ· dedilmiş olan 2500 milyonluk is • lunda gazetelerde görülen haber. 
civar köylerden gelen bir çok köy- !anması hakkında hükumetin mec tikraz kat'iyyen İngiliz ithalatına ler tamamile uydurmadır.,, 
lüler toplanmıştı. Burada şehirli ve lise yakında bir kanun teklif ede· va:ı:edilmit olan Munzam kambiyo 
köylüler arasında sıcak bir kaynaş cek vaziyette olacağı ümidinde bu takas resminin ilgası kartılığı de-

ma ve tanışma oldu. Köylülerin lunduğunu söylemiştir, ğildir. 
hastaları, hayvanları bakıldı, ken - M Eli' tt b k d l Bu istikraz, hususi lngiliz ban -. ıo u anun a i eri sürü· 
dilerine ilaçlar verildi. Halkevinin lecek tekliflerin bu işte başlıca a- kaları ile akdedilmiş olduğundan 

İranda yeni bir inhisar 
TAHRAN, 8 (A.A.) -Iran hü· 

kumeti otomobil ve otomobil las
tikleri ve döşemelerini ticaret in· 
hisarını Amerique Peraia Corpora
tion ıirketine vermiştir. 

köylere at gezintileri semt semt fi.kadar memleketlere şimdiden İngiltere hükumetine karşı hiç bir 
devam edecektir. Köylüler bu zi- bildirildiğini de sözüne ilave et • taahüdü istilzam etmemektedir. 
yaret·veyoklamadançokmemnun mittir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

olmuşlardır. 

Hayır seven bir kadın İşçiler sendikası 
ltt, Refllıeği b~: ~.u~urtacılıktan 

dutunmekt . . Akhisar merhum Ali zade Reşit 
k• e ımıı B lYJ eyin zevcesi Ayşe Hanım dört 

SARREBRUCH, 8 (A.A.) 
Sarre havzası maden işçileri sos -
yalist se~di~a~ı Alman sendikala-

1 
rının falıyetını felce uğratan şid • 
detli siyasi tedbirlerden dolayı 

askAı· h b. k () ~ ı d ın üsur lira sarfile inşa etirdiği 
'hı ~~~ng,ıinin May utlar bir binayı Orta mektep ittihaz e -
)ij d ·~•lik ttkiya aniç.a. köyünde dilmek üzere Maarif müdürlüğüne 
'-1 lg._ kald çetesı ıki köylü- devretmişitr. Ayşe Hanım ancak 

~tl"tn· •rrnıı f k k o)- 1!tir. li ' a at bilahare me tehe ölen oğlu namına izafet· 
r,:~k dola.- akydutlar maskeli le "Ali Şefik Orta mektebi,, ismi-

müstakil bir sendika teıkilini ka -
rarlaştırmıştır. 

·•1teh· :r .. ıa t d 1 • · · · · ~ ır, O h a ır ar. lznik nın verılmesını ıstemektedir. 
b reaıer· r anga:ıi · d ' G" Yunanistanda zelzele 

Gazetemizde ilave olarak oku

yucularımıza verdiğimiz, Cemal 

Paşanın hatırası üzerine hazırla -

nan tetkikler : kitap halinde çıktı. 
J "''l'rlı 1 ·bu. t.ra:rna Ja~ arına ıresunda hamiyet yarışı . ~ ~ .. t ardır. 1-1 aınelıyesine GiRE . SELANIK: 8 (A.A.) - Halkı-

' tlirı :tt.rf •Ydutların b' SUN, 8 (A.A.) - Halkın dıkyada yemden birkaç zelzele k •t d 
~etle :üın~ntda. Yakalana. ki ır Y~phracağı hastane için tahhüt e- daha kaydedilmiıtir. Maddi zarar 1 8pÇI a HER BULUNUR 

ı edı} ca arı dılen teb ·· 'k 80 b' ıtıektedir. erru mı tarı ın lirayı! ve insanca zayiat olduğuna dair F i Y A T 1 : 6 O K U R U ' 
bulmuıtu~ hiçbir haber gelmemi~i~ ~ı~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bir çok hırsızlık yapan adant 
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1 ~ 
Eşsiz bir minyatüı 

satarken yakalandı Yabancı Sözlerin J- Büyük acı. Feragat - El çek-\istanbul 13 üncü ilk mektep 

ı 1 
mek. Fert - Bit. Fesat -Yol - hocaiar1nın buldukları 

Karşılı c an suzluk, bozukluk. Fesih - Boz - l<arşilıl<lar 
lstanbul 53 üncü mektep ma. Feyz - Artma. FiıU - Değer. 

hocalaruun tiulduklatı lllUneldöplerd~n birinden 
1 
Fidye.-. Para ... ~~hrist - .içindeki -

karŞıhklar gelen karşıhklar i ler. Fıbr - Duşunen Fılen - lş-
Facia: Acıklı - Faide: İ§e ya- Fark _ Ayrılik, benzemeyiş, seç- ı liycrekı Fili - lş. Feraset -.De -

rar - Fail (gramer) : Yapan - me. F irz _ Tlıhfia. F asaliat _ rin an ayışlı. Fırsat - Sıra gözet
F o.iz: Gelirri - Fani: Geçici - Açık. Fas\le _ Soy. Fatanet _ lemck. Fitne - Bozgunluk. Fu -
Fazıl: Çok bilen, yüksek duygu - A.nlayı~. Faza - Geniş meydah 1 zuli - Boi yere · 
lu - Fazilet: Biligçlili - Feci: boşluk. Fazla - Arlan, çok. Fe - lstanbul 18 inci ilk mektep 
Acıklı - Fecir: Tan agarması- laket - Kcıygı, ugursuzluk. F e - hocalarlfun bulduklafl 
Feda: Bagışlama. rasat - Yaz geçme. Fert - Tek. karşıhklar 

lstanblil 42 ind mektebi ho• eşsiz. Fesat - Bozukl k, çürük - Feyz - Bolluk. Fiat - Değer · 
calarınih buldukları Hlk. Fesih (Fesh) - Bozmaı hal- Fikir - Düşünme. Fırsat - An -

karşllıklar tlırma. layı~. Fırka - Sürü . Fırsat -
lstanbuh Eya.p 36 ıncı Elden kaçırılmıyacak şey. Fitne 

F arrk: Ayırt etmek - F arzet - i 
mektep m allimlerınin -Afa l>ozan. Ftizüli - Boş. 

mek - Fa.sahat: Pürüzsüz söyle -
bulCluklafl karşıhklar 

yi2 - Faza: Boşluk - Fazla - Feyz _Bolluk. Fiat _ Karşılık . lstanbul i2 inci mektep 
çok - F~rt: Tek - Fesat: Fena- Fidyt! _ 1 uttUluş parası. Fikir_ Hdtalarıhın t;ulduWlar1 
lık çıkarmak - Fesih: Bozmak DilŞUfime, 'Kurma. Fili _ Sözde l<atşıhklar 
lstarıbul 23 Uncü ilk nleUtep kalmıyafi . Fife at - Çabuk an- Feyiz Bolluk- Fiat Değer. Fid-

hatafarınıfi tiuldUIOarı liiıfüı. Fırka - BölUk. Fırı t - ye - Kurtuluş akçesi. Fihrist -
Uatşehklar Gözetlem . Fit c - Azt:lırma, Sıra gözliyen. f.ikir - Ulk, dü -

Fark - Ayırılık, ba~kalık. Far• liaŞtilfi çıkarı a. Fu2uli - Doğrı.1 snme. Filen - Yaparak. Fili -
zetmek - Tutki öyle saymak. Fa· olffliyan1 höt yere. lşe bağlı. Fnsat - Çabuk anlayış. 
sile - Soy, befizeyiş. Fatattet - ıstlri6ul 39 üftc:u tneUtep Fırka - Takım. Fırsat - Elden 
Anlayışlı dlmak. Feza - 9o~hık tiö latiıhH buldu Ular• kaçırı!mıyan nesne. Fitne - Az -
"§ofisuz l:iöşluk,, Fazla - Çök , Utirşılll<lat dırma. 

Felaket - Yıkıntı, bozgmlluk , feyz _Bolluk fıtat - Karşı - l!itanb~I 53 üncü mektep 
kStüliik. Feragat - \'az geçme , lık, tutarı. Fikir (Flkr) - Dti - ttotalarının bulduldarı 
sıyrılma. fesat - Ara bozma. şünme, kurma. Fili - Sözde kal - karşıhklaf 
Fesh (Fesih) - Bözlfülk. mıyan. Firaset - Çabuk anlayı~. Ferz - Çoğalmak. Fiat - De· 
1!1tanbul 93 Uncü mektep Fırka - BöHHc. Fınal - Gözet - ger. Fidye- Baç. Fikir - Dii!ün• 

hocalar1nın btalduklar1 leme. Fitne - Azdırma, ba~tan ce. Filen - itle. Fili - iş Fera -
karşılıklar çıkarma. Fuzuli - Docru olmı - set ...-... Açık gözlillilk • Fırka ~ 

Fark - Ayırt, ayrılık. Farzet - yan, boş yere. Böliik. Fır&at- Pundunu bulmak. 
mek - Saymak, Fasahat - Duru ls!znbul 7 inci mektep I Fitne - Bozgunculuk. Fuzuli -
söz. Fasile -- Soy. Fatanet ~An - hocalaranın buldukları Fodul. 
layışh. Faza - Bo§luk, uçıuz bu - karşıhklar ilk tedrisat müfettişlerinden 
cakıuz. Fazla - Çok, artan. Fela- Feyz - Bolluk. Fiat - Değeı·. Tevfik beyin buldu§ll 
ket ..._.-Büyük sıkıntı. Ferağat - Fidye- Baı para~ı. Fikir -Dü- karşılıklar 
Vazgeçme, el çekme. Fert - Bir şünce. Filen -Yaparak. Fili -- feyz _ Boluk, ilerleme, yeti!-
kii~, tek. F~sat- Bozukluk, boz - Yapmakla. Feraset - Kavrayış. me. Fiat _Değer, tutar. Fidye -
ma. -- Fesih (Fesh) - Dağıtma · fırka - Bölük. Fitne - Oyun. Kurtuluş akçesi, baç. Fikir - Dü
lstanbul 39uncu mektep ho• Fuzuli - Arlık. §ilnce. Filen - lş)e. Fili --- lıe 

calarrnın bulduklar1 lstanbul 55 inci ilk mektep baih. Firaıet - Anlayı,, uyanık· 
karşıhklar hocalarının buldukları lık. Fırka - Bölük. Fitne - Ka-

Fark - Ayrılık, benzemeyi§, karşıJıklar rıtıklık, bozaunluk. Fuzuli - Bo· 
seçme. Farzetmek-Tutma. Faıa- Feyz - Bolluk, aydınlık. Fiat şuna. 

altına alınmıştır. 

Bti adam ranta a.t1Hy !:ince 
'· 

hakkında tahkikat yapılırken, şöy-
le demiılir: 

- Dikk:al ediniz. Beni çolt müh· 
kem bir yerde kapatınız. Çünkü, 
ilk fırsatla kaçacağım. Beni muha
faza vazifesini ilzerıne alacak 
memur!~:-:·l, kaçtığım takdirde bu 
yüzden cezahtnthrılmalarını iste -
ftıeftı. Önufi için, kaçmama mey · 
dan vetmeylttiz ! 

Bundan başka, müddei umumi
ye bir mektup yazarak, kendlsinln 
zengin bir kadınla evlenmesi te -
mln edil~rse, artık hırsızlık yap -
maktan vaz geçeceğini bildirmiş, 

hatla böyle bir kadın bulunmasırla 
yardım ederse, alacağı drahoma
nın yüzde onunun kendisine ver -
meği vadetmiştit ! 

lşte, söylediği bu _gibi acaip ıöz
ler üzerine, evvela bu adamın ak -
li vaziyeti hakkında kat'i bir ra -
por alınması lüzumlu görülerek, 
adliyece Tıbbi Adliye gönderil -
mittir. 

hat - Açık. Fasile - Soy. Fata - - Değer, ölçü. Fihrist - Arama. ıste?nbul 50inci mektep hoca-

Diğer taraftan, Sergiyus Lents, 
bir çok hırsızlık yaptığını itiraf et
mekte, fakat bu hare!(etleri me~ru 
olrtııyarak para ele geçirmek mak
sadile değil, sırf "spor maksadile,, 
yaptıiını ileri sürmeketdir !. 

net - Anlayış. Faza - Genif, Fikir - Düşünce. Filon - lşle - taranın buldukları 
nıeydan, botluk. Fazla - Artma, nerek, İ§le. Fili - işe bağlı. Fera- karşıhklar 

kete g_,mislir. 
-~ . ~ 

Fak t, yaptığı hırsııhlt, 
ure dana çıkmairlasında.n c 

işi azıtan Scrgiyus Lertb'ıb 
yukarda da yazclığıntız g 
tün tlUtıttadil esi bulurı~ı 

J • b 
. l" .. t v teceb 

tnınya uru sa maga " 
birsizliğini gösterince, ' 
ayağına dolaşmış, her sııÇ 

. .. .. b. . l zaıııtl 
nın gunun ırınc c ce 

. " ü~ere hiç unurtadı.,ı bıt . 
yakalandığı gibi, ô da ı1~' 
uğramıştır. 

UCUZLUJ{ 
TE izLİı4 

sü~'f 
çok~ Felaket - Kaygı. Feragat - set. Fırsat - Aralık. Fitne - Ko- Feyz _Bolluk, Fiat - Tutar, 
Vazgeçme. fert - Tek, eısiz. ğu, karıştırma. Fuzuli - Boşuna. değer. Fihrist - içinde olanlar . 
Fesat -- Bozukluk, çürüklük. Fe - lstanbul 46 ıncı mektep Fikir - Düşünce. Feraset - İyi 
ıih (Feıh) Bozma, kn1dırma. hocalarının bulduklara düşünme. Fitne - Ara bozma · 

Bu adam, daha ziyade bir nevi 
Anen Lüpen rolü oynamağa hal -
kışmı§, çok zengin ve aristokrat 
kittıselerin şatolarına girerek, kıy- v A 
metli e!yalıtrını çalmı~tıt. Uzun 
müddet ele ~eçmemiş, fakat günün 

1( ı 
v lstanbul 38 inci ilk mektep karşıhklar Fuzuli - Çok görülen. 

hocalannın bulduklar1 Facia - Acılık . Fahiş - Aş - ıstanbul 42 inci mektep ho• 
kartıhklar kın, ytiksek Fahri - Ö~Unülcn, calarrnın bulduklar. karşı· 

Park _ Ayırma, Anlama. F e _ sevinç. F aide - Özlü, değerli o - llldar 
sahat - Düzgün. Fasile - Bölük. Jan. Fail (Gramer) - lşi yapan. Feyz - Boluk. Fiat - Değer · 
Fatanet - Anlayış. Feza - Boş - Faiz - Büyültme, çoğaltan. Fani Fikir - Düşünce. Filen - lşle · 
luk. Fazla -Artık. Felaket - - Göçücü, ıonu olmıyan. Fat.ih- Fitne - Azdırma. Fuzult - Bo • 
Büyük dert, bela. Feragat - Vaz Açan, ele geçiren. Fazıl - iyi 0 • şuboşuna. 
geçme, el çekme. fert _ Biricik . lan, temiz yarndılışlı. Fazilet - =~~~=~=-::~~~===---== 
Feıat __ Yolauzhık. Feıh _ Bı _ İyilik, iyiliği sevnıek. Feci - Acı Gümrüklerdeki eşya 
rakn:fak, bozmak. yürek titretici. Fecir - Gün do - Gümrüklere fa2:la miktarda eş· 

ğu 191ğı. Feda - lsiyerck y.ıp - ya gddiği halde ithalatın tahdida -
istanbul 35 • 57 inci mektep mak, severek elden çıkarmak. ıa tabi olması yüzünden gümrük 

hocalarının buldnkları ıs·.an .... ul 1ouncu ill' mektep b ı d ·b· ço1-r eşya yıgvıl -- u • an ar arın a ır "' 
karşıhklar hocalarının bulduklafl 

Fark - Başkalık, ayrılık. Fa - kar:şıhklar 
sile - Bir örnek. Fesahat - Açık· F eyz -- Bolluk. Fiat - Değer . 
söz. Fetanet - Zihin açıklığı, ça- fidye - Kurtarım. Fihrist - Kı
buk anlayış. Feza - Boşluk, son - Javuz. Fikir - Düşünme . Filen 
suz meydnn. Fazla - Çok. Fe- _Yaparak. Fili - lşe uyan. Fe -
ragat - Sıyrılma. Fert - Ki~i. ra3et _ Cabuk anlayış. Fırka -
Fesih (F esh) - Bozma. Topluluk~ Fitne - Söz taşımak . 
lstanbul 46 ancı mektep ho· Fuzuli - Boş yere. 

calarının bulduklara ıstanbul 37 inci ilk mektep 
karşıhklar hocaların1n buldukları 

Fark - Ayırmak. Farzetmek- karşllıklar 
Tutmak, örnek getirmek. Fasa - Feyz - Verimi~. bolluk. Fiat -
hat - Doğru, düzgün söylemek . Değer. Fikir - Düşünce. Filen -
Fasıla - Aralık. Fetanet - Ça- işle. Fili - işlenen. FerMet -
buk anlayışlı. Faza - Bo~luk. Anlayışlılık. Fırsat - Ara bul • 
Fa~la - Artık, daha çok. Felaket ma. Fitne- Düzen bozan. 

mıstır. 

Gümrük idaresi bu vaziyet kar • 
sısında Beşiktaşta, Haliçte, dört 
tan"' antrepo cçmağa karar ver -
miJir. 

Rıhtım şirketi mukavele muci • 
hince bu antrepoları nçmağa mec· 
bur ise de mukavele müddeti bit· 
ligini ileri sürerek açme.mak iıle • 
m'stir. Fakat mukavelesinin tem -
didi şc:.rtile antrepoları derhal aça
cağırı da [!Ümrük müdüriyetine bil 
dirmi§tir. 

Şirketin teklifi vekalete bildi
rilmişitr. Esa:en §irket le Ankara
ya murahhas göndererek bu tekli
fini hükumete bildirmi~tir. 

birinde bir kolleksiyondan. bil.tün y· u 
dünyada e!i bulunmıyan bır mm -
yatürü çalıp satmağa teşebbüs e -
dince, it meydana çıkmıf, hırsız 

yakayı ele vermiştir. 
Şergiyus Lenls, ~eçencle Prens 

Sikıtus Burbon Parmamn şatosun
da da bir hırsızlık yapmıştır. 

Prenı, bir gece balo veriyormuş. 
Gündüzden prensin hususi katibi -
ne telefon eden h!rsız, böyle bir 
balolarda elmas ve saire gibi kıy -
metli şeylerin çalınması her zaman 
muhtemel olduğunu, kendisinin 
polis müfetti~i bulunduğunu bil· 
dirmiş, gece ıaat onda gelerek 
davetliler ara ına katışacağım ve 
bir hırsızlık olmamıtsı için etrafı 
gözeteceğini söyle:ni~tir. Bu tefon
la bildiri!, prense haber verilmiş, 

prens, hacet olmadığı cevablhın 
verilmeıini istemiştir. Prens, da -
vetlilerin hep kibat kimseler oldu· 
ğu için, buna hacet görmemiş, hat
ta baloda gizlice ihtiyati tedbir a· 

lınmasını, onlara karşı nezaketsiz

lik saymıştır. 
Bunıı rağmen, ı hte polis mü

fettişi, gece saat tam onda baloya 
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Niçin koşuyorsun Nakleden: 
fa. Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

41611933 vaziyeti 
1ill~ devrinde, Ruayada, bü • 
llatltri tehirlere Yahudilerin cidebil
İçima....:. o~da yerlqebilmeleri 
~ i bır pasaporta sahip ol
-.,_ l~nndı.. Bu pasaportu ol
datt l»ır Yahudi, o ıehirde yirmi 
ıİller l&atten fazla duramaz, po • 
~tarafından yakalanarak ıe -

dip meseleyi hallettiğini, paraları 1-------------------------------·---------
aldığını aöylememitti.. A K T 1 F LIN p A S 1 F 

Salamon: Kasa: 
- Haydi, dedi, gidip paraları Altı n: safi kilOW<lrn 12 219-54i r_ 17.187.806.37 

t 1 B:ınknoı ................................ ,. 16.1 14 783. -
a a ım... er ki 1 ti 5') 

Levi, razı oldu ve yola çıktılar.. :ı 1·' · ............. . ...................... " ' 44·721 · - 33.947.310 S<J 

Salamon, onun demin geçtikleri Dahlldekl Muhabirler: 
yola doğru ilerlediklerini görün - ~~~ın S~fi ı;~ ....... 1 788-024 L l .515.003.70 
ce: l urı, h ı ası . . ...... ... . ..... ,, 2.238.485 .53 s.ı!:" ıönderilirdi. 

~ .nla Levi, Petreaburga - Oraya gitme, dedi, deminki Hariçteki Muhabirler : 
~ rdı. Bu iki ortajın halle • polis bizi gene görür, sonra... \ !tın San kiloıı;rarn 1.541-044 P 2.l o7.60ô.Q4 
p4'M ıayet mühim itleri vardı. Fakat Levinin planı vardı. Hiç Alrına ı ah\ili kabil Seıbeq dövizler .627.407.47 2 795.01441 

l"-ek aacak Salamon, itlerini hal- aldırmadan: Hazine Tahvilleri: 
....., &zere bir p&aaport alabil· - Sen, dedi, gene kaçmağa Deruhte edilen enakı naktiye " 
..__ l&vaDı Levi p&aaportsuz kal- baıla, üst tarafını bana bırak .. karşılığı L.158.748.563.-
·--wq. • • • • Kanunun 6 ve 8 inci mad-

4.753.489.23 

Sermare .......................................................... . 
lhtivat akçesi···-······················································ 

T edavUldekl Banknotler ı 
Deruhte edilen evrakı naktiyc L 158.748.563.-
1\anunun 6 ve 8 inci madde· 
lerine te\iikan vaki t eıliyat 

Deruhte edilen C\ rakı naktiye 
• 5.079.563.-

bıkıyesi . .. . . . . . . 153.669.000. -
Karşılığı tamamen alnn olarak 
tedavüle nzedilen L 8.688.000. -

Mevduat: 
Türk lirası ·············--··-···· ~ 15. 787.858. 59 
Döviı ·····················-. ·>.014.192 .37 

.... Hem o poliı nöbet deiıttırmııtır delerine ıedikan \aki tedi)at 
.-. t.. unla be. .raber, ortağını yal - belkı" ~ 5 Oi9.563.- ı 53.669 000. - Muhtelit ...................................... ·--·······-·· 
.... Qtrak ••• . • . • cazdan : 
i..&..... 1 le ıp •tı ona yüklememek!.. Polis nöbet değııtınnemııtı 
"'l"ll, a at h k"k •• Senedaı · · ... . . .............. L. J.682.451 .14 
~ a 1 atte, onun tara - Kar§ıdan onları görünce, yaklaı - ı<:sham , e) Deruhte edilen C\'rakı 
'!'1tlctai:İr dalavereye ıetirilmek tı ve bu sefer ötekinin pasaportu· tah\'ilıltf naktiye karşılığı (iri-
~ Jle, 0 da Salamona re - nu görmek niyetiyle sordu: bari kıymetle) . · · ··- ··· ······ " 27.125.825.-

• elnıitti. p Esham ve T:ıhvıl~t . .............. ,. 1.205.694.15 30.013.970.~ 
rttreab...... - aaaport ..... 
~ -:•a yaklqınca, Sala- Salamon ıene hızlanmıftı. Fa - Altın ve döviz Uzerlne avans ···········-· 
"--· -:: Le.i, polisin elinden nasıl kat bu sefer polis ona aldırıı et - Hlaaeds rlar ..................................... ················ 
-Olll'tUl&cai Muhtelit daJ.r .. 

8
. ını dütünmeğe baıla - medi. Leviyi yakaladı. Zaten o • 

~:.r-o~rtla iki kiti ne nun da makaadı buydu. Hudut 
le,ı laalleti :. Nihayet, meseleyi haricine aeYkedilmek üzere kara • 

kola götürdü •• 

Yekin 

ı 1.063.31 
4.500.000.-
8. 772.692.63 

238.462540.76 
Yekin 

2 Mart l 933 tarihinden itibaren : 

Lira 
15.000.000.

.349.t 10.26 

162357.000.-

o 

20.802.050.96 

39.95~37?.54 

238.462540.76 

.._ saı 
ı~anıon, karııc:lan bir polis Salamon ise, meseleyi, tüccara Iskonto haddi o/o S 1/2 - Altın Ozerine avanı % 4 1/2 

~ •e PC>lis ıelip bize pa _ ...:.';itt;i;i;i ;z;a;m;an;;;an;l;a;m;ı;'t;ı.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-8' ı,..~rarsa, sen hemen kaçma· • ~ 
- Ni ·s

1

:·· • V A Ki T nelilrf yatı "'' 
..;_ı.ç:'~~ ... senin-- Yeni Tarih " 
1iı arlcaıı ....... Fakat kaçınca, po- Her sınıf tarih kitabının hulAsası 

........... .,.. .............. ___ 
Fevkalade heyecanlı bir roman 

Suana'lı münkir 
~. ~ kotar, ben de kur -· 

Tarih imtibaaını Yermek isteyenlere lüzumlu bir rehberdir. 
100 luınlf fiatla lstanbulda Kanaat KOtüpbaneıinde satılır . --"" ....... ~?!.. 

~dı!er .. Biraz ilerleyince Üsküdar Asliye Hukuk Hi.kim- ı .. ---•••••-•ı••ll fetıetİladeıı bır polis çıktı .• Kıya - liiinden: Müddeiye Sevasta Ha-
di 01d11"-a \'e yüzlerinden yahu • nım vekili avukat Hidayet Hadi SEYRİ SEFA İN 
bap, aa'·r· anlachiı bu iki ah· Bey tarafm..ı--Tophanede do"•e- ------------•ı ÜQıce wua 'S" i\leıkezl idaresi Galata köprıiııaşı il 2623 
•e lat'~u: • 1anlarma yaklqb meclaokaiında ?J N~ lu hanede Şul>e A. Sirkeci 1\tuııotcm ~ade ilan 2!640 

"' p._ ıakin Viktor Efendi aleyhine 3 Trabzon Po•taaı 
~rtt.. ıenedenberi evlilik birliğinin 

Aa11mı11n en methur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalide heyecanlı, merakh, coıkun 

aıkını, san'atkiraoc bir şekilde anlabr. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddeainde lnkılip Kfüipu•eai 

Flatı 25 kuruş. 
clerL-. , bu IÖzij • "tir" • "tme uhdesine tahmil ettiii vazifeleri KARADENİZ 

lrıltll hızla il• •t• z ifa etmemek üzere hanei zevci ye • __ ............... ·-·--··-· .. ······-·····-····· .. ·····-···············-······----------
bL_ d ıaclı. Paliı hemen k d d 1 b 10 M 18 de Galat h "' ~'4P.lııı aıı 1iİriiın ' ti ter ettiğin en o ayı ir ay zar· ayıı • 8 rı · 0f.

1 
Gazetemizin ilin şubesi : 

lealeııdi: ete bqladı ve fında hanei zevciyete dönmesi bmından. DönOıte Tirebolu· u: 
...... p için ihtarat icrası talep edilmek· ya'da uğranıhr. i!D Ankara Caddesi Kahraman Zade Hanında 
8- ata,ort. .• lfey •••••• Dur... le bu bapta Viktor Efendinin ka· •------------·• I 

'-tı 
1 

IÖaler Sal•maonu durdura _ nunu medeninin 132 nci maddesi lzmlr • Meraln • Poataaı ii!i 
~ •de, cl&ha zi d mucibince bir ay zarfmda evine ÇANAKKALE iiiı 
bıle 1••• hatta L • ya e fırlatı: • dönmeıi lüzumunun ihtarına da· =m 

lll)ordu.. · 0 11 te peıinden ko· • hin ıöıterilen ikametgahtan 3 se • idare rıhtımından kalkarlar. I! 
B&Ylece ne evvel çıkıp gitmesi ve hali ha- (2100 İ 

ııaacılık 
Tlrk Llmltet 

Şirketidir. 

L..t1ad1 p ~aralık koımaıa İr verilen karann müddeialey· 12 MAYIS CUMA 10 DA !~:•ı 

~a k~ S~Ianıon önde, polis zır ikametgahının da meçhul bu· .. ••••••••llliilliııiılm• h
1 

ltQ~ tar arken Lev· kı kı lunmuı hasebile bili teblii iade Bartın lnebolu Postası lıl·: Her tUrlU llln itleri i~ln mezkOr idarehaneye 
~-- •uanıele ' 

1
' 

1 
s edildiği görülmesine ve müddeiye İ · mUracaat edllmelldlr • 

...-.~ Yaııına .. ·~-· yapacakları ve vekili de ilanen tebligat icra· Cıhat vapuru SALI ı 
;1Q. .ıuuıı, paralan al- IIDI talep eylemesine binaen bu 9 Mayıs ==11 Telefon numaralar1 : 20094 • 2009S 

ttu._:,.et, . baptaki ihtar karan sureti mah- Günü hareketle Ereğli, Zon- &':Emii!Hfüif:fü:aiii!liiiiii!!!if:§E. 
'- -....., Polıı Salamonu tuttu keme divanbaneaine talik edildi· güldak, Bartın, Amasra, Ku· 

"""" ~-- ii gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de rucqile, Cide, lnebolu, lli,i is-
~ Port !.. ilin olunur. (3073) kelelerine azimet ve avdet edecek-

te~' lkJet sakin bir suret· Üsküdar Hukuk Hakimliğin- tir. 
·~~~ ppa~l>Ortunu çıkardı den: Kadıköyünde Hasan Pqada Tafsilat için Sirkeci Paket pos-
~ a._·: • olıs fafırnıııtr Uzunçayır caddesinde 50 No. lu tahaneıi karıııJDda merkez acen -

'l'Ql ~:'«'eınki p • bostanda mukim Cemal Efendi teıine müracaat. Telefon: 22967 
...._ ~tııı?. asaportun vardı, vekili avukat Güzide Hanım tara-

\' ._ fından Kadıköyünde Hasan Pata (3058) 
~ lbi kaçtun?. Ben mi? • . mahallesi civannda Kurbağalı 

"'1r-.._•ar Polis efendi, ben derede Uzunçayırda kiin bir tara-
'-P~··· fı Merdivenköy caddesi ve bir 
......_ 1-f ne diye koıtun?. tarafı Kurbaiahdere ve bir tarafı 

L... . '·· N d" Çayır Caddesi ve bir tarafı -Jl. •• ki • e ıye kottunı? Öy 
Solt L ''• diye lco • • Mandıra ile mahdut 50 No. 

ql._ D_ ıtmn.. Sebebi lu ve tahminen 48 dönüm terbiin-
""··· ~ b" L--•-La,.ı_ •• l>o1ctor ır •qqqhğa tu • deki boıtanı müekkilinin 20 se-

de • k~ ' ~' ara ııra neyi mütecaviz bir zamandanbe-
Qla'llıı ded·ı· !-vııye etti. Ben ri bili niza taıarruf ettiğinden 
'- h. 1 uıı • t bahisle mezktir gayri mezkUr tıa re)d 'be.... "ap ım. •• 

hı.ı\l ıa-... ~•ıra arkandan koı • müvekkili ubtesine kaydımn tes-
"' ~ .. ·qaÇQin -·1, cili talet> ve dava edil.mesi üzeri-

'-&iircl •• ... • • k bol ~cliaa unı efendim.. Nasıl ~eca~~= tir z!'::ı!~b::tyi ::: 
""'- 1\...1..:.._ • • • maileyh Cemal Efendi tarafmdan 

_,_,._ bİ.." t f d ld ..._... Ş., ~lll d1111nad , asarru e i iğ i olbaptaki ke,if 
~ ···Sizin de ben· m. · ve tahkikat netir.eıinde anlatıl· 
ele eı batıaiduhn 1111 baıta • dığmdan müddeabib mahalle iddi-
P..ı~cl~··· UZU Z&nnetim ayı tasarn1f edenlerin bir ay zar • 

f_il., .._ ._.4etbıi fında mah\<emeye müracaat et-$-. '"----~· Maaına- mel eri ve aksi takdirde kanunu 
~ ..:....~·· !l"edeninin 639 cu maddesi mu-
• 1.-z_-:• .:_'!"1dur kurtulmaz cib;nce miiddei lehine teıcmne 

-:-:"'""~ -.aclıa_ T -.! ' karar verileceii ilin olunur. 
-yı, ona, ıi • 

.(30 2) 

- ~----------~-----------------·--------------~--

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan : 

4000 Ton Rekompoze kömür&: Kapalı ıarf: 24 • Mayaa. 933 
çarşamba günü saat 14 te. 

Deniı kuvvetleri ihtiyacı için 4000 ton Rekompoıe k&m8rl 
kapab :ıarf uıulile mübıyaa edıleceğindea ıartnımesini ,ermek 
iıtiyenlerin her gün ve itaya talip olanların da hiıısıada yanla 
gün Y~ ıaatte Ka11mpa1ada deniz levazım satınalma kom:ıyo-
nuaa mtlracaatlara. (1936) 
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Tekirdağı Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Saray - Çerkesköy yolunda bulunan 8 tonluk benzinle müte· 
hatrik Prağa marka silindir yeni sistem Mazotlu makine ile teb· 
dil ve tamir edilmek üzere 21/Mayıs/933 pazar gününe kadar 
münakasaya çıkarılmakla taliplerin daimi encümene müracaat· 
ları. (2048) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdiriyetinden : 

Vesaiti nakliyede kullanılmak üzere 8000 ila 15000 kilo 
benzin aleni münakasaya çıkarılmıştır. Münakasa 20/5f9 ~3 tari
hinde icra kılınacağından taliplerin % 7,5 nisbetinde teminatı 
muvakkatelerini hamilen mezkur tarihte saat 14 le Başmüdiri· 

yette müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri. (1895) 

\ Kiralık kagir hane ve dükkan 
\ Beşiktaş Akarah Vakfiye ida-

resinden: Beşiktaş ta akaretlerde 
43, 63, 55, 89 hanelerle 11 nuıına
Talı dükkan pazarlık suretile ki
raya verileceğinden talip olanla· 
rın mayısın onuncu çarşamba gü
nü saat on üçe kadar mahalli mez
kurda 54 numarada mütevelli da • 
iresine ve yevmi mezkurun saat 
on üçünden on beşine kadar İs· 
tanbul Evkaf müdüriyetinde ida -
re encümenine müracaat etmeleri. 

(2087) 

DIŞ DOKTORU 

Mustafa Zeki 
Muayenehane: Üsküdar Atlama· 
taşı No. 53 

•• 
MU.iDii 

· MUHTEREM VATANDAŞLAR! Sabırsııbtıl'
beklediğiniz "EMİR,, markalı yerli tıraş bı~ 
lanmız piyasaya çıkh, 10 TAN E S 1 J" 

KURUŞA sablmaktadır. Her yerde soruıııJlt 
arayınız, hemen alıp güle güle kullanııııl' 
Zira hem iyi ve hem de ucuz olduğ~~~~ 
YERLi MALI KULLANMAK MEMLEJV'", 
BORCUDUR. Arbk muhtelif marka ecnebi 
braş hıçaklanna ihtiyaç kalmamışbr. 

Kanaat hasıl ettirmek maksadile, MayJ,_ 
albsından on birine kadar Ticarethaneıııİj' 
gelen muhterem halkımıza meccanen tecrİİ; 
için birer tane " E M İ R ,, marka yerli t1 

bıçağı verilecektir. 

Radium Ticarethanesi, Gala~ 
Devlet Demiryolla.rı ilanla~ ., 
Bir vagon tulünü 20 santimden 40 santime kadar tec; tt 

eden uzun eçsam hakkındaki D. D. numaralı tarife 1/5/93 

20 ~ 
ribinden itibaren lağvedilmiştir. Bu tarihten sonra bu e~I' 
bulunan uzun eçsamıo, umumi ahkam dahilinde, nakline . ırP,I 
hasıl . olduğu takdirde daha ehven olan umumi tarife ta~~'SI / 
lecektır. ~ 

J ıs tan bul Belediyesi ilanları ,~f' 
Hurda fıah olarak 50 lira kıymetinde olan 157 N. ~,.,ıl 

marka kamyonet pazarlıkla satılacaktır. Satın alqıak. iı~! 1,, 
şeraitini anlamak üzere her gün pazarlığa girmek içıP etPtJf 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile 11 • 5 · 933 Perf,t et' 
günü saat on beşe kadar Levazım Müdürlüğüne ınGrıc• /ı 
melidirler. (2098 _____.;;.-_~ 

Istanbul Ziraat Bankasından 
İstanbul Beşinci icra ~ ~~ 

• luğundan: Bedeli icar.d~JI ~· 
vellit bu deynin temi~• 1~iJI' ~ 

• sedilip paraya çeYrılo; • 6 •ti, 
rar verilen hane eşyaıı 1 I~_,, 

Sıra 

No. 
35 

176 
178 
182 
186 
190 
199 
"J.01 
208 
213 
243 

Semti Mahallesi 

Galata Okçu Musa 
Samatya Sancaktar Hayrettin 
lst. Balık pazarı Ahı Çelebi 
Balat Karabaş 

Bakırköy Zeytinlik 
KüçükmustafapaşaMolla Hüsrev 
Beyoğlu Yenişehir 

Büyükada Karanfil 
Paşababçe lncirköy Paşababçe locirköy 
Y edikule imrahor llyas 
Büyükada Karanfıl 

Sokağı 

Savacı çıkmazı 

Sulu manastır 
Yoğurtçu 

Köprü başı 
Odabaşı 

Küçiikmüstafapaşa 

Keresteci ve Papasoğlu 
Karanfil 

Cinsi Hissesi 

KaJir bina Tamamı 
Kagir dükao ve bahçe ,, 
Kagir mağaza ,, 
Ahşap hane ,, 
Arsa züraı 96 
Kagir dükkan 
Abşap iki hane 
Arsa metresi 831 

" 
" 
" 
" 

Sultan mevkii Arsa züraı 90 ,, 
Hacı Manul ,. ., 122.50 ,, 
Çınar caddesi ve Hekim Ahşap hane ve dükkan ,. 
sokağı 

Emlak 
No. 

5 
52 

6 
21 
o 

51 
32-32 

55 
97 

117 
52,1 

Hisseye göre T. saat (12) den itibaredet~ 
muha:nmen kıymeti bul belediyesi Sand~~ beeıı ;!ı 

65000 T. L. da paraya çevrilecegıııd ,oell'P'..'5) 
l 500 }erin hazır bulunan ('1"/ 

4800 
8JO 
200 
400 

1300 
1200 
200 
200 

7000 

" " müracaatları ilan olunur· 
" " 
" " 
" " 
il " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

DOKTOR ..ı 

Hafız Ce~~ 
Dahili hastalıkları ınfot': ?"/ 

Div.,.,., •. ..,111 N. HS Tele of. 

GÖZ HEKiMi pO~ 
Süleyman Ş b~ ~1 
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ihale bedelleri pey akçeleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı menkuller bir ay müd
detle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır.Kat'i ihaleleri 11/5/933 perşembe günü saat on beştedir. istiyenlerio % yedi buçuk pey akçelerile 
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Neşriyat müdürü: fı~.-"'- _ 
Bankamıza müracaatları. Şartname bankamız kapııına asılmışhr. Senei haliye Yergisile belediye rüsum• müşteriye aittir. (1605) V AKIT Matbaaıı -


