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Yangındançıkacak Meclis şiirayı devlet ka-Adliye postane binasına 
Yeni ihtilaflar 1 l ' d•l d b·ı· • ' l t. ·ı k 

~.·::~~.~.~~~·u::::~: ~:;: rar arını ta ~ e e ı ır mı yer eş ırı ece 
ı·k \l~andırdı. Sonra fikirler fe- M h ı·t .. d .. H kk T k Adliye vekaleti vekili Zekai Beyin 
t' ehn içinden en az zarar ile kur u te 1 encumen, un a 1 arı 
b~:~~·k için çar•1•r· aramağa Beyin riyasetinde bu meseleyi görüştü gazetemize beyanatı 

İlk i~ .. h . b 1 d - • 
l,n ada Şup es~z ~z~ an ve agı Ankara, 10 (Hususi) - Teşki- ! Refik Şevket Bey, askeri mese· 
toplam l~t makınesı~ın ça~klar~nı l<itı esasiye ve adliye encümenle · lelerde divanı harpler, idari mese 
~ın a.. ve esaslı hır adlıye bı · l r:nden mürekkep muhtelit encü - lelerde idari mahkemeler, fevka-

ın ı . d b k' . . ı 
denk çın e u ma ıneyı yenı.. men bugün Hakkı Tarık Beyin re · iade meselelerde istiklal mahk -
ltıeain~rtrı:ı~ normal ~e~ilde işi~ - I isliği altında toplanarak Şurayı meleri, siyasi ve sair cezai İ§lerde 
,.. h e:nın et.":Ilekt.ır. Bugun D l d . ..ı • • l ] d' ·ı· h tt• d' h b t "l{u telif . . . j ev et eavı caıresı tarar arının ıvanı a ı, a a ıvanı mu aıe a 
b.. adhyc daırelcrı şuraya, ı· t tk'k ·ı t d'l d'l' te ... kili.tı csasiyenı'n müstakil mah-.. raya l . . d b h 1 1 mec ısçe e ı ı e a ı e ı ıp e - ~ 
,.,. Yer eşmış ı!e e u a d'l . -· . . . h kk d k 1 tab' . d h'l ld -
''

1\l\'akkatt' c·· k'' h l'f d 1 ı.emıyece{.!ının tayını .a. ın a- eme er ırıne a 1 o ugunu 
li ır. !in u mu le ı a - k' k . . .. k · · 

Ye da' l . - . l l k b' I ı ta ·rırı muza ere ctmı ttır. söylemiş ve: 
ıre erının top u o ara ır . , . . . D · 

Yere ger .1 . 
1
• ld _ ' Bır çok mebusların ıştırakıyle "- Şu:-aşı evlet kanunu nı • 

d ırı mesı azım c ugun- .. .. .. . 1 h • k t'" ı· h' 1· • t k'l~t ln 'baı:k h h . h b' uc ~aat suren encumenın top anlı- aı ve a ı se a ıye mı e' ı a ı 
• , :ı a er angı a .şap maya - . 

ııdılıe hl'k .
1 

k 1 I sında hararetli müzakereler cere· esasiyeden almıştır. Yokıa ıs -
~" aynı te ı e ı e arşı aşı a- . . M'' k l hk l · · kararları gı İçin . dl' b" yan ctmıştır. uza ere esna - tik al ma eme erının 
""' yenı a ıye ınasınm , . 1,.. 
.. 

1Utlaka k" . l "kt d" sında Da11iliye Vekıli Şükrü Kaya bir tetkik mevzuu olmamak azım· 
argır o ması ı ıza e ı-

>'or, Bey de bulunmuş ve müzakereatı dır. Nitekim arzuhal encümeni 
M l takip etmi~tir. bunları tetkike imkan yoktur diye , ese enin bu ciheti her şeyden 

cl~e] hükumete ait bir bütçe işi- İçtimada Refik Şevket, Hasan karar vermiştir. Af kanuniyle 
ır \' · Fehmi, Celal Nuri, Rafet (Bursa), mualakta kalan bizzat bu işler-.... .. e 'limit ederiz ki bu İ§ büyük 

""Uak"t· Cemal (Afyon) Beyler söz söyle· den bir kısmını meclis af kanunu b 
1
- U ata maruz kalmaksızın 

Bir kaç gün -
denberi şehri • 
mizde bulunan 
Milli müdafaa ve
kili ve Adliye ve
kaleti vekili Ze • 
kii Bey, dün ak· 
,amki trenle An -
karaya gitmiştir. • 

Zekai Bey üç -
te belediyeye ge-
lerek vali ve 
belediye reisi 
Muhiddin Beyle 

goruşmüt, veda Adliye kapıcısı Ahmet istintak ediliyor 
etmi§, saat dörtte de tevkifhane - adliyeye tahsisi çok muvafık ola • 
ye gelerek İstanbul müddeiumu - ca.ktır. Bina işi, Ankarada halle • 

misi Kenan Beyle bir müddet gö -
rüşmüttür. Hareketinden evvel 
muharririmize ,unları söylemiş -

dilecektir.,, 

Mahken,clerin karar1 
l ledilecektir. mişlerdir . Refik Şevket Bey ile Şurayı Devlete vermiştir. Mec-

İ•j .. ~\lnunla beraber adliye binası umumi heyette söylediği gibi Şu- tisin Şurayı devlete verip karara tir: 
1' .. ,.. 1 h il ı rayı devletin ka.za hakkını haiz bag-lattıgvı bu i•ler, yeniden tetkik "-Bizim irin her •eyden önce 

Adliye teşkilatı, dün biraz 
daha muntazam surette faaliyet 
göstermiş, muvakkat binalara 
yerleşen mahkemeler, bazı karar 
lar vermiılerdir. Bu arada üçün• 
cü ceza mahkemesine hıraızlıktan 

·• esas ı surette a o unması -ı: :r -ı: 

~~ Çok zamana muhtaçtır. Böyle olduğunu ve Millet meclisince ve· mi edilecektir,, demittir. lazım olan, adliye makanizması • 
fır •ehep}e adalet makinesinin rilen kazai kararların bozulmama- Celal Nuri Bey: nın itlemesidir. Bu temin ve 
a~JiYetine fasıla arız olması ise sı lazım geldiğini müdafaa etmiş· - Osmanlı Su rayı Devlet ka - timdi ki halde muvakkat bina me-

~ a ta.iz değildir. Onun için tir. ml'vnmı ! 111cı tıaydaı1ııl selesi hallplunmu§tur. Adliyeye 

kıllhtelif adliye dairelerinin velev lazım olan daimi binaya gelince, 
ıuçlu Y orgi isminde biri müraca • 
atla, serbest bırakılmasını iste -
miş, bu mevkufun dosyası yan • ft bıuvakkat sur.ette muhtelif yer- Türkiyenin kalbi Bir arkadaşımız 

) te 'Yeri 'ri mit e der faali· 
b~le geçilmiı olmasında büyük 
it İsabet bulunduğu fÜphesizdir. 

Bu filmi çeviren Rus 
sinemacıları Anka-

Kemal Ahmet Bey 
dün sabah öldü 

Matbuat ailesi dün genç ve de--
a} Binaenaleyh bugün müstacel 
t 'n. tedbir yangın içinde dosyala· 
~~"e Vesikaları yanmıt olan ceza ğerli bir uzvünü kaybetmek acısı· 
y,1~\lk davalarının yeniden ih- nı duymuştur. Gazeteci arkadat • 

radan döndüler 

lİt ~ "e İcraya verilmiş olan itlere ) larımızdan Kemal Ahmet Bey, bir 
l','k!a.rın tazmini meselesidir. zamandanberi tedavi edilmekte 

ktıfl '\>kifhanede bulunan mev- olduğu hastahanede ölmü,tür. 
lkıi 'ltın adedi dört yüz kadar tah Kemal Ahmet Bey, lstanbulda 
de ~lunuyor. Bunların her hal • doğmuştu. Otuz, otuz bir yafla • 
ltıi.i •erisi cümhuriyet bayramı rındaydı. Yüksek ticaret mekte • 
tlttı ıı..a,ebetiyle ilan edilmit olan binden mezundu. İstanbul gazete-
Cek~ı aftan istifade ede- q lerinin bir çoğunda ıekiz on ıene 
Iİttıd·rdi. Yalnız evrakları istihbar i,iyle meıgul olmu,tu. 
l 'Ye kadar tetkik edi • Son yıllarda sıhhati adam akıllı 
erek h ki d b' h''k'' k \te .1 a arın a ırer u um bozulduğu için artı çalııamaz ol-
l'e~ ~eıni, olduğu için mevkufi - mu§tu; fakir ve kllıuesizdi, müte· 
blt}~ı devam ediyordu. Bu iti .. verrimdi. Son günlerini Cerrah -
llt Ceza meselelerinde mevkuf- paşa hastanesinde ihtimam ve 
lt._~n \1azıyetini tasfiye etmek o Yütkevi~ Yoldaş ve Ertuğrul şefkat içinde geçinni, ve dün sa -
h,k~ Zor olmıyacaktır. Nihayet Muhsin Bey hah gözlerini hayata kapamıştır • 
İclp &.tında takibat yapılması Türk inkılabına ait bir film çe- Kemal Ahmet Beyin "Sokakta 
l·r-kedenler hakkında istinat edi- H J • • ı· b' 
"~ virmek için maarif vekaletince arp var.,, ısım ı ır romanı ge-

\te h,f§ey §ahitlerin malumat~arı celbedilen Rus sinema mütehassıs çen sene kitap halinde basılıp çık
titt h ızaları olacaktır. Şahitle .. ları Zarhi ve Yütkeviç yoldaş- mışh. 
t... .af ızaları ise yangından mü - M b C ""' lar Ankaradaki mesailerini bitir - İstanbul at uat emiyetin -•ır ol d - "ld' lı nıuş egı ır. t ı d 

q k mişler, ıstanbula avdet etmiş er- en: 
bı..,. 1 u uk davalarına gelince, b · · k 1 .... d dir. Zarhi yoldaş çevrilen ilk Mat uat cemıyetı, ar adaş ara 
~cl··~r an en çok müşkülata te - filmi bitirmek için negatif kopye- bir kara haber vermekle kederle · 
•ı~ ~l edilecek olan kısım avukat· lerle Rusyaya hareket etmiş Yüt· niyor. Cemiyetimizin azasından 
.-, . a.nJa.rdır. Çünkü bu davala-

~ıt keviç yoldas ta çevrilecek ikinci ı Kemal Ahmet Bey, bir zamandan 
İae ih evr~k V«: vesaik kaybolmuş (Ocvumı 10 tın~u llfl:nfada) (flf'vtırnı ! nrJ -]'Tfadıll 
hald Yası ımkansız bir teyd ir. Şu •• •••••••• •••• ••••• ••••• ••••••• ••••• ••••••••••••11••11••11•••••••••••11••••••••••••••• ••••• 
\teıa ~Yangında yok olan evrak ve 
haki 

1 
:en dolayı yeni bir kanunla 

\terillrı ere geniş bir takdir hakkı 
bilh ltıek lazım gelirse bu ihtiyaç 
ela h'.•ıa. bu nevi hukuk davaların 

11•ed'I F' ı ecektir. 
~e ~~~at hukuk davalarım takip 
le.-· af aa eden tarafeyn vekil -

Meclis 
Bugün 
Toplanıyor 

Ankara, l O (Hu· 

susi) - Yarın 

(bugün) mec is-
.ı ı lra.ı 
~'"' arında ittifak ederlerse te bazı kanun· 
So~ kın ıafahatını teshil etmek 

oa)yJaşır. Şayet aralarında 
Mehmet Asım 1 

,(De\'alDJ & ll.ncO aayılada) 

)arın ikinci mil· 

zakeresi yapıla· 

caktır. 
Son mUnak•talar mUnasebetlle •• 

yeni postahane binasını gezdim 
ve çok mükemmel buldum. Eıu 

itibariyle bütün adliye tetkili.tını 

iıtiaba ki.fi olduğundan, bunun 

gından kurtarılan dosyalar ara .. 
aım:la hulunmuı, vazıyeti tetkik 

(~\ıunı ıo uncu ıınyıfnda) 

Kadınlar hangiya~tacaziptir? 

Burnu hokka, kaşı ke
mandır ama .. buzdur! 

· Billidov kenar semtin kızıdır, 
Gret3: Garboya , gelince .. 

- Halide Hanım amma, hangi 
Halide Hanım?.. Burada Halide 
Hanıml~r bir değil, bİr kaçtır ... 
Sen yoksa oyuncu Halide Hanımı 
mı arıyorsun? 

Sabah olalı çok var. Fakat he· 
nüz uykusunu alamamı' bed bir 

_apartman kapcısı karşımda geri • . . 
nıyor, eınıyor .. 

- Ben artist Halide Hanımı a • 
rıyorum ... • 

- Bir numara ... 

- Efendiciğim, şimdi "Lüküs 
hayat,, la uğraşıyoııız ,işte ... 

- Niçin lüks değil de lüküs? 

- Haa ... Size onu anlatayım e· 

fakat 

fendiciğirn .... Operetin birinci per 
Şehir tl)atrosu •rtlstlerJndeo 

Halide H. desinde, zengin bir eve hırsızlar 
giriyor :Mobilyenin şaşaası gözleri 

1 ni kaınaştınyor: Lüküs hayat! di _ - Kusura bakmayınız beyef en-
ye yarı hayret, yan istihza gözle _ diciğim ... Sizi pek dağınık bir o -
rini açıyorlar, boyunlarını sallıyor daya aldık. Fakat. .. tşin doğrusu 
lar ... Operetin muharriri, eserine, artistlerin kış hayatı cidden sefa • 
lüksün avam ağzında girdiği şek- · lettir ... Haa ... Onu diyordum; lü • 
li münasip gönnüş; işte bu.. . küs hayatı çıkamrnğa uğraşıyo • 

Öksürdü. Şalına sarındı. Etni· ruz. Biliyor musunuz, bu ne gi.iç 
fa göz gezdirdi. bir iş oluyor bizim için!... Kome • 

Müsaadenizle odayı tarif etmi· di, operet artistliği bizde de ne 
yeyim. Halide Hanım itizar edi- ı zaman ayrıln""k. ne 71m!ln rahat 
Y,Or: (Dcnnu 11 IJtcl aa~-alıule.) 
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Ka:a:!:ıa~lar ~-(> N_H AB ERL~-R~ Ye:i':: :a~~:i181 
Yeni bazı tayin ve 

nakiller yapıldı 
Ankara, 1 O (Hususi) - Kuru 

çay kaymakamlığına Erbaa kay -
makamı Şerif, Adıyaman kay• 
makamlığma sabık kaymakamlar 
dan Adil, Keyfiye Sarayköy kay 
makamı Sami, Silivriye Er • 
dek kaymakamı Mehmet Ali, Er 
değe Çeşme kaymakamı Cemal, 
Boğazhyana Evleni kaymakamı 
Basri, Reşadiyeye Lice kayma -
kamı Ahmet, Liceye Eceabattan 
Celal, Refahiyeye sabık kayma· 
kamlardan llyas, Hekimhana Ye 
nişehir kay.makamı Emin, Koç
hisara Çerkeş kaymakamı İsmail, 
Çeşmeye Finike kaymakamı 
Mustafa, Elmalıya Susığırhğı 
kaymakamı Salahattin, Somaya 
Osmancık kaymakamı Ahmet 
Ha.mdi, Elbesana Gerede kayma 
kamı lsmail, Andirine Osman -
eli kaymakamı Şakir, Finikeye 
Daday kaymakamı Ali, Zagraya 
Bozdoğan kaymakamı Naci, Çer
keşe mülkiye mezunlarından Ka
muran eByler tayin edilmişlerdir. 

Soy adları 
Layiha Meclis layiha 

encümeninde tadil edildi 
Ankara, 10 (Hususi) - Meclis 

daihiliye encümeni soy adı layi -

hasını tetkik etmiştir. Encüme -

nin layihada yaptığı tadilata gö -

re; soy adları diğer bir çok mem
lel:etlerde olduğu gibi isimden 

sonra kullanılacaktır. Yal ruz soy 
adları ecnebi kelimelerden olmı -

yacaktır. Kanunun neşrinden al 
tı ay sonra meriyet mevkiine gire· 
cek, bir sene sonra da herkes soy 
adım sevmiş bulunacaktır. 

Dimetokada askeri 
kışlalar yandı 

Mina, 10 (Hususi) - Evros hu 

dut mıntaka bölüğünün ikamet 

ettlği kıtlalar kamilen yanmıştır • 

Üç metre irtifaından atlıyan as -

ıkerler arasından yaralılar var •. 

Fakat vefiyat yoktur. Bina depo. 

lar ve cephaneler tamamen yan 
rnııtır. 12 inci fırka kumandanı . 
ceneral Kotolas yangın sebepleri-
ni tahkik etmek üzere Dimotoka -
ya hareket etmiştir. 

Amerika paraları istiyor 
Vaıington, 10 (A.A.) - Hari· 

ciye vekili M. PhiJlips, Fransa~ 
Belçika, Lehistan, Macar, Ro • 
manya ve Litvanya hükumetleri
nin siyasi mümessillerine birer 
muhtıra tevdi etmiıtir.. Bu muhtı· 
ralarda harp borçları hesabına 
15 birinci kanunda ödenmesi la • 
zırn gelen taksit zamanının geldi
ği alakadar hükUınetlere hatırla• 
tılmıştır. 

15 birinci kanundan evelki son 

taksitleri de ödiyememiş olan hü

kumetlerin bu vazıyetlerinden her 

hangi bir .değişiklik olacağı umu
luyor. 

Borçlu devletlerin haziran ve 

birinci kanun taksitlerini ödeme

meleri, İngiltere ve İtalyan hü -

kiimetlerinin de bu taksitlerin an

cak yarısını vermeleri yüzünden 

Amerikanın 300.000.000 dolar .. 

dan fazla bir zarara uğrıyacağı 
tahmin olunuyor. 

~ • ~ yapacak murahhaslal 

Zürraa 
Yardım 

Konyadaki zürraa altı 
milyon kilo buğday 

dağıtılacak 
Ankara, 10 (Hususi) - Vekil

ler heyeti Ziraat Bankasının hü -
kümet namına aldığı buğdaylar 

dan Konyadaki muhtaç zürraa to 
humluk olmak üzere 6 milyon ki
lo buğday verilmesini kabul et -
miştir. Ziraat Bankası bu buğ· 
daylarm köylüye dağıtılma şekli 

hakkında derhal çalışmıya baş -
lamıştır. 

iktısadi 
progr m 

Zamanla mukayyet olmı
yacak, sür'atle tatbik 

edilecektir 
AN KARA, 10 (Hususi) -

lktısat Vekili bu gün sabah
tan akşama kadar veka · 
let binasında çalışmıştır Se -
lahiyettar zevatın verdiği malfı • 
mata göre, vekaletin hazırlamak · 
ta olduğu program beş senelik sı
nai program değildir. Hazırla
nan program zamanla mukayyet 
olmıyacak ve tatibiki süra'tle ik • 
mal edilebilecek tarzda umumi 
bir proğram olacaktır. 

Programın yakında vekiller hey 
etine sevkedlleceği doğru değildir. 
Vekalet henüz programın projesi
üzerinde çalışmasına devam et -

mektedir. 
Vekalete verilen raporlar baş

vekalet matbaasmda vekalet ka -
lemi mahsus müdürünün nezareti 
altında basılmaktadır. 

Bir facia 
Zurih, 10 (A.A.) - Evindeki 

hava gazı boruıunun musluğunu 

dün gece dikkatsizlikle açık hıra· 
rak yatan bir kadın, bu sabah üç 
küçük çocuğu ile birlikte ölü ola -
rak bulunmuştur. 

Rus sefirinin ziyafeti 
Ankara, O (Hususi) - Rus &e 

firi Suriç yoldaş bu akşam dostla· 
rı şerefine bir ziyafet verdi. 

Gazinin Konyaya hediyesi 
Konya, 10 (A.A.) - Gazi 

Hazretlerinin C. H. F. ve Halke • 
vine hediye ettikleri imzalı fotoğ
rafileri şehrimize gelmi,tir. F otoğ 
rafler fırka ve halkevi salonların 
da ayrılan yerlere merasimle ko .. 

nacaktır. 

Bulgar hükümdarları 
Belgrada gidiyorlar 

Sofya, 10 (A.A.) - Bu sabah 
8,20 de Bulgar kral ve kraliçesiy .. 
le prens Kiril, ferakatlerinde M. 
Muşanof ve maiyetleri bulunduğu 
halde Yugoslavya hükü.mdarları· 
nı resmen ziyaret maksadiyle hu
huıi bir trene rakiben Belgrada 
hareket ettiler. 

Ingilterede soğuklar 
Londra, 10 (Hususi) - Londra 

da müthit bir soğuk dalgası hü -
küm ıürmektedir. Okıfordta, Tay 
mis nehri donmuıtur. Hava sefer· 
1eri yapılamıyor. 

lspan yada çarpışmalar, 
grevler devam ediyor 

Madrit Adliye sarayı yakıldı, köprüler 
ve kiliseler berhava edildi 

Valansiya, 10 (A.A.) - Dün 
akşam, (Elkasr) da, müteaddit 
bombalar patlamıştır. Bunlar, 
müfritlerin gizlice aktettikleri bir 
içtima esnasında infilak ederek, 
7 kşiyi paramparça etmiştir. 

Zabıta, hadise yerine yakın 

bir odada kullanılmağa hazır 300 
bomba daha bulmuştur. 

Müfritler tarafından Valanıi .. 
ya civarındaki derin bir uçuru
mun üstünde kurulu demir köp
rünün altına konulan bomba, köp· 
rüyü uçurmuş ve o sırada oradan 
geçen arabalar, uçuruma yuvar
lanmıştır. 

Tehlike hali berdevam 

Madrit, 10 (A.A.) - Valinin, 
tehlike halini ilan eden beyanna
ımeleri bütün duvarlara yapıştırıl 
mıştır. (El Sosyalista) gazetesi, 
ilk sayfasında geniş bir boşlukla 
inti~ar edince ve kendilerine hita• 
ben diyor ki: 

"Bu yerdeki makaleyi, sansör 
kalktığı vakit neşredeceğiz.,, 

Siyasi istikametlerine göre te
halüf eden sebeplerden dolayı, 
sabah gazeteleri, İspanyada pat
lak veren ifrat hareketinin takbih 
hususunda müttehittirler. 
Ekspresi yoldan '1 c;ıkarchlar 

Valance, 10 (A.~.) - Müfrit 
ler demiryolu hattını bozdukların 
dan Barcelona - Sevilla ekspre
si yoldan çıkmıştır. Müfritler bun 
dan başka bir köprüyü daha yık
mı§lardır. 5 ölü ve 11 i ağır ol -
mak üzere 36 kişi yaralı vardır. 

Corogne'de umumi grev 
Barselon, 10 (A.A.) - Dün 

akşam Barselon civarında iki muh 
telif yerde iki bomba patlamıştır. 
Aynı zamanda müfritler bir 
tramvay deposuna, içinde tutuş -
turulmuş mayi bulunan şişeler at -
mışlardır. 

Büyük ihtinyat tedbirleri alın -
mıştır. Nakil vasıtaları kondök
törleri ile biletçilerinin hüviyetle
ri itinalı surette tahkik edilmek -
tedir. 

Opera müstesna olmak üzere bü 
tün tiyatrolar, dün gece kapalı 
kalmışlardır. Kahveler açık, so -

kaklar ve caddeler çok işlek idi. 

Bu yakınlarda Barselona gelen 
iki anarşist yakalanmıştır. Dün -
den beri 90 kişi tevkif edilmiştir. 

Manresadan bildirildiğine göre 
elektrik merkezlerin bir kaçında 

10 kadar fişek patlatılmış, bir ma· 
halle karanlık içinde bırakılmış -
tır. 

Corogne' da umumi grev ilan e· 
dilmi!tir. Aynı zamanda bir kaç 
tane de bomba patlamıştır. Bun 
lardan biri elektrik .muhavvileleri 
içine konmuştu. Şehiı· karanlıklar 
içinde kalmıştır. 

Manashrlarda bombalar 
Madr.it, ılO ı (<Al.A.) µ.....; Manas 

tırlarda birçok bombalar: patla .. 

mıştır. Girnatada müfritler bir 
bir manastır ve dört kiliseye ateş 

vermişler ve kiliselerden biri ve 
adliye sarayı tama.men yanmıştır. 
Şehirde tüf ek müsademcleri ol

muş ve elektrik hatları tahrip edil 
diğinden §ehrin bir kısmı karan 
lıkta kalmıttır. 

geliyor . 
Atina, 10 (A.A.) - Atin•~ 

sından: Türkiye i)e Elen hü~ 
ti arasında yeni bir ticaret İJ 
akti için müzakereye meınur 
len hariciye nezareti ınuk•~ 
dairesi müdürü M. Hacıvasilf11 
Atina ticaret ve ıanayi o~~~,ı 
be müdürlerinden M. Hrıtll ~ 
Ankaraya gitmek üzere Atirı• 
hareket etmişlerdir. fi 

Gazetelerin yazdıkların• I 
miJli iktısat nazırı M. PesınaJ 
yapılacak itilafın imzası içİl1 
başı yortusundan sonra Ank•" 
gidecektir. 

~~------------~ iki vekil 
r edahülde kalan mu~111: 
maaşlarını tetkik edıY~ 

Ankara, 10 (Husuıi) - Da ~ 
ye Vekili Şükrü Kaya Be:, 
Maarif vekili Hikmet Bey b d . 
vilayetlerdeki muallimlerin ~t ~ 
hülde kalan maatlarının ver•~ il 
etrafında tetkikatta bulunn>ıJ!,i 
dır. Tetkiklerine devam ed 
sür'atle bir karar verilecektir· 

Adliye yangını 

Vekalet 53500 Jira 
tahs· sat verecek 

Ankara, 10 ( Huıusi) - Hii~
1 

met lıtanbul adliye binasının 1'! 
masından dolayı mahkemeli'', 
ve icra dairelerinin milli en>l~ 
tan olan binalara yetitmediiİ . ..:t' 
dirde hususi binalara yer!cf~ 
me ·, ı matbua, men1' 1 
tenvir, teıliin gibi maıraflarlİ. 
ki adliye binaın enkazından ~ "f' 
yat icrası için Adliye veki.letı 
çesinin muhtelif f aııllarındal1 ~ 
ııarruf edilen 53500 liranın tS' J 
nakale suretiyle yeniden açıl:; 
bir faslı mahsusa tahsisat ol~· 
konulmasını bir münakale li~ J> 
aile birlikte meclise arzetmittı' 1 

'h dl' .. · h ... ıe yı a, a ıye encurnenıne a .. 

Meclis, şiirayı devlet ka- dil-mi!-tİr. __ _ 

1 t d•ı d b•J• • Konsoloslar arasınd~ rar arını a J e e } Jr mı Ankara, 10 (Huıusi) -ti ,ı1 
. 1 konsolosluğuna Hariciye Ve~ 

1 
• 

cısa, taraıı_ 1 lııt:ı sıı:t,lıuuıtd4>. ı sasiyede tesri vazifesi meclisin j !İfre müdürü Celal Bey tayıJS ~ 
nununda bu ıılere bakan daıreye icra aalahiyeti hükumetin kaza d·ı · t' H l k nıolo•" /. 

· · d · d · ı mıt ır. a ep o ..ı1 
mahkeme denılmeyıp aıre enıl· hakkı mahkemelerin yolunda ya- B B . k l 1 w odv. 

· · b b' d. ? D' ey arı onıo oı uguna, Al 
mesının se e ı ne ır · ıye sor - zılı hükümler icraya kartı konul· k I l w k d tl•7• 

onso oı uaıuna mer ez en ,,...tt,f 
muı ve: mu~ hükümlerdir. Yoksa meclise Rauf Hamburg konıoloıh•,....- ı 

- Bizim meclisimiz başka k d W'ld' M l' k b · ' ., ~ 
ar~ı egı ır. ec ıs mura a eı Berlin sefareti müıle!arı P,.,-

mecliıleı·e o kadar benzemez. h l' k · ı d h I d · a ıye ararıy e mu a a e e er. A . B t · d'I ··Ierdıt · . 
1 1 k d. Ş"' ı zız ey ayın e ı mı:s d t1 

Biz metin er e mu ayye ız. ura cra arzuhali encümenin kararr- H b k 
1 

Ş rif "' 
kararları mecliıin salahiyeti bari- nı kabul ederse zaten mesele am urg onso osu e ' ·rı ~ 

konsolosu Vahit merkeze t•Y' 
cinde değildir. Şurayı devlet mah yoktur ve yapılan da budur.. 

Meclı·s bu kararları tetkı'k edemez dilmitlerdir · ~ kemedeki teminatla iş görmüyor. ----------- a 
Karar taıhihi yoktur. Müdevve- ,eklinde verilecek karar daha za- K } Ah t U' 
nata birkaç madde ilavesi lazım· rarlı olacaktır. Bu mecliste bir ema me 
dır, demiştir. temyiz ilamı bile §ikayet üzerine d •• •• f dÜ 

R f t B (B ) A d iki deha ruznameye girmi"tir, de- un o ) a e ey ursa ıurayı ev- T (llaf carotı 
1 

ıııet ... yrı..,,,.- (,e,-
letin idari davaları görmesini tec- mittir. tduiU 
viz değil, hatta müstakil idari Şükrü Bey (Çanakkale) Şura- beri tedavi edilmekte 0 d''J1 ,- • 

Yı devlet kazai kararlarının tetkik rahpaıa hastahanesinde. ubuP mahkemeler lüzumunu ve bunla· 
d ·ı · ..,. · 'it' t · hah ölmüıtür. Cenazesı 1AI ra ihtiyaç olduğunu müdafaa et- e ı emıyecegını ı ızam e mış, b' b~"'°İ • 

miş, bununla beraber ilamla ida- Reşit Bey (Ayıntap) aksini iddia (Pazartesi) saat on 1\nden 1'' _ 
etmiştir. Encümen çartambaya Cerrahpa§a hastahane• cl-ri kararları karşılaştırarak rnecli.. f pa.- d 
tekrar toplanacaktır. dırılarak Koca Muıta • r• ' sin idari knrarı murakabe suretiy- ı o d 

. . ··t·· .. J k naınaı .... ' le tetkik edebileceğini ve bunun mmne go uru ece h.Jı1'• .. 
murakabe vazıfesinden başka bir Sıhhat vekili Refik Bey . kılındıktan ve merhuın ditdilcte: 

1 .., ·· l · · geliyor ıon raaime ifa ve eda e 1ast1 şey o amıyacagmı soy emıştır. 1 v111• 

A k (A A ) S hh. sonra T opkapı mezar ıg Cemal Bey (Afyon) Şurayı n ara, 10 . . - ı ıye 

devlet kararlarının meclisten ge~ vekili Refik Bey hu akşamki tren lecektir. ar1'•d•~ 
mesi lüzumunu teyit eden hadise- le fstanbula hareket etmittir. la .. Cemiyet ~~asının ve • b~~-1 

bır '' ler zikretmi•tir. Haıan fehmi 8. taıyonda diğer vekil Beyefendiler rının bugün saat on . gelıt> 
:s h eııne (Gümü!ane) halkın !İkayet hak· le sıhhiye vekaleti erkanı tarafın- Cerrahpaşa hasta an 

kı mutlak olduğunu, teıkilatı e· dan teşyi edilmişlerdir. rica olunur • 
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SOHBE1 LER .................................. 
Ne münasebet 

bahsi 
~rkadaşlar konuşuyorlardı: 

tir? - Kadın hangi yaşta cazip-.. 
c~İr arkadaş cevap verdi: 

Ccrtt - Kadınla erkeğin yaşını 
"'llctı et, ınecrnuu 65 i geçmesin, o 

Dahili istikraz tahvillerin satışına 
hararetle devam ediliyor 

"Cümhuriyet., in (X) ve (W) an 
keti bermutat sadetten ayrılmak 

istidadını göstermeğe başladı. 

Türk alfabesine, diğer alfabelerde 
bulunan harfleri almak lazım mı· 
dır? Ecnebi ismi hasları kendi im
lalarile mi yazmalı, yoksa bizim 
imlamıza mı uydurmalı? Me,ele -
si ilmi bir münakaşa zeminidir. 
"Vatan, millet, yaşasın cümhuri .. 
yet,, ile hiç. bir alakası yoktur. 
Halbuki, dil encümeni azaların • 
dan bir ikisi, bu mevzua, böyle bir 
çeşni verir gibi oldular. Mesela 
Besim Atalay Bey: "Gazi Türkiye 
sinin bütün ülküsü yurtta, dilde. 
benlikte tam istiklaldir,. diyip 
kesti, attı. Halbuki, alfabemize 
( X ) ile (W) yi almak, nihayet 
Falih Rıfkı Beyin dediği gibi söy
lenir. Falih Bey diyor ki: "Ecnebi 
isimlerinin telaffuz ve imlalarını 

tesbit eden bir lugatimiz olmalı • 
dır .. Böyle bir lugat yapılırken 

mütehassıslar ecnebi ismi hasla• 
rın yazılış şeklini münakaşa eder
ler ve mesele hallolunur. Türk al
fabesine Türk kelimeleri için la • 
zım olmıyan harfleri almak yan • 
hştır.,, Halbuki meseleyi Besim A· 
talay Bey gibi düşünecek olursak, 
meseli Litvinof yoldaş yerine Lit· 
vinof Beyefendi, jeneral Guro ye

rine, Guro Paşa Hazretleri deme
miz lazımdır. Dilimizin istiklalile 
ecnebi ismihaslarm imlası arasın· 
da hiç bir münasebet yoktur. 

san kadın daima caziptır. 
•it u .hesaba göre kadın 130 çe -
lel <:azı.heye sahiptır diye aklınıza 
Ye ~esın. Bu hesap sadece, rıyazi 

eıabı d ~·ld' egı ır. .. ~ . 
*el li.eıaba vurulan bu cazibe me .. 

Caı d " Pek .. 0 grusunu isterseniz bana 

Ziraat Bankası İstanbul şubesi 
müdürü Ahsen Bey tarafından 

dün saat on yedi de Halkevinde 

Ergani istikrazı hakkında bir kon 

ferans verilmiştir. Konferansta 

Cümhuriyet Halk Fırkası idare 
heyeti azalariyle teşkilat reisi ve 

aazaları ve banka memurları ha -
zır bulunmuşlardır. 

llıucerr t .. .. d" ~ e gorun u. 
"-a.d Tahvilatın B tertibinin kayit ltr ının caziplığı ne yalnız yaş 

la.r:n rncernuu, ne de sade kadın_ muamelesine başlanmııtrr. Dün 
rı halledeceği bir meseledir. kayit müddetinin ikinci günü ol -

dtğ~adının caziplığı kadına göre masına rağmen Cümhuriyet Mer

t,kı; • bu cazibeyi duyanlara, ona kez bankası ile Emlak ve Eytam 
~p kalanlara göredir. iş, Osmanlı, Sümer, Ziraat banka· 

dıl rı Yaptığı baldan, pancar ver larında kayit muamelesi hararetle Dün Halkevinde verilen konferansta 
ıi 1 

!ekerden, güneş dağıttığı devam etmiştir. 
Ya.dah w k w tibi hamilleri ellerindeki numara- ı Gelecek cumartesinden 

dild . .., papagan onuştugu 
di\ en ne kadar habersizse, kadm . Perşembe gününe kadar A ter- larrn B tertibini de alacaklardır . satış serbest olacaktır. 

itibaren 

~ih ga.nıyorum ki, kendindeki ca- • 
di/ kuvvetinden o kadar cahil .. Tayyare pıyangosu Seyrisefain B. C. H. F. Istanbul 
o)g Cazibe eğer çok şuurlu bir şey 
~İf~IYdr, birbirlerine bağlanan 

bugün çekiliyor Elekas takımını 6-2 yendi idare heyetinde 
er b"t" 1 ~ hi 1 • ' u un arz':l arma ragmen 

roır} d erınden aynlmıyacaklar -
1, 

dı E:srarı ltet;fedilen cazibe ile ka~ 
ta.~ erkeğı zaptetlecekti. Aile kav 
ıl' arı, karı koca gecım!ızlıkleri -
ırı.c \_•. . · : 

._ l\ uırıncı sebebı, zaman za .. ,,,,,n 
cır Parlıyan. zaman zaman 
k ;rengiz bir ilham gibi 
~ 1nda tecelli eden cazibe 
"~'Yanı birdenbire kesilen bir c"1 • ihi lmr rı .söı.ımesid~. 
d" azıbc eğer §uurlu olsaydı, 
r litıyanm en geçer işi cazibenin 
~"bıüllermı yazıp ha!.mak ola .. 

f~:tı. Halbuki henüz bu sırrı keş
~:n olrnadı. Kadının cazibesi 
tıik Cl'n dünyada, tamamen tek .. 
•anı~kikatler içinde yaşıyan in -
t~fi .k 1Çın en son sırdır. En mc .. 

ıı l d' 1( Jtıese e ır. 

ğ1 rı, ~dının nasıl cazip olabilecc -
tul (."adının bilmedığım biliyo .. 
~~!·d ··akat cazip olan kadını bak 
r_t ı ukkanındn çuvalları tanıyan 
~ıe er gibi kokusundan anlıyo -

lF "' • 

1\, dı ] ~. ' f t . w. ttıi n er rngı .ı-~e~ c tıgı z~man 
~il P oluyor. Bu keşif, henüz ze .. 

dit, 
1~ Ya~tığı keşiflerden değıl -

&i h clkı etin, derınm, belki his .. 
l?İt~Y<ı.tın keşfi dır. Fakat işe zelci. 
'kt. mi, hele kadın kcndmı ze -
ı 1Yle erk w • .. _ 
ıtl]~ ege cazıp gostermege 
~tttı '!tı mı ve cazip oldl!ğu itana• 

a düştü mü yanıyor. 
Sadri Etem 

-1' Deh · E "tık, rı fendi, geçenlerde 
"'itti r;Ya Rus sinemacıları gel -

' unlar muhtelif yerlerin 
&.tası · nı sınemaya çektiler. 

16 mcı tertip Tayyare piyan -
gosunun ikinci keşidesi bugün öğ· 
leden sonra yapılacaktır. Bu ke· 
şidenin en büyük ikramiyesi 
25.000 liradır. Bundan büşka 

10.000, 4.000, 3.000 büyük ikra -
miyelerle 20.000 lira gibi büyük 
mükafat vardır. Ayrıca 500 

bilet te yirmişer lira amorti ka • 
zanacaklardır. 

Yıl başı piyango biletleri sahtı 
da hararetlenmi~tir. Ay ba~ma ka 
dar biletlerin tamamen biteceği 
anlaşılıyor • 

Tayyare balosu 
Tayyare Cemiyeti İstanbul 

şubesi tarafından her sene tertip 

edilen (Tayyare Balosu) bu sene 

şubatın sekizinci perşembe günü 

akşamı Perapalas salonlarında ve

rilecektir. Bu balonun çok mü • 

kemmel olması için şimdiden ha -

zırlrklara başlanmıştır , 

Tramvaylarda neler 
olacak? 

Tramvay §irkcti sene başından 
itibaren iş ve vazıfeye gelip git.'!lle 
saatlarında bütün hatlardaki tram 

vay arabalarının adedini fazla
lştıracaktır. Bundan başka tram• 
vaylara haddı istiabrndan fazla 
müşteri de alınmıyacak, hareket 
esnasında ön ve arka kapılar ka~ 

panacaktır. 

Seyrisefain B takımı Elekas 

Rum takımını mağlup etmiştir. 

Seyrisefain B. takımı tamamen 

genç oyuncularından teşkil edil • 

mi! ve canlı bir oyun neticesinde 

6 - 2 galip gelmiştir. 
• 

Ramiiiler şampiyon 
takımı yendiler 

Geçen cu.ma Rami sahasında 
gayri müttefikler şampiyonu Al -
tın Hilalin birinci, ikinci takım -
Jariyle Rami.. ldmanyurdu birinci 
ikinci takımlar kar§ılaşmışlar ve 
Rami idman yurdunun birinci ta• 

kımı sıfıra karşı iki ve ikinci takı· 
mı da sıfıra karşı üç sayı ile Al
tın Hilallileri yanmışlardır. 

Elektrik sarfiyatı 
niçin azalıyor? 

Yapılan tetkiklere göre, evler
deki elektrik sarfiyatı gittikçe a -
zalmaktadır Buna sebep elektrik 
ücretlerinin pek fazla o!.masıdır. 
Bazı büyük müesseseler belediye 
ye müracaat ederek binalarda 
hususi tesisat yaparak elektrik İs· 
tihsal edebilmeleri için müsaade 
istemişlerdir. Beyoğlunda bir si
nema ile bir otele böyle bir müs~
ade verilmiştir. 

Sinema idaresi, tesisat masra• 
fı hariç. istihsal masrafını kilovat 
başına 4 kuru~a mal etmiştiır. E
lektrik şirketinin tarifesi ise 17 ku 
ruştur. 

İstanbul Halkevi reisi Hamit 
Beyin, maarif vekaleti yüksek ted 
risat umum müdürlüğü vazifesini 
yapmak üzere Ankaraya gittiğini 
ve Halkevi reis vekilliğini de fır· 
ka idare heyeti ve şehir meclisi 
azasından Ali Rıza Beyin yapması 
kararlaştırıldığını yazmıştık. Ha .. 
mit Beyin Ankarada kalacağı an· 
}aşılmış ve Ali Rıza Beyin İstan • 
bul Halkevi reisliğini esaleten yap 

ması tekarrür etmiştir • 

Hamit Bey, aynı zamanda fır -
kanın İstanbul idare heyetinde de 
az:ı idi. Yüksek tedrisat müdürü 

olarak devamlı surette Ankarada 
bulunacağı iç;n fırkanın İstanbul 

Dil encümeni umumi katibi lb • 
rahim Necmi Bey de, bu hususta • 
ki fikrini söylerken diyor ki: 

"Arap adını arapça, Rus adını 
Rusça yazmadıktan sonra Latin 
harfi kullanan milletlere avantaj 
vermeğe lüzum yoktur.,, 

Bizce, bu meseleyi bu noktadan 

münakaşa etmek le yanlıştır. Bir 

kere alfabemizi ıslah ederken, A-

idare heyetindeki vazifesinden de rap elifbesini atarken Latin harfi 

ayırlımıştır. Yerine yedek aza- kullanan milletlere en büyük avan 

dan Kara Mustafa oğlu Ahmet tajı vermiş olduk. Bizzat İbrahim 
Bey davet edilmiş ve vazifeye bat Necmi Bey, bu münakaşa esnasır.· 
lam ıştır. 

Ayak kabı mantarı 
şeklinde esrar 

Limanda §amandırada bağlı 

bulunan halyan bandıralı Lahor 

\'apuru tayfasından ve İtalyan te-

baa:ıından Bakkal oğlu Hillonun 

da "Avantaj,, kelimesini kulan • 

makla, Latin harfi kulanan millet 

lere verdiğimiz imtiyazın hücceti • 

ni imzalamış olmıyor mu? Üniver 

site laboratuar, enstitü ve emsali 

kelimeleri kabullenmiş olmamız, 

bu avantajın canlı misalleridir. 

Bugün ne yolda karar veriline 

verilsin, ileride b ir "Türk ansiklo-

pedisi,, yapılacaktır, ve bu ansik
de ayakkabı mantarı ~eklinde 6 

lopediye ecnebi ismihasları kendi 

ü=eri gümrük muhafaza memur • 

ları tarafından araştırılmış, belin-

kilo esrar bulunmuştur. Esrar 

mÜ!adel'e editmiş, kaçakçı güm· 

rükte sekizinci ihtisas mahkemesi 
ne verilmiştir. 

imlalarile geçecektir. Bunun akıi 

olabileceğini havsalamız almıyor. 

Selami izzet 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

••••. Bu arada Ankara otelinin 
traçasma bir eıek çıkararak so -
kaktan filme almak istemişler. 

Fakat otelin sahibi buna razı ol -
mamıf .. 

__________ , ______ _ 

••.. Ilen bir ecnebi kumpanya· ••••. Bu teşebbüsün aleyhimiz -
sının bir otelin taraçasına eşeği de bir propaganda maksadından 

çıkarıp ta filme çekmek istemesin· ileri gelmesinden şüphelendim ... 
de ne mana olabileceğini bir türlij 1 
anlayamadım •.•• 

De!ırl Efendi - n::ına lmlırsa lchlnıb:tte 

bir proıı:ığnııd:ı i!;lıı d l• olahlliT. ÇUnJ.'tl Tılr • 

ki~ ede bir l"~<'ğl otı•I hıra!.'. ındıı görı•n bir 

ecnebi klmhlllr lıu mcmlcl,ettc insaıılu llo6 

hal:ll'dlr, dt-3 l'Ccl.tir: • 



Yangından çıkacak ,,..--G--Ü-N~Üri::w. (:BNmılim:_ .. H_A_B_E_R __ LE_R __ ı __ ,J 
Yeni ihtilaflar 

Polis haberleri 

Yangın 
lJa!Jmal;alt'den /Jrrum 

ihtilaf çıkarsa biribirine zıt olan 
iki iddiadan hangisine itibar edi
leceği meseleai ancak husuıi bir 

kanunla halledilebilir ve bize öy
le geliyor ki böyle bir vazıyette 

en doğru olan yol aralarında ihti

laf çıkan tarafeyn vekillerine bir 
kanunla mecburi hakem usulünü 
1mbul ettirmektir. 

Yangından sonra adliye icra .. 
·ma taalluk eden iddialardan biri 

para mevduatı işleri olacaktır. 
lcra dairesine para vermiş olanla-

rın ellerindeki vezne makbuzları 
bu paranın mevcudiyetini ter.nine 
ltafidir. Esasen vezne hükumete 

ait olduğu için bu makbuzların 

muhteviyatını hükümetin ödemesi 
lazrm gelecektir. Yalnız burada 

bir nokta hatıra gelir: Bazan ic
ra zevnesine bir para tevdi edilir, 
Makbuz alınır, sonra hak ıahibi 
rrelir, icraya müracaat eder, icra 
dosyası üzerine İmza koyarak pa· 

rayı alır. Şimdi dosyab~rın yan
ını§ olmasına göre borçlunun elin 
deki vezne makbuzu icra.ya te\·· 

di ettiği paranın yangın tarihine 
kadar iade edilmemiş olduğunu 
ispata kafi gelebilir mi? Bu da 
hallolunacak bir noktadır. İcra 

veznesine tevdi edilmiş olan para 
larm yekunu şüphesiz hakikate 
yakın bir surette tesbit olunacak. 

hr. Buradan hak talep edenlerin 
iddiaları da ayrıca toplanacaktır. 
Tesbit olunan yckün ile iddiala .. 

rın tutacağı miktar arasındaki 

fa ··ki.ar hakaız talepler olup olma

clı .. m tabii bir dercc,.ye kadar 
gösterecektir. 

Adliye yangınından sonra hatıra 
gelen ihtimallerden biri de §udur: 
Bir dava evelce hükme iktiran et-

mİ§tir. İcra yolu ile infaz da olun 
muftur. Bu suretle muamele ik
mal edildikten sonra aynı iş için 
ci.e.caklı taraf bir daha dava ede .. 
bilir. Diğer taraf: "Vaktiyle ben 

den dava edilmişti. Hüküm alın
mıştı. Hatta infaz da olunmuştu.,, 
tiye müdafaada bulunacaktır. 

Fakat bu müdafaayı teyit edecek 
c3ki evrak dosyası bulunmadığı 

için iki taraftan birine hak ver
mekte mü~külat baş gösterecek .. 
tir. 

Eski davalara ait evrak ve ve
saik kaygolmuştur. Fakat bu da• 
vaları tetkik ve muhakeme eden 
hakimlerin hafızalarında bir ta .. 

kım esaslı hadiseler iz bırakmıs· 
tır. Onun için yangından som:a 

eski davalarını ihya etmek 
istiyecek olan bir takwı 
hak sahipleri bu vazıyetten 
de istifadeye çalışacaktır. Bu mak 
sadı temin için de davalarını es
ki hakimler huzuruna götürecek 

yerde diğer mahkemeleri tercih 
ectcceklerdir. Eski hakimleri şa· 
hit olarak göstereceklerdir. Bu 
suretle birçok hakimler evelce gör 

müş oldukları davalardan dolayı 
şahitlik yapmağa mecbur olacak .. 
lardır. 

Hulasa adliye binasının yan
ması mahkemelere düşmüş olan 
bir takım eski ihtilaflar içinden 

Ticaret ve iklısat Ze at, fitre yağmur 
Bir ayak kaç Evelki gün faıılalı bir surette 

kağıll 
Kumkapıdn Tiyatro ııo i 

Artin ustanın marangozhaJ1elc 
· ta,. 

den elektrik saati altınc!•1'• ar.S 
• ? Nasıl toplanacak ? yağan yağmur, bütün gece ve 

santım . dün ak~ama kadar dir.meden de
ların tutuşması yüzünden Y b 
çıkmış, marango:zhnncJlİO 

Dericilikte, deri alım ve scatı -
mında mikyas ayak ölçüsüdür. 

Fakat Avrupada 30 santim o· 
lan bu ölçü mikyası 1stnnbulda 28 
santim olarak tesbit edilmiştir. 

Ticaret odası lstanbulda deri · 
cilerin de beynelmilel deri )mide· 
)erine uygun şekilde alış verit yap 
malannın mümkün olup olmadı • 
ğı hakkında tetkikat y~pmr.ğa 

bntJlamışhr. 

Yumurta ticareti 

Son hafta içinde yumurta tica · 
careti normal şekildedir. Fiatlar 
da binız tereffü dahi knyde~il -
mi~tir. 

Dün piyasada yumurtanm 1440 
adetten ibaret büyük s:mdığı 27 
liraya scı.tılmı§br. 

Tütünler sahhyor 
İstanbul piyasasında ve Sam -

~un piyasasında stok halinde bu · 
lunan tütünleri bir Alman müesse 
·sesi satın almağa başlamıştır. Söy
len4iğine göre htanbul piyasasın· 
da ziraat bankasına terhin edil -
1miş 1,5 milyon kÜo tütün vardır. 

Alıcılar bu tütünleri de satın 
almışlardır. Takasın 20 teşri .. 
ni sanidcn itibaren kaldırılması ü
zerine bir çok tütün tacirleri mal • 
ları Avrupada 5atabilmek ümidi 
ile tütünlerini Hamburg ve Tiryes· 
teye şevketmişlerdir. 

istokholmda Türk malları 

İstokholm fahri konsolosumuz 
konsoloshane bina&ında Türk 

mallarından mürekkep bir müze 
yapmağa karar vermiştir. 

Bunun üzerine İstanbul ticaret 
odasına müracaat ederek Türk 

mallarından bir kolleksiyonun ha· 
zırlanarak gönderilmesini rica et
miştir. 

Ticaret odn5.ı hazırlığa baıla -
mııtır. 

Ticeret ıstılahları 

lstanbulun Ticaret odası ticari 
ıstılahların kısaltılmış ~ekillerini 

tesbit etmeğe ba~lamıştır. 
Tacirler arasında kısaca kulla -

nılan bu sözlerden mürekkep bir 
kamus yapılacak ye {lstanbul ta
cirleri ıstılahları) olaral< neşredi .. 
lecektir. 

Yerli mallarına ecnebi mala 
damgası vuranlar 

Yerli mallara ecnebi malı dam
gası vurarak satanlar hakkında 

tahkikatta bulunmağa memur e · 
dilen komisyon dün ilk toplantısı
nı yapmıştır. Bu toplantıda ~im 
diye kadar yerli mallara ecnebi 
damğası \'urarak satanların isim · 
!erini tesbit etmiştir. 

Bundan sonra bu tacirlerin mal 
larını piyasaya, ne suretle sürdük
lerinin tetkikine başlanmıştır. 

Komisyon bu hususta alaka -
darlardan malumat almak için 
bazı tacirleri davet edecektir. 

Komsiyon hu hafta içinde ikin-
ci bir toplantı daha yapacal·tır. 1 
Borsamızda ecnebi parası 

Türkiye cümhuriyeti Mer · 
kez Bankası 8 inci bülteni de neş· 

Zekat ve fitrenin ne suretle 
toplanacağı hakkında görüşülmek 

üzere dün tayyare cemiyeti İstan .. 
bul vilayet şubeGinde müdür Ha
san Fehmi Beyin reisliği altında 
bir toplantı yapılmııtır. Bu top
lantıya tayyare cemiyeti kaz.ı ve 
nnhiye reisleri iştirak etmiştir. 

Toplantıda alınan kararlaragöre, 
cemiyet tarafından bastırılmış o .. 
lan zekat ve fit re zarfları rama. -
znnın on beşine kndar evlere da -
ğıtılacak ve sonra tekrar toplana· 
caktır. 

Bu zarflara evlerde zekat ve 
fitre kon.acak, znrflarm Üzerleri 
ne miktarı yazılıp imza konacak, 
zarf kapanacaktır. Znrflar evler
den kapalı olarak toplanacak, 
kaza ve nahiye §ubelerinde idare 
heyetleri önünde açılarak, çıkan 

miktar matbu cetvellere yaı;ıla -
caktır. Bu cetveJlerle birlikte 
toplanan paralar vilayet şubesine 
teslim edilecektir. 

İstanbulda toplanan paralar 
Ankaı·aya gönderilecek, Hilali • 
ahmcr, Himayei Etfal, Tayyare 
ce.miyetleri umumi merkezleri a -
rasmda tnksim edilecektir. Ge
çen senelerde olduğu gibi herke • 
sin zekat ve fitresini Tayyare ce
miyet.ine vereceğinden ~üphe e • 
dilmemektedir. 

Yalovada yapılacak 
otelin projesi 

Akay idaresinin Yalovada yap 

tırmağa karar verdiği l 50 yataklı 
otelin proje5İ için Türk mimarları 
arasında açılan müsabaka 20 ka -
nunuevelde bitecektir. Müsaba .. 
kaya birçok Türk mimarları gir -
miştir. Otel yaza kadar inşa edi
lecektir. 
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lar ve liretin İstanbul kambiyo 
borsasındaki senelik vasati rayi -
cidir . 

Buna göre bir Türk lirası muka· 
bilinde 1922 senesinde 7,468 
frank, 1932 senesinde 12,047 

frank ve 1933 senesi 9 uncu ayın· 
da ise 12,057 frank alınmaktadır. 

İstatistike nazaran frank 1922 
senesinden heri muntazaman yük· 
selmiş ve 1928 ıenetrinde 12,985 
franga kadar fırlamıştır. Fakat 
tekrar düşmeğe ba!lamıştır. 

İngiliz lirası ise 1922 senesinde 
728 kuruş iken daima yükselmi, 
ve 1930, 1931 senelerinde 1032 
J...""Uruş olmuştur. 

Fakat 931 de 963,75 kuruşa ve 
1932 de ise 741,18 kuruşa ve 1933 
9 uncu ayında ise 666,62 kuruta 
düşmüştür. 

Dolar da 1922 de 0,6112 iken 
1932 de 0,4, 732 ve 1933 9 uncu 
ayında ·ise tcreffü 
0,6.997 olmuştur. 

göstererek 

vam etti. Kandılli rasathanesi -
nin tesbit ettiğine göre, evelki 
cün yaian yağmurun miktarı 4 
milimetı-e; dünkünün ise 20 mili· 
metredir. Rasathane, yağmu

run buıün de dinmiyeceğini söy -
lemektedir. 

Rüzg~r §İmali şarkiden esmiş, 

hararet derecesi en çok6. en i\Z 

üç olmuştur. 

Üniversitede: 

fıp Fakültesi programı 
Tıp fakültesi müderrisler mec • 

lisi dün sabah bir toplantı yapmış
tır. Bu toplantıda bazı ders prog· 
ramları tadil edilmi~, son sınıf 

taleheıinin hastahanelere her gün 
gitmiyerck iki günde bir ~idip staj 
görmeleri kararalstırılmı!hr . 

krnmı yanmı~tır 

Yaman müşterilet 
· o kıl 

Fındıkhda ismet Pc.ş~ 5dU~ 
da bakkal Hasan Ef. nııı ~' 
nına müşteri sıfatiyle giı·e~ ~ 
mazan ile Ester isminde bı~ 
dm 50 lira ile bir şapktı çıı ıtll 
lar. kaçarl<trken ynkalan111'~ 
clır. 

iskambil oynarke" 
d 

Eminönünde Valde ha0111 ~ 
kahvede Nurullah ile arkadııt' 
fi iskambil oynarlarken kad~~ 
mış, Nafi bıçakla arkadıışı tıf 
rullahı ikj yerinden yaralaJ11lf 

Sokakta ötdU 
,ııı• 

Tarlabasmtla oturan ı<ar t! 

lı 1br<ıhir.-ı ~ğa, sokakta clo1'~.~ 
ken düşmüş, knlp durrnasıJ1 
ölmüştür. 

Belediyede Acaba ne yapacakt1
1 '1 . ,,,~ 

Yeni bütçe hazırlanıyor Kapalı çarşıda bıtpaı Jfll" 
çama§ır satan Mehmet oğhı ~ 

Belediye daimi encümeni dün ilin üzerinde bıçak bulunrlltJfı 
vali ve belediye reiai Muhiddin sadere edilmiştir. 
Beyin reisliği altında geç vakte Pas pas tursızhğl ,1.. 
kadar aüren bir toplantı yapmı~ - Kurtuluşta birçok apar•.,_, 
tır. lardan p:ıspns ça lan Lutfiye 1 ıJ 

Bu toplantıda belediyenin 934 de bir kadın yaknbnmıştrr. 7 
bütçesi hakkında görüşülmüştür. fiyenin kcndit;in.c ç.ama~ırcr 5

'( 

Belediyenin 934 senesi bütçesine verer k evlere girdiği ve btt 
oktruva varidatı 500000 lira ola • ıızlıkl rı y tığı anlnşılmıftı~·J 
rak konmuştur. Geçen seneki ok· Kayllıhanenin damı ~ıJIP' 
truva varidatı bir milyon ü~ yüz Dün sabnh Kandillide bir. ~~ 
bin lira olduğuna göre, oktruva • r.iJI" 

yıkhanenin damı çökmü~ , h ~I 
varidatı geçen seneye ıöre 800 Off"', bulunan dört sandaldan .ıır 
bin lira azaldığı kat'i surette anla r reise ait ~lam parçalnmnıştır· 
~ılmıştır · ~-~ı ·ttısça zayiat o .mam1şbr. J 

Oktruva idaresinden ,-
açıkta kalanlar 

Oktruva müdürlüğü teşkilatının 
altı ay evvel lağvı üzerine elli beş 
memur açıkta kalmıştı. Bu memur 
lardan kırkı şimdiye kadar 
belediye merkez ve şubelerinde 
açılan memurluklara tayin edil · 
mişlerdir. Geri kalan 15 memur da 
münhal oldukça tayin edilecek • 
!erdir. 

..1 Gelenle;, g'itienkr il' 
Üniversite hukuk fakültesi hu· 

kuku düvel ordinaryusu Kari 
Strup Almanyadan gelmit yeni 
vazı fesine bllşlamııtır. 

Fırka kongreleri 
C. H. F. Ku.mkapı nahiyesi -

ne bağlı Langa semt ocağının se
nelik kongresi dün gece ocak bina 
sında yapılmıştır. Semt ocnğına 

merbut mahallelerin ihtiyaçları 

tesbit edilmittir. Ocak reisliğine 
56 mcı ilk mektep ha~ muallimi 
Hikmet, ve idare heyetine de Şe 
fik, Kadri, . Habil ve Hüsam et· 
tin Beyler seçilmiştir. 

Istanbul rehberi 1 
Vilayet .mektupçusu 0sJ1l~ V 

tarafından hazırlanan Jııt111~ 
rehberinin tab' ı on be~ giirle ı/. 
dar bitecektir. Rehberde, l• ,ti 
bul mahalleri, sokahlnrı, ~ 
eserleri hakkında kıymetli 
mal vardır. 

Geıniler dain1a sağ09~ 
gidecek . 

fı' 
Evclcc H eyeti Vekile uır' i' 

dan hazırlanmış olan liıt1:ıı1 it~ 
zammımesinin 17 inci madd'5ı1ilt 
bat başından itiba ren tatbik e ~ 

el ser . 
cektir. Bu madde Boğaz ıı ııe~1 

scf er edecek olan Türk ve e' jJı' 
bandıralı gemilerin geliş ve g 

şine dairdir. a ~--
·ı vOD ' Şimdiye kadar gemı er çılc"' 

dan 1relirken ve Bog" azdarı Jı~ 
~ 1111•0 

ken hiç.b ir kayda tnb~ .0 rtıtıl1 

istedikleri gibi gelip c;ıd•Y0 Jofl' 

Bu maddenin tabil:ınd~ll ede' 
ra gemiler d?.ima sağı tnk~erdi<; 
rek yollarına devam edecc_ı·Je'e~1

1 

b·ı ccıı dı Bu maddenin tut t c blİğ e 
şi1?'~iclen al;\!.:adarlara te ~ 

m= .~, 
,~ı:ımır:ı~------------·-._.., .... , DAVET. . k : 

~e~li \"C ~C~Sİ7. sirem:ırııı kr~fedildi~i ı;ündcnheri yapılan )!ör ii lcn l' ll nıuı1.1,1.:un l\t:\t \ L - rıı. \ 1 miıd•f\ d~~rıdi)İI c 
'"C h:ık 1 ı"<l:ı hütiııı cihan matbuatının ıııüttdik:ın: Düm·:ınııı 8 nci harıka\ı İs'TIİnı 'er<l ı~ı Butüıı cı!ı:ı 1 mntb ııaı ı r C·1 

1 
, rı• '' 

dü'" " ,'" 8 nci hnnın« "' ~ ~ 

~ ı nü - ~ ~ .,, 
• ~tı:ı-;1111 J.ı 

Jı:ı~ıct, dehşet \'C harik :ı filmi filı ,ı İ ınİzin 1 ıansııc:ı nu (13(l 
. •:ti 1 
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iNG KONG 
retmi,tir. o:--.: ı 1:\ 1(·zo1<:1\I PER~EMHI·: cO~O MATl~~:LERm:~ ITIRARI :~ Melek sineırı851·:r~~ııı 

ister istemez yeni ihtilaflar çıka · Bankanın hazırladığı bu bülten ı k Elh aıbııat • ,wr 
racaktır. işte bu ihtilaflı vazıyetle de istatistik cetvelleri ve teşrii hü- p e ve a mra ~chrimizin muhı crenı. 1~

1

\ ı1eri ~:.,, .;t'l 

1 · l ııa sinema 'c fılm ~1 1 
• }1İ' d•' 

ri hal ve tasfine içindir ki yeni bir ~üm er vardır . . I d F !erine , c ail"ld ine hu~ıı~ı 0,1 ırı 
h 1 B''lt d k' h' sınema arın a, aynı :ı:amaada ransızca nüshası önümüzdeki çar· . ~ 1 ıl:\OI tır · 

kanun tanzimine zaruret ası o- 1 u e~ e ı mii ım istatistik ~o:ıtcre.:c~ırıı ı r.den '.u .. rtc:ı et ~l J 
lacaktır. cetvellerınden bir tanesi bilhassa şamba gecesi büyük ıinema müsameresi olarak MELEK sıne· veti,·c cılnrak kııhu l ur u 1 il•/' 

Mehmet Asım Fransız frangı, İngiliz lirası, do· ~ mumda. Fiyatlarda zam yoktur. . "1::'10918 
---------------(10917; __ ...t.. =-
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~==== Vakıt'ın edebi tefrikası :ım::ır.=== HARP1E 

ll(ame v~İh Kadın ... 
A Yaı. n Terceme eden -

~ıexand D f"l ıııııııııııınıııımıııııııııııııııııı ıııwııımııııL'1lllllmııımıııııs l"' ·ı t ~ 
M .. . re ur:zas .. 1 s -~ ar:z.ı zze ~lfil!llilli~mllimll!llllilllH''llllllillillJ~~m lllıı]üilllll!lli "l m '1lt lll il '1'! mi nı '!i ır 

d' k' argorıt, korsa1ını çozerek de- durdu. Amma bugun hır ış hava" VAKIT'ın yeni Tefrikası : 39 
1 ı · . 

· le etti; bu gece cevabını getır -
lf - Bu elbise beni rahatı;ız edi- dim. 
J0t b' 
ted~? ır Jenyuar ver. Prüdans ne· Margörit tuvalet odasından çık-

tı. Ba§ında, moda dilinde, "Laha
na,, tabir edilen mavi kurdele · 
lerle süslenmiş zarif bir bone var -

d - Henüz gelmemiŞ, gelince gön 
erecek! er. 

>'\! Margörit elbisesini çıkarıp Jen .. 
arını . . . k .. 1 d. 

gıyınır en soy en ı: 

old; İtte biri daha; o da ihtiyacı 
ilJ gu zaman yanımdan ayrılmaz, 

11~~a hiç bir istediğimi canı gÖ· 
htkı en. ~apmaz. Bu gece cevap 
nı edığırni, bu cevabı istediğimi, 

trak tt' ~. . b'l . n· e ıgımı ı ıyor; amma emı· 

dıın, heni aklından hile geçirme
en .. 

ıurtüyordur. 

I - Belki bir yerde alakoymuş . 
ardır. 

- Bi2:e punç yap. 
Nanin: 

d' - Gene hastalanacaksınız, de-
ı. 

di. 
Ona çok yakı§mı!lı, çok güzel • 

d.i 
Saten terliklerde ayakları çıp· 

laktı. 

Prüdans sordu: 
- Dükü gördünüz mü? 
-Tabii. 
- Ne dedi.? 
-Verdi. 
- Dırdır. 
- Kaç para? 
- Altı bin. 
-Yanında mı? 

- Evet. 
- Canı sıkıldı mı? 

h - İsabet olur. Bana yemiş, bir - Hayır. 
l.lt, hemen bir şeyler getir, karnım - Zavallı adam. 

aç. Zavallı adam! Diyi~ini taklide 
Bu halin bana ne tesir yaptığı .. imkan yoktu. Margörit bin frank -

rıı a" l d' oy emeğ hacet yok. Tahmin hk altı banknotu aldı. 
t 1Yorsunuz değil mi? - Tam zamanıydı, dedi. Azi • 

Dedi ki: zim Prüdans, paraya ihtiyacın var 

Şi - . B~raber yemek yiyeceğiz. mı? . . . .. 
2'ıdı hır kitap alıp okuyunuz, ben - Evladım, ıkı gun sonra ayın 

l\ılalet odama gideceP.im. 15 i olduğunu biliyorsun. Eğer dört 
t Şamdanlardan bir.~ni yaktı, ya· J beş yüz frank borç vel'irsen iyilik 
iliının ayak ucundaki kapıyı aç - etmiş olursun. 

tı, sıktı. - Yarın sabah gönderirim, bu 

" Ben bukadının hayatınıdüşünme saatte hozdurulmaz. 
ge baıtadrm ve hissettiğim merha· - Unutma. 
illet ı:nuhabbetinıi artırdı. - Merak etmeyin, bizimle ye -

0 
Hem düıünüyor, hem bu koca mek yiyecek misin? 

d~l.f!. o ıyor um. Prü ns gir- - Hayır, evde Şarl bekliyor. 
1, - Onu halii seviyor musun? 

- Vay, dedi, geldiniz mi? Mar
r:orit nerede? 

- Tuvalet odasında. 
} - Bekleyelim. Sizi çok beğeni· 
cır. Bunu biliyor muydunuz.? 

........_ liayır. 

Ilı'~ lliraz olsun ihsas etmidi 
ı. 

...._ liayır. 

..... Buraya nasıl geldiniz? 
- Misafirlikle geldim. 
- Gece yarısı mı? 
..... Neden olmasın? 
- 'Yalancı! 

ı,;- liatta beni pek fena karşı -
ı. 

- Daha iyi karşılar. 
-Acaba? 

..... Ona iyi bir haber getirdim. 
li?- Demek ize benden bahset .. .. 
likt- Dün gece, arkadaşınızla git • 
ı,"" ~n sonra ... Arkadaşınız nasıl? .. 

1 Gaston zannederim... · 

dı'ftı Cast.~nun itiraflarını hatırla -
trıecİ· ... ~r~dansm daha ismini bil • 
)'~l'i 1 c.•.nı anladım da, gayri ihti . 

iuldüın: 
-E . Vet, dedım. 

: :evi~li genç, ne iş görür? 
5 hm frank geliri var. 

- Ya' S h" · ' s· ı· ~. M ... a ı mı... ıze ge ın -
kik argörit sizin hakkınızda tah 
hp~t .. Yaptı. Kim olduğunuzu, ne 
ler 

1

1ıunızı, metreslerinizin kim .. 
0 dug" · · \da. unu, sızın yaşınızda bir 

he .. ~ hakkında ne sormak lazımsa 
• §e • 

\>i""]' ~.1 sordu. Ben de, çok se -
detek 1~ a~am olduğunuzu ilave e 
h-u k bıldıklerimi söyledim, işte 

adar. 

~ lo~§ekkür ederim. Şimdi siz 
ha,~ 

1
•oyleyin, dün ~e size ne iş 

a e ett"" 1 • 
..... J.J· 

ıç, kontu savmak için uy • 

- Vurgunum. Yarın görüşürüz. 
Allaha ısmarladık Arman. 

Prüdans gitti. 
Margörit çekmesini açtı, para • 

ları attı. 

Yatağına doğru yürüdü, gülüm 
sedi: 

- Yatmama müsaade eder mi
siniz? 

Yatağı açtı, Örtüyii ayak ucu . 
na attı, yattı. 

- Şimdi, dedi, gelip yanıma o • 
turunuz da konuşalım . 

Prüdansm hakkı vardı: Getir .. 
diği cevap Margöriti neşelendir . 
mişti. 

Ellerimi tuttu: 
- Biraz evvelki sinirimi affet· 

tiniz mi? 
- Hepsini nffetmeğe hazırım. 
- Beni seviyor musunuz? 
- Deli gibi. 
- Kötü huylarıma rağmen? 
- Her şeye rağmen. 
- Yemin eder misiniz? 
Yavaşça cevap verdim: 

- Evet. 
Nanin elinde tabaklarla girdi .. 

Bir tavuk budu, bir şişe şarap ve 
çilek getirdi. 

Nanin: 
- Punç yapmadım, dedi, şarap 

daha iyidir. Öyle değil mi mösyö? 
Gözlerimi Margöritten ayırma• 

dan, son sözlerinin heyecanını ge· 
çirmeden: 

- Evet, dedim. 
Margörit: 
- Onları masaya bırak, dedi. 

gecedir uykusuzsun, git yat, hiç 
bir şeye ihtiyacr,m yok. 

- Kapıyı kilitleyim mi? 
- Elbette! Hem tenbih et, ya· 

rın ÖRle..len evvel kimseyi kabul 
etmesini~- "' 

(OP.vamı "ıu) 

Bu,a 
ki il 

lJ 
a 

çete 
ır 

v 700 
e 

Katibi mes'ul beyler İstanbul - 1 kısmını terkederek garp kısmında nak komitesine mensup olup Rus
dan gelen telgrafnameyi okuduk· (Artvin) ile (Olti) arasında ça - ]ar tarafından (Tiflis) te mah -
!arı zaman Nail heyin ne maksatla hşmağa karar vermişti. Yalnız kum edilen ve fakat o esnada af· 
~end!~~rı.nı Viçeden uzaklaştırım~k ı Vnn.d~ bulunan .Ömer Naci Bey 1 fa mazhar olan bazı ermeniler, 
ıstedıgım anlamışlar ve harbe gı - teşkılatı mahallmde ibka edil • Türk - Rus hududuna yakın o -
rışılmek üzere iken yoktan bir me- mişti. Inn {iğdir) e gelmişler ve orada 
sele için kendilerının Viçeden Tı - Artvin hnvaliı;i Rıza Beyin ku errnenilerden çete efradı yazma • 
rabzona kadar ce_lbedılmış olmala manda ettiği kısma dahil iken ğa ve bunları techize haşlamışlar
rma kızmışlardı. Bunun üzerine burası bu münasebetle doktor Ba- dı. Beyazıt teşkilat şubesi bun
Nail beyle katibi mes'uller arasın· hattin Şakir Beyin kumandası al- lara karşı ne gibi tedbirler ahna
da açılan münakaşa neticesinde tına geçmişti. cağını henüz bilemiyordu. Hudut• 
Nail Bey katiplerin bilasebep Rusların birdenbire hücu.mla - civarındaki ahali Rus askerinin 
Kafkas cephesini terkederek lstan- rmdan dolayı Erzurum cephesin • toplu bir halde bulunmasından 
bula dönmiyeceklerini anlamıştı. deki çetelerden beklenilen fayda korku içinde bulunuyor ve ya da· 
V c bu vaziyet taayyün ettikten son lar temin edilememişti. Çete - ha içerilere gönderilmelerini, ya
ra da katibi mes'ulleri kendi halle.. lerin vazifeleri, esas bir taarruz hut kendilerine silah tevzi edilme 
rine bırakarak o gene tahlif işleri- esnasında yiikü ve hamulesi hafif sini istıyorlardı. Fakat o mınta • 
le meşgul olmıya haşlamıştı. Artık 1 olduğu kadar ayağı da çabuk ve kada maalesef henüz kafi mık -
Katibi ~es'ullere ne bir vazife ta-

1 
cevval bir kuvvet olmak itibarile 1 tarda silah yoktu. 

yin edıyor, ne de onları arayıp mutearrız ordun.un yan ve gerile- 1 Bu vaziyet karşısında (Beya • 
soruyordu. rinde faaliyet göstermekten iba-· zıt) cephesini teşkil eden çeteler, 

K:itip mes'ulferin yeni ret bulunacağından tasavvur edi Rus taarruzu karşısında bir şey 

~lAvkazif~leri.. len tertibat ani hücum karşısın .. yapamamışlardı. 
Bu mug a vazıyet boyle devam d b'k d'l · · H d K" 1 d .. kk } h a tat ı e ı emenııştı. u ut url er en mure ep o an u 

edip gidemiyeceği için katibi mes- .. . ı ( · f d d l · · uzerındc bu unan Narman) da - çetelerm e ra ı a ev erının ve 
uller Nail beye müracaatla Vice ka k' .. ,. k t h f'f b' "d ·1 l · · d d" d"şerek tama · ı cuz ı uvve a ı ır ımu a • aı e erının er ıne u -
rargahına avdet etmeleri için müsa d ... ı ı d . . faadan sonra geri çekilmiş ve men agı mış ar ı. 
adc ıste~ışlerdi. Nail bey evvela rüc'at eden efradın bir kısmı Er - Van mıntakasında 
hu müracaata ne cevap vereceğini zuruma avdet etmişti. Bunlar Van mıntakasma gelince bu • 
bir müddet düşündükten sonra on· (Milo) daki çete kuvvetlerini tak· radaki çeteler dahi çok karışık 
lara teşkil etmekte olduğu alayla viye etmek üzere oraya gönderil- efrattan mürekkep bulunuyorlar
hep bir arada Viçey~ gidilebılece-

mişti. dı. Orada evvela bir müstakil 
ğmı hıldırmı~tı. Binaenaleyh, kati .. 
bi mes'uller Nail beyi alayı He be_ (Gönen) deki kuvvete gelince aşiyet livnhğı ihdas edilmiş ve 
raber I~ızn beye iltihak etmek üze- süvarilerden mürcld<ep olan bu liva kumandanlığına da Abdul -
re artık Trabzonda gi.inlerini say_ çetelerin cfrndı o civardaki nhali • kadir Bey tayin olunmuştu. Fa -

den idiler. Rusların taarruzu ü- kat Abdulkadir Bey Van şehrinin mıya başlamışlardı. 
zerine bunlnrın bir kısmı ailele • merkezine esasen birbirlerine kar Nail bey nihayet alayını teşkil 
rinin dertlerile meşgul olmak Ü - şı zıd olan ve kan davası güden 

etmişti. Bu alay denilen çete' kuv .. 
zere savuşup gitmişti. Geri kalan bir çok aşiretleri toplamıştı. Bu veli yedi yüz kışılık kadar bir müf 
kısım ise ikinci süvari fırkasile aşiretler arasında zuhur edebile • rezeydi. Efradın teçhizatı muvaz -

zaf askerimizde bile göırülemiye • teşriki mesai ederek siper vazife- cek en ufak bir çnrpı~a Vanda 
cek kadar miikemmeldi. Tepeden sini yapınağa yara.mıştı. büyük bir hadise çıkmasına sebe-
tırnağa kadar cephane ve silıilıtan Beyazıt mm akasmda biyel evrebilirdi. Van vilayeti bu 
maada dağarcıklara ve meşin pele- Beyazıt mıntakasındaki teşki- vazıyeti mükerreren lazım gelen• 
rinlere varıncaya kadar her şey ta- lat henüz başlamış idi. Burada• lere yazmış ise de kimse nazarı 
mamdı. Yalnız müfrezenin askeri ki te.1cilfıta mensup olan zevat dikkate almamıştı. 
teşkilatta görülen idari tertibatı dü daha fazla müşkülat karşısında Bundan başka bu aşiretlerin 
şünülmemıştı. Çünkü ne bir defte- bulunuyorlardı. Oradaki hudut mensup oldukları köylerin kısmı 
ri vardı, ne hakiki vücudu mnliim· taburlarında ermeni efrada dahi azamı hudut üzerinde bulunuyor
du. Ve ne de iaşe teşkilatı vardı. tesadüf ediliyordu. Bunlar Rus- du. Düşmanları olan (Simko) 

Nail Beyin alayını Trabzondan ya ile muharebeye vasıta oldulda· ve sair gibi İran kabileleri bu köy 
cepheye nakletmek için bir çok 1 rı gibi şark vilayetlerimizden fi- )ere her an taanuz edebilirdiler .• 
motörler ve kayıklar tutulmuslu.. rar eden ermcnilerin Rusyaya Şayet böyle bir şey olursa kürt • 
Hareketten evvel merasimi m~hsu ge;;melerine de yardım ediyorlar• lerin hiç bir taraftan emir bekle -

sa yapılması dn tekarriir etmişti .. 
Efrat kayıklara binmek üzereyken 
vali Cemal Azmi Bey gelmiş Nail 
Beyi kucaklamış ve yanaklarından 
öperek kendisine büyük rrıu\·af -
fakiyetler temenni eylemisl;, Trah 

1 
zon eşrafı dn sevinçlerinden agiı:
yarak Nail Beyin ellcı·ini sıkıyor

lar ve onu tebrik ediyorla1·dı. 
Nihayet, Gümüşane mebusu Ser 

vet Bey dua ettikten sonra efrat 
motörlere ve kayıklara ycrleştiri -
lerek yola çıkılmıştı. Bütün alayı 
birden nakletmek için miktarı ka
fi molör ve kayık tedarik edile
mediğinden her bir kayık hınca
hınç dolmuştu. 

Nail Beyin alayı yolda gele dur
sun, harbe iştirakimiz üzerine Rus 
larm ani bir surette (Kagız,man) 

istikametinden taarruza geçmeleri 
Erzurum cephesinde d teşkilatı 

mahsusanın yeni tedbirler alma • 
sını mücip olmuştu. Bu münasebet 1 

le doktor Bnhattin Sakir Bey tes .. 
kiliitı, Erzurum cephesinin !ark 

dı. Onun için hudut taburların - ımeden derhal dağılacaklarma şüp 
daki ermenilerin içerideki tabur- he yoktu. 
lara nakilleri istenj}İyordu. Taş-

uharrir 

(Dcııınu var) 

U) 
Bütün yazdarmnı bugünden ttibaren 

TEŞKiLATlrtl GEl'iiŞLETEH 

de YAZIYR 

( a ) 
ismindeki tefrikası bugün başlıyor 

Haberin bir nüshası 3 lrnruştur ve abone şeraiti şöyledir: 

1, 3, 6, 12 ayhk 
: 75-200-375-700 kuruş 

130-375-700·1200 
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§ Umumi Harpte Alman Casusluğu U .. .. 
! :m:::s:a::n::::::::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Memleket Haberleri 

Kiçnerin ölümüne sebep 78 
casus Duquesne midir? 

Günde Samsun limanına rıhtı 

Fakat .. Neumünster'deki şifre dairesinde çalışmış 
Alman askeri iddiaları hükümsüz bırakıyor 

- 2 - duk. Bunu bilmeğe mecburduk, 
1916 ıenesinden bugüne gelin. çünkü elde edeceğimiz bütün ma

ciye kadar, hatta daha son za • himatı bu ite haırettirmemiz la • 
manlarda bütün cihan matbuatın - zım geliyordu. Bu esnada lngi -
da Lord "Kiçner,, in vefatı hadi • !izler dahi mütatdan fazla telsiz 
aeıi uzun uzadıya münakaşa edil- haberleri gönderiyorlardı. lngi .. 
mit ve bu bapta bir çok ihtimal • !izlerin de büyük bir harekete ha • 
lerden bahsolunmuştu. Bu müna - zırlanmakta olduklarını bunlar • 
kaıalar ve ihtimallerde, bilhassa dan iıtilal ediyorduk. Çünkü 
lngiliz gazetelerinde hep Alman hiç bir zaman İngilizlerin telsiz 
casusları ileri sürülmüıtü. Denili -

telgraf iıtaıyonları bu kadar bü • yordu ki, Lord "Kiçner,, i hamil 
yük bir faaliyetle çalıtmamıtlardı. olan (Hampıhire) zırhlısında mut 
Elimize geçen bütün bu telsiz tif -laka Alınan casusları bulunuyor • 
releri halletmemiz lazım geliyor -du. Bu rivayetlere nazaran zırhlı 

sefere çıkmadan biraz evvel ha - du · 
Bunu yapabiliyorduk. İngiliz -vuza girdiğinden bir çok Alman 

ler her gün !ifrelerini değiştiri -casusları bu fırsattan bilistifade 
yorlardı, fakat kısa ve dikkatli bir zırhlının içine girerek makineleri-
çalışmayı müteakıp yeni ıifrelerini bozmuşlardı. 
ni meydana çıkarmakta güçlük Nıhayet, 1932 ıeneıı mayııın • 
çekmiyorduk. da Nevyork zabıtası (Duquesne) 

Bunu nasıl yaptığımızı tabii an isminde bir adamı tevkıf etmişti .. 
Çünkü İngiliz hükumeti (Hamps- la tamam. 

O kum ak için Kaş gır dan 
Mardına gelen çocuklar 

Firdevs, Rıfat, Cevdet 

Mardin, (Huıuıi) - Uzun ve 
yorucu bir sefer ihtiyar ederek 

Hindistan ve Irak tarikiyle, Çin 
Türkistanmdan buraya üç çocuk 
geldi. 

Kafgerde muallim Ahmet Ferit 
Efendinin çocukları olan bu sevim 

li Türk yavruları Rifat ve Cevdet 
isimlerini taşıyan iki erkek ile 
Firdevı adlı bir kızdan ibaret kü

çük bir kafiledir. Rifat 17 - 18, 
Cevdet 15, Firdevs 10 yaşlarında· 

yapılıiıası zaruridir 
Kış Samsunu ansızı~ bastırdı sobacıl 

evlere .randevu ile gidiyor ...• 

Samıun, (Huıuıi) - Samsunda 
bu sene bir fevkaladelik var. Yağ-
mur, kar, fırtına biribirini kova -
lıyor, kıt kıyamet kopuyor. Her 
zaman yağmaıiyle erimesi bir o -
lan Karadeniz sahilinde daha ka-
nunlara girmeden yarım metreya 
yakın kar var. 

Her ıenekinden bir ay evvel 
gelen bu kara kıt halkı pek gafil 
avladı. Henüz ne köylü odunu
nu ıatmı§, ne de şehirli mahruka· 
tını tedarik etmitli. Daha bir haf 
ta evel yükü elli kuruıtan batlı • 
yan kömürler derhal bir buçuk li
raya fırladı. iki liraya ıatılan 
meşe arabalarını bugün beş liraya 
hile bulmak mümkün değil.. 

ni bin müş:.üJatla müdafaa :: 
bilmiş ve büyük bir kazaya 
ban gitmekten kurtulmuştur• 
galar arasında sık ıık kaY 
tekrar meydana çıkan bu v_a f . 
vaziyetini, herkes müthiş bır _-Al 

seyreder gibi korku ve her:
içinde her dakika takip etıoiflİ'' 

Hala bir çok vapurlar yol~ 
nu, yükünü ne çıkarabiliyor, oe 1'İ' 
labiliyor. Trabzondan gele:; 

gelen bir posta bu açık lidl I , 
demir dahi atamadan doğru ;. 
tanbul yolunu tutumu, veya s·_J, 
ba kaçmış, bu suretle Samıull r' 
cuları da ~llerindeki biletle~ 
daha uzun bir ıeyahata nıeP"' 

kalmıılardır. 

Odun müteahhitlerinin yüzü lü· Fakat bu fazla seyahat keadİ ~ 
zumundan fazla gülüyor, burunla lerini kaybetmiş olan yolculara~ · 
rı bir karıı yukarıda .. Hatta müş - zevk değil, uzayan bir azap 
terilerinin yüzüne bile bakacak va mutlur. 

kitleri yok.. E Ik İ b Id •"" vve i gün atan u an 
Çünkü depoları karınca aibi itli- bir vapur da denizin bir kaç -' 

hire) zırhlısının batmasına bu a -
damın sebep olduğunu söylemişti. 
Transual muharebelerinde İngiliz 
ordusunda zabitlik etmiı olan 
(Duquesnc) 1916 senesinden iti -
haren hiç bir iz bırakmadan kay -
bolmuştu. Amirleri ve dostları 
onun öl:lücünü zannediyorlardı. 
Yalnız !ngiJiz zabıtası (Duqueı -
ne) nin h~::h.:..yat olduğunda ıarar 

Bir gün bir yığın iş içinde uğ -
rafırken vuku bulan bir hadisenin, 
bilahare Lord "Kiçner,, in nasıl 
ölümüne sebep olduğunu bugünkü 
gibi hatırlıyorum. 

yor. Evvelce batmanı dört kuru - lik sükunundan istifade ed 
dır. Tahammülü zor meşakkatla • şa kimse yanma uğramıyan odun-
ra katlanarak Kaşgirden Mardi -

Gece idi. Bir çok arkadatlarJa ne 78 günde gelmişler; Türkiyede 
bir iki motörle müıterilerini ~ 
dı. Fakat eıya taııyacak vaı~ 
madığından tüccarın malını jİ. 
ramadan yoluna devam etti; 

.. ~iyo;·~;: ' :P l:u ısrcrında da haklı 
olduğu ankşılmıştı. 

Onun için o adamı gizliden giz 
liye takıp e~miş ve nihayet Nev -
yorkta (Traffo::d Craven). namı al 
tında yaşarken bulmağa muvaffak 
olmuıtu. Bu zat yakalandığı za
manı kendisinin sabık yüz başı 
(Duquesne) olduğunu itiraf etmi~ 
ti. Bunun üzerine İngiliz zabı -
tası onun şu sebepten dolayı İn -
giltereye teslimini istemişlerdi: 

"(Duquesne) umumi harp ıe -
nelwinde Alman casusluğu hiz • 
metine girmitti. Bu adam Lord 
"K· ıçner,, e refakat edecek olan 
bir Ruı zabitinin vücudunu orta -
<lan kaldırmağa muvaffak olmuş 
tu. Ondan sonra o Rus zabitinin 

üniformasını giyerek ve kağıtla -
rından istifade ederek ( Hamps -
hire) zırhlısına girebilmişti. Zırh -
lrnın hareketini Alman tahtelba -

birlerine haber verdikten sonra 
yoldan, evvelce kararlattırıldığı 
veçhile zırhlıdan tahtelbahirlere 
işaretler çekınitti. Zırhlı battık
tan ıonra (Duquesne) bir Alman 
tahtelbahiri tarafından kurtarıl • 
mışb.,, 

"Kiçneri öldüren adam ıer . 
levhalı bir kitap netreden "tngiliz 
muh~rrirlerinden"Clement Wood, 
bu kıtabında Lord Kiçnerin ölü .. 
müne ıehep olan adamın Alman 
caıuıluğu yapan (Duquesne) ol • 
duğunu iddia etmektedir. 

Bütün bu iddialar, zanlar ve 
tahminler (Neumünster) deki bü -
yük ıifre dairesinde çalışmıt olan 
Alman askerinin atideki ifşaatı ü
zerine tamamen hükümsüz kal · 
maktadır. Bu asker diyor ki: 

"f skajerak muharebesinden bir 
kaç gün evvel idi. Alman donan
masmm bOyücek bir hareket ha -
zırlamakta olduğunu tabii biliyor-

beraber odamızda oturuyorduk. 
Lambalarımızı yazı maıalarımıza 

iyice yaklaıtırmııtık. Şifre daire -
ıinde hiç ıeı çıkmıyordu. Biraz ev 
vel içeriye giren maiyet neferi bi
ze bir yığın şifreli dü,man telsiz-
leri getirip masamızın üzerine bı
ramıştı. Bu telgrafnameleri a · 
ramızda taksim ettikten ıonra on 
ları halletmeğe baıladık. Bana 
isabet eden şifreleri karıftırırken 
bir tanesi, bilhassa nazarı dikka -
timi celbetmiıti. Çünk onda pek 
cazip bir nokta bulmuıtum. Muh 
telif kelimeler arasında halline mu 
vaff olduğum ilk kelime "(Ork 
ney) adaları,, idi. 

Bütün tifreyi meydana çıkar -
dığım zaman bir lngiliz Destroye 
rinin Londrada bahriye neza -
retine bir rapor göndermiş oldu -
ğunu anlamıthm. Destroyer bu 
raporunda diyordu ki: 

"Aldığım emir mücibince mu· 
ayyen bir hatta ( Orkney) adaları 
nın garbında, cenubundan şimale 
giden istikamette yaptığım araş -
tırmalar neticesinde hiç bir manie 
teıadüf etmedim.,, 

tahsil etmek için Ankaraya gide • 

ları şimdi on üç kuruta aman di -
yene veriyorlar. Sobacı dük -
kanları aylardanberi hazırladık • 

cekler ..• 
larım iki günde bitirmıler; bir 

Milli kıyafetleriyle gelen ve göz kalfa bir sobayı bir liradan atağı 
lerinden zeki, azim ve İrade nur· 
lan fışkıran bu vakur ve asil yav· 

ruları görenler samimi şefkat ve 
muhabbet duyguları ile mütehassis 
oluyorlar. 

Vali Talat Beyin hammiyetper· 
verane alaka ve himmetlerile ida

rei hususiye ve belediyenin "me· 
ıarifi gayri melhuze,, tertibinden 

kendilerine elbiıeler yaptırılarak 

Adanaya kadar tren ücretleri ve 

yol harçlıkları temin edildi. Bu 
akşam hareketleri mukarrerdir . 
Türkiyede tahsile gelmeyi, vatan

datlarından bir çoklarının candan 
arzu ettiklerini ve uzun seyahat · 
!erini zarif ve halis bir Türk şive
siyle anlatıyorlar. 

Rifat maden m ühendisi; Cevdet 
yollar mühendisi, Firdevs Hanım 

da doktor olmak istiyormuş. Bu a 
zimkar yavrucuklara selametler ve 

muvaffakıyetler dileriz. 

Kamil v~hb1 

kurmıyor. Hem de ondan bir ran
devu alabilmek için bir hayli sı • 
ra beklemek lazım geliyor. Küfe -
ciler iki şey taşıyorlar .. Ya odun , 
kömür, ya soba ... 

Kar, üç gündür devam ediyor .. 
Ne kesildiğini görüyoruz, ne de 

erimeye batladığını ... Mütemadi -
yen yığılıyor ve yükseliyor .. Faz· 

la olarak don da yapıyor ki biraz 
uzun yatsın diye .. 

Fırtına, muhtelif fasılalarla a -
~ağı yul:arı bir hafta dır sürüyor .. 
Deniz o kadar azgın ki hışıltııı 
kulakları sa ğırlaştı:-ıyor .. 

Parçalanan motörlerin, kayıkla
rın hesabı yok; sahil hunların en 
kaziyle dolu .. Yeni mahalle tama· 

miyle s:ı altında .. Şiddetli dalga -
lar otuzdan fazla evi yıkmış, peri
rın etmi~ .. Gümrükten taşıyacak 

mal bulamıyan yük arabaları, bu 
yıkı lan evlerin ıslak keresteleri • 
ni taşımakla meşguldür • 

Destroyerin kaptanı bu rapo -
ra fevkalade bir ehemmiyet ver - Konyada Fırka kongresi 

Ahalinin ağzındaki şayialara , 
kahvehane dedikodularına bakı -

miş olacak ki, onu bir saat zarfın- Konya, 10 (A.A.) - C. H. F. lıra:ı vaziyet pek müthiş: Bu mü
da üç defa tekrar etmişti. Bu merkez kaza kongresi toplanmış- balağalı rivayetlere göre yüze ya· 

suretle raporun bahriye nezareti • tır. Kongre, hesapların ve dilek kın ölü varmı§. Fakat resmi ma -
ne her halde gitmiş olmasından lerin tetkikine ve senelik fırka kamlarca tesbit edilen rakamlara 
emin kalmak istiyordu. 

Issız odamda bu ilk raporun 
hallettiğim zaman (Orkney) ada· 
ları civarında mühim bir hadise 

faaliyeti hakkında görüşmelerine 
başlamıttır. Seçilen muhtelif 
encümenler işlerine başlamışlar

dır. 

vukua geleceğini anlamakta güç·'~~~~~~~=~~~~~~ 
ı .. k k · · B. d ne demekti? • Deıtruyerin kap -u çe memıtlım. ır e aynı ra 
porun ikinci ve üçüncü defa tek • tanı muayyen bir hat üzerinde 
rar edildiiini ve telsiz vasıtaıile o adaların garbı tarafında, cenu • 
çalınan tifreli raporun halledil- bundan şimale doğru, giden isti -
mek üzere önüme konulduğunu kametle mani bulunmadığını bil • 
görünce ketfettiğim ıeyin çok mü diriyordu. Bu olsa olsa lngilizle • 
him olduğu J.akkınd:\ artık bende rin o taraflarda mühim nakliyat 
hic süphe kalmamıttı. 
Fakat J,,giJ;:ıler memlek•tl@rinin 
en §İmal noktaa:nda, (Orknev) 

adalarında ne yapa'bilh-lerdi? Bu 

yapmak üzere olduklarına delalet 
ederdi. Belki cephane nakle • 
deceklerdi. 

(Devamı .. , ı 

göre vukuat, dalgaların kıyıya at .. 
tığı bet cesetle hastahaneye kal -
dırılan on yarı canlı ve yirmi ka
yıptan ibaretir. Maamafi her za
man denizin yüzünü dolduran 
yüzlerce mavna, motör ve kayık -
tan eser kalmadığına göre henüz 
malum olmıyan zayiat ta vardır. 

Mefhur dalgıçlardan Nihat ile 
Cemal, azgın dalgalarla boğuıa -
rak büyük tehlikeler çinde bir 
çok canlar kurtarmışlardır. 

Henüz iki hafta evvel denize 
indirilen Küçük Yekta vapuru 
kapti'.nının f evkalide mehareti ve 
geminin yeniliği ıayeıinde kendi-

suretle kışlık ıipariılerini ~ 
gözle bekliyen tüccarlar bu ~ 
meden bir hayli zarar gördüJd!.i' 
ni yana yal<ıla anlatıyorlar. 

Dalgaların azgınlığı faz lal 
ça Samsun - Çarşamba sahil 
tını sular kaplamıya baılaJIJJf 

yolun bazı kısımları bozulduid 
bi bir kaç vagon da devrilmitlİ'', 

Gazi parkındaki yazlık gaziılt, 
yu istila edecek kadar hüculll ',ı 
den sular hükumet konağın"" 
arka cephesine kadar yaklat_.r 
tır. , 

Velhasıl fırtınanın yaptığı !':., 
sarat epey ehemmiyetli olJllP"' 

beraber miktarı henüz kat'i oll ' 
rak tesbit edilmiş değildir. 

Samsunlular ve denizde ça~ 
lar hemen beş altı yıldanberi .,S 

1 
le şiddetli bir f ırhna olmad~ 
ve Karadenizin bu kadar ~si .,,;ıa' 
tına yükselmesini görmedıkl 
söylüyorlar • 

Bu son hadiseler dolaY1tİ~ 
Samsun limanın mükenııııe~ol" 
rıhtıma ne kadar ihtiyacı ol 
bir kere daha anlaşılmıttır. 

f. O• 

-----------.-. ..ode 
Adananın Adalı koyu 

bir cinayet _ • .., 
"aratM""" Adana (Huıuıi) - ~ 1111..., 

Adalı köyünde bir cinayet 0 Js6f 
Durmuı oğlu Veli lamail .yıııftll • 
d bb Y ftar• e oturan er er usu .. CiJlr 
dan bıçakla öldürülmüttur:.1dit• 
yetin sebebi henüz belli deı• d -

~Jl. 
Çorum vali kona~· 

yangın ,, 
GeÇeıı -•i 

Çorum (Huıuıi) - . de ..-
lı günü saat 15 raddelerııı :ı;ubıı' 
konağının çatısından a~efre" .,-

. . d . f . e yetıfC ~_. 
etmıı ııe e ıt aıy deJI .,,_ 

·· .. 1._n verilnıe veaauune mcya~. 
dürülmüştür. 



!;llQaullll•~ lla:aJlllDllllUıı111111•111ııınıı•ıınııı1111-•lllııudll•lllıııı1 

i Bir h.al çaresi a 

~ Geçenlerde kelli f elli bir zat 1 rum. Binaenaleyh tekzip ve tu-
~ ıazetelerimizden birine bq vura- hih etmeniz lazımdır. 
i rak müdürün odasına çıkmak iste - Kabil değil, gazetemizde 
1 diğini söyler. Kelli felli zatı mü • çıkan bir haberi tekzip edemeyiz. 
~dür beyin yanına çıkarırlar: lamail Ruhi Bey birdenbire kız· 
J - Efendim, bendeniz lemail dı : 
~ Ruhiyim, tair.... - Peki amma ne olacak?. 
~ - Evet efendim, mü,erref ol· Müdür dütündü: 

~ dum. - Babamzın iami nedir?. 
W:_ - Bugün gazeteniz benim öldü· 

Diye sordu: 
~ ğümü yazmıt .. 
1 Müdür hemen katlannı çata • - Ahmet Ata! § • J rak azamet ve ~niyetle: Cevap almca bir çare buldu : ~ 
m - Eğer bu haberi bizim gazete - Sizin vefat etmediiinizi ya- ! 
' verınitae her halde doğrudur • • zamayız amma pederiniz Ahmet İ -... p ı I? - = -Ev aahlblne biraz para vere,ım de-n arlae naille mi gittin, Faik e m j _ iyi amma ben ıize doiru ol- Ata Beyin bir çocuiu dünyaya gel ~-- tu1cru ıı dlm almadı. 

-
e .. ~- madıg" ını söylüyorum ve iıte kar- dilini ve lamail Ruhi iami kon - -~ Y L p ki k F ti ı idi ? - Daha ı,ı,a .. Bunda can aıkacak nevar. • • e gelir en ua e m ge n '§ ıınızda bulunarak iıpat ta ediyo - dutunu yazarız.. ~ h ı ı ti 

-Ha,.,, Emlnle.. ~1ııııııı1ıııııa.-•11111H1111111•111111ıan1"""'n1111111ıınllfll"'hın11111111ıııııın1nıımllfllllllllıln•aınııııııııııı11uınıııııın1111ı1.-....~ -iyi ama epa nl • JOr. 

Mü/ı.im Küçük bir teselli Hintlinin Dalgıcın dalgınlığı.. Pire 
Kocası henüz ölen bir dul ilk Meıhur köprümüzün altındaki 

Bl•r -'a,,•a günlerin pek mükedder geçmesi ~ualı• dubalardan birinin ta de!'izin di • f Je bı•t 
U ~ v icap eden bir saatinde yakm doıt- ""'~ bine ballı olan zincirim deiıttır - V ~ 

&IGbiın mahkemelerden biri ce
"-Jaıı ediyordu. Avukat müdafa • 
:--.. Yaparken reisin uyuduğunu 
~u. Birdenbire müdafaumı 
1 Azadan biri bu uzun müda 
~bittiğini sanarak genit bir 

.. aldı: 

- B"ıt" d" • ' ır IDIZ m •. 
ter bl,e sordu.. Avukat reiıi göı

etelc: 

- Hayır, dedi. Sözümü bitir • 
~İçin reiıin uyanmaımı bekli· 
~ 
.... - s.-... 1111 tilifftnia, çiln. 
~ reis hazretleri de uy•nmak için 

Iİtin bitirmenizi bekliyor. 

Pratik bir zevce 

larından birinin ziyaretini kabul 
etti. Genç ve hararetli dost arka
datını teselliye çalıprak: 

- Gene tükret, kardetim.. Ya 
merhum ıeni on parasız bıraka -
rak ölseydi .. Şimdi hiç olmazsa 
yeni bir izdivaç yapabilir ve met -
ut olablinin. 

Dul kadm boynunu büktü: 
- Ben de zaten onunla müte • 

ıelli oluyorum ya!.. 

G.~ne mi? 
Cad.Mde ..... w......u ..... 

tC,planmıf, bir kazueclenin hat 
ucunda her biri bir mütalea yürü
tüyordu. Yolculardan biri bir §O· 

före sordu: 

- Gene ne var?. 
Şoför: 

.\damın birisi ağır surette bu -
w..ı: -. or. Tedavi eden doktor zev 

-.111e kocasının son gününü ya • 
~ olduiunu, belki ertesi gü - Ne olacak, dedi, gene bir bi-
llt ~acaimı söylüyor. siklet, bir otobüsü çipemif .. 

1 
Doktor ertesi aabab muayeneye 

1 Suadın mektebi 
~dili zaman basta da iyilik ali- Bir çok yeni ilk mektep binaları 
... _ lbÜfa,hede ediyor ve bunu ka· yapılıyor. Bunlardan birine yazı -
. ......._ anlatıyor, kadm: lan küçük Suada çantası sırtında 

~ Eyvah, diyor. Ölecek diye 
ta-. ICoeamm bütün elbiselerini ıat 

!.. 

4tektup yanlışları 
Li,SlileJman aja eıki efendisine 
P.ı.~ektup yollamak istiyordu .. 
-.ı 111ektubun pek rüzel yazıl-

~· eski efendisine kartı min
Ye tiikramnı hakkiyle ifade et-

::--i İatediii için yeni ef endiıne 
'tardı: 

ı.·-.. Bana, dedi, töyle usturuplu 
'Jciır lbektup çiziktirir misiniz? Ea-

efeııdim hasta imit. Bilmiyorum 
:::-belki son günlerindedir. A
ICSıad daki çiftliiindedir. Oraya 

ereceıim .. 
Beyefendi: 

- Ne yazayım iıtiyorıun?. 
~Je sordu. Süleyman ağa hali 

aonnak, zahmetini temenni 
~~ niyetindeydi. Beyefendi iı
c10tt!• ıibi mektubunu yazıp bitir -

•onra Süleyman ağa: 
- Dur beyim, dedi. imzayı bu 
~- evel iki satırlık daha yazı-

giderken amcası raıt gelmitti. 
- Vay Suat dedi, nereye?. 
Suat mektebi göstererek: 
- lıte, mektebe ıidiyorum ! 

dedi. 
- Vay ne güzel mbektep bu •. 

y enr bir mektebe gittiğin için kim 
bilir ne kadar memnunsun .• 

- Evet anıma eski bir mektep 
olsaydı da ıitmeıeydim daha 
memnun olurdum. 

Bir Hintli fakire ıarp aleminin 
kitiflerinden, büyük icatlanndan 

babıolunuyormut. Hintliye bun • 
ları anlatarak hayran bll'akmak ia-

tiyen lnıiliz hiç bir ,eye f&PD& • 
yan bu mütevekkil adama nihayet 
demiı ki: . 

- Benim bir dostum var, çok 
ilim bir zattır. Yakında büyük 
bir ketifte bulunacak. Bu ketfi 
sayesinde bir mayi bulunacak ki, 
bu mayi her neye temas ederse o

- ..iti ..... 1c . 
Hintli o a•an laa,m etti " 

ıordu: 

- Peki, ya bu mayi nenin içine 
koyacaklar? 

Hayırperver bir 
adam 

Bir asilzade hayırpenerlikten 

yüksek aileye mensup olmanın fa 
ziletlerinden, bqkalanna iyilik 
etmenin kalbe verdiii huzurdan 
babıediyordu: 

- Hele, diyorudu, akrabam • 
dan birisinin fakir kalmasına, ıe
f alette ıürüklenmeıine ula razı 
olamam, vicdanım derhal iıyan 
eder, meseli... Geçende ihtiyar 

bir halamın ıefil, aç, perif&JI so • 
kakta kaldıimı itittim •• Hemen o
nu buldurup bizim eve ıetirttim , 

timdi biz de çam&fır yıkayıp ye • 
mek pitiriyor. Vakıa aylrk falan 
verdiğim yok amma, kadın da aç• 
hktan kurtuldu •• 

._ Nedir o?. : 
Mı'":: !ter mektupta yanlıtlık gö
. -. etekliiime versin. • 

-Sen hiç bir zaman ilk kocam kadar nazik ve kibar 
olamazaın. O evlendlllmlzden on iki gUn aonra bana 
2000 llra b1rakarak öldU, gitti .. 

mek ıcap etmıttı. 
Şehrin en meıhur iki dalgıcına 

it havale edildi. Dalııçlar maruf 
kuketlerini ıirdiler. MalUın el • 
biaelerini de lmpndılar. Kayık -
tan atalı aalıverildiler. 

Köprünün altı hayli derindir. 
Fakat dalııçlar on dakıka sonra 
suyun dibine inmitlerdi. Ancak 
tam ite bqlıyacakları sırada biri• 
si arbdqına: 

- Tüh, Allah kahretsin! Dedi. 
- Ne var. Bir teY mi unuttun? 
- Evet, nezleyim de mendil al-_,........,__ 

Merlıamet 

Rebeka hahama bat vur.du: 
- Rebbe, benim dini kayp 

larım var!. 
Haham - Ne ıibi kayıular ! 
Rebeka - Cumartesi günleri 

pire tutmak günah mıdır? 
- Hayır gfinah değildir, cumar 

teıi günleri pire tuta bilinin? 
Rebeka - Ya bit bulursam, 

onu da tutabilir miyim? 

- Hayır! 

- itte bunu anlıyamadrım. Pire 
tutuluyor da bit neden tutulma -
yor? 

- Sebebini anlatayım kızım, 
pireyi tutltbilinin, çünkü tutma~ 
aan kaçar. Halbuki biti tuta • 

izzet Bey, himayei hayvanat 
cemiyetine yeni aza olmuıtu. So • 
kakta bir beyıire eza edildiğini mazım, çünkü 0 kaçamaz. Cu • 
ıörünce, bir köpeiin tatlandığım marteıi geçip pazar günü gelinci
duyunca, bir kutun feryadını iti- ye kadar bekliyebilirıin ! 

tince dayanamıyor, müd~aıe edi Mulıarrir ve makale! 
yordu. Ahm F . Be l.nd 

Zaten ha anlara açımak onun et eyzı Y e 1 e çantası, 
• 1 d rvb. • ·d· 0 d i gözünde gözlüğü, batında melon 
ııar ann an ırı ı ı. nun o u • 
tunda bu merhamet vardı. tapkaıı olduğu halde azametle evi• 

Bir tün akfam üstü evine gel- nin kapııım çekti, ıazeteye gidi
di. Evde bir kanaryesi, bir de yordu. Fakat tam matbaadan içe
küçük kristal kavanozu içinde kır ri girerken aklma geldi, geri dön
mızı halılı vardı. Kanaryeıine dü. Evinin. kapııım çaldı. Yukan 
baktı, bir tüyü dütmüıtü, hemen çıktı, odasına girdi. 
yerinden aldı: Aranmıya batladı. Bu oda bir 

- Zavallı yavrum! Dedi. Kim- yazı odaıı değil, bir timarhane o
bilir bu tüyünü dökerken ne kadar dasına benziyordu. Hokka kalem 
zahmet çekmitindir. yerde, pabuç, kiiıt sepeti maaa-

Sonra sofaya çıktı. Masanın nm önünde, kitaplar, defterler bir 
üstündeki kavanozda kırmızı ba - kanepenin altında huliıa her teY 
lığa bakacaktı. Fakat bahtın bir tarafta idi. 
kartıımda karısını elindeki tavayı Ahmet Feyzi Bey bu curcuna 
temizlerken görünce cottu: içinde bir saat arandı tarandı bu 

_Aman hanım, bu ne inıafıız· ı 1 d K d ~--' b. t, .. .
1
. ! ama ı. ız ı, çan .... ım ır ara-

lık... Balıkcaiıza tava goıterı ıp fa tapkaıını öte tarafa attı. O s~ 
bayvamn yüreğini hoplatmanın 'd k b d .. ·· d·· ra a arııı pı an ıorun u: 
manası var mı? 

Eczacı - Kızım, aen daha 
4ÇOcukaun, ben bu zehlrll 
lllcı •enin ellne v•emem. 

- l!llmd• eldlven var 
eczacı.., •• 

- Ne arıyorsun bey? 

Diye ıordu. Ahmet Feyzi Bey 
cevap vardi: 

- Dünya karıtıklığı hakkında 

bir makale yazmıttım, onu arıJo
rum. 

Kayıp yok ya .. 
Köprü üstünde raıtlamıtlardı • 

Biri ötekine: 
- Vay, Sadiciğim, dedi. Yahu 

geçmiı olıun.. Bir f eliket ıeçir • 
mitıin. Öyle itittim, vah, vah .. PelC 
mütee.eir oldum. Kimini, neyini 
kaybettin yahu?. 

- Hiç bir teY kaybetmedim, 
bmaBldi. 
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Fen karşısında 

·~~~~~~~~~~~- ~isyeniliyorı KEÇECİ ZADE 

Olan oldu.. Tabiatın yolumuza çıkılr- ~ izzet raat Paşalllll 
HA1IRALARJ • ll . ' . . . ... 

- NQzih Bey; Madam dö F ord .. 
sonun inci gerdanlığı sahiden ça
lındı mı dersiniz? .. Bu vapur da, 
bizimle beraber, böyle müthit bir 
haydudun da seyahat ettiğini dü
şündükçe ödüm patlıyor .. , Artık 
elmaslarmıı bir yere bırakamıyo .. 
rum, gerdanlığım hep boynum • 
da. 

Neziye başını salladı, sıcok, mü 
nis sesile: 

- Ken.iinizi beyhude üzüyorsu· 
nuz, dedi, belki de çalınmamıştır. 
Belki de bulunur. Belki de Madam 
cenapları yalan söylüyorü. gerdan 
Irk kaybetmek, Avrupalılarda bir 
nevi reklamdır. 

Neziye, ikbal Hanımla Pariste 
ahpap olmuştu. Onu <rezdirm;~ti.. 
Marsilyadan v~::uı· .!ral, . '1 • 

m'~k. di 

İkbal dedi ki: 

- Bugün, vapur komiseri, ikin
ci mevki yolculanndan birinden 
şüphe ettiklerini söyledi. Amma 
ellerinde delil yokmuş... Akşama 
doğru bütün vapuru, hususi kama
ralara varıncıya kadar arıyacak .. 
larmış... Sabahleyin Madam dö 
Fordaona rasgeldim, ağlıyordu .. 
Eğer benim de gerdanlığımı çal • 
mıt olsalardı, doğrusu ben de ağ -
lardmı.. Sağınıza bakınız .. Dör -
düncü masada esmer biri oturu
yor ... Gözlerini benden ayırmıyor .. 
Gerdanlığıma göz dikmiş olma • 
sın. 

Yazan : lzzetoğlu 
Gerdanlığı size vereyim. 
kadar siz saklayın. 

Nezihin duraladığını 
ısrar etti: 

Pireye 

,... 
görünce 

- Eğer beni üzüntüden kurtar· 
mak istiyorsanız sözümü kırmaz· 

amız. 

Nezih gerdanlığı aldı. 

Pireye geldiler. İkbal: 

- Çıkalım mı? .. dedi .. 

- Çıkalım, fakat ben sizi biraz 
dolaştırıp geQe vayura getiririm, 
çünkü işim var. 

• . . Çıktılar, biraz gezdiler ... 
Nezih ikbali vapura getirdi, ken • 
disi uzaklaştı. 

Pirenin dar, karanlık bir mahal 
lesinde, yakasını kaldırmış ilerli
yor ve cebindeki gerdanlıkları tes 
pih gibi çekiyordu. 

Bu gerdanlıklardan biri Mada.m 
dö F ordsonun, öteki ikbal indi... 
Bu seyahatte talihi yaverdi. 

"Ne talih varmış ya ... İkbalin• 
ki, madammkinden de güzel...,, 

Birden duraladı. 

Vicdanında bir ıizap hi11etti. 
- Bana dudaklarını verdi, in .. 

cilerini verdi ... Hayır! Buna imkan 
yok, bunu yapamıyacağım ... Ger • 
danlığını iade etmeliyim .. 

Geri dör.dü, ko!mağa ba§ladı. 
Caddeye çıkınca bir otomobile at· 
ladı. Limana geldi. 

Otomobilden inince, vapurun, 
beyaz köpükler saçarak uzaklaştı .. 
ğını gördü. 

içini çekti: 

- Olan oldu... Fakat kabahat 
kimin? 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

'l'UrkJye l!:cnebı 

Senell': HOO Kr. 2700 Kr. 

6 aylık 7~0 • H50 " 
3 aylık 400 • 800 • 
1 aylık 150 .. 300 . 

dığı mühim düşman ! 
Tabiatın insanlarla mücadele 

eden silahlarından biri sistir. Fa • 
kat ilim, bugün dü~manla da pen· 
çeleıiyor. Amerikadan gelen en 
son malumata göre Amerika a -
!imleri sisle mücadelenin çaresini 
bulmuşlardır. 

Bu alimlerin keıfine göre sis -
lerin üzerine elektrikleştirilmiş 

kum serpilecek olursa, kum, sisin 
yağmur gibi yağmasına sebep ol· 
maktadır. Onun için alimler bu 
esas üzerine hareket ederek tel • 
sizle idare olunan ve sislere kar§ı 
hareket ettiği takdirde aynı tesiri 
yapan bir şuaı yapmakla meşgul .. 
dürler. 

Bu keşfin tekemmül etmesiyle 
insan sislere de, yağmurlara da 
hakim olmağa başlıyacaktır. 

Hakikatte ilim sayesinde daha 
şimdiden hava vaziyetlerini naza• 
rı itibare almadan nakil vasıtala -
rını idare etmek mümkündür. 

Tayyarelerin en büyük düşma• 

nı, sistir. Onun için tayyareler sis· 
li havalarda uçmaz ve sislerin da· 
ğılmasını bekler. 

Çok yakında vaziyet değişecek 
ve yolcu en kesif sisler içinde u • 
çacaklar ve yolları zerre kadar ta· 
şırmadan istedikleri yere vararak 
istenen yerde ineceklerdir. 

Mesela bir tayyare Londradan 
Parise veya Berline hareket ede • 
cekse tayyare karargahından bir 
telsiz şuaı o istikamete doğru u -

zanacak ve pilot bu şua istikame· 
tinde hareket edec;,ektir. Tayyare 
içindeki aletler, pi otun dos oğ .. 
ru gidip gitmediğini kendiıine ha· 
her vereceği için şa§ırmağa imkan 
kalmıyacaktır. 

mu ınıuıııııınııııııııııunııımııımuıımm mıınıııunııunııııııınmıımuuınıuııımuıınıııııııunınııuuıınmınmaııııuınuıınınliııuBnuıınıııuııııınıııııuıııı 

Hunkarın emrile tercümandım. Bu 
şerefli vazifede adeta ter döküyorduJ11 
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Yemek oldukça uzun sürdü. Bu 

müddet zarfında imparator birkaç 
defa Gazi Osman paşaya hitap et
mek istedi. Fakat büyük kuman -
dan maalesef ecnebi dillerden hiç 
birisine aşına değıldı. imparatorun 
sözleri iki defa ağızdan geçtığı için 
kıymetini kaybediyor ve suallere 
yalnız tebessümle cevap veriliyor• 
du. 

Yıldızın asıl mabeyn dairesi o
lan bina Hamidiye camii karşısın .. 
daki büyük ve muntazam köşktür. 

Hariçten Avrupa tarzı mimari -
sinin 13 üncü Lui binalarını andı .. 
rır. Dahilense arabesk ve yarım go 
tik tarzındadır. 

Hakikatte ise hiçbir mimari tar 
zma uymıyan ve kalfanın uydurdu 
ğu bir ıekıldır. 

Tıpkı Çırağan sarayı, Maslak, A 
yasağa ve Alemdağı kö§kleri gibi. 

Mabeynin sofası, garp cephesin 
deki küçük salonda İmparator, im• 
paratoriçe, prens Hanrı ve diğer Al 
man kumandanlar, karşı tarafta da 
Abdülhamit, sadrazam, Gazi Os .. 
man paşa, divanı hümayun tercü -
manı Münir paşa ve ben bulunu • 
yorduk. 

Bu büyük mecliste; 93 seferin -
de Plevnede kahramanca döğüşen 
me§hur Gazi Osman paşa ile İgıpa 

rator görüşeceklerdi. Tam bir as .. 
keri görüşme .• 

Cihan tarihine bilhassa askeri 
tarihlere geçecek bir görüşme .. 

tııumııwunım11uııuımmnıun1nımnııınımınMtUJUnutuuıum11n11nu11n1111ıııııııtUtua 

gemisini son süratle idare edebil
miştir. 

Fen denizcilere bundan daha 
büyük yardımlar da yaptı. Hyrd -
rofon namındaki alet, hava al -
tından gemiye bağlandığı takdir -
de, millerce mesafede bulunan 
gemilerin makinelerini duyarak 
haber vermektedir. Bu alet gemi· 
nin iki yanma konduğu takdirde 
uzakta bulunan her geminin ne -
reden geldiğin ve hanği istikame
ti tuttuğunu tayin etmek kolayla • 
şır. 

Bundanba§ka bu aletler Ayis • 
bergleri ve batan gemileri de ta • 
rassut edebilmekte ve o zaman 
bulunduğu geminin makine ses • 
}erini aksettirmektedir. 

Sisler demiryolu trenleri üzerin 
de de fena tesir yapar. Fakat 
elektrik işaretleri bu sislerin bu 
vadideki tehlikelerini bertaraf et -
mittir. 

Fakat mütefenninler, sisleri yır· 
tnn yeni bir ışık ke§f ile uğra§mak 
ta oldukları için bütün aletlere 
ihtiyac kalmıyacaktır. Bu ıtık bil • 
fiil bulunmuştur ve tecrübe edil • 
mektedir. 

Bundan yalnız tayyareler, de • 
miryolları, deniz postalnrı istifade 
etmiyecek, otomobiller de, sokek· 
larda yürüyen insanlar dahi istifa· 
de edeceklerdir. 

Işığın sırları henüz ifşa olur..:nı
yorsa da onun oksijenleşmiş gaz -
lar yandığı söylenmektedir. 

Bir kaç sene geçemeden ilim , 

. hl'k . . d b" bdt~ıı ııs te ı esını orta an us 
kaldıracaktır. 

Şimdi düşünüyorum da o ·~' 
k. 'f . . . bır 

şam ı vazı enın ehemmıyetırıı 

kere daha takdir ediyorUJJl· I ~ 
Hünkarın emriyle tercüın•~ \e 

vazifesi bana verılmıştı. Ben boY 
1 

büyük ve şerefli vaziyette .,.det 
ter döküyordum. P 

Açıkta askere veya halk• bit\ 
etmek çok güç bir iştır. Adet•~~· 
tabii kabiliyet meselesidir. Ve 
ri bir istidattır. 

Lakin o gece orada, iki hiikii~ 
dar, bir imparatoriçe, birçok>
man jeneralleri, dam donörler··~ 

Muazzam salonda tam bir ·~ 
kunet vardır. Öyle Mybetli b\ 
sükut ki, ağızlar susmuş, fe.1'' 
gözler ıöylüyor. 

Bütün gözler benim üzeriıodeı 
benim ağzımdan çıkacak söze ~; 
kıyor. O dakikaya. kadar öyle bı 
göz hapsine hiç girmemı§t1111· 

Fakat koca Plevne kahr.-" 
nı da hiç memnun değıldı. seıı 
• .... 11 ... ~ ımparatorun soracagı ıua erı.-

den ibaret olduğunu atağı yuk.ı1 
biliyordum. Gazi Oıman pa~.,,
canının sıkıntısı ya en çok ıe~ ' 
külceyş meselelerden ıual sor11 

I 

lursa ... idi. 
Bundan haıka o zamanki f. 

§alardan bir fen lisanına vakıf~ 
mıya.nl•rı harp ıan'atında gır 

zayıftılar. 

iş nihayet bizim batımıza f 
lamıştı. · 

imparator gayet aamimi t.ı' 
da Oı.man paşanın elini ııktı. Jİ 
den evvel tercüman Münir P~ 
resmi muameleye ait muha"Vere.~ 
den sonra askeri muhaverest~ 
t 

.. 1 .... l. ,,.Jır ercuman ıgına ge ınce çe"'"' 
gitti. Ben kaldım. 1 

Kayzer söze şu suretle be.ti' 
dı: 

- Umum milletlerin harP t: 
rihinde pek büyük yer tutan pJ~tfl 
nenin meşhur müdaf aaaı be11' ., 

asker zihnimde daima büyii1' 
171 

yer tutmuştur. Fakat o ınuaı~ 
vak'aları tahattur ettikçe şu eh• 
kikaları dütünemiyordunı. h'' 

Bu dakikalar .. O muazzall1 
bin kahramanı, bütün aıkeri ;•~ 
rihlere ders verecek kumarı 'e· 
k d ·· ..... onuıı arşım a gorecegıme ve ... 1 , 

lini sıkmak ferefine nail o]acı.I ,ıı 
d .. .. . d B akf' 

mı U§unemıyor u.m. u ,,.-
böyle büyük bir mazhariyete JI'• 
·1 ld v • • k ..... nıııı" ı o ugum ıçın ço ıne••· l 1 ., 

Bu akşam her ~uretle urıutu ;,;11 
yacak olan seyahatımın en bi • 
ve en kıymetli hatıralarından 
rini teşkil edecektır. ••'' 

cvev•"'' 
·---=======----4 
1 TAKVİrd 

Salı 
Pazartesi 1 

11 Ki.eve! 12 Ki.efe 
23 Şaban 24 Şab•" 1.o6 
C:Cin do~ufu 

Hı.41 

(>.fô 
1'2l 4 

16.'' 
(ı,511 
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ıô.+ 1 
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V.:ıısı namu.ı ı •.19 J,9• 

cnn • ıııı~ · 
~ar:ı i ııam:ız ı 

O~ıe r.ırnı~;:ı 
ikindi canı .a z.ı 

lmsa~ :".~• ,,,,1 
\'ılın gtçcn ı:iınlcr• 3' tı ',;ı ) 
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~edifıodu 

Bir hatırat defteri 
faciası • 

At ·----
kuıtde:hk~~-eler~en sadır olan hü nm ıkmcı perde" açılıyor. Fahri· 
l'İıı gorunebılen vak'alar, ta • katör bir gün karısı evde yokken 
t~e lesbrtınde itiraza mahal hı onun çekmecesini kırıp açıyor. 
llıUn ıyan hadiseler, ihtilaflar, Çünkü karısının ihanetine dair 
b alaalar ·· ·· ı k •· b" "k l · · ah I ve curum er mevzuu at ı ır vesı a e e geçıreceğıne 

•od k rtıi§ olu U ça tam yerinde veril - emin bulunuyor. Sonu gelmiyen 
"e d Yor. Fakat ne kadar ruhi bir ıstırabı çekmekten.se ıstırabın 
l"olQ er~.ni felaketler, acılar bili • sonuna vasıl olmayı düşünüyor. 
•ele]: 11 hunlarn tal1uk eden me- Çekmeceden çıkardığı hatırat 
illan r tnahkemelere düştüğü za- defterini başından sonuna kadar 
leler ~evcut kanunların o mese- okuyor. Fakat o defterden öğren 
&ıq akkında hüküm vermek hu diği şeylerin büsbütün başka bir 
lık)l!nda mahkemeleri aciz bırak- mahiyette olduğunu, ihanetle fi. 

arını .. .. 1 lA k ,. 
&İle goruyoruz. şle bugün an at ıyyen alakadar bulunma • 
le f n.akletmek İstedığım bir ai - dığını anlıyor. Maamafih, zannet 

lcıa 
fil.tını sı ve bunu takip eden bo· meymız ki, defterde yazılı olan 
!aket)a davası da böyle ruhi fe - şeyler karısının ihanetinden da -
}'or erden birisine taalluk edi • ha hafif bir cürmü ihtiva ediyor! 
da. d:: mahkemeler onun hakkın Hayır, bilakis, hatıratın heyeti u· 

lttu bir karar veremiyorlar. mumiyesi tasavvur edemiyeceği -

~o oüNYA HABERLERi ~J 
~ # 
Dünyada içki yasağını tatbik eden 

tek bir devlet kalmadı 
Bu nazariye, büyük fedakarlıklar bahasına iflas etti 

Bir kaç gündenberi Amerika 
içkiye resmen kavuşmuş Arneri • 
kalılar istedikleri kadar içki iç • 
mek hürriyetini kazanmış bulunu
yor. Bu suretle 13 sene devam e
den içtimai bir tecrübe, halkın se
vinci arasında nihayet buldu. 

Daha evvel İsveç, Finlandiya , 
ayni tecrübeye girişmiş, fakat son· 
radan kanunlarını tadil etmiş, Rus 
ya harp yıllarında içkiyi büsbütün 
yasak etmiş, fakat harp biter bit • 
mez içki yasağını kaldırmış, ve ni 
hayet Amerikada 13 sene sonra 
bu işten vaz geçmiş bulunuyor, 

Bununla beraber içki taraftarla
rı ile aleyhtarları arasında müna
kaşa devam etmektedir. 

bin ki~i mahkum olduğu için bun
lar da devlete ağır bir masraf yük 
lüyorlardı. 

zariye en vasi mikyasta tecrübe 
edilmiş ve vereceği netice anla§ıl· 
mış, yani, bu nazariyenin ameli 
bir kıymeti olmadığı ortaya çık • 

Birtacia üç perdeden ibarettir. miz kadar başka bir tarzda bir 
tibtc~. ~erdede zahiren mes'ut i~an~: teşkil_ edıyo.r: Fa~ri~atö • 
z iorunen bir aile vardır. run ogrendıgı hakıkat, ızdıvacı -
y evç bir fabrika sahibi ve olgun , mn müthi! bir hissiyat yalancılı· 
h~I~, dinç bir adam, zevce de ğına istinat ettiğini meydana çıka 

Aleyhtarlar, Amerikanın içki 
yasağı senelerinde daha iyi, daha 
bahtiyar, daha müreffeh olduğu -
nu idda ediyor, fakat içki taraf -
tarları, Amerika halkının ilk fır -
salta yasak aleyhinde rey vererek 
bu kaytten kurtulmak istedikleri
ni söylüyorlar. 

İçki yasağı kanununa muhale -
fet için yol ve çare aramak mese -
lesi, Amerikanın hemen bütün u
mumi hayatını lekelemiş ve kanu
nun halk nazarında haiz olduğu 
itibar ve kıymeti düşürmüştür . 

mış bulunuyor. f . 
~el l!~ renç denilecek kadar gü- nyor. 
li .~ır kadın. İki tane de sevim- Kadın hatıratında diyor ki: 
ıc:Ulel Çocuk var. Bütün aile ef- "Kocam tahayyül ettiğim gibi bir 
ttı rnın memnun ve mes'ut olma adam değil. bdivaç hayatının ha
t~~ıı 1Çtn ortada hiçbir sebep yok.. kiki zevklerinden ben büsbütün 

' mahrumum. Herhangi bir erkek • 

k 
8ununla beraber · le temas etmek benim tüylerımı t1tı· zevcın ıçını 

ikc ıre.n, i~ının gücünün başında ürpertebilir. Kocamın bana takar 
~u 11 hıle kendisine rahat ve hu _ rübünü her defasında büyük bir 
}'a;,;;rlttiyen bir ıstırap var. Ha· nefretle, iğrenerek kabul ediyo -
~ask '.namus ve istikametten rum. Bu yüzden büyük ıstıraplar 
\cl • a hır ~ey bilmemı~ olan bu çekiyorum. lzdivacımızın mahsu• 

1 a'lı kaJb· · ı b" lü olan çocuklarıma bile hakiki tyj •. .• ını sız atan ır mese -
~· butun gün kafasında hallet• bir ana gözüyle bakamıyorum.,, 
t._'~e çalıtı or Cla onun ıçin muz Karısının bu ve buna benziyen 

tıt> görünüyor. yazılarla dolu olan hatıratım o • 

tr l!u ıstırabın sebebi şudur: Ka- kuyan bir erkeğın ne hale gele -
il 

11 kendısıne bir gün diyor ki: ceğini gözünüzün önüne getiri • 

d~r ' 0 n zamanlarda bir hatırat niz. Bundan daha ~eytani bir mel 

İçki yasağının Amerikaya kaça 
mal olduğunu hesap etmek imkan 
sızdır. içki yasağı kanununu tat
bik edebilmek için her sene büt
çeye 11,000,000 dolar ilavesine 
lüzum görülmüştü. Her sene 50 

Amerika hükumeti içkiyi kal -
dırmakla Amerika halkının sana
yi ve ticaret vadisinde içki içen 
milletleri gel'ide bırakacağını zan 
netmiş, halbuki. memleket içinde 
içki kaçakçılığı alıp yürüdüğü 
için, hazine milyonlarca zarara 
uğramıştı. 

Bununla beraber içtimai bir na· 

Bir kılçık az alsın güzel 
artisti öldürecekti! 

Ayyaşlıkla mücadele, hiç şüp • 
hesiz lazımdır. Fr&at bunun yolu 
içki yasağını tatbik etmek değil , 
belki daha mutedil, daha makul 
bir yol aramaktır. 

Bugün Amerika sanlti on üç 
sene mahrumiyet çekmiş gibi içki

yi israf ile içiyor. Fakat içki ka • 
çakçılarının tahakkümüne karşı 

duyulan aksülamel devresi geç -
tikten sonra itidallik hükümran o· 
lacağına şüphe yoktur. 

Fransa 
Altın mikyasını 
bırakacak mı? 

~~ h alltı 1 lutmıya başladım. Yazdı· anet i tiva eden menfur bir hadi- Fransanm tanınmış artistlerin-

bir ,;:yJ
1
er aramızda ebediyyen se tasavvur etmek kolay değıldır. den Matmazel Alis Kosea balık 

terirnı o arak kalmalıdır. O def- Bir adam her cihetten mes'ut bir 

Amerika ayanından Mösyö Le· 

vis, on beş gün sonra Fransanııı , 

altın milcaysını terkcdcceğini söy
lemiş. 

~l}'a e .. hiçbir zaman meşgul ol .. aile reisesine sahıp olduğuna ka· yerken parmağına kılçık batmış • 

l'ı, cagını bana namusun üzeri- ni bulunarak uzun seneler kendi- tır. Yirmi dört saat zarfında 
"'adetmelisin !,, sini bahtıyar addederek Y•!ıyor. Matmazel Kosea zehirlenme ala _ Nevyork - Herald gazetesinde 

çıkan bu beyanat Amerika siyasi 

ve mali mahafilinde büyük bir he· 
yecan uyandırmış. 

ola J\arrsının namusundan emin Karısını mevcudiyetinin temeli, 
tat il bir erkeğın böyle bir hatı • sayügayretinin gayesi ve mükaf a 
do) defterinin mevcudiyetinden tı diye bilirkent birdenbire bunla• 

11
>'• kat'" ·· h d rın hep hayal, hep gölge, hep ya- mışlar ve kendisine iki amelı"yat ttı~3 • J· ıyyen şup eye üşme-

l'j hl alımge]ir. Nihayet, defte .. lan olduğunu anlıyor. Saadeti bir yapılmıştır. Vaziyeti vahim olan 

meti göstermiş, parmağı şişmiş ve 

artisti derhal hastahaneye kaldır-

Malen gazetesi diyor ki: "Fran
sa bu ayın 22 sinde altın mikyası

nı bırakırsa, biz de Mösyö Levisi 
hürmetle selamlarız. Fakat bunun 

~1 /·~ratını yazmak herkesin hak an~~. ~ahvoluyor, maziye ait h.is
cfr egı) midir?. Hakkıdır ama ka len oluyor, hatta halden de haç
İat:~~ .. ~eftere bakmıyacağınn dair bir iz bırakmıyor. Çünkü ruh ol • 
tı' 'R• söz, kocasının sükuneti- j mıyan bir bedenle müıterek bir 
ı ~-"'e l'Uhi ı"stı"r h t" · k k aile hayatı kurmıya bizim fabrika 
:rll( a a ını arma arı 
f ediyor Zev d.. .. b törün havsalası almıyor. Kendisi· 
'Yor. ,, · Ç uşunmeye a!• . . . 

r.· • Demek k. k h d nı metı-uk ve zavallı hır adam gı-.,1-tled ı arımın en en b 
b rğr hi•ler"ı d"" ·· J • i görüyor. O kadar senedenberi 
~ 1 ... , u~unce erı var 

y n i\rı bend ki k . . ' geçirdığı aile hayatını yalnız ken• 
lrı" k en sa ama ıstıoyr d" . . w • 

f 1 
1 arım ·· .. .. b . . · ısının yaşamış olduguna kaıl o-

-ıt gorunu~te enımdır 
v ilt hakik tt -~ d b ' luyor, çocuklarını da yalnız ken· 
e~ a e vucu unu ana d" . . w 

"'' ckJe b h h ısının ıstemı~ oldugunu anlıyor. 
"''l)J era er ru unu tama - H 1 . 
,.. e bende B d . b a ve keyfıyet bu merkezdeyken 
'''ll'ı n ayırıyor. e enı e . "kb l . . . 
" i\rtıa ı·uh b k' d ? . ıstı a ona ne vadedebıhrdı?. "Clr. ' u aca a ım e.,, dı· 

Bununla beraber biraz kadı -
n._ lrıce ruhlu olan k ki b 1 na da hak vermemiz lazım gelir. 
-·4rı h" er e er u- , • 
~.llflu ~rekze_v~ ıçın ne demek oldu- O mes ut olmak emeliyle evlen • 
"•ka. d" ıyı anlarlar. Bizim fab- mişti. İffet ve namusunu muhafa
l'l de ırektörün.ün de neden dola za etmıştı. İhanet etmemişti (Er• 
trrı 1 trukni bir ıstırap İcinde ka[dı· keklerden nefret ettığı için buna 
b a d" ~ 
İr tıı ·· ır ederler. ZavalJı adam sebep de yoklu.) Her kadına has 

~Üfiin llddet böylece dertli ve acı olması lazımgelen histen mah -
"a bu t~Je.r içinde sıkıldıktan son- rum bulunduğunun bilahare far • 
l'ltıtice ~ıbı Üzüntülerin tabii bir kına varmı~tı. Sırrını hiçbir kim
ıı, ka. 

81 
olarak kendmnde karısı· seye aça.madığından ve için için 

otll\ı}' rşı !Üphe ve tereddüt hasıl yandığından nihayet kendi ken • 

ltıatrn~ ba!lıyor. Bu şüpheler di- dine konusmak, dertlerini dök -
~. a 0 kad b"" ·· k" · "}et k ar uyuyor ı nı • mek için ancak hatırat defteriyle 
'ide ed'arısının hatırat defterini tes~lli bulmuştu. Şimdi bu teselli· 

nu ıp okumıya karar veriyor. si de elinden alınmıştı. Kocaıı ver 
radan itibaı·en aı·le facı"ası- d" d d ıği söz e urmıyarak saklamak-

artist, ameliyattan sonra biraz iyi

leşmeğe yüz tutmuştur. Bununla 

beraber yeniden ameliyat yapıl • 

ması için doktorlar konsültasyon 

yapacaklardır. 
~ . 

Matmazel Alis Kosea 

ta olduğu sırrının perdesini yır -- saadeti bundan sonra nefret ve 
tıp atmıştı. istikrahla uzatılan bir hediye gi -

Şimdi soralım: iki kişiyi ala _ bi telakki edeceğını anlıyor. Bu 
kadar eden bu faciadan dolayı hususta ona kim hak vermez?. 

mes'ul olan kimdir?. Beşeri faci- Böyle olduğu halde ışın adli 

ala~~an es~sen kim mes'~! tutu -1 ve kanuni ciheti büsbütün başka 
labılır?. Dın, fclsef e ve şıır müc- Kanun nazarında yalnız bunun, 
rim olmadan yapılan ci:rümlerin vücudun ehemmiyeti olduğundan 

fecaatini en eski zamanlardan be- ve bu cihetten de bir bozukluk 
ri tutumlu bir şekilde göstermek.. cörülemediğir.den mahkeme zev• 
ten hali kalmamaktadır. Fakat cin boşanma talebini reddediyor. 

aksi zühur ederse, bu zatın palav 
racı olduğuna kanaat getirir ve 
Mösyö Ruzvelte tavsiye ederiz: 

Mösyö Levisle bir vagonda se • 
yahat etmesin! 

hükmü tekrar reddediyor ''e l<a -
dının cismi sadakati hakkında 
nazarı dikkatı celbederek asıl e· 

hemmiyet verilecek noktanın bu

rası olduğunu söylüyor. Temyiz 
mahkemesi mevcut kanunların be 

şeri hisleri kavramıya kafi gele
ceğini tevsik eden son sözü şöyle 

bitiyor: "Zevce hissi düşüncele -
rinden dolayı zevcine ihanet et • 
miş sayılamaz !,t 

Bu hüküm kadınlık namına 

bir ayıptır. Cünkü ilk nazarda ka. 
dını müdafaa ediyor gibi görün -

bütün beşeri ıstırapların manası Zevç davayı istinaf ediyor. 
için en son bir mantıki hal çaresi (Vak'anın cereyan ettığı memle
bulmak arzuları karanlıklara ka- kette İstinaf mnhkemelcri var • 
rışarak kaybolmaktadır. dır.) Burada erkegwe hak verilivor 

J mekle beraber, onun aynı zaman· 
Facianın üçüncü perdesinde ve deniliyor ki: izdivacın mahiye <la kadir ve kıymeti de sıfır dere-

erkekte bir hürriyet hissi uyanı • ti d·~ağda ve ruhta birlec:mıc: ol- C k 
ı:- ı- ceye indiriyor. . ün ·ü ona fikren 

yor. Böyle bir vaziyette yaşama - malıdır. Erkek, bir aile kurmak hürriyet vermekle beraber kadını 
sı kabil olamıyacağı icin boşan • h;.ısusunda besledığı (asil) arzu· b l 

. ~ sunda vahim bir ı·nk"ısarı ha J cisim iti 2. .. İy e kanuni bir al5.me 
mıya karar venyor ve mahkeme- w • ya e ti farikası olan ev eşyası gibi te-

.. t d' K t 1 ugramıştır .. , .. k . . , ye muracaa e ıyor. arısı Ara• la kı edıyor. 
f mdan verilecek her bir he el eni Halbuki temyiz mahkemesi bu f Dediko ducu 
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» ŞERLOK HOLME 'e ı ı Türkiyenin kalbi Adliye, postane binasıJ18 

K A R Ş J Bu filmi çeviren Rus 

L U•• p E N . ı ı sinemacıları Anka-ARSEN radan döndüler 
(U;ı' tıı rutı ı lnı·ı ' :ıyırıuıa) 

lllJl111ll1J %ı1~lıııı1l~I', ' 
1 

jl illtl l'![lll'l!/'"'
1

1 '111.l 'IJP lıl ıl~ ll!uillı 1ıiı . ~ l 'fü,l1lJI 1 f ilm hakkında tetkikatta bulur.· 
numara: 38 1 mak için burada kalmıştır. Çevri· 

Dedi. Manidar gözlerle doktora 1 ladı. Tam pastahanede birkaç ki- len f i ~:'1 hakkmd~. Yüt~ev.iç yol -
bakıyordu. . şinin pasta ve çikolata aldığı za • daş dun şunları soylemı,tır: 

Doktor Noyman, muayeneyi bi- man gence: - Türk inkılabına ait ikinci 
lir ince başını salladı; ellerini yıkar _ Çok rica ederim! film çeviremk için maarif vekile-
kerı: Diyerek cignrasını uzattı. Linin daveti Üzerine buı·ayn gel· 

- Evet, dedi. Bir buçuk aylık.. Genç cigarasını garsonlardan yak <lik. Uzun t etkiklerde bulunduk 
Ve pazarlık bitti, ertesi gün ge· mıyarak kendisini yolundan alı _ senaryoyu l1azırladık .. Asıl bü -

lecek ,bir iki gün yatacaktı. koyan. bu adam; kızmıya vakit bu yük inkılap filmini çevirmeden e.. 

Matmazel doktordan çıktıktan lamamıştı. Cigarasını uazttı. vel Türk - Rus sinemacılık müşa 
sonra Galatasaraydaki bir pastacı· Antuvanet bir camın arkasın • reketinde ilk adım olmak üzere 
ya girdi. Köşedeki bir masada aıu· dan onun harekatını he.m zevk, 1300 metrelik bir film hazırladık 
de ve sakin çay içerek gazete oku hem de endişe ile takip ediyordu. filmin adı "Türkiyenin Kalbi An· 
yan şık bir adamın yanına gitti. Bu L~penin cigaraıını yakmak beha- J k~!~dır,, Çe~i~diğimiz filmin ~e~
Arsen Lüpendi. Lüpen, kadının nesile gence elindeki pardösü ile \ nıgı yepyenıcl.~r . .. ~evzu ~azı_nın 
kendisine yaklaştığını görün~e tam ne kadar yaklaştığını ve iki par • 10 uncu yıl donumu vesılesıyle 
bir Avrupalı centilmen gibi ayağa dösüniin nasıl karıştığını, hele bir 1 söylediği nutuktur. Bu nutuk ta· 
kalktı. Elini öptü ve ona yer gös- ara arkadan geçen bir adamı be - maİniyle yalnız bizim makineleri· 
terdi: hane ederek ne derece sıkıştığını mizde zaptedilmiştir. Diğer kum· 

- Ne haber Antuvanet?. görünce içinden; panyalar nutkun tamamını alama 
Diye sordu. Antuvanet başını - Ben bile bir şey görmedim, mışlardır. Çünkü onların kaset-

salladı ve: fakat muhakkak ki bu zavallı 1 leri 120 metreyi alır, bizim ki ise 

- Maalesef doğru! dedi. genç şu dakikada on parasızdır. 300 metre .. 
Lüpen güldü: Dedi. İkisi de caddeye çıkmı§lar• Nutuk dinlenirken milli müca • 
- Ne yapalım, bir çocuğun ol- dı. On dakika sonra Antuvanet delenin safhaları birer birer gözü 

masını istemiyor musun?. hesabı görerek çıkarken gencin müzün önünden geçmektedir. Bu· 
Antuvanet Lüpenin pek nadir kemali emniyet ve huzurla bir a · rada eski Osmanlı imparatorlu -

munislik zamanlarından birinde bu §ağı bir yukarı caddede dola§tığı- ğu, yeni Türkiye gayet canlı ola 
lunduğunu görerek neşesini iktisap nı gördü. rak mukayese edilmiştir. Çünkü 
etti. Taksime kidar yayan yürüdü. İsmet Paşa Hazretlerinin buyur " 

- Sen bu serserilik ve macera. Orada bir dükkandan cigara alan dukları gibi: 
perestlik hayatından vazgeçinceye Lüpen yanına geldi: lnkılfıbın kuv\·eti , vakit Yakıt 
kadar hayır.. - Bilmezsin ne kadar kork - eski zamanlara rücu ederek muka 

Cevabım verdi ve doktorla ya- tum, Antuvanet !.. yese etmekte fayda vardn-. 
rın içrn sözleştığını anlattı. Sonra: Dedi. Antuvanet telaş ve endi• Sonra filmde gayet güzel halk 

- Hakikaten. dedi. Bu adam, şeyle: şarkıları zeybek oyunları da var • 
dedığın gibi büyük bir alim tesiri - Seni takip mi ettiler?. Yok- dır. 
bırakıyor. Kafasının teşekkülü, göz sa Holmes mi geldı?. ismet Paşanın bilhassa bu filım 
lerinin parlaklığı, söz söyleyışı çok , Lüpen güldü: için söylediğ i nutuk a ynen alın-
ağır ve çok ciddi ... Fakat oturduğu - Hayır, canım ... Ne müna • mıştır.. fazla olarak Voroşilof 
sokaktaki vakaları biliyor muy- sebet ! ... O şimdi güzel Londrası - yoldaşın İsmet Pa!aya vereceği 
dun?. nın yolunu tutmuş olacaktır. Ya· cevabi nutuk ta bu filmde göste • 

- Ah, evet .. Bir se;i cinayet iş- hut, kimbilir ihtiyar bunak belki rilecektir. Bu sayede Ankarada 
lenmiş, katılın kim olduğu belli de inat edip dönüyor. Fakat her hal- ver ilen bir nutka Kremlinde 
ğilmiş, değıl mi?. Hatta iş pek esra de yoldadır. Ben oğlanın cüzdanı verilen cevap aynı filmde gözüke 
rengiz bir safhadadır. Mahalle hal.. boş çıkacak diye korkuyorum. Fa cek, Sovyet _ Türk dostluğu 
kı, cinden, periden bahsediyor, a - kat bir gözünde ufak paralar ol • bir kat daha kuvvetlenecektir. 
te§ püskürüyormuş. duğu halde diğer bir gözünde tam Milli mücadelede çarpı~an 
teş jüsküren iki gözün bu cinayetle 200 lira vardı .. ihtiyar ve genç Türk kan ve kalp· 
ri işledığı, cinayette bir insan par- Ve cebinden 200 lirayı çıkara-- lerini göstermek, bunların aynı 
mağı olamıyacağı söyleniyormuş... rak: d 1 - i eal için düf ünce ~ri arasındaki 

- Evet. bana doktorda bekler- Al bu senı"n hakl<ın 1 Bel ' - ' ·" • farkı göstermek için iki tip seçil -
ken uşağı anlattı. Daha dün akşam ki beni yarın bulamazsın. istedi - miştir. ihtiyar köylü Ahmet ve 
bir adamcağızı kovalanmış, fakat ğin gibi hareket et, llU cüzdanla 

l 
~ genç. izci kız Fatma ... 

öldürememiş. Ik defa yakasım he- birkaç lira da bende hatıra ola • 
1 Fatma köylü Ahmede inkıla .. 

yu i'ının elinden kurtaran bu adam· rak kalsın .. Görüyonun ki cüzdan 
hın düşüncelerini, manasını bü • 

mı~.. pek yabana atılacak şey değil.. 

. yerleştirilece 
Adliye vekaleti vekili Zekai Beyiıı 

gazetemize beyanatı 
(Ha, tarl\h ı ııu·t -..~ ıfıımn.oın 

edilerek isteği reddedilmi§tİr. 
Mahkemelerin yerler 

Diier taraf tan Sultanahmet 
sulh mahkemelerinin hapisane bi-
nasının bir kramında çalıtmaları 

kararlaştırılmıthr. Tevkifhane 
binasında yalnız müddeiumumi · 
Jikle istintak hakimlikleri kala • 

Hakimler ve Adliye 
nıemurları çağırılıY.~~ 
İstanbul C. mü<l<l eıuınuroı 1 

den: 
Mahakim ve devairi adliye~ 
1 . b" d ' l . faali! yer en le& ıt e ı m ış ve .1 başladığı da evvelce ilan cdiltO' 

ti. . bil 
caktır. Bu mahakim ve devaire aı.l e ır 

Eski Tophane müşirliği ve ,im cümle hükkam ve memurin ~I 1, 
diki merkez kumandanlığı binası tanbul adliyesinin mezkOr b1!1:ı 
nın icra teşkili.tına tahsis olunan daki vazifelerine devamları te 
kısmı, tamir edilmektedir. Bu olunur. J 
günler~e icra teşkilatı, . bu krsma ~ "*=rwı ~ 
tamam_ıyle ~~rle:e~~~tır.. 1 tuafından muvakkat olarakıerdt 

Adl~y~ mufettıJheıne lıma~. ha- kemelere tahsis olunan . ~et bir' 
nmda ıkı oda ayrılmıştır. Mufet- cübbelerin saklanılması ıçııı 
tişler, burada i, görüyorlar. Ad yer istenilmiştir. 

el liye doktoru Enver Bey de, tıp i;· 
leri müdül'lüğü binasında çalış -
maktadır. 

Muhtelif yerlerde faaliyete 
geçen mahkemeler ve diğer adliye 
teşkilatı, birihirlerine telefon te
aisatıyle bağlanacaklar, bu su • 
retle muhabere müşkülatı orta
dan kalkacaktır. 

Mühürler 

Yangında resmi mühürler de 
ziyaa uğradığından, bütün adliye 

te§kilatı için mühürler yaptırıl

mıf, alakadarlara daiıtılmıştır. 

Adliye vekaletince, müddeiumu-

milik emrine müstacel masraflar 
için müteferrika faslından iki bin 
lira avans gönderilmiştir. 

Ceza mahkemelerine iş 

Büyük bir kıe.mı kurtarılan ü -

çüncü ceza mahkemesine ait dava 

doıyalarmın bir kısmı, dava dos 
yaları yanan birinci ve ikinci ce::a 

mahkemelerine verilmiştir. Ceza 

mahkemeleri ara~ında ceza işleri 
taksim edilm iş oluyor. 

Kumkapı merkezinde birinci 
komiserken şoför Nuri Ef. nin ö • 

Iümüne sebep olduğu noktasın
dan ağır cezada muhakeme edi -

len Mücip Beyle bekçi Adil Ef. 
nin dava dosyasının, yangından 

kurtarılan dosyalar arasında bu· 

Adliyenin nereye ycrh:şe~,· 
anlaşıldıktan sonra, bar0 

f 

toplantı salonu, kütüphane 1e b' 
ire tesis olunmak üzere adliYe..,. . ',. 
nasına en yakın yerde bir bıl1 

0 
ralanmasi yahut satın n.lınr1111~1 ' 
şünülüyor. Toplantı salonıı 1e ~ 
ire yeni adliye binasında bştO 

o 
tahsis edilecek kısımdan ayrı 
rak vücude getirilecektir. I 
Yangında cübbeleri yan:J~ 'eı 

katlar, yeni cübbeler siparıf . 

mişlerdir. Hak;mleric müd~ 
mumi muavinleri için de cüb 
ıipari~ edilecektir. j 

= :.:.==.=..:::::=:::=:==:;;;;;/ 

Tevkifaneye esrar 
sokarken yakalandı 

~· 
Dün Seher hanım ismiııde 

risi, tevkifhnneyc esrar so~ I 
te§cbbüs ederken, alakadt'' ~ 
murlar tarafından yukal•1' 
hakkında takibat açılmıştır· 

T uring klüp azası11'0b 
Türkiye Turing ve ot0~/ 

klübünden: Muhterem aı• ~,; 
1933 ve 1934 senelerine Jl'lş 

1
;' 

aidatlarını, dahili nizaınrııı.11':/ 
nin 25 inci made:;i ahkamın" 

1 
g~ 

fikan nihayet 25 kf.nunueV°"e ~ • 
. ' . k d . buyort1' tarınme a ar le~vıye 

ları rica olunur. 
H 

tün gençlik heyecaniyle izah et-
- er halde manyak bir deli.. Lüpen hararet ve sevgiyle kt d" lunduğu anlaşılmıştır. Bu dava• · · · ı me e ır nın ışı o acak. Onu geçelı'm, Dok- genç kızın elı'nı· sıktı. Antuvanet "' hk · d ak n ·"' • ·o 

F .1 'h 1 . d , ya agır cezama emesın ey ı Talebe birlıgınJ 
tor bu küçük ameliyat için ne ka. hem aşk, hem de takdir hisleriy- b.1 ~ şubat nıT~.y~~ erme oğ.. da bakılacaktır. • 
dar iatiyor. . le karışı!::: bir merbutiyetle bu .:a.. ru ıtmış olarak uı· ıyeye gele - K Ah t Ef d. kon gr esı . iP 

:r k . k·ı . . . apıcı me en ı fğtl' 
- Her ıı.ey içinde 100 lı'ra.. yanı hayret adama veda etti. Bi- ce ve maarıf ve a etının tesbıt ... •·ıı· T·· l T l b Bir ı .. ıJ 

:r · ~ · d " ·1 k · Y n me"ul' et' tahkı'l·atı ını 1 ur ' e. c e ...uJ'I 
B f ettıgı yer e gosterı ece tır. angını ~ ıy ı • · . . ·!il" &" , 

- u parayı benim venneklı' _ ri bir tara a, öteki digy er tarafa yü b kl'k d "enclık kongresı bu cı: .- ~n1' Y"t' · ld T" k · na dün irinci müstanti ı ce e· "' 1 l•""-
ğim lazım. Acaba şu Kartımızda O• rüdü.. y u Kevıç yo aş ur sınema· ı 1 t D'" d k~ saat 14 te Hnlkevindc yapı ..,e1'' 
t d I'k cılıgı hakkında da şunları söyle .. , vam o unmuş ur. un e apıcı . . . "' k•el< , •. ·ı' 
uran. c ı anlı bize hu parayı lut- Sinemada bir hadise: Macar mistir: . Ahmet Ef. sorguya çekilmi§tir. tır. Ünıversıtc ve yu " .. rı ,e~' , 
fedebılır mi? Hesap görecek. Cüz- sefareti katibinin locasında • . 1 

1 
d 

1 
. tepler ta lebe murahhas! .... etı ~ 

danı pek zayıf .. Maamafih belli ol- bir küpe c;ahndı -. Stütyoyu gezdım.. Çok be· 1 Bu mleıe e enAdho ayı vdestbıyer :nekledir. Tıp talebe ce~ı)"tof'I~ 
maz. Bir defa ırnüracaat edelı'm. gendız. Makineler son sistem. I Etem, <apıcı met, o a aşı .. 11_ vinPe e, 

O gece Lüksemburg sineması• . M 1 Ef l d b l d · • zalan da bugun hn r.c ııı s 
Antuvanet gu··1-eye başladı . b Teknık iyi fakat çevrilen filmler- e 1met . er en aş ca, aırc k k l he:sları 

~.. nın gı' ... esı· çok kala alıktı Vals T .. d .... T f"k B . d 'f d · nara on:?rc m ura 1 
• 

Sonra onu kolundan tutarak·. :r • de ürklere ait bir sembol, bir üs- mu uru ev ı ey.n e ı ;ı csı ki <l" -
rüyası isminde pek ziyade rağbet I k l d v • k çe~e .er ır. --' - Lüpen yapm . d . up yo .. Hep Avrupa filmleri • a ın ıgını yaz.mış .. ı . ~ 

' a rıca e erım ·· ·· b" f'Lm yo ·el _. ..t" 
Çok tehlikeli .. Burada d ."kk· " gormuş ır 1 oynam 

1 
u. nin kopyesi.. Bu kadar inkılabı Tahkikat, dün de itaret ettiği F ] a...ıel' 

, u anın Küc_ük sinemanın pek de rahat b · ·b· · b' h d ranSIZ par ı•"' içinde nasıl olur? .. Hem yanında yapan ir milletten kendine göre mız gı ı genış ır ıa a a ve esa::R ' 
olmıyan localarından birinde Ma- b f'' 1 t.....,11 

ben varken.. ir ıım üslubu yaratmasını bekle h surette derinleştirilerek yapıl- d sı· la,. lı tı JJ" 
car sefaretı tercümanı ile zevcesi tosun a e' Karşıdaki masada oturan genç k mek zannetlersem hakkımızdır. r..1aktadır. Ayrıca müfettitlikçe , 5ş11 ıı1 yerleşmışlerdi. Tercüman geç İn· eh il ··11 -

uzun boylu, taranmış sarlr, pek za b h k Yenı· Rus fı'lm teknı·gv ı• hakkın- yapılan tahkikat ta devam ediyor. Bu hafta, Fransa rn ~a.tıı'' 1 

;ı' ce ir adam, karısı ise enüz ço ı us .,.,. t 
rif bir Beyoğlu züppesiydi. Elinde . k da matbuatı tenvı'r ı'çı"n ayın 13 H:Ua yanıyor lisin<lc bir hadise o ın "ı' 1·t~b 11 

gençtı. Kadının güzelliğinden ço iki e 5 

Rir ve Pari PJezir gibi Pariı mec.. elindeki bir firuze yüzükle kula _ ünde Türle sinemasında Mustafa, Yangın yerinde bazı tetkikat den biri havaya ·ıctı 
mualanm tutuyordu. Hesabı verip ğındaki pırlanta küpe lmdınların Altın meıoelesi, ve .dcğİ l}en dün • yapılmışsa da, hafriyata henüz mııtır. v1';f e'h 

11 
_ 

Cu··.L.Janı yerı"ne yerJeı:.tırınce pardo'" b k kl · l kl k R f'I baslanam-m t D l t B k' ·· ı:· ı'ı10 te .. .. " :;r.ı :r ve azı er e erin gözlerını ka .. ya is ım i son te i li us ı .m- • ... ış ır. evam ı sure • u va a uıe ıdııtı.. ~ 

sürünü koltuğuna aldı, kalktı. maşbrıyordu. !erinden lstanhıl münevverlerine te yağmur yağmasına rağmen, zatın tamamiyle snğ•~.1°1e 5org11:ı1' 
Lu.'pen, arkasını çevı·rerek, on - F"I b l d .. d·· k b" ~ '"f l l k "üçlu ( ııeıı• 1 m a~ ama an evvel bircok bir film gö~terece0oiz. Umit ede- t•n a ~am ınamn yagmur nu uz ası mış ve pe c.. • ••v ,, 

1 k ık · ~ daıJ1 · ,.,. 
dan evve a mıştı. Antuvanete: adamların gözü bu locaya çevril- rİ.in ki Rus f ilmlerinin modern ec!cmiyen alt kır.!lundan hali alev çekilmiştir. Bu a 

1 
rJfl ıııı _, -

B • b. k d k'k · k d k d t"'t·· d d ebue.a " P - em ır aç • a ı a ıonra mı~, genç a ının eüzellıf,mı ve tekniği kar§ısında Avrupa filmle- çı ıyor, uman u uyor u. davam var ı, ın . il1 ıJ.lC> 

Taksimde bulursun! pırlantalarınJ s:::yrc dalmıştı. rinin gariliği, bu ~ayede çok aü· Cübbeler dikkatini celbctınek ıç 
Diyerek genç]e yürümeye ba~ (tl«>\ ,ımı vnr) zel anla§ılacaktrr. Haber aldığımıza göre, baro tim!., demiştir. 
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Kadınlar lıangiga~tacaziptir? 

Bumu hokka, kaşı ke
nıandır ama .. buzdur! 

~~~~-----~~~~~-

. ( .. &an.rı ı ıncı aayıtamızcıaı \ edası vardır. Hani Fatihten öte 

~?. .. Operet her şeyden ev bazı kenar semtler işitiriz; Billi 
'~l Bea meselesidir. Dariilbeda - Dov işte bunlann kızıdır. Greta 
11 artistleri komedi kısmında kuv Garboya gelince; belki Billi Dov 
'etlidir. Buna rağmen itiraf et . kadar güzel değildir; anıma diin -
llleli ki seste çok zayıftır. Lüküs yanm en cazip kadını olduğu da 
bantta "Adalann dört vam di _ muhakkaktır. Öyle esrarengizdir 

ı·--··"·············································: 

1 3. K. O. ~ 
İ ·atınalma Komisyonu ıl~nl:ın ~ . . ........................................................... 

M. M. V. Satınalma Komis
yonundan: 

Hava ihtiyacı için kapalı 
zarfla bir rasat binası yaptı
rılacaktır. İhalesi 27 /12/933 
Çarşanba günü saat 10,30 da-

Nafia Vekaletinden: 
(2000) adet normal meşe travers kapalı zarf usulile müna• 

kasaya konulmu~lur. 
Münakasa 20- l 2 - 933 tarihine müsadif Çarşamba günü sa· 

at 15 de Aokara'da Nafıa Vekaleti Müsteşar:ık makamında icra 

edilecektir. 
Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve te-

minatı muvakkatelerile birlikte aynı gün ve saatte lrnm·syonda 

bulunmaları Jaıımdır. 
Talipler bu husustaki şartnamele ri ikişer lira mukabilinde 

Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım Dairesinden, lstanbuldan 
Haydatpaşada Liman işleri MüdürlüğiindPr. tedarik edebilirler. 

(6682) 

y b • ,, 
1.~ .~ §arkım var. Bereket ki, ro - ki ... O~le sihirlidir ki ... Fevkalade, 
~un genç kız rolü olmayışı, se - fevkalade .... 

dır. Taliı>lerin keşif ve şart
nameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
İ<;İn de o giin ve saatinde tek
lif ve teminat mektuplariyle 
Ankara'da 1\1. l\f. V. Satına)- -
ma komis~onuna müracaat- Marmara üssübahri kumandanlığı 
Iarı. (3418) (6706) Satınalma komisyonundan : flftlin kötülüğünü kaybettiriyor e - Son gelen Yunan trupunda lro 

.:ndiciğim; göze hatmıyacak bir Handa isminde bir artist var. A -
kle sokuyor. ınan, göseniz ne şeker şey!.. Tru-
Sahi, bak unuttum, siz ne so - pun temsillerine ilk gittiğim gün, 

''UYordunuz? Kadın en çok hangi yeşil ropla bir kadın antre yaptı. 
~aşta ını caziptir?.. Bu suali er - "Aman ne güzel, ne şirin!,, de -
'eklere sorsanız daha ivi etmez - diıu .. Hiç te güzel değildi: Küçü -
il\° ~ 

1 
1Ydiniz, kuzum?.. Bence otuzla çük, minicik bir bunm .. Şiş şş göz 

·~rk arası, kadının en çok cazip ler ... Amma, gayrı ihtiyari kalkıp 
~ dUfu yaştır. Bir kadın ancak o - öpeceği geliyor insanın... Hususi 
llıdan sonra olgıınla.~ır, tekem - hayatında da bn kadar cazip olup 

rnn1 eder; kendini sevdirmenin, olmadığım bilmiyonım ... 
caıJp görünmenin yolunu hilir... - Sahnede cazip görünen, ha -

d - Peki, ya otuzuna kadar ka -
111 !. ... 

yatta bunun tamamen zıddı olan 

artist var mıdır? 

- Çocuktur! - Evet... Bazı aıtistler sahnede 
Güldü ve devam etti: neşelidirler: ~endirler; caziptir -

- Cevabım bu l'ekilde olacaK - ler. Hususi hayatlaıında buz gibi 
~~lbet ... Kırka n;erdiven daya - soğukturlar. Bazıları aksine ... Bir 
-.unızı unutmrvalım !.. kısmı da sahnede nasılsa hayatta 

halide Hanı~, cazibeyle gü - da öyledir. Bedia bizim; işte 
-.Utiıı pek ayrı ıeyler olduğu ka- fevkalade cazip bir kadın beye -
~ilde. fendiciğim .. Neyyire de öyledir. 

..._Cazibe de güzellik tc baaam Bunlara güzel denmez doğıı.ısu. 

~Upuzun bir bam) başka §ey- Fakat cazibelerine diyecek yok 
h'· · Bakarsınız bir kadın, en tur ... Neyyirenin gözlerindeki ami 
ta Utıerli, en muktedir bir ressamın rane, çekici bakı~larm altında ka
il hlosundan fırlamış gibidir: Bur lrp ta tesire k:ı.pılmıyacak hir in
btll hokka.dır. Kaşı kemandır. Ağzı s~n hen tasavvur ede\niyoıum. 
lnıem neatr... :Amma, buzdur! • • • 

lience bu kadının güzelliği sıfır -
~- Halide Hanım sinema itinden 
'411". Bazan da gayet, amma ga - ikA t i 
Yet efendiciğim. cirkin bir kadın ş aye ç ··· 
~lilrsünüz. Fak;t hamba~ka hir - H,iç hoşuma gitmiyor, diyor, 
~ . • · 1 öyle azaplı, övle işkenceli ve hem 

'

Yapar sıze ... ınsanın hemen 1 .. 1 . ·b. . k' Ob" kt" 
v • < e ov e garııl ır ış ı... ,1e ı -d· l canmn c:ok·~('n rrr fT('}n· efen · ,J 

1Cİfirn... "Aman ne ~irin ~ey!,. fin karşısında, ufacık bir karenin 
del'Siniz... • · içinden çıkmamak lazımmış ... Her 

. Cazibesiz hem bir el" üstel"k saniye ihtar ... Sonra, durup durur 
ç11'kinin çirkİni kadınlar eda v~k ken rejisöriin emri: 

!efildir hani.... Hafazanall~h... - Koı·k ! 
h hah böyle kadından muhafaza Peki amma, durup dumrken, 
llYursun sizi. fol yok yumurta yokken, orta.da 
-M . 

eraı... bir şey görünmezken insan nasıl 

h .._ liem çirkin olan, cazibesi de korkar, a benim efendiciğim? .. 
CSl~llnnııyan kadını elime verseler Hulasa hafazanallah, hafazan-

h iirebilirim ... Bana kahı-sa Allah 
11 ... 1 allah ...• 
-:''.arı çizerken üşenmiş ... Kale - ••• ~-~arıda bırakıvermiş... Ben 

.... ,ınını 1 a· ..... e en ıcıgım ...... . 
.._ Eıtafurullah ... 

~ Yok yok, güzel değilim mu
he ak... Amma, arkadaşlarım 
lt l' Yakıt ararlar beni... Çünkü ; 

on110..,.,, ··1 . N ı· . 
dfı..""'ı1" .. "'m, gu erım... eşe ıyıın -

- Halide Hanımefendi, lut -

fettiğiniz fotoğrafınızın burnunda 
bir leke ... 

- Adaaam sizde ... Habibe mol-
lanın burnunda bir "ben,. olmuş 

11-::! çıkar?!. 

Kiralık1 

ODALAR 
Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
ki r a l ı k o d a 1 a r 
vardır. Talip 
olanlar V AKIT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

" ~ .. . . , . 
' ' ... ,. 

Dr IJJ 'A~ SAl\ll 

Tifo ve Paratif o Aşısı 
Tifo ve P:ıratilo hastalıkl:ırın:ı tutul

m:ımıık içın tesiri çok kat'i muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. F.cıa Jepolannda 
bulunur. ( 1 OSfı.}) 

Zayi 
tafanttu1 lllalll' llbiirilfUnden 

almıt olduium 193.354 ve 9.2 931 
tarihli makbuzu zayi olduğundan 

eıkiıinin hükmü yoktur. 
(9608) S. A. Varak 1 

hiı' hatta en ıstıraplı günlerimde 
ita e ... etrafımı kırmam. İşte cazip 
fı1 dm_ böyle olmalıdır; amma de-

c=_•_s_t_a_n_b_u_ı_s_e_ı_e_d_i_y_e_s_ı _ı_ıa_n_ı_a_r_. ____ . 
lrıı efendiciğim? .. 

...... Pek, pek doğru efendim ... 

da"' 'ranıdığ1m kadınlar arasın -
diıeÇ?k ıüzel olanlar, fakat ken
~l'iııde cazibe bulunmıyanlar; 
~ ın~bil cazibeli olanlar, 
hı11.=:_" güzellikten nasibi pek az 
~ar vardır. Size misal de 
taıtfı l'ebil~rim amma ... Neye or -
ltıi • dedikoduya vermeli, değil 

e,end· ~ ... lt ıcıgim? .. 

l~rı aarn~ih bazı sinema artist -
9'lpJı8a~abılirim: Billi Dov, hiç 
bit -:ı güzel, hem de çok güzel 
t.-,._ ltnıt!ır. Amma, nasıl anla -

llze, onda bir mahalle km 

Karaköy Köprüsünde Haliç tarafında 59 No. dükkan: Temi
nat 67,5 lira kapalızarf 

Yavatcatıbin ıoahalleıinde 1 No. d;ikkaıı: T erniaat 4,5 lira 
açık müzayede. 

Topkapıda Tramvı.y caddesinde 117·97 No. hane: ''13,5,, 
lira açık müzayede. 

Balatta Karabat mahallesinde Kulei zemin m'lhalli: Teminat 
17,5 lira açık milzayede. 

Edirnekapıda Sofular caddesiııde baraka: Teminat l lira 
açık müzayede. 

Kadıköyde bağ, ahır, samanlık ve ku'übeyi havi: Teminat 
26,5 lira açık müzayede. 

Yukauda ya:ulı maballer kiraya verilmek üzere müzayedeye 
konulmuıtur. Talip olanlar şeraiti anlamak üı.ere hergün levazım 
mOdilrlüğilne milracaıt etmeli, mUzayedeye girmek için de temi
nat makbuz veya mektubu ile 1·1·934 pazartesi günü saat on 
beıe kadar Daimi Encümene mlrıcaıt etmelidirler. (6814) 

10,000 Kilo zeylin aleni münakasa 18/Kanunuevvel/933 saat 10 da 

10,000 ,, zeytin yağı aleni münakasa 18/Kanunuevvel/933 sa· 
at 14 de 

Deniz efradına lüzumu olan yukarda adları yazılı erzakıo 
münaknsaları sıralarında yazılı tarih ve saatlerde lzmitte kuman· 

danlık satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler komis· 

yondan ve lstanbulda hulunan Deniz Levazım satınalma komiı· 
yonundan alınabilir. isteklilerin °o 7,5 nisbetindeki teminatı mu· 

vakkate ile komisyona müracaatları ilan olunur. (6511) 

Istanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden : 

1 - Kırklareli, Tekirdağ, btanbul, Bakırköy, Yalon, lzmit, 
Sapanc.,., Adapazarı mıntakal~n için kestirilecek muhtelif eb'atta 
Beşer yüz cem'an dört bin adet telgraf direği her mıntıka 
için ayrı teklif kabul edilmek üzere kapalı zarf usulile 'l.2 teşri 
nisani 933 tarihinden itibaren "lstanbul,, da mev\di münakasaya 

konulmuştur. 

2 - ihale 12 Kanunuevvel ,33 tarihine müsadif eden sala 
günü saat 14 de lstanbul baş müdüriyetinde müteşekkil komia· 
) onda yapılacak ve müteahhitlere talep ettikleri takdirde muka· 
velenin aktini müteakip ihale bedelinin üçte biri niıbetinde a•an• 

verilecektir. 
3 - Talip olanların şartnameıini görmek ve kanuna uygun 

o!mak şartiyle ıhzar edecekleri teklifnamelerini vermek ve beher 

mıot1aka için yüz elli liradan iştirak edecekleri mınlaka adedine 
gire teminata muvakkatelerini yatırmak iizere lıtanbulda komi .. 
) on riyasetine ve Kırklareli, Izmit, Adapazarı, Sapancada Posta 
telgraf miidüriyetlerine müracaatları rica olunur. (6426) 

Hilaliahmer Istanbul merkezinden: 
Eşya piyango bilet listesi ~ooeler ve merkezimizde bulunduğu 

gibi numaralarma eşya isabet edenlerin merkezimize müracaat ey. 

lemeleri ve keşide tarihinden itibaren 90 gün :ı:arfında istenilmi-
yeo ikramiye!erin teberrn addedileceği ilan olunur. (10806) 
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Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ı g H :: :: 
Tel. 42362 _ Sirkeci MühürdarzaJt' ı H H Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Uzere § H 

I•-- Han Telefon 22740 --·~ı :: :: n :: 
1 1 ~1 !~ T. T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii ~ !I Bartın yolu 

B UR S A v.ap~ru A 11 bi· 
rıncı kanun . 

Pazartesi 18 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 

Ereğli, Zonguldak, Bartın, A· 
masra, Kurucaşile, Cide'ye. 

Döniişte Kurucaşileye uğra· 
mıyacaktır. !€803) 

Antalya yolu 
Çanakkale v_ap~ru }3 bi-

rıncı kanun 

Çarşamba 1 O da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak gidişte 
lımir, Küllük, eodrum, Fet· 
hiye, Antalya'ya. Döoüıte bun· 
lara illnten Finike, Çanak
kale, Gelibolu'ya uğrayacak-
tır. (6823) 

lzmir sür' at yolu 
Erzurum v~pu .. ru 12 birin· 

cı kanun 

SALI saat 11 de Galata 
rıhtımından kalkacak doğru 
lımir'e gidecek ve dönecek· 
tir. (6824) 

Ayvalık yolu 
An tal v~puru 13 birinci ya Kanun 

Çarşanba 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak gidişte 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük
k11yu, Altınoluk, Edremit, Bur· 
ı:.,..oiye, AyYahğa , Dönüşte 
heolara ilaveten Bozcaadaya 
uğrıyacaaktır. (6822) 

1 ~! i~ "VA K 1 T,, müessesesi tarafından deruhte edilen ~ ii .. .. . ... 
~~ ~~ T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. ~~ ~~ .. .. . .. . .. .. . .. . 
:: ı: :: :: 

; !~ n Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir ~~ H 

I ~~ ~~ surette yazılmış bil" çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. ~~ ~~ 
.. .. == :: 

l ~~ ~i Bir kartonla kaplanmış olan bu TAR İ HL ER 1 N fiatları nefasetine H ~s .. .. . ... 
· i~ ~~ ve sayıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. H H .. .. . ... 
t :: :: :: :: .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . 
1H ii Satış Ve Tevzi Yeri : Istanbul Ankara Caddesi i~ ii 
.!! ~ V A K 1 T Y U R D U 1111 
1 

.. ı. . •.. 

1.. ......................................................................................... , ...................................................... _l .. l"nl•.P ~ ................................................................................................................................................ , .............. ~ ...................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................•... _. .................... . 

Tl:JRKiYE 

Z:IR~AT 
BANKA51 

Denizyolları işletmesi· i 
5 Doktor ve 8 küçük ı 
Sıhhat Memuru arayor. 

Gemilerimiz için ayda 80 li
ta ücretle 5 doktor ve 50 lira üc. 
retle 8 küçük sıhhat memuru alı
nacaktır. Doktorların gemi tabi· 
bi vesikasını haiz olmaları ve 
sıhhat memurlarının küçük sıh· 
hat mektebinden mezun ve 3 
sepe meslekleri dahilinde hiz· 
met etmİ§ bulunmaları ~arttır. 

Talip olanların idaremize mü
racaatları ilan olunur. (6755) 

Kiralık kagir 
Hane 

Beşiktaş Akaratı vakfiye ida -
resinden: Beıiktaşta Akaretlerde 
SpGr caddesinde 30 numaralı ha .. 
ne kiraya verileceğinden kanunu

evelin on birinci pazartesi günün
den itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip 
olanların kanunusaninin BİRİN· 
cı pazartesi günü saat on üçe h:a
dar mahalli mezkurda 54 numara 
da mütevelli kaymakamlığına ve 

yevmi mezkurun saat on üçten 
15 ine kadar İstanbul Evkaf Mü-

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar· mütehassısı 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT .. b D~Q 

lstanbul deniz ticareti müdürlüğünden: 

düriyetinde idare encümenine mü Cuma pazardan baıka günlerde 
raca~t etmeleri. (6806) sabahları (9 - 11) Beyoğlu -

lstanbul limanından }olcu ve yük alarak muhtelif yollara 

harek,t etmekte bulunan gerek Denizyolları işletmesine ve gerek 

Vepurcu'uk Türk Anonim Şırketine ait posta vapurlarınm muay

yen zamanlarda· ahvali fev~<alade müstesna-limanın aşağıda gös 
terilen mahallerinden kalkac:ıkları ve avdetlerinde yine aynı 

.... ·-·---········-···························· T ükaim - Altın ba''kal numara 2 ................................... ................. ::::::::: .. 
H Dr. Ekrem Şerif n Telefon: ~2519 öğ1ed~n sonra saat 
il ::1 (6 2,5) l&tanbul Dıvanyolu nu· 
fjf•p fa~~lteaf 2 inci dııbll~~e do ;;e-otı~~ mara 118 Telefon: 22398 perşem-
·~· D. ahılı hastahr-lar mutebassısı :: be günleri sabahley· 8 wl d . . . :: . ın eyog un a 
Aokaradakı muayenehanesını i~ lu kışlık ikametgahında fukara 

Ü CağaJoğlu Orhan Bey aparta- as meccanen. 
I! manı 6 numaraya nakletmiştir. H Sahlbı: MEHMET ASIM 

ğ Tel. 20389 .~.f Ne~rlya& MlidilTO: Refik Ahmet 
U V A K l T tbtbUSJ - lat.aiıbul 
~=:;::ru:;::;::::.:::::::.::=:1111r--

mahallere yanaşacaklara ilan o'.unur. (6730) 

Karadeniz, lzmir sürat lskenderiye ve lmroz yolları: 

Galata rıhtımından. 

Mersin, Ayva!ık ve Bartın yolları: 

Sirkeci rıhtımından. 

Knrabiga, Bandırma, Mudanya ve lzmit yollan: 

Tophane Deniz Yolları rıhtımından. 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentahğı 

Liman han, r elefoo: 22925 

AYVALIK YOLU 
. ki• 

Seyyar vapuru 11 birioc_ı b· 
nuo pazartesi günü Sirkecı rı k 
tımından saat 19 da kalkar• 
gidiş ve dönüşte Gelibolu, Ç•· 
nakkale, Küçükkuyu, AltaoO" 
luk, Edremit, Burhıoiye fe 

Ayvahğa uğrayacaktır. 

TRABZON YOLU 

Millet vapuru 12 Birinci ki0110 

salı günü Galata rıhtımınd•0 
saat 20 de kalkarak giditte: 
Zonguldak , locbolu , SioOP 

V k· Samsun, Fatsa, Giresun 1 

fıkebir, Trabzon, Rizeye. D6-
nüşte bunlara ilaveten snr111e· 
ne ve orduya uğrıyacakht· 

Bandırma Yolu . 
B. ·11cı Bartın vapuru 12 ırı 

kanun 1&lı günü saat 20 d: 
Tophane rıhtımından kalkar• 
Bandırmaya gidecektir. 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk lı' 
kimliğinden: 

1 tf· Mazlum Bey ve Apuı~o e# 
ve İzmaro hanımın müıtere1' it' 
mt•taıarrıf bulundukları 700 1 -
kırmeti muhammeneli Beyoil 

1 
v ıı"' da Kurtulu§ta Şahin sokası J" 

eski 50 yeni 68 numaralı a~~J 
dört oda bir hala bir muftal'" 

• J 1 

ibaret maa bahçe hanenın ta~ 
r;;ıı ~üyul!n iıalesi zımnında l 
arttırmıya vazedildiğinden 13 J 
934 tarihine müsadif cumarl f 
günü saat 15 ten 16 ya kadar~ 
oğlu sulh mahkemesinde bil~~ 
yede •atılacaktır. Arttırma ~..İ 
li kıymeti muhammenenin yW~ 

yetmiı beşini bulursa o gün İ~ 
edilecektir: Bulmadığı takd ~\ 
en son arttıranın taahhüdü 1 
kalmak ıuretiyle ikinci ar~ 
15 inci güne tesadüf eden 28 f 
934 pazar günü aaat 15 ten t6 ~ 
kadar icra olunacak ve en ço1' 

1 

tırana ihale edilecektir. ]ıl 

1 - Tarihi ihaleye kad:.1e 
vergi, vakıf icaresi, bele .~t , 
resmi hissedarlara dellaliye 111" 

teriye aittir. if.' 
3 - Arttırmına i•tirak edeC , 

,> :s • uı 
ler kıymeti muhemmenenın Y • , 
de yedi buçuğu nisbetinde tedl~ıı 
nal akçesi veya milli bir b~n1':ıetİ 
teminat mektubunu getırJ11 

şarttır. . 'b' 
"hı 1 

4 - Arttırma bedeli tarı ttl~ 

lede beı gün zarfında n:1ah1'~,i 
kasasına tediye edilecektır. fİ't 
takdirde ihale fcsh ve fark• .. ,,ii.,S 

b·ıA h\J .. -zarar ve ziyan faiz ı a . 
. d'l ektır• kendisinden tahsıl e ı ec ·f· 

. "e ı 
5 - 2004 numaralı ıcra dde· 

6 
ıııa . 

las kanununun 12 ıncı ··ıerı" 

sine tevfikan gayri menkulk~ıl,.rl• 
deki ipot~k sahibi ala~a eııl'"t 
diğer alakadarların gayrı ~le f'• 
üzerindeki haklarını hususdı~ ıarı-

· d ıa 
iz ve masrafa dair olan 1 jtib"• 
nı ispat için tarihi ilandan 111u•· 
ren 20 gün zarfında e~rakı 111\Jrıs· 
biteleriyle birlikte ~a.tJŞ ~:,; ttllc 
na müracaat etmelıdır. bit ol 

. •}ife 5S "" 
dirde hakları tapu sıcı . psrl"' 

d 1. ın 
mıyanlar satış be e ın 
masıntlan hariç kalırlar· d'f'sıt 

e 1 • 
hkeJll "'I 

6 - Şartmane ına b"le'd 
. göre 1 ·ıit 

.hanesinde herkesın 
1 

taf•1 

faza .. 
bir yere ası!.:Alıştır • 

9 
J1'1J11a 

almak istiyenlerin 933 2 
..... atlar• 

··ra"'"' 
ra ile baş kitabete mu c96CJ6> 
ilan olunur. 


