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Burdur faciasında fotoğrafın tesbit ettiği yürekler acısı üç sahne 
Burdur'un gen4j ve 4jahş1Can valisi __ Ha.~ım Bey~e, mühendis ismall tarmak l4jin yapılan teşebbUsleri gösteriyor. Ortadaki resimde gtir• 

Hakk 
8 1 ve odacı Mehmet Efendiyi olduren sefil kurşunlar1n ortaya dU§UnUz adarn merhum vali Hazım Beydir. Vazifesi başında vurulan 

koyd~§u ey faciaya alt surdur. mu~abiri?'izin gönderdi§i resimleri ve vazife masasının yanında hayata son defa bakan Cjahtkan valinin 
Juk r ya dercedlyoruz. Birlncı ve U4jUncii resimler vurulur vurulmaz cesedi ... Bu faciaya dair gelen son haberleri bugUn 2 inci sayıta· 
ölm~~n ve hastaneye kaldtrllan mühendisle odacıyı, ölUmden kur· mızda bulacaksınız. 
ta m• -=-• .... •HM4 ""''''**''*''MMmmmttıımnntn1111ıı•mcwtU&iin••mt ı+•111U11ı~~mnmtıetıtsqHliiiawımmınnnnnı~1ımmnmnnmnmunuumınwlnwmnmmlMlllllillutmnNımU~n:n~HUH~~ 

Dünkii mühim maçın Balkan misakının 
mahiyeti 

Tevfik Rüştü Bey Belgratta 

Aralarındaki en·'ıWrin ihtilafl:ı
ra ve mücadelelere rağmen ha
rici siyasette şimdiye kadar dai· 
ma bir tek fırka gibi hareket eden 

4 hariciye nazırı bugün 
Belgratta buluşuyorlar 

Yunanlı dost) :ırımız arasında 
Balkan misakı meselesinde son 
günlerde bir ayrılık göze çarpı· 

yor. Atina telgraflarına göre 
Venize1os tanftarı muhalif 
fırkalar Balkan misakı meselesin
de M. Çaldariı hükumetinin ta· 
kip ettiği hattı hareketi tenkit e· 

rf ürkiye- Romanya ve Yugoslavya ha· 
riciye nazırlarının mülakatı dün başladı 

diyormuı: 
- Evet, Balkan misakı yapı· 

Yugo.stavya Hariciye Nazırı M. YevUç 

Jacaktı. Fakat daha evvel 1talya 
tatmin olunacaktı. Bulgaristarun 
J,,uı_jnJı,i\ka, muvafakati alınacaktı. 
Şayet bir gı.in I lya ile Yugoslav· 
ya arasında bir harp çıkarsa biz 1 
bu memleketin hudutlarını mü
dafaa ını edeceğiz?. Şayet bir gün 
Romanya ile Rusya arasında bir 
harp olursa Rusyaya karşı Roman
yayı müdafaa mı eyleyecğiz? .,, di
yorlarmış. 

Yunanlı dostlarımızın kendi a· Belgrat, 2 (A.A.) - Anadolu 
-'·rındaki dahili frrka ihtilafla· A · h b" • <l'&.1... Jansının Balkan huıuıi mu a ın 
n bizi alak1dar etmez. Fakat Bal- bildiriyor: 

Tevfik Rüıtü Beyle Rumen harici ' 
ye nazırı M. Titüleıko ve refakat· 

lerinde bulunan zevat, bugün saat 
1·20 de Belgrada müvaaalat ede-

ek istasyonda merasimle istikb:ıl 
edildiler. Bükreşten Belgrada ka· 
dar seyahat rahat geçtiği için her 

iki nazır da bütün yol uzunluğun· 
ca yekdiğerleriyle bol bol görüt· 
mek fırsatını bulduhr. Hariciye 

vekilimiz ve Rumen hariciye nazı· 
rr, Rumen - Yugoslav hududunu 
tefkil eden Cimbolya'ya gelince 

Yugoslav hariciye nazırı M. Yef· 
tiç tarafından sureti mahsuaada 

gönderilen hususi trenlerinde ka· 
tipleri M. Koyiç ve teşriht müdür. 

muavini M. Brotiç taraflarından 

kar§ılanarak selamlandılar. kan misakı etrafında cereyan ede· Dün alqıun saat yediyi bir kaç 
cek her hangi münaka~a ve ihtilaf dakika geçe Bükretten hususi tren 
böyle değildir. Çü~kü aynı za· le hareket eden h:ıriciye vekilimiz lDcvnmı ıı ıncı sııyfanm ı ıncı sütununda) 

neticesi 

Galatasarayla Beşiktaş 
2-2 berabere kaldılar 

Beşiktaş takımını dün yenilmekten 
iki şey muhafaza etti: Şans ve kaleci! 

• 

DÜNKÜ MAÇTAN 

F enerbahce stadınm kaoısmdan 
halk oluk gibi boşanıyor. Ayak, 
kol, çene hep birden itliyor. Ki· 
min ağzından çıktığı belli olmıyan 
bir takım kelimeler, cümleler sa• 
ğa ıola akıp gidiyor: 

BlR GôRO'N'OŞ 

- Yahu bu ne §8.Dı! 
- Aeaip bir maç! 
- Bu netice gene Fenerlilere 

yaradı .• 

(Devamı 6 ıncı sayfanın ' inci sUbmunda>: 

manda bu bizim kendi mesele· ır------....-.-----·•1-----------·---
mizdir. Onun için böyle bir me· B 1 K 1 1 . Adlı· ye vekı·ıı· vı·yanadan-ıele etrafında biz de kendi fikir u gar ra ı talya ile müzakereler 

ve n:~:';;:;;:i;ö:~i~:~~~~i~izce Belgrat ve 
08ükı eş ziya- ile ~~7y: :r~.!·d!J t:.r.;~::~ gel.dı·' Ank araya gı·tti 

Balkan misakı hakkında Atina ıebetlerini ve ayni zamanda tedi· 
retlerinden maksat muhitinde ileriye sürülen ten1tit· yat meselesini tanzim ebneğe ma-

ler doğru olmasa gerektir. Çünkü ne imiş ? tuf müzakerelere devam olunmak Saracoğ/u Şükrü B. Türk hekimlerinin 
bugünkü ahval ve şerait içinde 

1 
tadır. Bu hususta bir klering tesi· b 

aktedilmek istenilen B ... Jkan ınisa· Romanya harici~e nazırt, ıi derpiş ediliyor. isa etli teşhislerinden takdirle bahsediyor 
kının mahiyeti bu gibi ten!dtlere Bulgaristanın Balkan mi- :...-~~===-========! r".""'"'~-------~"""'"~.._~ ..... =-----=-,.,._ 
mahal brrakmıyacak birşek;Jdedir. sakını imzalamıyacağını Niçin ? 

Mı-hmet ASIM 1 Cenevrede iken söylemft 
1 Y :ızıSJ 4üncü sn\lf:ımı zda 

(Devamı 4 Oncll sa .. fanm 4 nncu sntununda) 1 

Do1etor - Bu merak edilecek bir fey değll, s z aana 
clM, tıet •Yı- beakl de daha fazla yafıyabllirsiniz! •• 

..... -
(Kemalist) 

:Fransızca bilenlerden dilimize geçen 
kelimeler ... 

. En büyük §efin inkılap yoluna (Kema· 
lızm) • bu yolu tutmak bahtiyarlığına 
crenl~r~ (Kemalist) diyoruz. Güzel. Fa
kat mçın Kemalizm ve nicin Kemalist? 

Dilimizi yabancı kaid~lerin elinden 
kurta~m.~k K_~malizmin icabı değil mi?. 
En buyuk Turke uyma halimizi öz dili
mizle konuşanlara anlatacak bir izafet 
ve sıfat aletini Fransızlardan mı 
almıya mecburuz?. Kemallilerden, Ke· 
makilerden, Kemallilik, Kemalcilik ... 
Böyle bir kelime şu fransız malmdar. zi· 
yade biz sözde münevverlere yakın gö
rünmiycbilir; fakat Kemalist olmada bu
nun boşluğunu doldurma vazifesi de 
var. Dün (ideal) imiz yoktu ; bugün 
(ülkü) müze kavuştuk. 

Gazi çocukları bari gidi§lcrinin adım 
kendileri için 'kendilerinden koyabilseler. 

us. 

ADLİYE VEKİLİ GALATASARA1C - BEŞİKTAŞ MAÇINDA., 

iki aydanberi Viyan'.lda tedavi· 
de bulunan Adliye Vekili Saraç 
oğlu Şükrü Bey dün sabah semp· 

lon ekspreıile memleketimize dön 

müt, akşam tirenile Anka.raya git· 

mittir. Vekil Bey Sirekeci ve Hay 

-··-... 'X lşarctu zat Vckll Bcyclh-. 

darp:ışa istasyonlarında Vali Mu
hittin, müddeiumumi Kenan, vali 
muavini Ali Riza Beylerle adliye 
erkanı ve dostları tarafından kar
tıfanmıf, u§urlanmıştır. 

(Devamı 11 inci sıı.yfanın 3 UncO eUtunuoda) 
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SON HABERLER: TELGRAF - TELEFON - RADYO 
MEMLEKE1 DIŞINDAN: _____ _ MEMLEKE1 iÇiNDEN: 

Fransa parlimentosunda 9~.;;~';.i'~:~:~ Gazi Hz. Kırşehirden 
Yerköye gittiler Türkiye grupu toplandı 

Pan•, 2 (A.A.) - Framız par
lamentoıunda tetekkül eden ve 
114 mebuıu ihtiya eden Türkiye 
grupu dün toplanarak divan he
yetini intihap etmiıtir. Riyasete 
M. Herriot Ye reis muavinliklerine 
de M. Emil Borel, Leon Barety, 
Louis Prouat, Henry Chatenet, P i
erre Mortier intihap olunmuştur. 

Grupun kitibi umumisi M. Jules 

J ulien' d ir. Divanın bir heyeti mu

rahhaıası Türkiye sefirine bir ne

zaket ziyaretinde bulunmuıtur. Bu 

münasebetle büyük bir samimiyet 

içinde, asırdide Türk - Fransız 

münaıebahnm inkitafı için te

menniler teati olunmu,tur. 

Stratosfer balonunun 22 kilometre 
yüksekliğe çıkhğı tesbit edildi 

Moskova, 2 (Tas ajansı) -
Stratoaf er balonu felaketi hakkın· 
da yapılan tahkikat neticesini ha
vi fen heyetinin resmi raporuna ıö 
re, balondaki aletlerin bir kısmı 
kırılmıı ve bir kısmı ise az çok ha
rap olmuıtur.. Salondakilerin al· 
mı§ oldukları notlar ile barograf 
aletine hiç bir fey olmamı§tır. 

Mezk4r baroıraf aleti ve notlar 
ile kat'i olarak tespit edilmittir ki, 
balon ıaat 12,33 de 22 kilometre 
irtifaa bdar çıkmıt ve 12,45 e ka· 
dar aynı irtifada durduktan sonra 
inmeie batlamıttır. Çıkıt ve iniı 
haWundaki notlar saat 18,10 aka· 
dar muntazaman tutulmuttur. Bi
naenaleyh felaketin 18,20 da bat

lonu buz tabakasile kaplandığını 
bildiren telsizin aıh yoktur. Kaza
nın muhtemel sebeplerine gelince, 
henüz tespit edilemiyen bir ae
beple balon süratle inmeje batla
mı! ve bu ıürat gittikçe tezayüt et
mit olduğundan bütün muvazene 
sistemi bozulmu§ ve bunun netice
si olarak aepet zarfından ayrıla· 
rak yere dilfmüttür,. Yukarıda da 
kaydedildiği gibi hiç arızasız bu
lunnn notlardan balon müretteba· 
tının saat 16,10 a kadar mesut bir 
ıekilde yere inmekte oldukları an· 
latılmaktadır4 Diler taraftan 
muhtelif makine aksammdan da 
bu çdcıt ın ilmi ve fenni neticeleri
nin tespit edilebileceii aabit ol-

Uzak tuk meseleleri ve bilha11a Bah
rimubitikebirde Japon7a - Amerika ... 
kabeti, Ayrupadaki ıiinlük ıneaelelerin 
ebemmİ'/etine raJmen, dünya umumi fi. ..._eh' 2 (A.A) R • · .. • . . . 
kiri . . · ddi bir surette aWr.adar et- awrf ır, . • - eııı~umbur kası merkezına zıyaret ve nieıa, halk mÜ• 
--•~~ cıV kb'le A'--- icl • Hz. 31/ 1 ıecesı Çankayadan maıyetJeri. me11illerile temas etmiıler ve aec:eyi vali 
~wuır. a unaayaıun aresı •- b1 1·•- t ı~ ~- DJ!.u ... t'' d u-- p .. r ı•t• IU .. ,..vuı - U• un en Kır konaiında ıeçinnitlerdir. Bütün ıece 
altında bulunan ,,,._,,-an, alaoa, Karo- ·-a.:..: • ., ___ _.: d ha--•- t . . · . adalarının V ,...... ısti ...... uft • .-w.e ve ıece la• Kırtehın ve cıvanna kar Yaiuuttır. 
lan ve Martal er1ay muahe- at ı ı.u-ı.ta Bali•a muvaulat MaJ'Unmat Kır hi 2 (A.A ) R · · .. h 
d • ·1 J 1a ter•--.J1·1- __ . J "- J te r, · - eıaacum ur 

eSI 1 e apon'/a IUSUl1111e9J aponya- 1 __ .JI_ .,,,___ .JI- 'ki k Q kalarak b 
Bah · uhitikebirde ilL bü' ük' • • .......,,., vrm8tl 1 .aat a r I· Hz. buıün öileden sonra aaat 3 te Yer-

nın nm • y ııyuı 1ı.ıı.-....... _-:._L • et h lk ftrkuı -1..L_ 1c·· . cih .. 
aff

_._. ..:_: t-•...!l .. _: L__ -':-.Jı- ~ ve -uny • ~ oye mutevec en ıehnnuzden müf a-muv -•1•oı.u.. -y•ı •uıut, ıııu ,,. _ _.. L-ıL :ı_ l d M" .. · -•--
A 'k ·ı ara1rnda m t k be b' ve ........ konutmuı ar ır. UfAl'WU· r._t buyurmutlardır. Gazisini bir ıece-
merı a ı • evcu re a t ır •-b H B"'Hdan h lk k t h'' . ._ baw t .. ,,. z. ... a ın ÇOf un eza U• cım; ınnda yaıatan Kırtehir l\alkı bü-

kat daha artmıt 1
• • K ·· ·· "k · ' ratı araımda müfarakat ve aman ultün yu mıaofirini samimi ve candan tezahü-

Bunu müteakip 1922 Mnesiade Va- den Kırfehire müteveccihen ıeyahatlerİ· ratla tetyi etmiıtir. 
ıinıton deniz konferanıı yapıldı. Deniz ~ devam buyurmutlardır. Büny.a~da~ Yerköy, 2 (A.A.) _ Reiıicümhur Hz. 
'ilhlanınasını azaltmak maksadile yapı· ı~baren devamlı yafmur, kar ve tıpı r•· bu akıam saat 21,30 da Ycrköye muva
lan bu toplantı~a batbca zorluklardan bi en müıkül kat teraiti içinde on altı salat buyunnuılardır. Müıarünile'Jh Ha., 
biri ren• Arnerıka - Japonya anlatma• ~te nkın bir yolculuktan ıonra Kırıe· Yozgat valiıi ve alay kumandanı tarafın
mazlıfından dofuyordu, Hafif krovasör hıre muvuali t buyurmuılardır. dıın mıntakalan hududunda iıtikbal ve 
Jer tonajı h~kkrnda verilen kararlardan Reiıicümhur Hz. Kaman ,imalinde Y erköyünde bütün halk tarafından f ev
aonra Amerıkanın Filpinde ve Maryan Kıl'fehir •aliıi tarafından istikbal edilmi' ka]ade tezahüratla karııla-ımıılardır. Ro
toplu adalarından Huam adaıında tah· ve Kn-tehir halkının fevkalide ço,kun isicümhur Hz. nin Mı gece burada kala
kimat. yapamaması ve Japonyanın da sevinç lezahüratr ile kartılanmıılardır. rak yarın otomobille Yozgada seyahat 
Karalın, Bonen, Peıkador, adalarında, Müf&riinileyh Hz. Kırıehirde halk fır· etmeleri memüldur. 
Forınoz'da ve Rio-Kio'da tahkimatta bu· 
lunma11 kararla§tırılmıf, lngiltereden ise 
Honkonı'u tahkim etmemesi taahhüdü 
aJınmııtı. Bu konferanıta Japon'/anın 
elde ettiği muvaffakiyet en büyük raki
bi Amerikanın Bahrimuhitikebirdeki en 
tehlikeli ü11übabrisini 3100 ve en tehli
keıi:ıini de 1824 deniz mili uzaia atabi). 
mit olmasıdır. 

1927 senesinde Cenevrede toplanan 
deniz konferanıında Amerika hafif kro
uzörltt tonajının azaltılma11na utrat
mrı, fakat bu yüzden 1 nıiltere ile Ame
rika arasında zuhur eden büyük ıörüı 
farlrlan konferansın akametini mucip ol 
muıtur. 

Iktısat vekili dün akşam 
Bursaya vardı 

Buraa, 2 (A.A.) - Dün sabah 1 yunları üzerinde tetkikatta bulun 
Balıkeıirden har~ket eden iktisat mu§ ve yün laboratuvarını eezmit 
vekili Celil Bey, Ali Hikmet ve iz lerdir. 

l&mlf olduiu anlatılıyor. Baroıraf muıtur. Amerika Cenevre llonferan11nda temin 
aleti saat 16,21 e kadar muntaza· ===ıı~==========-=~==ı====fedemediii mavaffakiyeti 1933 senuinde 
man itlearit Ye biT aacleme netice- Efgan başvekiline suikast Londrada toplanan dem konferanaanda l elde etmit ve bu konferans, birinci Va-

mir valiai Kizım Patalarla ve re- Vekil bey, geç vakit Bunaya 
fakatincleki zevat ile birlikte Mus müvaaaht etmİJtir. Ve burün öi· 
tafa Kemal Pata ve Karaca Bey leye kadar bir tarafa çıkmamıf, 
kazalannclan halkın tezahüratı a- öğleden sonra ziraat mektebini 
ruıncla karıılanmıılardır. ve C. H. Fırkasını ziyaret etmif· 

Vekil S.7, Karacabeyde kal- tir. Gece belediye tarafmd'Uı 9ere
dıkları ..... ~~ikan clilıtk v,,. Ha • .hir siıra.fat...Y.Nihn~· 
ihtiyaçlırı etrafında ve bilhaua Gemlikte sinde ... t 18,23 de durmuıtur. Bü- yapı mamış ıinıton konferansının verdiii kararlann 

tün tahitler balonu 1&&t 18 yı bir Ankara, 2 (A.A.) - Şehrimiz 31 Kanunuevvel 1936 senaine kadar u-
kaç dakika seçe dilttiliünü aiiyle- Af ıan sefareti son aldıiı mal6ma- zahlması kararile birlikte hafif krovuör
miflerdir. Balondakilerin de bu ta iatinaden Afıan batYekili Hi.· ler tonajını da tahdit etmi,tir. 
1acleine neticesinde dilfmüt olduk- tim han hazretlerinin yaralandıiı Bu karar Japonya için çok büyük bir 

muvaffakiyetıi:ılikti. 
ları kat'ı olarak tupit edilmiıtir. hakkındaki haberlerin asılsız bu-
Balonun sepetinde hiç bir buz ese· lunduğunu ve memleketin her ta- l932 senesinde toplanan Cenevre de-
. .. "} d'j'ne nazaran bal rafında emniyet ve asayitin yerin- niz konferanıı İM konferan•• ittirak e-

sovan ve bakla iti ve iıtihsali.tı et- Gemlik, 2 (Hususi) - tktieat 
rafında ma16mat almıılar ve so- vekili Celal Beyin Pazar günü bu· 
vanların ihracı İfİ üzerinde müza- raya geleceği anlatılmaktadır. Ce· 
herette bulun:ıcaklarmı vadetmiş- lal Bey, doğduğu yer olan Umur 
lerclir. Öll• yemejini harada yi- beyde, bir gece kalac:ık, vapurla 
yen vekil bey, burada merinos ko- lstanbula gidecektir. 

rı goru me ı 1 on- den devletler arasındaki rekabetin tam 

~dm~.~~ın·d~ıei~ı~.·my91n~il~m~i~to~l9a~n~v~e~b~a~d~e~o~l~du~i~u~n~u~b~i~ld~i~~~•~t~ed~i~r·~~~~-~nrm~~~•o~~~i~yetlerdeu~umi~eclistop)anbları 

Burdur' daki facia 
On sekiz yaşındaki çılgının öldürdüğü zat1allı

ların üçü de üçer çocuk babasıdır 

lkinci kanunun otuzuncu sah 
ıünü "Burdur,, da Vali Hazım be· 
yint mühendiı vekili lsmail Hak• 
kı beyin ve odacı Mehmet efendi' 
nin tehit edilmeıile biten cinayet 
hiditeai etrafında huıuai muhabi
rim\s bize yeni tafıilit Ye birinci 
sayiada ıördüjünüz fototrafları 

yolladı. 

M~habirimizin haber Yerdiiine 
ıöu cinayet saat onda itlenmittir. 
Bir iki aenedenberi Burdur nafia 

yol ıilindirlerinde makiniıtlik ya· 
pan Burclurlu 18 yaflannda Adil, 

itindea çıkanlmuı neticesi Vali 
Hlaım t..Je duyduiu hınçla, cebi

ne rllwWerini yerlettirmit, Yiliyet 
meb1111N sitmiftir. Katil, oda 
kapıem• ldıme)'i ı&remeyince, 

içeri tlalmıı, itile me1111l bulunan 
H&zım beyin kartııma dgiJmit Ye 
derhal tabancaıını çekmiıtir. ilk 

kurtun Hizım beıyir. batına gel
miftir. BU bir tek kurtunla hıncını 
alanuyan katil büyük bir soluk 
kanlılıkla tabancasını atqlemeje 

deYam etmittir. ikinci kur§un Ha
t.!m ~yin boynuna ve üçüncü kur· 
ıc1 lra1btne saplsnmı.ıır. Bu üç 
kurıma, za,·aDı Valiyi makamında . . 

linin öldüğünü görünce arkaıını 

dönmüt ve odadan çıkmıftır. 

Bu defa karırıına, ıilih ıeıleri· 
ne kotan odacı Mehmet çıkmıttır. 
Adil, kafuında tuarladıiı men
fur cinayet planının noksansız ik· 
maline bir engel teıkil edebilecek 
olan odacıyı da iki kurtunla yere 
aermit, ve büyük bir aoiuk kanlı· 
lıkla bat mühendislik odasına hü
cum etmittir. Katil, tabancasında· 
ki iki kurtunu da, zavallı mühen· 
elit vekili lamail Hakkı beye kartı 
lmll&nmlf, batından vurmuttur. A
dil biitün bu itleri bitirdikten ton· 
ra salonun ıiper bir yerine çekil· 
mit ton iki kurıunu •izına ııkaralc 
kendi cezaımı kendi elile vermit
tir. 

Etraftan yetitenler ajır yaralı 
bulunan İsmail Hakkı beyi Ye oda· 
cı Mehmet efendiyi hastaneye kal· 
aırmı!lardır. Bütün tedavilere rağ
men zavallıları kurtarmak kabil o-
1amamıttır. 

Vali Hazım beyin üç: İsmail 
Hakkı beyin üç; odacı Mehmet e· 
fendinin ae üç çocuiu bulunmak
tadır. Katil bekardı ve kimıeıi 
yoktu. Hadiıen=n bilha11a Burdur· 
ela uyandırdığı teesıür çok büyük-

Konferanılarda verilen kararlar he
nüz tam minaıile tatbikat sahasına rir
meden Japonya Mançurideki iıtili ha
rekatına batladı. Bu iıtili tı..... 
katı devam ederken Japon hafif krova
zörlerinin Londra konferanıı kararları 
mucibince azalması icabediyordu. 

Amerika - Japonya rekabeti brıı· 
11nda Sovyetler ittihadının vaziyeti ft 

dütündükleri fevkalide ehemmiyeti haiz 
bir müe11irdir. Sovyet hariciye komi,.. 
ri Litvinof yoldat ıon ıünlerde aöylediii 
uzun nutkunda Japonyanın harici ıiya
ıeti meıelHinde uzun uzadıya dunnuı 
ve bu siyaseti "beynelmilel ıiyaset ufuk
lannda en muzlim bora bulutlan,, diye 
tavsif etmiıtir. Tabii Japonya dah~ ıe· 
rek Amerika ile araımda mevcut reka
bet ve ıerek uzak ıarkta takip ettiği is
tilicuyane ıiyaffl ve emeller dolayısile 
Sovyetler ittihadı harici ıiyasetini çok 
büyük bir dikkatle gözlemektedir. 

Japonya umumi fikirleri ve ıazeteleri 
timdi ye kadar yapılan konferanslarda ve 
rilen kararlann daima Japonya kuvvet
lerini kıracak mahiyette olduklannı 
memnuniyetsizliklerle yazarken Ameri· 
ka ıazeteleri de Japonya karııaında A
merika deniz kuvvetlerinin dun hir me•· 
kide bulunduklannı iddia etmektedirler. 
Amerika ıazeteleri birinci V aıinıton 
konferansı tarafından verilen kararlar 
31 Kanunuevvel 936 tarihinde hüküm
den sakit olacağı zaman Amerika bahri 
kuvvetlerinin elim bir vaziyette buluna
cafını beyan ile bu noktaya hükumetin 
dikkat nazarlannı çekmektedirler. Bu da 
gösteriyor ki: muhtelif beynelmilel kon
feranslarda alınan kararlar ne olur1a ol
sun ıerek Amerika ve serek Japonya 
silahlanmakta devam edecek ve her ihti· 
male kartı hazır bu)unınaia ufrapcak
lardır. 

Denizli, 2 (A.A.) - Buıün u
mumi mecliı Vali Fuat beyin reia
liiinde açılmıt ve mesaisine baıla
mıtlır • Mecliıin açılması veıilui
le Reisicümhur Gazi Hazretlerine 
ve yükıek makaınata tazim telg· 
rafları çekilmittir. Daimi encüme
nin mütevazin olarak hazırlayıp 
meclise veridiii bütçe yekUnu 565 
bin liradır. 

Mujlada 
Muila, 2 (A.A.) - Unıumi vi

layet mecliıi buıün öilec:len aon· 
ra açıldı. Riyaıet ve encümen in· 
tihabı yapıldı. Gazi Hz. ile Batve. 
kil ve Büyük Millet Meclisi reisi 
hazretlerine ve Dahiliye Vekili Be· 

yefendiye saygı telgrafları çekil· 
di 

Tekirda§ında 
Tekirdağ, 2 (A.A.) - Bugün 

Vali Azmi B., vilayet umumi mec
lisini bir nutukla açmııtır. 933 ra· 
poru okunmuı ve encümenler inti· 
habı yapılmııtır. 

Kaatamonuda 
Kaıtamonu, 2 (A.A.) - Umu

mi vilayet meclisi buıün Vali F u• 
at Beyin reialiii altında ilk toplan
tısını yaptı. Riyaset ve encümen
ler intihabından sonra okunan ra· 
por kabul edildi ve büyüklerimize 
meclisin içtimaı münaıebetile ta
zim tclP.rafJarı çekildi. 

Yıldırım Aydında yangına' Himayei etfalin kongresi 
sebep oldu Muğla, 2 (A.A.) - Himayeiet-

Aydın 2 (A.A.) - Sabaha kar• fal kongresi bugün Halkevinde 
!• ,ehr0:.ize ve civarına ıiddetli toplanmıt ve senelik izahname ve 

w w t M trük• Ciha- bitçe okunarak ittifakla kabul yagmur yagmıf ır. e . , • . . • 
wl .. d.. b' ld edılmıtti1· Hımayeıetfal merkezı· 

nog u camnne uten ır Y1 ınm l afi k"l · t' ne ıayıı ır arı çe ı mıt ır. 
camj içinde depo edilen kuru otla· - Konar. bazı maddeleri müza-
rı tutu•turmak suretile yanıın çık-

:s kereden a mesaisine nihayet 
maıına sebep olmuttur. Etrafa da-

ha bir çok yıldırımlar düfftlÜttür. 

Nüfuaça zayiat yoktur. Yanım İt· 

faiye tarafından tandürülmüttür. 

Aydında Fırka kongresi 
Aydın, 2 (A.A.) -Vilayetimi

zin Cüm 

vermittir. 

Diyanbekir Hses; 
Diyanbeldr, 2 (A.A.) - Buıün 

Diyarıbekir lileai, kunalutunun 
ikinci yıl dönümünü ltüyik bir mü· 
samere ile kutlulamıt ve bu müna
aebetle halk namına Batftkil la· 
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' " . . i<ar getırıyor 
Dü..,_ buhranı devam ediyor. fabri·ı 

ka ha~ fisk'! ile dokunulmuı ilkam· 
bil lr.:.&..... "b" ·· •• t kılnror a -..an lfl 1 USl US e YI ·ı ı • 

Belçika heyetinin 
tetkikleri tölye '-snlan üst üste kapanıyor. lt•İz· 

lerd dıı.ranın ortasmda 40 milyonluk bir Bir müddet evvel tehrimize ıe· 
or ~ ... inde dalgalanıyor. len Belcika ticaret heyeti, memle-

Halk evinde 
toplantı 

Güzel San'abar komitesi 
idare heyetini seçti za.T~yenin bu sarsınh içinde bir man· ketimizden Be' ... ikaya ihraç edile· 

._\-ardır Bu manzarayı rakamların "'s • 
dil-... dinl~k doğrudur. Onun için bilecek maden ce~~e~lerı ~~kın· 
bur14 size sanayi istatistiklerinin netice- da ve Belçika hancı taearetım ~rt- Halkevi güzel sanatlar komite

sinin umumi topl lntısı dün öğ
leden sonra Halkeri merkezinde 
yapılmıttır. Güzel sanatlar ıube· 
sinin resim, heykeltraf, tezyini ıa· 
nallar, mimari kısımlan olduğu i
çin bu sanat tubelerinin tanınmıt 
simaları dünkü toplanhda hazır 

bulunmutlardır. 

letı • ı· ~n bahsetmek istiyorum. tırmak yolunda ebemmıyet ı tel· 
* * kikJer yaptıktan sonra memlek.eti-

1'23 te Türkiyede 423 sınai müeuese ne dönmüttür. 
'· Bugünkü sanayi faaliyetine naza. Yapılan iıtatiıtiklere göre Tür-
"-. bu ancak yÜzde 23 tü. 
ll\,lÜn 

1473 
tür. kiyeden BeJçikaya 932 senesinde 2 

lg23 tenberi Türkiye s:ınayii yüzde milyon 419 bin, 933 senesinde ise 
?ı n:ıpetinde bir artma nispeti göster· 2 milyon 292 bin liralık ihracat ol
~tir. 1923 tcnberi bu sanayi (yüzde. mu!lur. 932 senesinde Belçikadan 
~) nispetinde f stanbul ve garp Anado- memleketimize 4 milyon liralık, 
ı.sı :la toplanmı~tir. 933 senesinde de 3 milyon liralık 

ECA san!\yİ mücsscseleıinin (yüzde 55) 
ı bir ~hsa ailtir. 

Yizdc 17 si adi şirkettir. 
Yizde altısı anonim ıirkettir. 
Yüzde 2 ıi devlet müenesesidir. 
Yicde 17 ai diğer ıirketlere aittir. 

mal gelmiştir .• 

Kongreyi güzel sanatlar ıubeıi 
k0ımite reisi Namık İsmail Bey 
::ıçmı~ ve bir reis ile iki katip sc• 
çilmesini teklif etmi§tİr. Belçika ticaret heyetinin re:si, 

Türkiye _ Belçika ticaretinin a· Yapılan intihapta bunun üzeri· 
zalmasında Türkiyenin kontenjan ' ne reisliğe reaaam İsmail Şevket 
yapmaamı en büyük l>ir sebep ola· ve katipliklere ressam Elif Naci 
rak göstermektedir. Maamafih 8 .. ve lımail Hakkı Beyler seç.ilmit· 

811 müesseselerin makine, alat ve ede- lakadarlarca, Türkiyenin evvelce lir. 1 

vat k;ymeti 55.782.432 liradır. Be1ç:Jcadan aldığı bir çok sanayi Bundan sonra eski idare heyeti 
maddeleri ,imdi bizzat tedarik et· nimma Apdülk~dir Ziya Bey gü· 
mi! olması, sebeplerin en mühim· zel sanatlar şubesinin iki senelik 
mini tetkiJ ediyor. faaliyet raporunu okumuş ve her 

Bu müeaıeıeJerde ~ahtan iıçinin sa· 
yısı SS.S22 dir. 

Bı:W:ırrn yüzde doluan birini on dört 
ya!}ınd:;n yukan erkektir. Yüzde üçü 14 
yaıında küçük kız ve erkek itçidir. 

Bu müesseselerin bir ıcnelik memur 
ve İ~t;.i maaraflan 15.444.284 liradır. 
Sr.n~dc bir adam vasati olarak 279 li· 

ra al~dıı:hr. 
Bu müesseseler 1932 senesinde 74 mil· 

yon l&l,484 lira iptidai madde, 8 
milyon 660.910 lira itletme masrafı yap· 
mttludır. Bu müesseselerin bir ıenclik 

'\ihsalitt 137.932.475 liradır. 

"' -tf .. . ""''- • _J B ..__ .f:aowl' •.;&er. 

a ralcamlar §unları •fade eder 
T&rkiyede sanayi sürat!e ıinki~f edi

~~r. Bu inki~ tam norma'I olabilmek 
ıçın fazla miktarda temcrkü zc muhtaç-
tır. Mesela bugün 2 •• • • •• d 55 • . anayumı ... ın yuz c 

la ırJ. t~ıkıl eden müeueseler -::k §&hll· 
ra aıttar. Bu neyi ifade ede B lrii..;:t. ae 1· r. u !w-

B ~ıye ı fabrika faaliyetini ifa eder. 

1 
u ~•~yet temerküz ederek dab a az el· 

ere ·~ti· G • 

Vaktile Belçikadan gelen bir sanat şubesinde yapılan işler hak• 
milyon liralık çikolata, bugün biz- kmda mufass'll ınalumat vermit· 

de vücuda gelen fabrikalar dolaYJ- lir. 
sile ithaledilmemektedir. Rapor okunduktan sonra Apdül 

Zirai ınahıulitımızın eski bir 
müsterisi olan Belcika da malları• . . 
mızı eskisi gibi almamaktadır. 

Belçika ticaret heyetinin şehri· 
mizd~ tetkikleri piyasada alakay
la karJılanmı,tır. 

Sokaklara asılacak 
yeni levhalar 

kadir Ziya Bey Halkevleri nizam· 
namesir.deki musiki kısınma ait 
maddenin modern tefsiri lazım 

geldiğini söylemiş, musiki şubeıi· 
nin tiyatro şubesi ile birleşmesini 
teklif etmiştir. Bu teklif umumi 
heyet t:ırafından kabul edilmiı ve 
umumi katipliğe bitdirilmeıine 
karar verilmİ§tİr. 

Nihayet müzakere kafi görül· 
Yeni yollar ve yapılar kanunu· mü§ ve yapılan intihapta musiki· 

na göre yeni inta edilecek bir bi- den Hasan Ferit, tezyini sanatlar· 
nanın yüksekliği, sokağın genit· dan Mith'lt, mimariden Apdullah 
liiine göre tayin edilmittir. Bele· Ziya, ressam Vecih ve heykeltraş 
diye her ıokağm ıenitliiini göı- Hadi Beyler ekseriyetle yeni ida· 
terecek birer tabeli. yapbnrak ıo· re heyetine ıeçibnitlerdir. 
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---~----- 1 SUHBE1LER -

Beyoğ u eczacı
larının anla.şması 

-·······-····· ................ .. 
Bey, Efendi, Ağa ••• 
l "Sf .. · tl" D ını s12, zumrcsız bir kü cyaz,, Olf• 

.ru. Bugün, Türkiye Cümhuriyetİt hiç 
bir sınıf faıkı gözetmez. Zümre tıtaımaz, 
sadece halk vardır ve hakimiyet mille. 
tindir. 

Peki ama, ya feodalite dev:irlerİllİt de-
BeyoğJu eczacılarının kendi a- rebeylik hükümranlığını hatırlatf.n eı. 

ralannd l. ili.çlan ayni fiatlerle kaplara ne diyelim? .. 

satmak üzere bir anlatma yaptık· Bugün, beylik, ağalık yoktur. Fakat 
ları yazılmıf lı. Son günlerde bu· Jeyler ve ağalar tümen tümen. Bu _.y-, 
nun, f annakoloğlar birliğinin hir de efendiliği sokarsak, göze bataıl üç 

eczacılara ait mesleki itlerle ala- sınıf, üç zümre meydana çıkıyor. 
kadar olma~uından doğduğu Köylerde, ağalar ıınıfınm, zümrelere 
hakkında bazı neıriyat yapılmıı- bölünüp bölünmediğini, hali "Ai• ha%'> 
tır Farf k 1 ki b" ı· ... · .. 1 retlerin diye çağnbn kimseler oblP ol· · a o o ar ır ıgı umumı w • • 

k • f b · H b b . d. .nadıgmı bılrruyorunı. Fakat ıehirlerde, 
a 1 ı asan ey u ıd ıalar kar• beylik ve efendilik ı;ınıflan, aynca züan. 

ftıında !Unları söylemektedir: relere aynlıyor: Beyefendi, beyefendi 
" - F arfakoloklar birliği id :ıre j hazretleri, efendi, efendi hazretleri (ibi.. 

heyeti, heyeti umumiyece seçilmİ!• Atufetlu, de,·letlü ve saire elkabı blb'· 
tir. idare heyetinin faaliyeti kafi :hk. Fakat hazretlerini bir türlü kaJdıra· 
görül ·· ·1 · · k mıyoruz ve eıki bir itiyadın kölriiai ka. 

muyorsa yenı ennı seçme zrm k - .. d f ded·JfJft..· h . • . ama yuzun er., aını sız • .., .. az 
eyetı umumıyenın hakkıdır. Be- milleti, istemeye istemeye sınıflara ayı. 

yoğlu eczacılarmm aralarında an• nyoruz. Aramızda neden hali. .,yJer, 
latmaları, mevzii ve husuıt bir efendiler, ağalar mevcut olsun?- Avru. 
mahiyeti haizdir. pada bir mösyö vardır. Orada •erk 

Eczacıların aralarında hususi i· mazannai su' erbabından olmıyan ber. "t 

J• • • ' • k" kes, istisnasız: mösyödür. Bizde nect. 
aç tanf esı y:ıpmaları da ım anaız ooyl 1 ? di '.11 lbp • d e o masm • yorum. -ıem e )'ij .. 

~r •. . • . .. :tünden, halk beyninde laPJilik de J>e)o. 
Bırlık, muhtelıf memleketlenn ılaç da oluyor. Beyefendi, bejer, beyefendi. 

tarifelerini tetkik ederek bir tari· ler, efendi ağayla "acn.,diye Jconu111• 
fe projesi hazırlamıttır· bu itle e- yor. ••siz,, hitabı, bizde, adeu, yalnQ: 
h · 1. ' ld"" kendinden büyüklere ıölenea bir ıöz 

emnuyet ı ıurette meıgu ur.,, d'" Hnlb ki ıf b" ·· • ı b • s·· } • . ur. U Sm SIZ ır Ut.c e erkea, 
oy endığıne göre, bazı eczacı• herkese "Siz" diye hitap melifir •e kar 

farın reçeteyle yapılan ilaçların fi. ıısındakine artık 11Zatı ini~ demek 
atlerini kanuna mugayir olarak tes "üzumunu duymamalıdır. 
pitc başlamaları, s ihhat vekaleti.. Bence, Türkiye ıınırl•ıİçinde herkes, 
nin ehemmiyetle nazarı dikkatini mazannai su' erbabındaıiohriıyan her. 
celbetmiştir. Vekaletin eczahane· kes, İstisnasız sadece ''"&\ dir, efendi 
ler müfettİfi lımail Hakkı Be ve a~a yoktur. 

4

'Canibi ı.inc,, )i lraJ. 
v , lanmıyonız, "zatı iliniznneden kalla. 

reçete üzerine yapılan ilaçlum fi ;ıalım? .. 
atlerini tetkike baılamııtır. llaç• ~e~i izzet 
lan yükıek fiatlerle satan eczaha· 
ne ıahipleri mahkemeye verilecek
lerdir. 

Di<Yer taraftan, bir kısım ecza· 
cılar fiat tespiti itinin doğru olma
dığını iddia ediyorlar ve eczacıla
rın troal nıahiyet1nde bir fiat bir
liği yapmalarm kendi aleyhleri· 
ne olacağını, böyle bir ıeye hiç bir 
eczacının giritm~yeceğini ileri sü
rüyorlar .. 

1 uuzm fa\reti 
Türkiye ile Fran~sındaki 

turizm münasebatmnkitaf r için 
çalıfmak üzere Türk~ıırin.g ve 
otomobil klübünde dttbir ko. 
mite te,kil edilmi§tir. ll}tce)a ·n .. _ 
re:st=ğine ihracat ofi•İtnıij c~ 
mal bev secifm;~t1r. 

~ 
Ün· versıtede dil rn~i 

de d!' ·• ı. ene bu rakamı r içın· 
• r &~te Li)"Jfc olan cihet ırndur ,. Sana· 

Yı ıaalı ti · · :s-
11 :e ıçand~ devletin etatist,. olma· 

kak baılarına astıracaktır. Bu ıu· En çok rey alnııt olan Huin 
retle bir sokakta bina yaptıracak Ferit Bey komite reiıliğine seçil· Otomatik makine~erle 
ohnlar bu binanın kaç metre yük- miştir. badem ezmesi satılacak 

On be§ ıubatan itibar~.-• 
aite dil mektebi f aaJi1ete de .. 
tir. Sümeıter tatili dtvanfj 
nıüddetçe profesör Malı L 
calarile görüıecek, dersler. 
edecekleri usuller hf'kkınd 
lerine izahat verecektir. 

seklikte olabileceğini bilecekler· Bir konferans fal d d Himayeiet tarafından ba em 
T~ı:Uyede 
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L ir. Halkeri Beyoilu kıımmda dün ezmesi. incir, fındık aatan otoma-

553~ tane • • •ınai m .,,üesaesodc -.,- ._ .. _"•-A• 1 • ........ " - gece Refik Ahmet Bey tar::fından tik makineler yapılacaktır. Bu hu· 
temerlc.. ~iÇ.• vardır. Müesae.~ialerin bir hesapla yüzde otuz kir bırakan sanayi Türk tiyatroıu hakkında bir kon· l 
ded. . uze tabı olına11, sınai müı:ııısseae a- müeueaeltri kendilerini )ıuıtamutlar de- ıuala tehrimizde bir Türk uıtui e 

ının azal u- ferans verifımi• ve bundan so-a ·· ·· ··ı ı 1 IJ> •ennaye ve amel e mikta· mektir. Kendini kurtaran sanayi önünde s ••• goruıu müt ve an aıı mıtlır. 
n~rn 'ofalnıaıı zaruridir. HaJIM.a'" ki bizde devletin yüzde iki nispetinde alüadar Y •tar Nabi Beyin (Köyün namu- Şimdilik 50 tane olarak yap·· 
;ueıaese haırna henüz 37 iKi cfüil• 'mekte- olduğu bu müesseseleri daha fazla kara au) isimli piyesi tenuil edilmiı· tınlacak olan bu makineler vila-
ır.d Ba miktarın daha çok Sofalrıana11 li· teVkebnek için kendinden fedakrlıldar tir. yellere, kazalara, nahı"yelere •ebe 

·ı,,. ?d•. rr:trmen talup olduğu r.tt• ki yüz\f e 
1 1 :4". Bu milctan w 1 ·d· n çoga ması zarun ır. 

Sümeıter tatilinden so11 
lap enstitüsünde de d~rsleı 
lanacaktır. 

7.lm ır. e yapmaması devletin yükünü haf'dletmek bl 1 .. 
~I itiLariyle alınacak tedbirlerden IMridir. Toro• r 1§1 lediye teıkilitı olan büyük köyle- Takas işlerinin tasf 

"'k~:,.~üeueMJer bir senede rnı'lg uraflan Kendine yiizcle otuz sibi bir kir te- Dün öğleden evvel latanbul HaJ.. re konulaeaktır. Y~pılan tecrübe- Vali muavini Ali Rıza 
r ?.,. .. n sonra 30 mily ı· k ~· d •-!! • --• • • L- k-:nd T oı birliii a•a) t ler müspet neticeler vermitlir. ediyorlar B • on ıra " T ar -r mın eden huıuıi unai müesse11aennın .uu ....... e or .. an op• riyaseti altında toplanan 

Y li · " aapn lıesapbr. ol 0 :uz mil- karlarının pek mühim hir kurnı da sim· lanmıt ve yeni idare heyetlerini incir, badem ezmesi, fmdık sa· 
on ra •tafı yak - d ·· . komisyonu §İmdiye kadar y. 

tutuyor. an YQ e otuz ıoı bir !eJ riik aedlerine dayanarak yükMlen fiatlar· aeçmiılerdir. tan otomatik makinelerden batka 
da ı-L bkaı itlerinin taıfiyeaine c 

Şu fial •. ya ' n ileri ıelmektedir. Fiatlan -• •ta· Öğleden sonra da, Antakya ve ıu, ıerbet. bira satan makineler de 
~ ll§aitdri1: .. felel9!'in vai, dusati İKİ gıya indirmek de mümkündür. İskenderun havaı=ıı· Tu'"rklen· yar· Yftn,Jacaktır. etmektedir. Maamafih ta 
dır. e tarar ıoilUi yorfl batıl·. Bir sanayi istatistiii lıize bunlan an· _,,, ·-= -~ nin uzun müddet devanı ed 

Geçen ...,. Mi . l 1 ııattı.. dını birliii ilk toplantıımı yapmıt- me ve heyeti idare itlerile metsul anlatılmaktadır. Devlet tak 
ii!!!l!!!i!ie~~~!!!i!!!!!!lte~ı~ı•~ .. ;ne;si;n:d~e çıt asgari Sadri Etem tır. içtimada aza kaydi, nizamna· olunmuıtur. devam etmektedir. 

an ç~~3!i:ii~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~~!i5!!!~~~~~~~~~~3!i5~!İ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iiii!!!E!~~~~~~~~~i!!3~~:=:;~~~~~e 
etini DFHRf Efendi Nasıl Görüvor? 
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Deniz seferleri Belediyeler bankası nasıl 
ve ne suretle çalışacak? 

Ankaı ada bır komisyon 
yeni bir pı-ogram yapacak 

Bu gar Kralı niçin 
grat ile ükreşe git 

Aftkara - Bt:lediyelere, tehir
Ien,. tanz.m ve teıiıi itlerin e ya .. 
PltiJ t ları eıaalı amme .h~tleri 
iç n &1ühtaç olacakları parayı, ya
pılacak itlerin ehemmiyetleri ve 
heleriiyelerin ödeme kab:liyel:leri
ne göre ikraz etmek, kııa veya u-

n vacleli avans ve cari heıap1ar 
1çınaia veya bunlara tavauut ve 
kefalet etmek üzere teıe'kkül eden 
ve 1 ikinciteırin 933 de ite batlı· 
yan beled:yeler bankaıınm teşkili.
tı tnmamlanmıt ve muhasebe, mu
amelit ve muhaberat kayıtlan ta
mamen teessüı ecerek faaliyet sa
'hnsına atı1mı~tır. 

Bankadan para istiyecek bele
diyelere, yapılacak ikraz, 'Verile
cek avans ve açılacak cari hesap
ların :dare meclisince teapit edilen 
.se!QJ ve §artları, dahiliye vekile
f nce belediyelere tam:m edilmit-

tlr. 
Bun3 nazıran, bir seneye kadar 

olan \1ıa vadeli avans ve cari he
sapllr i!rin :üzde 7.., üç aeneye ka
da:r olan uzın vadeli &Ta.DS Te ca
ri he~aplar çin yüzde 7,S, heı .e
n eye kll::lar>lan ikrazat için de 
yüzde 8 fız nhnacak, ve bu fa
iz, ~rden mı.da aynca kom:ı7on 

' a ,1-:ınıy1c.Ntr. 

Bankan bmgüne kadar 21 be

lediye pa iıtemiıtir. Bankaca 
'ken.l:.!oriizahat verilerek, müra
caa:lan ~il edilmittir. Bunlar
dan Çaıtale belediye.ine, elek
trik tesitım ikmali için üç sene
de ödeıx üzere nakden 12.000 
lira veriı, ve ayrıca 2.282 ster
ling' in bı fiati üzerinden tutarı 
için de ~noya kefalet edibnit
tir. 

Belediyeler bankaıı tavauut et
mi)tir. 

Banka, nizamnameıi mucabince 
belediyelerin gayri menkul malla· 
rile, belediye memur1armın §&hıa
lannın bizzat veya bHvaııta sigor
ta etmekle de mükellef bulunau
ğunclan, 'hu i}le de esulı 'bir surette 
meıgul olmaktadır. Bu huıuıun 
temin için m:lli ıigorta tirketlerile 
ne gibi eaaalu ve :tartlar dahilin
de, ne kadar tenzilatla bu itleri ya 
pabilecekleri ıorulmuı, bir kaç 
ıirketten cevap abnmııtır. Cevap
lar tamamlandığı vakit, bu it~n bil 
vasıta veya bilivaııta yapılması 

,ekli tayin edilecektir .. 

Belediyelerdeıa banka hisaeai o
larak verilecek yüzde 5 lerle ıüm
riiklrd.n belediyeler hiaaesi olarak 
alınacak ve bankaya yatınlacak o

Jaa yüzde 10 larm ve bankamn sair 
alacaklarmdan ıelecek paraların 
ahzi ve bankanın belediyelere ke
falet dolayqile .ödeyeceği parala
nn verilmetine tavauut için mayıı 
10DUna kadar bankanın veznedar
lığı vanf-i lı !r.nbıma verilmit 
tir. it banlraımın f'lbesi olan yer
lerde Belediyeler bankumm ala
cak ve verecekleri bu banka vuı· 
taıile :yapılacak; olmıyan yerlerde 
bu muameleler lı ban.bamın mu· 
babiri bulunan Ziraat bankaaı ıu
belerince it bankı heu.bma ;örü· 
Jecektir. 

Hülba: Belediye bankuı mü
sait Te lüzmnla l>ir zemin üzerin
de bnıetli ft diiriiat hatvelerle 
hedefine doğru yürümeğe bafla .. 
mlfbr. 

Türk - Yunan mah
kemesinde 

Türk - Yunan muhtelit hakem 

f,..b.,elediyes:ne, kuaLaya 
.u getirısl i çin, aöaterdiii temi
natlara rıt~bil halen 13.000 lira 
veriJece§i,.pit edilıait, ve &liyen mahkemesi on bir bin dokuz yüz 
giistcrHeo diğer teminata mu- davayı bitirmif ve bir karara bai .. 

Vapurculuk ıirketinin bazı bat
lard:ı küçiJk vapur ifletilcliği hak
kında vuku bulan f ikayetlere kar
tı tirket müdiirii Mustafa Bey ıun 
ları ıöylemektedir: 

"- Bu neıriyat tamaınile aııl· 
sızılır. küçüklük mC9elesi mevzuu 
bahıolamaz. Jktiıat vekaleti her 
hatta itletilecek vapurlann büyük
lüjünü teıpit etmiıtir. Bunun ha
ricinde olarak küçük vapur itletil
meıine kanunen imkan yoktur.,, 

:Diğer taraftan haber veril· 
diğ:ne göre yakında Ankarada top 
lanacak bir komisyon, va.,purcululc 
şirketi ve denizyolları itletmeıi ta
r~fmdan müıtereken yapılan ve 
bugün için ihtiyacı kartılamadığı 
ıöylenilen sefer programlarını tet
kik edecek ve yeni proıram yapa
caktır. Şimdi aralarında sik ıık 
ihtilaflar çıkan vapurculuk ıirketi· 
nin de tensik ve ıslahı için tedbir
ler •'macaktır. 

OteJJo Kamili 
kaybettik 

Türk aahneainin emektarlarm
dan aktör Kamil Rıza beyin öldü
iünü dün teessürle haber aldık. 

Uzun zaman ıahnemizde çalıı
mıt olan mer:hum billıaaaa Otello 
rolünde J(>hret kazannuıb; kendi
sine bu sebeple (Otello Kamil) 
derlerdi. ilk tesiai yıllarında Da
riilbedayide bulunmuı, aynca bir 
çok sahnelerde çalıımıftı. Geçen 
1e11e iki ayağı birden keai.Jerek kö
türüm kalan zavallı aanatkir ha.a
ta yataimda bile aanatile ali.kasını 
keımemiı, ıon günlerini tiyatro 
eserlerini okumakla aeçirmifti. 

Ki.mil Rıza bey bir kaç zaman
danberi Cerrahpqa hastanesinde 
tedavi ediliyordu. Ölümü orada ol
mutlur. Cenazesi bugün saat do
kuzda hastaneden ka1dmlacaktır. 

kabil da,. 7000 lira vermek lamıfbr. Mehkemede balen, halli Liman şirketinde toplantı 
aurefle b1ıJıiktarın 20 bine ibli- uzun :zamana n muhaherata ha- • • 
ğı kabul \JJldufu bildirilmiıtir. kaa 150 kadar dava kalauttır. Evelki gün liman tırkettnde ls-

tanbul Halk f ırkaıı reiıi Cevdet 
Baııdll\_, Çoııun, Kırkağaç, • • c1 b 

Edremit L.ediycleriııin kasaba- Adliyenın Postaneye nakh Kerim Beyin riyaıetm e ir top
!antı yapılmııtır. 

larına •0 atinııek için Taki talep- Adliye daireainiıı pc»tahaneye • 
lerj tetkik dilmi• muameli.ttaki Bu toplantıda denız ticaret mü-

f k L._ P yerleftirilmeıi İfİDe dün de deTaJD dürü Müfit Necdet, ticaret müdü-
ııfak te e 'o~Iarın ikmali ken- olunmuıtur. Ajırceza m•bkemeai 
<CIUerine y.ıı ... Jmı·•-. Bu do .. rt hele- rü Muhıin, eınaf baımürakıbı Kad 

-.ıı -ı~• salonu olarak poata 'Te tefaraf mü- · k ı· ·a·· diyenin jn•-~ı d, pek y-''-dır. ri Beylerle, limanu ıır e ı miı urü 
~ &A

111 -.inin •lundaki oda aynlmqtır. b 1 
Bu-'- .J.- J...,_,, Sıno" p, Silv'• ... , Hamdi Bey hazır u unmuttur. 

, J.J.lCL?"UJ -M& -.. Salan küçük olduğundan, samiin Toplantıda deniz amelesinin va-
~tıı1ya, B~ 8oısaada belediye- İ!;İn yapdac:.k uralar birer kiti· ziyeti müzakere edilmit ve bazı 
Itri su için, :.ıv~, Nazilli, Ayan- tik olacak '" numaralanacaktır. kararlar ah"m'Atır. 
tık, Denizi\ .ınu ~belediyeleri Mahkeme dinlemek iatiyenlere 
\lektrik tcsiJşt. için, Ordu, Pend~ brtlar •erilecektir. 

Jed ı yeleri fenni meıba.ha için, 
h endek be).diyeıi i~ itleri için, 
Kt.'Qlalpa§a belediyesi 1Q, elektrik 
ve ınezbah. için, Ödemiı ~ediye
ei de fenni ~zb.tha, buz f-hrikası 
ve soğuk hwa mahzenleri için pa· 
ra. istem:ılerdir. Bunlarla d- mu-

Bunlar, öileden evvel ve sonra
ya mahaus olmak üzere iki cinı o
lacaktır. 

( 15 Yll Evelki ~AKIT f 
3 ŞUBAT 1919 

habere cer'Yan etmektedir:. _ Bab 1 _ tt.D&f devleUertne t.esıım edf· 

Sütün bl yİrnıi bir beJcdiYeıı;n JflOfJk ~ .ıa1a1 ~mı: karDe 

iste :':ikleri )aranın yekunu 580,00o = ~!a:ı:.,~gtınlr.rde (Bamburg) ta 

Seyyah vapurları 
Bu ay içinde ıehrimize Reıvlu

te, Roma, Agustania tranaatlan
tik vapurlarile bir çok seyyah ae
leceii haber •erilmektedir. 

Bundan 'batka mart ayında Sta .. 
tendam, Empresae of Aınliatra, 
Gen. von Stanben, Columbuı A
gu.stania, niaan ayında Gen. von 
Stenben ve Mitv ' nkie transatlan• 
t"kleri de lstanbula muhtelif mil
letJere mensup seyyah kaf:Je'eri 
get:recektir. 

lira:.ır. Belediyelerin yapacakları - tnrut& caze~ıerı Alman mnatemıeutı 
sıhhi ve f e1111i her tiirlü tqebbüaat- Ye TOrklyede ltpı rıdnen arazı bakkmda ıdla 
ta sihhnt 'Yt nafıa ve diı" er alika- ııcmteraıı.aaa Yerdiği kanırtar bakkmda-

ııı rtvayab ~ DaUyatla telakki etmelrte 
dar vc'tilet ve daire!er"n mü"-1-- Turk- :r ransız dostlug"' u 

l&IC& '"' resmi _._ta lnthar eylemektedir. 
ve t:ısvipleı; esas· olnıaktadır. ('nmMl 1a Parlıl lllUblılrl ufak .ıyueunın 

B ı d · } · d tenen1lr etmcfe başlatbfnu. konff'.ransın bu 
e e ıye er varı atından banka batta mn1ı1nıınt '"' acUIAne bir sulhe doğnı bU-

hisı~si olarak ödenen paralar ~ Jtlk bir ...... attıf~nu br.yau eytemaktc Ur. 
kGn:ı buirlin Be'ediye bankaam - Enıelkl C9D ıçttına ed!'JI mot'll"I ltfıbrrn 

0 
• Dl ı --.rtf lnaa ..ıtannert ~kDAtmcla b:ızı ta· 

senrıayes=nı J. 748.117 lıraya çıkar- d06t 'Ybda ptlmıl,.Ur. T np ' " " tı•ı • lll'\· 

ınıfbr. Gümrük reıimlerile birlik- ta stre ...._ .... ...ı*-Dert • bir •· 

te ahan ed lıne!de olan yl'z·le Jj) ın"'rdaa ..,., ıpttda.I, cusr 

beled;l .. lcr h '1119b' en > .. W.Wıl!ıı~1~••ııt.ıı 
..,e' "' letince illıren 
7 

Türk· Franıtz doıtluğunu inki
taf ettirmek i~in F ramız par
lamentosun da bir grup teşekkül et
mİ§tir. 

Grupa M. Heryo riyaset ebnek
tedir. Haber verild'ğine ıöre Bü· 
yük Mil et Mecl's'nde de, mecl:s 
re;si K&zım Pat a Hazretlerinin yar 
dun~e huna benzer hir "8nJP te§-

Romanya hariciye na~ırı, Bulgaristanın 8 
misakını imıa1amıyacağını Cenevıede iken s 

(Le Joumal} gazetesin "n son J Bulgariıtan misakı i 
:posh ile gelen bir nüıbaaında · caktır.,, 

Balkan miıakı hakkmd~ bir ma- ı O halde habra ıu fik" 
kale gördük. .Şayanı dıkkat olan d d 1 bu s· . en oıayı ınaya 
bu makaleyi tercüme edıyonız: ._P ı ., N d dol 

• ! __ 1_ ~... ı ryor • e en a 
Bulganatan B .. lkan m~ma taraf :naıındaki bu do 

ittirakten imtina diyor: ~ınay~ hürat yapıldı? Neden d 
mülakatının verdiği en banz neti· ne) m '- b · · b t unare e.ının a ı 

ce budur. Ba netice daha lkraUarm rar edildi? Acaba but 
nut~qmdan anlatrlryordu. Kra· mesele etrafınd:ı müm 
lı iki memleket :ırasında •ulhu mu ı' kad •. -ı . • . ar az ıonı enı ya 
be.faza arzu.unu ızhar etlikten k"' . d B lk 

arı umumıye e a a 
soma !öyle demiıti: "Y almz aa- nın muahedeleri tadil 
mimi bir anhıma politikası ve ha
1i hazır nizammın muhafazası 

bir siyaıi tertip oldu .. 
uyandırm"'mağa çah•m böyle bir sulhu tahakkuk ettirebi- -s 

lir.,, Kral Karolun bu sözlerine ihtiyar edilmiftir? Kez 
Bulgar Kralı Boris !U ıuretle ce· kanlarda yalnız bir t•• 
vap vermi§ti: tertip yapma'k mümkün 

·"Yalnız :t:Mr anl"'f&m ve itimat ve bu yoldamuhtemel 
lefetleri de ortad'ln kal ıiyaıeti her iki memleketin müı-

terek menafiini temin etmeli iı
tihdaf ettiği 1Urettedir ki, millet
lerimiz layik olcluldan en iyi istik 
bale nail olabilir.,, 

Görülüyor ki, bir tarafın istediği 

feyi hali hazrr nizammm muhaf:ı

zaıı ve bütün Balkan devletlerinin 

teıriki meıaiıidir. Diier taraf ise 
daha iyi bir istikbal için iki taraf· 

lı :ınlatma temin etmek, binaena

leyh Nöyi muahedeıini tadil ettir
mek makıadını güdüyor. 

Binaenaleyh böyle bir tezahü
rattan ıonra Bulaar bqvekili Mu
tanof ve "bugünkü Bulgar hudut
larını d:ümilettirecek bir muahe
deyi memleketinin ula kabul ede
miyeceği,, tarzında beyanatta bu· 
lununa buna hayret edilebilir mi? 
Bilbuıa Romanya baıvekili M . 
Titüleıko hiç hayret etmez. Zira 
bu zatın daha geçenlerde Cenev-

' reden giderken söylediği tu töz· 
ler hila blaklanmızda çınlamak 
tadır: "Balkan misakı hazırdır. 
miaakm metni hudutlarm kat'i su
rette muhafazasını temin ediyor. 

zu edildiğini göstermek 
dir?. 

Yugoıli.vyamn yeni kcı 

nu kabul huıuıuncla o ka 
can göatermediii, ç •· 

binezon ile galip •e ma 
raıındaki açıklığın a 

korktuğu aöylenmitti, 

müli.katlann bu vaziyet 1 
nasebeti var mıdır.? 

Her b:ılde Balkan 
ahkamı anlatıldığı zam 
tabr tavazzuh ebnit 
Balkan misakının (2) Ş 

za edileceğine dair ola 
o kadar kuvv""h· :· t" .... -

.,..e ıı an -
la beraber . k 

l 
bU mııa m 

an afmatA 
d b·ı· vrupanm cen e e ı ır. 1 . h . 

b • ı azır nızam 

sinde enler küçük itilaf 
faa e.L. • ••• li d . oır yenııını ı ve 

1
1 m~ . iıpate teıeblriis ede 
erın1 

I e nihayet meıhur y 
f si bizi Biımarkm sa 

lo~~ ve mukabil temina 
mın:ı\J.~,_.. "'tü' .. 
1 

. d-rnne go ruyor.,, 
erı ' ·--------: 

Balkan misaktnıı1 mahiy 
ıine her hangi tek 

cBa§makaleden devam) 1 ti aleıt k b ld i .. _,,_ h ı.- vu u u u u ..... 

N't k"m daha dün Bükr,..•ten ı ·arke :ır devletler aadec 
ı e ı ~ a a . .. 'kb d" 

gelen bir telgraf Balkan miaakının . nev~ 71~~1 • ve 1 sa 1 t 
bqlıc:ı ahkimı hakkında fU ma• alma< a ı tıf a edeceklerd 
lumah veriyordu: Nf ayet bu misak Balk 

ı arasında her h:ınri 
Birinci derecede Balkanlar ha- letle 1 d t "k' .. meıe e e eı rı ı me 

ricindeki hudutlar Balkan misakı- yası tm" kt' . . mun e ıyece ır. 
na dahil değıldır. Meıela Ro- taza~alara ait itlerde dö 
manyanın Sol')'et Ruıy:ı ,Macariı- Balkıevleti birihi .. 1 .. ..:7ıc 
tan gibi Balkan harici devletler, kan ileii fikir teati edece 
sonra Yugoala.,-an~ İtalya, A· evvt-i ve siyaıi taahhüt} 
vuıturya gibi ıene Balkan h1tlct Aıltıun edecek daha eıa 
devletlerle olan huduthrı bu mi- zark ileride, hakiki bir 
aak hükumetine girmiyecektir. Şa• miği vey:ı Balkan konfed 
yet misakı imza eden Balkan dev· bimkinı hiırl olduğu zam 
Jetlerinden her hangi biri Balkan- nwle::ektir. 
hr haricinde diğer her hangi bir §Üununla beraber böyle bir 
devlete kendiliğinden taarruz e - ' kadar mahdut aabda b 
derse diğer devletlerin ona karıı Cf Balkan devletleri ara 
bu micnk ile almıt oldukları ta- stu bulacak bir Mlqm 
ahhütj,r hUkümsü:ı kalacaktır. Bi- ~iyeti büyüktilif Çünkü 
naemıleyh mir kta hudutların ta- bır anlaıma aaıl .ialbn bi 

da • • · l · · giden .... ıun ~--etı"n·ı arruz n masunıyetını emın 7.,. UUiUD 

nıeseleıi sadece Balkanlı devlet- :ık demerr. Bi kere hu ist 
lere münhasır bir mütekabil ta- et bulun uktan •ara Bal 
a hütten ibarettir. eın!eketleriııi ~ milletlerini 

. . • !'ık ve yahut yı:uı bir istikb; 
lkıncı derecede Balk:.n mısekı nutl ka mes'ut ıir I> l"k : 

· d"l"k h" b" l .. d · ır 1 net. f tm ı ı ç ır as :erı y%'ar l ine götürecekti. 
mecburiyetini de tazammun · 

0 
~ehmet ASI 

mfyecektir. Mhmk m~ .. ~ 



- Hot geldin romancı ... Hak· 
kt 'bey .... Hiç bey ilerliyor mu! .. 

Bard~. Davut onu böyle karşı-
1 :clı .. 

Davut, etki Davut değildi.. Şen 
kıvammda •rhot bl Davuttu. 
Bot bir alay kızla, dolu bir alay 
kadeh etrahada oturmuştu ... 

Pertev Refik hayret etti. Pek 
fa§lı· Bu ıenemin bu aa:ıtte 
burada ne iti vardı?. Eğlenmek· 
teıı ne anlardı o?. Hem, batına 
ıelen felaketten aonra bu kaygu· 
ıuzluju ıüıterebilmeaine de de· 
yecek yoktu.. • 

Demek, diinr~n en büyük, en 
feci ııtırabı böyle teıkin edilir, 
mide bulant11ından, bq dönme· 
sinc!e böyle kurtulunurmuı !.. 

Hayrr, Prtev Refik, güzel Per• 
tev, k~dınların hayran olduğu Per
tev huna muktedir değildi.. A11l 
ıeraem, CA...l lnııl&l .. lu:ndisiyi:1l. 
Bi~·•a e"rHI Pikriyeye a3ylediji 
ıö,-lrr, kulaklarında çınlıyordu •. 
Hayır, Fikriye o ıözlere, o azara, 
o kadftr ı:nüıtah:ık değildi. 

Zavallı Fikriye ... Filvaki o da 
ho,tu, o da kazdı, fakat muumdu. 

Birden eY• dinmek, kanımdan 
af dilemek, Y :lVrunun odasına 
kofı'llak, bir deıte kiiıdı almak ve 
"büttia bunlar martaval Y av· 
ru .... Yırt at bunları,, diye yazmak 
M.auaun& k~pdclı.. . 

Fakat, ma1ad J. oturan, dolgun 
ıoiüılü, aanıın bir kadın fena 
halde musallat oldu ve bir kere da· 
ha, Pertev Refikın ıöıter~ii 
hüınüniyet ıuya düftü .. 

Cece yanımdan aonra, J,ar ken· 
dini verdi. SarhotJuiun aahte key· 
fi, cotkun bir sürültüyle, 1aınimi 
lair net'• halinde çığlıklandı .. 
Dan. viıki alıp yürüdü .. 

VAKiT."• Su~lu . 
1 Edebi Tefrikası: 15 ReJımdır. 

Y A Z A n: 
SELAMI 

11ın•ınııııııııııı1111 

iZZET 

Staviskj ıezaleti unutu
lacak, fakat dolandırı

cılık rejimi ... 
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1 
yudumda yuvarladı .. Pertevin 0 .. Bir Franeız gazeteel flddelll 
muzuna vurdu : bir makale y•zdı 

Artvinden asker çık
mazsa te/ılike bü9üktü - O zaman k:ıt'i kararımı ver- Pariı - "Le Populaire,, ıazete-

mittim. Kanmdan ayrılacaktım. ıi yazıyor: 
Mahkemeye müracaat edeeck "Bir kaç aktam aabneyi İtgal et· 
kabahatleri üezrime abcaktım.... mit olan dolandırıcılıklar üzerine 
E, ne yaparun, bekirhk... Peki inen perde, Staviıki meselesi üze· 
amma, insan kabahati zorla üze• rine de inecektir. Bizde bıraktığı 
rine almnz. Ondan sonra ken• h:.tıralar bile silinecek, fakat do· 
dimi kapıp koyuverdim ... O bar lan.dırıcılık rejmh devam edecek· 
senin, bu bar benim ... Etrafımda tir. O, büyük caddeler üzerindeki 
piliçler dolu, eileniyorum, zevk· sinemalar gibi durmadan işler. 
ediyorum... Şahısları da durmadan i9Jer. Bize 

- Hala mı?· veda eden Staviski müstesna ol· 
- Hala ya ... Sana doğruyu ıöy· m :ık üzere ayni şahıslarla yeni 

liyeyim mi?. Bu hayatı ıürmeğe battan batlanacak. Başka türlü ol 
başl::.dıktan ıonra, hadiaeleri eski ması nasıl istenebilir? 
si g;bi göremiyorum, eıki telakkile Kapitalistlik usulünün bina e· 
rim de değiıiverdi.. Karım bana dildiği para ve spekülasyon hiki· 
ihanet ediyormuf ... Batka birinin miyeti dev::m ettikçe bu, daima 
metresiymif ... Laf.! Mübalaja et- böyle olacaktır. 
tim ... Daha doğrusu karım müba-
liğ 1 etti.. Övündü bana, övün· Oç gazeteci tevkif edildi. Fakat 
dü ... Şu kadınlar ne garip, aynı bunlar alelade maznunlar değil· 
zamanda da ne ahlaksız mahluk- dir. Ruhıataız avcılık etmit yahut 

1 dört metelik çalmıt zavallı bir :ı• tur ar!.. 
dama trende tesadüf ettiniz mi? 

- Evet a.mma ban geldiğin 
Elleri kelepçeli ve iki tarafında gün... d 
ıeı·t yüzlü iki jan arma olduğu - Bırak o günü y:::.hu ! .. Sen bu· 
halde üçüncü sınıf vagonda sey~· güne bak.. O gün karım vaziyete 

h k hat eder. Bayonne maznunları, i imdi ... Bugün ben ona hükme- · 
Biaritz' e egw lenmeğe giden zengin· diyorum .. 

_ Naıd?. ler gibi Paristen yataklıda hare· 
ket ettiler. 

- Eve hazan aabaha kar,ı gi· 
diyorum, baz:ın hiç gitmiyorum... Adliye ile kozlarını payl:ı.ıtık· · 
iki gün evin semtine uğramadığım tan sonra gene gazetecilikteki 
l mevkilerini İtgal edecekler. Bu da o uyor .• 
- Bu hale karm ne eliyor?. mevcut BI•itiıı bir zaruretidir. 
- Hiç ... Süt dökmüt kediye Dolandırıcı ile ıantajcı, muhi· 

döndü ... Öyle yumutadı ki, öyle tin tabii mahsulleridir. 

yumutadr, ki melek gibi oldu... Bank:ıların, sigorta şirketleri· 
Ditlcrini, tırnaklarını söktüm .•. nin, Demircilik sanayii kartelinin 
Amma ne pot kıracakmııım.. verdiği tahsisatla yatryan gazete• 

- Ne yapac:ıktın?. lerin kardetleri, benzerleri olan 
- Ayrılacaktım dedim ya.. • "La Volont~,, müdürü ile "La Li· 
- Bu pot kırmak mıdır?. be~11nin sabık müdürünü tenkit 

- Elbette .. insan on senelik yu- ve mu:ıhazaya hakları olduğunu 
kim iddia edebilir? Hatta en mü· Yasını yıkar mı hiç?. Çocuğu ol-

masa bile, on aen1ik yuva bozul· him maitet vuıtalarını hükCime· 
tin meatureaiııden temin edenle· nıaz .... Dün: 
re de hücum edemezler. 

"Davut, dedi, ben 1111--n Cemil· 
le beraber ıulara gideceğim,, dedi. 

Bir ay evvel bunu ıöylemit ol· 
ıaydı, kederimden ağlardım ... 
Aklıma bin türlü münaıehets~zlik 
aelirdi ... Amma dün ne yaptım bi· 
liyor musun?. 

- Sadece olmaz! Dedin .. 
Davut bir viıki dah:ı ısmarladı. 

Bir kahkaha daha aavurdu: 

Şubatın on aekizinde efrattan ve kikat zatı llilerine lralm19br. Va• 
-:ıhaliden bir kiti vefat etınifti. aiyeti anlamak için bir ıüvari 
Haıtahane müdürü lımail Efen· keşif müfrezeıi tertip edilerek 
di de vefat edenler araaındaydı. Şakir Niyazi Beyin kuınanduına 
Kafku cephe.inde vatani vazife- verilip o~ana cihetlerine aönde
lerini ifaya Ç:\lıtan ve bin türlü rildi. 
mütkülit içinde çırpınan tetkilitı Bu müfrezenin hareketinden 
mahıuaa kumandanlıiı tifüs afeti takriben 1arım saat ıonra Oma· 
kartısmda büıbütün fena bir va• na ileri karakolundan ıelen r~· 
ziyete düşmüt oluyordu. porda itidilen silah aealerinin 

Bir t:ıraftan bu yeni ve çok va• Murrul ıuyu kenarmda ıörülen 
him facia kumandanları büyük bir iki Ruı kuvvetini tevkif içİll aha· 
endiıeye düıürmekten ve diier ta· li tarafından atılan ıillhhrdan 
raf tan aııl kumandanlık mesele· ileri geldiii ve Rualann derhal 
ıinin bile henüz halledilmemesi ıeriye kaçbklan bildirilmiıtir. 
Ve Ruı!ar tar:ıfından yapılan hü· Maamafih Şakir Niyaai Bey ket• 
cumları durdurmak için kafi mik· 1 fine devJ.m eylemektedir. 
tarda cephane ve efrat gönderil· Maamafih buraya p!ın rapor
meai ve vaziyt!tin ııü:n ıeçtikçe da· ların tarzı beyanı 'btribirm4ta 
ha ziyade vehamet keıbedeceğine farklıdır. Bundan da qiJdt W 
tüphe bırakmıyordu. ıurette ani ::ıtıhyor ki hacldi Dbn• 

H "llit Beyin Artvin kumandan· da ehemmiyetaiz olan bu ru'a 
lığına tayin edildiğini yazmıttık.. izam ediliyor ve faraziyat& İltinat 
Fakat bu tayin aradan giinler geç· ettirilmek ıuretiyle de ortalık 
tiği halde yalnız lafta kalmıttı. velveleye veriliyor. 

Artvlnln mUdafaaaı Halbuki her IJÜD tev,Ji eclen 
Çünkü ne (St:ınge) Bey tayin· ihbarlar harekib ~eri~e:vi kant· 

den malUımattardı n.e de ordu· tırmaktan b~tka bır netıce verme· , . 
dan bu tayin hakkında ona bir e· mektoclır. 
mir gönderilmiıti. Halit Bey bu Zatı iliniz burada iken bizden 
kumandanlık itinin olsun bir an olsun müfrezeden olıun, herkeae 
evvel haJlini Erzurumd:l bulunan :ız çok b~raz ıörünmeniz kifi ge
doktor Bahaeddin Şakir Beyden lirdi. Şimdi iıe uzakta bulunu • 
rica ettikten ıonta umumi vaziyeti yorsunuz. Hakkı Be7 de alaynu• 
ona atideki surette anlatmıttı: daha yakından aevk ve idare et-

"Aldıjım haberlere bakılacak mek için B~rtaya ıidince ~ 
olursa dütman ordusu Ardahanı pek ıevıedı ve mebnet ,.erme . 
geri alımağa muvaffak olan iki ki· herkeıe bir karanızhk Ye tellt 
tilik yeni bir kuvvetle takviye e- çöktü. O derecede ki, ~ 
dilmittir. Şimdi arada ıırada hem da ve ya Batınılazorda iki aıllll 
Artvine, hem de Ş:ıvıete "taarruz patladığı haberi almır almmu! 
etmektedir. derhal buradan kaçmak çarelen 

Bu vaizyet kar111mda Artvinin 
müdaf aaaı çok mühim 'bir tekil 
almıttır. Ben her ihtimale kartı 
Sabit Efendi müfrezesini geriye 
çaiırdım. Sabit Efendi henüz gel· 
medi. Fakat o da ric'at edecek 
olursa Şavtetin müdafauı imkin· 
ıız bir hale gelecektir. 

aranıyor. Hatti. bu Vet'Veaellk 
Artvinin hali h'lzırda müdafaa e
dilemiyecejini umumi bir kanaat 
hali~ getirdi. 

MUhlm bir karar 
Korkuyorum ki, düpıan tara• 

fından yapılacak ciddi bir taamu 
neticeıiıwle delil, bizim bu prip 
telaıımız, d :\ha dofrmu korku· 
muz netice.inde Artvin ıülmt .. 
decektir. 

Bu ilemin yab:uıcııı olan Da
vut herkeaten Def' eli ıörünüyor
du. Duyduiu zevki, doya doya çı
karmak iıtiyormuı ıibi, durmadan 
içi~ar, durmadan ıiiliiyordu. 

Nihayet çeneıi de açıldı. Da· 
ha dolrueu Pertev onun çenesini 
açtı. Bir arlhk, hayretini gizle
yemiyerek ıordu: 

- Yahu, kann ne oldu?. 
Deıli. 
Davut bir kahkaha ıavurdu: 
- Sorma onu ... 

- Hayır, ıadece peki dedim ...• 
Hatti sadece peki demedim, oto· 
nıcbili verdim ve para d-. verdim. 
itte hayat bu yavrum.. Ben artrk 
hayatı böyle anlıyorum. Hayatı ol· 
duiu aibi kabul ediyorum .. Neyae 
artık bu laflarr b!r::kalım.. lıte 
Behiç ıeldi ... Hay, Bebiç ... Ne iyi 
bir arkadaıtır bilsen, çok kibar, 
çok zarif, çok eğlenceli bir adam· 
dır. 

Dün naııl idi İse, yann da do· 
landırıcılar olacak ve onların etra 
fınd:ı, çürüyen bir vücut üıtünde· 
ki hatarat gibi dönen ve yaşıyan 
eli kalem tutanlar ve politikacılar 
dan mürekkep bir ilem olacak ve 
aynı zaın"'nda evvela bir keıaayı 
krrmağa uğratmak auretile hüner 
keıbeden h.zilet hocaları da ola· 
caktır. Bu hoc~lar eks~riyetle her 
kesten çok bağırırlar. 

Bayonne iatintak hikiminin iyi 
niyetine rağmen, bir kaç kitinin 
hapaedilmesile hiç bir fey halledil 
mit olmaz. 

Y apılmaaı lazım gelen, rejimin 
muhıkemesidir.,, 

Kıbrit fiyatıarı 
HükOmetçe indirilen kibrit fi. 

atlerinin kibrit şirketi kabul etmit 
tir. Yeni tenzilatlı fiatler bir Ni· 
sanda tatbik olunacaktır. 

Binaenaleyh bö1le çirkin l»lr 
hale meydan vermemek için :ra 
umumi ·bir teblii yaparak "Artrin 
aıker tarafmdan terkedilmeclikçe 
aayri mütellih alıaliden maada 
hiç bir fert ,ebirden çılmuJacak· 
tır,, tarzmda emir verilmeai n J&• 

but Halit Ber.ı bir an ~~el Art· 
vin kumand&nııim:ı t&Jlllı llzım· 

Halbuki Şav§et tekrar dütman 
tarafından itıal olunuraa tehirde 
bulunan otuz bin iıli.m k:ıtliim· 
dan kurtulamıyacaktır. Şavıet yol 
ları hali hazırda kapalı olduiun· 
dan oradaki iılaml "'rm mühace
reti imkansızdır. Bu müılUman· 
ları telafisi kabil olmıyan bir feci 
akibetten kurtarmak için buraya 
mümkün olan sür'atle kuvvet gön· 
deriniz... Kabil olm :ıdıiı takdirde 
hiç olm ~zıa silah ve cephane yol· 
layınız.,, dır.,, 

Halit Bey yukandaki. surette Kemal Beyin bu raponmdan 
Erzurumdan imdat isterken Art· anlaıılacaiı veçbile vaziyet çok 
vin cephesine mensup olan Yu· tehlikeleımit olmaaına ralmen 
sufelinde bulunan Kemal Bey de lt~ıb~latı lmabauaa cel~~edıinde hi· 

. . . a ır :m aıaınamazı ıa evam et• 
vazıyetı Erzuruma ZO ıub~tta atı• 1 kt d' - Nuri ıormam .... Bir ay evvel 

bana relditin z:ıman. .. 
- P•ritandım delil mi?. 
- Hem de ne peripndm ! .. 
- Buclala imitim.. Evet evet, 

itiraz etme ••• ICaHap sana geldim 
Ye oeni tlnp tuttvım •• Budalalık ... 

- Y:ı fimdl?. 
- Şimdiyi ıörüyoraun.. Sen o 

Mnuu tor •• 

- Peki o zaman ne oldu?. 
- Hele Mrer Yiıki içelim •• 
Davut, yanm kadeh viıkiyi bir 

Behiç diye çağrılan zat döndü, 
bakb, ıülümsedi ve onhra doğru 
ilerledi. 

Güzel ,genç, trk, zarif bir er· 
kekti .. Üzerinde kuıurıuz dikil· 
mit bir ımoking vardı. 

lri gözleri parlak, koyu maviy· 
di. A~ık alnını, parlak ıarı saç· 
Jar çerçeveliyordu... Kadınları e· 
iilerek selamladı; Davutun elini 
ııktı: 

- Ne iyi teıadüff •• 
(IJnamı ftl) 

Şirket; memlekette mühim mik
tarda kibrit ıtoku bulunduğunu, 
yeni f ~atler tatbik olunduiu gün 
tatıflarda suiistimaller olacağını 
iddia etmekte ve eldeki malın har· 
canmaıını müteakip, yeni mamu• 
litın tenzilatlı fiatlerle satılması 
)Azım ıeleceğini iddia etmektedir. 

Bu cihet, bir kaç güne kadar 
~:ırada 16rüıülecektir. 

d k. me ey ı. 

e ı surette anlatıyordu: / M ,~ A~· (M _, 
" .. • • • & • • eıeus & uln ur.'") un •il· 

Bugun tıtılen .ıılah sealennııı kutundan kat'i olarak haberdar 
Çoruhun sol sahilinde Babçılazor 1 olmadığ 'b' H l' Be • a.........! 
.. .. d ld h be ld 

1 

ı il l a it J1D IVn"ID 
onun e o uğunu a r a mı. t k'l"t h kum .. ~ ..t &. • • b eı ı a r ma ıuıa a.,..a ... ı •• · 
Cılazor karyeıı Hatilaya on et ta · d'I • 1 •--- ~-
d k. • H ld na yın e ı meıı an ~tıuuuauı-

a ık'l mesafededır. atı an o A t • "d f b" b" . telı-
mevkie gelmek için Ruslar ya Mur l'kı: vınd~u ~ •aa

1 
• u~-utilD 

1 ·ı h ç h ı eye ufmut o uyorwı. 
gu u zapettı er, ya ut oru u ge· D kt B h • C:.-L!- •- K 

k h·1 ld'I H 'k' h o or a aettin ~u- .,.7 • çere sa ı e ge ı er. er ı ı al· l 'b • b d ki 
de de Artvin tehlikeye maruz ka· dmak eyı? 1 uGrapoı· rupnu atalı..:.._ 
lıyor er enany e a tp apJt. •va.-

Fa.kat b h burad dermekten hatka bir teJ' ,.., ..... u uıuıun an an-
i l mııtı: 
atı m:ısı mümkün delildir. Tah· (.,.,... 
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Adanada çocukdüşürm 
yüzünden bir facia 

Kadriye isminde bir kızcağızın ölü
mile neticelenen hadise tahkik ediliyor 

Betlktaf kaleaıncıe bir gol ve bir kurtarıt ••• 
_. <ilet taraıı 1 iDd la,flfada, hıza kartı koymakta çok müıkü· yikten kurtararak rakibinin birin-

- Bqiktq iki akın yaptı, gol lit çekiyor ve bu mütkülib kale ci devrede düttüğü vaziyete ıir
çıbrdı. Galatasaray on sekiz akın önünün çamur olması bir kat daha mekten kendini konımıya muvaf
yapb, .bir teY çıkaramadı.. artbnyordu. Bununla beraber ça• fak oldu. Mücadele müsavi tekil

- Betiktatm kaleıine ablan mur Betiktat müdafaasından zi- de devam ediyor, kendini toplıyan 
fiillerin yanıı Galatasaray kalesi· yade, Galatasaray mühacimlerine Galatasaray müdafileri Betiktat 
ne atılsaydı... de engel oluyordu. Top süıülmü· mühacinılerini kalelerine yak)afbr 

yor, yerden paslar takılıp kalıyor, mıyorlardı. Denenin otuzuncu da· 
l.tereeniz kulaklarınızı tıkayı- ayaklar zaman zaman kızak gibi kikumdan sonra vaziyet pek te 

mz, imkinı yok gene duyacaksınız. kayıyordu. beklenmiyen bir tekle ıirdi: Sa
Çünkü iskeleye doğru akan bu o- Betiktaf ilk ciddi tehlikeyi on n - Kmnızıldar gene hücum fai
luiun ıiz de içindesiniz. Seslerin be4inci dakikada geç:rdi. Galata• kiyetini ellerine almıtlardı. 
pbuz tonu deiitiyor, yakınlığı ol- saray sol açığı bot kaleye topu so- Bilbaua aalıanın en akıllı oyun· 
dııiu sibi kalıyor.... kamanuftı. Fakat San - Kırmı- cuau olan Galatasaray sol açığı 

Adana, (Huıuıl) - Şehrimizin 
Oçbağlar mahallesinde bir ı:ıh· 
11n yanında bir eenedenberi hiz
metçilik eden Kadriye efendiıinin 
tecavüzüne uğramııtır. 

Aylar, günler geçmif, kızda 

bir değiıiklik olmuf. lıin dıtanya 
abetmemeıi için çahıılmıt ve 
Y.ndri,.enin üzerine yapılan tazyık 
11eticeeinde 5-8 aylık çocuk dü· 
türtülmüttür. Kadriye istir:ıplar i· 
ç:n.de ölmüttür. 

ilk zamanlarda kendi eceliyle 
öldüğü zannedilmifae de cümhu· 
riyet müddei umumiliiine vaki o
lan bir ihbar üzerine meselenin 
rengi dcğiımittir. apun\t ayıu hal. Her taraf tık- zılıların tazyiki gitt'..kçe artıyor, Fazılın çok İyi idare eltili top ıdc 

W .... Saida, solda, arkada, kordon gittikçe daralıyordu. Be- sık sol açık Danyale geçiyor ve K~driyenin cesedi topraktan 
..... hlll maçm dedikodusu ... En tiktat müdafaası korner üıtüne günden güne dikkate dejer bir 0 _ . çıkarılmıf, otopsi yapılmıt ve ne 
çok çek"tenler ise Fener taraftar korner yapıyor, fakat Galatasa·· yuncu halin 1 D 1. de tut ! ticede kızcağızın çocuk düşürdü-
larll Be :w... ftarl h . l e ge en anya ı ., .. ..ı I 

e !--~tara an.. ray. mu acım e.ri bazı'an tam ka· mak kabil olamıyordu. Fakat Dan- gun-uen dolayı öldüiü anlatı mıf• 
Bir Fenerli iki sıra ötede, kızar- len n ortasına ınen bu vuruılardan yal:n topu kendi ayağile kaleye br. 

mq bir Betiktatlıya baimyor: bir türlü istifade edemiyorlardı. sokmak ·~ . B 'k••• kale Müddei umumilik hizmetçilik • 
1 ek ha k 1 k ı ... emeıı ve eıı ..-y • • 

- Ge ec fta Bey oz a ar- Nihayet galiba beıinci veya altm· cisinin fevkalade maharetli oyu- le çahftığı evı aratmış, altı buçuk 
fda!acaksınız delil mi. Eh iı"niz cı kornerdi. Top güzel bir vurutl• nu gal'b!yet ıayııının çıkmaıına aylık bir kız çocuğu ezilmit ola· 
tamamdır. Beykozda şeref'nize Betiktaf kalesine girdi. mani oluyordu. Beıiktat kalesini rak bulunmuıtur. 
bir paça yiyeceğiz! Devrenin bitmes'ne on dakika kaleci kadar ıanı ta mııhafaza e- Bunun üzerine tahkikat ve 
Beı·ktatlılardan derhal cevap: kalmııtı. Bir hayli sertleıen Be· diyordu. Kaleci en umulmaz va· tetkik~t derinleıtirilmit ,ıulh ha· 
- Siz kendinizi dütününüz ku- ka · 1-.!_ı·--· d "dd · · · ·· tiktat müdafi'eri topla beraber • zıyette topu çelerken topun santim ıuuı ıgın e mu eı umumının o-

zum; Galatasaraylılar size güzel leye girmek üzere bulunan Muılihi farkile yanlardan geçip gittili de nünde sorgu yapılmıı, Kadriyenin 
b"r lo mm hazır!ıyorlarmıt·· fena halde aakathyarak aralarına oluyordu. Hele maçın bitmes'ne anaıı terzi Bedriye Hanım tevkif 

- Olsun, ne çıkar. Kısmet ol· aldılar. Nuri bey derhal vaziyete bet dak"ka kala üst dire itin topu ec!ilm" !tir. 
sa,.dı 0 !okumu evvela ıiz tadacak- müdahale etti: Penalb... lirine' geri tepmesi GalaU~hlar için Ba haber bütün ,.a. •• MYJlmıı, 
tına ya .. Di,r~ namına bir abide Galatasaray golü de Beıiktaı kale- büyük bir taliln:ztik oldu. derin akisler hırakmııtır. Ba,ka 
drk"niz: Can kurtaran direk! kili d 1 1 b · ıine girmiıti. • • • baıka ıe · er e an ab :ın u cı· 

Köprüde aynı ha 1in bir hatka • .. h · dl. · d Bundan sonra aynı kale bir Ü· Dünkü nt•r üzerinde umumi gö- nayetm cum urıyet a ıyesın e 
türlüıü : Bu sefer maçı göremiyen- ~ d ı ... h d·ı rüncü golü gürlükle kurtardı, dev· rüt!erimiz tudur: ay ın anacagına fÜp e e ı me· 
)er en bi:r ro"'-• vapurdan çıkanla- ::r ::r kt d. 

:s- ı:;u re b•tti. me e ır. 
n t:ar~ılıyor: A - Galatasaray takımı hızı, Ş b iki" .. . •_..ı tahk!l-at 

b b ., ikinci devre hücum sayısı, nefes bolluğu vt ha~ u ir ıun ıçıuue '" 
- Maçtan ne a er· bitirilel'ek muhakemesine ba4la· 
_ fki iki, betabere.. ikinci devrede Galataıarayın ti oyunu idaresi it ibarile Bqiltq 

1 kal B na .. Rktır. 
- Galatasaray güç kurtuldu öy· rüzıar altına ve çamuru eye takımından üstündü. unun için· 

leyse.. düpnesi, Betiktqlılarm vaziyete dir ki, maçın yüzde yetmiti San Şehrimizin Söğütlü cami ha· 
- Yok canım .. Büıbi•tün aksi: bikim olacakları hi11in: veriyordu. - Kırmızılıların lehinde geçti. pishanesinde mahkumlardan biri· 

·ı...... sinin menenjit hastalığını. tutuldu-Be .. "~-- ııriirbe1i kurtuldu! Fakat hemen hiç kimae Befııu-,ın B Be 'kta .. _1 __ ......... h 1 
... ..., e-:s- - f ? f uuuuua--- ız 10Y· ğu görülmüt ve lazım gelen ehem-

• • • ·alk dört dakika irinde iki sayı çı· f ha bu"tün' b. 
7 nıyan ve ne eı 11aıım ır miyf'tl4' kartılaıınufbr. 

ı ..... -111pı"yona u'"zerı·nde rok karab:leceg"' ini aklından geç!rmi- ma .. · · kull b. rakip ka-
·T- s-- 7 ~ ıyı anan ır -yı- Vilayet sıhhiye müdürlüğü ha· 

msL.llD• aavwlan bir ka ... ıl•1nn• bak yordu. Akıldan geçmiyen bu ih· und ,,...ı, bocal d .. ivir.e •·b•t 
uo . ., - -s ~- a \"'• a ıgı 1 

-- -
1 piahanedeki ma·hldbnları muaye-

lolıda ilk perakende malUnıat.. timal tahakkuk etti. Top avut oldu 
·1 ş ık b • ne ettirmif, efy&lannı ütüden ıe-y · .. x.-•• - .... kes·lm-ı"nden bı·1·1- hattını geçti zannı e erefi aç ı· B bocal -•ilAb• 

-. ... -.u.... ... u amanın, ...- u ıyet çirmi!ttir. Hasta ohn mabldim 
d&de __ ı..._"" dolduran -·lar, arı- rakan Galatasaray müdafaası, Şe- ·1 t• 1 . 1 1 :s 
unı ....-., - .... 7 ı e ne ıce enmemıı o matı ene i. derhal tecrit edilaıiı ve memle-
lan '----llar v••ıtaıı"le mümkün' .. refin çevirdiği ve Saitin yakalı· Be a_.. __ kal . . bafaza -..ı 

JU1UA - ı-.-. eeını mu ~en ket hutahanesine nakolunmuttur. 
m _ _.,_ı..._ ı.--1tJlmıt -e ruz·· ga·r poy yarak kaleye ıürdüiü topun kale- kal . . f k l"d den--'- h 

cıunıcı .,,.,,_ " genç ec nın ev a a e ~ MahkGmlar er ıGn muayene· 
-•· döndu .. gu"·· irı"n __ ı..._ kı·-en ku· lerine girmesine baka kaldılar. Ma .. d a ... d • 
• ...,. ~ INllUl 4P&&a oyunu yuzün en sonra f ... enı- den geçirilmekte ve atı tatbik e· 
- .. -'-oynanabilir bir hale gel- çın daha ikinci ,dakıkuıydı. Bu 1 . B ikta kat ine d-L na~ en teYın et f es caııa dilmektedir. 
-ı--=. Ya'-- stad kapııma yakın beklenmez sayı o kadar müessir k I · ded. k" ~·· lllUi ço gü eryüz ıöstermes n ır. Bina d 'l kimilen ıreçlenmiı ve 
olan kalenin önü çok çamurluydu. oldu ki, dördüncü dakikada top 

iL! takım da saha- rıktdar. ikinci defa Galatasaray keleıini ıe C - Bu ıene lıtanbul futbol ün- l 
mı .,,_ 7 de, her -ne ao'"ru"lmıy· en bir vazi- etmekten kendimizi a amıyoruz. 

Ga'ataaaray takımında dei'tiklik lamladı. Bu aefer de Avni topu ... • 
~ Bet:ktat takımında ise ka· tutmakta ağırlık göıtermit, kale- yetin hikim olduğu ve olacağı ka- A. S . 
1841e Sadrinin yerine Mehmet Ali, nin önü karıımıt ve topun pe9in· naati umumileıti. Çünkü bir daha .s1rinc• devre vaz yetlerl 
miliacim hattında da Nazımın ye- den Betiktat muhac;mleri de kale- görüldü ki, Galatasaray eski kuv. Dünkü maçta Galatasaray, hak 
riae Farak vardı. nin 'çine g;rmiı'erdi.. vetli manzarasını bulmuf ve ufak ettiği pl:biyeti elinden kaçırma· 

tefek farklar mu"stesna Galata••- d " takımın puvan vaz· eti--ilk devrede Betiktat rüzgar al- Vaz;yet birdenbire bu tekli a· - say ı, uç ıy .... -
ray' Betiktat, Fener takım 'arı ha.. n· ayn olacaktı Maçın mu·· .. ~ 

'- diiftü ve önü çamurlu ka!eyi larak iki taraf müsa-.i vaziyete ıi- ..,.. 1 
• "· 

men h- birbı·r•er:Je müsavı· •a· bı•tm · Beıı·ktatın gene b••ta kal .... faza etmeie mecbur oldu. rince hemen bütün seyirciler bu ... ..._.. " esı ~ -
z · yetlere ıirmiılerdir. maunı temin etti. Fakat Fener· Rilz(ir çak kunetli olmama.~la be maçtan da Beıiktatın ıal:p çıka· 

nf.ıeı Betiktatm boşuna gidecek cr~ına kana11.t eder gibi oldular. Bu müsavatı, doğuracağı reka- bahçe ile arasında iki puvan fark 
bet itibarile memleket futholü irin bı're ı·nd· ki bu haylı· manı'dar bir bit tüzgir da delildi. Ga1at~aravJılarm bütün bir devre ~ 1 

' 

Hakem, Kasımpaf& klübünden l;k tefevvulm bet dek;ka ;ç=n-'e ıı- çok faydalı buluyoruz. bldiıedir. 
Nuri he,di. Topa ilk vurutu Be- fıra inm:ı bulunuyor ve ll'acı" bit· • • • Diler ma«;lar 
ı~lılar yaptılar. ilk on dak=ka· mesi için daha kırk dakılfalık bir 
bk mücadele saha ortumda geçti. mUc"~ele şreç;rm~ icao ed·yorrlu. 
Fakat bu dak:kadan sonra oyun ya Be!:~ta• •a.1t.,-nı ik; golfüı verd·i; 
yq yayq Beıiktat sabasına sıkı§• emn:yetle acdc oas'arla 1n:Aler Y•D

maja bafladı. Galatuarayblarçok maia batlamıtlardı. Fakat (:9la· 
canlı •e alanlı hareket ediyorlar ve hlqTl\V talcımı. "ol vivin.ce tfe ken••oe tasJikl arbrıyorlardı. Ma· rt;n: 1 .. "' .... ı.~.,..1-.n ~1,; r-,. ı ..... "a· 
ça ~- olan en mühim vaziyet ı rav takımı ~al:ne ~•-l·~·n; crffster
._, clr. Betiktat müdafad 1nı mekte ıecikmedi. JCendlnl ilk taz· 

Aruıra aertletme istidadı aa ... 
teren maçı ha:1tem Nuri bey dikkat 
ve itina ile iyi idare etti. 
Fena lı:r bocalama aeneıinden son
ra cok k!sa bir zamanda kendisini 
to"lamaita muvaffa\ olmak fulbol 

Bu maçtan evvel yapılan B ta· 
kımlan maçı Galatuaraylıların 

8ef iktat1ılan 1 - 5, ikinci küme 
maçı da Anadolunun KuımJ>&f&yı 
O - 6 yenmesile neticelendi. 

Taksim stadında yapılan Fe-
tııı,.:ı..·-:.,,.1., 11•1 .. •n'k "'ıo•r.,._;..,.e" ne .. J,-.1,r.e - 11,..ç,. 0 t pl .... -.1arr m~-

bir ha.Ji"ed:r. Bu itibarla Galtt.ta· çını da Fenerliler O - 3 kazandı
... ,. tabnmı Mr 1mre d.ı.tebrik lar. 

badıJ.na yapılmııtır. Bundan 
ba§ka hapiıhueye gelerek ziya• 
retlerde bulunacakl:ır hakkında 

da bazı takayyüdat vaz'edilmit· 
tir. 

Yirmi gün hiç bir kimte dıtan 
çıkımyacaktır. Gardiyanlar da 
bu takayüdattan iıtisna edilmit 
delillerdir. 

Alınan tedbirler neticesi o1aralC 
yeni bir menenjit vak'uı olımamq• 
br. 

Muhakemeleri cereyan etmelde 
olan mevkuflar yirmi ıün muha• 
keme edilmiyecelderdir. 

Vilayet sihhiye müdürlülünün 
almıı olduğu tedbir memlekette 
memnuniyetle karıılanmqtır • 

lsy•n au~lulara 

Ağndaiı uyan harekibna it
tir:ılcten suçlu ve meYlnif yüz yedi 
kitinin durutmalanna dGn &fle
den enel Ağır ceza mahkemesin
de devam ohmmuı ve bazı iuçlu• 
lar hakkında cevapları ıelen ta• 
limatnameler okunmut ve cev3p
lan gelmiyenlerin tekidine karar 
verilerek durutmalan ao ıubat 
934 tarihine bırakılmı!br. 

Kumar oynatanlar .. 
Emniyet müdürlüğü kumar or 

na~an ve oynıyanlarl:ı, arar satan .. :.,_, ~ .. -· .. ~~'
yapanlarla çok E:hemmfyetli bir 
mücadeleye giritmiıtir. 

Bunlardan on üç kiti yalnlana• 
rak adliyeye ve ihtisas mahk•e
ıine teılim edilmit ye sorpya çe
kildikten sonra tevkif edilmiftir. 

Maa.mafib bütün bu tiddetli 
mücadeleye rainıen gene bu pbi 
hadiseler kahnmanına her sün 
tesadüf edilmekte Te ,.akal•mnak
tadır • 

Eakl ve kıymetll ••I• 
lntaaat mürendislerinden Mös

yö Andrenin evinde bazı bana• 
tika bulunduiu haber verilmesi 
üzerine müze müdürü H "1il ve 
ikinci komiaer Salim Beylerle po
lis memurları eve siderek tqı 
müzeye naklettirmiılerdir. 
· Boyu bir metre on santim mun
luğunda bir tarafında çok Jaymet
li ve ıan'atkarane bir surette çiçek 
tezyinatı yapılmıt ohn ve ucun• 
dan bir parçası kınlmıı bulunan 
bu tatm ortuı oyuktur. 

Bizanslılar devrinden kalma o
lan bu taıın bir çepne yal-ılı mı 
yoksa bir çocuk libdi mi olduiu 
hakkında müze müdürü Halil Bey 
tarafyndan tetkik edilmnektir. 

Hıliliahmer Alemdar 
şubesinde toplanb 

Dün Hilaliabmer Alemdar na• 
biye ıubeıi 1enelik konpuini 
yapmııtır. Konıre reisliiine dek· 
tor Ali Pqa ve kitipliie Hafız 
İbrahim bey seçilmif, niuin.,.. 
mucibince geçen senenin rumame
si okumuttur. Bundan, bir sene 
içinde bin lira kadar haallt temin 
edildiği anlqılmıı ve heyete tefek· 
kür edilmiıt;r. Konıre eommda, 
yeni idare heyetinin hırakıhw• 
muvafık sörülmüttiir· 



( Singapur) da Ami
raller konferansı 

Kiaanuıaninin yirmi dokuzuncu gü· ı lerinin ıimal noktaımı kapatacak gibi gö 
nii Hincliıtanm (Singapore~ li~anı~d~ rünüy~r. Bu §İmali nokta (Hongkong) 1 
lnsiliz amirallarının aktettiklen gızh harp lımanıdır. Diğeri ise (Singapore) 
konferana daığddı. Bu konferans hak· harp limamdır. Bu sevkülceyti · müıelle· 
kında resmi bir tebliğ neıredilmiyecek· sin cenup noktası da Avuıturalyadır. 1 

tir. Bu konferansa riyaset eden İngiliz Haritaya 1>2.kılacak olursa bu müeelluin 
Çin üuübahriıi kumandanı Amiral Japon ımevzilerini- cenahtan tehdit ettiği 
(Dreyer) ".velki gün (Suffolk) kruva· görülür. Halbuki bu müıeJleain en mü
%Örüne binere!.: (Batavia) ya hareket him noktaaı (Singapore) limanıdır. Ya· 
etti. ni ( Singapore) uzak ıarkın Cebelüttan· 

Yeni Japon 
Harbiye Nazırı 

7-VAKlT 

Sovyet kuvvetleri 
Avrupa filolarının 

daha kuvvetli 
hepsinden 
olacak 

(!#Jlcapore) limanı lngilizlerin Hint kıdır. Japonya kara teslihatma fevkala· 
'Ve Çin ıu1anndaki harp limanıdır. Kon· de ~bemmiy~t ve~elde beraber daima' 
ferans bu limanda bulanan (Kent) kru- d~mz kuvvetıne muhtaç kalacak olan bir 
vazörüade cereyan etti. Resmi tebliğ ne§ ~llettir. Çünkü kendi memleketinde bir CENERAL HAYAŞ! 
redilınemesine ve müzakerelc.r:n gizli ~:he~ demir made~. bil~ yoktur. Bu Japonya harbiye nazırı jeneral (Ara .. 
tutulmasına rağınen konferansta (Sin· l.!tıu. ~zard~ lngılızler"? orada aldık· ki) nin ani istifan üzerine Japonya al• 

gapore) limanının takviyeıi mevzuu h ~hn ~dbırler fevkalade haizi e· keri mektepleri müfettiıi jeneral (Haya· 

Amerikada harp iktısa
diyatı arifesinde 

bahıolduğun.a ıüphe yoktur. " e;~~kettır. ak' . . • k ti) harbiye nezaretine tayin edilmittir. Amerikahlar 1924 senesinde bir harp Birinci dera sırası §unlardır: Le~aznn 
• ·~· • UYU Okyanost 1 lngıliz bahrı UV• • • d . . . • dir •-1--1 bunl f r ti ve ıdare-Umumi harp bıttigı :ı:aman tark Iİ· ti . .. . ıuıınmı.m.nnwı-ııııımın 11nı111•ı1111ı1111"""""111111-1111111ııı ıktısadıyatı aka emıaı teııs etmı§lu • mınlAUüUan, ann aa ıye 

ve en 13 kruvazor, hır tayYare ana ge- d · · A • b""t el 1 · J ve Rusya manJarında hararetli bir surette mevzuu · · 1 . • 1 • Bundan makıat or u ıçın harpte lizıın ıı, u çe meı e en, aponya ' 
mısı, 4 dıstruyer ve 12 denız a tı gemı- $~ . .. 1 · d · b 1 ik d" • • · timai ahva· balı.olan mesele şu idi: "Gelecek harp · d •ı.._ • B /ifa olan bılcumle şey erı te ank etmek, ve un ann tısa ı, sıyaıı ve ıç 
ıın en lgaretbr. unlardan sonra en ya. L- liw• . li · · d cakl • seferber-

Japooya ile Amerika araıında uzak ıark· km in . . • ku . Mal d iktııadi seferber gı hazırlamak ıçin ye• ne utana en yapa an amaı 
ta olacaktır. 1921/ 22 ıenelerinde Va• Malta ~iliz6000bahrı ·ı vvaketlen (S' ta adır). tiıtirmektir. likleri, harp İçin hazır bulundurul~n le· 
• d ıse mı uz tır. ıngapore vaznn har aı ti ri imal edecek mustah-tıngton a toplanan deniz konferanıı limanı da müdafaa edilemiyecek bir hal. Akademiye yalnız en muktedir zabit· . ' P e .~ . . talim e 

hallettiği bir çok meseleler arasında, bir de değifd'r ler alınmaktadır. Fikri ihata kabiliyeti ve de~n v~ bu muıtahde~nın b' v 
d b.. !!1- Ok b' af aka 1 

• • • • • • • terbıyeaı, harp tecrübelenne ınaen ya· 
e UYUA yanoıta ıtar mmt te· Japon donanması son senelerde pek çalıtma kudreti bu zabıtlerın en bırıncı 1 k .. A 1 . • 'lk 
• -~ --•- har tehlik · · · 1 • · ahnd dd il' . . • pı aca mustakbel planlar: aşe ıçın, ı 

111 c:IQenm p eıını ıza eye mu zıyade kuvvet kesbettikten ve Amerikan evı an a ed ıyor. Bu zabıtler bıla- b h f 
1 

. d ·•.::.t . · harp 
aff k im H lb ki J • . . . arp a ta arındaki te arı- ıçın, v a o uştu. a u aponya o :ıa donanması da büyük Okyanos tarafına hare Amerikanın tıcaret ve sanayı haya· . . . A r• a ılacak 

maııdanberi boı durmıyarak Avusturya nakl 1 k I .1. 1 . t da müh" • k'l . al d "k k letlerı ıçın ıınaı muesseselerde Y P o undu tan sonra ngı ı:z enn u.,-1- m ıtn mev ı er ışg e en yu ıe dil"t • .. 
1 

•• 
1 d ·· d t' d'W• b' .. _1_ · ..,W\ ta a ve yenı mueueıe er ıçın. 1~ ~ 1 vucu e .~e ır ıgı ır .uuum 11

" şarktaki vaziyetleri tehlikeye düşmüı· zevatın maiyetlerine verilmektedir. • • 
t~hkamlarlaw Amerıkaya kartı bı~ set _te· tür. Avuıturalyayı müdafaa etmek vazi· Akademi müdavimlerine sınai sefer· ikinci ders sırası şunlardır: İt i.Jemın· 
111 eyl~m~gc mb'..ıvaffA ak .okaldu. Çıne vasıl fesi tıunamile lngiliz donanmasına teret· berliğin bütün teferrüatı anlatılmakta· deki usullerle mukayeıe edilerek harp~e 
olmak ıstıyen ır men n donanmaer tü d' . h . lht d ali ı cağı tedan-.. kk'l l b . p e ıyor. Şayet bır harp zu ur edıve· dır. Bu ıayede Amerikan ordusu ordu ve ve su e or unun t ı o a . 
kal~erden muteşe ı o an u seddı aş· ı recek oluna uzak tarkta ve büyük Ok· bahriyenin muhtaç olacağı bütün levazı· kat hangi esaslara istinat edecektir, ln-
maga mecburdur. yanu t k' 1 .1• afij' • "d f . . . . .. crilterede F d Almanyada ve ltaı-

• • ·- · 
1 a ı ngı ız men nı mu a aa et· mı tedank edecek olan tes11at ıçın mu· 0 • • , ransa a, .. . . . . 

Fakat bu ıeddın bır dehgı vardır. 1 mek mesuliyeti bir iki gün evvel (Sin- ~i;~- ._ dürler yetiştirmit oluyor. yadaki yardımcı sanayun _kabıli .11~fad~ 
(Formoz) adasile Asya kıtaıı araıında 1 gapore) da toplanmıı olan dört lngiliz Fransız ,andarması - Arkasına tor· T d. 

10 
. 

8
.. .. t>irhale getirilmesi, harp aleti~ ım~lı 

kalan bu deliği de Franıanın inıa ettiği amiralına dü§üyor. basını yüklenip giden şu adama bak! e rıs . ay devam etmekt~dı.r. ulun için mübrem olan ihtiyaçlar, duıman ıı-
(Peıeadoreı)istihkimlan ile alelacele ka 1 Önun için oradaki konferanıta verilen Ondan çok §Üpheleniyorum. Üzerinde dersler venlen konferanılan dinlemekten gali yüzünden kaybolması muhtemel bu. 
pablclı. Çünkü (Verıay) muahedeıinden ı kararlar uzun zaman çok gizli tutulacak- mutlaka gizli silahlar taşıyor. Ne der- ibare~tir. Esas vazife . seminerlerded~. lunan tedarik sahası~~ ne tesir. yapa
beri F.raruıa ile Japonya araıında mahi· tır. Fakat ne kadar gizli tutulursa tutul- ııin, anyalım ını?.,. Tedrısatın esası umumı harpte elde edı· cağı, amele kuvvetlen~ın ve ~liye va-
yeti analaıılamıyan bir doıtluk hüküm sun, lngilterenin, uzak şarkta ve büyük lngiliz poliıi _ Belki doğru dÜ§Ü• len tecrübelerdir. Her zabit bu tecrübe- sıtalannın tevazünü. Fıat teıbıti. 
ıürmektedir. Bu nokta şundan dolayı da Okyanosta tehlikeye dü§en vaziyetini nüyorsun, azizim. Fakat ıenin haline lere istinaden ati için bir netice çıkararak O .. .. d ,.unlardır· U • 

• · • . . k ) . k · . .. .. .. çuncu ers sırası " . mumı 
haizi ehemıyettır ki, (Hong ong un t•· kurtarma ıçın butun çarelere teveasül bakıyorum da, bu işi yapmak için te· ona gore harekete hazırlanmakta ve bu 'k d. huırlıklar, harici ticaretin taras-
maliııde bulunan (Peıcadoreı) adaları edeceğine ve verilen kararların bu ite peden tırnağa kadar nasıl silahlandı· bapta teklifler yapmakla mükelleftir. 

1 tdısa .' letıne maddeleri ve elektrik harp 
taki 1 T k · ahkimat · t d · 'd ~ ·· h ~ h t k su u, •§ ' .cenup ngı ız aı erı t sıı em. , aır o. aguna şup e yoktur. grna ayre etme ten kendimi alamı· Bu teklifler için Jazrm olan nazari esas- için mühim olan iptidai maddeler, seyri-

Fransa harbe hazırdır! 
Fransa harbiye nezareti müsteşarı buat sendikasında vaki olan beyanatın· 

(Gui la Chambre) Alman • Franıız hu- da Fransız ordusunun bütün hadiselere 
dudunda yaptığı bir tetkik seyahatinden göğüs gerecek kadar hazırlanmı§ oldu
avdetinde en aıri tesisata malik olan hu- ğunu söylemiştir. 
dut iıtihki.mlarına yerleştirilnıit olan Milliyetperver Fransız gazeteleri di
daimi hudut muhafızlarının kendisinde yorlar ki: Fransanın takip ettiği ıiyaıet 
pek iyi bir tesir bırakma! olduğunu söy. hariciyeyi Londra ile Romanın kavrıya
b iflir. bilmeıi için Fransanın aakeri noktai na-

S.11* hart.iye nazırı, lahik batvekil zardan en kuvvetli bir millet olduğu her 
Mös,.a (Daladler) geçen gün askeri mat- fırsat düştükçe ileriye sürülmelidir. 

yorum!,, ları bilmeleri için zabitlere iktııadiyat sefain, konsernler, ikinci harp müıaviri 
\. ,/ hakkında konferanslar verilmektedir. Ni- makamının hali sulhten hali harbe inti· 

Bir mucit öf dü 
hayette Amerikanın iktısadiyat hayatı kali, harpten sonra ıanayiin iıtibdali .• 

ameliyatı bazı ameli fikirler veril~ekt~- Bu noktalar talebenin ihata kabiliyeti-

2 (A A dir. Amerikanın ticaret ve banka alemı· ne ve keskin akıllrlığma büyiik vazifeler 
Milano, · ·) - Bat:ın tah· 1 b"" .. k damlara konfe· 

ne mensup o an uyu a . yüklemektedir. Amerikalıların harp iktı· 
telbahirlerle gÖrÜ§mek üzere su ranslar verdı'rı'lmek ıuretıyle bu huıus d. . . . .. d b' . 

sa ıyatı akademısının dunya a ır mıs-

telefonun.u ve tayyareleri haber temin olunmaktadır. li daha yokmuş. 1932 senesi nihayetine 

veren hava telefonu icat etnni, o

lan bahriye zabitlerinden Branzzi 
ölmü§tür. 

Bu pratik kmmdan sonra harpte le- kadar akademiye 354 zabit devam et
vazım tedariki için hali hazırda yapılan miıtir. Bunların otuz ikiıi bahriye zabi
hazırlıklara geçilmektedir. llk altı ay tidir. Akademiden çıkan zabitler Ameri
geçtikten sonra seminer dersleri başla- ka harp sanayünde mühim yerlere yer-
maktadır. Ie,tirilmektedir. 
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- A! .. irfan!.. Nereden çıktın 

lrfa• ? .. 
irfan, kendine doiru uzanan e· 

li ırörmemezlikten ıeldi: Omuz 
kırarak, kalabalığın araımdan yol 
açtı, uzaldqtı .. 

birbirimize anlattık. Ben ona met· Gao do~uşu 
1 · · d S COn 1 ıtı$1 res erımı say ım. ayısının faz- wabdı namaz 

7,11! 

17,H 

ı•.Q7 
la olmadığını bilirıin. Ben Senin ÔllC D&nlHI 

gibi çapkın değilim. O da bana, Mıdt namazı 

kendisini sevenleri ıöyledi. Bunla· ~!!~~.ı;::;_~ı.· .'~;~' 
rın batında sen varım. Bunu da iti· imsak 
raf etti... Sana dargın değilim.. Yılıo gc~cn sınıcn !~~ 

7,11 
l:',1.!4 
6 • .55 
12.18 
1!108 
17.'l4 
18.~6 

ll.-19 
3~ 

:l30 

Ma~~avucununi~nd 
büken adam! 

Eski Fransız maarif nazırı Türkiye 
hakkında bir kitap çıkardı 

Cezmi, irfanın bu hareketine 
mina veremedi. Meraka düJtü .... 
Peti ura gitti.. lrf an, fumuarda 
masalardan birine day.:ınmıt duru
yordu. Cezmiyi gene karşııında 

ıörünce haykırdı: 

8. .. . vııııhl•ıt 
ır gun gelıp benim de Leylayı ıe- L 

veceğimi nerden bilecektin? Hatta ------------
_J 

Son posta ile gelen "Correspon
dance Universeııe,, adlı Fransız 
mecmuası sabık ayandan M. G. 
Reynald'un bir makalesini 
neşretmektedir. Makale sahi
bi bu yazısında sabık maarif 
nazın M. de Monzie'nin "Yeni 
Türkiyenin küçük rehberi,, isimli 
kitabından bahsediyor. Bu yazıyı 
naklediyoruz: 

dının ıerbestliğinj kazanması içti 
mai hayatı dei:ıtirip onu ırkın e 
eıki ananelerine erit tirmekte ve 
aynı zamanda fi.tin alfabesinin ka 
bulü de Türkiyeyi Avrupanın ge 
ri kalan kısmından ayıran mania 
ları devirmektedir. 

ıı: sana acıyorum, çünkü hali Leyli.ya ] R A D Y O 
aşık olduğuna eminim ... lnıan Ley· d!==.--==---.-.-==~-~ 

- Senin baıka itin yok mu? ... 
Benim pef İmi bırakaana ... 

-Aman neden?. Niçin?. 
irfan siısrasının ucunu çiğne -

di, uzaklatmak iıtedi. Cezmi omu· 
zundan tuttu: 

layı bir kere sevince, bir daha unu
tamaz.u Fakat birin aeni bana 
tercih ettiğini dütünerek seni kıs

kanıyorum... Kadın, doıtluktan 
kavidir. Bizi ayırdı ... ,, 

Cezmi, bqını avuçlarının içinCP 
almış, dü§iinüyordu: 

- Sen bu ıece çıldırdın 
Nen ~ar diyorum sana? ..• 
arkadatına ce.vap vermeğe mec
burdur. 

mı?.. - Bu Fatma Leyli Hanım da 
insan kimdir? ... Ne diye irfana böyle ya• 

lanı söyledi?. 
Bunu anlamak lazımdı. Bu me• 

rakını halledecekti... Belki yirmi 
- Bir ıeyim yok ... Tiyatrod :ı u· defa mektubu okudu: 

zun perde aralarını sevmem. 
" ... Hila Leyli.ya i.tık olduğu-

Cezmi tüldü. irfan bütün hü- na eminim .•. lnaan Leylayı bir kere 
tün ıinirlenmifti. Birden, ıoluk al· ıevince, bir daha unutamaz.,, 
mamataama konutmaia baıladı: - Hay ıersem budala hay!.. in· 

Buıun 

ı.tanbul: n,ao rramoton, il , .......... 

c1en. ıı.so l!lelln9 llaaı:m. 11,11 tan'8rt 11e'°' Bey ve ~. il ıramofon, ti.il 
ajan• pberlerl, ... t aayan. 

Ankara: U,IO rraınotoa. il orkeetraı 
(&etbottD 1 lnct SYIDpltonle), 11,U alaturka 
aas. lt,IO daaa llllıefklel, H ajU9 lıderlttl. 

Va,..ova llH 111: 11 Vllaa41an nakU. H.10 
oda mualklsl Cplraao, kemP), ıo mu•tıe11t 
.... .. er, il daaa llÖYIU'MI, n 
n,n Ollopln'la eııertertnden mlrellkep .., 
Madam Sopbte Ra~ tarahndan plyuo 
aoaatıan, %3 ders, 23,15 pllk ile dans musl• 
klııl, 2-1 müımhabe, clıın!lln de\nmı. 

Budapqte 550 m: 11 mOsaba~. 18.SO 
aınr.le koroeu, 20,SO konfenın11, %1 «ttar De 
:?1,%~ ha~rler, !J,45 Trtyo takım tarafmclaa 
konııer, %!.SO BudaPf'ıfte muılkt heyeti ı.ra
fmdan kon1er, t,15 caz muıdkl•f. 

Viyana 00'7 m: 11 kadınlar Senfonik be-- Melim, ben budalanın biri- san rakibine böyle ıey ıöyler mi? ... 
yim. Bunu b:ına mekteptenberi lrfanı dütündü. Onun çocukluk JCtlnln kon&<-rl, ıe,ao Aktualltr.. ıo taa•lllllll 

aöylerain. Bu gece budalalığın son .ırka~afı, mektep arkadqı, asker· tenor :ınugannll~rln plAkı.n. ıo.ao Nat •-

L •••- .. kt d .. ·ı . ? S k k d yan, ' aı- 21 naalbat, 11,0:S Madam Suit· :ı__.agına çı nn egı mı. a- .i ar a aııydı. Bir sırada okumut· '"' 
ner i imli mmılklıl ne,rtyat (Maıı SchrnJıerr), 

na manasız cevaplar veriyorum. far, yanyana yataklarda yatmıtlar, 
2:?,46 haberler. Yeulre, %3,~ &kfam konee.rl, 

Açık konutalrm öyleyse. Sinirli- bir siperde dövütmütlerdi.... (radyo orkestraın, Jotıer Hotr.er). 

yiın. Hiddetliyim. Biraz evvel, Fakat, gene lrf anın hakkı vardı. BWcret iM m: 11 bOna uberlert, pllk, 

suratına bir yumruk indirmemek "Kadın dostluktan kavidir. Bizi 14 ııa~. pı&k, ıı bir ,ekettt cllklrlnm· 

için seni görmemezlikten geldim. ayırdı.,, 

Hili avuçlarım katınıyor, kendini Saat dörtte giyindi, ıüılendi, ha· 
koru ... Haydi, bırak ta ıideyim. Ti fif bir kolonya sürdü, ıonra telefo. 
yatroda rezalet çıkarmıyalım. nu açtı: "Kendi açtı, kendine bu 

elan naklen konııer, Jt ballerleJ', 19,15 aaklln 

cleYamı, 20 elen, zt.ıt pl&ll, 20,U amatör 
poetuı, tı,at Melle Dorotb7 Humpbre19 tıı· 
ratmdaa taıannı. tt,15 muhtelif raciye mer· 
~rlnden aaklller. 

Cezmi ha)'!etle ::ırkadatının yü- varayı ... ,, diye söylendi. Ve Leyli ..,....-------------
s~ 1-lu,or, bir türlü onu hıra- HanRDla konuttu. ISTAnlHİL BELEDIYHI 
kamıyor, yol vermiyordu. irfan Şimdi, kartııında oturmuı anla· Şehir Tiyatroıu Temıiller 
d.vam etti. tan Fatma Leylayı dinliyor: Aktam ıu•are iı 

- Nem var, diye soruyorsun - Geldim. Size izahat vermeğe Sıat 19,30 da 
öyle mi? Öirenmek, bilmek iıti· mecburdum. Kadınlar, birile ev· 
yonun. .. Altı aydır aana bir kart lenmek iıtedikleri zaman, her çare· Lüküs Hayat 
bile yazmadım, mektupların:ı ce- ye baş vururlar. irfan beni çok be· OPERE ft Yazan 
•ap vermedim. Ben seni bir kar- ğeniyordu. Satımdan bir çok ma . 

Ekrem ve Cema 
deıten fazla ae•diiim halde, ne- cera geçmit olmaıı, beni gözlerin· Retit Beyler. 
den ıenin kafanı kırmak iıtiyo· de hüyültüyordu. O, böyledir .•. Si· ==::::::::=======~==~== 
rum ! Hayır, ~li değilim... Evli- zi ismen tanıyordum. Sizden bir 

· Don Juan gibi bahsediyorlar .. Met-ynn .• 
- Bwıun için mi aklın zıvan:ı- reslerinizi ıaymakla bitiremiyorlar. 

ımclan fırladı! lnıan, sizin gibi bir itığı derhal iti· 
- Biliyor mueun kiminle evlen raf eder ... Şimdi anladınız mı? lrfa 

dim? ... Karınım kim olduğunu bili· n.a ~ir. roman anlattım, .. kahrama~ı 
yor muıun? ıızdınız ... Arkadat oldugunuzu bıl· 

Ei h t d. h b miyordum. Geç öğrendim. Fakat - er za me e ıp a er ver· . . . . . 
...1· L·ı· d" benı ıevmenız ve benim kendııını 

ıe,.uın, vı ır ım. . . 
tercıh etmem pek botuna rittı ... Bu 

Bu sefer irfan, iki eliyle Cezmi· b ld d h b k ı d.k ae ep o u, a a ça u ev en ı . 
nin omuzlarını tuttu ve gözlerini H 1 A • ? 

Maslak kazası 
Maslak faciası üzerine Dahiliye 

Vekaleti İıhnbula iki mülkiye 
müfettiti göndermiıtir. Bu mü

fettitler lıtanbulda sık sık vuku 
bulan otomobil ve otobüs kazala
rının sebeplerini tahkik ederek bu 

feci kazaların önüne ıeçımek için 
mevzuatı kanuniyede Yapıla
cak tldilitı teabit edeceklerdir . . ,_,, · dik k - a a onu ıevıyor muıunuz .. 

ıoaaerıne ere : 
- Fatma Leyli ile evlendim! Lakayt cevap verdi: J 

dedi. - Fena ~dam dejildir.. V A K T 
Sonra, adeti kaçar ıibi uzakla9tı, Birden Cezmiye bir hüzün çök- GUndellk, sıyuı Gazete 

localardan birine girdi. tü ... İrfan, ıözün tam minaıiyle ıatanbul A:.Okar• cnddeai, <VAKITı yurdu 

Cezmi bütün bütün afalladı. kırk yıllık dostuydu .. Ona kalbini 
- Fatma Leyli?... irfanın bu açmıı, içini dökmüttü... Bu kırk 

hanımla e•lenmit olmaımdan bana yıllık arkadata ihanet mi edecek· 
ti? .. ne?-

Dütünclü, tqındı, tanıdığı bü
tün kadınları ıözlerinin önüne ge
tirdi. Fatma Leyli iıimli kimıeyi 

bilmiyordu. 

"Fatma Leyli? .. ,, 

Diye tekrar tekrar söylendi, son· 
ra boynunu büktü: 

- ''Tanımıyorum ... ,, 

H~.m Leyli da çok iri y~rı, çok 
eamerdi.. Üıt dudağının üstü 
tüylüydü. Cezmi uf ak tef ek sarı· 
tınları beğenir... Seıi de dik ... 
Burnu kıvrrk .. 

Kadının eldivenli eli m'laaıun 
üstündeydi. Son bir aayretle bu 
eli tuttu. Eldiveni biraz ııyırdı, 
dudaklarına getirdi .. 

Öf!.. lriı levantası ıürmüttü .. 

TELEFO~ NUMARAl .. ı\RI: 
Yazı işleri telefonu: 24379 
ld&re telefon ı : uıno 

Telgraf adt'ul: lıtanbul - (VAKiT> 
.,,,.ta kutu•u Nn w 

AJSO!lıı"E Rt:DEU.ERI: 

TOrklye Ecnebi 
nelik 1100 Kr. %700 Kr. 

8 ._,ıık '730 145() 

3 •.>lık 41l0 800 • 
1 ft) lık 13-0 soo 

il.AS t: < ICETl.Eltl: 
Ticari ilAnlıırın 11 n sayrfolarındıı şan· 

timi 80 kuruıtan baılar. tik ıayıfada 260 
kuruşa kadar çıkar. 

Büyük. fazla, devamlı llAn verenlere alt 
ayn tcnzl14t vardır 

Resimli ll!nlarm bir ıatırı 10 kuruttur Erteai ıün irfandan ıu mektubu 
aldı: 

. 'Ben her ıeyi biliyorum Cezmi. 
Ben &tıkım veya deliyim; hepıi bir 
yola çıkar .. Leylayı tanıdığım za· 
man, açık konuıtuk. Genç yatında 
dul blmıftı. Güzel kadındı. El
hette '-tmdan macera reçmitti ... 
Bia ,.._m, riyanın fevkirade in· 
...ı.a... Hatanızdan geçenleri 

Cezmi bu kokudan nefret ederdi. 
Bunun üzerine İrfanın hayalı 

tekrar canlanı. Mektep 11nlarını, 
yatakhaneyi, kıtla koiutlarını, 
harp ıiperlerini gördü .. 1 

KOÇUK IL.\NLJ\n: 
Bir Cle!aııı 30, iki defa111 60. oc; detas1 6:1. 

dört dcfaııı 75 ve on dc!aııı 100 kuruttur. 
Uc; aylık 11 n vcrcnlcrln bir defa ı mecca· 
nendir. Dört satırı geçen lllnlann fa:r'" 

aatırlan beş kuru,ıan h~ap edlllr 

Kadın, muniı bir ıeale ıordu: 
- Sizinle tekrar ne z:ıman gö

rüıebilirim?. 

- Avdet eder etmez ıize tele· 

fon ederim hanr.:nefendi. Size 
ıöylemedim g1liba, yarın Avru
paya hareket ediyorum .• 

"Monzi kollekıiyonu bize "Ye
ni Türkiyenin küçük rehberi,, ıibi 
mütevazı bir batlık altında, veıi
kalarla dolu bir eHr sunmaktadır. 
Bunun müellifleri Jan Döni ve Re
ne Marıandır. Baılanaıcmı M. 
Moriı Sarro yumıttır. Bu ıalahi· 
yettar tavaiyeye ııiınan kitap, bi
ze bugün röründüiü hali ile, Türk 
milletini pek ziyade alaka uyandı
rıcı, ekıikıiz bir küçük hu1aıadır. 

Evet, bahsin mevzuu Türk mil
letidir. Oımanlı İmparatorluju, 
haıta adam, kapitüliıyonlar reji .. 
mi ıeçmite karıtmıtlır. Bu ıaraak, 
meyus, içindeki yabancı millet
lerden dolayı sıkıntılı imparator
luğa yek vücut, kendinden emin ve 
gecikmit bir farklılığa mahıuı ea
ki dekoru fırlatıp attıktan sonra e
nerjili ve mağrur, kalkınan bir mil .. 
let halef olmuftur. 

Bu deiitiklik naııl olmu§tur, ye
ni Türkiyenin çehresi ne biçim
dir. itte bize bunları bu kitap an· 
latıyor. kitabin ilii müe lifi iti a.
ralarında piıylatttn lardır. M. nn 
Döni tarihi kıımı üzerine almıt· 

tır. Osmanlı imparatorluğunun in-

hitatından batlıyarak hadiseler a
raıından bizi iıtiklil harbinin mu
zafferane neticesine kadar götür
mektedir. ifadesini Büyük Millet 
Mecliıinde bulan vatanperverlik 
zihniyetinin uyanıtına tahit oluyo• 
ruz; sultanların kaybolmut oto
ritelerinin remzi olan ıaltanat ve 

hilafet yuvarlanıp siderken Muı
tafa Kemal'in ıeai ile Türk mille
tinin ayaklandığını ve müdafaa iti· 
ni tetkili.tlandırdıiını ıörüyoruz. 

M. Jan Döni bu hikayeye renk 
vermit ve hi.diaelerin biribiriyle 
olan rabıtalarını pek güzel temin 
etmittir. Genç cümhuriyeti sara
hatle anlatmak vazifesi M. Röne 
Martana dütmüttür. O da bu va
zifeyi yalnız doiru ve dikkatli 
bir mütahit gibi delil, ıiyaıi me· 
selelere ve içtimai inkılaplara ati· 
na bir tarihçi ribi yapmıttır. Doğ
makta olan Türkiyeye huıuıi bir 

1evıi ile dönmÜf, ıayretlerini al
kıtlamıt ve kendine gelen ve bin 
türlü imtihan ıeçirerek daha me
ıut bir iıtikbale doğru kopn bu 
millet:n ıüratli canlanıtına alaka· 
dar olmuf bulunduiu hiııolun· 

maktadır. 

İktisadi ıılihat, içtimai terak
ki, her fty atbatı beraber ilerle
mekte ve M. Röne Marpnın kolay 
uıulü ıayeıinde teferrüattaki ıara· 
hat heyeti umumiyedeki genişliği 
iyice göstermektedir. Sanayi zira
atten daha az yardım görmemek· 
te, milli ve nakdi kalkınma büyük 
nafia itleriyle beraber yapılmakta, 
b'r demirvolu ,~hekeıi Anadoluvu 
örtmektedir. Liberal kanunlar 
cocu~un korunmurnı, maarifin 1n
titarını ve )iikliie hürmet olunma
sını temin et,... .. 'cte<1•r. 1'1:"-~yet, 1<a· 

Kendini müdafaa enditeaiyle 
hareket eden bu millet sulhu arzu· 
lamakta ve Balkanların teıkinine 

uiraımaktadır. Hür bir milletin 
hakimiyeti ile telifi imkansız bazı 
imtiyazları artık kaybeden f ranaa 
bundan böyle, kendi mukadderatı· 
na ıahip bir milletin daha emin o
landoıtlujuna güvenebilir. 

Bütün bu hidiıeler, bafarılan 
bütün bu terakkiler birbirine bai· 
lıdır. Bu birlik vardır, çünkü bir
lik dü§ünceai bir tek ada.mm dima 
ğında meknuzdur. Muatafa Ke· 
mal yeni Türkiyenin ruhu olmut 
bulunmakla, iradeıinde milletinin 
daiınık iradelerini toplamıt ve on· 
da bunları tahakkuk ettirmek kuv
vetini bulmuş olmakla bahtiyar· 
dır. O aazidir, muzafferdir. ıs
lihatçıdır, kanun vazndır. Her teY 
onun görütüne ve emirlerine göre 
yapılmıttır. Mesai arkada§larını 
ıeçmeği bilmiştir. 

Bunlar araıında harici müna• 
sebetlerdeki güçlüklere kartı koy· 
masını bilen, yabancı memleketler 
hariciyeıinde hür vatanın liyakat• 
li müme11ili, mahir diplomat T • 
fik Rüttü Beyi ıelamlanz. 

Mustafa Kemal hakkında Vik
tor O go'nun murat arını kullan· 
mak ve şairle beraber: 

• • •• Romalılardan da daha bliytlktU 

Mu.1~1 avucunun lçlntle bükUl. 

Demek m:;.-.lcündür.,, 

Poll• haberlera -
Esrar çekenler! 
Şehr~mininde evelki gece yapı• 

lan aratbrmad'l Nevbahar mahal• 
lesinde Arap Oımanın hanesinde 
sabıkalılardan Çankırılı Yusuf, 
Ahmet, Süreyya Cezmi Cemal lh· 
ıan, Şükrü, Mu:ımmer nam ıahıa• 
larm kabak çektikleri anlatılmak· 
la yakalanm1Jlardır. 

Hah h.r•ızı 
Birkaç dah tımaraneye ıiren 

irfan isminde biri, dünSelman at:ı 
camiinin halılarım çalıp kaçarken 
müezzinin bağırması üzerine ya• 
k"lanmıttır. 

Bir ev yıklldı 
Y eıilköyde sabaha kadar devam 

eden yağmurlardan bamya tarla· 
ıında ki.in 9 numaralı hane yıkıl· 
mıttır 

Alacak meeele•I 
Otakçılarda oturan Hasan oilu 

Hüıeyin evelki gün Edirnekapı 

caddesinden geçerken kendisine 5 
lira borcu olan Cibalili Yasefi gör· 
müt bet lira alacağına mukabil 
Y asef in omuzunda bulunan bir ha
lıyı zorla aldığı için yakalanmıt· 
tır. 

Yankealclllk 
T epeba,ında Tünel kitesinde bl· 

let almakla olan Eyüpte oturan 
F erendaz Hanımın cebinden 256 
kuruıunu aııran yankeıici ıal:iıkalı 
Bedri yakalanmıttır. 
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Sürmeli Kapıı = 1 

.. D-e·n·i·z·y·o·ı-ıa-rı-ı ı 
~~· a ·- Cinayeti ~cenı!enL EK!.~ EK!~~ Kir alık 

1 •ı 42:lt>2 - "ırlte<:ı Mühürd::n udt 

- 10 - YAZAN : s VAn oıne .__. Harı Teıeıoc ~:40 --:ııQ D A L A R 
Vans, aigaraıJDJ çektikten eoara sar- nam. Kendisi trene lıiae•Demif olabilir, Mersı· n Yolu 

du: fakat ba§ka trenler var. 
- Miı Hilda ile Mister Grusinin ne His ıordu: 

zaman döndüklerini biliyor musun?.. - Onun ba trenlerden biriyle aim.. 
- Bihniyorum, efendim.. diiini ne biliyorsun?. 
U§ak, göz ucuyla Yansa baktı. Sonra 1 - Aıaiıda duran bastonundan •• 

ıözünü tekmilledi: - Bastonu unulmUf olamaz ıra?. 
- Çok geç döndüklerini zannediyo- - Hayır, Briıben mstonuna kat'iy

rum. Ben birden sonra uyudum. O za- yen unutmaz. 
man henüz dömnemiılerdi. - Markam da söze kanıtı: 

Adana vapuru 4 
ŞU SAT 

Pazar 10 da Sirkeci nb· 
tamından kalkaca ' gidişte Ça 
nakkale, lım r, Külük, Bod 1 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan bey hanında 

Vapurculuk 
Türk Anonim tlrketi 

lstanbul Acentalığı 
Liman ban, l efeton: 22925 _________ ...... ____________ .... 
Karabiga yolu 
Her Cumartesi ve 
çarşamba g6nleri saat 

20 de 1 ophane rıhbmından 

Saadet vapuru kalkar. 

- Mister Gra.11i, ıeç kaldıfı ceceler - O halde ne dügünüyoraun?. 
eve nas::.I girer?. - Bu baston beni korkutuyor. 

rom, Rodos, Marmar s, Da 
yan, F ethive, Kalkan, Kaş, 
Fınike. Antalva, Alanya, Mer· 
sı n'e. Dönüşte bunlara ilive 
ten Tatucu, Anamur Ku,a 

Gidıt Ye o6n0şte mutat iıke· 
k i r a ı 1 k o d a ı a r lelere uğrar. 

·-----------------~-----ı - Kendisine bir anahtar verilmiıtir. Zabıta memuru His Van11n karımna 
- Kim verdi?. dikilerek: 
- Mister Arıer, ona verilmek üzere - Mister Vana!. dedi. Mi:ıter Brisbe-

bir n:ı:ı" tar yapılmasını er.lrettİ. O, bu a- nin Şikasoya gİtmif olJMsmda ıüphe 
nahtnrla eve girip çıkıyordu. yok. Bastonunu unutmuı olnbilir. Çün

Vnns, bir lihza sustu. Sonra Gambele kıt havul ortada y<'k .. 
bir sual daha sordu: Yam cevap nrdi: 

- Miller Briıbcn, Şikagoya gittikçe - Treni kaçırdıfı takdirde bavulu ne 
buton tnşır mı?. yapmıı olabilir?. Siz söyleyiniz?. 

Cambcl kendini toplıyarak müspet c:e- - istasyonda bırakımı olabilir!. 
vap verdi ve ilave etti: - Tamam. O halde bavulun evsafını 

- Mister Brisben daima buton taıır. ıudıyabm. 
- SM defa taııdığı bastonu tarif et!. Vana C.araıbel• döndü w: 
- Fi!di§i saplı bir bastondu. Onun• - Anlat! dedi. 

sevdiği baston da budur. Uıak cevap verdi: 
- Sapı iiri midir?. - Alelade bir bavuldu. Siyah, çizgili 
- Evet.. Mister Brisben onu ıeçea ae- deri. Köteleri yuvarlak. Bir kenarnda 

ne Borinodan getirmiıti. B. C. harfleri ftrdır. 
- Biliyorum. Bu bastonu onun elinde Vam -.ıar HUe döndü: 

ırörrr:i§tüm. Brisbenin Şikagoya gider- lıtuyonıa teWoa eti Ba ba.Wa buJ. 
ken ~ bastonu götürdüğine .ma mi- ıunlar. Çok mühim. 
ani::?. - Hay ha,. .. 

- E minim, efendim. Onu elimle eliDe Hiı telefon ebnedi. Maiyetindeki me-
marlanla Snitldni çaimh •e ona emret· 

n gözlerini, uıağm üzerinden a"'° ti: 
ınadı ve onun oturduğu yere dofna iJer.. - S. İfİ becer n bana halMr ..w! 
liy yüzüne bakb .e set eert IOl'da: - Peki! 

- G::mbel! Dün pce e" dönchiktım Snikia, laemen çlop sitti. 
eoru :ı ~ ister Brisbeni eTin içinde aör • Vana, ,._...ı.den birinin yamada 
dün i?. duruyor, dıpn bakıyordu. 

U ::n rengi uçmu~tu. Dudalclan tit- Marbm tonla: 
riyc ı. Cevap vereli: - Briabenia k hWiwWd .uiyetini 

- ifayır efendim. hayır .. Y.mn ...._ nud l'Öl'ÜYonua?. 
rim ki ~örmedim. - Bilmiyorum. Heniz bir teYda • 

Vnns, omuzlarım silkerek döndü ftt mİn deiilim! Fakat dün gece 1"a evde 
- ll"i..ter Briıben, dün •ece ha enle çok tuhaf hi.diaeler vukabalmuı. Hadi-

di! etli. Mhr, llirihirini takip etmiı. 
f 'i~am J'11Dl!'Uiuna masaya indire- - Fakat BrisJ.enia YUiyetit .. 

ftlı:: - ilci brdetia ..... iyi cleiildil s. 
- Ne demek istiyonua? lana ..... bellini biliycınm;. Haylumm •YIUDIG" 

lten çıkarıyorsun?. dedi. luju mu diyecekıin7. Fakat öyle deiil· 
V -~'- A--&'- _.:n di. Belki Miı Hilda bizi ten.ir eder. 

nı:ıa IHl&UIWUG cevap ~= Haydi C.mbeJ .. .. ,.. 
- Mister Brisben fildiıi aaph butonu- K diaiai .: küç~ ~çap. 

nu aı f?daki salonun wadal19J..m.ia 1ıii- en aormek ısüy~ . 
rinin arkasmda aaılıdm lJıa)c oWa ~ ~ Çlk-

bimı duyuyorduk. Beı dakika sonra 
Kaybolan adam Hildanm lrencliai ceım. Göz a1ıca an 

renkte lııir spor elbiseai giymitti. Hil,.U, 
Perşembe t l Tcşrincvel sut ıt 4.~ birdenbire bizi tekdir etti: 

Mister Briıbenin Şika&oya götürdü- - Çayımı &Öndenwnit ohn.enıztluı 
iii sciylenen baatonaıı, aalonda bir san- m1iteeıairim ! . 
4ialyenin arkasında uda olduiama .öyle- Vana itizar etti, Mis Hilda ela ayak a
mek, içimiz• kodaa ..-,tı. r....,,.. ,.- istfine atsak otardu. Vana dnanı 
yerinden fırhyarak anla bJktı .,.. Vu- etti: 
sa sordu: - Sizi aç~ miiteeniria. 

- Bastonun aaloncla, bir aand.J7e ... Gambel, miıin çaJIDI hemen odaama aö
kasmda asılı olc!ağuaa emin miainb? .. tür. 
Ben ltöyle bir feY gÖrmeıdi•n. Mi.- Bria ICapıcla duran atak iiiJenik çekildi. 
bon baston .... ıaadalya aıhısma ...-... Vana Miı Hilda7a elönerek sorda: 
Onu yerli :y..U. koyar. Yanııhn51 cıllm- -~ ı.....tu-caya kadar 
yaı:nız?!. llia de Ü ....... tllt.aıiıı&- Sancap. 

Vana, upft 111aturdo ft sorda: mm birkaç ıual Yar. 

- B• llaıtoaa ı.u e.e, .-.-...... ..... MU Hilda, Vanan yiizüne büanık 
ka ki::n getirebilir?. Ondan J.tb kiaa bekledi. Vana da aordu: 
onu bir ıaadalye arkasına asabilir?. - Mister Arter ile kardeıi araamda-
Uıak cevap verdi: ki eeçm.islijia MIMı1ti ne,-di?. 
- Ben 1"r bre onun butoaana lııir - Şa 1MMI. Seltep paralian 1-!b 

aaadaJyeaia arkuma ...., .. da us bir 1417 dejiWi. Büyük ........ - teJ'i 
ititmiıtim. Çünkü Miıter Briabea, bu- da)'Dn Arterin eline bıralmuıb. Dll)'DD 
tonunun düıüp kırılmaamdan endiıe e- Briıbenin yalnız irattan hissesi vardı. 
derdi- Mister Briıbenin butonunu aa.a- Vaiyet, mister Arıerin ölümüne bdar 
dalye arkasına asması için sebep yok! l.if lwe ..._ ecleedti. Ondan ıonra 

- Neclen olmaam. Belki ı..tamanu hütün servet ona kalacaktı. ~ Briı
aürültü çıkarmadan bir yere takınak is- benin M§ n1ea hiç le memnun tlefilcli.Bu 
tiyordu. yüzden kavgalar çıkıyordu. Ben de da-

Marknm, masanm &zerine iğilmiı yımdan farlaa ltir haWeFm. Onun için 
Vansı Ginliyordu. O da sordu: da)'IJQ Brisbenle bir olç dQnn Arteri 

- Ne demek istiyorsun Yanı?.. ö1diinneyi İçimden ıeçirirdim. 
- Bana kalırsa, Markam, Mister Briı- V •• aortla: 

ben, hiçbir kimtenin ne dönclöfüai - Ne .,_ içilm._ ıeç.U y~ 
cluJ.naıım iatemiyorclL na?. 

- ""• clemdl iatiyon11n?. v..._ Mi.. - Vaktim yokt.. 
tı.r Brislten biraderi Mister ~ - Fakat dilediiiniz oldu. Bir bqkaaı 

- Hayır, hayır· Birdenbire neticeye sizin için Arteri öldümıüı bulunuyor. 

atıryorsunt. • • • - Demek ki, dualanm bota citme-
Fakat Vanan derm bir enctip 1Çinde aôt- Dayım Briıben de memnun olacak! 

olduğu belliycli. Odanın içinde C1iaip _ Fakat B · be da ş:L--
d • • El • .-L • • • • nı n ynuz ...,..oya 

o.•f1Yor • .ı. .en çoı:uı.._ ~ "ttij1 • • lııenüs haber almn 
Kendi mdirw koo .. fUI" ~"bi aöyleniy_.. 

81 N1~ 1
•• 

... • - Snl oı.. ha\er alaadı •• 

- 8rlıMnln dün gece bu e•de bulwa- - Onun 1na l19 lıtinık etmİ1 olmasına 
masna •"!lby·ırum, fo\kat bastonunun 1a- ilııtimeıl ftri;rar aws?. 
londa kaluıaı: \Jn hikmetini ~ ,...._ ._, 

G . ' dası , ellbo u'ya uğrayacak· 
tır. (530) 

vardır. Talip I Mudanya 
ıolanlar VAK 1 T Her Pazar, 

yolu 
salı, 

Ayvalık Yolu 
Her cumartesi ye çarıamba 

ıünleri aaat ı 7 de S1rkecı 
uhhmındın kalkar. tS31 ) 

idaresine mür a
c aat edebilirler. 

inhisarlar U. Müdürlü{lünden: 
Hamule tona 60 - 70) arasında, çift silindırli, ıanjümanı tor· 

niılanfı mavaoa siıteminde, makineleri asğari kırk bf'fer beygir 
kuvvetinde ve en ız yediıer mil aUr'atli üç moU5rle lüzumunda 
motCSr takılmağa müsait ve ayni hacimde bir mıvuoa ile bir de 
ıu kayığı saha ahnacakter. Tal ıplerin şartnameyi gördükten son· 
ra pazarlığa iıtirak etmek üzere ( % 7,5) teminatlarile beraber 
(7 • 2 • 1934) çarıamba günü saat (14) de Galatada mübayaa ko 
miıyonuııa mllracaatJarı. (456) 

Cinsi 
Iıtımale ıayri aalib bidon. 

istimale gayri ıalih çenber
siz ezikçe bidon. 

Mikdarı 

220 adet 

30 adet 

E!u1uodu~u mahal 

Paıababçe fabrikasında 
,, 

" 

Yukarda mikdarları yanlı mllıtamel bidonlar 8 2. 934 ta· 
rihine müaadif perıembe günü saat on dörtte açık arttırma ıu
retile satılacağından isteklilerin bidonları fabrikada g6rd0kten 
sonra müzayede için tayin o unan gilade % 15 teminatJarile bir· 
likte Cıbali Levazım ıabcsinde satıt komisyonuna müracaat· 
ları. (455) 

1 latanbul Evkaf MUdUrlUiU Hlnlan 

Kıymeti 

Mobammenelİ 

Lira K. 
150 00 13 metre 50 santim terbihıde balunan Çırttyıke

birde Çubaaban alt katta ikioci adada 10 No.lu 
odanın tamamı. 

158 00 16Z zira terbiinde bulunan Kuampaıada camiike· 
bir mahallesinde Oabağhane caddes nde ~ski 
24 · 26 No. Ju kahvehane ve odanın t/6 hisseıi. 

1000 00 Tahminen 240 ıira tcrbiiode bulunan Üıküdarda 
Uncalarda Gerede mescidi ve arsası. 

1130 00 Tabmiaea 1500 ıira terbiinde bulunan Yenibah· 

çede Arpıemini Mustafa efendi camii arsası. · 

275 00 90 zira lerbiinde bulunan Y erebatanda Muhte· 
rem efendi ıokağında lbrabim ağa camii mllez:· 
zın mqruta hanesi. 

4920 76 753 metro murabbaında bu'uoan Çıpada tram· 
vay caddesınde Kazasker Ahmet efendi camii 
arsası Ye enkUJ. 

1400 00 293 metro terbiinde bulunan Fatihte muhterik 

P.rinççiıinan camıi arsası. 

3CO 00 15 buçuk metro terbıinde bulunan Kadirğada 
Bostanıali mahallesinde Kadırğa limanı caddesin· 
de eski ,Oo y~ni 114 No. lu mukaddema dük· 
isin elyevm oda. 

300 00 16 buçuk terbiinde bulunan eostan°lli maba!le· 
sinde Kad rğa caddeı nde atik 114 cedıt 128 
No. tu bi i baYa dükkin. 

2CO 00 10 metro 70 ısantim terbiinde buluaaa Atikalipa· 
p mahallesinde Sofçuha•ı alt katta 13 No. hı 
'Oda ged ği. 

Yukarda yazılı em l ki mahlô-e ve mescit me,ruta arsaları 

dört hafta müdddle ilAna konmot ve ~evaıi müıa,ede 211 i/~34 
güorne karn 'a tm l mıthr. Talip o ••lar kıymeti muhamaeneııia 
yüz e vedi buçur u n is'>~t nde pey al<çeler yle yevmi mezkürda 
saat 15 şe lcadar lıtanbul Evkaf müdürıyetiode mablü at ka lf'mi· 
ne m6racaat etmeleri. 

perşembe, cuma 
gftnlerı Hat 'J,30 da T opbıne 

rıbhcnından Bartın va

puru kalkar. Gıdit Ye dönilf 
te mutat isketelere u qrar. 

lzmir yolu 
Her Pazar, salı, 

Çarşamba, cu ma 
günlerı Tophane rıhtımından 

aaat 9 da 1 ayyar Yapu 
ru kalkar. Gıdit ve dön&fte 
raatat ialrelelere utrar. 

Meı kez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

Kuleli lisesi için 8 kalem 
spor malzemesi 3 • 2 • 934 pa· 
zar günü saat 14 te pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli 
8aatte Merkez Satınalıntl Ko-
misyonuna gelmelerL 

(8") (502) 
:,.. :(. :f 

Harbiye mektebi t.a~~beleri 
ihtiyacı için 15.000 kilo kuru 
fasulye 4-2-934 pazar gü· 
nü saat 14 te aleni münaka· 
sa ile satın alınacaktır. .Sart· 
naıne ve nümunesini göre
ceklerin her gün ve mönaka· 
sasına iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatinde Merkez 
kumandanlığı sahnalma ko
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (780), (187) 

••• 
Levaznn eşya te(hizat.ı an

barı için 5000 kilo . çenber 
4/2/ 934Pamr günü saat 15,30 
da pazarlıkla alınacaktır. Ta
liplerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı satın ahna ko4 

ınİ$yonuna g·eJm~Jeri.. 
(825) (405) 

Harbiye mektebi için 1500 
çift terlik 4/ 2/ 934 pazar gü
nü saat 14,30 da pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin Merkez 
Kumandanlığı satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(827) (406) 

f stanbul levazım techizat 
aınbarı ihtiyacı i~n 1000 kilo 
naftalin 4- 2- 93' pazar gü
nü saat 15 te aleni münakasa 
ile sahn alınacaktır. Taliple
rin belli gün ve saatinde mer 
kez kumandanlığı satınalma 

l komisyonunda hazır bulun-





1 

EN EYİ ARKADAŞ/Hl/ KUH/JMAD/11 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan : 

:l2231.J3 ki o ekmek: Kapah zarfla münakasası: 11 · Şubat. 1934 
pazar günii saat 14 de. 

lstanbul Deniz Efrat ve talebelerinin altı ayhk ihtiyacı ıçın 
lüıu -:ıu olan e <merrin kapalı ıarfla mümıkasası biz11mdaki giin 
ve saatte yapılacağından şartnameııni görmek iıteyea 'erin her 
g un ve ıtaaına talıp olacaklar1n da ruüoakasa gün ve ıaattiode 
t.klıf mektuplarile birlikte Kasımpaıada Den·z Levazım 
rna k o-n s onuna mürac~atıarı. 

-

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı 1ertip 4 üncü Keşide 

11 ŞUBıl\ T 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 25.000 Lira 
Ayrıca, 10.000, 4.000, 3.000 Liralık ikra

ve 20.000 Liralık Mükafat vardır. 

Devlet Dem ryollan Jlanları 

:\1ekece • Osmane ı araaındakı Canbazköya 1 ( prüsünün tam rı 
do a ııı e 10 · 2 • 934 Cumartes günü Havdarpaşadan saat 10,10 
da areket eden 8 ve saat 18,50 de Haydarpaıaya muvasalat 
eden 7 No la katarlar ıeyr6ıefer etmiveceklerdir. 

lhydarp şadan saat 19,10 da barek.et eoen lO No. h muhtelit 
katar o i ·· a çin Adapaıauna kadar sefer edecek ve 11 2 · 934 
tarihindf' Adapazerınaan Y No. h katar sıfatile avdet ed cektir. 

Hardarpaıadan saat 18 de harrkd "den Ankara sür'at ka 
t rı yerine yevmi me1l a da saat 22,50 de b"r vo'cu katafl tah· 
rik edı l f'cek ve f bu katar yolcuları meıkür öpr 'de aktarma 
•uretile ıeyahatlerine cievam e r eceklerdir. 

An aradan ge ece'< olan sür'at katarı yo'culara da avni veçhile 
k&prü baıında aktarma ederek Haydarpaşaya muvaselat ey.iye· 
ceklerdir. 

Bu sev p'e 10 · 2 · 934 tarihinde sebze, meyn, ba'ık •e 
muajeri pdrça'arı ıle ağn Ye büvük bağajlar kayıt ve ka bul 
o!ıınmıyaca lard1r. · 

K.eyf yet munterem halka i an o'unur. (509) 

3118.410 metre mi,<'ap kerestenın k ı pah ntf a münakasası 
24 2 • 934 cumartu günü saat 15 te An arada idare binasın · 
da yapı ' acadır. Fazla ıafs it An ara Ye Haydarpaşa vune erin· 
de eq liraya satılan ıartname ' erde vardtr. l527) 

Şark hattında l u un an ıdarem ze ait '6 lol omatif ile 7 · 8 
hurda Yagonun aatııı ıçın takuıur eden pazar ık 12 2 · 9.54 ta 
rıh nde ıut 15 te Haydarpııada işletme müfettışlijinde yapıla 
c;.ktır. Taliplerin aynı günde saat ) 5 te teminıtlarile birlikte 
l<•:niıyona m6racaetları lürumu ılin o uour. (528 

1 ıstanbuı I:'.- eledlyesı ııAnlar• 1 ._ ________ _ 
Tophanede klın krnç Ah pata medreıeai kıraya verilmek 

üsere kapah zarfla mUzayedeye konulmuıtur. Taıip olanlar fart· 
a-ae almak Gzere lenzım mOdOrlOiTtine mOracaıt etmeli, miiza 
yed.ve ~rme ~ ıç · n de 54 liralık tem•nat ma'<buz Yeva mektutu 
ile teklif mektuplar1aı 5 2 • 934 pazartesi gOall aaat en beıe 
kadar Daimi encllmene •ermelidirler. (261) 
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Maarif Vekaleti 1 arafından Jlkmekteplerin Dördüncü ve 
Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Üzere 

tevzii T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve 
"VAK 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen 

T A R 1 H kitapları satışa . çıkarılmıştır • 
Bu kitaplar, lJalnız tale'ıelerirı de'jil herkesin istifade edeceğı bir 
suretle yazılmış bir çok haritaları ve resimlerı ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kap'anmış olan bu TAR 1 HLERIN fiatları nefasetine 
ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış Ve Tevzi Yeri: lsfanbul A.rıkara Caddesi 

1 

1 

1! il 

tını VAKiT YURDU · 
Jii J 
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GözHekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

ıBabıAli Aukar:ı caddesı No. 06 
Telefon 22566 

..... --:::::-.:::::::::::::: .......... :::::rm .... :=:s" 

r~~: .. ~~.~:.!!!. .. ş~2 -il Dahılı baıtahHar müteba11111 
: An~ara_daki muJyenehanesini il Ca~aloıtu Ornan Bey aparh· 1 
!.ı mana 6 nunarave nakletmiştir. 

Deniz levazım satınalma 
Komisyonundan : 

197 kalem ecza Ye kimya alil ve edevatı: Açık azaltma ile 5 
şubat 934 pazartesi ıaat 14 te. 

Yukarda cins ve mıktara yazılı malzemenin 29 • 1 9 4 tari• 

hinde yapılan münakasasında Yerilen fiatlar haddi itidalde g&rOl

mediğinden do ayi red edilmittir. Açık azaltma ile münakısası 

5 ıubat 934 tarihinde yapılacaktır. Şartnamesini g6rmek iıteyen• 

lerin her gün münakaaaııoa İitirik edeceklerin de meıkOr ,O.
de Kasımpaıada kiio Deniz Levazım satanalma komisyonuna 
müracaatları. (491) •• reı. 20sa • 
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