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Kır.::lac-e!l tapu dairesi 
içindeki evrakla 

beraber yandı 
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Balıkesir ve Alaşehird 
altı kişi soğuktan 

donarak öldü 
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Alman - Fransız 
anlaşması 

Yeni Fransız kabinesinin Hari· 
ciye nazırı olan Mösyö (Barthou) 
makamına geçer geçmez Alman -
y3. ile Fransa arasında teati edil
mekte olan teslihat notaları mese
lesile me§gul olarak son Alman 
notuma Fransa'nın cevabını ver
di. Almanlar aon notabnnda 
Fransadan on üç sual ıorımu§lar 1 

ve Fransa ile Almanya arasında -
ki teslih:ıt meselelerine taallu)~ e· 
den noktalar hakkında Fransa -
daiı uzun uzadıya izahat İstemi§· 

lerdi. 
Mösyö (Barthou) verdiği ce -

vapta. bu noktal :.ra temaa etmeği 
zait buhnu§ ve doğrudan doğruya 
teslihat müzakeresine gir:ımek 
meselesinde Almanyaya atağı yu· 
karı bir ret cevabı vermittir. 
H:ıtti Fransız erkanı harbiyesine 
mensubiyetle töhret kazanını§ o • 
lan bir gazete diyor ki: 

"Fransa Hariciye nezareti 
kat'i bir ret cevabı tanzim etmiş
tir. BaŞvekil (Bitler) ile müşa -
virleri bu cevabın metnini oku -
duklan zaman anlayacaklardır ki 
Fransa Hariciye nezaretinde bir 
sahıs tebcddülünden daha büyük 
bir te~ddiil husule gelmiştir.,, 

Diğer Fransız gazeteleri de 
atağı yukan bu fikre ittirak edi -
yorlar ve Mösyö {B:ırthou) nun 
son notada kullandığı kat'i lisanı 
büyiik bir :memnurıiy.tle ka11ılı
yorlar· (Joumal) gazetesi diyor ı 

ki .. T~ilıat meselesi fÇlll (Bart -u 
hou) tarafından hazırlanan ceva-
bi layiha gibi kat'i ifadeli bir ve
sikaYI görmek için epice bekleme
ğe ınecbur olduk. (Bartho.u) Al
manların küstahlıklarına bır çı~ · 
pıda lazım gelen cevabı verdı.,, 
Diğer taraftan son zeıınanlarda 
Almanya hakkında bazı sahte ve· 
sikalar netretmekle şöhret k-:zan
D1If olan (Petit Parisien) ~~zet~ • 
ıi de: "Fransız cevabı kat ıyet 1 -

:fade etmesi itibarile bütün mana
sile bir modeldir.,, diyor. 

Gazetelerin hu ne§riyatına bir 
de Fr:uısa Ayin Meclisinfo aıke· 
ri encümeni tarafından verilen bir 
karar inzimam ediyor. Bu ka • 
rarda deniliyor ki: "Avnıpanın 

A. c. 

'{Devamı ' Uncu sayfanm ı incl sUı.unundaJ 

BUyük bir san'a eseri 

Ayaşlı 
======Ve 
k·racıları 

, M.Ş Beyin gazetemiz 
i~in hazırladı~• bu bU· 
yük, millf roman, An· 
karada tesadüf edilen 
bazı insan tiplerini 
fevka13de bir kudret 
ve nüfuz ile •:ıhlil ve 
tzsvir eden ilk edebt 

eserdir 

Yakında sütunları· 
mızda okumaya 
başhyacaksınız 

Kazım Hüsnü Be
yi de kaybettik 

Konya mebusu evelki 
gece vefat etti 

MERHUM KAZIM HÜSNÜ BEY 

Büyük Millet Meclisinin bu in
tihap devresi mecl:sin bir uzvunu 
da:ha kaybetmİ§tİr. Konya Mebu
su Kazım Hüsnü Bey bir müddet 
evvel rahatsızlanarak lstanbula 
ge!.m·ı ve birkaç hafta evvel dete
davisi için alman hastanesine nak 
ledilmitti. Böbreklerinden rahat· 
sız olan Kaznn Hüsnü B., ma,.Je
ıef' kurtulanıaınıı ve evvelki gece 
kendisini sevenleri teessürde hıra· 
karak vefat etmi§lİr. 

Kazıın Hüsnü Bey 1299 da 
Konyada doğnıuıtur. 

Elli bir yaşında idi. Ailesine 
hmail oğlu derlerdi. Babası Kon· 
yada çok sevilen Konya meclisi i
dare batkitibi Hüanü Efendidir. 

(Devamı 10 cu sayıfanm ts el sütununda} 

BUGÜN 
6 INCI SA YIFA DA 

Memleket 
Haberleri 
7 ll\Cİ "A YWAD.\ 

GÜZEL 
San'atlar 
8 1:'\CI SAYJFADA 

Balkan 
Misakı ve 

Italya 
10 c~cu ~AYIFAl"'A 

Karaaı ki.il ve duman istt:mlyen bir 
-.Cek ctı•raaını nerede lc;er 11 

Belçika 
Kralının 
Ölümü 

Yeni bütçe 
Vekiller heyeti tet
kiklerine başladı 

Masonluk 
nasıl 

Tür ki yeye 
girdi? 

ANKARA, 19 <Hususi) - Ve- (Yeni Osmanlılar) cemiyeti müessisle 
killer heyetimiz aktam üzeri top· 

ıanarak yeni bütçenin hazırlan- Mustafa Fazıl Paşa Kemal ve 
ması itiyle geç vakte kadar nıef- z·· • ' . 
ğul olmuıtur. Bu toplanblar b~r ıya Beylerın rollerı 
kaç gün sürecek, vekaletlerin ihtı· 
y:ıçları hakkında vekilletin vere • 
cekleri izahat dinleniudikten ıon· 
ra vekaletlerin tahsisatı buna göre 
tesbit edilecektir. 

1934 bütçesinin 180 veya 183 
milyon lira olacağı hakkındaki 
nef riyat sadece birer tahminden 
ileri gelmektedir. Maliye Vekale
tinde salahiyetli zatlar, Vekiller 
heyetinin bütçe üzerindeki ilk tel· 
kikleri tahminlenmeden önce büt· 
çenin kati yekônu hakkında kati 
olarak hiç bir fCY bildirilemiyece· 
ğini söylemektedirler. Bununla 
beraber 934 bütçesine, iktıaadi 
pragramm tatbiki masraflıanna 
kartıhk olmak üzere, lktısat, Zi
raat ve Maaroif Vekaletlerine, ge
çen yıla niıbetle daha fazla tahsi· 
sat verilmesi, bu suretle eski büt· 
çenin 933 bütçesine nazaran faz
lalık göstermemesi kuvetli bir ih· 
timal dahilindedir. 

Varidabn çoğaltılması için de 
bazı maddelere kontenjan müsaa· 
desi verilerek gümrük varidatının 
f azlalattırılması ve yahut bqka 
varidat menbaları ar&!tırılması 

Vekiller heyetince tetkik oluna-
caktır. 

Çin heyeti 
Gazi Hz. tarafından 

kabul olundu 
ANKARA, 19 (A.A.) - Av. 

rupa askeri tetkilatını tetkik et • 
mek üzere seyah~tte bulunan ve 
dün 9ehrinıize gelen ceneral Y o • 
ug Chichin riyasetindeki Çin as • 
keri heyeti bugün öğleden son • 
ra reisicümhur hazretleri tarafın • 
dan kabul edilmitlerdir. 

ANKARA, 19 (A.A.) - Şehri
mizde bulunmakta olan Ceneral 
Y oug'in riyaıet!ndeki Çin heyeti 

NAMIK KEMAL BEY 

-1-
H:ıydar Rifat Beyin yeni net· 

rettiği bir kitapta {Masonluk) un 
Türkiyeye nasıl girdiğine dair ma• 

ZIYA PAŞA 

riti hakkında kısaca malum:ıt ver
mek ve yanlıt bazı telakkilerin 
önüne geçmek için bu malumata 
bazı mülahazat ilave etmek lüzu· 

lumat bulamadığından bahıebnesi munu hissediyoruz. 
üzerine bu bapta elimize geçen ba Malumdur ki vaktile Hidiv 
zı vesikalard:ın dünkü nüshamız· Mehmet Alin:n fermanmd:ı Hidiv· 
da bahsetmittik. Bu vesikaları lik Ekber evladına tahsis edilmit
neıre baılamadan evvel mason • ti. 
luk teşkilatının memleketimize gi· (Deva.mı 4 üncU saytanm ı inci sütununda) 

Ağır cezada bir muhakeme 

Feriköy cinayeti 
"Boğuşuyorduk, cebinden bir bıçak 
düştü, aldım. Artık ne oldise oldu!,, 
Bir kaç ay evvel, Feriköyünde 'ı per Zihni Efendidir. Ölen, faizci· 

bir cinayet olmuf, bir Arnavu_t, li~le geçinen Menle§ Kaıavi Efen• 
kendisine faizle para veren hır dı.... Muhakeme kararnamesine 
Yahudiyi bıçakla öldünnii§tÜ. Bu göre, Zihni Efendi, öldürdüğü a
cinayet tahkikatına ait dosya, Ad- damdan faizle para alını§. Doksan 
Jiye sayarı yan~rnmda yanmı§ ve liradan ibaret.... Bunu taksitle ö
tekrar tahkikat yapılarak, yeni- deyecekmiş. 1ki taksiti, zamanm
den hazırl~nmıttı. Dün, lstanbul da vermİf. Fakat, üçüncü taksit 
Ağırceza mahkemesince muhake· zamanı gelince, borcunu ödeye-
nıeye batlanmıştır. memiş. 

(Devamı 4 OncU sayfanın 4 Uncu sütununda) askeriyesi bugün B:l§vekil lamel Suçlu mevkiinde bulunan renç-

Pata. hazretlerile Büyük erkanı ---·------------------------
harbiye reisi nıütür Fevzi Pata 
hazretlerini ziyaret etmitlerdir. 

Heyet dün de Hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Beyi ziyaret eyle • 
mittir. 

Amerika donanmasının 
manevraları 

SAN • PEDRO 19 (A.A.) -
' Gelecek h:ıftabatı 90 gemi, 300 

tayyare ve Akron dirijablinin it· 
tirakile manevralar yapılacak • 
tır. 

Niçin? .., --2--

Dün akşamki • • • 
nışan merasımı 

Saygılı efendim . 
G~NÇ NIŞANLIJ .. AR,ŞÜKRÜ NAILl PAŞA VE CEVOET KERlM BEYLE BERABER 

Arkadaşlarımdan birine bir okuntu .. . . 
geldi; beraber okuduk. "Saygılı efen- Cumhunyet H. Fırka11 lıtanbul vı- olarak bulunmuılardır. Nip.n yüzüğü 
dim,. diye baglıyor. (Saygı değer) hita- layet idare heyeti reiıi Cevdet Kerim yeni evlilerin pannaklanna Şükrü Naili 

1 
hını fazla heceli bulduğumuzdan mı al- Beyin kız kardeıi Macide h~la dok- P&f& tarafından takılmıtbr. 
mıyoruz? Bu bir şive meselesi: (Saygılı) tor Ahmet Akkoyunlu Bey nııanlanmıı- Misafirler hazırlanan büfelerde izu 
da kendisine saygı gösterilen de· lardrr. Bu münaaebetle dün akıaın Si. edilrniıler, danı edilmif, bu güzel bira 
ğil de bagkaeına saygı göıteren manası pabi ocağı aalonlannda bir aile toplan- leıme geç vakte kadar ıevk ye aamiml-
bulmuyor musunuz? tm yapılmı§tir. Yerli, ecnebi, kadın yetle tesit edilrniıtir. 

us. erkek birçok zevat hu toplantıda davetli Gençleri ve ailelerini tebrik ederiz, 



SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
En güç ameliyat Tür
kiyede yapılabilecektir 
üniversite rektörü Neşet Ömer bey 

Ankarada beyanatta bulundu 
ANKARA, 19 (A.A.) - Ali 

sıhhat ıiiraaı içtimalarmda hazır 
bulunmak üzere ıehrimize gelmiş 
olan üniversite rektörü Neşet O -
mer Bey kendiaini ziyaret eden 
'bir muharririmize üniversite ve 
tıp ilemi hakkın ıu malOmatı ver
miıtir: 

"- Cümhuriyet hükOmetinin 
memleket irf :ımna ve ııhhati u -
mumiyeye en büyük hizmetlerin· 
den biri yeni açılan lıtanbul üni
veniteaidir. lıtanbal iinivenite • 
sine memleketin aüzide ve müıtea 
na nlitlammı yanmda çalışmak 
ve çalııtnmak üzere ı:ırbm pek 
maruf ülemuı da celbolunduğu 
malumdur. 

Daha ilk günlerinde yeni üni -
versitemiz inkiıaf asarım göster • 
mit ve milletin kendiıinden bek • 
lediği hizmetleri ifaya çqlamıı • 
tır. Netekim Tıp fakültesi H:ıy • 
darpatada ancak üç yüz haıta ü
zerinde senelerce mahdut ıahada 
tedriıe mecburken ıimdi miktarı 

Soğuk müthiş! 

Anadoluda altı kişi 
donarak öldü 

A.NKARA, 19 (A.A.) - Mül
hak1tta tiddetli ıoğuk ve karlar 
devam etmektedir. 

Bir kaç gün~enberi yağan kar 
teairile buradan Alqehire gitmek 
te olan üç deveci ve Balıkesirde 
gene yolda biri k:ıdm, biri erkek 
ve biri <le çocuk olmak üzere üç 
kiti donmuıtur. Balıkesirde ıid· 
detli soğuklardan mektepler he • 
yeti sıhhiye kararile altı gün ta • 
til edilm · ştir. 

F"ransada 
Son kanlı hadiselerin 

mes 'ulleri aranıyor 
P ARiS, 19 (A.A.) - Mebu • 

san meclisinin nizamn3Dleler en
cümeni aoayalist ıııapunun, 8 tU • 

batvemüteakipsünlerdebüçok 
kurban vermif olan müeaıif ha.-
6eWia mes'u)iJ'«ini taJiaaaak· 
tadile Wr anket parlemanter he
yeti tetldli haklımdaki teklifini 
kabul ebaittir. 

E-ümen dijer t:ıraftan Da • 
P.,.~111· • kabinesinin mes'uliyet de • 

-.mi tayin için de ayınca bir 
aıaket heyeti tetkili hakkında, 
Al ~h mebualanndan M. Her
riet tarafından vaki ohn teklifi, 
...._ 44 kitilik heyetin, 6 fU • 
ı.t 'W'e ıalteakip aünler vukuatı· 
na mfitıelllk hilcünale memıet;i: 
kitcatmı .... ll .abileceii cl • 
betle, reclde,.1-itttr. 

Seyrüsefer kanunu 
ANKARA, tt (~~ _ Se,rii. 

sefer baklmula DaJdll,e ........... laa
zırlamn llyiha mrt ~...._da ._Jiae 
• ..a.cektir. Vt~ l&Jiba kwmiJret 
kıeahttikteD tonn hir ....... " .. ........ 
_, Jauırlayacaktrr. 3a projede A......_ 
d. wt.1r eth1en nizaıneme1erden istifa• edilecektir. 

bine varan h;ıatalar üzerinde tat -
bikat aöstermefe baılamı§ ve hal
kın sıhhati ile bütün üniversite 
profesörleri yakmdan alakadar oJ
mutlardır. Diyebiliriz ki bugün 
hiç kimse memleketin dıtarıamda: 
kendiaini tedavi ettirmek ve ame
liyat için bekim aramaja mecbur 
olmıyacaktır. En bazik hekimle
ri memleketimi.te bulacak, en 
güç ameliyat burada yapıluak • 
tır. 

Son ı:amanlarda ıh hutalrk -
lan profe.8rii doktor Jpnbeimer 
tarafından aabık m~iye Yeldli Ab
dülhalik Beyefendinin ıözüne 
yapılan ameliJ&t, miipriinileyhin 
geçenlerde Viyanada diğer gözü -
ne yapılan ameliy1tm hemen mu· 
vaffakıyetle neticelenmittir. O • 
tedeJ?beri memleketimizde yapı • 
la gelmekte olan dimağ ve akci • 
yer ameliyatlarında da dah1 ge • 
nit sahalar açıldığı ııhhat ve ir • 
lanı memleket heıabma zikredil -
meğe şayandrr.,, 

Bulgaristan da 
Belediye seçmelerinde 
hüktlmet bloku kazandı 

SOFYA, 19 (Bulıar Ajansı) -
Dün 2030 zirai nahiyede yapılan 
nahiye intihabatı ıük6n içinde ce
reyan etmiş ve 'bu intibabatta de
mokratlau-dan, çiftçilerdeQ, liberal 
radikallerden mürekkep hük\ımet 
bloku reylerin yüzde altnut betini 
kazanmqlardır. 

Bütün muhalefet fırkaları ise 
ancak yüzde otuz bet bzanmıı· 
!ardır. Amele fırkası ise 1931 inti· 
habatta ancak bunun J&rıllUJ ala
bilmiftİr. 

Gandi nazariyelerini 
izah ediyor 

BOMBA Y, 19 (A.A.) - Gan
di dün Ponditeriye vasd olmu, • 
tar. Mamail.yh kendiıini kartı • 
lam1ya 9elen büyük bu kalabalık 
huzurunda içtimai u.zariyelerini 
izah ederek, tMitiin imanlann mü· 
avatı üzerine zau..aes cemiyet • 
lerin iatiinlül&nii teyit eylemİf • 
tir. 

Demiı~lluımız 
haklonCla rapor 

ANKARA, 11 (.._..) - .u.;. 
blı mltöaın• ..... ,.... w bak-

landa .................... nlıili 
Ali BeJe tak6a tl'ı · lıtbo• liıl ırllll'da 
Wrgalc yeni ...... ....., ••• 1 •• -

clir. 

Buğday ahm sabmı 
ANKARA, 19 (Husaai) - Alika· 

dar m•bmlar, bafday aım. aatmmım 

bir eLlm iclareai İçin .telldbt yapmak· 

Wbrlar. 

O~e göre, bujday fiyab· 

• ı.w llllııldadile ekmelin kiloaaa· ................................ 
-. PNJeil ~ ulıl•al•.ı.t ..... m. 
da Heml V ..... .-...ı.cıeldir. 

iş kanunu 1 Balkan misakı Yunanis
Hazırlanan yeni 
layihanın esasları 

ANKARA, 19 (Huıuai) _ 
Yüksek lktııat meclisi bu İçtima 
devresinde it Kanunu laJihaa1 i
çin eski bazı eaaılar tesbit için ve 
bu hususta bir proje hazırlamıftı. 

Mart içinde Büyük Millet Mec
liıine verilecek olan bu liyiba, 
öfrendiğimize göre tu kısımlara 
ayrıluuttır: 

t - Hizmet akti, 2 - it bul
ma, 3 - T eftit ve mürakabe, 
4 - it kazası ıigortaaı, 5 _ ltçi 
sıhhatinin korunnıaıı, 6 - Amele 
ve patron ihtiliflarmm halli, 
7 - Lokavt ve grev, 8 - Mesleki 
birlikler. 

MeıJeki birlikler hariç kanun
liyihaıının tetkiki bitmiıtir. Yal· 
nız mesleki birlikler bu devreye 
yetiıememittir. Ancak meıleki 
birlikler faslının tetkik edilmemit 
olması dolayııiyle it kanunun ge
ri brra·kılmasını bilha11a 5 senelik 
sanayi planının tatbikine batlan
mıf olmasından ötürü münaaip gö
rülmenıiıtir. 

Mart ayında kanun meıleki bir
likler faslı hariç olarak meclise 
aevkedilip çıkarılacak. Mesleki 
birlikler faslı müzeyyel bir layiha 
gorta ettirilecektir. 

Hizmet akti faslmda iıçinin 

patronla olan münaaebab, l>u hu· 
ıuta .ıcteclilen 111qbv•lelerden 
bahaetmektedtt. 

it bulma faslı, itıiz ameleye İf 
bu1mayı vilayet ve belediyele ha· 
vale etmektedir. Bunlar lktısat 
V eki.Jetinin yükıek nezareti altın
da ameleye it bulacaklardır. 

2 - Teftit ve mürakabe llruaat 
Vekaleti müfettiıleri tarafından 
yapılacaktır. lkbaat Vekaleti mü
f ettiıleri anıele çalıttırılan her 
müe11eseyi teftit ve mUrakahe e
decek kanun bilafma amel çalııb· 
ran müesseselerden ilk defa ceza 
alacak, ikinciıinde muvakkat bir 
zaman için seddedecektir • 

Gene kanun mucibince bütün 
İtçiler it kaza sigorta sandığına 
•iaorta edilecektu. 

tan için faydasızmış ! 
M. Venizelos misakın Yunanistanı 
lüzumsuz yere bağladığını söylüyor 

.ATJNA, 19 (Huaual) - M. 
Venizeloa, Hanya tehrinde Atina 
gazetelerin.den birinin muhabiri • 
ne, kendisinin dört taraflı bir 
Balkan misakı o.ktine aleyhtar ol
duğunu ıöylemİ! ve ,u izahatı 

vermittir: 
- Yunanistan , Bulgariıtamn 

ittirak etmediği dört taraflı Bal
kan miıakına girmemeli idi. Zi
r2 Yunanistan, Türkiye, Roman .. 
ya ve Yugoslavya ile aktetmif ol
duğu ikiter taraflı miıaklarla ıul· 
hü temin etmiıti. Hatti Yuna -
niıtanın, Bulgaristanla da böyle 
bir mink aktetmeai ümit ediliyor
du. Yunaniıtan., ltalyanm muva· 
fakat ve teveccühünü temin etme
den bu meselede istical göıter • 
memeli idi. 

Diğer taraftan Batvekil , hü • 
kv.metin muhalif fırkalar ile an -
btmaanu Balkan miıakınm tas • 
diki huıuaunda haııl olacak itila
fa muallak tuttuğu hakkında mu· 
halif gazeteler tarafından vuku 
bulan netriyatı tekzip etmit ve 
hüldimetin iyan ve meb'uı:ın 
meclislerinde harici ıiyaset hak· 
kında tiddetli bir münakaıa vu • 

kuunc:la ve bu ıuretle bir çok mü • 
him memleket meselelerinin aki • 
betine dökülmesinin aleyhinde bu· 
lunduğunu ıöylemittir. 

M. Çaldaris, dört Balkan Ha • 
riciye n:ız:rrı arasında Balkan mi· 
ıakmdan batka imzalanan bir 
protokol mucibince Balkan miaa -
kı müddetinin yedi senelik olup 
olmadıiı hakkmda bir Yunan ga· 
zeteciıi tar.:ıfmdap sorulan ıua .. 
le cevap vermemittir. 

HükUmet ıelecek hafta batın· 
da siyaıi fırkalar reislerini huauai 
bir içtimaa davet etmek niyetinde
dir. Bu husustaki davetiyeleri 
Yunan Hariciye nuırı imzalaya
caktır. 

Terakkiperver Abrar fırkası 
reiıi M. Kafandaris, dün muhalif 
fırkalar reiılerini Balkan miıakı 
hakkınd1 M. Venizelos tarafın • 
dan kendisine gönderilen ınuhtı • 
raya itli peyda etmek için içti • 
maa davet etmiıtir. Muhalif fır .. 
kalar reisleri misak meselesinde 
takip edecekleri hatb hareketin 
tesbitini M. Venizeloıun Ciritten 
avdetine hlik etmişlerdir. 

Kömür . s~ayii için Avrupada 
tetkikat yapan heyetimiz 

BRUKSEL 19 (Huıusi) - Kömür 11934 te bir tite fabrikası tesis edilecak· 
sanayii için tetldkatta balanniak üzere tir. Heyetimiz bu fabrikalar için mah· 
f rama ve lngiltereyi gezen heyetimiz telif memleketlerde tetkikatta balwula. 
Belçikadaki tetkiklerini de bitirerek Al· Bu münasebetle f ransada, lngilterede, 
manyaya hareket etti. Belçikalılar heye Belçikada kömür aanayiini tetki ~·ettik. 
timizi büyük bir alika ile karfılamıtla?· Memleketimizde yapmak iıtedijimiz sö
c1ır. Bir çok sanayi rraplan, Brüksel mikok ve kömürden istihaal eclilecek 
maılabatsüzannuz Emin Ali Beyin ta- ( soaı • prodaitı) Jer baklandaki tetkik· 
vaı111tile, heyetimizle temaı etmiıler .. 1erimizi ikmal ettik. Almanyacla ela 'bu 
dir. Belçika ıazeteleri, iki memleket •· buıuıta tetkikatta bulunmak 6zere Ber• 
ra~~ ticari Ye ikbaadi münasebet • 1ine hareket ediyoruz. Oradaki tetkika
lenn ınkitafını temenni etmektedirler· tmuzı ikınalden sonra 1imcli1e kadar Ya 

Heyet ataımda bulunan Zonguldak ki olan ve bundan sonra vaki olacak tek 
mebusa ftalJP Bey diyor ki: lifleri mükayeae ederek intaç edeceğiz" 

"- Mahiınanu olnia yeçhile bu Haber Yerildiiine göre heyetimiz 
sene zarfında IDtmleketimb:cle Zoapl • A.1-pda -........_ benzin iatihaali 
dakta büyük Wr sömikok fabrikası vü • için yapılan teaiaab da tMJcik Mecek • 
cude ıetin1eceJctir. Bundan hafka gene tir. 

Hanıi itçilerin ne gibi kazala

ra kartı •İıort• ettirileceğini ıım- Bir lngı·liz proiesi 
sat Vekileti tayin edecektir. ' 

Kırklareli Tapu 
dairesi yandı ltçı ııbhat koruma faalı amele- Büyük devletler aralarında 

ıi yüzden fazla her fabrikanın J 
daimi bir doktoru bulunmaımı an aıamayınca çare 
emretmektedir. Diğer fabrikalar anyorlar 
tehirde bulunan her hangi bir CENEVRE, 19 (Huıuai) - Loncl· 

doktorla anla.-cak·· En ufa\ bir rada toplanan terki tea&hat konferansı 
haıtalıkta itçilerini muayene etti- riyuet clivaaı, büyük clnletler, bilbaa· 

f 1 sa Fransa ile Almanya arumcla henüz 
receklerdir. Gene bu ası &ınele- bir anlatma olmadıfmı auarı dikkate 

n;n meıaisini 8 saat ve ameleli;te alarak konferanım nisan ortalanna te

gireceklerin asgari vaıını 12 tesbit birine karar venniıtir. lnsia nu:arlann 
etmiAtir. 12 Y&f dahil 12 YBtmdan dan M. Eden, bir anlatma çareai INbnak 
küçük çoculdar amelel;kte kulla· için Paria, Roma, Berlini ziyuet etmek-
nrlmıvacaktır. 12 - 16 Y&f ara· teclir. 
ıındakiler geceleri çalısııımryıc!\k- · MaIUın olduju üzere Muaaolini, ai

Iar yalmz gündüzün çab,acaklar- lah ~~.~umi bir lconferan•~ 
d evvel dört bü:rük devlet ..,....da mu • 
ır • . zakere •• ı..Jlini terviç .m,.or. Frama 

Gene bu fasıl amelelenn çalqa- baaa w.aı etmecliii için, lqilizler, 

ANKARA, 19 (A.A.) -Kırk· 
larelinde 17 • 18 tuhat ıe'*' ma• 
arif, nüfus, tapu ve iskin d:ıirele
rinin mevcut bulunduiu binanın 
tapu daaeıi kıammdan bü yan
ım çıkarak biç bir eaa kurtul. 
madan bina kimilen yanımıfbr. 

Yangının kut eseri olm~dıiı 
ve ıece ntibetçiai bulunan tapu o
dacııımıı ıobayi :yanık bırakıp 
ıinemaya aitmit olmasmdan Çık • 
tıir anlqdmııtır. 

Heydarpaşa yo
lunda adam ezildi 

cak yerlerinin havadar ve temiz t.u c1&rt devlete Ruya, T~ Polon-

olmasmı emıetmektedir. 1a ve küçük itiW devıetı.wn de na.... Dün Suadiye ile Erenki7 is • 
Amele He patron arasında TU- •ini teklif ediyor Ba aunide lqiiten, tuyonlan arumcla __.,. 6-

kubulacak ihtillfm hal mercii hü.. claha • devlettea mürekkıep küçGk Wr serinde tren tarafmclan tlla-.a • 
kUmettir. konfwanun bir uzlapna Çllleli ....... • mit bir Cfllet 'bale•Dl"Qftm'. 

Grev ve Lokavt vaui amelenin 1annı İltl1G1'• Tiirlci,.e -ve küçük ltiW Ceeet •-h· edil W4. ICI 
' deYfederi ı.. 1a...ı konapaaya linUk· """"S' u ---~· • 

patrona patronun ameleve kartı Jeri tüdWe Franaamn itiraz etmi,.ce- aln ve M _.. ku:ı,'a ap 
ırev ilin etmeleri menedilmiıtir. ii tahmin olanayor. dıiı tahla"k edilmektedtt. 
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!.~~~!_!:!.~ 1 BJSlll~ 
Bir fıkra iki hakikat 

Viyanada hala ICfler yerlerde ıürilnü· 
yor. Yıkılmıı beton parçalan altında 
Wr çocuk kellesi, ihtiyar bir kadmm 
kaburgalan i:;incıc aınttyor. Hiriıtiyan 
aosyalist Doıfüs ile sosyal demokratlann 
ınuharebcıini naziler ve faıiıtler dikkat· 
le 1eyrettiler. Bu döğüpne eınaımda 
ıı.eyircı1erin sessiz vaziyeti dikkate liyık· 
trr. 

• • sonda geiyor? nıçın 

Şehir meclisinde muhtelif mıntakalara verilecek su 
meselesi dün hararetli konuşmalara sebep oldu Sanki Viyan.adaki bu hadise!er pe\ı: e&• 

ki bir Osmanlı fıkraımı ıahneleJtirmek 

itin i:::!~~~lanınız~ Emin Ali Bey, Muhiddin Beye teşekkür edemiyece~ni söyledi 
Bir müılümuı, bir hıriıtiyan n bir 1 Ş.hi.r meclisi din saat on dörtte kan suların ancak umuru adi yede kulla-\ Galip Bahtiyar Beyden sonra Adalar 

yahudi. Yola çık:r.ışlar tam Osmanlıca toplandı, enc:ümenlerilen selen bazı'nılabilir. azasından Emin Ali B. ııöz aldı ve Mu· 
bir _kar~!lik temin ctmiıler ve nihayet 1 evrakı m~ etti. Geçen celHnin 1 Bundan başka kı§ gününde 17 metre ~ittin Beye. te.ıekkür edcmiyeceğini aöy0 

iilkülennı ortaya vunnu,lar müılümanl tr okunduktan aoara Bakırköy aza. mikap su veren bir arteziyen kuyusu ba· lıyerek dedı ki: 
. • np ı B".. . 

brnıliyana ıonnuı: sınclaa Galip Bahtiyar Beyin verdiji tak- kalım yal!!tn ne kadar su verecek? utun Muhıttin Bey Bakırköy, Yeşilköy 
"-dünyada en biiyülc dileiin ~ rir okundu. Band~ Bakırköyde arte.lbunları bildikten sonra bUt~eye -tahsisat dedikten sonra adaların ismini söyledi. 

dir? :ziyen kuyuları açıhnaaı için bütçeye li·ılıronabilir. Halbuki adalılar, adalara su verilmesini 
"- ~aıkalya Y\lmurlannın müılü· zrm ıelen tahıisatm konulmaı~ bu suret- Diğer taraftan Edimekapıdan ~akır: çok cvelden istemişlerdi. Adalara su 

ıoan kani~~e ~Y&ıunaııdır. le senelerdenberi ıuıu:z1uktan krnananlköye borularla tcrkos suyu gönderilmesı verilmesinin sona bırakılmasından dolayı 
Senin dilegın nedir? 8_,_.....:ı_- t • edil bil w• I Jni de tetkik ettik ve bu iş terkos şebeke- müteessirim. Ben M h'tt'n Beye karıa 
" Benim d'l ~· ı _ __ı___ uu~oye ıu emın e ec:el'J yur •· . . hd'd" d k uc:.tur u ı ı :ı 
- ı egun lnlruan bayramın· d Tabi oku k 1 val" sının ta ı ı programına a onm s • küfranı nimet deüiJ hissimi izhar cdiyo-

tla kesilen kurbanlar kadar hmıtiyan yor u. . ~. n~. en sa 0~ • 
1 İlk tahminlere göre, depo hariç ol· rum. "' ' 

kellesinin kcıil:nc~idir. ve h_eledıye reııı Mahittin Bey sırdı v~ mak üzere Bakırköye 50.000 lira ıcndar . 
ıki arkadaa -L d" ..:1_ ..... '-- takrirden malumatlar olunca ceYap verdı. b' f1a t k .. d rilebile- Balurkoy nusıl susuzluktan kasıp k:ıv-

-s ;,cuıu ı anıı;au.yam-ına ıor· ır masrn er os suyu gon e 
1 

. . 
lar• Ezcümle dedi ki: kt' Art . k kla iı: ru uyorsa adalar da aynı haldedır. Yazın mut • ce ır. ezıycn uyusu açma s d 1 d . . • 

"-Ya şenin dileğin... "-Galip Bahtiyar Beyin Balarköye bitmez, tesisat, tulumba. boru masraf· a. ~ar ~ clımızı yıkayacak suyun teneke-
''- Botıim dileğim ikinizin iıtedilderi· su getirmek hususundaki musirane arzu- ları bir hayli yekun tutar. s~nı yedı buçuk kuruşa alıyoruz. l\fuhit-

nisin derhal o1rt".aııdır. sunu tebrikle karplarım. Yalnız bu Terkos suyunu Eyübe kadar indir· tın Bey geçen sene verdiğimiz takrirlere, 
Hll"iıtİyan aoıyatiıtlerle aoıyal de- meselenin iptidai bir tetkikle halloluna- dik. Oradan Edimckapıya isale edile· bu sene maddi delillerle geleceğini vadet-

ıııokr:ıtlann kavgaaıru naziler ve la§İ,tler cak i~lerden olmadığını da illvcye Ul- cektir. Bakırköy, Yeşilköy, Adaların ın\şti. Şimdi izahatla iktifa edildi. Bu 
ancak böylece Yahudinin temennisi ai· rom görürüm. Derhal 'bütçeye tahsisat au ihtiyacını temin edeğiz .. , kafi gelmedi, adalar en aona bırakıldı. 
m kıır§ıladılar. koymak da kolay bir ICY değildir. Muhittin Beyin söı:lerinc Galip Bah· Ben bundan dolayı Muhittin Beye mütc· 

A-.~'turya. ne suretle zayıflarsa oma- Balcrrköyde arteziyen kuyuları açmak tiyar Bey cevap verdi: şekkir değilim . ., 
lann itıne aelır. teşebbüsü etrafında tetkikat yaptmin.1. _ Baktrköydc susuzluk gittikse bacl M h' • • .. 

~ "" • Elyevm Bakrrköyde açılml§ olan iki ar- bil" 1cki1 almaktadır. Terkosun Bakır- . u ıtbn ~~Y: Enun. Ah ~e;e cevap 
h . . da ,__ l • ·ı . . w· verdı. Kcndı:ıının beledıyc reııı olmak Viyana ad11elerinden alınac:ak ders· )tezıyen 1myusun n sıAan su arın ıçı e- köyüne daha uzun zaman venlemıyec:egı· ıf • 

1 
_ • 

· d • · d ı · . · . . kri · d b ·- ·ne ı aby e semtler arasında böyle bır tns-ler: Vıyana a çoluk, çocuk icabında mıyecek derecede mıkyasr ma erec:.- nı ıgıtıştım ve ta n e unun uzcrı_ . ... .. . .. 
top ateıine tutuLıbilir. Ve yaralı leri yübektir. Bur kere kumlu çık- 1venniştim. Belediye reisimizden aldıgt· n~ .>'8!~mı~a~ so~ledı ve ~uzakere 

el lal" id;ım otu .. •bil' ltıldarmı gördük Sonradan nümuneler,mız vait üzerine mutmein oldum Ya· kafı goruldu. Mutcakiben encumenler· 
• arn ·- ır... ' d 1 ba '--'bul clil 

Böyle bir hadise faraza bir tark ıeh· aldırdrm. Tahlilhaneye gönderdim. İpti· kın bir zamanda Bakırköye su verilmesi· ~n ge en maz talar oku~up aa .e . • 
rind. ot.aydı Yetmiı ilô buçuk millet a· dai tetkikat arteziyen kuyulardan çı· ni ümit ederim,, dedi. dıkten aonra toplanbya nıhayet verildı. 
yaklamr adalet, hnk ~e inıanlik namı· 
na ton ton s(>z Yatlan döker Te barbarla· Çubukluda yapılacak 
rın hila ınedaıiyeti kavnyamadı1dan kk t ki 
eliti.re destan olurdu. Dolfüsün topları muva at gaz an a?J 

Japonyada ölen genç deniz zabiti
mizin cenazesi dün getirildi e-leri Yıktı. Medeniyetin dili tutuldu. Türk petııol tiTketinin Çubuklu· 

tferbalde bu tutuluıu deh§etten değil •· da yapacağı muvakkat gaz tank· 
1 

•• ~,.~ 
çııac& aRrrlardan baklalann fqoJamamuıl I hakk dak" ··k el .,~,..,.· .. ·,v·•'"'' 
. • olsa el an ın ı mu •• ename 
,~o aer c. • · 

Medetıiyetc ınanan bir madam Rolan Belediyece tadil edilmıftir. 
çıl&IA •• ~iyazıa lıarcl>c!eri arasında Jan· Bu tadilita göre, Belediye bat· 
ıarr ıoylıyecelctir: • ka bir tuiaat yapmak ve yaptır• 

- Ey ınedeniyet lili. senm naımaa ak "tt . ket k nc1· tankl 
ae ı,arbarlıklar yapılıyor. m L-~~rseb. fır e ı an· 1 ., "° 4 nı •uay.a il' yere tqıyacaktır. 

Vi1anada binlerce iı adamları Mukavele yakında katiyet kea· 
öldül•· Niçin? Ölr.dc ıni İ•· bedecek ve tesisata baılanacak· 
tiyorlardı. 1ntihar ~1 ettiler? Ha:": 
Ollı.r batkalannın davalarına kellelenoı br · 
anır&an verdiler. 

1934 Yiiında bir liberal ıparıaınento 
. . -~-t 

._ıeverasr ıçın ancak bir sosyal denıu- -
/.,Pil işçileri ölüme sürükler.. y ereba.tan caddesinin Ayuof· 

Viyana aokaldarmda, binaların beton ya meydanı ile birlettiii kıınnla 
chlY&rlannın ardında can verenler ne bir Seftal' kaj 

• da • • ~ 1 '° ı istikametlerinin dü· milletin vası için, ne de lmacfJeriJUll • • 
kurtuluşu için can yerdiler. zeltıbneııne ve burada çirkefliğin 

Düzeltilecek cadde 

Şc\ tct C:ı\'ıt 13eyln tabutu dun gctirıldıgi \ apurda 

Japonyada, Japon donanınaınıda staj merhum Şe'f'ket Cavit Bey kı)'llletli de-

Ertuğrul Mu 
için jübil 

DUn Vah Beyin re 
altında bir heyet to 

Sahnemizin en değerli 
karı Ertuğrul Muhsin sah 
yatının 25 inci yılını idra 
Bu münasebetle bir jübile 
caktır. Vali ve Belediy 
Muhittin Bey; jübilenin, 
rul Muhsinin değeri ile m · 
sip olması için, bir tertip h 
nin yardımını istemi!tir. 
heyet, vilayet makamında 
timaını yapmıtır. 

Heyette 1~ Bankası m 
Yuıuf Ziya, ı, Limited m 
Bedri Nedim, Ahmet Rüştü 
H:ıyri, AktMn ıahibi ve Ba 
harriri Necmettin Sadık, C" 
riyet sahibi ve BaJmuharrir 
n.uı Nadi, Alqam müdürü K 
Şinasi, lsmail Müştak, Selci 
zet, Refik Ahmet Beylerle 
manlı Bankası müdürü M 

Rid, Doyçe Bank müdürü 
yö Goldenburg, Kommerçi 
müdürü Mösyö Popi, Holr 
B:ınkuı müdürü Mösyö 
vardır. 

Tertip heyeti aralannda iki 
Ji komite ayırmı§tır. TAii kom 
ye, iş Limited müdürü Bedri 
dim, Ahmet Rüttü Zade H 
Beylerle, Doyçe Bank, Kome 
çiyale ve Hollanda Bankalan 
dürleri ıeçilmitlerdir. 

Edebi komitede Refik Ahm 
lmıail Mü,tak, Selami izzet 
ler v:lrdır. Edebi komite jübi 
nin programım hazırlayacak 
br. 

Belediyede btr ıstita 
Belediye yoll::ır §ubesi müdü 

Nebil beyin istifa ettiği haber 
lmmııbr. 

Merhum Servet Cemal Beyi 
ailesine verilecek para 

Vazifesi baımda ani olarak v 
fat eden mimari ıubcsi müd" · 
Servet Cemal Beyin kimsesiz ka: 
lan ailesine 1500 lira verilmesi ka 
bul edilmittir. 933 aeneıi bütçeıi 
ne mevzu Beyoğlu mezarlığı tah.ı 
satmdan yapılan münakale ile pa

ra temin edilmiştir. Para yakında 
ailesine verilecektir. 

Onlar tereddi)!e uğranuf Wr parla· kaldır:dınaaına karar Teri im ittir. 
meatoda iki hatip söz aöyleain, lıirkaÇ Beled"ıy f h ..&" burad t t-

• ika L.:__ "h ı-".!IÜJle e en eyc1.ı a e 
söriirken, bir :ıetürree nelic:eıi ölen 1niz zabitlcrimizdencli. Deniz harp aka· Yangın çıktı f 
ıenç yüzbaır .şevket Cavit Beyin cena- l demiainden birincı1ikle çıkmııh; 930 YJ• 

polit Cl 'uır.u; aıkıt Ye fO ret kqsuu 1 kikat .. __ L • J • d 
Wraz mangn- biriktirsin diye öldüler-· • • Y&PIDq, emlik a1UJIP en e 

Sadri Etem ıhraz eb:nemif olduldarmdan 934 
•eneıincle istimlak muamelesine 

Bir Fransız mektebı binası batl&nacaktır 
satın alınacak · -----O•üdarda Seli.m11zda ''Sent 

Mari Fransız mektebi,, o ci'~arda 
bir ilk mektep teıis edilmek usere 
'belediyece ıabn almacaktır. Su i§ 
için 934 bütçesine :tahsisat kon· 
l!lUftur, 

Fransız konten)•n li•t•i 
F r1nu. Ziraat nezaretinin 934 

teneıi birinci üç ayı için neıret • 
tiği kontenjan listesi Ticaret O • 
daıına gelmiıtir. 

zesi dün "Doıryan Marin,, isimli Japon lJmdanberi de Japonyada tahsilde bulunu· Uluköyde Reıit paıa mahalle-
.• 1 • ..:L • :- getirilmiıt• 1 . . M h kaw nda Ay semıaıy e ır-urun.- • ır. yordu. Orada deniz topçuluk, deniz ıının az '11' pa§a ıo gı • 

Merhumun c:enuesı. bu aabah Sir· 1torpito ve muhabere mekteplerinde de şe hanımın evinden yangın çık· 
keci nhtunından saat on bırde aıkeri me· • • . • . . . . d d h 1 · J t" 

• 
1 

'--'dml aktır Ankara dd • ,ahsılinı bıtirdikton sonra Japonya deniz mıısa a er a yetıten ı ınye 
raıan e ..... ac • ca esı akad • . • • . A'--d • ah "li • • f nd - d!!-!!1-.. 

Sal Mabmu t .. beıi yolu il A • emııme cınnııti. IUI emı t ıı • itf aıyeaı tara ı an son uı-U1J11Uf• 
ve tan t ur e ya • d bu b • d b" • c:ek • 
-~ .... "terek onda namazı kılı- m e llZlran a ıtire tı. tür. 
_,..,.. gotöru M b ·ı . . . . tle 
nacaktır. Cenaze namıu:dan aonra ayni er umun aı eııne samımı tazıye • _,.,, ... , .... ..,., __ , _______ ......... -••• -·-• 

meraaimle ve Alemdar caddesi, Sirkeci rimizi bildiririz. kaldınlacaktrr. 
yolu ile Tophaneye götüriilecek. oradan Milli Türk Talebe Birliği umumi ka· Yurtta! çok uzakta. yurt vazifesi uğ-
römorköl"lerle Kandilliye geçilerek hazır. tipliğinden: runda vefat eden bu §ehit kardeşimizin 
!anan kabrine defnedilecektir. Japonyada denizcilik tahsil eden bah· namazı Ayasofyada kılınacakbr. Saat 12 

Ölümü herkesi teessür içinde bırakan riyc zabiti Şevket Beyin cenazesi bugün de arkadaşlann orada bulunmaları. 

DEHRt Efendi Nasıl Görüyor? 

Dehri Efen~i, Bındı&ıına yolu ile, ... Böyle iken npurlarr.ı 'e t:cn1e· 1 .•• Onan için bu tasarruf devrinle ••• Fakat bu §İkiyetleri alakadar biri Dehri Efendi - Demek ki ita yolcu· 
t-.."lbu!ci-r!n l:uaar .. on:!!rt Aatte sicli· rin 7olsU2iuJdan yüzünden •ncak yirmilher gidiı Ye geliı:te günde on saat kay· :zat dinlcmiı, dir.!emİJ c!e "Peki a.-nına, lama on saati~ yapacak hiç hir İflerİ 
.._ Me-'• 0 ima im.dır- ltlirt ... u. • ..-,.or_ ,. beden yolcular tikayet ediyor_ yo!cular o:ı sa:lt erken ;idip de Jaa ,...,,.

1
.,.1me,. hilim11i npmr .e tffn ,.oıeu-

j caklar? • 1'it••• Wr • 
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Alman-Fransız anlaş- 6 ~KEJ; EL E;'Dm:ım;-:J 
· kaldı ~,-,~~mnıımıı-Rlllll~nımn-~ıilD 

qerı m, kılıç balığı y~zünden F eriköy Cinayeti ması 
çıkan hadıse 

... (BapakaledeD devam) 1 ile Franı~ arr.~~n~a bir ç.ar~i ha.l Balık,.ıJar, Beykoz açıklarında 
.. .. d"" h li h d buJun.ac:gını unııt ett klerınden ";J" .. d 

e butun unyanm a azır a d 1 k nf b.t'l tt"l A ag- kurmu"lar. Gece, ay l§ıgın a 
d .. . t ı..n..- da I o ayı c eransı e ı er. y· ~ . d k 

ulun ugu vazıye ~9ısın . l . . kayıklar içerisinde, ellerın e :n· 
'!l'...,,.,.,.,,. ted f... ·ı· hl rmı ve I nı zamanda ngıhz nazırlarından 
.rnu~ ne a W sı a a (Ed ) . p . B l' R calar do'aşıyorlar. 
ne askerlerinin adedini indirebilir. en ın a~.se, er ıne ve o· Bir aralık, Karadeni'Zden yolu 
Şimd:ye kadar olduğundan da - ~adya yapabcagikı _ıey~batf!erdsadye • Bog"' aziçine düşen bir kılıç balığı, 
h . . d tahdidat yapmak bu - sın e gene u ı ay zar ın a ev· 

a zıya e 1 1 . l'ha 1 . d b" ağlara takılıyor. Ayrı :ıyn ve yan 
dalalık olurdu. Encümen tahdidi et erın tes ı t mese eıın e ır· yana. kurulan iki ağa birden do • 
teslihat için yapılacak her türlü le!tireb~!eceği tah:nin olunu~~~· kunuyor. Balık, yakalanıyor. Fa. 
teşebbüslere bütün azim ve meta- Boyle sıyasi seyahatlerden mufıt kat, kı!ıç balıijınm =.hına uğruyor
netile karşı gelecektir. bir net:ce ha.ad ol3.Dladığı bittec • lar, aralarında bu yüzden kav-

.. " .. .. .. rübe :ınlaııldığı halde, timdi de 
Muzakere k~pılan büsbütun (Eden) in ıeyahz.tine bel bağla • ga çıkıyor! 

kapan.~:ımıı olmakla beraber, 1 k . . ,_ _ k k ol"""' bir K:lyrklar i~r:sinde "benim • 
,. ma nebceıı ooıa çı aca ~.. k B ı k 

Fransızl.ann bu katı tavır ve ha- ümitten ba,ka bir ıey olamaz. dir, senindir,, avg:U1
•••• a ı ÇI • 

reketlen kar? §ısmda Almınya ne Çünkü İngiliz nazırı Po.riae gitt' ği !ardan Mahnıut, Raıfin b&§ma kan 
y:ıpacaktır. Her ne kadar Fran • ~ Fransa Hıı.riciye nazırı ca ile vuruyor. Raif, ağır surette 
aadaki son gürü:tülü had:aeler • =di:ine tealihat meselesinde Al· yaralanıyor. Hastnhaneye kaldı • 

,,.,.. (Haş tarah ı tnCJ uyııamıı.aaı 

Müddet biraz geçmit ve 
Mentq Kaaavi Efendi, geriye ka· 
lan altmış liranın icra yoliyle tah· 
siline te§ebbüı etmiı. Doğrudan 
doğruya değil, Zihni Efendi ye ke
fil olan bakkal Nafiz Efendiden ... 

Günün birinde, alacaklı, icra 
memuru ve poliıle birlikte bakka
lm dükkanına gelmiı. Dükkanda· 
ki mallara haciz konulacak ... Na· 
f'z Efendi, hemen kefil olduğu a· 
dama haber göndermiş. Zihni E
fendi dükkana ko~muş, alacaklı
yı icra vaııtaaiyle hare1~etten ~az· 
geç;rmek istemiş. "Bana bıraz 
mühlet ver. Hepsini öderim. Hat· 

Diğer üç ıahitten biri, borçlu
nun yalvarmaama kartı alacalrb• 
nm sövüp saydığını, biri ölenin 
"Ah, vuruldum!" dedikten aonra. 
Zihni Efendinin elinde bir bıçak 
tutarak kaçtığını, üç.üncüsü de ci• 
nayeti sonradan itittijini aö,ledi· 
ler. Bıçaklamanın nasıl vaki oldu .. 
ğunu gören yoktu. 

Mahkeme, iki ıahidin daha ça• 
ğırılmaaı ve Zihni Efen dinin ya• 
§İ öğrenilmek üzere, Arnavutluk
tan buraya geldiği zamanki pua
portunun F eriköyünde bahçnan
lrk eden babasmdan polis n.aıta• 
si1e aldırılmasını kararlaıtırdı. Mu 
hakemeyi on dokuz Mart saat on 

den ıonra Fransız kabinesinde verdig-i ret cevabında rılıyor. Kurtulacağı fÜpheli gö • 
b·ıh H · · manyaya ru··ıu··yor, h,raret yükseliyor. nöbet· ve ı assa .. ancıye nezaretinde kullan.dığı liaanden ba§ka bir li • 

ta ıimdi de otuz beı lirasını te· üç bucu<Ya hrrB.ktı. 

tahat tebeddulden b&§ka daha mü· kulbnamıyac~ktır. ler geçiriyor. Buna rağmen, iyileti Gazeteler ar asında 
him fikir değişiklikleri olduğu i • aan Di .. er taraftan Almanya da Al· yor. 
ı · ··ı.. d g Balıkçı Mahmut hakkında ta· en ıüru uyoraa a , Alnnnyada man hükumetinin kat't noktai na-
da, son bir ıene zarfmda reis • zarmı Miıter (Eden) e açıkt:n ki-bat yapılıyor. O, "Ben, balığa 
karda bulunanlar arasında da açıla bildirmekten ba,ka bir teY ortağız, dedim. Raif, kabul etuıe
p.hıt deği~ikliklerden batka büs· yapunıyacaktır. Çünkü Almanya di. Yanındakilerle birlikte b::ına 
bütün yenı tebeddüller , inkılap - Milletler Meclisinden ve silahlan kanca ile vurdular. Kendimi mü• 
lar hUJUle gelmiıtir. 30 kanunu • bırakma konferanıınd :m çekile • dafaa yollu mukabele ettitrı. Bu 
•:uıi 1933 tarihinde (Hitler) it ba- Iidenberi teslihat it?erinde tam bir ıırada Raif yara.lanmıı ... Ben, ka· 

darik edebilirim. Geri kalan kıs· 
mını ö:lemem için ay başına kadar 
sabret!" demiı. Alacak ı razı ol
mamıf, dükkandaki malların ara· 
baya yükletilmesi sırasında, bir a· 
ralık dü1tkan civarından uzakla· 
ıan Menteş Kaıavi Ef ., dükkan· 
dan yüz elli adım kadar uzakta 
bıçnlda öldürülmüş. Mahkeme he
yeti, Kemal Bevin re:sliği altında 
aza Sakıp ve Murat Beylerle te· 
şeXkül etmişti. Müddeiumu~U:ği 
muavm K~l'if Bey temsil edıvor• 
du. Kemal Bey, suçlu mevkiinde 
bulunan Zihni Efendiyi ıorğuya 

"Son Post:ı,, gazetesi tarafın • 
dan "Cümhuriyet,, gazeteıi alQ • 
hine, yakıtık almıyacak netri1at
ta bulunduğu kaydile açduı da • 
vaya dün lıtanbul ikinci cez:ı mala 
kemesinde bakılacaktı. Dava e • 

rn!ıkta kar9nndakileri ıeçea:niyo • fma geçtikten aonra Ahnanyanm müsavat istemek fikrinden zene 
· • d d • • • ka im Al dum.,, diyor. vazıyetı eM.Sın an eğıpnııtır. dar ayn am11tır. manya • d"" 

km Bu hadisenin muhakemeaı, un 
Esasen yeni milli Fr&n1rz kabine- silahlanma veya ıilihl -:n bıra a · 

lstanbul ikinci ceza trıahkemeıın· 
sinin Hariciye nazırı olan (B::ırt• meselelerinde diğer devletlerle ld. 

de görüldü. Şahitler dinleni ı. bou) dan Almanlar böyle bir ce • müsavi olmağı milli bir haysiyet ek 
vap bekliyorlardı. Onun için ge • meseleai telakki etmiı ve bunu Al· Başka §ahitler de dinlenilec •· 
len cevap Berlinde hayreti mucip man millet:ne de öyle bildirmiş • Baskın yapmakla suçlu 
olmamı§tll'. Asıl mühim olan nok· tir. (Hitler) idaresi timdi bu nck· bulunanlar 
ta, Avrupaya geniı nefes aldır • tada müaaadekirane harekete • Bakırköyüne bağlı incirli köy· 
m-:.~ Alman • Franaız zıttiyeti- dene, Alman milletine kartı mü· d 5 bir gece yanıı b:ı.skın yapmak 
nin yeniden aylarca hal ve teavi • kerreren verdiği v:ı.di tutmamış auretile Davit Efendinin evine 
ye edilemiyeceğidir. Cenenede • addedilecek ve mevkii çok sanı • girmek , zorla para almağa kalkıt· 
ki a'Jah'an bırakma konferann lacaktır. Bu vaziyet karınmda m:ık, para verilmeyince Davit E· 
bunu takdir ettiği için, müzakere- Avrupaya rahat ve huzur verecek fendiyi yaralam:ık, kanıı Lea ha· 
lerini 10 n·ean tarihine kadar te- olan bir Alman· Fransız an • nanı öldürmek. .. 
bir etti. Konferanaa ittir~ eden lapn~nn:fan demek ki henüz çok Bu vak'aya ait davada suçlu 
devletler bu iki aylık müddet zar- uzaklarda bulunuyoruz. mevkiinde bulunan rençbeT Mua· 
fmda teslihat iılerinde Almanya A. C. tafa ve Talip Efendilerin muhake-

-------------------:--- ? mes:ne, dün lırtanbul :lğır ceza 
Masonluk . ı Ür ki ye ye nasıl girdi . mahkemesinde devam olundu. Bir 

kaç tahit dinlenildi. Bir feY bil· 
.... ,ısa, t&rah ı laca •Ylf•IDIZda, bat yapıldı. Kem~l Bey ve Ziya mediklerini söylediler. Muhake • 

Sonra Sadrazam Ali Pı. Sul • Bey Avrupaya kaçtı, burada Mus- me, bir jandarmanın istinabe yo
tan Aziz zamanında Hidiv İsmail tafa Fazıl Pata kendi~rini hi • Iiyle if4desi alınmak Uzere hatka 
Paıay:ı yeni bir ferman vermit mayeaine aldığı grbi me,rutiyet güne kaldı. 
ve bu fermanda Hidivliiin büyük ilanı yolunda neıriyat için :ıy~ • ı- . 

d tti k" bu da gene mevzuu bahıs ve • oğluna (Tevfik P~) intika • ca yar ım e · ı .. 
Mustafa Fazıl Paşa Avrupada· aikalardan anla§ıldığına .. gore Ye-lini teınin eylemitti. Bu suretle (" 

ki t bbüaatı esnasında Fransız ni Oınıanlılar Ceaniyetının ı~h-
Hidivlikten hakkı iakat edilmit qe k·1 

d te•kilitına dahil olmuttu . ıon) kısmına ait olan teı ı i.ta olan Mustafa Fazıl Papya a mason :ı • b·ı 
dört milyon albn lira tazminat Kemal Bey ile Ziya Bey Parıse ge- dahli Türkler ile ecne ı er ve gay 

1. ve kendisi ile te§rİki mesai ri müslimler arasında esaalı bir veırilmiıti. Fakat Muat.a.f a F azd ınce . . B d 
Paıa yeni usul net:ceainde Hidiv edince onlan da i~a etmııtı. un dütünüş farkı bulunması ır. Çün· 
tqebbüıat ile meıgul iken lstan· lar ilk mason tC!kilitmı kunmu§ .. kü Kemal ve Z~ya Beyler h~ddi • 

1 t . · d ff!.ı• ı ..... dır. zatında teceddüt taraftr.rı olmak. Pata yeni usu ne ıceaın e ıuıv• ..w 

Ukten m::ıhrum olunca tazminat al· lıte bu nıevzuu bah~e.tti~imiz la beraber iıli.Jncı bir~r inkılapçı 
m19 olma.ama rağm-en Ali Pata vestkalarda.n anlatılan bırıncı nok idiler. Halbuki (Yenı Osmanlı • 
ile Omıanh hanedanına kartı a • ta budur. hr) Cemiyeti nizamnames·ndeki 
leyhtar bir vaziyet almı§br. B:r ta• Diğer taraftan mevzuu b~h • (Teceddüt) kelimesi - mevzuu 
n.ft~n Osmanlı imparatorluğun· sett:ğjmiz vesikalar bir hakikati bahis veı:k-.lara göre - ecnebi 
da meırutiyet ilanı, diğer taraf • daha gösteriyor ki (10) temmuz aza. tarafından çok baıka bir ma· 
tan padiı~blığm evladı Ekber ye- inkılibından aonra ihtilalci nesil nada almıyordu. O kadar ki bun
J'İne padiıahlann büyük oğullan· hakkında kullanılan (Gen~ Türk- ların man--.sı Türk olmıyan ana
na intikali usulünün kabulü için ler) tabiri v:ktile Mustafa •Fa::ıl sırın Türkiyeden ayrılmaama ka
prcpagand~ya ve tahr:kata baıla- Pa~a ile Kemal ve Ziya Bey!er ta· 1 dar teşmil clunuyorclu. 

çekti. 

dilen gazetenin yeni ne,riyat ~;;. 

düründen birine tebligat yapıl 
madığından, muhakeme b:ı.tka ıü• 
ne bırakılm ı · - -

Haber aL.ğ.mıza göre 'Cüm• 
huriyet,, gazetesi de "Son .~oıta,, 
gazetesi e'eyhine ayni esastan hir 
dav:ı açımııtır. 

_ On yedi yaımdaymı. Kolon· 
yalıymı. Rençperim. Bekarım. 
Şimdiye kadar ceza yemedim. O· 
kuyup yazmak pek o kadar bil-

Sara Ihsan mU,ahede altlna 
ahnmasını istiyor 

mem. lstanbula yedi, sekiz ıene 
evvel geldim. Arnavutluk tabaam .. 
danım. F eriköyünde Ferah ıoka· 
ğmda on dört numaralı e de .otu
rurdum. Şimdi tevkifhanedeyım. 

- Bu cinayet vaka.aı naııl ol· 

du? 
Zihni Efendi, borç para aldı

ğını, üçüncü taksiti veremediğini, 
kefiEnin dükkanındaki mallan 
hacze gel'ndiğini, orada alacaklı· 
dan mühlet istediğini yukarda 
yazdığımız ıekiiae anlattıktan 
10nra, !Öyle devam etti: 

- Razı olmadı. Üstelik beni 
tersledi. Dükkan önünden ayrıldı· 
ğımız sırada da, sövdü ve tokatla· 
dı. Boğu§uyorduk. Onun cebinden 
bir bıçak düıtü. Ben aldım. Naııl 
oldu ise oldu, Yahudi yaralandı! 

- Sen, eşyanm haczine mani 
olmak istemedin mi? 

- Hayır. Amma kavga haciz· 
den çıktı. Bana "24 saat bile müh
let vermem. Haydi, git!" dedi. 
Ben, Pangaltıya gidiyordum. Ta· 
nıdığım bir kasaptan öd.ünç para 
alara:k, borcumu tamamıyle vere
cektim. Gitmeğe bırakmadı. Beni 
e!alem önün:le rezil etti! 

_ Netice itibariyle sen mi öl· 

dürdün? 

Dolandırıcılı:..: madde1İDcl• 
suçlu olarak muhakeme edilen Sa
rı lhaanın muhakemesine, dün ı.. 
tınbul üçüncü cezada devam e • 
dildi. 

Poliı memunı Cemil efendi ta
hit olarak dinlenildi. Dava mn • 
zuunu teıkil eden hadiseye dair, 
karakolda davacının Sarı imam 
teıhisinden baıka bir teY babrb
madığım söyledi. 

San Ihsan, dimaği zaafmdaa 
bahsetti. Tıp itleri müdürlüjünde 
müıahede altına alınmasını İlle • 
di. Şimdiki h'llde, tevkifb•neclıe, 
tevkifhane dt>ktoru tarafından de
vamlı surette tetkik ve muayene• 
ye tabi tutulacak ... 

Mahkeme, gelmiyen ıahitlerin 
getirilmeıine ve ıshit köımiiıcü Ha 
ıan efendinin celbi için yuıla1' 
müzekkereye cevap gelmedilin .. 
den, bu işi geç.iktirerek mevkufi 
yet h-:.linin uzamasına sebep ol 
duğundan dolayı, kim ihmal ı& 
termiıse müddeiumumilikçe te1 
b:tine ve hakkında kanuni talri._. 
yapılmasına karar verdi. 

Şoför Nuri Efendinin 
ölümü davası 

_ Boğuıma esnasında ne ol· 
duyıa oldu. Farkında değilim! 

mı§tır. rafından tesis edilmit olan (Genç Bizim bu müli.hazalarnnıza 
- Bıcak ıenin elin::le iken, 0 

yaraland~ı ve öldü. Öyle mi? 

Bir gece Kumkapıda karfUD) 
öldürü~en şoför Nuri Efendinin 
lümü davasına ait muhakemeJ 
dün İstanbul ağır ceza ma~llAe, 
sintle devam edilmittir. 

Mustafa Fazıl Paıa, esasen Türkiye = Jeune Turquie) cemi· esas olan ves:kalara gelince, bun-
2engin idi. Fazla olarak elı'ne 4 yet:nin imıin::len alınımıJbr. Ha. 1 • brı (W. Deschamps) isminde bir 

_ Onun bıçağı benim elimde 
• z . , idi! 

milyon altın lira a,... .... esi bu tah- buki ayni tabir Kemal ve ıya muharririn (Les tDcıctea secre:tes ' 
•-r- f d ·ı l, - Otur, bakahm. 

rikitına çok yardım etti. Mus • I Beyl12r ve ark"'..dq!an tara m a~ et la soc:.:te) namı e yamı?§ 0 c..u· Şdıitler caC'iırıldı. Bakkal Na-
t:ıfa Fazıl Pata Pariste bu türlü kendi cemiyetleri hakkında (Yenı 1 ğu eski bir eserden alıyo • fiz Efendi, Zi'-ni Efendinin dük· 

Bu vak'ad:m dolayı, o-.~ 
Kumkapı merkezinde birinci ko 
m:ıer olarak buhnıan Müci,İ '8 
le mahalle bekçi•İ Adil Efa\Clı 
ölüme sebep olnnk maddesine ı'f' 
re muhakeme eciliyorlar. ' 

te•ebbü~at ile ~•'Yl•l iken lıtan- 0 ....... 3.Dlıbr) tabiri ile tercüme e • ruz. Kitap 1883 çe doğru ve kl ı d 
~ --n- ı ·~ ) 1 'kan önUn-\e alua ıva ya var ı-

bulda da Kemal Bey, Ziya Bey, dilmtıt:r. h:.ıddi zatın.::la (Mascn uğa ğını. hatt~ bir az mi.lhlet vermesi· 
(zı'ya Pı:a•a) gibi münevver bazı 1 Bu suretle garp a." l_emindek

1
i. a:eyhtar o~arak yazılmı~tır. Bu_ i .. · 1 f . ·1 .... 

'"'S' • lki b ne karl'ı f~z aca e,z ver ecer,ı 
ge,.,.ler de ltalyad:ki Barbonari ıenç tai)ri ile bu tabınn kemı1 tibarh mülahazaların a be ı· d M K · 

"~ dl ı b. · rı:;,..,Je-.,H~iai ~al e, en•e~ asavı 
Cemiyeti teıkiIF.tını esas tutArak dilU.,izdeki iıtimali ve me u Ü taraf oh:n:ıyab·lir. Fakat ızım Efen~;"l;n a'-'mş etme.ı:;ı;·'"'· . cina· 
mefl'Uliyf't dth,libı hazır!r.aıak i · ara..ınaa tarihi bir fark husule gel- naz~n dilıkut~ aldı~:mız şey e • vetin ..:W;:l.l-",,-I"n U7'"''"<"a 'h;l' yer-
tl. lıir •bt.1-il ~iyeti (Yeni Os- ı m~t~ir. l .erde tesadüf edi:en yesikalar • r1P 01 rl •• ::n,nu. ı ... T'l~İsinin bir §eY 
maıwla lcunQ' ı...-.. Fı.kal~ü- f'J,;üncü bir mühim cihet olar-k dır. 

ı kt d h • .1 w• 1 (De\ıunı Till') 1 görmediğini anlattı. tem~ ""lnıımlan ,...,.._ • =• Hı r.o a7a , a a iı&ret e" .... 

Dünkü muhakemede, ilen fO 
f örün variıleriıin vekili, TÜ • 
yerinde bir ketif y~pıl.muı lis 
munu ileri sümüf, mahkeme, • 
isteği kabul mniftir. Kctif fi 
larak rapor vırildikten ıoma, ıJ
h~keme ıon ,afhaıma ~ 
tir. 
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Minimini Kız Ve Aşk 
~::::::::::::::=::-::::::::=:::-::::::_::_:::::=::-::::: Yazan : Selami I zzet 

Bu felaket mukadderdi. ip can- göğüs gererek yaıamaktan ib:ıret
bazı, ip üstünde taklak attığı za- ti. 
nıan, seyirciler heyecl.na kapı- - Sen düşünmüyorsun dostum, 
Jırlar. Çünkü bir gün, canbaz, na- senin aklın yok.. TaJilisin aen ... 
sıl olsa düşüp ölecektir ... Su testi- Ve mırıldandı: 
si su yolunda kırılırmıı... Ya dehre gelmeseydim, ya ak-

Güzel Marmara! Bir kaç güne Iım olmasaydı ... 
!kadar bütün güller açacak... Gül- Çakmak .ateı ~lmadı, pipo çek· 
leriıı yegane sahibi giineıtir ,.e medi. 
Marınaranın yegi.ne i§ıkı da gü- Nuri bey, yeleği gibi, pantalo-
nettir. n.unun kemer düğ.mesini de çöz-

Ali Beyin bahçesinde her§ey dü. Nuri Bey çok ı:ımandı, gö
•ardı. Havuz vardı, heykel vardı, bekliydi. Ölüme tahammül ede
kuyu ve ıulu tulumba vardı. Gü- mezdi. Ağaç zayıftı, inceydi. Ö
.zelliklerle çirkinlikler birbirine )üm ona yakıtmıyacaktı. Ağaçh 
karışmııtı. Fakat bir de cam var· adam anlatıyorlardı. Biri havaya 
dı. Bu eıki, yıllanmıı bi~ çamdı. söz söylüyor, öteki cevap vermi· 
Rüzgarların kamçısını yemiş bir yordu am:ı, anlaşıyorlardı. 
çam ... Nuri Bey bu çamla konuşu- Ve güneş Marmarada ışıldıyor-
yordu. du. 

- Seni anlayamazlar diyordu. 
Seni bir kÖfeye atmıılar, 'unutmu§· 
lar ... Sen de tıpkı benim gib:sin. 
Yaln.ız sen benden çok daha fazla 
ya.ıayacakaın. Ben, ıenin gölgene 
ıömülmek isterim. 

Birdenbire bir kahkaha duyul· 
du. 

Ve birdenbire yelekle pantalon 
iliklendi.. 

Gülderen gülüyordu. Koca 
gençlik! .• 

-3-

Bir sahtekarlık 
İspanyada Türk malı 

diye satılan yumurtalar 
İspanyadan tehrimize gelen ti

caret heyeti, piyasadaki tetkikle • 
rine dün de devam etmi,tir. Kar· 
şıhkh konu§malar dikkate şayan 
bazı ı~htekarfıkları meydana çı· 

karmıttır: Bunlardan biri, Türk 
yumurtası diye Bulgar yumurta -
sının ispanyaya süı-ülmü§ olmuı· 
dır. Daha geçenlerde, Madritte 
bu suretle 80 bin sandıktan f;zla 
yumurta aatılmı§tır. 

Öğren:Uğim:ze göre, ticaret he 
yetinin ticaret odası nezdinde yap· 
tığı temaslar neticesinde her iki 
memlekette karşılrklı meşherler 
açılması kararlaştırılmıstır . 

Polis hab~rıerı -Evde yakalandı 
Bu akşam sabıkalı topal Mü· 

nir namında bir ıahıs, sırkat kaı· 
tiyle girdiği Zambe.k sokağınd:ı 
13 numaralı Adil efendinin hane
ıinde cürmümeıhut halinde yaka
lanmııtır. 

Tehditle para ! 
Beyoğlund'l, Kalyoncu kulluk, 

Ağaç, bu ıözlere cevap vermi· 
yordu. Dalgaların sesini, dallarda 
lcu§ların Ölütünü dinliyordu... A
sil dekor ihtiyarlıyordu. Nuri Bey 
ba;iını •allıyor, insanlann hayat 

lki kapılı sokak, 11 numarada o· 
turan Kristina hanım doıtu Zeki
nin kendisini tehdit ederek para 

Gülderen Marnıaraya, güneıe talebinde buiunduğunu iddia etti· 
doğru gidiyordu. Her teY unutul-

ğinden suçlu yakalanmıştır. 

çağını çok kısa buluyordu. 
Çam bu duyğuya lakayitti. 
Nevres hey, ağacı okıadı: 

- Fena h::ıber doıtum. 
Dı§arı fırlıyan bir köke oturdu: 
- Haber fena ama kız enf eı. p· , 

IJ>Osunu doldurdu. Yalnız ol-
duğu =8dllan pipo içerdi. 

- Enfeı !.. Bekir kaıhlığıma 
pi~~.ım .. 

Du!ur..~ü, pipoyu çekerken, ya

nakları çukurlqıp tifiyordu. 

muftu, b:ıygmlık, felaket.. Mat- Araya girmeseydi 
mazel Emma, canlı bir disiplin Dün Merc:m hanı ittisalindeki 
gibi peşi aıra yürüyordu. Gülde- kahvede Dimitri ile Nami kavsa 
ren gülüyordu.. Hazan, birdenbi- ederken bunları ayırmak için ara
re yeise düşüyor, hazan da bir- lanna giren Artadili Dr.mitrinin 
denbire neıeleniyordu. Br.zan bir eli cama gelerek keıilmittir. 
ç.ocuk, hazan da kadın oluveri- , Ya• a§a~ ke•erken •• 
yordu. Böceğin gömleğini yırtıp Üsküdard:ı, Kuzguncukta, 21 
çık:1n kelebeğin keyfine payan numaralı yalıda eshabı emlakten 
var mı::lJT?. Şevket beyin hissesi olan kısmın· 

Sofrada, batı dönüp bayıldığı da Pata korusunda Lazo namında 
zaman, Gülderen kadındı. Şimdi biri yaı :ığaçları keserken yaka· 
gülüyordu. Minimini kızdı. lanmıttır. 

Nuri Bey ihtiyar ağaca: Ma_t_b_a_a_m_ı_z_a_g_e.ıe_n_e_s_e_r_le-r: 
- Enfes! dedi. ••••••••·············· .............................. __ - Belk: de boşanırdnn .. Fakat 

Gülderen gibi bir kızım olurdu. Ve rüzgar, dallar, yapnklar, 
arasından cevap 

Iş mecmuası 
Ne güzel kız, enfes kız!.. çam iğneleri 

ihtiyar ağaç ürperdi. Uzaklar- verdi: 
dart kopup gelen bir riizgfır, dal- - Enfes! 

lar:nd :.n geçti. 
1 Marınarnnın nef.esi, ıa.rıtın ıaç-

I'!uri bey, rüzgf/rı el ıalhyarc:.k le.rı oktuyordu. 

kartıladı: - Merhab:ı Gül&eren .. Jyilettin 
, ~ . . mi? .. 

- ıyl -nava müj&ecısı. 
Ve Yeleğinin düğmeleriri çöz

clü. 
) v 

' gaç cevap verdi. 
fı~ IJo.dı ve rüneı bu 
tir k etti. 

Yaprakları 

fıtıltıya iı· 

Nuri bey sözünü keamedi: 
- Ben ismini Gülderen koy· 

m::ı'Zdnn. Ben Gülaeren olsun isti
yordum. Sözümü dinl-emedile~-· 
Zatea Alinin zevki yoktur kı .. 
Enf• kız! .. 

- O da, ağacın gölgeıine u
zandı: 

- Hasta değildim ki amca .. 
Elbisesi de MarmaranJD, göz

lerinin rengindeydi. Sivri burnun
da, istihza kımıldanıyordu. Bir" 
AVvel sararan yanaklarına kan 
gelınitti . • 

- Ne güzel kadın olacaksın? .. 
Dudakl::ırı kalın ve nemliydi; 

Para yavrusu gibi sivri diıleri var• 
~ı. Kulakları kücücüktü... Şakak
larında ince, ıeffaf, mavi damar· 

Ahlaktan ve içtimai ilimlerden bahaet
mek üzere kurulan "lı,. mecmuaımın ilk 
nüıhaıı çıkmııtır. Bu nüshada Türkler· 
de ahlak, bugünkü Almanyada hukuki 
inkılap yazılan bilhassa dikkate pyan
dır. 

Memleketin içtimai hay3tına ait riot
lan, yeni geti~len. Alman profesörlerin· 
den M. Ket1lenn bır ra:;.orunu ihtiva e
den bu ilim mecmua11nı karilerimize tav-

ıiye ederiz. 

laTı beliriyordu .. 
- Güzel k:ı.dın mı olacağım 

amca?. 
- Yazık ki yirmi Y•tmda de

ğilim. 

- Bana kur mu yapardınız?. 
Çekmiyen piposunu cebine koy 

du. Gülümsedi: .... 
- Bekliyecegım. 

(Devamı var) 
Pipoıu aelmiyordu. Piposuna 

kızdı. Boplttı. Yeni den doldur
du. Elinde tuttuğu çaknıaiı yak
madı. 

- Eier kız olaaydrm, fena ca,. 
nım sıkılırdı. 

Karnaval yortularının son gününde 
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Orduda Almanlar 
meselesine gelince .. 

Harbe iıtirak edelidenberi Tür- le olmadığı gün gibi aıikardı. 
kiyeye gelen Almanların birinci Kendi hudutlarımızı müdafaa i • 
mefgaleıini Oımanh devleti d::ıhi- çin bir nefer bile ayırac'lk bir va• 
linde yafıyan hıristiyan anasırı ziyette değilken yabancı cephe • 
ellerine almaktan ibarettir. Hat- lere fırka fırka asker sevki bü • 
ti Kafkaıyada bile hıri:ıtiy:.m un- yük bir hata değildi de ne idi? 
ıurbrdan batka lalam unsurlar a· Şiiphesiz, bütün bu itleri hep 
raımda bile Türk;ye için muzır o- Env<"r Pa§a yapıyordu ve ittihat 
labilecek ıiyaıi fikirler telkinine ve Terakki merkezi umumisi En• 
çalıııyorlar. ver Paı:mın icraatına mani ola· 

Orduda Almanlar meselesine , mıycırdu. Fakat Enver P&§& ol • 
' gelince Almanlar Türkiyenin ken- sun, ittihat ve Terakki olsun., u • 

dilerile beraber harbe girmesini, mumi harpten müıtereken mea"ul· 
bir ıiparit muharebesi telakki e- düler ve nitekim müıtereken de 
diyorlar. Maksatları Türklere kan me~'ul tutulmuılardı. 
döktürmek ve fakat kendileri hiç Teşkilatı mahsuıanın bir taraf
kan dökmemektir. Bunu yapma- ta Enver Pap ve diğer tarafta 
ğa hiç hevesli değildirler. Türk asıl İttihat ve Terakki olmak üze
ordusuna grien Alman zabitleri- re atada mevcut olan ihtilaftan 
nin hiç birisi ehliyet ve fedakar- doğJuğu tefrikamızın batında 
Irk göstermemiştir. Onlar yalnız yazıhm§tı. 
orduya tahakküm etme~ istiyor- Bu ihtilfıf her nerede oln ken
ler, menafii haaiaei siyasiye taki- disini gösteriyordu. Almanların 
binden geri durmıyorlar. Mütkül şarkta kuvvetlenmeıine bir taraf· 
vaziyetlerde kaldıkca en ufak ve· tan Enver Pata iıter bilerek, iı • 
ailelerden istifade ;der ek geri çe- ter bilmiyerek yardım ederken 
kiliyorlar. Bunun için icap ederse umumi harbe girdikten bir kaç 
yalan söylemekten de çekinmiyor- ay sonra en ileri gelen İttihat ve 
lar. Teriklt.i erkanının bu nüfuzu mu-

Harbin muhtelif safhalarına zir bularak onun önüne ıeçmeie 
gelince, Erzurum ordusu 

Kumandanlığının ilk devirde 
yaptığı hahlar ve göıterdiği ikti· 
darsızhk ıon harbin şayanı esef 
bir ıurette neticelenmesine sebep 
olan en büyük amillerdendir. ik
limin fena tesirleri, iqenin nok • 
ıan olması, vesaiti nilkliyenin ih
tiyaca kif ~yet etmemesi, muha -
berenin layiki veçhile temin o -
lunmaması, cepheye haıta hasta 
kuvvetler gönderilmesi, sıhhi me
ıelelere ve 11hhi techizata harp 
batlangıcmda icap ettiği k:ıdar 
ehemmiyet verilmemeıi de inzi -
mam ederek Kafkas cephesi tu -
tulamıyacak bir hale gelmiıtir.,, 

Doktor Bahaett!n Şakir Beyle 
ark'ldatlarının tesbit ettikleri bu 
noktalar hakkında nazarı dikkat
leri celbedilmeai artık müfit bir 
netice verebilir miydi? Bu nok • 
laların hepsini harbe başlamaz • 
d:m evvel dütünmek ve ona göre 
hareket eylemek lazım gelirdi. 

çalıfmhları her iki taraf arum· 
daki ~illiyetin mevcudiyetine de
lalet etmez miydi. 

Enver Pata ve onunla beraber 
bir çok kimseler Kafk'lı cephe
sinin beklenilen ümidi hasıl ede • 
memesine rağmen eski iıtili hırı• 
!arından vazgeçme.mi§lerdi. Bu 
hırslar muvakkat bir müddet i • 
çin geri bırakılmıftı. ilk f JTaatl4 
o hıslarm tatmin edilmeai daima 
mukarrerdi. Rusyadaki Türklerin 
Türkiyeye bağlanması fikri o ka· 
dar ıabit idi ki bunun için li. • 
zım olan programlar h:ızırlanmıt 
bir halde duruyordu. 

Nitekim aradan üç sene geçtik 
len ve Rusya gene bizim harbe 
i~tiraki.miz yüzünden mailGp o • 
lu11ca Ruıyadaki Türkler meae • 
lel'i tekrar c:uılanmıftı. Ruıya • 
daki Türklerin ahvaline vakıf o
lanh.r Rusyanm mağlubiyetile el 
de edilen o tarihi fıraattan na • 
sıl istifade edilebileceğini ittihat 
ve T enkki Cemiyeti merkezi u • 

Harbin en hararetli bir devrin- mumfoine verdikleri li.yihalarda 
de o noktaları göz önüne koy • a§ağıdaki surette tasavvur ec:li • 
maktan artık hiç bir fayda hasıl yorlıudr. 
olamazdı. Nitekim Almanhrm "Kahraman aıkerlerimizin mu• 
harbi, ıiparit harbi telakki ettik- vaffakıyeti ve umumt b:ırbin 
leri , kan akıtmaktan çekindik - bereketi olmak üzere Müılüman • 

Kadınlan iyi ani :ımıfb o. Bin 
üç, belki de daha fazla. .. Ah gü. 
zel M'armara ! Heıuı feliket vardı, 
Aliden daha aptal ohn kansı Ma.· 
cide vardı, C&ıuın Gül.ereni Gül
deren Y•Pnıııludı. Ne yazık! Ge
çen ıene, hayat, hiç değitmiye
cekmit ıibi, uzayıp ıidiyordu. 

leri ve hiç bir yerde fedakarlık Türk illerinin ıerbeat inkitaf • 
göstermedikleri yazıldıktan son- larına mfLni olan Ruıya Çarlıiı • 
ra Türk orduları kendi huduthrı nın eli kırıldı. Yannı bilmeyiz. 

. haricinde Lehiıtanda, Romanya- Bugün içir. timal ve ıarktaki, Kaf· 
da, Makedon.yada Almany:ı he - k~ıyadaki bütün Müslüman • 
sabına kan akıtmağa sevkolun • Türk zümreleri had bir haldedir. 
mamıı mıydı? Mademki lttih"lt ı Binaenaleyh gönüllerindeki bü • 
ve Terakki erkanı Almanlar_ın tün mefkUrsJarini izhar edebilir· 
•arkta nüfuz kazanmak ve Hırıı· 1 

Nuri Bey, doıtu çama ıordu: 
- Sen bu ite ne dersin?. 
Fırtınahr~ v~ liinetin ağacı, 

yazın ıeldilıne kanidi. Ukbahar
da bir zevk duJmanııttı.. Etrafı
na hiraz yetil toz yaydmııtı .• Ço-
1.tğu çocuğu olmıyan Nuri Bey, 
tapmak sevki içb y:tıyordu .. 
Em~;nı çoktan atnıı;tı. Bundan 
o:J<ir!e, <'-:.m!:ı agac irin en büyük 
~' aıfuıet ahında, meltemlere 

Dün Hıriıtiyanlann karnaYal 
yortlulannm ıon güniydi. latan • 
bul ortodolulan, her yıl y.:ı.ptık • 
ları grbi, Kurtu!uıta eğlenceler 
yapmı,Iar, maskara kıyafetinde 
atqama kadar dol~ıtlardır. 

Dün Kurtuluı:ı giden tramvay• 
lar bu münaaebetle hınca hmç 
dolu idi. Reamimiz burada yapı· 
lan eğlencelere ittirak edenlerden 
bir kıımını göıtermektedir. 

~ er. 
tiyan unsurhrı elde etmek için ( DPnnn Tar) 

ara ııra karıttıklarını daha bida- R 
yeti harpte anbyabilmitlerdi, o omen paraları 

Borsa ve Osmanlı Bankası komiaerll
halde hiç olmazıa yalmz kendi hu ğindcn: 
dudumuzu müdafaa ile iktifa e - 31/ 1/ 1934 tarihine kadar teclariilde 
derek ti uzaklan ordu gönderil· bırakıldığı bildirilen mavi renkteki (Bin) 
meaine mini olmalan icap etmez leylik Rumen kağıt paralarmm bir ay da
miydi? Bir de Filistin ve Irak ha yani 1 mart 1934 tarihine kadar te
cephelerini müdafaa edecek k ufi davülde kalmaama karar wrildiii Ru-

ikta d ku ti · • d d men milli banlraıınm t•miroinden anlatıl• m r a vve erumız v:ır ı a 
L 1 1 -h" mlfhr. J"ıaz asmı mı &..e ıstana ıevketme· Alikacı.rlarca maJUınat baııl olmak 
ğe kalkı9ıyorduk? Bunun böyle üzere ilin olunur. 



Okuma işleri günden güne ilerliyor, 
bir de orta mektep açılıyor! 

Lüleburgaz, (Hususi) - Trak· 
yayanın uyanık kazalarından biri 
de Lüleburgazdır. Fakat ne çare 
ki bu uyanıklığı itletmek ve on • 

elan istifade eylemek imkanı anc:ık 
bükiımetin önayak olmasına bağ
b bulunuyor. Vali Faik Bey halkın 
bu cevherinden istifade ederek on 
lara güzel mektepler ve yollar yap 
tınnıf, medeniyetin iktiza ettirdiği 
tekillerde yaıamak imkanını ver· 
mit ve timdi de elektrik tesisatını 
temin ile me§gul bulunmuştur. Lü
leburgazlıların ziraat ve bilhassa 
pancar itlerinden büyük istifade -
leri olmakta ve yalnız zahireleri
nin ucuza satılmakta olması hir 
parça keyiflerini kaçırmaktadır. 

Yeni kaymakam 

Lüleburgazlıların taliinden ola· 
rak buraya muktedir, ciddi ve 
tecrübeli bir kaymakam gönderil· 
mittir. Her kime sordumaa. kay
makamın faziletlerinden, son de
recelerde çalııkanlığmdan, tiındi
ki halde çok memnun olduklann
dan ve kendisinden ilerde hayırlı 
itler beklediklerinden bahsetmiı· 
lerdir. Filhakika iyi bir tesadüf 
eseri olarak demiryolu üzerindeki 
Çatalca, Çorlu, Muratlı, Lülebur
gaz ve Uzunköprüye muktedir ve 
icraatlı idare i.mirleri isabet eyle· 
mittir. 

Mac:rif itleri 
Buranm maarif cephesinde mes· 

ut ve nurlu hareketler her zaman 
ıörülmcktedir. Maarif müfettiti 
Abdi Yalçın Bey bqta olmak üze
~ mc:.arif memuru ve bq muallim 
Mehmet Salih Beyle onların aziz 
ve muhterem arkadatları elele ve
rerek tam minasile çalıpnaktadır
lar. Ben onları bir Cuma. gunu 
mektepte toplu olarak gördüm. 
Hep~i de uzak ve yakın köylerden 
'lelmi!ler ve maarif itlerini komq· 
aıak için merkezde toplanıruılar -
dı. l:;lerinden bazı muallim hanım 
ların çizme ve kilot pantalonla gel 
Cliklerini de gördüm. Onlar bulun
~klan köylerden atla gelmitler· 
'di Türk kadınlannın icabında a
ta binmek, ıili.h kullanmak ve mu 
bar~lere girmek gibi kahraman 
hklarmı tarih bizlere göıtermittir. 
Necip Türk kaıvmin"n dar.narla -
nndaki temiz ve asil ik::mm erkek· 
lerde olduiu gibi kadmlanmızda 
da f eyyu tesirlerini gösterecği 

tüphesi% olmakla beraber cümhu -
riyet devrinin bqlangıcından be
ri Türk kızlarının bütün dünya it· 
lerinde aöıterdikleri kabiliyet ve 
elde ettkleri muvaffakıyetler göz· 
lerinıizin önündedir. Biz değil bü
tün medeniyet alemi onlan alkıt
lamaktad"· 

Orta mektep ve gösterilen 
hamiyet 

Lüleburıazın en mühim nok
aan!Anndan l--iri ob.n orta mekte
bin aA;ı!masma. yeni kayk~am 
Kemaı Bey teıebüs eylemiı ve bu 
arauau ha& tarafmdan b\:yük bir 
~iikranla brtılanmıftır. Bu .:ıeteb
biUb:r.. ~ri' ar olan kaaaba hal
la ~dilHderlnden belediyeye ge
lerek "mektep yapttrılryormUf ... 

Haber aldık.., Bunun içinde bizim 
de tuzumuz bulunsun,, diyerek ke
selerini açmışlardır! Bilhassa §İm· 
diki vaziyetlerinden dolayı kendi· 
!erinden çok bir şey beklenilmi
yen bir takım esnaf isimleri hiza
&ına yazılmış olan miktardan faz· 
la vereceklerini ve lüzum görülür· 
se hiç bir f edakarhktan geri dur· 
mıyacaklarını bildinniılerdir. Hal 
kın maarife karşı olan duygu ve 
heveslerinin §U parlak nümunesi 
karıısmda insanın sevinç ve ifti
harla büyük ümitlere dütmemesi 
kabil değildir. Köylerindeki ka
gir ve genit mekteplerden çıkacak 
yavruların da okuyaca-kları bu ir -
fan sarayının vücude gelebilmesi 
için çalıtan kaymakam beyle be • 
lediye reiıi ve Halk Fırk~sının ar· 
kalarında böyle kadirıinas bir 
halk zümresi bulundukça burada 
her şeyin yapılacağına itimat olu· 
nabilir. 
Kıymetli bir bat muan·m 

Lüleburgazm kara günlerinde 
vazifesinden ayrılmıyarak halkın 
ümitsizlik zaınanlarmda onları te
selli eden ve bu toprakların ergeç 
gene bizde kalacağına dair kuv· 
vetli telkinlerde bulunan başmu· 
allim Mehmet Salih Bey bu hava· 
Jideki maruf tiplerden birisidir. 
Mumaileyh hem mektebi harap ol· 
maktan, hem de içindeki yüzlerce 
kıymetli kitaplarla (280) parça 
demirbat eıyayı yağmadan kur
tarmıştır. Edime mebusu Şeref 

Bey bu mektepte de müdürlük yap 
mı§ ve buradan ayrılırken bir çok 
möble terkederek mektebin idare· 
sini Mehmet SaHh Beye emanet 
ebni§tİr. Şeref Beyden feyiz ve 
ruhsat aldığını söyliyen Başmual
lim o zamandanberi mektebi mu· 
vaff akiyetle idare ederek bir çok 
talebeler ve sanatkarlar yetittir
mİ§tir. Mehmet Salih Bey mekte
bi muhtelif sanatlerin bir atelyaaı 
haline koymuş ve çocuklara ha
yatta lazım olan her ıeyi öğret

miştir. 

Mehmet Salih Bey mektebin 
duvarına b!tişik olarak yaptırdığı 
evinin küçük bahçesini bir çiftlik 
haline koymuş ve burada yetiştir· 
diği bağlar, meyveler, arılar, ta
vuklar ve ineklerle hakla bir mu
vaffakiyet nümunesi olmuştur. 
Mehmet Salih Bey ağaçlara <ışı 
yapmak hususunda· ti maharet ve 
kudretinden halkı da çok istifade 
ettirmiştir. 

Mumaileyh bilhassa arıcılrkt~. 
cok ileriye gitmiş ve bugün emsa
li pek az yerlerde bulunan ~·çek 
halları istihsal ev!emektc bulun· 
muştur. Mehmet Salih ev kcn i 
evinin için-le yağ ve bııl için..:te 
yüzdi.;i!'i ~·bi fazla mdan Cla e'dc 
evledi'ii kazanc!arla cocu1rl~- m 
yüksek mekte.,1~r~e oknh!'ı-1-ta· 

dır. l\Hehmet Sal•l\ Rey bi;Wn k~
za halhna te~v:katta b1·1unarzk 
onları <la ar c,Jı;y'\ ve ac:ılı ~"'··ve 
ler vet:~tirme~e pl.~tın•ııo.hr. Mu
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termektedir. lıte hem kendisine 

lstanbulu korkutan 
balık neymiş? 

İstanbul gazeteleri, Marmara 
denizinde bir canavarın dolaştığı
nı hatta bir motöre hücum ettiği
ni, yazarak bu korkunç hayvan 
hakkında uzun uzadıya malumat 
vermektedirler. Bir İstanbul refi
kimizin yazdığına göre bu canava· 
nn bir köpek balığı olması muhte· 

meldir. 
Deniz Ticaret müdürü Necip 

Bey, dün bu hususta bir muharriri
mize şu malumatı vermi!"tir: 

_ "iki yüz cins köpek bah8ı 
vardır. Fakat İstanbulluları korku· 
tan hayvanın bir köpek balığı ol· 
duğunu zannetmiyorum. Bu balı
ğı Yunus •balıkları görünce kaçış· 
mışlardır .. Vaziyetten anlaşıldığı
n :ı göre, İstanbulluları pek çok a· 
lakadar eden bu balık Orsinüs O· 
rikadır. Ve balina cinsine men· 
auptur. Memeli olan bu hayvan 
çok canavardır. Öldürülen bir or
sinüs orikanın karnından 13 Yu· 
nus balığiyle, 14 fok balığı çıktığı 
görülmüştür. Bu öldürülen balrk 
be! metre uzunluğunda idi. Bun· 
)arın en büyüğü on metre uzunlu· 
ğundadır. 

Bunlar Delfinide familyasına 
mensuptur. insana hücum ettikle· 
ri vaki değildir. Ancak bu balığı 
fok balıklan görünce kaçarlar. Ba 
lıkçı kitapları bu balığın Bahrise
fitte bulunduğunu, fakat şimdi so
ğuk denizlere intikal ettiğini yazı· 
yorlar. 

Bundan üç sene evvel, böyle 
bir vakaya lstanbulda tesadüf et
miştim. Bu balıklardan biri htan· 
bul civarında iki Fransız kayığına 
hücum etmişlerdi. Fakat bana ka
lırsa hücum kayığa değildi, fok 
balıklarına idi. Orsinüs kayığı ba
lık sanarak ona hücum elmi§ti. 
Fakat kayık olduğunu görünce 
derhal oradan uzaklaşııııştı. 

Bazı lstanbul gazeteleri, bu ba
lığın (Sapan balığı) olduğunu da 
yazmışlardır. Sapan balığı kuyru. 
ğiyle vurur Sırtındaki yelesi ga
yet yüksektir. Esasen bu balıkla. 
rın sapan balığı olduğu yelesinden 
derhal farkedilir. 

Orsinüs Orikalar, sürü ile ge
zerler. Gayet kuvvetlidirler. Çene
lerinde 44 dis vardır. Dişlerinin 
uçları biraz g;riye doğru meyilli
dir. Şimdi bu balık şimal denizle
rinde bulunur. Mannarada da bu
lunması muhtemeldir. Ancak insa
na hiç zararı yoktur. 
korkar ve kaçar" .. 

* * .;: 

lnsandan 

iste lstanbul halkını korkutan . ' 
canavar!. Bu ;ınis ... 

iki silahlı bir şoförü yakaladılar, fakat 
Ü~erinde 3 lira bulabildiler 

Gece yanından 1,5 saat sonra 1 - Lambaları söndür ve yoluna 
İzmir Barından bir müşteri alarak devam et. 
Burnovaya giden İzmir belediye- Şoför lambaları söndürerek 
sine mukayyet 117 numaralı §o· yoluna devam ediyor ve keyfiyeti 
för Hayri Efendinin idaresinde Mersinli polis karakoluna ihbar e• 
bulunan tenezzüh otomobili müı- diyor. 
terisini Burnovaya bıraktıktan son Bunun üzerine Mersinli polis 
ra lzmire avdet ederken Burnova· karakolundan Burnovaya jandar· 
ile Mersinli arasında Kazım Paşa ma kumandanı Etref Beye keyfi· 
çiftliği civarında iki müsellah şah- yet bildiriliyor. Ve mumaileyh 
sın tecavüzüne uğramıştır. bir müfreze jandarma ile haydut• 

Şerirler: ların takibine çıkıyor. 
- Dur!. 
Diyerek otomobili tevkif eyle· 

dikten sonra haydutlardan birisi 
elindeki mavzeri §Oför Hayri E
fendinin alnına dayayarak: 

- Para çıkar, yoksa seni ge• 
bertiriz ! 

Tehdidinde bulunınutlardır. 
Hayri Efendi bu tehditten korka
rak cebinde bulunan üç lirayı çı· 
karıp hayduda vermiştir. Bu defa 
öteki haydut ite karııarak "bu pa· 
ra azdır" demiş ve Hayri Efendi
nin yakasından tutarak "çık ulan 
dışarıya" deyip üzerini ara§tırmış
br. 

Hayri Efendinin üzerinde baş· 
ka para bulamayınca büsbütün 
köpürmüş ve küfürler basarak şu 
emri vermiştir: 

Yapılan takibat neticesinde 
şoför Hayri Efendinin yolunu ke· 
sen bu iki hayduttan birisinin ba· 
şında damalı kumaıtan kasket ve 
üzerinde damalı bir ceket bulun· 
duğu tespit edilmit ve Salihattin 
isminde biri yakalanmıştır. Sali.
hattinin aylıkla çalıştığı ve vaka 

mahalline beş yüz met;e kadar me 
safede bulunan bağ kulesine yapı• 
lan araıtırmada Şoför Hayri Efen• 
dinin tarif ettiği şekildeki kasket 
ve ceket bulunmuştur. Bunun üze• 
rine Salahattin: 

- Evet bunlar benimdir, fakat 
vaka faili ben değilim, demittir. 
Salahattin nazaret altına almmıt 
ve tahkikatın tamikine devam o .. 
lunmuşfur. 

Kırklareli bir yclngın 
tehlikesi geçirdi 

Soğuktan donanlar, kurtlar ve kar kuzuları 

KIKRKLARELI, (Hususi) -
Kırkları mühim bir yangın tehli
kesi geçirmiştir. Bu gece saat 21 
de bathyan yanğın polis merkezi· 
ne karşı maarif, nüfus ve tapu 
müdüriyetlerini ihtiva eden bina· 
dır. Duman polisin nazarı dikkati
ni celbebniş kapı kırıldığı zaman 
büyük bir alev ile karşılaşılmıştır. 

Bu çok güzel bina bir kaç saat 
zarfında kül olmuştur. Bu asırda 
memleketin en büyük ihtiyacı olan 

su tesisatı ile itfaiye teşkilatınm 
hiç olmaması binanın tamamiyle 
yanmasına sebep olmuı, hava deh· 
şetli soğuk ve riizgarlı olmakla be· 
raber büyük bir §ans, ve süvari fır· 
kası zabitan, ve efradiyle zabıta 
memurlarının gösterdiği gayret sa 

ycsinde etrafa sirayet etmeden 
saat ikiye doğru söndürülmüştür. 

tur. Gece tehir dahiline kadar 
kurtlar girmiştir. 

Kırklarelinde bazı zevabn buz 
ve kar kuyuları vardır. Ayni za• 
manda bir de buz fabrikası mev• 
cuttur. Belediye bu gayri fenni ve 
gayri sıhhi gördüğü buz ve kar 
kuyularını kapattığından Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekaletine 
şikayet üzerine bu hususun tetkiki 
için evvela Edirneye giden Sıhhat 
ve içtimai Muavenet müfettiti Dr. 
Süleyman Bey Kırklareline de 
gelmisfr. 

Habeşistandan Adanaya 
müracaat 

Adana, (Hususi) - Habe • 
şistanın merkezi olan Adisababa' • 
dan Adana baytar müdürlüğüne 
bir mektup gönderilmi,tir. 

Zabıta derhal tahkikata başlamış· 
tır. Bir kaza olup olmadı$ını tet-

B i r köylü ezildi kik etmektedir. Bu vazife ile ala-

1 Öd · nda ka-'ar memurlar isticvap edilmek· 

Mektubun sahibi, Hitler tarafın· 
dan Almanyadan çıkanlmıt olan 
bir musevidir. Adının Beruhar Ki
rinti ve kendisinin çok müstait ve 
namlı bir baytar olduğunu aöyli
yen bu ıınusevi, Adana baytar mü· 
dürlüğünün mütahasıs bir baytar 
aradıeını itilerek bu mektubu gön
derdiğini ve eğer haber doiru iıe 
bu i§e talip olduğunu bildirmittir. 

Bn lıkesir i e emış arası 

şoför Sa'bri efendi rakip olduğu tedir. 

21 numaralı kımyonla Ahmet oğ- Havalar epeyce zamandır çok 
lu Ahmet isminde bir köylüyü ez· güzel gitmekte iken birdenbire 
miş~ir. deh!'e~le aoğı:du, şehir müthiş fır· 

Ayaklarından fenn hal.le yare· tınalar geçirdi. Fırtınanın şidde· 
lanan mecruhu şoför Bahkedr tinden evlerin kiremitleri uçtu ve 
mem1e!tet hastahanesine teslim et- so1·aklarda yürümek çok te likeli 
miştir. oldu5undan kimse dışarı çıkama· 

•tuUIWnu ınnmennte1t111Mmwawhiiiıımnuaunmnmrınuımaımnmıııttrm'I 

hem de muhitine bu derecelerde dı, çarşı mütemadiyen kapandı. 
faydalı obn bu gayur ve hami • Şehirden köye gitmekte olan ~lt
yetli muallimi yeni nesil her za- ru~ ye!'\ların..1a Hacı Ali Atıra Üs· 
man hürmetle yadedecektir. ı küp nah=yes"ne yakın bir mesafe-

Ragıp Kemal <ie soğuğun !İddetinden donmuş-

Beruhar Efendi, Habet;sta.na it 
bulmak ümidile gittiğini, fakat bu 
memleketin her tarafı hayvan do
lu olmakla beraber baytarlığa da· 
İr b=r. bir daire ve miieasese bulun
m!l.dıi{m.lan İ!s~z k"'ldığmı mek • 
tubuna. ilave etmi,tir. 
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Yunan tiljatrosunda iki 
tesir: Din ve maceralar 
Yunan tiyatroıu nasıl doğdu? Zaten tabiat dinde de bütün gü-

Bu mevzuu tetkik ederken bu ti- zelliği ile yaşıyordu .. Bu iki varlık 
yatronun doğu§unda tesiri olan arasında tam bir ahenk tahayyül 
Yunan ruhunu ve Yunan ruhunda ve muhafaza edilmişti. 

Istanbulda 
Bir opera 

T raviata temsili 
münasebetile 

Avrupa halkının sa.n'at ihtiya· 
cını tatmin eden güzel ıan'atlarm 
muhtelif tubeıi arasında bizim 
memleketin tamamile yabancısı 

bulunduğu bir san'at ıubesi vardır 
ki o da operadır. 

.AtusiAi 
..,, ,_, t"' 

Franz 
sevdiği 

Liszt ve 
kadınlar 

itliyen Yunan tabiatini bundan eT· Yunan zekası burada mühim bir 
.,elki yazıda tahlil ve tasvir etmiş· mevcudiyet göstermiştir. Temsil 
tİJJl· ( 1) ettikleri ıeylere bedenen, ruhen ve 

Yunan dini de tabiat kadar Yu· nayı§ tarzı ile tamamen uygun O· 

nan r~h~nda işlemiştir; zaten bu lan mabutlar bu bedeni ve ruhi va· 
iki muesır ekıeriyetle el ele yürü· ziyetlere en muvafık tabii lavha • 
JJlüşlerdir.. Iar içinde tasavvur edilmişti .. Ka· 

Bir kaç derme, çatma trup istiı· 
na edilirse büyük harpten ş0nra 

hemen hemen bir opera kumpan • 
yası latanbula gelmemittir. 

Piyanoya ilk defa olarak bir nede san'atkar piyanistin mes1C9 
orkestranın kuvvet ve renk zen· ğini bırakarak kompozisyon sa· 
ginliğini verebilen F r:ınsız Lisz- h:ıaına geçti. içine yeni bir ate§ 
tir. San'atkirın kuvvetli elleri bu düşmüştü. Yazmak ve yaratmak! 
çalgının bqmda en deli fırtına. 1 1848 de Liszt, (Vaymar) a çe• 
ları koparmı§, gene ayni parmak· 1 kildi. (llm) nehrinin ıahilindeki 
lar en ince hislerin iniltisini can· bu küçük şehre üstadı görmek i· 
landırarak yafatmıttır. Çalıtının çin yalnız musikişinaslar değil, 
ateıi, hususiyeti dinliyen)eri hay- dünyanın herbir tar:ıfmdan §aİr• 
retlere dütüren teknik kuvveti ler, reaaamlar, heykeltraşlar akm 
karşısında dünyanın bütün piy:ı· Ediyordu. (Vaymar) alman san• 
nistleri eğilmeğe mecbur kaldılar. at hayatının merkezi olmuştu. 
Yeni bir alem yaratan Liszt on Göte, Şiiler Vil:md, Herderin tiir 
bir yatından hayatının sonuna mabetlerini taııyan etrafı gölgeli 
kad:ır parlak muvaffakıyetler i- dağlarla çevrilmit berrak suların 
çinde heyecanlannı san'atı seven· aktığı hulya ve çiçek dolu Vay• 
lere sundu. mar topraklarındl. bir de musiki 

Bu din de Adalar denizinin gu- ba satirler kaygusuz ve vahşi ka
rubu kadar güzeldi, mütenevvi rakterlerini muhafaza edebilmele· 
Ja'Y'ha ve heyecanlara canlı efsane- ri için kırlarda yafıyorlardı. 
fere sahipti... Sikloplar büyük fırtınalar gibi 

Bir kaç aydanberi gece ya· 
rılarına kadar ıevkle, cetaret· 
le çalıtan yerli ve ecnebi genç
lerden mürekkep bir opera tru· 
punun maestro Kapoçelli Efen· 
dinin idaresi albnda çalıttığı 
ıöyleniyordu. Geçen Cuma günü 
bu amatör operacılar ilk temsille • 
rini Fransız tiyatrosunda Traviata 
ile verdiler. Bu hususa dair ecnebi 
dilde çıkan gazetelerde hararetli 
tenkitler, ıitayi,kar yazılar neşre· 
dildi. Takdirle karşılanan eıer 
ikinci defa olarak Pazar günü tek· 

B.u efsaneler başlı baıına bir e- iri ve bizzat deniz kadar kuvvetli 
debıyattır. Ruhtan ve kavminin a- olduklarından sarp kayalıklı ada· 
rasından doğmus vükaek bir ha· larda, üzerinden her zaman rüz· 
yalle beslenmişti. Tabiatle. güzel garların geçtiği sahillerde bulunur 
Yunan topraklarile tam bir teta- lardı. Venüı kendi kadar güzel o
buk ile Yaşıyordu. lan aıil köpüklerinden doğ
.. D~n bir ihtiyaçtır. Kanun dimağ doğmuıtu .. Apollon göklerde do • 
uzerıne tesir ederek cemiyetin a • laşır ve her zaman elinde lir bulu
he~gini kurduğu gibi din ruhlar ü- nurdu. Zevs'in karargahı Olemp rar oynandı. 
ıerı~d~ bu tesiri yapar .. Fakat bu- tepesi idi... Aleksandr Dümafisin Ladam O 
nun ır h lk kamelyasından iktibas edilerek 3'ın a ın malı olması ona Böylece tabiat dinle kucak ku· 
kuvveti Verdi tarafından muzikası yazı· e nüfuz etmesi, kavnıin ha· cağa idi ve Yunan ruhunda ekse· 
abna h lan ve müstesna bir aşk hikayesini Y ve islerine uyması lazım - riyetle el ele ıokuluyorlardı. 

dır.. ltalyan musikisinin sıcak ifadesi 
Eski. •- 'h Tabiat göz ve kulak vasıtasile ı'çı'nde anlatan eıer·, amatör bir 

. -rı te Yunanlılardan ba•· h f k h 
k hıç b' k :r ru a geçiyordu; din ise i re ta - heyet tarafından muvaffakıyetle 

" ır avmin dinlerile böyle- lil imkanı vererek dü•ünülerek his 
anla•t .. :r temsil edildi. ce :r •gı, mabutlarile yakından d'le h I t d 

"naseb tt ae ı n eyecan ar yara ıyor u. Primadonna Matmazel Marie 
ııııt • e e bulunduğu görülme· 

•atır O ı Bunlar kendi hisleri idi ki ma- Lauise Karakat tiddetle seven J1lJ:ı; .. n •rın Allahları ancak 
hayyül d'l butlara atfedilerek efsanelere so· mariz bir kadın rolündeki haasa-tı. . e ı mit varlıklardır. Da • 
zıyade k kulmu§lu. Onlarda inıani noksan ıiyet ve inceliği tamamile kavrıya· h• uvvetlendirilerek canlı 

bir hale getirilmemiştir, müphem veya meziyetler araıbrılmıftı. rak oynadı temiz ve kudretli bir 
tarzf1 k Böylece bu menkıbeler en acı his • tona aahip olan sesi kusursuz ve bir a. avimlerinin ruhuna te-

sir ec'~r!er. lerden en korkunç hiyanetlere ka· pürüzsüz olarak birinci perdeden 
dar her ruh fırtınaaını havi bire - itibaren tedrici bir hakimiyet gös· 

Yunan dininin istı"nat ettig"i ma· d b" h 1 
butlar kümesi ise Çok daha kuvvet e ıyat a inde idi. termeğe batladı Bilhassa kavans • 

li bir tarzda tahayyül edilmiş var· itte bu edebiyat res şeklinde lar enfesti. 
ki d B I h ruhlara tesir ediyordu. Tabiatin Zayıf fakat iyi itlenmit bir ses· 

b ar ır... un ar ru ve yaşayıf d""" h le teno"r Möayö Robe.+o dö Marki 
itibarile bizzat Yunanlıların ken • ver ıgı eyecanları daha esaslı ve ,. 

daimi •ek'ıld t b' ki b kıskanç ve zalim bir a•ık olmak dileridir. Yalnız bazı inaani kuV· ~ e es ıt etme e era· 3' 

vetlerin üzerinde hassalarla techiz ber buna kendine has ihtişamlar için çok çalıttı· 
da kat d Vakur ve iki tarafın istırabmı edilıniılerdir. Hisleri tamamen bi- ıyor u. Fikir ve felsefe aşı· 
lıyor h duyan bir baba rolünde Mösyö G. ziın hislerimizdir; bizim gı'bi ıever ' ayatı ve tabii kuvvetleri ta-
nıttıny d Sergioviç çok muvaffak oldu. Se-ler, aldatırlar, iki yu .. zlülük oöıterir or u. Yunan dini böyle 1 k 

0 kunetl ' b sindeki gümrah ı ve iatırap ifa • ler, nefret ederler, kıskanırlar... 1 ir varlık teklinde yara· 
bl desi bu roldeki muvaffakıyetinin 

Bu ıuretle kendi •·alanndan mış ve Yunan ruhunun form al- d" 
oıu d en büyük anı ili ır · Yaratılmıcc olan bu mabutlarla Yu· maaın a mühim bir yardımcı ol- d 

:r mu tu Mösyö Kangeli es sahneye çok nanlılann yakın münasebetleri ta· § r. Onun mabutları layemut h 
b d k 'k" . da eserler gibi hala y--ıvor, efsane· alıtkan bir artist issi vermekte 
ii ir. Anca ı ı ınsan arasın I . ~ ve bilhaaaa geni§ ve parlak sesile 

geçebilecek vak'a ve hisler bu ka· erı hlla canlı ve muhte§em bire-
deb' müstesna bir hava yaratmaktadır. vim ile Allahlan arasında görül- ıyat olarak asırları aııyor. . ... 

D Bu san' atkir ilerısı ıçın çok ümit 
mü9tür. Her biri bir traJ'edi veya İn ve tabiat ile beraber Yunan b · t ·· t kt 

aht bir hususıye gos erme C" 
komedi olan efsanelerini tetkik e· ruhunda itliyen üçüncü amil doğ-
derıek bunların tamamen beteri, rud:ln doğruya Yunan tarihi ve bu dir. l'f fh 1 · . 

· k Tem silin muhte ı sa a arı ıçın mistik ve hatta realist bir edebıyat avnıin sergüze•tlerle dolu haya-
9

. · 
:ı- (Devamı 9 uncu sııvıfanın _ırıcı sütununda olduğunu ve bu edebiyatta JJlabut- br. Bu maceraların mühimleri ta· ~ .......-• "- "'""- •ııımm 

la halk araaındaki hiı mütareket • rihte zikredildiği için burada ayn· ğukluk harpl;;: müteselsil bir ne-
leri derhal meydana çıkar. ca bahsetmeğe lüzum yoktur. Yal.. ticesidir. 

Allahlar insana atık olmuşlar, nız eski Trova, Midya, Ploponez Bu harpler ayni zamanda tabia· 
onu kıskanmıtlardrr, insanlardan ve saire gibi harplerle, güzel tabi· tile fedakarlık, kahramanlık, va· 
intikam almıtlardrr, onları kan- atin sevkettiği seyahatlerde batla- tanperverJik gibi hisler de öğreti
dırmıtlardır. rmdan geçen vak'alar bu ruha yordu .. Zafer gurur ve nefe, mağ· 

Böylece ilk heyecanlan Allah- sert ve eğilmez bir ,ekil verdi. Da- lôbiyetin elem ve aczini tattmyor· 
lara atfederek ilk edebiyatın te· ha sonra komedi bahsinde tetkik du .. 

Liszt, 19 ncu asırda Fransanm mabedi yükaeliyordu. San'atkara 
fikir ve aan'at cereyanlarının doğ· eserlerini gene güzel bir kadın il· 
duğu yükıek bir muhitte yetiıti. ham ediyordu: Prenaes Karolin 
Genç piyanistin s:ın'atkir şahsiye Vitgeorıtayn. Bu kadm, Polonya· 
ti, Parisin ıalonlarında da kendi· lı bir asilzadenin kızı idi. On yedi 
ıini göıteriyordu. Hele kadmlann y:ı§ında baba•mın arzuıile prens 
aradığı bütün vaaıflar onda sayı· Vitgeuştaynla evlendirilmif, prens 
bbilirdi. ince bir nezaketle zeki le anlaşamamıf ve Movnin • 
atet ve ruh. Bu meziyetlerile on· çedeki çiftliğine çekilmitti. Evlen 
)arın gözlerinde ve gönüllerinde mede saadeti bulamıyan bu mün· 
yer tutacağı tabii idi zevi kadın, Liıtin san'at ve şahsi· 

Fakat Liszt bütün güzeller i· yeti karııamdl. müthit heyecan-
çinde yalnız bir kadına bağlam· larla sarsılmıt, ve içinde ateşli bir 
yordu: Sarıtın kontes Mari D:ı· arzu uyanmııtı. San'atkirla tanıı
gult. Kontes, Fransada yazılarile mak. Tan?ft~lar v~ Liaztin hay:ı: 
tanınmış çok güzel bir kadındı. ~ında yenı hır. de~r . açıldı, s~vgı 
Bir gün Liazt odasında çalışırken ıle beslenen bır ınkııaf ve ıbda 
kapısı açıldı. Kontes, içeriye gir· devri (1848 • 1860). 
di. Lisztin boynun1 sarılarak: Bu on iki sene içinde denilebi· 
"Ben artık ıeninim,, dedi. Bu üç lirdi ki, Liıtz en parlak eserleri· 
kelimede &§kının atet ve heyecanı ni yarattı: 12 Poem senfonik. Si· 
gizliydi. lki genç saadetlerinin minör sonatı, F aust senfonisi, 
yudum yudum içmek için "Jönev, Dante senfonisi, Gnu'ın mes'i, · 
de dedikodudan uzak, sakin bir ve birçok ıarkı.lar hep bu devirde 
köteciğe çekildiler. Fakat Liszti yazılmııtı. 
bütün bir dünya bekliyordu. Her ( Dante ıenfoniıi, ıairin "llaht 
§eyden evvel san'at:L hizmet en komedi,, sinin musiki Iisaniyle 
büyük bir gaye değil miydi?. yazılmışıdır. Bu ıaheserin cehen• 
Liszt uzun bir turneye çıktı. Al· nemi tetkil eden birinci kısmı; 
manya, Avuıturya, Macaristan, hak yolundan ayrılan ruhlann 
ltalya, ispanya, Türkiye ve Rus· düştükleri acı ümitsizlik, teselli 
yad:ı çılgın alkıtlarla alkıtlandı. k:ıbul etmeyen peritanlık, ıstırap 
Halkta uyandırdığı sevgi, hayret larile kıvrandıklarını gösterir. i
ve heyecanı anlatmak kolay dC9 kinci kısım "Pourgatovre,, dur. 
ğildi. Berlinde bir konserden son- Burada ruhlar saadete inanıyor
ra, binlerce kişi tarafınd-ın altı lar. Onlara yukardan nur iniyor. 
tane beyaz atın çektiği bir araba· İçlerinde büyüyen h:ı.sret ıtıklan, 
ya bindirilerek inkılapçı bir kah· karanlıklara yayılarak cennete 
raman gibi gezdirildi. Bu emsal· kadar yükseliyor, ve nihayet cen· 
siz sa'ldet, şöhret ve zenginlik, netin kapıları bu ruhlara açılıyor. 
Lisztin kalbini zavallı insanlara Üçüncü kısmın anlattığı cennet, 
büsbütün bağlıyordu. Fıkaralara, ruhun ülôhiyete yükseldikten 
hutalar:ı yardım etmeği kendine sonra yaşadığı ebedi saadettir. 
en mukaddes bir vazife bildi. On· Faust senfonisi, Göte'nin §ahese• 
ların menfaatine verdiği konser· rindeki baıhca üç karakteri, yani 
ler sayısızdır. Bon'da Bethoven'in alim Faust, saf Greçen, ve §eytan 
heykeli, Kolonyada, gotik san'atı· Mefisto'yu c:ınlandırır. Bu senfo· 
nın bir ıaheseri ol:ın kilisenin ta· ni, Liszt'in en güzel eserlerinden 
mamlanması için cebinden mü· biridir. Macar havaları, çingene 
him bir para hediye etmi§tir. şarkıları, Rapsodiler, bilhassa i· 
Liszt Hayatını maddi ve manevi kinci rapsodisi, her yerde duydu· 
sonsuz bir verimle zenginleıtiren ğunuz popüler parçalar olmuftur. 
büyük adamlardandı. Göte ve Şiller gibi, Liszt ve 

melini kuruyorlardı. Bilahare ge- edeceğimiz gibi harpler ve fütu· işte Yunan ruhu tabiat; din ve 
ne bizzat kendileri mü•eesair ol- hat havatlanna da tesir ederP.k a· tarihile "Promete,, , "Antinon,, ve 
ınuşlarJır. ralarında. b;r kısım sınıf farklan "lfijeni,, vi mevdana geı;recek ka 

Birinin hrrsr, birinin kini halkın uvanJırdı. Mağrur bir aristokrasi daT inceldi ve kudret buldu ... 
ruhunda derin te-irler bırakıyor ve dr;;-tu... Yunan tivatro!!nn1~" bullln~ıç • 
bu tesirler ikl1min ve tabiatin ruh- Ru t,.l.,.ka keJJ.dinde prur ve t"'k; •e1<1i ve avnl-tr~ı kısımlar, pe

larda·çizr1ii!; h.-vecanların üzerin· ihtitam 1''ssetmekle b~ra!>er aıaiı )Pr.rık yazrmızm mevzuunu te~k;J 
del' k.?slcin b;r 1<ale"" gibi geçerek sı 11f-!a onJann ruhunı'a lıaset, ~ef edivor. 

1846 da Liszt 10 sene ber:ı.ber Vagnerin is!mleri de biribirinden 
yatadığı Mari Dagult'tan ayrıldı. ~yrıla.maz. Lisztin en büyük dos• 
Dünya zevkleri içinde boğulup tu Vagnerdi. Macaristanlı ıan'at• 
kalan kontesle taılı, dikenli bir karla, Alman dahisinin ismini 
yolun yolcuıu nasıl anlatabilirler· son nefesine kadar, sevgi ve say
di?. M'lri, Liszt'den intikam al· gı ile anmışhr. 

o f7'eri da,.a derinlettıriyor ve gC9 I ret, k:n yratJY.ordu. iki J~~rm ara -ı Cad~n Sallh 
n:ş1et'~rdu. nndaki bu anlaşamamazlık ve so- (1) VAKiT. u Şubat 19S4. 

mak için bir roman yazdı. Buna Günün birinde san'atkar dedi 
mukabil Liszt, kızlan Blondinle ki: Ben:m r .bah yıldızım! Ancak 
(Kozima) yı annelerine mühim l seninle ve sana doğru yürüyebili· 
bir servetle hediye etti. Ayni ıe- (Ltltteo nyıtayı çevtrlnb.) 
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Çocuk bunlar... S.b ç.,.. ..... 
._nxrxnu:r Sel IJ mi izzet ...,...,.,a:#'t 411., 20 ŞUBAT 21 ŞUBAT 
.............. ,~ ... .....,., ... ınnı.. ""'""""""u111u,ıııııı111ıı11ıınııı111 5 Zılhicce 6 Zilhicce 

Pencereden odaya dolan ay ııı· \ - Meseleyi laaaca tek:rarlıya· g:: ~:t;~u .~!: .~:~~ 
iı o kadar lekesizdi, ki inaanı Ü• lım dedi. Ablamız Gündoğu eY• Saba" namazı 6,so 6,30 
tütüyordu. Onlar UJUIDUJorlardı. lendi. O bizim ablamız değil, an· fil~cd~~~:ız~. :~;~ ::;: 

Balkan misakı 
karşısında ltalya 

Italya Makedonya komitesini Balkanlarda kendi 
nüfusu için tahrikat vasıtası mı yapıyor? 

Bu gece, uyuyamıyacaklarım bi· nemizdi. Ak$am namw ı7,43 ı?,5o 
liyorlardı. Nihayet, i~ki odadan - Biziıp her teyİmizdi. Varsı namazı 19

'
19 ' 9·~0 Belgratt.a çıkan "Politika,, ga- linin bu kadar gerıin 'bulunduğu 

bir~ duyuldu, im lcanlet· - Bize o bakıyordu. ~~ı::ır,e~ngüıılen ~.r:ı ~·:' zetes:inde X. Y. Z. imzasile neş • bir zamanda, timdiye kadar teva• 
leri ailıyordu. - Acele etmeyin.. Gündoğu Yılınkalıo .. 314 :ı13 rolunan bir makalede ltalyanm li edeıelen kargqalıklann deva. 

Oç kardetin en büyiiiü Tekin: 25 yaımda. Ta.bii evlenecekti. L Balkan misakı karşısındaki vazi- mı halinde Balkanlann gene bat· 
- Ne oluyor?. dedi. Bilge hıçkırdı: ıı- R A D Y Q ıı- yeti tahlil olunmaktadır. Buma • kalannın masraflannı ödemeleri 

m10 Z!'ff wpD( ;.ıa11m~11 u3 - - Ölürüm de dayanamam. JI_ kalede, son zamanlarda Avrupa tehlikesi mevcut idi. 
Demir ceTap verdi: _Ama biz L- L--L-r r·- BugUn vaziyetinde göriilen mütevali kar-1.ıııı:;p uerauc - ki · . · · · "A Balkan minlu ve Yug09lav • 

- Bilıe ai1J70!'· olmadık mı?. Bize sordu, biz de ANKARA - 12,30 Graınafoa, 18 ~lr ann tasviri ıçm vrupa 
- Gidip bakalım. peki dedik. orkestra M~ Ou~ La flude Balkanlılaşıyor!,, Denildiği, bu • ya· Bulgar yakmlapnumm baı· 

• Encbaatee Bızet 1 -ve 2 ınci Carmen, ·· · w A B l ka bqka 19yler olup olmadığını 
Oda, perde.ıs camlan ile, ayı· Tekin itiraz etti: ,.il! -'-~ _ _.__saz, 20 .: ... haL--' • gun ıse magrur vrupanm a • bir tarafa bırak:ıl-, v.Jmz ıu 

L-.1 .. L.!- •• ert • • 18,-.o ... WTAD .._..ı u.=rlen. kani B lkanl lann göster ...... .1-tı .... _, vır vapur guv eıını an- - Siz peki dediiiniz için ben VARŞOVA 1415 m. - 18,40 Caz . a.ı:m v~ a 
1 

• • • muhakkaktır ki, Avrupa efkarı u• 
dmyordu. de peki dedim. orke•tratıftlll konseri, 17,25 mGuhabe, diklen baaıret ve selcinetı gıpta mumiyeai bunlan yekdiierinden 

Bir bıçlmtk daha duyuldu. Demir katlannı çattı: 17,40 17,15 Canuoban plildan, 18,10 ile seyrettikleri ve son Balkan ha· ayn tanımaktadır ve hadiseleri, 
- Bilıe bizden dertli. _ Hem kocqmı t:ınımıyor· piyano ko~ 1~ zirai mtiaahabe, d~tmı büyük bir dikkatle takip bu ilci hareket aruında ç~-ı&'lfta 
- Değil, yalnız o k3dmdır. Yü- duk 19,20 nıu~• dair konferans, 19;36 ettiği yazılıyor. Çok salahiyettar -r ,,_ 

reli yufkadır. Bı:lıe ha..1-...11·. plik, 29 musahabe, 21,~ VaJfpng Ama- bir kalemden çıkmış olan buma • vukubulacağı ve tamamen yekdi. 

G
. . ,. .. n• deus Hozatm •aerlerinden Coai Fan kal . k ... d w l ğerinden ayrılacaiı hakkmcla, ba· 

- ıd1P onu avuatalmı. - Ondan ijreniyorum. Tutto opera temsili, 23,40 danı musikisi, enın ° unm~a e~er parça a- zı yerlerde korku ve bazı yerler-
• • • - Hepimiz iğreniyoruz. aıüıahahet dana muıilciai. nru aynen tercume edıyoruz: de de ümit ile takip ebnektedir. 

Odalarından çıktılar, koridoru _Budala. BUDAPEŞTE som._ 17 Çocuk "Cenııbu garbi hadiaelerinin T:ıbii, YulfOlla"Vya. Bulıariatan 
feçtiler. _ Çı"rkin. hikiyeleri, 18 •üaahabe, 18,30 Budapeı· takibinde ıörülen diklnt ve ali • siki b anlqmuın:ı neye mal olursa olsun 

Bilcre de ay ıııiında yıkanıyor· Abl b Elmı" ı"z· te mu •Jetinin komeri, 20 amele ka hakikat halde büyük devlet• • - amızın ırıızı... ~ 20,30 ..u ·· mini olmak gayeti Muuoliniye 
du. den ablamızı aldı. ıahabet 21,40 Kan':. k;~:\!~ ~;: !erden bazılarmml . . mevzuuh ul~b~ iEafe olunmaktadır. BUDUD yegi· 

- Bilge, canım, yavrum, teke- - Durunuz. Herkes bir teY 30 haberler, 23,10 Paristen naklen Mi· an menfaat erının ma ı iidur. ne ıebebi bu yakınlqmanm Yu • 
rim.. teklif etsin, en münasibini yapa· lökerİD eserlerinden Dilenen talebe Bet· Umumi kanu.t, ton ıijnlerde 109lavya krallmiımn Bulgarietan 

Hepsi birden konUfUyordu, Yor bm. telttuıdent İIİnlli operet temaili. Balk~ardaki faaliyetin Faıitt 1. tarafından emin olmasını ve ltalya 
pnl:v lmnıldadr, siyah gCSzlü '1'r • • • V YANA 507 m. - 18,16 konaed, talyanm bugüne kadar takip et· 
yüz ıariindü. s-·izlik. 19,05 mÜaaJıabe, 19,30 baflanaıçlara tiği siyasetin büyük bir muvaf • ya kartı mukavemetinin artacağı 

..,_ Fr den, 20 aktüali' • 2015 t mülihazuıdD'. Altı kol u;ıandı, üç güzel yu"z, A k' · te, ' aaa ayan, fakJyeqizliii olduiu merkezinde· y, va ıt ıeçiımek için bulut• v. •· 20,25 Viyana operumdan naklen d. B • . ... l Bund:m batka Balkan mUakı, 
yüzüne clofru iğildi. l•rla oynuyor. Bilgenin lııçkınk· Verdinin eserlerinden Figoletto oeruı, ır. P u. muvafkaf~'Tebızbgi ya : Küçük JtiW ile dahi tezat halin-

- S.. alla, duymaıınlar. l:ırı duyulmıror. 23 tamimler, .. n.ı. pllk konseri, on .,ı:. nız anste çı n an,, guetesı 
-.1· _,.,., ...,..... kte lcl de ıa.terilmektedir. Bu miaak i. 

Bilıe inledi: Demir teklif etti: Bettelıtuclent operuımn bazı kwmlanm orbya ıürme deii ir; hatır • 
- Ölürüm de dayanamam. _ Gidip Sadık amcwmzda o- koaaenatuvardua nakil. )ardadır ki , ''Tan,, Balkan miaa· le Romanya ve Yug09lavyuım 
- Artık bir teY yapamayız turalım. BUKREŞ 1875 m. - 13 Borsa, plak, kının Muuolini tarafıDdan ıörü • baflıca faaliyetinin cenubu ta$i· 

Bil 
. . 14 haberler, plak, 18 Sibic:eanu orkest· .. te &-....: ed!L.....--. • • ye in'itaf edeceği ve bu suretle 

p, 11 ıtten geçti. Tekin bunu kabul etmedi: 1 ork nut ~.-p uuıcalDID mm Ya· 
B·ı· o··ıu"n'im de raıı, 9 haberler, 19,15 eatraam de- k" ka ..:..-..1aki ~-izd b--L- b. Tuna havz:ıaı Taziyet ve miinase-

- ı ıyonnn, ama - Ablamız kocasını koiwn... vaım, 20 üniveraite derli, 20,20 plak, 1 l'fUm.u ~ en .,... ır 
d1yaaamam. Bilge razı olmadı: konferana, 21 Jeen Athanaaiu tarafından ıey olmadıjmı yazıyordu. Bütün betlerinin takviyesi makıadma gö 

Tekin tasdik etti: - Onun üzüldüiünü iıtemem •. taıumi, 21,20 aenfonik konser, 22 Ro- Alman ıueteleri siya bir kuman• re klD'Ulan Küçük ltilifm zayıf· 
- Evet, alür. ama.. manya. üzerine konferans, 22,15 senfonik daya tibi imifler aibi Balkan mi • layaçaiı iddia olunuyor. 
O da ai)amıya bqladı. Sonra D" .. d" L..._ . .........ı· konaenn devamı, 22,45 aon halferler. ıakmuı, ltalvanın tarktaki nüfu F .. ism relai Oda Aynwada 

UfUll u ve .. ar vcıını11 BR~LA'U !18-.,,.~, 11 mi· .r ~ .. -:-;::-:;. • " f "d . f !L~ .. ı·a 
lmrar verdi: - Öldütüaü iıterim. ıahabe, 19 küçük musiki parçalan. 20 zunun nınayetlenmeaının batllll • nu uıunu ı lDleyı evxa a e ana 

- Haydi, ap.iı odamıza ine· _Peki ne yap:ıbm7. ikinci ,u iaimli milli akaç; 21 m.üMba- pcı demek oldQğunu, ~ıyorlar. ediyor. Orta AYnapacla ken~i 
). d -=...n ... I.!- L_L__ı H ".:. Al -----1 · A 1--- hiınayesi altmda bir blok ricuda 
ma e •v• ..,...11111. - Yarın ıabah birimiz onJaTı be, 21,20 daaı muikiai, 23,10 D11DS1er, a .. 1.a man ı...:ıMO erı, AW11U1 • 

* * * otomobil sezmesine çıkarım. Bir 23,45 ıece kon..-i. yanın alakadar olm.ıaı bqladıit ıetirmeie matuf olan bütün gay· 
()yn~ıldarı •e çalııtıklan o- hendeiin yanında, otomobili benr- B:ıtkanlarda ltal~ nüfuzunun reti muvaffalayetaizlikle netice • 

daya pdiler. Minderin üstündeki değe yuvarlum, ikisi de ölürler. 8 Q R S A nıaruz kaldığı bu mağl6biyetten lendi. 
bebeli bir kö,eye attılar, oturdu· _Kabul.. Fakat bunu kim ya- dolayı ıinai bir memnuniyet bile Türkiye ve Yunaniatanm Bal· 
lar. pacsk?. nukut (Satlf) izhar ebnektedirler. kan mia:ıkını, Küçük ltiWm ıa· 

Demir çay pifirdi. _ Kura çekeriz. Londra 650_ . VtyaDı ,..., _ İtaılya, Balkan yarımadumda ye ve maksatlarından tamamen 
Dirdü de, bir içim su ıibi gü• _ lıimler kiiıtl•Ta wazdıydı, Nn1o,,· 12~. - Maıirlı 18. - Türkiye ile Yunanistan ar»mda uzak buluııclurnıak ittedikleri ri • 

-ld
i " Pırtı 169 o !Jerlin •o l 1_..: ..I-- • • n.. • 
· kura Tekine isabet etti. Kadm d~- Mlltno 22(•: -· varşon ;..: :-: haııl o an anlatmanın kendi aa • vayet.-.. ucTeran etmqtir. ou n· 

Y.avat yavq çaylarını içtiler. ye Bilıeyi kuraya eoianUalar. Briik,eı ı1a.. Budapışı. ao. yesinde olduiunu iddia ediyordu. vayetlerin netrinden mabat bu 
Nihayet konupnıya bqhdılar: Tekin pldü: ~:ı::vre 8~:: :::;~ ~!. ~ Roma Hariciye nezaretinin fikir• iki mefbam arum:ı. nifak 10k • 
- Biz artık çocuk değiliz. - Memnunum •• Bu aeceyi •İ· Sof)a M.. YoLobıata aa. _ lerini Defreden "Giomale d'lta • :matctao ibarettir., Gerek Balkan 
- Değiliz. zhı yanmızda geçireyim. Am111rdım 84. Altı• 026, oo Jia,, bund:ın bir kaç cün evvel Ak· milala •• lerek Küçük ltilif mev• 

2!!ı•: - Bu pceyi hep beraber aeçi· ;;~:ho m '~!: _ :,~~:~e ti!. : deniz anlapnaaı admı taııyan cut " müeuea vaziyeti korumak 
rim ! Rcmaya gidelim, Papaya ri· relim. anlqınantn ehfintbiyetinden balı- mak-dile 'riic:acla. ıetirilmiftiT. 
ca .telim, bürim wlenmemize Enell Bilıe uyuya kaldı, ton- Çekler (k•P· ea. 18) aediyor.du. Gazete bu anlttmala.. Bunun için banlu hiç bir yerde 
mülaM• etaU..,, Premeı ve Liut ra y&f uruiyle, hepsi, kanapenin Loadra 65Uo :;tokboım t.CJ609 n 'B:Jkanlar vaziyetinin tatbirine yekdiieri ile çarpqa ... a ; bi-.....,_aittiler. Fakat, kalplerin- üstünde 1IJ1l1& kaldılar.. N"'york 01s·o Viyana 4.•124 hatlanııç addecliyorcluJ ıa.kiı biribirlerini tamamlarlar. 

Parla ıt.OI Mıdrlt ~.tıs Be im 1 1 
deki IOD illDit 41e tanıdı. Premeı, Ay, teatekerlek göriyle onlan Nııa.o · 9.0034 eerıtn 1,917:1 ltalya, Türkiye • Yunaniıtaa yne i e münasebetlerin bir 
PiseatbJD baı,atta ohluiundan, seyrediyordu. Rrllllseı 3.3877 Varşova • ioı. anlqmumm ltalyaıl himayesi al· an evvel deiitmesini iıtiyeıa dev· 

• ,.. Atin• !'2.791 r Bodıı.peştP 3 srsı Jet _ ..1 1 'il Bul dhıt w içtimai Jcaaunlar e•len- ,. Geaevre us09 Rlltreş 1 ~- t1nda yapılm:ıımm Baı..n.tan • auam arı ve imı er P • 
naeleftne müaaade etmedi. Pren· Kahkahalar Ye ıüzel lavanta soryı b.J.9819 oeııtraı 347661 da -pbiı fena teairi azaltmak i• riatanın Balkan miaala müvac:e • 

- kokul ·nc1 dd Gün' A d 6~ Yokohaına !19 -1- nd-1.! 1e1 ..xı vaılarile Litztten ayrıldı. :m içı e uyan ar. • msttr an 1•17 ~ .. 48 
1>.m· H-1-donya hareketiai Yu. • heti ~ vaziveti dikkatle ta • •v .1 p,.~ 1 ~ııo Mostovı ı 104 o 1 7 waa:a..:;ı .1 

Kendini tamamiyle çalqmaya doldu: ıoalavyaya doiru teıdit etmek il· kip ediyorlar. Bu anda Bulgar 
verdi. 12 ciltli1ıc dini bir eter yaz. - lıte yavrulanma ka\'Uftum, E S H A M zım ıeldiiini zannetti. İtalya, milletine büyük bir hrihi mea'u-
mqbr. diyordu. Acıktmn çocuklar?. Is Bankası - .oo rcrkns -,•ıo Bulıariltand• çek kuvvetli olan liyet yij)denmit bulunmaktadır. 

Liat, Mtık elli Y.afUW.. ıelmit- Ablaları o kadar tık, o kadar Anadol !5. · !I Çimento • lt.7!' bu tetkili.t vuıtuile oradaki nü· Onıit edelim ki bu m•'uliyet hia· 
tir. Darmadan çal-.ıyor, yazıyor, aüzelcli ki, ••• gözleri her zamanki Retı -, '0 .':~~~ey -.oo fumnu arttırmak İltiyorclu.... ıi, Bulgariatanm Mekedonya ko-

d 
•b• 1 d sır. Hayriye · • 00 -.oo el _:_..1 

irije ediyor, komerler veriyordu. il ı par ıyor u. Trıın.vay -- ,'l eaıyı - o , MetJıur Bulıar ıazet eriuuen mifeainclen ve Komadan lllU'UZ 
P"-t senelerle beraber ıelen fe- - Evet, dediler. u. sııorta - 00 ~ırk m. ecza -.,oo "Mir,, batt.i, Türkiye ye Yunanis- bulund.J...· ta.....:.Lıere cralebe ..-ı. 

L---d G R 1 00 rclefon 00 ..... ..,..... ·- ~ 
ci hldil81er, üatadı eziyordu. En Yemek ·~· ı. ündojdu, bir 019081 

- , - bnm Balkan miaakmm ricucla ıın.,, 
Mt'pli tale'beti (Hans von Bülov) az ötede duran ve ıülümıiyerek ı' ıstlkrazlar tahvlller ıetirilmeai tetebbiiaüncle bulun • ;;;;;ı:.;;;;=-;i;;;;o;;;;---==----=-;;;;;;;;;=;;;.:;; 
ile nlendirdili kızı (Kozimo) bakan kocuma: - nıalanmtı Jkıl;ariatan. Yuıoalav· ISTANBUL BELEDIYEŞI 
1lllD Vaper'e kaçmuı, Wlinin - Burada ıevezelik etııaıiıler. 19~Tli:" 80~~; ;~~~ ~~~~!v ::': ya anlqma ve ~kmlqmaaına mi· Şehir Tı1atro9'·1 ',.,...,;4 ,., 
lan Blomitnln ... na3yet en bü· IODr& uyuya kalnıqlar, eledi, ne Şart D.yo -,•10 F:rıtant -,()') 1'İ olnıak arzulİle yapıldıiı Ak,am Saat 
JGk cl.ı.a Vtıı11De'İn llibnG Ü9ta• olacak ayol, cocuJt banlar. 0. M•Yab -.00 ıtıhtım •• ,lJO k;,naatincledir. 20 de 
dm taIMade .,......_ ClmılkJer - OJ Aaadolu ı 4830 

açmq, ken-
16 

d' _1i__, ım Mtl A _.on AnıdoJıı ıı •a.au Türkiye efkirr umumiyeti bu KUR fLAR 
diaini lhtiyarlatıaıiıftı. se-ne ır UJumlJ&h Bİfdat - O'> Mll•esstl A s~.ııo icldt.yi tiddetle l'et ye protesto 

82 sene yqıpn, yap.dıkça adam öldü eUi •• Türk milletinin, Balkanlar· Piye1 3 perde 
J(ibelen, yübeldilrçe ,,...., Ter• Lonclra auetelerine ıöre Corc u,.ku ıD1nemiftir. da her yalanlatma hareketini YauD : Cevdet 
ditlıçe yantan, .nsi, ........., Vayt nammcb. bir lnpıiz harbi On altı eenedenberi uyku ne- memnniyetle takip ettiiiai IÖY • Kudret 
hepecan, alet dolu bir La7&bn is- amumide Franaanm lper Jınlıi • dir bilmiyen bu İngiliz bir hafta lecU. Ankara ve Atiaanmı Avru- Muaılim Te Talebeye 1ea11 At 
imi, atume gr-mekle dünyadq einde J'U'&)anmq ve dclıiı yara evvel, bir daha uya11111unak ü • puma .-rJa c:enuhitinde m.6Da•• 22 ,ubat perşembe llDI alP 
~üDir mi?. ilo1ayııile uabma inz ol'ln has· zere uyumuf, y3ni, vefat etmit • ı' betlerin h•imini arzu ettffderine ıamı lstınbul Ef,ndisi operetine 

Celile Enle lilık Jitzünden bir daha ıCSzüne tir. tüphe yoktur. Zira, ıarp ahva • baılanacakhr. 



"U . h 
- m~mı arp devrinde ya· ı yata ka11r büyük bir kabahat iş -

tadılJ'l· ~~~~~~~a binlerce adamın sanlar bu yeminlerine riayet el -
nasıl öl ug~nu gördüm. O ölen· miyorlamıı§lrr.,, 
Jer içinde . en de vardım!,, Ce - - "V::ıldem yemine daima ıa· 
vabını ver~ı. Doktor H~~: dık kalmı tı. O evlendiği zaman 

- Kiifı, knfi, aradığımız ıen kendisine a§kın izdivaç hayatında 
değilsin!,, Dedi. Hayal horulda - doğacağı söylenmitli. Gençti, bu 
yarak .~nybolduktan sonra koca • söze inar..mı9tr, fakat it ümit etti· 
sına donerek şu sözl ri ilave et • ği gibi çıkmadı. Daha yirmi Y"- -

ti: !Jnı bitirmemi,ken saadet hayatı j 
- "Andığın hayal gelmedi. kaybettigvini anlamr§tı.,, 

1 le' J••v 
1htİJll21 1 ugrneye bastığın za • _ "O halde neden kocaımdan 

P pek derinde d . d.. .. d 1 f mil . d n erme uşu • ayrılmıyor u.,, 
r.'!Illedın e onun için.,, _ "Çünkü nikahla. koc:um:\ 

J{ocnsı· 
"E · . bağlı olan bir kadındı da ondan. 

- ~ın ol ki kabil olduğu Annem ve ben hayatın aılmı de· 
k d,r-Oenn düıı:un·· d·· B··t·· d.. · • duk Ç nk a . . :r um. u un u· ğil, gölgesını yqıyor . ü ü 
.. ,.eierımı dini l · d'V' 
şun· • eme t 1ste ıgım anamın babamın bedbaht bir h:>.· 

ı e ·ııu · ' şeY c: • .. rett ın.,, Diyerek ken • yat sürmeleri bana da tesir edi -
d. jrıı mudafa · B ·· 

ıs k a ettı. unun uze· yordu. Ben orilarm yegane oğul· 
· e do tor h 

1'111 "A anr.:n: larıydmı.,, 
-: h bu erkekler, bu erkek· Doktor Hanmı hayalin bu söz· 

ı . sızlere ne v l·'t ı ,.,k' ve man . eı' .. .. a .ı ce.. ın lerane gülerek sormu§tu: 
trki duşunünüz denilse bunu bir 
türliİ beceremezsiniz. B:ıtka şey· 
Jere da!arsınız !,, Diye kocasından 
şi~yet etti. Sonra kendisi düğ • 
ıııeYc giderek bastı. Bunun üze • 
rire henıen bir hc.ynl göründü. 
l(orlnmç bir ıada ile: 

- BC'lıi kim çağırdı?,, Diye 
bağırdf. linnnn.ın sevgilisi korku· 
sundan karısın-ı sım sıkı sanlı· 
yor.du: _Dolctor Hanım korkma • 
ma:iı ıçın kocaımın yüzünü okşa· 
drkt:ın sonra kemali sükiınetle ha
yale sordu: 

..- "Söyle bakalım, sen hangi 
devirde y:ışadın?,, 

- "Budala, neden 3nanı ba • 
banı bırakıp umuma mahıus o • 
lan terbiye müetseteıine kaçma -
dın?,, 

- "Bizim zamanımızda öyle 
bir ıey yoktu, çocuklar eheveyin· 
!erinin hayatına İ§lirak ederlerdi.,, 

- "Ne müthi§ bir teY ! Ya e • 
beveyin çocuklannı kifi derecede 
okutar.n,.zlaua , isteıeler bile hu· 
nu doğru dürüıt yapmağı hile -
mez1erae, çocuklarını ıeril sefil 
bırakrrlana onlara fena muame• 
le ederlerıe, çocuk]ar ne y~par .. 
dı?,, 

"- Bundan yüz elli sene ev • 

veU,, Istanbulda 
,,_ Öyle ise aradığımız sen • 

sin. Seni dinliyeceğiz, anlat ba .. Bir opera 
kalılJ'lı ~en nıe idin?,, _.. Baş uroh "l inci ~:ı~ıfada 

· "Zabı"t --- .,, 
_ "Sen berhayat iken dünya de koro heyetinin öyle parlak bir 

na11Jdı? Bu uali doktor Hanımın rolü var ki hemen hemen piyesin 

9-VAKIT 20 ŞUBAT 1934 

Çekoslovakyaya kaçan sosyal demokratların reisi : 
"Avusturya, şimdi, Almanya ile birleşmeğe 

doğru gidiyor ,, diyor 

lhtiUU esnasında Viyana sokaklar1nda görülen manzaralar 

VIY ANA, 18 (Hususi) _ Sos· ınele de Hoyoş ve Sankt Pelten Avusturyadaki Luhranın müsalemetkira• 
yal • Demokrat kıyamı tamamen kasabalarında asılmışlardır. ne bir surette tasfiyesi için aylt.rdanberi 

ak çalııtı. Bizzat ben, mevcut tehlike 
ve hükUmetin kati zaferiyle bitmi! Dün §am yapılan Nazırlar hnklanda M. DoUEua.s'un nazarı dikkatini 
<lenilebilir. meclisi içtimamda F orarlberg, Ti- celbettim ''c insaniyet namına, Çtkmaıı 

Hükiimet bugün ıon ihtilalin rol, Salzburg ve Burgenland hava• ihtimali olan müessif vakalann önüne 
bilançosunu ne§retmiştir. Buna füinde örfi idarenin kaldırılması· geçmesini ricıı ettim. 

göre kıyam devam ettiği müddet na karar verilmiştir. Viyana, Şi· Amele harptenberi silahlı bir halde 
zarfında hükumet memurlarından mali ve cenubi Avusturyada ve bulunmaktadır. Bunlar ellerindeki silah· 

102 k ... 1 .. 319 k' . 1 Stayer'de örfi idarenı"n devamı lan !imdiye kadar hiç ltulle.nmrı değiller· 
ı~ı o muş, ışı yara an· di ve •İlnhlnnnr kanunu esasinin müdafo· 

mıttır. 102 maktülden 29 u asker tasvip olunmu§tur. ası için hazır bulunduruyorlardı. 
ve polis, 11 kişi jandarma, 33 kişi· Bu ak!a.mdan itibaren kahve· Şutz:bund tedafüi bir te§kilattan iba· 
de Haymverlerdendir. lerin gece on bire kadar açık bu- rettir. Köylü ihtiıatleri c:ıruı~mda köylü 

H 1 nasıl yuvasını ve hukUkunu müdafaa e-alktan 137 kişi ölmüf, 339 id- lunma arma müsaade edilmiıııtir. 
:r dene Şutzbund da kendisini öylece mÜ· 

şi yaralanmı!br. Maamafih, bu Hükumet, zabıta ve devlet müs· dafaa ctmiıtir. 
rakamlara. itimat etmiyenler de tahdenılerinden ölenlerin aileleri· MüscllD.h çarpıım:ılar bitmiıtir; fakat 
vardır; hunlara göre yalnız Viya• nin idarelerini temine knrar ver· bu hal umumi mücadelenin bittiğini gös
nıı.da ölenlerin adedi a!tr yüz kiıi· miştir. Feshedilen ıendikaların va tenncz. Hıristiyan admr taıryan ve fa· 
den f azladrr. zif esi işçi odalarına devredilmiş- k t lcadrnLırn '-e çoluk çocuğa lmr§ı top 

Hadiseler devam ederken ku· 
rulan örfi mahkemeler hala ha • 
raretle faaliyetlerine devam et· 
mektedirler. Bu mahkemeler do· 
kuz kişiyi idama mahkum elmi§, 
bunlardan dokuzunun ölüm ceza• 
sı müebbet küreğe tebdil olunmuş, 
mahkUm.Iardan biri de asılmrşbr. 

Gr:ıtz divanı harbi de bir kaç 
kiıiyi idam cezasiyle cezalandır· 
mış ve bunlardan Gratz amele teş· 
kilatı umumi katibi şehirde, iki a· 

kullanmayı emreden bir hükumet ycrindo 
tir. Bu içtimada İstifa edilen içti· kalamaz. Her yerde olduğu gibi Avus· 
mai muavenet nazırı M. Şmitz'in turyada da insanlık §uur ve vicdani ga· 
yerine Haymver kumandanların• lebe çalacaktır • 
dan Ştürmer tayin edilmİ§tİr. Şimdi Avusturynda Hitier!mün inhi· 

şaf edeceği muhalıkaktır. Bu güne kn· 
Avusturya Sosyal • Demokrat· dar naıyonal - sosyalizme karıı en büyük 

lar reisi ve Şutzbund kumandanı siper runcle idi. Düne kadar nasyonal • 
Dr Doyç Çekoslovakyanm Bratis- ııosyalistlerin davetine kuleklannı tıkamıı 
lava şehrine kaçmağa muvaffak olan birçok iıçiler bugün ba davete icn
olmuştur. Prag matbuatına beya· bet edeceklerdir. Bu da günden güne 

b 1 D D d . • daha ziyade "Glci11chaltung,, a doğru 
nattn. u unan r. oyc emıştır •tt"-· • • - • 8 h-'-!'~ 

• .. iP ıgımızı gostenr. unun cuwn ma· 
kı: nası "Anılus,, tur; yani, Avusturyanm 

"Soıyal - Demokrat fırkası riyaseti Almanya ile birle§meıidir." 
kocası sormuştu. muvaff alnyetindc büyük ô.mil ol· 

Dol..1:or Hanım ise: uıuıtut-.. Ses takıinuı.tında güzel Balıkesİrİn İmarı 
- "Evvela babandan h:ıhs.et. bir annoni yaratan ve tam bir in-

Sultanhamamında 26 numara• 
da mukim iken halen ikametgahı 
meçhul olduğu anlatılan Mono 
Gıkas Ef. 

sine tevfikan Ticaret mahkemesi· 
sinden iflasımza karar verilmesi 
talep edileceği mezkur ödeme em· 
rinin tebliğ makamna kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. (31) 

0 ne idi?,, sieam gösteren bu koro heyeti çok Elli bin tıra istikraz 
- ''Babam ticaret yapardı. iyi yetiıtirilmit ve hakikaten par· edilecek 

Fakat zevk ve safayi çok sevdiği lak bir nıuvaffakıyet elde etmiıtir. Balrkeıir belediye meclisi, be-
için borca girmi§tİ. Borçlan kur· ()tkeıtro teınsilin ba§mdan itiba· lediyenin ~lediye1er bankasm • 
tulınak makndiJe zengin bir kız· ren bu acıklı hikayeyi mariz bir dan elli bin lira ödünç para al • 
la cvlenmiıti. 1'\lhla tam bir hauaisyet i~inde m:ı.ama karar vermiştir. 

Burada dolttor Hanım: ifade etti. Meclis kararına göre, beledi. 
- Ha, sermayeden bah~edi .. lstanbulun eski bir muıikitinaıı yeler bankasından istikraz edile • 

İstanbul 3 üncü icra memurlu· 
ğundan: Memaliki Şarkiye Fran-

Yentköy İsl<clo <'nddeslnde7 N. lu hn

nedo makim iken h:ıleıı m~bDl bulu

ıınn Etoııl Pnrisc \'CJ'CSeSlnd~ otullan 
.Jıı.n ve Andrc:ı Efendllcm 

lstıınbul 'OçUneU tcra m murloğunann: yorsun. &gün onun da bir kıy - ailesi olan Kapoçellilerin him.me· cek elli bin lira ile şehrin hayati 
meli katmadı!,, tile hazırla.nan eserde ailenin reisi İ§lerinden biri olan Çay deresi 

J>emi§ti. Kocası ise: olan Ernerto Kapoçelli Efendi ,eE kapatılacak , z:ıhire hali ikmal e· 

sız Bankasının zimmetinizde mal· 
929, 6-12-930, 11-12· 929, 17-12· 

929, 2!.f-12-929, 28·12-929, 11· 
10. 930, 18 -10 - 930, 26 -1 • 930, 
3. 2 - 930, 15 - 2 - 930, 23. 

rımnyut O<:llcdls Efendinin 28 • JO • 9%5 

2 • 930 vadeli on iki kıt'a senet tarihli senetle 91S lira 75 kunış \"O :?5 • 4 • 

mucibince 2969,70 lir:mm yüzde 9"....l tarihli aeneUo 849 Ura ss kuru' kt, 

on ücreti vekalet ve yüzde <ıcm'an 1703 nro. ne Jtlra bedelinden • istir--
- Bu da ne demek oluyor? dorkestrlik vazif eıinin ağır meı' - dilecek, şehir dışında bir mezha-

0 kadın müstakbel koc:lsınm pa· uliyetini salahiyetle haıardı. Or· ha inı~ olunacak ve su işleri ya-
raya ihtiyacı olduguv nu ve kendi· ke t do?<uz faiz ve icra masraflarının 1 ro ve sahne arasında nazım pılaca•ktrr. lıtikraz beş sene ımüd- b 
ı;ini parası için aldığını biliyordu roı·· .. 

1 
iflas yolu ile vaki takip lale i üze· 

1 1 unu aonuna kadar hakimiyet e detli ve yüzde sekiz faizli ola • rine tarafınrza gönderilen ödeme 
da nnsı o up üstelik bir de ona yürüttü.Piyanoda Karlo Kapoçelli caktır. 
a§k ve muhabbet telkin ediyor • b b enıri zahrına mübaşizi ve polis ta-

B 1 . n asına çok iyi bir muavin oldu. f 
du?,, u ~u,. e hayal aıcag"'ıdakı Q I b k ra ından verilen meşrubatta mez-

~ Bilhaasa bu genr artistin hazırla· sman ı an ası ik cevabı vermi!ti: :z ur tmchalde olmadığınız ve el • 
_ ''Burulan yüz elli sene ev• dığı koro kendisine çok haklı bir İ L A N yevm ikanıetgahınızm m~hul hu· 

vel ekseriya aşka filan ehemmiyet muvaffakıyet kazandırdı. o/o 3 fa.izli, 1886 ve 1903 tarihli lunduğu gfüıteıilmesine binaen ita· 
verilmiyordu. Ekseriya kadınlar Soliste :Matmazel Lily Kapoçel- MISIR CREDIT FONCIER tah- nen tebligat ifasına karar veril
evlenirlerken Yeni aileye cihaz pa li bilhassa dördüncü perdenin u- villerinin, 1 Mart 1934 tarihinde mi§tir. Tarihi j}Srundan itibaren 
ralarile geliyorlardı. Kadınla Yertüründeki keman solosunu çok icra edilecek itfa ke§idesi üzerine bir ay zarfında borcu ve masrafla· 
erkek k:ıydr hnyı:ı.t ~artile biribir· ince 're neiıs bir hisle çalarak de- ba~abaş tediyesi tehlikesine karşı rı ödemeniz ve borcun tamamına 
lerine bağlanıyorlar-dr, iki taraf ta ğerJi bir kemancı oldğunu göster- Osmanlı Bankn11 Galata Merkezi veya bir kısmına yahut alacaklı· 
hiı·ibirine sadrk kalacağına yemin di va tekrar tekrar alkışlandı. ile Y enicami ve Beyoğlu ıubeleri nın takibat icraııı hakkına dair İ· 
ediyordu.,, Hulasa: Bu temsil umumiyet iti- tarafından pek müsait şeraitle si· tirazrnız varsa gene bu müddet İ· 

Doktor Hl.mm bunu İ!itince ha· barile muvaffak olmuıtur. Baıta gor:ta edileceği mezkur tahvilat çinde şifahen veya yazı ile bildir-
ğırmıştı: Kapoçelliler olmak üzere piye~te hamillerinin malumu olmiclt üzere meniz ve borcun bir kısmına iti· 

- "Kaydı hayat şartile mi de· rol alan bütün ıan'atkarlan hara.. ilan olunur. raz ettiğiniz halde o kumın cihet 
din? insanın hayntta tek bir ha- retle tebrik ederiz. Yakında oyna- ··---~-~!111!---~•••111! ve miktarını a~rkça göstermeniz 
tattan başka hayalı yokken na • nacak olan Kavalleri Ruatikana, Göz Hekimi lazımdır. Aksi tahdirde itiraz e· 
aıl olur d3 böyle bir boyunduruk Rigoletto temsillerinde de ~imdi- Dr. Süleyman Şükrü 'ı dilmemiş sayılacağı ve borcu te· 
~ lbna g;rebilirdi? den kendilerine muvaffakıyetler 1 diye veva itiraz etmediğiniz tak· 

h. ıL • 'b' · · ı ı B:ıbı~li Anknra caddesi No. 06 Hem cıe ıç ~oırı ınnı sevme • dileriz. j ctirde alacaldı tarafından ı'cra ve Telefon 2256'> 
den, etmeden? Böyle bir ~Y ha· ~ • •••••-••••ım•mii iflas kanununun 171 inci madde-

dadı IAznn gdrn 4510 Ura Uo bera~r bnllğ 

oldu~ 6803 Jlrn 9 kuru nn hululü \'lldc tn· 

rlhlerl olan 2~ • il • 925 ve %8 • 10 • 9~ t~ 

rihlcrlndf!n ltlbnrcn ınaııfıılı: Ucretı '"el~lct 

,·o lcnı mnsrnflıırllo blrllldo ~ek '\'O pollre 

\'C emre nıtiharrc.r ıscnedl mahsus haciz yo-

11~1o tahslll tnlcblnl h:ıvt %1 • 12 - 938 tnrllıU 
tnıdp talebi Uzr.rlnc nclerlslnho gönderilen 

iiılc-.rno emri arluıamıı: mllb:ı.5lrl t:ırı:ıfmdnn 

\crlkn m~nıhnt ''O r.nbrtn 110 yapılan tahki

kat nctıocslnılc nıcs1~r adreste bultınm:ıdı~ı
nız ,.c JınlM lkıımctgAhmızm me!;'hul bulun. 

duğu nnl11şıl:ırn.k llı\ıuın tcbll!;-:ıt h~rnsma ım. 

rar ,·crllml,tır. Tıırlhl il!\n<lıuı iUban!n bir 

ay ır.arlınıb bor~ \'C mnsnıfbn ödcme:ı:, bor

cun tnm:unma vcyn btr l.:ısmm:ı. \'"C yubut n

lrıc:ıklmm t klbat icrası hakkına dair blr iti· 

nwnu: \·ıırsn yine bu mnddct içinde ıl!S-461% 
dosyn numarnsııo ~l!nhcn ,.ayn • tahriren 

blldlrmcnb:, bildlrmcl!ğhılz tıık<llrde ay11' 

mUdclet lolndo 1-l llnctl mndd mucibince 

mal lıcyanm4a bulunmnnm IAmndir. Beynn· 

d bulwııtuızs!\ruz IUlpsen t:ızşılt " lıDAfı 
lınklk:ı.t beynncfa lıulunurs:ı.nn, '.tı.:ıplslo cem

l:ındırılac:ığnm, borcu öd~ veya itiraz e'

rneuentz lıaJ<lmırzda ccbrt lcra)'G devam 6• 

dllece.ı;-t CJdomc emirJcrlnla tebliğt makamı· 

na kntm olrmık v.cro U~n olnnur. 10M9 
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- 25 - YAZAft: s. VAn DlnE 
- Nasıl t"!hmin edilemez. Pek oturmadığımı, bilakis Mister Ar • 

ali. tahmin edilebilir. Hatta ben ,ere ait koUekaiyondan bir kıs • 
onun kaze.ra öldürüldüğüne kani· mınm bana ait olcluğunu söyle -
im bile .. Dün gece, bu evde hep dim. Bana a:t olan kısmı ayır -
kaza!ar vul::ubulmu§lur .• Sizi ye· m-k, ambalaj et.":nek, bir vapura 
meğinizden daha faz a :ılıkoya· yüklemek için burada kalmak mec 
mam. Sizin Mis Hilda ile konu§• bur:yetindeyim. 
tuktan ıonra ne hissettiğinizi an- - Mia Hilda buna karşı ne 
lamak istenıi§tim. Siz de bize her 1 dedi? 
şeyi apaçık ıöyle~iniz. İtalyan bu ıua!e cevap vermek 

Reymond,d:k dik iğ~ldi. Gider· 1 istemiyor gibi idi. Ancak b:r lah· 
ken anlattı: za dü§ündükten sonra cevap ver· 

- Y~n bütün gün evimde· di: 
yim. Emrettiğ~niz zaman beni e· - Miı Hild"'!., Raymondla ni· 
vi1nde bulursunuz. tanını bozdu. Scnra onu evden 

O gider gitmez V ~nı Gam beli çıkmayı ve uzakl&Jmayı ihtar et· 
çağırdı ve cna emretti: ti! 

- Derhal yukarı çık ve bir ıey _ ya!.. Mia Hilda hiddetlen· • 
demeden Mister Grassinin nere- mi, m; idi! .. 
de bulunduğuna bak ve gel! E - vet .. 

U§ak odadan çrktı ve kısa bir 
z-=-man sonra geri dönerek anh.t· 
tı: 

- Mister Gruai, Mia Hildanın 
kabul odaaın:la Misle konutuyor. 
Yanı gülüma·yerek emretti: 

- Kendisini buraya çağımı. 
U§ak hemen gitti. Vana Mar

kama dönerek :uılattı: 

- Bana kalırsa, Reymond yu• 

karıya çıkınca n.işanl11mı, Graaai 
ile bulc'lu. ihtimal ki bu yüzden 
yukarda b"r k:ıvga da oldu ve ne
ticede Reymond sepetlendi. Rey· 
monclun uğradığı felf.ket müthit. 
Çünkü Arterin ölümünden 1<>n.ra 
her manianın kalkbğma kanidi. 
Artık maksada eriyor, zengin, 
genç bir kadınla evleniyor, Arte
rin m ~ li~t.e.nelerine ıahip oluyor
du. Halbuki işleri tera gitti ve ra
kibi oruı gnle'be çalar gibi oldu. 
Onun için R.-ymond, bize Gruıi 
aleyhin::e ıöyle:li. Cinayeti ona 
yüklemek iatedi. Fakat onun 
Graeaiyi katil a'1ydığım hiç de 
zanneL"ll;yonım ... 

- O halde niçin onu itham e
diyor?. 

- Gene bizi şqırtnıak için .•. 
Ona eöre biz şüphe 1eri Graaaiye 
yükliyerek o istikamette yürüye· 
cek olurs:ık bambaıka bir :ıdamla 
kar,ılaşırız. 

- Kim g?bi?. 
- Miı Hilda gibi!. 
-Tuhaf feY··· 
- Hiç de tuhaf değil! Çünkü 

Reymond aepetlendiği için inti
ıkam atmak istiyor. Reymond, 
Arşerle Hildanm -geçinemedikleri 
ni biliyordu. Scnra Hild=.nm kud· 
retli, aklına koyduğu bir feyİ 
yapmıya kabiliyetli olduğuna vi.· 
kıfb. Onun için şüph~eri Grassi· 
nin üzerine yükliyerek Mis Hil
dayı pençemize dütürmek isti· 
yor. Grasainin bu itte rolü ufak 
bir yerde olacak. 

Bir lahza sonn Gruıi geldi. 
Vana ona hitap etti: 

- Anladığımıza göre M:ıter 

Arter kolleka:yonundan bir kıı • 
mmı size aatmnğa razı olmuf. 

İtalyan ı:n.irlendi ve oturmak 
iç.in kendisine teklif olun:ın un • 
dalyeyi reddetti. 

Graaai cevap verdi: 
- Aldığınız haber doğnr.!ur. 

Bir kaç dakika evvel bunu, Mü -
tir Raymonda kendfr.n söyledim. 
SöyJ~ek istemiyordum. Fakat 
>.fis~er ~ayıaıond, Miı Hildanm 
lliı nlıtı .Eatile beni bu evden 
tleırm2 is .. edi. iJana buradan çı
kıp .. !tıreyi ihtar etti. Ben de 
«endisme Jnn-ada bo!u Dotun• 

- Arada tiddetli b:r takını 

sözler g~ti ımi? 
- Evet. 
Vans ıordu: 

- Mister Grassi, Mis Hilda .. 
mn d~yıaım ö!dürmüt olduğuna 
ihtimal veriyor musunuz? 

ftalyan Kekeledi: 

- Ben mi, ben mi .. Ben haki· 
kat en.. 

Ve.ns, Grassiyi söyletmedi: 

- Anladık, anladık! dedi. 
Hislerinizi ifade edem· yorsun uz. 
Onun için bu aualden vazg~iyo • 
ruz. Y :.lmz tunu an!am~k iste • 
riz. B!ze, M:ster Arşerin vazola • 
nn:lan b:r kısmını satın aldığımzı 
şimdiye kadar niçin söylemedi • 
niz? 

Grasai, deminki kekeleme nö
betinden kurtulmuftu. Cevap ver• 
di: 

- Bu alıt veri! iş"ni bu 11ra· 
da, bu feci şerait için.~e if§a et • 
meyi münasip görmem~ttim. 

- Ar:nızclaki itilaf tahriri mi 
idi, ıifahi mi idi? 

- Tahr:ri idi. 
Graui elini cebine atarak bu

lup çtkardığı kağıdı Yansa uzat-
tı ve lllllattı: 

- Dün M:ater Artere rica et• 
tim. O da bu mektubu kaleme :ll· 
dı. Çünkü neticeyi Miliinoya bil
dirmek mecburiyetin<le id:m. 

Vana mektubu açarak Mar • 
kamla birlikte okudu. His te din· 
ledi. Mektup fU mealde idi: 

"Sinyor Edvard Grasaiye: 

Muhterem efendim: 

Aramızda vuku bul :.n §İfahi 
mükileımeleri teyit iç:n Mi'ano 
iaan itika müzesi mümessili sı· 
f atile aize, husuıi kolleks~ycnum· 
dan atide beyan olunan parçala
n 21,000,000 dolara aatm:.ğa razı 
olduğumu beyan eylerim.,, 

Mektubun geris:n:Ie aatıb.n 

parç-..lann her biri tar:f olunu • 
yordu. Arterin kclleksiyonu için· 
deki en güzel ve en meşhur par· 
ça!arı bun'arın içinde idi. Mek • 
tubun en aonunda Arıerin imza· 
ıı göriilüyordu. Tarih başta idi 
ve 10 tetrinievve!di. 

Vans mektubu ·bükerek kendi 
ceıb:ne koydu ve Grasaiye döne • 
rek: 

- Şimdilik bu mektup bizde 
kalacak, dedi, onu muh~faza e .. 
deceğiz. Sonra ıize vereceğiz. 

Belki de bu mektı..ıba müracaat 
etmek ve ondan bahsetmek icap 
edecek. 

~Devamı var) 

ani ölümü her Belçika kralının 
tarafta teessürle karşılandı 

Reisicümhur Hazretlerile Başvekil Paşa Hz. ve Hariciye 
vekili Brüksele taziye telgrafları gönderdiler 

BRÜKSEL, 19 (A.A.) - Kra- derin teessürlerini ve taziyetlerini Riyaset sarayı ile ecnebi se -
lın ö:ümünün resmen tesbiti me· bildinnişlrdir. hret binalarının bayrakları varı· 
rasimi dün öğleden sonra Ueken PAR'S, 19 (A.A.) - Ba§ve • ya indirilmiştir. 
§atosunda olmuştur. kil M. Doumergue, M. Herriot ve lta yada 

Keb:ne, cenaze mera.siminin Tardieu ile beraber resmi suret - ROMA 19 (AA) _ 1 l 
• • • Le ld • ..1 k ı h k t ( • • ; I o • ta ya,; ıkıncı opo un cenazes.n.ıe tat· te Brü se e are e e mıştır. k 1 B 1 "k k 1 ..... .. .. 
bik edilen mernsimle ve per§em. Orada, Be!cikanın yeni hüküm ra 1b' ~I ç a rda ın2ı1n ~-umu mu· 

be günu yapı. ma.sm:ı. arar ver • darbrına ve e.çı mı .etıne, 
1 1 . • ·· I k 1 ~B • "ka ·ıı · 1 nase et. e saray a gun matem 

· . d 1 • utu masmı emretmı§tır. 
mi~t r. ıahsan arzı tazıyet e ece.:tır. o•w t fta ı· ht .. t ı . · ıger ar~ n, ve ıa prens 

Bugun op anan ayan ve me. PARIS, 19 (Havas aJansrn • U b t b k B .. ks l r ı . h""1-~-- . ..,.. .. .. m er onun u a §am ru e e 
busan mec ıı; erı Uö.Uınetin kra. dan) - Kral All:ertın oıumu mu· h k . h ld" 
im ölümü hakkında tebliği:i din· ::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::: are et etmesı mu teme ır. 
l:ye:;ek!erdir. I~ Ankarada teessür i~ inglliz veliahtı BrUkselde 

Yeni kralın tahta çıkmuı mera· H ANKARA, 19 (A.A.) _Bel· H LONDRA, 19 (A.A.) - Prens 
simi cuma günü yapıl-caktı.. :: k l . . :: dö Gal, hava tarikile Brüksele 

h H çi a kralı Albert hazret erının :: "d k 1_ 
Ecnebi .ükUnıetler.:ıen taziyet ·• :: gı ere Kral Alberin cenaze me • 

a !f feci bir kaza neticesi vefat et • H • • 
telgraflan gelmekted"r. ·· .. rasımınde , İngiltere kralını tem-

i ;i tikleri h:ıber alınır alınma-.ı:, re· g sil edece1·t'r. 
Kra m cesedi bu ak•am Lae • ·· •• 

:s :: isicümhur hazret"eri namına ya· :E -----------
k~n ş.:t".lsundan Brüksel sar:ıyma :: ı B , "'I H :: Ka"zım Hu-·snu·· be-H ver eri, aşve~ et namına u· :: 
mı.kledilecel:tir. ·· ·· 

:: ausi kalem müdürü Vedit, pro. H d k b 
Resmi tahkikat raporu i~ tokol şefi Şevket Cevat Beyler ~i yİ e af ettik 
BRÜKSEL, 19 (A.A.) - Kra· ii sefiri ziyaret ederek taziyette ii 

hn ölümü hakkm:la resmi tthki· ~S bulur.r.nu•larclır. i! .. ~ .. 
kat raporunda şunlar vardır: ii Hariciye vekaleti bugün ma- U 

Kralın hademesi sa::t 17 de, j~ tem alameti olar~ bayrağını H 
ranc!evu yerinde kralı görmeyin· g yarı çekmi§tir. ii 
ce, saat 19 a dadar etrafı ara§tır- g Reisicümhur hazretleri ile i~ 
mı!, sonra bir kahve:Jen mah- lli ~~ Başvekil ismet Pa•a ve Har:ci· i~ 

•• 'J' :· 

jnn. 'arma ile Brüksel sarayına te- i; ye vekili Tevfik Rüştü Bey ta·:! 
lefcn ebni~tİr. iJ ziyet telgrafları gönderm "şler • İi 

:ı . =· Saraydan, kralın emirberi Ba· :: dır. ;: 
ron de Dixmude, do~tor Nolf ve fi Perşembe günü Belç"ka se· ~i 
kont Değrunne gelerek taharriyat- ii f:retinde müteveffa kral haz • ii 
ta ba~Iıımışlardır. H cetlerinin istir-:.hati ruhu için H 

Tahaniyat sis yu .. zünden ve g b:r iyini ruhani yapılacaktır. fi .. .. 
kr 1 b ················-·····-································· .. a ın !r lc:aç tepeye tırman;.cağı ........................................................... . 

nasebetile Fransa hükfuneti bir 
ma.um olduğun:I:ın mü§kül olmu§ 
tur. Nihayet saat ikide Baron de 
D:xmu:Ie, kralın cesedini bulmuf, 
ve ceset derhal otomobille Laeken 
sanyına nakledilm:ıtir. 

S:at 3 te haberdar edilen ad • 
li makamat derhal tahki-'kata bat· 
lz.m:ıbr. Müte!ıassu!ann yardı • 
m"le yapılan bu tahkik:.t saat 8 de 
bitmi§:ir. 

Tahkikata göre, kral izlerin 
bulunan tepeyi attıktan sonra bü· 
yük bir taş parçasına d~Yanmıı, 
hu taı kopmuf ve kralı sürükle • 
mittir. Kral kayalara çarparak 
derhal ölmüıtür. 

Sonr:ı. ceaedi sıçrayarak y0 • 

kuşten yuvarlannııf, elli metre a. 
pğıda dunnuftur. Yokuı boyun
ca bulunan kralın boyun atkısı, 
çantaaı, kasketi ve kayışlan cese· 
din yuv::ırlanırken takip ettiği yo· 
lu göstermekte idi. 

Veliaht BrUkaelde 

P ARiS, 19 (A.A.) - Baıve • 
kil M. Dö Brckvil ile diğer hü • 
kUmet erkanı lsviçreden avdet e· 
den veliaht prens Leopold ile zev• 
cesi prenses Astride kar!ı gitmit· 
lerdir. 

istasyon civarın.da büyük bir 
kalabalık toplanmış idi. Pek e • 
lemli görülen prens, vuku bulan 
bziyetlere an=ak bir k: ç kelime 
ile mukabe!e edeb:lmiştir. 

Müte:ildben prens ile prenses, 
husuli bir trene binerek doğruca 
Laekene gitmiılerdir. 

Fransada teessUr 
P ARiS, 19 (H:ıvas Ajansı) 

Bugün saat 11,25 te M. Dumerg, 
M. Heryo ve M. Tardiyö Bürükse
le giderek kralın naıını selimlıya· 

:ıy resmi matem yapılmt.sına ka • 
rar vermiştir. M. Lebrun kraliçe 
Elisabeth ve veliaht dük Brabana 
gönderd" ği bir telgrafla Fran.sız 

milletinin teeuürlerini bildirmit -
tir. 

Londrada 
Londra, 19 (A.A) - Belçika 

Kralının feci ölümü, lngilterede 
derin bir teessür uyandırmıştır. 
Pazar gazeteleri hususi ilaveler 
neşrederek kazamn tafsili.tını ver· 
mi§lerdir. 

Siyaai, askeri ve bahri yükaek 
p.hsiyetler bu ani ve feci ölüm
den dolayı duydukları teeasürleri 
bildirmitler ve kralın yüksek me· 
ziyetlerini anmışlardır. 

Bu takdirde amiral Jellico'nın 
söylemi§ olduğu bir kaç kelime ile 
hülasa edilebilirdi. Amiral kısaca: 
"- Bir adamdı.,, 
Demiştir. 

Kral Gorge, Braban dükasına 
heyecanlı bir taziyetnıune gönder· 
miştir. 

LONDRA, 19 (A.A.) - Sir 
Jo~n Simon; radyo ile neşredilen 
bir nutkunda Belçika milletine hi
bp ederek kral Alhertin veh • 
tı dolayısile samimi taziy-etlerini 
beyan etmiştir. 

Bu nutuktan sonra bütün in • 
giliz telsiz iıtasyonları, bir kaç 
dakika sir.kut etmişler ve arka
ımdan Belçika marşını çal
mıtlardır. 

Japonyada 
TOKYO, 19 (A.A.) - impa

rator , Be!çika velinhtma taziyet
ler :ni bildirmi§tİr. Sar:ı.y, üç haf
ta matem tutacaktır. 

..... U:ış taraJı ı ıncı ı.a.)Uada) 

Merhum, Abdülhamidi sara· 
ymda öldürmek üzere Yıldıza gi
ren, orada tutularak boğdurulan 
inkılapÇı evlatlardan Aziz Efendi 
merhumla fikir arkadqlığı da yap 
mıştır. 

Konyada Babalık gazetesinin 
tesiıine hizmet etmiştir. Hukuk 
tabsili görmüf, ticaretle de met -
ğul olmuıtur. 

Kô.zım Hüsnü Bey, muhitinde 
kuvvetli ve inkılapçı bir gençlik 
yaratmış ve con nefesine kadar 
on'arla b!rlikte ~alı.1mıtbr. 1935 
te Konya mebusluğuna intihap o

lunmu§, latanbul meclisinin kapa· 
tılmasını müteakip bazı arkadaş
larile birlikte Anadoluya geçerek 
Milli mücadeleye İ§tirak ebnİf ve 
birinci devreden baılıyarak Büyük 
M:llet Meclisinde fasılasız Konya
yı temsil etmiştir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası ge
çen büyük kon~resinde fırka umu· 
mi i'1are he•?eti azl'! 1ı~ına ıec;lmiş· 
ti Mecliste Bütçe Encümeninde i· 
ikinci reisi idi. 

Cenazesl buP.Ün ıaat 1 O da 
Taksimde SıraselvHerde Alman 
huta'hanesinden merrsimle kaldı
n•A.rak köprüye P,et'rilecek. ş; .. t..e. 
ti. Hrıtrriyenin b\r va'>Unt He Bü· 

··• 1 • • '"'I '-.-..: -a.;_aya n~,c:..1. _;;;.~ Ada me· 
~arlı.;ına gŞ"!l·qece~ir. 

Ö!Um;ıtii "~:şaj.ir}Q. kayd~-!_4'r, 
ailesine. Büyük Mediı ve- Frl"ka 
arkada,larn'ia taziyetler ıunarız. 

C. H. F. vilayet merkezinden: 
Umumi idare heyetimiz azaımdan 

Konya mebuıu Kazım Hüınü Bey vefat 
etmi~tir. Cenaı:eıi !>ugün saat 10 da 
Taksim Sıraservilerde Alman haıtane
sinden kaldmlarak köprüye getirilecek· 
tir. Mazereti olmıyan fırka arkadatları· 
mızın cenaze merasimine iıtirakleri rica 
olunur. 

Etfaıye vasıtasıle boşal
tılacak sular 

Geçenlerde Galatada bir dülc· 
kanı s1,1 bastığı belediyeye bildiri
lerek bu suyun itfaiye vesaitiyle 
boşaltılması istenilmi§ti. 

itfaiye teıkilitı daha ziyade 
yangınları söndürmek vazifesiyle 
mükellef olduğuna göre, eıhua a· 
it binalardan su botaltılmuı ve 
sair bu gibi i§leri parasız yerine 
getirmenin belediyeyi bir takını 

caldardır. lsvi4)rede masraflara sokacağı mülibazaaile 
Nazırlar saat 19,20 de Parise 

dönmüş olac~klardır. 

Hükumet azalan ve bir ~ok §ah
siyetler Bürüksele telgraf çekerek 

BERN, 19 (A.A.) - lsvip-e yapılan hizmet mukabilinde alika 
itfhat hükV;:J?eti reisi, Belç"ka ve·. dar bina sahiplerinden tanzim ed'i• 
liahtı prens Lftopold'a bir taziyet ı lecek bir tarife mucibince ücret a"' 

telgrafı çekmiştir. lmmuı kararlatmıtbr· 



Afyon Vili yetinden : Vapurculuk 
TUrk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentalığı 
Liman han. f"elefon: 22925 
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Merkez Kumandanlığı Satınalma -
Komisyonu ilanları Afyon - Konya yolunun 8193 lıra bedeli keıifJi 0+000-

0+2so kıJometreleri arası parke ferşiyesi 21 - 3 · 934 tarihinde 
saat 14 de encUıneni vıllyette ihale edi!mek üzere kapalı zarf 
uıu\ıle m~nakaaaya konuldu, şartname ve keşifnameyi görmek 
iıte!eolerı• Nafıa baı mühendisliğine Ye taliplerin ,. 7,5 lt•mi· 
natıle encUmeni villyete müracaatları ilan olunur. (507> 

Mudanya Yolu 
Her Pazar, Salı, 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : Perşembe, Cuma 
Es;i~~hir hava mektebi binalar m:ı. kalörifer teıiıatı yaptmlacak- gClaleri H•t 9.3o ta Topba· 

Harbiye mektebi için dör· ı ma Komisyonuna gelmelerL 
der parça teferrüatı ile (881) (755) 
beraber 3 adet Alidat olomet- :(. :(. :(. 
rik aleti aleni münakasa ile Harbiye mektebi Süvari 
satın alınacaktır. Münakasa- bölüğünde biriken tahminen 
sı 21/2/934 Çarşamba günü otuz arabalık gübre 25 - 2 • 
saat 14 te icra edilecektir. Ta- 934 Pazar günü saat 15 te pa· 
liplerin belli gün ve saatinde zarhkla satılacaktır. Taliple· 
Merkez kumandanlığı Satı- rin l\[erkez Kumandanlığı 
nalma komisyonunda hazır Satınalma Komisyonuna gel· 

ur. u ,,~ ~·Iip firmaların tesisat projelerini yapmak ve teklifte ne rıhtımından Bartın 
bulunmak ıran Iu··zu 1 - · · ··v k 10 ı· k lk G d dst Tnd ~ m o an umumı şeraıb ogrenme ve ıra mu· vapuru a 1r. i iş ye u · 

kabı 1 e nıebani planlarım almak üzere 28 Şub:ıt 1934 tarihine ka- nüıte mutat iskelelere uğ· bulunmaları. (840) (470) meleri. (887) (800) 
d.,- her gün M M V H .. 1 v • L--• •• t . .. · . . e.va muıte §ar ıgı uııaat ıu~me muracaa • rar. 
)arıılanolunur. (

7
Sl) .. ___________ • 

... ~. ... .y. .y. 

Kırık Kaledeki Askeri 
San' atlar Lisesi için 
Muallim Aranıyor: 

Aılceri Fabrikalar Umum Mlldilrlilğünden : 

1
. l - Aıkerl San'at Jiaeaiade Saa'at duılerioden batka muh

te ıf derı zümrelerinden mDnhal muallimlikler Yardar. 

2 - Bu maaUimliklere Maarif liıe)erinden muallimlik yap
~~f 0 1_anlar yahut b1raa1la~ına nazaran okutmak aellbiyetini ye 

nunı •asıflara haiz mualhmler ahnıcakhr. 

. 3 - Alınacak muallimin haftada en az on beı, en çok yir· 
mı saat dera ekutmaaı mecburidir. 

4 - Tılip olıaların muvaııab adreslerini bayi iıtidallrile 
fit •e hal tercfimelerini 15 · Mart· 934 tarihine kadar Ankarada 
Aıkeri liıeler mllfettitliğine giinderme!eri liıımdn. 

S - Tayin edilecek Muallimlere kıdemlerine Ye okutacak· 
ları derı zDmreaine ılre ayda 98 liradan 150 liraya kadar De· 
ret verilecektir. 

6 - Bu mektep için ayrıca 126 lira ücretle bir doktora 
i~İYaç •adır. Talip olanlann bir istida ve tercUmei ballerile bir· 
1 te lllDracaatlan. (742) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinai 
Sirke 

Boş J .ullanılmıt çutal 
Boş şışe çuvala 

Tahmini mıktarı 
309 kilo maa fıçı 
31700 adet . 

Boş •naıon çuvalı 
Bot felcer çuyah 
Tenekeden kinin kabı 
Topraktan iyot icabı 
Bakırdan bot berga· 
ınot kabı. 

2405 " 
600 " 
746 " 

24 ,, 
11 " 

374 ,, 

Bulundukları mahal 
Kabataı Tıcaret Anbarmdan 
Kabataş Levazım Anbırıodan 

,, 
ti " 
" " ,. 
" " 

" " " 
" " 
" " " 

Hurda im i makinuı .3 ,, ,, ,, ,, 

Yukarıda isim ve mikd•rlan yazılı rn6ıtamel eşya 2S 2. 934 
t ·•r . t on d .. arı .. ı:.e müaadif Paza.ı güoii ... 0 rtte bilmü:r:ayede satıla· 

cağından iıteklilerin eıyaları her gün ıababtan ak,ama kadar 

h~alarında Jazıh ambarlarda ıördükten ıoora müzayede için ta· 

yin o~unan günde % lS teaıioatlarıyla birlikte Cıbali'de L~vaıım 
Şubesinde Sattı Komiıyonuoı1 müracaatları. t648) 

-- -
(120) metre liılik bortudl satın alınacaktır. Taliplerin nümu· 

neyi gördükten ıo11ra paıarhia ittiri'.c etmek Ozere ( % 7,5) te· 

minat akçelerile beraber (24 · ı · 934 Cumarteai gllnll saat (14) 
te Galata'da Ahm Satılll Komisyonuna mUracaatla11. (734) 

Uç'arı tırtıllı kurıun 11mbah olmak üzere nOmunesine göre 
(26) adet kıskaç yaptmlacaktır. Taliplerin pazarlığa i,tirik et

mek llzere % 7,5 temioatlarıyle beraber 24 2 • 934 Cumartesi 

günü saat 14 de GaJatada Alım, Satım komisyonuna mllracaat· 
1111. (668) 

~=tanbuı Beledlyesı llAnları 1 
Karaağaç mezbaba11 pay mahallinde mevcut ot depoları ki· 

raya verilmek üzere açık müzayedeye konulmuıtur. Talip olan· 
lar ıeraiti anlamak iizere her gllo Levazım M6dilrlilğüne, mDza· 

yedeye girmek için de 22,5 liralık teminat makbuz •~ya mektu· 
bu ile 12 • 3 • 934 pazartesi günO saat on beıe kadar daimi en· 
cOmene mOracaat etmelidirler. (796) 

Dumh1pıl'cr Yatı mektebi talebesi için 803 adet yün fanile 

pazarlıkla alınac•khr. Taliplerin ,artnameyi görmek için Levazım 

MndorlDiüı • •e pazarlık için de 55 liralık teminat mektup vev:ı 

aaak!:>uıu ile heraber 21 ·Şubat· 934 Çarııunba ıüoü saat OJ 

b491te Daimi €ı.cemen• mDr1caatlan. (781) 

(13321) 

EMVALi GAYRI MENKULE VE 
IKRAZATBANKASITORK 

ANONiM ŞiRKETiNiN 
Hiaaeclarlar umumi heyeti Mar· 

bn 22 inci Perıembe günü saat 
10,30 da Galatada Doyçe Orient· 
bank - Dresdner Bank fubesi bina· 
sındaki §İrket merkezinde adt ıu· 
rette toplanacağından hissedarla· 
rın o gün, gelmeleri rica olunur. 

GÜNÜN iŞi: 
1 - Şirketin l 933 yılındaki İf· 

lerine dair idare Meclisi raporu
nun okunması, 

2 - Bilanço ve Murakıp rapo. 
runun okunmaaı, 

3 - 1933 yıh hesapları ve bi
lançosunun kabuliyle o yıl İ§lerin· 
den idare Meclisinin ibra edilme· 
sı, 

4 - idare Meclisine aza secil
meıi ve yıl içinde Meclisçe seçiİen 
azanın memuriyetinin tasdiki 

' 5 - l 934 hesap Yılı için mura-
kıp seçilmesi, 

6 - Ticaret kanununun 323 n· 
cü maddesine göre tirketle ticaret 
itlerinde bulunmak üzere idare 
Meclisi azasına izin verilmeıi. 

iDARE MECLiSi 

Kasımpaşada Deniz müf
rezesinde bulunan bir topun 
askeri müzeye nakli pazarlık
la yapılacaktır. Pazarlığı 
20-2-934 Sah gün saat ıs 
tedir. Şartnamesini görecek
lerin belli saatte teminatlari
Je Tophanede Merkez kuman 
danlığı Satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (870) (709) 

ılı ılı '°' 
Dikim evi icin 22 kalem di

kiş makinesi 'inalzemesile 12 
kalem elektrik malzemesi 
20-2-934 Salı günü saat 14 
de pazarlıkla alınacaktır. 
Sartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

(871) (710) 
~ .... 

Levazım esya ve techizat 
anhan için 5000 kilo c~nber 
22/2/934 Perşembe güi1ü sa
at 14 de pazarlıkla satın alı
nacaktır. Taliplerin belli gün 
ve saatinde Merkez kuman
danlığı satınalma komisyo
nuna müracaatlan. 

(862) (617) 

Maltepe Askeri Lisesi için 
23 kalem kimya ve muayene 
aleti 21 • 2 - S34 Çarşamba 
günü saat 15 te pazarlıkla a
lınacaktır. Şartnamesini gö
receklerin hergün ve taliple
rin belli saatinde Tonhanede 
Merkez Kumandanlığı Sa
tınalma Komisyonuna gel
meleri. (878) (752) 

• • • 
İstanbul Levazım eşya ve 

techizat anhan için 1000 ki
lo naftelin 21 - 2 - 934 Çar 
şamba günü saat 14,30 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. 
Talinlerin belli saatinde l\'ler
kez ·Kumandanlığı Satınal-

Ordu ihtiyacı için 5000 
metre kefenlik bez 24 - 2 • 
934 Cumartesi günü saat 15, 
30 da pazarlıkla satın alına· 
caktır. Taliplerin belli gün ve 
saatte l\ferkez Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

(889) (798) 
• • • 

Harbiye mektebi dahilin· 
de bulunan yangın muslukla· 
rının tamiri nazarlıkla yaptı· 
rılacaktır. Pazarlığı 25 - 2 • 
934 Pazar giinü saat 15,30 da 
icra edilecektir. Talinlerin 
belli saatinde l\lerkez Satın· 
alma Komisyonunrla hazır 
bulunmaları (888) (799) 

O'j: .\C .y. 

İhtiyat Zabit mektebi için 
150 atlet altlı üstlü karyola 
24 - 2 - 934 Cumartesi günil 
saat 14 te Pazarlıkla satın a· 
lınaeakttr. Talinlerin belli sa· 
atinde To11hanede Merk,.z 
K•tmandanlığt Satınalma Ko 
misyonuna gelmelPri. 

(880) (754) 
• • • 

Baytar mektebi kin 53 ka· 
lem ecza ve malzemei bayta
riye 26 - 2 - 934 Pazartesi gil 
nü saat 15 te pazarlıkla ah· 
nacrl-tır. Talinlerin belli sa· 
attc Tophanede ~lerkez Sa· 
tm~lma Komisyonuna Jrel· 
meleri. (882 (778) 

,,. 4. 

Levazım Yollama müdür· 
lüğü emrindeki iki numaralı 
Şatın ikinci keşfine nazaran 
tamiri aleni münakasa ile 
yapılacaktır. ihalesi 13 • 3 • 
934 Salı gilnü saat 14 tedlr. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli sa
atte Tophanede Merkez Sa· 
tmalma Komisyonuna nel
meleri. (883) (779) 

{13474) lıtanbulda Eminönün::le 66 nu· ı masraftan öde~eniz ve borcun ta. 
Zayi ve itibardan dütmüt pa. lıtanbulda Eminönünde 56 nu· mamına veya hır kısmına yahut•· 

•aport: maralı Yıldız Terzihanesinde ve lacaklının takibat icrası hakkına 
lr:.n'ın Beyrut Ceneral Konıo- Sultanhamam 51 numaralı Vnh· dair bir itirazınız varsa yine lnı 

loaluğundan ita kılınan ve Teb - ram Köatekyan Efendi ticaretha· müddet içinde tifahen veya yazı 
rizli Bayram oğlu Ali namma ait nesinde mukim iken halen ikamet- ile bildirmeniz ve borcun bir 
olan 221 huauai ve 5565 umumi gahlan meçhul olduğu anlatılan kısmına itiraz ettiğiniz halde o kıs 
numaralı ve l 7 isfand 307 ve 7 Aleko Pedridis ve Niko Gıkaa E- mın cihet ve miktanru açıkça gö1-

Mart 1929 tarihli pasaport f-:haı fendilere.. termeniz lazımdır. Akai takdirde 
ahar yeddine görüldüğü takdirde latanbul 3 üncü icra memcrlu- itiraz edilmemi§ sayılacağı ve bor-
takibatı kanuniye ifa edilir. ğundan: Memaliki Şarkiye Fran· cu tediye veya itiraz etmedijiniz 

(10496) sız Bankasının zimmeninizde mat· takdirde alacaklı tarafından icra 
--:S:-a-r-ıy_e_r_y_ok_ı_u_l_la_n_k_o_rum __ a_yu_r_·:ı lubu olduğu iddia edilen 9 - 12 • ve iflaı kımununun 171 inci mad .. 
dundan: 929, 25 • 12 - 929, 4 - 1 930 vade- desine tevfikan Ticaret mah!ieme-

Sarıyer, Büyükdere, Yenima • li üç kıt'a senet mucibince 652 li· sinden iflfıaınıza karar verilmeai 
h:ılle esnafmm lstap.buldan geti • ra 25 kuru!un o/0 10 ücreti veki- talep edileceği mezkur ödeme em• 
recekleri ve lstanbula göndere • let ve % 9 faiz ve icra maarnf1a· rinin tebliği makamına kaim ol• 
cekleri malların deniz yolile nak· nnın iflaa yolu ile vaki tır kip t - le- mak üzere keyfiyet ilan olunur. 
}iyesi pazarlık ıuretile müzaye • bi üzerine tarafınıza gönderilen (32) 
deye konınuttur. Müzayede günü ödeme emri zahrına müba!İri ve 
23-2-934 cuma günü ıaat 14,30 poliı tarafından verilen mesruhat· ZAYi 
dur. Taliplerin % 7,5 teminat ak· ta mezkGr mahalde olmadığınız Ameli Hayat ticaret ve Jiıan 
çeıi ve 1000 liralık b -:nka mek • ve elvevm ikametgahmızm meç· mekt~binden ~.lmı§ olduğmn ta -
tubunu hamilen Yenimahalle Pa- hul bulunrluğunu RÖsteri•mesine hadetnamcyi ze.yi ettim. Yeniıini 
zarbatı caddesinde 2 numaralı nazaran ilanen tebl;i'Yat ifasına 1 ahı:: nğımdan eskisinin hükmü yok 
yurt binuma ,emeleri. karar verilmi§tİr. Tarihi ilanından 1 tur. 

(10493) itibaren bir ay zarfında borcu ve 1 lıtanbul Beyazrtta Mehmet 



Parasız büyük piyango 
Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim Şirketi 

• 
SAT 1 E 

tarafından Elektr.k Şirketinin bütün müşterileri 
arasında parasız büyük bir piyango hazırlanmıştır. 

1 nci ikramiye - Bir soğutma makinası kıymeti 425 lira 
2 ,, ,, - Bir banyo ısıtıcı makina ,, 88 ,, 
3 nen ,, - Bir elektrik süpürgesi ,, 80 ,, 
4 ,, ,, - Bir masaj makinası ,, 65 ,, 
5 nci " - Bir elektrik fırını ,, 50 ,, 

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

Piyan~oya iıtirak etmek için Elektrik Şirketi abonelerinin 
mezkur sergiye doğrudan doğruya kendilerinin gitmeleri ve pi· 
yangoya dair bir meklu~un ilitik bu'.unduğu Elektrik makpu• 

mou göstererek numarasını kaydetmeleri lazımdır. 13363 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

325 Roda mubtelıf burğatada Halat: Kapalı Zarfla 21 Şubat· 934 
Çartamba saat l 4 te. 

1750 Metre Beyaz yazlak kumaf : A :eni münakasa iJe 21 • Şu· 
bat· 934 saat 15 te. 

Yuk•rda cinı Ye mıktan yazılı halatlarla beyaz yazlık ku· 
matların mlinakasaıı hizalarında yazı lı gün ve saatlerde yapıla
cağından münakasalarına ittirlk edeceklerin yeYıni mez:kürda, 
şartnamesini görmek istiyenlerin de her gün Kasımpafada klin 
kom s vo na miiracaatları . t460) 

Holantse 
Bank-Cni N.v. 

Sabık Bahrıseflt Felemenk 
Bankası 

l•tanbul Şubesi 

aaıata Karaköy Pala• 

Meydancık Alalemcl Han 

Her türlü Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

Tc=JRKiYE 

llRAAT 
BANK~51 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T .. t;Ot;D 

UMUMi MODDRLCK: AMSTERDAM 
$ubelerl : Amsterdam, aueno• Alres, 

letanbul, Alo de .Janelro, santos, sao Pauıo. 

----.................. , 1stanbul Betinci icra memurlu-
~ undan: Pangaltıda Tayyareci D . o 11 arı 
Fe~i ıokağında 18 numarada i· enızy 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

amet etmekte iken bu kerre ika.· i Ş L E T M E S 1 
Acenteleri Karakôy Köprübaşı 

etgi.hı bulunamıyan Madam Lu- 1 l'I. 42362 _ ~irkecı Mühürd:aı ıadr 
ika Altunyana: I•-- Har. T elefon 22740 

15/2/ 1934 vaziyeti 

Madam T akuhi Sarı Kalfa yan· T b } 
an temliken Kirkor Penbeyan 13 ZOD yo U K•sa: 

AKTiF 

~;dl~:: ft~ai:ü!:y~=ar~;~:~ EGE va::~:t ıo ~~~~~:.~.~'.'.~~~--~-~:~~~---~·~-~ 1 ~ ~~-~~: ::~. ~ 
nuzdan dolayı dairemizden Salı 20 de Ga'ata rıhtımın· Ufaklık·········· · ·· · ···· · ·········· · ········ · " 665.13?.32 

/ 63 numaralı dosya ile bir öde- dan kalkacak. Gidiıtc Zongul- Dahlld•kl Muhabirler : 
e emri gönderilmiş, fakat ika- dak, lne~olu, Sinop, Samıun, Alnn: Saff l\g. ·········· l 788 024 ~ L 2 515 004 oO 
etgAhmızda bulunamadığınız gi· Fatsa, G ireson, Vakfıkebir, rür:. lirası ............... ·· · ···· · ;ı .. 2.488.97239 

i zabıta tahkikatile de ikametga· Trabzon, Rize'ye. Dönüıte H•rlçtekl Muhabirler: 

mızın meçhuliyeti anla~ılmıştır. bunlara iJinten Sürmene, Or· Alon: Sın kilogram 3.745 157 1 5 267.874 84 
lıbu i lanın ne§rİ tarihinden iti- du'ya uğrayacaktır. (766) 'ıltına tahvili kabil Serbest dövizler 

1
1 4 492 881 18 

aren 20 gün zarfında bir itirazı- - ---------- ---11: H•zlne Tahvlllerl : 
ız varsa bildirmeniz ve b ir ay A J k y J Deruhte edilen evrakı naktiye ! 

fmda da borcu ödemeniz liizu· yva ) O U K:;~ı~~n 6 ve 8 inci mad- L.158748563·-

u ödeme emri makfl"'nna kaim Bandırma vapuru 21 delerine tevfikan vaki tediyat ı ,. 7 606 563 oo 
lmak üzere ilanen tebliğ olnnnr. ŞUdAT Senedat Cüzdanı : 

(33) Çarşamba 19 da Sirkeci Hazine bonoları ........................ !/ L. 3.864 09000 

r------------- rıbbm .ndan kalkacakhr. (7901 Ticari sen etl~r · · ········· ·· · ···· · ·· ····~ ,. ::l!-152.692 15 

İstanbul Üçüncü icra Memur· Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
luğundan: Trabzon yolu Deruhte edilen evrakı naktiye J 

karşılı~ esharn ve tahvildt 

Mahcuz ve paray:ı çevrilmesi Cumhuriyet vapuru 22 •itibari kıymetlel ······················· ,, 27.9:'8 148 70 

~
ukarrer 1 yazıhane, 1 kasa, 1 ŞUBAT Esham \ ' f! T ahvilAt .......... ....... .. 3 095 827 64 

atl:aa dik;! makinesi, 27 ıubat Perşembe 20 de Galata Albn ve döv·z Uzerlne avans .............. . 
34 tarıhinde ıaat 9 d:ln 10 na ka· b d k Jk k G·d Hissedarlar ................................ . .. .............. . 

rı tımın an a aca • ı işte \41uhtellf 
ar Gnlatada Agopyan hanında luebo'u, Samsun, Ordu, Gi· YekOn 
~ukim Hirant Limonciyan Efen- reıun, Trabıon, Rıze, Hopa'· 
ri yazıhanesinde satılığ:ı çıkan • va. Dönütte bunlara ilaveten 

bulunacak memura müracaatlan yacakbr. (791) 

Lira 
PASiF 

, Sermaye .................................. _···········- ·· .. ·-·· 
1 lhtivat akçesı·---····-··-········· ............................... .. 

28 838 64?.15 1 
TedawUldeki Banknotlar: 

'
1 Der uhte edilen evrakı na1<tiye ~L 158 748 563 -
jj Kanunun 6 ve 8 inci madde· 

5 003 976 39 ~ !erirıe tevfi kan v1.kl tediyat 7 606 563. -

l Deruhte edilen cvu ı.. ı naktiye 
La!oyesı •... ......... . .......... .. ... 15 l J 42 000 -

9 760 756 02 Karşılığı tamamen alnn otar:ık 
tedavüle vazedilen ... ....... ··· i l~ 8 688 000. 

Türk Lirası Mevduatı: 
1 Vadesiz - -·-----···· r 21.658 797.48 

151142000 00 Vadeli ······························ ı; ____ _ 
Döviz Mevduatı : 

Vadesiz 
Vadeli 

7.216.782. ı 5 Vluhtellf 

31 .033 976 34 . 

48 393 11 
450000000 
Q 905 J50 9.1 

247 44Y 882 09 

:.::~::~::: ::::::::.-.-........ ~-.- ı ~-;~:·:::.~~ 
..................................... ..... .................. 

Yek On 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Lira 

15 00000000 
349 110.26 

I 59.BaO 000 00 

2 1.658.797.48 

8 31087560 

42 301 098 7.5 

4744988209 

Iskonto haddi "- 5 112 - Altın üzerine a•anı ~ 4 1/2 lacafmdan taliplerin mahallinde ı Pazar, Of, Pulatane'ye uğrı· 

ilan olunur. Jt0498) __ , ______ _ 
Sahibi: MEHMET ASIM Neıriyat müdürü: Refik Ahmet YAKIT Matbuu - lıtaabul 

• 


