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Üç milyon lira işinin 
iç yüzü nedir? 

"Operatör Emin Bey zamanında yapılmış olan 
1 raınvay mukavelesinin derhal feshi ile Tr__am: 
vay ücretlerinin indirilmesi lazımdır .. Çunku 
bu mukavelenin aktine lüzum gösterılen en 
miihim sebep artık bugün ortadan kalkmıştır.,, 
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Dün bu sütunlarda lstanbul be- Bununla beraber olan olmuş-
lediyesiyle Tramvay Şirketi ara- tur. Aradan dokuz sene de geç
sında dokuz sene evvel yapılmış miştir. Bu zamana kadar gelip 
o!an mukavclenamenin nasıl mey- geçen şehir meclisleri de buna 
dan:ı geldiğ:ni izah ettik ve bu 1 :.tiraz etmemiştir. Nihayet bu 
mu<kavelenin esası Tramvay Şir- mukavelename kısmen tatbik o- 1 

kelini ~~zı hatların inşasına r~zı }unmuş, Fatih - Edirnekapı hat· I 
etmek ıçm mevcut hatlarda bılet tı yapılmış, diğer mühim kısmı 
·· ·el1 • • tt kt ·baret bu- 1 ucI erını ar ırm11 an ı ise tatbik o unmanuştır. Buna rağ-
lunduğunu gösterdik. T ş· k · · k 

ı l d
. . · ket ile men ramvay ır etı eskı mu a· 

stanbul be e 1yes1 şır l . . 
h 1 l mukavele- ve enameye ıstınaden halktan ~ 

arpten evve yapı ınış 

d b·ı· d' Ş h · ht kiz sene zamlı olarak bilet ücreti leri tadil e e 1 ır ı. e rın mu e-
lif mıntakalarında harpten sonra almıştır. Bundan sonra ses çıka
vuku bulan nüfus hareketlerini rılmadığı takdirde almakta devam 
ve fiat tahvillerini nazarı dikkate da edecektir. Diğer atraftan bu 
alarak Tramvay Şirketine kolay· arada mevzuu bahis muk:ıvelenin 
Irk gösterebilirdi. Şu kadar var ki aletini icap eden ahval ve şeraitin 
şirketin yapacağı hatlardan göre· başlıcası ortadan kalkmıştır. Çün· 
cegi zarar ile §ehir halkmm bu :ıa· kü umumi harpten evelkine nis· 
rara karşı katlanacağı fedakirlı• betle bugün eşya Hatları ve amele 
ğın hududu kat'i rakamlarla çizil· ücretleri düşmüştür. 
miş olmak lazım gelirdi. Onun için 
şehr~n iman namına kapalı gözle Mehmet Asım 
bilet ücretlerine zam yaprlmaaı hiç. 
doğru bir fCY değildi. (Devamı 4 üncll rıayte.nm ı lncl ısiltununda) 

ulgarıstanil açal<çılık 
yapan konsolos· kim? 

'' Staviski'nin Sofya mümessili! ,, 
diye anılan adam ... 

SUFYA!JAN ı.JR GÖRO~OŞ 

Romada 
üç protokol 
imza edildi 

ve 

:mzalanmıştı. 

İmzalanan ve· 
sikalarda üç pro· 
tokol vardır: 

Birisi siyasi 
ikisi iktısadi .. 

Macar Başveki li İşte yapılan 
M. CÖMBÜŞ 

tebliğin metni: 
"Bugün, Venedik sarayında, 

ltalya hüku.met reisi Avusturya 
cümhuriyeti federal chanceliersi 
ve Macaristan hükUmeti kralisi 
başvekili arasında üç protokol im· 
zalanmıştır. 

Bu protokolların birincisi ile üç 
hükumet reisleri her kesin hukuk 
ve istiklaline hürmet esaslan üze
rinde Avrupa sulhunun korunma· 
sı ve iRtısadiyatmm ıslahı için 
teşriki meıa1iye karar vermişler • 
dir. 

Bu devletler, diğer devletlerle 
geniş b~r teşriki mesainin hakiki 
bir başlangıcını ancak hu ıuretle 
tesisi kahil olacağm:ı kani olarak, 
aralarında mevcut muahedeler 
ruhu dahilinde Avrupa ve bilhassa 
halya ,Avusturya ve Macaristan 
devletleri arasında fili bir te§riki 

(Devam.t 8 inci saytanm l lnci sütununda) 

"Türkiyenin kalbi, 
Ankara ,, 

"Türkiyenin kalbi,, Ankara,, filmi
ni yapmış olan Sovyet rejisörü M. 
Yutkeviç ile Sovyet film mütehas
sısı M. ;vitkin'in hazırladıkları 

Belgı-at, 18 (Hususi) - Bura· ·ı meydana atan Filibede çıkan 
da çıkan Politika g:ızetesine göre, "Borba,, ve burada intişar eden 
tnahalle kahvelerinden en yüks~~ "Kamb:ına,, gazeteleri olmuştur. 
tnahfellere kadar bütün Safya, bu- Bu ecnebi konsolosunu Staviskinin 
Yük Avrup:ı devletlerinden birinin Bulgaristan mümessili olarak ilan • 
Sotya baş konsolosunun büyük re
zaletleri ve dolandırıcılıkları taf
silatı içinde yüzmektedir. Ecnebi 
devletlerden birinin baş konsolosu 
tarafından yapılan eşya ve döviz 
kaç 1kçılıkları, Bulgar tacirlerini, 
kitapçılarım, fabrikatorlarını do
landırması tafsilatı her yerde de· 
dikodu mevzuu olmaktadır. Sim
diye ·kad~r yapılan hesaplara göre 
bu büyük devle~ müm,,ssilinin yap
tığı dalaveralar yüzünden muhte· 
lif kimseler 20 milyon leva zarar 

eden "Kambana,, gazetesinin sa
yıları halk tar:ıfmdan adeta yağ· 

ma edilmiştir. 
Mesele Bulgaristanda o kadar 

bi1yük bir sansasyon yapmıştır ki, 

halk üniversite talebesinin grevi 
ve n:ızırlar arasındaki ihtilaflar 

gibi meseleleri unutmuş ve bütün 
dikatini bu rezalete atfetmiştir. 

Bu baş konsolos uzun zaman· 
danheri gayet lüküs bir hayat ya· 

şamakta, fevk::ılide israfta bulun-
!:rorınüşlerdir. makta ve bu haller bura makama· 

Hadise hakkında birkaç gün· tının ve bilhassa gümrük makam1-
dcnberi muhtelif rivayetler deve- tının dikkat nazarım celbetmekte 
l'ln ediyordu; fakat tafsilat henüz idi. 
~a7!etelere aksetmemişti. Ecnebi --- --
baş konsolosunun dolandmcıbğını 1 (Devamı 11 inci sayfanın 1 inci stitunllllda.) 

filmle birlikte şehrimize geldikle
rini dün haber vermiştik. Soyyet 
sinemacıları bugünlerde Ankara
ya giderek filmi maarif vekaletine 
vereceklerdir. Resmimiz bu film
de oynamış olanlardan Fatma is
minde bir hanımı ,gösteıiY.or, 

inkılap kürsüsünde -
Sevr 
Muahedesi 

Osmanlı imparatorluğu
nun idam mazbatası 

Maarif vekili Hikmet Bey dün 
de inkılap kürsüsündeki dersine 
devam etti ve Sver muahedesini 
uzun boylu teşrih etti. Hikmet 
Beyin dersini aynen dercediyo -
ruz: 

"- Geçen ders 16 mart hadisesinden 
bahsetmiıtim. Ve bu hadisenin Osman
lı imparatorluğunun hayatına sed çekti· 
ğini söylemittim. Bugun ·Sevr muahe 
desini tahlil edeceğim. 

Dün 16 mart hadisesine ait vakalan 
zikredemedim. Bugün zikredeceğim. 

IG Mart hadiseıine kadar memleke
timizde samimi dütünenler arasında 

ihtilafı efkar vardı. Tabii burada samİ· 
mi dütünenler nazarı itibare alınma

dılar. Bunlar arasında bir kısmı esa
sen biz bir ıey yapamayız zannederler· 
di. Düşmanlarla anlaşmak lazundll', 
zannederlerdi. Ve hadise düşmanlarla 
anlaşamıyacağımızı ıspat ebniştir. 

IHl\MET BEY 

Bazıları düşünürlerdi ki, aıd tertibat 
lstanbulda alınmalıdır. 16 mart hadi· 
ıeıi göstermiştir ki, lstanbulda bir ıey 

yapC'.mıyacağız. Milletin başı, düımarı
dan uzak bir yerde bulunmalıdır. Bu 
suretle efrat arasındaki ihtilaf ta kalk· 

dı. Yegane gidilecek yol, Mustafa 
Kemalin söylediği yoldur. Yani düş • 

man İşgalinden uzak bir yerde hükU .. 

met kurmak, teşkilat ve ordu yapmak, 
dü§manlarımızı mağlUp idip ıartlarımızı 

kabul ettirmek. Bu hadise batka 
yol olmadığını gösterdi ve Mustafa 

( Devamı 6 ncı sayıfada ) 

Çanakkale Harbinde: 6 
~~ - _,_, ._....,www:ı 6-i ,...-.......--, ız:u.:ır 

lngiliz tahtelbahiri 
E 11 Marmarada! 

Bir Türk torpili tahtelbahire takılmış, 
ona müthiş korkular geçirtmişti 

Roger Keyes'in hatıratı 

I<: 1 ı 'l ahtelbahirinin Çanakkaleye don üşü 

Bir taraftan Alman tahtelbahir- ilerlemi~, ve Ahçı babadan deni .. 
leri U 21 in hareketlerinden ıstı- ze dalmasını müteakip Geliboluya 
rap duyuyorken N umith hakkın- varmıştı. 
da malumat alıyor ve E 11 tahtel- Nasmit dört gün kad:ı.r bizimle 
bahirinin Marmarada adamakıllı muhabere edememişti. Bunun se· 
meşgul ettiğini :ınhyorduk. hehi telsiz cihazının bir arızaya 

Nasmith, 1915 senesinin 7 'Uğraması idi. Nihayet mayısın 23 
haziran gününde geri dönerek ku- üncü günü bir gambotu hatırdığı
mandan Boyle'in E 14 tahtelbahi- nı haber verdi. Bu g:ımbot, ls· 
ri ile yeniden İ§e başlamak üzere tanbuldan ötede demirlemiş bulu
olduğunu anladı. nuyordu. Daha sonra, Nasmith'in 

lki kaptan 7 h:ıziran akşamı ge- bize anlattığına göre bu gam.bot 
ne amiralin yemek sofrasında bir· batmakta iken bhtelbahirin pres· 
leJtiler. Nasmith de bize geçirdiği kopuna ateş ederek onun tepesini 
macerayı anlattı. Kendisi bu ma- parçalamağa muvaffak olmuştu. 
ceradan son derece memnundu Ertesi gün, E 11 tahtelbahiri 
ve bir mJ.ceraya girişmek üzeı·e bir v:ı.puru, deniz sathında kollı~ 
bulunuyordu. yarak tüfek ateşiyle ele geçirdi. 

Nasmith Çanakkaleyi geçtikten 
sonra bir harp gemisi görmüş, hu 
harp gemisi birkaç torpito ile bir· 
likte onun preskopu üzerine ateş 

açtıktan sonra şimale doğru hare· 
ket etmiıti. 

Bu kum:ı..ndan hiç bir maniaya 
veya torpil ağma tesadüf etmeden 

Vapurda altmış asker de bulu· 
nuyordu. Hepsi de tahlisiye simi· 
di takmışlardı. Gemidekilerin 
hepsi, gemiyi biran evel tabliye 
ye uğraşıyor ve sand:ılları indiri· 

yorlardı. 

(Devamı 10 uncu sayfanın 4 Uncil sütununda.)) 
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SO!v HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
8. M. Meclisinde bugün 

neler görüşülecek ? 
Bugün kazanç layihası ve diğer bazı 

mühim işler müzakere edilecek 
Ankar.:ı, 18 (A.A.) - B. M. M. ı ye ve nafıa encümenleri mnbata

yakındakj içtima ruznamesine da· l ları, 
hil olan maddeler şunlardır: 1 5 - Din ve millet bayramları 

1 - Kazanç vergisi ha~mda- ile bunlara tekaddüm eden arefe 
ki k:mun layihası ve muhtelif en- günlerinde gönderilen ve matbu 
cümen mazbatcısı, evrak sayıbn kartvizitlere hilali-

2 - Evkaf tahsisatı fevkalade ahmer pulu yapıftmlmak icap e
kam.rnamesinin yedinci maddesi· dip etmiyeceğinin tayini hakkm
nin tefsiı·ine dair başvekalet tez- da Bqvekalet tezkeresi ve nafıa 

keresi ve bütçe encümeni m:ızba- encümeni mazb:ıtası, 
tası, 6 - Trakya umumi müfettitli· 

3 - lstanbul üniversitesinde ğinin maaş ve masrafları hakkın· 
çalıştırılacak ecnebi mütehaı;sıs· daki kanun layihası ve bütçe encü-
Jarla akdolunacak mukavelelere meni mazb:ı.tası, 
dair kınun layihası ve maaTif ve 7 - Evkaf umum müdürlüğün-
bütr.e encümenleri mazbataları, ce bazı infaat için taahhüt akdi. 

-1 - Türkiye cümhuriyeti ile mezuniyetine dair olan kanunun 
Fr~nsa hükumeti arasında Türki· birinci madesine bir kelime ilave
ye - Suriye hududu üzerindeki sine ve kanun hükumlerinin 1933 
den1iryolları i~letmesi tarzına d:lir 
. ktedilen mukavelenin tasdik hak
kındaki kE.nun layihası ve harici· 

senesi nih:ıyetine kadar uzatılma· 
sına dair kanun layihası ve bütçe 
encümeni mazbatı. 

1.V~atbuaları top 'ama l3yi
ası Meclise verildi 

AC:cnra, ıe, (Hususi) - Mat-/ lakaland~ , ~ diğe;;. eserler .. 
bua1~.ri topl.!.m:ı layihası B. M. Bunla~· basıldıktan ıonra en kı
Mec i::ine verilmiştir. Layihanın 1 sa bir zam-:ında maarife gönderile
esJ.:;!:ırı ş•:.:nlardır: cektir. Hükumetçe mahrem olan-

'i'i. • l:iyedc yapıl::m bütün neşri- lardan başka diğer nevi matbualar 
} :tın y~dil}er cıüı.hası maarif vekil- için de bu usule riayet edilecektir. 
btinc verilecek, şimdiye kadar ol- Tadilen ve aynen tekrar bası· 
chığu gibi ve bunlardan ayn ola· lan, hatta yalnız kabı değiıtirilen 
ı :- ' . biı er nüsha da en büyük mül- eserler de tekrar verilecektir. Maa-
ki} - :memuriyle müddeiumumilere 
gör. :crilcccktir. 

l\ıa4'.rife verilecek matbuabr 
şun!nrdır: Bütün gazeteler, ajans· 
lar,. mecmualar, kitaplar, ri&aleler, 
tahsil tezleri, haritalar, athalar, 
tablo!-:ır, grvürler, çeşitli resimler, 
planlar krokiler, destan ve farkı 
mecmuaları, musiki notaları ti
yatro p'iyeıleri, cemiyetlerle §İr· 

ketlerin neıredilen raporları, ka· 
taloglar, takvimler, yıllıklar, a· 
j:mdalar, muhtıralar, umumiyet· 
le memleketin kültür hayatını a-

Hava seferleri 

Bu yıl Diyarıbekir-Ankara 
seferleri başlıyacak 

Ankara, 18 (Hususi) - Hava 
yolları devlet işletme idaresinin 

933 bütçesine yardım olarak on 

bin lira verilmesi hakkındaki layi
ha Büyük Millet Meclisine veril
miştir. Bu kanunh verilecek olan 
para ,seferde işli yen tayyarelere 
yedek aksam işine sarfolunacak· 
hr. 

rif e gönderilen nüshaların aatı,~ 
çıkarılanlann ayni olmaıı §artır. 

Türkiyede mütemekkin hakiki 
veya hükmi şahıshrm Türkiyede 
neşredilmek üzere ecnebi mem)e· 
ketlerde bastınlarak Türkiyeye 
getirecekleri eserler de 
verilecektir. 

maarife 

. 
Basılan eserleri, tabı tarihin-

den itibaren 15 gün içinde vermi· 
yenlerden eIJi lir~ ağır para cezası 
alınacaktır. Forma cüzü halinde
ki neıriyatta forma cüzleri gönde
rilecektir. 

Bomba attılar! 

Sofyada 250 kişi 
tevkif edildi 

Safya, 18 (Husu, Polis 
dün akıam kahveleı-, gazinolar 
ve bar gibi umumi mahallerde ve 
sokaklard.:ı görülen kimselerin hü
viyet varakalarını tetkik etmittir. 
Bu tarama ameliyesi neticesinde 
250 kiti, ellerindeki veıikalarm 
şüpheli görülmesi yüzünden, tev· 
kif edilmişlerdir. 

Dün gece saat onda Kovaçeva 
namında bir kadının evine bomba 
atılmıştır. infilak büyük bir he-

Şubatta 
Vergi tahsilatı 

ne kadar? 
Ankara, 18 (A.A.) - içinde 

bulunduğumuz mali senenin ıubat 
ayı nihayetine kadar muhtelif ver· 
gilerden tahsil edilen dokuz .:ıylık 
varidat yekunu ile geçen mali se 
nenin ayni aylarına ait tahsilat 
mukayeseli olarak aı lğıda bildi-

ril.miştir. 

Arazi vergisi 933 te 3.102,040, 
932 de 3.387.610, bina vergiıi 933 
te 2. 785.003, 932 de 3.086.356, 
hayvanlar 933 te 10.007.136, 932 
de 10.523.101, kazanç vergisi 933 
te 9.831.493, 932 de 9.702.902, 

veraıet vergiıi 933 te 317.858, 932 
de 389.616, gümrük varidatı 933 
te 28.176.870, 932 de 29.776.490 

mu:ımele vergisi 933 te 10,571.333 
932 de 8.852.842, hadili istimlak 
vergiıi 933 le 3.477.333 932 de 

2.235.972, av vergııı 933 te 
223.392, 932 de 278.973, nakliyat 
vergisi 933 te 494.805, 932 de 
6()0.831, damga vergisi 933 te 
4.181.663, 932 de 4.046.354 tapu 
harçları 933 te 993.384.292 932 de 

993.374, pasaport vergisi 933 te 
498.854, 932 de 439.652, mülga 
vergi tasilatı 933 te 30.838, 932 de 
159.552, inhis:ırlar hasılatı 933 te 

231.975.000, 932 de 23.923.350, 
devlet ormanları vergiıi 933 te 
1.366.276, 932 de 1.074.679, sayı· 
lan emlak bedeli 933 te 991.037, 
932 de 1.137.818, fenerler haıılatı 
933 te 522.084, 932 de 500.500, 
dkerlik bedelleri 933 te 775.461. 
932 de 897.691, cezalar 933 te 
45.995, 932 de 750.292, müteferrik 

varidat 933 te 950.136, 932 de 
922.467, fevkalade varid:ıt 933 te 
544.159, 932 de 595.830, sair vari
dat 933 te 004.702, 932 de 
4.968.727, buhran vergisi 933 te 
7.839.568, 932 de 7.689.874, mu· 
vazene vergisi 933 te 11.677•4lO, 
932 de 11 .226.666, yekun 933 te 
127.636.928. 932 de 12s.ss4.sso . 

Bulgarlar 2 -1 -
mağlup .. 

Sofya, 18 (Huıuıi) - Bugün 
yapılan Yugoılavya - Bulgaris· 
tan maçı Yugosbvya lehine olmak 
üzere 2 -1 ile neticelenmİ§tir. O· 
yun için gerek Bulgariıtanda ve 
gerek Yuc..ısJavyada büyük bir a

laka izhar edildiğinden maç saf· 
hahrını Safya ve Belgrat radyol~
rı nakletmi§lerdir. 

Bulgarlar mükemmel bir oyun 
oynamıt iıeler de tali ve rüzgar 
Bulgarlara aleyhtar idi. Bilh:ıssa 

Bu yıl içinde Ankara - Diyar· 

bekir arasında muntazam hava 

po~taıarı işletilme~.ine çalı,ılecak

iır. 

ikinci devrede Bulgarların hücum· 
lan çok tiddetli idi. Bu hücumbr 
esnasında Yugoılavya laknnının 

en iyi oyuncuhrından Maruıiç'in 

ayağı kırılmı§ ve derhal hastaha· 
neye götürülmüttür. Bu oyuncu· 

yecanı mucip olmut ise de insanca nun aldığı yara vahimdir ve aya· 
zayiat yoktur. Maddi zararlar çok 

ğmın kemiği kmldığındn bacağı
mühim değildir. 

1\ğrıdap harekatına 
iştirak edenler 

Ankara, 18 (Huıusi) - Milli 
mndacı J encüuıeninin bir karan· 

na gere A'f ~ d :ığ, Dersim ve civa· 
n mmtaiullar.Jaki a&keri harekata 

nın alçıya koyulması icap etmek· 
Dün aktamki taharriyatın bu 

tedir. münasebetle icra edildiği muhak· 
kak addolunm:ıktadır. . Bulgarla.rın golmanı çok güzel 
======::=:-:-::::;:=====·= bir oyun oynamıt ise de haflar 
iştirllk ederek malul _düten zabit, pek fena idiler ve Bulgarlann 
askeri :rnemur ve efrat harp m:ıllı· mağlubiyetine sebep olmu~lar de· 
lü sayılacaklardır. nilebilir. 

ltalyanın hedefi Akdeniz 
ve Asya ya müteveccih! 

M. Musolini Faşizm umumi meclisinde 
mühim bir nutuk söyledi 

Roma, 18 (A.A.) - M. Mıuo
lininin ikinci bet senenin umumi 
meclisine hitaben söylemi§ oldu
ğu •nutku dinlemek için opera ti· 
yatroıunda bef binden fazla insan 
toplanmıştı. 

Duçe salona saat 11 de gelmİ§· 
tir. Bunun üzerin.e borular çal
mağa başlamış, tavsifi ne.kabil bir 
al kıt tufanı hükumet reisini selam .. 
lamış ve mütarünileyh, Rumenva· 
ri bir selim verdikten aonra söze 
baılamıştır. 

M. Musolini, f aıizmin müıbet 
kıymetini iıbat etmittir. Bun· 
dan sonra İtalyanın komıulariyle 
olan münasebetlerini tetkike giri .. 
§erek 1924 taTihli İtalya - laviç· 
re muahedenamesinin tecdidine 
mütemayil olduğunu göstermiştir. 
Duçe Avusturyanın istiklalini 
garanti etmek ve iktııadiyatmı 
ıslah için çahtmak hususunda hal· 
yaya güvenebileceğini ıöylemit .. 
tir. 
Yugoslavya ile mevcut olan nor

mal ve diplomaıi bakımından dü
rüst münasebetler, iki memle1cetin 
yekdiğerini itmam eden iktısadi 
menfaatleri dolayısiyle daha zi• 
yade ulat\ bUlcibillr,"fa a.t ltaİya 
- YugoslavyA~eselesine ~ aııcak 
zaruri olan bir takiıiı tartlar Ü· 

hakkuk ettiği zaman temas oluna· 

bilir. 
Fransa ile olan umumi müna

sebetlerde ıalah hasıl olmuttur. 
Fakat Fransa ile ltalya araıında 
mevcut meselelerden hiç biri hal· 
ledilmiı değildir. 

Manevi havada hasıl olan ıelah, 
müstakbel inkişafları teıhile yar· 
dun edebilecek gibi görünmekte • 
dir. 

M. Musolini, "aslen Macar olan 
topraklan elinden almmıt bulu· 
nan,, Macaristanın ama) ve me· 
talibini ltalyanrn anlamakta oldu· 
ğunu aöylemiıtiT, 

Roma protokolu, diğer memle· 
ketlerde daha büyük ve ge.niı bir 

te~riki mesai yapılmasına mani 
değildir. 

M. Musolini, milletler vcıniyeti
nin ıslahını, fakat bu ıs!ahatın si· 
li.hları bırakma konferansından 
sonra yapılmasını iltizam etmif· 
tir. Zira büyük hedeflerini elde 
etmek hu$uaunda muvaffakıyet· 
sizliğe uğramıf olan ıkonf erans ta· 
manıen akamete uğradığı takdir• 
de milletler cemiyetinin ölümünü 
tescil etmek faydasız olacaktır. 

Muslih devletler, silahlarını hı· 
rakmamak suretiyle Veraay mua· 
hedenamesini ihlal etmektelerse 
de Almany:ının hukuk muadeleti
nin tatbikine muhalefet etmezler. 

Almanyanın tekrar silahlan
ınasına cebri kuvv~tle mani olmak 
fikri yeniden s:lahlanmak ve iste• 
mekte olduğu ordu mevcudunu bu 
lundurmak hakkını bahıebnek 
icap eder. 

ltalyanın muhtırası, yegane hal 
ıuretidir. M. Broqeville'in nutku 
manidardır. ltalyaya gelince si• 
li.hları bırakma konferansının 

timdiki meı'uliyeti dolayısiyle si• 
lahları bırakma hususunda daha: 
ziyade ileri gitmektedir. 

' Dahil: .-ca."i, ... Lı...& -.wJafa~ 
mek zaruretinde olan 1 tal yanın 
kat'i kararı §udur: 

"Tecavüz etmek için değil, her 
hangi bir vaziyete kar§ı koymak 
için askerlik noktasından kuvvetli 
olmak lazım.dır.,, 

M. Musolini netice olarak, 
sulhun ltaJyanın diğer milletler" 
le teır:ki mesaide bulunmak hu• 
ıuıundaki ıamimi arzusu ile temin 
edileceğini izah etmİ§ ve ltalya'" 
nın coğrafi noktai na'Zartndan ha" 
kiki bir ada bulunduğundan dola
yı mukadderatını ve tarihi hedef" 
)erinin arazi kıymeti gayesiyle de
ğil ,ancak fikri ve iktısadi teves
süü ma:kıadiyle, Akdenize, Afri
ka ve Asyaya teveccüh ''e oralal"" 
da olduğu fikrini ileri sürm§tür. J 

B a civarında büyük \ Zat maaşları ve müva-osn .. 
bir yangın oldu zene vergısı 

B ı t 18 (Huausi) _ Boına- Ankara, 18 (Hususi) - lst'..ln" 
e gra, d' B t" 

d B. ı· •ehri civarında bulu· bul mebusu Ham ı ey zat maa 
a ıye ına 'J' . . d er" 

Y k sahasında büyük b'r ları sahıplerın en, muvazene v. 
nan :ınye a 1 •1 · • · • ııı 

k • ve •ehrin bin evin· gisi alınabı mcsı ıçm, vergın 
yangın çı mı'J' 'J' k 1 • 'hk~" 

d ik. .. ·· kül olmu§tur. Binler· !tesilmesinden sonra a an ıstı . 
en ı yuzu v d" es• 

'-· · k klarda kalmı§lIT F ela kın 20 liradan aıagı uşmem ce KlŞl so a · • 1 d bs' 
ketzedelerin ekserisi müslüman· şartının bazı yer er e uAmuma, }&' 

dır. Esasen Bosnanın fukara ak· zı yerlerde yal~ı~ ~~sm~ me~ur 1' 
samından ohn bu ha.valide yan· ra htbik edildığını ılerı sur~r.e i 
gın derin bir tesir yapmııtır. KIT· zat ~aaşl~rı. fıkraımm tefsırıfl 
mızı salip tetkilatı yangın yüzün· tekhf e~ıttır · ) 
den peri,an bir hale ıelmitlere Harıçte oturan dul 
yardıma karar vermittir. ve yetimler 
Bir petrol kuyusu yanıyor! Ankara, 18 (Hususi) - Meıı': 

Rahat 18 (A.A.) Cebel Selfat leket haricinde oturan maatlı dıı1• 
' · · · · 1 l · 1 · b ik etler• ta bulunan ve istıhs.:ılı Fas ıhtıya- ar a yetım erın u am. ,. • 

cına kifayet edeceği tahmin edilen müddeti tahdit maksadiyle b1r 
1~. 

bir petrol kuyuıu kaza eıeri ola- yih:L hazırlanmış, meclise "erı 
rak tutu§mUttur. Bir haftadanbe- mittir. si 
ri yanmaktadır. Ziraat enstitüleri bü~ 

Y :ıpılan bütün gayretler bota Ankara, 18 (Huıusi) - Y .. ,.,..ti 
k · -~'tül' • · 934 but.,...,-çı mııtır. Zlr&:ıt ena"l •• ermın . . . sut· 

Zarar, yedi milyon franktan B. M. Meclıııne verılmıttır. 
fazla tahmin ediliyor. 1 çe 936 bin liradır. 

,. 
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Göz yaşı ve 
gülümseme 

Univerıitenin konferans salonu .. Ma
arif Vekili Hikmet Bey inkılap tarihin
~n bahsediyor: 

- Parb konferan11 sulh için küçük 
ltıilletJer murabhuJarını dinliyor. Yu· 

Adliyede l 
Köşk kasten mi 

yakılmış? 
~ murahha•ı M. Veqizelo• Trakyada Kuzgunçukta Resneli· Osman 
Ve Anadoluda geni, bir toprak iıtiyor-

Beyin sahibi ve lunail Cebbare d\ı. 
"Dinleyiciler arasında hafif, mafif Beyin müştedri bulunduğu kö§• 

tiüümaemeler.,. kün yanmasına ait davaya ,dün 
Maarif Vekili devam ediyor: İstanbul ağır ceza mahkemesinde 

- Ermeni murahhaalan ıulh konfe- bakılmııtır. 
l'tnıma büyijlıt bir liıte ile geldiler. Er· 
~lltum, Van, Bitlis, Sıvaı, Etaziz, Trab- Y a.ngmm kasten yapıldığı nok• 
~onun bir krımını ve Kilikayı ihtiva ~- tasından tahkikat yapılmıt ' dava 
dtn bit- ermeni devleti iıtiyorlardr. Bu açılmıttır. Köşk, on bet bin lira
de\'Jeti kurmak için müttefiklerin bu ya sigoTtalı imiı .. 
lllemleketJert fethetmelerini de arzu edi- Koço ve Hampanum Efendi-
l'or:lardr. le.rle lamail Cebbare ve Raneli 

ı.OinJe)'ieiler, araımda biraz daha kes-
~in e-üJümıemeler.,, Omıan Bey1er, davaya dahildir. 

* * * Dünkü mqbakemede bir çok şa-
Hikmet Bey kazanılmıı bir davanın bit dinlenHmi~, muhakeme geJmi .. 

\ti.hini anlabyor. Ve geçen günler Ö· yen §&bitlerin çağrılması için kal• 
'ıliınüı:de aklın, hayalin kabul etmiyei:e• mıttır. 
ff kadar giilünçletmiıtir. 9000 lira davası 

Aoadoluda toprak iıtiyen bir yabaıı· 1 
tt&tm akhna giilüyoruz. 

Anadoluya Trabzondan Mersine çeki
len bir hatbn garl>mda bir errneniıtan 
~ak istiyenlerin dü,unceJerine veri· 
~tek eevap sade kahkahadır .. 

İstanbul aiır ceza mahkemesin
de, dün Beyoğlu Malmüdürlüğü 
pul memura Şeref Beyin dokuz 
bin lira ihtilas ettiği · iddiasiyle 
muhakemesi göriilmüıtür. 

Ben, konieranş ıalonunun kubbeleri· Şahitlerin celbi için, muhake· 
-~sessiz. 1euiz yapıfan bu ıülümseme. me ba§ka güne bırakılmııtrr. 
~ manasız bu1muror11m. Döviz kaçakçılığı tahkikab 
. Göz yat:ııdan, .. ~ü!üm~İye Keçen devam ediyor 

lıil' millet pııkoloımnın tahlılden daha .. . ,1_ _ ,_ 1 .., _fLki•k d 
~""vetli izini ıeziyorum. Dövız aaça.&ÇI ıgı tan atı e-

Ajhyan inıan biraz ıonra cülebilir, vam ediyor. 
1•lcat ağlıyan bir milletin giilen bi Tahkikatla birine• iıtintak hi
~et olmaaı için zamanın sok l'eniJ •· kimi meıgul oluyor. Dün suçlu gö· 

~lele bir ölç~ olmuı_l&znndır. rülenl-erin tekra'r tekrar ifadeleri 
AğJ11an kutleler goıı: )'aflarına ancak • 
~n mendil 79parak, ancak ıöı: Y.!· almmıf, tahkikat, geç vakte kadar-
1'tını lmrutabilmiılerdir. Lehiıtan. en sürmü!tür. 
~·~ bir buçuk aırr hınçkrnğmı kendi Adliye yangın yerinde 
"bmıda hoidu. l b l ? 
~akat Türk hayabnda bunu bi, &nüı: ne er U UDUyor 

• ~ çai bile denemiyecek bir raman.da Adliye sarayı enb.zr araımda .. 
-...ı;,; kt a.a~a: dev~ ediyor. 

• "' • Yeniden bir kaç kua: bir kaç 
On bet sene •neline dönün.. yazı makinesi, : emanet dairesinde 
Gene aynı konferans salonuna sirin. 

,.~~ konferanırnın kahramam bu- ki ıuç efya.aından ta:banca, bıçak 
tııl\ ~ yerini muhafaza eden bir kol· balta ve bazı demir parçalan bu
~ltaır: ottıryor. Kara gözlüfünü düzel- lunmu!lur. 
.tor, araıll'll bir tırnaiiyle beyaz &vo- -----------
~•ini düzeltiyor. Kürsüde zarnanm ma- Alman seyyahları 
~r nazın Rıza Tevfik söylüyor. Dün 400 kadar Alınan seyyahı 

l':ıkriben •unlar konutulu,.or: ro _ l S '--· • · ') · 1 
:r uaıera von teuPC'n gemısı ı e i· 

d· ."- Sükun ve intiz~ıA muhafaza e. ımannmza aelmitlerdir. 
11'1ız, Efendiler, ıiz. hukumete ve dii. • 

~~li muazzamaya itimat ediniz. Kendi- Seyyaıhlar dün öğl~den aonra 

~'l:i o menbu• ünvanlardan lronayuııuz. fdıre çıkar~ lst~bulun görüle-
*.tlunhk yapma!'!'rz. Memleket hükô. ede yerlerinı gezmıtler, akşam va
~~ neyi .ica:nıettirirse riayet ediniz. purlanna dönmütlerdir. . ' 
~· bd aıacalıc olursak sonumuz -·-·.........--1-ıı111t11111J11nıııımnıııınııımııı_,,. 
Yırlı oTur. lhtiyar süvari, genç at da- nağmdan çdıarkeıı göz yaılanm karut-

\ı~ bize selameti İ!aret eder.,, ~ plıtlYorlardr. Çünkü i!tral ku-
Mari nazın bu sözleri bitirdiği za. mandanlıiı ~na hir nümayif diye aar· 

~t\da 1alonda bir sadrazam 'H ıehi1- dmm,tı. Po~•. rnüdürü dariilfünunlula
~:. ~ir de reclinrotlu bir kaç dimine n V11TJD•lan ıçın Polialere emir vennit· 
L ulfunun hocasr il. kar41 kal'fl)'a ti. 
''tnııtı. * * • 
~ ~arülfünun bina11nm alt katında gÜ· 
ltuler devam ediyordu. 

~ \r atan parçalanıyor. Memleket kmm 
~I~~ dütmanlara veriliyor. Arkadaşlar 

bapna. ... 
'ıı l' -.Yanlar Pariı konf eraıu kararlarile 

lıl'o•, ve çocuklar Zeynep Hanım ko• 

Oll be! aene., Dejipn bir talihin ta 
kendisidir. Aynı salonda yere damh· 
,.an göz Y•fı ile, hu salonda kubbelere 
yaklqan hir aiilümteme kadar bizim ta· 
lihimize sembol olacak şeyi hatırlamı
yorum. 

Sadri Etem 

Liman tarif el eri 
birleştirilecek 

Türkiye limanlarmda şimdiye 

!kadar muhtelif tarifeler vardı. lk· 
tısat vekaleti bütün limanların ta

rifelerini birle§tirmeğe karar ver· 
mit ve bu hususta bütün liman ve 
iç memleketlerdeki ticaret odaları
nın fikirlerini sormuıtur. 

lıtanbul tic:ıret odası da lstan· 
bul limanı hakkında tacirlerin fi· 
kirlerini toplamak üzere bir k<>" 
misyon seçmiştir. 

Bu komisyon dün ilk içtima.mı 
yapmı,trr. Dünkü içtimada. tica• 
ret .oda&ı namına. Suat, Sait Ömer, 

vapurculuk Türk anonim ~irketin· 
den Burhaneltin, Antalya anbarı 

sahiplerinden Mehtnet Beyler ha· 
zrr bulunmutlardır. 

Dünkü toplantıda İstanbul li· 
manınm vaziyeti ve tarifeleraeki 
rakamlar üzerinde tetkikat yapıl· 
mrı ve bunlar kısmen tesbit edil· 
miştir. 

Komisyon tetkikatını ikmal et· 
tikten sonra h~zrrlıyacağx rapor ti· 
caret odaaı tarafından vekalete 
gönderilecektir. 

T elaviv sergisine iştirak 
edenler az 

1 

Telavivde toplanacak olan bey· 
nelmilel sergiye memleketimiz de 
davet edilmiıti. Ticaret odası bu 
davet üzerine lsta.nhuldaki ihra
cat tacirlerini toplamı§ ve İ§tirak 

teldi hakkında fikirlerini soıımuş

tur . 

T oplanbda ihracat ofisi namı~ 

na raportör Akıl Bey de hazır bu· 
lunmuştur. ihracat tacirleri tel 
aVİV seTgİsİndeki yerlerin çok pa• 
halı olduğunu söyliyerek iıtirak 
etmek istemediklerini bildirmişler
dir. 

Ancak bir kaç tacir iftirak et· 
mek arzusundadır. 

Bu kurşun nereden geldi? 
Dün gece saat 10 raddelerinde 

Aksaray Horhor caddesinde 148 

numaralı sabık fetva emini kona
ğının üçüncü katında belediye tan 
zifa.t memuru Hasan Efendi aile
sile beraber caddeye nazır bir oda

da otururken birdenbire bir kur· 
!UD camı delerek ku§ıya saplan· 

mıttır. Ev halkı bunun üzerine 
büyük bir heyecana düıerek mese
leyi zabıtaya haber venni~tir •. Fa-
kat yapılan araıtımıa.lara rağmen 
bu serseri !kurıunun nereden gel
diği, kaıten mi veya kazaen mi 
atıldığı bir türlü anlaşılamamıştrr. 
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Polis haberleri 

Bir kadın 
Tutuştu! 
C~balide Demirhun mahalLesin .. 

de fair Nabi ıokağmda 2 numa• 

r.alr evde oturan 47 yaılannda 
terzi Şadiye Hanım ipekli kuma§ 
ütülerken ütüye gaz sürmüş, gaz 
tutuıa.rak Şaziye Han.rmın iki eli 
ve ayaklaTr yanmıştır. Kadmm 
bağırması üzerine etraftan ko§an
lar kurtamuşla.r, Şadiye Hanmım 
ilk tedaviıi yapıldıktan sonra Ha
ıeki h~ta!hanesine yahnlmıştır. 

Safa gazinosu sahibinin 
eşyası ne olmuş ? 

Büyük Çamlıcada Safa ga.z.ino· 
au sahibi Selahattin Efendi dün 
polise müracaatla: Çamlıcada 
ipekçi Ahmet ağanın yanma bttak· 
tığı sandığının kilidi kırılarak bir 
durbün, gömüt zarflı fincan, ça· 
tal, bıçak, yatak çar§af r, bir Rus 
kılıcı, boyun atkıaı ve bir eldive
nin çalındığını iddia etmiştir. Ya• 
pılan araştmna neticesinde eşya.• 
lar bulunmu§ ve bunları yanatma 
O&maın ile bahçivan izzetin çaldı· 
ğr anlaşılmıfbr. 

Yangın başlangıcı 
Oımanbeyde Nigar apartnna• 

mmda 9 numarada oturan Zeynep 
Hanım dün sabah sobayı fazla 
yakmış ve kurumlar tutu,muş ise 
de söndürülmüntür • 

Otomobille araba çarpışb 
Dün sabah saat 4 te şoför Ce .. 

milin idare ettiği 2263 numaralı 
otomobil inhisar idaresi önünde 
Süleymanm •su araba.sına çaTpA• 
rak parçalamıflır. Otomobilin de 
bazı yerleri ha.sara uğramı§tır. in• 
sanca zayiat yoktur. 

Bir sandal parçalandı 
Dün saat 7 buçukta Osmanın 

Hanönü iıkelesinde bağlı olan 
2209 numaTalı sandalına T opha
nede Kasaplar sokağında sebzeci 
Ahmet Efendi binmiş, ıandal Kü· 
çükpa.ra Y emit is.kelesine yana .. 
§ırken iskele önündeki bir motörle 
çarpışmı§ ve sandal parçalanmış· 
tır. içindekiler denize dü~müşlerse 
de ıJrurtarılmışlardrr. 

Kilim çalmış amma .. 
Dün aaat 12 de Balcı yokuşun· 

da Yeni sokakta Şükrü Efendi • 
nin evine Adapazarlı Davut oğlu 
Enver hırsızlık maksadiyle girmiş 
ve bir kiHm aşırıp kaçarken yaka· 
lanmıştır. 

Mektepte kumar! 
Arnavutköyünde Rum mekte

bi bahçesinde Marto oğlu Kigork 
ile Vasil kumar oynarlarken yaka
lanmışlardır. 

SOHBETLER 
...................... •••••••tı•ı•n 

Londradan 
Gelen ses 

Hasretin duvarına ruhumu çakar, gereL·: 
Bir (armıhtı o essiz gözler dört olsa 

~ ~ eğer: 

Avcı:.ma dolmak üzere alnımdaki bütün 
kan .. 

Pusl~sınr elile suya atan bir kaptan, - _ 
Gibi, muhayyilemi tesadüfe btraktım; 
Bozkırdan bu boz sise düşmüşüm bir de 

baktım .. 

Londranın boz ıiıleri arasından ııy
rdıp, Bozkırın berrak akıile, ufuklardan 
ufuklara uzanıp bize kadar gelen hu İç
li aeı, §aİr Behçet Kemalin sesidir. An· 
karadan aynldı ayrılalı, memleket has· 
retile yanan bu öz ıairin, Anadolunun 
bu dinç çocuğunun gür ses.i, içimde ıur· 
heli canlandırdı: 
Nasıl kıvranma gelir ateşe düıcn kıla, 
Oylc kıvrandınyor ruhumu dauasıla ! 
Sıkacak d anyor boşluklarda ellerim! 

Yeniden a~ılmayı istiyor emellerim: 
Çoğun~n küşat resmi kalmı! bugüne 

· değin .... 
Bu sute, memleket hasretinin, ne 

munis bir feryadı var. 
Bu anlahJ, Türk §Ürinin ne mutlu 

bir ;,bengidir. Behçet Kemalin mısra· 
lan, "Büyük Şair,, lakabını edebiyat ta· 
rihlerinden siliyor. Şairin büyüğü . ve 
küçi.iğü yoktur. Sadece şair vardır. 

Behçet Kemal §airdir: 

Elimi sıkan ilk el, andırdı o meleğin 
Emirıeııin sırtını okşıyan kanadrnr ... 
l§tC: bize sohbeti memleketin tadını 
Bir imbik gibi damla damla veren hir 

ağr1:; 

Her söz, bir dörtyol ağzı: dördü de 
yurda elden 1 

Behçet Kemali tanımıyona • 
ruz, birin gözlerinizi yumunuı, 
ve muhayyelenizde Bozkırların havaıi
le kavrulmut bir yüz, vatan ekmeğile 
ıerpilmit uzun bir boy, genq iki omuz, 
açık, apaçık pik ve drah§an bir alnı, 

hançer gibi iki göz: Mana11 ve ifadesi 
olan iki göz ve "ıamimiyeti, memleke· 
tin tatsız, bir imbik gibi damlar 
damla veren bir ağız ... ,, canlandırın ve 
ıonra gene dinleyin: 
Tekrar canlanıyorum, duyuyorum yeni· 

deıJt 
V eritlerimden bile geçtiğini al kanın: 
Göğsümü dolduruyor havası Ankaraıun. 
Ta arda en bliyiiğün kulaktan cınlaım: 
- Eller, kt§ta, bu sisli yollan arpn1unt. 
- Ne!}enin ni!llam1na giriyor her heve .. 

sim;
Sisleri dağıtıyor salonda çakan sesim: 
"Kuiaklamnda biran !!mlasm sesin diye, 
..Sana haykırıyorum: Gazi nerdesin? 

diye? ..... 
Bana çocukluğumda Viktor Hüa07tl 

okutmuşlardı. Hügo vatan ıairidir. Bu 
gün her Fransız, Hügonun ıiiri önünde 
hürmetle eğilir. Düne kadar, ben de, 
kadınsız, muhibbesiz, aşifte•İz ıiire haı• 
ret kaldığım zaman Hücoyu okurdum. 
içimdeki özü, bu yabancı sözü dini• 
yip dindirmekte çahıırdım. Beh~t Ke
male benden ıelam olsun: Hügoyu 8Öl"
tMdim ama. onu rana bilirim! 

SelJmi izzet 

Yük taşımak için kavga 
Balatta Ayan caddesinde 'hamal 

sabıkalı Nihat ile arkadqı Kadri 
yük tatmıak meselesinden kavga 
etmişler, Nihat Kadriyi sol kaaı • 
ğmdan yaralamıştır. 

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

'-Dehri Etendi, De .. tizH meb- 1 ••• Avrupada bir kon~erde bir 

1
, ~Z'har Müfit :r:leyin musikiye f&Tkr ıöylenirse yalnız §arkıyı söy• 

tı- heyanatrnr okudun mu ? ... liyen defit, onu he.teliyen d~ ha· 
1 • 

ıt h~klı h~ tikiyette bulunuyor.. srl&ttan bir hi11e .ahrmıı... .!./ 

... Bizde ise bestekarlara telif 
··• ;Bu sayede her bestekar bey- hakkı tanınmadığı için zavalhla· 

ler .gibi ya§ar, keyif ıürermi§.. rm hepıi metelibizmiı! .. . 
D ... d "''l ., ... ogru egı mt.. 

• 

Dehri Ef. - Evet, doğru. Fabl hen· 
ce Mazhar Müfit Bey ıik&yet eclecefln• 

mebuıluk sıfatını kuDanank H.tekir. 
Jarın hakkını koruyacak hir kanUll J&,t. 
ha11 teklif etse daha iyi olurdu. 
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3 Milyon lira işinin 
iç yüzü nedir? 

-2-
... <.Ba§maka!eden devam) 

Sınemacıların ıstedıkleri 
hükumete bildiriliyor 

Bır dilek Bef ediye if e Evkaf 
arasındaki ihtilaflar 

Günün iyasetl 

Sovyet Rusyanın 
Avrupada rolü 

Filhakika operatör Emin Beyin 
şehremini olduğu ıırada Tramvay 
Şirketi ile emanet arasında yeni 
bazı hatların İll§tlsmı mümkün 
kılmak için y.apılmıt olan mukave
lenamede ıöyle denili)"Qr: 

Rami gençleri ve idman-
1.stanbul sinemacılan, film cılan Halkevi istiyorlar 

gümrükleri, elektrik ücretleri ve 

Son haherlere göre Sovyet Ruıya. 

uzak !arkta Ruıyadan yana, önce oldu• 
ğu gibi bir tehlikeye maruz olmadığını 

Belediye ile evkaf araamdaki görerek Avrupada yeni ve mühim bir ıl· 
ihtilaflan halletmek için bir müd· yaıi rol almak üzer~dir. 

"lşbu tadilAttan maksat marüzzikir 
mukavelatm zamanı aktinden beri aha

linin muhtelif mahnll!t beynindeki tar~ 
taksiminde husule gelen tahavvul&tı ve 
bazı l';ututun bil!teahhilr ln~sına olan 
zaruretle in§aat mnsarifinde vaki olan 
tereffüü nazan dikkate almaktır.,, 

Demek ki vaktiyle tramvay 
ücretlerine zaın yapılırken bilhaa· 
sa iki cihet nazan dikkate alın· 

mıştrr: 

1 ....... Umumi harpten evvel lı
ta.nbulun muhtelif mahalleri~ 

!ki nüfu-s kesafeti değiımiıtir. Bi
naen.aleyh yapılacak ~ni hatlar 
cıkişi kadar hasılat veremez. 

2 - Umumt harpten evvelki İlh 
~aat masrafı da sulhtan sonra art• 
mıştır. Tramvay Şirketi yeni hat
ları yaparken fazla masraf ihtiya
l'ına mecbur kalacaktır. 

Bu iki noktadan birincisi buıün 
gene devam ediyor. Fakat ikin· 
cisi ortadan kaHanıftır. Bilakis 
jnşaat mesarifi -altın kıymeti 

eHs tutularak beıap edilifle ıörü .. 
lür ki- bilikia umumi harpten 
evvelkine nisbetle ekailm\pir. E. 
sa&en bugün bütün cihanı meşgul 
etm ... ~te olan cihan. iktısadi buhra· 
nm manası bu fiat ve ücret düı· 
künlüğünden batb. biT fff değil· 
dir. 

Jşte mukavelenin akti zamanın
da mevcut olan ve bu mUkavele • 
nin metninde aktine ~hep olarak 
gösterilen ahval ve ıenJtin hu 
tarzda değiflJlİ! olması derhal fes
hi ile tramvay ücretlerinin tenzili· 
ni İCl'P ettirmektedir. Trfmvay tif't 
keti brafından timdiyo kadar 
alınmıı olan fazla paralara gelin
ce, bunları da geri almak tabiidir. 
Şu kildar var ki Tramvay Şirketi 
mukavele mucibinQe Fatih - E • 
dimekapı hattıru yaptığından 
b hsed~bilir. Bunun için fazla 
!?ilet paTalarmdan bir kıauunı isti· 
Y bilir. 

Bu nihayet bir hesap meee1eai· 
dir. Tramvar Şirk~tinin ~ak
ku'k ed@Ç@k zar rma mvkabU pa· 
rıının bir kıımı terkQluoabilir. Fa• 
kat geriye kalan büyük kısmı tir • 
kete bırakılamaz. Diğer taraf· 
tan mukavele mucibince bilet pa• 

ralarına yapılmış olan zamlann 
hdktan hiJa alınıp gitmesine de 
asla müsaade olunamaz. 

Mehmet ASIM 

aaire hakkında latanbul ticaret o
d:ısma müracaat ederek teıebbü· 

aalta bıdunulmaımı istemişlerdi. 
Oda da müracaat üzerine bir ko· 
misyon seçmişti. 

Sinemacıların dertlerini tesbit 
ile mefgu) olacak komisyon dün 
toplanmıı ve filmlerin gümrük re• 
simlerinin vaziyeti h-:.1&ında bir 
karar vemıiştir. Bu karara göre 
batka memleketlere nazaran 
memleketlere nazaran memleke
timizdeki film gümrük resmi hzla 
olduğundan bun\m ~enzili için te
tebbUsatta bulqnulacaktır. 

Komiıyon tekrar içtima ederek 
elektrik ücretlerinin tenzili husu• 
aunda da teıe"bbüsatta bulunacak· 
tır. 

Raşit Rıza Beyin 
bir mektubu 

933 Eyl~lünden itibaren btq. 
bul beledif('ıi şehir tiyatrosunda 
ç.ahımaktaymı. Kendi ismimle 
teıkil ebnit oldu~ tiyatro heye· 
tini o tarihtenberi dağıtmıf bulu
nuyorum. Binaenale7h ötede be

ride ve bilhJ.saa Anadolunun 
muhtelif yerlerinde "Raıit Rıza,. 
f irmumı kullananlarla hiç bir ali· 
kam yoktur. Bu iami istisınar için 
de kendilerine muvaf akatimle ver· 
mi! değilim. Bu yijzden tevellüt et· 
mesini muhtemel gördü~ karı· 
tiklıkl:ırm maddi ve manevi hi~ 

ir meıuliyetini tabiatiyle kabul e· 
demiyecejim. Maliye vekaletin
den alını§ olduğum "istihlak ver· 

gisi,. nelen ıgqafiyet veaikaıını da 
kaybettim. Bunun da trupumu da· 
itblııt bulunmaklığım hasebiyle 
batk'!smm elinde hiç biT hükmü 
ve itibarı olamaz. 

İstanbul şehir tiyatrosu 
sanatkarlarmdnn 

Rafit Riza ____ ....,._ 

Tunus, tütün alacak 
amma .. 

T\llluı rejisi ıa.rk tütünleri İşle
mektedir. Bu makıatla da bir mü· 
nakaıa açmıştır. lst\lnbul ihrac:ıt 
ofisi bu hususta tacirlerin nazarı 

dikatini celp i~in ticaret odasın9* 
mür~caat etmittir. Fakat tütilll ta
cirleri, Tunı:ı rejisinin münakasa 
ıartlarmı gördükten sonra bunun 
bizim memleketimiz tütünlerine 
değil Bulgar ve Yunan tUtUnleri
ne ait olduğunu söylemiılerdir. 
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anlatmahydm. 

Ramideki ıençler orada. bir 
Halkevi f u'beti açılmaımı dört 
gözle beklemektedirler. Haber al· 
dığımıza göre bu gençler ve bu 
gençlere önayak olan bazı kimse· 
ler bunun için lazım gelen mak~ 
lara müraca:ıt edecekler"1ir, lı
ta.nbulun üç bin haneyi geçen bu 
en büyük köyündeki ıençler bu 
ıuretle boş zamanlannda kahvo 
köıelerinden k\tıtulmuı olacaklar· 
dır. 
Diğer braftan R~ideki idman 

)'\IV&ll da bu ıene kendi binan 
ve kadrosu içinde bir kütüphane 
ve bir okuma ,odası açmıya karar 
vermiş ve bunun için yuvanın rei· 
si Ahın et Bey f imdiden tetebbüae 
girl~i§tİr. Bununla beraber yu-

0-,ı::ının önUnde gUzel bir de bahçe 
açılacak, aonra idmancılarm YI· 
kanmaları için bir de dut tertibatı 
yapılacaktır. 

Şimdiye kadu doktorıuz olan 
Rami idman yurdunun ııhht ve 
sıhhati ile uğl"af!Dak üzere Bakır• 
köy asabiye hastahanesi doktorla• 
nndan Kem'll Ounan Bey de bu· 
rada haf tada bir gece gençlere 
konferanslar da verecektir. 

Japon harp gemileri 
gelecek 

Niıanm 12 ainde JaP.onlarm 
Asama, lvata nıektep kruvuörle
rinin liınan(Dlza gelerk dört ıün 
k:ılacakları lstanbul vilayetine bil
dirilmiştir. Gemileri kartılamak İ· 
çin bir program hazırlanacaktır. 

• 
İbrahim Kemal Bey 

Ankaraya gitti 
Devlet demiryolları um\BD mU• 

dürlüğüne tayin edilen müteh• 
it erkanı harp kaymakamı ibra· 
lıiın Kemal ~ dün llqamki 
trenle Ankaraya ıitmit\İr. lbra.
biın Kemal Bey, Cümhuriyet Halk 
fırkası lıtanbul vilayet Ware hey
eti azasındandn-. Bir zamandan 
~i ayni Til\"kiye idnıal\ emiyet· 
)eri ittifakı lstanbul nııntakaıı re· 
isliğini yapmaktadır. 

Darüşşaf aka mezunlarının 
çayı 

Darünafaka mezunları cemi· 
yeti tarafmdan dün akpm Tepe
ba§ında Turing palaı otelinde bir: 
çay ziyafeti veribnittir. Ziyafet• 
te Darii!§af aka mezunları ve tale
belerinden bir laımı hazır bulunt 

dettenberi toplan AL • • • Sovyet Rusya geçen 11en Baltık devı-
an wı;omı.yon ıtı· l l ·ı k- "k • ·n~ d 1 ti • 1 

b• , • et en c ve uçu ıtiuu ev e eny c a• 
ni ıbrmıf, raporunu Ankaraya •• • • demi tecavüz muahedeleri yapmıt .,c bll 
gondermıflır. suretle Avrupadaki bütün hududunu etıı4 

Komisyondaki belediıye mUrah· niyet albna almııtı. 
bulan evkaftan tunları iıtemit- Onun bu •ene daha mühim hlr rol 
lerdir: •lmak latedifi anlaıılıyor. 

ı _ Sular belediye~ CI 't'l'edil ''Deyli Telgraf,, ın diplomat muh!\ 

d'ii h ld 'd t d -~.ıilm • biri tarahndan verilen malUınata göre Av 
t a o varı a 1 e ... ""I • e- rupa de\'let1eri araıında silihlnrı azait· 

mİ!tİI'. Varidatın da belediyeye mak için devam eden müzakere1erin bir 
't'erilmeai , netice vermemesi beklenildiğinden M· 

2 - Halen devredilmemi§ me- Litvinof yeni bir emniyet planı hazırla· 

ı..J-'1 d • maktadır. ur rK arın evn, 8 1ıı.__ .. •--·b·ı u p wun esası, muteauı ı yar4ntı 
3 - Üzerlerine bina ya_Rılmtf ve ademi tecavüzdür. 

ve e'f'kafç.a satılnı'! mezaTlıkl~nn Plan hazırlandıktan ıonra bütihl 
utıı bedelinin nııf ı, devletleıoe teklif edilecek ve bütün de'f" 

Evkafta belediyeden mukataa !:~erin huna i!tirak etmeleri htenec:dı• 
vergisinden (80) bin lira istemek• 
tedir. 

Cuma giinü muayene
hanelerini açacak 

doktorlar 

Ayıu menbadan verilen hıalUnıaU 
ıöre. buplinın asıl hedefi mahdut olacak 

tır. Çünkü bu mitılk., g~n sene Yl\P'' 
lan miıaklar gibi mütecavizi tarif eaasııı• 
mahtevi olaçak ve bu suretle J~nyJ' 
nm misakı reddehnesi temin edilerek 9' 
nun mütecaviz bir vaziyette bulunduid 

Cuma günleri mwayenelıaneJe- bütün diinyay• gösterilecektir, 

rini açacak olan doktorlar da be- Sovyet R~ıyanm bu misaktaıı asıl br 
lediyeden ruhtatname a'lacalda.,. defi, Franıa ile kendiıi arasmdaki bat' 

d n-ı-..ı· --'--tnam l . lan ıağlamlaıbrmaktır. 
ır. ue ~ıye ~ e en ve-

rirken doktorlardm ijqct. alrolY&• Sovyet Rusya, bir zamandanberi Na' 
caktır zi Almanyaya karıı kendiıi ile Fran..t 

• araımda bir ittifak teminine çalı§lllaktf' 
• .dır. 

Profesörlerin kitapları Şimdiki Fransa hükumeti, &0t~aıı 

V fazla merkez ile ~a da)'ilıµyor. Sad• erilen bir karara ıöre, üniver· 
onun er"anı araaında, Fransa ile Sof' 

eitenin bütün protestoları talebeye yet Rusyanın hem ıiyaai sahada, heı11 
verdikleri derslerin notlanru neş· sair sahalarda teıriki mesaiyi iltizam C' 

redecekler<l\r. den M. Heryo bulunmaktadır. 

Önümüzdeki dera senesi batm· Deyli Telpaf ıazetesinin diploın•' 
da bütün 'tale~'n lriü.plan Jkmal muhabirine ıöre Ruıypnın planı ınıi" 
d'lm' O...-f le-reye ~ te:uygun Qia. 

e l 1§ olacaktır, FIV etfu.ler bu "nk•· b )" 'h • d w• a• 
d k. 1 d 1... 11_ Çu u u p anın ı tıva c ecegı ırı , 
erı ıtap :ınn IUl vaf&& aynca tecavüz tarifi kollektif ve ot~tik maJıl 

ilim ve ihtilas lritaplan huırlıyaıo yette bir takını ınüemdeler temin et• 
caklar v~ bu kitaplar lstanbul Ü• mektedir. Bu da Inıilterenin baı"' 
niveniteei namına neıredllecek· memleketlerin hududile fazla alakacld 
tir. olmaıma ve Avrupa iılerine fazlaıi>•l' 

Pırasa içinde esror ! 
Qün aabah Yalovadam Maltepe 

vapuruna binen Hrzır oğlu Hüae-
,.ın isminde biriıinİ\l ıU'tınde. tatı· 
dıiı zenbilden ıüphelenen ailımiik 
m:qhafaıa 111~urları ~nbili ara• 

mıtlar praa• ve aoi.nlu içinde 
3 kilo esrar bulnıutlardrr, Kaçak· 
çı yak~lal\lD!f, ıümrük ihtisas 
~bk~hw verUmiıtir. 

Kanser araıbrmaları 
hakkında ders 

kan!masına sebep olacaktır. Onun lçi1' 
lngiltere imparatorluğu bu yeni misıt1'' 
tan memnun almıyacaktll'. 

ö. R· 

Bir ölümden başka 
bir ölüme •• 

E.ıüpte Bahariyede laatik faJf 
rikasında makinist muavini Ab' 
dullah Ziver Efendi fabrikanıı' 
damında çalışnıken ayağı kayınıfı 
rere düımemek için elektrik teli' 
ne fapışmışt cereyana kapılar" 
yanmıttır. Cesc~i morga kaldır•~ 
pıışbr. 

ticeleri) mevzulu bir açış dersi 'iç 

recektir. Dene bütün üniversit' 
profesörleri davet edilmiştir. 

- Müdür nç y:lpa~7 Sen batına ge
leceği, gebe kalmadan düıümneliydin. 

- Gebe kalmadan dütünmedim mi? 

- Koca ,pereden bulqnur7 dedi, ,,.tr 
yOYlar mı? "Halide Hanım metris otıf' 
ralım, sonra nikah ederiz,, diyorlar. 

lıte bir odacı var, f;rzincanlı imiş, ı>' 
tim sıra dolaııp duruyor. Metriş, gideyi,_ 
mi? 

Söyledim, diyor:µm ya! Kadm lc:ıammın 
elinde ne var? 

- Seni zorlt. dağa kaldrrıııadılar ya, 
olmu diyeydin. ..._ lıte, gitınitıin -ya, buna da git! 

~ }.., a, ne z:ıman git~ titn? . ,.tı' 
'""' Karnınd~i çocuğun bab:ısı nıkttı - Aman, h•kimlcr hep öyle söylerler, 

bir ~ycik olmaz. lstanbulda o)aaydı, ben 
onu çoktan aldırtırdım. On yedi liraya a• 
hyorlar. Bur:ıda otuz bet iniyorlar. O 
.doktor sizin arkadgmız, ne ol\Jr, sevabı· 
na beni kurtarsın! 

-Ben yapam:un kızım; can pa,ıan bu. 

- Söylemedinı mi? Kaç kere töy)~ 
dinı. Benim çocuğqm oluyor, dedim. Bl't'· 
na: ''Olaun, olıun11 dedi. Cemile ne iyi; 
Eıkiden hutaldc almış, şimdi hi~ çocuiq 
olmuyor. Ben kırk yılda bir halt edecek 
olsam, yüzüme, gözüme bulaııyor. 

- Söylmıek kolay! Hasta oldu:m, bana 
bl1' kq kktılar, Tek batına. yqune.k ko
lay mı? 

- H~ ÇQÇuiu.n ıhabaıı o mJliycxleki a· 
dam mı? 

- O ya, o1&1m'ı: olaydı! 
Maliyedeki ef «'ftdi ona bir kıt kkn\ıf, 

ama bedava deiil ! Bana <mun için bu a• 
damı aonıyomıuı! Meler lN huum, o ha
yır seven adamın çocuj'gnu kamında ta· 
tıdığı için onu düıüniiyormut· Kiıııbiıir 
daha evvelki hutalıi1 da nedendi? 

lın mıydı? 
- Obn~sın. Batıma ır ikaza acıtdl· 

Motris oturmadım ya. 
- Ne f•rkı var? 
Halide riıüme b:ıktı1 alay ooip, e~ 

diğimi anlamak istedi. Anlıyorum Jd " 
rinin kapatro~aı olmİ.k_. birinden nikah~ 
bir çocuk almaktan daha ağn·, da~ ç • 
ağır, Halide böyle dütünüyor. Aın• ~ 
pun niçin olduiunu anlzyamıyoruın· ! ,/' 

- E, ben §İmdi her gün ölüyorwn yo.? 
Açıyor aı:ıız bugün de acıyınız. 

es çrkaruJadım. Gene o dedi ki: 
- Beni, kucağında çocukla kim plı~· 

tınr? Açlıktan ben de ölüriim1 çocuk ta. 
- Sen onq, çocu~u yaparken b:ıbaıma 

Bir~z S\latutt~ sonra: 
- Gelsin, cevabı dikeceğim: Ya bana 

baksın, yahut otuz bet lirayı verip çocu• 
ğu aldırsın. Ben çocukla kimin kapısına 
sığarım! Eğer dinlemezse ben de müdü· 
rüne kadar çıkarım. 

- Eh, dedim, adamakıllı bir koca bu· 
lup otursaydın! 

-Ne farkı var o)urmu? Ben açlık\, 
geberirim de gene elin !kötü kanları '-1 
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Bir karar 

Facia kurbanlarının aile
lerine tazminat verilecek 

Zonguldakt.a bundan bir müd· 
det evvel havzamızın Kandilli o· 
caklarında bir grizo faciıı olmuş, 
on bir amele parçalanarak, ezilip 
yanarak feci bir surette ölmüıler • 
di. 

Kazayı müteakip ocakları i,le
ten ,irket, on bir facia ıkurbanının 
varisleri ile müzakereye giriımiş 
ve altııının varisleriyle anlaıaraK 
kendilerine altııar yüz lira tazmi· 
nat vermek suretiyle İ!İ sulhen 
ha lletmiıtir · 

fakat bet kurbanın varisleri, 
şirketin verdiği tazminatı az bu· 
}arak mahkemeye müracaat etmit· 
}erdir. 

Bu mühim muhakeme nihayet 
netice!enmit ve Zonguldak asliye 
hukuk mahkemesi, kaza kurban
larından Alagöz oğlu Hasan, Hı· 
zır oğlu Mehmet, Semerli oğlu 
Mr:hmet, Himmet oğlu Mehmet, 
Alinin varisleri şirketten 1200 er 
lira tazminat vermesine mükmet· 

mittir. 
Bu adilane karar halk üzerinde 

çok iyi bir tesir hasıl etmifktir. 

Adapazannda bir kaçakçı 
yakalandı 

Adapazarı, 18 (A.A.) - Met· 
hur kaçakçılardan Hendekli Hay• 
darın Adapazarına kaçak tütün 
getirmekte olduğunu haber 
alan inhasrlar takip amiri maiye
tine aldığı memur ve jandarma ile 
Doi$ ncılar köyü civarında .kaçak· 
çıya raıtlamıf, dur emrine silahla 
muk: bele eden kaçakçı ile arala· 
rmdn müsademe yapılarak kaçak· 
çı ynkalanmıı ve arabuında bulu· 
n 'ln 35 kilo kıyılmıt tütün mÜaa· 
dere edi erek kaçakçı adliyeye tes
lim e:lilıniştir. 

Gen1Hkte muallimler 
Gemlikte bütün kaza muallim· 

leri Gazi M. Kemal mektebinde 
bir toplantı yapmıılardır. Bu top
lanhda bir çok eğlenceli oyunlar 
yapılmıt, müfettit Cemal Bey ta· 
rafından "Hayat ve çocuklar,, 
mevzulu bir konferaıu verilmiıtir. 

Gemlik ilkmekteplerinde yaz 
tetkikleri baılamııtrr. Muallimler 
çocukalara açık havada ameli 
deraler vermektedirler. 

Mersinde Gazi günü 
Mersin, 18 (A.A.) - Gazi Haz

retlerinin bundan on bir yıl önce 
Mersine .:ıyak bastrkları dün ( 17 
mart) Cazi günü olarak Halkevin· 
de kutlulanmıttır. 

Aydında 
Bekar erkeklerin sayısı 

18 binden fazla dır 
Aydın, 16 (Huıuıi) - Dahiliye 

vekaletinin, vilayetlerdeki bekarlarm 
adedini soran bir tamim gönderdiği 
malumdur. Aydın velayeti bu tamim 
üzerine hazırladığı iıtatiıtiği dahiliye 

vekaletine gönderdi. 
20 ile 25 yat arasında Aydın kaza· 

aında 1627, Nazillide 1106, Sökede 
1433, Çinede 1019, Boğdağında 1261, 
Karacaıuda 419 bekar vardır. Bu yaf• 
tarla 60 yaf arasında olan bekarların 
yekunu da bu miktarlara ili.ve edilince 
Aydın vilayeti dahilindeki bekar erkek
lerin yekunu 18851 e baliğ olur. 

Bekar kadınlara gelince, iıtatiıtiğc 
onların miktan dahil edilmemittir. A· 
lakadarlar bekir kadınlann bekir er· 
keklerden iki miıli fazla olduğunu IÖ)· 

lüyorlar. 
Şubat ayında vilayetimizde 266 ev-

lenme, 216 ölüm vakaıı olmuıtur. 
1190 doğum da teıcil edilmiıtir. 

lspartada büyük bir 
top antı 

laparta Halkevinde Vali Fevzi 
Beyin riyasetinde merkez ve na· 
biye belediye reisleri ile nahiye 
müdürleri ve 52 köyün ihtiyar 
heyeti azalan ve muhtarları bir 
toplantıda kayıtsız doğum ve Ö· 

lüm vak'alariyle evlenmelerin 
tescili hakkında kendilerine iza
hat veri!miştir. Bundan ıonra 

hazırlanan matbu nümune defter· 
leri dağıtılmıt ve çahtma usulleri 
öğretilm~9tir. 

Bu münasebetle Halkevi tara· 
fmdan bu zevata bir çay ziyafeti 
verilmi§tir. 

Orduda Maarif işleri 
Ordu, 18 (A.A.) - Birer mu

allimli köy mekteplerinin tam teı· 
kilatlı mınh.ka yatı mektepleri ha
line kalbi ve yeniden otuz mektep 

binası yaptırılması için tahaisat ve· 
ren umumi meclis 1934 bütçesini 
479692 lira olarak teıbit etmit ve 
dağılmııtrr. 

Siirt'te bir toplantı 
Siirt, 18 (A.A.) - Siirt Hima

yei Etfal cemiyetinin senelik kon· 
gresi içtima etmiştir, içtimada va· 
li ve fırka kumandanı hazll' bulun· 
mu! ve Yeni heyet intihap edilmiı· 
tir. 

Kastamonu vilayetinde 
Kaatamonu, 18 (A.A.) - Vili· 

yetimizin önümüzdeki yaz içinde 
yapılacak maarif, nafıa, imar ve 
:ısa.yit itleri hakkında bir program 
çizmek üzere bugün vali beyin re· 
iıliği altında bir kongre toplanmı§ 
tır. Kongreye bütün kaza kayına
kamları ile devair rüesası ittirak 
etmişlerdir. 
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VAKIT'ın Yeni Tefrikası : 134 Yazan : A. Mil 

Bulgarların ~arip bir isnadı : 
"Sandanskiyi 1 ürkler öldürdü I 
"- Nasıl, istiktaf itinde mu

vaffak olabildin mi?.,, 
"- Oldum, krokiler cebimde .. 

Bir yolunu bulup onları İbrahim 
beye göndermeye çalıtacağım.,, 

"Fistanaya gitmeyip doğru ha· 
na geldiğine çok iyi ettin.,, 

- Neden, bir 9ey ııni var?· 
"- Senin son bir iki gün zar· 

fında gelip geçen hadiselerden 
haberin y()k da onun için vaziye -
tin tehlikede olduğunu bilemiyor
ıun?. 

"-Anlat beyahu, beni meraka 
düşürüyorsun .. ,, 

,, 

- Bulg:ırlar ıeni harıl harıl arı· 
yorlar. Şimdi görseler yakalayıp 
hapiae tıkacaklarına hiç tüphe et· 1 

Ôldürülcn Sandanski [ X işaretli ] \'e arkadaştan 

me !,, tenden baıka bir çete bulunm:ıdı· 
- "Neden beni arasınlar? Ben ğından ve ıenin de istikşaf için yol 

Bulgarlar:ı kartı bir tey yapma· da olduğundan bu it in senin tara• 

d k . fından yapıldıg~ ı zannediliyor.,, 
ım. ı ... ,, 

- "Sen yapmadım diyorsun a· - "Böyle bir zanda bulunmak 
ma, Bulgarlar sana pek büyük bir için ort:ıda ne gibi sebep olabilir?. 
cürüm isnat ediyorlar. Dün (San· Bulgarlar benim nereye ve ne mak 
danski) yalnız baıına (Menlik) satla gittiğimi biliyorlar.,, 
ten Nevrekopa gelirken (Perim) - "Biliyorlar ama itin içine si• 
Balkanında (Papas Çayırı) mev• yaai meseleler karıııyor. Türk çe• 
kiinde öldürülmüf.,, telerinin Makeclonyada ve Tr::ıkya· 

Halil efendi (Sandanski) nin da valışmahrına (Sandanski) 
öldürüldüğünü haber alır almaz, partisinin mani olduğu ve bundan 
derhal (Filipof} un söy!ediği söz· dolayı Türklerin ona kartı husu· 
leri hatırlamıflı. Demek ki (San• met besledikleri dütünülüyor. 
d::ınski) o esnada Sofya hükumeti· Türk çetelerinin serbestçe h:ı.reket 
ne taraftar olan Bulgar komitecile· edebilmeleri ve Bulgarların Al· 
ri tarafından h:ıkikaten idama manya ve Avusturya ile beraber 
mahkiim edilmiı ve bunun üzerine harbe girmeleri için Türklerin 
bir iki gün zarfında vücudu orta- (Sandanski) yi öldürmüt olmala· 
dan kaldırılmı§b. rına kuvvetle ihtimal veriliyor.,, 

Fakat kendisinin bu katil hadi· - "Azizim bunların hepsi yan• 
seaile nası' ali.kıdar olabileceğini hı dütüncelerdir. Şayet (Sandans· 
anlıyamadığı için (S.) Çavuıa .ki) öldürülmüt iıe bu katlin (Alek 
aormuftu: aandrof) ve (Protogerof) tarafla· 

- "(Sandanski) yi öldürdüler rından tertip edildiğine bir an bile 
ha? Onun.idama mahkum olduğu· şüphe etmemek lazımdır. Fakat 
nu rivayet kabilinden ititmiıtim. her ne ise, şimdi ben ba§nnrn çare· 
F .:ıkat bu katil ile benim ne müna• sine bakmalıyım. Hakik'lt meyda· 
ıebetim olabilir? Bulgarlar neden na çıkıncıya kadar bir tarafa giz· 
beni arıyorlar ve hapiae tıkmak is· lenmeliyim. Sen ne derain ?,, 
tiyorlar?,, (S.) Çavuı Halil Efendinin bu 

- "Dinle Halil Efendi. it öyle sualine cevap vermek için bir müd 
ıenin zannettiğin gibi değildir. det düşündükten sonr:ı demişti 
(Sandanıki) nin katili bilinmiyor. ki: 
Yalnız Ruı tar:ıftarı olan o meşhur - "Herhalde kendini gösterme• 
komitecinin bir Türk çetesi tara• meğe çalıımalısın. (Fistana) daki 
frndan öldürüldüğü söyleniyor. karargi.hmız dün akşam Bulgar· 

- "Bir Türk çetesi mi?.,, lar tarafınd:ın baııldı. Orada bu· 
- "Evet, bir Türk çetesinden lunan iki nöbetçi arkadaımız ya• 

bahsediliyor. (Sandanski) • katle- kalanarak hapise atıldı. Bund:ın 
dildiği zaman o havalide ıenin çe· baıka · Bulgarlar karargahınızda 

ne buldularn, hepsini alrp götfil'I 
düler. ihtiyat tüfekleriniz ve cep• 

haneniz tamamile müaadere edil· 
di. Bütün hu muamele de gösteri• 

yor ki Bulgarlar bu (Sandanaki), 
işinde hiç ıaka dinlemiyecekle.,... 
dir.,, 

Halil Efendi Bulgarb.nn bu 
suretle hareket etmelerine hiç bir 
mana veremiyordu. Mutlaka Bul• 

garlar kat'i emmareler elde etmiı 
olm~lıdırlardı ki (Sandan•ki) nin 
katlini Türk çetelerine ve bilhu • 

sa kendi çetesine isnat ediyorlardı. 
Onun için (S.) Çavuıa aonnuıtu: 

- "(Sandanski) nin nasıl vu· 
rulduğunu öğrenebildin mi? Fazla 
tafsilat var mı?,, 

(S.) Çavuf hemen cevap ver
miıti: 

- "B:ık vak'anm nasıl cereyan 
ettiğini ıana anlatayım da dinle: 

(aSndanski) yalnız batma 
(Menlik) ten Nevrekopa geliyor • 
muı. Bu mesafeyi bermutat atla 

katediyormu§. (Perim) Balkanın• 
dan geçerken Papas Çayrrı deni· 
len bir noktada bir pusuya düt• 
müş. Altı kiti birden bir and:l ona 
kartı ateı açmı§lar. Kurıunlar ev• 

vela (Sandanski) nin hayvanına 

isabet etmif. Hayvan yere yuvar• 
lanırken (S:mdanıki) de onunla 

beraber dütmü, ve bacağı kırılımı. 
Hadise mahallinden geçen dar pa• 
tika yolunun bir tarafı uçurum ol• 

duğu için {Sandanski) attan düt· 
tükten sonra o uçurumdan aıai1 
doğru yuvarlanmış. 

metris oturmam. Elin itlerinin eğlencesi 
miyim? 

Biraz durduktan sonra: 
- Kocaya varmadımsa, kab:ıhat be· 

nim mi? Sen bunları çıkaranlara söyle. 
- Neleri çrkaranlar kız! 

- Sana da timdi bu çocuğun babasını 
belli et diyen mi v:ır? istediğinizi yapı· 
yorsunuz, istediğiniz yerden çocuğu alı· 

yoraunuz, karıfan, görüıen yok. Sonra da 
kabahat başkalarının oluyor. 

muydu? 
Biraz durdu, sonra: 

- Adamın kıame~i olmalı, dedi, bak 
Cemileye! 

- Ama, Cemile metres oturuyor, de· 
dim. 

kapısı önünde durup, gösterdiler: 
- Bakınız, o köşedeki çıplak kafa gö· 

rünüyor ya, işte o! 
Baktım, iri bir def tere gömülmüt, ıaç· 

sız, kocaman bir k:ıfa ! Görseniz hiç um• 
mazsımz. Nasıl da güzel yolunu bulmuı; 
kızı bankaya hizmetçi, kendine de met· 
res ! .... Banka şerefine oooh ! Allah ıağ· 
hk versin. Neler dönüyor da, bizim ha· 
berimiz yek. 

- itte boşanm1 kalktı ya! 
- E, boıanma kalktıysa, kötü mü ol· 

du? 
- Kötü oldu ya, herifler timdi almıyor 

lar işte! 
- Almıyorlar mı? Ortalık az evle· 

niyor sanıyorıun ! 
_ C::nım hanım. olanlara, anası,babası 

olanlara göre ne var? Bu zaten onlara ya· 
radı. Benim gibi kimsesizleri alan var 

mı? 

- F.ıkiden ala::ılar bile usanınca hıra• 
kıyorlardı. Onu da ıöyleıene? 

- 811'1lksm, alıyordu ya. Hiç olmazsa 
çocuğun babası olurdu. 

- Olur ya, bu serbestliği kim istedi? 
- Kim istedi? 

- Siz, beyler istediniz. Gene de sizle· 
re yaradı. Sizin hanımhr bir çocuk al
dırmak istese, hekimler, biribirini çi~er
ler. Ben yalvarıyorum da kimse aldırmı· 

yor. Bunun babaaı benden sıska, bu ço• 
cuk doğacak ta çok düğün, bayr:ını ola• 
cak. Bana çocuğu dütüremezsin, diyor• 

lar, bakalım, doğurabilir miyim? Yarın 

lohusa olunca, bir tas çorb:ı getirecek var 
mı? 

- Olsa gerek •••• 

- Kim? Babası mı? Allah onun canmı 
, alam. O, beni düıünıeydi, bugüne kor 

- Korkm:ı, nikahları var, dedi, eğer 

bıraksalar, herif onu karıaının üstüne ala· 
cak. Bırakmıyorlar. Onlar da imam ni
kahı yaptılar. 

Söyliyeyim ki: Ben Halideden, bizim 
bınkada Cemile adında bir kız ile hunun 
Feyyaz Bey adında bir (amanı) olduğu· 
nu öğrenince, hunların kimler oldukları· 
nı görmek istedim. 

Cemile güzelce, körpece bir kız. Ha· 
}ideden çok güzel, çok oynak. Bu Feyyaz 

Beyden daha iyiıini bulduğu gün hemen 
yeni dostuna kaçacık bir çicek ! 

Feyyaz Beye gelince; salonun büyük 

, 

Cemilenin her z'.lman yüzü gülüyor; 
belli ki yaşayışında eksiği yok. Halideye 
söyledim: 

- Cemileyi gördüm, dedim, sen onun 
gibi birini neye bulmadın? 

- Ah, dedi, nerde ben de o talih t 
- Seninki kaç para aylık abyor? 
- Bilmem, kendi söylediğine bakı• 

ltrsa elli lira alıyormuf. 1 

- Evinde kaç kiti var? 
(llcvamı vu) 
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Sevr, Osmanlı imparatorluğunun idam mazbatası 
<Bat tarafı 1 inci 113yıfıunızda) 

Kemal, milleti etrafında toplamıya yar· 
dım etti. 

Düımanlann kendi noktai nazarla
nndn hata işledikleri anlaşıldı. 

Düşmanlnnmız kani oldular ki: "O 
za~n birçok deni tahrikat yapıldı, kuv
vai milliye aleyhinde isyanlar oldu.,, 
Türkleri lstanbulda biliyorduk. dedi
ler. Ve §artlanmızı kabul ettirebiliriz, 
dediler. 

Sevr'in esaslar. 
Nisan 1925 te müttefik devletler top· 

landılar, Sever muahedesinin esaslannı 
teşkil ettiler. "Uç taraflı mukavele,, nin 
anı hatlannı te,kil ettiler. 24 niıanda 
bu kabul edildikten sonra 29 nisan
da (Luitcorç) boğazları biz muhafaza 
edeceğiz. Filistin ve Musul dahil ol • 
~ak üzere ltalyanlar Antalyayı hima)'e 
edeceklerdir, dedi. 

IGlikyayı Fransızlar idare edecekti. 
Bu urada Sanremo civannda crmenis
tan mandası Amerika tarafından kabul e 
~ilmcsi için teklif ettiler. 1 Haziranda 
Amerika reddetti. Ermenistan man • 
dası:: kaldı. Sevr muahedesinin başlı • 
ca maddelerini tetkik etmeden evvel 
Ankarada olan bitenlerden bahsedelim. 

Büyük Millet Meclisi 23 Nisanda 
J\nkarada toplanmıştı. Ve hükumeti 
idare etti. Heyeti vekile ilk toplanb· 
smı S mayısta yaptı. Harici siyasete 
tcalluk eden mesele, Cihan harbi te • 
mayülleriyle yeniden muharebeyi ka • 
bul edeceğimize göre müttefik aramak 
meselesiydi. 

Rus hükumetinin yoklanılmaaına ka
rar verildi. 

Türk murahhası Moskovaya 
hareket ediyor 

Tirrk murahhasları 11 mayısta Moa
kovaya hareket ettiler. Hariciye vekili 
Bekir Sami Bey ve o zamanki iktısat ve· 
kili müttefik deniz heyetinde bulunu
yordu, O vaktki düımanlar Sevr 
muahc.desinde Babıali murahhaslarım 

bildirmiılerdi. Bunlar hareket ettik • 
ten sonrn Fransızlar cenup hududunda· 
Marı.ş ve Urfada yenilmiı, geri çekil • 
mislerdi. Poznntide mağlup olarak 
bizimle mütareke. aktettiler •.. 

Mi!li hükl:rr.etin teşekkülünden üç 
hafln sonra bir mütareke aktedildi. Mak
sat, kuvvetlc:imi::i toplıyarak Fransız • 
larla nnmşmn ynpmak idi. Her iki ta • 
raf ye:-inde duracr.ktı. 

Fra Sll:1 a-~a vapllan 
mukavele 

rrnnsı:: 1ı:ik:ı:r.eti ile mukavele yap
tık 7nnncdiliyordu. Fransızlar Zongul
dağ:, asker çıka~·dı. Halbuki mukavele 
yapmadık. Fransızlar Suriyedeki idare 
temi:; ı-nuhavele yapmıılar. dediler. 

M'ı,:kavcleyi feshettik. Y cniden har
be bnlndık. Sevr muahedesi imzalan• 
madan evvel hükumeti korkuturuz ü • 
midiyle Yunan taarruzu dütünüldü. 

n Haziranda Yunan ordusu umumi 
taarruza geçti. Muvaffakiyetler kazan
dı. Çünkü karşmnda teıekkül etmiş 
bir kuvvet yoktu. Yalnız ahali vardı. 

Yunan Uıağa kadar geldi. Bursayı 

alcı?. Bu taarruz bilhassa Yunan kuv
vetlE'ri tarahndan yapılmııtı. Fakat az 
miktarda Ingiliz kuvvetleri kendilerin~ 
yardım etti. 

Bu taarruz ne gibi tesirler altında 
yapılır.ıştır? Bunu izah için vesikalar 
okuyacağım. 

Venizelosun Atina hariciyesine çek
nfa te1graflar: 

~Bütün avakıbını tetkik ettikten 
ıoıV.v~ Luitcorca bayan ettim ki, yalnız 

bir E:rka göndermekle iktifa edilecek o
lur~ Kemal alanlarına karşı muvaffa. 
kiyet elde edeceğiz ve sulh ta kuvvetli 
bir ·İhtimal diye yapılacaktır.,, 

Ba telgraftan anlaşılıyor ki Luitcorç 
ile Ve~izelos müıtereken çalıııyorlardı 
ve Tiirkiyeyi ezmenin kabil olmadığını 
anhmıılardı. 

22 Haziran taarruzu 
22 Haziran taarruzu yapıldı. Ve ıt· 

ram k~nıldı, harpten "maksat düşman 
ord r.sunu yok ebnek, düımanı arz.uı;u
na ram etmektir. Bunu yapamadı. 

Y at!uz zaafımızdan istifade ederek ku v

vel1i olduğ..ınu gösterdi, bundan sonra 
Se~r mnat .:desi kapılmııtır. 

Muahede ahkamının birinci kısmı bü
tü:ı muahedcleı de mevcut olan kısım· 

•• lldncl inam Türkiyenin hudutlan• 
dir. ikinci kısım Türkiyenin hudutlan• 
nı g3sterir. Muahede, Anadoluda Ed
remitten ba§lryarak Soma, • Knbğaç 

ve Alıışehiri Yunan mıntakasında bıra· Beı sene sonra tethiş siyaseti kabul 
kıyol'. edildikten sonra böyle bir maddenin 

Mardin, Urfa, Gaziantep hududu • manası yoktur. 
mu2l•n cenubunda kalıyor. Şarkta er. Bunun böyle yapılmasından maksl't 
menistan hudutlannın tayini Amerika basittir. 
reisicumhuruna bırakılmıştı. Ekseriyet Türktür. Türkler be§ sene 

Bunlar zahiri hudutlardır. sonra Türkiyeyi istiyeceklerdir, diyor-
lalanbul civarında bir boğazlar min· lardı. Türk milletini iradesiz, akdııız 

takası te§kil edilmiıti. Bu mıntaka bir zannedip onu aldatmak, kuvvetlerini 
konmyon tarafından idare edilecek,. dağıtmak, milli hükumetten soğutmak 
bu komisyonda büyük devletlerin ikiıer, için '·erilen çocukçıı hükümlerdi. Bu 
küçük devle~er:in birer murahha11 ola· siyasi kıaımda 122 inci madde vardır. 
r.aktı. Falcat Osmanlı hükumetinin mu- Bu maddeye göre Türk tebeasından 
rahhası bulunmıyacaktı. herkes Türk veya sair akalliyetlerden 

Bu komisyonun hakimiyeti, o mınta- kafesi için müttefik devletler tebeasına 
kada Osmanlı hükumetinin hakimiyetine geçmek hakkını verir. 
galipti. Oradaki müttefiklerin ba§ Bu hususta Osmanlı hükumeti itiraz. 
kumandanı, Osmanlı jandarmauna dahi da bulunamaz. 
hakimdi. Bu hususta hakim olan Yalnız diğeı-

Bundan maada Adana, Mamuretüla· devletlerin kanunudur. 
ziz ve Diyarıbekir, Sıvas vilayetlerini Ermenistan hükumeti ne gibi bir hü
muhtevi ve Tokada kadar yaklaşan küm koymu§Stl bu hükümler caridir. Bu 
mıntaka Fransızlara verilmiştir. Fran- madde Osmanlı hükumetini tebeasız b1-
lar tam surette hakim olacaklardı. rakmıya matuftur. Bilahare buraya av-

Bu da muahedenin muhtelif madde- det edeceğiz. 
lerinden çıkar. Zahiren iktısadi işler 136 mcı maddeye göre, Ingiliz, Fran-
için Fransızlar tercüman hakkına s:z, Italyan ve Japon murahbaslarından 
malik olacaklardır. müte§ekkil komisyon aden kapitol&s • 

Bursanın yanına kadar çıkan, Kü • yonlanru mütalca edr.-.;ektir. 

tabyayı ihtiva eden ve Kayseriye yakla- Osmanh hUkOmetinin ecnebi 
§an bir mın~~ ~ynı §erait altında Ital- tebaasına karşı vaziyeti 
yanlura venlmııtı. 

TUrkiyeye kalan kısım 
Türkiyeye kalan kmm dahi hakikat

te Türkiyeye kalmıyordu. Bu mıntaka
lann aynlma11 (hakikatin kendisiyle 
değil) üç taraflı mukavele ile aynı zıı· 
manda imza edilmiştir. 

Muahedenin üçüncü kısmı siyasi hü
kümleri muhtevidir. 

Siyasi hükümlere ait maddelerin en 
mühimmi ilk maddedir. 36 mcı madde
de lstanbulun Türkiyeye ne gibi ,artlar 
ile bırakıldığı taarih edilmektedir. 

Türkiye eğer Sever muahedesine ve 
mütemmim mukavelelere ve bunlann 
akalliyet hükümlerine mutavaat etmez· 
lene lstanbul Türklerden alınacaktır, 

diyorlardı. Istanbulda salat bir hü • 
kume.t kalıyordu. Ve Sevr muahe • 

desi tatbik edilemezae sizi sarayınızdan 
çıkaracağız. Buralarda yaıamak isti • 
yor~nız, Türkleri Türke boğdurunuz, 
diyorlardı. 

Bunda muvaffak olursanız sizi Istan
bulda bırakırız, demek istiyorlardı. 

Padi§ah ve hüklımeti bunu anladılar 

ve candan bu işe sarıldılar. Kuvvei İn· 
zibatiye te§kil ettiler ve Anadoluya ho
calardan bir takım adamlar yollattılar •• 
Bunlar karışıklık çıkardı ve padi§ah hü
kumeti elinden geleni yaptı. Fakat 

milli hükumetin azmi ve kabiliyeti, mil
letin samimiyeti ve anlayııı bu işin ol· 
mamasını temin etti. 

Anadoludaki hareketi ezemediler. 
Düşmanlar da onları lstanbuldan çıkar· 
madılar. 

Anlaşılıyor ki onlar samimi surette 
çıkarmak istemiyorlardı ve padiıah hü
kumetini kullanmak istiyorlardı. 

Evvel[, harp teklinde badehu milli hü· 
kumC!ti yumu§atmak için kullanmıya ça
lııtılar. 

Eğer lstanbul hükumeti Sevr mua· 
hedesi ve mütemmim mukaveleleri tat· 
bik ederse bu fıkra gösterir ki, ıayet 

Sevr muahedesi tatbik edilseydi, daha 
bilmediğimiz gizli mukaveleler çıkacak
tı. O ağır hükümler en son hükümler 
bile değildi. 

KUrtler hUkOmet kurmak 
isterse •• 

Bu siyasi kısımda Kürtlere mutaal
lik 61 Üncü maddede denir ki, bu m'.l· 
ahede mevkii meriyete konulduktan bİI 
sene sonra, Kürtler bir hükumet kur· 
mak isterlerse Türkler razı olacak ve 
Muıul vilayeti de bu Kürtlere ilhak o
lunac:nk .. 

Yani Fransa ve ermenistanın aldığı 
kısımdan başkası bir sene sonra l ngiliz
lere verilecek demekti. 1920 de Irakta 
bir isyan vardı. Bu anda burası onlara 
verilseydi gene alamazlardı. itte b~ı 

maddeyi onun için koydurmuşlardır. 
I::mir ve havalisine ait ahkam riya· 

karane yazılmı,tır. Denir ki: lzmir 
Türk hakimiyeti altındadır ve bunun 
hariç kalelerin bir tek aksini 
çevirecek olan Türk bayrağıdır. Hal
buki lzmir idaresini Yunanlılara vermiş 
lerdiı-. 

Beı ıene sonra ali parlamento lzmi
rin Yunaniıtana ilhakmı isterse ve ce
miydi akvam da kabul ederse Türkiye 
bana mumllnaat edemiyecekti. 

Vakiyei cürmü meşut müstesna, Os
manlı hükumeti, bir ecnebi devlet te· 
beasını tevkif ed~mczdi, mahkemelerde 
ecnebi. devletin konsolosunun bir me· 
muru bulunurdu veya muhakeme kon· 
aoloshanede olurdu. 

IV'ıaddenin dördüncü kısmı, ekalliyet· 
lerin himayesinden bahseder. Ekalliyet
lerin himayesi için diğer devletler ak· 
tedilen muahedelerde maddeler vardır. 
Bizdeki çok ağırdır. Ondan sonra dÜ§· 

mantarın teıkil edeceği muhtelif komıs
yonlar memleketin muhtelif yerlerin
de bulunacak ve ecnebilere fena muame· 
le etmİJ ve onları ızrar etmiş olduğuna 
bu komisyonun kanaati olduktan ıonrn 
hakkında tard, emvalini müsadere hak
la veriliyordu. 

147 inci maddeye göre, AYI'upada 
bir mektepten bir şehadetname alan ec
nebi ve Türk, Türkiyede istediği işi 

tutabilir. Yani Türkiyeae ciddi b\r 
tahsil olamaz demektir. Türkiyeye 
gelenlerin §ehadetnamesini murakabe 

edecek halde değildi. Ciddi veya ma· 
nasız: bir kağıtla gelen her işi yapabile
cekti. 

Bir Türk genci Avrupadan bir şaha
detruı.me aJdığı zaman Jahsiyeti var mı

dır, yok mudur. Bunu veren mektep 
ciddi midir, bu kabilden yapılan işler
de nıaarifi imhnya matuftu. 

148 ve 149 uncu maddeler buradal:i 
ekamyetlere her türlü içtimai ve 
dini ihdas te§ekküller yap •• 
mak ve cemiyetler teıkil etmek hakkı 
veriyordu. 

istenilen yerde rum, enneni, musevi 
darülfünunu kurmak hakkı veriliyor· 
du. 

Bu memleketin muhtelif unsurlarını 
birbirine ısındırmağa imkan kalmıya • 

caktı. Bu hükümleri tatbik etmek için 
müttefikler istedikleri her tedbiri al • 

makta serbestti. Bu hüküm onlara her 
işimize kanşmak salahiyetini veriyor • 
du. 

Şöyle ki, evvelce lıer tarafa kontrol 

heyetleri sokmuşlar, bu sefer de her İ§İ· 
mize müdahale etmek hakkını almışlar
dı. 

S inci kısım askeri kısımları ihtiva e
der. 

Bu hükümlere göre bize padiıahın 
muhafızı 700 kişi, 35.000 kiıi jandarma, 

15.000 kişi jandarma takviye kuvveti 
veriyorlardı. Jandarmanın topu yoktur. 

Buniar lejiyon denilen kıtalara ayrıl • 
mıgtır. Ve auımi 4 lejiyon olacaktıı. 

Her lejiyon muayyen bir mıntakada 

ifayı vazife edecektir. Her lejiyonda 
yüzde IS nisbetinde ecnebi znbitler bu
lunncak ve kumandaya İ,ftirak edecek

tir. Her Iejiyona muayyen bir mınta
ka ayrılacak ve her mıntakadaki zabit. 
ler aynı milletten olacaktı. 

Memleket 4 kısma ayrılmıştır. 
Boğazlar, ltalyan, Fransız kıtası 

beyninde bırakılan mıntaka, her mm· 
takadaki ecnebi zabitler aynı milletten 
olacnktı. 

ihtimal ki bilahare Amerika bir man· 
da almak isterse kalan kısım ona verile· 
cekti • Uç lejiyon yaparak burasını 
da taksim edebilirlerdi. 

15.000 muavin kıta vardr. Yalnı:ı: 
bunun mitralyöz ve topu vardır. Topu 
da dağ topudur. Türk jandarma ve 
takviye kıtalanndııki asker ücretli ola
caktı. Oraya girenler en aıağı 12 sene 
kalacaktr. Bundan maksat çok kişiye 
aııkcrlik öğretmemekti. 

600 topluk gemi bırakılıyordu • 
Bundan büyÜğÜne müsaade edilmiyor • 
du. Silah taııyacak, polis, orman koru· 
cusu, gümrük memuru gibi bunlar ec
nebi kc.ntl'olünden geçiyordu. Yüzde 
on be§ ecnebi zabiti bulunacaktı. 

Binaenaleyh bu mıntakada üç taraf
h mukavele mucibince bu devletler idıı
reye hakimdir. Bu mıntakalar Süriye, 
Cezair, Tunus vaziyetine geçiyordu. 
Bu askeri bahri ve her türlü tahkimat, 
askeı i tayyare memnudu. 

Bütün bu askeri hükümleri tatbik et
mek için ecnebi komisyonları teşekkül 

etmişti. 

Bütün Türkiyede kalacak bu ufak 
tefek hükumetlerin murakabe ve her 
~eyi bu komisyonlara aitti. Komisyon
lar merkezde hakim olduğu gibi mınta· 
kalarda da kendi zabitleri olduğu ıçın 

her ~eyin kumandası onlara ait demek
ti. 

Muahc<lede 206 ıncı madde riyakara· 
ne hır surette devam ettirir. 

Buna mütarekenin 7 inci maddesi, 
10 uncu maddesi, 12 inci maddesi 13 
üncü maddesi, 24 üncü maddesi gibi ev. 
velce çok ağır olarak verilen şartlı:ı.r 
tekrar edilmiştir. 

Bu hakkı sulhu aktedenlere veriyor. 
du. 

Muahedenin 6 ıncı kısmı harp esir
lerine aittir. Bundan bahsetmiyece -
ğiz. 

7 İnci kısmı cezalardan bahseder. 
Müttefiklerden bir devlet tebeasına fe· 
nalık yapan her Türkü müttefikler .s. 
tediği gibi cezalandıracaktı. 

Sevr'in mali kısımlar. 
6 ıncı kısmı mali hükümlerden bah· 

seder. Bu kısmın başında denir ki: Tür
kiye müttefiklere sonsuz zararlar ika 
etmiştir. Ve bunları tazmin edecek ser
veti yoktur. Müttefikler Türkiyenin 
mali yükseliıini temin için bir komisyon 
le§kil etmi§lerdir. Bu da Bla.v .. hcnzer. 
Bu te~kil ettikleri komisyonun vazirc 
ve ı:altıhiyeti şunlardır: 

Türk bütçesini tanzim etmek, maliye 
vekili yerine kaim olmak, bir maliye 
müfetlİ§liği olacak ve komisyona tabi 
olacaktır. 

Bu komisyonun rızası alınmadan hü
kumet istikrnz yapamıyacaktı. Türkiyc
nin bütün varidatı bu komisyonun elin
de o!;ıcaktır. 

Komisyon evvela düyünu umumiye. 
ye ait İ::;tikrazları verecek, kalanlar ,fa 
şu hususlara tahsis edilmiştir: 

Komisyonun kendi masrafı, sulh mu· 
ahedesi mevkii m · · d.k erıyete gır ı ten sonA 
Türkiyede kalan ·· f"k d 1 1 . 
masrafları. 

muttc ı ev et enn 

Osmanlı l<nlacak yerlerde mütareke-
nin nktinden sulhun • k d 

ımzasına a r 
müttefik ordulannın nıa ·r· . f 

sarı ı, yanı ar· 
zedelim ki, Burstıdn veya Ankarada In-

giliz askerleri bulunnıuıtur. Bunlnnn 
ması afı bu komisyondan verilecektit". 
Bazı yerler meııe1a Süriye evvela l:ıgi
lizler sonra Fransızl~r tarafından işgal 
edilmiştir. Oradakı lngilizlerin mas • 
rafını biz ödiyecektik. 

Harp esnasında zarar gören nıütte • 
fiklerin zararını ödiyecektik .• 

Bu masraflar çıktıktan sonra kalan 
paı a Osmanlı bütçesini teşkil edecekti. 
Halbuki bu para tamam gelmediğinden 

müttefilder bütçesini bırakırlar veya 
mütemadiyen istikraz şeklinde para u::.r
dururlardı. Harp esnasındaki istikrazlnr 
ve bilhassa istikrazı dahili kaimi yekun 
ediliyordu. Bu muahededen maksat 
Türk tebealarmın kendilerine kar§ı iti
matiarını tahrik etmekti. 

Düyiinu umumiyenin istikraz. faiz.le. 
ri vE'rilecekti. 

Türkiye dahilinde her türlü imtiyaz 
vermek salahiyeti bu komisyona aitti. 

YavRş yava§ devletin bütün varida
bnı düyünu umumiye siyanet edecektir. 
Düyunu umumiye ecnebi istikrazlarına 
ait nridatı siyanet edecekti. Gümrük·· 
ler vekili umumisi bu lcomisyonlara ta
bi olacaktı. 

YaniOsmnnlı İmpnrntorluğu Cezair 
gibi bir müstemleke haline gelecekti, 
kendi salahiyeti kalmamıştır. 

9 uncu kısım iktısadi hükümlere nit
tir. En mühim maddesi bütün mütte-

fik tebeasının kapitülasyonlardan istif .. 
de hakkı olmasıdır. 

Y nni bu ecnebi tebealar bizde vergi 
vermiyeceklerdi. 

128 inci maddeden bahsederken de
mi§tlk ki istiyen ecnebi tabiyetine tıe. 
çebilıı- ve vergi vermez. işte böylece 
herkes Osmanlı tabiyeti olmalt istemi
yecekti. 

Binaenaleyh bu madde de gösteri • 
yor ki Osmanlı imparatorluğunu dağıt· 
mak İstiyorlardı. 

Bu muahedenin baılıca maddeleri 
bunlardır. Bunları hulasa edersek: 

Türk vatanı parça parça olur. 

Hiç bir kısmında Türk bayatı 
kılmıyor. Türk askeri kuvevtle· 

ri sıfıra yakın bir dereceye indiri· 

liyor ve ecnebi kumandası altına 
gırıyor. Bütün halk ecnebi tabii

yetine geçmeğe teşvik ediliyor ve 

menfaat gösteriliyor. 

17 m:ıyısta Pariste bulunan 

murahhasımız Tevfik Paşa Damat 
Feride yazıyor: 

Teklif edilen şeraiti sulhiye 

Devleti iiliyenin ilgasmd:ın bD.§ka 

bir şeye matuf değildir. Her hak

tan mahrum müstemleke haline 

getirildiğinden şeraiti sulhiyenin 

tadil edilmedikçe akdi sulh mef• 

kut bulunmaktadır. Mcelinde bil' 
mektup yazıyor. 

Osmanlı hükumetinin §İkayet
leri müttefiklerce hiç dinlenme

ıniştir. Sevr muahedesi imz~ etti
rilmiştir. 

iki gün sonra İstanbula dönen 

Damat Ferit imza etmemiştir. Bağ
datlı Hadi Paşa "Maarif n:ızll"ı ,, 
şurayı devlet reisi Rıza Tevfik im· 

za etmiştir. Şifrenin müsvedesi 
dosyadadır. 

Hül:lsa •• 
10 .:ıguatos telgraf alındı. Mua• 

he~ imzalandı, Ne vakit tasdik 

edileceğini nim resmi ve mahrema 
n hir •urette anlatmak ..__.._ 
muktedir bir katip göndermenizi 

rica ederim. 

Sevr muahedesinin tatbik edi· 

lemiyeceğini anladıklarınd:m ec· 

nebi hükumetleri tasdik etme

miştir. Ve bizden soruyorlar, ne 

vakit imza edeceksiniz diyorlar. 

Bunlar ise düşmanlardan ziyade 

telaş gösteriyorlar. 

Bugünkü v~ziyet mütalea edi

lirken işe nereden başladığımız 
malum olmalıdır. Vaziyet budur. 

Bütün dünyaya iradelerini kabul 

ettirmiş devletlere kendi irademizi 

kabul ettirmiş ve bugünkü vaziye· 

ti kazanmışızdır. 

Ank:ıradaki hükiimet Sevr mu

ahedesini okumamıştır bile. Yal· 

nız propaganda sahasında istifade 

edilmek için birkaç madde seçil
miştir. Ve halka bunu anlattıkça 

daha fazla cesaret elde edilmiştir. 

Bu muahede ile milletin ve or· 

dunun harp şevkini arttırmışlar
dır. Yani kolaylık olmuştur. 

Mahmut Esat Bey geliyor 
Ankara, 18 (A.A.) - lzınir 

mebusu :Mahmut Esat Bey lstan 
bul üniversitesi inkılap kürsüsün
de pazar ve pazaıtesi günleri kon
frnslanna devam için bu akşam 
İstanbula hareket etmiştir. 

Mahmut Esat Bey bu konf
ranslarmda mütareke devrini 
teşıih edecek ve Sivas ve Erzunun 
kongrelerini anlatmak suretiyle 
Türk ihtilal tarihinin izahına giıe. 
cektir. 

Siyam Kral ve Kraliçesi 
Roma, 18 (A.A.) - Siyam 

kral ve kraliçesi dün faşist mek· 

teplerini ve bilhassa ev id:>.resi 

mektebini ziyaret etmişler ve tale

be :tarafından yapılan söreklerden 
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Roma •• a ç protokol 
idi 

MEMLEKET DIŞINDAN 

e • TELGRAF · HABERLERi ımz 

<Baş tamtı ı lncJ ıı:ıy:ırııı:nwıa> 1 Avusturya ba§vekili refakatin.-
me ai~i temine matuf bir siyaseti deki Avusturya aefiri ile birlikte 
takviye için, kendilerini hususi bir oradan Pompeyiye giderek hara• 

Fransanın 
cevabı ekilde alakadar eden meselelerle heleri gezmiş ve aaat 3,30 da tek· 

diğer umumi mahiyetteki mesele- rar tayyare ile Rom.aya dönmÜ§· 
ler üzerinde istişare etmeği taah - tür. • • h 
hüt emıektedirler. M I k t h l lngılız mu tırasına 

Diğer iki protokolun gayesi, 1- acar a~ SU U U aya e cevap verildi 
talya, Avusturya ve Macaristanm ugramışlar 1 
iktısadi münasebetlerini, Stresa Budape§te, 18 (Hususi) - Ma· Paris, 18 (A. A.) - Dün top· 

lanan nazırlar mecliısi, M. Bartu· 
nun, hükQmetin mukarrer progra· 
mına tevfikan ve kabinenin itti
fakla tasvip etmiş olduğu es:ıslar 
üzerine hazırlamıt olduğu 29 - 1 
tarihli İngiliz muhtırasına Franıa· 
nın cevabını dinlemiştir. 

konferansı ile geçen eylülde hal· car başvı::kili M. Gömböt bu gece 
ya tarafından verilen Tuna muh- saat 22,20 de buraya avdet etmi§ 
tırasmdaki esaslar dahilinde inki- ve siyasi tahsiyetlerle liüyük bir 
§af ettirmektedir. hanlk kütlesi tarafından kar§ıl&na-

Bu protokollar: rak §idetle alkışlanmı trr. 
1 - Milli iktısatlannın mütem· Ba§vekil trenden iner inmez 

mim karakterlerini inkitaf ettire- istuyondaki radyo mikrofonu ö· 
M. Şeron, Staviıki meselesine nünde kısaca ~beyanatta bulunarak rek kartılıklı ihracatlarını kolay .. 

]aştırmak üzere İtalya ile Avustur· 
ya ile Macaristan arasında mevcut 
ticaret mukavelelerinin inkişafı, 

2 - Avusturya 8anayi mamu-
18.tına bakla rüçhan meselesi ve 
binnetice· AvustU'f}'a ve ltalya ııa· 
nayii arasında bir anlaşmayı, 

3 - Buğday fiatının düşmesi ü
zerine Macaristanın uğradığı müş· 
külleri ılial için lazım tedbirlerin 
alınmasını, 

4 - Adriyatik Jimanlan vası • 
tasile transit faaliyetinin inkişafını 

dair bütün takibatı P..:ıriste temerRoma mülakatından bahsetmi§tir. 
küz ettirmek ve tahkikatı tncil et

Başvekil bundan sonra h:ıriciye 
mek için alınmış olan tedbirleri 

nazını ile görüşmüştür. 
bildirdi. 

Bura gazeteleri iarafmdan Ro- . . . 
··ı·k t t' l . h kk P:ırıs, 18 (A.A.) - lngılız ma mu a a ı ve ne ıce en e. ın· · 

.ı l 1 M muhtırasına cevabı, netri tarihi ua ne§ro unan y:ızı ar acar ma· 1 • l .1 . . 
h f ·ı· · :ı... t" 1 · ı.._ı_ı d"kl hakkında ngı tere harıcıye neza· a ı ının ıou ne ıce erı l1CJ\ e ı e· . 
rine uygun bulmadıklarmdan ıu· reti Fransa hariciye nezareti ıle 
k t hayale duçar olduklarını mutabık kaldıkt'ln sonra matbuata 
g~s~riyorlar. Macariıtanın bey· tevdi edilecektir. 

nelmilel ve iktısadi vaziyet dola· Resmi malUnıat ve vuzuh yok
yısiyle bu mülakatlardan mühim suzluğu karıısında Havas ajansı· 
neticeler bekleniyordu. Bunun için nm siyasi muharriri, Fransız nok-

temin etmektedir. · I · matbuat gayet muhterezane ida- tai n'lZarının batlıca fikir erıni şu 
Buiıdan başka üç hükfımetin I hl'l · rei kelam etmektedir. Gazeteler surete ta ı edebileceğim zannet· 

reisleri, İtalya, Avusturya ve Ma.. kt d' 
İtalya ve Tuna devletleri anhıma- ııııe e ır. 

cariştanddci idare mümessillerine 
sına küçük itilaf ve Almanyaum Fransız cevabı Londra kabinesi bu protokollarla tes~ edilen anlaş-

1 i~tiraki arzusunu ortaya sürüyor· tarafından takip edilen ve Fransa-
maları tarif ve tesbit edebilme e- :r 
rini temin için, alakadar idare- lar. nın her şeyden evel bağlı olduğu 

M LeJ'ı'tı'm1°stlen' mahafili sulhun id:ımesi gayesini takdı'r et· lerin mesaiye faaliyetle devam acar 
, Roma mülakatında Macariıtanda mektedir. Fakat Fransız cevabı, 

etmelerine karar vermi lerdir. 
krallık meıselesinin ,ihmal edilmiş milletler arasında hanııkhğm Bu münasebetle mezkUr mü- . 

·ıı.ı.... 5 · d R d t l olmasından ın\jteessır görünmekte meıkuk bir vaziyet ~inde tabak· 
messı ıcr.ı: nısan a ome. a op a-

kı d Y . l l ve fak'lt bunun takt eseri olarak ıkuk edemiyeceğini kaydetmekte· naca ar ır. enı an atma ar . 
15 t 1 b •t• ·1ın· 1 ı ortaya atıldığını beyan etmekte- dir. 

mayıs an evve ı ın ış o a.. . 
caktır dirler. Fransa, 1919 d3nberi aakeri 

Bu ~~bliği protokolların metin- 1 Macar bqvekilinin Romaya mevcudunu 1914 e nazaran, yarı· 
leri takip e~ektedir. hareketinden evel muhalif meb- dan fazla indirmittir ve bu suretle 

M. Dollfuas ile M, Goemboes ushrdan Palloviçini harici siyaset sulhçu iradesini ispat ebniş, bu 
dün nk~m hareket etmişlerdir. hakkında meclisi mebusanda baş· huıusta bir ölçü vermittir. Eğer 

M. Dolfus vekile hitaben bir iıtiza.h takriri emniyet tehdit edilmemit olsa, 
Roma, 18 (A.A.) - M. Dolfus vermişti. Başvekilin bu istizah Frann daha tam bir silahları bı· 

dün sabah ceneral Liyotta tara- takririne çarşamba günü y:ıpıla- rakmağa aleyhtar değildir. Fakat 
fından idare edilen üç motörlü bir cak meclis içtimaında cevap ver- Almanya, dah şimdiden, Versa· 
tayyare ile Napoliye gitmit ve anesi mukarreJ'ldir. Siyasi mahafil illes muahedesini ihlal ederek tek-' 
tayyare limanınh veliahtin yave- ve efkarı umumiye bu münasebet- rar silihbnmağa başlamııtır ve 
ti ile şehrin yüksek memurları ta· le başvekilin vereceği iz'lhatı bü- silahlan bırakma hakkını istemek· 
rafından karşılanmıştır. yük bir merak ile beklemektedir. tedir. 
.................................. Y9•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• F ranta, askeri havacılığın kal· 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha- \ vergisi vakıf icaresi belediye resmi dırılması he.kındaki İngiliz teklifi· 
kimliği/den: tellaliye müşteriye aittir. Arttır- ne iştir.:ık etmektedir. Fakat bazı 

Mehmet Halil Bey ile Leman, mıya iştira~ edecekler kı:rneti m~- kuvetlere karada silahlanmaları 
T d C 'd h l hammenenın yüzde yedı buçugu · · .. d d'I . ik azen e, avı an anım ann . be . d . k . ıçın musae. e e ı irse, aynı m • 

f ıdukı 6300 1
. ms tın e temınat a çesı veya d I d 

mutasarrı o an ıra yasta enizde silahlanma arm:ı a 
kıymeti muh:ımmeneli eski Süley• milli bir bankının teminat mektu- mani olmaktan kaçınmak kabil o· 
maniye yeni kü~ük Pangaltı ma· bunu getirmeleri şarttır. Arttırma le.maz. Fransa, Lovarno misakının 
hallesinde küçükÇiftlik ~kağmda bedeli tarihi ihaleden beş gün zar· kendisine temin ettiği zamanları 
eski12, 14, 16yeni 4, 4/ 1,4/ 2, 4/ 3, fında mahkeme kasasına tediye e· unutmamaktadır. Yalnız Avrupa 
414, 415, 4/ 6 numaralı 32400 ar· dilecektir. Aksi takdirde ihale tesanüdü silahları bırakm:ı muka
şın murabbaı ve ~ki kuyuyu havi fesh ve farkı fb.t zararı ziyan fa- velelerinin ihlaline mani olmalı 
bostan derununda mevcut harap iz bila hüküm !kendisinden tahsil ve her taarruzu tecziye etmelidir. 
iki !katlı ahşap hane ile inek ahrrı edilecektir. 2004 numaralı ıcra Hulasa olarak milletler cemiye
üzerinde odası olan diğer ahır ve ve iflas kanununun 126 ıncı mad- ti sulhu idame ettirecek yegane 
işçi barakası ve gazino olar:ık desine tevfikan gayri menkul.üze· teıkili.t olarak kalm:ıktadır. 
kullanılan diğer barakalariyle bir· rindeki İpotek sahibi alacaldıhr Ve Almanyanın çekilişi, silah
likte şuyuun izalesi zımnmda açık ile diğer alakadarların gayri men· Janma iddialarını muhik göstere· 
arttır:maya vazedildig"inden 21-4- kul üzerindeki haklarını huıusiy- mez. 
934 cumartesi saat 15 ten 16 ya le faiz ve masrafa dair olan iddia· Fransa, Almanyanın Versail· 
!kadar Beyoğlu sulh mahkemesin· larını isbat için tarihi ilandan iti- les mu:ıhedesini ihlal ederek tek-
de bı'lmu""za d t 1 --"-t Art baren yirmi gün zarfında evrakı ye e sa ı a\AW. ır · · rar silahlanmasını filen metru göı-
tırm bedeli kıymeti muhammene· müsbiteleriyle birlikte aatıı memu· terecek, bu silahlanmanın hudut· 
nin yüzde yetmiş beşini bulursa o runa mürac:ıat etmelidir. Aksi ıuz bir şekilde olmasını kabul ede· 
gün ihale edilecektir. Bulm:ıdığı takdirde hakları tapu siciliyle sa· cek ve netice olarak da Franısanın 
takdirde en son arttıranm taahhü· bit olmıyanlar $atıı bedelinin pay· 
dü baki !kalmak suretiyle ikinci laşmasından h:ıriç kalırlar. Şart
arttırmn on be§İnci güne tesadüf name mahkeme divanhanesinde 
eden 6 - 5 - 93~ pazar saat herkesin göre bileceği lbir yere a· 

silahları, emniyeti zam:ın albnda 
olamıyacak şerait altında tehdit 
edecek bir muahedeyi kabul ede-
me~. 

on beşte on altıya ~adaT icra o- sılmıştır. Fazla tafsilat almak isti· oııııummmıınq-~ımııım::ıım:nımmııı:mnımnaıııanunııojiliWWWWWW-

fun cak ve en on arttırana yenlerin 934/ 6 numar3 ile bat ki· tatmışlardır. Bundan aonra mls:ı· 
ihale edilecektir. Tarihi iha • tabete müracaatlan ilan olunur. firlcr hayvanat bahçelerini gez· 
leye kadar müterakim maliye (14632) mitlerdir, 

Muhtelis 
·banker 

lnsuel Yunanis
tandan ayrıldı 

Banker, takiplerden kur
tulmak için Habeşistana 

gidiyor 
Atina, 18 (A. A.) - içinde İn· 

sul'ün bulunduğu Maiotis vapuru 
dün aktam Pire limanına gelmİ§• 
tir. 

Polis Maiotis vapuruna çıkarak 
M. lnıullün evrakına pul yapı§tır· 
mıştır. Hasta dlan M. lnsulle M:ı· 
iotis veya istediği bir başka vapur 
ile derhal gidebileceğini reamen 
bildirilmiştir. 

Maiotis vapuru, tekrar hareket 
için alelacele . kumanya almakta· 
dır, Zannedildiğine göre. M. ln
sul Ciboti'ye gidecektir. Oradan 
da :Amerika ile iadei mücrimin 
mukavelesi olmıyan . Habeşiatana 
gitmesi muhtemeldir. 

' Pire limanı kum'lndanına Mai
~tis vapurunun gece hareket ede· 
ceği l>ildirilmiştir. 

Madam İnsullün de zevcine re· 
fak at etmek ihtimali vardır. · 

HususT vapurla hareket 
Atina, 18 (A.A.) -Tam saba

hın sa:ıt birinde "Maiotis,, gemisi 
Pire limanından çıkmak için bir 
pilot istem.it veJlai~etAtmiştir. 

HükUmet memurları M. lnıul
lin Giride veya diğer bir Yunana
dasına çıkmaması için tedbirler a· 
lınmıttır. 

Yun:ı.n ıularını terkettikten son
ra, Yunan hükUmeti artık M. ln
aull'ü nezaret altında bulundurmı
yacaktır. Banker, naııl hafif ıu· 
rette yüzünün şeklini değiştirerek 
oturduğu evden tanınmadan çıktı· 
ğını anlatmıştır. 

Banker, Yunan hükumetine se· 
bep olduğu müşküllerden dolayı 
teesıüflerini izhar etmi§, Amerika· 
1ı polislerden korkusunu mazeret 
olarak ileri ıÜrmüttür. 

lstanbuldan bir yat mı 
gltmlt? 

Atina, 18 (A.A.) _· Maiotisin 
hareketinden sonra, Pirede bir 
şayia doh§mağa. ba.ılamııtır. Bu 
şayiaY!l göre, F aucon isimli Ame
rika bandıralı yat, lnsull'ü takip 
için 1stanbuldan hareket etmiştir. 
M:ıotis' e yolunu değittirmek üzere 
bankerin dostlarının kendisine ha· 
ıber verdikleri de ilave ediliyor. 

Anadolu ajansının notu: 
l stanbul limanında bu isimde 

bir gemi mukayyet olmadığı mev
suk tahkikatrmız cümlesindendir. 
Ne dün ve ne de bugün hususi hiç 
bir Amerika gemisi limanımızdan 
hareket etmemiştir. 
Banker'in vekili anlat.yor 

Atina, 18 (A.A.) - Sabık na· 
zırlardan ve M. lnsull'ün mütavir 
avukatı M. Georges Pop, Havas 
muhabirine şu· beyanatta bulun
muştur: 

- Vı:ıpur 20 nisana kadar tu
tulmuştur. Hareket ederken M. 
lnsull, oldukça yorgundu. Kendi· 
sine çok fntınah olan Girit suları· 
na gitmemesini, Sporades adala• 
rına doğru teveccüh etmesini tav· 
siye ettim. Deniz vaziyeti müıaa· 

Gürültülü 
bir kongre 

Sof yada talebeler 
dövüşÜ)orlar 

Sofya, 18 (Hususi) - Bulg:ı• 

ristan talebe tetkilatının en büyü· 
ğü ve en kuvvetlisi olan Hristo Bo· 
tev teşkilatı burada senelik kon
gresini yapmıştır. Sabahtan gece 
yarısına kadar dev:ım eden bu 
kongrede gayet şidetli döğüş· 
meler olmu§tur. 

Daha kongre toplanmazdan e· 
vel muhtelif cereyanlara tabi b~
lun:ın talebe grupla'!? ara.unda dö· 
ğü§meler vuku bulmuıtur. Gece 
yarısına doğru kongrenin toplan· 
dığı ıalon muharebe meydanı 
manzaraıını arzediyordu, Bunun 
üzerine müdahale mecburiyetinde 
kalan polis muh:ısım tarafları tes
kine muvaffak olmuştur. Vaki o• 
lan döğü!lllelerde otuz kişi hafif 
ve ağır olarak yaralanmıştır. Polis 
tar:lfından kongre ııalonunda ya
pılan taharriyat neticesinde bazı 
demir çubuklar bulunmuştur ki, bu 
da talebenin içtimaa "hazrrlıklı,, 
olarak geldiğini. göstermektedir. 
K:ı.vga, teşkilat emvalinin sureti 
sarfı ve sui istimali hakkındaki 
kart ılıklı ithamlardan çıkmıştır. 

Bu gürültülü içtimada grev me• 
selesi de mevzuu bahsolmuş ise de 
bu noktada bütün l:llebenin müt· 
tefik oldukları görülmüştür. Söz 
alan-11 :ttpferin c dı"igTeve ~ 

vam olunması lehinde ııöz söyle
mitlerdir. içtimada umumi grev 
ilanı kararlaştırılmıttır. 

Grev hakkmd:ı müttehit bir ka .. 
rar verilmesi için bütün talebe tt?Ş
kilatlarının iştirakiyle bir kon~re 
yapılması kaı arkir olmuştur. 

Sovyet Ru:hyada ilkbahar 
ekinıi 

Moıkova, 18 (A.A.J - ilk ba· 
har ekimi için asgari çahşmıya fa
aliyetle devam edilmektedir. Bu 
bah:ı.rda 93 milyon hektar ekile
cektir. Bunun 80 milyondan faz· 
hıını kolkzolar ile sovhozlar eke· 
ceklerdir. Hububat ekim sathı 
geçen seneye nisbetle 805 bin hek· 
tar fazla olacaktır. Şimdi tr:ıktör· 
lerle diğe

0

r ziraat makineleri aür· 
atle tamir edilmektedir. Bu sene 
ziraate tahsiı edilen serm:ı.ye iki 
milyar 775 milyon ruple fazladır. 

İspanyada iş saatleri 
M-,.drit, 18 (A.A.) - Gaceta, 

dahiliye nezaretinin bir emirna· 
mesini neşretmektedir. Bu emir
nameye göre tezgahlar, yarın, 

haftada 44 saat ı-ejimi altında -:ıçı· 
lacaktır. işçilerin ücretleri azal· 
mıyacaktır. Ve bu suretle İşçiler 

tekrar itlerine başlıy:ı.caklardır. 

de ederse, Maiotiı Dedecanase 
doğru inecek, fakat kati bir karar 
ventleden evci M. lnsull telsizle 
bana müraca'lt edecektir. Ben M· 
lnsull'e evvela Yunan sularını ter· 
ketmeıini ve ilk telsizini ~onrıl 
vermesini söyledim. Fakat zanne· 
dersem M. lnsull ecnebi dostları
nın da fikrini soracaktır. 

M:ıdam lnsull, pazartesi akşa· 
mı Semplon ekspresiyle Paria ve 
Londraya hareket edecektir. 

Diğer taraftan M. lnsull, Cibu· 
. .,q\?H ~n nıo.< -e.1v>t uı?pc.ıo 'a.ı\!l 
ıistana gideceğini bildirmiştir. 
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Kadınlar ve yaş! 
c:!~~! ~=" 

Viyana Ortopedi müessesesinde Radyo da adam 

Umumi harpten kalma öldürüyor! 
değişmez: Bütün an. neler... f ll t J • d ·ı · I Oberhmensdorftaki kaza 

ir hakikat vardır ki o hiç bir suretle 

. . ona ar euavı e l llJOT. Bazıradyonmeraklıları vtl'• 
Hanımlarımızın yqlarını salda- rak o kıymetlı senelerı hatırbya• fı' dır ki bunlar kendi baılanna rad-
arı malUmdur. Onlann bu eski c~l~ı~ ~e onlarla i~~har ~~- yo aletleri imal ediyorlar. Ober-

ezeli hastabkluır..: kurcalamak- lennı dutunerek seTinırler. Bu gı- hemesdorf'ta elektrik uıtalann-
mana yokt11r. Ben burada yal- ıhi annelerin nazarında henüz- ya- dan Hau&d~rf iıminde birisi bu 
valHlelerin coruklarına kar!• tamlmıyan iatikbalin bir kıymeti suretle imal ettiği radyo aletlerin-
yaşlarmı gizlediklerinden hah - yoktur. Çünkü gelecek senelere den biriıiııi tanıdrklarma birine 

ek ietiyorum. bazı planlar ve tasavvurlarla bir 
Geçen gün tesadüf ettiiim bir tekil vermek kabildir, halbuki ya· 
diee beni bu satn lan yazmağa tanılan, görüp ıeçirilen ve ihtiyar· 
vlcetti. Ça1ıttkan. zeki, bütün mi- Irkta da bir min~ ifade eden sene

ile ev kadını olan bir hanım ler onların nazarında her ıey de
kon"'uyordulc. Sekiz Y•tmdaki mektir. 
ıeldi. Bilmem nasıl oldu da Çocuklara karıı anneler iste· 
inin yqmı aordu. Hanım kı- dikleri kadar yaılannı ıizleainler 
, bozardı. Bir türlü çocuju· ve yahut onlara yqlarını dojru 

lı.lrild yatım söyliyemedi. Me- söylesinler, bir bııiıkikat vardır ki o 
hence hiç bir kusuru olmıyan hiç bir suretle deiifemez: Bütün 

lıanmun da :bu Y•t meselesi gibi anneler çoculdamun nazannda 

satar. 
Fakat ntılan radyo 'iılemez. 

Hausdrof onu düzeltmek için ça ;;.. 
nbr. Bu adam radyoyu mu -
ne eder. Kusurun muhavvilede <. 

duğunu anlar. Onu aletten çıka· 
nr ve elinde tutar. Diğer eliyle de 
elektrik cerey.anmı açar. Fakat 
elektrik cereyanı bir anda '9ÜCu • 

dunu sanarak Hauadrof'u aldü • 
rüverir. 

ayd noktası Yarmıt! J&tbdır, ihtiyardır. Nitekim bütün Viyana üniveniteıi profesör· lann tedavisine bile devam olun· Spiker olmak için •• 
FM:at bu hal ~alnız 0 anneye pnç imanlar da kendilerinden lerinden doktor (Spitzi) radyoda maktadır. Almanya devleti radyo tclat.ı 

radyoda konupn en iyi "tplrs,, i 
bulmak için bütün Alman kaclm • 
lan ve eıkekleri arumda bir mi-

flPIWNMaaır deiildir. Çocuklar ekae- daha büyük olanlara ihtiy;ar naza- Viyanadaki Ortopedi hastaha· Bu müessesenin umumi man--
. a dolamhaçh yollardan pderek, rile bakarlar. Nihayet bu yqb ıö- nesi hakkında bir konferans ver- zarasmı yukardaki ·resimde görü· 

ü türlü lıeaaplar yaparıak an• rünmek keyfiyeti çocuklarla yqb mittir. Bu müessesede bu gün yommuz. 

-· eabab açmqtır. Bu müAWLa -.!erinin ye9larmı öjrenmeie mu· insanbr arumdaki niabete inhiMr daha umumi harpten kalms topal
._ffali olurlar. Garibi §Udur ki da· etmez. Bütün hayati -.... &:JDI nia y; 
-. bu hesaplar neticesinde anne· betler dai..-.... uu.yıp ıider. o- eni Belgrat istasyonu 1 

larin çocuklar tarafından zan ve tuz yatnıdakİ bir inaan knk yqın- Belgrat civarında (Makit) te 

Bu lıafta 

Kimler, nerede, 
neye dair .. 

15 mutta bqiemııtrt. Miieabek• 
bütün ilkbahar ve yaz mevwimfn -
de devam edecektir. .AlmaDJa· 
nm bin radyo grupuncla amlıtelif 
netriyat yapılacak ve her mıntalca 
kendi kadm ve erkek spikerini in
tihap edecektir. 

~in edildiği kadar ihtiyar ol· clakini yqlı görür, altmıt yaımda· İnta edilmekte olan yeni radyo 
ııklan meyd311a çıkar. ki bir adamın mevcudiyeti otuz ya iıtasyonu bitmek üzeredir. Şimdi· 

F alşat annelerin çocuklarına fllldaki bir ıenç için kabili tasav • ye kadar İDJUr biten bım, maki
ikt Yatlaruıı IÖYIİJememeleri vur deiildir. Hatti ıekeen dokuz ne dairesini, verici daireyi, küçük 

_..ııibii .. tün bqlra sebeplerden ileri yqmclaki bir adama soracak olıa· ıtüdyoyu, yazıhane odalannı ve j 
ir. Bu ifte annenin kendi çocuk- DD, doban yqmdalci bir adama a-kömülitör dairesini ihtiva eden 

Bu auretle seçilecek olan en iyi 
ıpikerler için birisi 2000 ve dör

. dü cem'an 1727 mark ve yüz beti 
1 cem'an 3150 mark ve üç bini de 
1 takdirname olmak üzere muhtelif 

zaunnmı hatırl....,ı hüyijk nazıaraa kendisini ıençlerin kralı binadır. 
rol oynar. Anneler diifünıiirler aenneder. Tramformatörler ayrı bir bina· 

kendileri de çocuk iken annele- Dedikoducu ya konuJnnqtur. Asıl stüdyolar 
t.:::erine çok yqh görünürdq: eskiıi ıı"bi Belgrat fen akademi· 

çocukltııkta acirilea eeae • Süt J _ • ıinde bulunacaktır. Anten kule- 1 

ı_.. zarfında 21, 39 .., ... at·~· &0Dg7e51 leri Eiffel kulesi teklinde olup ı 
daki inaanlar da çok yqlı ıö- Roma, 18 (ffuusl) - Martın yerli bir firma ta.rafından inta e-

"'1ürler. Bir çocuimı nuumcla otazanclan nianm altnma kadar dilmiftir. Kulelerin irtifaı 100 
~ çocuklar anufma dalail olma- burada onuncu beynelmilel süt metredir, aralarındaki, mesafe 
~. büyümek, ihtiyar olmak de· koıııreM toplanacaktır. Konıre· 170 metredir. Yeni iıtasyonun 
~ti.: ve ~ocufdar en ziyade anne j' altı komisyon halinde çahtacak 23 tubatta açılması mukarrerdir. 

!er, rozlenne çarpar. Ye bu komiıyonlarda beyneLnilel /ta/yada mektepradgoları 
Y qlarmı çocukhrından ıiale- mütehuanların ıüt itleri liakkmda ltalyada mekteplere mahıus 

~ten çekinmiyen ve . !&flan lepz~etmit .. l:tulundukl.a.rı rapor· olan radyo nepiyatmaı 10 mart 
~mda aondan auale bılatered. lar okunup müokere edılecektir. tarihinden itibaren batlanmıttır. 
~ hakiki ce-.bı veren anneler il' --:---•--d L • • Birinci pro«P9nt "Lider ve çocuk· 
~ ncrl . • çoculd ~.,....- a n&yVAft Yetiftir- •·--

ke ... ~ ~ • • • ~rına çok me, aütÇülük, aütçülük'hıfzıNiha· lar,, mevzuu üzerine tanzim edil· 
lı ıorundüldennı bHırler. Fa- .. . 1-!- • mittir. Netriyat maarif nazırı 

L-... al ol · sı, ıütçüliik 1UU1Yaı1 ve bakteriyo- . • . 
l -- Yatını ..,~mı. mıt an ınaan- .. .. Mitt En:ole'm bll' nutku ıle bqlanmıt· 
'!'l'ın bir gün pbp bütün •e-ler lo11, süt ve en yapma mamu- t M rtm • . .. .. .. .. .. • ~ . ır. a yırmı uçuncu gunu 

fmdan ihtiyar clenilmeie mah lit aanayf ve tıcari, ıüt tecrübeleri fqist fırkasmın umumi katip 
olduklarını ve bir ksç y&f ve propa:ıan~aıı, ıüt Te ıütçüliik vekili (Marpicati) fa,ist tetkilitı· 

"-li tutularak çacukları aldatma· kanunları, ıutçülükte baytarlık na dair mekteplilere bir konferans 
-._ hayata biiyüfc bir rol oymya· ye aıcak memleketlerde ıütçülük Yerecektir. 

-..,acajmı lutırlarmdan çlkar- meeeleleri llliizakete edilecektir. Framız radyo tqkilitının mü .. 
~lar. Bu annelerin bildikleri da- dürü Polene Fransız mühendisle· 

~~üb~m bir te>: varsa,~ ~a Y&f• Bu akşamki Radyo rinden Bardıelemy ve Defranıce 
,..ın ıbır kı,met ıfade ettıii, uaun tarafından icat edilen usulde re· 

mükifatlaT kunulmuftur. 
MU..bakaya İ!tirak edecek olan 

talipler için üç vazife verilmiftir. 
Müsabakaya girenler bun1an ta• 
___ .. yapabildikleri takdirde 

Tanıbulusta ı..ah,·e ha)atı __.. 
miiklfata nail olacaklardır. Vazi· Elektron: Martın yirmi ikinci 

akfamı Viy:ana radyoıunda Neu- feler tunlardan ibuettir: 
Siyasi bir bidi~ ve bir nümayiı 

burger radyoıunun Elektron lim- hakkında izahat vermek, miHt bir 
baları lıaldonda konferans vere-

baynun hakkmda dinleyicilere 
cektir. mal6mat vermek, milli ha;ratm, 

TrabhH Garp: Martın 24 üncü akla 
.. .. ak 17 ıs v· eski adetlerin ye Alman topr • gunu tamı ıaat , te ıya· . .-. ·n· bir -

nna ait menazmn ~vı , ---
na radyosunda Bosıes Tra:blua • . • lm!I- b. bWU--i 
G rf da meraımıını, te ı~ ır u->-arpte ıon yirmi sene za m 
ltlayanlar tarafından yapılan veya fadıbribk ?1 ~i etnıek· ikaaı 
imar iıteri ve oradaki araplarm Peşte e ı çıgan muz 
hayatı hakkında bir konferans ve• Evvelce de bat.er verilclili ıi• 
rilecekir. bi Pe§tedeki Çipn ma:ahlan 

Noa yazııı: Marın 19 uncu müttehit bir idare altma alDMDıf • 
günü akşam saat 16,55 te Tem- tır. Bu smetle çiian mmikala· 
cbert bugünkü nota yazılarının nnın keyfi hareketlerinin önüne 
nasıl meydana geldiği halclanda geçilecek ve çiğan muzikumm ho
Viyana radyosunda bir konferans zulması menedilecektir. Bu lmraT 
verecektir. Pettedeki çijan muzika tefleri •· 

t~ler zarfında kazanrlmıt ~ ISTANBUL: 18 PWt nqriyatı, 18,30 
~e demek ok!~ ~e ~~ Jrranauca ders, ıg Refik ~t Bey 

Benzin ve petrol: Martın ruında büyük bir ıaleyan hutule 
23 üncü günü -'---ı 18,10 da _.._;ati.. ' •İmli radyo istuyonlan teaiaine -sı-au 11---T-

sıinntılar ve uzuntiiler ıçın• tarafından konferans, ajan• haberleri, 

..._ ~~len ~deki MQelerl~ ~f- 19,30 :ürk muaiki ne~yatı, 20,30 Münir 
~ edılmeat.Jızım aeJecejıdır. Nurettin Bey konıeri, 21,20 ajanı, ve 
~n İçin çocuklannm bunları bi· borsa haberleri, 21,30 Necip Yakup Bey 
,. hilmedilderini Te takdir edip orkeıtraar tarafından muhtelif eserler. 

~diklerini u3'8 usadıya arat • V ARŞOVA 1411 m. ı 7,30 Keman 
-.......Zlar, ye seCaldarma onları konseri, 18 konferans, 18,20 ıramofon, 
~- zahmetine bile katlan· 19,05 muhtelif nqriyat, 20,02 Pilaudaki 
\.1ar. Çünkü 0 gibi feyler ancak t~refine lroneer, 21 konf~ı:a~s, 21,15 ha-
~. ·· • fif konaer, 22 dana muaikiaı. 
~ndan hayat aaye.ıncle öireni· BUD· ... nEŞTE 650 K 'il' He m. 17 onacr, 18,10 

ır. Almanca den, 18,40 taıanni, 19,SO mo-
L. liayatm bütün mea'uliyetini, Ü· da haberleri, 20,20 Holanda musikisi, 
...,Jen.aiarakveomesuliyetlerin 22,10 Çiıan musikiai, 23 cubant. 

L demek olcluğunu bilerek hare- ViYANA 807 m. 19,25
1

Viyana opere
~ eden anneler ıeçirilen her bir linden nakil, 22 akp.m haberleri, 22,15 

'· l..::-:JL .ı... k t • I alcpm konseri. ~- -,,.• ·uu71m. vır ı.,me yenr er, . : 
ı~İdfıki sene kıymetlerine bir BUKREŞ 384 ve 1~75 111. ı 9 muhelif 

daha ili __ . olmaktan neıriya~, 20 Polonya gecesi, 21,45 radyo 
:ve Çll/l,Ulf ıazete11. 

ellit Wr a1lk cm,.rı. ff ha BRESLAU 318 m. 20,30 Konaer 
hlr çak nneler doldurduk· 21,20 konferans, 22 ara programı' 2~ 

...... • ... ...... .. t.ka· cramofan ıtetriyatı, 23.~0 konferans. 

brar vermiflir. Defrance iamin - Boachana tarafından Viyana rad· Bu teflerden (Buru) ın riyue· 
deki mucit henüz yinni yqmda.. yosunda petrol ve benzinin naııl ti altmda toplanan bütün çiıan 
dır ve bir Katod limbuı sayesin- istihsal edildiği hakkında bir muzikacılan karan tiddetle pro • 
de 20X20 ebadında ve saniyede konferanı verilecektir. testo etmiflerdir. içtimada kaleme 
180 reaim satm ve 25 resimle gü- Dr. Plıilpa 60 gaşında alınan bir muhbra radyo idaresi
zel ve berrak resimler vermeğe Radyo sanayiinin ileri gelen ne gönderilmit ve ÜÇ tin zarfm· 
muvaffak olmuttur. Onun ıçın erkanından olan doktor (Anton da bir cevap verilmesi bildirilmit· 
normal filmleri bu aletle göster• Frederi:k Philipı) bugünlerde alt- tir. 
meık mümkün olabilecektir. mıı yqmı ikmal etmittir. Yirmi Muhtırada çigan muzikalarmın 

Almanyamn Greifsrold darülfü.. yaıında ite bqlayan bu zat evveli müttehit bir idare altında çabıma· 
nunu umumi Mr radyo salonu te- yalnız elektrik ampulleri imal e- ğa razı olmıya~klar ve radyoda 
sis etmek üzeredir. Bütün do- derek çalrtmak ve ondan aonra çalmıyacakları beyan olunmakta-
çentler ve ünivertise talebeıi bu radyo aletleri ve teferrfüı- dır . 
salonda i.ıedikleri zaman radyo tmı da imalat proğramma kabul Şayanı dikkat ot.n bir nokta 
dinleyebileceklerdir. etmiı ve fabrikasını bugün Holan- varıa o da mubbraJ& İlma eden 

Eatonya radyosu devlet tara· danın en maruf bir radyo fabrika• çigan muzikacılannda l.P. ha· 
fından idare edilecekti.r. Şimdi ıı haline 8'etİrmiştir. riçte kalan masilmcılarm müttehit 
Revalde yalmz 20 kilovatlık bir Doktor PhiHpse yaptıiı hizmet- biT idare altmda çal191Dair kawl 
iataıyon vardır ve Dorpatta bir lere mükafat olmak üzere 1928 etmeleridir. Bu sayede Pette 
ara istasyonu bulunmaktadır. ıenesinde Roterdam yük.ek tica- radyom budRn eaara çisan mu· 
Şimdi ~~et D~rpatta 40 kil~· t ret mektebi ~af~ndan fahri dok- zikalarmm nepine dewm ~ 

vatlık Mr ntasyon 1nıa edecektir. tor ·unvanı venlmiftir. \ lecelttir. ~ .. 
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- 51 -
Yans devam etti: rine delikten bakarak onun ölü ol-

- Bu fet:i mutlhike vuku bulu • duğuna kani olunca herkesten ev· 
yorkcn Raymond, Arşerin evine vel Raymonda haber verdi. Çün
dönüyordu. Çünkü cin yeti eksik kü Raymond onun en yakın dos· 
bıraktığını zannediyor ve onu ik- tu idi. 
mnl etmek istiyordu. Rayomnd, "Raymon.d, he.men kalkıp geldi 
T:r...s v:uusunun ikın!masından ve ve AJ'§erin kapı deliğinden baka .. 
ortadan k::ı.ybolmasmdan da endi.. rak onun içeride oturmakta oldu· 
ş~ cdi>1ordu. O~un için evindeki ğunu eördü. Oatelik A11erin kapı· 
küçük vazulardan birini de alıp st arkasından ıürmeliydi. 
getireli. Bunu da kırıb.n vazo· Raymondun bu dakikadaki ha· 
nun yerine koyacaktı. Bar...n kalır· il, muhakb.k ki, her tasavvurun 
sa, bu sırada tıaat 10 var, yoktu. fevkindeydi. Kendisi belki de ak-

"Ray.mond evin arka ikapıamı lm1 oynatacak derecede buhranlar 
açarak bu knpıyı arahk bıraktı. geçirdi. Çünkü onun çok iyi bil· 
İskcç. köpeği onu bu sırada takip diğine ıöre, Arter, oda11na çrk· 
ctm

0

§tİ. Raymond, arkaı kapıyı a· tıktan ıonra aıağı inınit, kendisi 
ralık bırnkmamı~ olsaydı, köpeğin Arteri Veıtiyerde öldürmüf, Ar· 
onu takip edeceği yoktu. Her la· ıer, yere yıkılarak ölmüttü. O 
raf karanlık, her taraf sakindi. halde Ar,erin, aıağıdan yUkarı ÇI• 

R:.ymond, yemek odasından geçe· karak koltuğuna oturmasına, ka· 
rek kütüphaneye girdi. Getirdiği pmnı adcıumdan sürmelemesine 
vazoyu masanın üzerine koydu. imkan yoktu. 
Hançeri öteki vazodan çıkararak "Bütün bunlar nasıl olabilirdi? •. 
getird~ği vazonun içine yerleıtirdi. "Raymondun ne kadar şqırdı-
Sonrn s~lon kapıaına doğru yürü· ğını, ne müthiş istıraplar geçirdi· 
dü. Kapıya vardığı zaman biri· ğini tasavvur edebiliyor musu
nin üst kattan aıağı imnekte oldu- nuz?. 
ğunu gördü. Markam ,odanın içlnde do]aşı • 

Kütüphane aydmltktı. Fakat yordu: 
ışrk yukarıdan kimin indiğini vu- - Anlıyorum Vans ! dedi. 
zuh ile gösterecek dereeede kuv - Vak'ayı adeta gözümün önünden 
vetli değildi. Raymond ,Arterin geçiriyormn ! 
yuka.rıdan indiğini zannediyordu. - O halde mesele kalmadı! .. 
Çünkü At"§erin ölmediğine bniy- - Naırl kalmadı. lzah edilecek 
di. Zaten Artere Brisbende biri· · meseleler var .. 
birlerine benziyorlardı. lkisi de - Nedir?. 
ayni boyda, ayni enlilikte idiler. _ Bu cinayetlerin Raymond ta· 

"Reymond, hançeri yakalıyarak rafından irtikap olunduğunu önce 
bekledi. Ve bu fırsatı da kaçır- nasıl anladın?. 
mak iatemedi. Yukandan inen a· _ ltkoç köpeğinin hali bana 
dam, salonun dibindeki vestiyere bu fikri verdi. 
doğru yürüdü. Brisben, kardeıini -Nasıl?. 
öldürdüğünü ve ona intihar etmiı _ lskoçköpeğinin lnlyos'a ait 
bir adam tavrı verdiği~i sana~ olduğunu anladıktan sonra onun 
evden uzakla9ıyor ve Şikagoya gı· köpeği bu civarda oturan ma§uka· 
diyordu. ama hediye ettiğini anladım. Arşer 

Briaben elbisesinin aıılı olduğu le bu maşuka kapı komıu sayılır· 
odaya girerek kapıyı ıürmelemek lar. Onun için her ıeyden evvel 
için kullandığı sicimleri paltosu· köpeğin izini takip ettim. Onun 
nun ceb:ne koydu. Raymond ona buraya nasıl gireceğini anladım. 
yetiterek arkaıında durdu ve han- Ayni alqam, ve cinayette kısa. bir 
ceri kaldırarak ıırltna indirdi. zaman mukaddem, bu komşu ha· 
Brisben birdenıbire yere yıkılmıt, mm, Arteri ziyarete gelmi!ti. 
Raymond, cesedi odanm içine iyi· Köpeği de beraberindeydi. Mis 
cc it!niş, ve kapıyı kapamıştı. Doris ara ııra Arteri ziyaret ettiği 

Raymond, bu cinayeti de irti· için köpek bu eve alı!ıktı. Onun 
kiıp eUi<kten sonra kütüı)hane oda• için köpek evden kaçarak, bu evin 
sına döndü. ihtimal ki kendisi arka kapıımı açık !bulmuş ve bura 
tam bu sırada köpeğin üzerine ya girmi§tir. O akıam buraya Ray• 
hasmı§, ve bu yabancı mahlMttan mondtan batka bir kimse girme· 
he.men kurtulmak icap ettiğine ka- · ı mıiti •• 
rar vermişti. 
Zaten Raymond, bu ırrad:ı fevka· 

iade heyecanlı idi. Köpeğin havla· 
mı:ısı, ve bu yüzden yeni bir it çık
ması muhtemel olduğundan, Ray • 
mond, hançeri vazonun içine koy
du)dan sonra ocak demirini eline 
aldı ve onu köpeğin batma indir • 
di. Raymond bu fdrilde harekete 
meebunlu. Aksi takdirde bu kö
peR omı meydana ç.ı'kaımağa, onu 
bize göstermeğe lifi gelirdi. 

''Raymond lköpeii de vurduk· 
tan wma İ!İ taımamladığmt kani 
oldtı. 

"Artrk bu sefer, Arterin elinden 
kurtulmuş olma.sına imkan yoktu. 
Onun cesedi, Vestiyerde yabyor· 
du. 

"Raymond, aralık bıraktığı ar
ka kapıdan çıkarak kendi evine 
gitti. K.a.rtııma dikilen bütün mi.· 
niaları ydanaktan emin bir adam 
tavriyle dinılendi. 

"Sabahleyin utak Gambel, Ar· 
şerin odnsına kahvaltı götürerek 
efendisinin ikapıy açmaması üze-

-Tama.m!. 
Hakikat tamamiyle anlaıılmış, 

cinayetler bütün sebepleriyle ay· 
dmlatmııtı. Adli mın.mele ona gö· 
re yapılmıf ve her şey olup bitmiro 
ti. 

Ertesi yıl Hilda ile Grasse ile 
evlendlier. Kendileri zaten bütün 
bu seneyi birlikte sevişerek geçir
mi§lerdi. Bu evlenmenin iki tara• 
fı da bahtiyar ettiği anlaşılıyor • 
du. 

lıkoç köpeği Van.sa kalmıştı. 
Vana bu köpeğin tedavisine de
vam etmif, onu tamamiyle sıhhate 
kavutturduktan sonra onu yanın· 
dan ayırmaz olmU§tu. 

Mis Doniı'in Avrupadan. avde
ti üzerine Julyos ile onun arasın
daki muaıaka, kayalara çarptı. 
Çünkü Julyos, Misin arada b:r Ar· 
§ere devam ettiğini anlamış bulu· 
nuyordu. Bundan başka dediko
dular, Julyosun karıaına da var
mıı, o 'da uslanmağa mecbur ol • 

Tayyare cemiye
tinde toplantı 

Kurban bayramında Tayyare 
cemiyetine teberru edilecek kur
banların, kurban bedellerinin ve 
deri ve banaklarının ne suretfo 
toplanacağı hakkında görüşülmek 
üzere dün İstanbul Tayyare ıube· 
sinde şube müdürü Huan Fehmi 
Beyin reisliği altında k1za ve na· 
biye ıubeleri ~ialerinin İ§tİrakiyle 
bir içtima yapılmıtbr. 

lngiliz tahtelbahiri 
E 11 Marmarada ! 

Bu içtimada nlnuuı kararlara 
göre; halkın Tayyare Cemiyetine 
teberru edeceği canlı kurban veya 
kurban paraları Cağaoğlunda lı· 
tanbul vilayet ıubeai merk>ezi tara• 
fından ve ayrıca. kolaylık olmak ü
zere muhtelif semtlerdeki bn ve 
nahiye §ubeleri tarafından mak· 
buz ımukabilinde kabul edilecek .. 

...- (Bq tal'ab 1 lDd •ydada) 

Bu vapurun içinde vaziyeti, so· 
ğuk kanlılığını ıbozmada.n gözetli· 
yen bir Amerikalı da vardı. Bu zat 
geminin panaldıiınd1n eğilerek 

kendini "Miıter Silaa Suving ve 
Chicqoda ~ikan Sun gazetesine 
mensup olarak takdim ebnit, ku
mandan Numithle karııl;l!tığm· 
dan memnun ıoldufunu Miylemİf. 
Kumandan Nasmith'in talimatı ve 
vapurun üzerinde kalan iki üç 
Türkün. yardmıiyle k'lytklara 'bi· 
nenlerin hepıi teftif edilmitti. 

Daha sonra tutmandan, tahtel
bahiri vapura yana~tırarak Vo3PU· 

ru taharri ebnit, vapurun içinde 
tir· altı pusluk top ile altı puıluk mer• 

Kurban ~nlerin teberru ede- miler bulunduiu için vapuru ba· 
cekleri deri ve banak.lal' da ma• trmuştı. V.:ıpurun müthiı bir infi· 
halle ıubeleri vasıtasiyle evler- lak ile batmasından mühimmat ile 
den toplanacaktır. 

\dolu olduğu anlaşılıyordu. Çhi· 
Yaln12: deriler için teberru et • 

babına makbuz verilecek, barsak· cagoda çıkan Sun gazeteıinin mu· 
habiri, kimbilir, bu maceraıını 

lar için aynca makbuz verilm.iye • 
b · nasıl ~ınlattı ve inıaniyetperver 

cek, fakat bunlar da derilerle ır· tahtelb&birimiz ha\tkmda. neler 
likte toplanacaktır. yazdı. 

Deri ve barsa.kları toplamak 
işinde mahalle bekçileri de Tayya• Erteıi gün Naamith, hiç bir \a
re teikilatına yardım ed-ecekler• rafa görünmeden suya dalarak la· 

tınbula dog" ru yürüdü. Ve tersane dir. 
Bu sene canlı kurban ve kurban tarafında duran büyÜk bir gemi· 

parası teberruabnın geçen seneye nin üzerine bir torpil attı. Torpil 
nazaran çok fazla olacağı tahmin bir ya.nlıtlık yüzünden az kaldı 
edilmektedir. tahtelbahirin kendisine çarpacak· 
••••••••••••••··-,--~--... ····---.. tı. Bunun üzerine ikinci bir torpil 

T ~ K V ) M atıldı. ikinci infilak duyulduğu r 1. -, için birinci torpilin de bir yere 
Perşembe Cuma l 1 d 

19 MART 20 MART ç:ırptığı an a~ı ıyor u. 
2 Zilhicce 3 Zilhicce Numith atbiı torpillerin tesiri· 

GDo doguşu 
Giln 1 ıtı,ı 
Sııba~ uamw 
Oğlc namıııı 
lttadı oamaıı 

Akşam aımaı.ı 
Yatsı namnı 

lmsı\: 
Yılın gcçco günlcrı 
Yılın talan .. 

Bu Akşam 
saat 21 de 

K ÔKSÜZ
L ER .. 

6.06 6,0ı 

18,19 IX,20 

6,06 6.04 
12.~i lt.!2 
15.46 15.46 
ııt.t9 18.20 
19.~ l<l,51 

4,26 4.25 
73 74 

992 291 

KORKU 

_J 

Sadri Etemin küçük 
Hikayeleri 

Kitap halinde ba11byor, 
yakında çıkacakhr. 

Remzi k1taoh:ınesi: 50 kuruş 

Matbaamıza gelen eserler: __ __. ............................... ---......... 
Kooperatif 

Her ayın on bqinde çıkan "Koope· 

ni tetkike imkan bulamamııtı. 
Çünkü E 11 hôıforun son derece 
seri cereyanına tu:fulmut, ve aığ 
yerlere doğru aürüklenmitti• Fa· 
kat aonradan onun tarafından atı
hn jkinci torpiJin ukerlerle dolu 
olarak Çanakkaleye hareket ede· 
cek lıtanbul vapurunda derin bir 
yara açbiım öğrendik. 

Numiilı mehtaplı bir gecede, 
B:ırbaros olduğu anlqılan bir 
harp ıemiıi ile, onunla birlikte hıl· 
reket eden iki muhribi görmüı, or
talık karanlık olduğu için vaziyeti 
briıkopla idareye inıkln bulama· 
dıimdan deniz aatbmdan hücum 
etınek iatemiı, f ~t atet edebile· 
cek bir vaziyete gelmeden hemen 
dalmaia meebur olmuıtu. Aksi 
takdirde mubriplerden birinin ate
§ine yanacaktı. 

Bir gün ayni !kumandan beş 
nakliye gemiaini muhafaza eden 
bir muhriple ku,ılaşmıt ve nakli· 

·ı . . ye gemı ennıQ en büyüğünü tor· 
pillemitti. AYni. gün, E 11 diğer 
bir vapuru lorpillemiı, fakat tor• 
pil onun altma gltmitli. Torpil 
yüzmekte olduğu için birinci mü· 
laziın Doyley Hughes bu torpile 
doğru yüzınüf, ateı veren tabanca· 

1 kilitlemit, d:ıha sonra torpili 
Y ekilerek getirilmit ve tekrar kul-
ç 1 . . 1 . 
mitti. T orpi , ıemmın a tına gı· 
rince biraz aıınmıf, fakat alet 

bahirin makinesinde hasıl oları 

bir arıza, sağ yanında duyulan 
bir takım çatırdılar üzerine gemi 
dönmenin münasip olacağı ka· 
rarlatbrıldr. Nasmith hazirantn 
beıinde geri dötımek için hazırlan· 
dı. 

E 1 l geri ıdönerken Nara civa· 
rında. demirliyen büyük bir nakli· 
ye ile karıılatmıı ve geride yalnıı 
iki torpili !kaldığını görmüttü. Nas· 
mit geri dörıereU yükseJmiş ve ka• 
raya oturm:ıyı göze alarak bu nak• 
!iyeyi de tor,pilemiı, ondan sonr& 
Boiazdan çıkmak üzere tekrar ha·ı 
reket etmişti. 

Naaıİıit Kilitbahiri döndükteJ1 
sonra tahtelbahirin hııreketi ayni 
tabii bir mahiyet aldı.. Onu sıJ 
ıathtndan 70 kadem indirmek içit' 
sekiz ton au almak icap etti. Nas· 
mith bu hali keufetin deği!mesine 
atfediyordu. 

Yarım saat &ônr._ bir gürii\tiİ 
oldu. Tahtelbahir dipte ıütünii· 
yor gibi idi. Fakat bu dennliktı 
buna imkin bulunamamakl:ı bera• 
ber tahtelbahir 20 kadem yüksel· 
tilmi! ve tetkikat yapıbnııtır. Nat' 
mit ilk bakışta preskobundan 2" 
kadem :yükieklikte büyük bir tol'" 

pil gördü.Torpil tahtelbahire takd· 
mıştı. Nasmit dokuz kadem dericı• 
liğinde bir saat daha hareket etti· 
Ve Kumkaleden çıktiktan sonr' 
tam aüratle ilerliyerek depolal'f 
aldığı aulan ıath ve ön tarafıtıJ 
ıu üıtüne çıkararak ilerledi. Suyu1' 
bu şekilde birdenbire atılması, tor' 
pili söktü. Tehlike fevkalade bi.i' 
yüktü. Fakat Nasmit, vaziyeti bİ' 
rtncibıUt!tttfıtne bl e rtrnt v~ 

memİ!ti. 

O akşam amiral, bahriye nezll' 
retine telgraf çekerek "ViktorY" 
Kros,, nitanınm Nasmith'e veril• 
mek üzere kı·ala takdim olunması· 
nı istemiş, Sir Hamilton şayet 
bahriye nez:ueti bu talebi kabo! 
etmezse kendi,inin Çi'nakkalede1'1 
ordu namına. kraldan bunu :rica e' 

deceğini söylemişti. 
--MAliriiiitmUtllllllfllllftPtllııfQmUl!JliHltltrllftttlftıfll•UtıattnDIJ• ili"' 
Belgratta Çek - Yugosla\I' 

Ticaret· odası 
Belgrat, 18 (Hususi) - Çek~ 

Yugoslav ticaret oduı arasmda1'1 
iktısadi ve ticari münasebetlerill 
arklaıtmlmaıı maksadiyle buradı 
bir Çek - Yugoslav iktısad1 od~•' 
tesis olunmuştur. Od:ınm fah~ 
reisliğine Çekoslovakyamn Belg' 
rat sefiri Dr. Velner intihap oluJ1' 

muştur. 

VAK 1 T 
Cl1ndetik, Siya!! Gazete 

tetnnbul Ankara caddesi, (V KIT) yur<b' 

TELEF()~ NmiA.RALARI: 
Yazı i~crl tclc!onu: 21Si9 

ldaro tcld'onu : 2'370 
Telgrat adrcst: lııtanbul - (VAKiT) 

p09ta kutıwu No. 16 

A.BO?ıl"'E BEDELLERi: 

Türkiye Ecnebi 
HOO Kr. 2700 Kt• ratig,, mecmuasının 22 inci aaym da iyi almamıtlı• 

bir tnbıyla ve zengin münadericatla E 11 ba,fka bir gün bir lev,ızım 7so " 
çıkmı§br. gemisini daha torpilledi. Gemi ~ :~~:~ ~:! : 

Senelik 
G aylık 1450 .. 

800 ,. 

Bu sayıda Ahmet Hamdi Beyin inkı· müthit bir infilak ile battığı 1çın u .. AN ucm~TLERt: 
l&pçıhk ve Türk inkılabına ait bir yazı- onun mühimmat taıını anlatılıyor• Tlcrui u~ıarm uruı sayüalarmda ~ 

soo .. 

siyle buğday te§kilatına taalluk eden du. Ertesi a\in. Nasınith yaka· um.ı so kuruştan lzjlar. nk say.d'ada ~ 
makalcai, Cemil Besim Beyin Türk ko- • • kurup kadar çıkar. ş1t 
operatifçiliğine dair etütleri ve dahili lanmak tehlikesini geçınn•!ı ve an· Büyük, fazla, devamlı ll~n verenlere 
kooperatif hareketlerine dair handiı· sızın dalmağa mecbur kalmıflı. ayrı tctızllU vııi'dır · 

ah l Realmll ill'uılarm bir satırı ıo kuruıtut· ler vardır. Tavsiye ederiz. Haziranın L-...inci ıünü, t le • 
1
• a 

==:===:::::::::::::===::::::=::::::====~::== ""'! KUçtlK a..a~'LAR: 5 - ===============~=.==:=:=il Blr defası 30, lkt dı;:'ası :;o, Uç dc!asI 
6 

' 
mutlu. Mis Doris, Julyosla alaka- peğin sayesinde keıfettiği için d!ırt dCf'Mt 715 ve on detnsı ıoo kuru~tut· 
yı kestikten aonra onun hediye et- 1 O'c aylık u&n verenlerin bir de!881 ıneccr onu bydi hayat prtiyle bet ,eme- f~ 
tiği köpekle de alilk.adar olmadı· nendir. Dört satın geçen lll'uılarm 

meğe karar verdi. "!lt,rıan ııe, kunı~tan hesap <>dlllr 
ğı için köpek V ansa kalmııtı. 

Vans, Arşcr1er cinayetini bu kö· s o N 
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Bulgaristanda kaçakçılık 
yagan konsolos kim? 

Merkez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

misyonuna gelmeleri. 
.. .., • -.Bat tanlı 1 lnd aayfacla- r telıraflar gelir gelmez mündere-

Gülhane hastanesi için 600 
adet tavuk, 100 adet piliç ale
ni münakasasma talip çıkma· 
dığından 20 - 3 - 934 sah 
giinü saat 14 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin 
belli gün ve saatte Merkez 
satmalma komisyonuna gel· 

Bmmn için ıümriik memurla- catlarmı telefonla kendisine bil· 
n bet konaolosu ıayet gizli ve dimıeıini rica etmiıtir. Gece ya· 
fiddetli bir surette takibe batla· rısından iki aa:ıt sonra ıelen birin• 
mqludll'. ci telrraf meeli telefonla teblii 

Etibba Muhadenet Ve 
Teavün Cemiyetinden: 

(Kazanç verıiıi) hakkmda ıö
rütmek üzere bugün saat 2 de E· 
bbba oduı salonunda fevkalade 
İçtima yapıf :ıcaktır. Azanm tef• 

"X..,_ . .. na,, ıueı..ıne ıore 

laaaloloemı hudutta banllan tet· 
kik ohmunc:a tr.ama Balıaristana, 
sOmrOk reami ödmnebizin, lüküı 
etY& ithal ettili tabit olumnuıtur. 
Komoloa ba efY&JI Sofya tacirle~ 
rine satıyordu. 

BuJıaıUtaada . ecnebi döviz· 
leri ticareti memnu olduğundan 
*Kara bona,, diye tevaim olunan, 
,Uli ve kaçak döviz ticareti yapan 
ıayri kamml bir tefekkül vücude 
rtirilmittir. Konsola., g:ıyri ka• 
mani bir ıurette zengin olmak için 
"1':ıra borsa,, dan iıtif ade arzusu· 
na dütmüı ve Bulgar tacirleriyle 
ecnebi müeaseseler arasında tedi· 
ye vaaıt:ılıiı yapmağa bqlamıtbr. 
Fakat bir müddet evel konsolosun 
hariçte tediyatta bulunmak üzere 
aldıiı paraları yerlerine vermediği 
ve bu auret1e birçok tacirleri do~ 
landırdıiı ve yalnız bir kihpçıyı 
300 bin leva zarara duçar ettiği gÖ· 
rülınüıtür. Konsolos ayni zaman• 
da kendisi ıibi katolik olan millet
taıbnndan birçoklannı büyük sa• 
rarlara ıokmuttur. 

Bat komoloa bir müddet eve) 
münzevi bir hayat yapma.la bat
Jamıı ve bu suretle ıözden uzak 
k.::ılmağa muvaffak olduktan aon• 
ra günün birinde mra kadem bu· 
mııtır. 

Sofya gazetelerinin yazdıkları-
..,,....._~.- &öre bq ko1110loı !f:>ir gün 

Sofyaclaki doetlamMlaa birine mi
s:ıfirliğe gitmiı ve mutemetlerden 
birinden, gece ıayet mühim iki 
telgraf beklediiini e&yliyerek, bü· 
tün gece uyanık kalmasını ve bu 

olununca ıkonaoloı fevkal&cle ae
vinmiı ve biraz aoma ikinci telıra• 
f m ıeldiiini ve fakat tifre olduiu• 
nu haber verilince tifrenin ilk üç rifleri rica olunur. (14846) 

cümlesini aormut ve bu da tebliğ pı•---------.. 
olununca: D 

"Kafidir, demif, diğerlerinin 8 n İ % Y 0118 rf 
lüzumu yok!,, 1 Ş L E T M E .S 1 

Erteıi gün de konsoloı ortslık· Acenttleri I<aratoy • Koprüba~ 
tan kaybolmuttur. "Kambana,, T~ı 4i36i - <;irkeci Mühürdarudr 

Han Telefon 22740 
gazetesi netrettiği ikinci tabmda 

ıneleri. (947) (1179) 
• • • 

Maltepe Askeri Lisesi için 
25 kilo kalay 20 - 3 - 934 
Salı günü saat 15 de pazarlık
la alınacaktır. Taliplerin Top 
hanede Merkez satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(955) (1252) 
• • • koD10loaun hariçten sahte gül ya· Bartın yolu 

iı kaçakçılıiı yaptıimı y.uıyor. Maltepe Askeri Lisesi için 
Birkaç gün evel Sofyaya, içinde BURSA Ylpuru 19 Mart nümuneleri veçhile üç kalem 

ıampany~ bulunduğu yazılı olan Pazartesi ı 9 da Sirkeci evrakı matbua 20 - 3 - 934 
bir sandık gelmiı, fakat nndık rıbtamından kalkacaktır. (1258) Salı gUnü saat 16 da pazar-
kaza neticesinde caddeye düterek ••------------.ı• ı lıkla alınacaktır. Taliplerin 
titeler kırılmış ve içlerinde f&Dl• Trabzon yolu Tophanede Merkez satınal-
panya değil, bafka bir alacı ma komisyonuna gelmeleri. 
madde bulundufunu ve bunun da EGE 20VMAR T 4 • •(956) (1253) 

nhte gül yalı imalinde kullanı· S A L 1 20 de Galata rıhtı- K.uleli Askeri Lisesi için 
lan "Terete,, olduiu anlqdmqtır. mıadaa kalkacak. Gidişte Reosta, muhtelif adese, Mar-

Son zMDanlarda Sofyanm al- Zonguldak, lnebo?u, Sinop, yot tUpU, Projeksiyon Iam-
tıacı daireainde tiflla ıalwmı tah- Samaua, Fatsa, Giruuo, Vak· bası, Volmetre gibi on bir 
ribat yaparken eczalwıelerde tifüı fıkebir, Trabzon, Rize'ye. kalem malzeme 20 - 3 - 934 
1&l1mı serumu blm&Dllf ve Danaıte bunlara iJlveten Salı günil saat 14,30 da pazar-
konaolos, komoloıhane erkim Stlrmene, Ordu'ya utrayacak· j lıkla alınacaktır. Taliplerin 
için •• hariçten 10 kiloıram senan br. (1275) Tophanede Merkez satmal-
,etirmiftir. Bu miktar ise Sofya· ı•..------------·• ma komisyonuna gelmeleri. 
nm yarı•• için kifidir. lzmir Sür'at yolu (957> <1254> 

"Kunt.ana,, konaololUJl Nm· • • "" 
Mil puaportlan ile de ticaret yap- GÜLNiHAL 26MART 
blmı yazıyor. Bunlar ermeni fi· 
rarilerine verilmekte idi. •SALI 11 de Galata nhb· 

KonıolOIUll kaçmayıp Sofyad:ı mından kalkacak dojru iz· 
bir wcle sizli bulunclutu rivayet mir'e ıidecek ve dCSnecektir. 
olunuyor. Bulıaristan hüktlmeti (1274) 
vaktiyle bunun tebdilini mensup 
olduiu hükibnetten İltemİf, fakat 
Luıüne kadar cnap •lmemittir. 

Kuleli Askeri Lisesi için 
nümuneleri veçhile 14 kalem 
evrakı matbua 20 - 3 - 934 
Salı günü saat 16 da pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
Tophanede Merkez satmal· 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(951) (1255) 
... . . 

(951) (1248) 

Kuleli Askeri Lisesi için 
nümunesi veçhile 30 metre 
haki kumaş 20-3-934 Salı gü· 
nü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Taliplerin Top
hanede Merkez kumandanlı· 
ğı satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (952) (1249) 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi için 

yüzer yardalık beyaz, siyah, 
haki, kurşuni renklerde ol· 
mak üzere (220) düzine zen· 
cirli makara 20 - 3 - 934 Sa· 
h günü saat 16 da pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin Mer .. 
kez satınalma komisyonuna 
gelmeler. (953) (1250) 

.y. • • 

Maltepe Askeri Lisesi için 
numuneleri veçhile ilç kalem 
evrakı matbua ile harita ta
miri ve çerçeve 20 - 3 - 934 
Sah günü saat 15,30 da pazar
lıkla alınacaktır. Taliplerin 
Tophanede Merkez satmal
ma komisyonuna gelmeleri. 

(954) (1251) 
• • • 

Süvari Binicilik mektebi 
hayvanatı ihtiyacı için teah· 
hüdüIJü yapamıyan müt~ah
hit namı hesabına 13.600 ki· 
Jo çavdar sapı 21 - 3 - 934 
Çarşamba günü saat 15 de 
pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin belli gün ve saatte Top
hanede Merkez satmalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(962) (1246) 
• • • 

........................................................................................... 

Tophanede kiin telıiz tel
graf merkeıimiıin, 935 aeaeai 
bidayetinde tebdili icap edea 
cibaıı, paıarbk ıuretiyle ta· 
Jibiae ihale edilecektir. 

Harp Akademisi için pa• 
zarlıkla alınacak 60 adet ça-

Hastahaneler ihtiyacı için 
niimunesi veçhile 200 adet ye· 
mek tevzi kepçesi aleni mü
nakasa ile alınacaktır. Müna
kasası 10/ 4/934 salı günü sa· 
at 15 te yapılacaktır. Talip· 
lerin belli gün ve saatte Mer· 
kez satın alma komisyonuna 
gelmeleri, (9ô3) (1270) 

lzmirde otouüs 
seferleri 

Sultanabmet ıulh Birinci hu
kuk mahkemesinden: 

Aıkanot banan ile lıtanbul ma
liyesinin f&ylan ve müıtereken 
muıuarrıf oldukları Çadırcı Ah
met çelebi bahallesinde Gedikpa· 
f& caddesinde kain üki 60 ve ye
ni 80 numaralı bet oda ve üç '°'" 
fa ve ÜÇ hala ve tathk ve iki mut
fak ve bir kuyu ve bir aralık ve 

Şartnamesini görmek ve 
daba faıla · mal6mat almak 
iıteyealer her gün saat do· 
kazdan on ıekize kadar ida· 
remiz Levazım Şefliğine mli· 
racaat etmehdirler. Pazarlık 
16 N·san 934 Pazartesi gDnO 
uat on beıt• yapılacaktır. 

(875) 

tamir, M (Haıuıi) - lzmir bele
di,eainin, - zamenler, araba Ye 

tramvay çeken MJıirlerin kuJJ'Uklan 
altnıa bir torba taktmmya karar Yer

m8'İ bil"Ç'Ok litifelen mnzu olmuıtu. 
Şimdi de Burnun,. ifliyen bir otobü
ıün garip tekilde cezallındmlmaıı, her· 
kuin tuhafına gibniıtir. Cezalı oto
büt 404 namaralıdır. Burnovadan 
aabaıb miif terilerini alarak hareket et• 
miı ve Darajacnıdan Kemer yoluna 
aapatak, piı ve ıeçıı.miyecek kacl.r 
bozuk bir yoldan Tepecik tarikiyle 
Jzmire İIUDİftir. Diz0

ft İJİ bir yol ol· 
dufu halde, toförün oto1"iıü bu ei· 
rİ büirü, bulı •e berbat ıeçitJere 
ıürmeai yolcalan h... rebaba •tmİft 
hem de ıinirlendirmiıtir; fakat otobüı 
tof""orünün Yerdiii izahat, yolcuları de. 
rin Wr ha~ düıiirmüttir· Şoför ek. 
mittir ld: 

derununda elektrik tetisatmı havi __________ _. 

"- Efendim, iri yoldan &İbneaini 
Ben de ı.ürim; ilkin otobüıüm ceza. 
lıdD".,, 

- Be .-.ı Otohüıün cezalı İN, 
-..... sWl elenık müıteri taııyorıun, 
f'I halde bize kubn nedir ki bu yollar
lardan geçirip izi yet ediyorsun! 

- Otoltüıüm ınüıteri taıımaktan 
menedilmit delildir. Otobüıün cezaıı 
llu yolda iılemektir.,. 

Şimdi yolcular eli~ kiı 
_ lzmir belediyeıi otobüse ve ka

.... tli toförüne ceza verir; falrat hal
laa ıuçu nedir ki bozuk •e Pİi bir yoJ. 
dan gidip gebnive mecbur edilıin. Yok 
aa belediyemis otobüıle birlikte Bur
DOYa halkım da mı cezalandırdı!,. 

bir bap hanenin izalei ıüyuu znn· 
nmda füruhtu tabniir ederek mü 
zayedeye vaozİunmuflur. 

Kıymeti muhammenesi 2804 
iki bin .ekiz yüz dört liradır. 

Birinci açık arttırmaaı 24 • 4 • 
934 tarihine miiladif ıalı sünü sa• 
at 15 te icra kılınacaktır. Kıyme· 
ti muhammeneıinin yüzde 75 ini 
bulduiu takdirde ihaleyi katiye
si yrıpılacaktır. Bulmadığı takdir
de en eon arttıranm taahhüdü ba· 
ki kalmak üzere on bet sün müd· 
detle tahdit edilerek ikinci açık 
arttırmuı 9 • 5 - 934 tan1ıine 
müaadif ça11amba günü Hat 15 
te icra olunacaktn-. 

ipotek sahibi alacaklılarla di • 
ğer a.likadaranın ıayri menkul Ü· 

zerindeki haklarmı hususile faiz 
ve maaarife dair olan iddialarmı 
evrakı müsb:teleriyle yirmi ıün 

içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilleriyle 
aa.bit olmadrkça sabf bedelinin 

Dr IHSAN SAMI ..... paylaımaımdan hariç kalacak· 

1 Tifo ve Paratifo Aşısı ı lardır. 
Tifo we Par:ıtifo hastahklanrıa tutul 1 Arttırma prtnameei işbu ilin 
mamık içın tesiri çok ht'I muafiyeti 1 tarihinden itibaren mahkeme , .. 
pek emin hiT ıııdır Her ecune •e Iomma talik 1almmıtbr. Talip 0 • 

·r ;ı dt olarında bulunur. ( 1 J849) }anların kıymeti muhamminenin 

AZYI 
339 dl. Beylerbeyi Küplüce ilk 

mektebinden aldığım tasdikname
yi zayi ettim. Y eniıini alacağım· 
dan eskiıinin hükmü yoktur. 

( 10893) Bülent 
§ Liman dairesinden aldığım 

reiılik tehadetnamesini zayi ettim. 
Yenisini çfkaracainndan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Lütfühüda motörü sahibi Rizeli· 
10890) Hasan 

Oıküdar icra daireainden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer 15 .a· 
det diti koyunun 2-4-934 tarihine 
müaadif pazartesi günü aaat 1-0 
dan 12 ye kadar Çengelköyünün 
vapur iskelesi meyd:mında açık 

arttırma ıuretiyle 1&blacağmdan 

talip olanlann mahallinde hazır 
bulundurulacak memuruna müra· 
caatlan ilin olunur. (10894) 

yüzde 7,5 yüzde yedi buçuiu nia
petinde pey alcçesini hamilen 
yevm ve saati mezkllrda Eıninö
nünde Gülbekyan hanmda Sulta• 
nahmet ıulh birinci hU'kuk mah· 
kemeainde 934/ 14 numaraya mil• 
racaatlan Han olunur. (10889) 

dır su kabına talip çıkmadı
ğından tekrar pazarlığı 20 -
3 - 934 Sah günü saat 16 da 
yapılacaktır. Taliplerin Top· 
hanede Merkez satınalma ko-

1 ıatanbul Beledlyeaı llAnları 1 
Büyükadada Kiralık Gazino 

BtiyUkada Rabbm caddesinde kiin j[aıino bir aenedea n, 
ıeneye kadar kiraya verilmek liıere açık müzayedeye koDal
mu~tur. Talip olanlar ıaraiti anlamak üzere her ı&n l.eYuım 
MldOrlDğilne, mü11yedeye girmek için de J 9 lirahk teminat 
makbuz veya mektubu ile 9/4/9::54 PazartH ılinil saat on beıe 
kadar Daimi Eocümene mDracaat etmel;dirler. (1272) • 

Bütçe Tab'ı 
Belediye bOtçe1ile ona müıbak blltçeler paıarbkla tabettirile· 

cektir. 1 al P,!erio bugünkü 19/ j /934 tarihine mlisadif Paıarteai 
günll uat Oçte Belediyede Daimi Encümene müracaatları.(1276) 

l<etif bedeli 349 lira 60 kurut olan Çubukla gaz depolara 
talumbalarıam tam1ri açık münakasaya o'.mulrnuıtur. Talip o:an· 
lar ıeraiti anlamak ve keşif evrakım görmek üzere her glln 
Levazam MOdilrlüiüne, m6nık~ıaya iştirak için de 26,S lirahk 
temiaat makbus •e1a mektubu ile 9/4H 34 Pazarteıi saat on beıe 
kadar Daimi EacGmene mDracaat etmelidirler, (1271) 

l•tanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnlar1 1 
OıkOdarda Kaıaca Abmd maballeainde Ahmet Paıa camü 

altında 376 Ye 378 No h iki dükkia. 

Ba'lda muharrer em~ik 935 senesi Mayıı niyıyetine kadar 
kıraya Yerılecegiaden müzayedeye YH O unmuıtur. Taliplerin 
24 Mart 934 Cumartesi güo6 aaal on beıe kadar Evkaf MG-
dllrlotDnde Vakıf Akarlar Kalemine mUracaatları. (~8) 
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~ -PARASIZ 
Büyük bir tali müsabakası 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

iE 
tarafından Elektrik Şirketinin bütün müşterileri 

arasında parasız büyük bir tali müsabakası 
hazır lanmıştır. 

ı nei ikramiye - Bir soğutma makinası kıymeti 425 lira 
2 ,, ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 ncü " - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 ,, ,, - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
s nci ,, - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

Bu eşya, Taksim'deki daimi elektrik sergi
sinde gösterilmektedir. 

Milsabakaya ittirak etmek için Elektrik Şirketi abonelerinin 
mezkur ıerıiye doğrad n doğruya kendilerinin (itmeleri ve Mü· 
sabakaya dair bir mektubun iliıik bulunduğu Elektrik makbu
z.unu göstererek numara ını kaydetmeleri llzımdır. (14322) 

Nafıa Vekiletinden: 
Irmak - Filyos hathoın Irmaktan itibaren "186+o00,, 

u228+SOO)uncu kilometreleri araıında bulanan Irmak lOuncu 
kısım inşaah kap11lı zarf usulile münakasaya kontılmUJtur, Mü
nakasa 2/4/934 blrihine müsadif Paı:arteıi gOnli saat 15 de An
karada Nana Vekiteti Müsteıarhk makamında icra edilecektir. 
Taliplerin cari seneye mahıus Ticaret Odaıı Yesikası ve teminatı 
l!luvakkatelP.rile birlikte aynı gün Ye saatte komisyonda bulun
malan IAıımdır. Talipler bu husustaki f&rtnımeleri otuzar lira 
mukabilinde Ankarada Nana Veklleti LeYazım dairesinden te· 
darik edebilirler, (1108) 

linl isa lar U. Müdürlüöünden: 
It r sene zarfında Adapızarmdan, Hendek, Düzce ve Bolu ile 

m!..lh katların g6nderilecek mamul tllttin Ye içkilerle fıçı için· 

cl~ki mayiatın nakliyeıi 20 yirmi gün müddetle münakasaya 

kd:ımuştur. Müoakaıaya girmek iıteycnlerin şartname Ye muka

vclenameyi görerek pey ıürmek üzere nihayet 31 Mart 934 ta

rihine müaadif Cumartesi gllnü saat (16} on altıya kadar lzmitte 

Kocaeli inhisarlar 8 ımüdllrlüğüne müracaatları lüıumQ ilin 
olunur. Münakasa şartnamesi Cibalide lobisarlar Umum Müdür· 

lüğü Sevkiyat Şubeıiode ve lzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce ve 

Hendek inhisarlar idarelerinde görülebilir. (1192) 

KURBANINIZI 
Yahut 

PARASINI 

TAYYAAE 
·'EMiYETiNE ~. ~~'7~ 

VER i ~ J~~~~v ~~ 
~~~~~~ 

K'ARDESlER ;Göklerim'iz pek çok tayyare isteyor. Bu iş bu 
gün hiç parci etmeyen deri ve bağırsaklarla başa çıkarılamaı 
Kurbanlarımızı canholarak yahut kurban alacağımıı parayı 
tayyareye vermeliyiz. Eğer başlı başımıla bunu veremeısek bir 
kaçımız toplanıp bu isi yapmalıyız • f 

YURT BU~U BilE EMR[OiYOR. 

ı LAN 
Galatada Mahmudiye caddesin

de 81--83 numaralı ticarethane
deki (lsak Pilafidis ve Aristtoteli 
T opuzluoğlu) unvanlı ıirketimiz 

feshedilmiştir. Şirketle münase
bet ve alakası olanlann veya şir

ketten bir hak mutalebesinde bu -
Junanların bizlere müracaat etme .. 
leri ilan olunur. 

lsak Pilafidis ve Aristoteli To
puzoğlu. 

1 L A N 
Emniyet Sandığı müdürlüğün .. I 

den: I 
HiLmi Bey 8 mart 934 tarihinde 

s:ındığımıza bırakbğı para için 
verilen 82759 numaralı cüzdanı 
kaybettiğini söylemiştir. Yenisi 
verileceğinden eskisinin hükmü 
olmıyacağı ilan olunur. 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Ne§rİyat müdürü: Refik Ahmet 
VAKiT Matbaası - İstanbul 

Çocukların Sevgilisi 
iŞ KUMBAR Si 

Yavrunuza vereceğiniz en 
güzel ve faydah 

BAYRAM 
Hediye idir. 

T~ı:lKiVE 

llQAAT 
BANKA51 

Akay işle mesi Müdürlüğünden; 
20 Mart 934 Salı gününden itibaren: 

1 - Y almız Köprü - Kadıköy • Haydarpaşa vapurlarının hareket 
tarifesi değişecektir. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 

2 - YaJovaya kadar giden ı 04 No.lı Ada seferi Köprüden saat 
8,50 de Kadıköyündcn 9,10 da kaJlrncaktır. (llYS) 

Ta a a gosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 70.000, 

5.000 Liralık ikramiye ve ( 50.000) Liralık 
Mükafat vardır. 


