
Döviz 
Kaçakçılığı 

Ya""!ısı 2inci sayıfada. 

Kazanç 
Vergisi 

Yazısı 2 inci sayıfada. 

17 11ac1 Yal • Scıyı: 5817 Yazı lşlerı Telefonu 24379 P A Z A R, 18 M A R T t s llactl ay) 934 idare Teıefonu z437U Sayısı 5 Kurut 

3 Milyon lira işinin ,...Tk. ı ,. -
iç yüzü nedir? . n ı ap 

., 
-1-

Son günlerde bütün İstanbul 
gazetelerini me§gul eden bir me· 
sele var: Tramvay şirketinin 

halktan aldığı fazla paraların 

geri alınması meselesi, dokuz se-
ne evvel operatör Emin Beyin 
§ehremini bulunduğu sırada 

Tramvay ıirketi ile bir mukavele 
imzalamnı,, bu mukavele muci· 
hince lstanbulun bazı mmtakala· 
rında, ezcümle Şehzadebaıile Un· 
kapanı ve Azapkapısı arasında 
bir yeni hat yapılması için Tram· 
vay ücretlerine zam yapılmış, fa. 
kat şirket Tramvay yolcularından 
zammedilen parayı aldığı halde 
inşasını teahhüt eylediği hatları 
yapmamı!. Onun için şimdiye ka· 
dar yekunu üç milyon lira kadar 
tahmin edilen bu paranın şirket· 
ten geri ahnmaıı isteniliyor. 

Meselenin bu tarzda izahı oka· 
dar garip görünüyor ki birden bi· 
re insan buna inanamıyor. lstan· 
bulun her hangi bir köıesinde 
yeni tramvay hattı yapmak için 
halktan ne diye para toplansın?· 
Vakıa Gazi köprüsünü yapmak 

için lıtanbulda nakliye vaııtala· 
rın:ı bir zam yapılmıştır. Bu zam· 
dan toplanacak haaılat ile bir köp· 
rü yapılacaktır. Fakat Halicin 
bir tarafını öbür tarafına bağla· 
mak, halkın meccanen üzerinden 

gelip geçmesine tahsis edilmek Ü· 
zere vurn~ ••'··e,l.i. lr;iıuıö• a. 
mesela Şehzadebatından Unka· 

Kürsüsü 
ilk dersi Başvekil 

Paşa veriyor 
Ankara, 17 (Hususi) - An· 

kara inkılap kürsüsü için bir 
müddettenberi yapılan hazır • 
Irklar nihayet bulmuştur. 

İnkılap kürsüsü bu salı günü 
Ankara Halkevinde açılacak , 
ilk dersi o gün batvikil ismet 
Pa!a hazretleri vereceklerdir . 

inkılap kürsüsünde verilen 

dersler, bütün memleket tara· 1 
f mdan dinlenilmesini temin 
maksadiyle, radyo ile ne!redi-

~lecektir. 
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Staviski rezaleti 

Hakikatleri 
söyleyiniz! 

Pariste genç bir 
avukat çıldırdı .• 

Çıldıran a\'ukat .M. de la Motbe 

Paris, 17 (Hususi) - Paris ad

liye sarayı iki gün evvel elim ve 

meraklı bir hadiseye sahne olmu! 

tur. 

Genç avukatlardan M. de la 

18 ~1ARTTA ÇANAKKALI~ BOGAZl;\OA BATAK FRANSIZ BUVE 

5 - 18 Mart Zaferi ... 
Bugün bütün dünya tarihinde eşsiz zaferlerden birinin 

on dokuzuncu yıl dönümüdür 
Bugün bütün dünya tarihinde 1 mağlubiyeti kabul etmek mecburi

eşsiz Türk zafe~l~rinden birinin, yetinde kalmıtlar, Türk ordu ve 
Türk kuvvetlerının Çanakakalede donanmaaı Çanakkale boğazında 
kendilerinden kat kat üstün düş· istihkamlarla yüzlerce zırhlı ara· 
man deniz kuvvetlerine gllebe unda devam eden deniz harbinde 
çaldığı 18 mart 1915 gününün yıl buıün galip ve muzaffer çrkmıt· 
dönümüdür. lardır. 

Aylardan beri boğazı geçmeğe Buyük Çanakkale zaferinin bu 
uğratan, bu uğurda her türlü çare kıamına taal)Uk eden ıu hulasayı 
ve fedakarlığa bat vuran itilaf takdim ediyoruz: 
devletleri bugün denizdeki k:lt'i Umumi harpte Çanakkale önü· 

ne ilk lngiliz donnaması 29 tem· 
muz 1914 te gelmit, boğaz önüne 
tarassut gemileri bıraktıktan 

sonra lmrozda toplanmağa başla
mıfh. Boğa~ın Necip ve kahra .. 
man bekçilerine o tarihten itiba· 
ren, ağır ve mütkülitlı olduğu ka• 
dar, ıerefli bir vazife verilmiı bu· 
lunuyordu. 

(Devamı 7 inct sayfanın ı inci sUtunund&) 

Adlige yangını Şehir Meclisi dün işini bitirdi 

100 kişi 
dinlendi 

bitti, mü-

Tramvay şirketinin geri 
paralar v• 

verecegı 

fettişler fezlekeleri "Mulıiddin Beyin Ankara ya gitmezden 
gönderdiler evel izahat vermesini çok isterdik .. ,, 

sı cihetile buz bayiinin zarar et· 
tiği ve 750 ton ücretini veremi· 
yen bayiin bu miktar buz bedeli
ni vermekten affedilmesi isteni
yordu. 

panı ve Azapkapısma gidip gele· 
cek olanları bir ücret mukabilinde 
n:ıkledecek bir tramvay• biribi
rine nasıl kıyas edilebilir?. Tram· 
vay ş:rketi ıimdiye kadar yapıl· 
mı§ olan hatları nasıl kendi serma
yesi ile vücude getinnit iıe bun· 
dan sonraki hatları da gene ken
di parau ile yapmak mecburiye • 
tinde değil midir? İşte bu tarzda 
bir sürü sualler derhal insanın 
kartısına dikiliyor ve bu suallere 
makul bir cevap bulmak müm
kün olmıyor. 

İstanbul adliye sarayının yan· 
ma.ıı etraf mda bir heyet halinde 
birleıik olarak tahkikat yapan ad· 
liye ve mülkiye müfettişleri, tah· 
kikatı tamaıniyle bitirmişler, fez· 
lekelerini yazmıtlardır. Yazılan 
tahkikat fezlekelerini adliye mü • 
f ettitleri adliye vekaletine, mülki· 

Mothe namında bir genç, Staviski ye müfettitleri dahiliye vekaletine 

Şehir meclisi dün saat ikide şu· 
bat devresinin son toplantısını 

yaptı. Celse açıldıktan sonra ge
çen içtimaın zaptı okundu. Encü· 
menlerden gelen bazı evrak kabul 
edildi. Bundan sonra k:lvanin en· 
cümeninden gelen bir evrak okun· 
du. Bunda, elektrikle işliyen so· 
ğutucu makinelerin piyasaya çık· 
maaından dolayı buz sarfiyatının 
geçen yaz 750 tona k:ıdar azalma· 

Kavanin encümeninin bu tekli
fi üzerine azadan bir kısmı söz al
dı. Avni Bey, buz tevziatının h:ıl· 
km ihtiyacına uygun bir şekilde 

Bununla beraber itin esası tah
kik edilince birdenbire insana 
çok manasız ve adeta inanılmaz 
bir §ey gibi görünen ihtimallerin 
&§ağı yukarı doğru olduğu anlatı· 
lıyor. 

Vaktiyle Tramvay tirketinin 
imtiyaz ve mukavelesi yapılrrken 
bugün mevcut tramvay hatların· 
dan batka daha bir takım mahal· 
ler arHında tramvay yolu tesisi 
kabul ettirilmit, fakat tirket bu 
hatların hepsini yapmamı§. Ope • 

ratör Emin Bey emanette bulun • 
duğu sırada tirket nezdinde teteb
büsler olmuş, tramvay tirketi bu 
tetcbbüslere cevaben şöyle demi,: 

- Tra.mvay şirketi mukavelesi 
umumi harpten evvel yapılmıştır. 
Halbuki umumi harp neticesinde 
eşya fiatları ve amele ücretleri 
artmı§tır. Tabii inşaat masrafı 

da o nisbette yükselmiştir. Onun 
iç.in bugün istenilen hatları yap • 
ınak mümkün değildir.,, 

O vakit §ehremaneti bu işin çı· 
lar yolunu dütünmüş, Tramvay 

Mehmet ASIM 

hadisesini tahkike memur olan is- göndermitlerdir. 
tintak hikinıi M. Ordono'nun 0 • Tahkikat fezlekeleri, vekaletler· 

dasına ansııın girmi§ ve: 

- Hakim efendi, bütün haki
katleri öğrenmek isterim! 

Diye bağınnıttır. Bu ini ha

diseden hayrete düşen istintak ha
kimi genç avukatın aklına halel 
geldiğ:ni görmüt ve derhal hade· 
me)eri çağırarak kendisini yaka -
latnıııtır. 

lDcvanu 4 üncü saytanm ı inci sUtununc!aJ 
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. de tetkik olunarak, mes'ul görü • 
lenler varsa, haklarında icap eden 
kanuni muamele yapılacaktır. Bu· 
radaki alakadarlar, tahkikatla va• 
rılan netice hakkında hiç bir şey 

(Devamı 7 inci say!anm ~ incl sütununda) 
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Müflis 
banker! 

Habersizce ka(a
madı, ) ol dan 

çevriliyor 
Yunanistanda bulun.an müflis 

Amerikalı bankerin oradan kaç· 
tığını fakat yolda yakalandığını 

dün haber vermittik. Yunanistan
dan hu hususta şu tafsilatı aldık: 

Atina, 17 (Hususi) - Ameri· 
kada yaptığı yüz milyonlarca do
larlık ihtilastan sonra buraya ilti· 
ca eden Amerika bankerlerinden 
Samoel İnsull Yunan hükiime· 
ti, buradan çıkıp gitmek için cu
ma gününe kadar son bir mühlet 
vermişti. Müflis banker Yunan 

Aılan mürebbiıinin karm - Korkak 
herif, neden kafesten dıtarı çııanıyor· 
sun? Benden dayak yi:yecekıin diye-

<Denmı • UncQ •Jfanm ı mel •lltununda) imi!? . (Devamı 4 Uncu snyfanm 4 Uncu sütununda) 

( Dc\·amı li inci sahJfcnln ı inci sütununda.) 

inkılap Enstitüsünde 

Maarif vekili Hikmet Bey 
dersine devam etti 

Maarif Vekili dün mütareke ile Sevr muahedesi 
arasındaki zamanı anlattı 

Maarif Yeki • 
Ji Hikmet Bey 
dün sabah tehri· 
mize gelmiı ve 
saat 13 te üniver • 
sitede bazı iılerle 
mefgul olduktan 
sonra saat 17,30 
da inkılap tarihi 
enstitü•ünde ders· 
)erine devam et· 
mittir. 

MütaTeke ile 
Sver araaındaki 

zamanı anlatan 

Vekil B. in dünkü ntKMET BEY DERS VERiRKEN 

1 , 

konferansı saat 19 a kadar devam yarın Ankıraya gidecek ve çar§&m 

etmiflir. ha günü dönecektir. 
Hikmet Bey bir ihtimale göre Devamı 8 inci sayıfanm 3 Uncu. sUtununla 
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Kazanç Kanunu Mecliste- Görüşüldü 
Dün, kanunun dört maddesi müzakere ve 

istisnalar tesbit olundu kabul edildi, 
Ankara, 17 (A.A.) - B. M. ' yazıhane veya depo masarifi ve J murif vekiletinin . resmi tedris ' da bulundu. "M.akine,, kelimesi· 

Meclisi bugün rei. vekili Hasan ya mütedavil sermayesi, temsil e- programlarım ve talımatnamele • nin izahını istedı. 
beyin riyasetinde toplanmıttır. dilen itbu müeueae tarafmdan te- rini aynen kabul eyliyen hususi Ahmet lhsan Bey su tubinleri-

Bir tayin 
Demiryoııarı işletme 

müdürü değişti 
Ankara 17 (A.A.) - Aldığımı• 

malumata göre, görülen lüzum Ü• 

zerine devlet demiryolları işletme 
müdürü umumisi Rıfat Beyin ye
rine mütekait erkanı harp k"lyma• 

kamı lbrahim Kemal Beyin tayini 
Reisicumhur Hazretlerinin tasdik
lerine arzedilmiştir. 

y ozgat meb'ualuğuna seçilen min edilirae kazanç vergisi tathi· ilk ve orta tedmat mektepleri ve nin de vergiden istisnasını teklif 
Yahya Kemal beyin tahlifi yapıl- katında Tür'kiyede yerleımit ado- liseler ve meslek mektepleri. etti. Sadettin Bey (İstanbul) bu - Döviz kaça kcılığı 
mıt ve Dahiliye memurlan kanu· lunur. Telif ve tercUme yapanlar na mukabele ederek: "Bu takdir· 
nunun 3 üncü maddesinin değİ§ • Üçüncü maddeye göre de aıa - Kitap, risale, makale, fıkra, de vergi üzerinde değirmenler a· 
tirilmeıine dair kanun müzakere ğıdaki yazılı işler ve teıebbüıler • tefrika, forma, nota ve resim ha· rasında adaletsizlik yapılmış 0 • 

ve kabul edilmittir. . le şahıslar bu vergiden müstesna· linde telif ve tercüme yapanlar lur.,, dedi. Kemal Turan Bey 
Buna nazaran, dahiliye memurluğu dırlar: -bu işlerden dolayı bir müease· (Isparta) iıe unları satılamıyan 

ın:.ıalyy~~hbir "?e.slek olulp baku meslek] tc de- Siyasi fırkaların, huauai kanun· senin dahili memur ve ımüatahde· küçük değirmenlerin vergiden is· 
rece erı ı raz ıçın aranı ac fart nr §Un· l k l . A •• t• · t d. 
J d . lar a teıek ü etmıf umumı mu • mı· olmamak şartiyle- aylık istih· ısnasını ıs e ı. ar ır. B · 

Dördüncü veya daha yukarı derece· esaeselerin ve menafii umumiyeye kakları veya kazançları 20 lirayı Neticede Hakkı Tarık eyın 
)erdeki merkez ve vilayet memurlarının hadim veya mesleki cemiyetlerin veya gündelik 'kazançlaTI veya iı- teklifi üzerine fıkranın daha va • 
mülkiye veya hukuk mektebinden mezun duhuliye ve aidat ve bunlara ya • tihkaklan 75 kuruşu tecavüz etmi· zıh yazılması için encümene veril· 
olmalan şa~tır .. Bu mezunlardan iki~c~ pılan teberrular ve müsamerelerin yen memur ve müstahdem ve itç~· meıine karar verildi. 
maddede zıkrcdılen memurluklarda ılu h l t ka 1 namelerine d 75 r ·· etmı N··f b b. d I n 
buçuk sene hizmet edenler dördüncü de· ası a ı, esaı mu ve e lerle ay a ırayı tecavuz - u uıu eı ın en az o a 
recenin üçüncü sınıf memurluklanna ta· göre ıeramyeıi üzerinde kazanç yen :maaf ve ücretlerin 20 lirası yerlerde çalıtan ebelerle haıtaba· 
yin edilebilirler. dağıtmıyan kooperatif ıirketler , _ istiınanın tatbikinde maaf ve kıcılar, eczacıların ve nüfusu on 

Mülkiye veya hukuk tahSilıerini bitir· ittigal mevzuları yalnız ıahip ol - ücret :miktan ne olursa olsun her binden a1ağı olup iakele, istaıyon 
di~en aonra ecnebi mcmJ.eketlerde veka- dukları gayri menkulleri kiraya türlü vergi ayrıldrktan ıonra iıtih· olmıyan yerlerde doktorlann ve 
Jetin kabul edeı::eği mektep veya üniverai· vermekten ibaret olan ıahıılar kak sahibin.in eline geçecek para· diş tabiplerinin vergiden muaf 
telerde tahsilini veya göstereceği• daire· d f kr ı.._ 

yalnız azasına ikrazatta bulunan nın 20 liradan a&ag~ 1 düımemesi tutulmaları hakkın a ı a na-lerde sitajını ikmal ile avdet edenler 'ı' 
ikinci maddede ynzılı memurluklarda tuarruf ıandıkları, bizzat iılettik· ıartiyle- 'ıahsisatile beraber 50 raretli münakaşalara sebep . oldu. 
namzetlik müddeti dahil olduğu halde leri maddelerden istihaalatta bulu- lira veya ondan ~ğı olan tekaüt Fuat Bey (Kırklareli) çocuk 
l-ç aenc hizmet ve ehliyetlerini isbat et· nan hakiki ve hükmi phıslar ve ve maluliyet, yelim ve dul maq • bakıcılarının da fıkraya ilavesini 
ti!.:ten sonra doğrudan doğruya dördün- bunları istihsal aahuı içindeki sa• }arı, istedi. 
cü derecedeki memurlukların ikinci sını· b h d d d af l 

tıtlar veya u sa a ıtın a epo Harcirahlaf', zaruri maar ar Bu teklif kabul edildi. Muafi· fın:ı tayin edilebilirler. · Hukuk mezun. d 
larının lise veya yedi senelik idadi veya tesis etmeksizin yazıhanelerin e ile ikamet ve seyahat yevmiyeleri, yetin iskele ve nüfus ile mukayyet 
bu derecede olduklan maarif vekaletince yapmı§ oldukları ıatıılar ve 1:11un· tedavi ve ölüm yardımları, umumi bulunmasının doiru olmadığı yo· 
musaddak mektep tahsilini bitirmiı ol· hasıran ecnebi memleketlere ıhra· ve mülhak ve huıusi bütçelerden lundaki itirazlar üzerine muafiyet 
malam lizımdır. Ancak timdiye kadar catta bulunmak üzere iskele ve verilen mesken bedelleri. mıntakalarınm Sıhhat Vekaleti 
dahiliye vekaletince mealeie kabul ediJ. istasyonlarda tesis ettikleri de~· Oliim veya bedeni anzalar ve maluli· tarafından tayini kararlattınldı. 
mit ve idare amirligıw• aita,·ını ikmal etmi, "k · k d l ·· · ·ıen tazmı"nat ikramiye 

lar tetvı i sanayı . anunun an.ıs· yet er uzenne ven ' Nu"fusu be• binden a.z olan yerler• 
olanlann hakkı mahfuzdur. f brikala f b ka ve para mükafatları ve askeri malullere ~ 

Çok mühim bir kararname. 
hazırlandı 

Ankra, 17 (Hususi) - Döviz 
kaç~kçılığını menetmek için hazır .. 
lanan yeni kararname bugünlerde 
Vekiller Heyetine verilecektir. Ka· 
rarnamede şimdikinin değiştiril· 

mişi olarak banaklarca clöviz te
diyesinden evvel m:ıliyenin kont• 
rolü ve kaçak harice giden Türk 
parasının tekrr.r memlekete geti .. 
rememesi gibi mühim esaslar var

dır. 

Tren altında .• 
ı, için lstanbula gelirken 

yolda yakalandılar 
Bilecik, t 7 ( A.A.) - IÇeakia 

kazasından Tevfik ve Enver adla• 
rında iki genç Ankaradan hareket 
eden posta treninin altına girerek 
iı bulmak için İstanbula gelirlere 
ken soğul·:an ve yorgunlu4ttan bil* 
kin bir halde Bilecik istasyonun
da görülerek yakalanmıtlardır. 

llk tahsil meselesi 
Bu derecede tahsil görmüı olanla':" tifade eden a nn a ;

1 
verilen terfih zamları yangın hayat ve de aeyyar .sa.bcılı4 ya~1'· 

bulunmadığı takdirde 1700 numaralı ka- sahası dışında fabrikaların yanız maluliyet sigorta tazminatlan ile yemek kındaki fıkraya lmıet Bey (Ço· Ankara, 17 (Hususi) -
l ı · · · k w 1 tedrısat meseıesmı tln.• ~-~~1"[·.;r-• nunun neırindcn evel bilimtihan ehliyet· muame e erını çevrıme ve maga· ve hayvan yem bedelleri ve bu mahiyet· rum) itiraz etti. Nüfuı ile a ım 

1 • • • ba · la la ·ı 1--'!!1 k k kaca teckil olunan komisyon y~· erını ıs t etmiı o n r ı e veaaıetçe za açma sızın ıatış yapma veya teki tediyeler. ıatımın ehemmiyetini takdir müm :r 
a llac k '- mu affakı ti b.t. 1 __ 'ı. t kl d lı ·· rın (b··ıgu"n) tekrar toplanacaktır. ç a .ur:;u v ye e ı ıren er nümune getİTlllC'K üzere aç ı arı Hrr nevi atıf, uçuf, a '' yarı§, gu· kü'n olmadı~ını ileri sürdü, faraza .. 
dördüncü derecedeki memurluklann Ü· k ·· bak ve te•vik ik· • M ı· • t ti"I" 

yazıhaneler. . reı, O!U ve spor musa a ,. Ankaraya öteberi getiTen seyyar ec JSln a 1 
çüncü aınıfına tayin edilebilirler. h ll h .k. . .. d l ramiyeleri ve mükafatları. .b. ,.sl 

Umumi müfettiılik ile vekilliklere Jü. Ma a i iı umetın musaa eıı e Devletler arasında cari teamüllere ve satıcıların da bu fıkra mucı ınce Ankara, 17 (Huıusi) - Büyü. 
zunı ,.e ururet halinde bu ıartlan haiz milli ve beynelmilel mahiyette a· hukuku düvel kaidelerine göre •efirler, verıi vermeleri lazım geleceğini Millet Meclisinin önümüzdeki peP. 

olnuyan münaaip zatlerin ve vekalet hu· çılan meıherler, panayırlar, sergi· mümessiller ve konıoloslarla rnaiyetlerin· söyledi. Buna cevap veren Maliye tembe veya cumartesi günü bay
kuk mütavirliğine hariçten tensip edile· }er ve bunlardan temin olunan ka· de çalıtan memurlar ve müstahdemler vekili maksadın seyyar sabcıların ram tatili yapması muhtemeldir. 
cek mütehassısın tayinleri caizdir. zançlar - bu gibi mahallerde sa· mütekabiliyet ,artiyle ve bu . sıfatların· da adilane bir hatte kazanç vergi· _,_11111111••11umııımımnımııııııumm1111ııııuu111111111111ıı•••ım•nııu ...,. 

Şu kadar ki bu suretle hariçten tayin kkı dak" · · · cı ı l ser ıahibinin aldığını vergide .. tıc yapanlar ha n ı ıstısnaıyet dan CIO ayı, la s·ı vermelerı·n·ı temin etmek o • olunanların hizmetleri dahiliye meslekin· :s- .. I" h ·ı~t hazine bono '°1 f k rt k bu tedi-
ilk ay için muteberdir- ecnebi Hrr turu ta vı a ve . f duaunu halen belediyelerin bu mua tutuyorsa .3 r nun 

de kıdem ve derece almıya bir esas teıkil 'f d . ve bankalardaki adi mevduat ve tasarru • ı ye •ekliyle alakası olmamalıdll"• 
etmeyip hizmetlerinden istiğna husulün· tebaanın bu haktan istı ~. ~1 ve kumt;ara faiz ve ikramiyeleri, gibi esnaftan vergi aldıkların.ı, :r 
d k ld ki d ı I T rk kt r Bu vaziyette bir bankanın .muha• e endilerine iki aylık maaı nisbetinde mensup o u an ev et e u ı· Meclis pazartesi günü toplanaca ı • binaenaleyh kaızanç vergiıinın 
·k · ·ı k iki ı b ı· 1 ıibi tercüme ettiği romandan doıa. 
l rarnıye ven ere eve mea ek veya ye arasında müteka i ıyet ea&II Tekıı· f ve mu·· na- bunlardan tahsilinin mümkün o a· 
vazifderine irca olunurlar. Bu auretle ha· ,_ ba l d ka yı vergi vermiyecektir; roman 

cari oumasına i ı ır. cağmı izah etti. Fıkra aynen • 
riçten alınanlar eğer bu hizmetlere ma· rını m:ıktu aylıkla bir gazeteye ve-
vazzaf memur iken alınmıı iseler men· İtçi kullanmaksızın kendine ve kaşa)ar · bul edildi. ren, gerçekten meslekdaş müellil 
sup oldukları dairelerce haklannda me· ya baıkalarına ait malzemeyi biz· B Telif ve tercüme yapanlaTın vergiye tabi olacaktır. Bir rnüel-
murin kanununun 85 inci maddesi muci- zat v-a at·ı-ı· efradiyle birlikte Ankara, 17 (Hususi). :--d ~ • vergiden İıtiınaaı hakkındaki fık· 
b. · -J ..... ( k ·11 11sın e 'Ka· lı"fin yazdıgvı makale. roman, hi-ınce ve memunyetleri ilsa eclilmiı me- el ve ayakla veya bedeni kuvvetle gün Büyü mı et ınec ranın müzakeresinde Hakkı Tartk , 
murlaT ...ibi muamele olunur. k ·· akere edilirken ka· ye baAma her gün üç lira alnıaf •. aıki - hl d A• 11 zanç anunu muz Bey (Giresun) •J;.z • 'dı . :s-

5, 6 ve 7 inci derecelere tayin ve terfi itler m ·ne ve tezga ar a ~ • H l ) 'Ik ·· ·· aldı _, .. , sı'yle ayda m'"'1·tuan doksan lira alt 
' la bab b" l"k üsnü Bey ( zmir ı sozu r-ki kamı-·- mu··etlı"fler, ... K edilecek memurlann orta mektepten me· tan ve san at rı er 1 ve ır 1 

• h d" ı:.a ""'""" maıı, nı"hayet, bı'r te.diye •eklidir• 
·ı · f d ve umumi menfaatlere a ım ce- · l d" ka d ..... :r zun olmaları ıarttır. te oturan aı esı e ra ı. mütercı.m er ıye y ettıgı 

· tl · k •t · •arbız vergi· Mu··eıs-elerı·n bunu daima bö-mıye enn ayı sız, :s- ...,,üsteana:lar, yeni layihada "riaa· .... ı 
Kazanç kanunu Nüfusu bet binden aıaiı olan den muaf tutulmasını teklif etti. ~·· 

1 
t frika f hal. d le yapmasına kanun asla m~ni de-. 

B d · k k yerlerde san'at icra eden ebeler, le, maka e, e ' orma ın e 
un an sonra yem azanç a· Bir suale muhtelit encümen namı· telı'f, tercüme yapanlar,, diye ğildir. Yazı yazmıyana par:ı v 

nunun müzakeresine geçilerek hasta bakıcılar, eczacılar ve nü· R f.k Şevket Bey 1 O halde muva 
na cevap veren e ı tasr"ıh ediliyor. Fazla olarak nota ·mez er· 

dördüncü maddesine kadar müza- fusu on binden aıağı olup iskele d ı l ıı d ı · ta d · · f k a yan ar.ıa ma en erın ma.men ve --im suretinde telif hakkı a· göz yumma ansa ıstısna ı ru 
keresi yapılmıttır. ve istasyon olmıyan yerlerdeki · b" ·· ld ki ...... ..... ı l d d l d' 

tıcari ırer muesaese o u ar....... }anlar da istisnaya katı ıyordu. "yalnız bu it er en o ayı,, ı 
Kabul edilen bu maddelere gö- doktorlaT ve diı tabipleri. söyledi. Hakkı Tartk Bey gazetelerde bitirmek, "bir müessesede mem 

re plinçolannı netir ve ilana On sekiz ya•ını bitinniyenler Vergiden istisnalaTa dair olan _,__ l vey .. müıtahdem olmamak §a..&iııl•·;• 
:r ve mecmuahrda ÇtAOn yazı ar ara- ,,. 

mecbur tutulan ticaret ve san'at veya 65 yqmı bitirenlerden ser- üçüncü maddenin müzakeresi ea· . . tile,, kaydini sihnek lazımdır.,, 
müıneaıilJerinin ticari ve 11nai te· mayeainden ziyade bedent kuv· nasında Selahattin Bey (Kocaeli) ama "makale,, ıstıla~ı~ gı:~~;~- Bu teklifi encümen mazbata 111 

ıebbüıler erbabının, hizmet erba· vetle çalııanlarla bu iki yaf ara· emlaki elinde bulunan ve aksi • ler de buluduğunu .Oylıy~r. . ~." harriri kabul etmedi. Servetifün 
bıaın, mütekaitler, dullar, yetim - 11nda olup ta meflUç veya: iki gö· yonlarına para dağıtabilen ano· ra,, kelimesinin de ilivesını ıste ı. mecmuası sahibi eski müellif .,_ 
ler dahil; tmıin ettikleri kazanç· zü kör veya el ve ayağmm iki•in- nim tirketlerinn tasrihini istedi; Encümen bu teklifi kabul etti. ~~- mütercimlerden Ahmet Ihsan Bd 
lar ile meabuk hizmetlere müteal· den veya birinden mahnmı i!Çi- bunların da vergiye tabi hükmi cak maddeye göre bunların ır (Ordu) da buna itiraz etti, küoit' 

ler ve sevvar satıcılar ve bu su • tahıslar olduğu maddede tavzih müessesede müstahdem olduklad~ı ye ,.1karak: lik ve onlara ali.kadar her nevi is
tihkaklar kazanç vergisine tabi • 
dir. 

Türiciyede yerletmit ecnebi mü· 
mea.iller de bu kanun hükümleri 
daire.inde 'Yergiye tabidir. 

Merkezi ecnebi memlekette bu· 
lunan bir müeueı.e, Türkiyede §U· 

be açar V(.ya sabit tesisat vüs:ude 
gt"'ınrae, Türkiyede mukim ve 
müetteae natmna tam selihiyeti 
ha; · olar•k harekete mezun bir 
v-.ya aaüteacldit aahular vuıtuiy· 

JJ 1 • • p e 1· :r 
retle malul resmi ve husuı' müs - olundu. takdirde vergi verme en ıca - Efendim, oz:ıman bunlar.-' 

hd 1 ··t-:1-1...ıer Sergi ve panayırların vergiden yordu. .J• •-A ta em er ve mu C"AtL 
0 

' mur, müstahdem olurhr, uıyor':İ 
Nu··fusu be .. binden aıaiı olan muafiyeti fıkraıına Rüştü Bey Hakkı Tarak Beyin itirazı .. hd t f~ 

:s- Evvela memur, musta em e 
l d n ·lecek i.-ilecek ve ya (Buna) itiraz etti: "Satı§ yap· H-'..:kı Tank Bey buna ı"tı"raz etti. 1 · d ·.ljO yer er e ye ı •:r :.ıa devlet müe11ese erın e caru• 

yakılacak maddeleri elde sırtta mamak kaydiyle kabul edelim.,, Dedi ki: Haydi idi müstahdem olsun bf 
veya batta satan seyyar aab<:ıla .. la dedi. "- Telif hakkı satılan bir :mal müstahdem gene müellif ve •*" 
b ·b· dd 1 · h n'- veya Bu fıkrada buralardan aatı• ya· b 

u gı 1 ma e erı ayva .. ~ hakkıdır. Havadis yazma, muhbir· tercim olmaktan çıkıyor da 
h l _,._.le araı..-·ıar ile kö· panlar hakkındaki istisnaiyet y 

ayvan a Çe'l\I n oa lik etme gibi bir hizmet karşılığı bir hüviyet mi alıyor? ap 
yu··nden getirerek tehir ve kuaba- müddeti bir ay olarak tasrih edil· t 

ücret değildir. Esasen vergiye ta· yapae'lğı gene resim, gene ___ .. 
da veya bllfka bir köyde dükkan di. tercüme değil midir? dedi. 

--1-- --~-- L··..11··1e M•·kı"neyle ı"tlemnen köydegwirmen bi olmak tabiidir. Anc:ı.k kanun 
&ÇID&KalZID .-wua ao7 au r' - ~J Netı"cede bu fıkra ilk -ki" 

H-.t akıl w ,... ıa-.ı.1ı.a11111 ..... ıelıriıılnllin•iıılltiUs•naslLı ~bllakkmdlll! .. liıakı...iJfliıkrllıllat.· l!buS!rl!aSı!d~alf!ik~ir~mab~~su~l!iül!..y!et~itmll!e~ıJin!'.:ii.!k!;!•:!!'-'!!'~~~L.-..... İıiW.:..Jıa.:.:....._~...iıL.ııll-"'· 



iŞARETLER 
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Doksan senelik 

f 

1 

ik.tısat oyunu 
Mekki SaitBeyin eldiven- Avanstan zimmete 

Yüz ıenedir konutulur: 
"-Biz yapamıyoruz. Gehirıler baı- lerini çalan 

lcaları yap11nlar. Bir müddet evvel köprü üstün· ı1Sabık bir inhisar memc-
Bu söz uysal bir kedi sırtı gibi de tramvayda bir yenkeıicilik runun muhakemesine 

'"1-çoklarrnı hotlandırdı. Sonra zaman 
... _. _._ 1 t '-- • 1 ba b 1 vak' ası olmuştu. Y ankeaicilikten b l d - .. ,...n ıın:V e u.ZI 1, er tarmıyl\ aş a• b' . aş an J 
dı"" derhal •ürültüler ba,Iardı. ıuçlu görülen Kamil isminde ırı l b . . . hk 

0 
• • 1 ·· l b l ·· ·· hk stan ul bırıncı ceza ma eme· "- Ne diye efendim ııe manı oluyo· dun ıtan u uçncu cezama e • . d d'' . . . . . b k 

.,.. j . d h k d'I . t' ı sın e un ınhısar ıdaresının sa ı •· .meaın e mu a eme e ı mıf ır • 
Iktısadi hadiıeleri zorlıunıva gelmez. KA ·ı t · · · de mu· levazım memurlarından Ecmel · - amı , r'4mvay ıçerısın . . 

~•t bildiği gibi yap11n, tabiat )'aptı· h . M ~ k' S 't Be . b'r çift Beyın mevkufen muhakemesme • . . arrır <.K ·ı aı ym ı 
tfltt ıyı yapar. . . . .. Ü· başlanmıştır. 

lu kelli felli alame tavırlı göa·ü! eldıvenını çalmaktan suçlu gor 
O..Unk ta~zimat pafalarJnın pek i!ine lerek mahkemeye veritmi!ti. Re· Ecmel Bey aleyhindeki dava, 
~. Onlar memlekette ıu değirmen· is Hikmet Bey, ne diyeceğini so· zimmete para geçirmek davasıdır. 
"aae varınc17a kadar ecnd.i fir~_ıını runca, bu eldivenleri yerde buldu- Tahkikat dosyasına göre, idaTece 
~yı ltir kazanç ıanır:la~dı. Polıtıka· ğunu öyledi. Ecmel Beye avans olarak bet yüz 
' lııüyük devletler ıefirlenne: s . h 1 ı· 'l · b 

,, r~ d'I . fi" 1 b' Mekki Saıt 8., ma kemeye ge · ıra ven mı~. Ecmel Bey de, u - ,...-en ı er ıı:ı: ıu or o unuz l7 • 

~.. Diyenler iktısat meselelerinde memişti, evvelce alınan if adesı o· paranın dört yüz küsur lirasını 
"'-n süren bir oyunun sadcc~ ııeyircileıi kundu. Sonra Kamili tramvaydan zimmetine geçirıni!. 
~ralarclır. atlarken yakalıyan polis me.~uru Mahkemede inhisar vekili dava· 

* * * Riza Nuri bey dinlenildi. 
Taınzimattan beri oynanan oyunun 

-.!t: 
lktııattır. bu oyunu bankA, imtiyaz 

it tirket. s\imrük rövuleri tamamlar. 
Tnnzimat1n bAnkuı bize fU oyunu oy· 

Müddeiumumi, ceza istedi. 
Mahkeme heyeti de, Ki.milin do
kuz ay hapsini kararla!lırdı. 

"-a:: Belediye kooperatifinde 
Onun sermayesini koyanlar paralarını ,... 

flftt.jkA maJlarını sata sata kuanmıtlardı, umumı konferanslar 
"-111' nn •eıi memleketle öyle . . ~ anın H •... lstanbul beledıyesı memurları koope· 
llllanıldr ki, hu kulanıı pazar arıyar,. t'f' 'd 1' . k lifi her H 1 d' ra ı ı ı are mec ıtı, oopera n • 
\rın emeline hiyanet etme ı Dünya. ni toplanacak olan umami heyeti müna· 
~n gc len malı bol bol memlekete sokmı· ıeltetiyle bir lconferanı hafta11 tertihinc 
" s-1.,tı. karar vennittir. Bu koiıferanılarda 

.. Memleketten çıkan malı ucuz almak latanbul halfunı ve §ehir müstehliklerini 
1~n :ı:aruri suikastlar tertip etti. FaJt. alakadar edecek mevzulara temas olunc1· 
~. malı pahalı girdi. Yerli madde ucuz caktır. 
\'erildi. _L~ • ' d J ' 1 Bu senau heyetı umumıye o ayısıy e 

T · . . . . ıu üç konferans verilecektir: 
nz.nnatı" ımtıyazlı tırketi bıze oyun 

~nadı: 1 - Büyük ıehirlerin içtimai çehresi 
Şimendifer oldu yolları kısalttı, fak•t ve zama~ız~ büy~k lt~r tehi.rd~ ~k· 

'-a .. ıan yol bize deiil, fal,rika memle· lenen vazifelerı (Unıvenıte ıçtımaıyat 
~ne yaradı. Nereye imtiyazlı tir· profetörü Kaıler tarafından), 2 - Bele· 
~ demiryolu ayak attı ise yerli aan· diye biitçeleri ve iklııadi ve mali ehem· 
'-r top attı. miyt:tleri. (Hukuk fakültesi iktııat p~-

Anadoludan Istanbula ıelen e!ya da- feıörü Foymark tarafından), 3 - lstih· 
~ .. _L ı ı.:ı ·· J t '- ld A d 1 lak kooperatifleri, Türkiyede istihlak ko· 
;~a r ae aı, s anou an na o aya • • .. . 

l ~-L- • .,. •:.& ,,.f!r!"tifkrının rolu. (Yüksek tıcarE t .esva aaa- ,,,..,, •••• ...-. ~·.........-..- .. 
alann u&ltnan bir satı, eli oldu. mektehi muallimlerinden Servet Bey ta· 

rafından). 

Gümrük gediiini ancak 90 senede ilk kor.!crana martın yirminci salı 
~ kapayabildik. gianü sant buçukta Halkevinde veri· 

İanzimat ıümrüiü yüzde üçten lecektir. 'l·ansçı evvela Almanca 
~llltarı çıkaramazdı. Gümrük hudutta- aöyliyccc' . .,ilfthara Türkçeye tercüme 
~da yüzde üç büyük ıelin. önün'! oluna~tır. . . 

kum parçası koymak kadar bıle ku"· Dağer konferanıların Uırıhlerı ayrıci\ 
t'Ui değildi. tesbit olunacaktır. Konferans herkese 
i . 'f an%İmatın sümrük faciasını anlamak açrktn. 

~ın orta Anadoludan sahillere doğru iner 1 ------------
tJn l<;ıybolan yül: binleri anmAlıdır. K Jaştır . . 

l ·>eı • • ti·~· T"'rk· ısır ma ışı . ,;_, ıstahı ıı u ıye nüfuıunun 

)~:f,, 48 ini iııiz diye gösterir. Bunun Türkiye Akıl Hıfzı111hha cemi· 
rıı,."'ıasr ıudur: Açılan gümrük doksan ıe· yetinden bildirildiğine göre nesli-
lııde me•lekleri icinen koruyan bir h l.J-
""-r haHne koydu: mizi akıl sata ndarı yüklülüğü ve 

* * "' tereddi tehlikesinden korumak 
... Blınlara hila nazariye diyecekler var· için diğer memleketlerde münaka· 
,.,, b'l ı -1-

• • 1 mem. Fakat 1934 te bir milleti en ıa11 yapı m!U[t1. olan takim "kısır· 
~ :Z<4L'l&nında bile hafif tertipten ıöyle laıma,, mevzuu hakkında 22 m-ırt 
" istismar edenlttin misalleri günün pertem'?e günü aaat ı 7 de cemiyet 

'telesi olmu!tur. • d 
n_. 1 tarafın an Çagalog"'lu Malevi bina· 
'.111 ara bakın. 

tı .. 3,S kuruta mal olan elektrik kilova· ıınd::ı müna.katalı ve umumi bir 

1 :t'uzde he§ yüz fazlaaiyle sabin-. Tele- musahebe yapılacaktır. 
~ k~nu~mal~ında bir kalem ıürmeaiyle -.::.=. =.===.=-=====~==="== 
ti.ı! bın lira sozclen kaçar. Bir tramvay tanmıyelun, bunlar bir millet haline air
l_"'lf> ıelmeainde 3 milyon lira yüzde memenin tarilıe mal olan hatalarımn 
lf YÜZ kirclan ıonra yeniden kir diye serpintileridir. Bunu böyle bilmek ge· 
...,ieh.ıalııiliyor. rektir. 

yı teırih ettikten sonra, reis Er • 
tuğrul Sait Bey, Ecmel beyi sor· 

guya çekti. Ec.mel Bey, vaziyeti 

fÖyle anlattı: 

- Bu avansı kaybettim. Nere· 

de, nasıl kaybettiğimi bilemiyo· 
rum. Navlon işi için vapurdan va· 
pura dola§ırken dütürmüı, yahut 

çaldırmış olacağım. 

Parayı cebimde bulamayınca, 
tela! içinde kaldım. Kaybettiği
min §uyu bulmaması için bir müd

det kimseye bir §ey söylemedim. 
Bir yerden para tedarik ederek, a

çığı kapatmak istiyordum. Niha· 

yet buna muvaffak olamıyacağımı 
aklım kesince, müdür Murat Beye 
gittim. Parayı kaybettiğimi söyle

dim, yerine koymak için uğraıaca

ğımdan bahsederek, müsaade ri
ca ettim. Müsaade aldım. Bundan 

sonra polisçe arandığımı öğrenin· 
ce, daireye geldim. Tahkikat ba!• 
lamıştı. lf ademi aldılar açığın bir 
kısmını kapatmak üzere, son ay • 
lık maatımı ter,kettim. 

- Avanı olan bet yüz lirayı a· 
ym kaçında almıttınız?. 

- Aguıtosun ıekizinde ..• 

- Parayı kaybettiğinizi ne za· 
man haber verdiniz?. 

- Agustoıun otuz birinde. 

- Peki, bu kadar ara verece -
ğinize derhal ha her vermeli değil 
miydiniz?. 

- Açığı ıkapatabileceğim ü.mi· 
diyle ziyaın fUyu bulmamasını 

dütündüm. Onun için haber ver -
meği geçiktirdim. Şunu da ili.ve 

edeyim ki bu vaziyetten çok mü

teeaıirim. Ben, bu kadarcık 

paraya tenezzül edecek bir adam 
değilim. Senelerce memurluk et -

tim. Sırasına göre üzerimde yirmi 

otuz bin lira ta,ıdığım oldu!. 

Şahitler çağrıldı. Muhasip 

Sami, tahmil ve tahliye amiri Mu

zaffer Beyler dinlenildiler. Sonra 
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SOHBETLER 
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Ecnebi profesörler 
Bir iki gün eve), üniversite talebele· 

rinden bir grup gazetelerimizden biri~ 
Yenl. denı·z tarı"feleri · ı · d 

1
ne geldiler, içtimaıyat profesör erın en 

tesbit ediliyor şikayet ettiler. 

D · k · d " d · t' E'·elki gün, Kemal Cenap Beyin iıti-
enız omısyonu un enız ı· . . 

.. •• .. .. • • w. fası §ayi oldu. Sınıfa gıren ecncbı pro· 
caret mudurunu reıshgı altında fesör, talebenin opstrüksiyonuna uğra. 
toplanmıştır. Bu tophntıda martın dı. Talebe sınıftan çıktı . 
başından itibaren altı ay müddetle j Ve ağızdan ağıza, üniversite muhi

tatbik edilecek deniz tarifelerinin tinde, ecnebi profesörlerden tikayet 
tespitine baılanmııtır. sözleri duyuluyor. 

Vekaletten gelen emir üzerine ı Bunları, ecnebi dü§manlığı telakki 
bütün Turk ıahillerindeki tarifeler etmek yanhştır. Bu hoşnutııuzluğun f\. 
aynı enılar daireıinde hazırlana- mili, görünürdeki sebeplerden zi~a~ı.., 
cağı için muhtelif liman idarele·· ruhidir Ecnebi profesörle':.' muallı~an! 

· d 1 k' 'f l t tb'k talebeleri ortasında yarattıgı lık, samımı 
rın en ge en es ı tarı e er a ı ı T 1 bel . . . havay: yaratamıyor ar. e e er, mu· 
edılmııtır. aUimlcrinin iç havasına giremiyorlar. 

Komisyon pazartesi günü tek- Çünku, munllimin ağzından çıkan sözle· 
rar toplanarak tetkikatma devam ri anlamıyorlar. Cümle cümle tercüme 
edecektir. edilen ders, talebeye muaJlimini benimıe· 

Döviz kaçakcılığı 
Döviz kaçakçılığı tahkikatına 

dün adliyece devam olunmuı, mah 
keme ikaraTiyle tevkif olunan dört 

kisinin tekrar ifadeleri alınmıstır. - -
Tahkikatın şimdiki safhasiyle 

müddeiumumi muavinlerinden Şe 

fik Bey meıgul olmaktadır. 
Müteakip safha ile de istintak 

dairesi meıgul olacak, tahkikatı 
derinlettirecektir. 

Kutu barı cinayeti 
İstanbul ağır ceza mahkeme -

&inde, Galatasarayda (Kutu) ba· 

rında çalgıcı Sami Efendiyi öldür

mekten suçlu Adil Efendinin mu· 

temiyor. Bence hoınutsuzluğun en 
belli bailı sebebi budur. Ve bu bir pro· 
fesör için çok büyük mahzurdur. Bu 
mahzur, ancak ı·iyaziye ve tıbbın nazari 
kısımlarında bulunmaz. Laboratuvar 
tecrübelerinde, söz ve takririn büyük 
bir kıymeti olmıyabilir. Söylenenleri 
tercüme etmek kafidir. Fakat içtimat
yat, felsefe, ruhiyat, tarih, edebiyat 
gibi derslerde, talebeyi derse bağhyan, 

takririn yarattığı havadır. Bu derslerde, 
muallunin benliği vardır ve sözü ltir mik
natıı gibi dinliyenleri çeker. Halbuki 
buıün üniversite talebesi, bu derslt!1'de, 
adeta kekeme bir hatibi dinliyorlar. 

Bir riyazi, bir kimyager, bir doktor 
mütehaısıstan büyük fayda beklemiye'bl· 
liriz. Bu mütehassıslar, derslerini Tmk· 
çe takrir etmiyebilirler. Fakat bir içtimıo.· 
iyat, bir ruhiyat profesörünün Türkçe· 
den gayri bir lisanla ders vermeıinden 
- hiç demiyelim - fakftt büyük bir 
fayda beklenebilir mi? ... 

hakemesine dün devam edilmİ§ , Eğer üniversitemizde, Alman felıe
bir rapor etrafında suçlu vekili • si, A1man ruhiyatı, Alman içtimaiyatı, 

nin izahatı dinlenilmiş, muhake· 
me tahkikatın derinleıtirilmesi 

için başka güne bırakılmıttır. 

T elaviv sergisi 
T elaviv sergisine ittirak etmek 

istiyen tacirler dün öğleden sonra 

Ticaret odasında bir toplantı yap· 

Alman bakımından cihan edebiyatı okut-
mak istiyor idiııek, bunlara dair yAzılan 
beyn~lmilel Almanca eserlerin lercümele· 
rini okutmamız çOk daha faydalı olmaz 
mıydı? 

Sellmi izzet 

Yunanistanda tütün 
inhisan kurulacak 

Yunlnistan tütüne inhisar koy• 
mıtlardır. mak için tetkikler yapmaktadır. 

Bu toplantıda bütün ihracat ta· 

cirleri hazır bulunmut ve iştirak 

şekli görütülerek kararlattırılmıt· 

tır. 

Tütüncüler kongresi 
lzmirde toplanacak olan tütün 

kongresine btanbul n:lmına işti -

rak edecek murahhaslar tespit e· 

dilmittir. 

Ticaret odası tütüncüler grupu 

da bu kongreye lstanbul tütün ta· 

cilerinin ve zurraın arzularını 

gösteren bir rapor h1zırlamakta-

dırlar. 

lnhisarın neticelerini arqtırmak 
maksadile yapılan bu tetkiklerde 
yabancı ınemle'ketlerdeki inhisar 
idarelerinden de ml\lumat isten • 
mektedir. 

Muhtelif memleketlere bu me
yanda memleketimiz tütün inhisar 
idaresine müracaat eden Yunan 

hükumeti, idarenin tetkilitı ve 
son senelerdeki bütçelerinin gön
derilmesini rica etmiştir. 

Ulu Dağda 
1. S. K. Klübü reisliğinden 

Klübümüz kayak §Ubeıi lcurban bay· 
rarnını Uludağda geçirmek Üzer'e 

... -ııııııuuıuuuıııınııun ııı *'"'""" "'ıu '"- "'''"...,.""""m11ııa 2.,3 034 .. •• '- h B h .,.. -... cuma gunu saua ı urııaya a· 
faa şahidi olarak çağrılması kara· reket edecektir. lıtirak edecek azanın 
riyle muhakeme başka güne hıra· 20 mart akıamma kadar klübe müracaat· 

aunlan münferit hadiseler diye dü- Sadri Etem Müdür Mürat Beyin de müda • 
'-~~~~~~l!!!!!!!!~~L~~!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ı::::z::~~!!!!!!!!!~~~~~~~~!"!!!!!!!!!~ 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

kıldı. lan tamim olunur. 

~·:Dehri Efendi, doğruıu dildeki te-ı · · . Mesela eskiden zenginler ata. 
'at bayattaW terakkiyatr takip ede· iürtlcr de eı•i• binirlermiı .• 

.. , . , \ 1; .. . 

~Ü· ı ... Onun için herhangi bir seJ:~:-:le ik- •.. ~jimdi attan ve e§ekicn ziyade ar· Dehri Efendi - Aziz dostum, hakib· 

1bal mevkünden düıenlere "Attan indi c· tık binek va11ta11 olarak otomobil ve oto- ten öyledir. Artık o eski darbı ıneHI 
ı~ğe hindi,, derlermiı... büı kullanılıyor. Bununla beralter hala yerine "Otomobilden indi otobiise irindi,, 

eski A! ve qek darbı meaeli dillerde de- demek elbette dalıa yerlndedM 
Yam uliyor. 

> 1 l 1 d ı• iri ı 1 
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Tramvay şirketinin geri 
vereceği paralar .. 

~ıııınııııııııın•~li•• UM UM/ HA R P T E c ıı 

TEŞKİLATI MAHSUSA ". 
lum•m~~mınııııırrınımnı~mmmıımijın~w~ımnı~nııımnınııınıımımnı~ırrnıı~ııımoo~mımınııımınımıınıı~nımmıooıınııııij ıım1ıı1ın111·1 mııımıımı~ınıııııımı~mnı~nımmııım ıını 1ııı~~m~~ ~~11 ıı 

VAKIT'ın Yeni Tefrikası : 133 Yazan : A . Mil 
-- ı ""' t11ratı ı ine! ı.11yıfac!a) 

yapılmadığını, belediye reisliğinin 
buz işini esaslı bir surette hal et
mesini söyledi. Varidat müdürü 
Nail Bey izahat verdi. Ve ezcümle 
dedi ki: 

le yaptığı bir mukaveledeki hatla: 
rm temdidi işinin halledilmediğini 
ve halkın şirket kasasında 
biriken paralarının iadesinin 
icap ettiği hakkında bir takrir ver

Benden size bir f enalz ~ ~elmez ! 
"- Müteahhit mukavelesi mu

cibince 28 depo açacaktı. Halbuki 
70 e yakın depo açmıştır. Şehrin 
her 5';mtinde bir depo vardır. Her 
sokakta yoktur tabii... Buzun ok
kası 3 kuruşadır. Fakat bazı yer
lerde beş kuruşa satıldığı da vaki
dir. 

Beş kuruş verirseniz buzçu, bu
zu iple sarar, kağıda kor, elinize 
güzel bir şekilde verir. 3 kuruşa 
alırsanız doğrudan doğruya eli
niz~ tutuşturur. Bundan ba.5ka bize 
şimdiye kadar buzun fazla fiatla 
satıldığına dair hiç bir şikayet ol
madı. Şikayet olsa idi takip eder, 
mukaveleyi fesheder, müteahhi -
din (10) bin lira tazminatına da 
vaz'ıyet ederdik.,, 

Nail Beyin sözleri hemen bütün 
azalarc" kabul edilmedi. Feridun 
Bey mukavelenin pek garip bir 
§ey olduğunu, makinelerin buz sa
b§ı üzerinde bir tesiri olamıyaca
ğını söyledi. 

Kara Osman zade Su1t Bey ise 
ınüteahhidi müdafaa etti. Bilakis 
makinelerin buz aatııı üzerinde 
hayli tesiri olduğunu, müteahhidin 
fazhya buz sattığını söyliyen aza
ların ne için bir zabıt tutturmadık
larını söyledi ve 750 ton buz bede
linin biraeneye münhasır kalmak 
üzere affını istedi. 

Bir müddet daha munaka.t-::ı. ul • 
\lubı.cıu 'Ju,vanın encamenının af 
teklifi kabul edilmiyerek 750 · ton 
buz bedelinin müteahhitten alın-

miş ve belediye reisi beyin de bu Çoban yolundan alkonulma
hususta izahat vermesini rica et - ama tiddetle itir:a2 ediyor ve diyor 
miştik. du ki: 

Muhiddin Beyin müstacelen An- "-Benden size bir fenalık gel-
karaya gitmesinden evvel bu. hu- mez. Ben Ba~kan ha~bind~. Tü~k 
susta izahat vermesini çok ıster- 1 ordusunda hızmet ettım. Turk og
dik. Bu suretle meclise dolayısiyle lu Türküm. Nasıl olur da sizi Yu
halka izahat verilmiş olurdu. Ha - nanlılara haber veririm? Fakat 

b ı k. · h nr almış ve beni bırakmıyacak olursamz, o za-er a ıyoruz ı ış ızı . . . "k .. 
"t kted' . B ış· le Nafia Vekili man çetenın vazıyetı tehlı eye du

gı me u. u k . . . d ı 
Al. B d b"zzat mec::gul olmakta- §ece tır. Keçıler vaktın en evve 

1 ey e 1 
:.- k"" d" ki be · ·· ·· .. d . (Bravo sesleri). oye onece er, nım surunun 

ııH. alb k" b" ·m fen heyetimiz başında olmadığım anlatılacak . 
u ı ızı , B .. . y . ndarma-

lktısat Vekilimiz, hususiyle şirket. unun uzerıne unan. l~ 

k · ı· ~ · · b · · A sına haber verilecek, benı aram::ık 
Ier omıser ıgıınız u ışın umumı . . . kd"I 

t . . . h l l "d' l H' ıçın etrafa Jandarmalar aev ı e-ne ıcesını azır ama ı ı ı er. ıç 

olmazsa Nisan devresine bu hu- cek. . la m 
tak. t tk"k t t" . t• t' .1 1 Jandarmalar bu havalıde do f ı· 

sus ı e ı a ne ıcesı ye ış ın - b 1 ki z dersem j 
ı·a· ya aı ıyaca ar. anne 

me 1 ır. Yunan jandarmalariyle kartılaı • 
Bundan başka şunu ilave etmek rnak hiç itin.ize gelmez!,, 

isterim ki, oktrova resmi kalktı. ·Halil efendi çoban Arifin bu 
Bunun önünde düşünülen tedbir - 1 B sözlerini maku bulmuştu. unun• 
ler şu varidata . zam, buna ilave- 1 k ı 

la beraber onu gene ko ay o ay 
den ibaret kalıyor. Halbuki kolay O 

d ... serbest bırakmak istemiyordu. -
Çareler ve şekiller bunlar egildir. 

nun için kendisine demi§ti ki: 
Bütün belediye t.:şkilatı sene ba-

l "- Peık ala, doğru aöylüyoraun şından itibaren daha fazla ça ışa-
ama, ya bulunduğumuz yeri sen 

rak varidatı tamam toplamıya gider jandarmalara haber versen, 
gayret etsinler. Cünıhuriyeti ida- ~bizi burada gördüğünü hiçbir 
rede makam, meclis, muhasebe ay- kimseye söylemiyeceğine yemine· 
11 ayrı şeyler değildir. Hepimiz kül der miıin?,, 

ririm .. Ne isterseniz yaparım. 

olarak çalışacağız. Elektrik, tele- "-yemin de ederim, söz de ve· 
fon şirketleri halktan saat parası, 

Halil efendi bu muhavereden 
lar. Bunıaı:ın esası uedir?A ~u pa- sonra çoban Arifi tahliye etmiı, 
ralar depozıto olarak pekala be- h 1_,1_ d ek b. ]_ ı· b"l 

kira diye bir takım paralar alıyor-

. . . çete aK'ıun a t ır n.e ıme ı e 
Iedıyenın kasasında durur ve faı- f mı· .... d · d n 
. d . "f d d·ı· F h t" 1 sar e ıyecegıne aır on a 

zın en ıstı a e e ı ır. en eye ı, kat'A .. 1 'h yet Arifi 
masına karar verı"ldı". · k I "d" ı ....... b h ta ı soz a mıt ve nı a şu· et er mu ur ugu u usus ne- b b km b 

Bund:ın ıonra ispirto, benzin ler yapmışlardır. lktısat müdürü- ıer est ıra 1! · 

mazot ve emsalinden istihlak ver- müz bir çok vaitlerle gelmişti. Fakat bu hadiseden iki saat ka
gisi alınması meselesi görüşüldük- Kendilerinden gayret bekleriz. dar geçtikten sonra civarda baıka 
ten sonra Nureddin Münşi Bey Ba· Haliç şirketi, ekmek işi, &naf bir adamın dolaşbğı görülmü§tü. 
kül"a ile mazotun ayni şey olduğu- Bankasının vaziyeti gibi meselele- Bu sefer Halil efendi onu da yaka 
nu söyledi. Celse on dakika tatil ıi Nisan devresinde halledilmiş !attırarak getirtmişti. Yakalanan 
edildi. görınek isteıiz.,, adam çoban Arifin efendisi koyun 

Bir müddet sonra celıe açılınca Cevdet Kerim Beyin sözlerin- cu Hüseyin efendiydi. Halil efen· 
is~hlak vergisi meselesi tekr:ır den sonra toplantı bitti. di ona: 
görü§'iildü. Şimdilik benzin ile ma· . "- Burada ne arıyorsun, Yu-

Valandova mlisademesinde Türk çete 
lerinin bir kısmını idare etmiş olan 

Hafız Recep Efendi 

Türk çetesi olduğunu söyledi. Ben 
de sevindim, koıa kota size gel
dim.,, 

"- Çoban Arif bana kimseye 
bir !CY ıöylemiyeceğine dair ye
min etmitti. Demek ki yeminini 
tutmadı?.,, 

"-O yemin dü,manlarımızın i· 
çin makbul olabilir. Fakal bana 
kartı değil. Siz ta latanbuldan bu
raya kadar geldiniz. Burada han, 
otel, lokanta yok ki barmabilesi -
niz. Onun için birçok ihtiyaçları
nız olabilir diye düıündüm. Bir 
§ey İ$teyip istemediğinizi anla
ma'k için buraya kadar geldim .. 

Halil efendiyle koyuncu Hüse
yin efendi bu suretle konu§urlar
ken uzaktan çoban Arif de görün
müştü. Çevirdiği lazarmı§ bir ku· 
zuyu bir urığa takmış olduğu hal
de geliyordu. Halil efendi on.u 
gördüğü zaman: 
"- Hani ya, çetemize dair bir 

kimseye bir !ey söylemiyeceğine 
yemin etmiıtin? neden yemininde 
durmadın?,, diye sormuştu. 

Çoban Arif de ıu cevabı vermiş 

zottan r . 1 d"" IJ····:::: ..... ~ •• ....___ ............... -"\ 1 l 1 "- or eıım a ınması, ıger meva- ••·• ................ - ....... -........... nanı ara casus un. mu yapry • yf d" .. 
d "- Gene sö eme ım agam. 

ı mü§teile hakkında da tetkikat H Şüt Çekersen l suiı?,, diye hiddetli bir tavırla sor- Yalnız Hüseyin efen.diye mesele-

ti: 

yapılarak nisan devresinde bir ka- H B .. • • Ç. ki dufu zaman Hüseyin efendi ke- d d 
rar 'V'erilmesi k:ıbul edildi. fi oy)eSIDI e mali sükUnetle: yi açtnn. Bunu a ıize yar ım et-

Konaervatuvarda devam ede· :: M"ız h h . l . . d O ,., "- Sizin burada olduğunuzu mek için yaptım.,, 
. . :: a mu amr erımız en •- ı H k b. k rar cek heledıye memurlarmın ailelerı ii C B . d ... "Ş" : haber aldım, onun için görmeğe a SIZ ır a 

• 1 ki "- . . .. man emal eym yaz ıgı ut i d f 1 • • 
l e çoeu arının ıt;aydıye ücretın· g . . . . . . •• • geldim.,, "- Biz yar ım i an ıstemıyor-
d.en istiana edilmesi prensip itiba· l ~i ç~k.~raen böyl~ı~nı ç~~!.,, ısımlı ı· Cevabını verırnitti. duk. lıteseydik, baııınızın çaresi-
rıyle kabul olunmadı. H gulunç spor hıkiyesını bu çar • "- Bizi görmeğe mi gel~in? ne bakmanın yolunu bilirdik. Sen 

Son olarak Cevdet Kerim Bey f~ faınba günkü (Karagöz) gaze- Burada olduğumuzu nereden bili- galiba bir çetenin ne demek oldu-
SÖ'zQldı ve ıunlan söyledi: H tesinde okuyunuz!. yordun?. Sana kim haber verdi?,,· ' ğunu bilmiyorsun. Biliyor musun 

- Geçen gün bir talairler bele- ~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::r. ..... u::;::::: tJ "- Biraz evvel çobanlarımdan ki, sözünde durmıyanlara karşı 
diyenin vaktiyle Tramvay şirketi- Arif bana geldi ve bu civarda bir tayin ettiğimiz cezalar çok ağır-

dır; madem ki sen de sözünde 
durmadın, o halde bunun cezası· 
nı mutlaka çelanen lazımgelir.,, 

Halil efendi bunu söyledikten 
sonra çete efradından birisini ça• 
ğırmış ve ona: 

"- Alın şu herifi idam edin!,, 
demişti. 

Zavallı çoban Arif bunu i§itince 
elinde tuttuğu kızarmış kuzu ile 
pek ,aşkın bir hale gelmişti. Be
reket versin Hüseyin efendi orta· 
ya atılarak demişti ki: 

"Halil efendi, Arife karıı hak· 
sızlık ediyorsunuz. O sizin lstan
buldan buralara kadar geldiğinizi 
ve bizleri kurtarmak için çalıştı· 

1 
ğınızı anlayınca sevncinden dura• 
mamış, size yardım etmek maksa· 
diyle gelip meseleyi bana açımıt· 
tır. Yoksa onun hiçbir kabahati 
yoktur. Affetmeniz Jazımgelir. 

Fakat Halil efendiyi yumuşat• 
mak kabil olamıyordu. O Arifin 
idamı meselesinde ısrar ediyordu. 

Ancak uzun münakaşalardan son 
ra ve Arifin hüsnüniyetle hareket 
ettiğini nazarı dikkate alarak o

nun idamından sarfınazar edilme

sine karaı vermişti. Bunun üzeri• 
ne çete efradiyle Halil ve Hüse
yin efendiler ve çoban Arif otura• 

rak bir arada yemek ye.mişler ve 
ortalık iyice karardıktan sonra ay• 
rılmışlaTdı. 

Halil efendi evvelce karar ve• 
rildiği veçhile o köye y~kın olan 

bir noktadan Yunan hudut kara
!kollan ar11sından bermutat lazım
gelen tedbirler alarak geçmiı ve 
salimen Bulgar toprağına vi.ııl 

olmuştu. 

Halil efendi çetesinin merkezi 
olan (Fistavna) kariyesine git· 
meden evvel üç gün sabaha karşı 
Bulgar hududunda (lslaştan.) kö-

yünde dostlarından (S.) çavuşun 
evine gitmişti. Çetesi kendisini 
biraz geride bekliyordu. Halil e
fendi kapıyı çaldığı zaman (S .. ) 
çavuş pürtelaş yatağından fırla· 
mış ve kapıyı açmıştı. Halil efen• 
diye gördüğü zaman yüzünde 
memnuniyet alaimi belirmi§ti • 

(S.) çavuş arkadaşını hemen ev• 
den içeri almıştı. Şimdi o bir la• 

raftan mangaldaki ateşi yaikmıya 
ve kahve pişirmeye çalışırken, di· 

ğer taraftan Halil efendiye soru
yordu: 

-de yalnız yemekten, içmekten ho§lan
mazlar. Birlikte yenilen yemeğin para
sını ikisi de kendileri vermek isterler. 
H-;ıaan Bey olsun, Ayaşlı olaun, yanları
na birini takmadıkça, ahçı dükkanına 
girmek istemezler. Rakı içirirler. Köy
lülerinden biri gelse, Ayaşlıdan para iste
se bo§ çevirmez, yeter ki, bu alış veriş ol
mMın.. 

kanın odasının kapısını vurdum. Ayaı

lı, Fuat evde imi§ler. Kottular, Halideyi 
F aikanın odasına kaldırdık. Biraz son
ra ayıldı. 

- Bunu bir hekime götürmeli, dedim. 
- Evet, göstermeli, Fuat gitsin, çağır· 

sın, dediler. 

"lki gözüm, 

Gönderdiğin icadına baktım, bizim mü· 
tehe.aaıı :ır:kadaşlara da baktırdım. Çocuk 
dört aylık kadardır. Dü§ürmek için ana· 
sının içtiği türlü pisliğe türlü süpürüntüye 
aldırmıyarak, yerinde oturmaktadır. İyi 

bakılmak ister. Haatah: nede kalmak is· 
temiyor. Ben kanı kesmek için ilaç ver
dim. Çocuğu düşürmek için bana yalvar• 
dı. Bundan evvel de bir çocuk dütürdü
ğünü söylüyor. Ciğerlerinde bir şey yok. 
Ate§i bugün, yarın düşer, sanırım. Düş· 

mezse gene gelmesini söyledim. 

düşünmemiştim. Bunu Faikanın bilmesi 
gerekti; onlar da hiç bir şey açmadılar. 
Böyle kadını az, erkeği çok bir yerde, tek 
başına yaşıyan genç bir kadını boş hıra· 
kırbr mı? Ben bunu bilmeliydim. Er· 
tesi gün Hnlide odama geldi. Ben daha 
bir şey açmadan, o sordu: 

Kahramanlıktan, batırlıkt:ın, yeğit
lik hikayelerinden ikisi de coşarlar. Bir 
gec~ Ayaılıya bir misafir gelmi§tİ, lzmir 
muharebelerini anlattı, ikisinin de du
dnkJuı titredi, az kdldı ağlıyacaklardı. 

v 
Bu odaya t111mdığımın haftasında, bir 

ıab:lh, işe gitm''"'- için odamdan çıktı· 
ğım zaman, koridorun loşluğunda, yerde 
bir k '!dm1n yattıiıru gördüm. Sokuldum. 
Halide. Bayılmıf, yatıyor. Hemen Fai· 

Fuat da f&pkasmı aldı, gitti. Ama 
ertesi sabah gene ortalıkta dol ~fan Hali· 
deden anlıyorum ki: Fuat gitmif, onların 
dedikleri hekimi yerinde bulamamıf. Ha· 
her bırakmıf, hekim de timdiye kadar 
gelmemit. 

- Seni, ben bir hekime yollasam, gi• 
der misin?· dedim. 

- Giderim. Neye gitmeyeyim, dedi. 

Halidenin eline bir mektup verdim, be
nim en yakın arkadaımı olan doktor Fah· 

riye yolladım. Erteai ıün Fahri bana fU 
mektubu yazıyor: 

Bu gece bize gel, sana kendi yaptığım 
':ıraplardan içireceğim. En yüksek, Ren 
şaraplarından daha üstün değilse beş pa
ranı almam. Allah aıkına gel.. Ten bellik 
etme, bekliyorum.,, 

Fahıi Rıza 

H:ılidenin gebe olacaimı nedeme hiç 

- Doktor, mektup yazacaktı, ne yaz· 
mış? dedi. 

- Senin çocuğun vnrmış ta, neye söy· 
lemiyordun? dedim. 

- Nesini söyleyeyim? Başım::ı bir ka
zadır geldi, dedi, ben, onu düştü sanıyor• 
dum, düşmemiş. Hekim, görünce anla· 
dı . . 

Biraz durduk tan sonra: 

- Hekim ne yazıyor? diye sordu. 

- Hekim diyor ki, çocuk düşerse, ana-. 
sını da beraber mezara sok:ır. 

(J>evaıw var) 
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Bigada bir kız ateşe Türk- Sovyet bilgi Yalovada muhtarlar 
Kaymakam Şefik Beyin açtığı 

neler öğreniyorlar? 
kursta 

ı~ÖY Ml:ıt'f ARLAIUNDAN 
Kenarda X işaretli muhtar Meliha H. ] 

Yalova, (Huıuıi) - Şiddetli 
kar fırtınalarından sonra devam 
eden yaz gibi ııcak havalardan is
tifade ederek Y alovaya kadar kı· 
aa bir seyahat yapmak istedim ve 
Kadıköyüne uğnyan vapurla yola 
çıktım. Vapurda iki yüz kadar yol· 
cu ve bir çok ta eşya vardı. Bun· 
lardan bir kısmı Büyükadaya: ve 
bir kıımı da Bursaya gitmek üzere 
Yalova ya çıktılar. 

Vapurda 

Her gün saat sekizi kırk beş ge· 
çe köprüden kalkan bir vapur do
kuzu üç geçerek Kadıköyüne ya • 
nattıktan sonra Heybeli ve Büyük 
Adaya uğrıyarak Y alovaya gel· 
mektedir. Biz tamam iki buçuk 
saatte buraya geldik. Hava biraz 
lodos olduğundan adalara kadar 
(bir parça sallandık. Büyükadayı 

dolaşırken sahilden tepelere ka· 
dar uzanan koyu yetil renkteki 
çam ağaçlarının gölgeledikleri 
kırmızı keremitli beyaz kötkler, 
mazinin bin bir maceralarını bize 
okuyor ıibi geliyordu. Senelerden 
beri burada yatamakta olan aşk 
ve füsun ilahesi, sabah günetinin 
akisleriyle henüz uykudan uyan • 
mıt gibi duruyordu. Biribiri ar· 
kasından koşarak dantelli etekle• 
rini öpmeğe uğraşan küçük dal
ıalann korkak ve mütereddit du· 
daldarı köpürerek geriye çekil· 
dikçe o, aururundan bqını çevirip 
te bakmıyor gibi ıeliyordu. Kim· 
bilir ne kadar piJkin bir kalp ta· 

ııyor?. Kim bilir o, ne kadar sevda 
zedelerin hayallerini yaşıyordu !. 
Ben, güvertenin parmaklıklarına 
dayanarak bunları düşünürken va· 
purun düdüğü beni hakikatle kartı 
ka11ıya getirdi. Vapur iskeleye 
yanaımıf, herkes biribirini iterek 
dıf&rl çıkıyordu. Ben de onlara 
kaırışarak !kendimi iskelenin üze • 
rine attım .. 

Muhtarlara ders 

Bir mülkün idaresinde evvela 
köylerden batlamak ve oralarda 
temelleri kurarak yükselmek hik· 
meti hükumet iktızasındandır. 

Devlet teşkilatları içinde en ziya· 
de kıymet ve ehemmiyet verilme
si lazım gelen bu köylerin seneler· 
denbri ihmal edilmeleri yüzünden 
koca bir Osmanlı devleti yrkıl«nış 
ve mülkümüzün üçte ikisi elimiz • 
den çıkmıthr. 

itte bu çok acı hakikati anla· 
mış olan cümhuriyet hükfuneti her 
teYden evvel köyleri düşünerek 
onlar için bir köy kanunu yapmı§· 
tır • Bu güzel kanun, ihtiyar hey· 
etlerine büyük kudret ve selahi· 
yetler verdiği halde bazı taraflar· 
da muhtarları okur ya2ar olma:kla
rı ve yahut o kanunu tatbik ede
bilecek kabiliyette bulunmamaları 
yüzünden beklenilen neticeler bi
raz geç elde edilmektedir. 

Bu kanunun hükümleri iyice 
anlaşılacak olursa köy ihtiyar hey
etlerinin adeta birer meb'uıan 
meclisi kuvvetinde olduğu görü· 
lür. 

Eskiden olduğu gibi muhtarlar, 
köy heyetlerinin mühürlerini bir 
ip parçasına bağlı olduğu halde 
ceplerinde tafıyarak her hangi bir 
evraka top yeklın basmak gibi ka
nunsuz hareketlere artık müsaade 
edilmemek lazım gelir. 

Köy muhtarları kendi selahiyet· 
lerinin ne olduğunu bilmediklerin· 
den dolayı en küçük davalar için 
dahi köylüler kaza merkezlerine 
kadar gelmektedirler. 

Sonra her hangi bir :karakol ku
mandanının lüzumsuz yere köy 
muhtarlarını kasaba ve şehirlere 

kadar celbederek onları divana 

çekmesi ve bu celp keyfiyetinin 
haftada bir kaç kere yapılması gi· 
bi yorucu ve işten alıyoyan hare· 

Yalovada ketler hep muhtarların köy kanu· 
Ben gönniyeli burası çok değif· nu ahkamına vakıf olmamaları yü

mit ve ideta güzellefmit··· °tskele zündendir. 
meydanına paket tatları döşen· Muhtarların köylerde oturacak 
mif, genit bir yaya kaldırımı ya • birer odaları ve ihtiyar heyetleri· 
pılmıt••• HükUmet konağı batka nin de içtima edecek gün ve saat
bir kiıveye bürünmüf, bir çok yeni Ieri olacak ve köy halkı kendileri 
evler inşa edilmiı.. Velhasıl eski için buralarını makam olarak ta· 
manzaradan hemen hemen eser nıyacaklar ve her i! için kaza 
kalmamış gibidir. mahkemelerine koşmıyacaklardır. 

Buraya tayin olunduğu gün• Bir köylü bu heyete müracaat ey· 
denberi büyük bir dirayetle kaza· lediğine dair elinde kağıt olma • 
yı idare eylemekte olan kayma· 1 dıkça kaza merkezinde onun işine 
kam Şefik Bey sarteyledi~i mesai kulak asıLmıyarak tekrar ihtiyar 
niabetinde muvaffakıyetler hasıl heyetine gönderilmelidir. Köyler, 
olmat Ye memleket halkı kendiıi· tehirlerin birer hayat kaynağı ol· 
ne büyük bir sevgi ile batlanmıt· duğundan oralarda oturan inıan
t.. )ar ,ne kadar yUkselmif olurlarsa 

düşerek yandı 

Bigada Filibeliler çiftliği hal • ar a ş t) r m a 1 a r } 
kından bozacı Mehmedin üvey kı· 
zı 28 yaşlarındaki Haticenin evde 
kimse bulunmadığı bir sırada 
aar'ası tutmuş ve yanmakta bulu
nan ocağın içine dütüp cayır ca
yır yanmış ve ölmüştür. 

Sovyet akademisinde azadan ve diğer 
alimlerden mürekkep hususi bir 

komite teşkil edildi 
Çorluda sıtma Savyctler bilgi ve kültür alemine zararlar vermiştir. Beynelmilel bilıi 

Tekirdağında Çorlu kazasında ıe- mensup şahsiyetlerin dahil bulundukları kongreleri seyrekle!mİ! ve sistemden 
nelerdenberi yapılan pirine ziraatinin "Pan - Unyonist,. birliğinin fikirlerini mahrum kalmıttır. Bilgi aahaaı asgari 
sıtma hastalığına sebebiyet verdiği neşreden ''Bilgi ve Kültür,. gazetesinin haddine indirilmittir. Halbuki, beynel· 
görülmüştür. Bu mühim i!in layik son sayısında, Sovyetlerin en yüksek milel siyasi münasebetlerin çokluğu ve 
olduğu ehemmiyetle tettkik edilerek bilgi ve kültür şahsiyetlerinden olup karıııklığı yüzünden alimler yalnız batla· 
esaslı bir surette halli için bir heyet bundan birkaç gün evci ölen ve ölümü rına, gayri t••bii olduğu ve kısa bir za• 
ayrılmıştır. ile bütün dünya bilgi ve kültür mahfel- manda :yile~tirilmesi lazım geldiği tudik 

terini çok müteessir eden profesör Ol- edilen bu nz.İyeti değittirmek için bir 
Bu heyet bu hafta içinde bu sene denburg'un Türkiye _ Sovyetler siyasi tey yapamazlardı. Bunun için Sovyetl• 

Çorlunun Kara Ahmet, Pataköy ve ve kültür yakınlaşması hakkında bir ma- alimlerinin Türkiyeye daveti umumi bir 
Kam Sinit çiftliğinde yapılmak iste- kalesini neşretmektedir. Bugün büyük alaka uyandırmıı oldu; zira, birçok bil· 
nen çeltikleri tetkik için mahallerine ölüler, daha doğrusu ölmez büyükler gi meselelerinin tetkiki ve Sovyetlerdc 
gidecektir. arasına karışan profesör bu mühim ma- elde edilen bilgi muvaffakıyetleri haklan· 

Samsunda bir cinayet kaıeainde diyor ki: da izahat veritmesi mevzuu bahis 1>aıu .. 
"Türkiye ve Sovyetler ittihadı gibi nuyordu. 

Samsun, 16 (Hususi) - Evelki 
gün bir gencin ölümü ile neticelenen 
bir vaka oldu. F cci olduğu kadar ga
rip elan bu hadise §Öyle cereyan etmit
tir. Fener sahasındaki tik maçlarını 
seyretmek için civardaki tepelere çıkan 
Vezirköprülü yinni bir yaıında Hakkı 
oğlu Ahmet İsmindeki gencin yanına 
bir ara üç kiti sokularak tecavüzatı Ji. 
saniyede bulunmutlardır. Bu halden 
sinirlenen Ahmet oturduğu yerden 
katkını~ ve aıağı doğru İnmeğe batla· 
mı!br. Iıte bu sırada mütecavizler 
Ahmedin Üzerine atılmıılar ve cebren 
tarlı'!lara doğru sürüklemeğe ba§lamı!
lardır. Bir ara ıerirlerin elinden kur
tulup koşarak kaçan Ahmet kendisini 
(Sırt Üstü) denilen yardan aıağı abnıt 
ve sukut neticeıi nezfi dimağiden ve· 
fat etmi~tir. Mütecavizlerden Çorum· 
lu Sadi ve hemıerisi Ahmet yaka
lanmııtır. Polis diğer maznunun izi 
Üzerindedir. ...................... __ ,, ... , ..... ---·--·· .. ·· 
şehirler halkı da o derecelerde 
yükselmiş olurlar. 

İşte bu mühim noktaları göz Ö· 

nüne alan kaymakam Şefik Bey 
burada bir kurs açarak 32 köy 
muhtarını toplamıt ve on gün on • 
lara H. Fırka binası salonlarında 
köy kanununu öğretmittir.· Muh 
tarlar büyük bir şevk ile derslere 
devam ederek köy kanununun tef· 
sire muhtaç mal'adeleri hakkında 
notlar tutmuşlardır. 
İçlerinde Bacık köyünün muhtarı 
olan Meliha Hanımın da bulundu· 
ğu bu faziletli muhtarların yaraA· 
dıbtlarındaki kabiliyet ve zeka 
bu derslerle bir kat daha parlamıt 
ve bu sayede kendi benliklerini 
anlamaktan mütevellit büyük bir 
neş'e dalgası gözlerinden fıtkırdı· 
ğı halde köylerine avdet eylemiş • 
lerdir. 

Bu muhterem muhtarlaTımız, 
Y alovada bulundukları müddetçe 
başta kaymakam bey olmak üzere 
jandarma kumandanı aıyişten, 

mal müdürü vergilerden, hususi 
muhasebe memuru mükellefiyet • 
ten, doktorlar sıhhat işlerinden, 
ziraat ve baytar memurları ekin
den ve hayvanlardan, nüfus me • 
muru doğum, ölüm vak'alariyle 
nüfusa nasıl kaydolacaklarından 
tapu memuru da qıraziye müteallik 
meselelerden çok fay dalı denler 
vermitlerdir. 

Muhterem muhtarlarımız, Ya· 
lovada bulundukları müddetçe 
iıtirahatları temin edilmiş ve halk 
fırkasiyle belediye tarafından zi
yafetler verilerek izaz ve ikram 
edilmişler ve hükumetimizin ken· 
dilerine verdiği ehemmiyetten çok 
memnun olarak kıymetli bilgili 
ve yüksek sevinçler içinde köyleri· 
ne dönmüşlerdir. 

Ragıp Kemal 

iki büyük deTlet arasındaki siyasi ya- Türkiye bilgi mahfelleri tabii kuvvef• 
kınlaıma yalnız aiyaaet görütü noktasın- terin verimi iıine ait ve günden aüne .zi
dan ehemmiyeti haiz olmakla kalmamıı yadele!f!n büyük araıtırmalara çok bil
ve son zamanlarda kültür inlütafına da yük bir ehemmiyet vermektedirler. Çün• 
tesir yapmakta bulunmuttur. Bunun kü Türkiyede de, fevkalade bir iktıaadi 
için Türkiye ile Sovyetler arasındaki )'ft• ehemmiyeti haiz olan bu aratbrmalar hu• 
kınla!ma itinde kültür ve belgi meaelele- susunda te!ebbüsler yapılacaktır. SoY.. 
ri de müstesna bir mevki almı§lardır. yellerin yaptıklan bu araıtmnalar sonun• 
Türkiye hükumetinin daveti Üzerine aka· da yeni bir bilgi organizasyonu §ekli w• 
demi azasından Marr ve Samoyloviç'in cude getirilrnittir. Sovyetler bilgiler •• 
Türkiyede yaptıkları ıeyahat bunun en kademisi yeni ıubeler ve esaslar yapmıf• 
İyi misalidir. hr ki, bunlardan Kafkasya ve orta Aı· 

Bilgi itleriyle yakından uğra!anlar bi- yadakiler, vücud! getirdikleri eserlerin 
lirler ki, emperyalist dünya harbinden birçok görü! noktasından Türk ilimleri· 
sonra milletler arasmda bilgi münasebet- nin eserlerine benzeyİ§İ yÜzünden, Tür· 
leri zayıflamı§tır. Bir memleket alimleri kiye bilgi mahfellerini bilhassa alikadar 
diğer bir memlekette ilim sahasında olan etmektedir. Bu da bilgi organizasyonu 
bitenlerden pek az malumat alabilmekte- görü! noktasından Türklere faydalı ni• 
dirler. Bu da bilgilerin inkiıafına büyük muneler verecektir. 
1111ın1111J11•1u11mınaııt111111111tr11M11,..ımmnwmOlltflmııt1111111111ıu"ımmuı•ııım. 

Adanada beş 
tevkif •• 

ADANA, 15 - Failleri meç· 
hul kalmıt bir cinayet hakkında cüm
huriyet müddeiumumiliğine vuku bu
lan bir ihbar üzerine evelki gün dokuı: 
erkek ve üç kadının nezaret altına alı
narak istintak hakimliği tarafından 

sorguya çekilnüılerdir. 
E•elki gece Jandarma nezarethane· 

sin~ bırakılan bu on iki kiti dün tek· 
rar edliyeye getirilmiş ve aktaın geç 
vakit sorguya çekilmit, müteaddit 
kereler muvacehe edilmit ve tahkika· 
tın neticesine kadar bunlardan Ahmet 
kızı Peri!&n, Mehmet kızı Suıanla 
Duran Veli oğlu Mehmet, Süleyman 
oğlu R.himin' tevkiflerine ve Hasan 
kızı Nazife ile Hasan oğlu Adem, İs
mail oğlu Kanıil, Haıan oğlu Sabri, 
Mehmet oğlu İsmail, Zeki oğlu Niya
zi ve Mehmet oflu Kadirin gayri mev
kuf olarak haklannda tahkikatın ya
pılmasına karar veribniı ve bet suçla 
tevkifhaneye gÖncleribniıtir. 

Vukubulan ihbarın ınahiyeti Kara· 
isalr Mehmet adında birinin bundan 
bir müddet evvel Periıarun evine ıötü
rüldüğü ve o geceden sonra hayat ve
ya ölümü hakkında biç hir malumat a
lmamadığı gibi bu adamın üzerinde 0 

gece külliyetli miktarda da para bu
lunduğu bildirilmiıtir. 

işte adliye timdi bu adamın ne ol
duğunu, öldürülmÜ§ ise cesedinin ne
reye gömüldüğünü ara!tırmaktadır. 

Kumar yüzünden 
bir kavga .. 

MERZiFON, 18 - Altı Mart 
salı aktamı saat 8 buçukta Gürcü Ka· 
milin kahvesinde kumar oynamakta o
lan Marmca köyünden Karaman oğlu 
Feyzullah ile kahve sahibi Kamil, ara· 
lannda 20 kurut yüzünden kavgaya 
tutuşmu!lar. Feyzullah ağız kalabalı· 
iı yapınca Kamil dayanamamıı, masa• 
nın üstünden aldığı bıçakla F eyzultahı 
böğründen aiır surette yaralamııtır. 

KUnil kaçrnıf, yaralı dispansere 
kaldırılmıt, orada fazla kan zayi ettiği 
için ölmek derecesine gelmit; hükumet 
doktora Ahmet Beyin yapbğı bir ti· 
ringa ile hayab lmrtanlmıfbr. Yaralı 
teda-.i için, handan sonra Amaayaya 

•ötirülmüftiir. 

Türk bilgisi ve Türk alimleriyle Y•· 
kınlaıma itine yardım İsteğiyle Sovyet 
bilgiler akademisi, akademi azaauad.m 
ve dıgcı alimlerden -mürekkep hususi '.bir 
komite teşlôl ebnittir. Bu komıtenın Ta• 

zifesi, müıterek Sovyet - Türk bilai 
araıtmnalannı ve bilgi araıtmnalan itin• 
de kar§ıbklr tanışma hususunu mükem
mel bir surette organize etmektir. Sov
yetler ittihadı bilgi kuvvetlerini arqtır• 

ma müessesesi, Savyetler bilgi müease
ıelerinin, bilgi hizmetlerine dair oLuı 
b:mlmıı malumat ve izahabm Türkiyeye 
göndermiıtir. Bu müesseselerin vücude 
getirdikleri eserler Türk alimlerini ali· 
kadar etmektedir. Bilgi çabtması itinde 
fevkalade lüzumlu olan bu gibi malUına
tın Türkiyede dahi baaılacağrndan kati· 
yen §Üphe olunamaz. Kır evleri hakkın
da fotoğrafileri muhtevi bulunan ve ya• 
kında Türkiyeye hediye olarak gönderi• 
lecek olan bir albüm kabının nefaseti iti· 
bariyle Sovyetlcrdeki güzel sanatlar 
bilgisi hususunda güzel bir misal tefkil 
edecektir. 

Sovyetler bilgi akademisi azası Türki
yedc bulunduklan ıünlerde, Türkiye •• 
Rusyada toplanan Türklüğe ve aaireye il• 

it zengin yazma kitaplann teatisi husu• 
sunda te!kilat yapılması için konuımalar• 
da bulunmu!lardır. Sovyetlerdeki zen
gin vesikalar henüz kifi derecede teabit 
edilmemiı olduğundan Türk ve Sovyet 
alimlerinin çalı§rna birliği yapmalan lü
zumu daha ziyade barizdir. 

Bilgi adamlan kadrosu meselesi hem 
Savyetler, hem Türkiye için fevkaladt: 
ehemmiyeti haiz bulunmaktadır. Bunun 
için Türkiye i:e Sovyetlerin biribirine 
kartılıklı genç alimler göndermeleri lı\
znndır. 

Türk ve Sovyetler büyük bilgi itleri 
hakkında biraberce kararlar verilecektir. 
Bu büyük bilgi çalıtmalan birlikte teıeb
büslerin kuvvet ve ehemmiyetini göste
recektir. Eski Sardlar araıtırmalar.ı hak
kında konu!malar batlamıı bulunuyor. 
Jki memleket arasında karıılıklr munta· 
zam bir bilgi haberleımeıi hizmeti teıkil 
olunmaktadır. Sovyet ve Türk alimleri 
bu haberle§menin mümkün mertebe iyi 
olmasını temin için elden geleni yapacak· 
lardır. 

Sovyet ve Türk alimlerinin beraberce 
bilgi itlerinde çalıırnalannın bu bqlan· 
gıcı, bilginin iyi ve çobuk inkitafı saha· 
amda ilk teıebbüsü ifade etmektedir ki. 
bilginin çabuk bir surette inkitafı temin 
edilmeden yeni hir yapma organizaıyo

nu 7Y1DÜ at.il c1eiildir .. ; 
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Çanakkalede 5 - 18 Mart Zaferi 
Bugün bütün dünya tarihinde eşsiz zaferlerden 

7-VAKIT 18MART1934 -
Adliye Yangını 

100 Kişi 
dinlendi! 

be e e d k ld ee ea ee d ee ı -- (Ba:ı tarafı 1 inci sayrtamızda) ' 

ırının on o uzuncu yı onumu ur .•• söylememekte, gayet ketum dav-

ranmaktadırlar. 
--(Bat tarafı s lliıcü aayıfada) f talarının raporlariyle bir kat da- 1 la kapatılmış bulunuyordu. Bu j rini son tiddete çıkarmışlar, ü - Evvelce yazıldığı gibi, heyet 
Aguatoı ayı İngiliz filosunun ha ehem,miyet ve ciddiyet peyda saatte 7,Ssantimetrelikten 38,lsan çüncü grup zırhlılar da saffı har- bir taraftan adliye sarayında yan· 

boğazda tahauut devri olmuştu. etti. Bütün vazifedarlar, ~yku- timetreliğe kadar 310 düşman to- he girmişlerdi. gın tehlikesine karşı önceden ne 
Bu zamanda İngiliz donamnasınnı suz geçen gecelerin yorgunluğunu pu boğaz bataryalanmızı dövüyor- Buve batlrthyor gibi tedbirler almdığmı, bu ted .. 

boğaz civarına bıraktığı nöbet ve hissetmeksizin, her şeyi hazırlan- du. Fransız hücum zırhlıları, bil- birlerin kafi olup olmadığını, bir 
tarassut gemileri o kadar çoğal- mış olan sevgili toplarının başına Manzara h:ıkikaten korkunçtu. hassa Buve, cüretle Dardanusa taraftan da yangın sırasında sön .. 
l!Uftı, ki bu vaziyete artık, "ablo· büyük bir itimatla geçtiler. İs· Yer, gök top gürültülerinden in- doğru ilerliyordu. Civar bat:ırya- dürme ve içerdeki dosyaları kur• 
ka,, dan batka bir ad verilemez · tihkamlarm içinde büyük bir fa- liyor, boğaz yamaçlarında yer yer larmıız ve bütün muharebe esna· tarma işinin lazım geldiği gibi 
di. aliyet vardı. yangınlar, alevler çıkarak gök yü- sında büyük bir fedakarlrk göıte· yapılıp yapılımadığım araştırmış· 

23 Eylul 1915 te lngiliz gemile· Sabah saat 8,30 da daima tor- züne doğru toprak sütunhrı yük- ren Dardanus bataryası Buveyi tı. 
tinin aTasında Fransız gemileri pidolarlaı tarassut edHen boğaz seliyordu. göz açtmnıyacak seri ıateşleriyle 
de görülmeğe baılamıştı. Bunlar methalinin gerisinde 8zırhliyle bir Fransız filosuna hUcum ihata etmişti. Artık Buve mermi 
Golua, Süfren, Böve, Şarlmany kruvzörün bulunduğu anlaşıldı sag"' nag"'ı altında muntazam hücum· 

h ak işareti zırhlıları ve bila are gelen diğer Deniz pek sakin, gök yüzü berr lannı bırakmış, ileri geri manev· 
üç zırhiı ile 6 hafif kruvazör, 7 ve lekesizdi ve bu hal düşman le· İngiliz baş amirali bu bombar· rabra başlamışb. 
torpido ve 6 deniz altı gemisinden hine sayılabilirdi. dımanın bataryalarımız üzerinde Bu sırada nfleksible bir menni 
mürekkep filo idi. Boğazın haricinde İmrozdan kafi derecede hasar yaphğına ka- isabet etmiş ve zırhlı gerilemiye 

Bir müddet ıonra boğaz önünde Bozcaada ya kadar büyük bir fa· n:ıat getirdiğinden saat 1 de F ran- başlamıştı. Merkez ve bilhassa 
ıayısız denilebilecek derecede aliyet görülüyor, bir çok torpido- sız filosuna hücum işareti verildi. Rumeli iıtihkimlarmıız kesif düş
çok düşman gemisi birilanit bulu· lar, sağa sola, ileri geri koşuyor, Bu işaretle 18 mart muharebesinin man ateşi altındaydı. Düşman mer 
nuyordu. Dritnavt ve zırhlıdan tahrip ve nakliye gemileri ,tahli· ikinci safhası da başlamış oldu. mileri düştükleri sah:ılar üzerinde 

f k ık nl. Bu ikinci safha düş.man filosunun torpil gemilerine, u a ye e ı- siye ve hastahane vapurları mu • derin çukurlar açıyorlar, yüksek 
lere varmcıya kadar her türlüsü harebe sahasına doğru yaklaşıyor, ricatın:ı başlangıç oluyordu. toprak sütunları çıkarıyorlar, her 
mevcuttu. Boğaza civar adalardan geri hizmetine mahsus olan hat Fransız filosu, bilhassa Rumeli tarafı duman bulutlan içine boğu
her hangi birinin limanına bakıl- üzerindeki yerlerini tutuyorlardı · sahilini takip eden Şarlmany ve yorlardr. Top secl:ılarmm arasın· 
aa Amerika ve Avrupanın en iılek Saat 10,30 da dördü geride ol· Golua zırhlıları pek cüretkarane da bir saniyelik bir fasıla bile bul-
limanlarma benzetebilirdi. mak üzere 10 zırhlı ve müteaddit hücum ediyorlardı. Bu esnada ü- mak mümkün değildi. 

Harp başladı§ı zaman torpidolardan mürekkep iki kuv- çüncü ihtiy:ıt zırhblan grupu da Zırhlılar ilerledikçe ateılerimiz 
vetli filo boğaza doğru ilerliyor- Yenişehir önüden boğaza doğru i- altmda daha fazla eziliyorlardı: 
du. Bu iki büyük grup en önde lerlemiye başlamışlardı. Erenköy önüde bir torpido muhri

Triyomf sistemi bir zırhlı, bunu Artık muharebe yeni inkişaf e· bi, sonrı bir taharri gemisi batı· 
takiben sıra ile Agamemnun, Lord den vaziyetlerle şiddet ve dehşetin rıldı. 

Harp baıladığı zaman Çanak· 
kalede bulunan İngiliz gemileri: 
En büyüğü 28 bin ton, en ·küçüğü 
12 bin ton hacminde olmak üzere 
1 7zırhlr, 3 hattı harp knıvazörü, 
1 Dritnavt, 5 kruvazör, hacimleri 
6 bin tonla 4 bin mütehalif ol· 
mak üzere 9 hafif kruvazör, 
il ttı harp filosundan hariç 6 ha· 
fif kruvazör, Z torpido gambotu, 
23 torpido muhribi, 17 ufak torpi
do, 11 tahtelbahir, 30 torpil ara· 
ma gemisi, 34 nakliye gemisi, 1 
bak>n gemisi ... 

F ranıız filoıu: 
En büyüğü 23 bin ton, en küçü

ğü 9 bin ton hacminde olmak Ü· 

zere, 10 zırhh, 4800 tonluk bir 
zırhlı kruvazör, 11 bin tonluk bir 
kruvazör ve ayrıca iki kruvazör ... 
Muavin gemilerde: 4 hafif kru
vazör, 11 tayyue gemisi, 11 tor
pido muhribi, 9 uf ak torpido, 7 
deniz altı gemisi, 25 mayn arama 
gemisi, • balon gemisi, 14 nakliye 
gemisi .. 

21 Teşrinevel 915te 
Bu ıdretle boğaz civarında 

toplandıktan sonra 21 teşriniev • 
vel 1915 günü şafakla berıaber 18 
parçalık bir düşman filosunun 
boğaza yaklaştığı görüldü. O gün 
ıaat 6,55 te amiral bayrağını ta· 
fıyan İngiliz hattı harp gemisinin 
12000 metreden ilk ate!i açması 

üzerine dört zırhlı birden methal 
iıtihkimlarmı seri yaylimlerle a· 
tef albna aldılar. 

İngilizler boğazın 

Fransızlar da Anadolu 
hedef tutmuflardı. 

Rumeli, 
sahilini 

Çanakkalede muharebe bu 
ıuretle haıladı, kanlı bir şekilde 
devam etti ve nihayet 18 mart 
1915 günü zafer Türklere nasip 
oldu. 

18 Mart sabahı 
18 mart sabahı erkenden keşfe 

çıkan bir tayyaremiz Bozca ada 
civarmda 15 İngiliz, 4 Fransız 
.ıırhlııı ile 3 kruvazör ve müte
t.ddit torpido vt. tahrip gemileri
nia boiaza doğru hareket ha·zır • 
lıtında bulunduğu haber verildi. 
' a~ !:ebs, mubtıelif taruıut poı· 

Nelson, Kvin Elizabet, lnfleksi- son derecesine girmişti. Bir grup Anadolu Mecidiye tabyesi tara· 
bel, Prens Corç zırhlıları ve bun • Halileli sırtlarının ilerisine geçmiş fından ateşe alman Buve zırhlısm· 
larm gerisinde de 5 torpido bu- Rumeli sahilini takiben ilerliyor, da evvela bir kaç isabet görül
lunmak üzere heybetli birer kale diğer bir grup iv hatlara yaklaşmı müştü. Sonra gemiden hafif bir 
gibi teker teker Seddülbahir hiza· ya çalışıyor, üçüncü filo da med- duman yükseldi ve zırhlı yan t:ıra· 
aından görünerek methal önünde hale giriyordu. Tayyareler istih· fa yattı. Bir buçuk dakika sonra 
Kumka?eye doğru bir hat teşkil kamların halini anlamak üzere ke- Buve batmış, bordasında on daki
ettikten sonra sola döndüler ve şif uçuşları yapıyorlar, mayn ta- ka zarfında on isabet görülen Süf
birinci hatta bulun.an 6 zırhlı bo - rama gemileri büyük bir faaliyet ren zırhlısı d:ı Buvenin yerini tut
ğazdan içeri girmeğe başladı. Bi- gösteriyorlardı. Vaziyet, düpnanın mak üzere ilerlerken 24 santimet
r inci grup gemiler boğaza gİTer • son kozunu oynamakta olduğunu relik bir mermi cephaneliklerin -
ken dağılıyorlar, her biri hombar· s.arah:ıtle gösteriyordu. den birini tutu§turmuş, gemiyi mu-
dnnan yerindeki mevzilerine doğ- Yanlardan ilerliyen Fransız ge- harebeden hariç bırakmıştı,. Go· 
ru ilerliyorlardı. mileri, ateş altına almak imkanı lua zırhlısı bir merminin açtığı 

Prens Corç zırhlısı Rumeli sahi· hasıl olunca derhal b:ıtaryalarımız delikten giren suları tulumbalarla 
bilini, s~it§Or zırhlısı da Anadolu tarafından şiddetli bir ateşle ihata boşaltamadığından ric:ıt etmiş, 
sahilini kıyıdan takip ediyor, olundular. Bilhassa Hamidiye, Me Tavşan adasında güç halle karaya 
Kvin Elizabet Agame.mnon, Lord cidiye istihkamlariyle Baykuş ve oturtulmuttu. Bütün gemilerde 
Nelson, İnfleksibel' den mürekkep D:ırdanus batarya]anmızm ateşle· ateş h:ıfiflemişti. Köin Elizabet· 
olan en kuvvetli gemiler de boğa- ri Fransız zırhlıları üzerinde te - le Nelson ve Ağamemnundan baş· 
zın orta yolunu takip ederek saffı merküz etmişti. Ateşin şiddet ve kası ateşi kesmişler, harp hattında 
harp teşkil ediyorlardı. Bir kaç kesafeti oderece artmıştı ki münfe karşılık ba,ılamıştı. Fransız zırh· 
torpidonun, bilhassa merkezdeki rit atımları ayırmak kabil olmak- lılarınd:m yalmz Şarlmany az ha
Dritnavtlarm etrafında, mütema • sızın yalnız korkunç ve kesilmiyen sarla kendini kurtarabilmişti. 
diyen devrederek bu gemileri bir uğultu kulakları parç:ı.lıyordu. 
torpillere karşı korumağa çahştrk- Boğazın eğrile büğrüle aıkan 
ları görülüyordu. denizini kıvrım kıvrım kucaklı -

Ateş ateş UstUne 

11,15 te Sviftşor zırhlısı ilk 
mermisini Halileli sırtlarına atb; 
İntepe grupundan mukabele gör
dü. 11,40 te lnfleksibl Rumeli 
Mecidiye tabiyeıine doğru, Kvlıı 
Eiizabet te Anadolu Mecidiye 
istihkamı civarına ateşe başladı • 
lar. Beş dakikaı sonra Çanakkale 
Beş dakika sonra Çana:kkale şeh· 
rinıe Kvin Elizabetten aıteş açılmış 
şehirde yangın yapılmıştı. 

11,55 de Lord Nelson, Agamem• 
non, dritnavtlan Kilidübahir gru
bu tabiyelerini Sviftşör zırhlısı da 
Dardanos bataryasını dövmeğe 

başladılar. 

Saat 12 de ikinci Fransız zırh· 
lıları grupu, birinci İngiliz grupu· 
nun gerisinde, ikinci hattı teşkil 

etmişlerdi. 

Fransız gemileri de geldiği za· 
man boğazm medhalinden girince 
en geniş yeri tamamiyle zırhlılar-

yan sahillerin yeşil renkli yamaç
l:ırmdan denize doğru bir ateş tu
fanı yağıyordu. 

Vaziyet her iki taraf için de müş 
küldü. Düşman bir çok man:alar· 
la kapalı, kahram:ın bir milletin 
bekçil:ğini yaptığı boğazın geçe· 
cek, bir avuç kahraman Türk ise 
dünyanın en zengin ve muntazam 
iki filosun:ı, maddeten pek çok 
olan tef evvukuna ve mevcut müş· 
külata rağmen meydan okuyacak
tı. Burada yalnız maddi vaaıta· 
Iar değil, iki t:ıraf ın manevi kuv· 
vet ve seciyeleri de karşılaşıyor • 
du ve şüphesiz ki son söz Türk ru
hunun yüksek f edakarlığındaydı. 

Rumeli sahilinde Golva ve Şarl
manı, Anadolu sahilinde Buve 
Süfren ·boğazın en dar mahal • 
line doğru yaklaşıyor ve binaena· 
leyh sahil topçularımızın tnakas· 
tarı ate, altında kalıyorlardı. 

Hücuma geçen bu dört gemiyi hi
maye makıadiyle İngilizler ateşle-

Ricat ve firar ! 

Fransız filosu saat 2 de ricat 
emrini almış, kaçıyordu. 

Bu filonun yerine gelen başka 

bir filo da biraz sonr.::ı. aynı akibe
te uğramıştı. lnfleksibil zırhlısı 

yan batmış bir hale gelınşiti. lr
rezistibıl zırhlısı duman içinde 
kalmış, yan taraf ma yatmıştı. 

Suların aknıtısın:ı kapılmıştı. 

Otin zırhlısı da sancak tarafına 
yatmıştı. 

İngiliz amirali bu gemilere de 
ricat emrini verdi. 

A:kşam saat ·beşte ise düşm:ı.n 
filosunun kısmı küllisi ricat emrini 
almış bulunuyordu. 

Yalnız 18 mart gününde İngi
liz donanmasından 15 bin ve 12 
bin 950 top hacimlarmda lrrezis-

tibl zırhlılariyle 4 torpido muhri· 
bi; Fransız filosund.:ın 12030 top· 
luk Buve zırhlısı batmıştır. 

Kara harpleri 
Denizde bu mağlubiyeti tadan 

düpan bundan aonra karaya as-

Bu tahkikat esnasında bir çolC 
kişinin ifadesi alınmıştı. iki cihet• 
ten ifadeleri alınanların yüz kişi• 
den fazla olduğu tahmin ediliyor. 
Y ıangında hariçten seyirci sıfatiy • 
le hazır bulunan şahitler, hayli 
kabarık bir yekiin tutuyor. 

Kocaellndeki muhakeme 
İstintak hakimliğince yapılan 

tahkikat neticesinde tedbirsizlik 
ve dikkatsizlik göstererek yangı • 
na sebep oldukları neticesine van
lanlar ve haklarında muhakeme 
kararı verilenler aleyhindeki da
vaya, yarın Koceli ağır ceza mah
kemesinde bakılacaktır. 

Vestiyer Etem, kapıcı Ahmet, 
odabaşı Mehmet Efendilerle leva• 
znn mümeyyizi Tevfik Bey aley• 
hindeki bu davanın yarınki mu• 

hakeme celsesi, ikinci celsedir. Bu 
celsede şahitler dinlenilecek.tir. 
Kendilerine muhakeınece celpna• 
me çrkarr1an şahitler, otuz üç kiıi .. 
dir. Mühim bir kısmına tebliğat 

yapılmıştır. 

Mevkuf bulunmıyan mümeyyiz 
Tevfik Bey, suçlulann avukatları 

ve şahitler, yarın sabahki trenle 
lzmite gideceklerdir. Şahitlerin 

yarınki celsede hazır bulunup bu
lunamıyacağı belli değildir. 

Kocaeli ağrr ceza mahkemesi, 
evvelce İstanbul müddeiumumi 
muavinliğinde bulunan Bursa 
müddeiumumisi Cemil Beyin de, 
Bursa ınahkemesinde istinabe yo• 

liyle dinlenilmesine, şahit olarak 
kendisinden bazı cihetlerin so
rulmasına karar verilmişti. Dai -
renin yangınından evvelki zama· 
nına ait tertibat ve te,kilatile ali.
kadar olan bu istinabeye gelen ce
vap ta yarınki celsede okunacak· 
tır. 

Ankaz arasında araştırma 
Adliye sarayı enkazı arasında 

ki araştırmıya dün devam olun• 
muş, muhtelif yerler kazılmıştır. 

Bu işin hafta içinde daha geniş bir 
sahada ve daha şümullü bir şekil
de yapılabilmesi için hazll'lanıl • 
maktadır. 

Y angınd:~ en üst katta bulun
duğ u ve yandığı mevzuu bahis o• 
lan odacı Mehmet efendinin iske
letinin de şümullü şekilde yapıla• 
cak araştmnada meydana çıkaca• 
ğı zannediliyor. 

ker çrkararak boğ:ızı kara yolun • 
dan zaptetmiye çalışmış ve bura
da da, o vakit oradaki kara kuv
vetlerlr..e kumanda eden büyük re
isimizGazi Mustafa Kemal Hz.nin 
önünde, sısasile birçok feci mağ• 
lubiyetlere uğrıyarak Çanakkaleyi 
almak sevdasmd1n kat'i surette 
vazgeçmiye mecbur olmU§tu. 

Düşmanın denizdeki mağlubi· 

yetlerini tamamlıyan bu son ıahe
ser zafer, hiç §Üphesiz tarihteki en 
büyük zaferlerden birisi olarak 
k~lacaktır. 
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Dördüncü olayım 
O gün üç garip hadise oldu: 

Bir kere, lstanbul • Edirne şose· 
sinde, üç otomobil yarıfh. Sonra, 
gazeteler esrarengiz bir cinayetin 
tafsiJitını yazdılar. Katil ve mak
tul ortada yoktu. Daha •onra, ka· 
dı~arın çok sevdiği Cemil Sena 
mütkül bir vaziyete girdi. 

O ıab.:ıh Cemil Sena üç mektup 
aldı. Üçü de ıka<lın mektubu idi. 

Biri: Seni tabancayla öldürece· 
ğim diyordu. 

öteki diyordu ki: 
- Seni kamayla katledeceğim. 
Üçüncünün tehdidi müthişti: 
- Ustra ile boğazlıyacağım se· 

ni ! diyordu. 
Cemil Sena içini çekti, masası· 

nın baıına oturdu. Bir mektup baş 
ladı. Tamamladı, iskemlesini de
virerek kalktı, pencereye giıtti: 

- Bir devriilem seyahatine 
çıluam, diye söylendi. 
-Alruru cama dayadı. 

Bu aralık kapı vuruldu. 
Cemil Sena titredi: 

• • * 
Kapıcı batını döğüyordu: 

- Ne iyi adamdı! .. Melek gibi 
ıkiracıydı .. Son nefesini böyle mi 
verecekti? .. 

Komiser bey sözü kesti: 
- Son nefesini nasıl verdiğini 

bilmiyoruz. Söze baıtan başlıya· 
lım. Cemil Sena bey geldi dedik .. 

- Geldi .. Fakat bir daha çrk· 
madı .. Katiller cesedi doğrayıp 
bir sandığa koymuf ve öyle çıkar· 
mı§ olacaklaT. 

- Koca sandık gizlice çıkarıl· 
maz. 

- Bugün bütün gün ıandtk gi
rip çıktı. Bet numara tafınıyor, üç 
numaradakiler de yeni geliyor. Ka 
tiller tam gününü ıeçmitler. 

- Doğru. Her halde Cemil Se
na bey bir cinayete kurban gitti. 
Odası altüst. Çamaıırları darma 
dağın. Yarı kalmıf bir mektupta 
fU satırlar var: "Ölümle tehdit e
diliyorum. Böyle ölmektense .. ,, 
Böyle ölmektense biçarenin ne 
yapmak istediğini öğrenemiyece· 

ğiz. Fakat onu ölümle kimlerin 
tehdit ettiğini hiliyorum. 

Ve komiser bey elinde üç mek
tup sallıyordu. 

Kapıcı batını salladı: 

- Cinayeti itlememişlerdir ... 
Kimbilir hangi serseriye yaptırdı-

lar. 
- Olabilir. Her halde ben ta • 

harriyata buradan başhyacağrm. 
.. ::(.. :f. 

f;tanbul - Edirne ıosesinde bir 
otomobil, var hızı ile yol alıyordu. 
Sanki, ölümden kaçar gibi, gidi
yordu. Büyük bir tehlikeden uzak
l~mak istiyordu sanki .• 

Bu otomobilin arkasından, ba§· 
ka bir otomobil daha geliyordu. 
Bu arkadan gelen otomobil, önde 
giden otomobile yetiımek istiyor· 
du. 

Derken bir üçüncü otomobil da· 
ha peyda oldu. 

ikinci otomobili geçti. Birinci 
ole.mobile yaklaıtı .. 

Nakleden: Selami İzzet 
li korkuttunuz.. Eğer batka biri 
olsaydı, halim harapb. 
Konuşmak için yolu keamİ!tİ. 

Birdenbire erkek haykırdı: 
- lıte geliyor ... UzaiJcla§lllalı

yım .. Affediniz. 
Akselatöre bastı. Kadın biraz 

sonra yetişti: 
- Anlaşalım, dedi, ne istiyor· 

sunuz? .. Bu arkamızdan gelen o
tomobil size yetişmesin mi?. 

- Evet. 
Kadının dizlerinde bir gazete 

duruyordu. Göz attı: 
- Mesele değişti. Size yardım 

edebilirim. Benim otomobilime ge 
liniz .. Arkadan gelen yeti§eJDeZ. 

- Bu iyiliği yapar mısınız! 
- Bu, minnettar bir ıayhaydı. 

Kadın da heyecanlandı: 
- Geliniz! dedi. 
Arkadaki otomobil yaklaııyor· 

du. Yol aldılar ve uzaklafınıya 
batladılar. Mesafe her an açılı· 
yordu. 

Firar eden: 
- Beni kurtardınız! dedi. 
- Mübalağa ediyoraunuz. 
Gözlüklerini kaldırdı. Genç, se

vimli bir yüz göründü. Erkeğe bak 
tı, içini çekti: 
-Yazık! 

- Ne? .. 
- Hiç. 
Arkadan gelen otomobilden 

hayli uzaklaımışlardı. Kadın oto• 
mobili durdurdu: 

- Biraz ciddi ·konuıalım, de
di. Sizin kim olduğunuzu biliyo
rum. Siz zabıtadan kaçıyorsunuz. 
Bu gazete sizden bahsediyor .• Ea· 
rarengiz cinayetin faili sizsiniz ... 
Sizi, zaıbrtaya teslim etmek için o
tomobilime aldun.. Fakat timdi 
bundan vazgeçtim. Arabamdan i· 
niniz ve kaçınız. 

Baktı ve kahkahayla güldü: 
- Deli ... dedi. Benim cinayetle 

falan alakam yok. 

- Pcl<i, siz kimsiniz?. 
Cevaba vakit bulamadı. Arka

daki ıotomobil yetiıti. Polisler ya
kaladılar. .. 

Cemil Sena: 
- itiraf ediniz, ki hot bir ma· 

cera! dedi. Ben üç kadının elin· 
den !kaçıyordum. Peılme bir oto· 
mobil düttü. Onlardan, düımanla
rımdan biri sandım. Meğerse kati
li arıyan polislermif .. iş meydana 
çıktı. Ortada cinayet f-alan olmadı 
ğı anlaşıldı .. Şimdi ben ne olaca· 
ğım? .. Size itık olacağımı anlı· 

yorum. 
Genç kadın erkeğin boyunu· 

na sanldı: 
- Ben de dördüncü dütmanr· 

mz olayım! 

Yedi seneye mahkum .. 
ADANA, 15 - Kaynanaıı 

Fabnayı öldürmekten suçlu ve mev
kuf Çınarlı köyünden Hacı Ali oğlu 
Ahmedin ağır ceza mahkemesinde nak· 
zan devam eden duruımaıı bitmit ve 
merkum af kanunundan ve bazı cihet· 
lerdf'n istifade etmek suretiyle tenzilen 
yedi sene ağır hapse mahkum olmU§· 

Önde giden oomobilin toförü tur. 
katlarını çattı.. Döndü, kendine -------------

yotiten şoföre baktı • bir kadın- 1 
dr. Güzel bir tebeaaüm gördü, tat· 

Askeri Davetler 

lı bir ses iyitti: I. F. As. dairesi reisliğinden: 
-Beyefendi, bir izzetinefiı me- Amasya As. dairesinden terhis olu· 

nan lh. P. Mlz. Mehmet Sabri (27237) 
:.elesi yaphı•z. Eğer sizi ıeçer· kayıt numaralı Mehmet Sabri efendinin 

. "h d ... ? sem ınh ar e er mısınız·· Selimiycde F. As. dairesine müracaat et· 

~eyır, d.d:. Fakat bent hay lmesi. 

Maarif Vekili dersine 
_.. <88f taratı 1 bıcı ııayıfada> pek fazlaydı; fakat Yunanlılar • 

Hikmet Bey, dünkü konferan- dan ayrıldıkları cihet vardır. Yu
sında mütareke ahkamı mucibince nan,ılar istedikleri yeri fethede -
~boğazlarm açıldığını, 13 ie§rinisa- ceklerine güveniyorlardı. Erme -
nide, dütman donanmalarının ls- niler ise büyük devletlerin bu yer· 
tanbul:ı geldiğini, ıimendifer hat- leri fethetmesini istiyorlardı. 
larımızm, telli, telsiz telgraf hat- 24 Nisanda Pariıteki dörtler 
larımızın kontrol altına alındığını, konferansında çetin bir vaziyet zu
ifgal kuvvetlerinin bir çok yerlere bur etti. ltalyanın Avrup:ının u.· 
girdiklerini söyledikten $0nra ve hillerinde istediği yerleri diğer 
o zamanki hükumetin bu hususlar· müttefikleri Yugoslavyay.:ı. terke. 
da dütm:ınlara azami yardımı gö· diyordu. ltalya bafvekili Parisi 
rülen aczini de !kaydederek lconfe· te~ketti. Bir taraftan da ltalya ha
ranıma tc>yle devam ebniştir: zırlıklara b:ıtladı. Konyada eaa· 

- "23 T e§rİnisanide izzeti nef. sen •bir tabur İtalyan askeri varken 
simiz için ağır bir hadise oldu: Menine ve sair yerlere asker 
Şarktaki müttefik ordular baş ku· ıevketti. lzmire de bir İtalyan 
mandanı cener:ıl Fronşe Devpere harp gemis geldi. İtalyanın eski 
latanbula mutantan bir alayla gir· muahede ile kendilerine v.:ıdedilen 
di. yerleri işgale hazırlandığı sezilin· 

Mütarekenin 7 inci maddeair ce, lngiliz ve Fransız b~vekille· 
müttefiklere, aev:küceyti emniyet ri fu kararı verdiler: "lzmire Yu· 
noktaaından her istedikleri yeri it· nan askeri çıkarılacaktı!,, 
gal hakkını vernıitti. M:ıddeye İtalya b~vekili bu karar üzeri· 
dayanarak Urfa, Mera§, Antep, A· ne telatla Parise döndüyse de in· 
dana gibi yerler işgal olundu ,halk giltere kararından vaz geçmedi, is· 
tarafından da bu işgal kuvvetleri· rar etti ve 15 Mayısta Yuanan as· 
ne kartı cepheler teşekkülüne bat· kerleri lzmire çıktı. Bu hadisenin 
landı. kanlı t:>.failah hatırlannzdadır. 

Avrupada mevcut zıt amiller Bir çok mezalim oldu. Ve bili.ha
"Manda,, nın vücut bolmasına se· re dost olacak ik millet o vakit 
bep oldu. biribirlerile amansızça vuruştular. 

Guya memleketimiz fethedilmi- Oraları ltalyanlar:ı i§gal ettirme • 
·yor, cemiyeti akvamın id:ıresine mek lngiltere için bir hata idi. 
veriliyordu. Cemiyeti akvam da Sonra boğazları tehdit edebilecek 
bu memleketi büyük devletlerden bir mevkide olan bu mintaka öyle 
birinin himayesi altına emanet e· ıbir devlete verilmitti ki, her vakit 
diyordu; hu bizim eski eytam san- Akdenizde hakim olan bir devlete 
<lığından faizi haram olduğu için, ita.~t etmiye mecburdu. İngiltere, 
sut alınıp satılmaıı kabilinden bir icabında Yunaniıtanı parçalara a· 
muvazaa idi. yırabilir, adalariyle irtibatını ke· 

Bu muvazaa da tam olarak ya· ser, ' ic:.:ı.bmda aç bile bırakırdı. 
prlmadr. Siyasette umumi bir kaide var· 
"- Dört b,µyük devletin murah· dır. Bir mevki elde edilir e· 

~hası 30 Kanunusani 1919 da şöyle dilmez, zararlarını önlemek ıçın 
bir k:lrar vermitlerdi: "Emıeniı· tedbirler alınır, İngiltere, Yunan· 
tan, Suriye, Irak, Kürdistan, Fi· lıları lzmire yerlettirdikten sonra 
listin, ve Arabistan Osmanlı im- derhal Türkler lehine bir siyaset 
paratorluğundan ayrılacaktır. Ka- takibine baıladı. lt:ılyanlarm Kuş 
lan kıaımhr için de ayrıca karar adaıına asker çıkarmalarını tiddet 
verilecektir.,, le protesto etti. Ne hakla Türk 

Bu, Osmanlı imparatorluğunun topraklarına çıkıyorsunuz 1 · de • 
dağılması için verilen ilk karardır. di. 
Bu karardan sonra bizden yer iıti· B:ılfurda Türk padişahının hu· 
yen memleketlerin reisleri dinlen- kuku hükümranisinin bakı kalma· 
di. 3 - 4 Şubatta M. Venizelos, sını tavsiye eden meıhur muhtıra· 
evvela Traky.:ıyı, sonra da Anado- aını yazdı. Luitcorç bu muhtıra· 
ludaMeyiı adasından şiınale çıkan nın propağandalarını yaptı. O za· 
ve lboğazlar mıntakasına ka.dar manki ndrazam Damat Ferit pata 
olan bir ikısmı istedi. M. Venıze- da sulh konferansına davet edildi. 
los en amansız dütmanıınız olduk- Damat Ferit hem ihanetini, hem 
tan ıonra bizi barııtıran bir devlet de budalalığı yüzünden memleke· 
adamıdır. te yapmadık fenalık bırakmadı. 

Türkiyenin taksıını kabil ola- Evveli. dütm:mlara yaranmak ve 
mıyacağım anlayınca, dostluğumu kendisinden evvel gelen hükumeti 
za t:ılip oldu ve bunda da rouvaf· batırmak için Ermenilere son de· 
fak oldu· o zamanki talepleri ha§· rece mezalim yaptığımızı konf e• 
langıçta ~e ikadar büyük bir iştiha ranıta mükerreren tekrar etti. 

ile geldiğini gösterir... Damat Ferit en nihayet haka· 
Tııbii böyle bir talep İtalyan· retle kovulmuttur. 

ları kızdırdı fakat lngiltere Yuna· Ve Klemanaonun imzasiyle ve· 
nistanı iltiz~m etti. Aralarında · rilen bir muhtıra d:ı. --rürklük hak.
bir ay süren münak&§a oldu ve ni· kında ağır tabirler kullanılmıt ve 
hayet Fransız ve İngiliz b'lşvekil· ermeni tehciri hakkında Damat 
leri İtalyanın muhalefetine rağ· F eridin söylediği ıözler senet ola· 
men Amerika cumhur reisinin ya· rak kullanılmıttır. 

' rı muvafakatiyle bir karar aldılar. 1919 Mayıs 19 unca bütün Tiir· 
Ayvı:Llık, Soma, Alaşehir, Kuşa· kiye ve Anadolu için en mühim 
dasını ihtiva eden mıntakanın Yu· bir hadise oldu ki, o d:ı Gazi Mus
nanistana verilmesini kabul etti • taf a Kemal Hazretlerinin üçüncü 
le:. Şayet Anadolu, büyük bir dev ordu müfettişi olarak Samsuna çık 
Jetin mandası altına konuluna, bu maaıdır. 
kısımhr hariç bırakılacaktı. Mustafa Kemal Anadoluya gel· 

20 Şubat 1919 ~a kendisine Er- dikten sonra müteaddit konuşma· 
menistan cumhur reisi sıfatını ve· lar yapmıştır. Bu konutmaların 
ren Aharanyan ile Bogos No- en mühimmi Sıvas kongeresidir. 
bar paşanın metalibi dinlendi. Bun Bu kongrelerdeki mukarrerat da
lar da Erzurum, Van, Bitliı vila - hili aiya$Cte aittir. 
yetlerini, Trabzonun bir kısmını, t - Erzurum kongresinde veri· 
Sıvu, Mamuretilazizi, bütün Ki· len kanrların l, 5, 6 ıncı madde
likyayı, lıkenderunu ve civarını leri "Miıakı Milli,, nin eıaıım tef• 
iıtediler. Bunların da ittihaları kil eder: 

devam etti 
1 - Milli hudut dahilinde vatan 

bir küldür. Muhtelif kısımları bir 
birinden .:ıyrılamaz. (Bu karar tak .. 
simlerin kabul edilmiyeceklerini 
ifade eder.) 

5 - Hıristiyan unsurlara siya.si' 
hakimiyetimizi ve ecnebilere mü .. 
vazenemizi ihlal edici imtiyazlar 
verilemez. 

(Türkiye içinde hükUmet yap
tırılamaz.) 

6 - Manda vey~ muhasebe ka· 
bul olunamaz. 

(Bu da memleketimizi taksim 
ettirmiyeceğimiz gibi istiklalimize 
de dokundurulmıyacağmı ifade 
eder.) 

Bu karar 1919 da gayet cüret .. 
karane ve bir çoklarının dedikleri 
gibi delice §eylerdi. 

Erzurum kongreıine ~:ılnız §ark 
murahhasları ittirak ettiğinden ey• 
lulde Sıvaıta toplanıldı ve bütün 
Türkiye murahhasları ittirak etti. 
Bu kongreyi dağıtmak için Ali 
Galip isminde biri bir ıüvari kuv• 
veti teikil ederek Sıv.:ısı basmak 

istemittir. 
O sırada gene hükumeti Oıma~ 

niye ile İngilizler arasında bir mu• 
ahec:le imzalanmı§tır ki bunun met .. 
ni bulunmamı§tır. Bunu ilk defa 
meydana çıkaran M. D:ıladiyer~ir. 
Muahede matbuata geçmi§tir. Ana 
hatları şunlardır: 

- İngiltere Türkiyede bakiye 
kalacak kısımbrmın tamamiyeti 
mülkiyetini tekeffül edecek, tı .. 
tan bul hilaf et 'merkezi olarak kala 
cak, müstakil bir Kürdüstan te • 
tekkülüne mümanaat edilmiyecek, 
İngiltere Türkiyede çıkan isyanla'" 
n bastıracaktır. 

Bu muahede 6 ey ul 919 .Oa.. 
ektedilmiştir. oğaz ar Amerika•~ 
ya teklif edilmiştir ki bunun da 
sebebi gönül almaktı . lngi· 
liz 1919 senesinde bu suretle 
Yun:mhlara lzmiri vermİ§, Ti.&k• 
leri ve lslam aleminin tacım ka
zanmış ve padişahı ellerine almıt 
olduklarını zannediyorlardı. 

1920 senesinde en mühim hadi· 
ıe miıaki millinin İstanbul hükiı· 
meti tarafından tasdikidir. Bun • 
d:ın biraz sonra İngilizler Musulu 
aldılar ve Kilikyayı Fransızlara. 
bıraktılar. Adanada Fransızlarla 
yerli halk .arasında bir çok müca· 
deleler oldu. 

Sulhu Türklere kabul ettirmek 
için bir darbe lazımdı. Bunun için 
16 martta latan bulu resmen İf gal 
ettiler. Ve bir çok Türk münevver'" 
lerini Maltaya sürdüler. 

Bütün bunların sebebi Anadolu 
hükumetinin ortadan kaldırılm,.ıı 
içindi. Ve bu sebeple kuvvayi in· 
zibatiye namı verilen bir teıkilat 
yapıldı. Fakıt bu gibi tedbirlerin 
Anadoluda biç bir tesiri olmadı. 

16 mart 1920 de lstanbul işgal 
edilmiş ve Osm:mlı imparatorluğll 
nihayet bulmuştur. 

Bunlara kar§ı Anadolu hükurne· 
ti bazı tedbirler almış ve Anado• 

. d"l . 11e ludaki ecnebiler esır e ı mıt 
bazı tren yolları tahrip edilmittir. 

Bu hadiseler böyle devanı e .. 
derken Avrupad:ı da aleyhimizde 

M V ·zelo• 
faaliyetler vardır ve · e~ı .. "'• 

l · · b"" "'k nukU Türkiyeyi işga ıçm u~u bu .. 
metleri teşvik etmektedır ve ·h· 
nun için de maddi bir yardnn~ 1 

d .., .. ı me'ktedır· 
tiyacı olma ıgını soy e .. 

Yunan hükumetiyle olan 111u • 
k gü~el antş.tır 

harebeler bunu pe ~ b"' .. 
Nih'l.yet Yunanistan böylece ıı 
yük bir maceraya atıldı.,, .. 

Hilmıet Bey bugünkü konfer"'ıı .. 
h d . . nlats. 

ıında SeveT mua e esını a 

caktır. 



ıJediAo.du 

Sınemadaöpüşmek gayeti 
tabii bir hareket midir? 

1 

Nevyork mahkemesinin garip bir kararı 
Geçe.rılerde Nevyorkta iki da- sun. G~ribi şu ki bu gibi tenkitçi
ünun hlebeıi sinemaya gider· lerin öyle yerlere hiç gitmemeleri 

. Banlar<fan birisinin kız ve di- lizım gelirken bir türlü oralardan 
rin1n erkek olduğunu evvelin· ayrılmazlar. Gördükleri manzara· 
~ :söyJiyelim ki anlatacağımız lardan memnun oldukhrı için mi, 
vak'ı yanlış surette tefsir edilme· yoksa on manzaralan tenkit ıçın 
ıi'tt! mi gidiyorlar diye sorulacak olur-

lkisi de yan yana oturarak a~ı· ıa, her halde ikinci !ıks. 'göre ce
!k•ne ınanzaralarla dolu olan filmi vap vermek lazım gelir. 
tmetmeğe ıba lar1 r. Bu sırada on Bu gibi iffet ve ismet münekkit· 
Jıtrrıı da ll!k hisleri galeyana geliı·, lerine bakılacak olursa, erkeklerin 
birbirlerile öpüşmeğe başhrlar. erkeklerle ve kadınların kadınlar· 
:Karanlıkta etraftan hiç bir kimse· la d'lnsetmeleri ve barlarda ve ti
:nin kendilerini görmiyeceğini zan· yatrolarda gösterilen varyete nu
nederler. Halbuki bu zanlarında maraları arasında sahneye çıkın 
Yanılırlar. Sinem:ıdaki memurlar- çıplak bacaklı kızları seyretme· 
dan birisi gelir, y ptıkları şeyin mek icin de sandalyelerin ve kol· 
<foğnı olmadığını, ayıp ettiklerini tukların sahneye değil, tiyatroma· 
filin aöyliyerek onları tevbihe kal- hallinin methaline müteveccih ol· 
kıtır. ması ve oturanların ark3.larını sah· 
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.,UNDAN BU~DA 
• Pariste esrarengız bir cinaye •• 

Faşist rejimine aleyhtar olan bir genç Italyan 
sokakta öldürülmüş olarak bulundu 

avukatı 

Paris gazetelerinin verdikleri 
haberler göre orada esrarengiz si
yasi bir cinayet olmuştur. S:ıbah 

erken Marir caddesinden geçen!er 

yerde yaralı bir adam görmüşler 

ve derhal polise haber vererek ya-

ralıyı hastaneye kaldırtın lk iıste -
mişlerse de yaralı sıhhi imdat oto· 
mobiline yerleştiril yerleştirilmez 

ölmüştür. Olünün üzerinde yapı
lan araştırma neticesinde 16 frank 

ile Franko Klerici namınl yazılı 
bir hüviyet varakası bulunmu!tur. 

Bu varaka İtalyan sosyalist fırkası 
azasına m:ıhsus olan kartlardan -
dır. 

Bu varaka, maktülün temiz, za· 
rif giyinmiş olması ve katilin es -

rarengiz bir surette kaçmıya mu -
vaff ak oluşu cİn:\yetin siyasi ma
hiyette olduğunu gösteriyordu. Po-

~ .\ 
J 

yan esbak İtalya ba!vekili M. Fran 
çesko Nitti maktul hakkında Jour 
nal gazetesine şu sözleri söylemiş-
tir: 

"- Maktulü, yalnız bir iki de
fa görmüş olduğum için, çok az 
tanıyorum. Paristeki İtalyanların 

maktulü çok sevip takdir ettikleri· 
ni bi1iyorum. Maktul Klerici zen· 
gin bir fakrikatörün oğlu idi ve 

faşizm a1eyhinde olduğu için, altı 
yedi sene evvel Parise fir.3.r ve il· 
tica etmişti. Kendisi hakikaten 
sosyalist idi, fakat mutedil sos· 

yalistletden idi. Klerici çok iyi 
terbiye görmüş bir adam olduğun· 

\ f a~ıulurı rr;n~ız gn1.ctdt'rırıde çı~;ırı resmi 

ne aleyhtar olduğu tespit edilmiş
tir. Maktül Milnnod :ı avukatlık 

ile iştigal ediyor ve muhtelif hal· 
yan gazetelerinde muharrirlik edi· 
yordu. Aynı zamanda ltalya ga- dan müfrit hareketlerden uzak i· 
zetecileri ittihadı umum katibiydi. di.,, 

Alenen yapılan bu tevbihah bir neye dönmeleri icap ederdi. 
tahkir telakki eden d :nülfünunlu Bu tarzdaki münekiktler sınıfı· 
kız ile erkek, inema :memurunun na mensup olan insanlar içinde o 
sözlerini §İddetle reddederler. İş k!ldar ileri gidenler vardır ki bir 

1926 seneısine kad1r Milanoda bu· Esbak İtalya batvekili Pariste· 
lunmuş ve ondan sonra Fransaya ı ki fa~ist aleyhtarları arasına çok 
firar ve iltica ederek Pariste büyük kaı-ışmadığmdan cinayetin ıiyasi 
bir tacirin yanında hizmet etmiye mahiyette olup olm:ıdığı hakkında 
batlamıştı. bir şey söyliyemiyeceğini beyan et· 
Fransada mülteci olarak ya ı · miştir .. 

büyük bir münakaşa ve nihayet kadının gevrek gevrek gülüsünü lis müdüriyeti, ecnebiler kıs:rım· 
mudllrebeye müncer olur ve neti· bile namu suzluk telakki ed;ı-ler. , da yapılan tahkikat netices.1.nd.e 
cede herkes kör ve etrafı dört du· Her yerde ve her şeyde bir kusur maktülün İtalyan, Musolini re1ımı-
vu~nan i~hlar sinem3dan d1!~ bulmakidedik~riiç~çorba~e~ 1 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--~~~-

nya çıkarılırlar. )erken ta.haklarının içinde mutla-
1 s k ı ke . s k kt b rak lar' 

Fakat darülfünunlular bu işte ıka bir saç ararlar ve onu bulam'lZ- 1 a a }ll} sıp 0 a a ) IDJŞ • 
mağlUp olm:ığı izzeti nefislerine larsa bayağı hiddetlenirler. 
yediremezler ve mahkemeye mü· Bu seciyedeki münekkitler sını· 
rtlCaat ederler. O sinema memuru· ı fından olduğunu iıpat eden o sine
na karşı hakaret davarıı 3çarlar. ma memuruna Nevyoı"'k hakimleri-

Muhakeme esnasında genç darül nin iyi 'bir ders vermiş olmnlarını 

fünunlarm avukatları tarafından doğruıu büyük bir memnuniyetle 
Qkunan iddianamede, ısinemada karıılamak lazım gelir. 
genç kızla genç erkek tarafından 1 Dedikoducu 
yapıbn hareket kadar tabii bir 
şey olamıyacağı, ona benziyen aah Iran - Irak hudu-
nelerin filmlerde sık sık gösteril· dunda kürl şakiler 
diği, bu sahnelerin sinemaya gi· T h (H ") 1 h::-a ran, ususı - ran u· 
denler taraf rndan -seyredildiği ve 1 kA t" ı k h d d d k' k .1 ume ı ra u u un a ı eJ ıya· 
fi!mde gösterı en ~eylerin seyirci • tenkil için ta b' f k h · · 1 h yı m ır ır ayı u-
len de .:ıynı surete areket etme· d d sevkebn"kf B k 
- d b k b" l f . u a ı ır. u e§ ıya 
ge avetten a a ır surt e te sır teleri kürtl d ·· t kk"ld" 

l 
_ . çe er en mu eıe ı ır. 

o una.mıyacagı ızah edilir. Bunlar bir h ı· d h · 
k h "k' ayı zaman an en 

. NeV'yor a. ımleri avukatın bu emniyet ve aaayİ§i bozmakta ve 
fıkı-ine tamanııle i9tirakle lüzu· ortalığa fesat yaymakta idiler. 
muncbn fazla afif görünen sinema Tahran h··kA t" b k ı • u ume ı u şa ı ere 
nıemurunu bırbirlerini seven iki kar"'ı '-at'" h k tt b } ... •• :r ' K ı aTe e e u unmaga 
darüffununluya ehemmiyetsiz bir ve bütu··n h d d t · ı - k . u u u emtz emege a-
tazn:ıınat vermeg- e mahkum eder - rar Vermiştir. 
ler. Irak hükumeti, iyi bir netice al· 

"Politika,, gazetesinde okundu 
ğuna göre, Bol§eviklerden kaçıp 

Yugoslavyaya iltica eden Nesto· 
rovski namın.da bir Rus dü~man· 
larımn çok orojinal bir taarruzuna 
maruz kalmıştır. Nestorovsk'nin 
büyük harpten ve Bolşeviklerden 
kaçışından daha "müthiş,, addeti· 
ği bu tecavüz ( !) hakikat halde 
gayet garip bir şakadan ibarettir. 

Nestorovski Belgratta bir seya
hat acentesinde memurdur. Bir 

gün akşam üzeri kendisini bir hir haricine çıktıklan zaman Nes
Rus aramış ve çok müstacel bir iş torovskiye refakat edenlerden biri 
için hemen kendisini takip etme- uzun bir makas çıkarıp Ne orovs· 
si söylemiş. Nestrovski bu Rusu kinin sakalını kestikten sonra ken 
bazı yerlerde gördüğünü hatırla- 1 disini,, Haydi şimdi güle güle afi
maktadır. Bu davet üzerine deı·hal yede git!,, diye salvennişler. 
çıkmış ve bu esrarengiz adamdan Polisi keyfiyetten haberdar e· 
meseleyi sormuş, fakat, "ciddi den Nestorov ki "Poltika,, muha· 
mevzuların sokak ortasında konu· birine demi!tir ki: 
şulamıyacağı,, cevabını almış. Bu- "-Mütecavizleri bulsalar da ne· 
nun üzerine hazır bulunan bir ye yarar. Sakalım gittikten sonra 
taksiye binerek yola çıkmışlar. Şe- aleme maskara oldum.u 

Ölümden sonraki hayat tecrübesi 
İngilterenin ve dünyanın en bü· 1 ~imıenin hundan §Üphesi kalmıya· / söylememiş, yalnız şunu anlatmıt-

yük tabiiyat alimlerinden sayılan cağını söylemektedir. tır: 

Sir Oliver Lodge'm en büyük tec- Asıl en çok merak olunan mese· "Sir Oliver Lodge yapılacak tec· 
rübeyi hazırladığı haber verilmek· le bu tecrübenin nasıl yapılacağı • rübeye ait bütün vesikaları hazır· 
tedir. dır. Sir Oliver'in kendisi neler lamış ve mühürlemiştir. 

Yalnız bu tecrübe kendisinin Ö· hazırladığını ifşa etmiyerek yalnız " Kendisi bu tecrübelerin muvaf-
lümünden ve mezara gömülme • bunun, ölümden sonra hayatın de· fak olacağıma kat'iyetle kanidir. 
sinden sonra yapılabileceği ilave- Hali hazırda bu mühürlü zarfın 
edilmektedir. vam ettiğini kat'i bir surette isbat 

Sir Oliver Lodge ölümünden edeceğini söylemekle iktifa etmek· 
içinde ne bulunduğunu kendisin • 
den başka bir bilen yoktur. 

1-Jllkikaten o sinema memuruna mak için, Jran hükumetine yard1,m 
benziyen bir çok insanlar vardır. edecek, ve İran askerlerine mü • 
İffet ınefhumunu ters braftan yut· zaheret etmek üzere askerlerinin 
tuidarı İçin bir türlü hazmedemez· h"ır .Lısmını hududa ıevkedecektı"r. 

M sonra hayatın devam ettiğine kani· 
ler. J{adınların sigara içmelerini 1 k h d d k ·· ·· 

tedir. 
"Sir Oliver halihazırda seksen 

üç yaşındadır. Kendi i her yerde 
ilnıin büyük babası diye meşhur • 
hurdur.,, 

ra u u u, e§ ıyanın yuzune dir. Bu kanaatini isbat etmek fır • 
nanıu ıuzluk telakki ederler, pud- k t ı k ı k h··k- t" d 

lngiliz aliminin eskiden beri ka· 
tibi olan Mis Albery de gazetecile
rin merakını tatmin edecek bir şey 

• apa ı aca , ve ra u ume ı e 
ra ürınelerine bin türlü mana ve- · b d t k"l h k ti · · · 

. • • ı ıca ın a en 1 are e erme ıstı· 
rirleı-, iffet ve namus i§lerme ıtıraz 1 k d kt" · 
d ı h

. ra e ece ır. 

e etek bir nokta buhnıasa ar, ıd- ------------
detlerinden çatlarlar. En ziyade Bosnada Müslüman mebus 
tenkit ettikleri şeyler kadınların lardan Hüseyin Ef. mev
bu gibi etvar ve harekatıdır. Şu kiıfen muhakeme edilecek 
halde kadınların bildiğimiz gibi Belgrat, (Huıusi) - Yugaılav· 
yn tılmış olınalarma en ziyade yada zirai ıslahata tabi topraklar 
bu iffet ınünekkitlerinin müte ek· ve dostlarından bazılarına, meb· 
kir :kalmaları lazım gelir. Çünkü usluk sıfat ve imtiyazlarından iı
kadınlar Öyle Yaratılmamış olsa· tifade ıuiistimal tarikiyle büyük 
1a.rdr, hiddeti rini teskin iç.in baı paralar verilmeıini temin cürmün 
vurac!Lk tenkit :z:eınini bulamıya· den dolayı Sarayevo müddeiumu· 
caklardı. miliği tarf ından letrii masuniyetin 

8u iffet münekkitlerinin mik • ref'i istenen Bosna müslüman 
tarlan mcv&irnine göre hazan artar mebuslarından Hüseyin Kadiç 
ve hazan a2:3hr. Ya:z: ınevsiminde Efendinin teşrii masuniyetinin 
plaj hayatı baılar başlıunaz onla- kaldınlma11na karar verilmişti. 
rın da ağzı açı1ır. Kad;nların ma· Sarayevo istintak haki.mi tarafın· 
yolarla kumların üzerinde dolas· dan sorguya çekilen Hüseyin Ka· 
mal rına. erkeklerle beraber lku~- viç Efendi, şahitler üzerinde icra
hmn · erine )latmahrına karsı yı tesir etmesi melhuz olduğundan 
feryat etme başlarlar. İsterler ki hapsedilmi§ ve muhakemesinin 
kumlara u;ıran n 1h kadmb erkek mevkufen yapılmasına karfl,r "'e· 
V ma mutlllk bır p rav,1.)a kon l"ilmi tir. 

tıı.,, 

satını; ancak ölümünden sonra 
bulabileceğini ve o zaman hiç biı-

Ticaret aleminde 1 Irakta casuslar 1 Elektrik yerine petrol 
görülmemiş bir satış Musul, (Hususi) - Burada ya- j fakat .• 
Teymis gazetesi çok garip bir hancı bir devlet hesabına casusluk . I . ku 

h d . k d" H d" kl · . . Amcrıka gazete erınde o n· ava ıs verme te ır. ava ıs şu· l yapma a ıtham olunan ıkı şahıs 1 w • • • 

dur: r yakalanmış, ikisi de muhafaza al· ~uguna gore petı ol krallarından 
"Geçen gün Triyestede bir İtal· I tında Bağdada gönderilmişlerdir. Riçard Kolt Nevyorkta yapt•rdığı 

yan taciri Avusturyadaki müşteri· Irakta,· ilk defa böyle bir hadise bir binaya elektrik koymam:ştır. 
sine bedava olmak şartiyle yalnız vuku bulmakta ve lrakm bilhassa Bu binada elektriğin gördüğü ısın· 
Avusturya gümrüğünü vermek ve Şimal tarafında casuslar yakalan· ma ve aydınlatma hizmetlerini 
malın Avusturyaya girdig" ini natık maktadır. k petrol görme tedir. Maamafih 
evrakı müsbitesini satıcıya gön· Bazı siyonjst propagandacıları 
dermek kaydiyle Avusturya hu· B srad .. n memleket haricine çıka· Kolt gene elektriğe muhtaç ol-
duduna kadar bi!cümle nakliye, si rılmışlardır. muştur. Bu da telefonların muhtaç 

gorta masrafları da dahil olmak ü· On kadınla evlenen j olduğu elektriktir. 

zere, hatta üsted~ beher 100 kilo· bir Mısırlı .. 
ıunda. 20 liret, yani 2 kuruş 8 pa· llerlin zabıtası Mısırlı bir tale· 
ra hava parası vererek İtalyan onu beyi yakalamıştır. Mısırlı genç 
ıatmıya amade olduğunu söyle· taaddüdü zevcat yüzünden ya:ka-

!!1111 .................... _..n-
Göz Hekimi bci 

Dr. Süleyman Şükıra· 

mişlir.,, lanmıştır. Mısırda yedi karısı olan B hı1 iı Ankara caddc:ı 0. 06 .. ij 
Bu hadise ticaret aleminde ~im· bu Mısırlı Avrupada bir Av~!~J;t..r· 

5 
Telef n 

4
• 

t>a· 

diye kadar görülmemi bir yah, bir acar ve h: 1 ı t1ım•••••••••••• • . yon:· a 
d ~ızln evlenmıftır. ' 
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106
19 muhtelif nepiJat. ajanl laabtrled, 1'.30 sic) den nakil. 

Sabal namuı t,07 
"Arter teı-~klerini giymek iıte· Vana devam etti: Ôfle namazı ız.ç_ ız..2 Tilrk muıiki nefriyatı (Kemal Rqat B. ISTANBUL: lŞ Pl~eşriyatı, 10 
Ftıbt-..a...1-, o··ıum·· un·· ı""·i-L. T l R d Ar . iktııdı namw IM5 15,46 tanbur Mesut Bey, ~un Vecihe Hanım, Selim Sırrı Bey konferan ve ajans ha· 

aru;a ...... 7.,... - amam eymon fel'ID Atpm namuı 1~49 t8-•CJ llaaffer Bey Ye Vedaa litra Unan), hederi, 19 3o Tlirk mus· • nqriyatı 21 ~ razterini büriimeie bat· eYİne tekrar döndü. Fakat onun tYmast.slık DIDIUI ·~.!~ •9.:: 21,20 ajanı ve borsa haherleri, ıı,ıo Bed· Muhtelif n:şriyat, ajans h erleri 2i 30 
Wı. A-- b --l-1. t ddüt' 1--, ı:....... " ~"' 4

· • Ra · h · iraki 1 dana mu t.. .. ' ' .-u,cr, unu yo ... •- ADI- ere ft 11Urau ,,..eye türiilk• Yılıa~eagllaluı 72 73 nye. llm anımın ııt Y c • radyo orkestr;ııı tarafından '1U's muıi-
Jor, Jahut Reymondun darbesine ledi. Yıluıtaıan • 793 29i ırikiai. lriıi. \ 

•lfediyordu. Arter, birdenbire kol Markam anladı ve: L .J VARŞOVA 1410 m. 18•40 Gramofon VARŞOVA 1415 m. 20,oi maailri 
bılaaa ydaldr. Ve bir daha kal· - Omm için Ar,erineYiae tek· ISTANBUL BELBDIYDI 19•05 mtlAltabe, 19•52 ~ mutildai. ~~tefrikası, 20,15 orkestra konıen, 
........ Ayakkabdarmı çıbnp nar plcli! ŞEHiR TJYATROSU Lemberı'den naldl. 22,25 danı mutikiaı 22 dans musikisi 

._lilderini giyemedi. Çünkü otu· Vana cletw etti: T E M 9 1 L L E R 1 ıra;°':.;&ŞTE IBO m. 18 cramofon- BUDAPEŞTE 550 m. 19,15 Hup ile 
_.oturmaz boiuJup gitti.. Tamam• Re11-ond ~---=- Bu Ak-m . tı, 19 10 ıpor haberleri 19 30 konser, 19,50 haberler, 20,15 opera 

-. ..."' ~au ,,_ netrıya • 
2 30 

' k' orkestrası, 21,35 konferans, 22,40 Çi• 
Marlram derinden bir nef• aldı evine tebaı- döndü. Fakat amm sıat 20 de komedi. 21 cubant, 2 • o~ra or es- aan mazilrmı. 

'fe: tereddüt •e korku içinde ıeçirdiii traıı 
-Aman varabbi, dedi, ne feci! ısr ANBUL ~IYANA 607 m. 18,45 Salon muli- ViYANA &07 m. 19 Konser. 21 kon-

J ııralvcla evin içinde bafka bir oısl 1) . imr feranı, 21,50 akşam haberleri, 22,20 ""8rin bu hali gözümün önüne hidi.e Ylllımllalnnqtu. Briahen, EFEN ılrili. 10,45 haberler, 20 (Mode 18 1 aqam konseri. 
eli ı operet, 22,15 orkeatra konseri. 

1 )'Or • kardeıi Arteri llclibwek niJetiyle y aua: Musahip 17 J n BUKREŞ 364 ve 1875 m. 19,30 llu-
Vana devam etti. d L.L--...L. On BUltREŞ 384 w l87l m. . ea men operasından nakil. eve ÖQIDlf -•7uau- un Zade Celil Marcn orkeatruı. 18 radyo paeteaı, 19 
- Biru ela Reymondun halini planı ap ayn idi. Brisben eve gU- U M U M A pamofon'" 1aire, 20 (Lcbar) m (Eva) BkESLAU 316 m. 19 (Schubert) in 

dbtünün! Reymond, Arteri öldür- dikten aonra evvela kütüphaneye ıwmadaki opereti. eserleri, 20 haberler, 20.30 orkestn 
düiüne kanidi ve kendi ftiain baktı. Çilntdi qlldar yanıyordu. Fa Operetin •OD Haft111 BUSLAU 316 m. 18,30 piyes, 19,30 kon~r~ 22,~1 ara program, 23 (Stutt-

Ptncereainden Arıerin erini taru- bt Arter orada dejildi. içeri 19 • 3 • 934 Paarleal Mpmı haberler, 20 dans musikisi, 22 ara prog- gart n na · ı 
sat ediyordu. Onun için Arterin ıirerek muanm gözünü çekti •e KÔKSOZLER t~Jiacle Er- ram, 23 dana muıikiıl ve saire. 23 mart Cuma 
kütüphane odumdan kalkarak içindttn rnolnıri aldı. Soma yu• toğrul Matı.in Bey rol alacaktır. 18 ...... Pazart•I btanbul: 12,30 Plak nCfriyatı Türkçe. 
Jttak oduma girdiğini, yatak o- kan çıktı. Arterin odamı açtı... lSTANBUL: 18 Pllk neıriyatı, 18,30 18 plak nc§riyatı, 19 m~telif neşriyat, 
dUmda. dolqbğmı ııığmı açıp Vana bir Jihze tenlılmf etti. Denı· -iyolları Fransızca ders, 10 'Reti1c Ahmet Bey ajans haberleri, 1930 Tur~ muliJıi neı-
~lllUlllD Bnüne oturdufana, pen• Sonra devam etti: • tarafından konferans, ajans haberleri, riyatı. 21,20 ajans haberlerı, 21,301'Recip 

• ..;n .;..-Jelerini-..ı..:lini gör- 1 ' L il T M E S 1 19,30 Tf!rk musiki nCffltlıtt. a0,30 MBnir Yakup Bey orkestrası. 
a-na ~ - Markam! dedi, Brimen her Acenteleri Karaköy KGprflbap Nurettin Bey kameri. 21.tao ajanl ve VARŞOVA 1415 m. 19,05 haberler 

ihtimale brtı huırlanmrfb. O. Tel 4t30i - c;jrked MahflrcWndf' bora haberleri, 21,30 Necip Yüap Bey ve muhtelif nepiyat, 20,02 musiki mU-
nun hedefi Arteri öldürerek revol• Han Telefon tt740 orkeatraeı tarafından muhtelif •~d~r. sababeli., konser, 22,40 dana musikili. 
veri onun etine vermek, toDra b· Bari V J v~VA 1415 m. 17,30 K-.a BUDAPl.ŞTE 550 m. 17,30 Çigan 
pıyı dqmdan. aüımelemekti. Ken- JD 1 O U konaeri, 18 konferanı, 18,20 gramofon. · 'si, 18,10 apor haberleri, 19.30 o-

diıi bn:letinin odunu açbfı za• 8 URSA Yiıpuru 19 Mart 19,05 muhtelif neıriyat, 20.02 PilsudsJd peradan nakil, son.unda Çigan muzika
pefine konser, 21 konferam, 21,15 ha· sr. 

man Arteri, koltuiancla otunnuı Pazartesi 19 da Sirkeci fif konter, 2Z dana masUdai. ViYANA 19,05 Viyana mmikiaf, 
•e kendinclen ıeçmİf ıördü. Ona d k lk k (1258 BUDAPEŞTE • m. 17 Konser. 18.10 20,45 saat ayan, 21konferans,21,30 ak-
uyuyor ___ .ı.. rabhmıo aa a aca br. ) 

..uuı Almanca den. 18.40 tapnni, U,50 mo- pın haberleri, 21,45 musiki, 22,45 vol-
•'BlDlan üzerine pumatdannm Topbaaede k&ia telaia tel- da haberleri, 20.20 Holanda mulikiti, gan musikisi. 

ucuns buank yürüdü. Arterin pal merkaimilia, 935 ı•ui 22,10 Çican mulildai. 23 cubaııt. BUKREŞ ~ ve 1876 m. 18 Muhte-
koltaiuna doinı ilsledi. Onun bidayetiecle tebdili icap eclea ViYANA I07 m. 19.25 Viyana opere· lif ne§riyat. konser, 19 muhtelif nq-
tıal tarafına ıelerek rnolYerin cibam, paıll{fek aretiyle ta• sinden nakil, 22 akpm haberleri, 22,15 riyat, 20 orkestra konıeri, 21 taraet, 

mmmPIDll çeldi. Soma JeYolwıri UbiH .... edilecektir. üpm Jı:ODMri. 21,45 radyo gazetesi. 
BUKREŞ 3M .e 11'11 m. 19 muhellf BRESLAU 316 m. 20 Mulatelif mu· 

bıdetinin eline koydu. Ve kapı• Şartu.eMI alraek •• nepiyat, ~O Polonya jtecltt '21,45 radyo •iki nepiyatı, 21.ıo besteli maru:ume. 
Arteri a&aird~ M~lli,...· J& dojra ilerledi. Ve itneJeırle ip- daba fuJa ..aa .. t •I• k pm.Lı 22 ara progı'am, 23 gramofon, 
ta. Ret..-_. ıtJ jM ... .ıerie ui'ı'atuH kapıyı dqanla ilte1•ler ._ ... mt cle- BREStAU 311 s 20,30 Konser, 

.. ..-, IDGdait aüTtneledil Briaı... kendi tıel*Mri· kuct.. oa leklae lsaclar icla- 2ı,20 kıoeferaa1t u ara J»fOI'-· 23 24 mart Cumart•I 
1etai• 6lap-ap w ıme gire m..Ufak olmuttu. IW• rem Le._. Şeftljlae... cnmofon nepintı. 23,30 konferans. ISTANBULı ıs PWt nqriyatı, 18,30 

7~11r W olman111 aibi Mtllel ba1ll ha acı- ölü hir .._. ~ raaat etmelidirler. Puulak 90 mart Sah Fransızca den, 19 Efref Şefik Bey tara-
llmt.•i,~Jeailm hir ... -..... Ve~ ......... ; • .-11..j 16 NiUD 934 Puut81i....... frndankonfera111,1930Tlirkmuıikineı· 

litıdı ....,-- ~ ..... •- ISTANBUL; 18 Plak nqriyatı, 19 riyatı, 20,15 Safiye Hanmun i1tiraldyle 
...,,.._ dw Ye: ........ için teltillat ldnuttr· Alt on bette :pptlacaldır. Mtı111o; Bey ~ çocuklara mual, muhtelif aerler, 21 •uhleHf nepiyat, 
.. eye aiiıiktedi. Markam, tekrar içiai çekti ve: (875) 19,30 TGrk lnUlild neplyatr Bftalya Sa· ajanı haberleri, 21,30 rHJO orkeatruı 

Omaa • Arll-in ... tek· .___ ! ...,_....J.1..1 i .ı_.ı• dl han1ID'" .._dqlarr; '21 ajanı Te bor- ... _.r-.:ıı ..... ı.----r 
__. ...._... 7-.&WlıP .. I UWUI. • • • WU~& avıqc • 

1* ıelcli t <Devamı var> Asli~ mahkemeleri ikinci yem• • haberleri: 21•80 oc1a musikuı keman V ARŞOVA 1415 m. 20,02 Hafif mu-
.............. ....-............... ............................................ leme burosundan: 11- Cemil Bq " viyQlonteJ. .:L! 21 20 (Cb · ) · ı ..ı-d 

• .1 'U'&IMtft.,,a. 1 .. ,11 ,._J .uu, , opın ın eser euu en, 

B O R S A .melmıet Efendi t.arafmdan ka· .... ......,v .. .- " • 19,30 ~on. 2~ os dans :t..:.-· 

\f.apurcu uk 
.,.... ...... "'9retl 
lstulbul Acentahiı 
u ....... felelo•: 2292~ 

Va~ıa 
11 Mart 

sini ıeat 20cte 
nb.,_dg~mlı. 

~-J ... pe: Zoapldalr, laebola, 
'Sa--. o., .. 

.,...., ı .. -..Gl-
Ttabzoa. •• Riu'y•. 

ı:.•te buiilara ill•eten Of 
1Wftr11t•'n air•r. 

f Hizalannda yıld1z işareti olanlar üz ~ l'enerde Aptisubap maha!le• ~ 20,17 konser, 22 ~ mulikiıi. BUDAPEŞTE 650 ıs.so Saba-;ı 
. lt 05 muhtelif netriJat. 20 oı roman •· nm1&M•1• 

lerfncle 17 Mama tmJameJe g&ealer sinde 66 n~ hanede~ BUDAPEŞTE 5IO m. 19,30 Piyes, fon konseri, 19,20 ~rı ~er: 20 Çi-
dir jRaıımlar bpamf ffatl&r11'ıı ıGIMrir. Hanmı aleyhine açtıjI bqfan 20,15 haberler ve gramofon, 21,45 eül pn muzlkuı. 21 tıya~ piyeaı, 22 caz· 

1=-===-~lil!"-==~~========~=ı4lı davasının yenilenmesi esnasında Macar eaerteri. 23 dan8 nnnildli. bant, 23,20 cazbant. 

ltulnd ( müddealeyhin halen ikametflibl ViYANA I07 m. 19,15 Muhtelif net· ViYANA S0'7 m. 17,40 konser. 19,10 
• Loaclra a.tı. •• • vı,uı H. - meçhul olup ilben tıebliğat fcr&S• riJat. 21 vatani emler; ıa llaberler, bir aylık hadiıelerc nazar, 19,40 haber-: =•lı ;:: ; : :-.: :~ : na karar verilmiş oldujmıdan JDU- 22,U (Tau11er) bacll ...,illi okuya· ler, . 20,~ orı..tra konıeri, 20,25 tiyat-
• NIUao 111, - • Vuten 24, •• maileyh Sabiha Hanmım ıs-6- cabr. 22,30 orklltra koaleri,. ro pıyetı, 21,45 alqam k01lleri, 3Z.3S 
* BrDıeı ı ı1. - * ....,..re t9, - 98' tarihinde tetkikat icra ki]Jna- IUKuş 3M '" 1171 .. 19 Xuhtclif crarnofon. 
: ~::vn 8~~: : ::.:: . 14 Dlfl'9at, 20 orkettra koaeri. 20,45 BUICREŞ 384 ve 1878 .. 1 ~ lConllU'a 
•Soba :>Ş. •• •Yol.obama ~ mezldir günde ....ı hnfttan1, 21 orkestra, 21.45 radyo P· 19 muhtelif ntfriyat, 20 radyo orkeatra· 
• A 11,.111 11, _ • Aln te büroda ham bulunmam l~U ıete.l. sr, 20,40 muhtelif nqriyat, 21,45 radyo 

,_ •Mı tebliğ makamına bim oıınak U2'e- BRESLAU 31, m. 21 AYll9turyanm ıazetcsi. 
• re ilan olunur. (10868) klJti nHnildl.İ. 22 haberler, ara propa. BRESLAU 16 Konıer, ıa 'konferanı 
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~ 1~ amele için yınm 11at, 19,30 
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Aokarada AK 8 

•tiaill biriaci 111bui 
bir ıekilde Maarif V eklleti 
kaıw.uacla açdmatlır· AK B A 
kitap eYleri her dilde kibıp, 
mecaaaa, gazete ibtiyaçlarma 
cevap vermektedirler. Gerek 
kitaplanlllll ..... lwtui1e
aiai ea 11a1& olarak A KB A 
kitap etlerinden teduik ede· 
bdirliaiz. D Matbaua 
kitaplara •' YAKIT'm ... n
yatuua Aakaracla •lif Y•İ 
AK 8 kitap evleridir. 
4KJ.,..,lfldıni . -r,lefon 



Merkez kumandanlılı satınalma komisyonu ilanları 

Hastahaneler ihtiyacı için ı Fen Tatbikat mektebi ihti- 1

1 

Kuleli Askeri Lisesi için 
nümunesi veçhile 100 adet ka yaa için 21 kalem telals atel- ytizer yardabk beyaz, siyah, 
palı bakır su koiuı 8 - 4 - ye malzemesi 21 - 8- 934 haki, kurşuni renklerde ol-
934 Pazar gilnl -t 14 de•· careamba giinti saat 14 de pa· mak Uzere (220) düzine zen
leni münakasa ile •tm alına· ıarhkla almacaktır. Taliple- elrll makara 20-3 - 934: Sa· 
caktır. Şartname ve nlmu· rin belli gUn ve saatte Tepha- h trllnU saat 16 da pa.zarlıkla 
nesini göreceklerin her giln nede Merkez satmalma ko- almacaktır. Taliplenn Mer-
ve taliplerin belli gün ve sa- misyonuna gelmelerL kez satmalma komisyonuna 
atte Tophanede Merkez ku- (960) (1221) gelmeler. (953) (1250) 
mandanlığı aatmalma komis- • • • • • • 
yonuna gelaelerL Harbiye mektebi talebele- Maltepe Askeri Lisesi için 

(936) (1144) n· ihtiyaeıiaı ... 300çiftjimnas- nilmuneleri veçhile üç kalem 
• ~· evrakı matbua ile harita ta-• • tik ayakkabl8DlDl aleni mu- iri 20 3 934 

Merkez kumandanlığı kı· nakııUJi - 4 - 93' Çar- m v_e çerçeve - -
ta ve miles1eseleri ihtiyacı i- ba gtlnti saat 14,30 da ie- Sah rinU saat 15,30 da paza~-
çin 5&.500 kilo 8Ifır eti kapalı :m eclilecektir. Ntimune !e r~ abnacaed Mktırk. Ta::~:r:~ 
zarfla alınacaktır. Münaka- prtnameslnl göreceklenn op an . e er ez • 
sası ıı - 4 _ 934 Peqembe her gUn ve ta1lplerln belli ma komısyonuna gelmelerL 
giinil saat 14 de Y•J!llaeak- gUn ve saatte Tophanede • • (9:') <1251> 

Istaııbul 
übayaat 

nundan: 

1f - VAKiT it MART 1934 

•• 
Universitesi 

Komisyo-

1 - lıtanbul Üniverıiteai Fen Fak1J1teıi Nebatat Enıtitlalade 
yapılacak tadi'lt ve tamırat ı e Tıp Faklllteıi Tepib Ye 

enaaç b: naaı aıcak au tesisatı ayrı ayn pazarlıkla ibale 
edilecektir. 

2 - Nebatat Euatitlatı tadillt Ye tam·rabna ıirecek mlteab. 
bitlerin (5000) lira kıymetıode bir bınayı muYaffakıyetJe 
ikmal ve tH1im etmit olmalan lizımdar. 

! - T qrib Ye Eoıaç bina11 aıcak ıu teıiaabaa ıirecek mllte• 
abhitlerin bu gibi itleri muvaffakıyetle ikmal etmif olduk• 
larına dair nıaik ibraz etmeleri Jlzımdır. 

4 - MDnakaaaya iıtirak edecek ta'ipleria Oaivenite Mimar
hğındaa alacakları veaika11 Kltibı U ;numiliğe iıaret et• 
tirdiktea ıoara Koınııyoa Kıtabetiae miiracaatla bu ıılere 
ait ıloıya1ara tetkik edebilirler. 

S - Yukand• yaııb iki mahallin ihaleleri 21/3/934 Çartamba 
tır. Sartnamesini gireeek- Merkez kumandanlığı satın 
lerin her gün ve taliplerin alma komisyonunda hazır bu-
belli günde muayyen saatten lanmalan. (923) (1121) 

glln& ıaa~ 14 te icra edılecelinden talipler kendi teklif 
Maltepe Askeri Lisesi için edecekıeri fiataa ,. 7,S tu a ıbetinde teıniaah muYakka-

25 kilo kalay 20 - 3 - 934 teleri ile beraber •etmi mezkCbda OniYersite Milbayaat 

evvel teklif mektaplamu Top • • • 
hanede Merkez kumandanh· 
ğı satmalma komisyonuna 

Sah günü saat 15 de pazarlık- KomiıJODaada haur bil uamalara ll11mdır. ( 1232) 
la alınacaktır. Taliplerin Top 

vermeleri. (938) (1146) 
.. Harbiye .mektebi ihtiyacı hanede Merkez satmalma ko- Etibba Odası Riyasetinden; 
ıçın muhtelif valt 1850 adet misyonuna gelmeleri. Profeıar FON OSTER ı AG tarafından 19 Mart 1934 Paıar-
Osram veya Filips marka a- (955) (1252) 
leni münakasa ile ahnaeak· • • • teli ,On& 1aat 18 de Oda binası salonunda Slt Hıfz111ıbbuı bak-

Levazım Ewa ve Teçhizat tır. Ampullerin mlnak•aam Maltepe Askeri Lisesi için kmda b r koaferaaı ••rilecektir. Aaa11 mubteremenin teırıfleri 
••• 

~~~~~d~~4-4-~~~~~~~~k~m_ri_a_o_~_•_n_~ __ (_l2_3_3_) ____________ _ 

si veçruıe a.soo kilo balya uat ıs de ıera edilecektir. evrakı matbua 20 - a - 934 Posta T. T. Binalar Ve Levazı 
çenberi aleni mUnakw ile Sartnamesini göreceklerin Sah günü saat 16 da pazar· 
ahnaeaktır. Mttnakaası 10 her gUn taliplerin belli a1ln lıkla alınacaktır. Taliplerin Müdürlüğünden; 
- 4 - 93' Sah glinü saat 14 ve saatte Merkez satmalma Tophanede Merkez satmal· 
de yapılaeaktır. Niimune ve komisyonunda ham bulun- ma komisyonuna gelmeleri. 8/!/934 tarihinde kapıla ıarfla .... 1ra1111 Japıla• (15) 
'81'tnamesinl göreceklerin maları. (930) (1123) (g5&) (1258) harçla iki bo1da 30 adet e•aaet 230 adet milnai pota• 
her ria ve taUplerin belli sa- • • • • • • içia teklif o aaaa bedel haddi llrak glrlllmediiiod• puerbkla 
atte Tophanede Merkez satın Kuleli lisesinde mev~ut Kuleli Askeri Lisesi için tedarikleri talcarrDr etmittir. lleıkGr malzemenin 21/319)1 ta• 
alma komisyonuna gelmeleri. 2633 çift potin teahhüdilnü i· Reosta, muhtelif adese, Mar· ribine •hadif Çarıımba gllnll paıarhtı yapılacağıadın tallple-

( 960) (l"~r) • )A rin teminatlarını mDıtaslıabea mezk6r tarih Ye srilnde 1aat l4cle ~ fa edemiyen müteahhit namı yot tüpü, Projeksıyon am· K 
• • • hesabına aleni müzayede ile bası, Volmetre gibi on bir Bevotla Posta Telgraf bina11nıa Oçnncll katanda Mıba,..t o-

Süvari Binicilik mektebi satılacaktır. lhalesi 2 - 4 - kalem malzeme 20- 3 - 93' miayoaana •DracaatJan. <1236> 

~---.-:tldlJ~~ 1eah- 98' P..artesl rinli aaat..11,30 Sah gilnü.aat 14,30 da pasar- latan1iul Mmt Emlak diirlüğunden: 
hüdünU yapamıyan miiteah- da yapılaeaktır. Taliplerin 1ık1a alınacaktır. Taliplerin Yeai Camide EYkaf aabannda mevcut kandıllik zeyba 7aj1, 
hit namı hesabına 13.600 ki- belli saatte Tophanede Mer- Tophanede Merkez satmal· mam, ılplrp. aba, çn., " aire ıibi bir ÇOil etJa muhammen 
lo çavdar aapı 21 - 3 - 934 kez satmalma komisyonuna ma komisyonuna gelmeleri. bedeli o aa 908 Jira kı,met &zeriadea apk uttarma umlile ub· 
Çarşamba glinil saat 15 de gelmeleri. (926) (1124) (95') (12M) lacakbr. l.telrlilerin pey akçelerile 1/419 Puar pi aaat 14 de 
pazarlıkla alınacaktır. Talip- • * • • • • mabaUiade mlltefekldt Sat11 komiıvonaaa mDr.-.tlan. (M)(l0!9) 
lerin belli ailn ve 188tte Top- Askeri Baytar mektebine Kuleli Askeri Lisesi için 
hanede Merkez •tınalma ko- ait 20 adet eğe, 5 adet yanın nümuneleri veçhile 14 kalem Posta T. T. binalar ve levazım 
misyonuna gelmeleri. yuvarlak eğe, 4 adet tırnak evrakı matbua 20 - 3 - 934 d • ) •• .. d 

(962) (1246) törpliıU, 3 adet gemici feneri, Salı giinil saat 16 da ~- JDÜ Uf U D en ; 
* • 1 adet pülverizatör arkalık- bkla almaeaktır. Taliplenn P01ta T. T. Fabrika11 ihtiyaca ICln bora •• levha halinde 

~ildi Küçük zabit mek- tan ibaret beş kalem malze. Tophanede Merkez satmal- 5000 kil• barda kur,._ aleni mOnak- U. ahnıcıkbr. M&nalsa-
l i ihtiyacı için nilmuneleri menin 2 - 4 - 9M Pazarte- ma komisyonuna gelmelerL u 24 • Mart - 934 tanhine mUaadıf cumarleıi ,nal ıaat 14 de 

veçhile 20 düzine tabak 2 .. giinü saat 15,30 da aleni mi (95l) (l25I) iaa o aaacajından talip olanların ıartnameyi iğrenmek için her 

dikine bardak, 18 adet 'st1· •Yecleai yapılaeaktır. TaUp- Merke: kuman• •danlığı kı· sll• Ye mlıaakan ,anınde % 7,5 ,niıbetfnde ma•akkat temiaat-
rahi, 15 metre muşamba, 11 ledn beW dn ve 188tte Mer- . ih • lara ile birlikte Beyoğlu Postabanellain Dç&ncll lratmda levazım 
diizine 1r ....... ık, 15 dlizin ta· kez satınalma komisyonuna !a. ve mile~eselen t!yacı mnbıyaıt komiı,onana müracaatlan. t9l2) 
lı ~.x-.a.... eril eçaflat mtiracaatlan. (929) (1126) ıçın 15.800 kilo koyun etit-ka· 

n Paz&rusu .... ~ en h zarfla alınacaktır. Mü-
pahab oldufundan tekrar pa· • • • :8akasam 12 _ 4 _ 93' Per-
zarhfı 21 -1- 934 Çarpm· . Tophane fırmmtla ter&· embe giinU saat 15 te yapıla
ba günü saat 14,30 da yapıla· kdın eden "1200,,· kilo ekmek ~tır Şartnamesini görecek 
caktır. Taliplerin belli giin kırıntıları aleni müzayede ile lerin her gttn ve taliplerin 
ve saatte Merkez satmalma satılacaktır. Müzayedesi 2 - belli satten evvel teklif mek· 
kGmisyonuna gelmeleri. 4 - 934 Pazartesi gtinli saat toplannı Tophanede Merkez 

(958) (1247) l~ de raP.ılaeaktır. Taliple- kumandanlığı satmalma ko· 
• • • rın belli gıın ve.saatte Merkez misyonuna vermeleri. 

Rarp Akademisi için pa. satınalmakomısyonuna mU- (949) (1243) 
z&rlıkla abnaeak 60 adet ça- racaatlan. (925) (1118) • • • 
dır su kabına taUp çıkmadı- • • • Merkez kumandanlığı la-
ğmdan tekrar pazarlığı 20 - Maltepe Askeri lisesine ait ta ve müesseseleri ihtiyacı 
3 - 934 Salı günü saat 16 da 1200 çift köhne potin, 3 adet için IG.000 kilo k11Z11 eti kapa
yapılacaktır. Taliplerin Top- dıı ve Sadet ic otobüs lastiği- h zarfla alınacaktır. MUna
hanede Merkez satmalma ko- nin 2 - 4 - 934 Pazartesi kuası 12 - 4 - 93' Perşent
misyonuna gelmeleri. günü saat 16 da aleni müza· be gilnU saat 16 da yapılaeak-

(951) (1248) yedesi yapdacaktır. Taliple- tır. n'alil>lerin belli &aatten 
• • • rin belli gUn ve saatte Mer· evvel teklif mektop)annı Top 

Topçu atış mektebine ait kez kumandanlıiı aatmalma hanede Merkez satmalma ko
marangoz, tahkim, fneaat komisyonuna miiracaatlan. misyonuna vermeleri. 
ınalzemelerlle sandalya, ına- (BM) (1122) (959) (12") 
sa ,Jibi 123 kalem köhne mal- • • • ı L A M 
r.eme ve eşya aleni müzayed~ KuleU Askeri Lisesi için Ounanlı Bankumm Galata, 
ile satılacaktır. Müzayedesi nlnnmesi veddle ao metre Yenicami Ye Beyotlu Deniri 
2 4 98' Puartesi giinU Jaald kumae 20-1-984 Sah d· Kart.n bayramı müwebetiJle 
sut 14 yapılaeaktır. nU mt 11 de pazarbkla •tlJt tDI mutmm 28, 21, 28 Ye 21 
't · ~ rin ve saatte alınacaktır. Taliplerin Top- uncu aünleri ye P...-lya Yortu-
M • Komi&Yo- )umede Merkez kuQtaadıllh· 1a münueı..tiyle ele 1934 niaa-

fı •toialma • t -..ı...lııahmtl-

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lir4 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye oe ( 50.000) Liralık 
Mükafat Nrdır. 

ZA YI - Evkaf müdüriyetinden 1 Beyoğlu 4 üncü 
almakta olduium Kaprillü eY!idı· mahkemesinden: 
na mabaua maq dl~dannnı kay· Galatada Arapcemii mah311eain-
bettim. Y eniaini pbruajmıdan de Alacameaçit doğru 10kalda 
eskisinin hilkmü yoktur. (26) numaralı hanede sakin ikea 

Köprülü evladından: 22 - ı - 934 tarihinde yefat e-
Nezihi den Nihade hanımm naiyetname-

§ Buna muhtelit orta mektebin· ıi açdar:ık tenfizine batlandıJm
d• aldıiam diplomamı zayi ettim. dan kutunu medeninin 531 lftcli 
Y eniıini abcalan. (10851) maddeli mucibince ba hapta itin• 

111 Lttfi1e N hat sı oludarm ilin tarilıinden ... 
§ 1283 numaralı toför ehliyet· ren b'r ay içinde Beyolla 4 ündi 

namemi zayi ettiQı, yenitini çıka· ıulh hukuk mabkemetine ...._., 

r ..... an ..W.W. 1ok· atlan lhl- illa Ola1•" 



Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBARASI 

Yavrunuza vereceğiniz en 
gUzel ve faydalt 

AYRAM 
Hediyesidir. 

Tl:JQKiVE 

ZiRAAT 
BANKASI 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem (13854 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Posta nakliyatında kullanılacak olan dört bovda 5869-
7369 adet bez çantanın imali ve ambarda mevcut 1700 küsur 
çantanan da nUrauneıi veçbile kayıtlarının imal ve Üzerlerinin ya
zılmaıı kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Mezkür çantaların 25 - Mart · 934 tarihinde ibaleıi ya
pı ~~'Cağından taliplerin ıartname almak için şimdiden ve şartna
medeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifnameleıi tevdi için 
de meıkür tarihe müsadif pazar günü saat 14 de Beyoğlu Pos
ta ve Telııraf binasanın 3 üncü katında mübayaat komiıyonuna 
milracaatları. (977) 

iL AN 
Emniyet sandığı müdürlüğün • 

den: 
Muataf a Bey 21 - 7 - 931 tari

hinde sandığımıza bıraktığı para 
için verilen 72872 numaralı cüz -
danı kaybettiğini söylemiştir. Ye
nisi verileceğine eskisinin hükmü 
olmadığı ilin olunur. (64) 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Ne§rİyat müdürü: Refik Ahmet 

V AKIT Matbaası - lıtanbul 

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

TAYYARE 
CEMiYETiNE 
VERiN 

~~-= 
KARDEŞLER;GÖklerimiz pek çok tayyare 'iste~w. Bu iş bu 
gün hiç para etmeyen deri ve bağırsaklarla başa çıkarılamu. 
Kurbanlarımızı canlı olarak yahut kurban alacağımı~ par ay• 
tayyareye vermeliyiz • Eier başlı başımııa bunu veremeısek bir 
kaçımız toplanıp bu isi yapmalıyız • f 

YURT BUNU Bi~E E:MRE:DiYOR. 

1 Devlet Demir yolları tl~nları 1 , ______ _ 
idarenin muhtelif mağazalar1nda mevcut olup tip harici çıka· 

rılarak sab:m111na karar verilen perçin çiviıi, cıvata, kapilya, 
vida, allt, edyat, Elektrik malzemesi •e saire yüzlerce kalem 
malzemeden H. P, mağaza1ının meYcudu aynen ve diğer mata• 
aalarınkiler de tablo halinde nümuneleri toplanmıt ve talipleria 
tetkikine amade bulundurulmuttur. Müzayede 24/3/934 tarihine 
milaadif Cnmarteıi glinli ıaat 9 da baılıyacakhr, Arsa edealeria 
her glln H. P. mağazasına müracaat edip mallan görebilecekleri 

ve mfizayede ,.Onü de ba11r bulunmalan ilin olunur. (122S. 

rı•••-ıı••ıııııı•ıı~ııı•ı•ı• 
11 Selinik Bankası 
~ Tesis tarihi : 1888 

Sermayesi : 30. 000.000 Frank 
idare merkezi : ISI AN BUL 

TUrklyedekl Şubeleri : 
lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 

Samsun. Mersin • Adana 
Yunanlstaodakl Şubeleri : 

il . SelAntk • Kavala • Atına • Pire 
!Sili!! Bd6mum Banlca muameleleri. Kedmektuplan. Cari b~ir haap 

' lan kÜfadL Esham ve Tabvilit. Kasalar icarı. 

~ 11~111 llllllllllllllOO~~lllliiilllllmilllll 
[ latanbuı eeıedly••• 116nları 1 

Betiktaf 
Bakırköy 

Beykoz 
Sar1yer 

l 
l 

17 Mart 934 Cumartelİ 

Adalar 18 " 
,, Paur 

Eminönü 19 ,, ,, Pazartui 
Beyozlu 20 ,, ,, Salı 
Kadıköy, Üıklldar 21 ,, ,, Çartamba 
Fatih 22 ,, ,, Perıembe 

1 - Belediyeden maa, alan tekaüt, yetim, ve dullann Mart 934 
ili Mayıı ~34 üç ayhk maaşla11 yukarıda giSıterilen günler
de Ziraat Bankasınce tediye edilecektir, 

2 - Maaı ıahiplerinin her Belediye Şubesı için tayin edilen 
günlerde Bankaya mUra"Caatlara ilin olunur. (1256) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Abanoz ıokağmda 15 numaralı hane ankazının 

muhammen 996 lira üzerinden 20 Mart 934 s,1ı günü saat 14 te 
pazarlıkla kaimen satılacait ilin olunur. (8.) (1231) 

Zafiyeti umumiye, i9tab· F f ti 
•.ilk .. kavvetıizlik ha· o s a 1 
• ia blyük faitle ve 

..wi 16ıilea 
ark Malt H 1 A Kullanınız. 

u asası Hd~ e:-:. 
(13864) 


