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Balkan misakı 
tehlikede mi ? 

Dola.ndırıcı 
nazır! 

Yugoslav meclisinde bir 
nazıra hücum edildi 

lTHAlııl ıı:ott.ıı:N NAZIR 

... Luar ...... , .... 

12 Mart Pazarteai 

Bu Tarihi 
Unutmayınız! 
Çilnlril "Vakit., buıfinden itibaren 

menimin en büyük bir edebi bidile
aini tetkll edecek milU bir roman ver
miye baflayacaktır. M. Ş. Bey tara· 
fından yazılan bu eserin adı: 

Ayaşlı 
VE 

Kiracı lan 
dır. Anbrada teaadtıf edilen ban in 
aan tiplerini fevkalade bir kudret 
ve nllfw: ile tahlil eden bu eser · 
çok alikadar edecektir • 

••• 12 MARTI ••. 

Dünkü f u.tbol maçlarının neticeai 

Şansın 
role 

oynadığı 
bakın! 

F enerbahçe takımı, dün büyük bir farkla kazana
bileceği bir maçtan 7-7 berabere çıkabildi 

Bu vaziyet işleri güçleştirmekte ve 
halkın şikayetlerine sebep olmaktadır 

Adliye yaqmmı miteakip Ye
nipoatanenin 1a ... adli19 defti
rine tabaiaine karar yeriJeJi epey• 
ce •man oluyor. Fakat adliye 
bineei ...-ıeai IDU'Yllidrat bir ma· 
hiyette bile ola halledilmit ol· 
maktan çok uzaktır. Ve öyle ıö
rülüyor ki ba itin halli için adliye 
nkili Saracoilu Şüktii Beyin biz· 
zat bir kaç sün latanbala ıelmesi 
lbım ıelmeldeclir. 

liyenin muhtelif dairelerinde iti o
lanların taraf taraf kottaldan 
halde bir türlü itlerine yetifeme
mekte bulunmalarıdır. Hatta bir 
çok it aalıipleri adliye dairelerinin 
nerelerde bulundujmm ötrenmek 
için bir çok milfkülita uiramak· 
tadır. 

Vaziyeti izah için adliye daire
lerinin bugülıkü mevkilerini aijyli
yelim: 

Poatahaneye ıetirilip ,_ıeıa. 
ler fUD)ardır: Müdcleam•ni&lr 
daireai, müatantilder, aullı ceza 
mahkemeleri. 

Filhalrib yanpndan 10ma ad· 
Hye malönui kunılmuftar. Fakat 
makinenin muhtelif •mmmm da· 
iuuk bir halde olmau anmtas•m 
•mette itlemesine mai olmakta

hm.k - Filyos dmıir yolunun dır. Bu yolda en fala ıiklyet ad- <Dnamı ' UDCG -.,taam ı bici 81ltua• 64&) 

Koapede bahmanJardm 1ı1r pup Sa&aai.oluya kadar olan birinci ı----------!!!m------------<ne.-' anca ea anm ı lnd .ııtununc1a> <T ... ı QacQ ..,,_.) lmmDUn in .. atı bitmif olması ha· 

---=========~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!19!!!!!!!!!!!1!!!!!--!!!!l!!!l!t lebi:rle deniz yollan iıletme idare
ıince Karadenize ifliyen npurla· 
rm banclan IODr& Filyoa da uin· 
yarak ıeçmeai ten.ip edilmit ve 
Filyoıta bir acantabk teaiı olun· 
muttur. Demir yolunun iıletmeye 
açılm•ımı müteakip 101 sizerai· 
hındaki köyler ve kaıeJ,,,lar iktıaa· 
dl ve içtimai büyüle 'fnki,.flara 
mazhar olacaktır. Bu itibarla mi· 
km aevinci ölço.üzdür. 

Elizizde Gazi heykeli 
llcktor - 8- IMt dfrcttea albJa lra H sel 1 - ...,_ . -•piala~ plranldıpa wun Elbiz, 2 (A.A.) - Cumhuriyet 

pw muaa. w....,........., '-7ata ,..w.. abli • -clanmda brulaak -•-- '"--! elim, - 71'Pbn? __ , u..u ~ 1 
- ..,..__ ~I FU.t ._ Dediiiaid npbm. Ma,aauncak • ..,_linin mubwleai •ali ile hey. ıtanllal ko~tavan tuafmdan tet11Diae teteWMia ..uı.. arbttn tlia koa-w...... ....... ..... ,......, L-'--- .... ta.uda llir Jll'O\'a ""*6fbr. R-ımı c.-1 R.pt a.,ia W.Min•ı , --..-., aramda •wlamı11t111. ._ ._ ......,, • + abı. l"P 



- 2-VAKIT 

SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 

Silihları bırakma mese-1 lngilterede Yeni bütçe hazırlıklarına. 
leSİDİD SOll Saf ha Si •• Avusturya hadişeleri hararetle devam ediliyor; 

ehemmiyetle takip 

Bir mukavele yapılabilmesi Lord 
Eden'in raporuna bağlı bulunuyor 
Paı-iı, 2 (A.A.) - Lord Eden ı tık.,., 

dün Paristen Londraya hareket Lordra, 2 (A.A.) - Lord Ede-
' etmittir. nin Londraya avdeti çok büyük bir 

Paria, 2. (A.A.) - Londraya t\laka uyaııdırnuıtır. Zira, ıayri 

avdet eden Lord Eden dün, Paria ı-esmi olma:kla beraber sallhiyet-
te tevakkuf ederek Bertin ve Ro· te.r menbalara göre, bir "Silahları 
mada yapmıt olduğu görütmclcr ı bırakma mukavelesi,, yapılması 
hakkında M. Doumergue ile M. Lord Edenin raporuna bağlıdır. 
Barthou'ya malOmat vermit, ve bu Eğer rapor müaait iıe. lnıilte
maHimat aayeıinde İngiliz muhtr- re hükumetinin, ıilahlarr bırakma 
rutnın prensipleri tetkik edilmit· planı üzerinde kabil oldutu kadar 
tir. gt'!nİ! tadilat yapması kabil olarak 

Fransız hükumeti bundan çı· telakki edilmektedir. Eier rapor 
kardığı neticeleri yakında bildire- gayri müsait Ye heyeti umumiyesi 
cektir. ile kabul edilmiyecek telakki olu

Bu görütmclcrden sonra Lord nuraa, her hangi bir hükumetin 
Eden şunları ı:öylemittir: 1 bir batka plan verebilmesi için e-

"- Görü!'lmeler bitti. İyi çalı§· pey zaman geçecektir. 

ediliyor 
Londra, 2 (A. A.) - Çifyrldda 

söz söyliyen Sir Con Simon de
mi!tİr ki: 

"- Avusturya hadiselerini de
rin bir alakayla takip ediyoruz. 
Örfi idarenin kaldırılması ve dahi 
li sulhün tesisi için tedbir -:ılınmrt 
olmasına memnunum. 

M. DolfusUn dahili kavaıanın aç 
mış olduğu yaraların unulması i
çin yapılan gayretleri eörüyoruz. 
Ve bu, dahilde sulhü bde için ya
pılan gayretlerin hariçten eelecek 
tahrik edici müdahalelerle rahat
ıız edilmemeıini le.menni ediyo-
ruz. 

Lord Edenin Paris, Roma, Ber
tin ziyaretlerini hatırlatuak Sir 
Con Simon demittir ki: 

"Hükuınetin lord Edenin rapo· 
runu alaka ile kar§ılıyacağı ve 
derhal tetkik edeceğini temin e· 
de bilirim .,, 

Viyanada vatana 1Mançuri hükumeti'' Kahrolsun böyle 
h ·yan et suçluları ve diğer devletler hükumet ! 

Viyana, 2 (A.A.) - Müddeiu· Londra, 2 (A.A.) - Devletler· " 
mumi eski belediye reisi Seitz ile le Mançuri arasındaki münasebet- İngiliz meclisinde yeni 
eski başvekil M. Renneri ve meb- ler rejimi hakkın.da tetkikatta bu- bir hadise oldu 
uılardan M. Danneberg ile Aile- lunmak üzere milletler cemiyeti 
bogen ve sosyal demokrat fırk3.- hrafından teşkil edilmit olan isti
smde.n diğer 13 kişiyi adliyeye şari komite yeni imparatorlukla 
tevdi etmiştir. ecnebi memleketler arasındaki 

Bu on üç kişiden llaner ile Juli- poıta münasebetlerinin, bu yeni 
us Almanyaya iltica etmişlerdir. devletin resmen tanınması mana· 
Maznunlar vntani hiy.:t.net cünmü sını tazammun etmeksizin ne su
ile :st;ntak edileceklerdir. retle t :mzim edileceğini tetkik 

Yağ· f abı 1kasında yangın 
\Vitenberg, (Brandeburg), 2 

(A.A.) - Almanyanın en büyük 
yağ fabrikası olan Herz fabrik:ı

aında büyük bir yangın ç.ıkmııtır. 
Yangında, içinde mühim miktarda 
ham yağ ve y1ğ istihsal edilecek 
maddeler bulunan başlıca mağa· 

zayı yakrnt§br. 
Civar şehir itfaiyesi yardım:ı 

ko~muJtur. Zarar çoktur ve henüz 
henüz tesbit edilmemiştir. 

Amerikada gümüş 
meselesi 

maksadiyle Cenevrede toplana• 
caktır. 

F ransanın kon tenjnn 
siyaseti 

Paris, 2 (A. A.) - M. Lamurö, 
hükUmetin kontenjan siyaseti ile 
zira:ıt mahsullerine kar41 kullan• 
dıir siyaseti terketmek niyetinde 
olmadığını ıöylemi,tir. Fakat 
gümrük sahasında almıı olduju 

salahiyeti tamme ile, hükumet da.· 
ha uygun bir iktısadi ıiy:ıset ta· 
kip edebilecek ve mecburiyet al· 
tmdo. kalmadan muhtelif iktısadi 
meseleler ilzerinde hakem rolünü 

Vaıington, 2 (A. A.) - Gü- oynıyabilecektir. 
müş maden satmalm-ı programı-

nın dünya piyasası ve muhtelif 
Adı"ı inkıla" bımız ve kadın milletlerin alım lcabiliyetleri üze-

rinde bir rolü olup olmadığı hak· Muğla, 2 (A.A.) - Dün ak~am 
kında malumatı olmadığmı söy- Halkevinde "Adli inkılabımız ve 
}emekle ber3ber, M. Morgentav kadının 1ıakları,, hakkında bir kon 

demiştir ki: ferans verilmiıtir. Hatip eski Türk 
"- Eğer bütün memleketler lerdeki kanunlardan kanunu me· 

dünya para anla~maı;ını knbul et- 1 deniye kadar olan devreyi hulasa 
ıeler bunun neticesi ancak sela- etmit ve adli inkılabın büyüklü-
metli olabilir.,, ğünden bahıetmiıtir. 

Muğla vilayeti bütçesi 
Muila, 2 (A.A.) - Vilayetin 

34 ıenesi !bütçesinin umumi vila· 

Yeni Paris müddei 
umumisi 

yetmeclisinceikabul edilen varidat Plris, 2 (A.A.) -Yeni cümhu-
yekunu 413 ıbin liradır. riyet müddeiumumisi M. Gomein, 

M f ti t ı1_ • d"l Staviski meselesi dolayısiyle açı-aara fU sure e aKsım e ı -
mittir: idare 43257, nafia 117528, ı ğa .çıkarıl~ıt olan M. Preaaardın 

"f 159809 · t 666 b "*• yerme tayın olun.mut oldulu ye· 
maarı , , zıraa , a, --r . . f . b l 
2630 hh. 

26000 
.. k nı vezı esın.e resmen at amı9tır. 

, ıı ıye , muştere 

maıraflar 56814 liradır. 

Bulgar Kralı 
Berlin, 2 (A.A.) - Bulgaristan 

krali Boris dün öğleden sonra b3f· 
vekil M. Hitlerle görüşmüştür. 

Polonya - Fransa 
Pariı, 2 (A.A.) - Polonya -

Fransa ticınE't müzakereleri dün 
nbah ticaret nezaretinde tekrar 
başlanmıştır. 

Londr:ı, 2 (A. A.) - Son gün· 
lerde imzalanan muvakkat Sov· 
yet • İngiliz ticaret mukavelesi 
müzakeresi esnasmdaJ avam ka· 
mar:ı.smda yarım düzüne kadar 
yürüyüş yapmış olan iısiz, halka 
mahsus sıralardan kalkarak biri· 
birini müteakiben "Kahrolsun 
milli hükumet,, diye b'lğırmıtlar

dır. 
Kısa bir boğu§madan sonra İ§· 

sizler dııarıya çıkarılnnttır. 
Buna benzer hadiseler tekerrür 

etmittir. Birçok iısizler daha ya
kalan'.lrak meclisten dııarıya çı-

karılmıtlır. 

A 

Vilay•i: unıurnı 
meclislerinde 

Bal:kesir, 2 (A.A.) - Umumi 
vilayet meclisi dün toplanmı!tır. 
Vali Salim Bey, bir n\ltuk •öyle· 
miı, riyaset divanı ve. encümenler 
intihabı yapılmıt ye vıliyetin büt
çe tatbikatına ye icraatına ait 

iıahnameyi okuınuttur. 
Meclis, büyük ıef ~er~mize arzı 

tazimtı.ta karar vermıttır. 
Umumi meclis paz:ırteıi ve per• 

fembe Künleri heyeti umumiye ve 
haftanın diğer &ünleri encümen 
halinde çalışacaktır. 

Konyada 
Kon.ya, 2 (A.A.) - - Konya 

umumi meclisi bugün ıaat 3 te 
vali beyin riyasetinde toplanmış • 

tır • 
Malatya da 

M'llatya, 2 (A.A.) - Buaıün u
ımumi ırneclisi vali beyin nutku ile 
ile açıldı. 500 bin liralık bir 
bütçe meclise tevdi olundu. 

Fransa ayan meclisinde 
Paris, 2 (A.A.) - Meclisten 

sonra, ayan işari reyle ve ittifakla 
hükumetin gümrük tarifelerini 
emirnamelerle de§i§ttrmek husu
sundaki ıelihiyet talebin.i kabul 
etmi9tir. 

lktısadi buhran vergisi müessese 
sahiplerine de teşmil olunuyor 

Ankar~, - Hükumet tarafın- J niıbetinde bir tenzilat yapılacak, -
dan mechıe 19 kanun layihası tev· ve ödemiyenlerin borçlarına ayni 
di edilmiıtir. 1934 müvazenei ıene nihayetinde yüzde on zam 
umumiye kanun l&yihaıı ve mül- icra edilecektir. 
hJ.k bütçelerden baıka altı vergi Bundan ma:ıda 1934 mali aene· 
llyihaıı bu aradadır. Verai liyi- ıindcki vcrıi tahıilitında muay-
haları ıunlardır: yen bir müddet zarfında veraile· t 

1 - Bina vergiıi kanununun rini verenlerden verıi miktarı 
3 Uncü maddeainin yedinci fıkra- yüzde bet nokıanla tahıil edile
aının deiittirilmeıi hakkında llyi- cektir. 
ha. Buiadayı korumay.;ı devam için 

2 - D::ıhiU iıtihllk vergisi hak· fırınları çıkaracakları ekmeklerin 
kındaki kanunun ikinci maddesi- beher kilosundan pul yapı§bmıak t 
nin deiittirilmeıine dair layiha. suretiyle verıi alınacaktır. 

3 - Elektrik · istihlak resmi- Bu verri nisbeti kilo b:ıtına bir 
hakkınd" layiha. kuruş olarak tesbit olunmuıtur., 

4 - lktrsadi buhran vergisi ka- F ırancala için liyihay~ ayrı 
nununa müzeyyel layiha. bir kayıt konmuıtur. Bu verıi 

5 - Vergi bakayasının taıfiye· konmuıtur. Bu verıi haıılatı köy· 
si ve mükelleflere bazı kolaylık- lüden alınımı§ ve alınacak olan 
br gösterilmesi hakkında layiha. buğdaylar:ı kart ılık olmak üzere 
6- Ekmeklerden alınaca·k re- Ziraat bankasına verilecektir. 

sim hakkında layiha. 1934 masraf bütçesinde zam ııö-
Liyihalar mecliıce kabul e- ren daireler §unlardır: 

dilip kanun teklini aldığı takdir- Maliye vekaletine bir buçuk 
de yirmi beş liradan 60 lir:ıya ka- milyon, h:uiciye vekaletine 150 
dar eayri safi iradı olan binala- bin, matbuat umum müdürlüğüne 
rın 25 lirasının vergiden muafiye- 86 bi~ sıhhat vekaletine 550 bin 
ti esaaı kaldırılac3k, şeker fahri - maarif vekaletine 300 bin, Nafia 
kalarımızın sattıkları §ekerin be- vekaletine 100 bin, iktısat veki.le
her kilosundan alınmakta olan 8 tine 500 bin, askeri fabrihlu ıı
kuruş istihlak l'eanıl ııiahcl; nn ku- m ... m auüat:r l ;;c;u •• "' 00 'h;- ı:. "· 
rutı çıkarılacak, elektrik sarfiyatı Diğer d:ıirelerin bütçelerinde. 
tutarı üzerinden alınmakta olan pek cüz'i farklar vardır. 
yüzde bet niıbetindeki istihlak Yeni kazanç vergiıi )ayihasın
resmi yerine kilovat baıına 2 ku- da hizmet erbabı için ıeyyanen 
rut reıim alınacak, iktısadi buh- tesbit olunan ytizde bet kaaanç 
ran vergiıi diğer kaz:ınç erbabı- vergİıi niıbetinin varidatı düşür· 
na da teşmil edilecektir. memek m:ıkıadiyle mecliı heyeti 

1933 mali senesi başına kadar umumiyeainde layihanın müzake· 
olan bakaya ve mülga verııi borç- resi ııruında tadil ve buaün mer'i 
hrım 1934 mali senesi zarfında bulunan kanundıı mevcut nisbetle
def'aten ödeyenlere borç miktarı- rin aynen muhafazası ihtimali ıa· 
na göre yüzde yinmi bet ila elli l:ptir. 

Bir yıl dönümü 
Roma, 2 ( A.A.) - lt:ılyan 

Monııolfiyer balonu ile havaya ilk 
ç.ıkrıın yüz ellinci yrld6nümü bü
tün ltalyan balonları pilotlarının 
iıtiraikyle teı'it edilecektir. 

İtalyan Monaolfiyeri ile ilk h:ı· 
vaya çıkıt 1784 tarihinde Milino
lu Anderani tarafından yapılmış 
idi. 

Jtalyada F ~ıist kuvv~tler i 
Roma, 2 (A.A.) - Faıist fırk:ı

ıının kuvvetleri f ubat ayının ni
hayetinde b~r milyon dokuz yüz 

bini geçiyordu. Şu hale nazaran 
geçtn senenin şubatına nazıran 

yar r.m milyondan ziyade f azlahk 
vardır. 

Fransa hariciye naıırı 
Pariı, 2 (A.A.) - Hariciye na

zırı öğleden •nnra Yuıoılavya se

firiyle Papanın vekilini ve ayan
dan M. erenııeri ve M. Politisi ka
bul etmiıqir. 

Alman - Leh gümrük 
anlaşması 

Var§Ova, 2 (A.A.) - Alm:m 
gümrük itillfnamesinin 5 haziran
da Var§Ovada imzalanmaıı muh
temeldir. 

Berlinde bir ziyafet 
Berlin, 2 (A. A.) - Dünya 

iktısadiyatı Alman cemiyetinin re 
iı vekili M. Fiter, Rom1nya ıabık 
nazırlarından profeaCSr Radukanu 

terefine bir ziyafet venni,tir. 
Prof eıör 9 martta Almanya ile ce· 
nubu şarki Avrupa memleketleri· 

nin iktısadi münasebetleri hlk· 
kında bir konferans verecektir. 

Ame'l'ikanın Milletler 
cemiyeti murahhası 

Londra, 2 (A.A.) - M. Nor-
man D::.vis, yanında Amerikanın 
Londra ıefiri Bingham olduğu hal
de Phymoutha gelmittir. 

M. Ru%veıtin bir 
begannameşi 

Vaşington, 2 (A.A.) - M. Ruz' 
velt yarın kongreye bir lMyanna"' 

me ıöndererek ecnebi memleket' 
lerle ticari itilifnameleri akdi içit' 
fevkalade ıallhiyetler iıtiyecek .. 
tir. 

Amerilcaga içki ithalatı 
Vaşington, 2 (A.A.) - ispirto

lu içkiler idaresi, mart ve niaan •1 
larında altı memlekeıu' 
8,070.365 galon ı:ırap ithaline 111e" 

zuniyet vermi9tir. 
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ş günü kaç saat 
olmalıdır? 

ı 1\ kanunu hazırlanıyor. Yuksek lk
Plt lbec:Jiıi de bu mesele ile uğraştı. Mu

bu mesele etrafında fikir aöylü-
Kırk para hastanesi 

3-VAKIT 3 MART 1934 

GÜNDELiK ---··----·--
Bir kanun 

Gazeteler, lstanbul ağaçlan hakkında 
Ziraat VekaJetimizden Büyük Millet Mec 
lisinc bir kanun la}".hası gönderildiğini 

yazdılar: Bundan böyle lstanbulda husu
si müsaade olmaksızın ağaç kesilmiyecek .. 
tir. 

Türkiyede it saati bugün artık 

meseleler arasına girmi§tİr. Veremle mücadele cemiyetinin dün toplanan senelik 
Havadisi okuyanlar, kanun layihasın

da neden yalnız lstanbul tehrinin ismi 
tasrih edilmiş olduğunu şüphesiz merak 
etmişlerdir. Bizde ağaç sevgisinden yat .. 
nız bu güzel ıehrimizdeki '·atandaşlan .. 
nuzm mahrum olduğunu iddia etmek fÜP 

hesiz kimsenin habrmdan geçmez. ~
it ıaati etraf mda türlü türlü fikirler 
• Haftada 45 saate taraftar olanl:ır bu 
duğu gibi, günde dokuz saat çalııılma 

isteyenler de vardır. Hatta on saat 
•teyenlere bile tesadüf ediyoruz. 

kongresinde dikkate değer teklifler ileriye sürüldü 
·~~------~~--------~ 

1(. :(.. zr. 

İti mücerret bir §ekilde muhakeme et 
c1oğru değildir. iş dünyanın en mü
ı, en çok hayatla irtibatı olan mese

ır. Onun için kar§ı karııya geçip: 

İstanbul Veremle mücadele cemi- , 750 si kadın, 247 si erkek, 246 sı 1 ya~e .. ikr~miyeleri ve sinema bilet· 
yeti dün sabah Halkevinde senelik çocuk olmak üzere 1063 haıtaya lerı uzerınden, esnaf tetekkülleri 
kongresini yaptı. Cemiyet;n bu bakılmı§tır. Dispanserin muvazzaf azalarından birer kuruş alınmak 
yedinci kongresidir. ziyaretçi hemtiresi tarafından 235 suretiyle bir (Kırk para haıtane-

Kongre reiıliğine Besim Ömer ev z iyaret edilmittir. si) yapılmau teklifinde bulundu. 

Biz haber verelim: Salahiyettar ma • 
kamlar, bir zamandan beri lstanbulda 
bir takım malikanelerin korulanrun ve 
yer yer birçok ağaçlann kesildiğini öğ • 
reniyor, hatta bu tahribattan bir kısmı • 
nın çirkin bir kaıt ile yapıldığı bile ha • 
ber veriliyordu. Bahçesindeki ağaca iste. 
diği gibi tasarruf edeceğini iddia eden 
kimseler, bu haklanndan lıtanbul'un müa 
tesna ve asil güzelliği zaranna iıtifade et 
meğe kalkııtıklannda, resmi m8kamlann 
da kendi vaziyfelerini yapacaklanna fÜP
he yoktu . 

Paıa seçildi. Merkez heyetinin se· Veremle mücadele cemiyetinin Azad~n bir diğeri, belediye za· 
nelik raporu okundu. Bunda, E- azası da 2370 tir. Raporun okun· bıtaıı talırnatnamesinin "Sokakla
renköy sanatoryomunun bir sene- masım müteakip geçen sene büt· ra tü~ürrnek,, hususundaki yasağı 
Jik faaliyeti anlatılıyor; bir yıl için çesi okunmuş ve kabul edilmittir. na rı~yet edilmediğini, umumun 
de sanatoryoma 37 si memur, 29 u Bilahare bir kısım aza söz ala- sıhhah namına sokaklara tüküren
ev kadını, 21 i talebe, 17 si tüccar rak bazı tekliflerde bulunmuşlar- lere karşı şiddetli bir mücadele a
r.ıütebakisi halktan olmak üzere dır. Bu teklifler arasında, mektep çılmasmı söyledi ve bu fena itiya-
140 haıta girdiği, 102 hastanın lerde hıfzıssıhha dersinin ehemmi· dm cezri surette önüne geçilmesi 

çıktığı, halen 38 hasta yattığı kay- yetle okutulması, sıhhat filmleri istendi. 

"- Günde sekiz saat iı ! ,, 
- Hayır günde 15 saat iş demek rna 
İfade etmez. 
~Ü mücerret olarak kabul edilen 
"ati etraflıca konuşulmad.kça sözler 

bir laf jimnastiğinden ibaret kala 
• 
1 
... ! • Mücerret i§ saati ile davayı halle
... ,.. farzedenler aldanırlar. Hele : 
., 1 . "h 1 - ı gününü uzatarak fazla ıstı sa 
~' diyenler ya iktısat davalann • 
e~et geri bir davanın adamıdırlar. 

dolunuyordu. göıterilmesi, sanatoryomun geniş- Teklifler nazarı dikkate alın· 
Bu rapordan öğrendiğimize gö- letilmesi, veremle mücadele pro- dı. Büyük nıalc:am1ara tazim te1g· 

re geçen sene zarfında cemiyetin pağandasının ziyadeleştirilmesi gi rafları çekilmesi kararlath ve kon-

lstanbulun güzelliğinden intikam al
mak gibi gülünç ve çirkin bir fikir, naıd 
bazı kafalarda yer tutabilir? insan kafa
sında yer tutan fikirlerin arasında o ka
dar garipleri, sakatlan ve hastalan vardJT 
ki buna da, pek tabii olarak, ihtimal ver .. 
mele lizun gelir. 

ahut ta iktısat meselelerini tannnıyan. 
•nuyan insanlardır. 
Türkiyede tı saatini arttırarak yüriı
cek hir sanayi merkezi yOktur. Çün-

tesis ettiği Eyüp diıpanıerinde 1 bi noktalar' vardır. Bir aza , tay- gre bitti. 

~) Bagunku sanayi hareketleri. Tür- Istanbul 
ede i~nin en çok dikkatle çalııacağı 
iyi verim vereceği bir devirde bulun

limanında! 

' r.dı•·. 
Zira Türkiye sar.ayii, henüz pazarlara 
yeni bir firma halinde çıkmaktachr. 
yeni firma usta İ§çİnin temiz itile 
diıine yer tutacakbr. Karın bir pr-

j da ıüzel mal çıkarmaktır. Onun için 
· çıkaracağı itin kalite itibarile iyi ol
•rna dikkat edecektir. 
l>ildmt ölçülebilen bir feydir. 
l>ilduıt muayyen bir zaman içinde de
~-eder ve veriminin ancak bu müddet 
~ •erir. Sor.su.. blr dikkat yoktur. 
~i yıprandırdıktan sonra bir ada -

Bu sene faaliyetin fazla
laşacağı tahmin ediliyor 

Haber verildiğine göre 929 se
nesine niabetle müteakip seneler 

zarfında latanbul limanının faali
yeti yüzde 30 azalmıştır. 932 ve 

933 senelerinde azalma durmuı
tur. Tahmil ve tahliye hareketle

ri 932 senesine nazaran 933 sene
ıinde tonaj itibariyle mühim fark 

göstermemiıtix. 
• . ' • lemeı· ' istemek . nkü in -

1 ~iiii~MP.:t-·-:----~ ......... , 880 ~~-
Ü illihıal, insan pıikolojisini de tabettirmek üzeredir. Şirket mü-
katmak mecburiyetindedir. Bu dürü Hamdi beye ıöre, kontenj:ın 

itçinin sağlığını ve dikkatini tertiplerinin biraz ıenitletilmit 
~~lq bir tekilde sarf etmesi için it aa- olması neticesi limandaki f a.aliyet 

l\iıı çoialh1ması değil azaltılması la • 
d g--en seneye nazaran bu sene da-.... -:r 

b) ı k ha ha-_ı·etli olacaktır. f veren ço defo iıçiyi fazla mik· rea 
. el• atelyede bırakmal~la i lere iyi bir 

vereceiine kani olur. Fakat bu he Fabrikatörlerin bir 
bacün iflia etmiı bir n-ı!:Ldi ·. He· müracaatı 

bizim? Henüz nizamaız ve b~· be· b:r k ·· 1 
ide bul F abri ator erden 1 O bin liralık . unan sanayi müeııeselcriod- i • 
n aaatine ilbe yaparak düzeltiieccl: ' evir muamelesi yapanlardan tim· 
iktı'-t hareketi yoktur. Bu iktısat ht <l;rc kadar muamele verkisi alm-
eti olmaz bir tembel harcı olur. mıyor, bu fabrikatörler de kendi 
lq ı\ia kanwılara ve sümrüie dayana tezıahhrında. itledikleri malları 
, İnkitaf halinde bulunan sanayiin ka:-

N..._.. ucuza mal ederek satıyorlardı. --...fi muhakkaktır. Fakat &unların i-
de batmaia ve temerküze tabi olma· Buna mukabil 10 bin liradan 
~um olanlar da vardır. Bunlann fazla devir yapanlar muamele ver

. i itçinin iı saatinden alına - gisine tabi oldukları için daha faz 

Şehrimizdeki 
vergi tahsilatı 

Vergi tahsilatı bu sene 
daha fazla oluyor 

lstanbul tahsil müdürlüklerinin 
bu sene tubat sonuna kadar hazi• 
neye verdikleri paranın miktarı 

geçen senenin aynı aylarında tah· 
sil edilen paradan çok fazladır. 

Yapılan bir hesaba göre, yir· 

mi be! sene evvelinden bugüne ka .. 
dar hazinenin 25 milyon liralık 
~ 1-Wn--1-ka~ olarak mükel
leflerin üzerinde kalmıttır. 

Vekaleti yeni bir kanun ile ye· 
niden Maliye binaları yaptırılması 

esasını tespit etmittir. 
lstanbulda bulunan milli em· 

lak satıldıkça parası maliye hesa

bına bir bankada muhafaza edile· 
cek, bu para ile yalnız devlet bi· 
naları yapılacaktır. Şimdi lstan
bul milli emlal müdürlüğünün ka
aaaında ( 400) bin lira. kadar bir 

para toplanmıttır. Bu para mik· 
tarı b?raz daha artınca: lstanbulun 
bet kazasında bulunan ( 17) tahsil 
ve tahakkuk tubeıi için yeknesak 
ve beton binahr yaptırılacaktır • 
lnpata gelecek seneden itibaren 
batlanması muhtemeldir. 

Diş • 
muayenesı 

Jstanbulda 20 bin çocuk 
muayene edildi 

Kast olarak, veya kast olmıyarak, Is• 
tanbulun ve herhangi bir Türk tchrinin 
tahiatini yaralamak kimıenin hakla delil 
dir. Herhangi bir manzara, bir ıehrin gô 
ze görünür, karakteriıtik peyizajı haline 
geldiii vakit, onu lutuflarmclan istifade 
etmekte ıahibi istediği kadar serbesttir: 

İstanbul nuntakasındaki ilk Ancak o, §ehrin umumi güzelliğinin bir 

mekteplerin mevcut kırk beş bin parçası olarak ayni zamanda ıehrin ~• 
d halkın malıdır. Naaıl herhangi bir ada .. 

talebesin en yirmi bininin dit mu- mm, Çamlıca üstüne bir Çin kötkü yapa 

ayeneleri bitirilmi§tir. rak, bir milyon kitinin gözünü bersün ra 

Mekteplerde diş hekimlerinin hatsız etmesine müsaade edilmezte, bir 

teftişleri mart sonlarında bitecek· milyon kitinin ruhunu okııyan bir koru· 
tir. Milli diş tababeti kongresi i- yu da kökünden keserek, tehir halkına 

ıstırap vermesine de izin verilemez. 
kinci reis Suat İsmail bey bu hu· Bilakis lıtanbul ıehri bilhassa büyülC 
susta şunları söylemektedir: harpten beri çıplak manzaralar arasına ka 

"- Muayenelerde tedaviye nııyor: Eier bir taraftaq aiaç ke~ 
muhtaç daimi ve süt dişleri çıkaT- diğer tarafta Bebek kıyılarında Cihansir 

l A l d .' . . ıırtlannda ve maatteessüf yeni yeni latan 
tı ması mecburı o an te avısı ım- b 1 raf1 d ld ., 'b' !...L! u ta arın a o ugu gı ı çuaın ve 
ki.nıız ditlerle evvelce tedavi edi- her taraftan görünür binalar yapılmak u• 
lip doldurulmuş olan dişlerin mik· aulü devam edip gitseydi, latanbul tabi· 
tarı ve diş gayritabiilikleri tespit atinin nihayet, bir ıu kesilir gibi, tükenip 
edilmektedir. Bunlardan batka gideceğine §Üphe yoktu. 

h f h · d"I" d'I Yeni orman kanunu bütün memlekette 
ı zıssıh aya rıayet e ı ıp e ı me- ag" 8 ,. •11. .. k 1 d"kkat · lik 
• ., . • :r ve yeıı ıge arıı o an ı sız • 

dıgı de nazarı dıkkate alınmakta- lerin önüne geçecektir. Bu bahsettiğimiz 
dır, kanununu bir taraftan ve yapılacak olan 

o· . kt b" d uk ditleri p!inın (hatta plan yapılıncaya kadar, ıim 
ııçı me e ın e ~ . dıden konrnaıı icap eden) mani tedbirle. 

bakımına çok ehemmıyet verıl~~- rin bu cereyanı durduracağına eminiz. lı 
ıi de, ilk mektep çocukları ıçın tanbul tabiati, bütün en kıskanç ve sert İ• 
faydalı olduğu teftitlerde görül- tinalara layıktır: Çünkü baılı baıma Tür 
mektedir. Teftif yapan diş he· kiyenin bir hazneaidir. Bu hazne, ikhaadi 

k • 1 · · kt 1 d ik f kAlkınmadan ve zevkli bir ürbanizm me ım erı, ılk me ep er e, on e- . . d __ ,_ --L:- L-"-. saısın en sonra, gen:a ~~ ...... mm, 
ranslaT da vereceklerdır.,, gerek devletin refah ve saadetine batlı ba· 

Ot b •• 1 d • b• k ıma hizmet edecektir. Falih Rıfkı 
o us ere alr ır arar r"'·'·· . ,,.11. lu .. ımı \ CU mı ı ~e Plarça ile tamir etmei• imkan yok • 1 f b 

• • TaWi, tabiabn kanunlanna karıı koy a :masra Yapıyorlar ve küçük fa 
Ya İnalıaft yoktur. Tabiat ve hidiaeler r :ka sahiplerinin mal ettikleri f ıa
Jatın muayyeniyet içinde akıbetleri • te malları dütürebiliyorlardı. 

Vergi ka~ak4j•h§ı 
Haber verildiğine göre Mercan 

Belediye daha kolaylıkla seyrü 

seferlerini temin makaadile, teh· 
rimizde itliyen otobüslerin enleri
ni 2,5 metreden 2,30 metreye in
dirmeği kararlaştırmıtlır. 

Istanbul muallimlerine 
kurs 

• 

J,qıacatclardır. Bu vaziyet üzerine 6 büvi•k fab-
l'~z hir • ..:ı..:lde ve maliyet fiyatını "k., t"" l k l ,.... rı .. or ~r iktisat ve a etine müra· 

P edebilecek unsurlardan mah • caat ederek muamele vergisinin 
ol tefe)ıküllere ne devletin yar • 

ıe sümriik maniaları, ne de iıçi· te~gah batından alınmasını iste· 
eii it kuvveti aclun attırmak im- m.§lerdir. 
rebilir. Sadri l!tem 1 Ve1~ale~ henüz meseleyi tetkik 
5 inci ublfrnln a üacü dtuaallda ) el-elet ,. ... enır . 

maliye tubeıi tarafından Mercan· 
da Yusufyan hanında "Haçodar· 
yan,, firması altında it gören bir 

çuha ticarethanesinin -vergi kaçır· 
dığını teıpit etmiş, cezasile bir);k. 
le bu ticarethaneye 1 eo bin liralık 

vergi ihtariyesi gönderilm=ştir. 
Ticarethane, vergi kaçırmadığı 

Yeniden yapılacak otobüsler bu 

karara göre olacaktır. 
........... , ................................ . 
iddiasiyle mahkemeye müracaat 

etmittir. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

Bu yaz tatilinde, lstanbul iUC 
mektep muallimlerinin tedris ve 
terbiye usulleri hakkındaki bilgi· 
ler'ni arttırmak makıadiyle m:ıa• 
rif müdürlüğü tarafından bir kura 
açılacaktır. Kurs iki ay ıürecek· 
tir. 

Efendi (konfe~. veri>:or) - - •.. Staviski yazıhaneainde oturu· - •.• Yalnız yazrhaneainden gelip ge- - . .•• Nihayet Staviski ölünce ya- ••• Şimdi de kendileri ortaya çdumıo 
• elacliler, Stavıski denilen •· yor: tıpla bir boraaa nud borsada aJıı çen her türlü sahtekarlıklardan ve dolan- zıhane kapandı. Fakat orada asıl iı gö- mak için gizli bir çete kurmutlar, •nika 
..... hir lllhtekir?ık n liolandı· verıt edenlere vurta olursa o da türlü dıncılılclardan bir mıkdar komisyon his • renler birer köıeye ıizlenerek kaldı. hırsızlığı yapıyorlar! .... 
miı:roneuluiu icat etmitti... türlü aahtekirlıklara nııta oluyordu.. sesi alıyordu .. 
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Balkan misakı 
tehlikede mi? 

... 
.... (Bqmakaleden devam) 

sözüne hak vermek li.zmı gelirdi. 
Binaenaleyh M. Venizeloaun iti· 
razı bizim fikrimizce hiç te yerin· 
de değildir. 

Bütün devletlerin muvafakat•· 
ni almak ve bütün Balkan devlet· 
lerinin ittir:ıkini temin etmek gibi 
kayitler iıe bu misakı suya dütür· 
mekten baıka bir netice veremez. 

Bundan dolayı Çaldariı hüku • 
metinin M. Venizeloı tarafından 
serdolunan mütalealan kabul e
derek misakın o tartlar dairesin· 
de tadiline letebbüs etmesi büyük 
milli tezahürat ile Atinada kon· 
mut olan imzanın ıebepıiz olarak 
silinmesi demektir ki bu hal Yu· 
nanistanın hariçteki siyasi nüfuzu. 
nu hiçe indirir. 

Bereketverıin ki M. Çaldariı 
bu hakikati takdir edecek bir ha· 
ıiret göatermiftir. Yunan bat· 
vekili misakın Yunan menafi ini 
tamamen temin ettiğini ispat için 
efkin umumiyeyi her suretle ten• 
vir edeceğini ıöylemit, buna rağ· 
men meclisi meb'uun ve i.y.:ın· 
dan tudik kararı alamazsa ıiyui 
hayattan çekileceğini ilin etmit· 
tir. 

M. V enizelosun asıl mabadı 
M. Çaldarisi dütürmek ve müm· 
kün olursa ıiyasi hayattan dıtarı· 
ya atmak olduğundan böyle bir 
neticeye var:ıbilmek 'için ıbütün 
!kuvvetiyle miaakm taıdikine mu· 
halefet edeceğini iddia edenler 
vardır ve mebuıan meclisinde de· 
ğilae de ayan meclisinde ekıeriyeti 
bala Venizeloaçularm haiz olma· 
sına göre mis~kın Yunanistan Ü.• 

rafından tasdik edilip edilmeme· 
ai ihtimalleri günün en mühim bir 
meselesi teklinde görünmektedir. 

Mehmet ASIM 

lstanbul Adıiye 
daireleri çok 
dağınıktır 

.... ı ua., tıırah ı tııcl •yafada) 

Bu daireler postanede adliye için 
ayrılmıı olan odalan tamamen it· 

gal etmit olduğu i~in mehakimi as
liye ve ticariye ve asliye ceza mah· 

kemelerine hiç yer kalmamıtbr. 
Bundan dolayı diğer mahkemeler 
muhtelif semtlere dağılmııtır. 

Şöyle ki: Ceza mahkemeleri 
- Ağırce:za dahil olduğu halde -
MualJimler birliğindedir. Birinci 
hukuk, altıncı hukuk mahkemeleri 

Türbedeki muhtelit mahkeme bi· 
naaındadır. ikinci, üçüncü, dör· 
düncü hukuklar Beyoğlu ıulh mah

kemelerindedir. Beıinci hukuk 
Alay kötkündedir. Birinci ve ikin· 

ci ticaret mahkemeleri Ticaret o· 
daamdadır. (Ticaret odaaı darlık 
haıebile içtimalarma imkan bula· 

madığı İçin mütemadiyen tahliye· 
sini istemektedir.) 

GünUn siyaseti 
- L-2 _ ,_, - ,_, ---

Mısır, mühim ha 
diseler arif esind' 

3 Aylık maaş 
sahipleri 

1 iŞÇi yurdu J Japon dampinği 
devam ediyor 

Ingilterenin Mısıra gönderdiii f 
fevkalde komiser Sir Mileı Lampaoıı 

Vilayet muhasebeciliği 

kolaylık gösterilmesini 
emretti 

Mütekait, dul ve yetimlerin ay· 
lık cüzdanlarm.ın, yeni harflerle 
y.:ızılı nüfus tezkerelerine göre 
deği§tirilmeıi, fotoğraf yapıttırıl· 
ması ve aylık bordurosunun hazır· 

lanmaaı dolayısiyle nüfus dairele· 
rinde ve mal müdürlüklerinde 

fazla bir izdih:ını olduğunu ve 
halkın sıkıntı çektiğini gören vil· 
}ayet muhasebeciliği, memurların 
geceleri de çalışarak halkın işini 
kolaylaıtırmal:mnı emretmiştir. 

Emlak ve Eytam Bankasına 
maaı kırdırmak istiyenlerin mal 
müdürlüklerinde vize yaptır:ıcak· 
ları günler §Öylece tesbit olunmuş· 
tur: 

3 Mart cumartesi mülkiye ve 
ve ilmiye yetimleri, 4 Mart pazar 

askeri yetimleri1 5, 6 Mart pazar· 
tesi ve salı, ~~keri tekaüdü, 7, 8 
Mart çar§8Dlba, per§embe mülki· 
ye ve ilmiye tekaüdü. 

Bulgaristan muhacirleri 
ve vilayetin bir kararı 
İstanbul vilayeti, Bulgaristan 

dan memleketimize muvazaalı şe· 
ker kaçakçılığının önüne geçmek 
için yeni bir karar vermittir. 

Vilayet muhacirlerin beraber• 
terinde getirdikleri ıekerlere ait 
resimleri gümrükte verdiklerine 
ait vesikaları göstermiyenlere mu· 
hacir muamelesi yapmıyacağını 

alakadarlara bildirmiştir. Vilayet 
yoliyle bir kaçakçılık hakkında ta· 
yanı dikkat bir ihbar yapılmıştır: 

Bir ıahıs Bulgaristandan muha· 
cir olarak gelmi,, fakat fazla şe· 
ker getirmiştir. Vilayet bu şahıs 
hakkmda muhacir muamelesine 
batlamamı§tır. Dün bu tahıı vila· 
yete gelerek kendisinin kaçakçılık 
yapmadığını söylemiş kaçakcılrk 
yapanların isimlerini vermiıtir. 
Vilayet tahkikata başlamıştır. 
iiiWWriWWWUMJiiidWmımRmmu:ıtlllftlfHUUWWWiiGWWh.WI ____ _ 

ra dairesi olabilir. 
Yok eğer telgrdhaneden maa· 

da olan kısımlar tahliye edildiği 
halde bu büyük bina mevcut adli

ye dairelerini tamamen alamaz ise 
şu tarzda bir tertip yapmağı daha 
muvafık görenler vardır: Haliha· 
zırda tevkifane eski adliyenin ar

kasında olduğundan mevl..-uf ar 
mütemadiyen oradan postah::me· 
deki istintak daire .. ine ta~mıyor ar. 

Liman şirketi şehrin iki 
yerinde yurt açıyor 

Geçen sene içinde H:ıydarha· 
nında ve Balatta amele için iki 
lokanta açan Liman Şirketi Top· 
hanedeki ve Kuruçefmedeki ame· 
leler için de birer amele yurdu 
tesisine karar vermiş, bu hususta 
icap eden hazırlıkları yapmağa 
b:ışlamıştır. Tesis edilecek ame· 
le bürolan ucuz birer lokantayı 
birer kahvehaneyi, okuma salon· 
larınr, banyo dairelerini, bekar a· 
melenin y:ıta.khanelerini hasta a· 
mele için birer dispanseri ihti· 
va ed~ktir. 

Buralarda amelenin sıhhi ve iç
timai vaz:yetlerinin ıslahiyle de 
alakad:ır olunacaktır. 

Bürolarda tesis edilecek lokan· 
talarda yedi buçuk kurutluk ve on 
kuru~luk olmak üzere iki tertip 

yemek verilecektir. Büro kahve· 
hanelerinde ç.:ıy ve kahvenin fi. 
atlan iki kurut olacaktır. Sıcak 
banyolar.da ameleye sabun d:ı ve· 
rilecek, bütün bunların mukabi· 
linde ancak bet kuruş alınac:ıktır. 
Dispanserlerde ameleler mecc.:ı· 
nen muayene ve tedavi edilecek· 
lerdir. 

Tophanede eski askeri me:zb:ıha 
lar müfettitliği binasının Emlak 

bankasından satın alınması için 
Liman Şirketi banka ile temasa 
giri§mİ§lir. 

Ege gecesi 
fstanbulda bulunan fzmirli 
gençlerin bir teşebbüsü 
İzmir lisesinde yetişenler cemi· 

yeti, martın sekizinde T okatliyan 
''E . salonl 'lrmda bir ge geceıeı,, 

tertip edecektir. 

Maksat, lzmir mahsulatını İs
tanbullulara tanıtmak ve netice 
itibariyle sürümlerini te.min et· 

mektir. 
Bütün Ege mahıulatı 0 gece sa-

londa teşhir olun~cak, misafirlere 
bunlardan ikramlar yapılacaktır. 

ipek böcekçiliği 
Tutulan bir ata.tiıtiğe göre İs

tanbul vilayetinde ziraat müclür· 
lüğünce 1929 ıenesinde on bin, 
1931 senesinde otuz bin, 1932 se

nesinde otuz bin, 1933 de ise yet· 
mi§ bin 679 adet dut fidanı dağı· 
tılmıştır. 

Ziraat müdürlüğü köylere dut· 
çuluk ve böcekçilik hakkında lev· 
balar astırmıştır. 
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Japonlar yüz paraya bir 
ampul satmayı teklif 

ediyorlar 
Japonyadan ticaret odasına ge· 

len mektuplarda Japon malları 
teklif edilmektedir. Bu mektup 
lardan birinde, kilosu 36 İsviçre 

frangına her nevi duvar ve cep 
saati satmak teklif ediliyor. 

Diğer bir mektupta da Y oko
hama limanında teslim edilmek 
§artile bir ampül 100 paradır. 

Diğer taraftan alın~n haberle· 
re göre Japon ampülleri Alman· 
yada ve Çekoslovakyada pek ucu· 
za satılm~tır. 

T opkapı sarayında yeni 
bir daire açılıyor 

T opkapı s:ı.ray müzsei mü· 
dürlüğü t:ırafmdan, Fatihin yap· 
tırdığı hazine dairesinde beıinci 
bir Türk salonu hazırlanmı§tır • 
Bir kaç güne kad:ır açılacak olan 
yeni salonun ehemmiyetli kısmı· 
nı, on altıncı asırdan on sekizinci 
asra kadar yapılan Türk kumJ.§ 
ve itlemeleri teıkil etmektedir. 

Müze müdürü Tahsin Beye gÖ· 
re, buradaki eserler dünyan.m en 
kıymetli bir kollekaiyonu ola· 
ca!ktır. 

Kızgın demırler llir işçiyi 
ağır yaraladı 

Evvelki gün Galatada feci bir 
kaza olmuıtur. Galatada M:ıh· 
mudiye caddesinde dökmeci Kir
kor Efendinin dükkanında çalı· 
şan Dimitri isminde birisi erittiği 
demirleri kaplarla dökerken bir· 
denbire kalıp p-:.tlamııtır. 

Patlama neticesinde etrafa da· 
ğılan kızgın demirler Di • 
mitrinin yüzüne ve vücuduna sıç· 
nyarak bir çok yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. Y :ıraları 
tehlikeli olan Dimitri baygın bir 
halde hastahaneye kaldırılmıştır. 

Tavuk hır sızları 
Zabıta ötede beride tavuk hır· 

sızlığı yap1n üç kadını cürmü 
meıhut halinde yakalamıştır. 

baılamıı bulunuyor. Bu yÜzden Mı~ 
bugünkü vaziyeti, bu vaziyetin karrti 
lıkları, gerek Londra, gerek Kahire ı9 
buatında uzun uzadıya tetkik olunnı•1 
ta ve buna dair birçok" yazılar yazılrd" 
tadır. 

Bu yazılar hülisa edildiği takdiı' 
ıu veıikalarla kQ1ılaıılır. 

Mmr, 1922 den beri lngiltere u.rJ 
dnn verilen sok mahdut bir iıtildi.lif 
ten istifade ediyor. Bu istiklal o ki 
mahdut iti sinemalardan, otomobilletl 
vergi alabilmek için bile on iki devli 
ayrı ayr; müzakereler yapmak icap t 

yor. 
Mısır bu iıti.k18.le nail olduktan ttİ 

1923 bir kanuna eıaıi yaptı ve bu kal 
dairesinde teırii hayata batladr. 
Umumi intihaptan, hep müfrit milltı 

perverler, yani tam iıtikl&l tara!taıf 
kazanıyorlardı. Müfrit milliyeıpenJ 
bertaraf ebnek için kanuna aaıi tıı'1 
dildi ve (Tempı) in anlabtma göre 
saray hiilcUmeti vücude getirildi. Buf 
üzerine Mıaır ikiye bölündü. Buıül 
rejime andık olan ekalliyet, ve bunu 
bul c.tmeyen ekseriyet. 

F.kaHiyet hükUmetleri gelip giclif 
fakat memleketi temıil etmiyor; m~ 

Jeketin itimadmı haiz bulunuyor. 
CkaUiyr.t ile ekaerl~er. uzlattırıdf 

cek bir kimıe yok gibidir. Memtekf! 
birçok muktedir ricaliekaeriyet ~ 
oldukları için banlar iı batına getiriı 
yor n kendilerinden istifade olu~ 

Bu çıkınudan nasıl çıkılacak? 
Fakat Mmrdaki vaziyet, yalnız bit 

kalliyet ve ekseriyet maeleai deiill 
Mısırda bir de iııal orduıu var. Bu iti 
orduıuna dayanan lngiltere var. Bu~ 
du Mııırda bulundukça, M111nn berP" 
gi bir meıeleyi halle muktedir olamıt' 
ğmd" !Üphe yoktul". J 

Bilakis, Londra gazeteJerinin ao11 ] 
rİyatmden, lagilüılerin Ml-.da ~. 
latr hima"•" ıe.iıina taraftar oldulrfiıtt 
laıılıyOT. lngilizler bu nende h-"'~ 
bir ha,..ket veya tqebbüıte bulandll 
n takdiYde Mısırda yeni bir müaıl 

devri batlıyacaimda ,üphe yoktur·. 
Bunur la beraber lngilizlerin n•t1' 

ı uıdan, Mııırdaki ekalliyet n ekse1 
ihtilafmdı...n iıtifade ederek vaziyete 
kim olmak istedikleri ve kapitülis~ 
nn vaziyetini tadil ederek halkı bir ~ 
c:eye .. lar memnun etmek hahuma 
ıeyi elo tcsirmeğe çab;acaklan anW 
yor. _ J 

O halde önümüzdeki gün ve ay1'1" 
M111rcta, ınühim hadiseler beklenebili1 

ö. IC· 

Ya'o vaya yolcu tayyart 
lerı işletilmesi düşü

nülüyor· 
Akay idareai Yalova kaplıcl 

nna rağbetin bir kat daha a~ 
ıı için Yalova ile Köprli araıı1' 
daha ıüratli ve daha sık ~vaput 
letmek fikrindedir. 

Emine, Elif ve Nur :ye isimlerin· 
de olan bu üç kadının hırsızlık 

ıu;larmdan bir çok sabıkaları var· 
dır. 

Bundan başka Yalova ~e lıtl'. 
bul arasındaki mesafeyi ?aı ,ıtJ 
üzere daha bazı tedbirl,.•fle,uııi 
dü§Ünülüyor. Ezcümle ~;~l 'J 
liyabndan iıtif ade edin ve N '~ 
nülüyor. Yazm lstanlvamı or·,, 

Bunlardan Emine geçen gün 
Bakırköy civarm:la Y anko Efen
dinin bahçesine girerek tavuklan 
yakal~mıf, kaçarken polisler tar:ı· 
fmdan yakalanmıştır. 

d 
. 1. k anın 

va arasın a ıt ıyece - h 1 -=.1 a-
hir çok meraklıların 

cekleri muhakkak gö...-. 1 
cak bu tayyare seferi , 
man batlıyacağı hak 
karar verilmit defiild 

.; Ruı· 
Vakıa postahane tamamile tah· 

liye edilirse bütün adliye dairele· 
rini istiap edebilir. Bahuıua bugün 
icra dairesine en muvafık olan ze
min katındaki boldur. Halbuki ~bu 
hol postahane olarak kullanılıyor. 
Burasının batka bir yere nakli için 
telgraf tesisatının mevcudiyeti ma· 
ni tefkil etmez. Binanın yan ta· 
raflanndaki methallerinrlen biri 
telgrafhane olarak kullanılacak 
kmna tahsis ofunursa ve posta kıs· 
mı da başka bir binaya nakledilir 
iıe hol mahalli pek münasip bir ic-

Halbuki istintak dairelerinin ya 
tevkif ane dahilinde, yahut civarın· 
da bir yerde olması daha kolaylık 
olur. Sonra sulh ceza mahkeme· 
leri ceraimi adiye ile a &kadardır. 
Binaenaleyh bunların polis kara· 
kollarından münasip olanlara tev• 
zii daha muvafıktır: Mesela biri 
Eminönü, öteki Beyazıtta olmak 
üzere iki kısma tefrik olunabilir. 

_ 'J'ilrk erin, tahtı taaarnıflarmda bulu· 
nan 0 razl ilRrlnde halz bulundukları hukuki 
mUlkl,)'ct lıaltkında llllstcr (Mil) ti11 zeminde 
ıcıareJ usan etmektedJr: 

Nuriye ile Elif Kurtuluşta Soti
ri Efendi ile madam Olganın t:ı• 
vuklarını bir çuvala doldunnut· 
lar, kapıdan çıkarlarken yakalan· 
mı§laTdır. 

"l'tlrklc.r ıısrrJardanberl bu aro:r.lye liA· 

hlp ııuıunmaktadır, Ecdatları, kanbn , .e l)C· 

caat ""gayreucrı paha51113 buralarını alarak İspanyol heyeti gitti 
kendDerlne mlr:ıs bırakm1'lardır. Tllrkler 1 
bornclnn gttmıycook , .6 eskiden hfıktm bolnn· Bir müddettenberi §ehrimizde 
duldan yerlerde bir esir vıızlyctlnde yapmt· bulum:n~a olan İspanyol ticaret 
:racaklıırdır., h · d.. k p · l' 1 ' eyctı un a ~Mil anı yo ıy e 

- (Jourua do GenC\e) ı;ın:etesınln Pa- l k l . d'' .. .. 
rısten aldıt'l nınlfiıruıta göre sulh ltonferanın· mem e et erıne onmuıtur. 
nı Anadolunun lngUtert', Amerika, Franı;a Jıpanyol ticaret heyeti iki haf· 
\"'C ttnıya dc\·JeUerlnin kontrolü nltmcla lda.- t d be • l t b ld uht l'f "h 
resine ,.e ba tarzı l<btt,nln tatbikine karar a an rı • an u a m e 1 

l • 

vermı,tır. racit tacirleri ile temas etmiıler, 
- Krutıldly, Mııkrllı:öv. Bl.h1lknda, tıı1tn· bilhaaaa yumurtacılar, zahireciler 

• :\"I', C"llr.111. Knsmına•-., "rC Ak!lıını\' mmt-kn- b .... k 1 1 1 1 din:n hu j!\ i)n ,,,,.1 ......... m biraz mec.- ve agına çı ar a an aJMıt ar· 
:ı- h"nd!l f•M.,1Ann t,.ftı,ı için blttr ml1fettlş· 

Hulasa: Biz alakadar bazı ze· 
vat ile görü§erek mevcut tiki.yet· 
leri bir tuaftan tespit ebnekle be· 
raber bunların izalesi çaresi ne o· 
Jabileceğini gene alakadarların 
mütaleasına ; tinııden yazrvonız. 

V•zivetin ~:ıha ivi h; .. •11rette tet· 
k;ki b1zzat A.ı}iup VP1·i1= ~.,.,pfen· 

gul olmasına 'bağlıdır. Hk ibda• olunmo,tur. dır. 

Köylü elbiseler 
gittikçe a· 

Sumerbank fabr 
dan yapılan köylü 1 

doluda büyük bir r 
tür. Sipari§ler kar 
dar fabrikası gece ılal' 

elbiaeıi yapmağ& ~· irt; 
ler gün geçtikçe ar' Dehrian ti 

Bu vaziyet karfıl•nımı.rett 
L. • d!'I-! un Fra.e ro' 
•oııeıı yapan l1'ım . 1 k lr 

• ::ır o 
daha ziyade genııle 
sörülmektedir. 
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ilmi bir tecrübe 
Bir köpek evvela öldü
rüldü sonra diriltildi 1 

S-VAKIT 3 MART 1934 ~ 

- Çok bağırma baba, annemi 
korkutacaiuın. 

Gül.eren, tahta kanapeye otur· 
muf, babasına ıokulmak istiyor
du. Fakat AH Bey, dimdik, Fikri· 
nin peıinden gidiyordu. 

- Ah Gülseren, Gülderen, ha· 
yat bir facia .. 

- Babacığım 1 
Minimini, hayatın facia oldu

ğunu biliyordu .. Ona heniiz onlar 
hücum etmem~ılerdi. Fakat öte
ki .• ve ötekinden babasına b:ıhse
demiyordu. Babası da, kızına yap 
tığı dalavereleri söyliyemiyordu. 

Methur Ruı alimlerinden Pav· 
lovun talebesinden Profesör Smir
nov son zamanlarda çok hayrete 
değer bir ilmi tecrübe yapmı!tır. 

Profesör Smirnov bir köpeği, vü· 
cuduna mütekasif elektrik cereya .. 
nı aalıvermek suretiyle öldürmüş 
ve ölüm diğer alimler tarafından 
müıahede ve tespit edildikten son· 
ra bir saat geçince Smirnov köpe· 
ğin kalbine bir şırınga yapmıttrr. 
Bu ıırınganın tesiriyle köpek diril· 
miştir. Köpeğin kalbine 1ırınga e• 
dilen madde Valsiyon' dan yapıl· 
mıı hususi bir terkiptir. 

Silahçı 1 ahsin Bey idam 
mı edilmişti, qoksa .• 

Ve M:umara gecesi, zarif ay, 
hafif bir sis, kokular .. Bir tebes· 
silin gibi ufuklar ..• 

Birdenbire Ali Bey bu ahengi 
bozdu: 

- Neden yirmi yaşında değil
sin Gülseren? .. Sana anlatayım ..• 
Yalnızım .. 

- Ben arbk her ıeyi anlıyorum 
hll.ba .. Bir iki gündür her feyİ an· 
lıyorum. Anlat bana. 

Bir an, Ali Bey bu çocuk kadın 
sesiyle irkildi. Sonra, sonra .. 

- Ne cici ç.ocukıun, dedi. Öp 

beni bakayım. 
Gülseren memnundu. Babatına 

sokuldu. ötekinden uzaktaydı. 
Neden erkekler mes'ut olm:ısm
lar? Çiçekler meı'ut, dalra mes• 
ut, günet mes'ut yarm !C!'le doğ:ı· 
cak. 

Gülseren inanamıyordu, geçen 
haftaki saadetin ortadan yok ol • 
duğun:ı inanamıyordu. 

- Seni çok ıeviyorum baba. 
Geçen hafta anneıiyle babası· 

nı aeviyordu, babaamı annesinden 
biraz daha fazla aeviyordu. Nuri 
Beyi seviyordu. Biraz matmazeli 
ıeviyodu. Kuılan ıeviyordu, uyu· 
yup uyanm3ıını seviyordu, ıh'k 
ya.taiını, yorganını, yaıbklarını 

eviyordu. Gördüğü rüyaları ıevi· 
Yord_ıı. Hiammi..Qancurları ac.tıijı 
Z&man, od~ya dolan aabahı 'levt" 
yordu. Halbuki 4imdi öteki onu 
yaralamıştı .. 

- Sana nasıl anlatayım yav-
rum. 

- Beni bud:ıla mı sanıyorsun 

baba?. Ben aptal değilim. 
Gece haykırdı: 
- Onların hepsi birer haydut! 
Minimini cenp verdi, kalbini 

döktü: 
- Onlarm hepsine biz kar§ı du 

racağız. 

Ali bey kızının alnını öptü ve o 
da kalbini d8lrtü: 

- ÇOk çalııtım. 
Sessizlik, dalga, gecenin inilti· 

leri. 
Çok ç.alıtttnftr. Onun için: "Bir 

cambaz, diyorlardı, bir gün dütüp 
kafaımı lkıncak •. ,, Fakat cambaz 
lar, ipte oynamak için çok çahtır

Halbuki ikisinin de mazeretle-

ri vardı. 
- Ne güzel saçl:ırın var kızım. 

İyi ediyorsun da kestirmiyorsun. 
- Sen izin vermeden kestir-

mem· 
- Ben mi?. 
Ve aklın gene fikir ... 
insanların yaşadı~ı gibi ya§a· 

mak neye yarar? •. lnıan boşluk· 
tan k:ıybolmalı, toprağa karışma· 
lı ,§u denizin, şu gökün, şu ihti· 
yar çamın bir zerresi olmamalı .. 

Ve fikir. 
-13-

- Eğer aeni, iıtediğin hayatı 
sürmekten ınenedersem, sürdü • 
ğiiıı hayattan mes'ul olurum ve o
zaman da istemem ki .. 

~ustu, hay::.tı sevmiyordu. Kızı 
da aevmesin istiyordu. 

-Baba .• 
- Ne var yavrum?. 
- Mahzun olduğunu istemiyo· 

rum .. Bak! 
Baktı ve sade kızını, evladını 

gördü. Bu kız onun kanıydı, onun 
dev:ımıydı .• 

- Seni çok ıeverim kızım. Ba· 
tıme. gelenler ıana dokunmaıay
lir Mc 1tldırıı etmezdim. Ben 
Kimseden, i\içbir şeyden kork-
mam, çekinmem. 

- Ben de korkmam baba. 
Yalan ıöylüyordu. 
Ötekinden korkuyordu. 
Ali Bey sordu: 

- Mabn:lzeli savdığıma faf· 
madın mı?. 
-Hayır. 

- Neden?. 
- O birçok ıoyler biliyordu .•. 

Bunlar aramızda kalmalıdır. Kim 
se bilmemelidir. 

Ali Bey, çok ıey bilen kızından 
lko11ktu. 

- Ne demek istiyorsun?. 
- Seni ıeverim demek istiyo· 

ruın baba. 
Ali Bey, batını avuçbrının içi

ne aldı ve inledi: 

Köpek dirildikten sonra eskisi 
gibi koşmağa, havlamağa baıla· 
mı§ ve hiç bir marazi hal göster· 
memiştir. 

iş günü kaç saat 
olmalıdır? 

(Baş tarafı 3 Uncfl ııayıfada) 

Ana sanatleri Türkiyede iılenmeyen 
ıanatlerin bir nevi sanayi paraziti halin · 
de ortaya srkma&ı bize korunacak ınilli 
bir sanayi hareketiılir. ana vaıtflarını ve· 
rem ez. 

O bir nevi ve biraz ıeklini deği§tirınİI 
ithalat ticaretinden ba§ka bir teY değil· 
dir. Böylece tutunmak isteyen sanayi ik· 
tısat kanunlanna göre ergeç iflasa ınab· 
kumdur. 

iyi planlaımıı, temelleri aailam he • 
&aplara ıöre kurulmuı olan müeıeselere 
ıelince bunlar hesaplarının sağlamlığm • 
dan dolayı iı kuvvetlerini daha insanca 
istismar ederler. Binaenaleyh ilk sene • 
lerinde nstıti olarak yüzde 30 kir ge
tiren sanayi müesseseleri iıçiye fazla H· 

at 1ükletmeden karlarını arttırmaia İm· 
kan bulabilirler. Çünkü onlann i,çitere '\'e 
rccekleri fazla I§ aaati ücretini tnallannın 
aatılmauna enıel olacak bir halde değil
dir. Memlekette onlara rekabet edecek 
ınnayi mevcut değildir. Rekabet sahası· 
na giren baıka mmnlckctlerde bile i'çi 
çahıma saatleri veyahut g\indelikleri da· 
ha iyi hesap cdilmiıtir. 

Hükumetin yardnnlanna, memleket 
içinde nçık pazara rağmen vaziyeti kötü 
olan ınüeaaccler varı;a onlar ne yapsalar 
bir ,ey kazanamıracaklardır. lı saatini 
artırmak ıurctil~ fazla bir kar elde et • 
menin irnkRnı yoktur . 

Silahçı Tahıin Beyle arkadatla
rı araaında: bir kaç defa yukarıki 
tarzda muhavereler cereyan et
mişti Nihayet Tahsin Bey bir gün 
ortadan koybolmuıtu. Onun gıya
ben idama mahkUm edildiği ve 
hükmün de infaz olunduğu zanne
dilmiıti. Halbuki bu rivayetin asıl 
ve esası yoktu. Tahsin Bey Bulga
ristanda idam edilmemişti. O bir 
gün kimseye görünmeden Sofya
dan trene binmiş ve doğruca ls
tanbula gitmişti. 

Tahsin Beyin akıbeti 

Onun vazifesi batına gitmediği 
ve ortadan kaybolduğu tabii lstan
buldaki teıkilatı mahsusa merke
zine hildirilmitti. Aradan bir müd· 
det geçtikten aonra htanbul mer
kezi Tahsin Beyi bir gün teşkilatı 

mah•~ısa dairesine celbetmişti. 

Ondan aoara Tahsin Beyin ne ol
duiu malam dejildir. Bilinen bir 
şey vana o da meri:eze celbedildi-
"'. • • Ed gının erteıı günü ölüsünüı: im~ 

Netekirn hesaplarını sağlamlaıbrmıt 
ve planını iyi kunnu~ b'iyük rnüeı&e$eler 
'imdiden ıeki:ı saat iı ile vuinlerini ya
pebilmektedirler. 

kapısı mezarlığında bulunma I~ır. 
O zaman Tahıin Beyin teşkil~tı 
mahsuıa merkezinde iple boğul· 

mak ıuretile idam edildikten son· 
ra ceıedinin Edimekapısmdaki 

mezarlığa bırakıldığı söylenmİ§ti. 

Vazifesi baıına gitmiyenlerin, 
izinıiz olarak vuifelerini terke· 
denlerin idam ile ce_ ~ndırıla· 

cakları te§kili.b mahsusa talimat· 
namesinde yazılı bulunduğundan 

ve Tahsin Bey de böyle bir cezaya 
müstahak olacak bir surette hare -
ket ettiğinden onun, vaktile riva
yet edildiii veçhile iple boğuldu
ğuna, ondan sonra karanlık basın
ca tetkilatı mahsusa dairesinden 
cesedinin gizlice çıkarılarak Edir· 
nekap11ına kadar aötürülüp orada 
mezarlığa bıra1ulıverdiğine ve 
idam cezasının bu suretle infu o
lunduğuna muhakkak nazarile 
bakmak lazım gelir. 

l~c;ı u.atlerine ilave yaparak yürümek 
isteyen sanayi kendini başka ı;ahalarda 
düzeJt.TOP çalıınıalıdtr. 

Bir batka bakımdan İf saatlerinin ço· 
ialtılma,. veya azalblnıaaı iıi piyaaaıı· 
na tabıdir. Bizde iı piysaımı tanzim i§i 
iı saatinden evvel gelir. Bizzat onu sa • 

- Bana darrlmıyorsun ya .. Sa- nayii.t biinyesinde aramak lazım ıeldiği 
kın darılma ve beni affet kızım. gibi tnemleketin yüksek menfaatlerinde 

- Yavrum, kıznn.. (Devamı var) de aramak Jt;wndır. Sna!t&ı~laşmayı ıiar 

ı b 
.. olunca ,·ıersı'n' --· edinen bir cerıuyctin h.a rıı"sele sadece b'ır 

lar ... 

Silahçı Tahsin Bey lstanbula 
geldikten aonra da tqkili.tı mah· 
ıuaa nizamnamesinde idam ceza
ıından bahıeden maddeye gene e
hemmiyet vennemit ve o madde· 

nin muhakeme&iz, müzakeresiz 
tatbik edilemiyecejini zannetmiş 

olacaktı ki kendiıi merkezden çağ 

ntan cam a.ır. ' 1 --nııımımıınnııumın-ıııııııııımuıu•ıııııııııa••mmıınııııınumıııııııım 

diltilnür. Bir gün dütiiP kafasını Bı•r k zümrenin eline bırakılamaz. Milli sanayie 
kır:ıcağmı bilir ve kafaaını kıta- re or hizmet edecklerini sananlar eğer mutla -

ka bir ıımf hesabına fikir ve kanaat sa • 
cağını bilir ve arkasında kalacak- hibi değilseler her §eyden evvel bozuk 
lan aç bırakmamak için ihtiyatlı Havada doğurtulan olan itleri düzcltmcie çabımalıdırlar. 
davranır. ilk köpek Bozuk olan itleri bir kısım vatanda • 

Kanıına ehemmiyet vemıiyor· Aınerikalıların ve lngilizlerin tın Mrtına yiiklettnekle meınlekett.e bir 
du pek. O nasıl olsa kendini kur- sosyal meselenin doğmaıına da ıebep ol• 

fevkaladeliklere karı• merak v~ tarırdı. Onun hüknıU Yoktu. Fa- muı oluruz. Bu mesele Türkiyede İ§sizle· 
zaafı billinen •eylerdir. ln"ili:z rin artm el ·d· H • b 

kat kızı, Gülderen, Gülsereni... :r °' ası ınes cu ır. atta u mese • 

rıldığı zaman hiç tereddüt etme
den o davete ica:bet eylemit ve 
kendi ihtiyariyle celli.tlaTınm aya

ima kadar gitmiıti. H'erhalde teı· 
kilitr mahsuaa daireıinden bir da-

ha ••i ve •lim oluak çlkmıyaca
ğmı evvelinden bilmiş, hiç olmaz-

lerile meşgul iken merkezden izin 
almadan lstanbula gitmişti. Bina· 
enaleyh talimatname mucibince o· 

nun da idam edilmesi lazım geli
yordu. Hakikaten teşkilatı mahsu

sa merkezi onun bila mezuniyet 
lstanbulda bulunduğunu haber a

lır almaz merkeze merbut olan he· 
yetin bir içtimaında lrfan Efendi· 
nin idamını istemişti Fakat irfan 
Efendiyi tanıyan ve onun bilase
bep böyle bir harekete teşebbüs 
etmiyeceğini söyliyen heyet azasın 
dan bir zat irfan Efendi hakkında 
idam kararı verilmeden evvel tah· 
kikat yapılmasını şiddetle talep et· 
mişti. Bunun üzerine keyfiyet lb

rahim Beye bildirilerek tahkikat 
neticesinin merkeze iş'arı emro· 
lunmuştu. 

lbrahim Bey ibu tahkikat emrini 
alır almaz derhal Nevrekopa gide· 
rek tahkikata başlamıştı. 

lbrahim Beyin yaptığı bu tahki· 
kat neticesinde meydana çıkan ha· 
kikat şu idi: Makedonya ve Trak
ya Bulgar komitelerini te§kil eden 

(Sl:udanski) ile (Paniçe) ve (Pro· 
togerof) i~e (~leksandrof) arasın
da ihtilafı efkar-var-C:i. Bulgaris· 

tanda teşkil olunan çeteler M-ake
donya komitesile çalışmakta idi. 
Halbuki Nevrekopta Trakya komi 

tesi hakim bulunuyordu. irfan E
fendi Bulgar komite reisleri ara
sındaki ihtilaf karşısında hangi ta· 

rafı iltizam edeceğini bilemiyor· 
du. Onun için te§kilatı mahsusa
nın lstanbuldaki merkezinden bu 

hususta talimat almak lüzumunu 
hisaetmişti. lbrahinı Beyin kanaa-

tine nazaran lstanbuldan talimat 
almadan ve vaziyeti orada t~ma
mile izah etmeden Nevrekopta bir 

it görülmeıine imki.n yoktu. 
Binaenaleyh lrf an Efendi de Is· 
tan bula gidip talimat almağa mec
bur idi. 

Tahkikat neticesinde •• 
İbrahim Bey tarafından yapı

lan tahkikat bu neticeyi verdikten 
sonra onu bir raporla lstanbula 
bildirmişti. Bu raporda göıte~ilen 

esbap ve delail muvafık ve makul 
görüldüğünden irfan Efendinin 
bilamezuniyet işinden ayrılıp Is· 

tanbula gelmesi şayanı af görül
ımü§ ve idamından sa'J'fı nazar e· 
dilmişti. lbrahim Bey tarafından 

yapılan tahkikat sayesinde irfan 
Efendi silahçı Tahsin Beyin akrbe· 
tine uğramaktan kurtulmuştu. 

b 
zenginlerinden biri ge'" e köpeği· lenin bite göre daha huıuıi bir cephesi 

- Camın ha acığım .. nin doğurma anı yalda~tığım gö· vanr. Bu cephe nüfuıun hemen pel< çoğu 
Baoaıının yan:ığını öpüyordu. .. b. k" l k işe mühtaç olan bir memlekette müml<lin 

d k 
runce ır tayyare ıra amış ve ö-UzaklcLr an, ço uzaklardan bir olduğu kadar i, sahasını geniıletmeklir. 

ses geldi: peği ile seyahate çıkmııtır. Kö· 1, saatini memleket asayiıi, memleket in 
v ın •en, pek Paris ile Klayton arasında do· zibatı bakımından da hakiki bir kazan" 

- • aırnans .. • y 

Evet yamandı ve bu m~ğlGbi- ğumıut ve havada doğuran ilk kö· hllline koymak mümkündür. Çünkü iti ne 

1 
pek olmak, efendisi de böyle bir kadar çok insan arasında bulabilirşek, ~o 

yet onr çok acı ge İyordu .. Kim- ğaltusak Lu "~t.ınd'\ cı kadar çok rahat e· 
sc., i ac!am yerine koymamı,tr. Fa- köpeğin &! bibi bulunmak şerefini deriz. 
kat ;ıte, 

0 
adam yerine koymadı· ihraz etmitlerdir. 

ğı inaanhr, onu aldatmıılar, at

Sadri Etem 

ıa biraz hissetmif olaaydı, oraya 
ayak basmıyacağınua filphe yok· 
tu. Fakat teıkilatı mahıuıa merke
zinin Tahsin Bey hakkındaki 
idam hükmünü verdikten sonra o• 
nu teşkilat merkezinde olmasa bi· 
le, bqka bir yerde yakalıyarak 
cezasını vermekten çekinmiyece
ğine de §Üphe yoktu. 

İbrahim B. Nevrekopta İrfan E· 
fendi hakkındaki tahkikatı yapar
ken orada bulunan (Paniçe) ve 
(Kantarciyef) ile milıtereken ça
lı rl~ası lazım geldiiine kani 0 1. 
muştu. Çünkü Bulgar hük<lmetine 
muhalif oİan bu nüfuzlu ve bUyük 
komite reislerinin yardımı öyle 
kolay kolay ihmal edilecek bir §ey 
değildi. Onun için lbrahim Bey 
komite reislerile huaust surette bu
lut rak yapıl cak mü§terek mesai 

latmıılardı. iflas etmişti. Her 1ey Amasyada Hilaliahmer 
bitn1i1ti ... Tehdit, ıantaj bile onu kongresi 
ktniaram:ızdı artık... Kredi bul- Amasya, 2 (A.A.) - Bugün 
nıak. i~in. çı~pınıyordu. Ama her ı ö.ğleden sonra Hilaliahmerin ıene-
t6/, oıtmıftı. l lık lkongresi yapıldı. 

Muğlada hava düzeldi 
Muela, 2 (A.A.) - Şiddetli 

•oğuldardan son~a havalar iyice 
ısınmı~tır. Geceleri hararet sıfır
dan yukarı 5 - 6 dır. 

Bir namzet daha 
Silahçı Tahsin Beyin maruz kal· 

dığı akıbete Nevrekopta Halil E· 
fendi de namzet bulunuyordu. !r
f an Efendi Nevrekopta teşkilat it· 

hakkında onlarla müzakereye baş· 
lamıştı. 

(Devamı var) 



KüCjük Hiklye : Yazısız H;kô.11e : 

bl.rı~c:'::u·kız·k F~"."" b;r anarun, b;r babanm K< 1 "' ı ıdı B b rık bir mangal.. lrinde ancak ı"ki 
• a ası Hasan B h . ,.. 

Küçük Fatnıa ! .. 
vakti yerinde• old k ey alı tane ateı var .• Pencerelere kağıtlar ya-
lı file" r b' ' u ça parası olan akıl- pı§trnlmıı. Yerde bir tek yatak l . d ~ · ır ı ır zatb. Çok iyi kalpli oldu- 'k" k .... k .. çın f 
gu için herkes ona "f k l ı ı uçu çocuk yorganları sırtlanna al-
ismini vermiıti. ı ara ar babası" mııla~ •. biribirlerine sokulmuşlar .• lsın-

Küçük Fatma da baba . . mak ıçın uğraııyorlar. -::::;:::::~~:=~~:==~~~:-:-[.~~-~~::!~ __ .LL.~~ 
ti. Gördüğü bi f ı_: k sı gıbı yetişmiı Mangal başında.ki hafif renks' b" k ııııı1111111ııııuıı1111111111ıııı11111ıııı1111ıııuınıınıı111111ııııı Babası O.., 
. r amr arımnd k lb. d r . ' .... a 'gtUna Hediy v d. ' htrer ve ona elinden geld'-· ka: a ı ın e ındekı ma§& ile mangalı eıeliyor -.---:-:;.-=:-:;~-~=-==~-~::-:::-:--=;-:::-::::-:::::-:::-::~:.::~-~e;r:::z~.~ıı:ıııı:ııı~ıııı:ııı:ıııı:ııı~ıııı~ııı:ıııı:ııı~ıııı~ııı~ıııı~ııı:ıııı:ııı:ıııı:ııı~ııııın 

tramvay parasını bir f ~· e a ~tindeki Herhalde çorba hazırlamakla metıul .. B l B •z • - - - .-dnn etmek isterdi K ~g~ ar yar- ı yerde ufak bir tencere.. Kapağı açık • ~ - -

defa mektepten eve k ~•re verdo ve kaç , Küçük Faıma bunu gÖ<ünce kalbi ;"' un arı l ıyor . '/j 4usunuz ? ~ d~~uy-- .. ~M~an~rmn b~&ş~~~ti~iliG"I "ka ~ ~;;::~~----~~~~~~~~=~';~~~~~~~~~~~~~ 
Banknot nedir? .. . ~ruye yuruye gitti. dı .. .. . : oz en rar· Muthıı bar kıı gÜnÜ idi o .. . ~aşı dondu ve haç bır şey söyliye - Para nedı·r ? 

beri yağan kar diz ka • Ç gunden rnedı. 
d 

paklara kadar dol l t k" "k ha 1 1 11111 urmuı, tramvay yollan b·ı k • ..;;- .' e uçu nnnağun •• Bu kü • nııan ar arasında kullanılan ·• ~ tı. 1 e apanmış· ç~·lerın babası öldü. Ben de çamaşıra (para) var. Aeab:ı bu nedir?. Böy H l • • 
Küçük Fatma, kara fırtına ti" • bg~ kıyorum. Tahtaya gidiyorum. Aldığım le bir sual kartııında kalı.......... ayvan arz SeVlnlZ 

y :ılnız bizim memleketimizde 
değil bütün dünyada umumi 
harpten evvel paralar hep altın· 

veya güm üttü. Sebebi ne diye? 
sorarsınız. Kolay: Altın ve .. Ü 

bakmıyarak ' ya, pıye. ar aç kurut ile ev kiras · &- a...... O uzun yollan Ü .. d.. ı venyorum. A d NLARA ~ 
tebe geldi. c.b· d ld y ru u. Mek. Bunlann ka=•• doyuruyorum B. ka - mm": a ga.;p t•Y·· Artık ...,.-
vardı. ın e o ukça parası da g~nden beri taliimiz fena •. Ha~a :üt~ p~rayı d:ı kım bilmez .. diyeceksi- va d Ed. . ' b••t•• d"' gum ' u un unya insanlarınca m:ıkb I 

Baba" küçük Fa!ma a .. .. h., ooğuk. Kar, bora, hrbna .• Tabii böy· nız.. 1. j r Lm lRlZ , 
ı ı o ursa oto bil b" · ça - Fakat bunun ne old v va fırbnalı ve tip·ı· 1 y • donuşte ha- le havada nerede İf bulunur' Kim 

ncrsin .. diyerek ayn m.o e ı- maşır yıkatır, tahta ıildirir? Elimizd • ugunu, ne 

bir madendir. Çünkü azdır. ~
ğer altın da demir gibi çok bu • 
lunsaydı altının kilosu da 5 kuru
şa satın alınırdı. d 

. ca otomobal paraı ola b" k k e zaman ıcat edı.ld" v • • h h ld 
a vermaıti. Mektep ok .. ı .. n son ır aç uruı ile de bugün kö - . ıgını er a e i-caktı. Herkes memnu~ G~·zel ve sı . mur aldım. Kömürcüler de pek fena a· şitnıe mıtıinizdir. Dünyada ilk in-
lorda, ~ ~~y;::,.11mf. =r ... ~":. hal~a evv.'.'I beı kuru .. oat- unlar çalıtınıya b>tladılar. Bir· 
oynamak ıçm can abyorda. T laii..:: . lrömürlen lııaPn ali lnmııtan çok ,eyler lecJ::Jlı • ·ı . '"" .• 
sin içinde bizim kü...::L F • •ermıyorlar. Ah .. iman.. fıbranm da.,, .rw111• ~''"· 81hoo ı. \'... atma ela var • dımaaı yok... T·- ela ı..... ___ ,..... r ı.-. ... "-' • a.. eititer. dUniar .... -- o-&_.. -....ı.. • . ~--1-6: Saı.f •ilimi ..-...... ıı•-· ıçecek ve 11_.r· _ e.:: ~ . Kiç1k F-.. liııJi a. 6 lıf.ı_.: ilk ..-.....ı.w 1ıa maddeler ele 
.......... :::..,.; ::::::-.. ~ ~ +:--- ...,.-... . tabii bir çil ı..Yr.1ılr.... -
·--lıbllıiıiııosir<IL v. ~~ .. Jr!~lıil ,...... anmıclundan ....... bir l"J 

1ar a- .. & .. ...... Wtiaw..., !,_. J4ii-' ~. d.-.:w· 1 ald_._ • .- •• Pllltolannı ~- -.ı. l ~ ve ~ l(.Mmaıpa Mrddl6 .,_. ı. manlar çoi mça çalq-=:::::..... ......... 11ot1ormo -ttm" ..- ııi..v •iıılir o11omaiıı tdar· Ve çalqblıça bu silri madde-
~ ....... Eı.ım.w ~ 1ı1r.ııı. • • !er de sııialdL >.ma, İfİD prİp hir 
~ - ...._, .,,.... . ~ - e....,,,_.ıı. . .ıoııı.. - ııilıi 1anh ....tı. Bur llllanlar çak 

Herkes Wri1H rd 1111*1DD tudi1 ...., ~ Mr lmm size yardam ..-ha ka kumu oldukları • • balık tuta 

_.ı... L-1-• -~-""'"" • • _.... .... -· U-..ı ..ım;.. IÇlll • paaaet ~- .mıar.. e- kollarmclaki alllD Wlezilderi yorlar, hbt, hir balık tutmak i· 
wrdn' U.M ;u,m,, ,_. eiil· çıkardı. CeWaMld Mitin ,....,. bdm- çbı çok ze•an arfettiklerinden 

..-..-; kutopu pp17or, v...Jdera ab • caiaa matb w hiç Wr ..,. Myleaııw ıiJecek tedarik edmliJorlardı. 
_.~,' rt' te= •r'teWa W.s uk" ... lalpıdaa fJr1aı1P pktr. 

..... yenla. DIPr - la .......... .... .... ..._.. .._..... itte~ ....,.ı, fula ~ye--
ile......._~ pkbiı i9Ja PmcB,.. yolua ...._ .ui. c.ç .akit ew seldi- cek, buı ı_n .. Ü fula IPYe-

lli Wr ~ .. ..,.. lhr iki lllllf _... ii uman a..-ıi, W.U ona qlaatk • cdE ohmca banlar: 
_.. Wr ._...,. _., • ...._ &aa tan .W kaanmt oldaia mide sö • ...-vmı A---~-- ,.__...ettilor.owmolonko -S..-lıaaaYer,1-de• 
........ 'r: _..._..,._ ......... -.-ıa-olanf8JiYa.,lm. 

- ....,.. &er lr.utapa .,...,.._. hmçlan ailamaia llııtladr Dediler, ve bunu Jrarıdıklı delif-
~ Dirdiiudi ...... ....... ........ ....... " ...... , klcik , ..... !llD tirdiler. 
7& ._ a'l ha uil kalplilipMn ........... to1E ..- • -"'---_..,.. ... -....... o-~--· Azrua, .... maular ~ ..a- Janamlar ikl tanfb oltla1ar. Bilalkleriain ,erine da1oa ..... aldı· ha mallan deliftbımek _, K-..-lıirlWrioo ............. _ ... o,ı. ,., ..... ~ g. 
,.,......_.. 11• .. a }imde, avaamada kundura •ar. (Ç 

Klglk , ........ pi" • - 19 G.. b.. Fakat kanum mç. Şimdi ben a,le ................... da................. 34 ur uz L!. ~-· '--'---~ ki .. 
...... _.. Jtllsilı........... - --· -- • 
• ..,.. ..... Bir ................. ..; Çocuk Mu·· sabAkası kunduraya ibtiJaa ohaD •• •· 

L y 

N' .W.. Bdo;i• lditı ,; ... 1ıir pmk - ll1leli çalı: ........ 8a çalı: '1/111•• 

~ıııi 1111ıı .... 0-W lrahbhalv 7lk Ya-·ları .... n ell 80ft ......_ itte mu.dar llıeMi araJanMa 
--. Aa Wr .... hhbhalar arum- ... • ..,... • • ....___ 

DONYANIN EN SICAK YERl 1. 1 BURUN p.ARMACI 
Muallim - Ali Efendi, tiyle • Muallim. 1-r •• - ....... 

yinis, bS&yma.. DünJUID en sı· ran küçük Aliıi ~ 
cak yeri n....WV?.. M..ıu- ~ .. h, • 

• llill:'tt' • nwHı folraflm ı.ıze glltlderı.ız. 1ılr ..,awlli .., ......,._. -llClllllı ~ ........ _.. da ..... ele ~ ..... 
..... ....,. --- • ........ cblar. Ba m,....u ...........- adı 

Ali - Manasl koyduiımıUS fendi.• • 
zaman bizim kUçik oda... Ali ıeldi. Mu:Jlim palW* • 

OllW ...ıtald Wr m a..m. 1aw da (p-.) dlr. 
........ 1mrtopa .,...... Km .... 
wW ,.ıtc.u p lmwetll akn~t- i
p.. ....... ••da,............ Jtrz. 
... :ran pplü .... pktriı ........ 
ialJ•• Glrdiii men•ra küçük Fat· 

rmı ,a.teıerek I011ha: 
ŞAŞMJll Muallim - Bunlarm wmterl 

...,. .... tta. ~ ...... ..,. .. 

.... wwwlıeli anlattı " ....... .., 
-.ı• ır ı h ~-.. JCulalr•r• 

••• ıııi ,. .............. tirtiır titri • 
,..._Mı'h .. ,.aaıewleracı kn
wr.1- • .,..,. sili .. plthlı .......... 
'itı"Wi 

• • • 

~ BILM§CE , - SarallS'liı biç Ntmem .. Fa· nedir? • 
kat çemenli pastnmıJ& ba,.ıır.. ""i - Bat .-.•ı ır•edet 

150 Okagrıeıanııza 
Hetlige y.,;gorıız 

Bana ben de ptlJotmD· ,........, orta paımÜI- Y .... 
- Ben de tatlJorulll ya.. ._....p, teıçe ~l • 

Muallim - şu... paımalı 
.. ........ Türllıs• •• lifle.. ~ laarfli Wt 1raJi"M ~ DENlZ! • 

Bir ha7ftDID ... ollaJa.. Buma" a· ..-.. .,.hat ederken hir 
llııiari ~ ~--- ..... ,. ....... Ps pn kal· 
,. aiJilir Wr "" ..........,, 11111- Gittili ..... ~ pne 

DoiN ııanecteıııerden 160 o- kadar hep 1aim• Jaltlu• Seya· 
kuyucUmus& muh~lif hediyeler batten d&ndüiü zaman: 
verecellZ- :SediJelerimizin itinde - S. ku:ıbuı nasıl bir mem· 
kıymetli pyler vardır. lekettir. Diye 90ımutlar •• 

Bal _.ım1amıa isimleriıılzi o da hiç iotifini bozmadan kı· 
okunaklı ,azarak "V AKIT gm. aaca cnap •ermif: 
ta çocuk sayfası muharririne,, - Deniz 8ibi •• 

gön~" 
llad. - ... , .... o1mMM' olank ,-. 

' - ·-- (Qocak .,ıuı JIW)lan'iı'IM) 

USLU DURMASA! 

Anne - Bak oilmD·· ·~ 
~lama yarama*bk etmit· » 
windm bpnt. .. Kmt ta onu ye-

•"'· eocwJı - Eler 1msa usulu dur-
.. ,. o .... bis omı 7erdik 
delil mi? 

Ali- .•• 
Muallim - Senin ailft ~ 

mamrhur- ........ .. 
Pannai~ banpa ,.......! ..... 9' 

1 
SULAR NERER GiDiYOR! 

- Ali ... HDereGdıı ..,. ...,. 
aidiyor, bakayım!. 

- Dem.ı.e piJGI'• ...... 
- Gbel, n deııW- • iglll 

tatmıJ.or .. 
- J>tWsde o ........... .. 

-.arki-



Romanya 
ordusunda 
opçuluk ne halde 
Romanya orduauııun topçuluk 

lloldai nazarından teılihatı çok 
ündür. Fırka. bataryalarında 

Fruwzlarm 75 milimetrelik topla
l'ID&, 1900 ve 1902 Rus aahra .top· 
!arma ve 1903 krop modellerine 
'-adüf edilmektedir. Ruıların 
'-'ıuml harpte ricatleri eınaıında 
lltinam edilmiıtir. Krop top· 
""1 ise aon zamanlarda 11lah olun
llauıtur. 

Havan toplan da pek kantık· 
..... Mevcut havan toplan arasm· 
41. 1909 ve 1910 modellerinde 122 

llıiliınetrelik Rus bavanlan ve A
~uryalılarm tOO milimetrelik 
laavanları vardır. Bunlardan baş
~ Almanların 1912 ve 1916 mo
Lllerinde 10,5 aantikl'k ihavanla
h ve lngilizlerin 114,3 milimetre
lik (Vikkeu) havanları görülmek
lıedir. 

Romanya piyadesinde ıimdiye kadar 
17 milimetrelik piyade topu ve 53 ve 58 
milimetrelik bomba endahtı makineleri 
blunuyordu. Rcımanyada çıkan askeri 
1DeCtnualarda söriilen haberlere bakıla -
c:ak olursa IM.a toplarda ıalahat yapılnuı
br ve yeni modeller almmııtır. 

Kolordu bataryalarına gelince 
l>untar da RuılaTm 42 lik topları, 
Avusturyalıların 105 milimetrelik 

t~.Ui.U....AJın••le•ııı. _l.891 mocJelj 
105 milimetrelik krop topları, 
t:'ransızlann 1878 modeli 122 mi
limetrelik t~p ·arı, l!ıgi.lizlerin 
1917 modeli 1 li2 milimetrelik top
ları ve Franslz.' ;;mn 1877 modeli 
155 mWmctret:k topl~ rı vardır. 
liavan topu o!arö:\k 152 milimetre
lik Ruı havanları. 155 Hk Fransız 
hl\vanları, 150 lik Çek (Skodn) 
lıa\'anluı ve Avnsturyalıların 
1914 - 16 modeli 15 santimlik 
"••anlan mevcuttur. 

Cebel bataryalarında iki cins 
lop vardır: 7,5 santimlik (Skoda) 
lllodeli ve 1916 - 19 modeli 10 
&aıltiınlik keza (Skoda) havan to
PQ. 

Tayyare topları yeknasak olup 
bunlarm hepsi 75 milimetrelik 
Franaız toplandır 

Bir fırkanın birer top ve birer 
havan topu alayı vardır, fU hesa
ba ıöre 64 - 72 topla mücehhez
dir. Son iki sene zarfmda yapılan 
tadilattan 10nra her bir alay 1 - 2 
top ve 'bir bayan topu kısmını ihti
va etmektedir. Bundan bafka muh 
telif fwkalarda top 3fayı mevcudu 
na dahil olmak üzere cebel topla
riyle mücehhez kııımlar vardır. 

Bir batarya beheri iki§er toplu 
ilci takımdan müteıekkil 4 toptan 
ve müdafaai nefı için 2 mitral
Yözden mürekekptir. 

Piyade alaylannda beheri 3 takını • 
elan mürekkep piyade top müfrezeleri 
•ardır. 

Son zamanlarda ıüvari fırkalanna da
hi toa>çu kıtaab alınmaıı düıünülınüıtür. 
lha filcir tatbik ediline 2 - 3 atlı topçu 
kıtuı (24 - 36 top), bir 105 milimetre
lik ha"t'an topu bataryaıı (dört top), bir 
107 lnilimetrelik uzak menzilli top ba • 
'-rn11 (4 top) ve, tayyare müdafaa to
h ı..1uy ... ilave olunacaktır. Tayyare 
'°Pı.. imi~ olmak üzere aüvari fırka • 
ı_. ..... ıonra 32 • 44 topa malik ola 

• MaamafiL Lu projenin tatbi~i 
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:,!Vleydan muharebeleri mi , yoksa •• 

Müstakbel 
harpler 

Nasıl olacak? 
"Avrupadaki askeri matbuat 

ıık ırk müıtakbel harbin meydan 
mubarebelerile mi, yoksa mevzi 
muharebelerile mi kendisini gös
tereceii meselesile me§gul olmak
tadır. Bu meseleye verilecek ce
vabın muhtelif tekilleri vardır. 

Her millet müstakbel harp deni 
lince umumi harpte yapılan tecrü
belere istinat etmektedir. 

Bundan tabii bir ıey 
tasavvur edilemez. Çünkü 
her ordu müstakbel bir harpte, ıon 
zamanlarda en son aiıtem ıilahlar 
icat ve kabul edilmit olmaıma 
rağmen, son harbin aafhalarmı, 
bilhassa en son safhaıını nazarı 

dikkate almağa: mecbur kalacak
tır. Harp esn-:.ıında ikullanılan es
lahanın teknik inki,afı iki harp 
araımdaı geçen müddet zarfında 
olduğundan daha seri bir ıurette 
ilerilediği de unutulmamalıdır. U
mumi harbin devam ettiği 4 sene 
zarfında kullanılan ıilahlar çok 
seri bir surette tekamül ettirilmit
tir. Halbuki umumi harp biteliden 
bel geçen on altı aeae zarfmda 
harp ıilihlannda görülen tekamül 
büyük olmakla: beraber o 4 senelik 
harp eınumdaki tekamüle naza· 
raa cok değildir. Eski harplerde, 
meseli 1904 - S teki Rus - Ja
pon muharebesinde yapılan siper 
muharebeleri umumi harpten ev
vel nazarı dikkate almak lazım ge 
lirken Alman ordusundan maada 
hiç bir Avrupa orduıu ona ehem· 
miyet verınemiıti. 

1 tal yan orduıunun yeni talimatna • 
meleri harplerden alman aon tecrübele
~. ~k az ehemmiyet vermektedir. Çün
kü ııper ınuharebelerini mevzuu bah -
aetmekle beraber bunlara meydan mu -
hareb::Ierinden daha az ehemmiyet nr
mektedir. Halbuki umumi baritin bat -
langıcındaki vaziyet biç unutulmamak 
lizırn gelir: 1914 te Garp cepheainde çe
vik, YÜksek kıymette ve ticari hareketle 
yeti§tirilrniı olan iki büyijk ordu en mü
aait ıerait tahtmda meydan muharebeai 
İçin karıdaımıılardır. Buna rağmen lo
ıa bir zaman zarfmda aakerlerin kuman
da Planlan ve taarruz mefkuresi mevzi 
nr harcbcsinin demir cemberi icine alm-

mak lunn gelmi~ti. Makine ile işleyen ıi 
lahlarm artmaıı ve cephelerin azami de

recede uzamaaı bu tahavvülün aebeple
rini te11kil ediyordu. Tabiidir ki iM.andan 
sonra dahi tekniğin tekamülünü ve mev 
cut kuvvetlerin tezayüdünü heaaba kat
mak İcap eder. Müatakbel harpte iıter 
iıtemez, malüm olan veya olmayan fe· 
kil ve tarzda gene mevzi muharebeleri
ne ihtiyaç W.ıd olabilir. 
Müdafaanın her halde artan mu· 
kavemet kuvveti umumi harpten 
emsal alınarak tal;m edilmelidir: 
Son sistem geri müdafaa hatların
da dii!manın taarruzunu vakit ve 
zamanında durdurmağa ve hatta 
vasi mikyasta yapılan yarma hare
ketlerini tevkife muvaffakiyet ha
ııl oluyordu 1918 ıeneıi sonba
harında (Vittorio Benetto) da 
ltalyanlum kazandıkları yarma 
hareketlerine büyük bir kıymet ve
nnek llzmı gel:r. Çünkn orada 
bulunan cephe daha evvelinden in· 

Almanyada ıubabn 26 mcı pnü umumi harpte vefat edenlerin namlanm teait. günü olarak kabul edilmiıtir. 
Yukandaki reıim Berlinde bu münaaebetle yapılan meraaimden Reiıi cümhur ile Baıvekil ve diğer erkim hükUmetia 
ıneraıim daireainden çıkıılarını gôıtennelctedir. 

Devletlerin Tesli/ıatı -
Amerika, deniz tayyarelerini 

çoğaltmağa karar verdi 
Irakta askerlik mecburi oldu. 

Ordu mevcudu artırılıqor 
IRAK: 
Irak parlamentosu tarafından 

kabul edilen mecburi hizmeti as• 
keriye kanununa göre askerlik 
müddeti o'n sene olarak teıbit e
dilmittir. Bunun iki ıenesi muvaz· 
zaf orducb, dört •eneıi birinci ve 
dört ıeneıi de ikinci ihtiyat ımı· 
f ında geçirilecektir. Mecburi as
kerlikten affedilenler sıbhatet ol· 
mıyanlarla orta, fen ve dini mek
tepler talebesidir. 300 lira bedel 
verenler askerlikten kurtulabile· 
ceklerdir. Bu bedeller orduy:t. aar· 
fedilecektir. 

Irak ordusu hıgıliz muallimler 
tarafından yetipirilmiıtir. Asker 
miktarı tedricen 15.000 kiıiye çı· 
kanlacaktı. 1930 seneıindenberi 
Irakta lnıilizlerin kumandası al· 
tınd:t. bulunan kuvvetler 4 tayyare 
filosundan, bir tank müf rezesin· 
..................... . .................... . 
hidam etmit olan bir binanın tek 
batma kalan bir cepheıinden bq
kr. bir ıey değildi. 

Her halde iki muharip taraf 
her zaman arzulan hilafına mev
zi muharebesine mecbur olabilir
ler. 

Öyle bir harp devreıi gelebilir 
ki dü~manı yormak, vakit kazan
mak ve faik bir düpnana kartı bir 
müvazene temin etmek için ıiper 

muharebesi müracaat olunacak ye 
gane çareyi tetkil eder. Askeri 
ıüphesiz daha müıkül ve daha 
tebeddil olan meydan muh'1rebe
ıine hazırlam~ onun ıiper muha
rebeıinc!e filen ve bedenen hazır· 
lttnmıt olmaıı aıını ifade ede-
mez.,, 

(Forze ate) mecmuasm -
dan iktib$S edilmiştir_ 

den ve iki Irak taburundan iba· (Z R. ili) markalı bir Zeppelin 
retti. balonu vermitlerdi.Amerikan bah 

Memleket müdafaa vasıtası riyeıinden (Loı Angelos) ismini 
timdiye kadar kafi değildi. Irak alan bu balonun ıökülmesine ka· 
devletinin lngiliz byyarelerinin rar verilmittir. Çünkü Amerikan 
tahakkümü altında kalması ve bu bahriyeıi balonun ite y3ramıya • 
vaziyetin muhafazası lngilizler ta cak bir hale geldiğini ic!dia et• 
rafmdan çok uzu ediliyordu. mektedir. 

Şimdi, mecburi hizmeti ·askeri· Ayni zamanda Amerika bah· 
yenin kabul edilmesi ıayesinde riyesindeki 1000 deniz tayyaren• 
Irakta bulunan muhtelif ırkların nin 1600 e ibliğm:ı karar veril· 
biribiriyle daha yakından temas mittir. 
ederek tanıpcakhn ümit olun• JAPONYA: 
maktadır. Yeni kanundan soma Japon matbuahna nazaran Ja• 
Irak orauıu 15.000 kiıiye ibli.ğ e- pon orduıunun ıılahı için bazırla
dilerek lngiliz muallimlerin ida· nan projeler ikm:ıl olunmuıtur. 
resine verilecektir. Bu projeler mucibince yeni Japon 

INGIL TERE: fırkaları teıiı edilecek ve diğer 
lngiliz ordusu bat'kmnanchnlı· vasıtalara müracaatla efrat ade

ğmın ıeryaverliği tarafından ga· dinin tezyidi temin olun:ıcaktır. 
zetelerde netrolunan bir tamimde Yeni tetkilit kıımı azamı Koreye 
silah altın:ı alınmak üzere müra- ve Mançuriye gönderilecektir· 
caat eden efradın ite yaramadı· Japon parlimentoıunun 1933 
gından dolayı tikiyet edil • 34 ıeneıi için Mançuri itlerine ver 
mektedir. Kendi ihtiy:ırlariyle mü diği fevkalade tahıiıat bittiğin
racaat edenlerin ancak yüzde kı· den kanunusani, tubat ve mart 
rlc: ıekizi iıe yarıyacak bir halde- aylan için yeniden tahıisat 
dir. Yüzde elli ikiıi reddolunmak- itası lizmı gelmittir. 
tadır. Yeni tahsint ordu ıçın 

(Mançeıter) de ve ıair hl.vali- 20 milyon, bahriye için on milyon 
de vaziyet daha fenadır. Oralar- ve hairciye nezareti için S mil· 
da müracaat eden yirmi kiıiden yon yendir. 
yalnız ikisinin ve üçünün okuyup Japonya hükumeti, Çekoslovak 
y:ızdığı görülmüıtür. Seryaverli- yanın (Brunn) tehrindeki harp 
ğin fikrine nazaran bu fena ahval ıanayii fabrikahrına 100 milyon 
umumi harp senelerinde doğan yenlik silah ve cephane ıipariti 
çocukların fena yetiımit olmala- ~ermittir. Bu fabrikalar bir sene 
nndan, sonr:ı harp aleyhtarlığı i- çalı§arak bu ıilihluı ve cephane
çin yapılan propaıandadan veni· yi J:ıponyaya teılim edeceklerdir. 
hayet iktııadt vaziyetin düzelme- SOVYETLER: 
•i üzerine iiy efradın aekerliğe Moskovadan bildirildiiine 18-
meyletmeıinnden ileri gelmekte • re Kızıl ordunun ıenei devriyei 
dir. tesiıi olan sünde (Aaaaviadıim) 

AMERiKA: tirketi hediye olarak Kızıl orduya 
Almanlar umumi h'll'pten sonra 44 bomba tayyaresi hediye etmit

tazminat olarak Amerikalılara tir. ... 
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Dünkü fut bol maçlarının neticesi !Ankaradi ~vkalidemın- 0 

Şansın oynadığı role bakın ! 
takımı, dün büyük bir farkla -kazanabileceği 

bir maçtan 1 - 1 berabere çıkabildi ... 

taka kongresi toplanıyor: 
Fenerbahçe 

\ cl.ı - Su e\lııaı.ı~e m:ıı;ınctan 
..- ( ISl'.ş tanıtı 1 ıııcı "a~ ıfnnıız.d:ı ı 

- F enerbahçe yenilecek! De· 
mitlerdir. Hatta bir fenerh'lhçeli 
uzun uzun dert yanmıştı: 

- Talmıizliğe bak; yeni takı
mımız daha hiç kendini denem~ 
den Beykozun karşısına çıkıyor .. 
O beykoz ki en kuvvetli takmuını
za ıkartı anc:ık tek bir sayı ile ye
nilmitti. Ne yapacağız 0bilmem! .. 

Maç Kemal Halim Beyin idare· 
sinde bqladığı vakit yeni Fener· 
l:>~e takan nın kadrosu belli o· 
luyor, bilenler bilmiyenlere öğre • 
tiyorlar, isimler sayılıyordu: 

Kalede Bedi. Müdafaada Fazıl 
ile Ziya .. Muavinler Necdet, Se· 
mih, Ekrem. Mühacimler: Ziya 
Niyazi, Zeki, Şaban Şevki .. 

Ya Beykoz?. Yanımda oturan 
blris: 

- Onlar da ek5ik sayılır, diyor· 
clu, çünkü Nebi ile Sait.. yok. 
Şu halde maç bir hayli enlere· 

san ohcak gibi görünüyordu .. 

Maç hakikaten enterasan oldu ... 
Hem tuhaf değil mi, yenilmesi 
beklenen genç Fener bahçe takı· 
mı dehıetli bir ıanaızlık yuzun· 
den bir g:\libiyet kaçırdı. Asıl 
birinci takıma bile ilk maçında 
bu kadar frraat düş.memişti. 

Bir tarafına Niyaziyi diğer ta· 
rafın:ı Şabanı alan Zeki •bir hayli 
gençleımit gibiydi. Koşuyor, pas 
veriyor, §Üt çekiyordu. Müdafaa 
kuvvetli, kaleci azimkir görünü -
yordu. Muavinler, ilk defa birinci 
takımda yer almal:ırına rağmen 
çok aksamıyorlardı. Bilhassa or
ta muavin yerinde Semih bir hayli 
dikkati celbediyordu. 

S:ığ açık oymyan genç boyunun 
küçüklüğüne göre ayağına hakim 
ıörünüyor<lu. Sol açık ise ağır ve 
heyecansızdı. Ayağına aldığı 
topların ekserisini ya fena bir vu· 
ruıla y:ılhut ağırlık neticesi kaçırı
yar Ye bathn temposunu bozuyor· 
du. 
Takımın oyun hevesi yerindey· 

di. Fakat umumi bir anlaıama· 
mazltk takımı teknik tarafınd:m 

zayif gösteriyordu. Bunu da ilk 
defa yan yana gelen çocuklar için 
biraz tabii görmek lazımdı . 

Beykoz.:ı gelince; takımda an-
1•.§ılmaz bir durgunluk bir hevea
ıizlik yapacağın biLmemeye benzi
yen bir hal vardı:. Muhacimler 
benziyen hal vardı. Mühacimler 
çok ağır davranıyorlar, topu lü-

~ 
Ankara, (Huıuıi) - Nizamna• Federasyon bu maddeye göre &ly 

mede bütün Ank:ıralıların arayıp· ceza veremiyeceğini anlayınca , k 
ta bulamadrkları bir ceza icat e· 190 ınmcı m:ıddeye müıteniden te 
dilerek Ankara futbol heyetinin ceza vermek istedi. Bunu da ltrı 

ı b~r ıen~ selb~ hukuk ce~a~.iyle .tec· ı Ankaraya tebliğ etti. lıa 

l 
zıy~ edılmesı bur~d.a buyuk hıra- Futbol heyeti azaları bu vaziyet !ttı 
sab1yet tevlit etmıttır. Cezay:ı ı~- karıısında haklarını aram:.ık için lr 

l hep futbol federasyonunun hır umumi merkeze müracaat etmi9· il' 
maçın tehiri hakkındaki telgrafın terdir. Kendisiyle görüttüğünı ld 

l geç alınmaaı dolayısiyle tatbike· bu arkadaılar çok müteeaairdir- tL~ 

1 

dilememesidir. Hadiıe 'u suretle ler. federasyonun bu k.:ırarı k ~ 
anlatılabilir: karııaında mıntaka merkezinin 

1 

. . ır 
uÇnkaya - Ankaragücü ara· bıraz haaaaı olma11 li.znn ıelır .. U 

sındaki üç hafta devam eden ve ken mıntaka herkez heyeti de bu ln 

hır görün ti~ - Hacıığt kırııaıı Aıtıııortlu taı.ımı~ .daıı ~ aııya ısey nascancdc. 

zumsuz yere sürüyorlar, beyhude 1 çizgı dı~ına dütlü. Garip hır rast· 
m:mevralar neticesi lüzumsuz ye· lama ki yüz maçta belki. ~ir defa 
re kuvvet harcıyorlardı. Müda· top bu hrzda geri dütebılır. 

nihayetlenmediği için her seferin- i!te lakayt kaldı. Ve federaı- '1n 
, de baştan oynayan son maçta An· yonun k~rarını tatbik etmek iste-i, 
1 kara futbol heyetini kendi görü- di. Bu meyanda Çankaya klübü td 

tüne nazaran Çankay:ıyı hükmen umumi kaptam Selihattin Beye ~ 
mağlup addettti. de verilen boykot mıntaka mer- 1) 

Ve finali Kırıkkale - Ankara kez heyeti tarafından taıdik edil·~ 

faa sık srk bucahyor, haflar mu· Rakibine faik oynıyan Fener 
hacimleri lüzumu kadar besliye· bahçe mağlup nıu olacaktı? Ma
miyorlardı. çın bitmesi yaklaııyordu. Hü· 

Birinci devrenin umumi man- cuınlar hep sayısız geçiyordu. 
z:ırası iki tarafın da müsavi vazi· F.:ıkat hayır .. İtle sol açık gene 
yetiyle bitti. Beykozlular iki, ilerliyor, acaba bu sefer becerebi
F enerbahçeliler hepsi de Niyazi· lecek mi?. Gözler merakla topu 
nin ay:ığiyle dört mühim fırsat takip ediyor: Bir şüt ve gol.. 
kaçırdılar. Hücum faikiyeti Fe • Fenerbahçenin o kadar haket· 
nerdeydi. tiği beraberlik sayısını çıkarmak 

Küçük ıağ açık, fazla çalım ıerefi iıte böylece, birinci de-vre· 
yapmasına rJığmen ortaya güzel de muv:lffa'k olamıyan oyuncuya 
paslar yollıyor, yanımda oturan nasip oluyor. 
bir hararetli Fenerli de topu bu Son on dakika, maçın en heye
gencin ayağınd:ı gördüğü vakit: canlı kısmını tetkil etti. Beykoz· 

- Evladım.. Ağbeyin k:ılenin lular, bir kaç hücum yaptılar. Bu
önünde duruyor. Yetiıtir t~pu a· n.unla beraber bazı oyuncuların 
ğabeyine !.. Diyt! bağırmaktan vakit geçirmek istedikleri anlatı· 
kendini alamıyordu. Bu ağabey lıyordu. fenerbahçe hücumlarına 
Zeki idi. devam etti. Fakat hakettiği gali-

İkinci devrenin • hemen y.3rım biyet sayısını da bir türlü çıkara· 
madı. M;ıç ta böylece bitti. 

saati Fenerlilerin bariz hak;~i-
yetleri altında geçti. Bqlangıçf.~ 
iki taraf da ayni vaziyeti muha- ·

4 

[>ünkü maçtan sonra F.-ner
faza ediyorlardı. Fakat on be- ·bahç~~in yeni takıını hakkında. 
şinci dakikada beklenilmez bir kat'i bi; kanaat ediJllllek pek 
hadise bu nazari müsavatı bozdu: mümkün oi'mamakb beraber, bu 

Fener aleyhine bir penaltı. Bu takımın umu.lduğundan fazla i! 
suretle Fener müdafilerinden bi· görmesi, umul~uğunc:lan fazla it 
risinin eline dokunan top Fen.ere göreceğine delil' et ediyor. Bunun
bir sayıya maloluverdi. F.:ıkat la beraber FenerL"ahçenin ayni 
bu sayı umumi vaziyeti denemek takımb. Betiktat . gibi, İstabul • 
ve iyi bulmakt::ın doğan bir emni· spor gibi Beykozdan' daha müeı
yetle gittikçe düzelen Fenerlilere sir olabilecek taknn~ara ka111 
taze bir heves verdi. çıkacağını unutına.mak "füzı.mdır . 

Karşılarındaki takım esasen Bu itibarh f enerbahçeliler ın kısa 
kendilerini müdafaaya çekile- bir müddet içinde sıkı ve de vamh 
cek derecede ağır basmıyordu. bir antrenman ve plinlaşm1IY& 

Bu itib:ırla Fenerliler bu sayı· ihtiyacı vardır. 
dan sonra derhal devamlı bir hü- A • .S. 
cuma geçtiler. 

Bir aralık Niyazinin •betinci 
defa önü boş !k1lmıttı. Gol mu· 
hakkaktı. Sıkı bir §Üt.. Fakat 
top bu sefer de direğ~ çarparak 
geri döndü. 

Ne garip tali; her maçta en 
küçük fırsatla topu k:lleye sokan 
Niyazi bu sefer dört be§ kere önü 
açık olduğu halde sayı çıkaramı· 
yordu. Arkasından zekinin de 
sayılrk bir ıütü bir metre kadar 
yukarıdan geçip gitti. 

F enerbahçenin oyun hevesi 
o kndar artmııtı ki, timdi muvaf· 
fak olamıyan sol açıkta bile bir 
ba~kalık vardı. Onun d:ı attığı 
güz·..:l bir şilt kalenin üst direğinin 
içine vurdu, fakat yere inerken 

Dl!)er ma~lar 
Ayni sahada bundan evv;el ya· 

pıbn B takımları maçında!. ~-? 
F enerbahçe kazanmış jlKmcı ku· 
mede Eyüp - T opkapıf birer sayı 
ile berabere kalmıtlarchır. Eyüp 
takımı geçen seneden de birinci 
devreyi çok iyi bit;"irmiş, fakat 
ikinci devrede şampiJı.yonluğu bir 
puvan farkh kaybet ,mişti. Buse· 
ne de birinci devr~!Yİ şa.mpiyon· 
lukla bitirdi. Fa~:kat ikinci dev· 
reye baılangıçta r Clünkü neticeyle 
ümit edilmez bir~I ıekilde puvan 
kaybetti. Geçen e seneki halden 
kendisini korum'";14k için çok dikkat 
etmesi lazım. 

"~ı. 
Taksimc.ı."'4e 

Takıim stadına geh ince, tees· 

gücü arasında ili.n etti. M:ıçın di t 
oynanacağı cuma günü f ederaı- . Ank:ıra klüplerin.in üçünde ~ 
yondan bir telgraf geldi: Ankaragücü, Çankaya, Albnor-~ 

Bunda: "ltarı ahire kadar ma· du klüplerinde umumi kaptanlık 
çı oynatmayınız.,, deniyordu. Fa· vazifesini gören ve Ankara ıpor• l'N 
kat bu telgraf alındığı zaman 0 cuları tarafından çok sevilen bıs it 
gunun maç oynanm~sı bir emri arkadatlara verilmek iıtenilen • t 
vaki haline gelmit bulunuyordu. cezalar Ankara klüplerini hareke-" ~ 

Çünkü Kırıkkalegücü Anka· te getirdi. . i a 
Eıaaen ötedenberi mıntakadaıı 

)"anın için.den bir klüp olmadığın· memnun olmıyan Ank:ıra klüp(erİ 
dan bir gün evvelden yüzlerce Ankara kongresinin topl~ .n 
lira m:ıaraf ederek Ankara.ya gel· k ~?\ 

mit ve müıabaka d~ gazetelerle 
ilan edilmiıti. Bütün bunlara 
rağmen futbol heyeti federaayo
nun. emrini tatbik etmek için top· 
}anmak istedi. 

F a:k:ıt reiı ha.ata ve Ankaranın 
en uzak bir semtinde idi. Diğer 
azaların her biriıi de bir taraftay
dı. Bu vaziyet kartıımda topla
nılamadı ve hikem de maçı ev
velki tebliğ:lt daireıinde oynattı .. 
Bu mactan sonra Ankara futbol 
heyeti ~federasyona müracaatla 
eğer müaabak:ıda gayri fenni bir 
cihet varsa maçı tekrar ettinneğe 
amade olduğunu bildirdi. 

Bundan evvelki mektubumda 
bu hususta tafsilat vermit ve hey
et azaıından Orhan Şeref Beyin 

vermit olduğu izahatı bildirmiş· 
tım. Federasyon bilinmiyen se
beplerden Ankara fütbol heyeti
nin izahatını kafi görmiyerek hey· 

zamanının geldiğini aralarında O 

nuıtular. Ve müttehiden hareket t, 
1 

. . il' 
ederek kongrenin top anm:ıaı 1çın 
mıntaka merkez heyetine birtakrir •r 
verdiler. Takrire zeylolarak ve- •h 
rilen ruznamede §unlar yazılı• le 

dır: lt 
1- Çalıımalarmdan memnuıı~a 

k:llmadığımız ve inhilal ettikleri• 
ne kani bulunduğumuz mıntaklı ~ 
merkez ve idman heyetleriniıı •o 
geçmiş günlerdeki mesaiıini11ıt· 
münakatası, 2 - Mıntaka ve id·r.l 
man heyetlerine yeniden reia ve 
azalar seçilmesi. 3 - Mınt:ıka u·~k 
mumi vaziyetinin görüşülmesi. 'k 

Bu takrir Altınordu, lttif a1' 
spor, Çankaya, Gençler birliği,lit 
Çorum Hale, Ankaragücü, Anka•ll 
ra spor klüpleri imza etmi!lerdir. tn 

Esasen futbul, teniı, daicılı~~
su sporları heyetlerindeki arka•lh 
daılar da istifa etmİ§ olduklanJYth 
dan mıntaka inhilal etmit bulu~~ 

et azalarına birer sene boykot maktadır. t 

verdi. Bir idman heyetine veri· üç kiti kalan mıntaka merkej !, 
lecek ceza nizamnamenin 118 heyeti dün toplanarak fevkalade 
inci maddesinde yazılıdır. Bu kongrenin 6 mart salı günü top• 
m:ldde mucibince federasyonun 1 Janm'lsına karar vermi§tir. Ko~lti 
bu hadiıe dolayııiyle Ankara id· grenin çok gürültülü olacaiı fİlll'I 
man heyetini cezalandınnağa ıe· ı diden tahmin edilmektedir. lr 
lahiyeti yoktur. E. G. ,, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sür le haber vermiye mec~ur~z . ki ı rın mahsus. f aikiyeti göze çarpr 
burada gene müessif hır had11e yordu. Netıcede Vefalılar 2-1 
olmut ve ikinci küme maçında galip geldiler. : .. 
Beyl~rbeyi ile kartılaşan ve birer Kadın hanında ~t 
sayı ıle berabere kalan Altınordu Kadınh:lnı _ Senelik kongre' 
takımından Y ahy:ı isminde oyun- ıini yapan yıldınmıpor klüb~ ..,. 
cunun bacağı kırı1mıttır. Bu yeni idare heyetini seçerek fal' .. 
gen.ç derhal hastahaneye kaldırıl- liyete geçmiıtir. Mevaimin kit 
mı§hr. olmasından dolayı spor aahuınd'Lc 

Diğer maçların neticeleri §Un· çalıtmıy& fın:ı.t bulamıyan ıenf' I 
lardır: ler temıiller, konferanslar ve 111ii'~ 

Süleymaniye - Vefa • Kumka· ıamereler vererek fikir ve hat' 
pı birinci takımları maçı çok ha· ıaraıında yükıelmiye ve halle' 
raretli oldu. Maamafih, Vefalıla- hadim olmıya çalı9maktadırlar. 
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arator uk ~abancı kadın:"Hareketinizi doğrusu Dünya Üzerinde yenı 
çok gülünç buluyorum" dedi Çinin §arkı\lda uzıyan ve geniş 

I>eıni!ti ki : 
- Naatl, ne dersiniz? Zanne
ltıeın cerrahlıkta şöhret kazanan 
lnenizle iftihar edebilirsiniz. Be
hı cihan§ümul bir §Öhretim var. 
lyonlarca: insan kısmen hayret

' kısmen de hasetle yaptığım iş
l"e bakıyor. Kendime temin etti· 
lhı nıevki hürriyet ve fikir noktai 
lıarından tamamile müstalcildir. 
lttıdi aayimle ve sert ve deruni 
lr diıiplin altında çalışarak en a
~ "azifeleri bile yaparak fevka· 
lh~ denilecek ibir mevkie sahip o-

ıldiın. Benim bu hareketim, siz· 
İçin bir nümune imtisal olma· 

ır. Söyleyiniz, benim ~anımda 
limanız, benimle beraber yaşa· 
"-nız ve benim gibi ohna-ğa çalış
~ız sizin için ç.ok cazip değil 
a? Bahusus ben de kalmanızı 
tden ayrıca rica edecek olur
~?,, 

l>oktor hanım bu sözleri söyle
~en sonra bir oğluna, bir de ikı
~ bakıyordu. Fakat çocuklar 
lıla.rmı önlerine eğmiş oldukla
\l]de duruyorlar, ne kımıldıyor
t, l\e de aeılerini çıkarıyorlardı. 
Nihayet doktor hanımın kızı ha
~ete gelmi§ ve başını kaldırarak 
hteıine doğru baktıktan sonra 
~in bir tavırla ve açık bir llsan
~~tor hanıma d mi ti ki: 

....... " et söylediklerin doğru. 
.tııtl yanınCla kalmamız bizim 

htt b• k f d 1 • . t ır ço ay a an mucıp olabı· 
· .(;' lkat vaziyeti pek o kadar bi· 

ll'afane bir surette tetkik edemi· 
•rıun. Bizim ruhen ve bedenen 
•ha iyi ıbir aurette inkişaf edebil-
ıeın. • •• 

ız ıçın muntazam bir tarzı ha· 
lt Reçirmemiz lazım gelmez mi? 
~•ua·ı b. "d • k d · • ır ev ı aresı o a ar ıntı· 

"Un ı .. atında bulunamaz. Terbiye 
lieaaeıeainde kalacak olursak 
'ofe ·· h 
1
. •or anımlarla daima temas 

• ~ 1~de bulunmak umumi terbiye
-~ çabuk ilerletir.,, 

•tJc ıı Çocuk böyle söylerken er· 
,_çocuk ta söze karışarak demi~-
1<1: 

--..... '•y 
• & •• a anne, kardeıim çok iyi 
1
' ıuniiyor. Hem biz terbiye mü· 
.. e . 

•eııne gidecek olursak orada 
hıd' ı Ya§ımrzdaki çocuklarla da· 

.. •a. 'beraber bulunacağımız için 
tlıa z· d "l b'l .... · ıya e eg ene ı ecegız ve 

.. •ha: hot vakit geçirebileceğiz. Se· 
h bizimle meşgul olmak icin hiç 
t zaman boş vaktin olmuyor 

fi • .,, 
~Doktor hanım çocukların da bu 
ttda beyanı mütalea ettiklerini 

.. hince hiddetle yerinden kalkıp 
llnın içinde bir aıağı, bir yukarı 
hünıeğe başlamı!lı. Bu esnada 

•'' diyordu ki: 

ı• ._ "Evet hakkınız var, tamami· 
\ha.kırsınız Fakat ne de olsa ya· 
l ~n bu hareket kaba ve serttir. 
htıiı ki benim artık yaşamak 

1 il ta.katim kalmadı. Bundan ton-
.ı bir nı"dd · · h t t ..... d" .... u et :stıra a e megı u· 
.. '•l.l!ordum. Anlıyor musunuz? 
tlı 1rni iyice izah edebiliyor mu
'"ttı? Ben oldukça ihfrnama muh· 
• ~ın.,, 

a Ul-ada n.bancı kadın söze ka
"ak dcmisti ki: 

1 ·ı·· ''llar,.1cctinizi 
~ buluyorum. 

rıo.grusu cok 
Öyle zannPdi-

yorum ki cih&nşümul bir ıöhret o

lan doktor ve cerrah hanımın asa
bı bozuldu, aklım kaçırmak üze
redir. Onun için meseleye artık bir 
nihayet vermek zamanı çoktan 

beri gelip geçti.,, 
y a:bancı kadın bunları söyle-

dikten sonra sevdiği erkeği ku
caklıyarak afağıdaki sözleri de 

ilave etınitti: 
_ "Gel gidelim, benim güzel 

sevgilim, önümüzdeki mes'ut ha· 
yatı bundan fazla hali intizarda 
brrakmıyalım. Çünkü hayat çok 
kısadır.,, 

Bu sözler üzerine erkek doktor 
hanıma doğru yaklaşarak 

veda eHni ona uzalmı§b. Fakat 
doktor hanım o eli sıkmağa ha· 
cet görmeksizin yalnız: 

"P k A 1 A k A ı A ' d . . - e a a, pe a a .,, emı§tı. 

(De,•amı var) 

Dolandırıcı 
nazır! 

~ (Bal) tarafı ı inci 98.)"lfada) 

"- Mevzuu bahsedeceğim me
sele gerek siyasi ve gerek mali ba
kı~ noktasından f evkalide haizi e· 
hemmiyettir. Bu mesele §İmendi
f erler İn§asına ve hükumeti on iki 
sene zarfında iki milyar tediyeai 
tealJklNll altnıa'ltoyan !imendifer
ler inşaatına dair olan mukavele
lerdir.,, 

Ha.tip bundan aonra ıon üç ıe
ne bütçesi nihai hesaplarının dai· 
ma münakalat varidatının büyük 
açıklarile kapandığını, şimendifer
ler nezaretinin borçlarını ödeye· 
mediğini, Fransız "Batign-0le,, 
şirketile yapılan mukavelelerden 
sonra ı!rketin teminat akçesi yeri-

\.. . 
ne, ma .• ıyetı metkuk garanti mek 
tupları verdiğini, şimendifer inşa· 
atı için "Anıerican Oriental Cons
truction Syndicate,, ile yapılan in· 
taat mukavelelerinin f ahi§ olduk
larını anlatnııştır. Hatip, hu bap
ta aktolunan nıukavelelerin mecli
ai mebuaan tarafından tasdiki hak 
kında'ki kanunu esasinin 104 ve 

117 inci nıaddeleri ıarih ahkamı
na rağmen nazırın bunları mecli

se tasdik ettirmediğini söyledikten 
sonra nazırın yeni maliye kanunu· 

nun ellinci maddesi ile, bu muka
velelerden mütevellit mesuliyetle
ri, gizli kapaklı bir manevra ile 

meclise yükletmek istediğini söy· 
lemiştir. Bu sözler üzerine mebus 
lardan bazıları: "Bu zat hali ara· 
mıza nazır diye karışıyor. Reza
let!,, diye bağırmıılardır. 

Dr. Staniç şimendiferler inşaa
tı hususunda aktolunan mukavele~ 
lerin ve iki milyar dinara yaptırı
lacak şimendiferlerin lüzumsuz ve 
çok zararlı olduklarından, bir ta· 
raftan tediyal yapılmıyorken di
ğer taraftan dört sene &0nra yapı
lacak hatlar için şimdiden tediyat 
yapıldığından, ~imendifer er ne
zareti bütçesinin devl,.ti boğduğun 
dan bahsettikten sonra demiştir 
ki: 

«19~, A 35 • ' 1 .~... sencsı müna t';\ at 
nezareti hütcesi bu m·1kwelclP,.1n 
dehsetİ!li ortay" atmaktadır. Bu-

ormanlarla kaplı bulunan Man· 
çuryada şimdi yeni bir imparator· 
luk kurulmuş bulunuyor: Mançuu· 
ko imparatorluğu! 

Bu yeni devletin kurulu~ hazır· 
Irklarına dair evvelce bu sütunlar
da malumat vermiş, ıiyasi vaziye
ti ve oynamak istidadında bulun
duğu rolü işaret ve bu arada 
yeni İmpnratorun sarayını vücudn 
getimek için hummalı bir faaliyet 
gösterdiğini kaydeylemiştik. Be 
hazırlıkların bir kısmı da harem 
dairesi için haremağaları tedarik 
etmek ciheti teşkil ediyor ve bu 
maksatla muhtelif yerlere husus\ 
memurla!' gönderildiği bile kaydo
lunuyordu. 

Telgraflar Mançukuo devleti
nin merkezi olan (Çang • Cun) 
da hazırlanan sarayda yeni impa
rator (Pu - Yi) nin taç giyme me· 
rasiminin yapıldığını bildirdiler. 

Haberlere bakılırsa bütün Man· 
çuri ordusunun (Kang - Teh) ün
vanı alan yeni imparator önünde 
geçit reunile başlıyan merasim 
bir hayli şatafatlı olmuş. En eski 

devirlerde Çinli1er tarafından tat· 
bik edilen adetlerden tutunuz da 
en asri tekamüllerin kabul ettiği 

bir çok şekiller bu merasimde yer 

almış .. 
Bu münasebetle yeni imparator· 

la, imparatoriçenin ve saraylarının 

bir resmini dercediyoruz. Yeni 
imparator bu resmini bir süvari 
cenarali kıyafetinde aldırmıştır. 

Meşhur dolandırıcı Dr. Lorenz Yuna .. 
nistanda ne marifetler yapmıştı? 

Dr. Herbert Lerenz, von Forst· 
ler ve Kurt PJol gibi muhtelif ad
lar altında tanınan ve şehrimizde 
bir kaç kişiyi dolandıran meşhur 
beynelmilel dolandırıcının Ka
hirede yakalandığını yazmıştık • 

Kahire polisi İstanbul polisine 
müracaat ederek bu adamın lstan· 
buldalci marifetleri ve dolandır· 
dığı kimselerin adları hakkında 
malumat istemi§tir. 

Mısır polisinin bu talepnamesi 
ile birlikte dolandırıcının önden 
ve yandan alın.mı§ fotografları ve 
parmak izleri d:.ıhi polisimize gön· 
derilmittir .. 

İstanbul zabıtası bu hususta 
Mısır polisinin talebini ahr almaz 
derhal lazım gelen cev3bı gön· 
dermiştir. 

Alman ba§vekili M. Hitlerin 
mümessili geçinen bu dolandırıcı
nın pençesine düşen ve buna bü
yük bir meblağ ikaptıran Tünel ha· 
f mdaki Alman lokantacı, dolandı
rıcının yakalandığım haber alır 
almaz Mısıra gitmeğe ve kabil ol· 
duğu takdirde parasının, bütünü
nü değil ise de, hiç olmazsa, bir 
kısmını kurtarmağa kal'ar vermiş· 
tir. 

Dr. Lorenz lstanbulda bulunur· 
kPn hiç bir şeyden §Üphe etmiyor 
ve yüksek bir şahsiyet gibi yaşıyor 
du; halbuki, beraberinde b.u1unan 
zevcesi daimi bir endişe içinde 

nun için alakadar nazırlar derhal 
istifa etmelidirler.,, 

Eski şimendiferler nazırının 

verdiği izahatın yaptığı çok derin 
tesiri gören başvekil M. Uzunoviç 
müdahale mecburiyetini hinetmi~ 

.: t lunuyor ve gölgesinden !korku-ı - Çok lutufkarsınız. 
yordu. Ertesi gün von F orster Httle-

Kocasının çok tehlikeli ha- rin Patrastaki mümessili Herr 
reketlerinden fevakalade ürken Manekold ile canciğer dost olmuş• 
bu kadın, Mısıra hareketi sırasın· tur. Buna diyor ki: 
da kocasından ayrılmıştır. "-Burada başardığınız güzel 

Dr. Lorenz lstanbuldan ayrıl- işlerden çok memnunum .. Görü • 
dıktan sonra Yunanistanda Pat- yorum ki, buradaki Alman aile· 
rasa gitmiş ve oradaki Almanları lerdcn hiç biri büyük şefimizin 
ve resmi memurları aldatmakta büyük eserine bigane kalmamış· 
zorluk çekmemittir. Yunan mat- tır. Size, önümüzdeki marta kadar 
buatı bu dolandırıcı hakkında §U bir konsolosluk vadediy:orum. ,, 
malumatı veriyor: V c Patrastnki Alman evlerinin 

" .... Bu meşhur dolandırıcı bütün.ünün kapıları kendisine açıl· 
bir gün ansızın buraya gelmiş ve mış. 
Almanya konsoloshanesine gide • İkinci günün akşamında, bütün 
raky konsolos M. Haupt'ı ziyaret Alman kolonisinin iştirakiyle von 
etmi§, kim olduğunu haber ver· Forstcr şerefine büyük bir müsa· 
mi,tir: mere tertip olun.muştur. 

"Hitlerin mümessili Von Forst· 
ler !,, 

Konsolos bundan o kadar şaşa· 
lamış ki, muhatabının unvanları
nın doğruluğundan şüpheye bile 
cesaret edememiş. Dolandırıcı: 

- Mütenekkiren seyahat edi
yorum .. Demiş, propaganda seya· 
haline çıktım. Patarastaki Alman
lar arasına girmekliğim hususun· 
da yardımınızı beklerim. Siz yal-
nız fahri 'konsolossunu, değil 
mi? 

- Evet Ekselans .. 
- - Sizi ayda 500 mark maaşla 
meslekten konsolos tayin ettirmek 
için Berlinde teşebbüsatta buluna
cağım .... 

ve hatibin ihtisas sahibi olduğunu, 
müspet sözler söyledğini beyan
dan sonra bir defa da bugünkü na
zırın vereceği cevabı dinlemek ve 
ondan sonra hüküm vermek la· 
zım geldiğini hatırlatmı§hr. 

Bunun üzerine Alman fahri kon
solosu bu "Hitler mümessili,, ne 
yirmi bin drahmi yardım akçesi 
ile von F orster namına doldunıl· 
muş bir pasaport vermiştir. 

Von f orster, iyi şaraba dütkün 
olduğundan, paraları alır almaz 
meyhaneleri dolaşmağa başlamış• 
tır. 

Bir iki gün sonra Patras mevki 
kumandam ceneral Politis'e tak· 
dim edilmi§ ve bu da sahte Hitler 
mümessili şerefine bir resmi geçit 
yapbrmıştır. Bundan sonra Atina• 
ya, oradan da Kahireye giden do. 
landırıcı ''bir atlarsın çekirge ... ,. 
medlulunca yakayı ele vermiştir. 

Meclisi mebusanda bu mesela 
tnrafmda cereyan eden müzakere· 
ler, Staviski hadisesine ait tafaie 
lat ile çok gergin bir lıalde bulu· 
nan efkarı umumiyede hakiki bir 
heyecan uyand.mnıftll'. 
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Bir tamim 
Belediyeler varidat fazla
sını nasıl sarf edecekler? 

Oktrova vergisi yerine verilen 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentahğı 
.. iman han, lele fon: 229 2~ 

-----------------------· 
gümrük hiıaeleri, bazı belediyele· ~ Kara biga 
rin bütçelerinde varidat fazlalığı I 
husule getirmiştir. Dahiliye Veka· 
leti, bu varidatm gelişi güzel har· 
canmamasını, proğramlı iılere 
tahsisini belediyelere tamimle 
bildirmiş, ne gibi tesisat vü· 
cuda getirilmesi etrafında ba· 
zı tavaiyelerde bulunmuştur. Ve
kaletin belediyelere tavsiye ettiği 
esaslı işler meyanında bilhassa 

Yolu 

şunlar vardır: 

1 - ihtiyaca göre umuma 
mahsus ücretli, 
yaptırmak. 

ücretsiz helahr 

2 -Belediyenin harita, kadut
ro ve .müstakbel şehir pllnlarmı 
yaptırmak. 

ı-' er Cumartesi ve 
çarşamba günleri sa 

at 20 de Tophane rJbtıanndao 

Gerze vapu•u kalkar. 

Gidış ve döoilfte mutat iske 

lelere uğrar. 

Mudanya Yolu 
Her Pazar, salı, 
perşembe, cuma 
günlerı saat 9,30 da Tophane 

rıbtammdan Bartın va· 

puru kalkar. Gidiı ve dönOş· 
te mu' at iske'elere uğrar. 

iz mit Yolu 

1f - VAKiT 3 MART 1934 ~ 

~a~1~:~m~0;:ı:~t:;~~ 'üniversite rektörlüğün~en: 
i l an 1ar1 1 4 Mart. 1934 paıar günü saat 17 den itibaren baş:ıyacak 

Askeri Baytar Tatbikat olan Üniversite inkılap Tarihi Eoıtitcs ·j derslerinin gün Ye saat-

mektebi için pazarlıkla alına- lcri ve ders verecek zevaho isimleri aşağıya yazılmıştır. F.ıkülte
cak 53 kalem malzemeye ta- ler 100 a.ınıf lılebelerile Harp Akadem =ıi Mühendiı ve Yüksek 

lip çıkmadığından tekrar .'!13:: Tıcaret mekl~pleri son sıoıf talebelerinin ilan edilen gün ve ıa· 
zarlığı 4 - 3 - 934 Pazar g~u atlerde Üoiveraite konfer•D• salonunda hazır bu'unmaları lüzumu 
saat 15 te yapılacaktır. a- ehemmiyetle iJin olunur. (9J3) 
liplerin belli saatte Topha- . d" 
nede Merkez Satınalma ko- 4 Mart Maarif Vekili Hıkmet Beyefen ı 
misyonuna gelmeleri. 5 " " " " " 

(895) (917) 8 ,, Mahmut Esat Beyefendi 
:(. 10 .. . 

Harbiye ve rnerbutu mek· 
tepler için aleni münak~sa 
ile alınacak 12 bin kilo bulgu
run ınünak~sasında verilen 
fiat haddi lfıyik görülmedi-

! ğinden münakasası 4 • 3 • 
934 Pazar günü saat 14 de 
talik edilmiştir. Sartname ve 
nümunesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte 
Tophanede Merkez Satın~l
ma Komisyonuna gelmelerı. 

(896) (916) 

11 
ll 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

" 
tt 

" 
" 
" 
" ,. 
" 
" ,, 

tt " " 
Yuıof Kemal Beyefendi 

,, " " Recep Beyefendi 
Hikmet Beyefendi 

" " Mahmut Eaat Beyefendi 

" 
,, " 

Hıkınet Beyefendi 

" " 
Ders!er saat beşte bışhyacaktır. 

Posta T. T. 
3 - Belediyenin aokak ve mey· 

danhrını plan ve proirama uygun 
olarak tanzim ve 11lah etmek, a· 
ğaçlamak, döıemek, aydınlatmak, 
süslemek, durac.'lk, aıfınacak ve l • 
dinlenecek yerler yapmak. Her Pazar, sa ,ı, Piyade atış mektebi ihtiY3 " 

d. · 1" i cı ı"çin 140.000 kilo ekmek 

• • • 

Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Posta nakliyatmda kullamlacak olan d8rt boyda 5869~ 
7369 adet beı çantanın imali 'fe ambarda mevcut 1700 küsur 
çantınan da nilrnunesi veçhile ka yıılarının imal ve Üzerlerinin ya· 
ıdmaaı kapalı nrf uıulile münakasaya konu\muıtur. 

4 _Bele ıyenın p an ve pro • çarşamba, cuma 14 
rama uygun olarak lağım ve~- 4/3/934 Pazar günü saat 
kurlarını inıa ve tamir ~tirmek • günlerı Tophane nbtamından de kapalı zarfla münakas~S! 

5 - Halk için kütüphane ve o- aaat 9 da Ugur va P uru yapılacaktır • Sartnamesını 
kuma s:ılonları açmak, belediye kalkar. Gidit ve danilşte mu. göreceklerin her gün ve ta-
bahçeleri, korular, oyun ve spor tat iıkelelere uğrar. liplerin belli saatinden ev· 
yerleri yapmak. vel teminat ve teklif mek· 

6 - Belediyelere ait sulan, Vapurlarda vazife gör· tuplarmı Tophanede Merkez 
çeşmeleri, ıebilleri, baJikları, ha· mek Uzre doktor ve sıh· kumandanlığı satınalma ko· 

2 - Meıkiır çantalann 25 · Mart· 934 tarihinde ibaleıi ya· 
pılacaRından taliplerin ,artname al~ak için şimdiden _ve ı~rt_o~
medeki tarifat dahilinde il:ızar edilecek teklifnamelen tcvdı ıçın 
de mcıkur tarihe müsadif pazar günü saat 14 de Beyoğlu Pos· 
ta ve Telgraf bioasıom 3 üncü katında mübayaat komisyonuna 
müracaatları. (977) 

ı 1 . . h hat memuru ahnacaktlr. misyonuna vermeleri. 
vuar~Nt~~yu~m. •~ namzeUerln şlrkd mü• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
nelerini, k:ıyna'klarını tanzim el· (863) (638) ır ' 
tinnek. dlrlyetıne müracaatları. "" ·"' :{o V A K I T neşriyatı 

7 - Belediye aınırı içindeki lzmlt yoluna Cjahşan Tıbbiye ve Gedikli küçük 
umuma mahıua iıkele, rıhtım ve vapurlar.mızın kahve O• zabit mektebi ihtiyacı için 80 
köprüleri plana ıöre inta etmek, cakları bir müteahhide karavana ile 8 kilo kalay 

8 - Kanun göre fenni ve ııh· ihale edilecektir. Talip· 6 _ 3 - 934 Salı günü saat 
ı ... 1n ftlarbn :tS ine ka-

lıt mezbaha ve baitınatdıaıı-e 'Y&R" 14 de pazarlıkla satın alına· dar Vapurculuk TUrk A· 
m:rk nonim Şirketi mUdlriye· caktır. Şartname ve nümu· 

9 - Belediye ıaz ve her nevi tine mUracaatlar1. nesini göreceklerin her gün 
müştail maddeler depoları yap-ı•----------~ ve taliplerin belli saatte Top· 
mak ve itletmek. 1111--~-------lll!I hanede Merkez satınalma ko 

10 - Yetimhane, Acezehane , Göz Hekimi misyonuna gelmeleri. (897) 
Doğum ve Emzirme evleri, tesi- Dr. Süleyman Şükrü (937) 
ıat ve tetkilitı ve mahalleri Sıh· • ırı: • 
h'lt Vekaletince tayin ve tasdik e· Habıali Ankara caddesı No. 06 

f t Telefon 22565 dilmek ıartiyle tımarhane, enn 
tebhirhane ve tathir istasyonları , .. ___________ ııl 

vücude getirmek ve işletmek. 
11 - Stadyum ve yan§ yerleri 

yapmak. 
12 - Sıhhi mu'lvenet ve imdat 

iltasyonlan yapmak. 
13 - Ücretli, ücretsiz hastaha· 

Denizyolları 
iŞLETMESı 

Accntelen Karaköv Köprilo2 ~1 
~ 1 t-1 . 42362 ırkc1:ı Müh!irdaı mi 

- flaı T ·lelnı i2740 

ne yaP,1111ak. . 
14 - Ilıcalar itletmek, denız 

h:mıamı ve yıkanmak mahalleri vapuru 4 
teıiı etmek. Antalya M A R T 

Mersin Yolu 

Gülhane hastanesi için 5 
adet karyola, 50 adet karyola 
arkalığı, 4 adet oturak mes
nedi, 4 adet çöp arabası, 4, 
adet oturak sandalyası, 11 a
det ı:;ezlonğ ile 12 adet hav]u 
paza-rlıkla alınacaktır. Pazar
lığı 6 - 3 • 934 Salı günü saat 
15 de yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte Top
hanede l\:Jerkez satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. (899) 15 - Eczahane, diıpanıer ve p azar 1 o da s rkeci r.hta· 

mua~nehane açmak. mıodın kalkacak. G dişte Ça • :f. 111 

16 - Haller tesis etmek ve İ§· B .ı h 
(939) 

nakkale, h:rnir, KüUük, o:ı· Gülhane astanesi için 4 
l~~ Belediye tiyatroıu, sıne- rum, Ro os, Marmar.s, D ıl· adet gardrop, 4 adet lavabo, 

yao, Fethiye, Kaıkan, Kaş, 20 adet madeni koltuk, 5 a· 
maıı açnnk . A 1 d ] 

18 - Boraa bulunmıyan yerler- Finike, AntaJya. A anya, na det madeni san a ya, 5 adet 
de zahire pazarları açmak. mur, Merıın'e. Dönüşte bun , komedin, 21 adet tabl~doli ve 

19 - Mezat ulonları aç.mak. lara iliveten Taşucu, Kuşa· j iki adPt sehnası nazarhkla 8• 

20 - Belediye un ve inp.at d111, Gelibo'u'va uğrayaca ı< 1 lmacaktır. Pazarlığı 6 - 3 -
m3Izenıe fabrrkaları açmak. vİlmı Anamu a uğramıyaca'.< 934 Salı günü ~nat 14,30 da 

21 _Fırınlar açmak. tır. (9Sl) yanılacaktır. Şartnamesini 
22 - Ucuz belediye evlerı ım--A----1-k--Y-0-1-U--•ı göreceklerin her giin ve ta-

yapm'lk. yva 1 1in1erin 1 eUi ~aatt.e Tonhane· 
23 - Belediye muhafazasında-. 11 vapuru :~ de Merkt2z ~at-ırnlma komi~-

ki emtia üzerine ikraz muamele SEYYAR M A R T yon una gelme]eri. (900) (940) 
ıi yapacak müeueıeler kurmak .· I Cumartesi 18 de Sirke· ,,. .. .. 

24 F-1-::rlere y::ıtm l Kasımpa'-!ada Deniz müze-
- aAı a yer erı ci rılıtımından kalkacaktır. .._ 

ak sinde bulunan bir adet topun 
açın ·• <9S!ı 11 askeri müzeye nakJi nazarh-

z A Y 1 .. ----···-····-00
••• ........................... I g"'ında verı·ıen fiat pahalı go·· -

Ergani Bakıryolu iıtikrazının1 illimi)·;·~··Ek;~·~ ... Ş ... ·~·;·if""i.i:I riildüğünden tekrar pazarlr-
A tertibinden 22153, 22154 ğı 4 - 3 - 934 Pazar günü 
22'398, 22399, 22449 numaralı iı 1o'P hf~lhtal ·•,~cJdahlliy• do;eDt uı saat 15.30 da yapdacaktır. .. il a ıli astahırlar mütebaHısı ij 11• tt 
tahvillerim çalındığından hükmu 1 Ankaradaki mu ıyenehanesini ~= ı Talinlerin be ı gün ve saa e 
Yoktur. (10678) il Ca~alo"Tlu Or an Bey aparh· !I Tonhanede Merkez sahnal-

Harp akademisi 3. sınıftan ii mam 6 nuınarav~ nakletmiştir. ifj ma komt~von11nr1a bulunma-
1\1r··1" . S . . :: 'Tt>I. 2D" !: ) (898) (938) I. ıu azım aım ::..__ ............................................. :: arı . ..-.... ..................................................... . 

Fevkalade heyecanb bir roman 

Suana'lı .münkir 
As11mmn en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmano'ın 

eseridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşk1n1, san'atkarane bir şekilde anlahr. 

fevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kiltilphanesi 

Flatı 25 kuruş. 

-
inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

ı - t2S numarala ve 70 X 100) ebadmda (150) paket 
mukana satın alınacaktır. Talip'erin nümuneyi gördükten sonra 
paıarlığa iştirak etmek üzere (~o 7,5) teminatlarile beraber 
<15. 3. 934) perıenbe riinll saat lı4) de Galatada Ahm, Sahm 
komisyonuna müracaatıarı. (95.t) 

(20) ıdet termometre ile (6) adet lğrometre sahn ahnacak· 
tır. Talip erin ,artnameyi göı dükten sonra pazarıığa ittirak et· 
mek için , % 7,5 teminatlarile beraber (21 • 3 • 9341 çartamba 
gUnO saat \}5 l/ı) da Galatada Alım, Sahm Komisyonuna mü· 
racaatlan. \9.:5) 

A. - " 300 000., Adet "50,, Saotilitrehl 
"3.500,000,. Adet 11 25,, ,, 
ul,250.000., Adet "15.. ,, 
"5,050,0JO,, Adet cem'an beş m 1 

yon ellı bin adet şişe 

9 · 3 - 934 paıarte
si günü saat "14,. 
.:le 

B. - u5 000,000,. Bef mil) on adet manh } 21 · 3 934 çarşanb• 
· . günü saat .. 14,, de 

Sahn ahoac:ık bu iki malı!m::vi verme'~ steyenlcrin nUmu· 
ne ve şartname eri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek için 
"oo 7,5,, t~minat akçelerile beraber hı1alarında gös erilen gün 
ve saatte Galatada Alım, sahm kornisvonuııa mjracaatları. 888) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden; 

Poıta T. T. Fabrikası ihtiyacı içıı:ı boru ve leYha halinde 
5000 ki•o hurda 1 urşuo aleni müna t<asa ile almacakhr. Münaka
sa ~4 Mart· 934 tarihine müsadıf cumartesi ganü saat 14 de 
icra o unacaR-1ndan talip olan!arın şartnameyi ö~renmek için her 
gün ve münakasa gününde ~o 7,5 nisbetinde muvakkat teminat· 
fars ile birlikte Be\ oğlu Poıtahanesinin OçOncU katında levazım 
mllbayaat komisyonuna miiracaatla11. (922) 

r 




