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Burdur valisi Hazım 
beyin cenazesi lzmire 
nakledüdi. 

17 ıacı Yll • Sayı: 6773 Yaz1 işleri Telefonu 24379 C U M A , 2 ŞUBAT c 2 1acı •7, 1934 

Yüksek iktısat mec
lisi iş kanunu layıhasi
le meşgul oluyor. 

idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kurut 

Reisicümhur Hazretleri Dün Kırşehire Gittiler 
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Halkevinde yeni Balkan Misakı ve Yunanistan Bulgarlar ağızla
rından baklayı 

çıkardılar Dil, 

komiteler 
edebiyat komitealnln 
faaliyet raporu 

tenkit edildi Balkan misakı için h:ızırlıklar 
ilerledikçe Bulgarların tarzı hare· 
ketleri yat af yavaş değişti. tik za· ' 
manlard :ı Bulgar matbuatı ve si· 
yasileri sadece böyle bir misakın 
imzasnıa lüzum olmadığından, 
Bulgaristatl~ bütün komıuları 
hakkında beslediği &~mimi dost· 
luk hissiyatından bahsediyorlar· 
dı; Türkiye ve Yunanistana kar~ı 
dargın görünen bir takım n~trı· 
yat yapılm1kla beraber . Ş~mal 
komıuları hakkında çok ıhtıya~
ki.r bir dil kullanıyoı·lardı; Nı· 
hayet Yun.an hariciye nazırı M. 
Malui.mos'un baıhc:ı Avrupa 
merkezlerinde yaptığı seyahatin TOPLANTIDA BULUNANLAR 
asıl maksadını Bulgaristanın Yu· İstanbul Halkevinde yeni idare 
goslavya ile anJaşm "'.Sına mani komitelerinin seçilmesine dünden 
olmak auretinde ifade olunuyor· itibaren ba§lanmıftır. 
d Dün, dil, edebiyat ve tarih ko· 

u. d B 1 t milesi umumi heyeti toplanııufbr. 
K l B · •· · f a e gı·a 

ra orıs ın ıp 1 
• ' Bu toplantıd komite azalan ile 

B "kr ahatlerınden aon· j a . • . •onra u eı ıey fırkanın lahnbul ıdare heyeti reı· 
1' • B 1 matbuabnın man· . . .. 

a. 11e u g'lr . . d sı Cevdet Kerim Bey ve dıger ze-
2 • b · renge gırdı: Bu e· 
f
ara.ar yenı ır R h"kU # vat hazır bulunmuıtur. Kongre re 
a Yugoslavya ve omanya u • . r . s· b b ... 

metlerinin Bulgaristana kartı al- ıs ığıne Şeıvas m~ ukı~ ~el!kul e azda· 
..,. • _ t-! tt" ... · · ıından msettın, atıp ı ere e 

dıklar1 v:ızıyet ve ta.Aıp e ıgı sı-

l:uet te tenkide başlandı. Kral (Devamı 2 ıncı eaytı:uun • Uncu sUlllnuncla) 

Boriı'in Belgrat ve Bükre§ seya· -~=-~:"'.""'":"'~~::'::-'====-=== 
lıati ... ~& ÇH-• -1..-..J-ı.rın c.a· Hutdur fac-ası 
ddiııden ziyade tam olar:ık tatbi-
kini istediklerini ileriye süren 
Bulııar gazeteleri artık doğrudan 
doğruya muahedelerin mevcudi
yetine ve Balkanlarda arazi ata· 
tokoıu aleyhine net riya ta gi· 
ritti. 

Acaba Bulgar m:ıtbuatının ve 
batta hükUmet ricalinin dillerinde 
"Vuku bulan bu değitikliğin sebebi 
iledir 

.Mt~KttUM HAL.Jl\1 Ut:\' 

Yunanistanda, misak müzakerele
yapılış tarzı • • 

rının tenkit ediliyor 
M. Venizelos, ltalya - Bulgaristan anlaşmasının doğurabi

leceği kargaşalıklardan çekinilmesini tavsiye ediyor 
Bükreı, 1 (A.A.) - B:ılkan hu ~DlllBlllllUiillimıııııııılBllllllllmllllllllDmaıBlllJUIUBllla.lllllııııımlUllRlllllm ..... 

s ·muhabirimizden: Hariciye Vekilimiz 
Romanya millet meclisi bu ıa· bugün Belgratta .. 

hah ıaat 11 de Romanya kralı Ka· 
rol Hazretleri tarafından büyük Hariciye vekilimiz Tevfik "Rüş-
mer:ısimle açıldı. tü Bey dün Biikreşte Romanya 

. Meclis tamamen dolmuf ve muh meclisinin açılma merasiminde 
telif localarda hiç bir yer kalın&· bulunmuştur. Bu merasimden son 
mııtı. Kordiplomatik locuında ra, Kral Hz. Tevfik Rüştü Beyle 
bütün sefirler vardı. Hariciye ve-

Bükreş elçimizi öğle yemeğine akilimiz elçimizin refakatinde ola· 
r~k kendilerine tahsis edilen hu· lıkoyınuşlar, daveti müteakip ha· 
•usi bir locada oturuyorle.rdı. riciye vekilimizle iki saat görüş-

Muayyen zaman gelince kral müşlerdir. Tevfik Rüştü Bey ak-
Hz. büyük üniformalarını labiı o· şanı üstü M. Titülesko ile birlikte 
larak alkıtlar arasıııd:ı kürıiye çık R0:\1ANY.\ KRALl KAROL Hz. Beigrada hareket etmiştir. tı 
tılar ve çok ıayanı dikkat nutuk· .. mınııııııının•.-ll!IBftllDllllll!iWlllRllllHlllllllllllll1ll11lllllBJlllftllınlınmmınıııınnı•ııııınııııımı111111•ılt 
larını irat buyurdular. 

Romanya kr.:ılı Hz. tarafından 
söylenen mecliı açılma nutkunu 
harici ıiyaıet kıamında Türkiye
ye ait olan cümleler son derecede 
dostane bir lisanla yazılmıftır. Ez· 
ciiuıle "bütün--aebep\erin yekdiie· 

Gazi Hz. Kırşe
hire Gittiler 

Ankara, 1 (A.A.) - Reiıicüm
hur Hz. bu sabah Kırıehire hare· 
ket buyurmutlar ve Kırtchire mu
vaaalet buyurdukları zaman hal
kın coıkun ve candan tezahüratile 
karıılanmıtlardır · 

lllıllun""'""ıııoolflllll'llll1tı1111ın"""""''"""'•ıııuaı,,. 

Kanalizasyon 
işleri 

rine yaklatbrdığı ve hiç bir ıeyin 
uz,,.kla§tırmadığı bu iki devlet,, 
tabiri vardır. 

Kral Hz. bu cümleyi söylerken 
millet meclisi Tevfik Rüttü Beye 
bakarak uzun uzadıya onu alkıı· 

ladı ve bu alkııların devamı Tür
kiye ve onun harici siyasetini tem 

sil eden vekilimize k:111ı büyük bir 

dostluk nümayiıi şeklini aldı. 

(Devamı 11 lnd sayfanın 1 lncl sütununda) 

Mısır Kralı Hz. Bu Yaz 
Ankaraya Geliyor 

Kral Fuat Hz. Türk - Mısır muahedesinin imza .. 
sından sonra Gazi Hz. ni ziyaret edecek 

Haber aldığımıza göre Mısır kra
lı Ahmet Fuat Hz. önümüzdeki yaz 
mevsiminde bir aeyahat yapacak 
ve bu seyahat esnaımda Türkiyeye 
de gelerek Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerini ziya
ret edecektir. 

Banu tahmin etmek zor bir şey 
değildir. Öyle anlatılıyor ki, Bul· 
aar kral.ı ile batvekili Belgrat ve 
Bükreı sey~hatlerinden evvel Bal· 
ka.n misakı aleti fikrinin önüne 
ı~mek için kendilerince bir siya· 
ıl tertip dütünüyorlardı. Hatta bu 
tertibin 'kendi heıaplarına arneli 
tıeticeler vereceğini de ümit edi· 
)orlardı. Onun için o vakit gerek 
aözlerinde, gerek neıriyathrında 
Belgrat ve Bükret hükUnıetlerinin 
lee11ürlerini mucip olabilecek fi· 
kirlere temastan çekiniyorlardı. 

Murat Adil isminde bir çılgının, 
Mısır gazeteleri bu seyahat hak· 

kında §U malumatı veriyorlar: 

Fakat Belgratta olduğu gibi 
Bükret seyahatinde de istedikleri 
:neticeyi al:ımayınca, Balkanların 
hali hazır nizamım bozmamak e· 
•aaına müstenit bir miskın aleti 
taoktasında ayni temayül ve k :
taaatin mevcut olduğunu görünce 
Bulgarlar artık ağızlarında saki:.· 
dıkları baklayı ortaya attılar. Bir 
kere Knl Boris'in Belgrat ve Bük· 
teı seyahatinden evvel (Ln Bul· 
larie) nin yazdığı makalenin şu 
1•hrlarına bakalım: 

Bulgaıistanm revizyonist tema
Yiilleri muahedeleıin muhafazası 
~i ile zıt değildir. Çünkü bu tez 

• l\.ılhUn akvam cemiyeti vasıtasile 
~zfmfnf bbul eder. Harbi mi11i 

<l:>eftlnı 4 tınclt aaytanm 4 UncU sütununda) 1 

Burdur valisi Hazım Beyle Nafia Belediye reisi muavini nurl 
mühendis vekili lımail Hakkı Beyi Beyin sözleri endltelerlmlzl 
ve odacı Mehmet Efendiyi tabanca izale edecek mahfyette de§ll 
ile vurup öldürmüı sonra kendi eli n·· 1 . d ka 
·ı k d" ' · · B f · unkü baş maka emız e na-ı e en l CeZMinl vermıflı• U acıa }" • t "} f 
nın Burdurda ve bütün memleket- ızasyon tesisatının .~. e~ı en a~-
te uyandırdığı tesir devam etmek· dayı temin edeınedı~nı~. kanal~
tedir. zasyon;m işlemesi içın ~uleyman~-

yede hır havuz inşaSI lazım geldı-
<Dcvamı ıı ıncı aayranın 4 UncU sütununda) ğini, Beyoğlunda da yeni baştan 

bir kanalizasyon yapılmasının 
dcğnı olmıyacağı işaret olunmuş
tu. 

"Damokles" in kıhcı 1 .. 

1 'Belediye reisi muavini Nuri B. 

1 ~ün bu .. yazı~ızı alaka ile okudu· 
gunu soyledıkten sonra. demiştir 
ki: 

" K ı· - ana ızasyon bütün bahçe 
sularım almaktadır. Halen 1000 
den fazla iskara verdır. Eyüpte 
§İmdiye kadar her sene sellerin 
y~ptığı mühim tahribatın önüne 
kanalizuyon sayesinde geçilmiı
tir. Kanalizasyondan evlerin ve 
müesseselerin istifadeleri için be· 

hemehal bu ev ve müesseseler 

1 (Devamı 11 inci ısayfanın 4 Unc\1 atıtununda) 

"Yunan devletinin Mıaıra gön· 
derdiği yeni sefir, Mısır kralı haz
retlerine itinatnamesini takdim el· 
tikten sonra Yunanistan cümhuri
yetinin, kral hazretlerini davet etti· 
ğini söylemiı, M111r kralı da bu da
vete icabet vadında bulunmuıtur. 

I<RAL FBAT Hz. 
(Devamı 8 lncl sayfanın 4 Uncu alltunundıı) 

Şehir Meclisi Dün Toplandı 

MUHll'TlN BEY JZAHAT VERlYOR 

- Y:aZ1sı -4 ilncil s2yıfanın t inci sütununda -



- 2-VAKIT 

SOfti HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
1 MEMLEKE1 DIŞINDAN: _____ _ 

Stratosfer balonu nasıl ~-~-·~ ........... ~-~ __ .!!..-~~-se_t! 
Türkiye ile Mısır 

kaza ya uğradı arasında 
Bir hafta evvel, Mısırda çıkan 

Moıkova, 1 (A.A.) - Auea müniıt kongreıinde M. Enukidze "Elbiliğ,, gazetesinin Türkiye ile 
vikim stratosfer balonunun dü,tü- şu raporu okumuştur: Mısır arasındaki muallak meseleler 
ğü yere bir l•hkik heyeti gitmif- "Moıkova - Kazan demiryo· ı hakkında yazdığı bir yazıyı bu sü
tir. frfe~·et, balonu uçmadan evvel lu üzerinde kain Kadoşkino istas· tunlarda hulasa etmiş, Mısırlı arka· 
muayene eden fen komisyonu reisi yonundan sekiz kilometre cenu- l datımızın iki memleket arasında 
profeıör Moçanof, Sovyet isminde bunda bir numaralı a11eavikim 1 halli güç zneıeleler bulunduğunu 
ki ıtratosf er balonunun kumanda- atratosf er balonunun sepeti saat 1 ileri süren ve iki dost memleketi 
nı Prokief ve diğer fen adamların· 16,30 ile 17 arasında balondan ay- J birbirinden çok uzak göeteren ya· 
dan mürekkeptir. rılarak düşmüştür. J zıımı tenkit etmi§tik. 

. .Tahkikatın neticeıine anb~an j Balonda bulunan Fede1tonko, O za::1an~i-tvenkiterimiz arasında 
ıntızar olunmaktadır. Fakat şım- Vassenko Ussukin'in cesetleri se· Mısırlı Elbılag,, arkadaşımızın va· 
diden aöylenebilir ki, ,iddetli bir 

1 
petin icinde bulunmuştur. ziyeti tahkik etmeden, iki taraf a

hava cereyanile Moıkovadan ay· Şahitlerin ifadeıine göre balon rasında mevzQu bahıolan mesele• 
rılan balon fevkalade mü~kül ha- düterken zarflan ayrdmıı ve aynı ler hakkmda neler geçtiğini anla· 
va ,artluı içinde ve çok yükıekler zaman'da iki inf ilıik duyulmuttur. madan. a~ılganlık göeterdijini de 
de kalmq ve felaket bundan ileri Balondaki biitün aletler de kml- söyleınıştık. 
ı:?'elmiıtir. Gomul telsiz merkezi Çok geçmeden "Elbilağ,, refiki· 

mştır.,, k 
JO kanunusanide ıaat 13 te şu tel· mi:ıin endiıi, bu mütaleamızın Kongre ayağa kalkarak hava 
~izi almıttır: k h 1 1• l h doğruluğunu teyit eden netriyata 

Konutan ıtratosfer balonudur. 
1 

a ramantlar~n~ ıekau; arnıt ~e ~n başladı ve iki memleket arasındaki 
Tehliğ ediniz. Balon havanın uçu· fj Karın cı·e~e e.~m~·nı ız~ mkcy an a münaıebetlerin çok iyi bir safhad41 

rem ın e ıomu meııne arar ver· l d ~ 
rumlar mıntakaıunda bulunmakta· ·'t• bu un ugunu anlattı. 

l b 
1 
mıt ır. M h . . ' 1 b. 

dır. Ba onu a,tan b~a buz ta· • • • . ıur arıcıyeıinin mes u ır 
b•kaır kaplamıttır. lç!nden çıkıl- HUkUmehmizın tazlye&ı makamına dayanan bu netriyata 
maz bir vaziyette bulunuyoruz. Ankara, 1 (A.A.) - Sovyel göre Mısırın Türkiye sefiri Aptül-
Buz ile ihata edilmiı bulunuyoruz. asıeavikim ıtratoıfer balonunun melik HamzaBeyefendi iki mende 
İnemiyoruz. Arkadaılarımdan iki· sukutu münaıebetile Başvekil lı· ket noktai nazarını uılattıran ve a· 
ıi çok fena vaziyetted~r. . met Pa~a Hz. M. Molotof cenap· ralarında muallak meeelelerj halle 

Bu telgraf hakkında da ayrıca larına, hariciye vekalet vekili Şük· den bir muahede projesi hazırla· 
tetkikat ve tahkikat yapılmakta- rü Kaya Beyefendi M. Litvinof ce- llllf, bu projenin Ankarada miiıait 
dır. naplarma, Maarif vekili Hikmet bir teıir yaptığını ıördükten aonra 
KomUnisl kongresinde oku· Beyefendi Maarif komiseri Bub- onu Mıaır hariciye nazırına da arz 

· nan ra}>or ı nof cenaplarma teenür ve taziyet için mezun~yet iıtemİ§, bu mezuni· 
Moıkova, ı (A.A.) - Dün ko- telgrafları çekmişlerdir. yet verildiği için Mısıra giderek bu 

vazife ile me§~l olmağa ba.9lamı,a-

Silahları bırakma için ltalya ile 
teklifleri 

tır . 

Bu muahede projesinin esasları 
hakkında bütün söylenen sözler, o· 
nun iki tarafı memnun edecek ma· 
hiyette olduğundan, arada. muallak 
hiç bir mesele bırakmadıiından, iki 
memleket arasında siyasi münase· 
betleri tesis ederek iktiıadi müna· 
ıebetlerin inkişafına da hiz met e· 
deceğinden ibarettir. 

• lngilterenin yenı 

Varıov•, 1 (A.A.) - İngiliz se· ı mi m::ıhafili dün akıa.m Londrada 
firi M. Beck'i ziyaret ederek ken· neıredilmiş olan lngilleren~n si· 
diıine ıili.hları bırakma mesele&İ )ahları bırakma hakkındak1 nıuh· 
heyeti umumiyeıi hakkında lngi- tıra11 için pek fazla ihti7atkar b~
liz hükCimetinin muhtıraıını tevdi lunmaktadır. Bu mahafıl, tekmk 
etmittir. şubelerin muhtırayı itin'l ile tel· 

Berlin. Paris, Vatington, Roma, kik edeceğini ve bu ıuretle hüku· 
Tokio ve Büri.ikıelde de bu suret· metin meıeleyi kavramıt bir ıe· 
le lnriliz muhtıra11 bu hükumetle· kilde karar verebilmeıin~ h.azırh· 
re verilecektir. yacaklarını ıöylemekle ıktıfa et

Henüz, hiç bir tarafa, bu 
mevzua dair resmi malumat veril· 
memiş bulunuyorsa da Mııırlıların, 
iki taraf arasında aiyaıi bir rnuahe· 
denin imza edilmek üzere bulun· 
masından duydukları ıevince İfti· 
rak etmemek mümkün değildir. ltalyanın teklifi 

Roına, 1 (A.A.) - Hükumet, 
M. Muıolininin ıilahları brrakma 
hakkında Sir John Simona bildir
miş olduğu noktai nazarlarını bir 
muhtıra halinde neşretmektedir. 

Derb&I yapılabilecek ve 1940 
senesine kad1+r muteber olacak bu 
mukavele kimya harbini kaldır· 
m•kta, aivil halkın bombardımanı· 
m menetmekte, muahedelerle bağ
lı olmı~n devletlerin aıkeri mas· 
raflarını ve harp malzemesi ıçın 
sarfiyatını bugünkü seviyesinde 
tahdit etmektedir. 

ltaly•, M. Mac Donald tarafın· 
darı teklif edilen tenzilat, diğer 
devletler tarafından kabul edildiği 
takdirde Almanyanın 300 bin mev 
cutlu ordu talebinin kabili müna
Jcaıa olacaiı kanaatindedir. 

Muhtıra mevcudun tenzil ve 
tevhidi meıeleıinin tehirini teklif 
etmektedir. 

Bahri tealihat meıeleıi de bir 
bahri konferanıa havale edilecek

tir. 
Emniyet hakkında muhtıra 

Lokamo ile dörtler miıakınm kıy· 
metleri üzerinde ıarar etmektedir. 

Alnıanyanın milletler cemiyeti
ne a~detl için yeni bir istinat te§· 
kil edecektir. 

mektedir. 
cenevrede 

Cenevre, 1 (Havaı Ajanıı) -
İtalyan ve lnıiliz .nıuhtır:ıları, bu· 
rada alaka uyandırmıttır bu hu· 
suıta tam bir fikir beyan edebil
mek için hakiki metinlere vukuf 
keıbetıneji bekliyorlar. 

Bu muhtıraların, meıaiıinin ye 
niden b:ı,lamaıını teıhil ıni, yok· 
sa tecil mi edeceği, henüz bilin· 
memekle beraber Almanyanın 
tekrar akvam cemiyetine rücuunu 
mümkün gören her iki muhtıradan 
dolayı izharı memnuniyet edilmek 

tedir. 

Filhakika, Türkiye ile Mısır a· 
rasmda siyaıi bir rrıuahedenin ya· 
kında iın:ı;a edileceiinin gazetel,r 
tarafından Mısır efkarı umumiyeıi 
üzerinde fevkalade iyi bir teıir yap. 
mı!, ve M111rlılar bu muahedenin 
imzasını tezahürler ve teı'itlerle 
karıılamayı tamim etmi!ler, hatta 
Mısırdan gelen malumata göre mü· 
zakereler bitirilerek muahede imza 
olunduğu takdirde Mısır kralı Ah· 
met Fuat Hazretleri de Türkiye 
Cümhurreiıi Gazi Hazret1erini zi· 
yaret ederek bu hayırlı münaaebe-

Berlinde ti tes'it edec.ektir. 
Berlin, 1 (Havaı Ajanıı) Irki ve tarihi karabet, karsıhklı 

Alman hükumetinin ıili.hbrı hı· menfaat, Akdeniz üzerinde ;akın· 
rakmağa dair olan lnıiliz muhtı· hk, ve bunlara benziyen bir çok 
raımı itin& ile tetkik ettiiini be- kuvvetli, samimi rabıtalarla bağlı 
yan eden Alman ıaıeteleri ıayri olan iki memleket biran evvel an· 
memnun görünüyor ve hükumetin laımalarınm iki hraf için hayırlı 
kabineler araıında m.,.hremi.ne ve müteye.mmen olacağından ıüp 
müdavelei efkar ıahuını terket· J he yoktur. 
mit olduğunu esefle kaydeden ö. R. 
neıriyatta hulunuvorlar. 

Kac;ak banker Amerikalı bir haydut 
v~ıington, 1 (A.A.) - Yuna· Şikago, 1 (A.A.) - Polis, U · 

niıtandaki Amerika ıef ar eti hüku zun müddetten heri aramakta ve 
met daireıine telgrafla müracaat adam kaçırmaktan maznun olan 
ederek Samuel lnıüll'ün Yunaniı· haydut Verne Şankeyi tevkif et
tandan mücriminin iadesi kmunu mittir. Bu haydudun Lindberg'in 
mudbince hudut haricine çıkarıl· 'l çocuğunu kaçıran adam olmasın· 
maaını iıtemi tir. dan füphe edilmektedir. 

MEMLEKE1 iÇiNDEN: 

Yüksek iktısat meclisi
kış toplantısı • 

nın 

Ankara, 1 (A.A.) -Yüksek ik- ı mesi yapılmıştır. Bundan sonra 
tisat mecliıi bugün ıaat 15 le .~ış saat 16 buçukta umumi celıe ka· 
toplanmasına baılamıştır. Yuk- ı panarak iş encümenjne :ıyrılan a.. 
ıek meclisin reisi Trabzon mebuıu zalar encümen halinde toplanmı§ 
Hasan Bey hükumet namına mec- 1 lar ve İ§ kanununun ımuhtelif kol
lisi açmıştır. Meclisin bu tophnma larının aza araaında taksimi ve ip 
devresinde netice)endireceği me· tid~i layihaların tanzimi ile göze· 
selef er geçen temmuz toplanma· tilecek esasların tespjti ile metgul 
sında bitirilememiı olan ve icabe· olmuşlardır. 
den tetkikatın ifaaı için bu devre· lş kanunu encümeni saat 18 de 
ye bırakılmıt bulunan İ! kanunu , mesaisine nihayet vennİ§lir. 
ile ormanlarımızdan en iyi iıtifa· Cumartesinden itibaren eneli· 
de ıekillerinin araıtırılmau ve bu menler faaliyetlerine sabahtan ak· 
müna.ıebetle B. M. Mecliıinin şama kadar devam edecekler ve 
muhtelif encümeninde bulunan bir hafta zarfında uhtelerine al• 
orman kanunu liyihaıı üzerine dıkl ;.rı i~leri bitireceklerdir. 
mütalea beyanı ve bunlardan ma· Bu devrenin ikinci haftanın ba 
ada yüksek iktiıat mecliıi te9kila- şından itibaren yüksek iktisat mec 
tının yeni bir tarzd'l memleket ih· lisi heyeti umumiye halinde topla 
tiyacına en uyaun tekilde ve hu narak encümenlerin hazıdadrğı 
te§ekkülün mesaisinden ameli su- mevzuların kat'i şekillerini vere· 
rette en İyi netice a1mak gayesiy· cektir. 
le yeni bir kanun layihasının ihza· Bu deVl'e içtimahrmda orduyu 
rıdır. Bugünkü ilk ictimada ruzna temsilen büyük erkanı harbiyece 
mede bulunan yuk~riki meselele· tayin edilnıiş olan milli müdafaa 
ı·in heyeti umumiyeleri hakkında vekaleti levazım işleri dairesi re· 
müzakerelerde bulunulmuş ve a- isi Rafet Paşa aza aıfatiyle iftirak 
zanın muhtelif encümenlere seçil· etmektedir. 

Diyarıbekir Halkevinde ' 
toplantı 

Dıyarıbekir, 1 (A.A.) - Şehri· 
mizin bütün tüccar ve esnaf ve 
~ençlerinin iştirakile ticaret oda· 
sında büyük 'hiı toplantı yapılmııı 

öz türkçemiz hakkında bir çok ze 
vat tarafmd1n nutuklar ıöylen· 
mittir. Orada mevcut bulunanla· 
rın h~pıi dünyanın en yükaek aıil 
dili olan öz türkçemizin yaydmaıı 
ve tanınmuı için ıittikçe art'ln 
bir imanla çalııacaklarına ant iç· 
mitlerdir. 

lzmfr şehir meclisi 
lzmir, 1 (A.A.) - Buıün ilk 

toplant11ını Y"pan ,ehir meclisi 
beldenin yükıek menfa~tlerine ta 

Bursa soyguncularının 
muhakemesi 

Bursa. 1 (A.A.) - Buna - Or• 
haneli soyguncularının mahkeme· 
sine bugün de devam edildi. Ma .. 
.,."'-mi iddiaca, Mua afa Hü-;rin, 
Bekır, Hakkı, Oım :m ve Mehn .... 
din idamları istenildi, Oıman ve 
Mehmedin yaşları ufak olduğu i· 
çin cezaları hapse dönecektir. Va· 
sıla olduğu tahakkuk eden ~of:ö. 

rün de hapsen tecziyesi iıtenildi. 
K -ırar, önümüzdeki Salı günü 

tebliğ edilecektir. 
11u1mn1111'""""".,."""'"""..-"'"'""'ııı ı11t11t.,.Ut1Htl.,,..,,_tl"'ı.....,..~1" 

allük eden bir çok meseleler üze .. 
rinde geç va.kite kadar mUıak~re 
ve .münakaşalar yaparak bir çok 
faydalı kırarlar vermiştir. 

Halkevinde seçmeler 
O taJaı tarıırı ı ıncı aayıradoı \ inkilabı halkın ruhWla kadar yay-

muharrir ve muallim Sadri Ethem maktır.,, dedikten ıonra f atanbul· 
ve llh,ami Beyler seçildikten sonra da bir çok liseler ve orta mektep
müzakereye geçilmi,tir. ler olduğu, büyük inkılaplardan 

Evveli söz alan dil edebiyat ve dil ve lisan inkılapları yapıldıiım 
hrih komitesi reisi Muzaffer Bey bu mekteplerde ·bunları tedriı e
komitenin iki ıenelik vaziyetini den muallimler bulunduğµnu ve 
aösteren raporu okumuıtur. bunların ne için davet edilmedik· 

Bu rapora göre komite iki sene }erini sormuıtur. Muu.ffer Bey 
içinde bilha.sıa dil itleri ile meş- kendilerinin gazetelerle davet e
gul olmuf, derlemede çahşmı§, dil dildiğini söylemiş ve bundan ıon· 
edebiyat ve tarihe ait bir çok kon· ra rapor aynen kabul edilmittir. 

f ranslar vermiş ve makaleler neş Yeni sene içinde bilhassa tarih 
retıniıtir. ve lisan muallimleri ile yakından 

Rapor okundukt:m ıonra rapo· temas edilmesi k:-.rarlaştırılmıf ve 
ı·a dair ıörü§ülmiiıtür. yeni sene idare heyeti seçimine 

Şair Yuıuf Ziya Bey ·komitenin geçilmiştir. 

faaliyet raporundan bir teY 11.nla· Neticede ekıeriyetle Köprülü 

madığmı hunun bir itirafı aciz ra· zade Fuat, Ali Muzaffer, Akdes 
poru olduğµnu söylemi§ ve: Ede- Nimet, İsmail Habip ve feridun 
biyatta bir beliğ sükCıt vardır. Mi
sali de yoktur. Eğer komite bu ra

poru göstereceğine hiç bir şey 
söylememiş olsaydı her halde e
debiyattaki beliğ sükftte en güzel 
bir misal getirmiş olurdu. demiş· 
tir. 

Muzaffer Bey Yusuf Ziya Beye 
cevap vermi§ ve Şemsettin Bey 
söz alarak: 

- Halkevlerinin hedefi büyük 

Beyler yeni komite idare heyetine 
seçif.mişlerdir. 

QUzel san'atlar komitesi de 
bugün sec;llecek 

Halkevinden: Evimiz güzel ıa· 
natlar şubesi komite intihabı bu-

gün saat 14 te H:ılkevi merkez ıa• 

)onunda yapdacağmdan hu tube
ye kayıtlı azamrzın vaktinde ha• 
zır bulunmaları rica olunur. 



iŞARETLER .................... _. ........ . 
Türk tiyatrosu 
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SOHBE1LER 
--···---~··················· 
Neden üç gün 

T h• İstibdat devirler:nde, halk zap-arİ ı tiyeden tirıir ıiırerken, gene de ya· 
Refik Ahmet yeni bir kitap yaz· Belç1ka tacirlerinin Ticaret işleri Bu akşamki konfeı ans saktan korkmazmış; yasağa ehem· 

dı: Yakın çağlarda Türk tiyatrosu dikkatini çekenler ve temsil miyet vermez, verilen emri bir gün, 
tarihi. Bu kitabı Kanaat kütüp· Belcika ticaret heyetinin gittiği· Odalar ve ofisler takvi- B ~. d T b dd . çok çok üç gün dinler, dördüncü h . E b itibariyle . - 'k 1 1 ·· ~ eyog un a epe aşı ca esın· b ld 

1 
. anes·ı bastı. ser asım nı yazmıştık. Belçı a ı ar, ogren-ı d'J k ıd O F k dak' gün nene i iğini iş ermış. 

t o o• l d' y O • .. leketimizin ih- ye e ı ece e nyon ransez arıısm l es· l\1eselaA ~o''yle em;rler verilmiıı.: emız, guze . . ıgımıze gore, mem . . .. ki A ·k h · · I b · - :' :' 
Bu birinci ciltte tanzımat hare· raç maddelerinden bilhassa zeytın Tıcaret odaları kanununa gore, l'ğ' ~erı an genç. mstıyan ar ır- _Geceleri, fenersiz sokağa çık-

keti arasında ithalat eıyası olarak yağı ile renkli mermer ve toz, ham· hemen her vilayette ve tacirleri ka· 1 1 ınası Halkevı ta~a!mdan ~h- mak yasaktır! 
memlekete giren tiyatronun cüm• maddelere çok fazla ehemmiyet nuni miktarda bulunan her kazada nar~ burada Halkevım~ Bey~glu Üç gece, yo!lar, bir fener alayı 
huriyete kadar geçirdiğ·i· istihaleler vermişlerdir. Bundan bafka ihr:ı· ı bir ticaret odası bulunmaktad~. ı ~:~~~ç~~·:tı.1' Ha~kevı bu hına· manzarası gösterir, dördüncü gün, 
belki bazıl an için l uzumun~an cat ofisinden bütün . ihraç ma.dde· Ancak '°~ senelerde yapılan tecru· ı makt d ı ır G ~al '.y~t ayalı y;şal. gene herkes, eli fenersiz, butonu· 
fazla sayılacak kadar bol vesıka- lerimiz hakkında genİf malumat belerde bılhasaa mühim ticaret mer a ır. ~~ u spor ve ısan nu kakarak gezermiş. 
l 1 1 t 1 •lır Refik Ahmedin . . 1 d' kezleri olan •ehir1erdeki ticaret o· kursları mesaısınden bafka her on d' h ... .. ar a an a ı mı::- · ıstemıf er ır. ~ .. be .. d b' d . . . "Aldırma, pa ışn yasegı uç 
1-"llb nda Türk kültürünün tanzi· • dalarının ihtiyaca kafi gelmedığı ı ş gun e ır e temsıl §uhesı ta- gündür!,, sözii, halk dll:nde darbı ~:ı d~mgası allında yaşadığı de· Be!ediyedekı kahve mevcut letkil&t ile daha büyük it r~fın~an bir müsamere verilmekte· mesel olmuştur. 
ıirleri çok vuzuhla görüyoruz. ocağı kapatıldı yapılmaaı imkan olmadığı görül- dır. Bu ~kşam da saat 20,5 ta b~- - Padişah yasağı neden üç. gün? 

Tiyatroyu .siyasi ve iklısadi kuv· Belediyede iktısat müdürlüğü müttür. Bunun üzerine ticaret o·' a-ada Refık. Ahmet B. tarafından lı· diye sormıyacağrz. 
ıetle birlikte tetkik ettiği için bu binası ile Şehir meclisi salonu ara· J dalarını takviye için bazı projeler )'atro ede~ıyatımıza dair bir kon- O devirlerde, kah asasbaşı, kuh 
iddialı eser bize Türk cemiyetinin sındaki bir küçük oda kahve ocağı • hazırlanmıthr. 1 ferans ~erılecek, konferanstan son· bostan kehyası; hazan zaptiye na· 
zevk ve tiyatro edebiyatının yapılmıtlı. Burada Şehir meeliıi a • I Verilen haberlere göre ihracat o· 1 ra le~ı( şubesi ":"'atör~lri tar~f '.~· zırt, hazan Tophane mütiri ve çok 
devrimize göre aldığı istika· zalarma kahve pişiriliyordu. Yan-· fislerinin de bugünkü vaziyeti çok dan B§~r. ~ab~ Beyın ''Koyun kere de bendegan ve dalkavuklar, 

meti daha barizleştiriyor. Vesikalı gın tehi ikesinden dolayı burası ka.I zayıf görüldüğü için bunlar da tak· nam~u., ıaımlı pıyesi ?yııana~· akıllarına gel eni yacak ederlenniı. 
bir tarih olmakla beraber bir d~ patılmı~tır. Badema hiç kimseye l viye edilecektir. Bilhassa Türkiye- ! tı~. k o~f;rans ve .temsıle davetaız Yanlış hesabın Bağdattan döndü· 
<enkit ölçüıü taşıyan eser okuyanı kahve pişirilmiyecektir. de ve hariç memleketlerde Türk 0 ara gıra mekte"1ır. ğü gibi, manasız yasağın da hükmü 
daima mukayeseye aevkediyor. ihraç m:lllarmın artırılması ve ıü• Yag"' muı ) üç gün sürer elbette .. 

"" S h ti · .. .. .. v 1 . . b d un zarar arı F k :.~ 11- u, av agazı saa erı, nımunun çoga mnsı ı~ın azı te • E lk' .. n at ,u bizim belediyenin ya .. 
Refik Ahmet eserini yazarken taks'ler birler alınacaktır. vve ı g~n aabahtan gece yarı· sağına ne demeli? 

fikrin değil maddenin ve iktısadi Dünden itibaren ölçüler ve i.- Bu husustaki yeni projelerin pek 1 sın~ kad;~ h:~ durmadan yağan Bir gün~ belediye zabıtası ha• 
~e siyasi hayatın asıl olduğunu ka· yarlar bat müfettitliği memurları yakında iktisat vekaletince tetkik ya~murk un o~le:e doğru kes.ilmi§ rel:ete geçer, köşe başları beklenir. 
bul etmİ!lİr. Kültür hareketlerinin bütün ölçüleri, taksileri ve ıaat· edilerek esaslı bir !ekilde karara f~ ata !ama ogru gene hafıf §e· Tramvayların yürürken kapıları 
· h b b k d d B 't' b vl y •• 1 kt d" kılde yagmıttır. k l ızahr ep ~ . a ım .an ır •. u_ ı ~- ler! lcontrolc başlamıştır. ag anacagı soy enmc e ır. . apatı ır? .• 
barla eser hızım edehıyat tarıhımı· Bunlardan buka damgasız bü· . . Evvelkı gecel{i yağmurdan hasıl - Tramvayların kapıları açık o-
. 1 't'b · ı d b' · . .. .. ~ . Vilayette ve beledıyede 

11 
F d ki d . .. l:ı an atı~ ı ı arıy e c ır yem çeş tün olçuler de kontrol edilmektedır. olan se er ın ı r a ve Yeşılkoy- !arak seyretmeleri yasaktır! 

ni taııma1'."tndu·. . . Kontrolün bir ay içinde bitirilmesi Vilayet bül';~i~~cn manş alan de bazı evleri basmış ise de nüfus· Bir gün her sokak başından, her 
tktısa~i realitenin kuvvetın: •· için tertibat alınmıı ve ticaret mü· memurlara dün şubat maa~lan ve- lça zayiat olmamıştır. meydandan bir düdük sesi duyulur. 

nanmı~ olan Refik Ahmede gore dürlüğü komiserlerinden bazıları rilmit.tir. Belediye memurlan ise ı S iden en çok y 'Ik·· d d ku Hızlı giden otomobiller durduru• 
l' l b l r sermayedar· d ··ı .. 1 • I b ··fett' ~ c eşı oy e o z I · ıyatro stan u a ga P . . a o çu.er ve ayar ar aş mu ış· dün da yazdığımız gibi maaşlarım "teeıs' l t B l • b ur: c 

!arının hareketleriyle bırlıkte gel· liğinin emrine verilmittir. ancak on güne kadar alabilecekler· 'ev mul dı'~ obmouşlbulr. u ev crı a - Şehir içinden yirmi kilometre-
. . . 1 san su ar un şa mıştrr. 

1 

1111

!lır. Bu ay ıçinde lstanbulda mevcut dir. den fazla gitmek yasaktır. 
Nasıl fabrikalar '!'ürldy~y~ bir 35 binden fazla yalnız su ve hava· . Belediyenin varidat müdür)iinü H d . k J • d Bir gün tramvaydan atlıyan-'la 1 m··ıtemleke halınde ıstısmar . k l d'I kt' . . . 0 ay arpaşa ıs e esın e J ı ı k .. t .... 

1 
.. r . u . • . • gazı saatı ontro e ı ece ır. emrınde bnkayayı tahsıle çah~an o- • • • ar yaca anır, mer eze go uru ur, etmeyı kendılerıne hedef ed nmış· kk ~ı. ·ı..ı d b 

1 
d' tamır ışlerı bir lira ceza kesilir· 

lerse ecnebi truplar da memleket· Hayvan borsasında tuz m~~a ·a~ ı~hs~l~urı a. ... e e ı· . .. • - Tramvaylar d~rmadan inmek t 1 • k .. t' h , ye Vbrın•hnın. ln sı atı e ugra§a- Bundan hır muddet evvel yem• .. .. ,..... e {aza~:..-.....;- -•nu>ı. . ''enı ıya :ou .• ı ... 'Ul~ .. ı ayvaa. ... o sasın~ caldardır yasaktır f 
to r-a:ıarları1corumak ıçm çalışını!· da 23628 kilo karaman eti ve 4927 · den yapılmasına b~lanan Haydar- B I d' . ki b"r· 
lardır. Tiyatronun türkçcle§meaini kilo ağırlığında 393 süt kuzusu 1· • • ! . - .., 1 paşa iskelesinde hiiyük merdiven· ''Vake e ıye~.ın yal sa adrmlıd u un 

. h . .. 1 b' t 'f , yı su şışe etının agız a- ıt,, ın sutun arına o urama• 
•2:ah eden ~u. arru· !OY~ ır asnı. 3168 kilo karakeçi ve 3887 kilo d k "JI ilerin önündeki meydanın inıası işi yız. Ve bu yasaklar, ]af olsun d:ye, ~rmuı gibıdır. ilk temsıller ecnebı öküz eti ıatılmı•hr rın a apsu er bitmi§tir. Vapurlar bu yüzden k 'f . . d '"'ld' H . kul 

' 1 T J' • f · · 1 · · ~ l k eyı ıçın egı ır. epsı ma • t,.upJ rı tarafına:ın yapı ıyor. an· Karamanın fiati kilosu t 7 süt yı su şışe erının agız anna o· Haydarpaıı.anrn Kadıköye bakan u- dur H · · d d' F k t 
· bd''l 't ' k J1 b'J .. 't 1 J' • epsı yerın e ır. a a ya-''.mat kahramanı A u mecı ecne kuzusu kilosu 27 ve karakeçi kilo· j na~ apso arın. ı eye musaı o. eunıl yanafıyordu. Bugünlerde İs· zrk, ki tatbiki adi ah yaaağma 

bı lruplarını hiç fırsat kaçırmadan su 15, üküz kilosu 7 kunıfa aatıl· dbeulgu. nazaı;-ı dıkkate . a.lınar~ kelenin tamirine de baılanacak ve benzer. Simdi P artıt· "Belediye· 
seyrediyor. Nihayet halk arasında mıştır. edıye memba ıuhrı ıçın yenı vaziyet yakında eski ıeklini alacak- nin ya ~ - ,'A)d • .. 
dedikodular oluyor. Padişah ecne· .. _. .. ...._____.,,,·-·••ım·--·----.. bir kapso1 nümunesi tetkik ettir· .ı·· 

1 
sd~g~ mı· . ırma uç gün· 

b
. · t · · b 1 • t' k il b' • d hr. ;ıur '" ıyıp geçıyorlar. ı trup lan kendı sarayında seyre • seyırcı u amamagv a ba•lıyorlar. mı~ ır. Bu apso ar ır şışe e M 

1 
k . 

b
• B 'S ln:ll 1 d'" b' • as a facıasından aonra oto· tt:ı.eye ba§lryor Esas roller ccne 
1 

u vaziyet ermenileri yeni müfteri anı dılctan sonra ıger ır tı· Halkevi balosuna b'' 
1 

d ' 
ak ·· J ·ı·· T·· ki d ya aı-amıya ı·· k ·ı , .. ye k 1 cak bale 1 k us er e sıkı bir kontrole tutuldu· lor ere verı ıyor. ur er en • ve ur çe piyeıler lemtı • onu mıya geme • hazırlıklar lar B" ı. ı tak d"ld' B 
tıi fark mızıkasına mensup gençler• etıneye ıe\•kediyor. Türklerin Avnı tedir, Piyuaya memba suyu s1· ' .. ır çdo .~ey ~r ya e

1 
1 .~· ~ 

d 
· · 11 k · t .. · b k ı 5 N' da Parapala' s salonların yasagın a uç gunden faz a ıurmı· en de figüranlar seçılıyor. Saray pa ı aıma ve Avrupa eğlencelerı· an mueueselerın u apso fardan ısan · .... 

1 
... 

haricinde ise ecnebi truplarla en ni benim-ek İılekleri tiyatro• ku'lanıııalan hakkında mecburi· da verilecek olan Halkevi içtimai yec~gı :~ :;a ;m? •. 
Çok temas eden bütün emperyalist nun yerleıınesini temin ediyor. Yet konac-.ktır. yardım balosu komitesi balonun epn dı' ehn ıme ... soru:.onı~: I 
d ' · güzelliğini temin için uğraımakta· - a I§a yaaagının uç gun o u• lvalarda, ve ecnebi sennayes~nın . ,,. "" ~ . . D .. U §" malum, fak at neden beledi yemi• ~erleıme hareketlerinde iktıaadı ve Eser, tıyatro edebiyatının mkışa· uze me dır. . .. .. .. , 
d' kal f d . d' o··-L·· d B 1 b B ı .. ı . b' k'J ::ın yasagı uç gun .... •ni bünyeleri en müsait olana · ıru a aynı uıulle tetkik e ıyor. u...,u sayımız a o u itte usu a onun guze ve cazıp ır fe ı S IA • 

1 
t 

liyetJer oluyor. Bunlann arasında Ve kül~ür tarihimizde çok di~ate 1 Cev.aı Abbu Bey l>rafmdan Hal· alması için baloda bir de p:yango •• ,e mı zze 
'-hne itleriyle alaka gösterenler layık hır devri bir muayyen zavıye- lcevınde verilen konferanstan bah tertibine karar verilmittir. Bu pi- Duze fme 
eııneniler oluyor. Türkiyenin ilk den anlatmış oluyor. Hem bol bol 

1 ı~di~irken tertip yanlrflığı netice· ıangonun en güzel ikramiyeler:n- Dünkü yazımda: ''İsmail Hakkı 
<\"Vrupahlaıma hareketleri arafln • vesikalara istinat eden hem de bir s~ hır eüınlenin minaaı değifmiı· den birini Yalovada bir hafta, di· Beyin müfıit serbestçiliğini feda e· 
dalstanbulda ermenice Avrupai pi eörüı zaviyesi olan bu eser kültür tır. Dünkü yazıda "Türkü, Türklü 1erini "Brend:zi,, den Romaya gİ· derek,, cümlesi "müfrit milliyetper 
~eıJer temıil eden yerli akalliyet tarihimizle meıgul olanların, dünle ğü,, diye ba!lıyan cümlenin doğ- :lip gelme bir tren v~yahut Bren- verliğini,. şeklinde çıkarmıştır. "Ti 
ait gide bunu milli bir san'at haline bugün ara~ındaH zevk ve görüş nııu "Türkü, Türklüğü dünya İn· :lizitien "Brener,, e kadar gitme yatronun devletleşmesi gerektir! 
~oyuyor. Ermeni aktörler günün farkını anlamak iıtiyenlerin •ıua· aanlaıma üıtün rpacak büyük tren bilet; letkil etmektedir. Bun· hükmüne,, cümlesi de "Devletleş-
birinde o kadar çoialıyor ki, ken· mış oldukları etütlerden biridir. G~zini? Yarattığı,, teklindedir. !ardan baıka muhtelif kıymetli he· mesi gerektir! hikmetine,. yazılmış. 
dit~rine ermenice eser seyredecek Sadri Etem Duzeltır ve özür dileriz. diyeler vardır. Düzeltirim - S. 1. 

DEHRi Efendi-----Nasıı Görüvor? • 

.._Dehri Ef. insanlar ile hayvan· . 
~'rı hubirinden f arkeden yegane • • • Fakat bazı adamlar var ki, • • • Köpek 
~liınet dildlr... kedi gibi miyavlryorlar... uluyorlar ... 

gibi havlıyorlar, 

1 

Dehri Ef. - 3u türlü adamlu, 
••• Öküz c:bi. büğü. üyorlar.... 1ünyaya hayvan. gelecek iken yan-

h§lıkla insan olmu§lar, tabiatleri
nin icabuu yapqorlv demektir. 
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Açıldı 

ali, bütçe hakkında 
izahat verdi 

Usküdar tramvayı şebekesinin Kadı
köyüne uzatılması işi ilerliyor 

. lw~an~ul şe~~r mecli~i, dü~ bi- 1 memiş, daima sözünqe dunnuş bir 
r~ncı r~.s _;:ekılı Sadett .. n F erıt Be- 1 arkadaşınız sıfatile bu temenniyi 
yın reuıl gı altınd'1 toplanmıttır. arzediyorum. 
Geçen toplanttnın zaptı olrunduk- Muhi·t~n Bwyin ıö leri bittilden 
tan sonra Vali ve bele 'iye reiıi "a.ua yeni b'"tçenin meclise veril· 
Muhittin B~y ıöz almış, §Unları diğ:n~ dair olan te; kere okuntlu 
söy1em.i;.tir: . . ve büt:e, bütçe encümenine hava-
.:-.~ı~~~ı . ınt hap devresinin le e 'il ~ i . 0 !1dan 1011ra meclise gel

dordu~cu ıçtıma senesinin bütçe mit ola11 m· htelif evrak, okun:l· 
devresı toplantısına ba5lıyornz. rak tetklk edilmek üzere '.lit ol-
Yeni devre mesainizde hepinize ukları encümenlere göaderildi. 
ınuvaffükiyet diler.im, Yeni Eene 
için hazırladığımız bütçeyi bas~ U•küdar tramva!ll~rı i~ln 
dık, takdim ediyoruz. Esbabı mu- Dünkü içtimada konu~ulan me-
cibsi de gelecek celsede verilecek- se:e'erclen b:ri de Üsküdar Halk 
tir. tramvaylarının Kadıköyüne uza· 

Ben şahsen belediye meclisine tılması işi idi. Şelıir meclisi, evvel 
dokuzuncu bütçeyi takdim etmek- ce be'ediye reisliğinin isteği üze
le miibahiyim. Bu münasebetle do rine bu meseleyi uzun uzadıya tet 
h-uz senenin seyrini ve bütçe tat- kik etmi§, §ebekenin uz"ltılması· 
bikatmm tecriibelerini arzetmek nı, tramvay idaresinin vagon, ray 
isterim. llk bütçeyi 1926 senesin- ve ıair malzeme için anlattığı ec· 
de \·ermiştim, bu biitçenin muham neht müeuelerden bunları bora 
men varidatı 6,660,000'lira idi. o nlmasını ve bu borca k-efil olnıağı 
sene şeker \'e petrol inhisara tabi k .. bul etmişti. Ayrıca bu mabeme 
tutularak oktruvadan istisna edil- n·n yerine konulmasını temin için 
di, bu suretle belediye 200,000 li- de masraf olarak belediye bütçe· 
ralık bir varidat menbaı kaybetti. 
Ertesi sene yıldız gazinosu kapan 
dı ve oradan aldığrnuz varidatı 

kaybettik, 1928 de kantar resmin
d,cn ~enede 150,000 lira kaybet
tik, balıkhanede müzayede della-

liye resmi lağvedildi, daha sonra 
ki senelerde sırasile emrazı zühre 
viycnin meni sirayeti nizamname
si, ve dahili oktnıva lağvedildi, 
bunların hepsi ayn ayn belediye 
için birer vaıidat menbaınm kay
bolması demekti, nihayet hu sene 
de oktruvanm cibayeti ~ekli değiş
tirildi, netice şu oluyor ki, fstan-

bul belecliyesi dokuz senede bir 
milyon 800,000 bin liralık varidat 
membaı kaybetmiştir. Buna rağ
men daima. göstermekten geri kal 
madığınız itimat ve teşvik sayesin
de ve v.esayanız dahilinde aldığı
mız tedbirlerle bütçemiz bu mad
di kayıba rağmen daima tekamül 
etmiştir. 

1926 da 5,600,ÔOO lira olan büt
çe 1927 de altı milyona cıktı ve 
sonraki senelerde her sen~e biraz 
daha artarak 1932 senesinde yedi 
milyon oldu. 1933 bütçesi biraz 
ncl<Sanclır, 6,860,000 liradır, 1984 
senesi için takdim ettiğimiz bütçe 
ise geçen seneden bir milyon lira 
noksandır, yani 5,860,000 liradll'. 
Maamafih dokuz sene evvelki büt 
çeye göre gene biraz fazlalık var
dır. 

Bu sene bütçeyi tanzimde zor
luk çektik. Bfü.çcyi tevzin için do
kuz senelik tecrübenin bütün dik
katini sarf ettik. Büyük münakaşa
lar, tetkikler ve iztiraplarla çalış
tık. M uhteJif hizmetlerde hizmet
lerin yürlimesine mani olmıyacak 
tasarnıfat yaparak blitçeyi te'lzin 
ettik. Varidat kısımlan üzerinde 
çalışırken de tahakkuk edebilecek 
izami hadlere vardık. Bu itibarla 
Yaridat rakkamlarına dokunulma 
nmsınr muhrereın heyetinizden 
bilhassa istirham edeceğim, çün
'tl bu rakkamtan daha fazla ge
~işletmek lıayale bar1lanmak olur. 
~ittabi bu benim şahsi ricamdrr. 
Şimdiye kadar itimadıJnzı kaybet-

sine üç ıenede ödenmek üzere 
170,000 lira koymu§tu. Şimdi 
tramvay idaresi ziraat banka.aile 
uyufmuı, bu parayı on.dan borç 
o!arak alacak, ecnebi §İrketten al· 
dığı malzemeyi bununla yerlet· 

tirecek, belediyenin her sene tram 
vaya Termek üzere bütçesine koy· 
duğu paranın --yn.i §&rtlarla Ziraat 
bankasına verilmeıini ve belediye 
nin bu ite kefil olmasını istiyor. 

T e.zkere okunduktan sonra Mu
b 'ttin Bey tekrar söz alarak me· 
seleyi izah etti. Cev 'et Kerim Bey 
ıöz aldı §Unları ıö~ ledi: · 

- Fen işleri müdürü burada ol
saydı da şimdi daha fazla izahat 
alsaydık bu işe belki şimdi de ka
rar verebilirdik. Esasen bu işin as
lına evvelce karar verdik, yeniden 
uzun uzadıya tet!Ckata lüzum gör 
miyorum. Bu talep, ya bütçe en
cümenine sevkedilir, yahut doğ. 
rudan doğruya kabul olunabilir. 

Tezkere bütçe encümenine ha• 
vale edildi, ruznamede bir m"\dde 
kalm19h. 1931 ıeneıi heaap keıi· 
mine ait tetkiki hesap encümeni 
mazbataaınm masraf kıaımr müza· 
kere edilecekti. lçtimaa on beş da 
kik'l faııla verildi, ikinci celse i· 
çin toplanıldığı zaman ekıeriyet 
kalmadığı anla§ıldı, Pazartesi rü· 
nü saat on dörtte toplanılmak ü· 
zere içtima bitirildi. 

Pulsuz mektuplar 
Limanımıza gelen ecnebi vapur• 

lardan vapur acentelerine yüzler• 
ce mektup getiriliyor ve hiç bir 
kontrola tabi olmadan bu acente
ler v.Jııtasiyle ıahlplerine dağıtı· 
lıyordu. Bu vaziyet yolcu aalonu 
müdürlüğünUn ııazan dikkatini 
celbetmit Ye posta idaresine mü· 
r&caatto bulunulmuıtur. 

Neticede her hafh bin kadar 
mektubun pul.uz olarak ıeçirildi· 
ii anlatılmıttır. Bu tekilde ya • 
kalanan mektuplara on ikiter bu· 
çuk kuruıluk pul y-:.pııbnlmııtır. 
Bundan sonra bu ıeki!de pulıuz 
mektup kaçmlmamasma dikkat 
edilecektir. 

[_MAHKEMELERDE J Bul.garlar ağız arından 
"Akşam,, aleyhine 

bir da va açıldı 
Fransadaki mali rezaletten hah ı 

baklayı çıkar ar 
sede~ ~u .işte hat.lı~~ ~~l .. oyniyan 1nıı1111ı.- .<Bqmakateden devamı \ vaziyet değişmez. Çünkü bugün 
Stavaskının kendıs1nı oldurdükten s.~ asetındcn dışarıya atmış olan Balkanlarda mevcut olan bütü ·• 

. . . .. B l . ...... h d n sı 
sonraki v~zıyetını gosteren bir re- u gansı.ıan er şey en evvel bu yas"ı kanş kl kl .. kü'"t · .. · k d · ,.. . ' · r ı ann ve muş u ın 
ıim ne§rettıgı no tasından, müd- ınuahe elerın tam ve kamıl olarak bacı hep m h d 1 · te · tt' .. · 

· ·ı·k "Ak t tb"k" · · t• n· ';t un e e enn sıs e ıgı deıumumı ı çe şam,, gazeteai a l ·mı ıs ıyor. ınaenaleyh mu- . r . 
aleyhine matbuat kanununa mu.. ahedelerjn kusursuz bir şekilde ~ız1~nun ne .~cesıdi.r.. Binaenaleyh 
h!llif hAreket davası açılımışhr. tatbiki akvam cemiyeti misakının a an . mı ı:~ı~n~ın haya.bnda 
D:.va dosyası, 1ıtanhuJ birinci ce· evvelden derpiş ettiği tadil usulü- ~n.esut hır degışıkl!k yapab!~mek 
za mahkemesine gönderilmiıtir. ne muhalif değildir. ıçın n:utlaka bu nızamı degıştir-

öldUı ınekle su~fu Bir de Bükreş ve Belgrat seya- mek lazımdır.,, 
Erenltöytinde Salibi öld.. k- hatlerinden sonra gene ayni gaze Bu iki türlü ifa{l.e tarzı bhlil e· 

ten ıur.lu Şakirin muh k urm~ tenin netrettiği fU satırlara dikk~t dilirse Bulgarların biribiri ile ta· 
:r a emesıne d . 

dün İstanbul ağır ceza mahkeme· e elım: .. . . ban tabana zıt bir vaziyet içinde 
ıinde devam olunnıut h k Acaba Bukreş ıle Belgrat hah çırpınıp durmaları bir taraft:ın , mu a eme h . h f .. . .. 1 ' 
!ahit çaiınlmaıı için kalmıftır. az?°knızamd.mı mu a .azadsoz.ul bl .e muahedelerin muhafazasma ve 
Dörder ay hapsedilecekler n.eyı. aste. ıyorlar~ Bıze em ~ ı- sadece iyi tatbikine taraftar gö-

Bir m~ ğazadan ku ld .. lır kı, halı hazır mzamı demlen ründükleri b--Ide d"" _ t ft 
maş ça ıgı sey d h d 

1 
.
1 

t . · ıge. ara an 
kaydile Sultanahm t b" . . Ih sa ece mua e e er ı e esıs e- muahedelerin tadir . - t 1 . 
ceza mahkemesı·nde ırhınkcı su dilmiş alım hali hazır arazi ·statu- sebeM kolayca anlaı:ılabı~l~e erı 

e mu a eme e· k d F k . . . 'J'ı ı ır. 
dilen Vahanla ishak, dörder ay osu ur. n ~t bu tal;:rhrcle oahı Mehmet ASIM 

hapise mnhkGm edilmi,Ierdir. Afyon satışı etı afında / 
H nt horo • Ticaret odasına bı·r zunu aş1ran miızakere 
Boğos Efendinin bir Hint horo· AJmanyanm tanınmı§ afyon ta- şikayet 

zunu ~§~rd~ğı iddiasile Sult:mah· cirlerinden üç zatın afyon satın al- Bazı ihracatçıların b-:ıraak ihra"' 
ınet bırıncı Sulh mahkemesinde mak üze,·e •ehrimize geldigw :ni ve T 

h k 
'J' ederken fena bir takını harsaklrı 

ın.u a enıe edilen Arif, bir ay ha· uyuıtunıcu maddeler inhisarile te- d a ihraç ettikleri yolunda ticaret 
pıse mahkiim olmuıtur. masa geçtiğini yazmıştık. odasına bir tiknyet yapdmııtır. 

Odacllardan birisinin Tacirler dün de uyuşturucu Od b :ı u müracaatı tetkik et-
p altosu ~ahndı maddeler inhisar idaresi ve Türk mektedir, 

Dün pastahanenin iıtintak dai- - Yugoslav afyon bürosu müdür-
releri koridorunda istintak odacı- leri!e afyon satm almak için mü· Otomobil parası yüzünden 
1arınd~n Mustafa Efendinin pal- zakereye devam etmi§lerdir. Beşiktaşta Uzuncaoda m:ıhal· 
tosu çalınmıttır. Adliyenin kısmen Dünkü müzakere afyonların sa· lesinde Çe;.me arkaımda otu· 
taıındığı katlardaki bazı musluk- h~ şekli ile teslim vaziyetleri gö- ran su yolcusu Halit Çavuş 
larda son günlerde ortadan kay• rüşülmüt ve esas maddelerde mu- tramvay caddesinde otomobi· 
bolmuştur. tabık }<almmıftır. bil parası yüzünden bir 9oförle ( 

Ta§ınma ve yerleıme karğ~tah- Diğer bazı meselelerin halli kavga etmif, yakalanmış, üzeri 
ğmı fırga,t bilerek palto ve musluk için tacirler ile uyu§turucu mad- araştmlınca bir tab:mca bulun· 
çalan'ar, ar.anmciUtadır. Bu g"ibi deler inhisarı arasındaki müzak°"' mu§tur. 

hadiıelerin önüne geçmek için, rata Cuma olmasınil •Agmen bu· • 
tedbir alınmııtır. gün de devam edilecektir. Istediği parayı alamayınca. 

Yeni adliye dairesinin kor:dor· Tacirler biran evvel memlel:et-
1 ;rına tükürenler, süprüntü atan· lerine dönmek istediklerinden mü· 
Iar hakkında derhal takibat yapı· zakeratın yarın bitirileceği tah
lacak, kendilerine ceza kesilecek- min edilr~e'·t .. rtir. 
tir. 

Beyoğlunda oturan Rasim Ha· 
san ismindeki arkad~ından 25 
kuru~ para istemiıtir. 

Parayı alamıyan Rasim Haıanı 
:ıdam akıllı dövmüştür. Rasim ka· 
rakola, Hasan da muayeneye 
ıevkolunmuştur. 

Talebe birll~inde 

Nazım Hikmet B Talebe Birliği idare heyeti dün 
• haf talık toplantısını yapmıt ve bir-

A k d b b liğe ait i§ler görüşülmüştür. --------------
? 3 aş(arıJe era er 1tıatbaa1111aa Gelen 

hapse mahkum oldu Dil mektebi hocaları E s E il '· E R 

Koınüniıtlik tabri«alından suç- Dil mektebi hocaları tayin edil· Fikır hareketleri 
lu olarak Bursa ağır ceza malı- mitlerdir. Hocalann bazıları Türk· Hüseyin Cahit Beyin çıkardığı 
1 emesine verilenlerin mu'1ake· bazıları da ecnebidir. Pazartesi bu haftalık mecmuanın on beşinci 
mesi neticelenmiş,. karar, açık günü bu hocalara profesör Malş sayısı çılanıttır. içinde diktatör
cefsede bitdirilmi~tır. tarafından ilk konferans verilecek- lükleri doğuran sebepler, demokra-

Gizli bir cemiyet teşkil edile- ' tir. siye avdet, asri dünyada Yunan 
rek htınbut, Bursa ve Adanada M. Malt bu suretle dört beş kon- medeniyetinin tesirleri, haşmetlü 
faaliyette bulunuldu5-u sabit ol· feranı vereceği haber alınmıftır. Makina Hz., Sabri Esat Beyin eser· 
muı, ceza kanununuıı 271 inci leri başlıklı yazılar vardır. 
maddesinin ikinci bendi muci- Ege havzasının bu§day Sınıf muallimi 
hince Nazım Hikmet, Nail Valı- ihracatı artıyor 
deli, Tosun 0 .-ner, Yonga Omer Eğe havzasından yapılan buğ· Sadrettin Celal Bey tarafından 
Mustafa B. ve Efendilerin, ceza: day ihracatı 1930 senesine nazaran ilk melrtep muallimleri için bu isim
yı azaltacak sebepler gCSrllldü· çok artmııtır. le on be~ günde bir çıkmak üzere 
illoden, beıer sene ağır hapse 1930 da İtalya, Muır, Yunanis· terbiyevi bir meslek mecmuası ne§ 
konu!maları karar verilmiıtir. tan ve ispanyaya 577 bin lira kıy· redilmeğe batlamlmıJhr. ilk sayı· 
Af kanunu dolayJsilc de ceza metinde buğday ihraç edilmiş iken sında değerli yazılar vardır. Bu 
müddetleri ikiıer seneye indi· h rılmitlir. bu nıiktar 1932 senesinde 1.557. sa ada büyük bir ihtiyaca karfılık 

Suçlulardan Ferdi Osman Bey bin lirayı bulmuştur. olan mecmuayı bütün ilk mektep 
d6rt sene altı ay hapse mabkQ n hocalarının okumaları lazımdır. 
edilmiş, yedi kişi beraet etmiş· Kereste sanayifmlz 
tir. Hüseyin oğlu Ramazan Ef. ilerliyor '" ____ ,ıımı ______ , 

ı '-t b Son senelerde kereste sanayii Bugu""n M E L E K 
evveıce us an ulda mabküın edil· 
diği için, hakkında ayrıca ceza memleketimizde çok ilerilemiştir. sinemasında 
tayinine kanunen muhal görlil· Tutulan istatistiklere göre (923) 
memiıtir. Mızouolardan bir kıs• senesinde kereste sanayii ile meı· 
mı da af llaouna dolayısile birer gul olan 7 fabrika vardır ki, 932 

uk senesinde bunun miktarı 43 e çrlt· 

sinema yıldızlarının en seYimlisi 

RENATE MÜLLER ve 

GEORGES ALEKSANDR 
buc •eo.2 bae.s yatac_aklardır. 

Tayyarecı Vecihi Beyin 
bir teşebbüsü 

Sivil tayyare mektebi müdürü 
Vecihi Bey, moıöraüz ve yelkenli 
tayyarelerde de pilotlu'< yapa· 
bilecek pi 'antörler yeti~tirmiye 
de karar vermiş ve işe baıla
llllflar. 

mıştır. 

Deniz tarife komisyonunda 

güzel filimlcrinin en güzeli 

Sarı Pijamalı 
KADIN 

Deniz tarife komisyonu dün 
toplanarak lstanhul limanındaki filminde bütün seyircileri kabka· 
ücretleri tetkik edecekti. ha i'e güldUrmektedir. 

Fakat ekseriyet olmadığından A~nc:ı.: Paraınount diln)a habcrJ,ri 
Hugün ~a:;t 1 I de ıenziMllı m:ı.tine 

komisyonun toplanışını pazar günü ~·---~--- {12900) J 
ne bırakılmı§tır. 
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•••••••ı lıpan::::::~.;:~::;" merk·- Halit Bey rzurumuan 
ln~ıyor, mütemadiyen konuşuyor- zi Madritte çıkan "El-Sol,, gaze· ı•m Jat ı•stı•gor 
du • tesi Reisicümhur Gazi Mustafa Uj ••• 

FikriL·e, köteıinde oturmuş, tek ki 
~ Kemal Hazretlerinin yariltlı an 

kelime söylemiyordu. mucize ht•kkında netrettiği bir 
Nihayet ıabrı tükendi. Taham· Ruslar Şubatın on altısında dnhi 

taarruzlarına şiddetle devam ve fa 
ik kuvevtlerle hücuma kıyam ettik
lerinden müfrezelerimiz ric'ate 
mecbur olmuşlardı. Acıelma tıunf
Jarını müdafaa eden yüzbaşı Ah
met bey bu ricat haberini bildirme· 
den evvel o havaliden kaçıp Berta
ya gelen isHl.m ahali (Berta) da bu· 
lunan Halit Beye \'aziyeti ~miat· 
rnıılardı. 

zuruma vaziyeti atideki surette 
bildiriyordu: mü!ü kalmadı. Boğuldu.. isyan bat m:.kalede diyor ki: 

etti ve bu isyan!a haYkırmak iıte- " ... Mustafa I\'.emal cok geri kal-
di: mış bir memleketi eli~e almış, ka-

"Evet, birini seviyorum.... Seni pitülasyonlaı·ı kaldırarak memle
aevmiyorum ... O sevdiğim adamın keti kurt.aıımş, sult:an1ığr ve hilafe 
metrcıiyim .. Seninle yaııyamıyaca· ti Iağvetmiş ve Osmanlı impcrator 
ğım ... Gidiyorum i§te ... ,, luğunun düşüncesile kendini kay-

Diye bağırmak istedi. bcttiği Sevr muahedesinin korku-
Fakı.t tam bu eanada, Pertev Re. lalannı silerek 1934 teki Tiirkiye 

fik şapkasmı, bastonunu kaptı, çık· Cüınhmiyeti mucizesini yaratmış-
B~lk: o zaman duyaraın ..• Yemeli· 
m;zi yedik, artık aan l ihtiyacımız 
kalmıdL ... Ortadan çekil.. Öfke 
ve hiddet!.. Hayır, bundan da be· 
ter: Sorıu!... Sual?. Neredeydim? 
yok, ben 90r&rm1 aana: Saııa ne? 
Ev~t. hunu h'l'\'retl~ kendime de 
aoruyorun.ı Benim nuede oldu· 
jumdan a.ana n• 'ı ... Benim nerede 
olduğumu seni n'! ,.uretle alaka· 
itar eder?... !\1erieuiyet aırındf!· 
yız .•• Her gün yeni Vi• !CY icat c· 
di:i;roı .... 

tı· tır. İstanbul camilerinin minurele-
Fikriye ıöylemek istediklerin; · · ı ı· 

söyliycmedi. 

Saimenin kocasından, ona ben· 
terlerden ne farkı kalmıttı? ... 

Artık şüphe yoktu • 
Asri kızdığı §ey de, kendine gü· 

venmiı olmaııydı. Nesine bu ka
dar güvenmişti? ... İnsan, kendine 
iÜvenae bile, kadına güvenemezdi, 
kadına eüven olmazdı .... 

Halbuki Pertev Refik, böyle bir 
feyi ıı.klma bile getirmemitti. KenlluC"ür- de ~en ıorguyu icat et· 
dini her erl;eğin fevkinde görmüf, tin? ... Nn deyr.tim?. Söyledim: 

lzmirdeydim.... tzmirde olduğu • knrııını hiç bir kadınla mukayese 
ma dair bir sen~t yazıp, pullayıp etmemişti. .. O, hiç bir kadına ben· 

rının ve efsanelerinin, melim rn ı 
ve harekctşizJikten kurtulmuş o-
lan Türkün ruhuna tesir yapama
maları için Ankal'ayı vücude ge
tirmiştir. 

O heı- şeyden evvel iş yapınıB· 
trr. Düşünen ve zeki milletler ara· 
sındn doğan o büyük ihyal\arlar 
arasında kronoJojik bir surette 
kendini gösteren ilk şahsiyet KE· 
'MAL' dir. O LENİN' den ve hatta 
MUSOL!Nl'den evvel gelmekte
dir. l\!usolini, bir milletin nasıl 
değiştirileceğini ondan öğrenmiş
tir ... ,, 

k d 1 zernez, Fikriye müstesna bir mah-iınza edeyim mi?. Siz ~ ın nr 
luk derdi. Z l k b t yokmuıun•J-ı? .. Sh:inle bata çıkıl- arar 1 re a e 

ma11 •• Koealarmrzr gülünç edersi· Ağır ağıı· Taksime doğru yürü-
•ordu. 

niz, Ondr., ~en ·a da kı!kanmağa Şirketihayriye hükumete 
kalkanını ... Siz nrtık ronrn Bnhçenin karşısındaki ağaç alt· 

l , b'1 ' . rmtla, bir kaç cift, yarı karanlıl•. müracaat ediyor aJl'.7.Uu_a m .t n ı e çrnh .. - - . fi " 
Siae dair yazı ya"':mr .{. lle·k-, .. :rı .~l ,.ı: .. ..ı.;- ınatıı .. L1fçırmamr,lar, Otobüs rekabeti yüzünden Şir· 
biltliklerini t .. krnrler.ıakl"n hnrka fony.n:ı unutmuılardı... keti H'lyriye ve Haliç fİrketinin 
bw teY olm~z.... Vay cfenc~im, 1 

w Bıran hatırına Mehlika geldi. znrarları gün.den güne artmakta-
! 5 w Eger bo"ıa ona tesad"f d w• va,.... unun sorduguna bald.. • • ' u e ecegı dır. Yakında iki ıirketin de umu· 
· - • · muhak.teaktı fakat b' d F'k · Saıme neredeydı? Afet, Saımc . ' ır en 1 rıye- mi heyet tophntrJarı yapıla· 

H . . 1 il habrladı ... 
anımın namuıun.a bekcıhk el· rak tirket!erin vaziyetleri etr:.fın-

melde mükellef olduğumu . b;Jm:- , Onun soyunuşu, yatağa yatıfı, da görüıülecek ve yeni kararlar 
uo·•nuna ı ·· ı · · .. .. yordum. Ben Saimenin çobanı mı- ı " . sarı ı§ı goz erının onune verilecektir. 

yım? ... Hem sen git onu bul, rica ,~=ld~ Onun. büt:in vücudu ezber~n- Diğer taraftan bir hafta bu tir· 
et te, münasebette bulunduğu er· bil~dı: En ır.. 'amarlarını . bıle ketlerin tarifelerini tetkik eden 
keğin kim olduğunu hana söyle- vi ~dı .. 

1 
Meac avuçlarındakı ma. ticareti bahriye müdüriyetindeki 

sin .... Rica ederim k1vga etmeye· çızıı erin sayısını aklında tut· t'ırife komisyonu da otobüs reka-
1. . muıtu. Ona her zaman: "Jpek ten· ım.... Bu meaeleyı burada kese· Ji kar . b' ._ betinin kaldırıldığı takdirde va· 
1. B ..ı ım ... ,, derdı. Onu, ır yuma11 l . · · ... k 
ım. en o auanu tanıyorum.... ipeği k . . pur ücret erının ınecegıne arar 

Ha•·•- be H' L- ! H h ide 
0 

far gıbı okıardı. vermi"ti. Bu karar komisyonca ~ y... ıç ~Y •• er a B' d k ki ır 
dedikodusu ileme yayıldı .. Saime rı ır en gözleri karardı, !a a a- İktısat Vekaletine bildirilmiştir. 
de s'" 1 d' A b"l' Zonkladı, bütün kan ba§mı çık. Haber aldıöımıza 0 öre, Şirketi oy e ı. nnen ı ıyor...... h B . d b k b • • 
Yavru b'J b'I' l ıan · u ıpek vücudu Jİm i af a i· Hayriye ı' daresi de hiikumete yeni· ı e ı ıyor... nanmaz ri 111• k B k b' . . 
kalk k K d d' 1 di· 

1 0 fuyordu?.. af ·a ırı mı den mür:ıcaatte bulunarak otobüs apıyı aç... apı an ın e olcıam t 
1 niz, eminim... P I§ 

1 
" rekabetinin makul bir şekilde tah-

D .. d ertev Refik durdu, yumrukları· dit edilmesini istiyecektir. irketi 
ogruy u. · 111 sıktı, ayag"'ını yere vurdu ... San. H 

Ç k d ayriye yeniden yapacağı bu tah· 
ocu 1 yan kapının arkasın a ki kuduz bir köpek baldırını ııır· riri ınüracaatinde, tamamen milli 

durmuı dinliyordu.. m:§tı. 
bir halk aerm'lyeııiyle teşel:kül e· 

Pctrtev Refik, kollarını aallaya· Birin, mu·· thı't bı'r kııkanrlık his· d b" k L -
:r en müe11eaenin oto uı re aoe-ra)c. havalandırank dolatıyor, aetti. 

tinden gördüğü zararları raka.m-
konutarak gidip geliyor.. Fikriye Kıskançlık bir haleti ruhiye de- larla izah ettikten sonra otobüsle-
koltuia büaülmüı, ıözleri yerin • ğildir. T amamı'le maddi bı'r ıstı- · ld k 

rm ıirkete mefru bir şeki e re a· 
den uiramıı dinliyordu... raptır .. Bat dönmeıi, mide bulan· bet etmemekte olduklarını ileri 

P . ması aıbi b' d' ertev Refık yan kapıya kadar ır §ey ır.. sürmektedir. 
•• !L..J" d" d" Hakkı Bey Hı'r Bey r ş· k . H k . yur1.r.1u, ıonra onüp geri dön u, . ... :r ·~· ır eh ayriyenin no taı na· 

Kendı ke d' "ld'" K d' ıelip oturdu: . . n ıne gu u... en ı zarı §Öyledir: 
kendım korkutmak kin, kendi ken· "S b d k A r y b :ı- er est ticaret hakkına o u• 

- ~p fey... :ı.vru u yafa dine oyun etıniıti... Muvaffak ta nulamaz. Fakat bu rekabette 
katbr boyle feyler yapmazdı •. Bak olmuftu !. 

J ı, meıruiyet yoktur. Otobüsler 
ne ere ıe e~ oldun.?.. He~ Hakkı Bey ... Hiç Bey!... Taksimden lıtinyeye kadar i•leyc· 
sonra hen ... Bıraz da benım halı· T ahlenu h . L 1 ~ ~ 

· b . . . . .. .. ır:r urun angı coş ıgm· bilirler. Fak~t lst;nyeden aonra 

Cephane kıth§ı ba,ıamışh 
Diiıman hücumunu durdurmak 

için ihtiyat kuvvetimiz yoktu. Fa· 
kat Halit B. 0 günkü raporunda, 
her türlü Fedakarlığın yapılacağım 
bildiriyor ve diyordu ki: 
"Düşmana karşı koymak için fü· 

tiyat kuvvetimiz yoktur. Maama· 
fih erge~ bir miktar kuvvet ifrazi!e 
muavcnete §İtap ediyorum. Vüs'ü 
beşer dahilinde her fadakarhğı 
ynpmn'kla meşgulüz. Bununla be· 
raber vaziyeti tehlikeli görüyo· 
rum. Bugünkü vaziyetten şunet' ce 
çıkıyor ki düfman ihtiyat kuvveti 
olmadığını ve (Stange) Beyin de 
Artvinden çel<ildiğini haber alını 
olncaktır. Top ve tüfek cephanesi 
hRla Artvine gelmedi.,, 

Bu ccphanes~zlik efradın mane· 
viyatı üzerine pek fana bir tesir ic· 
ra ediyordu. Alman tüfeklerinin 
ihtiyat cephanesi olmadığından b:r 
iki müıademeden ıonra hiç bir işe 
yarıyamıyacak bir hale gelmişti. 

Erıurumda mevcut olan muaddel 
martinlerden, mavzerlerden cepha 
nesi bol olanların serian Artv:n 
cephesine gönderilmesi rica edildi. 
ği halele hiç bir ses çıkmıyordu. 
Diğer t~raftan Stange Beyin Ho

panm ist!rdadına ve o havalide ya· 
pılacak muharebelere memur edil· 
mesi ve cephanesizlik Artvin cep· 
heaini büsbütün aaramıştı. Halbuki 
Ruslar Murgul ve Borçka cihetle
rinden sarkacak olurlarsa onların 
tardı Artvin kuvvetlerine münha· 
sır kalacaktı. Halit Bey vaz:yeti bu 
suretle Erzuruma bildirdikten son· 
ra diyordu ki: 

''Ya evvelce yola çıkarıldığı bil· 
dirilen dört yüz kiti süratle buraya 
izam edilmeli veyahut gönüllü ef
rattan müıellah bir kafile tertip o
lunarak en seri bir surette yetitli· 
rilmelidir. 

Harel<ntı harbiyeyi idare e1ebil 
mek için daha bir kaç Zl'.b'te ihti
yaç vardır. Bunların da hic olmaz· 
ıa seyyar jandarma alavbrındnn 

ayrılarak biran evvel Artvine gön· 
derilmesi icap eder.,, 

Suratın on yedisirı~,.. 'Halit Rey 
Ob=l"nladak; v.:-.z'vcti nih~vPt arıla· 
ma~a muvııff ... l< ohı;-•!'ltu. Oradan 
avrlct eden Be1ı;il ~ flhiçp.l:::mm ev· 
vf:'l;\ R,, ... 1 ... r tarafnvları zaot~dilrl;. 
if ni V"" fo.1<at m ıavin kPvvet;,.., 11el

"Cephane nakli için Erzuruma 
gönderilecek olan hayvanlar 
müstacel liizum üzerine Artvine 
gitmittir. Elimizde on bin ka· 
dar ccph~ne vardır. Alman tü· 
fekleri fişeksizJ:kten dolayı hiç ite 
yaramıyor. Burada üç yüz kadar 
delik?nlı tedarik ederek yarın 
cephane taşımak için hareket et· 
tireceğiz. Çünkü yeniden h:ıy • 
van tedarilti kabil değildir. 

Te§kilat mevcudu 900 lci,idir. 
Delikan ılar selinciye kadar aillh 
ve cephane tedarikine gayret edi· 
niz. Dağlar açıldığı için dütma• 
nın taarruz noktaları c;oğalmııtır. 
iki gündenberi (Mujen) ve 

(Nurpit) cihetlerinden tecavüz 
eden Ruslar püıkürtülmüttür. 
Maktullerin üzerlerinden alınan 
cüzdanlar ve apuletler delikanlı· 
laTla gönderilecektir.,, 

Ciene musademe 
Bu aralık vaziyeti düzeltmek 

makı,.diyle hareket eden Halit 
Bey "Ob,ila,, ya vasıl olmuıtu •• 
Fakat düşman taarruzu cephenin 
o kısmında "nvakkuf etmiıti .• 
Fak at buna m bil o gün öğle· 
den son.ra (Borçka) cephesinin 
(İrsa) ıırtlarında Ruslarla büyük 
müsadcmeler olmağa b::.,lamııtı •• 
Bu müsademcler ıittik~e tiddetle• 
niyoı-du. Bermutat Artvine vakit 
ve za.':llanmda rapor gönderileme• 
diğinden taarruz eden dü§manm 
kuvveti anlaııl~mıyordu. 

Orsa) müsac~emeleri mehtap 
dolayısiyle gece yarısına kadar 
devam etmi§ti. Nihayet ıaat bir· 
den ıonra dütm:ın taarruzu dur· 
durulmuı ve hatti biraz da ric'a· 
la metbur etliriJimiıti. Binaena
leyh ayın on sekizinci günü ol· 
dukça sükunet içinde geçnıitti. 
Ya!nız bazı noktalarda diltma· 
mn Jreı if kollariyle karıılaımıt 
ve onlara tek tük telefat verdiri· 
lerek kaçırılmıştı. 

Ertesi günü Artvin kuın:ındanı 
Hakkı Beye gelen resmi raporda 
bir gün evvelki (İrsa} müıademe· 
si r?ticesinde Rusların (Ciıa) 
sırtlarına çekildikleri ve tarafı· 
mızdan iki hafif yarahd:ın maada 
zayiatımız olmadığı bildiriliyor .. 
du. 

Ayni gün (Stange) Beyin Arha· 
viye muv:lsalat etmit olduiu anla· 
tı'mıştı, Alman z:ıbitinin Arhavi· 
den (Milo) tabur kumandanlığı· 
r..a çektiği bir telgrafnamede deni· 
Jiyodru ki: 

"Mugul sırtları güzelce tqtul· 
muıtur. Siz de (Omane) ye iki 
manga göndererek Çoruh nehri 
sahillerile civar tepeleri taruıut 
ettiriniz .. ., 

mı, emıın vazıyetımı dutunıene... dan bu isiın d .. ? h 
B bu d · b . ogmuıtu . Yeni ma aileye kadar işlemeleri en ara a nıye enzıyorum... B · · 

. . u ısmı nasıl icat etmitti? do~ .. udan doğruya Şirketi Hayri· 
Fıknye batını ıalladı: Bu İsmi nerde duymuıtu? yenin hak ve menfaatlerine bir te· 
- Sen biraz çıkıp hava alsan, Hayır, bu isiın hakiki bir ısım C'lvüzdür. 

me-ıi fü~erin ... ;r.tir~-t rh.1 .. ·'··~··n•J 
b:Jdirrn;~t: , F o:ı 1cat Ru!'llar Obiçala
yı .,Al<rrmıl rdı. 

Vaziyet her ne kadar :;3]B.ha 

Tiflis ntuaapları 
(St:nge) beyin bu emrini ye

rine getirmek için derhal oraya 
iki manga aıker gön~erilmitti. 

dedi ... Hava almak ihtiyacını his· değildi "Hiç., bey diye bir ısım Çünkü lıtinyeden itibaren Bo· 
selmiyor musun? duyulmuş değildi. Fakat §imdi, bu iazın Rumeli aahil miintehasmo. 

doğru gitmekte ise de düsnı -:nın 
ertesi pünü gere t.ı\n ... ru ... yapm~sı 
iJ.6n~1ine rnel,ni 1-f~ lit Bev mı:ıi. 

yetindeki l~'l ki~i1ik kuvvetle Obi 

Bu, pencereaiz, kap111z bir kulü~ isme o kadar inanmıf, öylesine kadar olan kısmındaki yolcuları 
bede, iki çılgının boğu!maımı an· iman etmitti, ki etrafında, bir çok otobüs!or almaktadır. Binaen-ı· 
dırıyordu. MütLif, leci bir müca· değilse bile bir tane '.Hiç Bey,, ol- leyh otobüs servisleri lstinyeye 
deleydl bu... duğuna kaniydi. kadar olmak üzere tahdit edilme-

Şubatın ortasına doğru Artvin 
cephesinde ilk tifüı müaaplanna 
tendüf edilmeğe batlanmıfb. Ge
rek Artvin h:ıstahaneainde yatan 
hastalar ve gerek ahali aruında 

ç~J.ıııvn hareket etmi«ti. bazı tifüs vak'aları teıbit olun• 
Avnı n-iinrl 0 n Ctoııl,,.") r1A. J-.. 1.\. muştu. Pertev Refik, mütemadiyen do· Hakkı Be}· ... Hiç Bey!... lidir., , 

n;n meb'us Seyfullah Bey de Er- j (Devıum ftf) 

• 
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Hadım köyünü ziyaret Bir köpek lzmirin imar plinı 
Askeri mahfel-Mektep, su, hava - Bir karında 32 hazırlıklarına başlandı 

Niçin hadım denilmiş ? yavru dogurdu Dahiliye vekaletinin emri üzerine 
Adana, 30 tHususi) - Köpek-

Hadımköy, (Hususi) - latan- Hadımbaba namında bir evliyanın 
bulclan sonra demiryolu üzerin- mezarı vardır. Cami duvarında· 
deki köylerden ilk elG~-trik ııık- ki mermer tatın üzerine de (Ha· 
ları ıörünen Ha·lımköyüdür. Bu- , dımbaba ve Şerife Hatun ruhuna 
r.::.da da baıka bir alem vardır. htiha) cümlesi yazılmııtır. itte 
Bu dediğim ıtık ıanlı ordumuzun evliya zannedilen o zntın ismine 
nurla.-ıdır. Ben sabahleyin er· :zafeten buraya Hadımköyü denil
kenden buraya geldim, Şimdiye mittir. 

lerin şimdiye kadar bir kırında plan üç senede bitirilecek 
yedi sekiz ye daha ziyade yat .. 

kadar bu hat üzerin:!e bir çok se
yahatler yaptığım halde bunya 
uğramamıştım. Edirne kurtuluş 
bayramına giderken trende buluı
tuğumuz Fuat Paıa Hazretleriyle 
do!:tor k-ıyaml:am Şekip Beyin 
kıymetli davetlerine icabet etmek 
ve bu vesileyle de H ~dımköyünü 
gö:-mek için buraya gelmeğe ka· 
rar verdim. 

Hava yağmurlu ve ortalık ta 
çok çamurlu olm ;ama rağmen bu· 
radn. bir canlılık ve bir kalabalık 
göze çarpmaktadır. Nöbetçi 
yüzbatısı Beyin kıymettar delale
tiy?e mahfele götürülerek onda-

ki arkadaılara takdim edildim ve 
kumandan paıa hazretlerinin mi
safiri 11f ..,tiyle son derecelerde 
izaz ve ikramlara mazhar oldum, 

Nahiye merkezi evvelce bura· 
aa iken sonraları dah'l münasip 
bir vaziyette bulunan Boyalık kö
yüne naklolunmuıtur. Köyde 
yetli ve yabancı 675 nüfus 
var ır. Kü~ük bir çarıııiyle k;.h
ve ane'eri inhisar ve posta daire
ı~ri , 15? adet büyük k·=çük binala
riyle Hadımköyü küçük bir kasa
badır. 

Bu köyde tenvint idi lambalar

h yapılıyor. Şurası tayanı teessüf 

tür ki yanı hatlarında elektrik 

nurlan varken köylüler burulan 

ist'fade etmeme!dedirler!. Bunun 
da kemali ise bir kaç direk ve bir 

kaç yüz metre telden ibarettir. 

Muhtar Ali Efendiyle görüf· 
tüın, bana bin de~den su getirdi. 
Fakat ben bu bahanelerin hepsi
ni kıymet.iz buldum. İt direkle 
tele kaldıktan sonra mesele yok· 
tuP. Köylülerle (emece) usuliy· 
le d-:ğdan direkler getrip diktik
ten sonra telin de el birliğiyJe bir 
çareaine bakılır. 

it tudur ki meram olmalıdır • 
Bu asırda çareıi varken karanlık
larda oturmak akıl kan değildir. 

Mektep 
BurAda güzel bir kirgir mektep 

vardır. Binaaı bundan 33 sene 
evvel nahiye konağı ohrak yapıl· 
aut ise de timdi mektebe verilmit· 
tir. 

Mektep bet smıfh ve içinde 126 
çocuk c,kumaktadır. Bu mek· 
tepte mWıterem zabitlerimizden 
bazılannın refikaları vazife almıt 
olduklarından t:ılim ve terbiye 
hususlarında diier köylere naza· 
ran daha bir fevkaladelik husule 
gelmi§tİr. 

Su, hava 
Köyün suyu biraz kireçli ise de 

havası güzeldir. Y yzm susuzluk· 
tan çok ıılanb çekilmektedir. 
Köy de dirlik düzenlik yolunda ve 
lıerk• itinde gücündedir. • 

ftl•ln hadım den!lnılt? 
Buradaki camiin avlusunda 

Dön Ut 
Bütün günümü Hadımköyünde 

ve eıki meslektaılarım arasında 

geçirdikten sonra .::kıam treniyle 
dönmeğe karar verdim. Burada· 

mahf elde her türlü asa yit vasıta· 
ları mevcut olduğundan memur· 

ru dojurduğu vaki idL 
Büyük D kili köyünden çiftçi 

lsmail ağanın köpeği birkaç gün 
evnl bir kanoda tamam otuz 
ıki yavru dozurmuştur, Haber 
verildığine göre yavrularm hepsi 
de sağdn. Ve muhtelif ren!der• 
dedir. t3u kadar yavıuyu besli· 
yemiyece~i için bir kısmımn va· 
ııyamıvacağı zınnf.dılmektedir. 

Adanada 
~ 

larla :ıhalinin ileri gelenleri bot Bir cinayetin muhakemesi 
vakitlerini burada geçirmektedir· 
ler. · 

Artık vakit gecikmiş ve trenin 
gelmesi de yaklatmıı olduğundan 
istasyona geldim. Burada ol
duğumu haber alan zevatt~n ba· 

zıları gelip benimle bir müdet has· 
bıhalde bulundular. ip gibi yağan 

yağmur altmd:ı köylülere ve istas· 

yon memurlanna veda ederek 
trene atladım. 

Bir Alman Gazıantepte 
öldü 

Gaziantep. 30 Hususi - Şe· 
hır haritasını ikmal için burada 
bu uoma .ta o an Alman taba· 

ıından Her Lova!< perşembe 
günü, oturduğu evde ö ü olarak 
bu'uomuıtur. 

Yapılan olops'de mumaileyhin 
ömür çarpmas10dın ö düğü an· 

ı aıılmış, Is' anbulda t::u uan aile· 
sıne ma iimat veri1mistir. 

Gönende ok uma evi 
açıldı 

Gönen, 1 (Hususi) - Gö. en 
münevverler.nin okuma ihtıyaç· 
larını karıılıyacak teıl<illtı haiz 
olmak üzere bir "otuma yurdu,, 
açılmışhr. Memleket ihtiyacını 
düıDnen bu kıymetli teşebbüsiln 
faal uzuvları maarıf memuru 
Ki mil,. Keçeler muallimi Kayı 
Nuri ve Kemal Bev M-lir. 

Adana, 31 (Hususi) - Kaş· 
ker lımaili 81dürmektee suçlu 
ve mevkuf sebzeci Aı:ı ile To · 
kuç Mehmet ve arkadaşl.rınıu 
duruşmalarına dün öğleden ev· 
vel •zır ceza mabkemes nde de· 
vam olunınu1 ve suçlu Aziz ta· 
rafından aösterilen müdafaa , •. 
t•hit.eri dinlenmiştir. 

Şab.tler; verdikleri ifadelerde 
hadise esnasında en 6nde Tokuç 
Meb nedin. arkaaından 4ziıin ve 
daha arkadan maktul lıınailin 
koşmakta o duklannı g6rdülde· 
rioi sövle::li1er. 

Suç ular ti mdilik başka bir 
diyecekleri o rnadığını ıdrJ,.diler. 

Müddeiornum MOair Bey es ıı 
hakkında m6taleaname•ni ıöv 
liyerek evrakın memuriyetme 
teYdiini istedi. Ve mutıat<eme de 
5 şubat tarih•ne hna ı'dı. 

Adanada bar ar kapandı 
Adana, l (Huıusi) - Barların 

kapaaması üzerine it bulamıvan 
bar kadınları teker teker şehri· 
m zi terkederek muhtelif yerlere 
gıtıneğe ba,ıamıılardar. 

Sayıları kırka yakın bu kadın
lardan fe uim zde pe:.< az bir 
kısmı kalmışhr. 

Pancar par alan 
Tavtanlı (Hususi) - Şeker fab

rikası köylerden aldığı pancarların 
paralarını dağıtınıya batlamı§hr .. 
Müstahsilin yüzü gülınü§tÜr, 

Burhaniyede bir cinayet 
Dereköylü Ahmet ağa bacanağı Meh
met tarafından bir kurşunla öldürüldü 

Burhaniye, 31 (Hususi) - Bur
haniyenın Bilyük Dere öyünde 
kanlı bir vak•a o muştur: 

Büyük Derekövündeo A'1met 
ağa ile bac•nağı M~bmet ara
sırda bir kavga çıkıyor, E ıem· 
miyetıiz bir mue'en n 1e >ebi· 
yet verdiği anlaşa an kaYga bil
yüyor Ye Mehmet bıçağını çe 
kerek kendisina ıopa ile vur· 
makta olan bacanağının karnına 
ıaplıvor Ye caoıız yere teri or. 
Bu ıırada vak'a mahalline A'1· 
met ağanın oğ'u ıelm:ştir. Ba· 
basının kanlar ıçinde yere d:\t:lp 
can verdifini g6rünce o da ta
baacaıını çekiyor ve enifteainin 

üzerine boşaltıyor ve ayağ1ndan 
yara'ıyor. 

Katil tedavı için Ba!ıkesire 

~ö.ıd c ri mişt.r. Va~~·a ha <inada 
ad ıiyece tahkikat yapılmaktadtr. 

Bir va:t'a daha 
Kövde b r vak'a dıba o!mu~ 

tur. KOçikder~ öyüoden çoban 

Hamit Büyü'<dere ~öyü bu-:lu:lu· 

na girerek bi if • usul zeytinlik· 

ler arasında koyun o~latmak is 
tem ştir. Köy korucusu Is mail 

buna mini o'm1k istediğinden 

aralarında kavga çıkmış. çoban 
ıol ayağladan yaralanmııbr • 

• 

İzmir 1 (Huıuıi) Dahiliye Veka 
Jetinden belediye reisliğine gelen 
bir t:ıhriratta lzmir'in imar planı• 
nın hazırlanarak imar ve in!aat 
itlerinin bu plan dairesinde yapıl· 
maıı bildirilmi§tir. Müstakbel pli 
nm hazırlanması için belediye re· 
isliğince hazırlıkl :ıra batlanmı§· 
tır. 

Dün öğleden evvel belediyede 
Behçet Salih Beyin reisliği altm· 
da bir toplantı yapılmııtır. Top
lantıda belediye mühendisleri bu· 
lunmu!lardır. Müzakerede lzmi· 
rin yukarı mahallerinde yanmamıt 
planının hazırlanması hakkında 
görütmüttür. 

lzmirin umumi imar planı üç se
nede hazırlanabilecektir. Planın 
ihzarmdan sonra bütün intaat, bu 
plana göre y:ıptnılacaktır. Müs· 
takbel imar pli.runda Yllkarı ma· 
hallelerdeki cadde ve sokakların 
biribirine müvazi, geniı ve amut 
o!arak vücude gelmesi esaslı nok· 
t:ı.lardan biridir. 

Panay1r sahası 
lzmir 9 Eylul panayırının bey

nelmilel olacağı malumdur. Buse 
heple panayır sahasının, beynel
milel pan•yrra layık bir tekilde 
1iazJJ"lcuımaı111 "'\ Ua§lan1T11ŞtP. r~
nayır sahasının arka tarafında 

18,000 metre murabbalık bir saha 
belediyece temizlettirilmit ve bu 
genit 5'lha da panayır meydanına 
ili.ve olunmuıtur. Bele~ iye, bu sa 
hanm etrafını dıvarlarla çevirme
ğe başlamıştır. Diğer taraftan bey 
nelmilel panayrt sahasının çb. a· 
ğaçlarla süılenmeıine başlanıını§· 
tır. 9 eylüle kadar panayır sahası, 
f evk'llade güzel bir tekle sokula· 
caktır. panayır komitesi timdiden 
faaliyete geçerek beynelmilel pa
D!yır için lazım olan bütün hazır
lıklara timdiden baılıyacaktır. 

Ftrınlar 

Belediyece, tehirdeki bütün f ı
rınların ::sri bir tekle sokulması 
ve ekmeklerin her halde makine 
ile yuğurulmaıı için eıaılı karar• 
lar verilmiıtir. Asri teıiaatı hô.vi 
olmıyan fırınlar tasfiyeye uğralı· 
lacaktır. 

Belediye fen heyeti, ıehirdeki 
bütün fırıncıbra mukavelena.mele 
rini alıp belediyeye müarcaatları
nı teb!iğ ettirmi~tir. Bazı fırınlar 
hakikaten temizliğe hiç riayet et
memektedirler. Bu gibi fırınlar 

derhal kapatılac ... kbr. 
Belediyenin, fırmhr hakkında

ki esaslı ıalahata giri:mesinden 
maknt lzmirde her gün biraz da· 
h: iyi ve nefis ekmek çıkarılması 
nı temindir. 

Maarif hareketleri 
lnta ecl'lmit olan bazı köy mek· 

tepleri gerek kadroda muallim a-: 
olmasından, gerekse bu mektep• 
ler iç:n tedris levazımı ıatm ala· 
cak tahsiı -;.t bulunmamasından bu 
sene açılamamııtır. 

1934 senesinde de bunların açı
la bil eceline ilıtimal verilememek 
tedir. Çünkü vilayetin yeni sene 
bütçesi, ıeçen ıeneki bütçeye na• 

zaran daha dar bir v:ıziyette bu· 
lunmaktadır. Geçen sen.eki bütçe 
de maarif tahsisatı 785,716 lira 
idi, Bu ıene maarif müdürlüğü, 
ma:ırif tahsisatı olarak bütçeye 
900,000 küsur lira konulmuını vi 
}ayetten iatemittir. Bu miktar ge• 
çen senekinden 115 bin lira fazla 
dır. Vilayet meclisi umumisi, bu· 
nu kabul ederae önümüzdeki den 
yılında, bu sene açılamıyan köy 
mekteplerinin açılnıuma imkan 
hasıl olabilecektir. 

İzmir vilayetinde 322 ilk mek· 
tep vardır. Orta mektepler bu mik 
tardan dııarıdır. 
İzmir merkezinde 44, Bergama, 

Ödemiı ve Tirede dörder, Mene• 
mende, Urlada üçer, Kut adaıı, 
Çeıme ve Seferihisarda ikiıer, Fo
ça, Dikili, Bayındır ve Torbalıda 
birer mektep binası olmak üzere 
74 ilk mektep binası vardJT. Bütün 
vilayette 322 tane de köy melde· 
bi vardır. 

Bunlar açık olan mekteplerdir. 
Bu mekteplerden 828 muallim ile 
30 muallim vekili olmak üzere 
( 838) muallim tedrisle metiul bu 
lunmaktadır. 

Onuncu Cümhuriyet bayraımm• 
d,. •U!lyette in edilen "'" can11l• 
tına ahuan "00 köy mektebinin 
açılma tenliği de yapılmıthr· Bun 
lardan bir kısmına muallim veril· 
mittir. 

Vilayetlerdeki bütün ilk mek· 
teplerde 28,000 küsur blebe bu• 
lunmaktadır. Orta mekteplerle lz· 
mirdeki iki huıusi Türk, 4 Musevi 
2 Amerikan, 8 Fransrz ve 5 ltal• 
yan me ·tebin eki talebe bu mik· 
tardan harİ'"tİl', 

Ilgın da 
Hanımlann el işleri ve 

soğuklar 
Nakıt muallimi Zehra H. idare• 

sinde geçen ay iç:nde bir diki9, na· 
kıt, biçki yurdu açılmıştı. Buraya 
yirmi kadar hanım ve hannnkız de
vam etti. 

Bir ay devam eden bu kurs ge• 
çen hafta içinde derslerini bitir
miştir, 

Yapılan itleri tethir makaadile 
bir sergi açılını§, bir gibi kısa bir 
zamanda yapılan nakıt ve dikit it· 
!eri halka gösterilmittir. Ziyaretçi
ler Zehra Hanımı tebrik etmiıler• 
dir. 

Kazada bugünlerde soğuklar 
bütün tiddetile devam etmektedir. 
Ardı ardına üç defa kar yağmııtır. 
Dağ ve ova köylerimiz karla örtü• 
lüdür. Karların vaktinde yağması 
bu seneki hasılatın bereketli olaca• 
ğı kanaatini vermektedir. 

Halk kışın ıiddetinden tikiyetçi 
değ:l, bilakis memnun görünüyor. 

Kasabanın tenviri 
Tavıanlı (Hususi) - İstanbul· 

dan bin sekiz yüz liraya alman bu· 
harla i§liyen motör yerine yerleı· 
tirilmit ve çalıştırmıya batlannnf• 
tır, Kasabanın tenviratı bariz bir 
surette farketmittir. 
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HoliTUd, "H1UU1i,, - Spor aa· ı Nereden b&flıya~? Gelifi aüzel daki tem.illerini bitireli. Ba,nm- "Aıtiatik,, •inemumda bu haf·ı nın filmi olan "Beraz rahibe,, , ~ 
bumdan film aahuın:ı 1eçenler ~~ b&flayıt ola~. ~~v~ur d~- dan beri latanbulda bulunan pi· ~ ıö~rilen filin, eileadirici bir velce aeuiz olarak Lily.uı Git 
arumc1a, 7iiame p.mpiyoalan fünmıunda tahaıl ıordum. Amen• dız, telırimizden ayrıldı Atinaya fibndır: Alin Benjaminin bir sah- Ronald Kobm.n taraflanndan · 
Coni VaJ11Düller ve Bmter Grab- kanm .bu. ıehri; tipik bir üniverai· (itti. Oradan d1 Mı.ıra ~clecek· ne eaerınden alman ve Fernan~e~, cude ıetirilen filmin ıeılial .... 
beden aoma, yeni aahumda •si· te tehırdır. Burada o~ken, tale- Çok raihet ıörmeai itibarile, And~. R~, Jinet Gober, Kr:ıstı· cak, nka zamanı, yeni filmde d 
yade bıhumıa Jmbilbeti sa.tere- be arkadqlanmd:uı bıruile ehem ıelecek aene tekrar ıelec:elini ~ do Lın taraflarından temsil e· iittirilmif, zaman, timdild z 
nin, bobar Mab Bur oJdula, ha miyetaiz bir teyden kavp çıkar· kuvvetli bir ihtimal olarak byde- d~~ menuda, iki süt kardet var. na yaklattmlmıttır. Bunda rol 
kiki ftZİJete 1171ua bir tahmindir. dık. ihtilafı Amerikan uıulü üze• debiliriz. Eaa.en, liderken keneli- lkıaı de. ~yni kıtlada_ Fakat, biri l~ar, Helen Heyı, Klark Gabi. 
Ve her iki •heda manffak olan re, hemen oracıkta döviiferek hal· ıi de yakında tekrar plmek ama- ae~er, bın zabit. .. Zabit, bir kadın· Bu ıkiıinden bqka, Leviı Ston.. 
Maka BaeriD, ha iki cepheli mu- letmeğe karar verdik. Kıaa ıüren aunıe:la olduğunu .anlattı. la ~ır •. Böyle bqbyan mevzu, Mevzuda bir ltaly.u prens • 
-&L~ dolayuile, kendisini bir boka maçı! · "S . nefen~ zabıt, zabitin nefer ünifor- kızı, battan aona kadar fel&ket • ........... ~ aray,, aıneınumda aon tem- k 
dfiDJ'aDID en mesut imanı ıaydıiı, R.skibim, yabana ablır delikan· sil ıeceıi, oyun bittikten aonra la- •!'8' llYere ıüç bir vaziyetin ö· çinde kıvranıyor. inzivadan 
muhekbktır. Bobar ve film artia lı delildi. Haylı kuvvetli, ıöaterit- tanbal latanbulJular. • nune leçqteie çalıtmalan, kadının lanan vahti ruhlu kız, aile muhi 
it Mab Baer, kendisini o kadar li ve J1lllU'uk dhilfünde bilpi.... arbd ~:nıe beraber .~1?' 0

: kıtlaya ıe~~i üzerine yapdan bu tinde kendiaini yabmcı hiued" 
...-ıt hiaaediyor ki, Amerikada Buna rajınen,maça bqlıyah ara• H 7 d" b ak ıp • ~et deiıttırmenin bir çok hi· yor. Günün birinde yalatıkb bir 
moda olan "ben, bqün o kadar dan pek aza zaman ıeçmifti ki, o- ba :;.;.e 

1~~..:~ n::..::.:: dileye ~Y~aıı vermesi v. a. ile ka· bite kal'fı ruhunda temayül uyam 
mesuda':m ki nabratb prkmm nu bir 1umrukta yere eerdim. lb· . . ntır ye ınki~f eder. yor. AileYI vaziyeti zeqin biriail 
kendisi için ·;pılcbjma kanidir. kibU., benzi aap aan lreeilmif, .es :::::; Jozefın ~~ .~JJDJeti Vaziyet kurtanlmqya kadar, evlenmesini icabettiriyor, • 
Banu, pka ~Da, o elylüyor ! çıkarmadan, yerde yatıyordu. Mu· &; herkeam Jlriitu, &falı Hidi--: ~~diae üatüne... Menuun sevifmeai, neticesiz blec:altır. 

"Boblr 99 Wm,, iaimli filmi ayyen zaman içerisinde ayai:ı kal· eflendıncı ollllaaı için dütUnülen Zencinle evleneceli ı&nden 
~ Maim llMrle Holivudda kamadı. O akpm, bu muftffaki· ve ~lunan hldiaeler ... Netice iti· vel zabitle bulupnsia ıfclen kızm 
fllm pvbme fanlumcla konut· yetim bütün talebe arbdqlann barile, "'al~yın horozu,, filmi, bot otomobili, bu mülakata mlni o). 

ta1s. Malsa Şmeliqle yaptıiı maç- ittirakile huırlanan bir ziyafet· zaman ıeçirtmek ıayeaile ortaya mala ıiden babumm otomobilile 
tan p11p çdonca, spor sahasında te tes'it edildi. Hatta, yere terdi· konulan l;ır eserdir. çarpıımca, kaza, babası prenain 
oldala kadar filin aahuında da ğim rakibim bile, ejlentiye itti· ~ ölümüne aebep oluyor. Bir taraf: 
aftb qandıran Maka Baeri, rakle sofra b~~d:>. bir~ IÖy· • "Melek,, ·~~daki "S~ pi· bn da zabit, cep~ kidiyor. (); 
..-., c 1 M ·• # n la p iMfeli leymp .-& ceatilliMnoe tiırd'ar et- Jamah iradın,, filnll de, :Mt • •· nun da ölüm haberi ıe'ilyor. 
lla'fdam. Genç, yakıfıldı, tanmmq ti. Okum•kı.zMDan kaybetmeden yandın~ sahnelerle doludur. Re- Gerçi bu haber, yanhfbr. Zü" 
ve Gstelik Holivudun en güzel ka· derhal ciddi aurette boksla uirat" uate Miiller' Georı Alekaander ve sadece esir düpnüttür. Esaretten 
dmları arumda yapyan adam!.. manı taniyeainde bulundu. ~d V~~IUD rol aldıkları bu dönüyor. Fakat, zaten bezain ruh· 

KollUfluigmuz urac1a, ikide bir Bab'llD, oldukça zensindi. Za· 
1

1 e, ır yanlqbk, .. vak~ bat- lu kız, üst üste iki ölüm darbeaile 
oclanm aralamJo ten benim hevesimi kıracak sert· aııııcıdır. Genç ve pzel bır kadm kartılqmca, hay.m biialiütün kils 
kumral ~ın ...... ıbrr~=:: ç~ müdahaleler yapmazdı. Bu hl· k_aplıca aeyahati e~num~~ ~ndi· mu,, Manutıra ııtmmıf, dtiiaJa· 

'esmer~-· P .. _'-- B d11e 6-ine L-•-ıa ciddi mrette aıne kocaamm hedıye ettıiı ıçmde dan 1 tek '-:...:. a __ ..1•.x:-;.. "'--lanm __ .__lar ına- ae- , uuım b" .. bul d ... e, e çe .... -r-• .:1C"9'al• ...... 
-t -ıva I Uirafmak • d" • • L-..1• • larJ lr pljaaJ&llJD UD up ÇUl• )" • • 

rin _ .__ o'=ad•=• •öriiDce. tat· •te ıfimı ..-•me •· ta ka bed" B . . di ıe ıtı, onu eaadete ka9Uttam11JOI'• 
1~ 1111!111. .... • e- çınca, ıGçltilc ı8atermtidi. "Oi· yı y ıyor: u pıJama, ne ~ 

~tatlı ,allmai,_., ~ 1 hım,, dedi "tahail, her imana il· d.olqa, batka bır k~dmm eline ·~ "ipek,, . ainemumda handa 
nye çekbor, ~lar • IÖ- zmıdır. Bir •Porcu d:\ tahsil pime .Jozefln ~- · ~· Yaka, öyle bır c:ereyaD. ~P Türkçe aözlendirilen "l.Gb Yapar 

_Bu ~.bat~ IOllra, lidir. Bununla alibnı k.-den, ~ bir aobula hirletiyor. Zea edı~. ki, •oca. Unlllllll ıçmde yolcuları,, filmi. .• Ba, merak " 
zu kend~e bırakıy~ram. Mab bobla ela Uira9mm kartı hir dl· ca_ aüzelin, çepkm. Ye tuh bir ar- aarı pıJ~ bal1111a11 ~~ ~lı- net'e Qyandmcr olmuı göaetile-
Baer, PD' an liyWi: ff"tefinı yok!,, ~ olcluia, herlwı c:azibeiile ta- ~ ~yahatmde kay~~· b~· rek yapılan filmdeki artiıtler, A· 

- Evet, meaud..._.. Hem de Doiııuunu . . bqlan- hır edeblldili nokbamda ! dijind,n, onun kendııını bafka bir lia Vayt, Zita J han y· . O 
tam ml....Ue... 8llld ilibtlat'f _.. Rfa bir &ayı·~ Neden Burada on d6rt IÜD kalan "Si- erkekle aldattıimı sanıyor .. itin İç bom, Verre T.:W ' mJ911 .. 
bun bir adam olaychm, "nuar de saldıyaJDD? lntr ldlml~ .vah :rıldız,,, (iderken, kendiıile yüzü anlqılmcıya kadar, net'e ve- ~ .. " 
fer,, dt,w hana açıkça aiylemek· bile, korku •• enm.:_ Yarala· koDUttum. Sahne harieinde aalme rici hidiaelerin biribirini takibi..... "Türk,, ıiMm~ındaki film, 
ten çelrjggıdim. Fakat, böyle 19yle- nırım, bir :r:::i.r: iraı'pda· iiat&ndeki neteli taTUrlarnu ma- Bu filmin mevzuu ve çetniai de bu "Gönül tuzaiı,, iaimli. •• Lieet Lan· 
re ~-·· ! . kinin Y1DDruia .an:.. yahut haf aza eden ve boyana bhbha· tarzda... vin, Hanri Gar., Rober Arau, Ba-

Böyle te:rlere m•nmam. ~~un bU1'1111ma iner d" korku içbMle, lar aı.n, Jozefin Balrer, tanlan ........ ron Fia, Trevil v. ı. tarafmdu çe• 
la beraber, nazar delme team o~ tereddütle çarpı:IJOnlam. Sade 8ÖJlecli: "Sara1,, ıinemaımda bu hafta. rilen bu film de, hafif tfılMYzulu. .. 
ma~~~~~~~b~d~~~~ -~~~~~~-~--~-~----~-~--------her iki aahada kııwet ve töhreti· çin de endite ~~· Bir çok 1eY•dbn. Methur bir damaz ol• içeri ahmak, her halde pek kolay Jar veriyor ki ... 
mi kaybedebilecejime inamfllll· yumruk indirip ': yedikten malı ~ isterdim. Fakat, obbile Wr it olmaa prek! - lata-... "9D'Scla w b· 
Buma muali çok ... Rinate yere sonra yumruk !:terinin öyle ceiiıni hiç habrıma ıetirmwif" Jnefin Baker, anl:ıtılan tarih ra kedi ıetirmifainiz, K.ıan me-
aeriliı, filmdeki OJDaJ'lt hakkınd• her zam:ın bıraktılı • • iÖfÜDÜ• tim. IDeraldıaL.. Surlara dair bir hayli raldıaı olduğunuzu d:ı itittik. B-. 
tiddetli bir kaç tenkit... Bunlar, tü dereceaind k ~ın mahiyet• - ilk aahneye çıkqmızdaki he aaalGmat abq, latanbuhm muha· lara bu kadar fazla iltifatııuzm 
çalJacak ortaya çıkan huaünkü aa· te olmadıiı ~=ine Yardmı ye yecanı hali habrlarmıımız? aaruı ve saptı hikiyeaini .alikab ıebebi nedir? 
adet Yerici vaziyetin, ıene çaba- rİDI üzerinde rahat rah t mücade - Tabii, moııter ! Öyle dakika• Lir halde dinlemif. Sözlerine fiy· - Ben, bir çok insan ıördüm. 
CÜ ortadan b:ybolımuma kifi le ettim. Ralcip üzerin: rakip... lar hiç unutulur mu? lm:ın, sah- le devam etti: O kadar çok ıukutu hayale uira• 
ıelir. Ne aporda, ne de ainemada MuvaffaldJet aeriai Maka Şme- neye çıkmaja ha,ladıktan aonra, -Baracla en çok botuma 11• dmı ki, haJT!lnlan iManlardaa 
d~~. JUkanda, .. ~ ~lmak linıle maç •e biitü: dün~:ıda met her zaman ~ıkabilir. Fakat, ilk çı- d~ ~ler, "~~rl müze,,nizd8: çok aeTmeie bqladım. Çünkü oa-

müm:din olacağı tupheaısdır. bur olut! kıt ancak bır kere olur. Böyle, bü- ki eski aalrerlennısin 0 zamalri lar temiz bipli, maıum ruhlu 'ftt 

Ben, ıiın;.in birinde böyle olabi· Film •hu 1 yak baa: tün hayat müddetince ancak bir kıyafetlerini ı&teren hejkelleri· çok defa sahiplerine son derecede 
lecoliai, timdiden lreatiriyorum. tıın? Gerçi fi:a. DUi a n- kere yapılabilen 19yler, katiyen dir. Hepsi •J'l'J ayn o kad.31' ente- sadık .. Siz de, ben de insanız. Fa-
C iiDOa lıbincle böyle olacak, diye larda spor sahaa ;;. 8c;,~ :-;. unutulmaz ... Unutulamaz! NAii ki, her birinin Ciniinde claki· bt, hakikati niçin aakhmab? I• 
neden bal bö1le deiilken üzüle· fevlnlide to'"bret

1 
_ _.. hır n ıre - Biraz latanbuldan bahseder- kalarca durdum, bunları do,. do- tin doğrusu bu! 

. 1 N d !-&!L'--'cle '--- wuınen er apor- . . • ? ttim s· d -J:. le • • B 1 Jldl e en IMl&IHU o...-ı mu· cu ile hemen olduld "b. be- muma• ya aerre . ıs e .vY yınız, u aöz erin minaamı kendia~ 
bdder bir feJ için timdiden kafa· nimle de aliİcad -:~ d - Burada bot nm•al:umu sa iyle delil mi? münakata etmedim. Bu bahiat4 
1111 JOl•Yl'D?. Buıündea hiç oralı film çevirme t k~;. ~I kart~ melde ıeçirdiiimi .a,ı......., pek Kesik ketik konufUJ'ken, uzun herkes iatecliii ıibi dütünür. "Sl-
d61Uim dolram •• Ne yapmam li· ak, ben. . ~ 1 1 bı e b" •1 J&Dlıt bir teY aöylemif olmam. bhkahalar 3tarak beiendiji teY· yah yddız,,m son .azıı, fU oldu: 

' 
• • d" " ·· m mı ıçın bq ır ••• e M" ·ı d d 1 · .... _____ , x..- •--d"k · ana ıe ecetmı, o zaman uıunu• ile oldu. Cek Şarkeyle Primo Kar· uze ve camı er • en tutunuz a erı .. n eın.~ı15 .. ,ı .... ı ettır· _ Burada ıeçirdiiim hot gü ... 

riim ! , n a ~mdaki büyük müh" tehrin kenarmclaki tarihi ble da- ._tıe ıarar eden Jozefin Bakerin lerin habrwaı biç unatmıyacıı-
Saadeltca bol bol iatifade etti· er Ye ft. C. ım Y&rlanna, ıurhra kadar her :reri· bol ~ine aldanarak, onu dai· illD. ilk fmatta tekrar ıelmels, 

time tekrar Ye açıkça ifaretle, ıl· ni 16rmeie çah9bm. Çok c:eaur ec- ma itin ahymda bir iman sanına· en ziyade hararetle du1duium ar 
• llaıabmı •n••tmaia aeçiyonun. [Dcvaını 8 irıci sar-tanın 1 inci sütununda J Admız vumıı. Bu duvarlarcl-. J'IDIZ. Buan da öyle mbalı cevap. zulanmdan biri! e. lleJat 
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Mısır Kralı Hz. Bu Yaz 
Ankaraya Geliyor 

--· 
• 

Bir saaetede muharrirdim. 1-
tiıad.n çıbnldnn.. Meteliksiz, 
killlffliz, aç kaldım .. 

Bunua iiurine hatmm1 harıku· 
lide bir fikir aeldi .. Bir sabah 
ıueteeine fU havadisi yazıver· 
elim: 

"Milli kredi piyaqosunun bir 
milJonhık b~ ikramiyesi, ar -
....... , • .muharrir Seleatine isa
lıiet Wllllaiftir. Seleatin, kıymetli 
Wr ıairclir. Arkadqmnzr tebrik e-
1u r: .. , 

V.e-ert•i sünü ,ak,am ıazete· 
'ldtb~n birir benimle ıu mülakatı 
fllptı: 

"Bir mil:ronu kazandıktan •on , 
ra, M YAPIC1 im1 aorduğumuz 

Mlefi Seleetin bize dedi ki: 
"-Eneli borçlarımı ödeye· 

celim ... Amma senenin sonunda ... 
Sonra ft' ahibimle dokuz senelik 
bir konturat yapacatmı.. Bugüne 
kadar oturduium tavan ara•mdan 
,ılanak utemiyorum •• Burada çok 
aziz ve kıymetli hatıralarım var .. 
Henüz intipr elmemif olan tiirle· 
rimi nqredecejim ve bilikayt ve 
tart bu tiirlerimi basacak olan ta
bie aene ıonund ı yüz bin frank 
mikif at verecejim .. Bir kere be
ni aruınlar, aerlerime kimlerin 
kı:rmet Yercliiini anl~yayım.. Fa
Jcat parayı, para iıtemiyenlere ve
recelim. 1 Onun için, beyhude 
y•re mektup yazıp para isteme•İn· 
Jer •.• 

-Otomobil alacak mııınız?. 
- E•41t, fakat parumı altı ay 

kullaııdıkbin tonra vereceiim ... 
Bu tartla iki mi•lini vermeje razı-

... ( ... l&nb ı iMi ...,..._, iki memleket araırnclalci müak...Jerin 
Mısır kralı hazretlerinin Yuna· muallak bütün meselelerin halliyle n 

- Kıtı Niıte mi geçirecek•iniz? 

Fransızcadan 

nİ•tan cüm huriyetini Zİ7Uet et- ticeleMC8k bir tekilde inkitaf ettiği 
- Ni•te ıeçirmek niyetinde· me•inin en mühim aebepl . d ıöıteriyor. Her Mmrh, bu haberlerde 

Y
·m F k t ld ., erın en d · ki d k ı ··· a a ote e oturmauni .'\~şıım aımaz• ı.,u 17,'!4 b" . y . ta K al h . d en erın zev uyar ve on seneye ya 1 

7.11 
17.24 
6.$5 
ı!,t 

15.0 

7, U 
l:",! 2 

6,55 
J2.Ç7 

Clia doluş u 
Cila t atışı 

Saba~ namazı 

OfJe aıımazı 
1 k l11dt namazı J!".07 

•evmem .. Eğer bir aile, bana evini Vauı 111mııı re.ııG 1 !.~6 ırı, unanı• nm av a fe rın e hir zamandanlteri iki memleket arasınd 

d 
·· l' d I • imsak M Q :ı.~ Mmr kral bandanının müeHi•i ve koaaıalqelmelcte olan bütiln rneselele 
Ufe ı aya ı verıne... Sene •o· 'i 1 a:Oalerı 33 34 • M b B 

d 
1 ıa ıeçea 

332 
yem ısırın anisi olan üyük halleden bir muahedenin imza edilece ~ 

nun a onlara bOl para veririm. Y11ııtalın .. :t3t L · _J Mehmet Ali Pqa nanaına bir hey· sünün yaklaıma11nı l&nlimiyetle dile 
- Bir •iyasl fırkaya yazılacak ':-='~;;;;;;:;:;;;;;;~:;;;;;;;:;;;;;;;~ kel dikilmekte olmqıclır. Büyük Çünkü Türkiye ile Mıamn dört asır mü 

mıunız?. ] R A D Y Q 1 Mehmet Ali Pata Kavalada doi- terek hayat ıeçirmelerinin izleri, her s ·· 

E J h 
i v • • y · aün ıörebileceli tekilde apaşiki.rdı 

- vet ... " nti abatı kohylat· .... mut oldugu ıçm unanııtan, M111r B 1 M .d . . • h 8 . . v l unu ya nız ısınn ı arı, sıyası ay 
tırma tahsisatı meıture cemiyeti,, ugUn ile münaıebetlerını saı amlaıtır• tında cMiil, ttunclan betka Mıaırhlan 
ne 60.000 frank verecejim •. Fakat ı.tanbUI : ız,so - lS,80 Türkçe plt.k, n,so mak maksadile bu cemileki.r hattı milli adetlerinde, rnilli varlıklarında d 
onların bana evveli Lejyon niıa· ,.,.moton. 11'30 •rkeetıa, lt.IO Büımlar harekete karar vermitli. cöriiyoruz. Mqw• en yalcın hııımlık 

11e1et1 n rra111oron, :n.so •Jaaa baberlert •• .. 1 . . 1 1 ld ., nını vermeleri ıarttır .,, ' . ' Heykel dikildikten aonra ortu e- i• ıle baih olan mıl et er sayı ıgı ta 

Bu mülikst çıktıktan bir kaç 
gün ıonra, borçlularım ıeldiler ve 
o/o 15 faiz zammı ile alacaklannı 
ıene sonuna tehir ettiler. 

Ev •ahibim beni kapı dııarı et· 
mekten vaz geçti ve ev kira•ına 
o/o 100 zam yaparak 9 ıene için 
konturatı yeniledi .. 

Bir tabi geldi ve bütün tiirleri
mi neıretmek üzere aldı .. 

Jsteyenlere para venniyecejimi 
~nlayan dohndmcılar bana de· 
met demet çiçek yulladılar .. 

Emrime altı ay kullanılmak ve 
sene sonunda bir mi•li fazla ö· 
demek ıartiyle otomobil verildi. 

Yüz bin liralık bir dul benimle 
ev]enmek İ•tedi.. 
Yakında evleneceiiz ... Bereket 

versin milyonu ıöreyim demedi ... 
Niste bir aile villiaını bana terket· 
ti. ... 

(Tahsisatı meıture cemiyeti) 
hana bir Lejyon Doner niıam ko· 
pardı ... 
Buıüne buıün lord ıibi yqıyo-

rum .. 

aaat ·~arı. clircle T!ı k 'il ti L.. ·11-tl · L.... 
ıt,SO gramofon, 18 lıeman kon11erı (Ek· cek ve mera•imle açılacaktır. M111r ur rnı • - mı Pli •nn ~· 

rem 7.ekl Bef tanfın...a). ıue r.......ea k l Ah F H b ·m da balunur. Onun için Tiirkiye ile Mıa 
t • ra ı met uat z. u merası • .ı_,_. . be 1 · • ·1 • 

den. 19,10 ıramo on, 20 ajau tıal»erlert. araıın.._ı münate t erın ıyı eımeaı 
\ 'arJOv• .HIZ ın : ıo,ıo pl&k, ıo,40 pl&k, de hazır bulunacak ve bizZAt kcn- den duydufumuz sevinç, çok tabff 

tl.15 Jl'llJlarmOt1lk takan t.rafadaa kal-ak diıi, heykelin örtüsünü açacaktır. ıamiml Mr hl•tir. Türk kartletlerlmbi 
nattoaalPJ k:.:; 1:~ı~A ~~tuer pl6'd&k • '.,· 1~ Mı•ır kralr, hu meraıimde hazır de ayni hiale •iteba .. iı oldulft..rma 
tqann • ,..,, -.on or eıı.ra • • 
çocuk pror;ramı, n.s. tanmnne arttatıertn bulunduktan ıonra Yunaniıtanı ıe· mınız., 
pl&klal'I• 111uea1ıa-, 18,15 Poplller Po1onra zecek ve daha eonra ••Mıhroaa Elbclağ caıcteai bu mukaddimede 
Jlıidlld.S , 19 milııebbe. 19,40 pl&k. 26'3 • • " sonra ıöıü kapitilliıyonlar me•elcıi 

111u .. 11a1ıeıer, 21,111 \'areova Fllhanoonlk be· yatıle Yunanı.tandan ~areket ede· getirerek, halihazırda Suriye, Filiıti 
yeti tarafından 8eıdonlk 'koneer, U,40 spor, rek Türkiyeye ıelecektır. Hicaz trak İran, Efganlıtan Arnavu 
,.,ıso elan• mu.ıkııı ~- .... m11tll&11ı K 1 Ah t F t H ti . . , . • c1evamı. ' ' ra me ua azre erının Juk gibi biltiin tarklı memleket tebaaıf 
ntn Boda~tıı 550 m: ıs,so orkestra, 15 ım- Türk~yeyi ziyaretini hazırl.....ın. nm Mwrda Mısırlılar gibi nıpdıklan1\ 
re M•IJ'•li tıaa takımı, J8.ll Ba .. pe,te olan en güzel vesile, hali hazırda bundan b&§ka A.l~nyanın lcapittıııro 
11111.ıkJ h~yetınden ko...erı, ıs.so pl&k, ıt,15 Türkiye ile Mıaır arasında bir siya.. lardan vaııcçtilini, yalnız alman tcbı 
ınüeahabe, spor, 20,15 neeert blr akpm 11411" t hed • .. k d .I k aına adli i!lerde m1.1vakkat bir takını k 
rtya&ı. 21,40 ı__,. llomlo ul'&fDldM ...,. s mua enın muza ere e 1 me • laylıklar ıöıterdf flni izah ettikten son 
Ji8r, 21.15 hüerler, u,so c:a ........ ta· te olmasıdrr. iki tarafı da ho§nut TUrJdyenin Mrarrc!a ka ftWiayen iıt 
kımlan taratautan kantık parÇalar mopnnl d k k 1 ki ·· L l • • p 
P 1 Kal 

.ı...__ e ece , artı ı ı munaaeoet ermı mekten •uıeçmainin derin bir ı · 
au mar•m lt""'ldle. 

Vtrua otT :m: u,u ı ... ec nmılldat izamf derecede kuvvetlendirecek kargılındığmı liJiemektedir. 
(Martla& EJtcbDlll• Maıia BaJo•· Dr. Pauı olan yeni muahede · müzakereıi ta• Elbelii C•ıttaai daha aonra iki m 
Lomıt.1), 18.60 eeyaı.at uberkrl, 19,0ıl mtı- I k . ~.J'ldikt lcket arasndaki ~~\!J münaubetlt 
..._~ ıt,M -.ııanm ...._ "'°"' JıaMrle. mam anara ımza euı en sonra k.ld b h di • l F H . l den şu şe ı e a se yor: 
rt, ıt.ao twnıana :miMI""' (tarlJa ve Kra Ahmet uat z. ıki mem eket ece.. "k • tatistiklerine 1takb 
lntaa1ar) lt.N mtl••·'eler, IO,IO ..,.ar or- d 1 ' d • • . • umru ıs 
k 

• L~ _•o ·"rle arasm a açı an yenı evrı teaıt ıçın takdirde Türkiye He Mı11r araundaki t 
eetıaeı, ti aoa _ .... , #"'"" ... r Ye mu-

Mkl parcaJan, 14 pl&k ee aklUl kcnalert. Türkiyeye ıelecek ve Türkiye cari müna .. betia ıittilKe •nfl-..ı.tltl 
Mbet iM mı 11 NrM '91ıellert. pük, Cümhurreisi Gazi Hazretlerini An· olduiunu ıöeiiriis. ilci memleket ..-.. 

14 11a1ııer1er, pl&lr, 11 "'1'• oıtaıetrur (l.Als- karada ziyaret edecektir. Bu seya- daki ticaret mi.iNdeleai icap ettiii 
tip Ve11Mın1 TOll Vln....,) upeaetlllla aver- bi d V'ld' T·•....ı_• • M da h 
t -·- ,_ ... ___.... --·•· ıt hat Mısır Kralı Hazretlerinin tahta yette esı ır. urııuyeıun ıaır 
ttril YI dalla - .-& ... - -~"· • ld ~. .. .::th • .. n. 

baberler JUi rad7o orluılı&rul. (lc:llukrt t duktan t i h t ız o u ... nıumtaz ,... ret, aıtuaçe 
--:..,., -i-ıılııt&••iiltl"ft.), ,. trıı!Tenlt.e ol ~r . . ~~ral Y.~~ ı aeya a • meie yüztatmaı. Mıur da Türlô,.,I an 
deni, .,. ,..-. ~ ~ ...... zı len· erın ü~Oncüıu o aca . tur fia e ttr.;.,,w.lriftıifti~,,.,....\l;'lıltiti~.;;: 
roalk bMer crAtlleMe ..._ ...... uldl), Kahire gazetelerinden "Elbiliğ,, bebi ilCi memleket araımcla kuvvtıtli • 
2t ... iM, -.U ll•nrla ....._ refikimizin verdiii m:alOmata ıöre ,.ai mimaaeNtW t.uluamt'MN" 

- E-.et amma diyeceksiniz ....._ ııt •= n .,_... _..,. _... ' ·· elen iki ~ · iJirilliriıulen 
- l>üteı Dorot.e ile evleneceii- sene sonunda ne olacak?. ... lreWr, ıt,. Mr ll.ılk ....... puta)'ff M111rın Türkiye elçisi Aptülm ık JU ~tia 

· • ve ....... ll,lt p17ona ile ._...... -- Hamza Beyefendi halihazırda mu- zak kabnuıdır. 
llJZ rJY&JMİ Yar?. Oulacak !ey malGm .. Balık, dol· ._ _.._ _.., ıt.M ..... ....._ pmt- • • • ' • • Bu vaziyet delifmeie batladıfma 

7ım ••• 

- E•et.. Fakat diitiinüyorum .. gun yeme kopr ve bu yüzden (': ......... .......-- ıt,M..,...... it ..... "&hede proıeaını Mıırr bqvekılı ve iki 1M111leket ............ 'lllUtlW. nlllııtel411 
Dorote ·ı AID ıan, tı ..... kıM ~ n,u llantık hariciye nazın Aptülfettah Yahya ı... iki ınemı.ati MtP'lt .tec.k 

mı yoaer.. ma benim mahvolur .. Bana kurban gidenler- neptıat. iMi 11119Ja ~ _,..: Pataya arzetmektedir. balledileaiine ıön iki tMef N'lilmdall 

p&raJa ihtiyacım Jok .. Alacaimı de, ban:ı değil, benden ziyade ~ --=., ı ıeee a-•· _. l'll MUak• •el•ln m evzuu münaaebetı.ria daha tahii hir ~ 
kıa fakir oleun, •lllllla ıüzel ol· kendi hırslarına kurban gittiler.. -..as · Elltilai ıazeteıi Türkiye - Mı· almuı Wdenir· 
••n .. lstecliiim bu... Dedim ya, Benim için bir kaç ıünlük beylik l•-------!!9--!ll!I.. ıır müakereleri hakkında yazdı· Mıamlald Türklerin ~ 
parafa andıtaç delilim... beyliktir!.. B O R S A I L' :L.-.. m-•·aJ d .. x I d k S.yfettha meaeleıl lM ilcl d01t .......ı 
----~-----~!!9!!!!~_;~~~1P'"J!11!.'lll!!'!l!!"ll!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!ı"!!!!!!!!!!9!!1111 1 • ı ~ır ""'9 ma e e wvY e eme • ara..-.ıd umumi mtnf..allri ı• 

) fı• Bı Al L'E'R 1
1 

[Hiıalaonda yıldıı işareti olanlar üıcr- teclır: recek mabiyıtte clejildir. iki tanf oze ın .MA.ı terinde t ŞUBAT muamele o1ın1ar· HTürkir• ile M11ır aruındaki müna ... mala i•tedikten IOIU'& banlan Ml•ltmek 
dır.) Rakımlar kıpınıt fiptlınnt (f:Ssterlr bellere dair .ulaa'-lan •triJ'atima.lan hiç bir güçlüie te .. düf eclilınez. 

VAK 1 T 

TJ:UllFON ~I: 

1'• ı,lert teı.fonu : ld'79 
ı... UUtoeu : 1'810 

TfllNt ..... : ı.tubul - (\'AKIT J 
.,_.ladu.Ko.'8 

.t.B0n BSIJllU..ERI: 
1'1rk1)'8 Ecnebi 
U. l[r. !111 ar. 
,.. .. ıuo .. 
- .. IOt JM .. SOO 

iLAN tl'()amn&JU: 

'ftcad lllalanD tlla ~ un
tllld IO ~ lıeflar, tık a&Jdada 2lSO 
..... ıwtar c:ıJrar. 

JJlytk, tuıla, devamlı illa ~erenlere att 
ayn ...... -nfdlr • 

'ftellmlf Ullllana lılr •tın l O kul'Uftur. 
ll17ÇOK ILA.NLAB: 

mir dlfall 10, Dd deful CM>, Uç defuı 66, 
dlld W.. '71 .. oa def• ıoô kul'Uftur. 
Oo _,.. 8lla nnalma bir detuı mecca
...,, D11t •tiri pOell lllnlarm ıazıa 

lllll'lln 1ıfı! lcuruttuı U..., dlSr 

Çinde neler oluyor ? 
kuruttan 22 kuruıa kadar, 
14,5 tan 22 kuruta kadar, 
36, 75 kuruş, yumurta 1440 ad 
ıandılı iri boy 21 lira, zeytin 1 
kuruttan 19 kuruta kadardır. Bu 
day kiloıu 4, 5 kuruftur. 

Yeni Sinkianı hüktmetinin rei 
•İ olan ıabit mollanın, Hotan emi 

rinin himayesi altında oldul 

Hindiatana mücavir olan Hotanı 
da lnıiltere himayeıi altında hu 
lunduğu ileri sürülmektedir. 

Sovyet matbuatı Sinkianı't 
mU.lüma.nların Çin aleyhinde ya 

tıkları propagandanın Tokyo ta 
r:\fından hazırlandıiını iddia ed 
yor. 

Sabit molla, harbiye müstetar 
nı Kl1'ile röndererek Efıan 'hü 
metinin yeni hülcUmeti 

nımasını istemittir • Bu 
yet daha •onra Hindiıtana 

cek ve ora-dan te9ebbüslerde bul 
nank milletçi Türk zabitlerini 

ordusunu teıis icin çalıımaları 

temine ıayret edecektir. 

Japonyada bulunan bazı aahı 
Türk u.bitlerinin de Siokianc' 
şitmeleri bekleniyor. 



1JediAodu 

Moda kralı kimdir? 
Dünyanın borcu -Kendi borcum -

Dördüncü elmas - Canavarın 
yavruladığı şayiası •.• 

·· k h· d" (L h N ) deki ejderha Son on gu11 Zlrf mda vu ua ge· a ıse oc eu .. . • 
len dedikoduya zemin olabilecek olduğu halde maattee11uf !ımdı-
h ~ d· J • •• •• •• •• •• t" k d n-- ltalyan sularında ,ne a ı~ orı gozumun onune ge ır· ye a ar ~ .. f 
dim . Evvela hatırıma dünya· de dahildelci göllerde bödy"lle ıerde. • 

1 . 1" b" h na tesadüfe ı eme ı .• nın en şık giyinen adamı mese esı ı ır :ıyva . d "il tl 
ld. ş· d" k d d.. B 'derha nıeıeleıın e mı e er ge 1. ım ıye a ar unyanın u eJ be • I 

en tık giyinen adamı İngiltere adeta çocuklara ~ıy~r ar: . 
1. h · 1 d O · 1 "Ben de isterim, ben de ısterım .. ,, ve ıa tı sayı ır ı. ne gıyerse d l 

lngi!terede moda olurdu. Erkek bağırıp, çağırıp uruyor ar. 

mo~bınmı merkezi olan Londra Deniz hayvanlariyle meşgul o• 
da moda kralları hep veliahti göz lan ilimler bu ejderha ile kat'iyen 
önünde bulundururlar ve onun mefgul olmadıbr. Bir tanesi çıkıp 
giyin.iıine göre modıılarmı icat e· ta böyle bir hayvan mevcut olabi· 
d~rlerdi. lir veya olamaz diyemediler.. A-

Halbuki son yapılan tahkikata caba kendilerine müracaat eden 
rnzaran İngiliz veliahti timdi olmadı mı?. Esasen mür.:ıcaat ta. 
ikinci derecede kahyormuf. Bu se· edilse idi, verecekleri cevap ma· 
neki moda listesinde veHahtin İs· lumdu: Birisi öyle bir ejderr;a ola
mi ikinci olarak geliyormuf. y 8 maz diğeri de olur cevabını vere· 
birinci kim imit diye aor~caksınız. cekti. 

9-VAKJT 

DÜNYA HABERLERİ 
Semerkantte garip bir cenaze alayı 

Merkez.i Aıyayada Türkistanın eden .. b~le~.iye :eis;nin cenazesi bir f rine kullanıldığı hiç görülmemit 
merkezlerınden olan Semerkantta trakt~~~- uzerıne konarak mezan· ıbir şeydi. Yuyarıki resimde bu ga .. 
şimdiye kadar görülmemiş tarzda na goturulmüştür. , rip cenaze alayını görüyorsunuz. 
bir cenaze alayı yapdmıı ve vefat\ Bir traktörün, cen~:ır.e arabHı ve· 

Kahire -Süveyş hattının 
' 
ihyası 

Bilıeydiın maalmemnunıye yazar· 
dım, fakat onu ben de bilmedi· 
ğim için meskut geçmeğe mecbu· 
rum. 

Kahire - Libbya çölünden ge· yenin mukavemet edebileceği mo- yahlarm Süveyşten itibaren fazla 
çen Kahire - Süveyş hattı, vaktile törlü vagonlarla münakalat yeni· vakit kaybetmeden Kahire ve civa

Alimlerin. müspet olm~.yan mü· 1 küpdı i~ra edildikten aonra mun· den ba!lamak fikrindedir. Bu hu· rmı ziyaret edebilmelerini temin et
talea!ar~na ınananhra gulmekten 

1

! lazam bir ıürette işletilmemektey- ıta lazım olan arabalar Avrupa- mektir. Yapılacak tecrübelel bek· 
kendımı alamadım. Son otuz, di Bunun sebebi de in§aatı türa· su . d"l ·ı · . · .... akd" d 
k k ne za f d ı t f . · . . k- . d dan ıiparış e ı ecektir. Bu hatbn lenı en netıcelerı verdıgı t ır e, 
ır ae r ın a on ar ara ın• hıye ve senayıenın afı derece e . . . . . . . .. . · Nuarı dikkatimi celbeden ikin· 

ci hadise milletlerin borçları hak· 
kında iktısat ilimlerinden biriıi· 
nin yaptığı hesaplardır. Bu heıap· 
lann neticesine bakılac::ık olursa 
dünyanın mec.mu borcu hilen 
mevcut olan altın miktanndan 
otuz yedi defa fazla imif. İktı· 
sat aliminin vardığı bu netice 
beni oldukç.. i müteselli etti. Çün· 
kü benim de ecmu borçlanın 
varidatımdan atağı yukarı otuz 
yedi miıli fazladır. Şimdi dün· 
yanın da benim vaziyetimde oldu· 
iunu haber alınca .:ırtık müteselli 
oluyorum. Diyorum ki: "Dün· 

dan it!enilen hı.talan birer birer mukavim olarak ifa edilmemiı ol· yeniden ışletm.ye açılması ıle ıstıh- hat ıdaresı Avrupaya muhım mık· 
saysaydım, sayıfalar dolusu yazı maııydı. daf edilen başlıca gaye, ıarki As· tarda motörlü vagon siparİ§ etle· 
yazmamız lazım gelirdi. Bu ha· Hattın müdiriyeti in.ıaab türabi- yadan Avrupaya avdet eden sey· cektir. 
talar içinde bugün en ziyade göze 
çarp~nı ortadadır: Tayyareler! .. 
Bundan otuz ıene evvel ilimler 
iddiaı ediyorlardı ki havadan ağır 
olan bir madde havalıınar.lk uça· 
maz! ... Nsıl uçamaz? Öyle bir uç
çtuki bugün yalnız kendilerini 
değil, içinde hir çok insanları ve 
efyayı d:ı taııyor ve harp zuhu· 
runda dünyayı bombalarla titret· 
meğe bile hazır bulunuyor .. 

Dedik(":jduc:u 

Dokuz asır zarfında · lngiliz sanatı 
Londra - Bu son senelerde, 

Londrada, "Royal Academie,, ta
rafından bir çok sergiler tertip edil 
mitti. Bu sayede lng:liz ve ecnebi 
ziyaretçiler, Hollandalı, FJamand, 
ltalyan, Fransız, İspanyol ve A
cem üstatlarının eserlerini temaşa 

edebilmitlerdir. 

Bu sene, ilk defa olmak üzere bir ı mermer üzerine oyma iıleri, çok 
İngiliz sergisi açılacaktır. Gayesi, güzel i~leme, tap'.sör:Jer, tezhipler 
son asırlarda lngilteren:n sanat saat, elmas ve diğer ~metli 
hissesini mümkün olduğu kadar eşyalar teşhir edilecektir :6 'Bu ~ıy· 2' 

göstermektir. ı· ı b .. ·· d.. ·· ' met ı eşya ar, ulun unya muze.e· 
Sergi, 1000 den 1860 a kadar, . ~ h A k" 1 tarafından . . . . . . rı ve ususı ımse er 

yanı 900 senelık bır devn ıhtıva .. d .
1 

. t" 
d k . R . h f"ld" . ıon erı mış ır. e ece tır. esım, ta ta, ı ı§ı ve 

ya ne vakit borçlarından kurtul· Polis haberleri 
mağa çalı§ırsa, ben de o zaman - - -- - - Napoleo kılıcı k boldu un borçlarımı ödemeyi düşünürüm ·· Feci bir otomobil 
O vakte kadar da kim öle, kim kazası daha Londra - Mareşal Blünher ta- de görülerek, Almanlarca büyük yerden almışlardır. Ahiren niıan-
kala !.,, K d 1 rafından millete hediye ed:len Na- merasimle tesit edilm:şti. lnr meçhul bir adam tarafından ce· 

Beni alakadar eden üçüncü ha· a ı<öyünde kahveci 35 yaşın· poleon'nun kılıcı kaybolmustur. 1919 da Versames muahedesi· neral Goeı·ing'e iade olunmuı ve 
da Abbas efend· d.. • • 

dise ise dünyada mevcut olan üç . ıye un gece meç Bu kılıc İmparator Napoleon- nin imzntıı zamanında bazı vatan· elan Napoleon'nun capkasını ihtiva 
hul bır otom b·1 Abb ·• -s 

büyük elmasa bir dördüncüsünün d' . k 0 1 çarpmış, as e· nun şapltası \'C nişanlaı·ile birlikte pervcr talebeler, Fransızların iade· etmek ol~n muhafazaya konulmu§• 
İnzim:ı.m etmesidir. Filhakika fe? 

1?1~ afası yarılmı§, bir k"Ulağı Waterloo muharebesinde impara- sini i&tiyecekleri korkusile, ve mu- tur. Kllıç ise, iadesi için gazeteler 
cenubi Afrikadan gelen haberle· ezılmı!tir .. Abbas efindi hemen o· tora ait araba içinde biı· Prüsya pi- hafaza etmek üzere nişanları bu- ile yapılan taleplere rag"men, iade 

tomobılle Üsküd d z Ka· d 
re nazaran orada ıon günlerde . . ar a eynep .. ya e alayı tarafınclan bulunmuş, lundukları yerden kaldırmışlardı. edilmemiştir. Haber alındığına gö• 
bir tavuk yumurtası büyüklüğün· rnıl hastanesıne kaldırılmış ve no• kılıç Maresal Blücher tarafmdn Hakikat halde ise, muahedcde . . . 
de yeni bir elmas bulunmu§ ve betçi b~lunan operatör Tevfik.~ey Berlindekt askeri akademisine he· :adesi istenilen eşyalar 1870 de alı· re nış.~nların ıa.~esıle aynı za~ana 
(Yonker - elmas) tes.miye edil· tarafın an Yaralannın tedavısıne diye edilmistı." Şapka ve nişanlar . tI .. h 1 k 1 tesaduf etmek uzere kılıç Berlınde 

~aşlanmıştır. :1 B 
1
• .. • • I nan ganıme ere mun ası a mıt· k l f k k 

tniştir. Dünyadaki büyük elmas· a er ın müzesıne konu muştur. tır Hemen aynı zamanda erkanı satılığa çı arı mış, ve a at ço 
lır arasında cesamet itibariyle Çantayı çalmış kaçarken.. Kılıcın ele geçirilmesi, büyük harbiye akadem:sindeki iki namzet yüksek bir fiat istendiği İçin satıla· 
dördüncülüğü ke.zannn yeni elmas Tünel kişesinde~ bilet alan Tev· Frederic'in Potsdam'daki mezarın- akademi tekrar açıldığı vakit (zira 'ıaberlere göre Napoleon'nun kılıcı 
dünya borçlarının altın mevcu· fk beyin kızı Fe d Hanımın dan Napoleon tarafından alınan kı- muahede mucibince kapanmııtı) olduğu anlaşılan bir kılıç orada bir 

'" · ren az l k h. . dun.dan 37 dera. fazla olduğu ha.· · 'nde 250 ku b 1 ta ıcına mu abclebilmisil ma ıyetın- iade etmek üzere kılıcı bulunduğu kaç bin marka satılmıthr. ıçı ruş u unan çan sı 
beri kar~·sında pek gölgede kalı· b k 1 1 d B - sa ı a ı ar an edri tarafından ça z • ) 1 
\r d k t' " b. l ı· agw t ) t b j h t •• b• Almanyanın .. enfden tesis ,,or u, ıymc ı yuz ın rece ır:ı hnmıştır. Bedri kacarken polisler rep e S 3D U U a. l UCC3fl il kan~nu 
o.lduğu ve fertler üzer:r:de bir te· ta.rafından yakalan~ıştır. y h d hk"' ld 
~ır yapmaktan hali kalmıyacağı Baca tutuştu .. dU "ildU 3 U İ ma Um 0 U BERLIN, 1 (A. A.) - Alman· 

· d b'. ··k b. d d.k d ' son ru yanın yeniden tesisine dair kanun •çın onu a uyu - ır e ı o u 
1 

hadiıesi olarak n:kletmedcn ge · K~.sımpaşada Mezarlık sokağın- Be~g~at (Hususi) - Politika ca· j Ayni gazetede görülen tafsi!a: hakkında söylediği bir nutukta da-
Çemedim. Ja dort numaralı apartmanın baca· zetesının verdiği haberlere göre ta bakılırsa Sidi Bohor ef. üç se· biliye nazırı M. Frik, Hitlerin ge• 

Aylardan beri bitip tükcr..mi· 31• tutuşmuş, hernen söndürülmüş· ~nğr~b adliyesi lstanbullu halı ta· I nedenberi Zagrepte oturmakta ve çen sene içinde yaptığı en büyük 
l'en dördüncü hadiseye gelin""e o· ı tur. cıı·lcrınden Avram Sidi Bohor hiç bir vergi venniyerek ticaret eserin Alman milletini bir tek mil· 
d ı .: .. efendiyi halı karak 1 "' ·· ·· d 1 h l' t" · I ld "" a ıkoçyanın (Loch Ness) golun· M k A .. · . ' . :ç Ç~ ıgı yuzun en yapmaktadır. Bohor efendi namı· et a ne gc ırmış oması o ugu· 
de görülmekte olduğu iddh edi· eşrı 1 zam Balosu l~l m.lyon dınar, yanı, 55 bin Türk na gelen halı'arı gümrükten çıkar- nu söylemi§tİr. 
len ve mahiyeti aylardanberi an· · · Senelerdenberi büyük bir itina lırası para cezauna ve mallarının Triyesteye · d t · Almanların bu birleşmesinin ha· 
l . d"l kt .. d resine m h' .. . . k" mayıp ıa e e mıı ve 
llfılamıyan büyük ejderhanın ile tertıp e 1 me e olan ve mevsi· musıı e a &unı etm:tlır, 1 T . t d b l riccn de ı ıilli kuvvetli bir devlet 
l(llnada (Kap Horn) Avuıtural· min parlak ve nezih bir balosunu bu da takriben 17 bin lira kıymetin· rıyeı el en, mkutam a ar ıç~ne halin:le kendini göstermesi Jizım· 

' ' ... k"I d (M · . A d d' sarılı o arak te rar Zagrebe gon· d B ta aubrında yavrulamış oldugu teş ı e en eırıkı zam) balo· e ır. ır. u sebepten, bütün Almanla-
~akkmda çıkan ıayialardır. Hatta su bu yıl da 8ıubat1934 uer§embe ISTArtBUL BELeDı 'fESI derilmeaini temin etın"ttir. Fa- rın tam bir şekilde birleşmesine 
ha21 gazeteler Karadenizde de bir akşamı (Maksirn) salonlarında ve· _Şcb~r T v~.trOS'! · ' r kat bu da halılar Bohor efend~ na· mani olabilecek son maniaları da 
~idcrha görülmü! olduğunu iddia rilecektir. .Gl!nd~ı 14m~tınf' 111 ıııııı ı·ıı·rıı mına değil Marberger namında '.>rtadan l·aldırmak lazımdı. Nere-
~lti Biletler: Beyoğlunda: Karlman, Aslaa e 11 ve bu tert'battan h"ç haberi o'mı· 1e kaldı ki harplerden ve eski ha-

. I .. cşm ~uvare b. . I · 1 ı• B 
Artık yalnız milletler değil, Mayer, O yon magazalarile lstan· Sut ı9 ~O da 111111 van •rı namına gem~ ercnr. o- nedanm izd:vaçlarından tahaddüs 

~ıl':ılar bile lngiltereden aşağıya bul cihetinde: Dördüncü Vakıf ,Li1küs 'Haya ior efendi Marb rger"n imrıını ~den hususi alman devletlerinin 
ltcı.hnı:;•rak birer ejderhaya sahip handa, asma kat 5 numarada borsa OPERE rı Yaıaı .uı -.'·Iit e-lerck halıl n çı'mnnıf fa. !ıudutları hiçb"r v~kit tabii hudut-
011!1ak istiyorlar. Yalnız İtalyan ace?lesi Ahme~ Nedim ~e.y yazıha·ı E ı~m ve Ce:na. l ılllllll ·-~·· ele geçerek yu,~andaki ~eza-,lar veya iktrnadi ]üzumlar netice-
~a.tbuatt aylard'.ln beri en büyUk nesınd.en tedank olunabılır. '-"" Reııt BeyJer. 

1 
larla tecziye edilmiştir. sinde ortaya çıkmamı~tı. 
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- 9 - YAZAll : S. VArt Dlftl! 
Marl:am, pencerelerin açılmaıı· - Ayda bir kere gider, diyebi i

nı ve li.mbal uın aöndürülmeıini rim. 
emrettıkten sonra (Gambel) İn ıe- -- Gittiii zaman çok kı.lır mı?. 
tirilu esi .. i iıtedi. - Bir iki ıün .• 

Tahani memurlan onu olıp ıeo - Şikaroya niçin ıittijini b:r .. 
tirdile.r. yor musun?. 

Uşak korkuıunu .Ubyanuyor- - Pılc iyi l>Umiyonım. Fakat 
du. Yüzü kireç ıibi bembeyu ol· onun orada nlunan ilmi bit cemi· 
muştu. yıtten bahaettilial cluydum. Bana 

Markam onu oturttuktan tonra kalıraa, Mieter BriılMn bu ceıniye· 
vaziyeti anlattı ı tin i~imalannda hasır bulunmak 

- Evin dün ıeceki vaziyeti hak· :çin Şikaıoya ıidlyor. 
. kında .enden mahlmat alacatız. - Zaten Bhiabea de tuhaf~ l>ir 

Soracağımız her ıuale dosdoiru adamdır. Türlü türlü te1lerle all-
cevap isteriz. kadar olur .... Demek ki, dün Bria-

- Ba! üstüne efendim. ben anıızın karar verdi ve Şikago· 
- Masanın üstündeki tabanca- ya gideceğini söyledi. Betten evvel 

yr evvelce görmüş müydün? evden çıktı. Pek Ali, fakat bu ka-
- Evet efendim, mister Arterin rannı senden hatka11na eC>yledi 

labancaııdır.. mi? 
- Onu nerede saklıyordu? - Zannetmiyorum efendim, bel 
- Kütüphane odaımdaki mua ki biraderi Mister Artere ıöylemit· 

gözünde.. tir. ıünkü evde onda" batka bir 
- Tabancayı en son defa ne za- kimıe yoktu. 

man g6rdün?. -3imdi iyi dütün, Gambell Miı 
- Dün sabah kütüphanenin ~ ter Br:ıbenin ht.linde bir fevkali· 

zunu alırken gördüm. delik var mıydı?. 
Markam, kapının yanıbaımda·· Utal< biraz dütündü. Gözlerinin 

ki bir sandalyeyi göstererek ufağa; bebeği büyümüttü. Sonra cevap 
- Otur! dedi. Sonra sual aormı- verdi: 

ya devam etti: - Dikkat ettim. Halinde bir a· 
- Dün gece yemekten aonra ev· caiplik vardı. Her zaman ıakin o• 

de kimler vardı? lan Miıter Şriıben biraı; kend:nde 
-Dün ç.ar§:lmba idi. Çaf!amba değildi. Mustarip ve hiddetli görü· 

günü burada akıam yemeli yen- nüyordu. 
mez. Çünkii hizmetçilerin izin •e· Vana, ıı lı tepeden tımf.la ka
cesidir. Bütün ev balkı yeme: . ..,; .. dar ıüzdu ve onunla konutmıya 
ni ev dıımda yerler. Yalnız Mister devam etti: 
Arterin kendiıi araııra evde kalır - Demek ki, Mister Briıben ev· 

Arabistan da 

Muharebe tehlikesi geç
miş sayılabilir 

Mekkede çıkan tJmmül Kura 
gazetesi kral tbnissuut ile imam 
Yahya arasında başlıya.n müzakc
releıin devam ettiğini, iki tarafın 
da sulhu temine çalıştıklarını söy
ledikten onra şu malumatı veri-

yor: 
"imam Yalıya Hz. iki memle-

lcet :lrunulalci hududun tahdidi· 
ne, iki taraf anımda yirmi ıene 
müddetle doıtluk Te kardqlik 
ınuahedeıi yapmaia karar ıvermit· 
bulunuyor. 

iki taraf ar:.tında halli icabe· 
den bir meselede Necran meıele· 
ıidir. Bu meaele henüz halloluna· 
madı~ı için kral lbnissuut, daha 
eııvel kararlaıtnılan meselelerin 
teebit edilerek bir muahed~nin im 
z;z11nı teklif etmif bulunuyor. 

Buhran meselesi ile iki tarafın 
murahhasları meıgul olacaklar
dır. Kral lbnissput bu ıneıeleye 
dair tekliflerini göndermİ! jıe de, 
lmaıu Yahya Hz. nin cevabı an- 1 

uJc ıon günlerde gelmiştir. 
Banun üzerine )<r~l Abdüla:tiz 

lbni11uut, oğlu Emir Suuda haber 
göndererek askeri her türlü haµ· 
ketten ihtiraz etmesini emretmİJ• 
tir, 
Yakında iki Arap nıemleketi a· 

r- tındaki gerginlik büsbütün zail 
olmaaı br.klenmektedir, 

Meı kez :kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

ve yemeğini burada yer. Onun için den çıkarken hiddetli ve muztarip- Kuleli lisesi için 8 kalem 
kendiıine ıoğuk yemekler ahkoYll- ti. Evde ıeninle Mister Arterden spor malzemesi 3 • 2 - 934 pa
yor :ve bunları bırakıp gidiyordum. başka bir kimse yoktu?. zar gUnU saat 14 te pazarlıkla 

- Dün gece de böyle mi yaptın? - Evet efendim. Ben de Mister alınacaktır. Taliplerin belli 
- Evet, efendim. Ona bir mik· Arterin yemeğini haurlamak için 

1 1 h 1 Saatte l\ferkez Satına1m~ ko-tar ıoğuk et e ıa ata azır adım. kaldım ve çıktım. 
- Saat kaçta gittin?,.. - Mister Arşeri yapayalnız mı miiyonuna gelmeleri. 
- Altı buçuk sulannda... bıraktın?. (844) (502) 
- Evde Miıter Arterden haıka _ Ev~t ~f~ndiııı.. Mister Arter • ~ "' 

kimse yok muydu?. kütüphanede oturuyor ve J>ir kitap Kuleli lisesi için alınacak 
- Bir kimse yoktu. Miı Hilda okuyordu. olan 5267 adet firenk gömle-

klüpten telefon ederek geç vakit _ Evet hizmet edenler kimler· ğinin kaı>alı zarfJnda talip 
döneceğini söyledi. Mister Arterin dir?. çıkmadığından 6 - 2 • 934 salı 
miıafiri Grassi dörtten evvel git- U k d . ı..· f ld kt minü saat 15,30 da pazarlıkla · f ta erın ~ır ne eı a ı an l!)ıo-

mıı ı.N . ..... . . sonra cevap verdi: alınacaktır. Nümune ve şart 
- ereye gıttıgını bıliyor mu· lk" k" . r· 1. b' h r namesini göreceklerin her 

aun?.. - ı ııı var. l';s'ın ı ıra çı •• gµn ve talinlerin belli gün ve 
- Onun tark müzeleri JP.üdürü - Çinli bir ahçı mı?.. saatinde Merkez kumandan-

ile sözleştiğini biliyorum. - Evet. ı. . lıg._ 1 satınalına komisyonuna 
A . b" d . B . be . - Ne z.mam!an,...erı burada ?· ) (50l) 

- rıerın ıra erı rıs nın 1 gelmeleri. (843 
Şikagoya gittiğini telefonla ıöyle- 1f1YPr? · 4 ,,. .Y. 

miıtin. Öyle mi?. - iki aydanbe1i.. Askeri tıbbiye mektebinin 
- Size telefonla söylediğim za· - ~ka 7 •· 350 takım dahili 350 takım 

man Mister Brisben Şikagoda d~ - Miı Hildanın hizmetçiıi var. harici ve 160 kanutun imali-
ğil, fakat Şikago yolundaydı. Çün Batka bir kimse yok. yesi pazarlığı 5 - 2 - 934 pazar 

kü bet buçuk trenile hareket et- - Çinli ahçı ile hizmetçi kadın tesi g-ünü saat 14,30 da yapı
mİ§tİ. evden ne zaman çıktılar~. • lacaktır. Tal inlerin belli gün 

- ~~?~beş buçuk .~enile hare- - Ojle re!";iinden ıonra. ~r- ve sa~tinde l\'ferkez kuman-
ket ettıgını nereden bılıyoraun? ıamba günlen adetleri budur. danl''h satın:-lma komisyonu-

- Kendiıini trene binerken gör· _Ne zaman geri döndülerf. na müraca~~~:.-:::. (845) (520) 
medim. Fakat kendisine bir yer _ ~ecelevin 1 ak't Ben on 'f. :ıt- 11-

ı .. I p 1 , eçv ı. 
ayn maıı ıçın te efon ettim. Bavu- b' d d" du··m M" H'ld h" 1u·,. lt~1le a~.keri Jise"i iri" 
1 

• • . ır e on . ıa ı anın ız· 1n • 
unu hazırladım. Otomobıhnı ça· .,. . · Mirtil on b' b kta dön- '>21 o dft tıre "-"ran 6 • 2 - 934 .. d me~ııı ır uçu 0 _.,~ ~ 

gır ım.. • dü. Gece yanıma doğru yataAıma qa)ı ~ünü saat 16 tla n~zarhk-

Devlet Demiryolları Jlanlan 1 
Mekece • Osmanelı arasındakı Canbazköya kcprüsünün tamiri 

do!ayısile 10 - 2 - 934 Cumartesi günü Haydarpaşadan saat 10,10 
da hareket eden 8 ve saat l 8,50 de Haydarpaşaya muvasalat 
eden 7 No. h katarlar ıeyrüsefer etmiyccekJerdir. 

Haydarpaşadan saat 19,10 da hareket eden 10 No. h muhtelit 
l<atar o gün için Adapazarma kadar sefer edecek ve 11·2 • 934 
tarihinde Adapazarından 'J No. lı katar sıfatile avdet edecektir. 

Hardarpaşadan saat 18 de hareket eden Ankara sür'at ka· 
tarı yerine yevmi meıkürda saat 22,50 de bir yolcu katarı tah· 
rik edilecek ve iıbu katar > olcuları meıkur köprüde aktarma 
ıurelile seyahatlerine devam edeceklerdir. 

Ankaradan gelecek olan sür'at katarı yolcuları da ayni vcçhile 
köprü başında aktarma ederek Haydarpaşaya muvasatat eyıiye· 
eek !erdir. 

Bu sebeple 1 O - 2 - 934 tarihinde sebze, meyva, bahk ve 
moajui parçaları iJe ağır ve büyük bağajlar kayıt ve kabul 
olunmıyacaklardır. 

Keyf.yet muhterem halka ilan olunur. (509) 

Idarcmiz için pazarlıkla satın alınacak olan lamba makinesi, 
çelik bilya, poıse!en makara, o~sijen aleti ltam d namo yağı ve 
sa re gibi ( 1 l) kalem muhtelıf eşyanın 1 · 2 - 34 Çarşamba günü 
saat 11 de pazarlığı yapılcıca h tar. isteyenlerin mez\iır sa&tte 
mağaıava müracaatla tahriren teklifte bu'unmaları ve mağaza 
dahilinde asıla listede ( X) işaretli malzeme için numune getiril-

Kuruçav kazasından almış o! 
t' uğum nüfus lezkeremı zayı et 
tim. Yenisini alacağımdan hükmU 
yoktur. 10t91 

Kuruçay kazası Tanikebir 
kariyesinden Şahverdi 

oğullarından Hasan oğlu 
Mustafa Şükrü 329 

lstanbul Ashye mahkemesi 
ü&üncü hu~rnk dairesinden: 

Nışantaşrnda G üJzel bahçe so· 
kağında Metanet apartmanınrn 

4 No. sında mukime iken ika· 
met~ihı halen meçhul bulunan 
Leman Hanım aleyhine kocası 
Rabbani Bey tarahndan ikame 

edilen boşanma ve tazminat; 
hakla ve ayetin müddaa{eyhadan 
neıi ve saire davasından do'ayı 
yapılan i.inah kanuniye ü2erine 
gıyaben cereyan eden tahkikat 
celselerinde bu bapta müddei 
tarafından ikame edilen şehitler 
istima ve haricen yaptırılan rcs · 
mi tahki~at ta ikmal edilere~ .. 
dosya bey' eti müçtemiaya tevdi 
edilmiş ve yine ilanen yapılan 
davet tilerine müddaaleyba mu· 
ayyen cef sede ispatı yücut etme· 
m ştir. Dava bakkanda bilcümle 
tahkikat iknıal edi lmiş ve muba· 
keme esas hakkında karar itti· 
baz edilecek dereceye ge'miş 
bu unduğundan 10. 2 9 4 Cu· 
martui günü aaat 14 için muba· 
keaıe ğünü tayin edildiği ve 
yeymü nınki'ırda gelmediği tak
t rde esas hakkında karar veri· 
leceği H. U. M. K. nun 406 ıncı 
maddesine tevfikan ittihaz edi 
Jen işbu gıyap kararı alelüsu! 
ilin olunur. 10192 

' , ' 1 > ; A 

. . . . · . ' ... ', . . 

Kiralık 
ODALAR 

Ankara Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonun
dan: 

İki yüz bin kilo un kapalı 
zarf usµlile jhalesi 17 /Şubat/ 
934 T. Cumartesi günü saat 
on dörttedir. Sartnamesini 
görmek üzere Fındddıda 
Ücüncü Kolordu satm aJ .. 
ma komiSYonuna müraca· 
atları ve ihale günü vak .. 
tinde teminat ve teklif 
mektu 1 r ı: z; Ir't• 

kabilinde Ankara Merkez u 
mandanlığı satın alma komis 
yonu riyasetine vermeleri. 

(3469) (421) 

~ara'nın en hüy~k 

Kıta·p, ga~ete ve 
,;,·. .. . ·. ,\ ~-t- · ~ 

K_ırtasiye mağazası 
.. , 

·. A :. K ·B ·A 
Kila·p evi ve kırtasiyecilik · 

An~f artalar cadde11 
T cldon : 3377 

Her lisanJa g ;uctc 
mecmua ve kitap 

. ' 

Her nevi kırtasiye e~yal!ı 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 
· ve amatör _ işleri 

Etem Pertev ıtrıyah 

Kütahya Çinileri 

lstanbul Asliye Mahkemesi 
6 mcı Huhuk Dairesinden : 

Şehremini Yunus Emre 15 
No, h hanede mukim Nadire H. 

- Mııter Brııben evden kaçta girdim. Ve tam bu sırada ahçının la ffL~acakfJr . ..Ta;b.rln ~e1-
~ıktı7 B usulcacık eve ıirdiiini duydum. li s~ ye saatir._4e Mer!cez Ankara caddesinde 

-V eştden ~z evvbel •. h - Uıu1cacrk mı?. ?i.;;,.~~n~ §..ajm~lma ko- matbaamız ittisalinde 

harp akademisi üçüncü sınıf yüz
başı Muıaff er Bey tarafından 

aleyhiniıP. açılıın boşanma ve 

çocuk teslimi dıtvasmda ikamet
gabınııın meçtu!iyeti hşsebile 

:ına, emınden en ep din· isyonuq.r1a b!lzır bulunma-
Hyo:du. Birdenbire kalkarak ,,,,. . - AKdeti öyl~~ıirk!!ehp ~auf. ıC:~'~ farı. (847)'4 (519) Orhan bey hanında 
dıı: ıuer .. urau, 111 e erı ın uırı· 1 ____________ _ 

- Gam~lf Miıter Briıbon ne dir... EVLENME k j r a l ık o d a } a r 
zaınan yola çlkmıya k~rar verdi? <~ nr> 

U§ak yüzünü Vansa "virerek ILA N Aımı zade Nuri Beyin kerimesi var d 1 r. Ta ı ip 
cevap verdi: Emniyet Sandığı Müd6rl&ğBn· Bedia H.mmla, Naınık Kemal 

- Saat dörtı~n evvel onun gide- den: Mehmet Fevzi e., 8 K. merhumun hafidi reji müdürlerin olanlar v AK 1 T 
ceiinden hcıberim yp.ctu !. NDİ JH tarihinde undıiJmııa deq Bedi Beyin oğlu ınühendiı 

Vans, bu c~vaba . ehemmiyet b1ralctağı para itin •erilen 441 Bülent Beyjn akitleri dün ~adı- idaresine mÜra
vererek dü,ündü, ıanra tekrar .. or· numarab tı•di senedini kaybet· köy b.ledi:re d'lireıinde icra e· 
dıaı tiğini alylemittir. Yeaiıi •erile· dilmit ve -"t~m. P~rapalaata bir C aat edebilirler. 

- Miı~er Briıben ikide birtfe 5i· ceğinden eıkiaiaia bltkmü ol•ı· mlllamere venlmı,tır. 
yacağı illa oluour. 10293 

arzuhalin on beş gün mUddetl• 
ilanen tebliğine karar verilmiıtir. 
Tarihi ilandan itibaren on bet 

gün zarfında bir sureti mah~e
me divanhanesine talik kılınao 

dı:v~ anuhaline cevap ~ermedi" 
ğiniz takdirde bakkınızda mua" 

melei kanuniye icra lnhne.cajl 
tebliğ makamına kaim olmalı 

1 üzere ilan olunur. 1 oı94 



Balkan misakı hazırlıkları 
11-VAKIT 2 ŞURAT 1934 

analizasyon işleri 
Q (IS laratı l tncl M\lfamıw.t ı I t t h"" J • • Meclis k ya eza ur er111e vesıle olmuştur. 

Tevfik Rü ~panı~ca, ~~al ~~., Bulgar kralı ve kraliçesinin ziya· 
t Beyı ' harıcıy mus· 1 retleri iki memleket arasındaki si-
Cf~lrı vaırt ıile yanların davet j y-:ai münaseb~t Bulgar ve Ro· 
ettı er ve bilh ·ı 'f b ·d "' ın 

nin huıusi vazireti tavassut ro· 
lümüzü kolaylaştırmaktadır. Bal· 
kan m"aakında bu fikirlerin en mu 
vaf ık ifadesini lnbul edeceğiz. 

o (ISq w.nı.tı l lncl eayıfıuta) \ ların yeniden yapılmasına. rfe-
liiğımlarımn kanaliza8yon bağ- dilecektir. Yoksa h'lli hazırda B .. 
lanmal~rı gayet tabiidir. Bir bu· yoğlunda umumi kanalizasyon 
çulc: ıenedenberi serbest ve ihtiya• ynpılması e yaptırılmaaı mevzuu 
ri olmaıma r::ığmen 400 za yakın bahia değildir. 

I au:ı 1 tı at uyu& u· 1 manya milletleri arasında mevcut 
ar· 1 d tl w • d w • 1 t k. d Saa. os ugun ~ız gı yo u a ıp e e· 

miz t ~3,.30 da hariciye vekili- ! c~ğine bir del'ld"r. 
. ' elçımız ve hariciye vekilimi· ! MiHetleı· cemiyetine celince 

zın, refak . d b l ' .. atın e u unan zevat sa- Rrtnanya bu cemiyetin takibctti· 
raya Bgle w• d tl"d" l / ycmegme ave ı ır er. ği ide:. le olen ıe.r ılmıız imanını 

Ro111anya meclisinin açılma ı bu and ~ bir kere daha teyide lü-
merasiminde zum görür, Romanya, beynelmilel 

Bük-reş, 1 (Radar Ajansı) _ 1 teşr:ki me3Uİnin hDkikaten ac· 
Yeni parlfım.ento devresi bugün / mercdar olnbilın:ıi içi_n ~illi his
mutat merasımle açılmı§br. ıiyata hürmet edılmesı lazım gel· 

Kral, kü§at nutkunda M. Duca· 1 diğini pak iyi bilir. Fakat milli hiE 
nın hatrrumı taziz ~erek ker.:liııi ı ıiy tın beynelmilel tqriki mesai· 
ni "tecrübeli devlet adamı ve n"n inl<i~-fm mô.ni olmıyaeağın.ı 
~~~leket hiL.metinde can veren 1 ve man.i .olm~ması .. lazım geldiği· 
buyuk v~nperver,, ol 7 k tavıif nı de bılır. Cıhan,umul bir çerçe• 
eylero4lir. ve içinde lcalmak, hukuku.muzA 

·3onra, teırii pr.oğr mı çizmiş· ıanılm z bir imnn muhafaza et· 
lir: Kollektif hayatın bütün tcza· mek v zif emizJ.e teahhütlerimize 
hürlel'inde tam bir intizo.m ile mü h rfiyen rhyct lüzumunu en me· 
terc.dif olarak milli ve kuvvetli bir sut bir surette telif eden bir pe.ro• 
ahenk ve tesanüt ihdaama muv:lf· ladır. 
fak olunmalıdır. Milli takviye e· T vfll U tU Bey Romanya 
seri a.:ıcak bütün hcmşerileri ar • krahnın nezdlnd 
sın:la iyi bir anle.tmn h-:.v sı için· Bükreı, 1 (A.A.) - Anadolu 
de ve devletin normal inki.,afım njan ının Balkan husuıi muhabiri 
t • ff '" I · 1 'J ;.&e u e'.-neaı azım gelen reji- bildiriyor: 
rnin çerç.ivesi içinde umumi serbea Kr 1 K rol Hz., hariciye velcili· 
t j ~"e riayet ile ik:nal edilebilir. miz Tevfik Rlietii Beyi, elçimiz 
Şi;l d;-tli bir iktiı t ıiyasetine, pa· Hnmdullah Suphi Beyi ve vekili· 
rlU'lın iıtikrarına, bütçenin tevzi· mizin refak~tinde bulunan ze· 
nin , borçlar meıeleeinin h~lline vah öile yemeğine davet etmitler 
ve Romanyanın amimiyetle ve ve davetten onra hariciye vekili. 
katiyetle takip ettiği beynelınilel mizle iki ı at mülakatta bulun· 
s~lh ve müıalcmet siyaıeti ile za· muşlardır. Bu mülakatta elçimiz 
yzfl r.mamnsı icabcden milli ımüda Hamdullah Suphi Bey de h:ızır bu 
fn nın lakviyeaine tevessül edil- lunmuştur. 

mek ]Pzımdır. Saraydan çıkıldıktan sonra, ha· 
Nutku müteakiben harici ıya- riciye vekilimiz arkadaşlariyle, 

setten bahsetmektedir. Rom ny;ı· Kllrol parkında bulun'ln meçhul 
nın harici aiyaaeti, milli birliğimi· asker abidesine gayet güzel bir çe 
zin icabatınd n mülhemdir. Bu- lenk koymuıl rdrr. Çelengin üze· 
nun için ne deği~,. : ek ne de eğile· / rinde, "Türkiye Cümhuriyeti na· 
cektir. Takibettiji gayeler, aulhun mınn,, kelimeleri yazılı idi. Çe· 
muhahuıı ve memleket hudut• lenk kırmızı güll rden yapılmıştı 
farının değişmemezliği ve icraat ve yazı, beyaz kurcleli üzerine ya 
usulleri de muahedelere hürmet, zılı idi. 

Pariı, 1 (Havas Ajansı) - Bal 
kan mieakı etrafındaki görüşmeler 
doJayısiJe Journal gazetesinin gön 
d rdiği hususi muhabir Köstcnce 
- Bükreı ey")h::.ti esnasında T ev 
fik Rüştü Beyle mülakatta bulun· 
muıtur. Tevfik Rüstü Bey demiştir 
ki: .. 

"Balk nlarda sulhu tarsin için 
itilaf mevcuttur. Bu itilafa şimdi 
maddi bir şekil ve hukuki bir ma· 
hiyet vermek lazımdır. Bulgaris· 
tan hakkmda M. Titülesko'nun 
M. Muıa:nofh yaptığı mülakat 
hakkınd tn rihatta bulunmasını 
bekliyorum Bulgarist nın sulhu 
tarain es rinde bizimle n"ııl olsa 
anla!laC"' ğı ü.midini muhafoza edi· 
yorum.,, 

Romanya g z tel rinin 
n riyatı 

Bükref, 1 (A.A.) - Romanya 
matbuatı, hariciye vekilimizin se· 
y hati sayı-i resmi olmasına rağ· 
men, Türkiye hakkınd :ı gayet va· 
kıf n.e ve pek dostane yazılmış 
bir takım makalelc•r neıretmckte· 
dir. Bunları fu bir kaç cümle i~in· 
de hülft.~a etmek mümkün olabilir. 

"Tilrkiye, uıak, yakın bütün 
devletlerle arnbrında mevcut o· 
lan meaeleleri cebir ve §iddetle de
ğil dostluk! hal!etmek yolunu 
tutmuı olan bir devlettir. Eskiden 
karıtıklık ve tehlike oc~ğı görü· 
nen Türkiye, §İmdi ismi telaffuz 
edildiği vakit herkesin zihninde 
her aahada süratle inkişaf eden, 
her İ!İnde intizam ol -:n bir sulh ve 
iatikrar 'diyarı göz önüne geliyor. 

ev ve müessese taraf mdan kulak· V AKIT - Nuri Beyin bu sözle· 
lık Yapılmıştır. ri tamamen doğl'u olarak kabul 

Kanılizaıyonun İflemeıi için edilse bile bizim endi .. eleı'imizi i· 
Süleymaniyede mühim bir havu· zale edecek mahiyette değildir. 

zun Y pılmaaına lüzum yoktur. Bizim maksadımız İstanbul tartı· 
Beyazıttaki havuz hu i~e kafi g 1- fmda yapılan kanalizasyon tesisa
diği gibi Süleymaniye ile unkap • tı henüz tamamile istifade oluna
~ı arasındaki kısmın da ikmali ha· cak bir hale gelmeden Beyoğlun
lınde tıkvimhane caddesinde yap da yeni yeni masraf kapıları açıl-
hrılı_n~ş olan tahtezJ:emin havuz da masmı basir tkarane bulnıadığı-
bu ışı temin edecektir. mızı söylemekti. Nuri Beyin söz-

lstanbuldaki şebeke tamam O• !eri ise aşağı yukarı bu mfüahaza
lunc~ . irketle münakit mukavele yı teyjt ediyor. Çünkü İstanbul Cİ· 
mucıbmce yaptırılması icap eden betinde kanalizasyon itibaıile da
d .., ha bir buç.uk milyon liralık it ha bir çok işler bulunduğunu gös
Beyoğlu tarafında çıkta ve pek tcriyor \1e bu islerin ne vakit bitc
f en bir va~iyette bulunan lağım· ceği anlaşılam;yor. 

Burdur faciası 
~tsıış .tarafı 1 lııcJ ıaayıramıuıaı. ı dur C. H. F. reisi Hamdi beyin re· 

. V a.zıfe ı batında tehit edılen f akatind on ki iden ibaret bir he· 
Hazım Beyle lamail Hakkı Beyin yet gelmiştir. lzmir vilayet maka· 
ve Mehmet Ef d · · e me· . . . en ının çenaz mında yapılan muazzam bır ted· 
rasımı çok ha:ı:in olın • ve Hazım f · 

Us- ın programına göre cenaze bu· 
Beyin cenazeıi 1zmire götürUlmek gu··n t t "k''d ı k t .. l am saa on ı ı e mem e e 
uzere yo a !r•karılmıştır. h . d 1 . . . C a tancsm en kaldın arak bmnc1 

naz izmire nakledildi kordondan G zi bulvarını takiben 
b:mir, 1 (A.A.) - §ehit dü en B &mahane istasyonundaki camiye 

Burdur valisi Haı:ım beyin cena· götürülmüş ve orada cenaze nama
zesi kayın b:raderi M nisa mebu· zı kılınmıştır. Namazdan sonra 
su Refik Şevket bey tarafından O• otomobillerle asri kabristana gi
tokarla dün gece şehrimize getiri· dilmiş ve cenaze defnolunmuştur .• 
lerek memleket h~ıtanesine nakle· Mezara bir çok çelenkler konul
dilr.niştir., Cenaze ile birlikte Bur- muştur. 
........•.•.•........ , .•.•••.....•..•..... , ...... , ...•....................................• 
vekil M. Çaldarisin riyaseti altın· ya ar:ısında bir harp ihtimalinin 
da kanunu esaşi encümeni toplan· doğuracağı daha. umumi kargaıa· 
mıt ve Balkan misakı meselesi mü lıklara karı~maktan Yunaniıtamn 

z--kere edifmıiftir. Ba§vekil bu top· i~tinap etmesi lazımdır. 
lantı esnasında hariciye nazırı M. içtimada hazır bulunan çiftçi ve 
Mııkıimollan lmı§ olduğu telgraf Mnele fırkcı. reiei M. Pap An-.ıatas 
ları tebliğ etmiş ve siyasi fırkalar yo ile sabık hariciye nazırı M. Mi· 
reislerine Bn!k n mfoılnmn ıon halakopulo mi ak müzakeratının 
safhası hakkında izahat vermiş, tarzı icrasını müah:ıze eylemiıler 
hazırlanm '!l.l<ta ol n Balkan mis:ı• ve bu tarzı hareketin Bulgaristan· 
kının ehemmiyetini kaydetmiş, ve la Arnavutlu u misaka ittirakten 
bu misakın Yunanist :mın sulhper· uzaklaştırmış olduğunu ilave ey· 
ver~ne m sniaini tetviç edeceğini l mi I rdir. 
ilave etmi~~ir. lçtimad:ı hazır bulunan .siyasi 

ittifaklara hürmet ve bil~ tefrik Hariciye vekilimiz ve ıefirimizi, 
bütün milletlere doıtluk bağları K ".rol pe.rkmda Bükreş merkez 
teaiıidir. Geçen aene Romanyaya kumanJanı ceneral Pilpas oğlu ve 
millf gayeler ve ıulhun tahkimi :.r piyade cenera1i ceneral Greguvar, 
zuıunun emrettiği yolda mühim maiyetlerindeki zabitlerle beraber 
İcraat kaydına imkan vermi~tir. karıılaşmı 1ar ve bil' _skcrt kıt' 
Londrada 3 ve 4.7.933 tarihlerin· reamj selam ifa etmittir. Bu rasi· 
de Romanya, Sovyet Rusya ve meye mahsus olan hava çalınarak 
komtuları ve kü~ük itilaf ar-:sm· çelenk, vekilimiz tarafından ~bide 
da imza edilen muahede ile yıll· üzerine konulmugtur. 
nız halen Romanyanm otoritesi Saat altıda hariciye vekilimiz 
altmda bulunan bütün arazi §İd· M. Titülcskoyu tekrar ziyaret ve 
det veya her türlü kuvvet hareke• mülakatta. bulunmuşlardır. 
tine k:ırtı muhafaza edilmiş de· Belgrada hareket 

Cümhuriyet Türkiyesi. eski Tür 
kiyeyi perişan eden hataların hep 
sini bir tarafa atmıştır. O, içerde, 
dııarda tamamen realist bir siya· 
setle gerek kendisinin gerek diğer 
devletlerin mühtaç oldukları em
niyet ve müa:ıle.met lehine çalı· 
§an yeni ruhta bir devlettir. Bu
günkü Türkiye, Tevfik Rüttü Bey 
Yin. ıahıında muayyen lumaatlere 
malik ve daima nyni istikP.mette 
ç lrtan, müşkülnlt "n yıJmıyan ve 
11liitemadi muvaffakiyetleri inki· 
§af eden kudretli bir devlet da-
m1 bulmuştur. 

Türkiy , cemiyeti akvama. kabul 
dildiği gün, lr n ımur hh sı: 
''O m-:.nlr irnpıır torluğu ile bir 

aı rd nberi aramız ela ihtil • f ıe· 
rnini olan meselelerin h poini 
Ciimhuriyet Türkiyesi her iJ;i ta· 
rafın memnuniyetini mucip bir 
surette halletmek yolunu buldu,, 
demi9ti. 

Baıve!iilin bu izah .. lından on· fırkal r reieleri, noktai naıarlarım 
ra tarakki perver fırka reisi M. Yunan hariciye nazırına bildirme 
Kafandariş muhalifler namına söz ğe başvekili memur eylem'§tir. 
~larak BalJrn mişakı meselesinde Yunan hariciye nezareti müdü· 
takip ettiği hv. ttı hareketten dola• rü umu.mil rind n M. Roıetti Yu· 
yı hükumeti mü h za eylemiş ve n"\n h riciy nazrrı için ınUt~m· 
bu meseleye dair M. Venizelosun mim talimo.tı hamilen Belgrada 
ken:lisine t vdi etmit olduğu hareket decektir. Yunan hükY· 
muhtırayı da tebliğ etmittir. meli hariciye nazirma göndereçe• 

ğil, ayni zamanda Romanya He Bükreı, 1 (A.A.) _ Türkiye 
Sovyeıt Rusya arasında İatikbalde h · B nciye vekili Tevfik RüflÜ ey, 
iki memleket münanebatnıın inki· bu aktl m saat 19 da hususi bir 
§afını emniyetle derpişe müsait trenler, Romanya hariciye nazırı 
bir 'VlZİyet ihdas ctmittir. M. Titülesko ile beraber Belgra· 
TUrklye ile Roman;v ara- da h rekct ttiler. Tetyilerinde 

ı11nda ebedi bir ulh başvekil ve diğer na.ıırlar, harici· 
Ankar da 17·10·1933 tarihinde ye erkanı bazı ıefirler b11lunın~k· 

~rnu. edilen muahede ile, Türkiye ta idi. Hariciye vekilimiz, hareke· 
ıle Romanya arasında ebedi bir ti anında baıvekil ve nazırlarla, 
ıulh ve doıtluk temhir edilmit ve BUkr ten ıbü ük bir memnuniyet 
her Jeyin yaklaıtırdığı ,.e hic bir le hareket ettiğ ini ve gördüğü ga• 
ıeyin ayırınadığı iki milleti birlet yet oda n kabulden menınuniye· 
tirmeic m:ıtUf ilk icraat tahakkuk tini söyledi. 
ettirilmiıtir. Hariciye vekilimizin sözleri 

Bundan baıka, her taraftan va· Bükreş, 1 (A.A.) - Tevfik Rü§ 
ki yorulmaz bir mesai ır.)'esinde, tü Bey kendisini Köıten::eden Bük 
Balkanların vaziyeti o ekilde in· reşe getiren trende Rc.-nanya g-:· 
kit3f etmİftİr ki, bu mınt.akada zetecileri ile konuftuğu esnada 
ıulhun tahkim ve teıiaine giden yo. demi: tir ki: 
la kat'i olarak ginnit bulunuyo· "Sulhun tarsinine devam ediyo· 
ruz. Yugoslavya kral ve kraliçesi· ruz. Bizim istediğimiz tecavüze ve 
•an yapaklan ziyaret bu iki mem· zorbalığa mani olmaktır. Biz ne 
~keti krrdmaz bir ıurette birle~ti· muahedelerin tadili taraftarıyız 
ren muhabbet ve siy:ıaet haAlan· ne de bunı. muhalifiz, bizim tadi· 
nrn. ıağlamhğmı isbat eden hissi· 18.t ile alakamız yoktur. Türkiye· 

Sov)·etl r ve Türkiye doıtluğu, 
Yunanistan ve Türbiye dostluğu, 
ufak hesaplara k-pılmıyan, hissi· 
yatla ailrliklenmiyen devlet ad m· 
larrnın bir milletin sulh ve emni· 
yeti lehine ne yapa bileceklerini 
gösbı·en iki hayre~e Jay.k misal· 
dir. BugünkU Türkiye, öyle bir ıi· 
yaseein ba§ınd -:dır ki, onunla mü· 
nascbcti c>lanlar yanılmaksrzın, ı .. 
ran de~eıesinin cemiyeti akvam· 
da söylediğini Türkiye lehine tek 
rar edebiliriz. 

Sıılh yolun.da, meJıl!İs · yle nüfuz 
r hnsı mütemadi genişliyen Tür· 
kiyenin, ayni yolda ç.alı§an Roman 
ya ile, yan yan ehnesj, bulu~ma 
aı, mukadderdi. Şim:li, biz Tevfik 
Rütlii Beyi, bu ıebeple ho.riciye n 
%ırımızJa ha b -:§a çalı~ır görüyo· 
ruz. Bundan memnunuz.,, 

Misak hakkında Yun.an 
hUkQmetini tenkit 

Atina, 1 (Hususi) - Dün baş· 

M. Venizelos, bu muhtırasının ği talimatta misakı imzalam:ık 
Yun ~ ni5tanm harici eomiyetinin için saH\hiyet vermektedir. 
e~adarım izah ederek bu emniye· lstanbul Balkan blrliginln 
tin bir tareftan Türk - Yunan merkezi mi oluyor? 
misakına ve diğer taraftan İtalya Atina, 1 (Huausi) - Nev·york 
ila sa.mimi teşriki mes ~ iııine da· Herald gazetesi muhabirinin iı'a• 
yaniıoını iz h tomekte Yugoslav ratma göre Balkan konfederasyo· 
_., Yunnn ve Rumen - Yunan mi· nu tahakkuk ettiği takdirde İstan• 
ı k'armn da Yunania tnın e ni· bul konf d ro.ıyonunun merkezi 
yetirı e yardımı o)dıığun'.l ileri sür· olacaktır, 
mek edir. Mae.mnfih siyasi Yunan m-ıhafi 

M. Yeniz los mu tıraıında bıı li bn haberi uılınz t 1 kki etmek· 
mukadd~meyi yaıtlıkt ..,n sonra Yu te:lirler. 
n.ıın siyaıetinin en belli hHlr s~· Sofyada bir toplanh 
yesi, Bakan mi5akı mes:?lesinde Belgrat, 1 (Radyo) - Avala 
İtalyanın n'Jktai nazarını öüren· jansınm Sof yadan 'lldıjı haberle· 
me~, YC di~er tar · ftnn Bulgaris· re göre Sofya hariciye nezaretin· 
t nın bu miıaka ittir kini temin de Sobrany h riciye encümeni 
et.:nek olmak lazım g_'diğini il"- azasının huzurile yapılan bir içti· 
ve etmelc e, a :;ınra muhtelif harp mada M. Mupnof Bükreş seyaha· 
ihtimal'er"ne geçerek b:.ı ihtimal- ti ve Romanya ricali ile temasları 
!erden dolayı Yı:nanistan i~in do.. h ltkmda izahat vermi~tir. Muha· 
ğal,.lecek tehlikeleri anhtmakt • lefet fırkaları reisleri Balk-:nlar 

drr. iye.ıeti haldnndnki dü§ündükle• 
M. Venlzefoımn fikir ve mUta· rini ıöyJemck iıteğini ıöıterdik

laasına göre ltalyan - Bulgar an· !erinden içtimaın tekrar yapıl· 
!aşmasının ve İtalya ile Yugoslav ması karal'laştırılmrşhr. 




